non,
'bases
f.ó-ra''
...

Gastos 111llitáre·s
(Páx. 3 e.4).

Entrevistas en "Guieiro" · ·

Oriola, fo.t ógrafo
e Pepe ·earro,
deseñador
·
Oriola, un prestixiosa fotógrafo
valenciano, espuxo durante o
mes de Marzo as suas fotos en
Vigo. Pepe Barro,· un dos deseñadores grá.ficos máis importa~ 
tes na Galiz<! destes últimos
anos. Vítor Vaqueiro e Antón ·
Baamonde entrevístannos para
os nosos leitores.
(Páx. ·19 e 20)

-

: Os pont~vedreses deféndenn

A, participación
foi maior -q~e e~ elejcións.· 9fici~is .

Rivas contra
o patri~ónio
artístico

.luaces
· non se integ~ou
nó PSOE·

, .. -Os ·estudantes -

contra os estatutos
·· ~:

·

. O réferendo, non oficial, convocado polos Comités Abertas, sobre o tema dos estatutos, alcanzou un nivel de participación su. peribr incluso ao doutras celebracións i·nstitucionais. A imens~ .
. maioriá dos votantes, nas distintas localidades galegas, pronun- ~·
ciáronse en c9ntra dos· estatútos que ·anteriormente referendara .
'
,.
.
o ·claustro universitário.
CAF acusan ·aa equipo reitoral de i~cluir nos estat~tos aspectos regresi~os e de non ter en. canta a ·opinión dos estudantes

Os

(Páx.. ~)

--

3/ A

~- -

- .. : : -... ·:.°=-A 'carta á ~ue fai 're:f~réncia o firmante -non . ". . Pa.rá dÍfe'ren.ci~r

-' .'~CHUPA AQUl,
MAMA .NA CASA"

.. ,._

~.., .. ·· ·

·

a L. 's oto

Na

s

pudo ser mcl~ída .no seu'"mpm~nto porra- .
. ..
. ~- a , ,
zóns de espác10 · amda as1 publicamos ago~ · . Alvarez non é suf1c1ente con sinalar
ra, para maior ácl~ra~jón; a postdata que
por riba -comq fai O cr(tico de .
incluía.
\ ...
·.
.
.
··
ANT - que pertenceron ·a organiza.

Sentin-m.e defraudado quando .non
topei ~!· páxinas de. A NQSA: TEP.S. (Post Scnpj:um). Se alg~m
cións dif~rentes -sén di~er o Por.
RRA nel'lgunha cr(t1ca -~~"J paJ~\~~as q~er saber p~r _q ue razom ,redactei a. . qué- e citando case afma! unhas
coas qU'e;.11e respostou Pa-z Lamela a . minha con:iu~1cac;:om tamber.n em caspoucas frases de ambos para finar
Paco RodUguez nas Xorn~Qas da ICo; _, . ~~l'hano, dire1-l~e_;_ . . . . ·
.. .
·' dicindo o ·cri'tíco . '.'.~:desta s(ntese
gua Galega no ·Er:l§ino. s;r~¡;tis fose d,e-· ·· . ·~'a_) -~orq1;1e so_m _c_apaz, a,n~es · d~ to_- . par~ce que queren deixar«testemu.
vicio as evidentes tonter.1a~s . pronuhcra-·· ·.do. Sei-castelhano..y~ :
.
·: ño ós dous· comUhistas ·galegas:::•.
das _as qu +s .xa se autopescálitican; .
· b)_ Porque,s~ tn;¡tava de Jogar em
Porfavor, un· m(nimo de seriedooe.
pero que en .todo caso ·fai preci_so re- } -ter:reo con~tra~10! 0nde o espanh<;>-1
Irnos subliña·r algunhas · diferén.
. señar nunha secc::ión como esta pqis é_. · ~em preferenc¡1a .e Oti_de ~ democraCJa
-ei~s .f undamentais tanto no contido
un síntoma · do atrasó·:rj'\enta! que se.:. carece quase. de ~ent1do, e~cepto nqs_ dos lfüros· como da traxectória_polísofre nalguns sector.e·s: da povo·acion . aspectos .puramente ,f<;>rm~1s .. Jogava,
tica dos seus autores. Tranquilos
do pa(s;· e como na~ionaHstas . debe- : tentava JogaF m1mha_1Hst1tu11;:om do · ·serei· breve:
.
·· · · '
. r(amos sentir-no~ ofendidos por ter:- Estadq_· espanb_ol e dentro de umha
· 1.,- -0 libro de L. Soto f'Caste.
u·ns inimigos· de tan inxénuos, e tan . Comunidade Autónoma govern_ada · lao, a .UPG e outr~s memorias'') es·
ricji'c4J()s;_e G:¡ue~ ain~a ?si n?s venzan . -(l!) por Alianza Pop~lar; t~do conta.
tá escrito en galego. O livro d.e San ..
. . nas qpnfrontac1óns ele1tora1s. (outra
c) Porque ,quena ~xperimentar; o
tiago Alvarez (''Castelao y nosotros
· . ---cofitradición mais do pai!;). ·
anterior e.~ lamentavelmente ou feliz·
ros cámuriistas") está escrito en es- ·
·Nada men9s que lle resposta de~a-- men~e •. ~ _hipótese.. el.e .trabal~o CO'!l
pañol. .
O sindicalismo europe_u e o sindicalismo galego es.tán en intrés difrceis~ 
. fia11do tod.o o corpus teórico da !inque 1ri1c1e1 ~ ~xperiment? pod1a reah. 2.-0 libro ele L. Soto, inda co
Hai diagnós · os de diversQs especi'alistas; todos coinci~en nalg~ns aspec: güística rroderna ,9_ue ela ."o 9,a.lego
zar-se com Jeito. Cumpr~u-se-me mas
handicap de .ser un ditad.o ~porque
tos do devalar incerto deste sindicalis_mo.
mamou-no na casa ; e engacje: menumha vez.
estaba a morrer-, de n0n podelo
tres
vostede
estava
berrando
por
a(
Añ_tónio Gil Hernández
elaborar
no seu obradoiro ten un
Un sindicalismo puramente reivindicativo e dedicado ás pólémicas dos
(lea-se loitand~º · poi~ normal_izació·n .
interés historiográfico inegábel . O
convénios colectivos acaba por debilitarse, por perder mifitáncia .e por
do Galeg~) ou:.·xa ·estava aqu1 trapa- libro de S. Alvarez -que .si sai u do
· servir os in te res.es· da patronal. Acaso -non é. ese o fenómeno obs.ervábel
.liando (l~a"se cbuR~~ndo).
. .
" . SOHRE O ESPECIAL
·seu obradoiro- é un fiasco -senda
dos sindicatos' europeus? Perd·er.a raíz poi ítica e á ~topia de cámbi.o.é peE.fect1vamen~e~' nt>n requ1ren. -co~ "' .. ·no 8 d~ MARZO
eufemCstico. O único interesante
. 121entários es~~s palabras que. n?n te- .
vast_ador para o mündo obre~ro. '
·
,,. .
para o leitor é a correspondéncia
nen desperd 1c10 para os~ mus1col?gos . .As mi ñas má'is sinceras felicitacións
epistolar. Con que se tivese.publ icaO mesianismo do proletariado industrial é Ol1tr-a das caras menos proque · pre~enden dese_ ntr~nar o · en1gn:ia
polo esp~cial 8 de Marzo- do n. 26~
do esta correspondéncia seria da- ·
da canCJón dos Resentidos que reza
de A Nosa Terra e, en concreto, pola
bondo. Historiograficamente non
gresistas dos sindicatos. O século XIX foi o da grande indústria, incluso .
~orno s~gue: "Chupa aqui, mama na
entrevista da Begoña Moa a Empar
apor.ta absolutamente nada; pode.
chegou aos nosos dias, p~ro 'o· xiro tecnolóxico obriga a re~mprend_er ·110casa". ·
Pineda.
. mas concluir dicindo que -excep:
vas análises. O mundo asala-riado obtén o maior' número día adiano secX.C:Garrido C. '(A Estrada)
Coido que a ·entrevista non só é.. tuando a correspondéncia- é pura
tor terciário: nos servfcios dé transporte, na l;>anca; na ·s.aúde; no ensino, .
obxectiva, senón que as respostas son
palla.
na asisténcia, etc. O alcume 9efobreiros de garavata está a perder, ser:itidp, .
claras e leccionadoras.
3.-No libro de L. Soto no n se
So':liRE As·xoRNAbAS
inda que a realidade produtiva dun tipo e outro de ob_reiri_smo sexa i~dis:
Recebede a nosa solidaridade:
pratica a egolatría -é máis; hai un.
DALINGUA
cutíbel. Ou o sindicalismo asume o seu papel entre os asalariados c;fos creha pasaxe concreta dunha feroz sen.
centes sectores devanditos así como entre os parados, oú vai quedar cómo
Peranté as alusons a minha pessoa e , .
Wladimir Padrós i CasaJins
ti mental por Castelao, Non en balde
"mara~illoso e admirável testemuño doutros tempos", progresivamente
. actu·ai;:om, feitas no serñanário da sua
Instituto Lambda
.
éste lle chamaba a.Soto lrmán. O lisó .testemuñal_.
·
·
digna direcc;:om no núm. 26.4 (p.7,
(BA8CE LONA)
bro de · S. Alvarez é o colmo das
sob o epfgrafe ."11 . Xornad~s · da Lincóntradicións para non variar a liña
A
AÑXO
L.
BARANGA
En Galiza ternos ademais a experiéncia dun sindi.calismo próprio. Nas·gua Galega no Ensin.o'.') e no núm.
á que nos tiña habituados (v.gr.
cido á calor das folgas de 197,2, daquelas represións e ·n.a crítica o devalar- D. Anxo L. Baranga:
465 (p.2, sob o epí.grafe/Fé ~e erra"Unha alternativa democrática pra
tas/), vejo.-me ~na obriga de, ,acudin.d o
)
de Comisións Obreiras, o que h.oxe constitue a INTG ten xa unha expe- _
Galicia''); e ademais é un claro
dire'ito
de
réplica
e
rectifiea9om,
(PerrnCtame
que
o
trate
de
tu
ao
riéncia con debates congresuais detrás. E este un siñdicalismo - iriforma(i.axemplo de oportunismo democrávoltar a dirigir-me· a Ve.:
_.
Dame moita· mágoa de ti polo que
vo formativo político e reivindicativo non só dos mell·ores convénios po~
tico, escolasticismo á vella usanza e
· 1o. - E falSo que -a minha cómunidebuxache nos ·números 26~, 264 e
galeguismo de última _hora. Vamos,
síbeis senón dun p~ls, dunha pátria. Esquecer esta parte de instáncia libecac;:or:n (e nom ponéno.ia) chegasse fo265 de A NOSA TERRA
dá noxa.
.
.
radora· da dependéncia colonial de Galiza, é arrincar"as raíces máis sensiti.ra de prazo. Foi entregada no Regis· Quizais non té espuxeron ben de
4.-Lu(s Soto foi expulsado do
vas do sindicalismo.
to do 1.8. ''Salvador de · ~a~(!_riaga" --- pequeno o constitutivo da Relixión
PCE por ser comunista e patriota
(~ Corunha)."p 1} de f-evere1ro; por- _Cristiana e por iso te rebelas agora
galego {este non foi o único caso; só
Se o devalar d~ crecimento deste si'ndicalismo esixiu absorciqns, lénit~ntq., um ?1a ant~s, do pra.zp .~omucontra o, que· criche de sempre unha
nos temós que remon~ar ao "Caso
brese que foron absorcións de sindicé.!tos coa vela do funeral acesa. Aquenrcado na 'Folfa informativa , sem
. · .. ,
·
Comorera" que xa . foi de pelfcula
las formas de crecer indiscriminada foron, tal vez, necesárias para ocupa r:,
data es1a, da' D..KP.I: ·e a~sinaaa por
imposicro~.
.
., ·
o. Raz Lameléf Vilariño.-- .:, ~.. Gostar_1q_me charlar un ca~ho con- . -de iánquis claro-;-a dirección do
un espácio sign ificativo na área si·ndic.al do tempo, hoxe segue·n resultanPCE denundou á polic'ia polftica
20,.,. Referente a apre.sentac;:om em
t1go.: Na tu~. <:_asa. ,Un -sábado ou un
do un permanente desafio á autenticidade,.
•. ·
franquista a Comorera por defender
· bJlíngüe, nom ~enho .rpüito.que enga ~_ domingo·. Di.me se-e posibel.
este un Partido Comuni~ta para Ca·.
-dir ao que lhe ~ expressa-va na carta .
S.S ,'"e.am1go
talunya. Santiago Alvarez seguiu
que de· certo estaría no seu poder o .Ri~rdo López Pacho (Moaña\
. sempre no PCE sabendo estas cou·
· pr6grio 19 ~e Fev~r~ir~, _ou talv~z .o
(N.daR-.:orixinaltr~cidodoespañol)
sas -e outras. Na década dos sesen~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~ 17 ~ qu~Ve. Dec1d1u nom pu~~ar.
ta L. Soto participou activamente
1
Sern ousar retá-1.o, 'só o convido a
(e xa non irnos entrar na sua etapa
NENXUNTOS
, que, inclusive tarde, publique aquela
na Emigración por falta de espácio)
.NEN
REVOLTOS
carta que á preseote completa.
na fundación de organizacións polí:
· 30. Presc~ndo,:- de con.sitjera<;ons · ·
ticas patriotas. En troques S. AlvaEu queréria pedirlle a Mant,1el G.
adosas nesfo. momento, IÜ9ar e ocarez loi nomeado S.X. do PCG que
Probados (cr(tico de ANT) 1..mha
siom ·sobre conceitOS· de que todos
foi criado para combater e contra·
Empresa Xornallstica Editora
Fotografía ·
.' · · ·
migalla
menos
de
"·
friyolidade.
Pornos vangloriam_os (por exempl·o': de- ..
Promocions Culturais Galegas, S.A.
Xurxo S. Lobato,· Tino Viz, Chus
rrestar ás organizacións patrióticas.
mocracia, liberdade de expressom,_}n- . que frivolidade é misturar ideoloxiGarcía , Mancho Rama, X. Marra, X.
'Consello de Administración
5.-Luis Soto sempre se mantivo
M. Albán, E. Reimóndez , Che, X.M.
camente a Lwí's Sotó e Santiago Al- Presidente : Cesáreo Sánchez Iglesias .
formac;:om veraz, etc~); sirnplesmente
como un comun'ista e patriota gale·
Fontán, X.L. Dlc¡z, Nelson Gómez, ··
.Conse lle iro -Delegado: Ramón ~er- ·
varez.
Se'
ben
é
certo
que
os
dous
sobram. ·Nom obstante, se . alguém
go. Santiago Alvarez ,renegou do seu
nández ·
.
· Mancho Iglesias, Alex-andrap (az.
coi_ncid iron d~rante .un · per(odo das
que_r d'ialógar, saiba que ~s.tou disposSecretário: Xosé M. Dobarro Paz
pasado "Ortodoxo", e patriota gale·
Ilustración
· .
Conselleiros: Fernando Cuñarro,
to 'ª expljoar a 1T1inh:a _a titude ·e com- . suas vidas partidárias no PCE, ta Xosé ·Lciis, Pepe Carreiro, Calí, C~I - ..
gó nunca o foi. ·
Francisco Carballo, Lois Diéguez.,
.
mén
·é
cerfo
que
a
sua
traxéctória
rc:is Silva, Ferreiro : Fefo, Xu l10 ·
poi·tamehto, que- jul·go plenarñehte ··
. · 6.-Luís Sotq era Galego; Santia·
Antón Fernández Sánchez, Fr.anGaioso.
eoe.rentes. N·om perdo a·esperan<;:a de ; ·posterior foi moi diferente; -como
'
·,
éisco Trigo , Aurichu Pereira. ·
go Alvarez é Español. ..
Axéncias
.
. q'ue algum día se comece a dialogar . · tamén é eerto que· o PCE de hoxenDirector
Estas e outras conclusións tiranNovosti, ADN, Jana, Prensa Lat ina
d
ia
.non
ten
a
bsolutamente
nada
r:ieste
pa(s!
.
·
·
·
.
.
Alfonso Eyré López
se da leitura de ambos libros.
Deseño e Montaxe ."
Obrigado.
· qu~ ver · no- ideolóxicó co 1 PCE que
Redacción
Xoselo Taboada, Guillermo Gómez
Xan M. Carbana, Manuel Veiga
se fundara o 14 de Novembr.o do
AN=J"ONIO GIL HE.RNANDEZ
Publicidade .
A!'ltónio Liz,Vázq uez
1921.
.
Correspondentes e colaborador.es
.
A <;:ON RUNHA (.GAL IZA),
Xosé Fernández Puga
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. Manuel

Hartas Vilanova, Antón
Baamo~nde, Francisco Carballo, Xesus González Gómez, Manuel R ivas,
Xesus Vega Xesus Campos, - M.
Chou~a. R. Ód, X.M.Aldea, X. La :
rrosa Vila, Lois Diéguez, César Va·rela, L. Méndez, Carmen G. Ares,
Xosé Mª Salgado, Anxela Rod1cio,
J.A.M., Xesús López Témez, Xoán
M. Carreira,.Ca.rmen Prado, Antón
Fernández , Xosé Lodeiro, A. Man- .
ciñeiras, Manuel Míragaia, Fernan~fo
M. Vilan-ova, Xesus Torres, Luis
Muriel, A. LoureiroAPaco Arrizado,
X.A. Suárez, Laxe urande, Suso Piñeiro •. Phíl Manzanera, X. González
Alvarez, Domingos Prieto, Carlos
Durám, Xesus Cambre Mariño, Be. gof'ía Moa.
1
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O domingo 17 do d~rradeiro 'ffies de
instruc;tlva. Entre Q~t:r~!¡l, · debatíronse'·
Febreiro tivo lugar ünha exp.irsión a ·pe
· os suxestivos t~q\BS;~d'Ei ~Separatismo~
de divers~s irmáns.d'ista Mocedade ·os
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Nos pobos ae To~n, ~e Aloryg~s ~fl~..
-~ ' .... ; -: 8~
. trev!stá~ono.s : c~s .;<:I.ireigvos, ~'ist~sR,ecibi_mÓs, con Jedic.ia, un tarx-etón
grupos os .q ue se mqstrar:on mo.1 ,optino· qú~ _fi.erm~F1oja T o~~ado .. l\!o~des, ~ie
mi.stasi o ·mis.mo- te('\'Ípo''qu~ p,udeinos.
Vigo e o ir_mán. Manoel ?e)ras Gama,
e-p reciar n'ista . pri~eira saida.- UJlhá..
dé Santiago, nos anundan que o seu
·
"- ·
casamento terá lugar a fins do corren- ·
forte con-ente do opiniÓ·n . Galeguista,.. ·.
'te m·es. ~;, . , ·· :., ' ,,, · .
.
'· qu~ se manife~i~ ;principalmente rf'o :
Ven· esci'i-to 'e.ñ galégo. , ::
· '.- ·
entusiasmo d 'a :Moc'e dade
agrupar. v~lahi unha- simptitice proba de
'· se ~n defensa d;a súh Patria. Producto
fervor pafrióticor · qu_e amostramos a
·
.todot-os irmáns.
.
·
d'.ista propaganda é 8 ptouxima cons_ Nin que de.cjrtén qu~ .de~examos á
titución d'a Mocedkde .de Moreiras.
_ parexa t9d,a . a felicidad~ i_naxinabel e .
Pre fechas posterior-~~ tei\ense p;oyecR
-11e agradecemosJondamen"te o envío.
tado outras excursi~n. O mismo tem·'·· ········~-- ~~;:. .•_:.; ............~~-~.... ..........
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Vári.os miile.iros··de perso~s J~a~ti~ípar;on . riunha · rn~rGha,: .ceJel5~(,l. da en'tre <( ..
-póvoa _do Caramiñal e R1vei'rá: para ~rotest~r. contra a -OTAN, as bases e
·máis ·concretamente contra as mstl~c16ns m1 llta_res ªº. barban za e ~ont~éil
un ha posib,el superbase ae~onaval a !,nstalar na na de. Arousa.. Os seis qu:1lóet ros e médio de recorrido foron- cubertos e.un alto ~spíntu com~at1vo e
- ~ma rchoso." a · base de · gaitas, b~ombos~ iris~rume8t~s -divers~s, e~ di.sfr.ac~s en .
fo rma de yerme se~pe~ean~e . entre os asistentes. A convocatóna da Coordinadora NAcional de Organ_1zac16ns pula, Paz, ADEGA, INTG, LC~, PC., ~C~, BNG, ·_
AGM e UPG foi ac,o,lllda por· un numero de persoas notabe!m.ente sup~~or ao das
duas marchas anteribrr:nente ~elebradas, Fe~e-Ferrol _ e_ Ponte,~eqra-1\1_1arm. Un .dos lemas ,
• • •.• •1
mtiis coreados -e a mo1 bon. n~mo- polos as1s~entes fo_1 o de Agora, '!9~ra, QT A~ ~on, ba·.
_
.. ,, .
.
. ., . .
fora" ~ Tamén foron mo1 vistosos os .carte1s-bocad1llo -c.oa frase,. de Ga~tos militares p~ra mtlloras sq<;iat.s . A cont1~uac1on. pu~ll
5
~:m. os ·dÓos artigas -resumo ·de textos de Paz Piro- revista da Coordinadora Nacional, de Organiza~ións pol_a Paz- e nos ca1s se tra~an os temas de gastc:>s mi llta~es e o das instla
cións da OTAN no naso. país.
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..A gora, ag_
o ra,
A-panc~r:ta .q ue abría. a marcha ~
: · era portada por estes xovenes .
pacifistas aos que segu ian un ha multitud e queªº 'tongo ..
dos máis de seis qui lómetros de- re.c orrido de mostrou a sua
vita rida9-e. ·
·

non se
hai un.
·oz senbalde
In . o li110 das
1r a liña
r, (v.gr.
1ca pra
l claro
mocrásanza e
Vamos,

r
1

fid o dÓ
iatriota
:aso· só
"C~so
el ícula
:ión do
1>oli'tica
~fe nder

1ara Ca-,
seguiu
as cou·
s sesen·
amente
a etapa
spácio)
s polí1. Alva~G que
contra·
ióticas.
riantivo
fa gale·
do seu
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lnstalacións militares
de interés Para ·a OTAN en Galiza>
·"

.

.

'

..
de Alerta e Control, e o aeroporto de
Dentro da OTAN, segundo a sua po- GE), co cal se comunica.
mµndo, espécial.:nente petro lei r~s c~
A este programa pertencen a base Roz.as ( Lugo), que aparece_en branca
sición xeoestratéxica no Atlántico,
miño do Mar do ·N'orde, .e transportes
G(;ll iza vai funcionar como testa de da Serra do Barbanza (a Coruña) e nas fotos aéreas por razóns de seguri - .en xe'ra 1 USA-Europa. .
.
rNo- ·Ferrol teñel"l a sua base.. a · '
praia 'para os exércitos desta organi- o repetidor de microondas de Friol dade militá'r:
· ·
·
· · As ínstalacións militares do com- .XXXI Escadrilla de Fr.agatas~ e á -XI
zación e.n caso de confla·gración, xo- . (Lugo).
A primeira, base de control aéreo plexo " Ferr:.ol-A · G'raña resultan ·de
gando ademais un importante papel
de Destrut&es. ,A principal' función
na loita antisubmariña e o contrnl c1.mha zona técnica de..acuarte lamen--_ gran interés para a OTAN~ e xa na ac- · destas naves é a loitá' éintisubmari ~a e
aero:naval, . actuando coma . un ver- to no monte lrÓite, ocupa 450.000 taalidade os no~deamer.icanos . dispo(Je escolta, estando ·dotadas -de mi'- metros cuadrados nos axuntamentos ñen de vários peiraos para atraqoe de
seis-torpedos ASROCK (Antis.ubmadadeiro "portaavións da OTAN''.
{'ines Rockets) para ' défensa antisub- ·
Pódese comprobar~ por unha ban- de Botro, .Porto do Son ~: Lol:Jsame,-: naves de guerra e submariños. A potendación,militar desta zona
mariña a longa distaf}cia. .
da,. o feíto de que apolítica éentral pe¡tp de Noia, _e cabr~. toda GaHz~.
de defensa do ·Estado · españo·I está ·Norde d.e· Portugal e parte de.. Astu- non seria alleo o proceso de desrnan- · , Na ter_cei-ra fase do PLANGENAR
emarcada nuns ~ko~ectos elaborados ,rias. A base, cunha dotaéión actual t~lamentó i.nc;:lustrial· a·que está·sqme(P.lan General de A ramada), desenvol·
e planificados antes ·da "én rada do ·Es- . ao redor de 500 pers.oas, ~ oficial- . tida (a efeitos de evitar.conflitividade
véndase actualmente,' inclúense entre
social
e
convertela
nunha
comarca
men~e.
do
exército·
do.·
Ar
español,
tado na.O.TAN, e ·li·gados de an.temán.
outras unidades, catro submariños da
á defer:isa dos· intereses do bloca oC:i·. ma.is está dirixida desde o Centro de tranqujla), e a reconversión -~e indússérie
"Galerna" ("Agosta" na versión
Operacións de ·combate (CÓC) pró- tri.as para a produción de material· rnidental. · .
orixinal francesa), sendo os submariximo
á
base
de
T
orrejó'n
dt;!
Ardoz,
.
litar.
Neste
senso,
a
Empresa
Nacio·' · Pára o control 'aero-riaval desenro. ñas cé:lnvéncionais mais sofisticados
louse. en Galiza a segunda'~ parte do .onqe os USA cor:i-struiron un centro na,I f3az:á.n (pendente .de próximos
que existen (considéranse tecnicaprograma ~ ·combat -Grand" (no ·códi- · de comunicacións t.r:op9sféricas (por · reaxustes) ded (case xa á construción
mente pre-nucleares),· cun carácter
.
militar,
cun
control
tecnolóxico
que
microondas)
...
e
que
de$ernpeña
un
ha
go NUSA, ''.SAO~" para, o ex~rcito esnetame_nte ofensivo antisubmariños. ·
función
clave
no
seu
qispositivo
·
eu
~·
..
depende
de
IDECO,
compañia
para-p~nol), cuxa pnme1ra parte leva funcionando no resto do Estado desde ropeu, xa- que une as comunicacións militar relacionada coa embai.xada
Por outra .bal)da, na base naval cie
1977. :
.
. . . . . . militares que proceden do Norde de dos EEÜU.
Marin .(Po,ntevedra) di~poñen de· he-liDito .sistema c0nsta dunha réde· Europa •. e en.lázaas co Mediteráneo · En .. A Graña está situada xa tmha
cópteros, especializados na loita ·antielectrónica deseñada-para dete(:tar de Oriental, -conectandq coa cer:itral de estaéión naval con túneis de carbu:
submariña ( 1a. Escadrilla).
forma automática rastrear e identifi- · operacións ·· de Hascon . (Massachu- rantes, municións, ·0bradoiros subteEste complexo · Ferrol-A Graña
rráneos e depósitos de m(seis,· moi . complétase -con instalacións auxilia. car aeronaves "i~trusas" asi como ssets).
A · segunda ·instalación é oficial- ben protexida . xa qUe están/ no ilite- -res -de comunicación e control como
para dirixir.as naves interéeptoras-aos
_
brancas asignados.
mente· un repetidor de microondas si-. rior do monte, ·pt.rdendo' r~sistir :un
son o · centro de radar', sistema LO·
Este s·istema foi c0nstruido pola . to no monte Cai::npelo, rya parroquia ataque nuclear .
. RAN·, situado en Valdoviño (A CoruHai ,que resaltar o papeJ fundaC~mco Electronics Co., empresa pro- de Silvela, no axuntamento de Friol.
ña) e a base lileteorolóxica do serv1'pnedade ao 20 por. cénto· de. CECSA
Temos qúe citar ademais-· o Esca- menta I que vai xogai: este complexo · · cio de gard(!COStas da u\s. Navy (ser(~o~pañía de Electn;inica y Comu- drón de Vixiláncia Aérea (EVA-10), nav.al en virtude da sua localización
vi'cio paramil.itar que non 'depende da ·
nicac1on~s S.A.) e o 130 por cento da
encadrado no Ala de Alerta e Con- xeográfica, pois debe terse en canta
Mariña, pero ten act~vidades arma- (Pasa á páx. 4)
· ~ughes Aircraft Co., que construiu o , troí, cuxo mando está en Labacolla que á altura do cabo Fisterra, ·pasa a
das), ubicado en Estaca .de Bares (A .
sistema homólogo _c;Ja OTAN (NAD- (Santiago), ·no G_fupo de Operacións maior ruta marítima de transp9rte do
Cor.uña).
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der a utilización das R 1as Ba1xas como cabeza 9e ponte, cando se v.ex~ a._.:__ _..:....:~~..:.....~___:---::;.__~~--::_.:...::.:.:............;~~::--:-7--..::....~.-..:07'--~-;rT:"":h'.'7~~~-~~-....
necesídade de facer un desembarco
de tropas e. de material, por seren de
gran calado e impos(bel peche.
Xa no aoo 1964 se comprobou a
rentabilidade ecónómi·ca ·e militar do ~
desembarco de tropas nas co·stas españolas con destino a Europa central,
frente ao transporte aéreo directo a
· · ~) E qué .pasa.coa cousa social?
Hai vários ~e-itas· de ver' o.'tema, ·ainda ql!e seg.ur~rnente .~n dos
. aquelas latitudes. De ·feito, o 30 de
. Pois que está ni'oi pachuchiña.
r:náis Claros ésaber cánto se·.gasta en temas militares e cánto
Agosto daquel ano ; 30.000 homes da
Non deixan que medr-e. Como
Atlantic Fle.e t Amphibus ·Force denas necesidades sociai.s. ·lsto ,require, lm~.icamente, porse .
simples exemplos, estas cifras que
s.embarcaron no porto de Huelva, na
de
acordo
nas
cifras
quese
gastan,pero
cando
as
·
c
ifras
non·
son
oficiais, ou sexa que imax-in~
chámada Operación Lanza de Aceiro
devos os-dados reais.
·
· gastan ..,-:e non lle gastan ao goberno espáñol~,.,as ·cifras .
(Steel Pike 1), rebaixando os custes a
'cámbianse.
·
·
·
.
Ministéi'io
de
defensa.-679.811
l"espeito
dunhá
óperación
aérea
do
.
(8,1 · por cento). Gastos Globais de
Defensa ;-1 .172 .087 (14 ,02 por
', cento). IVlinistério de Educación.547 .652 (6-,5 . por cento). Ministerio· de Culturá.-52.102 (6,6 por
cento). Ministério de Sanidai:le.. 41..309' (0,4 PQr cento). '.
d) O tema do traballo e o tema
do paro. ·
·
'
·
Decembro 1982
7 .732.000 t.a.
' Xuño1984
'7.330.000t.a.
menos
.
402.ooo· t.a.
Decembro 1982 .
2.2~9.000 . p.
Xuño 1984
: 2.673.000 p.
máis
414.000 p .
.t.a.-traballadores asalariados
p.-parádos
.
· Xa vedes, só nun ano e médio
de Goberno PSOE, hai -;114.000
paradas e parados máis. E estes
414.000 parados e paradas máis
· non son só unhas cifras, son unha
realidade c~uel e dura con nomes,
apelidos, sentimentos e- desexos,
aspiracións frustradas por cul·pa
ano anterior nun 60 p~r cer:,to. .
' a·) Hai ·máis gastqs militares que
.1.112:oa1 millóns (14,02 por cendun sistema capitalista que, co goKJumerosas ··fontes refírense neste
os do Ministério de Pefens~.
. to ,P.X.E.).
berno "socialista" a cabeza, prefisenso á instalación clunha super~-base
O PSOE quer facer crer qµe
.re alimentar · toda a- parafernália
b) Do pouco que vai invert~r o
na ria de Arousa. -,
,
non se. ga·sta tanto: mánei r.as? Non : · -E~tado'
militar a cobrir a necesidade niáis
, o<44 por cento vai en gasEn Xullo .de 1978, un 'informe da
·meter· nó Ministério de Defensa· os , tos militares ..
elemental que temqs as xentes
rev'ista Scientific American al·udia · á
· gastos das for·zas para'milita~es;~ ae ·
'Cáseque a metade -208.384 · dun posto de traballo.
importáncia de fortalecer as vías de
seguridade, "clases .pasivas" · e
Sendo as(, con qué cara pode
mi]lóns-:- do escaso total das inver- comunicaci'én de retaguardas, co fin.
"complenientárias" q.üe : iaternafalar Felipe González . de que gassións
estatais
.<fe1985
son
para
arde axilizar .o transporte<de persoal e
cionalmente son cons i<l'feradas . mitan· pouco en armas? Está claro
tilúxios militáres.. Queda ben claro
litares.
"' ·
mat érias. ·lsto, ·relacionado c~ denoque en armas· gastan unha barbari ónde ten confianza inversora o gominación da ~ 'Ruta Esmeralda'" ·(liña
· Gaslos Ministério de · Defensa
dade, e que en traba11o impórta l l ~
berno: na empresa ·privada e no
de autoestradas que comunicarla Lis1985 ..;_68$.811 millóns (8,1 por _
só que non nos rebelemos e da paz
partido
militar.
As:
forzas
de
trababoa con Estocolmo); concrétase en
cento P.X.E .).
.
llo, po_r suposto, quedan. para me-. que sexa unha paz armada e opre 'Galiza na cor:istrución ou utilizaqión
Gastos globais de Defensa 1985·.siva.
l
lor ocasión. ·
da Auto~strada dó Atlántico.
(

''Os g~stos militares para
. mi lloras sociais'' foi un do,s
· , lemas mais presentes na marcha
Ant.i-Otan : Un verme xigante
·
"metamorfosead.o polas
radiacións" :pedía a paz.
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Acarencia de iodo nas augas e na
alimentaciónJe o consumó excesivo qe
verduras com'o-grelos, repofos, berza.í.:..
é a causa determinarite deque haixa Bocio
en alguhhas zonas de·Galicia. .· · ·· - ~
O consello niáis.sinxelo e eficaz é condimenta-las comidas con ·sal iodado.
Is to non guere die ir botar máis sal. Chega con sustituí-lo sal común'"polo .sal iodado. .
.
Ou sexa, coc'iñ.ar con sal con-iodó'.
· . [- .
Ademáis, debemos ·inclui-lo peíxe do.mar é rriolus-.
cos (mexilóns;....) na álimentación e alternar con.óutras verduras, como,xudías verdes; tpmates,, alcachofas, espinacas,
.~eituga. · ..
.- . ·:
· ·
. . · ,.
Así·conseguiremos entr:e todos unha Gahc1a ma1s sa.
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caínpañ_a'·".Salvar GaHz.a"
-·

,.

Beá Gondar ·búlrase de-todós

"

.•

,g B~ª~º·.,'Q~!,~,~ll:~~~~-~.~~pezou .·

Marcha ·do '. RSG-E~ .
.'nO·Obradoiro ·. ,_, ·" ·
'. du·ra1;1te . . 24. -~~r~s . ·, .. ~ ~·"-··
1

r.

.

'

•

.

•

Nlilit~~·tes ·d·~ :·PSG-EG e~ti~ero~ durante 24 h~.ras-~archa~do
ininterrumP,idamente pala Praza do Obradoiro de Santiago para
chamar·a atención soore O deterioro poi (tico e eGOnómico ·que
sofre -Galiza e para reivindicar medidas tendentes a superar .
a situádón. Esta accióp i ns~rébe$e dentro cja_Cé:lmp'aña ·que est'1_a 1·evar este partido· sobo lema ºSalvar .Galiza'~;· Pór outra bar:iq~;
0 luns, ·outro grupo dei mtl itantes· manifestábanse e:n ~ruxelas -- . .,
contra o Mercado Gomun. · . '
_
... -,.· ·.. · _ r·-, :··. ~-· ·- . ,,;
·~

.,_;,.

\

~ .:.~

"'\.,

·Máis de cerito cincuenta- militantes di pe~de.nte nacionalista, ven . de intePSG-EG estiveron circundando desde. :grarse .agora no =PSG-EG.

O 16 de

Marzo O Grove viveu unha xornada
· ··
que non se vai ·esqu'ecer. O pavo amañeceu cheo dErforzas
anti-distúrbios, apostadas. até nos tellctdos con prismá):it::os,
R~ra, poder·cµ._mprir' cunha. Jegalidaoe que Bea Gondar bulra _
como Ue peta. O pleno ·non se p'udo facer e á altura do pech
d
, ,
· , d ·..ANT
.
·
· '
. . 1 e
este numero e ,
: -f)On ·se sab~ a data de celebración.
Irnos arrefece_r a rryemona.sobre alguns·dados -.
que .cobran actuahdade. . ·

as duas da tarde do sábado até a mes- IVianifestació'n confr~ a· CEE-,·
· ma hora do domingo en que, coa in.
.
tervención de lideres explicando ,a . en Bru·xelas; ·· - ~
~ ""'· ·
sua postura pecharon esta march~ Ouen non estaba presente
.Obra"á americana", pedindo un "plan pa- doiro era Cláudio López Garrido, que
ra salvar Galiza".
_. ..
se encontraba en Bmxelas. 0 -dciminEsta acción no Obradoiro ven esti- go participou nunoa·"' manifestacié'R
mulada pola negativa do ·presidente contra a instalación de mlseis xunto
da Xunta a convocarás restantes·for- con pacifistas alemáns. O luns>x~nto
macións politicas para reflexionar so- cun grupo de militan~es, · rnanifestábaDimisión dun concellal
bre "oito pontos" elahorados polo se dfante da sede da<QEE para .prdtes- e mQción de censura.
PSG-EG, tendentes a elaborar un . tar contra a entrada do Estado espa"Pacto Nacional · Galego", que seria . ñol nesta organizéilción económica.
Foi xa hai dezasete meses cando- Andespois aprobado no Parlamento.
Oláudio López Gar'rido; que s~ ten - tón Masce:¡tó cónseguiu ·dimitir _des- , Estas oito medidas~ que lle foron distinguido por elaborar conpletos es- · pois' dun ' denod~ado _· esforzo. Qué suapresentadas a Albor polos dirixentes tudos onde amostra o perxu(cio que cedera] Ese concellal, que tivera que
o cargo por ter que ir ao serv(-·
do partido, conteñen, segundo PSG- lle ocasionaria· a Galiza a integración deixar
cio mi.litar, apres.entar<1 ·a dimisión
.as_ do BNG ficaron no xulgado nun ia á Bea Gondar), que é maxistrado
EG; as medidas que conducirian a na CEE, referíndose sobretodo ao nos termos de .''tendo que ir 'cumprir ~proceso que s~ v.ai celebrar o .próxi- na Audiéncia de Pontevedra, tiña · remellorar ·a deteriorada situación que campo agrlcola, xunto con outro di- o servicie mili_tar obrigatório ... ", ao _ mo. 19 de Abril en Cambados. O con- .. lación con esa ral.e ntizadón ...
sofre Galiza. Asi, contemplan desde a . rixente do mesmo partido 'Eliseo· Mi- que Bea Gondar - na primeir.a dlilnha · cella .d o Grave botaba o candad9 no
A senténcia da Audiéncia territoorden·ación do sector naval, o acondi- · guélez, foi re_c ebido .Pola Presidenta
longa ringlei'ra .pe ·despropó.sitos- ress~lón de plenos e inici_aba unha tr~verial. -que foi a que afina! decidiu no ·
s1a do deserto ~e f"!'lálS de 500 dtas, pro~eso- abrigaba· a faeer o pleno re
cionámento das negociacións coa da Comisión da CEE, M. Pamén, -a por:tdera que rión admitia a diriiisiórr
durant~ a cal Bea Gondar :-~un alar- dar p0sesión ao· concell.al nacionalisCEE e consolidación d9 sector pes- quen entregou unha carta analizando "porqu.e..deduacó qu~ hay algo .que le
de de .bon f_acei:'. de~o~r~t1co- go--· ta.~ O previs(bel era que a moción ' de
queiro, até a posta en marcha dun . a situación econórñic9 de Gal:iza. . · . obliga ~ deja-r ·el ca.rgo y nó está cJa.:
berna po_r de~r,eto e leva a~ concello censt1ra da oposición vencese e 5e eliplan de inversións a cinco anos, a plaPola tarde o mesmo deputado en- ro". Obrigouno a dimitir mediante
escrito oficial - carta teléfono acta
a -unha s1tuac1on ql1e, en circulos da xise novo alcalde.
.
nificación das comunicacións, norma- tregou outro documento ao· ministro notarial e- ap·r~sentar;e ñun pl~~o es~
opo~.ició(l, ..xúlgase de _bancarrota. O
. Nese interin. Bea Gondar in(cia un
lización lingüística e reforma . da fi- Morán, senda logo recebido pelo Pre- · tando en Melilla.
~
pleno, mentres, dorm~a o sono dos
pulso e ~onvaca o pleno para o 1987;
nánciación da -Administración Galega sidente da Comisión para Asuntos
· Daquela o _BNG apresentara unha, xustos... ·
é requerido para. facelo nun prazo de
e traspaso dos servi'cios previsto no
Rexionais da CEE señor Markaratos.
moción de censura que xa non pudo
catro dias, e fai entrar furtivamente
Estatuto de Autonomia.
Entre as- pancartas que portaban ser debatida. A inestábel maioria que
Hai que facer o p'leno
ás .cinco da mañá aos seus partidários
-a quen arengara pola semana en suOs manifestantes portaban carteis podia lerse "Galiza pola Europa dos ; Bea Gond'ar tiña tambaleábase, e é
Menú-es tanto, a · dem.anda de Bea cesivos mitins con tono bairrobaxeiro
con consignas, non partidárias, alusi- povos e contra o mercado dos mono- cando Caamaño se suma á oposición
vas aos problemas plantexados. Entr~
pólios", "O Goberno ·esp1rñol negócia " como candidato . ~ Alca1dia, despois . 'G_ondar- para que a xud1catura se pro- e maleducado- para que o impidan.
as pe-rsoas que participaron estiveron contra Galiza" e "Galiza non é moe.: de ·que xa a v1da municipal se blor:¡ue ~ -~ -. nuncias~ co"htra o .dar.· pos~sión a Conségueno pésie ao· impresionan.te
quer:i no_n xuFase a ~ Const1tuc1ón era despregue policial, que Bea non utHios principais dirixentes do partido, da de troco". Traballadores galegas ara -en Novembro do 83- cando el
viu a· oportunidade de g~bernar sen
~exeitada .-_e ~enta™'~n . P~eced.ente _?a porque -no cume·da demagóxiaasi como o alcalde de Narón, Antó- nas oficinas da CEE deixaron tamén dar posesión -::Por non xurar-, ·de
1mport_antfs1mo par~"? · nac1c:n.a~,smp · "no voy a hacer como . si estuviéranio MarHnez Aneiros, quen despois notar a sua preséncia sacando polas Mascato Bea o novo concellal -do
que mant~n . esa pos1c1ón pol1t1ca-,·e· mos en tiempos de Franco".
de presentarse · primeiramente por fiestras cartels nos que dician: "N_ós BNG que 'substhu(a a Antón MascaaAudiéncia instaba_a ·qu·e se convoca. En · definitiva é requerido . para
lJnidade ~alega e logo como inde- tamén somos galegas".
to.
se o pleno. Par.a chegar a esa tesitura convocar o pl~no e már.chase do Gro-ti vera ,, que se pronunciar 6.,_, Ministro
ve, _ gaña11dó uns cantos dias máis
~ de. Xus,!íci~, obriga.rí9.á a a<;,~te ar os-__ rrnnha ·caroreira· .que, nesta Jexislatura
Entrase na via xudicial
.
' ,
. · · ' t(ámites xLidiciaisl·qU"e 'e staban 'in·d o :cando menos, ten pérdida.
Cando quixera tomar posesión Maspaseniño. A xente malpensada .do
~af"!do vexan estas ltñas xa se terá
cato Bea~ viveuse unha penúltima
Grove afirmaba que o pai de Rajoy que1mado unha nova etapa. xornada violenta· ·a té o pasado 16 de
Brey . (presidente da Depu~ación e .
Congreso do
o 4, 5 e 6
pertencente aó secfor de AP que apoXAN-CARBALLA
Marzo. Suspendido. o ple~o, 5 perso-

no

i .

· Cándo a Corporación actual acede ao Concell?, ó tes,uJt~d() q.ue. arr.o xaran
. as u~na~ prov~?a~a · UJ1. 1~e_stábel em ~
· pate. O conce.l~al, Ca~r:nano .-en APera .quer.i - poclia .desnivel~~· ª balanza.
Daquela prod'uc1use un .fe1to que non
é coñecido . .Q ·cémcellal do f>NG ·na- .
quel "rnomehto, ·Antón Mascato, chega a 'a presentar a sua credencial.. O secretário e, máis , Bea Gondar están pre-..
sentes cando. o primeiro deles di que
ha.i · qu,e xurár .o.u: prometer a Constk '
tución. Nese , momento o pr·óprio Bea
.Gondar, diante da negativa contun·dente de Antón ,Masc~to, afirma'.t.extualmente: 1 'Qué é iso de xurar? No.n
hai que prometer· nada Se non se está
·de acorde". ;
O f~ito é importante. Bea G9ridar· .
' utilizou, xa hai dezasete m~ses ; a ne~
. gativa .dos 51,Jcesivos concell:ais ,do .
BNG a xurar; para. paral'izar·definitiv.a-- . ·
mente .a vidq democrática ·iTiunjcip,al; .
e porén 'nengun dqs o"uitros con~ellaii '
da · Co~poración - nen ainda agórafixo tal xura.
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MCG

Co lema de ""~chegar '
a· Hberación nacio·n af
e o corriun·i srno''
.,..

1

~

-

Milita
...

"Achegar a liberación nacional e o
. ~omunism9" é o lema do Co'ngreso
·qu.e .o Movimento Comunista de Galí- .
cia ten pensado.celebrar o 4, 5 e 6 de
Abril na FAculda'cié de Económicas
enCompostela-.
. :
Neste primeiro congreso, o MCG
· aprooará o seu proxecto de estatutos
encarreg~ndose .de anaUiar~ as . dife~en~e~ ponéncias apresentadas, entre ,
as qüe destacan os seguintes"temas: .,
•

•

.,.

\

hai pouco na UGT

P8dro .Luaces no.:r 8ntrou no' PSOE

•

..
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. Pedro . Luace.s n~gou · rotur:idarnente , _g ando tamén que . ~ .sua finalidade
CC.00., Anselmo Sampedro, tamén.
que formase ,parte do PSOE nunha.s 'sexa a integraGión: no PSOE, ainda
militante do PCG e GC.OQ. que pudeclaracións ~feétuadas a e·ste perióque sinalou qüe existiron· contactos , xo· a disposición do sindicato e do
· dico. O que si" confirmo.u é ·a sua micon mém,bros deste partido, pero
pqrtido os seus cargos despois de
litáncia na UGT .desde . h~i ,poucos:. ·. que se realizéjr9p.-a J.Htulo . pers~a .l e : .. coñecerse a· noticia, e Luis Matías
·dlas . .Xüstific9u ,.esta posición afi f::.., f ·s.en _ter como fin a integración.
.'' que abandonou a UPG xunto con
mando que ·~queria desligarme
,;Debate: Ga·1¡_za" _xurde, segunPedro· Luaces; só ·esas pers9as conpasado abandonand'< á · INTG';.
do Pedro LÚacés: "coa inquendanza _ sentiron en que.salse á luz ·º seu node qiversas persoas procedentes de' me.
_
. .
.
distintos sectorés de esquerda de es- ·
Manuel Castiñeira~, exmilitante
· Af1rmou que CC.O~. nestes momentos ta~pouco e sat.is'.acia e . tudar e elaborar propostas sobre a da . UPG, negaba tamén rotundaque 9 seu abandon.~ .prá_tico da . situación e a realidade polftica de · mente· estar integ~ado neste colecINTG. xa se .·producira hat .te'!1P 0
Galiza' a partir do marco autonómi- -tivo, .ainda que existiron c9nversas_
despo1s dos enfrentamentos hab~dos
cq e para cc;>ntribuir á- vertebración
para a sua integración·.- _ ·
.
na asamblea d? S<;JTAP¡ .
..
polltica e social do pals. galego~'. •
Pedro L~ace_s que¡xáJ:>asEf'de que ·
Criaron afirman este colectivo
alguén interesado ~!denotou a forO ·desmentido· proci~ces~ des~ots
de que diversos meips de comunicacomo ele~ento "de' reflexión e cla: mación deste colectivo';;. .
.
· ci~A publi~asen ·ª noticiad~ q~e 0
rificador, interno e público", te~- _ ij~centem~nt~ veñen 'aparecendo
tando . "elaborar propostas que se
alguns. corectivos parecidos a "D~ex-secretáno xeral da UPG, asi como .outras persoas .que .perten~eron
dirixen ás forzas poh'ticas galegas _ bate: Galiza" . .Hai alguns meses dá. a este pa~ido ~acionahsta, tais co- · . interesadas na articulación de Gali- bamos conta da emersión doutro
ril?. Manoel Gastiñeiras, entrasen a za desde ópticas democráticas''.
grupo, !'Novaa· Sañtos", integrado
m1l1tar .no RSOE.
. .
.\
tamén por antigos --mllitante.s do
. Pedro Luaces afirmou taxanteOs membros do colectivo..
BNG,. EG ·e ~CE; ' que mantivo ccintnente que ·"non está prevista proversas .' para a sua integración 'no
ximamente a miña ~entrada". O que
Pedro Luaces non acedeu a dar máis PSOE, segundo declararon a A NOsi están a constituir, segundo nos
nomes _de integra.ntes do colectivo SA TERRA dirixentes deste partimanifestou Luaces, é un colectivo
que os de Melchor Roel, concellal
do, integración que non se descarta
denomiaado "Debate: Galiza", ne·de_Viveiro polo PCG, e militante de · en datas próximas.
·

do· · ·

r

· Análise · das ·caracteri'sticas e evolución cio -aso·balla~en·t,.o -¡,~.dol!al, proxect~ que defende o. partido; análise
do moviíE.ento radical galego e a políti~a d.o MCG cara as organizacións e
· persoas que o · integran; quer dicer
t.odos aqueles ,partidos e persoas que,
desde distintos sectores -movimento
sindical,, feminista e:antiimperfalista '"'
e~c.-.. - ré,xeitan O· sistema actual; estudarase tamén a situación actual -do
movimento. obreiro e sindical cen- ·
trado ·sobretodo ei:i CCOO e a i'NTG
~ asi como a liña sindical própf'ia d~
organización; trata.rase igualmente o

d_~sde

tema . da no.rmalización lingüfstica,
movimento · femini-st~, facendp por
..último balance da actuación seguida
polo MCG a respeito -da autonomfano periodo 1976-1980: _
, ,
acto de clausura será o sábad~· dia
6, ás. 5 da tarcie e a el están convida.d as as seguintes organizacións: l.NTG;
CCOO '· SGTE, G_oordenadora Nacional d.e · Orgáhizacións Feministqs,
LCR, BN-G., UPG, Galicla Ceibe; asi
como OLP e FPLP no ·que correspande ao exterior.
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Para empezar e§tí;L_ cró~i9a h~i unha
·palabra que teño clara pero o que me
pasa e ·. que non :sei. cómo . . artell-a. na ·
.
,
7'
:- '
. . _,.
, ,.'.-;._ ....... . l
!... . .
•... '·i :·
<l(.
f',
frase. Esta é "contradic.ión". E asi
Hoxe -an,darnos pQl.o. xusto. rnorn~JltO de c:;larific;:ar o que . est~ a' a.cont~cer . r
non sei se empezar a talar qdo plenO'
. na Ceritr'~I siridi~a_I ' nacionalista !NTG. "E-a·ndamos''pbrque o tempo 'fraris- ·' .:
corrido desd~ 'dous- anos antes ·do seu último Congreso até hexe, pódenos
das contradicións'', se das "cohtradidar dados··abóndo obxectivos pará.n0n . ca ir na coniusrón raen ·raa:.- inocén.; .·
. cións do pleno''; das "confrac)i~ións
cía que ~ naqll,._el t~mpo fixo dubidai:_ ·a . ~lguns·. M~is · ant~s· de ·~eguir é preci-,:
da aútonomia" ou.; das "conttadi~ ..
so ter en conta ~ertos pontos que, van co.nfigu.rar a actuación dun grupo·
cións dos parlamentos autonómicos
de afiliados frente .á 'mánifesta'Ción nacionalista celebrada ~n Santiago o
en si"; por rn;>n rizar o rizo e falar_da
pasado dia 10, Diá da Clase Obreira ·Galega, e non da española, como al"contradición. da contradición". Pero
guns,.n9 .s~u subCOflSCiente, deixan "colar''.
.. .
. ·
'·'
1
non se alarmen que tratarei. de ir acla· .·10.-Nos últimos ·~nos, .as cotas máis al~as _de !cita acadad~s en Galiza ,
rándome segundo a máquina vaia emforon lévadas polos· trabaHadore·s e .traballadoras do.sector naval. Foron e
purrando ao papel,
seguen .a ser a outra cara 'dos _800.000 postos ,de trab'Clllo do PSOE e, xa
Dicfalles que tiña claro o da conque logo, da UGT, e introducirpn nas suas reivindicacións a~ opesición actradición pois cando sain da sesión
"tiva ad destr~go .e e.snaquizamento de Galiza. Saca~oí1 o sentido estritaplenária do dia 20 que. tratara como
mente e~pañol dá 'toi\a ao qu~ o. F'G e CCOO tiña acostumados aos traba- ·, .
~ lladores·as g·alegos: Aos primeiros non. lles int~resa que unha Central napunto único "o debate da comünica·cionalista faga ver as suas falsas promesas e o seu aguzado direitismo, e
ción da Xunta sobre a posición de
aos segundos que traballadores e tr:aballadoras· se vaian sensibilizando e
Galiza no proceso de negociación pa- ·
cinxindo ante a nosa problemática nacion·a1. Introducir cuñas, conflitos,
ra ·o aceso de España á Comunidade
barul!o, n·a INT~, ·p.ois, interésalles porque é un xeitq máis· de agachar o ·
Económica Eur'o pea'', non sabia para
gravé conflito do sector naval e de loitar contra o nacionalismo.
qué valera aquel pierio. Pero polo que
2º.-Todasós inquéritos que até agora sairon sobre a idea de voto de
se ve tampouco non o tiñan mediana- _
cara ás próximas eleicións autonómicas, dan µnha interesante preséncia
l'.Tlente cla ro os deputados da oposido BNG no Parlamento. Pero isto é terribel, meus señores! Cómo pode
ciólJ que o ·caltficaron de "inútil",
· acontecer asi despois de expulsar aes deputados nacionalistas por non xu"absurdo" ... Anxo Guerreiro pergunrar a Constituc.ión que nos nega o pan e o sal, e despois <:!ese grande siléncio ~ aa que o poder ten condenado ás diversas formacións claramente natábase tamén para que valía se non ia
cionalistas? Lembro que os dos grupos polfticos, sobre todo de AP e
servir pa.ra "presionar, e tampouco
para decidir. as medidas estruturais no O parlamento é un bo·n l~gar · para ler o xornal. 'maxes como esta son as mdiSfrecuentes. · · 'PSOE, .medraban de contento cando aseguraban que os naci0nalistas do
BNG ian desaparecer desta institución. E agora ... Por iso teñen que axite, qu~ sempre e.stá bailando na criba · que as Xornadas "son esperanzadoras
futuro".
lizar todo o que poda desprestixialo, e acirrar contra el todos os seus
Xaime Trebolle, conselle.iro. pe e, . para máis colmo, falando en eco pois delas hase tirar un maior coñecican s.
Economía e Facenda, que estivo dán - ("non estou de acordo,- non estou mento da realidade e á máis doada
Nos meses anteriores.. ás eleicións- de 1977 utilizaron a queima dos
dolle ao padao unha .hora e vinte ~i de acorde, pero podo dicer ;·podo di- procura dunha auténtica realidad.e gamontes. Despois a loita armada, o terrorismo, o extremismo ... Agora dé
.
nutos sen que ninguén lle fixese moi- . cer, que· neste intre, .neste intre ... ") ... lega".
novo ~· lo ita armada através do. co{lflito da 1NTG. E nada menos que
Pola mañá Ceferino D(az criticou
. Antonio Rosón dicia, _nesas mesaproveitando as febres dese sector que, perdido xa o horizonte, bate ás
to caso (nen a prensa, que agardába- ·
cegas e con desespero. O xornal de Augusto, sempre eco do poder e inimbs o discurso por escrito), afinal pá- ao Gobérno de AP ''polo's atraQco·s mas xornadas, que "fa'ciQ" vo~os para
migo encarnizado do nacionalismo, apoia e poténcia, des.taca, as fantástique lle puxeron aos organizadores que as instit1:1cións 'de Galiza· saiban
recia que se aclaraba coa finalidade
. cas e ·inconsistentes notas de prensa dese sector. Oferécelles nada menos
diste pleno, que ''era para informar". das Xornadas sobre a CEE'' (fejtas transformar .as suas .suxerentes _apor-,
-que a primeira páxina, pero cando a dirección da INTG contesta, xa non
polo Parlarilento-Xunta e partidpan- ,_ tacións en · act<:>s lexis,lativos e de GoEstá ben que se informe, ainda que
hai f)rimeira páxina, xa non hai tanto interés en aclarar o que se lles di.
do ·Presidentes, -Parlamento e Xun- berno,. porque, nos tempos que coparece máis unha maneira de lavarse
O leitor pode -comprobar. o que-digo estudando os titulares qu~ a respeito
ta-, ·c~nselleiros, Reitores e pdlfti- rren·, o .·v·erbalismo : - seria imperdonáa· cara dado que esta información era
veñen nos úJtimon1úmeros .e o editorial do domingo pasado, cheos d pre- _
, . "
para expor a opinión · da Xunta ·"so- cos tanto de AP como do· PSOE) e beV.'.':-. contradición?.
xul'cios e partidismo reaccionário a· favor dos que eles cham1m_''cr(ticos",
poi a oposición a que as · conclusións
rtaberia tamén qt,Je falar das._conbre os· cap(tulos pechados e os que
· palabra tan ben querida .polos pseudodeiTiócratas e tan desprestixiada potomasen "estado parlamentário".
tradició.ns de Camil0 Noguefra; ainda
están ainda en fase de negociacións".
·10 .seu escurantismo. Eu., para casos como este, gesto máis da d~ involuCeferino O-faz, ,que segue na sua que seria mello~ nomear a sua polt'ticionistas, pois ol::>edece á realidade. ·
.·
·.
·
Estes últimos son máis ben poucos e
30 ....'.....No · 11 Congreso da 1NTG quedou clara un ha cousa: que o sector
teima de calificarse "nacionalista mo- ca como ~·o posibiJismo". ,
·
a información faise nun momento en
tan querido polos xornais non se ia pregar ás decisións da maioria. Ali
derado" afirmou, xa pola tarde, se-.
Camilo Nogu~ira que aboga por
que as negociacións parece que van
mesmo ensaiou a sua posta en escena e até chantaxeou. Pasouse por ben
gundo un cro'nista botándo'llé valor, qye se -dén ynha ~érie de condlcións
chegar ao final: contradición? ,
· desas chantaxes p,or non romper a Central. De fondo, aos seus componenE a mesma exposición de Trebolle que "as xornadas técnicas non teñen favorábéis para entrar na CEE, ,af.irtes .non Ues gestaba a postura decidía máioritariaménte sobre o Estauto
n.ada a ver co debate de hoxe". Dixo mou que "Galiza pode enf~entarse ca
era unha c;ontradición en si mesma,
de Autonomia, a Constitución española, as relacións internacionais, o bu. pois despois de parolar. longamente tamén que "nunca lle entregarem.os reto da entrada na CEE se se rexeita
rocratismo, a loita social, a visión sobre G-aliza e o Estado ... Eles son xen· sobre as epsició.ns da Xun~~· anali- a soberanía 'cio Parlamento aos técni- a idea de Galiza como· rexión", "Petes con orixes ideolóx.icas variadas,· moitas españolistas, que ainda hoxe
cas", ·que na 'bóca do . portavoz do diu loge ..que se· non se dan as condizando sector por sect9r, af1 rma que
non aGadaron unificar critérios ideolóxicos, máis si a loita contra os orga- .
PSOE parecia dicer que as cuestións ció ns requeridas· "rexeitemos a entra"queda ainda por ver cais poden ser
nismos, de dirección nacional da INTG en base a que moita desa xente é
os efe itos''.
do BNG. lsto si que é sectarismo, e· o sectarismo trai pencha e abre portas
tec;nicas,.e outras razóns se supeditan · da ainda . que sexa ·simbolicamente,
ás pantasmas e de.mas de cada quen.
·
.
· Out ras veces denunciaba. que o aoque diga Madrid.
por máis qye despois traballemos pa- .
Ali ficou patente un ha raia ideolóxica que arredou·aes claramente na· Asi o PSOE e AP, con Artónio ra manternos dentro''.
·· ·
·.
"Goberno central non respeita á
cionalistas dos non tan claramente oficiais de Esquerda Galega. Desde
.Xunta", que non os deixaran opinar
~osón, aquel' que ia de-galeguista nos
Tamén o Conselleiro Trebolle fa .
aquela data non houbo máis que liortas e cambadelas ás decisións da Diúltimos tempos e que agora parece fou ''dunha denúnéia clara da entrada
neste tema cando pepiron que "tivese
rección nacional, chantaxes par·a conseguir as secretarias que eles cobizaás
andadas,
ou
aos
princípios
:
na
'
C
EE
se
perxudica
os
intereses
de
voltar
a ben compartir coa Xunta alguns asb.an, b9icot ás loitas máis importantes e necesárias para este Pafs ou, no
pectos das negociacións" . Pols quedá- da sua história poli'tica, votaron en Galiza~'. Cando _lle perguntaron até
· mellar .dos ·casos, pasividade ..A maior parte dos seus esforzos centráronmo.nos sen saber se lle fixo casd' ou .contra dunha resolución na qUe se di- ónde estaba disposto a chegar o Gonos nas eleicións internas, utilizando métodos, en moitos casos, contra. non (o mesmo que non soub~mos o . cia que "o pleno do Parlamento de bern6 galega, ngn contestou.
producentes con atitudes progresistas. A sua actuación onde son maioria
.::::..a·lgunflas localidades, que non zonas- é .o exemp!o máis patente de buúltimo chiste de Moran, ó que lle fiGaliza apoia as resolucións das Xor, Posdata: Todos. os es,tudos, até os
rocratísmo, falta de diálogo e imposición.
.
xo a Cláudio López G_arrido en Brunadas Técnicas Xunta'-Parlamento en da Xunta; indican·ql!e nas co'ndicións
4º._:''Debate Galiza" rexurde de novo nestes dias. Máis desnortado,
xelas, que Ceferino D(az dixo que o
relación coa entrada do Estado espa- que se dá. a entrada t:iª CEE ~franca
máis desfeito, menos numeroso, máis claramente .españolista. AlguAs dos
ñol na CEE". Estas xornadas .celebrá- · mente lesiva para Galiza.
·gardaba para a campaña e)eitor~I)
seus
membros, séndo do PSOE e riláis da UGT, apoian, loxicamente, as
ronse en Maio organizadas por unha
· Contradicións? Oué va': Polltica
porque despois afirf!1aria o mesmo
posidóns deste sector e seguen -nas localidades onde acadaron maioria
· Trebolle que nun 90 por cento acei- comisión parlamentária e pola ·Xurta, española, dirían qs do BNG, que de '
nos órg~nis.mos de dirección- sindicados á INTG. Aparecen, iso si, tan só
taran as propostas da Xunta: contra- publicando o Parlamento estas con- estar presentes lle darían outra cara
para as eleicións jnternas da Central. nacionalista, facendo, mesmo, a'larde
clusións que, agora, non aceitou.
· ao debate pois serian os únicos en
d ición?
de confluéncia cps partidos españois. E agora def(n~nse.. como un grupo
Fernández Albor, Presidente de oporse ao .ingreso na·C.E.E.
Ceferin9 D(az, portavoz do PSOE
que ven clarificar a polftica deste Pai's. Poden, ainda, convencer a alguén?
, ,Pero non nos ei:igañemos, a sua arribada chega coa busca de prebendas
é a contradición parlamentária vivin.- honra das ><ornadas, dicia 'na clausura
·A.E.
poi íticas que os partidos do poder lles poden fornecer. E para iso precisan tamén dos sectores dubidosOs de cara o nacionalismo que se .atopan
na 1NTG no grupo do que talamos.
Chegamos asi ao estoupido da nota de prensa que os involucionistas sªcaron con motivo do 1O de Marzo. Non critico aqui a dispar.idade, a vi. sión distinta sobre feitos e posicións, pois non é isa o que reflexa. A .nota
é a posición parapolicial dos· diaños·. que se moven nos seus ardentes maxins e que queren botar contra os demais. E_unha afirmación redonda de
unica acusación, segundo informa a Galicia do PCE(R) e participou nas
desunión .e fraccionalismo que ten como fin agachar os graves fei~os deA Asamblea para Ceibar aos Presos
ACPG, de posuir -documentación fal- loitas que daquela v.iñan desenvolvenPol(ticos Galegas (ACPG) fai, nun
senvo.lvidos por eles ultimamente, entre os ca is está o receber ·cartas nada "
comunicado, un chamamento para . sa, polo que o xuíz _d~cretou a sua . do os obréiros de Ascon e na longa-menos que da Xun-t a, polo que se ve, interesada tarr:ién neste tipo .de de:
posta en liberdade prev.10 pago.dunha folga da construción pór estas datas,
solicitar a.xuda na campaña económilincuéncia pol(tica ou sindical.
_
.:.
.
·
fianza de 400.000 pesetas.
segundo informou ·nun comunicado a
ca que se está a levar a cabo neses
Agora comezará a escalada de notas, descalificacións, actúacións desadias para tratar de reunir o custe da
gradábeis que non levarán máis que a tratar de botar lixo sobre o nacionaEncontrándose ,ainda na cadea por Asamblea para Ceibar aos Presos Po-.
fianza (400.000 pesetas) de Lúcio un recurso do fiscal, -"recurso que en li'ticos Galegas (ACPG).
lismo . .Eles ·saben que teñen os meios de comunicaci6n da sua parte, cauNos anqs citados foi detido, paGarc.(a Blanco, me·mbro do PCE( R),
sa coa que sempre contaron, e tamén o poder reacéionário e caciquil, có- ·
15 dias teda ..que estar dilucidado e
dado que as posib,ilidades dos seus que non é Ínáis que a,tapadeira para sando 6 anos na cadea, levando a c~
mo ·non! A opinión .pública engulirá, quizá, ese lixo. Pero uns e máis ou~
familiares son escasas.
tres. saben tamén que. o ñacionalismo :non será vencido porque o camiño
mantelo en prisión indefinida" afir- bo unha folga de fame, xunto a outros presos do PCE(R) e Grapo ''pa- .
de tox<:>s, por tripada, é pen coñecido; e porque a entrega ao inimigo xaLúcio Garcfa Blanco foi detido o ma tamén a ACPG.
ra rematar co réxime de extermi'nio a
- mais entrou nas filas d'os patriotas. Desgraciadamente tocounos viver esta
19 ·de Xaneiro, xun.to a 17 persoas
En
situación
semellante
á
·de
Lüque queria . sub'!letelos o goberno'.',
trist(sima etapa da História, mais son consciente de que,non poderá chemáis. pertencentes algunhas·" ao
parecen estar outros detidos, estando a piques de morre e
· .·
. gar a que todas· anseiamos sen que a actual faga de ante-sala. E nesta antePCE(R) e outras ao Grapo, Lúcio era -cio
"sob falsas acusacións de colaborar ·
As · axudas económicas póderise ·
sala cada un ficará co papel que representou para o avance ou retroceso
integrante do aparato de propaganda cos
Grapo'', entre eles Laureano Or- facer na canta . corrente 200.208da nosa nación. O deles non sei se a inda pode enganar, pero atraver(ame a
do citado partido.
·
tega, Ali'cia Artimez e Mª Elena An- Axéncia n. 8 do Banco Pastor de Viasegurar que non .aos que xa estamos curados de "espantos" e sabemos
O citado militante incorporouse drés do Pozo.
go. No resto de Galiza pódese ingremoi ben por que se arma este barullo e por qué se elixe este mome.nto. · ·
de... novo á lo ita tras cumprir seis anos
Lúcio Garc(a foi nos anos 77-78 sar através das sucursais do Banco '
de condena, pesando agora sobre el a resporisábel do Comité Nacior.ial de Pastor, na mesma canta.
~
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A participación .

foi. maior que en eleic-!ó~s ~aficiais _-_

Os estudantes - . . ·
eontra os · estatutos~'"':
"Te·n·da en -canta o carácter sim!Jólico do-referendo ·e o feito ·de
que npn fose ·i_hs~,it~eiona1, ·conseg~ir un índice de - - ·· -. .
_
participación supenor ao doutras convocatórias·, por,exempto ás
el·eicións ao claustro,·é un importante éxito que demostra.. ~
·
·capacida~:i'e de organizac'ión dos·estudantes e a· sua oposición aos
estatuto~''· respostou a. este periódico un diri~énte dos Comités
Aberto_s como valóraci _ón ~do Referendo que estes .colectivo·s
organizaron ó pasado 21 ·de .Marzo.
rexis~ouse un índice do 23 por cerito, .
cun total de 4.503" votos emitidos
dos cáis 4.330 foron en co..ntra, qu~
representa o 96.15 · por cento' dos
--~mitidós. No Coléxio Univérsitário
d~, ·Vigo rexis_touse un ha partiéípac1on do 20,5 por centd, pronunciándo~e en contra dos ·estatutos o 97. Na
Escola de Enxeñari~ Técnica de Vigo,
votou o 28 por cento,-pronunciándose en contra o 75,39. No Coléxio
lJniversitári.o da Coºruña, votou · o'
40,12 por cento,_facendoo en contra .
o 98. En Arquitectura, par:ticipou o
91,5, votando 'non' o 94 e na Escola
de Arquitectura Técnica f ixerono ,,o
23,5 por cento, v·otando negativamente o 92.
-A cónvocatória deste acto tivo comó
Actualmente os CAF veñen de
orixe, segundo os estudantes naciona- anunciar movilizacións níáis amplas
listas, a necesidade de denunciar "un en contra da aplicac;_ión prática dos
proceso e · uns estatutos restritivos, estatutos e dos seus aspectos máis reque negan a posibilidade de decidir a gresivos,.,. . sinalando como exemplo
un amplo sector da Universidade e deste aspecto "o recorte que van su que, como agora se demostrou, está por na representación estudantil nalen contra dos estatutos".
gunhas faculdades''. ':
·
. Pola sua banda, o Claustro univerRepresentantes dos Corriités Abersltárfo rexeitou no seu momento a tos sinalarón tamén ·a A. NOSA TEposibilidade de celebrar este referen- · R,RA o co_n.t rol telBfóni~~ - ao q~-e ~s- :
do, sirialando tanién os éAF "as tra- · tan sometidos- algurís 'd·o's seus teléfo. bas Íí!Jpostas polo equipo reitoral pa; . nos, control_do qeue· acusan a meios .ra a celebración do citado referendo
policiais. · ·
-::1
· ·
·
:nEgándose á entrega dos censos e a~ _- 'Procesaménto.de ~écfor Sílveir. ó ·., .
urnas para a sua or_ganización".
-En días pasados ven de ser citado pa- • ,
Moi°alta participación
ra o auto de procesamento o estudan- .'
Segundo os dados facilitados polos ·te Héctor Silveiro, membro dos CoCAF, participaron un total de sete -mités Abertos e do ~ PC. H. Silvéiro ·
mil estudantes de toda ·Galiza, dos está acusado de ser un dos autores da cais 6.166 pronunciáronse en contra. -- ''queima da porta do Reitofado':, so- ~
Tendo en canta que normalmente licitando o·fiscal o pago duñha fianza .
~
non asisten ás facultades máis da me- de millón e médio de pesetas.
Sobre este pro.c esamento, os CAF
tade dos estudantes e que os resultados máis altos nunhas elekións estu- teñen manifestado de novo que e·les
diantis non superan nunca o vinte non se fan respoñsábeis destes sucepor cento, ademais do xa sinalado ca- sos, trq.tándose a detención dunha
rácter non oficial da convocatória, a "manipulación poi ítica nos momenparticipación pode considerarse co- tos nos que o movimento estudantil
está máis forte'', sinalando tamén o
mo moi elevada.
En porcentaxes, a participación "significativo de que o procesamento
foi superior ao 22 por cento do censo se sinale nestes instantes nos que se ia
celebrar un referendo''.
~'leitoral. No campus de Compostela
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tribuna

O tuno -e ·a ••gallé9uiña·~

;

.

Cadrouno.s estar en Compostela mentres · se celebraba o III Certame Internacional de Tunas. Os tunos, a partir
~e que o Maio do 6 8 inaugurase unha
epoca de actividades máis produtivas
para o estudantado, agacharon, vergonzosos, a sua paixón e refuxiáronse
nas catacumb'as dos ensaios ·en locais
solitários dos que só saían para agasallar algunha boda e pouco máis. Pero resistiro:q, e agora, da man do
.bostez·o universitárig e do apoio das
autoridades académicas pre-claustre e
post-claustro· ·constituinte voltan a
inchar ·o peito polas ruas· das cidades
universitárias .
·
Veñen de~ostiarnos. que ."jilipollez" .camp·ea . ás suªs . an~ha.s :na Uriive~~iq~de. · Universid~qe_ ª· 9~<;la paso
mais liberada da ·poca xente 'üa "ple~e" que ant(fs_· cheg~ba e na. gúe .os
per3;S" cada vez teñen menos 'reparo
en mostr.arsé éomo ·tais. Así. as cou~
s~s, daba 'gost0 velo~, tan gujipos, tl}.ñ
homes, pre.surriindo da cultura e valores que corresponde-n a" esa direita
que, á forza de obtusa; nen se.recoñece no ~eu papel difusor do ide'ário
,_ carc·a .. ·
· ,
Isto non é raro cando entre .os ritos ini~iaticos dalgunha tuna --un
a~o de proba para o candídató- es~an ?.s de poISe ,un calcetín no que
· ~r~:viamente cagaron· os seus companerros ou o pasear unha galiña pala
rua. Probas ~ue aseguran, á .vi~ta está,

¡

1/

a forxa de auténticos super-homes.
Nós vímolos, be9ian moito e levaban agarrada polo pescozo a cadansua rapariga, aiguns i.ricluso máis. Ilusionadas, elas, en pendurarlle unha
cinta ao lombo ao seu tuno para que
asi pu dese ·1ucir un-novo troféu de caza.
.
Vale dieer _que a _direita ten, ás ve• ce.s, ~ s-ua. mellar: maneira--de .acomo- ·.
darse socialmente .póla via do .costu-·::
f!lÍSmo folclórico e faino, cando pode ,
e a deixan. Non é' casual a reaparición ' .
da- tuna--nestes mom-entos como fenómeno social, versión "donjuanera"·
·regresiva, para o consumo dunlia "estudiantina" ca<;!~ v~z rn.áis fina e dis- ·
· posta a cultivar OS val~YJ;eS eter:no.s. , ·
Qué ternos que ~o~cluir, se nQn, ,.,
das coplas cq_as que, un· tuno .de vena _,
· ~nc,hada na gor;fa ño~ regalaba ..ó ou- ·
tro ·día? _ , . · . '
·
'.
.

... Pero allá 'en el templo .
del .A.postal Santo
una niña llora
' ' ·
· junto a su patrón porque la capa de/I tuno que adora
n,0 lleva la cinta que ella le bordó ...
.. .y allá en el templo
del Apost~l Santo
con el estudiante
ya se va a casar
· la galleguiña mdosa, melosa,
que oyendo esta copla ya no lloraw.
M. FERNANDEZ

: _entre _calor,'· 'insectos e arrecéndos
densos. O .cotpo de .mulleres e ho- :
mes . se tensa, sua, expulsa líquidos
sem.inais; · ante campos vei:des
anunciad.~res de trig9 e ~enteo co- ·
.me toucmo e se prepara, para .segas implacábéis, para mallás felices. Tamén 'para sórdidas vidas urbanas onde _a ·primavera nori ·pasa
de ser.uns días no calendário.
Mentres -tanto o murido póvoa_se de insect.os. Coa lonxitude dós
diás, fanse cada vez máis numerosos," máis variados. - Poderán ser
odiados, pero . son activa matéria _
imprescindíbel: Entre outras cousas, alimen.t o dos anfíbios que
buscan afanosamente água onde
deixaF as suas bolsas de xelatina e
ovos, e dos reptis que fan os. seus
- escuras niños.
T.odo o mundo animal re.hule-.
O último oso se despereza. entre as
n.eves de Aneares -mentres o señor Conselleiro 'de Agricultura
xanta e pasea con ecoloxistas de ~
comunicado-. e cheira no ar 0mel . dos cortizos de Piorneda. Os
,
páxaros . vístense ·de cores, ou se
~- .. , aprestan para marchar, ou chegar '
':ll esgotados. Un mundo imenso de
~
transformacións e viáxes afecta
aos seres alados baixo as noites de
primavera. Os patos (nunca fun
capaz de desfacerme da miña imaxe infantil de patosos), demostrarán co seu poderoso aleteo que a
sua determinación de, voltar a observar águas máis nórdicas . e frias
est_á moi por riba donoso ignora11riOs. Estam·os en dias · nos que _as
te desprécio, e iranse acompañaCARLO.S VAL~S
fregas e devesas supervivintes reidos de garzas e avocetas, de pilros
·~ . T~rla viroli leiitam~nte no éspá· .nf cian o 'seu cielo de vida enchene mascatos, cara a terra do ciño
·. éio como ·tantas veces e iniciou o·
do - os· seus. chan de flores e nos
branco, do mitolóxico e esporádicarñiño 'de retorno cara o -:prillcí- ~
que· os vellos carballos do Caurel
co -visitante . .As .anduriñas chega-.
-pío iñexísttmte, car.a aqueI. lugar,·
s~ten por milésima vez-( ou serán
rán do Sul, dos seus cuarteis afri<ipor onde pasara hai trescentos se"'
~937, 895 an?_
s¡) .córpo o seµ .-sancanos; a ºrula voltará encher de so- sentaecinco'dia's é -pico, que define
gue v~xetal percbrre ás suas veias
nidos a floresta, e algunha cigoña
o comezo das estaci6ns. O e·sforzo
de leño para dar· lugar á· maravilla
voará panseniñamente a Antela a
. de curvatura.non foi suficiente codas follas renascidas· e das flores e
intentar atop'ar a lagoa .de oida'de·
mo para desarraigala 'do seu apego
-frutos prestos· a reiniciar o ciclo da
. sumerxjda, onde confluan as águas
absolutamente constante ao sol - .vida. Ciclo agora ·recomenzado,
e as ayes para foqnar o rhaior emde maneira que non vímos nen en~ .
mentres as' neve.s tardías se derrepório -dl;llceacuícola -da xeografia .'
friarse a sua luz nen seu brillo
ten n_os cimos·nos que as derradeipeninsular,:. _,Quizá. algunha ainda
convertido · nunlÍ.a cada vez máis
ras lobas levan·.. no se:u ventre os
tome a desc;ansar .a sua tristura
distante e pálida bombilla: A Te- . - posíbeis derradeiros lobaznos desnalgun campanárin cercano e es- ·
na ·segaíu o. seu tt,ánsito eüp,tico
te pais. ~iclo de follas verde-ro'xiperar~ ver o milagre da sua ·r~tupee.r:tre planetas. pétreo~ rodeados de ...
zas substituí das por follas · verderación, é seguramente . descoñeza
xigantes de xeos e gases. frios,
verde, seguidas por follas pardas e
que a ignorancia e incompeténcia
presta para continuar a sua ratina
marelas que ánt~cedan ás pólas
de antigos homes poderosos ÚJ)ese
ao menos os próximos mil millóns.
nuas. Ciclo que. nos dá o sentido
a cobiza de modernos vampiros
de anos.
cabal das estaoións, de conflitos . que soñan coas suas entrañas de
Pero oferece neste momento
e destrucións unidas ás' formas e
carbón.
unha nova·_ cara, un pólo Norde
cores do mundo. Ciclo cada vez
Os páxaros non pensan nisÓ.
desperezándose despois de longos
máis diffcil de contemplar, cáda
Sobrevivindo a pesticidas e perdiIongos días de escuridade, unha in~
vez ·máis arrinconado no corazón
ganadas vístense dos seus maiores
solación máis implacábel no hede Galiza ~ nas suas montañas por
esplendore·s-de colorido -é sabido
misfério Norde, .unha riova vibraun· verde monótono de pinos caque os páxaros casan na primaveci6n na atmósfera que readapta os
da. vez máis segado por gadañ~s ae
ra-, enchen os campos de trinos e
seus ven tos e chúvias.
lume mentres .eucaliptos exóticos . chiídos, construen niños, miran de
· Así é como .desperta neste pais
esperan forno para ocupar a terra . / sacar os seus pelachos adiante,
- a primavera, porque á Terra se llearrasada.
·.
non asumen especialmente que a
· deu .por_facer inclinada a sua cons- ·
A vida non". só resnace no bos- . sua función sexa moito máis imtante viaxe solar, dando pé a cli.:
que, no bosque verdadeiro d~ árportante que alegrar e inspirar vimas cambiantes, _e porque unha
b~res fermosas. Hai .meses que as
das humanas.
longaP-v.iaxe xeolóxica desde as
· mrmoseiras se cobriron dun amaBen ·ó certo que non é unha
prox:iniidades de"Terranóva e Bre- .
relo denso de cheiro a mel. E a enfunción baladí axudar a escreber
taña, cando a crusta terrestre -se trada da primavera foi recebida
poenias ou com·p or sinfonías. Peró
· desgaxapa para abrir un océano
por toxos .abro1lando, por magnóa maíoria ·dos seres humanos que
. atlántieo en fprmación, situounos - lias de ca'pa branco-púrpura, por
habitamos .$Jste terrítório delimitana latitude das catro'estacións, no ~ -camélias xa murchás, por pinos ca·do por unha lín~á, dedicámonos exacto lugar onde anticiclóns aus-rregados de -·sacos de polen · en
a cousas distintas. Mentres o pais
trais e borrascas-;.sep-tentriona}s· se., _..__ trance_de re.beAt~r t,rocando. a.,conse desangraf alguns dedícanse .. a
disputan a sua influenza, estabelesisténcia do ar, por milleiros .de
darlle voltas á praza da Quintana,
, cendo un dominio. bipartidista só
amarelos, bráncos e malvas cobrin- · seguramente en círculos cada vez _
periodicainen.te roto polos dias de
do prados e. campos de nabos. · · , máis pech~dos cara un eságüe imaar transparente, cortante coma viAsumamos que non son máis
xinário a onde van parar as iímtili- ,
'dro, e. noites de xiadas e estrelas·
que o ~Ílúncio :da explosión qu,e 'se
dadés .históricas. Outros dedícanse
· frias do ar siberiano; pofo baro araviciña, que o· mundo vexetal se
a encher a sua história persoal de
. dente do ar sahariano; ou por ouaprestá a multiplicarse, que as
poder e - miséria. Eu manifesto a
tras influenzas menores
.
plantas van sacando todos os seus
miña vontade de . arrimar o -om. :~ .AsCé 'com.o ,'entra ~gor~, ::Ptisímbolos reprOdutores en c'ascata,
b~eiro, tie recuperar ·enerxias en
·. mávera, amosando o debilita:rhen-: · - flores, _frutos, espigas. Asi que .as
sangue depurada _de invernas;· paFa
- to da{. i,nfluenzas norteñas e 0 1
flores -non deixaráii. de medrar en,·. as próximas· batallas; de disfrutar .
afianzameñto do anticiclón atfánnúmero, cores· e- variedades até a · COS GOrpos das rapazas, ~lixeirados
i:icó. _Cliúvias, ventiscas e teni:pó ··
apo.tegse do San, Xoán, até o día
do· espesor das fibras sintéticas,
cambiante serán manifestaci0ns
rnáxim_o no que a luz-máis plena- . enfundados en-li:viáns traxes claros
das suad11timas escaramuzas· conmente domina ás tebras~ As frutas
e brillántes, e de traballar para qu,e
. ' teJl1pladas por uns días cad~ vez.
.sucederanse en praceres go_stativos
a potencial morte nuclear acochamáis longos a costa das noites, por.
e vivificantes, ,fresas, ameixas, , da na testa fria dos MX, nunca
unha terra cada vez mais quentada
abruños, cereixas. As herbas -case
consiga que a -anual viaxe do pla.Polo .raiolo, que . se despereza
definfüvamen~e destruí.das 'polas
neta deixe ,de ter sentido porque
anunciando . a posta en marcha de
sequías do último verán rexurdi:tíinguén 'observa cómo a inclinasec:retos mecanismos humanos de
rán·do silenzo da Terra, ~rguerán a
-ción da· Terra, cando dá a sua volrenovación físic'a e sangue efervessua silueta de vara longa e delgada
ta ao sol, permite que se achegue a
cente, anunciando saivas novas en
e iranse carregando de espigas e dd
primavera.
·
troncos vellos, e abrollar, de xemas
arume do feno , convidando a fa. CAR LOS VALES é bió,ogo e secretá- vexetais, e menceres extraordinácer o amor rt;>s prados, a ocultarse
rio de ADEGA.
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O axuntamento
· de·L~go_
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~ompro~etase

a-m·u dar
---os indicadores
.

'

O , al~alde de Lugo, · señór ·auiroga,
_.. ven de anunciar a ga.leg~izacióri dos
sinais orientativas instalados na cida·de, "empregando os topónimos c.orrectos" ._ 1
lste anuncio galeguizador vense
p~pducir despois_ de que mili~antes
do BNG cqrrexisen estes letréiros e
o Axuntamento voltase pólos costo'pónimos mal. Tanto o Alcalde como
o concellal de Tránsito, Mosteirín,
anunciaran accións legais contra ''os
autores de feitos vandálicos impróprios de persoas civilizadas".
Pala sua ba'nda· o BNG, despois de
considerar positivo este anúncio, afirma que '-'agar.dará a que se cumpra a
promesa do señor alcalde perante un
prazo prudencial, e se tempo pasa
e non se solucionan os problemas ou
se voltan pór os letreiros ·cGs topóni- ·
mas espa'ñolizados, "volveremos facer un chantamento público para que
sexan cambiados".

o

Seguen as correccións
As correccións de letreires seguen en
toda Galiza despois' do chamamento
feito . polo BNG. Ultimamente pudemos comprobar un feito si'ntomático
nestas corrección~: en mo.itos lugares
aparecen correxidos só os referentes
a unha vila ou unha aldea, mentres
que os outros topónimos que tamén .
están mal non os corrixen. Pudemos
saber que · as persoas que fan as co- ·
rrixendas so actuan no topónimo que
a eles lles atinxe.

Incidentes
na proxección ·
do filme
..A"'.'anecer Rojou
O Goberno civil da Coruña ven de
abrir un expedente a vinteduas .persoas, por suposta alteración da qrde
pública durante a proxección do fllme "Amanecer ~ojo" no. cine Salón
Te.a tro de Santiago.
Os feítos aconteceron a noite do
26 de Febreiro, segundo os implicadqs "comezada. a. pel(cula, moitos
dos presentes no cine . decatámdnos
dá apo loxia do fascismo, racismo e
acoso dos pavos que loitan pola liberdade e . dos ataques reiterados .á dignidade da persoa". A vista de · ta is feítos, os encausados comezaron as protestas, de viva voz, e de maneira espontánea. Unha
persoa, membro
dos ~omités Anti-Otan, intentou facer ouvir a sua rep.ulsa, momento no
que irrumpiu a policia, q'ue ao parecer xa estaba presente desde antes da
J?roxe-cción, penetrando 'no local e levándose detido ao membro do Comité.
.
O resto dos presentes, agás· ún. gru~
po . de · dez ou doce persoas, sairon
posteriormente en solidaridade co detid6.
Accións como a " reseñada foron
realizada.s tamén noutros pai'ses,
proibi'ndose nalgun caso· a exposición
.da cinta.
.
O filme foj' cal'ificado tamén por
' outras fontes de "pesadelo dos próprios nordeamericanos, na que se inverten ·total menté os pape is da rea.lidade". A obra baséase nunha su posta inva-sión do territ(lrio dos l;stados
Unidos, por parte de nicaragüenses e
· cubanos, apoiados pala Uni.on Soviética. Facéndose ademais alusións a
presuntas "revolucións ditatoriais"
en toda Latinoamérica que ame¡3zarian a .",paz. e a liherdade dos Estados ·
Unidos". .
.
·
Para a maioria ·dos observadores
este filme está destinado ao consumo
dos sectores máis subdesenvolvidos
ideolox.icamente da propria socieda de nordeamericana.
e

,

. fesfa!Tios o 'noso · acor~o, claro es'tá, con várias das afirmación's que
·se facian na apresentación do curso de cociña, ao._paso ... Manife~ta., mo_s o noso_a'?ord'o 1 c!aro ·esta, con
v~as !las · afnrmac~gns que. se fa- "
e~an na ,ap!esentac1on do curso 0
.
'
.
c!_ia. ~. ~.e; ~a¡z~ ;, ain~~L;c;:~qo nqg _
. no.~ -queda ·mfils r~médm;._gu~· sos~·~
nen 'a ps¡coloxia dos seús compo..:
pe1tar que o sentido ou a mtenProcuramos non facer -cando fa· mod'e lo -de como deberla ser ·O gá- ·
nentes. Un_hajarní4a perfeita (co- .
ción .que o asín.a nte da mesma lles
la:rrios a sério e de cousas tan imlego coloqu~al, levantamos lnine- ~.á e. a. qu;e nos lle ,?amos 11on 'se-- .
portantes como o idioma comun- . - diatamente · duas ob~ecci9ns: a) _.· -mo se ·na tealidaüé.'as cousa'.s roda-,
sen asi!)¡. ~esde'.ldg'o, cun ?~n me- ,
xan comc1dentes. So nos résta urtxuf'cios ou críticas gratuitas. De - · .- entón o curso non é, non · pode
nos perreito uso a,conflitivo do
ha curi?sidade:. 9 c1:1rso di~se que·
por parte, aliña de normalización , ser, de galego coloquial, senón está bru.xo a drrecc16n "inmedia-.
lingüística que nós defendemos ~
dun modelo de galego "stap.dard" _ .galego, onde todos son -of courta" de Henrigue Mónteagµdo Roraticamos nada ten a ver co
máis ou menos fo cado cara o :ga- - · se!--:- moi ·guapos, moi colocadiños¡ moi a-problemáticos ... Que
Il!-ero" E. l~go1, ¿_e). _haberá direc.L.G. (Instituto da Li!lgua Galelego oral, máis ou menos -ambiención mediata ? Ma1s en fin isto falsia! Po.r· suposto; QS homes son
ga), que agóra (o 2 de Marzo) cotado nas conversas .informais ·c oti- ,
.si que xa 'é ·e nredo segurameñt'e sohomes (taltana plus!) e fa1"11 de .
mezou a publicar nun xornal corudianas; b) e:ri segundo lugar, chobrante.
coches no bar, ,e as mulleres; . muñés un curso de galego ao que fai
·cainos frontalmente -tal e como .
Agardamas ~siosamente novas
:. lleres, -e por isto conversan na coqueriamos,. indicar <;;o exemplo do
referéncia o títµlo deste artigo.
entregas do curso, non vaia ser
ciña; sobre nenos (de que van con- ,
Falabamos da crítica g(atuíta ann0. .Mfüo.,.... coa iplposibilidade c;le _
q_ue a sua realización e filosofía vaversar 'as mulleres,. por favor!), cates, porque a entidade que sv re~encanalar, de meter en ·suéos fixa- .,
nen e estas palabras non teñan vaponsabihza do curso non cond1dos' na escrita .foda a riqueza, toda
. ciñan- pt~paran postre~ boísl}tlOS,
lor nengun. Si podemos asegurar
. etc. Uns nenas, <!deinaisi. que son ·
ciona o naso xuício negativo. Po- ·
a fl.uideza~ toda - a .variedade . inque os nosos alunas -somo.s todos
"un.s sanliños':, porque xa e.stán
dia ser o I.L.G. o asinante, autor
mensa q_ue -m_ália todas · as ·agrep_r?fesores- van-~e. sentir t~ iden_,
metidos .n a en~ran·axe alj.enadora: ·
ou patrocinador de iniciativas realsións sofridas e a despeito delas-<
tiflcados coa moda de vestir dos.
mente normalizadoras no terreo
ainda, afortm;iadamente, o noso
a ~ena· xá vai a · ~scola (imha intri=protagonistas e co idílico ambienda língua e n·on seria o naso un
idioma· ten. ,Ben ' sabemos· ·q ue,'
ga: la como será á escofa ?) e o_nete familiar debuxado -talmente· é
n o '·nota o día na gafél'ería". Que
xuício contrário oú silencioso.
mer.cé aos adiantos t~cniéos., po- ·
o seu, fóra a alma!-- que se porán
encanto! Que ·comodidade! MaiorMais ... aos feitos nos atemos. E os
den-se facer' transcricións magnea falar galego decentado. De· cermente,.· porque -asi non incórdian
tofónicas; ben "Sabemos. que o refeitos gue ternos <liante son entree xa .non hru. que falar con eles, es- ·· to.
gas _suficientes do curso (lecci{?n O
xisto coloquial dunha língua é susSeñores, non se normaliza o ~a
collendo facé-lo nun ou noutro
· ceptíbel ,como todos os demais,
o dia 3 de 'Marzo) como para comlego desta maneira e por esta via.
.idioma, .. Confesamos, alén disto,
probarmos - ináis unha vez - o
· de se rehe:ctir na· escrit~, mais, enE, claro_, como venos, ben visíbel
non ·sáir- do iloso asombro cando
errado do plantexamento, orientatón, estamos ánte unha sorte de
que por l;>aixo da sección aparece
tivemo·s_'que ver -definida a muller
ción~ filosofia e; xa que log_o, ma-, exercício literário, que pode res'Lflsempre un anúncio .da ."Conselle(copiado de "Diccionario básico
. teriaüzación do .tal .cúrso. E irnos
tar de extraordi,náno rendirnento
ría de Educación e Cultura. Direc'do. galegoH para, por riba,. nenos
tentar ordenar as nasas reflexións
nun idioma cóma"o noso, tan rico,
ción Xeral de Política Lingüística.
de sete a dez . anos) como "femia
nos seguintes pontos:
tan expresivo, e dunha grande efiXunta de Galicia" 1 anúncio pago ·
do home". ¿E por que non se de1.....:..En primeiro lugar, o pr.ócácia estética, mais non, qesde locon diñeiros públicos', de todos
finirá o home como "macho da
prio títµlo. ·¿Como se ¡lüde, xa pago, reprodudbel nun · curso con
nós, portanto, pomo-nos a pensar
muller"? Porque, olio lembramos
ra empezar, pretender facer ou dar
pretensións didácticas que, como
· que _a definición de "home" deste
en p.osíbeis compensacións e, des~
un curso ae ·galego "coloquial"?
moito, o· que pode é oferecer un
de lago, en conexións .claras que,
. dicionário (?) é ben máis digna:
De verdade que nos parece algo asi
repertório ·cte locucións, de frases,
estas si, non precisan demostra"Animal qu,e · pensa e fala". Socorno pretender encenar o rio Mide_ modismos ... _próprios do :'xéción. Señores1. de n9vo: o galega
- brin máis comentos. Estamos reño nunha caixa de folla de lata. Ei
nié>" do naso idioma para familiareal, o normanzado, o moderno e
matando o século XX e ainda tex·a de entrada un erro conceptua
rizar aos alunos con eles .e para
progresivo, non respira por aí. E
rnos que seguir aturando os máis
que nos. seinella grave. Ternos xusqut'. os em2reguen no canto das
1
dicemos iso non a fume de caroresesos, reaccionários e cavernítámente un galego · "coloquial"
·frases e palabras invasoras, españozo, senón coa experiéncia que nos
colas ideoloxismos de toda caste.
pervertido pala españolización
las correspondentes.
.
dan os vários anos que levamos
teimosa e continuada desde ' hai
·2.-0ra, non é esta a única ob..,
Que b_4rbaridade. .
dando clases de galego e en galego,
anos e anos e hoxe redobrad.a con
xección, xa que ainda podemos
3.-Non . irnos comentar - xa
interesando-nos polos problemas
meios tan poderosos como os auadmitir que ·enredamos - sobexa-cuestións de índole estritamente
que a sua didáctica conleva e preolingüísticá ou gramatical. Desde
diovisuais, a presión política .direcmente en cuestións terminolóxi- ·
c1:1pados, en fin, por únha.pedagota e indirecta, o ensino ao servJcio
cas que, asi e todo, seguen a parelGg~, nós sempre_crémos que non
xia moderna e ao servicio da norda alie'nación lingüística, normas
cer-nos importantes, ,porque son,
habia _galego que non: soubese o
malización, da ampliación de usos
sociais sev.eras, ainda vixentes, que
tamén, de conceito, de contido.
aue sümificaban i;ialabras como
real do naso idioma, dentre e fóra
pretnen españolizadorainente soMais vaiamos ao método. Volta' fame't' "traballar ' "exército"
bre a ' conduta lingüística pública
mos . a. encontrar-nos (que cansándas aulas, como deniostra, entre
."cociñelra", "labor"; etc. Estamos
outras cousas, a equipa da que for-.
do individuo ... e, daqgefa, ¿,como
cio!) co repetid0 esquema idíli~,o
de acordo en que se lles definan
mamos parte.
se pode oferecer .unhas re-ceitas de
da f amília tradic~onal ben avinda,
aos leitores do curso palabras co.ben acordada, onde nen sequer a
galego "coloquial"? ¿Con que crimo "ollomol", maiormente por~quipa de Língua e Didáctica
térios realistas? Porque se se nos
emigración foi quen de alterar nen
da Agrupación Cultural da Coruña
que asi tamén se lles vai dan<;lo un
- di qu~ _o que s~ tenc1ona dar é un
o idioma, nen a estrutura familiar.
''Alexandre Bóveda"
curso d~ cociña, ao _paso ... Mani-
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PHILP MANZANERA

Permitam-me que tale deles por
tóda a Rua dó OlhomQI, a rua de
todos voces, meus caros reitores.
Nom podo, no·fundo-substrair-me
seu engado, ~ sua lingüa b'(fida
e, suponho, viperina para os de'mais seres. O rep'til é sinuoso, capaz de ar.rastrar-se pola terra mais
esgrévia e dura~ O repti'I corihece
dé! absurda prepotncia humana,
das crises e recri.ses, da ultra-defi'nic;:om dos movimeñtos básicos revolucionários ~ do .proletariado inventado entre macrobiótica, aerobic, acump1.:.1tura e orgamos pestilentes en conjun<;on co trígonocuadrígono de Vénus .e Júpiter en
consonáncia co biorritmo q\.lotidiano.
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!Vientres os humanos discutem
de estratégias, inventam mitos para pendurar em paredes de pisos
compostelanos nial fregados, con
piar móbi'lia . e ausencia total de
vodka finlandes e Gilbey's os reptis som capaces de reaslizarem no
. silencio essa lenta evolu~om que
os converte em seres d.e duas pa·
tas, de p'e, com máscaras de Avónllama e mal génio de fémeas-Diana
em ciumes porque o comandante
supremo ....:.au friend~ se foi fixar
numha lagarta recem chegada.
Confeso que asisto- com mistura de pavor e amor asérie sabatina
''V". Confeso que reptil ou noma

'ta~ Diana :teni o engado das· galeu ~
tiers nazis de pelíeula golfa e evi-·
dentemente . clasificada· -"X" (xis,
vamos). · Interesa-me moito mais
perder-nie entre os seus dados sinuosos · que .no pelo leiro-cachondo aa m.andamis-feminista-rosa-r:esis'tente·-trancesa em Los Angeles
que d)rige aos patéticos Donovane· a esse cura tirado de "Cuadernos
para el Diálogo" que ocupa todo o
sebo da pantalha unipersoal do .sa!om das conversas perdidas.
·Semente tem um 'erro a tal ·série USA. Toda a ilusom ·dos huma- ·
nos é pasar pola TV um vi'deo-clip
mostrando a aparincia terr:or~fica
dos reptis de duas pata~~ Craso
erro!. O público e$tá curado de espantos com -aquel ·outro de
Michel Jackson: Ademais
pe·rmitarri-me dizer-lhe;
iriteVigentes e mentireir9s amiguetes que 9 público inteiro ama q,s reptis~ ur:n acaba. amando todo di ante da TV. Se no·m
fosse assim ha-i tempo que a· luita .
ger-al teria comec;:ado. Mais nom;
ocupam desde. o ºUn, dous, tres"
até os debates aturáveis _apenas
·com .~repito isso- vodka finlandes ·e Luis Carandell. Os reptis estam desde h.ai moito entre nós e
por isso é inútif. prete11der tirarlhes .a .máscara. Em M¡;iio virá mesmo o coman.dante supremo € ninguém se alterará.' No fúndo, diga-mas o que ·digamos, cbntemos o.
que contemos a quem nom lhe
apetece melhor UJTiha rata viva
nuclearizada que um idiota rodabalho a prancha?
'
Esquezamos osa reptis e sonhemos discretamente con Diana. E
um conselho de amigo .
·
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Os .ataques á l(ngua seguen .saindo á luz ñas máis diversos campos, incurripri'ndose moitas veces a lexislación v'ixente.
·
Na ilustr:aci6n· de arriba vemos cómo a lexislación sobre os topónimos é incumprida á hora de elaborar os carnés de identidade, e o nome da vila de O
' Grave aparece traducido ao espafiol. .
· ·
·
_ ·
'
·
Abaixo unha mostra de cómo o poder mil'itar non respeita o direito a utilizar ·
o idioma própri.o . .
.
_
~
'

--
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TrabalhadOres,
•

!.;; ·~.

pÓpular perpetou o espírito antifasci.Sta, na Universidade em que a juventude estudantil nao esql:l'ece as
rafoes galegas de Castelao, de Rbsa·< ~:Alexan dre ~astéi}nhe:ira, ·xornal ista portu_gués, ~
Ua, de Cunqueiro -e tailtQs outrbs ·. ·
. · ao cal en:trevist_ámos no 'núm~ro· a_nterior, dános
que s6uberam na arte· e na literatura
fundir o amor pelo povo ao amor
.a continllación a sua visió.n do 10 de Marzo, diá da.Clase
pela galiza. ,.
· . ' ' .
.
Óbreira
Galega
e
da
Compostela
que
el
visitou.
Un encerro na Peregrina, ~on~~ntracións e _en~adeam~ntos·ña nja,
.
.
Quando na· ·p equena -~ prac;:a mea pren~a inzada de comunicac1ons en contra, e o.sentir xera_I -.
.dieval; ali a beira daquela uniaó pro.
.
-· ·
f ~tica que ·~ Quintana Q._os .Morto.s
da povoación.,de Pontevedra, trouxe_ron nestes d1a.s.pasados-á luz
· 10 M ·Marc;:o.~ Manha fria. Sol ab,rin- ·trabalhádo'res, as mullieres, a juven- . - ligada. a Quintana. dos Vivos, os via situación do património _artístico da cidade, que está sendo..
do lµz nas pedras barrocas da Gate:- .tude, os labregos, todqs os que que~ v.os juraram continuar os: mortos -e
agredido pala man ·do alcalde Rivas Fontán, sef!dO os xardjns_
defender a Galiza; o seu p.ovo, o fu-:
dral_, . despert~<.lo-a de um sono e_m · rem erguer .do sangJ.le -derramado de
Daniel, e Amador. a árvore fraterna ' turo dos seus ºfilhos, e _ergúeram ao
de As ,Palmeiras o' qltimo grilón, até agora, dunha ·cadea que vén
que·. a Jan9a.m ladaínhas c~ntl{das
· por cl~rigos formados ,num hi:spanodonde. nascein os frütos da 'liberda- . .imenso ·céu 'azul ª9.uele triste.· e so-:'.
xa de moi· atrás.
can9orietismo "semin~ista, ofensivo . · de, da .pátria -livre: da vii:la ·feliz ,Por
fredor ·hin o da patria -b,umilhada
do anseio- que o.p.e;rários e la;t>regos . que heroicamente,, . atravé~ de .secusenfi que 0 povo espanhol inilao até
afagam quando ~strevém :eelas_parelos, se bat~ram tantos hOmens que
mesmo que nao .estivesse sofrendo
, des da ca.ne de la rainha: 'GALIZA
nem as pressoes do poder central
na sua carne a ·mesma agressao. ulNACEI"_, quaiido : cola, as paredes
nem as· armas· assasin'as vergarám.
tracapitalista as suas condigoes de
de Co!11p9stela a sua· v9z de revolta
vida, de trabalho, de saúde, de eduNele condena-se o paro, a miséexclamahdG "Que ~ueuam ou nao,
ria, toda a· desgrac;:.a para que planos
ca9ao, de pleno emprego; dé liberGaliz;i ~urna nac;:ao'.
governamentais atiram ~ilhares e . dade smdical e política, e de impb· A brisa matinal já nao. estr.emece
milhares de .-ptodutm:es da riqu~za
sic;:ao ecohómica de submissao de
as velha.s canraiheiras ou as munos,as
nacional. Operários, i camponeses; todo o pafs aos interesses .Ji.os moflores dos cant~iros do parque c·en"'
pesc~dores, '.ffi~ip.lieiros ~ recusaI!l
nopólios e · das sociedades :transna. tral qúe sacodem ªº sol a humid_ade . naquelas Ofill~euolas · as demagógicionais sem pátria; até mesmo que
ñocturna. Mas .a cidade continua
cas e t~ricas id'eias de' reconversoes nao .estive.sse .sentlo - e está. sendo!- dormido .. Poucos comec;:am espre~ r~esnutura9oes; mistifica9oe,s '.'eu- · vítllña das "mesmas forc;:as que, viti- .
gui9ando-se nos leitos em ·que cairoJ?eias" sopradas por pentagomcos
mam 0 povo · galega, nao podia ser
ram já de madnig3'da~ de.pe~ de
ed1fícios em que· um punhado de ·]jvre, verdadeiramente livre- ao ·lado
confraternizarem nas imensas casas
hoinhensdciá~i~ao·s e :podnredsodnee.~laqr~: , daquele sofredor pavo ir~ao de Gade comida e bebida· qúe sao o selo.· so!1 a º.111~ r o mu.
· liza.
·_
do final .de século. aposto nas fachaseJa fazendo¡p SJJlf9dlI nuc1~8!rnen- .
Ao contfário, . esse sen timen to "'
das medievais das· ruas estreitas e
t_e_. Nele reé1á~a-se :post. os de trabal- ·' fraternal e solidário foi prófünda. · em2edl:ad~as da v~iha ·s'a ntiago. . ·
mente sentido quando fo1 entusias'
E no éntanto de t.oda a Galiza,
ho e nao polícias, guár<das civis ou · ticqmente exposto pbr representanAs Palmeir¡:is son Üns xardins de estirriilifares que contin'ua,m .a ser tefui- · tes bascas do LAB e. _portugueses da .
das cida:des, ' dos campos. há ~e!lte
lo francés que todos os que teñen esbem acordada que para ali se dmge,
dos apesar da-metafórica linguagem · CGTP-Intersindical Naciona1 e aclat ado -en · Pontevedra lembran. Cheos
Na Alameda xa hai un proxecto de
de um "doce" socialismo democrá- . mando em'ocionadamente . por um
levandó nas suas maos galegas panos
· azuis e vernielhos enrolados em , tico que n~ó recúsa; o uso da repre- -~·vibrante coro de '.~ Euzkacii. Livre" e
de sombra, moi perto da Alameda e
Rivas que ven de lonxe e que introsao; da ,pnsao_,_d<r__ p,a ncada, do dede "Abril vencerá!".
paus de - várias· dimensoes. Quando
por tras dos ediHcios da Deputación
duce no seu subsolo un estacionasoa meio dia, d·e todas as ruas,come:.
semprego, das armas, e se confunde . Só despóis de saírmos : daquela
e máis do Instituto Sánchez eantón,
mento de velculos. Se xa fora polénuma lei antiterrorista com ó nítido pra9a .onde milhares· de ·pessoas tina afluír jovens; muitos jovep.s,
moitos terán paseado por eles. Agora
mica a instalación da fonte na entraunidos a liomens.· e mullieres mais ·. -idioma do poder franquista. ·.
ham dignamente celebrado o Diada
Rivas vainas modific¡:ir selvaxemente.
da -50 miHóns de pesetas de· custe,
velhos, alguns · já . ansiaos m_esmo.
E este livro encadernado de azul Classe Operária Galega, reparámos
Arrinca os setos "porque provocan a
para ser empregada . 19 veces ao ano.
Desenro)am-se os panos, erguem-se . galego e ve~melho ' rev<:?1ucionário , que, apesar do sol quente, o frío
humidade na ·zona e' así soluciónase"
en horários de 12 a 3 e·de ·7 a 9 (!-!).as band.eiras, cola.ni-se· palavras de . que vai. agora per~orrer o centro da
continuava. Juntos, a fon;;a da uniarrinca os colúmpios. dos cativos,
e o de arrincar 'o pa!co. da música,
ordem as roupas dominguéiras, ou-- cidade afirmando que -a luta dos· dade aqueGera-n-0s. ' Lego que nos
ar rinca os salgueiros choróns, xa
vem-se· abra9os, soltam-se _risos de · caídos' de Ferro! continua afinal rios
dispersámos, sentimos U:m progressiagora, segundo pudemos ~aber', Alaalegria fraterna e em: poµcos moestaiei.i:os que ele's c:J.efonderam com vo arrefecimento. A natureza nao
arrincou unlÍa vella fonte de pedra, ...
meda vai quec;lar máis alta dunha ,beimentos p . parque é um livro ·caberto
as suas vidas,. nas fábricas que nao
quisera. deixar de nos dar assim tame di que vai mudar os carreiros e pór ra que cla outra, e ademais vaise su- ·
em que vamos pqder ler ·a alma co,.
os esquecem e luta, ardorosamente
bém a sua u9ao. A seguir!
illetas para que fique como "xardin . primir toda a circunvalación onde sé
seguindo
o
seu
exemplo,
nos
camrajosa da GaliZa.
ing lés" : Nesa ; 'transformación de ~s .celebraban;- por exemplo·, os prémios
pos e montanh¡¡s ,em que a guerrilha
ALEIXANDRE CASTANHEIRA
N ele saud9--se o .povo -galega·, os
tiloH tamén. incide un edificio que esciclistas.
taba ao pé do xardin, que era de priA A.VV. San Martiño no .seu- mo. meiros de século e que xa sofr'eu o
mento dfrixira un escrito á Dirección
devastador efeito da piqueta mu-BiciXeral de Cultura (Agosto de 1984),
pal de Hivas Fontán, ávida de arqui- que depois reiterou Amigos da Cult,utectura de pedra. No seu canto estara. Nel invocábase unha resolución
se a construir un grande edificio, que do BOE de 31.12.1979 na que ·se innon só ocupa o .espaéio do ar:itigo_, se- : coaba expédente polo que 'º nrtomo
nón que invade -antirregulamenta- da · Alameda de· Pontevedra e As Palriamente ?- parte da actual acera: Pe- meiras eran defendidos polo seu va. lor patrimonial e non podían ser~n·
ro nor. remata aqui o canto.
modificados sen a aprobación da Dirección Xeral do Património·. Esta deÜn labor destrutivo
cisión baseábase nunha leí do ano 19que ven de IÓnxe
- 33.
Co que non contaban era ·ca degrau
A fins de Xan;eiro publicábamos a' notícia· ~stas páxinas " _
de· disciiplina que: consegweran os vido ihtento de constrnción dun enorme cuartel ·da Garda Civil
Nun comunicado, Amigos da Cultura
Rivas Fontán di que non ten que
ciños ·de Marcón e Terneza -a outra
resumía alguns dos ateRtados dos úl- consultar .para nada con Patrimóniq:
nos terrenos· conJunais do í\(ionte Carrasco, en. Marcó11, moi
parróquia afectada..
·
tim9s· tempos: "en tres décadas, os "a leí de Réxime Local di que o
pero de Pontevedrá. Agora, aquel cuar:tel .volta ser _not(cia-coas
cidadáns dunha das vilas máis fermo- Axuntamento é soberano, ten aseso: violentas tentativas de ·qurer seguir ünhas obras que · . _
Os preseñ.tes no momento dá chesas do naso pals contemplámos im- ria de abando ·e non ten qúe consul- a vontade popular dos vicifios· conseguiu par~l_izar. gada .policia·1, 8.30 · da mañá, co.nse·
pasíbeis a sucesiva desreita dos nosos tar a ning.uén", é a sua afirmaci6n. . ,
guiron dar aviso segundo o ~stabele
monumentos e entornos que cáseque
· O conxunto remátase 'cando to.das
cido: . o lar:tzamento de bombas de papor natureza están dotados de privi e- estas modificacións urban(sticas r.ealenque. Grande foi a s1.,1rpresa das
xiado encanto. O Pazo' Leis, en Ca_m- 1ízanse sert que estexa aprob.ado o
FOP ·ca.n do d_e tbdas part~s · do- omon- ·
polon~o, embel?cido polo río que o
Plan Xeral de Orden.ación Urt'.lana.
. te . e . das pistas com_ezaron a chegar
atrav.esaba -hoxe tapado e-emprega- Elaborado. p·o1~ ·empresa Harris -&
viciños ·a té x'untarse perto dun cehto.
do como deságüe-, Monteporreiro, Bosch, está paralizado ,pola multiWde .
Ali, desp.ois de várias·'·negociacións,
coa sua rtqueza artlstica e A Granxa, · · de impugnacións que se lle fixeron.
comezou o ti.ra_puxa, que chegou a
co seu mirador -meio derru(do xa-,
ser violento, producíndose contuo balneário pertó do río -destrufdo
IViovilizacións contra Rivas .
sións entre os· viciños. Era especial- .
praticar:nente-, as ribeiras da ria e as
mente destacado entre todos cómo
suas praias e ·pavos': -Lourizán, Prace- A directiva .de Amigos da Cult_µra eneran maioria . mulleres as presentes
res, edificios modernistas, a Alame- cerrouse na l·gre,:Xa da Peregrina odia
cando o incidente ·e a poli~ia non puda, ... "
1B e estivo ali toda unha noité, mardo avanzar un palmo ser te.r 'q.ue recqEntre os atentados rháis ·recentes
chqndo ~de mañ~ "por ·respeito aos ··.
rrer á ameaza dos botes de fume e as
está o do edeHcio 'da Sociedad e ·Cut- ~ crentes .usuários · do temp'lo". ·pos_te- ·
balas de goma. Afinal conseguiuse
tural Te,ucro; ºen pedra ·e ao pé da riormente convocouse ·o sábado ' 23
pa·s por, grácias á resis_ténci~, a entraPonte do Burgo',' q1::1e vai ser derruba- . de Marzo unha concentración - nas
da que ficaba aprazada ,até o luns día ·
do para facer viven·das. A consfrución~ . Palmeiras á que acudiroR .váM·os -cenvintecinco .
aparte do seu valo·r arquitectónico tos de ' persoas que despnis encadeá.
'
-tiña unha fermosa galeria de madei- . ronse su·c esivamehte a -tres ruas pon- ~.
O domingo seguinte ~dia 24- os
ra-, era centro cultural, e vai ir irre-. - tevédresas, e para b domin'go 31 de
viciños colocaron todo un cordón .de
, . misibelmehte abaixo. '
Marzo está prevista unha ,movilizatractores, coches e cabos de aceiro. E
_Outra é a do .chalé: de Fontoira Pe- .ción contra a polltica de . Rjvas Foñnunha asamblea á que· asistimos di. (>n, da alltoria do arq'ultecto Gómez tán.
cian alguns, "eles se~án uns man.da· Na fotografia unhª pequena parte dos vici'fü>s presntes contempla, desde o alRomán. · Fontoira é un importante·
Entre os orga.ni~mos que· se teñen
to, a poslbel cheg1;1da da poJicia . .l\Íiáis ' ab~i~o outro cento de pe-rsoas ficaba . dos, pero nós' somos óutros, manda- ;
precursor das áctividades· musicais en
manifestado · en contrá da destrución
dos de todos os vicifíos que defendealerta.
·
. P?.ntevedra, fundador da Coral' Poli- patrimqnial, e en particular nq <;aso
mos ·o monte ' noso''. Asi as cousas, e
fenica e da Filarmónica·. Situada cons · de As Palmeiras,_están Amigos da Cul · O conflito de MarcÓn, que ainda vai - .. ·e o diátogo non sé. abrian pqla banda.'. despo·is de redobrar a garda pala noi- ·
tr~ción n~ rua de Cóbiá·n Roffignac; ' tura, o C~l~xio de Ar:q~itectos, a ·sec- ·ter un · longo percorrer e que se pode
das autoridades ci.Vis e militares.
· te a espera tensa desde as 8 da. mañá,
va1se tirar abaixo. "'f\migos da Cultur.a ción de paisaxismo do Cole.xi o Foresprecipitar tamén mentres este númeO dia ·vinteun de Mar:z;o, apr-0vei- acompañada polas ambulá.ncias que
propuxo conservalo e que o mercase tal c:!e Lm~rrzán,: e numerosos viciños . ro de ANOSA TEHRA se está elabo"
tando que era a Romaria de San B!il-" pre.v isoraniente contrataran', quedou e
o Concello para dedícalo a un centro da cidade en cartas· aos meios de· co- . rancio. -De~de fins ·de Xaneiro que. nós
nitiño de Lérez,. e que o número de zanXada .cando os representa'ntes vicide recuper,ación de . drog:o-deper.iden- municación.
-·
'°taláramos do tema houbo al94_nhas
.viciños no monte era menor, foi o . ñais anunciaron que tiveran coñeci. t~s~ uso para o .q!.le os actuais proprie- . Rivas, nµntia reviravólta das hab'i- · nóvidades. Os viciños seguiron -aper- . aproveitado ·para tencionar instal·a r mento de que a poli~a non ia subir.. tanos estaban dispostos a dona lo. O tuais nel, cita a 'Castelao para xustifi- foizoando ·a sua organización en ·'deno monte a maquinária . e impar de
. Agora ~ agardar acootecimentos,
tras{ado realízar(ase a A ·xunqueira, car -a sua atitude: "Non lle poñades tensa do monte, e. trasladáronse aos
feito a·. construción. Acompafíadeis
pero en toda a parróquia apréciase a
pero o . Axun~amento non dá respos- chatas ,á obra mentres non estexa re- baixos dun chalé a médio construir
dun importante continxente c:ie· fort.a _e o negro futuro do chalé xa se su- matada. AxUdade a facela''. l°odo U(l . tamén afectado pofa instalacióo mil.!zas ant-distúrbios, chegaron - as exG_a- deéisión de seguir adiante na defensa
'pón. ·
·
chamame.nto á autoimo!aci6n.
tar -p-ódese verªº fondo da foto. se·.vaderas, maquinas .éle pór pilotes e do monte. E xa l_e van tres m~ses ... ·
guiron noite tras no.ite e. día tras dia
mesmo un carregam.e nto _de dinamiXAN CARBAlLA
A zona da Alameda,-conxunto
XAN CARBALLA
na vixiláncia, 'mentres as negociaci~ns
ta para pder· facer q explana mento.
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Vioféñcia en -Marcór:f

Os v8ciñoS teinian
contra·ó ·cuiirtel rio·Monte .Carrasco · -
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Os ,Col,óguios

...

-

'·

qs Colóquiós ·entr:an nun impasse:
quen opinaba que xa rumpnran o
seu cometido, q1.:1en desexaba ás
vivéncia·s internas da lgrexa nos _,.
"Cruce iros" e nas "Romaxes", ou·
tras se.~uian obstin'ados no' manti-rrfento dos Colóquios.
·

FRANC1sco' cARBALLO

.Teñen direito -de cidadania xa os
Colóqúios Galegos de Cristiáns.
· Datan de fins de. 1966, pero só en
1968 se consolidan e adquiren a.
. ·sua faciana de europeus primeiro,
. e· de plataforma cívico-eclesial,
··
A criación
da G
"Coordenadora
·
· despo1s.
_
·
G
De orixe clerical. os creaos eu- de Comunidades e rupos alegos
ropeus coriseguerorf abrir o ,mun- .Cristiáns'' hai seis meses, asumiu \:! .
do eclesiástico de Galiza ás inovasingularidade dos Colóquios como
cións do Vaticano 11. Paralelos dos
plataforma ou foro abelito a todos
movimentos parroquiars de Euro- . os se(:tores galeg9s para;Un ~~bate
_pa foron chamados ''os europeus" permanente ~ s,abr11 a·nosa reahdade ·
: .e divulgaron ·a,teG>loxia Progresi~!ª . ~ e ,Pará; xerar fQrzas ~de liberación.
:éios grandes .¡fe.610gos de. Europa· O · prirhelr9. ~CoJóqujg, o número
· Central. áueda moito inda ·por fa·
23 desde 1966·, despois da criacer aqLii;.hai bulsas de atraso reli- ción da· C9ordenadora, ·veu. cele·
xio'so preconciliar, pero moito se · brarse ·o di.a 23 de Marzo en Santen andado ctaquela: ·. ;
·: tiágQ. Po.i<t~ Santi~go son os luga·,~:., Outro aspecto ' sJos.., Colóquj_
os
res, nos <qU~ - máJ.s veces se repeti.·
ron _es-tas ;e-xperiéncias. ~antiago
· foi -,á sua capacidadé ..:de -;., dialo§0
cóas forzas · progre.sistas _galegas
posibilita máis centralidade a tonos " intentos de saída do túnel
dos os coricorrentes. Foron dous
franquista . . Mentres .. ta1s forzas se· os temas, temas ~andentes entre
polarizaban en _duas c9rrerites:
os moitos que nos queiman' na Te.,~ ~,-~X~mtas Dern.p,J:r-áticas I}.-. Concello
· rra: a ¡.econversión industrial e a
;;~~~.;;(fas.~f·orzas . Polfti:cas Galegas·, aque- _ : criacion cultural.. Para que b pavo
"'fas co-f1t!hu istas ~;esíe , rl!'P,~u-r.is't'ª1_.0s _:: '· galego teña voz preci'sanse as cir·__ Co.!9cúir9s---f.~:frón ºªpace_s :. d~ ihtén~ . : cúnstá~cias de libe.r.?ad~ e de au•
-·~ tar....ua' ·'debate a fondo nG>s anos -· taceof1anza .que dinamicen a sua
~-·1:975-1976 . . Pe1r .rib'a estaban os -cultura" hoxe necesitada de forte
_,,:-.. '_r· :g·fandes pr.oblema~ rriur:u;li'!is GJÜe :a inici~"ti"'.a cd_adora. P~ra que Galiza
'. ". crise er:lerxética e os avatares· do se: Jibere da ,dependé_ncia .e·do cocapitalismo ácr~cián·fma década : lonialis-rno:: tan falta ' r:ecursos e
·dos 70. -" ,._ . ·.. :· · : · · , . . . . v.óntade .de ·gaherno. O Colóquio
- ' Consumada .a Reforma Po:IJtica, . axud©U a convencer ~ .
' ~:
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PRAZA DO LIBRO
. Pésie a 't odo, a horá prevista deu co- .
~'Ligero" .escondeuse detrás da
Tfno.: 26 63 77 CORUÑA ·, mezo na ·Alameda de A Guarda, a fiestr~ e· nen tan sequer quixo talar

·Rosalia
pa~
rapa~es

·Escolma de
Cantares Gallegos
AS-PG

GALIZA
editora
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:manifestación Pro-'lristitutó de BUP
cos-- membros da Comisión Cidadán.
estaia( e gr'atµít~ para A Guar:d'a ·e
D·a- sua boca só sairon · impropérios
bisbarra, convocada , pala ~omisión
que deix~n ver ·o talante de quen os
·::- ctda~ár;i e apQiada -i::ier todas ~li forzé}s
di. -Tod·o·s -~erian preferido que se dei: po:lftkas· de -esquer~:ia ,é 'APAS:~ps co·-· ~asén .de cantos e .ofertasen os terre:-- lé·xiós .:públ.icos ,'." de A Gu~rda·, · ·Oia, - -~ ·nosn·á· Conse'llaria. de. Educa_ción,· de.
R9sal e Goián: Sóio a xente-de _AP, · ~odo~ os xeitos, e por se non ficase
ineluídos os alcaldes dos· dévariditos
nidiamente ciare o desexo popular_,
concello.s que tamén son de AP-PDPos ·manifestantes ceibaron berros. co -,
, . UL, non apoiaron a convocatória. - · ·
IT)O: ';Lig~ro cobarde;' A Guarda está ·
A xente respondendo ·ao chamaque-arde!" ou "Ligerp a escala; alcal·
do, non ·deixou de berrár: "Instituto
de fóra!.". ·-,
si, trabas fóra! Pára. o outro ·curso ~ O concellal ·Manoet Díaz González queremos , Instituto!' Xunta escoita,
consolidou a sua peculiar educación
A Guarda está en loita! . . .
. dicindo que ali "sÓ estahan 300 per- .
. O dia estivo certamente bon para - seas'', o que motivou que a xerlte lle
sair á ruá a loitar p~lo Instituto, pero · dedicase unha bga "pitada". · , .
tamén estivo formidábel para tirar do
Non podemos deixar" de sLibliñar
- l~gón ou facer ·as compras no merca- que a TVE en Galizá, que tivo duas
do do "Monter'real", · Co~todo, uns
persoas de.sprazadas. á vila de A Guar:dous millei~os de persoas (país de
da -para facer as· reportaxes da manialunos, membros das APAS, alunes
festacióri, non emitiu nen untía sp .
de EXB e BUP; concellais, polfticos, . imaxe 'ou palabra . sobre es~a acción
sindicalistas e membros de xuntas vi'- cfvica.
ciñais) · percorreron o itinerário deicQ
Cóntodo, ·a razónéia xente non vai
chegar á Praza do Reló, onde recia- ficar agui.lloada, .pois se dentro dun
mar~:>n de . viva voz ao alcalde e primes non resolven o problema afermeiro'tenente de alcalde. Nehgun dos
tanda terrenos e a Xunta cc;>mpromedous sáiu ao balcón da Casa do Con.- téndose .á dotación .e'conómica, arna- ·
cella. O alcalde escapou -segundO'
nifestación. se.rá diante- .da própria
pudemos saber- para Tui. Seica tiña
Consellar(a.
·
unha "reunión" de arreiras.
lAXE GRAl\!DE

A·
indiferéncia ·
masculina ·
,a nte.o .
lesbianismo
..
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•
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Se dous homes bailan xuntos, co1lense das mans- ao pasear .ou_se bican en p(Jblico -(sempre que non
os preserve o salvocond.uto do parentesco filial ou fraternal), diríase que son maricas.
- Se duas mulleres bailan xuntas,
cóllense das mans ao pasear ou se
bican ~n público, diríase que son
amigas.
. Poderíase talar, _lego, dunha
atitude social máis permisiva a res·
peito das condutas homosexuais
femininas, en relación ás mascul inas .. Este. seria un xufcio fácil, pero non acertado. Tais comportamentos non supoñen unha atitude
máis permisiva cara as mulleres;· ao
contrário, esconden a negación
máis brutal da sexualidade feminina: a sua capacidade de ~ndepen·
déncia no goce.
O home pasa por ser o único
-detentador de desexo sexual. que
pode "pervertirse" porque se ten.
O desdén, masculino, cara a sexualidade feminina ten a sua maior
expresión na consideración do lesbianismo como manifestación me·
nor, incompJeta· e inócua, da se·
xualidade.
_
Exemplos abondan, o máis próximo é o que nos leva a perguntarnos, aos homes, por qué nos provocaria moitos menos problemas,
de ciúmes ·e de autoestima, que a
nosa parella feminina, máis ou me·
nos habitual, mantivese unha rela·
ción ·con outra muller, e non cun
home. O porqué está na vivéncia .
masculina, ou feminina alienada,
de que para sexo, o que se di 'sexo,
o ma'sculino. Oué perigo poden super, entón, eses- "entretimentos"
de mulleres?
A caricatura do que vimos de
d icer está na maioria das produdóns pornográficas actualmente
existentes que, cando nos :apresen- ·
tan imaxes de lesbianismo, resu ltan ser un xogo preliminar, de festa, espectacqlar, que supón a entrada do varón en escea para completar ,. a golpe de penetración a
diestra e siniestra, 0 que -até ese
momento era incompl~to. ·
Tamén.. hai outras' versións, digamos mais ''progres", que, ainda
recoñecendo 0 disfrute entre mu· lleres, non o ve como ·competéncia; quiza porque s.e pensa que unha relación d~se tipo non poc;le ser
estábel, nen duradeira, nen ex·
cluinte do home. Cabe ria incluso a
fantasia de que~ outra muller en
discórdia tanién póde resultar
atractiva e suscepf.lbel .de entrar
oon nós rialgunha maneira de "xo·
. go"-.
-.
·
Todo antes que soportar 'a itlea
c;funha muller que non nos precise, ·
como posuidores dun pene. A vi- '
sión dunha sexualidade feminina
.diferente, e "non complementá·
ria" da masculina, fainos insegu·ros; inseguridade que é condición
imprescind1be·1 para 0 aceso á ten·
. rura.
.
._
Situar de xeito diferente' a sex~lidade feminina, !~varia ao les-'
bianismo, como sucede hoxe coa
homosexualidade masculina, a un'·
lugar en que 0 escárnió seria posíbel. Escárnio ·como defensa, da virifidade ameazada, pofa idea dun ~.
ha mu Her que non nos precisa pa·
ra o"'seu -goce· sex1:.1al. O insulto supriria aó desdén e á indiferéncia.
Algo se levaria gañade.
.
·
M. FERNANPEZ/M.V.
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11 /A NOSA .t,ERR"A- ·.·,....
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iamén en; Madrid, o~de temo_s aberto a ·nasa oficina
número 100. Unha nova 'oficina
da
·cAhA OURENSE' onde atopará
o máis
,
:·
.
.
auto servício co meirande interés para vostede. ; : _
-· · .
. ·En pleno certro-de Madr:id, vost~de~ di"spÓn
de á~tos
i11stantáneos~~. Emprésti:mos persoais. Empréstimo; hipotecários.
_ ·Empréstjrnos a longo pFazo para instaladóns e reformas comerciais.
Ope;.acións internacionais mediante o n~so departamento especializado.
E toda erase de servícios financieiros. . .
,
.1
Desde agora, a CAIXA OÜRENSE mái~ · pérto, tamén en Madrid.. :
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En Madrid: Carrera de San Jerón_
ir:no, 17-1º-· Tel. ~29 ~2 50 ·
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No seo da INTG estase a dar un claro q~e o S!!cretário Xeral ~X_PUxese pu-1 paño.lismo qüe empr~ga un$ métodos enfrentamento entre dous sectores bhcamente cál era a pos1c16n da cen- abertamente malversadores co capi- ·
que propugnan d4as maneiras disti~- · tral no tema da violéncia". .
·' tal d·a central".
•
tas de facer · sindicalismo. As 'diver?<es~s Arrizado man'ifestéi q·ue ade-·
Pensa qué a polémica "é artificioxéncias X.a viñan de. atrás, mesma- · ma1s ~1sto e de que X¡:¡~ Xarballp, Se- sa efoteresada" ao ·querela centrar no
mente" desde antes do n Congreso, . cr~tár~9 Xe.ral, non de~. ne;r:igunha ex- problema da loita armáda, bot~ndolle ,
pero o detonante cara o exterior foi p.ll~ac1on, na central existen outra en cará ao séctor, prói.ximo· a· CSN
o Dia da Clase Obreica Galega, tanto séne d~ - proble~as qu~ non son pro- · que "critiquen .en plan policial a mapolos · posicionamentos que houbo gramáticos, senon .de tipo pe~soal, xa · nifestación do Dia da. Clase Obreira .
na~s datas antériores, uns a·favor de ir que están. e~pre~a!ldo _métoáos co- Galega, sobretod·ó. cando non estivecori CC.00. e outfos en solitário, co- · mo no PCE . Cnt1~a q _u~ na · I N_T~,; ron · present~s, porque na· p1ráti~ vi- ,
.:rro., prinGipalmente, po.la polémica non s~ estexa a ~recon~c~r a plural ida-. ñerón .boicoteala, apoiando por ·ami- .
le.vada a cabo atíavés dos comunica- de, afirmando ~u~ o ~nic? .~ue e~tá. ª_.,. sión, eh cáll)bio, a acusación feita pór·
dos de prensa. Agora o debate está xa facer o sector mmoritáno _é deren- : Marcelino Camacho contra a !NTG~
na rua. ·
d~r 0 · pro~rama do 11 qo~9reso_, _que
cafificándoa dé "nacionalismo de via
Nestas páxinas expoñen a sua opi- d1 qu~ h.~1 ~ue co~xugar presi~n e estreita · (aqui ._s.i que non, safrqn ao .
nión Miguel Campuzano, integrante n~~oc1ac1on , _expl.1cando gue ha1 d~- paso)., n.unha data de tanta transce·nda liña "maioritária", - óu corrente c~~1óns q~e e~tran, en clara co_ntr~d1- déncia pátriótica"..
.
· ·_
·. ·
·
·
"nacionalista histórica" da central, c1on co 1deáno da central·, e.orno o . , , .
como lles gosta calificarse, asi como a· manter re'lación con LAB "que é" un Gahc1a· Ce1.b~ e IVICG
. corrente "minoritária'' nun escrito sindi~t'o minoritário 'de cadros
toman pos1c1óns
fir.ri1ac;io pqlos seus representantes na · .. do · n·ós ~e~iní~_?,nos COl]lO un- sindiComisión Executiva. ·
cato ma1oritáno . . . ,_
,
A relevánci-a que 1-!e de1:1 a prensa"
Por ú.ltimo Xesus Arrizado corl-Jen~
aes berros a favor de -ETA esceitados to unos que ''~inda que ·non '.·me atre·na celebración do Dez de 'Marzo, deu . . vo a dicilo expresamente'', todos .os .·
lugar a que por meio de comunicados . problem~s se de.b e'n ''a ..un sectqr da
saíse ao exterior da central o entren-. UPG que SEl quer facer co control do ·
ta;mento entre duás ·.xendéncias,- l;n- partido atraltés_da central". ·
frentamentos que con máis ou ménos
do • .•.
•
viruléncia.. se viña dando desde o pe~e!~n esyi~r ª· meqmvoca . ,,
·ríodo precongresual do segundo co11- pos1c1on nacm~ahsta da central.
··
greso.
.
' Pala sua banda, o Secretário Xeral da
· O , detonante forón os comunica- 1NTG afir._mou: a este- perlód.ico .. que ,
dos das direccións de zona de Vigo, . "resulta demagóxico que 'se int.rodu•
Santiago, pero sobretodo de Lugo .. · za· unha polémica non real;ao preten·Para estas direccións de zona "deter- der que se de(ina unha· central -sobre
minadas actuacións 'ocorridas durante a violéncia .JlOr · uns b~rros e~pontá
a celebración convocada en. Santiago, neos''·. Despois de ·referirse a que · na
non teñen nada a ver nen ,co progra~ 1NTG j!?<-i st~ · ljberdade, de expresión,
ma nen cos métodos utilizados dua- Xan Carballo manifestou que "calriamente poJa INTG na· defensa in- · quer sindicalista sabe' o ~pel que te~
quebrantábel da clase obreira gale- · ñen que xogar os sindicatos na loita
ga". Nestes comunicados de prensa reivindicativa e política, onde non :lle
diseque a involucración da INTG en· colle ser o_F!.'?!ª9º"ista dunha violen:- ·
ta is feito,s responde a "unha atitude cia revolucionária".
deliberada de desprestixiar a · nosa
Perguntado do porqué do seu non ·
prá_tíca sind!cal".
proounci1:1mento, conte,stounqs que
No comun·icado redactado .pala di- porque os berros foroA esporitánéos e
rección da zona de Lugo v~rHanse dunha pequena· parte· ·dos asistentes,
acusacións concretas. Asi, despois de e porque a. .1NTG non está ·"nen a fa· afirmar que "os t:>er.ros córeados con~ vonen' en éontra, xa que nos . seus
tradin as res.olu~ións do 11 Congre~o e programas.· non se di nada · diso, pQr- .'
a .prática i;indical "diár"ia"· e que tais que nunca $~ plantexaron esa~ posi·-:
actuácións "non forori aprobadas n~n cións, é
iso, que, cómo Secretárío ..
ref.rend~das en ·nengun órgao de diXeral
·
rección da INT:G'I', pasa a afirmar que
. transpla.ntaron "decisións e.xternas da
INTG apresent~ncioas como pró. prias'', acu~ndo a UPG de manexar
dita manifestación ''traspasando· os
seos conflitos internos". Dise tamér:i
·que é . nxrtimo que se den opinións
como ·as comentad~s (refer(ndose -aos
··berros xa que a INTG é unha· organ·ización pluralista e democráti~, sém:
pre que non se inten'te apresentalas .
como do ~nxunto .dos afiliados, xa
q_ue ·hai que ter en canta que "o gru-··
. po que protagonizou ta"is -féitos non
chega a equ.ivaler ·a un 5 por cento ·
dos afiliados''. ·
Tani'en ~ PSG-EG, por meio de
Cláudio Lópe~ .Garrido e Carlos _Vázquez criticaron estes berros en Santiago. .
"
Pola sua banda o Secretário Xeral
da INTG, X.an Carba~.lo, , saía ao paso. combatividade, a oposición á'·Cóf!sti- ~
das acusac1óns considerando dema- . tuc;ión e ao ·. estatuto e que' a ~ntra -: • aos· gue todo
góx~cos os plantexamentos expresa- . dición oaclonalfsmo-8spañolisrrio é o
·~
dos · n·eses comunicados.,· criticando · ·eixo fundamental'· da loita de clases
· ·. ~ ' .
·
.estas ~tjtudes que, af.irma, "levqn ao ·en Galiza". ·
Por último ·o Se'c retádo _x.eral da
·debiJitamento da central", e acusando aos seus .indutores de qúerer sa- INTG afirmoÜ qu~ a contradición
carlle á 1NTG o seu carácter. inequi- d$ntro ,da central· Aon . é loit~ armada
·. vo_camente naci<?nalista e .antiauto~o~ ·óu non, e que .con nesta campaña o
mista, que pasana pqr un ha confluen- que . se está é prepar.ando o ~miño
.-- cia non só conxuntu[al con CC.00.". ,para posteriores manobras' div.isionisEstas eran as posicións rips días se- tas" chamando áos afiliados a aban. - g1,1inte·s a estalar abertamente .o con- don·~r estes posicióng:imentos, pois
flito. !?ero, cómo· están .agora? lsto é que "a .INTG ten uns claros sinais <Je
' o c¡ue irnos trat.ar qe abordar seguida- identidade e -,representa moito· par~
mente:
:
Gali?.a, .e . estas manobras ' SÓ benefí=·
"fiue ·,~ defina 'cál é ~ posicióñ
- ~ian á reá_cción_e ac;> e~pañolismo". ·:
•
INTG
.
Nunca t~n umdo estivo . .
· dical e 'Í>9~as· pres~ació~s ~ sefV1:cios
·e""'or. denominado "minoritár1"0" .o Movimento
de Liberación
ll~a ~ acc1ór:1 s1nd1cal.
~!n~~
,
.
. Galega"
·
. :·. que
que pola-,
esq1.,1emat1camente
p9demos.
p1 :
O S ... ~
acofdou non facer declar~cións parti- Ma.nano. Abafo, Secretáno Xeral da · cer que . o ·seu obxectivo comun ·é
cular~s, segundo maniifestou FernanUPG, sa1u tamén ·ao paso das acusa- coml:;rater a· influ.éncia do BNG no do. Acuña ao noso periódico. Ainda cións feitas de. que os pr?blemas exis- . sindicato, influén¿ia que consideran
asi, 'Xesús Arrizado acedeu a falar pa- tentes na INT~ se CJeb1an a UPG e, perigosa para unha central maioritá- '
· ra A NOSA TERRA para expor'nos a máis concretamente, a problemas in- - ra".
,
,
sua postura. Segundo o Secretário da te_rn.<;>s. ':'º seo deste partido. Despois
Agora; de~pois destes prole9ómezona de .Lugo, como xa dixemos a de manifestar ,que xa ven de vello a nos, está plantexado un conflito, cla·
que lanzo u a nota de prens~ má_is crí- burda. manobra d~ querer desyiar a ra~ente ideolóxico din uns, de tipo ·
tica con relación á manifestación do atención levantando bulos, af1rmou eersoal .e por intereses .partidistas, '
' 10-M, "o · problema xurde pórque a que "nunca tan unido estivo o movi- afirman os outros, que" pode empezar
Voz intenta dar unha visión desacer- ,ment~ de lib~ra<?ión galego'rr ~n!ón a resolverse ou a em1;1iorar, se.guntjo
tada. Dianie diso, e das chamada-s de . . que queda afortalada na opos1c16n se mire no Secretariado Nacional da
.mC.lt~pl8$ -afiliados,. nós queríamos .-· a un ·sécter ligado á reacción e ao·.~s - central que se reúne o sábado d.ia ·30.
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AIQuns Conflitos onde .
lloúbodisCfepáncias claras
ou a recente marcha contra a OTAN.
Na movilización do 14 de Febre'
ro .nalgun~~ zona non se apoiou a fol.
ga xeral, ~n Lugo foi sancionado un .
dos dirixentes da INTG por chamará
desmovilización e: "boicotear a fol.
ga".
Est~ mesmp dirixente, esus Arriza~o, seria sancionado outravoita pór ,
facer acordos de unidade de acción
co SGS, aos que-se apuña a JNTG. •.
.Adema is-está o posicióna-melito en
distintos 'Casos, como as relació ns in· 1
ternaciol'1ais, xa que mentres a "maio· ¡·
ria da INTG ·propugna a integración ,
na Federació!"' Sindical Mundial, que ¡
se producirá eri poucos _dias, a deno· 1
minada "Converxéncia Sindical Na·
cionalista", a'móstrase disconforme.
O mesmo pasa · nas relacións cos siL
d icatos bascas, dado que, a l'm1iori;
propugna . . unha relación con LAB
mentras que a corriente minoritário..
pretend ia manter relacións máis es-'
treitas con E LA-STV, aducíndo que
esta penfral, ?fecta ao PNV, é maiori- .
rio, e que LAB é un sindicato de ·cadros.
,
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~efensores · org~niza~iv.a 'qu~:·xera · ~ l:oita: ;olíti: · ou iIJarchar<?ri dá .UPG e qüe de for- político~ ou ,o posicionamento de~. este proxecto, 1ose uis Muruzáca e· a rdeoloxica defimda ao non
ma rnc..onsc1en1!e · nuns casos., é 'de ; tro O.o ·c ampo nacionalista, . a sua
.
·. .
. · ·· ·; " bal o ·seu representanté _máis xenuíxerarse cadros dirixentes e íntermémaneira claramente premeditad.a · ambigüidade nas celebracións do
No seo da INtG existe unha vella-.r .-.- nQ,,._para o cal , as bandemis non son
dios provistos de · clatidade ·de ob::. · noutros, aliároñse con is te· sector esDia · da Pátria . G<!lega, .o b<;>icot á
polémica que está enfrentando .a.os· .. ma1s q1:Je trapos c9loreados, e que · :xectivps, a caída no entreguismo,
pañolista Ilª sua operación coñtra.o ~ Folga Xeral do 14 de Febreiro o
elementos de vanguárdia, sobr~ a es- · .. p_ara : tnunfar a~ ~uas_ ,te~es precisanóg'páctos claud_ican~es1 na_política · · sindicalisnrn nacionalista coerenté,
blicot ~os actos d_o 1O de :Marzo 'do
.tratéxia sobre a· que debe xuar · a
!lfill;a total mod1~1cac10~ do que hode CC.00. é total.
.
.
·
·
. 84 por ir en solitário sen CC.00. o
INTG e cál é o .Pa.Qel que o sindica- · xe ~ a INTQ, a t.91!1ª ~~- p_oder dei:i- Obxectiv~mente esta liña 'políti-· "Os Contras'\ denomin·ados-asi
ap010 totál ás manifestacións· e áclisrno I,lationalista ~·eb.e"X;Qg~r na.sotro ·da ce~tral, o .prgJ>~ciar unhª :via
co-sindical vai encamiñ-ada ·a des~.
porque ª sua identificación vén .,fila- · .tos en Madrid, a ·sua , belixeráncia
010
cieda,de galegª· ~ ".n a· propria das.e
de ;pa~t? .rnterno. qu~~gr,adualmente
truir 9 que INTG represen ta.. a plas~
seu. posicionamento de opocon LAB, a nula colaboración nas
maeión obreira organizada 'do na- - sición ·e belixeráncia. ao nacionalis- · tarefas de dirección da · cen1:ral -sin~
obreira .. Cha.Ute vellos ~-aos- termos . ~ o pqsibifitara , dando_' mªrxe a· que;,
deste deoate ·1).9ll ,sq porque ten a ·~ gañan~~ tempQ_ hou~,e.~e· n,ov~s)p- , cioriaijsI,llo, e -~onvertela ~en l:lUfl,ha
mo organizado, sori ~ vários grupos
dical, o boicot á _~eleb,rac~ón do ,pa- _
central .sindical sen máis obxectivos
cop.. algunhas diverxéncias pero coe- . s~do- 1O de , Mar~o e c~ít:J.cas .poste~
suas raíces · dentr.Q do sip.liicalis-mo ·. tegracion~ ~a· INT'.G .p~r~ conshtU;ualego desde a- .intFóducidn d~ CTq
s_e _en !Ilaiona. Necesi,tana:i;i a,desp,o- 'que _a reivindicaCíón imediata éco-·
sionados no fundamental, a ·s ua ber~ores, q.ue parecian m.á1s do españo~ ex-CSUT) desp01s ·da desfeita· do
litlzac.ión da INTG, a eJ,immac1on .noµúcista que' refmce ao sistema cali:xe~ánti.a anti-nacionalista. l'I~ qµe · Lismo. smdical que desde dentro da
d_as t~feréncias aos víncul~s ii].terna- .. · :12it~sfa e a crependénciá'coloniai-de
S1Ila111r que se .ben EG-PSG mantén
INTG.
T-ORT no- ano 80,- senóri porque
un corpo próprio· dentro <leste 'secXunto cos escasos posícionainenrepresenta unha loita .permanente. _C!~nais . co~ LAB, as referencias pp- -Galiza, ou ben nunha .hecatombe
no movimento obreiro aesde antes
s1t:1vas -cara á FSM e todo o actual · polítiea que_ quedaria ?e.struída potor, ·co.ñ · 'füfeténcias, teóricas no
tos políticos, unha conduta.nalguns'
de encetarse este século" a cal xa se
encad)'amento da INTG no .campo
Ja falta de Norte deflrtld 0 e ·polas
fundamental .- coincide e o apóia ·. deles imprópria dun ·militante de
lle teñen dedicado moÍtas 2áxinas . políijeo do nacionalismo.
·
contradicións· internas (algo siipilar· po~ tiersegue a derrota da actual ·'clase, máis perto de .comportamende interpretación. (Lenin, "Qué fa- . - Aí está a causa. dos:seus hitéricos
ao que s~cedeu .co PT, qµe antes de
maiona na lNTG e en non dirixir a
tos mafiosos, o ameazamento 'de
cer?") e cuxos resultados prátic~s
ataques ao na<:;ion.alismo organizada
desfacerse f~isionouse coa.ORT. para
acción sin~ic~l poltt.icamente covg~lpes e de ,navallá~, as provoca:
foron os sindicatos alemáns actuais.
(UPG, BNG, Inde_pende.ntes) _ que
9.ue ·a, desfeita de todo 0 campo potra o siste_ma . capitalista e o marco
c1ón~,- nengu_
n respéito .e desrprécio .
Por unha banda ·están os que -pre~
ten a m·aiona na INTG e co ' que
htico á esquerda .do PCE fose tótat .. est~ta1 imposto, ·
·. ·
· - ·· ' público para éos organismos e simtenden facer unha '-'GRANDE?' cen- · chocan porgue imposibilita os seus , despbis d.e cobrir 0 papel d~ cónte: ·
boloxia da central, reter a con ta na-:
tral sindical en principio de· ámbito
proxectos. Esta é a explicación r.ola ,n~dor e crítica pola es9.,uen;la, impeQué plu.ralismo?
_
cional contra os ctitérios da central·
territorial de Galiza, pero que. . podecal· se pode comprender a sua 'endrndo 0 progreso do PCE nos tem- ·. Para ·: '.os ,contras" a pal-apra. pl~:~:
non eñtregar a documentación é ·
ria ser estatal a· longo prazo depentrada ao trapo" tendido pola nota
pos da transición)~
-·
.
lismo ténse ·· co'iivertido ifa palahra
contabil}.daae, manexar diñeiro da
den do das ciréunstáncias, e onde o
tendenciosa de "La Voz de G.alicia"
·O· papel q~e estál). _a' xogar os ex-.. máxica -qlfe prima sobre éhlquer oucentral rndebidamente e sen consulrealrnente impbrtante , é que teña
do 11 de Marzo en primeira páxina,
PT no confuto pohtico que hoxe · tro posfufad·o _ou_prinéíp~o, sendo 0
tar, solicitar d_a Xunta de Galiza carmoitos afiliaáos. As cuestions polín~ cal valórase a ma,riifestac1ón do
existe ·no ,seo da INTG: é clave na : argum~nto J?flllClpaI utilizado · contos só para a localidade de Vigo,
dia 1O en· Santiago, asustados e co-· medida en que son os verdadehos
tra a dirección d~ INTG,-cemG>-se 0
9ando -.exclusivamente a INTG coticas de estratéxia e obxectivos a
longo prazo serian os .flecos recenléricos porque a reacción, através
diri:i:centes ideolóxicos- de .· oda a
plqraµsmo Jose un fin en si mesmo,
ino - tal podía reclamar esa subvenertíbeIS en ·cada situación, pudendo xornalista, .destaca intencionadacent.e stación· anti.:BNG exist te no
Na históriá do movimento .o breiro,
ción, e _significativamente o señor
mente os berros espontáneos de
s.eo da central sindical. Noh ·podeCorral lla Gon'Cede cando só os orga0 a niveis de declaracións, pasar de
0 pluralis,mcx non existe- como princípio .p rogramáfico, existe democránismos nacionais da central teñen
osicións duras e radicais a modera- . "Gora ETA" e. "Contra o paro: loi- mos esqu~-cer ,.ª Q~átic:<!' marcadaas e conciliañtes, pois o important~ armada" ~ pretendendo ~~!11ª&º- . _ ment~ anti-nacionaITuta que sempre
cia, que ten urr significado moi diferepresentación xurídica, o cal indi- .
e non serian as pal~bras ou ideolo~
xicamente situar ~ c~nt:J;ad1c1on rn~ mantivo 0 PT no seu eséaso t emporente". 0 . pl~ralismo só conseglie tal
ca claramente que AP sabe moi ben
ia senón os cóntidos práticos q1fe - ~erna :qa Ce~tral Smd1cal en torn~ a
d_e actu~ción ·en .-Galiza:. o-p_osición
categoría nas proclamacións dos. esa quen están destinapos eses cartas. se plasman. Isto ·é oportunismo. Paesta dialéctica, can~o .. o -problema . sistemática no campo srndical ao
tactos . _·burgueses. Cómpre sinalar , Finalmente, a con tradición defíra -180 cómprell~s. escapar sempre ~e
de fondo está no~ d~t}Ilto proxec- sindicalismo nacionalista, apoio. daque u plurali~mo é rnáis un termo
nese nos seguintes termos: se a
definicións {>ohticas que os podan
tos que uns ·e out-ros-pretenden para
ro á Constitución española, particide d. e~~rici~n .dunha re,alidade .qµe
INTG é un instrumento. da clase
atar a decisions práticas cambiantes
a INTG.
_
.
,pación en manifestacións •antft:erroun prrncíp10 a consegurr e manter~
obreira galega" para 'lograr a Lib~ra·e · flexíbej~,_ dependen do das sit1;1~Top.a esta -c~pana de prensa, d_e
rutas"· cla,raménte orquestrad[ s poxa que a organi2aci6n ou a soGie_da- . ción Nacional e a emancipación so·ataqu~. ao nac~onálisín~ e de tengla .dire~t~, etc., ·q uér gi~er'., ,éspá'ñ olis-:
~e non é mellor por ·ser máis pltira~
cial e polo tan te-' está teórica e pracións e fuxindo dos debates o tiicos que abrigan a tomar Cletenninaversac16n. das .~f?rmac16~s1 tra-ra~mo· militante claro".\ amda, qu ~ con
lista; ou -purque pretenda que ñela · ticamente por 'deriubar este sistema
dos encadres políticos.
.
do de ·c nar división. e d~spres~i~10
faciana, esquerdosa.
_
convivan .todas as ·éorrentes · e gru-· como estratéxia, ou se a INTG ten
A táctica a se~ir por este sector
da INTG e. do nacionalismo,_ ~ivo.
. ~ .~vi<;ie~te q;ue. toda a ~a teoria . pos diferentes, todo . o contrário, as
que ser unha organizaciól.1 .q.ue xo~
seria a de-· propiciar a entrada. na
non obs~~te :Un aspe.cto p ~s1tlv<r
P?lí.hcii e,-ideolox¡ca SU:(>Or~a un ~l~organ~acións . definense polo seu
gue dentro · do marco ¡rblítléo imINTG de máis colectivos · eomo o
g~e por pnmerra vez dun xeito p_
u - , ro e.nf!e!lt~~nto coa. te~na. p_elíh- ,. próp~o. efil!lpo difer~l!-ciado do das
posto e non o- cuestione facendo.
SGS, ambiguos e de posicións reforolico deuse .9 debat~ EºIít~co conca e idéolox1ca· do nac1o_nhliSmo, - a.emais e en contradición 'coneles a · reivindicacións económicas e deimistas e incluso o acerfcamento a
trapondo as contrad¡c1ons mternas, _ por--1Ilá.is- q:.·u~;J ·coI!fo ·a. calquer~', ~e
a:i;nbiiriii~~de . nos marc.am
. ento,s,· d:'.as
xando "a política para - os. polítiCC.00. nunha unidade de acción
o cal ~empre re fugaron . Ap~sar do
hou bera q_ue ··reconecer ~o"].ereito a . diferéncias e dos límites ao umco
cos" ·
-·
permanente al:é conflufr organicaconfusioll,lSmo da prensa apare~en
m~dar de' p~~ic~óns :. J~~~~- !1º~ foi · que levan é a perda da identidade e
· · A IN'.fG no seu primeird e segµrrmente · nunha central sindical con
manifestadas as duas posicíóns. , ·
as1 ·e- o· qu.~ ~Ixe!on ~fo1 ·rr-A~atn1tan~.. ·;? a desaparición como· tal grupo; e iso
do congre-so xa resolveu istas connome ~alego , pero que politicamen- ~
do, despolit~-a-nd_o ·' ~Qs .afiµl!~,os d~ ;: é 0 qp.e ·pretenden.
.tradicións, plasmadas nos seus profe estivese .encadrada dentro dos -Duás posicióiisdentro:da INTG
central, {aeilitar _·a mtro:d1:tc1on de ·;;,
p·' ., ' ·'b·D d"'. ,., • ,
d ,,: grafqas e estatutos . .E .por iso polo
seus ptesu_postos e .con boas · rela.,. , ·
, .
det~rmin~d?s cole~tivos,_oY,...,~j,n.dica~ :.
. f?.r n, a . o . mano~e~. ~ .~1uta- ·que 11on no·s queda m.a.ís que facer
cións con C.C.00~ a nivel-de Estado ." Estas · onceicións do sindicalistos gremiali,st as q~~- pp,J.d·~· ~gnµi.,. . -. lisrno ~st~ .º.s obxectivos. d~ l~TG
un chamamento . a füdolos compae os prmcfp1os que lle dan ~ida, cen
ñeiros/as pár~ que resp~ten 'as deciIsto imp,lica gue para esta-xente os .. mo corilevan inevit~belmente cori- _dar .nn _seo aa ·central~-º corpo antisións democráticas dos organismos
obxectivos de liberación nacional
secuéncias práticas cotidianas no. nacionálista: ¡fara así ir 7 _pouco a . 'esta p~abra o que ~e P.~rs~gue _é a
gal~ga, a oposición á Autonomia e a
xei~o de actu~, a fuxida da polfü: · ~oucó _gafi~nd~s~ -a dir~cC.ión. , ~~ ' . destrue1ón .'d a _orgamzaciOn' ~ a per- . e rexeiten ·toda :· ma:niobrá confusio.:.
Constitución, a loita contra os pac- zac16n, do nacionalismo, do m arxisINTG quer dicer uilh·a estratexia " da ~a su~. fmalidade.
riista gue . leve a querer desviar a
tos sociais e contra a entrada no
mo, da loita contra o sistema 1 faip~rf~ii~e~~~ calculada:parl! g~itar:= · Corri<;>' aa<lo-s ..ptátiéos· e·púolicos
central dos seus principiós básic-0s
MCE son simples declaracións pos- nos cair nun sindicaiismó- máis de
lle a drrec-cc1on da IN~G: ao nac1ona- :.. ·de todo isto están: o boicot e beliaprobados. ou calqu_e ra otra .mano ..
tas nos papeis sen máis compromiso
xt;stión que de ~~~ta, cair nó refor- lismo. Esta estratexia-'.'Viuse ,fa;voreoi'xeráncia .confra todas as' de:cisi0ns
b'ra divisionista.
· - · _.
prático.
.
mISmo e n a conciliac16n. Ao despr.e-- da e acelerada p~lo apoio d~ . sectQda.INTG _que impliquen ÚIJ. e~fren~
Manuel Campuzano · Alvarez é membro· ·
Se os que se autodenominan ciar co~sión e fortaleza ideolóxica e
res qu~ no, se~ ~Hl. foron expulsados
tamento c_o españolismo srnd1cal e
~o Secretari·ado Nacionál da INTG.
MIGU EL

CAMP~ZANO
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. cie.x::r até o -socialismo.- -

.
mo ~leitoral 1 ·política ·e- s~dical~ -_ os ,
Non lles . interesa un sirtdicato,. " berros própnos.do pataleo· nnpoi~n-· .
deseeRtralizado e con ainpla auto- · te e non asumidos nen polos mes, npmia local, -non SÓ: por-gue non se
mos que os-daban, o~ x~stos ... r,ecefien, _senón . tamén . porque ~ i.mpqsi
bido s con silén-cios e certo ·estu 2or
bp.ita.., ~ _Veic_ufu;ación I?olítica atra- - por destacados d'irixentes do BNG:
ves . do~ con.t rol mecámco da supe· Non no~ cabe nengunha dúbida,
restfutura da c·entral. ,de que a utilización xornalísti~a de
Esta ::Po.lémica de fondo ' é ~ gue·· . tais
a<:;tos · é intencionada. Mais ta- _
.se .encofüe eon ft:a:ses e descalificamén a de que os autores. desta·
·ínonta~e ·safüap perfeita,lnénte a
· utilización da que. serían obxe~~o. -

Fernando Acuña Rua, Lois Burgos, Manolo Dios, Suso Arriza~o, Xose Lois ~u
ruzábal, Alberto Fern6ndez, Xosé D'faz,.
Xt>se Lois Martín Fraire, Sese Llamas, ·
Carlos .Moreira, Xose castro Ratón, son
membros da Comisión Executiva da
,INTG. ,.
.
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tribuna
. poll~íac.os, :humor, • pomo~afia ·
ayen'turas. Todo. se.gundo un pedit~ :·
BG... m~lo aqui. Os . consµmidores
~
...
dQ .~bro galego son . µn.humild~. (nu
Haberá un par de meses que, fomencamenteJ · grupo . de culturófalleando nun xornal ese cunoso su· ~o~.e nationalistas. Consumo de mi~
plemento que acostuma a ir encabe.,nonas que explica que un libro ·cozadq por un noine no que inevita, mo Amor de Artur bosque de mebelmente aparece a palabra cultura
táforªs ·e al.egól:J.as.para iniciados- cale f.ormadohna maior parte dos ca.
ya:z
.de 'aca:bar .c·ea paciéncia d·o rhess'?s, por u_n. a m_istura de .de~per~í
mísnn~ Job, literatura·de. élite, fose
c1os mclas1ficábeis, comprom1so_s mdos máis vendidos no 82.
f alar du:ri ieitor primeirizo, ou sexa,
cómodos e un carrousel de fatuidaComo consecuénCia desta situadunha
persoa
que
quizá
praticou
des várias), topei cun artigo titulado
, c}ó!J. os autores gozarí do raro pnviou- inda pratica algun deporte ,con
·'"'Crise de Escritores", o cal, confe. lex10 .de non sofrer.e n a ·escravitude
regularidade
e
goza
portanto
dún
so, lin vencenC:Io a milla patolóxica
<l"; ~emanda, pero, ai, qu,e diria o ·
cerebro saudábel e perfeitamente
. abúlia ·ante tan curiosos suQlemencJ~1co, ao · mesmq tempo non disasí
que
nesas
circunstáncias·.
normal,
tos, Asinaba o trabal.lo o senor Lo·p onen dunha ?,em_anda-guia '),Ue os
talvez lea os titulares dun suplemens~da, ~asílio~ egréxio intelectual re-entwnq~e co
sono popular . Reto
cultural,
ou,
incluso;'aigun
anaco
sidente en "arcelona e premiado
sultado~ Un e:vidente movimento .de
de
texto
(certos
individuos
nos
mo-.
.
moi recentemente pola Generalitat
cape~as que · se ~ au toenxendra e s·~
mentos depresivos entréganse a ati.,.
coa medalla de Sant Jordi, o cal sigaútod~vora orixinando, .en palabras
tu des verdadeiramente irnprevisí.;.· ·' ·
nifica que se.u. moito tardar será ele- do senor Losada, unha Uteratura •de
beis)A p ero xarna:is lerá uri anúncio. .
vado ~olo señor Rodríguez López,
requinte esteticista éáseque neur6Non·r Mire, analicemos. Unha parte
canomzador ,oficial da colónia galetico, e babro el o valeiro máis absoga en terras ·catalanas, á categoria ·de
dos ánúncios iecollen {in simples tí·Iuto; 'Literatura·ao re'd or do umbigo
patriarca das letras galegas na emi- · tulo ·co no:z:ne do autor, sen máis daque' (e -sobre isto traballan vários esgración, ou; cap.do menos, á de bea- · dos, o cal presupón unha mforma- '
pecialistas tremendamente aglaiato benefactor.
ción antenor. Out.ra parte deles
.Clos) ninguén se ex.P.lica cómo con· Lin o artigo porque eu admiro
usan unha letra tniudiña de prosp·ecsegue ser tan abornaa~· De todos os
no señor Losada (aparte da pronta
to de farmácia tan atractiva· como
xeitos non é certo que o goberno.
palabra amábel que ten para todo · un 'gato dest~ipado podrecen do ao·
estexa meditando a posibilidade de
autor que se inicia=-º cal demostra
sol un dia ·de Xullo. En nengun caso
c~nside~r ·un. act<? de ~érvício á. páun exquisito touch of class- e da
so bresai un slogan, falso ou real, ·catna chegar á páxlha cmcuenta dalsua voz de Xúpiter tonante) o-seu
paz . de imap.tar _a mirada dun leitor
·gunhas obras galegas, .por máis que
talen'to como actor, moi esP.ecialdesinteresado. Pero o máis curioso
con isto se demostre .unha certa vamente como · actor de pfologos,
dos anúncios dos libros ·galeg,os, ob· lentia.
'
Alén diso recoñezo. igualmente que
sétveo, é o mag;'nífjco deseño q'u_e
Ante a not6ria escasedade de leio señor Los~da, apesar de .se dedicar
teñen para que ninguén repare na
tores voluntários (porque o mesmo
de tanto en· tanto á critica literária,
su a preséncia .. ""' ·' · ·
.
señor Losada nas derradeiras liñas
sahe escreber, fenómeno tan singu-Ainda lle queda ao leitor primei~
do arti~o recoñece .no tal leitor unlar· neste país que ~a despertou o inri,Z:o', a posibilidade de atopar unha
ha posibel alu'cinación do seu cereterés de vários eruditos estranxeicrítica. deses novos libros (porque . bro) algun xénio descobriu o su· ros:
en opiilión de elementos suspei.to-.
perfilón: o leitor forzado. O pobre
Hai no tal artigo, e citoo como
sos de optimismo" incontrolado, 'no'
1
escolar! E cos escolares estase a forlJ:lt:;anscendente anédota, unha manoso país existe 'a crítica literária).
mar un falso mercado, pero mercanifesta contradición (feito, por óu- . Eu únome a este parecer pois non
do ao fin, e que como mercado xera .
tra parte, nadá extraordinario nuñ
en vao teño achado até.. tres resen.'as
peditóp.qs ,concretos. Veñan libros
xornal. A xente escrebe nos· perió- · dun libro -se Qen polo detnais per- .
mfantls, deseños, aventuras! peden
dicos. para cobrar as colaborac¡óns e . - feitamente esquecíbel- min mesrp.o
os editores. Todo para o lehor de
non co propósito de comunicar algo
dia .e xornal. Alén <liso sei que se
mañá, para os nosos amados ¡>icari- ·
interesante; e menos aínda intelioutras obras, .,a·maioria, rion se m~n- ·
ños;, porq~e seica a,gpra e!l Galiza
xente. Art1gos intelixentes? Os notan neJ,1 tan ·sequer na relación ·de ·
tam·en ha1 nenos. E' precisamente
sos leitores xamais nos perdoarian
novidades; &pesar do baixo número , ·
para ~ste falso ip.ercado os amados
que nos entregásemos a tais excede títulos publiq1dos, non é Gonse- ·
fornerros do bru.rro cocen con mil
sos, soía dicer o director dun diário
cuéncia nen da chamada envexa _
amores - cada madrugada a disneyno que eu traballei). Baixo tan alarbranca (a envexa do .s.iléncio, enlándia dun maravilloso idioma pulmista título, o señor Losada .infór~
vexa que te ignora), nen da iniqui, ero e unido. E conforme a isto as
manos· de que forrnou parte do xudade d<?s críticos, nen de que comeeditora.S xa non precisan obras lirado dun prémio de poesía ao que
ten umcamente as obras dos seus
terárias (para qué?) senóñ con tos e
se apre~cntaban 40 libros!!! Se conamigos, ºc0mó algun malicioso sos- \
novelas adecuados para tal ou cal
tamos con cuarenta poetas autores
tén. A causa é moit<iS mais sinxela:
curso de EXB, BUP ou COU.
dun libro completo, aos que haberia
descoñecen absolutamerl't:e a sua
. Despois de todo o anterior non
que sumar aqueles que carecen do
existéncia. E que ninguén se estraCÓJJlpre repetir que eu non creo, coagresivo hábito de competir · coas
ñe. Os nosos eríticos cobran demamo humildemente afirma o señor
suas criacións en xu.stas e demais sas~ado pouc~ e ·em¡nega:ti tarito temraus .propiciados pola xactáncia ou
Lo~ada, que padezamos unha crise
po ep. ·analizar ~r~ses p~tpetuas· ou
o desespero, cabe calcular que o núde escritores. Moito máis optimista
en darense a dehnos vános que non
mero de poetas con vinte ou trinta _podemos esixitlles, ·nen sequer .co<J_Ue el, a min paréceme que a nosa
poemas escritos pode · rondar os
e unha magnífica crise total. De esmo cando o señor Hermida García .
7.000, o cal non constitue motivo
critores, 'editores, distribuidores, lifai un resumo· d,as publlcaci6ns· ·d.o
nengun de inquedanza, paréceme a
breiros, críticos e leitores. Por ediano,. que perdan o tempo ·consulmin, salvo 1 se acaso, para Protectores ternos xente con intereses.potando o ISBN comü un afeizoado
ción Civil e ou tros organismos en,calítico-culturais, o~ em~resários doucalguer; . ~
.
rr~g~dos do control das cal<;lmidades
tras áreas que a vez editan libros. Os
En defensa dos críticos desex©
publicas. ~ nen sequer, pois en pa.libreiros J?rofisionais .non chegan á
engadfr algo máis. ~u creo que non
labras de Burgessi os poetas fórmanmeia d\lcia. Os re:pasa~argumentos,
só .ternos críticos senón os críticos
se axiña pero (gracias a deus) tamén
que .din alguns (podeselles chamar
mais maravillosamente entusiasmá· críticos, pt;>r qué .non?) fan máis
se estropean' axiña.
'beis d'e Europa. Lémbrese·ao respeiexibición de entusiasmo e encicloto o xúbilo .c on que acolleroh aquefüstas atesouran · unha Jé tan forte · - folias. E aqui (xente con xente e a
A razón, porén, que me irnpulpédia que de capacidade de análise.
la estupenda idea de editar un· dinos nosos autore_s _novos que -espe- _ cada un o seu) convén consignar a
sou a escreber este artigoi aparte de
ran deles· non só .que gocen dun no-·
"!ln .niv~l irnposi!ivo praticamente . - Leitores quizá quede algun, pero os
cionário en cinco volumesi ao. módiql,le X.A. non acabe de ocalizar o
c'o mpradores de ben ser escasos canme ~opular" antes oa primeira publimstitucional (e coas que os escritocuarto. laranxa que afrnonice coa · co précio dé vintecinco mil ·pesetas,
do mil e poucos exemplares dunha
nun país que non conta cun. s6 de- .Gacion senón que, ademáis, debuten r~s colab<?ran J?9f: dediante para crisua nudes, foi esta aseveración do
obra saturan o mercado . por . dous
hcalas_por <letras nun estraño xogo)
ses estúpidos e cómodos dicionários
na literatura .- escrebendo directaseñor Losada: no que vai de ano puanos. E escritores, entendendo o ese as da Coruña -Castro- e Ourenblicáronse só dous libros de relatos, . manuais que, cun peso de tresceñ- _mente un Hamle.t ; Don Quijote, Ulicritor como artista;' ou sexa aquel.
tos gramos . e práticó formato, reúses ou Morte en Venécia. E para ·
se-Barceloná: -Sotelo Blanco,- que,
e nengun deles -que son bons- caque vive para -inda que non nece.:.
nen até setenta mil .v'Ocábulos con · "" axudarlles en tan duro empeño _pa- - ao menos polo de agora, permiten
•paz de capatar o mterés dun leitor
sariamente de- a literatura, nestas
primeirizo. Santo ceu!, soltei eu · todas as súas acepcións, locúcións e · "recen decididos a non Bub!icarlles . que os autores teimen no seu erro
míseras condicións difícilmente se
consciente de que unha exclama~
principais frases feítas. ,. , ·
. "rnengunha de~as obras pntnerras, va-. · de crerse libres para escreber comó
poden dar.
ción á inglesa sempre o nimba a un
Abandona.Rdo o leitor primeiñzo · cilai).tes e · de tanteo, certamente,
lles pete.
.
Certos países saíron estupendade certa elegáncia, e .córrio se conseao seu incerto -destine:{, e. inda alar~ ·. que seica en nacións máis atrásadas
Persoalmente aprécio a conmente desde o principio, como por
gue interesar a un leitor primeirizo?
mado polo catastrofismo do títulp " lles serven aos autores principiantes , gruéncias de aconsellar µnhas norex_emplo os EEUU (para ben duns
Un segundo dado anedótico: no
de aprendizaxe .p:ara a sua forma- ~ . ID<;lS ~o ens4J.o, esyécialmente . nos
do señor Losa·da, "Crise de EscritoQOUcos e desgrácia de moitos) ou
que ia de ano levábanse publicado
res", entrei seguidamente en con- ·eión.
·
·
pnmeuos anos. So que isto trasmais de dóus libros de relatos. Mú- " tacto coas catre principais editoras ·
Os catro leitores que movidos
vasado á literatura, desencadea si- . Cataluña. Noutros, como ·o noso,
precisase u¡i esforzo dez vecez susica de ouvido, moi frecuente tapolo aborriment~ de _calquer: espeta -.. . tuacións tan chocantes como que
para me interesar polo .número de
perior para atinxir un resultado dez
_.
mén n·os xornais.
(perdemos média v1d~ esperando
unha obra aceitada. como boa polo
orixinais, de_ toda matéria, que agarveces. Í!lferior. Pero tempos !'IlelloPensando con precaución, ante a
por xente que ·non precisamos para .
editor :fique inédita se o autor -non
daban nese mstante o seu turno paevidéncia-do risco que para a sáúde
ta ser !idos ·con vistas· a unha posínada), chegasen a ·este ponto quizá · se somete . ás normas 'o cal se ben " :res vrran catÍdo aparezan editoresempresários .con visi.ó n de mereado
·cótnpdrta calquer exceso, comecei
teñan reparado en que fal~mos de
seguramente demostra unha' absolubel futura publicación. As cantida, por aceitar que os teóricos leitores
editoriais e non de -. editores. Por
fa falta de respeito para co criador e · cap,aces de criaren unha infraestrudes osc;ilaban dos 'vinte dunha aos
primeirizos se interesen unanimeaproxirhadámente cincuenta douqué? Pois porque· igual .que na nosa
un non menos ábsoluto desprécio· tu+a .comercial que non os obrigue
a hipotecarse co ·poder a·cámbio de ·
mente por un.ha mesma matéria.
tras. lsto representa, na escasa mapátria h<1-i librarías ·sen termos apepola calidade da obra, constitue
tresqmtos míseros exemplares. tanMais para que un suxeito se interese
.p01a contra 1 Un'8ingular ·achádegÓ:
temática que. 9S mestres lograron fa- •nas libr~iros, existen_editoriais pero
por un obxectO débe previamente
do aparezan leitores que compren
cer compre~síbel para, o volúbel cenon editores, po:r roáis que mesmo
morte da.,. literatura como arte e o
_coñecer a existéncfa de tal obxecto.
neste texto, ante a . necesidade de
nascirnen.to da literatura como me- . un libro simplesmente polo pracer
rebro dU>n, ao redpr de cento cinCómo s'e apañará, logo~ o noso leide lelo. Canco os escritores escrecuenta doutras. Isto representa, na
cali~icar convencionalmente ás per~
ro obxecto didáctico.
-·
tor prirneirizo pa;ra se inteirar, por
ba.R porque sintan a necesidade de
escasa .matemática que os mestres
soas para entendernos asi domme- ·
Orab~n,_ 12or.. roáis que isto me
exem~lo, deses dous tí~ul_os . publilograron facer comprensíbel para o · mos a eses individuos que -nutros · g:i;anxee imm1stad~s 1 coi:ifeso que eu · .. col).tar algo e non para maravillar á
·
cados. _
volúbel cerebro dun, ao redor de · autbres, máis propensos ao arrebato
· aplaudo a normativ1zac10n na reedi- ; parróquia. Cando Iios 'libremos da
. Esixirlle a calquer estraño que
ciórr de clásicos, como no caso Pe-· morea -de teóricos, analistas ~ oucento cimmenta orixinais. Nad~ des- · épico, chaman loitadores d·a cultutro~ paler!'Ilas .q:ue hoxe GOQa'n totalreal±ce incursións por esas escuras
deñábel cifra. Tamén me revelaron,
ra. .
dray~, e nbn -porgue. des,te xeifo .
-mente a literatura galega. Cando teparaxes ,atrapall_adas e perigos<;ls _(e
polo que toca aos orixinais exclusiDistínguense porque ao carece- · consigamos ter a·pnmeua hngua do
· nalgun caso habitadas polas roáis mren de metas económicas detenni· mundo gue en cuarenta anos ñon · ñamos un , mellor ·con.c eito de 'nós
vamente de·ficción, que se ben moi-como pot o.
sqlita~ ' alimárias) nas que os nosos
tos escritores continuan ancorados
nantes, inda que sen deslindarse da
mu,dou de sintaxe nen de léxico sePero .ae momento, como diría
libreiros soen i cnlocar a literatura
e:n tramas medievais e alquimias di- · fermosa melodía money money · de . · nón. porgue só prosperando por' ese ~
J oyce, xa que .non podemos cam. pátria; antóxaseme unha crueldade
versas; xa .. son várias as obras que
gran éxito no hit des tes anos, mócamiño le normativ1zando incluso a
biar ?e pa_ís, cambü~mos de t~ma.
de • p'ésirn o -gosto. En cám bío insitratan asuntos dos nosos dias, temas
vense . por intereses ;mistos. · Un : · Rosajia e os· Cancioneiros medíenuarlle que pida consello nunha lide iininente actualitlade como por
exemplo desgastado, pero que nos · vais) . demostrarem'os que, cando
:.,
J.A.M. ·
braria" .comun sobre as navidades
v.:ale, é a guerra da normativizaéión
menos en estupidez, achámonos á
exemp.lo a guerra civil ou o estrapublicadas en galego, creo que pode
perlo dos cuarenta, o cal, argumenque os editores alimentan baixo· o .. altura da~s nacións máis cualificadas.
lmP,ortante, n artigó "Crise -de Esc~itoser unha broma verdadeiramente di.pretexto de · que en caso contrário .
E o mercatlo qué pensa n mercatalmente ao menos situa· aos nosos
. res ' foi publicado haberá catro meses.
.
vertida.
as· autoridades non lles comprarán
do, díxenme, de editores e escritoliteratos nas vangardas mais avanzaNon se tome por.desfdia ou meriosprécio
· Pero por todos os santos!, que se
os trescentos exemplares por .obra
r~s? Eis o único problema xa soludas da cultura "rock".
a ,demora deste cornentário meu. Comecei a· escrebelo' imediatamente déspoiS de
dicia ant~no, e a publicidade? Oh, a
. No vou calar nen por asomo .as
publica:da, cando segundo espias de- . c10nado. O mercado non pensa poraparecer o citado artigo do señor Losada,
publicidade. Pois coa publicidade
51ueixas edito!i~is ~obre a escasa cabidamente ti!Ulados o ~cordo por · que
·existe. Un mercado fórmasó
que ao que eu chamo un razoábel ritdase este :µiGonveniente. A propalidade dos onxma1s que se lles ofeparte dos efütores de oiereceren a
se .
~ncias e as tendéncias nú- ·
mo de traballo para non arruinar a saúde
ganda de hqros galegas aparece nas
recen, Inda que ás veces penso que
primox~nitura produciuse antes de
ros: Clásicos, popula- · en
cetro dias. Ou sexa, duas Hñas diárias.
páxinas cultürais, e nós estamós a
tanto as editoras como certos rese ~
que a Xunta cocest: o prato de
:l:ais,. as· _amo-ros~s,
E iso leva o se~_,. tempo.
·
A Basrlio Losada, con amor
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USA SUECIA GRECIA
· Ren9a Nacional (en dóla.res 'USA)

'

12:000 ' 6.000 '
856 ,· . 3T7
' 760 .
· 531
387
160
526
345.
79
100 ..
'81
B-6

. -· ·.
~

¡

Coches por 1.000

....

./

- .Tasa de E;iscolaridáde (por 100)'
.
.
.
.
).' .
Tasa de mortalidade infantil (por 1.000)

11,2 .

6,8

. 14
37
131 ·

15,6

( Fonte: Tercüman-Xuño ,:.d o 1984)

O panorama q1,.1e se pode ,t r-acexar ho. ·Xe confirma que o proceso ~urca respor¡~e - a un de~eñci estratéxico de 'de.fensé;t da própria OTAN ..o 15 de Setembro do 1984 o emba1xador turcq
en Washington, Sükü Elekdag, declaraba en lstambul, para estimular ·a
axuda nordeamericana ao réxime mi1itar do seu Estado, as seguintes ra. zóns estratéxiGas:
. "-Turquia é o único pai's da
OTAN con 1.200 millas de fronte ira .
coa U RSS -300 no Leste e 900 no·
Mar Negro.
- Os estreitos tµrcos son os único·s
que serven para controlar o· paso daF'rota Soviética desde o Mar Negro ao
M¡;¡diterráneo. ·
.,. . .Turquia· consthue a única barreira entre ó mundq_corñunista e a Pe.nlnsula Arabe. E unha posición bá.sic¡¡ para impedí ~
penetración da
URSS no Mediterráneo oriental.
-Turquia defende ·o 33 por cento
.das fronteiras da OTAN co P.acto de
Varsóvia.
- Turquía asegura . ·as b_oas rela. dóns dos USA cos países árabes e ga.rante a protección do estado -éie ls,..rael.
- · ·- ·· - '
-O exército turco, cos· seús 820
mil. homes, é o segundo m.áis_poderoso _exército da OTAN despois do USArmy. As forzas turcas son superío-.
res ao 'total do~ exércitos de. 1nglate~ ra. Grécia, Portugal, Dinamarca, Noruega, os Paises Baixos ·e Canáda" .(Declaracións ep Cunihuriyet, Setembro do 1984).
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E·$TRANXEl_RAS.EN TU.R OUIA (millóns de dólares USA)
.. ,,
·capital
' ·• nómero de
. · capit~I
benefícios
previsto ·
. ·· cómp,_ñias
-aétualmente
.obtidos .
- estranxeiras ·
ihvertida·
.. Ínverter · ·
polos inversores:
- ·~

• •

1980
1981

-

~

·--4;

4.8 ·· ·.
112

-

T~~ais

...

53
60
55
·87
1

. ·!:

~080)7

5J.O

~

•

1!J7 ,00
102,74
. .. 376,52

14.4
163·

1984

..

97 ,00
337,51 .

1.0~.-

1982
·1983

a·

44
300

e· ·s.<> o bl0que.'sociali stéf'e. alguns pai- - niza~iáns~ interna~ionais de defensa
ses n.eutrais.e non alineados insistiron dos direitos húmanos son definitivos:
en plantexar a cuestión.turca. No colfT:lO, ,cando o .famoso programa de TV . · D'esde .o.:12 de Setembro d.o 1980 ¡,
"Deixade a Polónia ser· Pol6.nia", en
..
·
·
48
. sen.téncias de· . marte foron
pi~ria campaña =de de5estabilización
executadas: · '
d~ '. réx-rme pÓláco, as ,desavenéhcias
~334 persoas foron sentenciádas
terisár.o nsé cando .. apareé:eu o .primeimorte.
.
a
. ro.-rritrlistr'o turc0 '- dÚríha xuhta mili-a pena capital ped iuse pára .5095 .
lar ·que estaba ·e~~ClJta.ndo ·a -·diário
. ·,
aos .. .opositoFes::.,., ·cqndenando -a. lei' persoas.
,
.
de
50.QOO
a:-l50.000 persoas;fo.;
marcia} polaca;-.:· - ; - ' (!!
·:;;
ron det:idas.
.
·.... tt. dificil ~stabe:lece' r;gté qué ponto
. -:-máis cie 100.fornn torturadas até
seguen hoxe -e·n TurqUia as violacións a mort~. ·,
..
· sis~~áticas · 1dos~~"éfiiéí'ros · humanos.
~ero .caodo · non IÍai pr:onunciamentos ·-Qe_sde a ."I!~P~ici~n Pe~ocrác!a"
. internacio('lais· ·áo re~peito ·-nen do
-69 persoas sentenciadas· a .marte.
. Conce"llo <;te. Europa ,i ~nen do ·P.prla.-pedidas penas de m6rte -contra
, mento e'uropeu-, desde logo ':non é 193 pers'óás: . ·
.
· · ·
~qspicáci'a,-:ner:i' tend~'1.ciosidade se .as
· -..:.;:f4'.sentéricias de marte por mes,
ségí.Jir:hps', sµ_pondo . ti~bit'uais. ~ Nestes · .e. 93 petiéió'ris ·de· pe.na capitál-. men. ~tia~ .,~
'. faciase.~_eco d'e '-xuTga- .suais.
._,_
·
.m~ntos~ sumar:;(sim.os:.contra -. iritelec,··
· ~ · : . ,.
tü~is; .-.~ _os jjad9s' qµÚecoller:t as orga..
. ;:.;·_,:~-e!· "' ;i i" .{-..
·-.<. '~
.·- ·
.

1!

ª

O incremento
.. ,. _
das inversión~ ·mmtares

prensa

A mellor proba da ·1mpo"rtáncia·turca
no . esquema mil'itar dcidental_ é que .

~. ~

está a inverter engastes milita~e.s un

:·--

'

990

13.000

Teléfonos (por 1.000)
· TV por l.000

TUf:IO.

ENQUISA AÓS ·f:EllORffi ..· . .

l

Para.·cOñec~nicls~ millar ·
_.. ..,

:...1

..

:r

1,•

-

'

•

•

q.de5eQO e maquetación paréce~fT!e bons O
r:es o : .,:·

'mao's O
.,.

:

.

regul~- -

·

Mellor~r o papel jméceme moi irn~ortante-. O bastante
·p oUcoOnada O
· ~
. Eíx.om~ n·a pubiicidade: m~ifoQpoú:coQnadáQ ..
· Id.acle .. :..... ,...... , .....,. .............. ,
· Sexo .......... :........................ .
Prof isi (>n :...... : .:.... .-.............................. :......... .
· Est-udos primários O
Estudos médios
O
l·
Estudos súperiores O ·
· Ingresos anuais
. menos de 7;>0.000 pesetas ·
entre 750.000 e, 1.500.000
entre. 1.5QO;Ob0 e .2 .500.000 O
máis de 2.50.Q.OOO
O
· O lu_!i)ar onde vivo ten
· ·
me1:10s de ·2 .000 habitar:ttes O
entre 2.000 e 10.0ÓO
. O·
ent~e 10.000 e .50.000
.O
máis de 50.000
O
1

.

'. •

que no último ano ·O periódico ten:
mellorado .,
O .einpiorado
O
est~ !lláis ou menos igual O
Esto u. de .acordo . co enfoque de :A ·NOSA TER RA, si porq.ue ...•_.............. .-......................................................._.... \....... :.
··········~···· ...:................ Non, _p.o rq_ue ......... .. :.. ..... ~~ : ..... .-.:....... .. .
··.-.... •.• •• :...........·.................................. ' ......................... .... ~ ........ .
Outras=ideas·e observació11s .......... ........ .'. ~ ............._. .... : .......... .

. Penso
Acostumo .mercar os especiéÜS. Si Ó Non O .
Ademais ae ANT, comp;o ·o~ seguintes diários e revistas: .....
·,
•••••••

I

I
L

~ •••••••••••••••• 1 ••••• " .................................................................

Nas últimas eleicións votei a.. ·.-.:....•....... ; non voto
sabe/n'on contesta O -,
.... .
·

O ; ~on
'

.E simp~tizo C-on .. ~ .... :.. :.. :.......,... :; non · simpatizo con- nengun O ; n.s./n.c. O
..
.
temas e -se~cións dos q·~e· máis · gost~ en A NOS:A T{
RRA , .
.
.. · .
.
.
.
. son: . .'.1 ........... ; ............................................... .-••• :: ••••••••• _••

-··os.

....... ~ ••••••••••••••• ., •••••••••••••••••• • • t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ••••••••• ~ •••••• ·~ •••••••

.... ...................................................................................... "...... ..
;,

~

Dos q~e menos:-:". ... :·...... :..... r ·····-········;······~·,....

c •• : ••••••••_•• ._••••••

~·;·.

,.

NON '!NCLUIR NOME

•••.••• , ......... 1 ••••••••• , •••••••••••••••• : ••••••••••••••• : ••••••••• "(•• : .................... .

Gostaria de que se tratasen outros, como por exemplo: ... :... .
1

.

...

I

·Enviar a: ·A N.OSA.TEJmA _Apdo.
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estado
.

A ~·liberación'' 'nOn él:'legou ~:.
•

•

~

-r

.

'

O anúncio · da suspensión proviSória
xenuo e claudicante:
-así sexa- d·a pufüicación do diário
- ..:....Hai que recoñecerlle áo País a
Liberac~ón desde --o pasado 20 de
pluralidade e apertura da que fi.Xo ga-Marzo mot!vame para este alivañala valentemente desde o número cero
mento e reactu'alización dunhas notas
-sic-. Igúal se pode. ler ·un ¡;1.r:tigo de
qué sobre a prensa estatal tomara hai
García.Márquez na páxina 9 como un
unhas semanas.
·
de Fraga ou _de Herrero de Miñón
1.-Fixera propósito da emenda:
máis· adiante. O debate sobte a
en canto no ermo te;rreno da intelecÓT AN está acadando unha altura entualidade independente da esqu,erda
comiábel cos artigos de Claudín e PaTeal estatal florecese - un· diário non
ramio, cos de Sánchez Ferlosio, mes~
vergoñento abandonaría para sempre,
mo cos de García Añoveros. -Non
ou case, a _merca e leitura <le El Pals.:.
me citou o de· Xavier· Sábada, por
E ríisto chegou Liberación. Non 'foi á ·
-O suplemento ~emañal a cores é·
chave das noces precjsame11te, quizais
os cadernos de arte; literatura, ensinen o pudesé · ser, non sei; m·ais non
no, son os mellares aá prensa esp~m-.
do que nen cabe aúbida é de que, péla. A información internacional é
sie aos constantes altibaixos cualitaticom pi~
1 tfs'un a· ;,.
·
" ·
vos e a unha lixeira pero contínua in-Mais a mformacíón sobre Euskácoeréncia que din unha bocanada de
di é, ás :vece~ mesmamente provocadora+..ou non"!, -ataxeille eu. :
. ar fresco, senón un sobérbio e natural
arroto co que desairar a tanto comen--Jjen
·
sal idiota no xantar d~ yelatório ao ' a · verdade
·que nos convida a demais prensá de , é q~e
Ní.iadrí, am~relos un:s (E~ Pais,_~iario
sobre 0
16 ... ), fascistas ·con faci~n~ má1s ou · b.asco só
menos lavada, que non lunoa. outros t - lid. .
(ABC; Ya; El Alcázar ... ).
· . nean~iñao
2.-Por qué mercaba a semi-lía El vida un
País até entón? Pois os luns, .. hai me- : texto ·que
·ses, polo · artigo sensi'bel, honesto e ·, me pare"cese
comJ)ativo de Mario Benédetti na pá- · realmente lúxina 9 oU 11, até que a irresponsabili- cido
dade, µitoleráncia e fán,?e .-notorie~~; obx~ctivo
·de ~ci?ent~1· dalguns mtelectua1s
até .xusto.
espano1s pnváronnos. d~se ponto de Publicouno ·
·luz; o~ sá~ados ou cl.ommgos porque Vázquez .
me d1vertia ler cómo .Manolo Vázquez Montalbán se cachondeaqa ·do M<?ntalbán ·
seu próprio partido no suplemento ha1 tempo . .
semanal e porque resultapa -resul- na ~esaparec1da
ta-. abondo gratificante a páxina de revista La calle
frescura poesía e cultura la1ca de An- so b o título
tónio Gala ; Lle cando en vez, cando ''Y :Arregui, q_ué". '
ao follear o exemplar dalgun amigo,
E evidente &
localizaba algun traballp dt Alfonso que o .meu
Sastre.
coñecido nunca
3.- Un coñecido meu, ex-peiJ¡¡e, tivo nas suas mans
quer d'icer ex-militante do "Partido · un exemplar de
Comunista' de Galiza'' que, como di- Punto y hora, ou
ria miña avoa candó parodia a tanto
de Egin, ou
pedante colonizado ou auto-colonizaélA NOSA TERRA, ·
do , "todo lo sabe y_ todo fo entien- ou. até, hai poude ~ ', amostrábame I_J¡ai. xa días a sua
co, do Liberación.
' devoción polo diário que dirix,e Juan
Obstinadamente
Luis Cebrián cun discurso , entre in-

pechado no seu país de pápel,, é incapaz .?e ollar :I!lá!S ·a16. dos ~énos, comedidos e crípticas titulares de por-

e

X·ESUS VEGA

Cando se fagan· as crónicas do "cámbio", o. peche do xornal Liberación figurará r\a
mesma secuéncia · onde se· relate a ne€)ativa
do "Defensor do 'Pol.l.o" a someter a Lei
Antiterrorista ao ditame do Tribunal Cons·ti.tucional. Pero haberá máis cousas nesa s.ecuéncia cronolósica .. Falarase de cómo un
toureiro fÓi acusado de pór en prática a ve. lla máxi'ma de "mateino porque era miñá"
ou de cómo .c hegaron ·a unha aldeia arago- nesa un .grupo de mulleres. para aturar o~
varis des·e xos dos seus habitantes. Polo que
- se v~,..os futuros,eronistas terár:i que proclamar., surprendidos, que na primav~ra de
1985 a "España cañí" seguía gozando de
boa sauae.
r
Non é difícil, agora mestno,,atopar'o co·m un denominador de fenómenos como o·
peche · de Libe.ración e o santp temor de
Ruíz Giméne:z:. á posl\Jel incons~itucic>n~li-·
dade da Leí A.ntiterrofista. Son o resultado
" da intoleráncia dun Poder que quer demos: trar a poténcia da sua pegada. Recoñeza.mos unha causa: este goberno é mái's "fi ~
ño" que outro no manexo dos fios do Po der. Non apa_rece directamente impficado

ne'stes asunto'S. Por ex.emplo~ Felipe González,· re,cebe a Ruiz Glménez pero. este- xura
non ter sofrido presió-ns do presidente e
asume gosfosamenle o papel qe v(tima do
d rama~"antiterrorista".
No caso de Liberación hai, certamente,
algo máis que piesións oancárias ' e pol(ti-·
cas. Hai erro~ dos próprios editores, re.c a ñecidos autocrtticamerite no editórial da despedida: "Agora xa sabemos que, metidos
nos -marés da pir.ataria, hai que f.alar na l(ngu.a ~os piratas .. :- Oue un ·proxectó de xorAal independente e de esque'rda requiré.
~

•

"!

'

•

4

~

carnaba as máis puras esencias do progresismo e .d a independéncfa informativas. A
comparación ·resultaba imposíbel: Liberaci6ñ quería ser outra coysa. Un xqrnal de
esquerda. E asumia, polo tanto, a lóxica
belixeráncia que ia provcar nos recintos sagrados dos .poderes fácticos. A leítura de
Liber..ación su pu ña, pois, un acto de denúncia dos l(mites informativos impostas polo
sistema. Ao mesmo tempo, representaba -un
xente que queira a independéncia e ·a es.intento de atopar un espello comun no que
qt..ierda't.
se pudese refle~ar a esquerda que se move
Pero estes erros non son quen ,d e a·ganos distintos ámbitos territoriais ·e sociais
char a evidéncia que a experié~cia de ~ibe- do Estado. Unha esquerdatal calé, diversi, ración está a confirmar: un xornal non o
ficada, plural, con pouca experiéncia de
eaita qu.en quer· senón quen pode. Esta é a
traballo comun ...
verdadeira dim'e nsión da "liberdade de
Con todos os seus erros e limitacións,
prensa" realmente existente. A pervivéncia
Liberación demostrou que ainda existen aldunha empresa periodística non garda rela- guns milleiros de persoas dispos~as a apoiar
. eión directa e exclusiva coa ca·lidade do
unha prensa que se coloca fóra dos circuí- '
, produto elaborádo poi~ mesma. A maioria tos do Poder. O seu peche .poderá desmora dos .xon1ais seguen saíndo grácias á xenerolizat momenta·neamente a unh,a boa parte
·~a finantiaci.6 n dispensada -polos 'grupos
dexa xente pero' non cpnseguirá facer es.bancári~s correspondent.es, apontalada coas
quecer a ·posibilidade' -sequer dÚrante cinst.ibvencións estatais actualmente vixentes.
co meses- da sua existénc;:ia.,Polo demais, a
Liberaci,ón tivo que afrontar cada dia . sua morte será unha factura máis que habeu.nha proba ,tnoi düra: a da comparación co rá. que carregar na co(lta do "cámbio", canxornal -"El País"- que supost'amente en- do se faga a sua crónica ...

,/
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EScola de Maxistério ·
~ 26, 27 e.28 de abril
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Antes das xornadas:
-Sócios da AS-PG-ADEGA
500 pta.
· Estudantes ou parados que o acrediten 800 pta.
No.n sóci9s
l.500 pta.
.Odia da inauguración:
500 pt-a. ,máis

INSCRIPCIONS l\IAS LIVRARIAS: '
BIBLÓS E AJ.:ONSO (LUGO) COUCEIRO (SAN. TIAGO) PUEBLO (PONTEVEDRA) VI LAFER
('CANGAS) IR INDO (VIGO) TANGO E STYLO
(OURENSE) LUME NOS E COUCEl.RO (A COR UÑA).

.

tada, .Q9io frente, ou da coluna de Vi-- · _,.. A amiiáde esa da que lles. teño facente Verdú, na retaga{da. . ·
. · lado pertence a un sector de consu. 4.'-:::Fálase de ·pluralida4.~ e ignQra- . midores .d~ El Pa~s que efectiva~e~te
se,_ e'Squécese ou non se quer lembrar len o diátip má1s o-u ~eno~ cntica:
que 'El Pa'ís ten de~olto aos seus au:to- mente, máis ben menos. ExISte :non
·res interesantísimos e :Polímicos ori- obstante outro 'fato. de mercadores
xinai,s de Xosé M:,· Beiras, de Alfonso qu_e o adquiren •só para que llo vexan
Sastre ·de José.Bergamín ..., sob excu- baixo o brazo ou porque coidan que
sas· esfopid·as' e inxustificantes. Falá- . ¡'º estabelecimento por eles rexentado
gase a heteroxénea dimens16n ínter-.' gañaxá en prestíx~o, seriedade, monacion.al do.. xornal ao puplicar textos dernidade, progresia ... , se o ~tiente o
do. colombiano Gabriel García: Már'- atopa sobre a barra ou ll!ostrador.
quez, pero ... sabíase que El País ten
5-.-;Rernatando con · El País·(?)
negado publicidade paga: á OLP? Chá- unh~ ' c;ibservacjón de ferido or~ullo ·
maselle "d·e bate'' sobre patnótico:. . apesar do~ esforzos de·
..
a· OTAN a 1unha série de . M~nuel Rivas, a Ga~a realmente
discursos-personalistas.-de 1Jlaltreitqs ex~tente segue sen existir .. para Marev.isionistas ou a meros exercíciós dnd~ .. ·
·.
· - · literários ficandn unicamente
6. - Vo~tando ao no so temporal di- ·
- claro;· o:utra~ólta, a firme 'po~ición . f1:1ndo, -digamos por P.enúltlma que ·
· atlarttista de El País. Non com- amda que ao Líberac16~ _lle -faltase
, " ·... preiidO' cómo sé ·pod·e eloxiar u~a madll!ez que e~tabiliza~e o se?. ".
1 ..
ar
málS alto nivel de calidade e mfundl. ,~_un sup e~~nto se~an vácuo se a mínima coeréncla · l?recísa nun
e a <;:ada_edición má1s yerto Tda ·diátio de esquerdas; que amda que lle
prt'..nsa do corazón. Respeito faltase un deseño e un emaquetado
· da IDformación cultural, é inxus máis atractivo, .agresivo e espectacu_,. _ tifie-áb~l. que tantá presunta lar; que ainda que se botasen en falta
esquerda valore positivamente o algunhas firmas da· esquerda e unha
elitismo, o sec.t arismo e mes maior preséncia doutras (Alvarez So- ·
mo a ignoráncia.. ,
.
l~s, p.e.); que_ all1:da con todo iso, o
'
Compre .repetir fm. da. sua 'P!lmerra etapa non pode
.
aqui e agóra que atnbmrse umcaprnnte a problemas . d~
. · Jesús Pólanco, 0 maior índole e~onóri:nco, .á falta de public~
acciohista -do xornal ou asi · dade, a unha sospe1tosa perda de lei.
' tores (cómo non, se o aparato e as
,
b' d
il
e n;iem ro a Tr atera1• 9-ue circunstáncias da distribución éranlle
Julián M:arías, º· céle?re fil~- totalmente adversas e hostis) , senón
sofo católico discípulo que a sua marte repentina ten a clave
.de, Ortega,- é un dos- sel:!-s explicativa na caréncia -dunha verd afundadores, por máis delfa e asegurada. liberdade de expreque a sl!a fir11J.a sex~ roáis sión no E~tado español, simplesmenproclive, a aparecer nas te. Reflexionemos.
planas do ABC: sinto7.-"A Portuxesa", entrañábel ·
_ ' mático; qu~ o seu quiosqueira e concidadana á que lle
·principal crítico musical, mercó a prensa neste: Viveiro dos no. Enrique Franco, sos crimes, contestábame ultimamen•é o autor do hlno te cando eu lle perguntaba_pola prenfalanxista Montañas sa de .esquerdas: "Leve A NOSA TE"
Nev.adas e ex- RRA. A Liberación non chegou hocolaborador de Arriba -xe". En máis duhha ocasión-resistin- e do franquismo, me a anunciarlle co semanário naciosegundo nos nálista na man ergueita: "Pero xa falten ·informado XMC ta un dia menos, compañeira, un dia
nesta e noutras menos".
pµblicacións. . .
HERNAN NAVAL
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f Al.ARAN ENTRE OUTROS:

- ...:.FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ, mtedrático de Ecólox!a
da Univ. Autónoma 'de Madrid.
· ·
·
.
.
.
-EMILIO ,F.LOR LÓPEZ, ex-asesor. do IC.E ~a Universidade de Santader.
·
·
._CARLOS VALES, catedrático de fostituto e_ Seaetário xeral de
ADEGA,
, -TINO· FRAGA, -profesor de Instituto e coordi·nador .destas Xornadas·.
. -Mª ~I LAR JIMENEZ, catedrático· de Instituto e membro de Nova
Escola Galega. ·
·
-XAN RODRIGUEZ SILW\R, profesor de Bioloxia e· meinbro cfa Sociedade Galega de Historia Naturál. .
-XAN . FERNANDEZ e ROSA GRIAL, mestres dé EXB ~~-rist~n 7
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· Estaba u·n na Feira do' \tiño de
·Chantad·a; pois que se as fan e para que· Ull \/aia, non_?, e Un debeJr,
facer .. :- xa ·me· entanden, é miña
tribu como di o·· Manuel ' M~ria.
Nen me acordada que en Vigo_Cel- .
ta e Deportivo .estaban a xogar un·
partido, habi51 que- concentrarse.
· De rEJpente vexo a un que, borra. cho berraba: "Ci.nco, cinco, van
cin¿o! '! Pense·i, "bon estás, c!nco
sor:i cinco, pero no.n é para porse
asi de corntento, alguns xa 1levan
máis e ·non o andan dicindo '. Eu
· reteríame' claro, ás botellas manducadas. Pero el seguia, máis· que
saltando, que· non podia, dando
bandazos. e berrando, "cinco, xa
van cinco!'.', até que chegou a onda min e se deu agarrado ao meu.
pescozo, case caindo.~ ~ara espetar· me· outra yez, o de cinco, xa van
· cinco· fódete, gañamos!" Eu, xa
· mase~ e c'a nso de ·agua_n tar a sua ·
eufória insistente, contéstolle: de .
"gañar nad~, xa _le,~o eu máis; ~~r? ·
non irnos d1scut1r . Abre con d1f1culdade os .ollas e dime, que "cin ~
co son os goles que o Celta lle leva .
ao Deportivo, non as botellás que
bebin, esas non as confo''. Baixei
a.o estado da reaJidade: "Celta-De- .
portivo", qué dicotomia, artificial,
pero non por rso men.os real, como no caso do viña e a água ainda
que non no de Chantada.
Pensei cómo se porian os "cel. tiñas" se a.inda despois de gañar
colleran uhhas botelJas de bon viño, ou . os deportivrstas, para olvidar. Até odia seguinte non puden
cavilar no resultado: 5-0! Caralla.
Estes cinco goles a bo'n seguro
que son, pouco tnáis ou menos a
diferéncia que existe nestes . momentos entre es~es dous equipos.
Cinco goles de-diferéncia que é o
que vaí, cuarta · arriba cuarta abaixo, entre un eqO'ipo que lo"ita polo
asce·n so, que o ve case seguro, xa
ao alcance da man, .e outro que,
desilusionado, sobretodo despois
da derrota no próprio campo frente ao Las Palmas, ve como toda
'"esperanza é vanaº.
.O estado anímico é esencial
nestas confrontacións de rivalidade. O Deportivo ia vencido xa de
antemán, pero pásalle como aos
tímidos que, moitas veces, para
vencer esa timidez, son logo os
máis ·1anzados; e saiu ao ataque e
até parecia que poderia darlle un
susto ao 'Celta ou pasarlle a factura f)olos favores recebidos, xa que
foi precisamente o equipo deportivista quen catapultou ao Celta cara o ascenso coas suas vitórias ao
Logroñés e Mallorca.
Pero empezaron os goles e .con
eles chegou a .c rua realidade. Arsénio dixo que o "ir de lanzados''
pudo ser o qµe os perdera. Pode.
Máis o que verdadeiramente os
perdeu foi a sua situación,de equi po que "nen fu nen fa", senón to-

a

J

do o contrário, quer dicer, unha
mediocridade que non funciona,
ainda que vai tirando e dá unha
alegria e un susto. ··
Todo . o contrário que o Celta
este ano, porque claro, non todo
ia ser reconversión. Só faltaba que
ainda tivesen que sofrer os vigues,es, e moi.t os óutros galegas identificados co celtismo, pala má traxectória do Ce·lta. ¿onde ian · expiar as suas frustracións persoais e
socia.is. Qué sorte tivo o Goberno
este ano coa marcha deportiva do
Celta! Foi máis efectivo, seguramente, que todas as compañias de
reserva da policia · acampañadas en
. Vigo. O problema· está no ano que ,
ven. Qué vai pasar se non arranxan
os problemas socia.is e o Celta se
t_amqalea polo cu da tábo-a clasifi~
catória de·primeira'? Non sabemos,
pode quedarse pequen a toaa · a
contestación soctal xerada neste
ano. qo de que si estamos seguros
é de que o Celta vai . ascender este
ano, nonesquezan que, no ámbito
do espectáculo deportivo, como.
en calquer espectáculo, sempre gaña quen ten que gañar, quen quer
o poder (non afirmamos, máis ben
negámolo, que o Celta estexa aliado co poder). O Celta a.s cenderá,
como tamén o fará o Cádiz, e La.s
Palmas, que tamén eles andan ·con
lios de reconversión, de nacionalismo e hai que sacar aos ·do peñón
do seu pousadoiro de ·pedra; qué
mellor qu.e sacalos ao fútbol, a ver
ao Real Madrid a Cádiz! Tamén o ·
Barcelona tiña que quedar ca~
peón, que sen iso non ..chegaba o
verdadeiro cámbio (Athletic e R.

Sociedad foron o :autonomismo).
"fiña _que qµedar e"quedou. Víase
\fir desde 0 primeiró momento~
d.esde que o Madrid perdeu o pri-m_eiro partido co equipo blaugrana. Todo estaba sentenciado .. Estaba visto que ' este ·ano cambi~ran as
cousas no espectáculo deportivo;
O Madrid, que outros anos sabia ·
reaccionar, , sentl'ase . e·sta tempada
desprotexjdo, · por~ue, .en.tre , ?u- ,
-tras causas, ·os árbitros non lle lqn ·
botar unh~ man no· momento qúe
máiS-0 nece~tfase: ,. -,_ : .
O rhesmiño que cf Qéportivo, o
mesmiñé>'; sai'a :>ca -vencido de ante- ...
mán· nesta· ·liga; ·o~ nada valeron ·
nen as fichaxes.estatais e menos as
estranxeiras, comó . non _sexa para
evadir divisas (verdacle que voste~
des xa se . teñen perguntado por
qué os equipos· Hchan xogadores
estra.nxeiros que nen se~uer se vis- ~
ten l0go de curto·nuh partidÓ?)
Deportivo-Madrid versus Celta- Barcelona sempre foi unha d,icoto- '
mia ·existente entre os forofos galegas. Cando o Madrid era o poder, can_do se ensé~oreaba_ polos
campos de toga o mundo; o -Deportivo añdaba de ',/sube e babea",
mentres que o Celta · seguía ··· sempre igual, sempre igual. . .' Agora
cambiaron, as causas e o Deportivo ·
no·n sube; todo o máis baixa, m~n
tres que ó Celta saiu da sua imovi- ·
lidade.
_
E o Deportivo segue 'a ser para
moita Kente o equipo dos señori-. ·
tos cor.uñesistas. Canta con simp_atias por ·Galiza, pero non se pode
éompar·a r co Celta-' en arraigo popular. Mesmo. os coruñeses .lle dan
as.. costas· ao Deportivo preferindo
· Un Liceu do .hóguei onde poden ..
berrar ás anchas., ven gañqr partidos e até "se sentén importantes".
·ca Liceu vense bandeiras galégas,
con estrela· e todo, cc;iusa impensábel en Riazor, póis que o Deportivo ap~>ntouse . sempre ·aó - continuísmo ·jmbuído nunha directiva
de cerraz'ón coruñesista. ·
· _ Non é que a directiva do Celta
sexa mellar, pero non houbo pactos entre famílias económicas, como en A Coruña, para consensuar
a presidéncia, non houbo Caixa.
Rural para sustraer cartas; en Vigo houbo liortas internas pala presidéncia, o que significou sempre
que se tiveran que apoiar na afeizór,I; conquistala, 'por máis que Vigo sexa unha ciaade tremenda,.
mente _P.echad,a, pero necesita c©nviver, abrirse dentro da ·m asa; Ademais, Vigo é un compéngio sobre- ·
todo da Galiza Sul. Vigo é C-astrelo, Cortegada, Peares., Velle', Carbafliño, Ribadávia, ... e iso tamén
cria amor e afición . Celta e Deportivo sóri unha dicotomia aparente
·.que real como o . cinco-cero,: pero
. docotomié:I ao fin.
'
. PUCHEIRO

O Tribunal Central de Tr~ballo. ven de s~ntencia~ qué qu.eda abo 1idó o direito de retenci9n · dos ~ogadores de fútbol. E asi a XusHcia a que ten
que resolver unha situación que i11cümpria _todas as leis, as fundamenta.is
ou constitucionais ~ as óutras, as 1)1áis pequenas . ....
· Non os gpbernos da transición nen o" PSOE, -.cos seus dez millóns de
-·v9_os, deran derogad9 ~ escravitude. Non . s~ atre~eran pésie aos' setis alardes de progresismo. Oe pouco valían as protestas e as folgas, ainda que
polo menos, eses obreiros do espectáculo deportivo, chamadostamén fut- .
-balistas, non eran al(usticiados como os seus -compañeiros de infortuni:Ó
de· 20 séculas antes-, os gladiadores romanos.
Só hai outra institución que lle facia parangón aos clubes de fútbol: o
exército. Eran as dl)as formas de ter a unhas persoas contrariamente:á-sua
vontade. Cafquer traballador, cal quera, mesmamen:fe os militares -de oearreira, poden pedi'r a sua baixa. No fútbol n·on, pero os partidos poH'ticos·
non_.Aixeron campaña, nen se p'ronunciaron para eles; imbuidos do 0011-ceito fascista do deporte, parecíalles ·normal que a uns traballadores os
abrigasen .a cor'ltinuar na mesma empresa contra a sua vontade, deixando
xa a un lado que pudese haber ou non prespectivas de mellara económi- · ·
ca, ou desexos de cambiar a residéncia por múltiples motivos (o que tamén Se consagra .nas leis), OÜ que nori se !les permitise 'realizarse no S81:1
trabal lo.
.
,
.
Haberá seguramente quen diga que· ese so son problemas de -éJites.
- duns cantos _famosos. _Nada · tan fóra de lug·ar ..Jso acorre en todas cis empre~as futbolísticas, desde a, primeira á última división. E non lles afecta
~só aos profüionais, a aqueles que gañan milló,ns e millóns, simón tamen
· aos que case non sacan para viver, e ainda aos xogadores que non <:obran
nada.
,Moita xente galega se acorda de .casos sangrantes, que eran requeridos
por .equipos onde ian gañar, ademais do traspaso, cinco 01...1 seis veces
máiS-, e que ao r'emate, pór unha cuestión de diferéncia entre as empresas
, do espectáculo futbolístico, os Clubes, n'on se levou a efeito. ·- .
O que se cadr..a non sabe tanta xénte é que tamén hai deportistas ama_dores que abandonaron a prática do depo _rte porque o cltibe no que mm- .
taban non _queria darlles a baixa. ·
.
·
Non foron un nen dous. Moita xente tivo os mesmos problemas. Al· gunha vez t)abia que ~ustificalo por cámbio de residéncia paterna, por estudos,. etc. Os problemas ·sempre foron gr'andes, sobretodo nas vil.as.. nas
que ajnda que non xogasen querían mantelos a toda costa ligado
clube
para que non pasasen á vil a do, lado.
_
' ·
Este é o "amor ao deporte", o ''apoio" que lle prestan estas efllpresas
que até queren librarse de pagar 'impostas; ~ue. recebeo subvencións_dos
.. axuntamentosJ das .deputacións e outros organismos. Subvencións para
escravizar aos xóvenes. deportistas en moitos dos casos, ou para forma1os
no. máis puro ego i'smo.
,
.
E agora veñen os lamentos do-presidente de primeira división afirman.do que, por esta leí, natural xa que o home é libre, non?, vai morrer o
fútbol.
·
En primeiro . lugar ter(anse que re.ferir ao fútbol-espectáculo, non· ao
fútbol-tjeporte, pero ainda asi .non teñen nada de razón. -O que si é ~erto é
que se humanizarán as relacións nos clubes, . tratarase mellar aos·xogadores, xci desde un comezo, pois que saben que ao acabar o contrato pode·rán abandoAar o clube cando queiran. Ad~m~ús atrevémónos a áfümar
- que, en -vez de encareceJse o mercado, como pensan alguns, o qu.e .se vai
fa<;er é, no prazo duns anos, babear.o préclo dos xogadores., dado que xa
·non terá que pagarse por eles ~os clubes, senón que se negociará directamente cos xogadores. Negociaranse fichas, soldas; pero xa non traspasos.
Que os equipos máis potentes~comprarán aos mellares xogadores? Pero~ .é
que non o fan xa agora? Custaralles máis ou menos, pero cando qiieren
xa· o fan .. En -contraposición a estas fichax,es de -x0gadores que des,eonten
haberá outros xogadores que, ao non iateresar aos clubes potentes, poderán fichar por outros equipos e non haberá xa que reteles para mermar.
aos coi1trários.
Oue non se inventen agora oufras restricións, nen pactos, nen eomponendas; acabou,se a escravitude. ·
1

1
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ao primei~o toque -

.OnCé 'l ongos anos
~ ICARl;>O 'RIVERA

·nen cámbios · de entrenador nen finas ·que sLicedeu o devandito mila'c haxes de última hora. Até fixegr:e. Despois de' entrenadores tan
ron deClaracións normais -e, presíPasou . o que tiña.que pasar. O Bardiversos como Lucien Muller~ Ri. 9a ,prqclamouse campeón. de liga.
fé, 'Helenio Herr~era, Kubala e Me- . · .. dente e demais directivos, dedicá·notti :aparece un tal Térry Vena- . , ronse a facer unha calada labo.ura
As estadísticas levaban cinco anos
' de despacho. No Barc;:a isto resulta
predicindo unha vitória -blaugrana,
bles e arrasa. Despois de estranxeiinoito máis incribel e abraiante
pero ·cando comezou ·a liga ninros como Kraukl,_Simonsen, Ro berto' Dinamita, Cleo e Mara.dona
que todo o devandito.
.
guéri lle daba credibilidade a un
, Noraboa para o Barc;:a e qs barchega un descoñecido que atende
método que errase catro anos seguidos. ·
,
por Archibald e ... campeón de licelonistás, pero dedicada con parga. Realmente incribel! Abriante f
ticularidade a Núñez e os, seus
·Pero a· Ban;:a, de cando en vez,
De certo que os afeizoados e
compañeiros de xunta directiv~,
contraciise . a si mesmo ·e dalle por
sócios blaugranas r:nerecfan 4n tí.xa ·q ue ademais de conquerir o
xogar ben~ por gailar e por ser
tul o ligueiro, pero 9 q4e máis lles
campeonato, souberon calar descampeón. Ademais estragou a inpois de moitos anos facendo o ri- ,
s.oportáoel medi"Ocridade da liga., , compria era unha seriedade que
dículo nos· -meios de comunicatan duramente conquerida nos úl- · non existiu en once longos anos. '
O's xogadores non di·scutirnn
ción . Oxalá que o título lles serva
timos anos.
para algo · máis que para encher os ·
Porén, -o que xa é para se esca- . entre eles nen ·co entrenador,~ non ·
hoübo hepatites nen secuestros,
trinques,
char de risa son as circunstáncias

MARTIN COUTINHO

EN BUSCA DO SOL ..

de Anxo L. Baranga e J.A.M.
Esta ·é a · primeira novela de
~ aveñturas ecrita en galega
(.. .J. Un singuúi.r volume dentro d_a noBa literatwa.·
X. González Gó mez

A NOSA TERRA
N. i.52
.
'

_A ROSA TIIMA_...._______......___.
e~'.tamp~ do ~undo elegante
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· París, .Texas,
c~·ilén~. Lugo .

.~eñ~n:,.~-tf~~ref. ;&,·t~f:g~tfos~~~é~rí-'ftO,FJ: .. revistª~A_N~. ¡.trn·te·B-Rti te·i:1RPQ..4;k :cq~t ~·a!J.ciaoo, as~_nt,a~p - eQ..Vig~ ae~larou
CIALIA-O~ C_AMPP o~_ úlii.rnos pr:e_'· • .nectar e~~ _e1,n;>orAisia1"df.:vi1ixe-:: e"'il ~~-.,a~ AN~~tfe::·e sita',~a~::ib',· gcj"r.~~~esa:·iis'o. r:nios de haf~ativa ·~._Lorl-g,-play ~r:nian~ensilv.ánia d~ ,_ Ab_aix~Q' par·a recet>er o -. iación · ecoloxista· que ·ríori· fai· '. m~is
. cho'' ~ ae . na~· r,~tivá-~~~~n;eJ!'1iJóranéa : cHtuló_, ~:e· 'EEJ0,~~-ot:fto~-?rif~~. ~s~;::~-~}'1_ue promover· a '·' :~.fsp~f\iarri: 1~;"1 9 q- í:s- _
·,
· Gorr:~Pº.~~:e~dq o .1° -Pí;~m~10. ~<e>i,p~r- · · desa, u1)'1ve~s1_d~de ~cqr:!10 r~~o~e~,~~r:k t1cam baby - ~odern~G;ade .:Vill-arcallo" "'
'XESUS CAMPOS:
ga~'J.'º -Serás . pr:a mm .. _unha _vez-.· .to. polo seu J a~~or . de apo10 as:- ~s-~c1a- · como espéc1e autoctona .. .trehte:· a
mar~ . ~-a0 !1ovel·1sta e dept:J;tado: pol0 . ~ións .cultt.1rai~ . .
~
"Gallaeciah1 · independentiam Jibera- '.
Nen Hawai nen c~u-Sa pa.recida. lsto · ollos ,· vendad.os;. as Z-onas d~· · Ur- ·
·: -- *~":--:* <·
·~ -·.,~.""· - tiotíem·- 1.edicial~' que xa N9 yo neyra
non é·- sério, lsto é ·o tránsito ·infor- xente Reindustrfalización' do eixo · PSE._ li? -~_urense, Alfredo 9-~_nde. O·
mativo-da rádio comercial desfeita á Ferrol-Niágara.
· ..
'
f,º .. ~r~m~.o e o .t~l_leto d~"· ~~~sol·o :
· esi;;;.Í,í.to/=~:e'\·:~p-rorpótor teatral en ." 0$ e1dos" . c~ntara.
.* -..ll.r.
· -rádio ceibe dentro dunhá desorde aLocutora. Señoras · e · señores, eli.
!<?:~~~m - norr~a~1v1zante. un~a . ve~ . ·,·Francis.oo_-~illéii~Ó .. ~-yor er;iéontra~s~
conformaéión dun proxecto .,desea- ,._ non son Maria Teresá Navaza e istó
, t~. ao en~en,e1ro d,e ven_tQ~ e na_u · ~stes dta_
s _.en . v1~x_ e_:qe asuntos ·cultU:.·
fra~~s, Xav1~r -Alcala, quen .se_ap~e- ,: . rais ·ria Repúbli~~ B~nanera dá Póliza ' Nova noHci.a de ,_.prantas'. O emi· belado para unha soeiedade á deri- non é Hawaii. ·s on de Jaén. . va: -Rádio Televisión Autónoma . (--Efeito poemático: Andafuces de -_
sur~~ ~ : pro~~star_ pola ~n~rx1a _ ep·1t?a . ~ sim¡uanon pa.rá .solici~.ar-os vinte pe- nente doktor don Sábado.- Gar'cia Satr.ansmi-tindo a cabal-O .entre a mo- Jaen, aceituneras ambJguos) . .
que.;,po_l.o _, v,1~to ,m.anava ,de an~~~-ªl'.l . sos que lle 'vai costar: escen.ificar a sua . bleo, presi~ente do governo independesd&a mesa cam 11 d · 'C
e1
~ente da Irreal Académia Celeste v.en
dernidade ·metropolitana e o recen - Nestes momentos, ment,ras ¿Mod" :t-:· d
b..
t' ad e - arrt~ r an_·
última producciqn · teatral.: ''.A fun, .dec receber o· 1o Pr:érñio no ú1t'
do Firdrak deódorant dos golondri - rán e . Márln aterrizan en .Pequin,
ra a a é:!. e . en a a a;. norma rva ao
ción da parabellum . á b 1
- .
.
tmo
poder:xa!" Barallobre ataca!'~: ·
·
- . d A
s~~ m uª na re- ',.con~~.1rso de "B~r~s florais" .organinos de Ana Kiro: .·de tu receptor o naso _ cQmpañeiro Tello Zurro ·
converst 6 n e _st¡;tno _. , ·
. -zado- pola Asoc1ac1ón Cultural ''Cas·
..
·
sus n·idos a· colgar.
sobrevoa o espácio aéreo birman.o :
-t.eiao cadavérico xa". O discur'so do
Moi boas grácias, é;lmigos, e. moitas para asistir, en compáñia do 1-ider.
_O filólogo e ·profesor universitário . premiado versou sobre a "Disfunción
noites. O ano vindeiro en .Berlin!. chiita a firma é:lo armisHcio otom'.a ·
sr: don .Ramón Lorenzo encontra-se da .Diglósia en el gran supermercado
Un locutor xuvenil, enchido de en- . no en fV)Ad~g'ascar e de ·pasó. intereO
-a-lealde ·da· cidade .de A-.C6.rnn~· · - est~s di-as ul.t imando o seu último tra- · el Mueble barato". Presentou .o acto .
tusiasmo deportivo-cultural, relata · srse po-1.a sorte- do Cppitáñ · Peciña, .
Fr~n~ci'so '°'españa, e 0 ·se·u dé'lfin 'e~ bailo de inve.stigación: -"A importán- · en auséncia da ' sua alteza don Id[
en off os pormenores dó atractivo De todó isto da·remos canta no n'c~temas ,;:culturais, don José Anton.io
ciado .~ixo 'comé-lo caldo' no siste- Aminr o Excmo. Sr. don Karlos Sol. programa radiofónico · chamado -a so acostumado .sp.ot televisivo de.
Sá!ld'lez Penas, acabán de ser nomi-- ma" pronominal das tribos balcánicas chaga . ..
encher un valeiro no .desértico pa- roupa para représéntantes, Teleden~dq·s candidatos :ao prémio de "Pesasentadas na Umia baixa a comezos
norama da programación institu- porte.
norm_
a
lización
Lir:igüt'stica
do
S~nscri-do século pasado''. Colaboran con el
canal do bócio.
(Espectador pratican,du telesi_lla:
to n·a· República Sahar.aui" por un co.profesor'-don Rieardo_Carvalho Ca·
Don 'Lut's Alvarez Pausa, recén diLocutor 1. Para o ócio, Val folla-Cámbia de canal, _Virtudes, a ver
,mJté
formado
por
don
qerardo
Fer·
.
-lero,
Don
Rodr(gue_z
LaÍla,
don
Xosé
'mitido
Director Xeral da Xu.pta de
do!
·
\
'qué dan na Seg~dii~:-. ~.). .
.'- _
nández • Al.b or, don Vizcalno· Casas·,
Luis Rodr(guez ·e ~ don António Gil Andalucía, segundo informacións ofi· Locutor 2. Lou Reed , Alaska e os · -Click! En panatalla ;. Raimon
don Verdugo deCastelao. e tillos, e
Hernández, füólogos angolanes aos ciosas -trasmitidas por un emigrante
M_illadoiro!, Carrillo e os Troglodi- Obiols, desde Ferro!, entrevista a un .
don Roy Mio Cid Diaz de Vivar. A
que o l.L.G. (lr:istituto da Ungua Ga- recén chegado de Caracas, dimitiu
tas!, as sJas maxestades don Xoán camioneiro -~ncaramado n·a cabina ·, :
lega) decidiu instalar, con cadanseu abrigado por un complexo-semántirevista ANT puido .. coriectar. co·. pri.7
. Carlos e ·Dona Sofia! , as infan tas e dun Volvo, quen tras memorizar o
meiro rexidor de Pacópolis na· sua rdespacho ao púbHco, na sua sé social co-de-sub-infra-protagonismo oxid amáis o ,pri'ncipe Gal in!, La· Polaca e slogan f!ncaberto 'de '~ Cando ti vas
leira ·enxebre de Gandar:ici-Meirás, _ . da P~aza da .Universidade, enfrente .- · do do Consejero de Educación, Sr.
Falcon Crest!, uti toque .de angostu- en, Volvo, afl')ostra º' se'u ·ií\cipiente
quen lle comunicou que ainqa_que ) _qas pmtacta~ de,,p onstantino o Gran-:-- - Vázquez P.rontovente, máximo resra, .axi'tese ben e sérvase··ben frt'xi- _ bócio e deixa· paso. ao fe .li.z' e -obeso '
non consiga tan preciado galardón,
d~, s~gund0 se vá~i para a ca~edral.
ponsável da sovietización ·da cultura.
do: Ostra de la Pradera: Mari'a Do- apreseritador fa mili_ar de f\idas vale la ·
"
si_
nte
m,
u
J.cor:nov.i10
de,
!e_r
~!dp_
n0:mi.
,
_.
.
,
galega
na bisbarra Vilagarcia-Camlores Pradera e Los Gemelos ' del
nariz: ·
... .
_nada .a su_~, ~um1jqe pers<;>nc;i:A u_n r.eO ·· e·s_c,r;~t,.Q[:;. .e polític9 · Xqsé Luis bados. Sur.
·
' ,. '
-Para tratalq
a fondo, ternos
Méndez . i=err(n 'ven ae rexeitar~ o
Locutor ·1,_Olvi'da lo Jeremy . . Nas
hoxe . conosc9 _ao .dqutor,Santiagq;_ . coñecimerito diglósico·-1-ingü.i{i([cQ_~~n
!,_mpo~tat:1te. _ En can~o ~q seu del.fjf.l , "Prémio lnstitucjonal -Nacional Xun~
vemos mañana .en el Cotillón del ' Valdeleó'n, que .apesar .cio seu r.iomé
domésti~_o, o señor_·S:áncheil::·Penas,.:.a : ta do :GreJo: é da Gaita". O indómito P.R.l:fA
'Club de Campo.
·
· :..·
de piloto upado· na antena .de Eus-·
Locutor 2. Un . mundo por exemkal Telehistal { sefe da · secc i ón ~ de
plo. Usted para ellos,...
,
Broncotecnol9xia afecfovasc4lar .da ·.
( Efeito musical identificativo de .·--Residéncia 17.. de Octubre ,de
emisora portuguesa e voz '. grabada Caracas. -D(ga_nos, doutor, ·qué hai ,.
de locutor engolado ): -Cam io neiro, debaixo da ·p0 nte de Rancie e·córrio
usted primero,. pida Paso de John- se p.on. remédip .ap comunrnente."':"
:sqn e comprobe el b~illo natu~ai'de. · 9hamado mal de copas ou s(ndrome
la madera de hé.roe, madei.ra pe de Lários?.
" ·
-Pues mire, le voy a .ser Franco . FfFuncal, 1 madeira de n_ogue ira pallaresa e made ira de nogueira parla , . jese us:t:ed:
mentária. ·
.
J
-Españ ole.s: en mi hora postrera,
(Un gandéiro de bata branca ve-:i,
no quiero dejar mi sit'io terrenal, sin .
llo e case calvo, achégase á cám.ara):
haceros llegar, ' a guisa de~ postrer
-Eu son gandeiro de Negreira e o
mensaje .'... , ·
.
·
·
di ,aqui o compañeiro ten toda a ia-L:ocutor. -Moitas gráeias, .doutor,
/
nos vemos en MacDonald's.
zón: ou Brucelose bu Bruce Sprin·gsteen. Mulinex, e.I acero del vfdeo.
(Breve pausa publicitárl.a ·con
61 ~ obo, patrón de calidad.
anúncio de Armáría ' Alvarez de
Locutor 1. Noticieiro . verdadeiro · Monterroso, en galega reintegrado e
con ·entreyista a Colmeir·o .na roma- de moda o-urensana en xap·onés).
. l ocutor .- E para ·rematar este blo.xe do naseiro en dir~tto para 6
·n::iundo inteiro .. A nasa unidade -co nacional informativo. popular,
imovil 11úmero 8 asistirá á sensacio- darémosl'les oonta ·da chegada a Pe-.
· nal levitación de David Copperfie ld , .. quin de Morái1 e MA'rin, da estáncia
sobre o Gran Cañón do Colorado e en Ordes-Póntraga do · Mini.stro
despois....
Solchaga, ·da ramificación :.,en Es ~
Locutor 2. Prepárense amigos para
airón do asunto · Palazón, da esasistiren pasmados ·á retransm,isión
capada a Pontevedra do ·vicepre,en ·directo da asombrosa Meredith _ sidenté Guerra,. e máis do . retiro en
Burhanssqn,· · repartindo . frijoles!
Monterroso do ·ministro M·oscos~.
desde o arárl'1io, mentres cruza. cos Abur señ.ores, i-nañá volvera díover . .'.
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· ~ Presep.touse,. coa e~tr~da . da pri- .
m~vera, . a . µosa .revista -. ' ~ Agalia",
editada por AGAL · (.Associa9om
- Galega da Língua), que· vai s~ir do
prelo-con periodicidad e ;irimest:tal. .
Coa. rev~ta preténdese "veiculi- .
zar todo aqmJ.o que . as persoas
vencelladas co ieintegracioriismo .
. . lingüístico é ·cultural. ·desexen ·pU'blicari•. Na . presentación . d.a revis:. ta -co_v.statábase- adepiais .da auséncia dos meios de comunicación no
acto, -. a éreéente marxinación nos
mesmos de textos realizados en
galego reintegrado, fenómeno- ao
que Agalia daría resposta.
.A continuidade da publeación
garantiríase polo respalcfo da-própria organización; AGAL. Argu- ·
menta o grupo promotor da revista que os 400' sbcios da entidade,
permibm manter sen pr9blemas a
public'ación, e aportar o sustento
económico fundamental.
.~ ·
A publicidade, ausente neste
m)mero inicial, ~olicitouse a numerosas entidades financeiras especiálmente que declinaron facelo ¡ror ter, xa én Marzo, os seus
presupostos pechados para o 85 . .
. Jiménez) e uriha hÓmená.xe' a CasA tirada inicial e de 1.000
exemplares que polo de agora -non
teláo (Rodrigues Lapa). Complé· terán distribución en librarías, ditase esta primeira entrega cunha
.Antoloxia de poemas de Carvalho- _
rixíndose, a- revista pola via de
Calero, Fernám-Velho e Albano
_ subscripción ( 4-.números-2.000 peMartins; unha sección de Docusetas anuais), de:rendenco a ampliinentac16n é Información' da
ficación da difusión, no futuro, do
AGAL, recensións de libros e carrecebimento da publicación.
tas.
· O contido de Agalia pódese enAGALIA, cunha preséncia só..:
cadrar dentro das revistas de penDuas. fotografías completamente
bria en canto a maqueta -aspecto .
csame_nto~ Inclue, neste primeiro
.
diferentes f{'.itas por t1 son unha
que se quer mellorá.r no futuro-, ·
número, traballos de LOpez Sueúnica obra 't
· · -.
é dirixida por Mª tlo Carmo Henvos (Desenvolvimento ,.ecónómico
Descobrin despois de dez anos, e
ríquez Salido e coordenada por
e_Bem-estar social), Jencuo Marinao ver esta espécie de antoloxia~ -.
J oam J. Costa.
·
·
has (Linguagem e Literat'ura). e
qúe vexo tamén com,o esp,e ctador,
Pódense dirixir orixinais ao
Do:µungos Pneto, na seción de Es- ·
• que o ser humano é sempre protaapartado 560 de A Coruña, e solitudos. Na de Notas, traballos sogonista. E nesta série hai sempre
citar máis infdrmación ou subscrebre a loita feminista. (Neves Brisavacío de xente que tamén· é unha
boa e Glória Soneira), normativa • berse ao apartado 453 de Ourense . .
maríeira de falar dela. Asi me tolingüísti_ca (Coelho . Iglésias), sepaba nese momento. Sendo do
xualidade ·na psicanálise ( Cipriano
X.C.
mesmo autor pertence ao mesmo.
Un autor ·qÜe nasce en Alcoi pódenos comentar ·s obre o hipotétiCampé!ña de Rásfi~ :
Diás·de Música
co "imperialismo cultural cata. lán", qué opinas de todo iso?
Popular de Vigo'
Non soi moi entendido en todo
Contemporánea .
·iso. Penso que en todas as.. comuIJ.idades se revindica a língua. O
. que guero é entenderine coa xenCon motivo da concesión dos Préte. Fun aló a Alcó.i, e din unha
mios Martín Codax , e tamén como
charla e non puden Iacelo en vawetexto, celebráronse en Vigo os
lenciá porque é que non- me sai.
'Días de Músic~ ContemP.o:r:ánea",
Todos os dias nos últimos. vintes
_polos que desfilaron pos1behnente
anos da miña vida falei castellano.
os elementos xóvenes ·-e non tanEs valenciá-falante de primeira
to ~ máis representativos desta aclíngua?·
.
tividad·e musical.
.
Ademais desta campaña, Rádio
E.X. Macias foi o encarregado
Nascin ali, e vivin moitbs anos, e
Popular de Vigo desenvolv~u ou ~
de éoordenar estes "Dias", nos
notaba qu~ ás . veces algunhas coutras no ano 84 denommadas
que ademais de numerosas estreias
sas pensáboas en vale:ii.ciá. Cada
"Cónsellos Populares".
de obras, incluidas as premiadas
vez menos e agora penso que naEstiveron emitindo asi cuñas
no "IV :Prémio Martín Codax", esda. Non sinto morriña algunha dapublicitárias chamando a ler prentiveron importantísimas figuras,
ló, e estou en Madrid sen nengunsa galega, sobre a moda galega, ou
como Luis de Pablo - "claye Qara
. ha identificación especial, un_pou- .
sofüe a música culta.
a nosa xeración", segllndo 'M.aco porque é onde traballo. !so daTamén desenvolveron unha
cia$- , Jorge Pe~inho, Fausto Ra-:
me unlia sensación de.abofar no ar
campaña pedíndoUe á povoación
zzi, e unh.a longa lista de figuras
e .de abaµdono e pracer.
que falase gale~<? 1 <=!nde. ademais
que ainda asi non · coÍlseguiron
Que é o .que máis che interesa do
de cuñas publicnánas ~tercalá
atraer· o público que a sua calidamomento fotográfico ho:x;e?
.
banse mensaxes de coñec1das perde obxectivamente demanda.
soas do mundo da política das ar- .
Traballo de fotógrafo e vivo diso.
O fenómeno non é.. novo e restes, das letra,s, etc. que pedian que
Iso ·condicióname. Teño. duas parponde a un conxunto de circuns-·
se usase o noso idioma.
.
celas. A criativa, que está aqui,' e
· táncias que se acumulan, entre ouAgora no ano '~Ano Interna- ·
.óutra comercial da que vivo. Protras, falta de promoción cultural e
cional de Rosalia", tamén están a
curó facer das miñas fotografias
planificacións p~nsadas máis no
facer unhas cuñas onde explican,
cemérciais .-pelas que cObr- que
. ·efectismo q"4e no ir d·eixando seen síntese; diversos as:t1ectos da vise igualen a estas outras. Sei que
. niente. -Dase o caso, en Vigo, de
da e obra da gran pbebsa galega.
por . iso xa non son libre e é un
comcidir, . polo minifúndio menproblema grave: o que quero é o
tal de competir por ver quen suToda a publicidade en língua galeque se _m~ obriga a facer.
ma máis ·~ prestíxio", no ermo de
ga que emita Rádio Popular de
espectáQulos e actuacións, dous
Vigo entre o 15 de marzo e o 31
·.Notas algun bloqueo que poda xeconcertos nun mesmo dia, na esde D'ecembro do 1985 terá mi desrarse por esa razóri?
téril pugna entre a Caixa de Afocanto do 10 por cento para ·o ·
Quen paga manda. Pero cada día
rras e o Concello.
· ·
cliente. Ademais convoca un consíntome mellor para facer º" coAinda asi, aléll da indubidábel
curso para premiar con 7 5 mil pemercial. Pero o feito ·de que haxa
importáncia
dos
"Días
de
Música
setas á millor cuña pubricitária en ·
' que foto~rafar algo concreto, iso
Gontemporá!lea''.,
quiza~ necesagalego, todo is~o . <ie~tro dunha
xa condic1ona.
·
namente mmontános amda por
· campaña que dita emisora deno.C omo é o t:r:án8ito do branco e .nemoito tempo, a organización demina como "Ano da Publicidade
.gro á cor?
m·o strou gue, cun presuposto baien Língua Galega".
.
xo
(só
2.300.000
pesetas),
pódenSempre fixen as duas .-modali~a
Rádio Popular de Vigo sempre se
se
facer
cousas
importantes.
des. A obra que se expón aqm é
_distinguiu polo uso do galego, inA · análise do fenómeno seria
en 'branco e negro, porque o füancorporándoo como pioneiia a t<?moito
máis
longa.
Como
pincelada
. co e negro é máis fantástico, máis
ds os programas· seus. Nest~ ennchegabá ver q~e nun concerto if!i- .
mentira e· contraditoriamente porsora fálase galego até na FM,_ na
portante seguia.n sendo_ un .meio
.que é máis realista.
' .
maioria da -sua programación,
.' cento de persoas as asistentes. Nen
campo que está yedado noutt~s
_, A cor foi máis pofo comercial.
seqúer unha mesa i::ed<?nda que
emisoras. Este feíto, segundo tePor 6nde vai agora o teu traballo?
deu ,o xurado do prémio (Harry
ñen manifestado moitas veces os
Traballo por séries. Isto que se ve
Halbreich.,2. Luis de -Pablo, Daniel
respo~sáb~is de/ Rádio Popu~ar,
aquí é do 84: Agora iniciei unha
Terµggí ; r-nrico Correggia, Pei.Xin- ·
non s1gnif1cou nunca unha baixa
série de áutorretratos meus e ouho e Macías); pudo atraer ao .púnas mensasaxes publicitátias,. por
tra de mans. Este último é un fi·
blico.
' máis ·q ue o seu actual director,
lón que meo está a gestar moito.
Xerado González Martín, faga
En certo aspecto· estase tocansempre fincapé en .que a sua situadQ o fondo .
ción é 1Jn e.aso _a parte, pola longa'
traxectória no uso do galego . .
x.c.
VITÓR.VAQUEIRO

Miguel·· Oriola, fOtógrafo ._
"O ·ser humano é sempre .protagonista-"
Jlf1iguel Oriola, valenciano_.. 42 anos, vintecinco preocupado .pola fotografía,
pero mergullado na interaisciplinariedade, é considerado un rompedor
desde os anos 70 e é quizais tinha das figuras do meio máis
·
importantes actuahnente. Neste m~s de Iv1arzo ten exposto a s~a obra en ·
Vigo, convidado polo concello e o ~entro de ~studos Fotográficos. Vítor
Va~ueiro ¡...,com_ponente dese colectivo, entreVIStouno para
- " A NOSA 1ERRA.
Tiyeche problemas coas tuas expo:
sicións. (Jué pensas que era o q'Ue
molestaba delas?

el:;.borádos a partir de obras miña
xa feíta. Ordenábao e habia-nov.os
sentidos. Despois engadíalle· música. Pero penso que ·iso non é .uµ
Era ver pitos e flautas dunha maaudiovisual como creo que debe
neira e nun contexto cultural ad- ser. Até o último que fixen, que
mitido naturalmente e con marco .
nasceu e se preparou como tal auAs miñas fotos non teñen moito
diovisual, e no que ñon existen as
que ver co sexo, o que pasa é que
fotos como tais, independentes.
nalgunhas vese o seXó. Pero os ·
Durante
un tempo praticas unha
aparatos xenitais non teñen que
fotografía que ti mesmo calificas
ver co sexo, quizais sexan os code surrealista. Algo que me fai recos deles que van así, pero non eu.
flexionar é a pergunta que segue:
Vendo estas fotografías non é que ·
á qué eres que se debe a persistén~
quiZais nó tratamento do esp1do
cia desa tendéncia surrealista en
non é só a muller o elemento fofotografiat cando moi previámentografiado, que haxa parellas maste en pin ura e literatura se liquiculinas e fe mininas, e que o trata.
·
·
da?
mento do sexo ten unha "neutraPorque
en
España
había
~·ue ralidade" que non coinciae co estachar, nunha época como o 14 e 75
. belecido1
en que habia que . dicer c9usas e
O que pasa é · que non agardaban
non podías. Rabia que camuflarse;
isto. Pensando en Hamilton, que
onde non se vian sexos, nen coupodía ser moito máis retorcido ca
sas estrañas, pero suxerias cousas
min, aquilo é bonito de ver, séguepiores, como represións,. ~. O suse a ver case todo, adivíñase máis
rrealismo valia para iso . Como su· ainda, que é o que eles admiten.
-rrealismo pictórico non me inteA.diviñar é bon pero ver é máis
resa, penso mái~nun realismo fangrave. O meu é s'implesmente cru.!
tástico , un surrealismo do cotidiaSimplesmente a persoa realista.
no. Procurar a ·máxia: das cousas
Non te.ñ o culpa de que esas persimples e reais que tes a0 teu arresoas sexan asi · nen que as persoas
•
,
dor.
vaian de duas en duas. Eu retrato
Escrebes?
o que teño dianfo, por moito que
' Escrebia contos, yero non teño
pr~vogue as situac1óns, pero nas
vempo agora. No 79 facia a revista
millas fotos non hai nengunha uti"Poptografia"1 e como 'e ra o diréclización do sexo para nada. Están
tor e o dono ua: idea, eu _publicaba
. sen ropa só.
os meus cc:mtos ali. Sarron nove
,, Esto _pensando nunha situación ·
números e nove contos.
que vivm es~es '<lias,., en que duas
Dame preguiza escreber. E no
persoas homosexuaIS, tiveron unler, que. ten moito que ver co esha tremenda · i;ituaci6n ele . ciúmes
creber, observob e doume conta,
entre eles. Qué opinas dos ciumes?
, que os meus' li ros cada vez son
· Son URha cousa san·a. Pero eu teño ·
máis de estampitas, cada ·vez máis
noiva e son moi ciumento. Non sei
de imaxes. Son duas · linguaxes dicómo funciona e.ntre homoseferentes pero que a0 cabo din o
xuais, .pero supoño qt¡,e no mesmo
rinesmo., ·
.
·
senso. Pero non me preocupa dePerguntábao por se-estabelecese
masiado. Quería dicer que se a alalgunha relación entre o que escregué!l lle · parece _pornografia! · éo,
.;
bes e o que fotografías? ·
~01 ben. Senón o é, po1s mo1 ben
Fanse fotos como se -podía facer ·
igual. E se son homosexuais p~is
~onno¡,se non.iJ e o semellan, .dáme
outra cousa, escr~ber . ou pintar. E
·1guaL nu son rotógrafo.
.
hai cousas -que non se poden fotografiar e escrébelas. Penso que era
Durante un tempo traballaches en
en Man Ray qu~ dida que-pirítab~
montaxes audiovisuais segues ni· O que nori. pofüa fotografiar e_viso?
·
·, ·'
-ceversa. E a_sL
.
,
Non, agora non. E se Ü~ese que ~e
A
tua
atitude
ante
o
cir-eundante,
tomalo preferiria_ o cine. O · cine
ante a socied~de ; tanto na foto cogue pe~J.So que podo facer é un cimo na ,concursística:?
!le mo1 fotográfico, ó argumento
. E que son tímido e ~etraíd'o. DaImportarfame pouco. Seria unha
quela uso a fotografla como na- .
~ sucesión de imaxes fixas.
·
neira de me manifestar. Aí está toN e~e tempo das montaxes audiovi. do. Se es agresivo as fotos sonno .
sua111; que era .o que aportaba de .
A agresividade~ o provocad9r, o
novo, sobre a fotografia, a monta· cachondo -toa.o o que eu sonxe?
. mistúrase e é a miña obra. E non é
a miña culpa.
Os audiovisuáis que fixen estaban
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cos-. novos criadores:-

-a

Pepe Barro, o deseñá de;
Ironicamente a vida de Pepe Barro transcorre na· Compostela perene.
Mesmamente el ten o seu estudo no fin da rua Nova, guer dicer,
. case enfrente da laberíntica e inefábel mesa camilla. Pode comprenderse
facilmente, pois, a .existéncia paradoxal dun membro da secta ··
·
do '"new lf!ok" rodeado. de pazo.s barrocos, ~sducos blas'!nado~, algunha
que outra tBtexa..romámca e, felizmente, da tmensa e delicadísnna catedral,
obra ecléctica e aberta onde as haxa.
· ·
·
· ·
-O teu traballo de deseñador ~áAqui utilízanse ·moito para a
fico contribue á emerxéncia aunc.omunicación cultural e .fíXaste ti,
, ,:fí.xase a xente sensibilizada cultu.ha nova imaxe de ·Galiza...
-Non. e·sto1:1~-seguro _de q1;1e o volu- '
.ralm~nt.e. ,
.
· :~ :' <
.
me das mmas real1zac1ons ou a
Ai ~!que . se. chegah e!1 tod_o_ca. doutros que coma min están traso, e si q~e, pod,es. muurr e~teticaballando nisto autorice a tanto.
mente. . .:
,,.
Poderla contribuir, en :teoria, o
-Xeneticarnente tanto na Bauhaus· como na Uchuternas, o dese~
traballo dos deseñadores gráficos,
dos fotógrafos) dos pu-blicistas, ... a
ño -o industrial e o @'áfico- apareceu ligado á utopia iluminista de
criar esa nova rmaxe. Agora, na ac- .
tualidade, o volume de traballo
integrar beleza e funcionalidade ...
que facem0s é insignifi.cari.te metí~
-Si. Mais ~ que Íso existiµ sem~re
do na mara!Junta.
. .
o deseño · existiu sempre; é füg¿
. Se desenásemos os pe~ód1cos,_
conceptual. Cómo · se -concreie
o~, rótlJ.los das. i:uas~ a~ mformanuIJ,ha época hístótjca, segundo os
c1~ns dos espácios pu~licos, os de:meios de· p_rodució!J, todas esas
~enos das conservast. a ima~e do vihistórias, é difeFen_te, mais serrípre
se d~señou e esa história de beleza
no.-.. mesmo o d~s.eno gráfico, tan!º ~0mo ª· publi~idade ou o des~e fgncioncµidade sempre existiu .
!!-º mdustnal, senan ~undamc:ntais
tamen. O .tipo que d.es~f.iaba un arco con _flechas pois igual. es tipos
para afront_ar as emp.re_sas, exitosacalq uer deseftago~ .e realmente' haímente, a cnse económica.
.
que fac1an,. m-aE1ll~cpJqs medievais,
nas me>.i dife-rentes .. . Quero dicer
-Mais rnarcades a pauta. E adeco~ letras _gótica~, caligrafiados1
q:ue te adaptas á imaxe que se pre- mais, a incremento do consumo
facian des_en~ t~m~n: O que .p asa ~
c;is4. Daquela, non hai tanto un escultural está sendo tal que o núque no.n ~e ~mP,nmi~, non _se re- ,·
tilo .
~re de recépt~res dos teus deseprod~ct~, .mais ~1 babia deseno.
· -N~n o .hai no sens9 de ,que, ef;cnos .que publicitan. _productos na-:Mais. is.o é diferente da ptodutivamente, estarles traballandó con
tl!ratS é ·proporcionalmen~~- alto. A ·
ctón mastva...
· .·
' .
elementos que están dados, cado·vida cultural, actualmente, para
' -Conceptualmente non. Concepficados culturalmente pero, dou~
certas fracci6ns sociais é un sucetua1mente non é diferente. A-inda
tra parte, p6deo habér cando face- .
dáneo doutros tipos de vida social.
que s~ empece a falar d'e deseñó
de~ . saltar esa codificación _como
-Eu non me fío moito. Que a
particu~arme~t~, no mome:i;i.to da
no caso do .cartel do Festival de
P!ensa, po~ exem:plo, teña espáproduc16n masiva.
··
.
Jazz de Ribadeo.·_
·
c1os cult~!a1s_ é) máis b~n, lav~rse a
-:-E óbvio quEf ,,o déseñador trans-:-Si, pero xa .che digo que· nós tr~
má co~c1enci~; cu.mpnr cunha camite mensaxes, rnais é certo ·ta- ·
ballamos cun repertório de. ímaxes
pa social m01 mímma que, non
rnén que só en parca medida el é
moi dh'.er~o, e ~da 9.u.e haxa algo_
obstante ,' te~ un peso esp·ecí~ico
o auténtico responsábel deles tanq~~- gmzais che 1de~trf1que, é moi
no país. Ma1s que non 9uer. d1~e.r
. to por9ue te!J. que ~atisfacer a·s exdíflcil Jalar de estilo. Talvez de
qu~ haxa unha capa social signrflpectativas ps1co16xtcas· e outras do
método,., , dun certo método sexa
cativa que consuma cultura; A
receptor corno .Polo dado de qpe Q
rn~Mial~
..
xente pasa de todo, de Martmez
deseñador gráfico non é o autenti-No
teu
traballÓ
en
"O
Ensino"
Oca e till...
.
co emisor: Cómo éres que influe ·
"Arco da Vella", etc... era fácil tiEn todo caso pasa moito meisto nas cualidades estéticas do derar uri4as constantes. Hoxe talvez
seño?
nos da música. Aí si que haí un
fagas deseño ··dunha rnaneira máis
campo un campo que non está
B
E t
· é
· o b'
·
polo demais en absoluto ligado
- e!1. n .eona asi. ra e_n, na
rrzoderno,sa, por pe chamar dalgunprática maltas veces é o. desenador
coa cultura galega e que é ái
ha manetra... ·
,
.
· m s,
o que lle ten que solucionar o te. .
-Un ·vaí cambiando. Hai estéticas
gue 11e h ~r~o!iza á ~ultyra galega.
ma ao auténtico emisor isto é o
·que che ínfluen. Evoluéionas descliente ·
'
'
Ela. é _m01 s~na, n:io.1, conazo e, est_á
pois hai histórias que pasan' vólmm ligad_ a a trad1c1on. Esta e, .d1A.qÚi isto ocqrre' moí frecuerite. tanse obsoletas e tes que replantemente. En realidade o teu traballo
gamos, a ima~e da cultura 15alega.
. xar todo: · ·
-:-Vós- pod~d.es intervir na ruptura
empeza por plantexarlle a imaxé
. Polo demaís, cando eu usaba
dese prexu1c10...
adecuada ao clierite. De tal modo
grabados" era~ entre outras ·cousá.s
-Si, nalgunha medida sí. Eu fixen
que as !Ilotivaci~ns a 'tocar, a conporque era o recurso máis barato:
formación estética son, e11 grande
. libros de texto en galego e propú.i\dem<0-s ~ - que están gastaqos, esmedida, resP,onsabilidade _n osa e
xenme, _cos autores, romper certos
tan má1s vistos qµe o TBO.
es~ereotip.os das _ilustración~, elis~n nengun t~po de pudor, ~sto ... ~
-Non obstante hái nese cámbio
mrnar bomas e piornos dar ·unha
tmglado esta montado as1 e hai
aspectos , interesantes. · O deseño
imaxe ·de Galiza normal.'
que xogar coas cartas que teni'os ..
que _facias antes _tiña unha conota" Q~e _ñon ~~xa identíficáb€?1
.-Dalgun ~eito te.des que seguir. o ·
ción de culta elegáncia, era un deGaliza igual a , porque despois
go~to · da epoca, mcluso un, cer(o
. se~o llm.po amda q_ue barroco ' e
pasa qui:'. todo o que non sex-a
estilo ...
¡:>~colox1camente . tranquilizante.
igual a p10rno non é Galiza, e. afí....:..Non tantO. ·Eseneíalmente o p~o· Certos traballos teus. de aso11a dennal sucede que º· setenta, e cu;ico
blema-é construir unha imaxe -p ara
tro desa Uña "revival", tipo Bau~oi:. cento de 9aliza_non e _Galiza.
un produto. Máis que nada 0 que
~ semellantes, aparécenseme
u_ exprésome, aqm, .Pº~ imaxes.
hai é. que p!;lsar ª<?. ,;iapel ideas, . · . h-a~s
m4is mq:uedantes, ·como ·é o próS~~oq~~ IJ 0 do,.ser mCU,mt~.rpretado
conceitos, ... ·cáda histona 'ten ne- j. prio
momento...
. ,
P_ E' tendaseme.
, cesídade dunha imaxe -delimitada
,ste' ~o _pasado, XUl).tO con
especial. Ese é ()•noso traballo·.. ' 1 .-Si. Hai co1fsa's que, están -élentr-0
:.. desta estética que se dí .d a mó'derX.ose Diaz e· Xesus Campos, renos~ filgue:r:i
· ,
.
· 'li · ··
varp. os todos os librqs en gale o de
,. ven e me S<? cita lt~ 1. nidade da, ·~auhaús, Art.:Deco,
Ed1ctóns Xerais. Estes libro; "O
deseno p~r~ 1;1fi concerto 1so regm:- · etc.:. -S'en dubida non deixas de esnoso galega"' son o 70 por cento
re ~lg.o aistw'to que para un~a ,ex- .
tar influí do por istó se clie ·gasta '
d,os hbros que.se utilizan, son tiraposición de e~cultura moderna o"u
e certamente, hai que face.r ·o po::.
das de 30.000.exemplares, ou sexa
-u~ cartel de fID~.
.. .
sÍbel PO! av~z.ar;· I>_or situarse ún
trinta mil nen.os qué os _están a
De_ tal 1!1~eua que, neste _sen- . pouco dt~te d:Lso. Eu serrwre trausar. Iso ten unha certa importánso, .º deseno _ten _p ouco que . .ve.r
t9 de ~ ver o que ·está pasartdo por
c1a
·
· · eoa arte. Aqm xogas con e'lemenar, en todo o -!Iluntlo,~ e tomar -o
. . .·
. . ..
tos diversosi que ti utilizas e\·que .
. · .
que ·me parece mternsante .." ·
:-E? os catteis da Xunta, s1gnif1lfP pouco· ~~ ·e~tán aí, codific~dos
_:~n asp~cto cjue a min. me páre;
can.
,
· ·
e, portanto, noci6ns como a de
ce mteresante :é este: , éu son imha
.- Ten máís poder a televisión, as '· estilo ·p@rtlen sl.gri.ificado.
--;;
_p ersoá crítica ~d · que' se· dá en·chl,l-;
vallas· publici_tárias, a publicitjade ·
¿Que pode: haber no trabállo
mar a rnodem1dade e, non ob~tan~
en prensa, que' un cartel que dura
dun unha liña ou algo 9-_Ue poda ·
t~, c~eo· que non .se pode prescindous días ... O cáitel está-en regreestar dentro dunha estetica acdir ~iso. Porque, para ·o tem~ que
sión., en desu'so. tual?, Pois si. Maís ti ves cousas de

·nos ocupa,'· norii participar seria
condenar ao ostracismo Utlha ·cultura, facela obsoleia.
-1.ncluso a nivel persoal . existe a
necesidade de non desconectar co
que est~· pasaiicfo, _de non voltarte .
lJn alucmado. De non desconectar
coas tendéncias, · non só estétfcas,
senún de ideas. do teu próprio
teII!PO.
Por certo que, falando disto,
do moitó que se fala do carácter
atlántico nos9, haí pouco tempo
· estivo aquí _un. catalan facendo a
-'mili'' u:ri rapaz qu@ estuda deseño,
fíxose moi amigo ·meu, e dicíame
sempre: '.'Coño, o qtlf? faceges
' aqu1 é mo1 forte7 ten moita potencia visualmente'. Claro, e1 está
afeito ao rollo ·catalán moito máis
suavé, máis 'azulito.:, rosa, máis
'tranquilito', subtil . .tm dicíalle de
· coña: "é que aqui somos atlánticos, tio", comq. dicíndolle1,... "nós
non somos mediterráneos". tlen, é
de coña, mais ao mellor tamén ten
algo de certo e en pintura, polo
menos, vese que- é unha _pintura
moito máis besta. E q~izais. a nós
tamén nos pase algo disto. En calquer caso liai que explorar todos
~s camíños. A subtileza pode ser
mter~,sante, non quedªrse na receita:
somos galegos, atlánticos,
·
·
igual a ... "
-Luís Seoane reclamaba un dese. ño que . considerase as particularidades . de cada país e ·se suxeitase
"a ·u nha vonta9e de estilo que procede do pasado que herdamos e
que esta.m os certos que pode avantar cara o porvir'' ... ·
-:Pero investigas, cfedrices que hai
-. unhas constante·s !...o que sempre é
relátivo porq~e ,:r:ion· estamos no
terreno das ciéncias exactas- e a
partir daf, .qué? Rehúncias a todo
o que non está dentro desa tradic.i ón? Eu creo que ·non-, e menos
hoxe· que hai máis ·información .a
nivel mundial, que est~ receben. do causas de to.dQ tipo e que non
podes andar· co}1. boi:na por aí.
-Tarnpouco a boina é tan Íná.
-Son demasiado coñazo co da
boina, é unha metáfora. visual·
quero dicer que o das constante~
está ben,.pe:r o l!ai que abri,J:se ; Porque para min. é. maís interesailte o
que pasa 'en . 'Lonclres ou Nova
'Yórk: qüé ó.c·q~e ,,s'µcede -en, Arzué,l.,
que ademai~ e un ·sucedáneo do
que pasa por aí adlante ..
-Pero esa homoxeneización .:.....tal-

I
d

vez porque ~e estoJ1 , a~ '1escobril
un ponservador- non seise é boa
ou má...
·
· ·
' -Máis para at~ás ndn po1es voltar.
Ou botas abaixo os .satelites e as
televisíóns e ·todo. Claro que podes P,lantexarte C? mundo doutra
manerra, constrmr ou tra u.tapia
P~ro c9s dad_os que existen o: qué ,
digo é rmpepm{\bel.
·
·
·
· Ago_!a, · o desexábel seria. que
nq~ -:e os outr<?s- p.udésemos cadaquen construrrmos unha ímaxe.
O _problema, aqui ~ radica en que
existe unha unid'ireccionalidade
informativa q_ue ten o poder.de es·tender ·un úmco estilo de vida, unha única ímaxe.
'
· De todas maneiras non · podes
d~sbotar o feíto de. que as modas
as tendéncias estéticas as ideas'
difúndense universalmente E ta~
rnén se queiman antes. o románico podia durar ·catto séculos e
agora non hai románico nen n~da
parecido que· poda durar ese tempo, 9s me1os de comunicación ímpoñen · un maior desgaste. Qué
pasa? J. gue chega Díaz Pardo e colle e rai plim, plim, ~lim e daí non
.sai1 entendes? Iso e un arma de
do ole gu:rne.
-Un bon método para sobreviver
seria, guizais, fagocitar. InstitÚir
un diálogo é nalgUnha medida figoci~ar, deglutir todo aquilo que
che mteresa.
·
·
-Iso tamén depende. Se nós fósemos un ¡>aís normal ·e non un
país de chiste, un país de coña,
pois non habena ese problema.
E realmente hai aspectos en
que debemos empe~ar a actuar como se fósemos un país normal. Se
che fan un en argo~ qué fas?, meter o escudo, a bandeira, o bino e
todo. Vaia, señores, irnos actuar
como un país normal que non me·te o mapa en todo o que faí, sexa
o servíc10 de meíos audiovisuais
·un partido político ·ou unha 'coca~
Gola'.
-Se fose un país normal poderia
construirse a sua própria imaxe,
dialogante C9n outras imaxes...
-Ademais é que non haberla que
lle procurar "pedigree" a todo. Eu
penso que non hai. que renunciar a
n_ada d~ pasa~o, e eu non renúnc10. Mais 'creo que non debemos
negarnos á absorción de cousas do
exterior.
Hai que tirarse o complexo e
haí que non ter a necesidade de estarse afirmando, COJJlJJUlsivamente, a cada instante. Hai que afirmarse dunha maneira normal.
Pepe Barro nasceu en Pontedeume e vive, como digo no corazón mesmo da etemidade' compostelana. Non obstante lanza a sua
flecha paradóxica cara o agora
- mesmo, sabedor seguro de que,
como ,aquela 'outra .de Zenón de
Elea, non chegaria' xamais. ·
"
Pero o· que ím¡.10rta é a própria
traxectória. O espácio infinitamente dívisíbel do noso país é o
que sobrevoa o dardo que non ha
chegar. -Lanza~o~ porén, é preciso.
Pepe Barro, que emerxe da barba
dos setenta, luce actualmente un
traxe de9ente 'de•grande serenidade e abstracción, formas sempre
~mplas, l~a trapécio, · 'd ebuxos,
Jacquard~ .
,.
.Alguén dubida de que, acertado·· ou non, no peto intemü' .da
chaqueta leva Pepe Barro todo un
proxecto de autodef~nsa comuni,cativa-!? ' ' . ~. "' e• ~-, ¡, ~ .u.
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CO PASAMENTO. de Salvador E~
priu qudamos máis orfos e m~s
pobres.-Sentímonos cada vez máis
desamparados e ~eneste~osos co- ,
mo diríá HOlderlin. Esprm perteñece, xa ao mun,do ~os mitos e dos
símbolos. A ,sua imp~e~1oante ,e
outísima calidade poética e humana quedará, ,pra sernpr~ •. sementada na terra do noso esp1ntu.
. .·
Tivemos p grande e raro p!J.Vflexo efe falar con Espriu en dive~
sas ocasiós. As nosas conye~as tlveron, lugar no . seu dom1cp:io do
Passeig· de Grác1a barcelones e no
seu despacho profesioal, tan sobrio e núo q_ue nos lembrou a co, va dun· eremita. Principiábamos a
falar e semellaba que aquel col_oc¡_uio non iba rematar nunca má1s.
N ós sabíamos da súa saúde delicada e temíamos fadigalo ou set demasiado pelmas. O ser pelmas
- servidor ten uti certo engado pra
eles e unha regular pacencia pra
stifrilos- foi algo que, pese a todo, sempre r:os aqepiou. . .
Espnu tiña unha cunos1dade
aberta e ilimitada e perguntaba
por .todo· e por todos. Quería saber canto , acontecía en Galicia e
mesmo en Portugal. N 6s dabámoslle cunha sinceiridade total e con
toda a obxetividade de que somos
capaces, tbda a informacióñ de
que dispoñíamo~. .
.
Falar ·con Espnu e-ra unha ma-_
ravilla. A súa conversa resultaba-·
sem_pre reconfortante e ilumiñadora. Poseía o don da Qalabra xusta,
· sobria e neée-s'"affá\ Debaixo dela
había unha firiíSima -case ·irp.perceptibel- e comprensiva ironía . .
Tamén era insólita a súa cordial
cortesía. Unha e_legantísi:Qla cor- ·
dialidade, pese a semellar un tanto ·
distanciadora1 que non o era. Unha cortesía gotica. Lembro,ilai un
par d~ anos; un Congreso de Poe-

.,- . libros .

O reverso
do espello
Xosé Ramón Pena
Xosé Ramón Pena é abando coñe-

cido polos leitores de A NOSA
TERRA como para apresnntalo:
poeta,-investigacfo:i:_e crítico literário, articulista, etc. dános agora
(que eu , saiba) a sua primeira entrega narrativa: O reverso do espello.:
E a presente un relato que se
desenvolve durante a chamada
(nos manuais de história esp'añola)
Guerr"a da Independéncia. Chega a
Vig0 a bordo dl:ln baixel 11olandés, Pedro cte Lira, espía .ao servício da sua max·e staae imperial
-británica- e desce.¡idente de galegas. Cando .chega a -V:igo,_ as tropas francesas están a piques de entrar na vil a mariñeira. E a ·partir .
daqui desencadéase a narración:
UJ?.ha novela de aventuras que o ,
leitor, · difícilmente, relacionará .
c~a novela histórica (a deus gráGias; e que as .editoriais se deixen
de aupár modas): O r~verso ... é
unha novela de aventuras che.a de
humor e ironía, cnmo cómpré a.
aquel . que hox,e quera facer n<?ve~
las <leste ·.tipo ·e ·o humor -a rro- '
nía- vénn.os dados tanto polo tex~
t<? en si como as notas a pé de páXillas, que nos fan . diStanciar un
t~to da novela ·mais que ás veces
(illconscientemente?)· nos · ad~anta
partes da nov~la; o das notas ven
p_0rque a nove.la remétese .á tradu-~
c16n: do . m:anuscri.to encontrado; .
esta vez, na Penzol: Dicíamos enri-.
-ba que a presente é irnha no:vela
de aventuras, e como novela de
av~nturas nótaselle a 'pegada, para
mll, ~e · Stevenson, sobretodo na
maravillosa parte, que é narrada
e11 forma. de carta,na q~e q_a~tór ·
nos fala da batalla de Elviña~ Al-·
guén pode dicer, como moi'tos dix~i:_on da_party da Armadá Inven.c1 be! en Xa v;ái () Griffon, no ven. to, que sobra, que mesmo non es- ·
tá be:p. li~áua
resto da ,fiovelá,
será pos1 bel, mesino será certa,
. P.~ro ~ 'maravilla que é_está desc1ic10~ da b'\_talla-,_a c;apacida,de -.narrativa que nos chimpa agu1 Pena,

ªº

Salvador ·Esprlu.

sía, celebrado nas terras portugue-

sas de Figueira da Foz. Alí; este
que escrebe e o seu querido ami. go 1 o ademirado poeta e 'escritor.
cai:alán Felix ·Cucurull tiveron unha longa conversa encol .da cortesía cªtalana, . cnegandb a conclusión de que eta urtha cortesía gótica. A mellor proba é o Bairro Gótico barceloñés e a Sagrada Familia de Gaudí. Félix Cucurull pode--·
ría afondar e mesmo clarificar te:ma tan suxerente e importante. .
Salvador · Espriu estivo un.h a
soia vez en Galicia polo ano 1936 . .
Visitou unica~ente Saritia~o de
Compostela,- c1dade que o 1m.Présio11ou moi fondamerite. Servmlle '
de guía un notarjo, compañeiro e
amigo do pai de Espriu, tamén notario. De Compostela tiña unha
lembranza confusa e idealizada.
Estivo no café "Derby" e neutro
da rua do Vilar, cecais o "Español". Coñoceu a ún, daquela, xoven pjntot. Polo que esplicou tiña
de ser Carlos Maside ou Luís Seoane. Tamén v-isitou,_ na . rua do Vilar, o obradoiro da Editorial Nós,
de Anxel Casal, . %uen o agasallou
con algunhos li ros en galega.
Sempre falaba de· voltar . a Compost~la e viaxar ¡)Qr-Galicia. A ~*ª
fráxil saúde nuhca lle pertmtm
realizar os seus - desexos. Nunha
ocasión, na que estivo· unhos días
descansando _en Zamora, sentiu,
según n?S dix~.. a tentación _dy
achegarse a Galic1a.
·
E ben coñocicfa a -devoción de
Salvador Espriu por ~osalía. Non

- p é tanto ·a sílá' ad~emiÍación~olos
· Cancioeiros -- mefü9evais · g aic0;-f,ortugueses. '€;oñócfa ben- a 'te.raura galega do século· XX, · amior. mente .a poe.sfa: Q.e' ~abanillas e
mesmo de Gunqueiro. Servidor
":iballe _e·n viando t,is ,libros de _poesía ~alega que· ~i\>-an .- a¡iare~ndo. '.
_ .Bspnu,. corresponsal mfatigabel,
· ·nas, -cartas de resposta, iba ver, --'<:}uendo os ·xuicíos -_ que lle mere--dan · os poemas de _P imentel, An- tonio Tovar Bobillo_, ~a-lvador García-Bodaño, Bernardino_Graña ou
os v.olumiños que este barbas foi
¡::iubricandó na súa Coleucíón Val
de Lemos. Laiouse de que Barco
· . sin luces, de Pime:atel non estivera
. escrito en galego. O Roma1;1ceiro
da Terra Cllá, de .Daría Xohan Cabana mereceu unha longa carta de ·
Espriu.
.
A morte de Salv_acfor Espriu,
aínc;la que agaÍdada con sol>resalto
e temor, feriunos moi fondamente. Intentamos .releer a abondosa
éorrespondencia que nos enviou
·mais non fO!JlOS cap~ces'. I.mpediunolb1 polo mtre, a sacudida ¡µ-re-.
pian·i e qué nos produxo o seu pa-samento.
·.
_ .
. _J]n f oí -e sigue '-séndo- un de·. voto e atento leitor _d a poesía es- ·
priuana. Cando ún comenzou a
·leela chamoulle a atención un dos
seus ·símbolos: eljardí deis eme.alcinco
bres, é dicer; o xardín
. ai:bres. Pot. moito que ún matinara
·n on intuía a que -podía referirse. -Un día falando con Espriu per,gUn. támosllo:
·
·
·-Moi smxelo. Refírome· a é:iri- ,
_co arbres que hai no ·xardín _dunha
casiña que teño- en AreyJ}s- del
Mat. Son esaitamente cinco. Pra
mín_siñifican ·a páz· doméstica.
,Ne,sta Primaveiia pensamos via- .
- xar a Cátfilunya:. Iremos a Areyns
del Mar. Ollaremosas cirico arb:resdo xardín de Salvador Espriu, agora en s0edade perfeita: Sabemos
que o füis dirá os seus versos entré .
as follas' recén .nadas. - Achegaremos ao . éementerio polo que o
poeta · gastaba pasear. Sobor da
súa tampá .deixaremos a nosa fondct e irremediabel dór, nostálxica e
galega.

cristal). ~Neste filme, cqmo desp-ois.
faria o señor Spielberg, ' por exe.mnon se pretendía artellar U:n
Poi.S, ·señor. Contan que mm 'país. · ·- plo,
sólido' _argumént6, . nen que · as· sichamado ·Espa_ñ a houbo aló polo
tuacións- tivesen unha léxica, mm
negr.a <ano·,de 1936 unha guerra ci-'que as personaxes f_psen dignas de
·vil ·que pasa (inda" que o cronista
crédito. t b-n. Era <lesa clase de
supón _que p asunto non estará
.histórias realizadas uni:camente pamoi contr<?lado) por s~r a _guerra
da que ma~ se t:en escnto.- E con-·
ra vacilar co ·especta"dor xogañ.do a
tá.n que naqu-el3' ~1gJl·erra .- ciV:il, de
·surprendelo a todo o custo, e asi o
vióléncias e attoc1dades ínais _es- asasino ig.ual·· se achaba no sótano
pántosas na )'etaguatda que na '
qu·e rio quinto andár sen que .ninvahguarda· (como ··en toda guerra .
gu'é n · se mofostase en explicar tan
civil pelb d.emais),. o oitenta pór
.pórtentoso, e sila-ndeiro, qon de
ce.nto dos combatentes·disparaban
movilidad~. Aquel .filme do sero
desde un ou outro ,bando' sen
maior fundamento ideolóxico que ·
Argento goz9u · do que en termos
o .ponto xeográfico po- cal os surtécnicos ,se denomina un -éxito _de
preñd~s~ el glorioso alzamiento e
moitísimo carallo e, consecuente-,
prinieiros avances fascistas, e. que
mente, deu pé Jl arremedos, e
por ·iso, pola caréncia ideol6x1ca,
·adernais italianos. Arremedas de
_o qdio entre .bandos a nivel de troarguJiientos ainda m~is fracos, de
pa era ás -veces tan -'escaso que· pa situacións ilóxkas até o grbtescq e
frenfe aproveitábase calqtier '.tréde personaxes delirantes. Mesmo
gua par~ organi?ar pa:rtidos de fút- '
bol; mtercambiar favores e, morse recorria, sen escrúpulo nengun,
mente, para se transmitiren. mena toda sorte de trapalladas, e a~,
saxes ·destinadas a noiv:as, familiavendo algun <lestes filmes por seres e ..comp~ñeiros residentes _na
gunda vez compró base que as sizona contrána.
luetas, os ollas ou a voz do asasi'Tomando moitas ·destas realida- .
no . cando mata n_o n se corresP,ondes~tópicos, -que illados da mó:hsden coa silueta, os ollo_s' ou a voz
truosidade que toda_ guerra cónJeva pod.en parecer unha · trivializade quen afinal resulta ser realmención (ou -bélnalizacíón,. que escribi_te o asasino .(o asasmo na ficción,
rían os discípulos de " Cahier~) dun
porque : os ,au téntiéo's asasinos 'son
feíto tráxico, -. Berlanga fai fa vaeantos toman. parte no filme, in· - que facer nenguri ésforio~ por ·sequilla, estampa de guerra, ou escluida a taquilleiia -port. billetei. guir a narración entra doadarnen¡::ierpento en· teríninol'oria de d.
ra- que é a •mais aleivosa de to.,te, mesmo · cando existe un corte
Ramón, que como tiña. mal xénio
dos).
narrativo , tan brutal c_o mo o ·que , ~ montaoa un escándalo p·o r me· se produce cando - a:parec~ 'o ·pri- ·
En anos posteriores, o señor
. ilós de nada~ era capaz de reinvenmerro poema do protagonJsta. --P·e.Argento porfiou no ·x énero, . GOn
tar o ].µventado sen que ninguén se
na coñece pe'r feitaínente as · técniatrevese a lle levar ·a- contra. Esfortuna irregular. E no '198 2 fai
cas narrativas e ·úsaas :para ' axudar
tampa de guerra na que un comanTenehre, que como está e"s crita e
á narra~ion, non como fin, e. por
do ·. replJ.blicano tenta - ac;lonarse
· dirixida· ppr el, axudado -polo resiso ·a novela chega ·a, bon porto. E
du,:p.ha xatiña, en mans do bando
to ·da famíli_a ·Argento en diversos
chega' a bon ·p6rto ·apesar das parinsurreito ( ou fascista ou- naciocometidos, pois arrecada todos os
tes referidas antes, partes nas que .
nal): desencadeando unha série de
tópicos anteri0res, sé> que agora
o narrador podía ter"caído no tre. situacións humorsticas, en gran
mendismo, sobretodo a escea- ficon moitós máis mortos, porque o
parte adiviñábeis. (e por isto o filnal, que a UI'.1.~ lle recQJda-·certos -au_que é -morrer aqui marre até o asa- ·
me µa. sua- derra~eira parte:resulta
tores do. "comic" chamado adulsino. E non de xéito limpo e eleun ·chisco• (lbo1:rrdo), povoad~s de
._
to.
personaxes mais 011 menos pmtogante. Ah, no. A italiana, ao aniEn, suma, encontrá.Ihonos cunrescas e arroupaclas cun diálogo
mal, a . navallad~s, a m~chadadas.
ha interesante novela de aventuras
sobexamente abundante · en palaE, naturalmente, en primeirq plaque pode~ ler todos aqueles que·
bras groseiras, :inda que o crpnista
no; o cal quer dicer que taménhai
non len caseq\le .nun.<,:a e 'non se ' duvida se con pretensións de -natumoito máis -sangue, litros -de san..,· ·
aborrirán, -mais. non po:r iso nos
. Ialidade;'- ao. ?C-eito d~ Gard - quen
.encontramos pe,ran te un.ha novela - · chega a colocar ate -catro- 'tacos'
gué, _decalitros de sangre, heetolifóra de sétie_; tal vez non o inten-:. . nuri1la frase "de tres vocábulos-= ou
tros de sangue batuxando por to:..
tou o narraaor, mais 'a referéncia
como recurso de humorismo zá- das partes para' concluir, na apoao espello na narrativa sempre
fio ,.. estilo Pedro Ruii. Estampa d_e
teose final; nun superorgasmo de
cónleva -:unha carg~- de mistério e
guerra (tan estupendamente mters'añ.gue imitación inangueira. ·
·
desdobraments que"Pena non soupretada como pesímamente foto,
Dedúcese
pois
que
·o
espe.ctabo "acadar: . faltoulle am·bición ou
grafada) desboroante' desa ternura
doi ten. duas posibilidades.:- Ou ver
- faltan cualidades? eu penso máis
meiga eón que Berlanga envolve ás
-sen -pensar, e sofÍer coas vítimas,
na primeira posibilidade pois se
suas · personaxes, indepen:denteben hai recaídas e infantilismos na
· ou pensar no que ve e darse a -un
mente de tango ,e oando.-P:rib.a diQaga a ~n~ (perdón pola redu,n-~·
novel~, J;1>ensp qu~. <t au.toi: do JH.'e:vertida
parábola
sobre
dunha
triS.:
'
refocile -solitário na cadeira. Por' oáncüt)~.E , é qae~. .a novela.está che·a
sen te relato ten toiíias a8 cualiclat~ guerra q:ue, como apon~¡¡ un
que a técnica argumental é asi de
d'y aventuras; de. liortas, de _dispa- •
·.
desc.Para dar ·algo· máiS. ~
dos personaxes, ás veces mais que
sinxela: á.presentan unha persorós, de amores iñda ·que tanien (o
- 'PQdía_m os fal;u da · língua e:rhguerra parecia unha frapallada, en- naxe. Todo -fai crer que se trata
reverso· do .espello) linha certa parpregada, mais como sabemos que
tre dous bandos qµe pelexan por
cela da literatura fantástica e mesdo asásino.. Cinco - minutos desnon é a usada normalmente polo
·
unha
vaquiña
que
.
ao
cabo
rema. m·o da filosófica ·-d. desdo bramen,.
pois, toma, toma e toma, mátana ..
aut~r.J cal·am~s, contado quer~mós
tan
por
comer
os
abutres.
.
to da perioalidade- entre ás veces
Desta maneira · até acabar co resu bliñar que e un pouco despistanpola porta. falsa. Pois é precisa- - te que. na mesma páxiña s'lia poparto, ·. que vos digo de v..ei-dade
L8
Vaquilla.
España
(
í984).
Comédia
mente nestas páxinas máis fantás- . . ñer ~, niáis' .- adiante_ pór. Como é
dunha traxédia. Dir.: Luis G. B~rlanga .'
que morren todiños sacando un,
. ticas, e nas filosófi~as, onde .o _na- , · -:déspisl~nte gµ:e durflllte tod_a a n'9- .
Guión: L.G.B. e Rafael Azcona. Fot.:
eh. , tractor: chega_!!- se p~taer,, a. desmer - ·~. vela ·saia_Afva:r;o~-cunqueuo e MoCarlós SUá.rez, rit.: Alfredo 'l:-?tncia, Jo-,
. E. coino· µnha cousa non ·quita
- recef o.: conxunfo--,do refato, .. xa
.sé ~acristán, Guillermo Monte~inqs,
'. q-jr-l\{o.Iftenegro e: .na _páxina 125
outra, servidor, recoñece que Da- .
que nestas partes ci1mmor, a ir9Santiago Ramos, Caries Velat, Violeta
, de·ªapar~za (é ~. a ._mesma persoaxe)
Cela, Agustín_González, Adolf~ M~~si
rio Argento ·ten un estilo próprio, ·
nja esvaise e pareeefi:a que entrá- · Cunquerro e -quede ~en Alvaro Mollach,. Valeriano de Andrés, Mari_a l.:u1sa
semos na parte "séria" d0 re~ató.
que 'Sabe cómo se fai un filme, que
ra-Mo!ltenegro: .E.pm fil~jmó, canPonte. Para sobrevivintes do 36 . .Para
·. ·Mais se deixamos defora esta
dirixe mal a_ps 'a ctores, que pia:nifi:
. _ao saia _a ;pr6Xll11a ed1c1on pregaaqueles que aturamos as suas" histqrias.
parte de carga fantástica e filosofi- . - namos que as probas de imprenta
ca· .oastante ben, - aparte dalgun
Para · berlangu istas. E para quen que ir-a
ca que para min non rem,ata de es- ; · fosen coirexidas: hai máis, grallas
pasar .o tempo.
abuso de cámara subxectiva e de
tar ben artellada'" temqs que dicer
· das necesárias e das permitíoeis. E
·•.
f~sh-back, e· que lle dá pola músi, .que nos encontrallios perante' unmáis nada, , recomendar a novela,
ca-de órgao que é unha tabarra·.
na novela de leitura gratific.ante e'
xa, o · dixe~o~) . nQn é unha ohr~
TENEBRE, PN DIVERTIDO .
gratificadora:', que· n0s ' encontraTenebre . (Tenebrae - sott~ gli occhi
m~str::v.: mais e dysas -obras ql,le fan.
mos <liante dunha de.,sas novelas · leitor.es·
TpRROR
.
. porque non abonen ao
dell'assassino). ·Italia, 1982. Vai de vaque crian fo:itores; o que_ non -é' · persoat;· e hoxe pór hoxe é o que
cile terrorífico-circense. Arg, e d°ir.: DaNó
1969.
p
señor
Argento,
Dario,
-c·omo din- "moco . de pavó". E ·
nos compre. Es.t e O reverso ... é',
río A(gen1;o. lnt: Anthony Franciosa,
. de· pro fisión italiano, enxendrou
é gratificante · e- gratificadora por·como diria Stevenson, un "estuGeu'liano · Gemma, . Daría N'icolodi ."
:un filme de investigaGión-terror e
. que o narrador ten moito saber
pendo libro carregado de material
: John SaxoQ_. Recom-end~mo,la· · par_a
chamoulle l'uccello dalle piume di
nari:átivo. P_asa da primei!a á terpara o contista ' d0 dormitório (do
quen queira matar o tempo. Total, un
. ceira persoa sen que· o le1t0r tena
mtem<.¡.do)".
cristallo ~o páxaro das plumas de
morto mais...
'
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Jali.na dos ·riós"
Hq~

· Dentro da fauna · mastozool6xica
galega, o.u sexa dos mafl;iíferos, ·atopam os ·:as cortas ·dos xeneros Neomys; Sorex e Croeidura. Dos Neo·mys xa Jalamos noutra ocasión, bai. xo ·o epígrafe dos Furaños. ·
No seu asprcto xeral, as cortc;s
aseméllanse aos ratos pequenos, pero a ·diferéncia deles teñen cola curta e o fociño· longo rematado en ·
· pop.ta, mentres qur, aos ratiños .o teñen redondeado e apresentan a cola
·
. roáis longa.
· Son· seres .altamente. beneficiosos que se manteñen de insectos,
da? que xunto cos ourizos; toup·as,
furaños e aguaneiras, se incluan no
grupo dos mamíferos insectívoros,
para díferencialos doutto gran gru.po, o dos roedores que inclue ¡atos
e ·ratas. .
.
. ,
pouco coñecidos· para o home. Así ·
As cortas interveñen dun xeito
atribúeRselle ás veces poderns malémoi activo no control natural ·das
ficos, comQ · o de pensar. qúe' a sua
povoació,ns de insectos, posµindo
un grande. apetito; iso .é debído á · trabada sexa pezoñeilta e mortat, e
o de que a- sua presencia pode ·acanecesidacte que teñen '. de. man-ter a
rrexar desgrácias; Hai frases feitas
temperat~ra_cj.Q. c~rpo _ constant~, e·
que . fan alusión a .estes animaliños,
sendo anrmais moi cativos, precisan
como- aquela que di "estás_pensan-·
ter un. metabolismo basal moi alto,
o que lles o briga a desenrolár unha . do rtas musarañas:', .xa que rece~tm
este nome en castellano. . ·
intensa actividade na procura do
·A.s aves: de "ra"p,íñ~'.;noctUrna, soalimenta. Como ·dado ilustrativ-ó
bre te do a ·· curuxa inclúen unha
dicér que unha corta de menos de 8
grande ·cantidad.e de · cortas na sua
cm. de lonxitude. e 15 gr. de peso,
mantenia. ~-· :: ·
r
consume na sua dieta: diária ·unha
cantídade de · alimento equiyalepte ·
Os furaños CX:~nero Neo'!Jly~) Yi~,
ao seu peso. Levan p·or tanto unha
~et;t perto de lugar.es ·.asu.laga_
dos, ·
vida moi activa, ten-do unha vida
aguas correntes ·e lameirns. As corméélia dun par de anos.
tas (X. Sorex) non entran ria água,
Ademais do seu pequeno tamapero viven perto de zonas hú.miOas,
ño, as cortas viven e:r.i. túneis que
~n tres que as do X:enero Crociduriz
elas construen baixo a vexetacion;
non están asociadas. a ~ tstas. áre'as., e
isto, unído ao feito de desenrolar
atopámolas pm todas as pai:tes; así,
gran parte da actividade durante
veremolas en·áreás de xatClíns, leiras
noite, fai , que sexan animais mo!
· ··
e befras_de bosques. :· ·
1

·a

ciéncias, técnicas.e·· treb.ellos
ci~, part~ndo

o
.·laser··

de rubí
Foi'no 1964+. cando se concedeu o
Nobel de dsica ao americano
Townes e-aos rusos Basov e Prpjo,.
rov polos· seus estudos en electrónica cuántica, cando ese ·fenómeno físico chamado LASER empe. zou ser coñecido. E hoxe sabemos que cun sistema de raios lase'r
a distáncia entre dous pqntos da
terra, e mesmo do universo', poden
ser medidas con máis exactitude,
incluso, que aplicándo o meti;q ·s9bre eles, e o mesmo para medir o
an~ho ou o grosor dunha célula,
ou tamén para verificar a .perfección dun mat((rial de ·cons_truci6n ,
ou para criar -imaxes tridimensiortais; para cortar con maior ·exa,ctitude e· se·guridade co bisturí ou .pal'a facer buratos en materiais qué
· nengunha broca poderla furar ou
tan estreitos .nos que nengunha
broca poderia entrar. E tamén grácias
laser, ·n oxe sabemos definir o metro como a .distáncia que
a luz. recorre en 1/299792458 segundos.
.Pero, qué e 0: laser, ou tamén
como se ' lle chama, o xerador
cuántíco -óptico?
.
.,
Pois ben, laser son as iniclais
~ anglosaxonas .de Amylificación da
· Luz por Emisión Estimulada de
. Radiacións. E apresenta como .
1 .c ualidades máis sobresaintes a rn:ünocromia ou facultade de emitir
luz nunha, única lonxitude de onda e ,POk> tanto dunha úñica cor, a
coeren9ia ou posibilidad~ de que
os raios luminosos emitidos camiñen sempre paralelos os uns aos
mitras, nun estreito feixe; e a directividade da radiación que f ai _
que a diverxéncia do raio con respeito ao eixo de, saída .sexa mínimo e só apreciábel en moi grandes
·
.
distáncias.
.
Os laser divídense segundo o
método usado en·: de estado sólido, de semic0ndutor e de gas, e
áínda que os laser de e;as teñen
maior menocromia~ · máis precisa
orientabilidade e máxima coerén-
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de que un ll:!-s~r de
estado solido, o de . Rubi rosado,
foi o primeiro que funcionou emi- ·
tindo raios venrtello's de .0,7 ·um de
lonxitude de onda, será de quen
falernos hoxe.
· . ·.
Claro que o rubí, corazón <leste
aparello lasér, pala necesidade ,de
t.er unha forma cilíndrica alongada
e unha' composición determinada
para cada tipo" de luz que se desexe emitir, constr(lese artific-almén-,
te misturando óxido cle alumínio
con óxido de cromo a tempe-raturas de. 4.000ºC, actuando o, cromo
com-o activador ou su bstáncia pro~..
pensa a criar fo.tóns. .
.
· Este rubí con forma de vareta
duns catro centímetros de loriga
por mei0 -de arich0; ten .os extremos pulidos· e extremadamente
paralelos, recoberfos .d unha subs~
táncia reflectante, xer~ente pra~
ta, de tnaneira que un 'deles estexa .
menos . recooerto e semitransparente.
.
· . '. ; .
O rubí así" tratado po:n.se no
meio_ dunhá lampara ht:;1icbiqal de
destello~, que, en canto ~mpeza a
funcionar, prov.ocar a ex-citación
dos·. átomos de cromo, elevan(fo a
süa en€;i.-xia. ~or outra bartda, os '
refl.eGtores de p'rata dos extrem:Os
do rubi forman un resonador, -d_e .
tiµ maneira :que devolven ao interior a radiacion luminosa tendente
a saiJ., 'para que dehtro . da vare.tá
sexa amplificaCia,-e só cun nivel' qe
. pcjt~13-cia suficie~te poderá saii PP:
Io exttemo sen11transparentt;. ~~sl
que, unha vez se conecte ~,'lampa
ra, en miléximas de se·g undo, xa
que b proceso descrito realízase a
·moí alta velocidade, o conxunto
empeza a emitir un esttéito feixe
de raios luminosos de cor vermella.
'
A enerxia acumularase na vareta cando os átomos en estado activo . sexan suficientes _para compensar as J?erdas que pode haber
pola re.flex~n dos extremos, e haberá máis átomos activos canto
roáis potent~s sexan os destellos
da lámpara, os Gais, de non chegar
a ter unha intensidade luminosa
sufic;ienfo, ehamaga de. nivel de
excitación ou poténcia mínima :
necesfu'ia para excitar un núm~ro
suficiente de átomos, farán que o
rubi só alumee cunha flebe fosforescéncia. Así .pois a emisión de .
radiación' laser prodúcese ao se ex~
citaren os átomos de cromo, os
cais ceden 'parte da sua enerxia á
rede cristalina do óxido de alum:ínio, {'asando a un nivel excitado e
inestabel no que permanecen al..:
guns milisegundos,. tempo este que
1
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As GOrt~s deberian estar protexidas .todas, xa que se. aliment~p. basicamente de insectos, pero ,non ,apatet~ri no decreto leí para a profoc:
/
cióh dos vertebrados Ibéricos. ·Ta. mén faltan neste .deereto o ' ourizo
caclieiro e a-toupa, ambos os dous
.
animais insectívorns tatnén moi be·
neficiosos. ~ · · · . . .
A min; ·que· me · parece que todos
Os cientificos distingilen entre
os ríos· galegas s0n bons, surprénas cortas ~on -pon.tas. <;l.e dentes ver.derne que na nosa toponimia nos
In€ll&s (X. Neomys · e X.- Sorex) -e
atopemos con esta discriminación
· aquelas outras que os teñen inteiraentre rios bons e rios maos.
mente brancas; e que .pértencen ao
N6n .é-- usual que os nosos de.. X. Crocidura.
Du .xénero ~ sorex, duas espécies . vancejros, ao dar nomes aos rios,
viven no rioso país, o · FurafqJ)~s . se t>aseen:en c.onsideracións éticas;
is to xa nos f ai desconfiar de, que a
grand~· -(~orex p{inarius). e o pequeexplicaeión nada ·de be ter a ver
.
·
~
no (S. mznatus).
· · En ·canto· ás Crocida.ras ·tamén tecon tais virtualidades.
. mos duas espécaes, b F1.fraño ·do- Ri.obóo mais ben parece un diméstiCo (C. rüsula) _e o xardin-eiro
minutivo do latin "nvus", através
(C. · Suaveolens)., áinhas ·:moi ·ªb©n'de "rivulolo" _e teria pois o senti- do. de "régueiriño", e así parece
". dosos, vivindo perto do hórne.
,
que son todos · (.()s •Riobóos que
.
campan pola nosa xeografia.
Se R1obóo non ten nada a ver
FRAl\,mtscp A. vl'D'A_L BLANCO
coa yirtude da bond~de, cabe .pen- sar cque Rio, ,M.'ao nada terá a ver ·
f o-a maldade. ~-- ·
· A explicació~ d.este nome leva
¡,ütra~o 'átomo f~ un:: laps~ de vídaao~· t1tilnólógos-· a· urt problema,'
moi gfancte. .,.. ·
,
po1s _al~ns- es_cri.banos giilegos 1!1e..·N:un,ha ' seg~a etapá~ os . átomos pasaii daq_.ut11 esta<!.9 im~t¡istá:
bel. aa· fu:ridametithl, ·emitindo fo"fons · nunha lon:ititude .cle oridá da .
.músico~
ord.e clos '0;;69 iim.".
.
.
" Gs .fotons que . aparecen nun
'primeiro instante · forz_an aos. de- '
rnais átomos d.o activaaor (.cromo)
a unha radiaciófi., e"por íSo pasan
ao estado fundamental moito máis
rá.pido .que se se tratase dunha fpsforescéncia:· normal . . E é e·ste- tan·
.rápido . cám bio éle estado, co. seu
conseguitíte~. des¡>rendimento de
· c(l1or, o que lle ' dá .a enerxia que
(A Coruña 18-IV-1900/22:-11-1978)
'·
:
· ten. ·
. Investígador musical e director de
. .- Segundo sexá. a cfutidade d.e
corais. Rece beu formación musí·c romo engadida (sobre o 0,05 por
. chl de Hilário Courtier Quintáns e
centQ se mistura) cámbia a cor ·do
· tubi, desde un rosado pálido· até . · Albertó Garaizábal Macazaga, entre outros. Dirixiu diversas corais,
un vermello ,escuro 0,5 po,r cento
entre . elas "C~ntigas da Terra" e a
. de mistura) cunha poténcia apr.oda . F~'brica de Tabacos, ·desde
4'imada (segundo a intensidade ·
1927. No ano 1948 nomeárono
· dps 9-estellos luminosos da lámpamembro da "Real Academia de
ra) de entre 2 e 4, v·átios. · ·
Bellas Artes de Nuestra Señora del
. Na proporción .de 0,05 por cen
Rosario'', senda o criador do. Préde cromo, a lonxitude >de· onda -é
~fo Marcial .de Adalid para prede 0,69 um ·e ainda que ·se p.e nsou
miar a dedicación contmuada e
,. que con 0,5 por cen de eromo,..ou
desinteresada á música.
sexa, dez veces máis ·cantidade ge ·
Como .compositor 'dirixiuse
aétiva~or, 'po~erían~e c~ns~~ir
preferente1:Ilente a harmonizar padous üpo.s distmtos deJadiaciqns~
ra coro mixto obras de composi~ ·
con Q,-7009 e 0:,7041 m."' ~e lonxi-,.
tores galegos do pasado· asi como
. tude': ae opda, , ·os,. e,xperifuentos
melodías tradicionais, · fundámenrealizadqs·non E' confin:riaron; . · ·
·; talmente .para ~'Cántigas da Terra"
·Dé -todos Ós'.trubis usád0s··-é · 0
, en cuxo arquivo se con_serva moita
rubí rosa o ·gúe dá mellores-i:esulmúsica de Anta; Sobre libretós de
ta~~s f' pofs · qtie 1" atl~~mai-8 ,de :ser ·
· Carré Alvarellos compuxo .. as, esmais duro e mo1 res1ste.nte- ao caceas corais .'~A Romería", ~'Folia
lor, ·· é moi bol],' cort.dutor, fétmico 1
da" ·e "Brétemas e Rayolas" · esta ·
ademáis de ter' un précio non-mo1
en · éolaboura con ~ Garai.zábal e ·
alto. ·
· · '_, ·
'·. ·
Fatto. Tamé:n compmw motetes e
Este tipo de.lasei, que .s6 transoutras obras _relixiosas-e pez as p.a- ·
forma en radiación coererite o 1
ra piano. o · máis ~teiésánte ;da '
por cento dá 7en€rxia aplicada á
sua produción coñecida ·s on as
lámpara e o resto dimínao en for· can~ións nas que se asoma he.raei,,
ma 'de calor; necesita ser refrixera.ro da tradición adali.p.ián da "me.:. '
do, pois. que a roáis de 77ºC pérlo die"; a única estreada é "Soedadese a radiación. E é precisamente
cte •; ~ .........•. ..
esta refríxeración . o que fai ·que
. ~orno · di ·~ópez-Calo, ao no:n.
1
non traballen eri contmuo, sen611
ser Anta mus1c:ologo profisional
con impulsos para:· evitar un desos seus artigas foron gañando en
medido aumento de temperatura.
i~portáncia segundo-. avanz¡iba ·na
.(\. respeito da ·c oncentración do_
v1óa. Dedicou a sua atención pre. activador (cromo), ao elevar a.sua
ferente ao XIX Ill'lJSical galeg9 e o
concentración na váreta, esta abseu principal traballo foi o consasorbe máis luz, co que_en teoria
grado a .Marcial del Adalid, sobre
debe crecer a poténciá da radia- ·
quen conseguiu abundáncia de dación laser, pero, tamén por riba de·. . dos· biográficos.;.JlS súas investi~a
certos · parametr:os, as cualidades
cións sotire este autor foron: copiaópticas einpioran. O problema es.das nalgu~has pu blicacións, se ben
tá en que ainda non se "poden calrecentemente se demostrou a aucular con certeza es:tes paráme. toria de Anta, e -merecedores de
.
.
·
edición crítica.
tros~ e por isto, hase calcular a ·devanoita concentración de cromo
Nun escrito de 194 7 declaraba
de modo experimental.
que o seu afán era ~e.cupernr a ,bis- "

Riobó
e .Rio·Mao

·

que

de

out~os?

sú~

tranca

divais escribían no seu latin '"in rio
.Malo" como se Mao derivase da
voz latina "malus" que significa
"m·aceira", me,ntres que amanuenses· de Celanova do ano 976 escreben "discurrente rivuló Humano"
e ainqa nun pergamiño do anÓ
1152 de Monte.derramo les_e: "sicut vadit ad fluvium Omau".,. referínd.Qse -a un hoxe chamaoo río
,,
Mao.
·A ~ós parécenos que nos atopamos <liante das .falsas latinizaci6ns
ás que nos teñen afeitas os escri:
bas medievais.
·
Todo encaixaria~ se se tratase
dun Rio Ulmano que · por vocali:: .
zación do -1 ·e queda no "n" intervocálico deu Río Umao e daí Rio
}.iao como é na aétualidade.
Voltaríamos, a un fema xa exposto nesta sección, pois trataríase. dun Río- d~ .91111-os 1 • o, cal nonde1xa de ser 'lox1co;,,t>'ois e ben sabido que as ditas arbores acostuman a darse ao pé d<lis ríos como
no qmbreiro lugués que citamos
. no numero _pasado, aoque' tan ben
lle aquecena o seu nome de lugar
cheo .de olmos. Como c_onclusió:r;i cúmprese .a
nos~ sospeita do prlmeiro, todos
os nos galegas son bons.
·

de gáliza :·

XOAN M. CARREIRÁ
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tória'. da i:núsica ~n Gaiiza, interpretar obras de autores ~oveís pa-.
ra estimular o labor criativo; .am. pliar'_ .a afeizón á ·músic'i:t -galega e
estimular: a educación -musical aos
nenas, xa que a·sua experiéncia lle
amosara ''através de . r~petidos in-·
tentos y en·sayos hechos con los
elementos . de Cantigas", que "a
, pesar .de· lás faciJidades que se den
~ . ~os ad~lto~, poco puede. c9nsegurrse de la- constancia de estos en
~atería 'de enseñanza: paul~tiha".
Artigós.~"Múska en GÓmP.ostela, uoa
institución .ejemplar" e ' Necrológica
de 'Horacio Rodr(guez Nache'' (Abre11..te h. 2~ 1978). "Sarasate 'en Galicia"
(Abrente n. 4,a972). "Necrológicas de
Eduardo R.odríguez-Losada y Pablo
Chaves" (Abrente n.5,1973). "El maes~
- tro Garaizabal. En el centimario. de su
·nacimiento. -1875-1'947) (Abrente n.7,
.1975). "Marcial del Adalid falleció en
- Liáns y su cuerpo recibió sepultura en
La Coruña" (Abren te n .8, 1976).
. ,
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érbas cruza4a1··_ ·.

- publicaci~~

·-':.

HQRl,ZON:T~IS .
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1 ~Duas Ralabras: Obra na: i .
rrativa de Carlos Casares . .2.~
t---+-.,---=:
Ao revés, padece tos. Auxiliar. favorecer. 3. - Nome d~ 4
sétima letra _do alfabeto. Pa1 _ t----+-do meu pa1.. Nome. ar¡abe"
4 -Nota müs1cal. Un-1de con ~
c~rdas. Nove para os ror:nanos. ~5 •-A~ -reves, terce1r,o, '
cuarto ; q_\;lmto,... Exclamación taU(lna. · Vogal. 6.-.
Equipo d_e- baloncesto do Fe-. )
rro i'.' lr:istituto :Nacjonal de
lnd u,s,tna. -r-~brev1ado, páxina.'. Conx.L:Jric1.ón, .-tampou co. Proba.• :escr1ta. 8:-Deus
exi'.pc'io ; ' Láio ~os 9aí)s e loi-...--..:+-~-""'""
bos .. S1r:nbol©.'. qu1m1co de · ¡
Alun:i(r¡'io~ .9\il.Pronqme p·er- .(
soal. Peroaxe ~fbli~_o : De~- .
i----i.---'--'--4---+--~.;.;__
précio , o.tensa, ~esa1re : ,10.~
Xogo das ·raoazas. Deséenden ·
----~ --_.__ _.__
de súpeto. i 1.-Peri'odo de tempo. ReAcción de "ir. Mami'fero
deserto fa--·
tranca á hora de dicer as cousas.
· mosó polo seu rir. Rlo afi.uente do su(. zo Ar. 10.-P1ntor Catal.án universal.
VER TI CAIS
. Apar.iéncia visfüel dunhá causa. 11.1 -Cervo. Condimentos dos guisos que
Pri,ncípio e comezo dunha causa. Nosé comen ao mollar pan neles. 2.-Cano
m~ de muller.
·
ou abertura para botar líquidos xeralmente residuais . Ao revés, demente. feminino. 3.-Espída, sen roupa . ánto.
SOLUCIONS .AO
Norne de muller. 4.-Consonante dupliVERBAS CRUZ~DAS
cada . Próprio ou relativo ao ar. Ao re- vés extremidade da perna. 5.-Nada.
O.O N. 265
Axudanta Técnico Sanitário. En nengun tempo. 6.-Pranta leguminosa e o
Horizontais: 1.-1 lustrr'sima. 2.-Remá.
seu fruto. Serpe xigante non venenosa.
Amasar. 3. 7 Mig. AsL. Ase, 4.-Ar. Beo7.-Em igración dun povo. Vogal triplite.
Aa. Noces. Aga. L. Sar. Ule. 7.~P.
cada. Consonante que, duplicada, apaSel. Saida. 8.-Ra. Eanes. Un. 9.-Eta.
rece nos coches donostiarras. 8.-S1 mCan. Oca, 10.-Bardos. OTAN. l1 bolo qui'mico do rutérnio . Escollo enAntófl. Coiro.
·
tre vános. Contracción de "con_o". 9.-

q·

cfo·

:-:----- X.-LARRO~A

C:c.6·, ficarido có pe6n isolado, mais sen
xerar . as feblezas . que éonstitu·en os
peóns de c6 e a6·. Salientar que logo de
Cianur.ó
10; .. C:·cs no~· val& l l.D:'d5 por 11 ...;B:
h2(x) gai'iando a dona. 11.c4/0-0. · 12,
.¡
>-- ~·- ~-- ~<~ -::Bd3/d;c4? Mé. Oeste xeito os devandi-Cian.~ro é 1;J_pha. revista do- t.f)s~i~º}?.- de · . -. · ~
'. tos.ee6ns·so.n atacados facilmente. Non ·
·F ;P. Val M!r:ior que ven de. ~é:f1ta-r. o seu : - .;. ~·servia. 12;.. Bg4. 13.B:h7/R:h7. · 14,'numero 2 . .
_ ,,
.
- 1.e·. •:..... ~
. Cg5(x) e 15.D:g4 gaña peón. ·11f1ais eom- ·
Cohta con 16 páxinas tamaño éuar'' •
:pria tentar 12 ... CQ6 con posición .poú-,
<till9, ocupadas na sua máior parte 'por
. .· e~ clara. 13.B:c4/Bf5. 14.b3/Cg6'7! Du- ·
unha historieta, tipo comic: TaménJé- · 'b_u~losa, ~gu_11dc;>· o gr¡inde ' mestre sovié· ..
va outras sección·s, nas· qué Sé tala eíl-..
t1co .G. :Kuzmm era· mellor 14... Cd5 ..
tre outras causas· do "D ia··escolár poia
. , 1'5.Bb2/Bf4. 16.De17Ch4. Se 16 .. Tfe8
Paz Mundial".
'
·
,
. 17 ,Dc3 ameaza mate. 1_7 .o·c3/C'f3(~)
· . Os inteFesados en ·eoñecel'a oüen:es- ·
18.D:f3/Dg5. 19.D : c6. Ainda sariá mecreber nela poderi dirixlrse" ao lnsfr(ut~:.llor que comer o peón ter xogado 19.
de F-P Val '"Miñor, Vilariño de .Ab¡;¡ixo'·
Be xa ql,le, após 1L.B:c1 20.Tac't , as
N igrán, Pontevedra.
·
· '
brancas ficari moito· mellor e as negras ,
/
non tañen C9ntraataque ·co111a l!gora.
19... /Tac:;8. 20.Df3. Non 20.D:a67Be4con ataque directo ·riba do reí branca. ·
Aula _Aberté! .. ·,.
. 20 .. ./Bra~/ 2' 1,Dd5/D:d5. 22.B:d5/Tc2.
.
.
.
23.Ba3;r d8. 24.Be4(re2~ 25.Tfel/
MUNDÍAL FEMINJN·a.:~"'·
Xa saiu o numero cero-de '.A.u.la 'A15~rta, ·
Tdd2. 26.T:e2. A Jroca das torres fitida·
. 4ª- ~artida,
·
,
.
exemplar gr.atui'to, editadm pola ·Unicoa iniciativa negra. Lovo da tentadora ·
· Bráncas: Maia Chiburdanidze (Campeo26.Bb4 xurde unha ·variante fantástica
versidade de Compostela, vicerreHorana do mundo) .
sinálada
polo ·G.M. Kuzmin: 26 ... T: .
do de Estudante's e Actividadés· Cultu·-- Negras: lr.ina Levitina (Aspirante)
rais.
a227.T:a2/T:a2 28Bf5 - (Ameaza mate
en e8 coa torre) 28 ... Be2 (única) 29.
En portada destaea os temas de 'Pi- -- 1.e4/e6. Defensa. Francesa 2.d4/d5. 3.
Cd2. Variante de Tarrasch. Na segu'nda
Bd3/ (mesmo tema) 29 ...a5!30.Bc3(30.·
·sos', 'Pasaportes estranxeiros', Ciéncias
.partida, a camP.&oni1 xogai'a 3.Cc3 (V~
Mariñas- e Acuicultura', ~un bolseiro na
Bc5/Bd2·_gaña) Be5! e as negras.salvanrianté
Winawerl
e
o
resultado
fora.em·
.
se.
26 .. ./B:e2: 27.Tc1. Ameaza mate e
Corte ·do r.ei dólar', 'Ro.ck-' e 'Debüxar
pata. •3 ... ./a6· Méis normais .son 3 .... c5 . _
algo méis ... 28 .. ./g5? Má'. .. que a aspi- ·
Santiago'.
rente non viu. Debería xogar-: 28 .. .-Bf6
ou 3.:.Cf6'. 4.Cgf3/c~'. 5-.e:d5/e:d5.
O deseñar é de Pepe Barro e. cenia
Be2/c. c:IA.. 7 .0-0/ldd6. 8.Cb3/Cc6. 9.Cb . .
.ainda que logo de 29.TcS(xl/TdB 30.T: .
con vinte páxjnás :· .
·
..,,.
d4/Cge7. Xurdiu o. tema do peón ·isofa"
d8/B:d8 as brancas deben impor-se,
do, característica .da5 ·variantes de TaOfaf:>él'! que con dificuld~de~ técnicas.
rrasch da abertura Francesa e do Gam29.Tc8(x)/Rg7. 130.Bf8(x)'. Rende-se.•
bito de dona (ver- as partidas sétima e
Logo de 30 ... Rg831.Bh6 é mate; e logo
Boletih do Cine Cklbe ·
nona do mundial masculino). 1O.C:c6.de . ~o ... Rf6 31.Tc6(x) gaña paza pois
"Groucho Marx"
Uilha novedade teóriea. Tiña-se xogado
obr1ga a.tapar en d6. Por .exemplo 31 ...
10.T e 1 no , ~nc~mtro - Nunn . Ongalte- .
.
Bd6 32.T:d6 e peza de méis.
Corr:espondente aos meses de Marzo e
rra)-Vag_anian· (l!RSS), eh Baden-B~den
Abril, xunto cun resumo db ·19~4, -ché
no 1980. 10... /b~ c6. E- interesante 10...
Posición após 25 ... Td,d2
ganos e.sta publicación do cine-el be
1 "Groucho Marx'.'.. de O_Barco, 9ue fai o
-.
número 21.
:
Folleto interesante e de· gran calida-·
expQSlCl~DS
de gráfica, onde se reseñqn amplamen1;e
..
- . :..- -~ as películas .destes dous meses e que correspondenªº período de sesións ·181189.
,
Xornadas A9rárias
PAISAXES DO ~Al\!ADA
O mes de Abril oferecerán, odia· 2
Os
di as 12, 1;3 e 1.4de Abri ( celebraran.
"Clave: Omega" de Sam Peckinpah; o
A partir do luns dia 25 e até o 13 de
se en A Coruña as 11 l Xornadas Agrá-1
9_"A eleicióñ de Hánna @."de Karoly
Abril, .exibir-ase no Museo do Pobo Garias Galegas, que este ano estaráh ·deqiMakk; o 16 ''Cantando baixo a chúlega a exposición "Paisaxes do Cana~
cadas á Pequena Agricultura. via'" de Gene Kelly e Stanley Donen; o
dá", que .reune uriha colección de gr-aTerán a1::1artados dedicados a Horti23 "Co cu ao a(' de Caries Mira _e pof
bado~ contemporáneos c.edidos pola
cultura · e Floricultura, Gandaria sen
último o 29 "Eu te amo" de Arnaldo
Embaixada do Canadá no· Estado espaTerra - e . a Pequéna Explotación famiJav.or. - ·
·
ñol.
.
liar de Vacuno senod os ponentes os
· Nest~. mostra. pódese ~topar unh~ ·
. rñáis destacadados es'peciahstas das dis- ·
panorámica das diversas tendéncias pretintas áreas a tr¡:i'tar que hoxe por hoxe
sentes na propución artt'stica contemexisten na riosa nación; economistas,
poráne·á no Canadá: desde a realista
biólogos, técnicos en extensión agrária,
de Pratt, B-lackwobd, Levine, Danby,
enxeñeiros, veterinários, sociólogos, anPachter, Spencer, Yates, Harvey ou
tropólogos, historiadores. Tamén asisBreeze, ás es'tampas esquimais · de
tirán especialistas de Portugal.
Oonark e ·Lucy, pasando pola abstrac::Os interesados en ter máis dados
ción de Hayter, Wales ou Steinhouse, e ·
poden dirixirse·' ao apartado 595 de A
por estilos tan persdaiS como o de lsko· Coruña.
r
,
.
witz, o máis representativo do grabado
canadiense .oferécese nestes días ªº espectado'r galega. :
Rosa'lia de Qfstro e o seu tempo

-

~

6:,

u
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lnclúense ademais dos que dá ti'tulo
outros sete cantos, traduc1do1¡ e introdcidos por Alberto Avendaño.

Non debian medrar
Lueiro Rey

. .,

Mostra.,.. bibliográfica' en"Setanzos
·Desde o 23 de Marzo e até o 12 de
Abri 1 vense ex pondo en- Betanzos a 1
. Mostra bibliogr~fica. d~s~a vil a, on¡ani. zada polo arqu1vo h1stonco municipal,
a biblioteca públ ica municipal Castela9
e o Museu das Mariñas. .
·

~:OCIA(;l()N SQ.CIO-PllOAGÓJ1cA GALEGA

, . °\'

2. l>:DIClON

O vfnculo tVai-Filho
e a saúde mental
~ohn Bowlby Un estudo importaotl'simo dundos autores de má1s renome internacional,
que ademais esta moi.pouco edi tado no
Estado español.
·
tibrd, que a~ora vai poi.a segunda
ed1c1ón , está publicado por Ga liza editora.
·
·
fo. Bowlby débeselle a conceptualiz~c16n e· {¡aioración do tema da privación dos coidados maternos, a caréncia
afectiva, e os seus efeitos patóxenos,
no neno e máis no adulto.
O libro está á. venda nas librarias e
pódese pedir ao apartado 1 .1 68 de O u•
rense (Galiza)..
.
·

.q

·O escarabello de o uro
e outros cantos
E. A. Poe
'

En E.dicións Xerais.. é. que S'3 t~n ·apre- .
. ~entado recentemente esta escolla elo . 1rnportan'te escritor, pdmei ra tradución
~ue se publica no noso idioma,, e qu~ se
1nclue na colección Xábari'rn.
··

OUTR'Ü PRODUTó'GALEf3ó QUE '~
.

SEEXPO.RT.A .

,

·d PASTOR - E~ECTRICO ..,
APARTA.QO 322 NADELA (lUGÚ) '
~
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Paulo Iglesias .
Lauro Olmo ;.
Un espectáculo dramático musical, pu- ,.
blicado en bili'ng.üe en versión galega de · ·
Daniel Córte_zór] . O libfp recebeu o prémio de Teatro "D'Orin · 1984 ao mellar
labor de criaci6n teatral.
:
~diciós do Cas):ro é qben tiroll áo
pre.lo· o vol u me'. -

•

Despois das esperanzas do número O, ·
xa ternos o 1 de "La Naval", revis~¡:i
que se subtitula "Atlántica " . e ~que ven
da man de vários xornalistas coruñeses .
Co dese·ño coidado que xa deixaron ver
no número anterior, superan ·a este en·
contidos. Destaca a entrevista con Siniestro Total, asi. como artigas de Fe- ·
rrín e M, R ivas. Acompañan as seccións
de fotografia, músJca, pintura e outros
temas dtversos.
·
'
.

Para comemorar o centenárió da mo·rte
de ·Rosalia, o Consello da Cultura Galega e a Un iversidade de 'Santiago acordaron celebrar un Congreso 1nternai¡;ional·
de Est~dos sobre ."Rosa lia ae Castro e_
o seu t emp0", mediante a concorréncia
de especialistas e estudosos da sua obra
A ' comisión organizadora fai u n chamamento a todos os estudosos interesados. pc;¡lo contido cient(fico do Congreso para que. participen nel con comunicacións. As persoas interesadas en apresentar unha comu nicación deberán fa. cer chegar á Comisión Organizadora un
resumo da mesma antes do 15 de Maio.
·
Para todos os dados necesários, diri xirse á Secretari a Permanente do Congreso IQternacional sobre Rosal ia de
Castro e o seu tempo. Ed if (cio López
Ferreiro : Praza d'a · Universidade, 4,
.cor:npostela, Galiza . Tel (981) 565283.

/ti~

· de lucha del puetiló sa~v~~!~:~~.;·
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Soi'ución.p.olíti.ta: Una bandera -
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No pr..b ximo nÓmero pub.iicaré- ·
'fnos o$ · prémios _corcespondentes .-ao mes de Marzo. . · -' • '
. ,· .
Pifra entregar no mes· de Abril, o · · tema será .,,A miña escola:' . ""
. A11imo; ·e que leades er,escrebades .r.noito.
·
, ~

/" .

¡.

Reedi'tase agora este libro de 1974, que'
Lueiro apre:;enta dicindo "estas pequenas bistorias dlm neno. calquera~ van .
adicadas a u nha <;las pombas que máis ·
siñifica para o home: á pamba de Pic.a1 ·
·
·s so".
O libro está ilustrado por debuxos
- ·
de D.laz Pardo.

V; LA ,

Ven cerem·os ." CÓ,h. ~st.e t~t~lo :epita a,~ua publicacióf'),en . 01to paX'inas, formato 'tRbloidE{, o
Frehte Farabundo Martí para la Liberacion Nacional de O Salvador.
: .
. o ··númer.o correspondente a prinieiros-de ano contén un balance miHtar de
1~84, o número de· mortos no pai's en
c ifras e dados sobre a intervención nordeamericana no Salvador.
Os interesados poden dirixirse ao
a¡Jartado (JOStal: 11-175 Cod. Postal
06100 Estados Unidos Me'xicanos, México, D.F.

Exposición gráfico/bibliográfica e documental da sua vida' e da sua . obr.a,
montada polo Seminário de Sargadelos . .
Completada · con 0.utra mostra -par~
lela de Os Castelaos de Ourense, pa:trocin~das 8ola Caixa de .Aforras Prov!T')-cial . de urense; na sua .s¡:¡la de expos1:
ci'óns; nos baixos da T o'rre de "O urense .'
desde "o i 5 - de ·Marzo pasado até o 15
de Abril.
·
·
·
.·

VJ~XE AO .
... AB·EflRI· EGUNA" .· .
- __, Organizado .. po.lo grupo da fnoci• dade do Bloque Nacionalista Galega en Vig0, estase artellando unhé;I
· viaxe a Euskádi para· a celébración '.
do "Aberri Eguna" (Pía da Pátria
. Basca), A' é:lata ~céntrase este ano ·~
· en lruña (Nafarrba), e a \t.iake é.
.desde o 4 até o B de Abril. O au. ·t c:ibus custa · 3.500 pesetas ·ida ·e
· volta .. e: a dormida está aseguradana cap ital basca ..
Ouen estexan · iñteresados poden dírixirse · á Rua Lóri~a 18 baj.
.xo en Vigo, ou chamar ao teléfo- . ·
no 470118 tamén da mesma cida=
· de. ·
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Xosélois

-...

.L_

A humildade do burllorista popular
'
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paso.atrás,·
dous fadianta ·,~

MANUEL RIVAS

Un ~xio~a dos poi íticos profisio~~is e dos- .
'Están a sair do prel9 dous libros de
viñeta. A evoluCÍón máis habitual parte dun placomentari~t~~ que escreben de política é
humor debidos ao Xosé Lois. Xosé Lois
no xeral -utilizando termos .cinematográficos:_
·ese de que o pavo sempre ten a razón"
González .Vázquez (Ourense, 1949) e o ~riador ·· para pasar~ uh plano médio ou ao prímeiro plaUn ~ndidat0. bot~rá chispas · cando non
sí, 'l.A o\xE· ·
de vários ~ersonaxes populares\.. entre eles , .
no, segundo os disos .. Nálgunha ocasión, o proconsiga o, apo10 ele1toral que agardaba pe"a·Sabeliña '.e "o Carrabouxo". Leva.isto dq'
ceso é o invetso: do plano médio ao plano xeral
~ON NA TELE-"
ro sempre conCluirá dicir:id.o diante do~ mi·
defiuxo e do humor no sangue, desde pequeno,
(ANT 181}, -con bons resultados estéticps. Os , crófonos,
Vi 5°\ÓN Gt)E
con ·~c:;eno má~s ou menos desae a sua obra 'está repartida en diversas · . · . debuxos máis interesantes, dende este .ponto de
ERA UN Tt~.o.
vista; son os dos números 154, 168, 169 e 229. . cougado, 9ue- 'o P.ovo. ~ sa!>io", ''o pavo
publicaci6ns como A NOSA TERRA, '
t\Oi tOÑERO H ·
' " Can sen dono", "La Región", publicaci6ns ·- Néles a Sabeli:fta gañ<l rñ.oito én axilidade e en · ·endexama1s se equivoca e. outros piropos
semellantes, o cal denota un grande respei, p~tidárias nacionalistas, revista~ po.pulares
multiplicidade· dos pontos de .vista (os pers9nae comarcais, etc. Conxuga esta actividade co seu . xes aparecen; nunha mesma viñeta, de frente,
to polo pú~lico, que é moi .~e agradecer,
labor profisional (inxemeiro de comunicacióñs)
de perfil, de es_pal~as ... ),_ criando unha forte sen~ero non de1xa de ser adu lac1ons .innecesásac16n de movrm-entq.
e o seu trabállo incansábel como animador
. rias.
·
·
cultural des4e a A. C. Auriense (da que é . ·
,.,
·
Agora
que
est
amos
en perí0do preeleiPresidente) é como militante nacionalista. .
Outro aspecto fundamental é a linguaxe. Xotoral, e aproveitando que ni.nguén se .ofeAgora v~rán a luz en forma de libt o as
·":sé Lois logra recriar un galego .p opular (os seus
rece para apresentarme como candidato a
histórtas da Sabeliña (editado J!Or Xistral) e do . me)lores logros . neste aspecto conségueos con
presidente da Xunta, proclamo a miña·dis·"0. Carrabouxq") , -un galégo rico en matices e
Carrahouxo (pola Deputac1ón 'Pro,vinci~l
.de Ourense ), co cal esp~ramos .q ue o seu labor
ao tempo libre efe vulgarismos e hiperenxebriscrepáncia con. tanta extremosa cortesia. A
sexa ampfamente recoñecido como merece
mos (loxiéamente, utiliza certas formas dialecregla de ouro da democrácia é que no pobo
en .toda Galiza.
·
·
tais do ~galego de Ourense que lle son máis ~r6- · reside a soberania e que a vontáde popular
, O .X osé Lo is cultiva .un humor cheo ·de r~trap.ca; . prias). Uti)iza con acerto os recursos repetitivos
é sagrada. Sentado esto os cand idatos debe·
-...de
· ópul.ar galego ,.. mento
e as onomatopei:as
(ANT 192). Outro procedirían ser máis espontaneas nas suas reac. rex.ouba, e sorna, u.n..hum. o.~
usu~l e a par6dia do bilingüísmo e do
,corrosivo, mordaz e militante. · n humor .baseat · ..
·
ci~ns, descargar adrenalin, muxir o mal leido máis nós diál9gos , que .. nas sítuaci6n.s. Irnos cas rap1smo con personaxes que misturan os
te. A min gostar:iame escoitar a algun eterf ~lar, µn póuco desta&" duas cria,Cións: a Sa.beliñ/a dous -&istemas:· galego e .castellano.
·
.
no derrotado di'cer fachendoso dia nte dos
e, a que eu considero. máis interesante .e ·p opu- ·;·o Carrabouxo -· í
micrófonos e das cáma ras:
lar o Carrabouxo
"
- ·
·, "
· ·
. .
'
··
·
.En. Qutub~o de 1982. o Xosé. ,Lois tira para
-Queridos cidadáns, como sigades asi
· A SabeJ.ií\a
. ..
·
· adian.te cur:i.ha n9va xeira humonstlca: O Carrairnos de recú .
. .Esta .série publicouse- .en A NOSA TERRA des- ·bpu?Cº· Esta· ~~cción, que aínda se mantén, é
Non hai que temer á impopu lar"idade de
· de Outubro de 1979:. (n ll 7-6) _a Xullo . de 1983 . d~an~ (a~ás QS luns) e, como m_ostra da ~uap~
ta_I postura . Un pasoatrás, dous ad iante. Os
(n. 229). A Sabeliña, fio conduto d-a série, é un- pul~nda : e en Oure_ns.e, baste dicer que~ o _pn-.
irmans Marx, os humoristas, obtiveron un- ,
;"'1-f X 11 r ?
_ha nen~ de aldea que.nos dáa-sua persoal visión _ F.1eiro. q~e ~psca e .le o compr~dor ha.b1tual d~
ha acollida desastrosa nas suas primei ras acda_ realldade de Galiza. Enlaza cunh_a longa an- -· ~ª Re~9n. " á !llarxe da sua 1deoloxia ~ pos1túacións. Non .arrincaban sorriso algun . Es. dama de- person!p~es~ .mfantis na . cultura galega: , . _c16n so_c~ah Supón desde logo un esforzo unportaban a píques de ser despedidos po lo empersonaxes co_m o os l~terários Pedriño e Rañola;; · tan te \P9U~~s <leb!;'P'~te-s galegos lograron man-.
Cle Castelao, · os Balbino, Lelo ;ou Mortcho 'de .- ter. unl).a VIn((!a diána na pre~s~, sen entrar ~a
presário, cando se· cabrearon e desde o esceNeira Vilá.s, os nenos da "Quin'tana Viva" éle . ".~dade , da :gies~a) e para mm .e a mellor cnanario eomezaron a alcumar ao público.
Filrueira Valver9.e ou os nenos 'de Blanco Amor c16n do Xos~ Lo1s e unha das m_ellores obras do
Chamáronlle de tódo. A xente· estaba· enen "t'üs Biosbardos" e "~ente ao lonxe:': o seu - hum?r gal~go de todos os tempos. .
cantada, aplaudia a rabear.
precedente imedia~o do .:rrnmdo do ~~mor sol} • . - O Canabouxo é un· personaxe fracp, espiliA arma defensiva galega p.or antonoma.os personaxes do L~x~ndre e. o: G~spélnno d~ Xa- · do, de longas pernas e brazos, cunha boina que
sia, a retranca , ·ainda non fof usada imaxi qum Mar!n e1 a.un mvel má~s umversal, a_M_afal- .sei:ripre lle ·ocllita .os ollas e un cigarro médio. . nativamente para cambear·as mentalidades.
caido entre os-beizos. As veces penso se. o "Cada de Qum~- ~q"!le agora t-a!l}en. f9-l~ ~n gale~o) _
-O lema ''Fálal le galego" é abso·lutamente
. A Sabehna e ·unlrn o-bra pnm~rriz~, desig"!lal, :rrabouxo" non é -senón o "alter ego" do Xosé
impro'pio para· a sit uación. A campaña para
· amda que ppn exenta · a~ mteres. A Sabel:iña, Lois que se di "introvertido afábel tímido e
que as nais se expresen en galega cos seus ·
nena de aldea {aparece _levando . as· vacas ou .sériÓ" e non será por iso que 'oculta sua·miracativos deberia estar cent rada no slogan
mont~da ·nun qarro _de bo1s) _é 9 pe!sonaxe pro-da e· oculta parte do sen rosto- á vist·a da !{ente.
''~on lle fales, que é pior". Asimesmo , non
tagomsta; até o pon to de ec11psar os personaxes O no me . venlle ·do. "co_stume que hai en moitas
secun~ános. Estes¡ normalril~n.te sen nome, - aldeas de Qórlle de alctlrne a unha pe-rsoa todo o
se pode inducir ao vot o nacionalista con
cámb1an en cada tira, sen defmJ.!-se totalmente · . C-ontrário--ao que é física ou psicoloxieamente".
propostas publidsticas ta is como ''Polo au_. como personaxes. Aparecen má1s -c oncretados ·
.
·, .
·
. .
· ·.
togoberno'' , "Salvar a nación" , e outras do
os 'Pt:tsonaxes_ nf'.gativos: · o ~acique, o crego · 0
Est~ noy~ se~ie. 9ferec~. unha nqueza de ~lQOS
estilo. Hai que dicir: ''Se vas ao Ribeiro vai
. politice espa!lolista, .. t~ñen nomes cqncretos - e d~_ situac1ons i:rio1to rna10r que fl:º e.aso ~a Sa:por Ribadávia" ou "Apartairos que vou .
(Don Secundmo, Dol]. NJcanor, :Pon Satúrio ... ) b~lina. qs ª1Jlb1entes son xa m01 diversos: ~
centrar".
· e respo!lden aos prototipos habituais. O .retrato protagomsta a2:ai:ece no campo, nas ruas da~ c1_do cacique , gordo e panzudp, con bigotiño. e oade,_nunha oficma, l)O bar x<;>gando a p;:µiida,
. chapéu, ou do 2árroco ~ord~cho e calvó poden . na _consu~ta da Seguranza Social, en lug~re~!e ~Volver lembrarnos ao Don' celidómo-- de "O porco de · conecíbe1s de _Ourense (as pontes sobre o Mmo,
pé". Igualmente ridicul!+adora é-a a:{)ariéncia.fí- por ·exemplo), etc:.. E 0, mesmo os. person3:xes
s1ca da mestra españ.ohsta antagomsta da "con- eos que dialoga o Carrabouxo: desde estudianNo esp fr ito que leva esta sección , de comcienciada Sabeliña. · ·: · '. _
·. ·
'tes a cregos, mulleres, vellos, labregos, militanparar a Galiza desexábe-1coa Galiza existen. A viñeta non oculta· desae o comezo a sua . , tes pdlíti0os, xornalistas, burócratas tendeiros,
~ondición militante. A Sabeliña dialoga cos seus etc. Non falta ta~pouco -sobretodo nós últi- - te (mais irrea l) quero facer un pequeno coamigos ou fala co leit.o'r directamente s·e n inter- · mos .meses- a cancatura de personaxes concrementá ri o sobre un feito que se deu hai poumediários, ·e pasa revista a praticani~:l)te tooos · tos de Ourense_- sobre feitos pontuais (e parece
co na comemoracíón do " Dia da clase
,·os temas que. preocuparon· ao nacionalismo du- ser qu.e estas viñ:etas son das máis populares e
obrei ra galega " . _
.
.
r?-nk-€stes anos : a den~~mcia da .emigración, ¡;;rí- comen_tadas). Al_gunhas.veces mesmo se ap!ovei~
Ocurreu que volveron cair por Gal.iza os
tic.as á. cuota empr~sanal "á contaminación in- . ta unha personaxe do eme, como o Gandhi ou o
paracaidistas de sempre, os que apa recen
dustrial, á ·queima, dos· morttes, á yntrada .·no. : inefábel_ E.T. Os. perspnaxes, pésie , a apareceren
cando hai que figurar ou arrecada r votos na
Mercado Comuti, ·á pol!tica atlantista ,e pro- a1tematlv~~el_lte~ g_l!ñan. en c.aracterizáci6n: _te~
nosa Terra.
OTAN, etc. Ha1 . dous temas nucleares nb con- te .e apanencia ris1ca. s~tetizan os seus pr111c1: Estoume .a referir ao dirixente dun sindi·
xunto: a defensa do idioma galego e a condena .. pais rasgos.
·
·
c~to español , o señor Camacho, que nos
~o ~fü!).güismo co~o .alté.:i:natíva ~o problema . . :..~ gañouse tamén ampliando a temática das
11,nguístlc~ xunto coa crítica do s1stem ª- autovmetas. Encontra:i;nos hon só os temas habituais
ven falar do, segundo el: "Nacionalismo de
nómico (nstatuto) -~ a politi~a .gubern~mental na Sabeliña?. sei1ón tamén outr?s referentes ]igavia estrecha ... "." ao referirse a un dos mellada Xunta. En ocas10ns, a própna .Sabelrña fala dos . á actuaudade concreta ou mcluso á -política
res logros da história do movimento obrei·
·co leitor len do os titulares .dos xomais e paro- .· e á sociedade local de Ourense. Pero· esta conro
galega, tal como é a lntersindical Naciodiando a linguaxe ~os _meios _de c<;>m,urticáción, creción .:non_ Hes ~a~ p~rqer a sua eficápia,, porque
na"I
dos Traballador~s Galegos-, que nos. ven ·
sempre desde unha optica nac10nahsta. · . · :. . són temas .identif1cábe1s por to.dos os galegos.
demostrando abando a. madure.z e a·capa'Este carácter mil,itante condiciona obviamen- · A.parece· taJJilé,n a temática urbana -a maioria
cidade de auto.organización dos nasos. opete ·o produto final.. A emática da série obriga á -das viñetas están agora insertas na cidade e ás
rários sen necesidaae de receoer c;:onsignas
Sabeliña a aparecer ,,,. como, noutro nivel a Ma- veces, no mul\_do obreíro. Interesan. máis os' tefalda- como i..inha nena_, r~-yellad~ que .entende - ma~ sociais que .os 'ligados á p-olítica partidária,
nen muletas desde fóra donoso pai's.
de t9do o .tiumano e o d1vmo. A lmguaxe -nun _ moltas vec~s 1onxa~os ao leitor méd10.. Pero o
Ainda lembramos outra desafortunada
com1c fundamentalmente verbal- é excesiva- retrato social, a sátira mordaz .con ~ue. o Carrainter,vencion do tál señor Camacho co gallo
mente ideolóxica. Sabeliña leva sempre a voz bouxo ~ente!).Cia aos diversos p.ersonaxes, riasce .
constituCión ·do Sindicato Galégo .da
cantante e fala como un adulto. Os escenários· ·dunha mdub1dábel vocación efe loita e · de resis- - · da
Música, que ·é ben- indicador.a do. que pa ra
emárcanse habitualmente no' mund·o rural. 'Pero
téncia política. ·.
. ·
.
.. el e os seus compañeiros de ideoloxia sign ise o ~ tern~ o require, a Sabeliña aparece falari~O
, Sq~1 m9itos .os lqgros 4esta nova série do. Xq cun obreiro sobr~ o A.cordo..m~rco ,, :por ·exem- se Lo1s. S9 quero sm.alar agora algUI].S. Xa ?IdI.:- . fjca Oaliza; dicia dáq,üela:· "T~mbiép en este· rincón de España se siente . la. neéesidad
--plo (ANT94). Os ambientes máis utilizados son camos a ngueza ·da hnguaxe popular, a vaneda. o campo, ·a rua, a casad.a protagonista e moifas de de m~t1ces dq galego que emp'rega ·0 Carra_. de organjzarsé .. .'~
·
- · ·
,
. ve_ces, a escola 1 que se considera · un poderoso boux~ e os seus compadres. As_yec.es utilízase a
· Señor Camacho, iso que par~ vosted ~ e
<~
P.aródia da lingtia¡rn eientífica e médiea ou da
aliado da colomzación cultural. . .
an "rincón de Españ~", para nós. ~ a -~osa
Nestes catro ano-s de Sabeliña pódese obser- Iinguaxe política -.especia4t~d~. P.ero spbretooo ·
V3.! ta~é n · urtha · certa evol].lción formal. Ao destac~ po!~ em prego . da rron~a; d~ retranca, do . Pátria, é o lugar desde onde estamos unid~s
prmcíp10, o debaxo -pode pare.cer algo tosco, )doble .sen ti.d o. e. .do xogo po!1sem1co coas pala: . a .todos os traballadores tlo mundo, :e se fo. semos tar.i_pouco conside~ados coma vostebaseado s~mpre en formas redondeadas (unha bras e_co~ significados. Todo. isto .revel~ _un gran.:de, dirúimesUe que nos parece, eri troq ~ e s·, ·
marca -de 1denti~~de no mundo g,ráfico ga:lego). de conecllllento. d'ó muf1~º ·p'o pular, cla-su.a forCo paso do tempo o debuxo vaise definindo ma de .Qtmsar e de sentir, mundo ao que · ade ~
moito máis arrinconado q. burato eje Caramáisf ~~ perfi~ &~~3.? en nitidez· e o bo9eto en · n'!:ais o ,)_(osé Lq_is pe'rtence por orjxe e. conv.ic- " banchel ou Vallecas desde onde mira vos~e
,, xer11 HU.Se má1s linipo". O texto - os "bocadi.. c16n.
de· o mu·r:ido c0_r:) critérios tan estreitos; que
~~~~~~~~~'9'~""'tl11l}~" -:- ocupan unha gran parte da viñeta moi_,
E unh'a . últi.tp.a~ viítude: .a sua ~iilceridad~.·
non comprende -que, ao -n:iadunir, o$ pavos
a ~~s á costa:de re.ducir 0 impact.o do aspec7 Non haí compfacéncia.en "O Catrabouxo" non
orga11ízanse
.porsi sós".
· -_ ~ -· · ·
,.t0 .graui. Non se deixa de lado a preséncia da · hai falsedade nen _idealización: os gal.egos apare-.
Camacho, ·desde e_ste·, para voste¿,:.:P"!!1sa,xe o campo , o povo,_ a vµa) e nas mellore_s cernos e.orno somos ou, polo menos como ere- de. ~eñor
"rincón", loitamos por tempos de nor·
~.. ,
etas~ ~s~guese un eq\lilíbno personaxe-pa1mos que somos. E a auto-ironia a ai'.ito-bulra o
malidade do país, onde non faga falta que·
e que~ennquec e O conxunto.
.
autocoñecimento de nós mesmo's COIBG SOCÍe.cta- .
- AlgtJ . as _das ".i.fíetas da Sabeliña pecan dun- dy dotada dunha peculiar identidade, "todo isto · veña ninguén dicirnos o .que 'debemos faha... e~ c iva unovihdad e ou pesadez comnositi- ,
e od
d
- ·
t
, cer.
1 f :'..
retodo cando 0 ·ponto de vis.t a é u'ni·co·.
e o qu P e axu amos .a conecernos e .en enderhos rnellor entre nós mesmos.
· ersonaxes aparecen vist os de fren te ou de
M ARCOS VA LCARCEL
per i1 unicamel'1:te, sen altet ación no decurso da
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