osé · AfQnsO: ·
cid dá"' olítico

é indisoCiábel ,
do cantor" ·
~

Zeca Afonso, o cantor símbolo
. do 25 de abril, · cando menos
desde a perspetiva que tivemos
desde Galiza, falou para A
NOSA TER RA, pesie á importante en.fermedade que o acosa.
Unha entrevista qwe pon. de.
manifesto os conceitos que sempre sostivo o autor de "Grandola'' e q·ue se completan co arti go do seu am igo e compañeiro
en moitas actuacións Benedito,
que lemb ra os difíceis tempos
en qüe ll es tocou trabal lar xur1tos.

Dous ·n ovos ··
expulsados.:n a INTG·

>

A _Direción Nacional da INTG ven de . realizar daas novas expúlsións, as de Xesus Arrizado e Xosé Luis !Viuruzabal, que se veñen a
sumar ás xa coñecidas de Agustín !Vialvido e Fernando Acuña. ~
Ao mesmo tempo veñen de ser nome~das xestoras en Vigo ·e
Lugo, nomeamentos que son dura menté criticados polo sector mi noritário da central nacionalista.
·
(Páx. 8)

Pédenl-le-"máis de trece anos ·ere conde.na

111 Xornadas Agrárias
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Guerra· da .C al lemb-r a
ao ·poeta Serafi.m . Ferro.
.

.

O~rofesor Ernesto 6uerra da Cal, en respostá a un xa .lonxano arti- . _
go de Mañuel Hartas Vilanova, que reclamaba . notícias .sobre o .
poeta Serafim F.e_rro, conta e-_anali:za os -avatares da vida deste ho;
me, descoñecido 'para a _maioria, e que o profesor Guerra da Cal .
arrefece na nosa memória.. -. . -·
· . . (Páx. 20)

-

,

XulQ~m,ento aos

Durante tres días os mellares es- · turo, facendo especial fincap~ T·raballadores de- ASCON á saida do · xuípecialistas do pai's renovaron a nos ·efe-itos que vai traer a entra- cio na Audién·cia de Pon-tevedra. (Páx-. 9)
análise sobre o noso campo e as qa do Estado español na CEE.. ~
alternativas que lle abran o fu"
(Páx. 7.) ·
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PROPAGANDA l~EÜCISTA
EN T.V.
/.

de -'manualidades, ten unha utiHdade d'as tildes en verbas
con:a. residen.
, fóra -da aul;:i,· e simboliza ao mesmo tia·(A:N.T.)
tempo ·o respeito qu_-e os escolantes ,
.¡;_que xa c_hegou Pompeu' Fab
sinten palas .aves e· a vida.
. da mau de Roca?
·. ra
Para comezar queremos botar man
. Unha -vez : ré.matadas -as cai.xas-~niño . · Mentres ésquece.m · · ,
··
dunha resolución da U,NESCO, orga·
h
·d de
. t despeas
. os os apastronismo da ONU do catse retiraron re~ qs comeaerr~s, un ~ as cen un1 .a - s,
tos, bs .·gUJOns
do '-'.1" eufó ·.
, centemente os l·ánquis, do áno · 1978 _ colocaran se nqs t:>._osques e parques do ~ ce e outros sinos do gal · N' ni
concello de Ole1ros durante unhas
d
. ~
. , d' ego, m nos ·.
-sobre ' os' r.frincípio'S fur.idam.entais re•t>Vlcitl~'ós'-3 á'"€5·ntfi6tl'cW8WHc5!f óqf~os M · saícJas q(rn xa~-se te~en pr~g~aea~ '"~~a?aft~~~ra~~t~~z~j>:;¡e' ~~~u~qr da s~ixa.
1
información ao fortaléGimento " da
par.a der:itro duns d1as, poden~o _. as~ . tidade que pasa ·alírnpf~:~~~;/8~- ·"
ser emp_regadas durante es~a pri,mave . nasa fala) sexa un catalá
·
cla ,
paz .e da comprensión i_nternacional,
· -á promoción dos direitos humanos e . ra _e veran pólas aves. Para 1~0 c_ontas~ · Molins. · ttfos saben mello~' ºu~:nore
a loita contra.o racismo e a incitación .coa axuda do qrupo ~uvenil Baotopo , sacarlle rendimento Os af~rros n~s
e de todas as persoas mteresad~s nes- . emigración galega.
.
a
á. guerra.
·
A T.V. fo.rma parte d ~.es órgaos ~:z~~va laboura de defen~a da natu. To,:tal. ~a que lle producimal-o le¡.
·de información, se'ndo ademais .o de .
sección de Divu·lgación
te pros aogures, que contaminarnal·a
maior audiéncia e polo tanto. ó 'que
e Educación Ecolóxica
_ría e aturamol-o ~heiro das celulosas
máis poder exerce sobre a povoación.
Grupo Naturalista Habitat
~ra. que eles frab1quen o papel e por ·
Apontemos que máis de dous mil mi. raba, !les damos traballo as editaríais
llóns de-habitantes da Terra ven diaco'a nosa poesía (ortografía rebaixaCelebrárnnse nos dias 12 13 e 14 na Coruña as 111 Xornadas Agrárias de ~.
riame'nte os programas da televisión.
da, o galego está d'oferta) Pensamos dicadas a unha agricultur~ de características minifundiárias, 'hortícolas e
REFERENDO
· Tal é b seu poder,' que\ carpos imque pra maltreita autonomá de Galifamiliares en xeral. Algo moi á vista do que constitue a·realidade agrária
perialistas como o Pentágo-ho.. teñen
SOBRE A OTAN
za convertirse n'unha sucursa da cada beiramar· e concretamente dos arredores das grandes cidades, Vigo, A
dedicados ·1.227 especialistas eri pro0 pasado dia 28 de Marzo realfzoÜ-se- _ talana . ~ería un fer!11oso porvir. A
Coruña e as grandes vilas mariñeiras. As pdmeiras tivenm lugár en Santiapaganda, produdndo anualmente
no lB. "Agra do Orzán" de A Coru- o~eracaon Roca esta en ~archa. -As
2.560 films só para a TV, ainda que a
go hai dous a_nos pondo as bas~s dunha reflexi9n crítica sobre o agro gaña un referendb sob a O.T.A.N. coa caaxas catalanas xa van d1a11te ·abrinlega; as segundas foron en L~go, haí·un ano, e.versaron sobre a agricultu- . estes hai que. sumarlles as 1.141 pel ípergunta ''Estás a favor da permanén- do o rego.
culas
~de
cine
{como
por
exemplo
·ra de montaña. Trátase de levar ao próprio terreno b estudo da realidade.
de Espaífa. . na 0.T.A.N. ?" ·
-"Amanecer rojo"), e os 3.142. progra- . · cia Dun
Con alegr'ia constatamos duas causas nesta úitima xornada: o aumento
total de 636 alunes presenUnha colabouradora
mas audiovisuais. E óbvio que todo
Lourdes LesteirÓ
os resultados foron:
do entusiasmo dos asistentes e concretamente dos ponentes e o carácter
este . torrente . propagand ístiéo está . tes,En
•
Barcelona
contra:
66,66
por-cen
prático das comunicacións. Entusiasmo e paixón por parte de ponen~es
orientado ao tratamento militarista
A
favor:
11
por
cen
comparar o proceso galega de modernización e irrupción intempestidas masas: espedalmente da mocida'Abstencións: 22,33 por cen
NO ·xAPúN ESTülJASE
"'.ª dun ingreso no Mercado . Comun Europeu ql!e pode ra~har a liña de
d e.
Supomos que i3 esta febril qctivi- . Foi realizado inteiramente por ú GALEGO
avance.
dade propagandística p~rtence · a pe-· alunas do Centro. Foi-lles comunicaDie íamos no número anterior de ANT que- a capacidad e- galega de sodo ao Ministro de Defensa, Ministro Estimado señor:
1ícula ''La .111 guerra mundial" que
bre vi ver está largamente demostrada, ante estas xorna'das a as suas pro- ·
de Asuntos Exteriores, Presidente do
proxecta,.,
os
luns
ás
1
O
da
·
noite
na
postas evidénciase esa posibilídade como realización imed"iata.
Goberno, Presidente do Congreso, ,- En canto ao periódico galego "A
TV. Esta .é a proxección máis abeA horticultura, concretamente na zona ao · Rosal, apresenta . unha
Presic;Jente .do Senado e Presidente da · NOSA TER RA'', eu continúo a ler
rrante e reaccionaria que a TV tennos
irrupción de novas cultivos e de axeitame~to ao mercado do carave~ e dOs
Xunta de Galiza.
con muita interés.
oferecido desde hai longo tempo-, e
curiosamente ce· goberno P"SO''E.
gladíolos gal.egos que surprende a calquer observa.d ar. A r.aiz do éxito: a
REVISTA. "TRAP AL LADAS"
Supomos, tamén, que non é casual
AGRA DO ORZAN'
capacidade de xuntar en formas de cooperación ás· fam.ílias labregas e o
que isto c;oincida cando as forzas proA CORUÑA
feíto de unir produci'ón a canles de distribución seguros.
·
·9resistas levan campañas contra a .
OTAN, cando estamos a uns días da
Máis extensión, e polo tanto máis urxencia ten a agricultura familiar
ARIEL EN ~ GALIZA
visita d.o "cowboy'' Reagan, e da cede fipo médio en Galiza. Esta é a que se ve enfrentada máis directaménte
lebración
do
dia
das.
FFAA.
Obxecticoas formas de produción da Europa do Mercado Cor'nun. Por iso resulta
Proieuto .Autonómko
vamente i;?stá. clara a intención do goledicioso, percorrer as monografías ·destas xornadas para recalar nas conberno.
·
Sabía
que José María Calviño, Suño
. clusións e ver o ventanal aberto no túnel do tempo para poder articular
Somos conscientes de que a partir
Pontífice de· R.T. V.E. era gal ego, o
saídas garantidas. Así di:
· ' /
de agora casoS' como este ·vanse repe.- · que .non sab.ía, entereime por A.N.T.
"No cam'po productivo acelerar o proceso de modernización das extir ·e con máis frecuéncia: que a TV
é que é de Lal ín. Tanto ten, tampouplotacións a un ritmo de polo menos 20.000 explotacións por" ano"'-. Se
va.i ser, xa'. o é, a canle da prnpaganda
co lle fai rooito 6 caso.
isto se conseguise, inda estábamos a tempo para competir pentro dos 'praque Felipe- Gon,fález anunciou que
· José Mª Calviño, coma moitos gazos asinados". 1.Ji tamén:
·vai facer para a nos¡:¡ permanéncia na . (egos, non barre ·moit.o pra casa.
OTAN; e qué mellor propaganda que
"Oue as indústrias lácteas galegas privadas, públicas ou coop'erativas se
. i;_u, que vivo fara, somentés sinto
películas deste tipo. ·
·
federen para comerc ial izar produtos con denominación de 6rixe · e sexan
fa
lar
de Gal iza cando 1'1e chega a hora
Fina.lmente apontar que só en 3
capaces de coll-er cando menos a metade do mercado peninsµlar de pro- ós anticiclóns ou as borrascas.
dias,
de
·
sábado
l3
a_
luns
·15,
e
pala
dutos lácteos."
Non se po_tje decir o mesmo que
1a cadea emitíronse 206 minutos de
. E;sta ambición non é pura retór ica dado que nos estudos das· Xor:nad¡;¡s
de · Calviño, do señore Enrie Sopena,
films belicistas.
cada causa foi ben probada e demostrada. Un éxito os destas Xornadas
que copou cos seus pions todo o ta_ Polo tanto queda esixir unha -TV
de A Coruña que ben mer-ece unparaben .aos organizadores.
máis ao serv ício dos intereses das ma~. bueiro informativo. Chegándonos as
liliputienses novas encol da nosa terra
sas, máis cultural e menos belicista,
na descorida voz d~ Rosa Puch. Claro
máis obxectiva e menos pro-goberno,
que coma hai tanta emigr_ación ·en
en conseéuéncia menos reac.cionári~L
Gal izá se cadra non quedan mulleres
E sobr.e todo non a OTAN.
que nos falen do noso c'o naso acenERGA (Vigo) .
to.
. Seiqu'o acento galega somentes
/
s'axeüa pra facel-a pubricidade dos
"ACTNIDADES
· pos da lavadora.
ECOLOXISTAS
·Fotografía '
· .
,
Empresa Xornalfstica Editora .
·
As mulleres galegas din moi ben
Promocións Cultu"rais Galegas, S.A.
Xurxo S. Lobato, Tino Viz, Chus ·
A sección de divulgación e educación lavado mentres Teresa Gimpera lles
Ga~cia Mancho Rama, X. Marra, X . .
' Consello de Administración
.
.
M . Albári, E. Reimóndez, Che~ X.M.
ecolóx.ica do Grupo Naturalista HabiPresidente: · Cesáreo Sánchez Iglesias
fa i a promoción do AR 1EL pasándoFontáo, X.L:. Diaz, Nelson G?mez ,
Conselleiro-Delegado : Ramón Fer- ·
tat
está
levando
adiante
unha
peque1les a mau poi-o hombreiro c'unha suMoncho Iglesias, Alexa ndra D1az.
· nández
n·a campaña de pr.otección dos páxaperioridade condescendente. E elas,
Secretário: Xosé M. Doba'rro Paz 1·1ustració n
.
, ros insectívoros en colaboración coa
coitadas, pensando ainda a boa fe,
Conselleiros: Fern ando Cuñarro,
Xosé· Lois,.Pepe Carreiro, Ca li, C~I
Francisco Carbal lo, Lo is [!) iég uez,
. ros Si lva, Ferreiro, Fefo, Xul10
Ponéñcia de Cultura do Concello de
qu'a teinoloxia moderna e causa de
'Antón Fern'ández ·Sánchez, FranGaioso.
·
·
Oleiros {A Coruña).
meigas.
·
I
cisco Trigo, Aurichu Pereira. ,
Axéncias
Nor.1 nos extrañemos logo, t¡'ue no
Estan-se a facer charlas entre os raDirector
.
Novosti, ADN Jana, Prensa Latina
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' Redacéión .
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Barcelona, suram'ente, hai que seren
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COrrespondentes e colaborador~s
.
Xosé Fernández Puga
deiros· para as· aves. Estas actividades ·cosmopolitas} haberá un Pere GimfeManuel Hartas Vilanova, Antón
rrer é que non s'ouservaran régolas
Red.acción é Adminfstración
está resultando moi .positiva, até agoBaamonde, Fran-cisco Carballo, XeDoutor Cadava l 21 . 2°, of.icina 11
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Soerguemento patrio; Lecció.n de
civil idade. .Solidarida de repubriqfo.
Bis ºt tres pu11tos esenc;iaes qu·e_han
sair da nasa IV Asambreia
dun modo
1
preno i"e efectivo que 'acabe con tan",
ta · gr~nxer'ía . e coa piratería que se apoderou da vida galega na s.ua admi"
nistración e na ·sua p_o lítica.
¡'Galeguistal Ergu.ete e anda cara a
Coinpo-stela, a estrela na . frente, no
bito un cantar e nas mans a fouce da
tua liberación . que é a liberaCión da
tua Patria.
,·
•·
XAco:Bo BARRAL

OrnR.o.

Meixide (Pa\as de Rei), abril d·o

1935,

Levamos feíto de abon"do'. Logramos crear algo da nada. Pero que ise
algo se convfrta .n-un mundo, que é, naturalme·nte, o que queremos, non
levamos camiño de acadalo sós en incitas décadas. Eu ben sei que moitos
programas autonomistas non son nin ·sinxelos ni!) sentidos. Pero nós arregueixamos causas que outros n'os poden dar i en troques nós !l es podemos
dar a ile!?. o noso prestix io e~pritoal i,.:_e ·serti , en último termo, ;ventaxa
pra nós-un fervor g'aleguista arraigañado.
·
·
- E non se fale de incompatibilidades e ttle agravamentos., !Con quén?
~Quénes se presentan no horizo'nte? Primeiro, Izquierda Republicana. iTe, mos agravamentos con bquierda Republicana? ¿De ' cando? Izquierda Re publicana é un partido novo, que polro mesmo, 'ineisistente .en Galicla at.e
fai pouco, non nos poido facer enxe_co ningún. E, poi-a contra, i$te partido está dirhido, por un home-Azaña~que d~ todos ·os-politicos españoles é. o que mais s'ervicios presto u ao autonon\ismo,. Eisí debemos E,¡.11focar
B custión. En canto aos demáis afins, -non se suscitará ningunj-\8 preven·
1
ción, co(do eu.
•
Como creemos na eficacia da ·nosa fé, creemos que ela· acábará por im- ·
porse en Galicia. Pero, francamente, mediante unha habil labourá de encauzamento, os fíos de auge que decorren paralelos a nós . Eisi formaremos un ,c audal r~ido e aniplio, que, no caso necesaf.io, pode ser avinda
- que b~rta de unha vegada todC! o ql\e hoxe ternos a pacencia de aturar.

R .· CARBALLO CALERO.
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O·'aborto, ·esa .realidade ileg_al~~-~-~,..__....;;__
po aduce: - fallos -:no preservativo,
''descuido" en meses de descanso,
etc...
.
Un ' terceiro grupo, entre 25 e 35
anos', maioritariamente .profesionais,
sedor serví~ios, paradas etc._, sinala
_ como causa: -f~llo de anticonc~pción.
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Non hai un ''arquetipo" de muller
que aborte , . . .-

...

Por razóns. obvias Ef mof dificil fa;
cer uhha estadística ·sobre as mulleres ·que abortán. Os grupos feministas sinalan non oustante que non ca. be falar -dun "a'rquetipo" de muller
que aborte, senón que acontece en _
todas· as clases, id<:ides e condicións·.
Tamén se pode xeralizar que existe unha gran caréncia de información, e que infl11en factores tan deci- sivos como a auséncia de .traballó e/
ou casa e o feito de que o aborto--non
só está penalizado n-as-leis, senóri .tamen na "conciéncia sócial".
Sobre as condicións nas que se
realizan os abortos, as femi,n istas sinalan o feito de _que sexan -no extranxeiro, "en série'' e sen gran preo-cupación, no millor dos casos, pola
"saude mental" da "abortante"· todo_acostuma a· resultar moi medjca- lizado, mecanizado, e onde se- nota
"descaradamente" o negocio.
Indican tamén que xa hai algún
tempo que non teñen casos
de mulleres que -vólten' en
más sit~a_cións_ de saude;
·
esto gracias ao control dos
O 11 de Abril o Tribunal Constitucional aceitaba o recursoenderezas, algúns dos cais tiveron
que ser suprimidos.
_
_
.
de Alianza Popular sobre o aborto, ao considerar que non _existian
As razóns- polas que se producen
garantias abondo para facer cumplir e controlar que só sé
os embarazos -s erian a _desinformarealizasen abortos nos tres supostos presentados pola le-ido PSOE. ción, fallos, _des.control, irrésponsabiA marxe das vicisitudes desta lei, nidiamente connotada de
lidade. E tamén, cq.mo razón princi- restritiva por outra banda, o aborto é un ha realidade, .
pal e máis gravera sexualidade que se
nunca desexada_por nengunha muller, pero en último caso
pratica: o coito como exclusiva e únievidente. Os grupos feministas seguen a denunciar, entre tanto as · ca forma de sexualidade. Aporítando
, por último a responsabilidade. mascu- .dificuldad_es impostas por alguns médicos para o emprego dé
lina que incurre en moitos-casos;

Estudó realizado polo movimento feminista

.
·
b o rtan
mu
eres
que
'
a
11
AS

ant1concetivos, a falta de información e outros mohos factores que
a continuaci-On se detallan, dentro deste amplio informe. ·
- Al.Jortos
A continuación damos conta dun pe. quena informe en base aos dados re- collidos palas organizacións feministas do noso país. As breves conclusións retírense, concretamente, a un
estudo sobre 83 casos de mulleres
que teñen "acudido, nos meses de
marzo, abril e maio de 19fP ás organizacións feministas para pedir enderezas para abortar. O estudo inclue
cuestións tais como: por meio de
quen se poñen en contato co movimento feminista, idades, profisións,
lugar do aborto costo do mesmo in :.
fecións, incidéncia de embarazo' na
primeira relación sexual etc.
Segur:ido os dados recollidos po1a-. ~so<;:lacióri Galega da Muller de Sant!ago, o lugar para abortar, maioritar1ar:nente, é Londres. O précio do
aborto oscila entre 22 e 25 mil pesetas. A viaxe, normalmente en charter, pode sair en 20 mil. As edades
méd ias están entre os 20 e os 30
anos.
Contabil ízanse ·estudantes
amas de casa e obréiras. -Algunha~
con dous ou tres fil los casadas riá
ma_ior parte dos casos. As zonas de
- residencia son Santi~go e arredores.
Na Coruña, en tres meses hai 30 mulleres rexistradas ~ A maior:ia ca'sa9_a,s e. procedentes do rural, sen ex'p e-ri.e,nc1a .con métodos de anticoncepCIOta. Sete son estudantes e a maior
parte amas de casa. Foron enviadas
polo-. Centro de Planning Municipal,
; Centro de Saude, xinecól.ogos. privados, Asociacións de Viciños etc:·.. To~
das elas con coñedmento do noivo
ou marido. Nengunha desexa que se
entere ñingu én. Todas teñen proble~~s _económicos, pedindo prestado o
_dme1ro para o aborto, en- moitos casos. Rexístase a excepción dunha
prostituta de 20 anos. '
d Ademais destes casos a -Asamblea
- e Mulleres da Coruña indica que hai
OUtr
.
os tantos casos d_o s que non con1
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. riada, dependendo de ·quen as envíe. _.,_-.___
Asi dun centro de saude vai ·moi'ta
muller do rural ·e a través das asocia- :
cións de viciños, muliéres de bairro, ~
- amas de casa fundamentalmente:
A ideoloxia -é moi variada: desde
. pais coriservadÓres que levan ás suas
fillas (16-18 anos), estes ain_d a que
nerviosos saben que hai que axudar
a -"librarse da. .sitl:.lación", ate xente ·
que está contra a despenalización le- gal e candó se v~n nó caso víveno· como un ha situación de _inxustícia; , -
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Unha ~

senténc_ia
de enfedO "'
TERESA CONDE-PUMPIDO

A senténcia do Tribunal Consitucional sobre a despenalización do aborto en determinados casos, ten cria-··
do na xente unha tremenda confusión, e non só porque, segundo AP
gañarpn eles, e segundo o 'Goberno a vitória foi sua, sen· porque ao princípio só nos contaran que o proxectó fora declarado inconstitucional
para ·a continuación dicimos que ó
-aborto . si era constitucional; o que
pasa _é que a senténcia é tamen veraadeiramente ''COntraditória_ Tenta- '
mos aqui ~e f~ce,la_COfl!P-1::.e9síbel. .
. A sentencia fo1 ganada por seis
-maxistraóos, polo vo.to de calidade
do . Presidente, mentres outros seis
maxistrados estaban en contra . da
mesma; pero cLcerto é que os doce
-maxistrados chegan á conclusión de d~e o aborto pode ser desp_
e nalizaA senténcia estima- que a vida é
-un proceso q~e comeza coa . xestación a cal xera algo diferente da vida · da nai¡. pero que a relación entre
a nai e o reto é tan especial que non
pode ser comparado- con nengunha
outra no áinbito xurídico, polo que
-- ten especial transcendéncia intre a.
partir do cal o feto pode viver independentemente da nai. Por iso, en-- tende que a vida do feto é un ben
que.debe ser protexido, pero, que o
artículo 15 da Constitución que di: ·
"Todos teñen direito ávida ..-. ';non
inclue os fetos como titulares ae tal
diieito senón que conforme á declaración Universal de ·Direito Hu- ·
manos, tal direito refírese ás persoas xa nascidas:
.·
.
Isto ten especial transcendéncia, por canto a nai si que_é titular· do
direito á vida, o cal, segundo o tri-

o

pequenos circu_los

trolan os ·dados, estimando que dan
A marxe deste informe a AGM deaproximadamente uns 30 enderezos - nunciou recentemente a ·existéncia - ~
ao mes.
_ tanto en Compostela como ná Coru:
ña, de médicos que realizan abortos ,
As mulleres que peden as direpara círcos _restrinxidos, por 100.000
cións van normalmente con medo, inseguridade, sen nengunha informa- ou 150.000 pesetas.
Informando tamén·de que deputa:t
ción sobre como é un aborto. Nunha
alta porcentaxe son mulleres casadas dos de AP e concellais do PSOE ti- ·
ñanl les · enviado persoas qÚe soliGitae con fillos, con problemas económiron enderezas onde poder interrum~
cos -difícilmente os cartos lle dan
piro embarazo.
para ir a Londres- e non adoitan a
. No tocante a'os médicps, represenlevar a cabo prácticas anticonceptitantes da AGM" afirmaron que alguns
vas.
. Outra porcentaxe son mozas, na - deles néganse a facilitar anticonceptimeirande parte dos casos non usan vos na con.s ulta pública, como a colocación do D IV, e fanno na- privada
anticonceptivos, porque , non ·saben
por 15.000 ou 20.000 pesetas.
ou porque non saben como conseguilos; un pe_queno sector deste gruM.V.

', l

(37,34 por

cen_~

POR CENT AXES
POR ACTIVIDAD.ES:

ESTUDANTES

PAR,A DAS
AMAS DE CASA

.

31 (37 ,34:) (1} C?ficinistas, secre
_7 ( 8,43) ~ias, -~amareiras: _a u13 ( 15 66 )
x1l1ar de ~l 1nica,
loc_utoras radio, em-

(48.,19 po,r cen) TRAB~LLADORAS DO
pleadas, dependientas. ·
SECTOR SERVICIOS (1) 15' (18,07)
- '
OBREIRAS
5 ( 6,02)
1
7 ( 8,43)' ,(2) 'Profesoras univer
.· --~ ENSINANTES
1 ( 1,20) sidade, de 1N EM, de
AUTONOMAS,
FP, mestras.
( 12 4 por cm .FUNCION,AR IAS
1 ( 1,2 0)
-MEDICAS
,
1 ( 1;20)
SIN ESPFiCIFICAR
2 (' 2,40)
1

m-

'º

PORCENTAXE POR EDADES:

J

PORCENTAXE DE NAIS:

7 ( 8,43)
-18_,ANOS
23 (27,7)
(63,85 por cen'l DE 1 A 25 _
46 (55,42) TIVERON ALGUN ABOR- .
J DE 26 A·30 - 1'8 (21,68} TO ANTERIOR: 5 (6,02
por cen)
(34,93 por cen)l + DE 31 _
11 (31,25)
SIN ESPECIFICAR
_1 ( 1,20)

9

1NFECCIONS IMPOR TANTE S PRODUCIDAS PÓR ABORTOS FEITOS EN
MALAS CONDICIQNS: 6 (7,22) .(DE CADA 16 MULLERES 1) .-

'·

bunál Constitucional, está substancialmente relacionado, coa -dignidade da persoa, e polo tanto cos di-reitos ao libre desenrolo da persoa, o direito á integtidade psíquica e
.moral, a liberdade de ideas e créncias, o honor, a intimidade·persoar ·e
familiar e a própria imaxe.
.
O cal trai corrio consecuéncia
que se a vida do feto entra en conllito cos direitos da muller, haberia
que considerar cál é o valor que debe prevalecer; aq11i a senténcia, estabelece que _os direitos da muller' mm
poden ter primacia absoluta, p0lo
- que debe facerse unha. valoración
c~nsti!uc~on~l;_ p~a clarex~ cál direito. e _:pnontano ou ben caJ.S son as
cond1c1ons para que se entenda que
algun deles debe prevalecer.
E inte_resante 'constatar que os
votos particulares dos 0utros seis
maxistrados entenden que-o
15~
en tanto que non é de aplicación ao
feto, deixa aberto o tema do abor- (µ15a á páx. seguinte)
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o
(ven da páx. anterior)
~
. to que podería ser moitísimo máis
amplo que a cativa leí feíta polo
PSOE. Mesmo algun deles chama a
atención sobre o feíto ·de que, segundo a Cohstitución española, os
valores .fundamentais do ordenamento xurídico son €1- lib~rdady, a ...
,J. xustí.~ cigttaldaqe ~ Q~ 1J1miiJ.h1P.ki
político, e' que ·nofr en, ende ·co.I}io :r
non se contempJa desde a sentencia o enfrentamento entre a pro.tec-_.. ,
ción do" féto e a; liherclad·é, ealnda ;lo<
que lle parece que deriva da escas~
atención que se presta xeralmente
aos direitos de liberdade da muller
embarazada.
A senténcia, por outra banda, deixa moi claJO que os tres suppstos da leí son ·pe.rfeitarnente constitucionais,. o dereito á vid~ e .ª ,s~ú _.
de da emoarazada son pr:1ontanas ·
sobre o que ainda non nasceu. En
canto ao embarazo consecuéncia
dunha violación, entende que o embarazo foi consecuéncia dun acto
violento, non querido, e que afecta
gravemente á sua dignidacfe persoal.
Di a senténcia que a dignid~de. da
imrller "exclue que poda considerarse a esta como un obxecto", e
polo tanto é preci~o o se.u com;e~ti
mento para . asumrr o ·compromiso.
de tanta transcendéncia como é a
criación du~ha nova vic:Ia, que tan.to
vai afectar a sua próQna. A tercena .
das indicación-s, a ·referente a posíbeis taras no foto, paréeell~ á s.~n
téncia que; dada . a grave ·situación
"' que o nasc1.Ihen:t9 .dese neno lle Cé).Usaria aos p~i~ ,. agr~yada pola falta d~
axudas socia1s., fa1 ql:le non poda es1xírselle .que <t.c eiteJi ·. 9 ' riascimento
d'O n.enó.
. &
•
..
•
. En xera.l, a s~ritenc'ia ·p arte da base de que existe un conflito entre os
direitos fundarñentais da muller embarazada e un ben xuridicamente
protexido, que é ª · vida humana en
formación. E por outro lado, que a
protección dos bens · non ten por
qué chegar até o castigo penal; .entend e que hai condutas que non po, den ser esixidas, sobretodo baixo a
ameaza· de cárcere, e que estas están ·
incluí das.
.
·
Enton, J?Of qué se · di que a lei é
inconstituc10nal? A verdade, non é
fácil de com__prender; a senténcia declara que o Estado debe garantir n,as
suas leis a vida, mesmd a do feto, e
polo tanto debe pór máis condici<?s
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Conde Pumpido é abogado
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Pe~e .E nguix é un médico valenciano -que se fixo . '_'famo~o'',
a raiz do ·seu proGeso acusado de ter axudado a cometer-abortos.
Recentemente visitou a Coruña para estar presente no
Congreso -Estatal de Planificación. Familiar., ali entrevistouno o
- noso ·colaborador 'h. IViéndez.

forma doutrinal, e existen elementos
doutrinais utilizados de forma alter- ,
nativa. Eu penso que é máis rupturante utilizar o que hai - nestes momentos . de fórmulas alternativas que ·
buscar fórmul.as chir:ias, indus ou me''Denotninám.orios. Acuario' pórque
rente. Como nascer, crecer, reprodu- sopotámicas para rachar con ese clisaímos de piscis, era absoiutamente
cirse e morrer é o úni-co que importa, . ché de trata mento médico-enfermo.
En definitiva, cando se estabelece ése
cristiana do . ben e do mal; unha era . polo menos irnos facelo dignamente.
binómio xa é negativo. Somos comde dogmas, de valores institucfonais,
.·- -Neste sentido a sua postura é·un
pañeiros de viaxe, de vida, que ternos
de valores ríxidos, cristiáns. Háchase ; tanto pasiva...
unha série de elementos técnicos de
esa · moral e hai unha moral máis
· -Eu diriá que incluso reaccjoná- coñecimento, ou que dispomos du n
acuosa, máis acuária, m·áis _de adoptar
a forma do recfPiente. e nunca de
ria, por<:JUe es:tá11 facendo unha ope- ·sector de información, pero éun secdogmatizar'-desde fóra, a priori". Asi
rativid.ade de control demográfico, tor que non é un podér, senón un núse expresa Pere- Engu_ix ao. ·talar do
obedecendo unicame·ñ te a impulsos cleo · de convocatóda, de difusió n,
seu grupo, da fü osof ia _,que o s leva a
de poder, a estruturas de trabal lo moi -· non de utilización como arma excluasp irar a u nha conceición do .home
determinadas nun ambiente político siva de cobro de dietas.
- como xé nem máis . femini .ría, máis
detetrnínado sen ter ·nengunha atituEneko parte da at.Jtosufic iéncia
sensib ílidade humana. Unha idéa: "A
de rupturante, nengunha atitude de
persoal, di que-0 xexun e o repouso
partir de mu ll ere~ liberadas cambiarerevolta frente a estas imposicións.
son os únicos elementos de curació n,
mos o mundo.
Enguix forma parte dun colectivo
e que o organismo humano ten unhas
·
valenciano de médicos chamado, co- respostas á sua agresión orgánica en si
- "Duran~e a época c-ristiá hóubo · mo quedou· implícito máis arriba,
mesmo, e hai que potencialas co n
ünha gran capacidad e de subHmación
Acuario". Estiveron traballando
simplesmente . non interferir. Hai un
das p.otenciali<;lad-es humanas e neste - dentro de hospitais e servícios el ínimundo tota lmente contraditório no
intre hai que deb<ar o sacrifício, a ab- - c 0 s,· a- título ' individual. "Pero partique
através da técnica inf írese direc·
negación, a dor, a cruz a costas, camimos dúnha saturación do elemento
tamente sobre o indivíduo, rnanipu·
ño do calvário; o n.ascer para a dor, o
esquemático da sanidade individual.
lándoo. Dígase acupuntura, masaxe,
.Parir como castigo, -como imposición · "Pero partimos dunha saturación do
terápias
humanistas ... calgue: · causa
da divinidade ... Hai que ir a unha soelemento esquemático da sanidade
utilizada neste contexto e alienante ;
lución de cada un_en particular. Nés- - pública, para encravamos lago nun
a técnica oficial -pode ser ·revolucio:
ta época de piscis, o machismo . deu
colectivo máis libre, que permita unnária noutro ·contexto, pois o que ha1
: · xa o seu máximo fruto ao nivel da . ha nova acción, unha nova persp·ectique rachar son os moldes, as esferas
.. supertecnoloxiá. :A partir da ( ternos . va global da . medicina. Nós ocupaLin . magnífico instq..1m~nto para ser . mono.s da saúder e os médicos nor- de situación .
utilizado ternamente, fef'Ileninarñen mais ocúp.a nse da enfermedade, canPere Enguix está pendente do rete, humanamente, cariñosamente,
do é radicalmente p contrário. Nós
sultado dun proceso no que se veu
amorosamente. A mma revolución
perseguimos a autonomía na curametido, acusado de ter axudado a co·
non· é en absoluto técnica, é a persci'ón. Penso que é algo moi · mítico · meter abortos, extremo que en ·abso·
· pectiva humana gue transcende a té~·que- 0 médico, opere desde 0 seu poluto nega. Asi contesta cando s~ 11~
nica ~ a técnica p-odenos liberar do tra~der técnico para cura·r a xénte como
pergunta polo seu pulso coa xusvpor unha acción delegada de Deus.
cia.
ballo de escravitude para potenciar o
trabal·lo de criación. N.esa liña esta Cada indivíduo ten o seu potencial
-O ·progr,eso é unha cousa qu~
mos e a 1'6xica ·masculina neste intre . ,de curación .e a partires daí é cando non se de én, apesar das clases~ mani . está sendo obstrucionista e non · ten
facemos programas terapéuticos, pro- püladoras da arde social. Espana -non
liñas de sa·ída, non ten elem'entc;>s de
.gramas de edl!Cacióri, de autdforma- . pode ser sempre o cu da Europa ou a
esperanza; porén, sinto que as mulle~ · · ción, de autocontrolo, e esperamos . fronteira eón Africa pois tedas aspares que paren ainda teñen algo que
·que en tempos próximos iso sexa o tas da civilización' Ócidental .téñense
comunicar e que dar ·áo mundó".
usual e o ordinário, estamos tratando que¡ lnteg.rar·progresivamente en tod?
.- Ven de se celebrar eh A Corufla
de rachar co esquem~ do dogmatismo o universá, e· ese é un proceso de 11-.
o segundo Congrésb Estatal de P!ani- . médico".
berd_ades p~rsoais, e xa non· se.p~den
ficación familiar. ·'Cál pensa liostede
., _-:--Pqdet(amos fa(ar do que vuigarinstituir desde o poder ft:éos a libe~~ qúe debe ser . a función- .destes cenmente se entende pon medicina alter.- ' dad e persoa.I, porq'.ue non o con~e_nti. tras?
, -...-=.
naNva. .E realmente __.,'alternativa", ot:J
mos. Xa non 'ha.i barreiras o suf1c1e n.;¡ a b SQ
'(' 1u~
·· ·_ cabe f.·"'f.ar 't al"ez· ·dou:t·r.·<>s' .fl.&or~mas m.'át's temente
subtis ou fortes
'
íb 1 ·para pensar
- D_e b ian ter un comet1.,...o
tamente revolucionário, tal e conautenticas "de ;'alternaiividader; cofttó .. que rso poda ser pos.1 e .
.
ciencfar á xente de que a Vida é nas~
a praticada por Enef>.o.· Landaburu en
Eu p~nso. que ·c9usa\1ai tir t éhve~
cér, crecer, reproducirse e morre·r, e
E1:Jskádi?
,llecehdo, degrad.ando cen · forza, _~ en
que f1ese proceso estamos absoluta- . _ - Landab.uru é. o · máis auténtico
agrés_ión xudicial. De feito no~ tenen
mente desprotexidos da ciéncia, ó i:lo Estado espa¡:íol, colabora_d or noso, . demasiado interé~ en montar 1s.~o, en
que a'té agora estamos sofrendo·éomo
para_ máis sin,ais.-A medic·ina alterna- .• cande-ei.ró popular, porque saben que
un castigo divino, co.m o u~ha impositiva está copiando os esquemas e os
teñen as de perder, pois nós esta~os .
ción fatalista. Xa vai senda hora de · dogmas da meqicina tradiciqncil 1 traen plena. franqueza, COI"! declarac1c:ins .
que a- xerite ·se reprod~za cando lle
tanda de busc(!r un lugar dentro ·do
públicas,. que non teñen nengun. tipo
dé a ·gana e má.is nada; a sexualidade,.
esquema, pero por outra banda -hai
de 'reperousión poi ítica nen legal. .E~- ·
tan manipulada neste momento, SOxe_nte que está tratando de Fachar CO
tamos ·descaradamente · falaodo e dimente serviu como veículo diso. Hai
esquema...
cindo e a xente non se mete co~nosque ¡:>otenciar unha forma de -relaciór:i
.
co, 'senón todo o co.ritrário, e 1mos ._
.
· -Que, é o tea/mente alternativo...
aume·n.tar a escalada ate' ond~ chegue..
na que prime
é! sensua l'd
1 a d e; o pra-cer, á marxe da reprodupión, pois hai
·--=Efectivamente, pero existen fór~
L. MENPE Z
que contextualizarla dun modo difemulas alternativas m~nipUladas _de
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para asegura:r que non se dé o aborto en casos que non estexan contemplados pola lei, para o cal esixe
que: outro médico confirme a existén_s;ia de ·perígro ná vicia: da'.naj. Ao
mesmo tempo , para _protexer a saúde da nai, e qúe o aoorto se faga en
c0ndicións, di que deb~rá facerse
en centros., públis:;os, ou ·privados au-_
torizados, para disminuu o risco danai.
,
·
A senténcia di que mesmo pode.ria a leí . excluir de responsabíbdade
penal á muller que abortase sen eses
requisitos.,, xa que o seu fundamento é un aeber Clo Estado , e· non da
·muller, á que .se quer protexer. O
q~e _pasa é que csm tanta prote-cc1on, ese cativo numero ' de mcilleres que poderian usar a leí, vense
impedidas de facelo legalmente e
posibelmente o fagan en moito pío- .
res condicións que si terian abortado -coa lei en vigor, ainda que 5en .
tanto requisito .
· O mellor da senté.ncia, como dixemos, é que nos. dá -a_esperanza de
que podamos chegar a t'er unha h;i
que contemple a meirande parte das
causas reais do aborto; se non a
conque.rimos d~ xeito que se contemple o direito á liberdade da muller, nunha _cousa tan fundam.ental
como é ter ·ou non ter un filio , sen·
ter que explicar a ninguerr cousas ·
tan íntimas éomo a causa para abortar, causa que~laramente non"se fai
por gosto, parece ser que terem~s
que esperar a que outras forzas má1s
progresistas cheguen ~o parl_amentc>,
ou que forcemos as actua1s. a que
despenalicen o aborto nos demais
casos nos que os direitos das -mulleres sofren se se mantén o embarazo.
Velai a nosa loita. ·
·
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parlamento
Monte~

en man

com. ~n

.Con García-Sabell qe· presidente

- A p~sieión ~o~ ,pid~gáns dja!lt~ .~ºT·
Parlamento pqqra q'l:Jedar 8ef(nida,
claramente ~o ve~ o coníportamento
dia.nte 9a sesión .celebrada_ o 16 de
Abril . . Habia dous P.ontos .1rryportan:
tés na órde do dia: o proxecto da .Le1·
de Montes e un informe do C0nselleiro de Educación e Cultura sobre a síM I N~'srrnro DE E:OUCACION y CIENCIA
tuación do galego no ensino. Mentres
INST ITUTO NACIONAL DE ASISTENCIA Y
PR9MDCION DEL ESTUDIANTE
'
que para presenciar o in!orme e debate sobre o galego hab1a . nume!soso
PROVINCIA 'DE
público; mestres, poi íticos., funcionários ... a lei. de m·ontes parecia non im·portarlle ninguén,' non se viu por ali .
nengu n labrego e p~nso q.ue a maioria
ER O ~ .
dos que · van resultar afectados dun
!LA t '.'.°
.
' -·
oU outro xeito pola publicación desta
· leí non se inteiraron de nada; a bon
Pongo en su conocimiento que, de ~onformic/hd con lo dispuesto en las O.O. M.M. de 28 de ·Óíci~m·
seguro que moitos ainda non saben
bte de 1983 _(B. O. E. de 3 de
de 1984) y normas complementarias
ffJS QU€ se regulan/ as Becas y Ayu"qué é isa da autonomía".
das al Eslvdio. hil sido
PROPUESTO pata la concesión d~ una 8C"r:a p;ua f>/ cu1so acadf!.mico 19P.4 ·85 cofl ., _
caigo al P.!.esupucsto ~el INAPE. Deberá presenta1 en el Organismo Gestor la documentación que se consigna ar
E non seria mal que se inteirasen
1
~~:~~od~ee=~~:~~:;;,c;~,;~j~,;1§ ~~tdida de efectividad de esta ctedencial. Comp1obada la 1efe11:d; ~':e~:~~~
aqueles viciños interesados nos monel Organismo Ge_s tor confirmará, modificará o denega rá la Beca para la que ·ha sido usted
.tes comuns, porque esta lei pode
propuesto.
'cambiar moitas cousas. Até me atrevería a dicer que non estaría. mal que,
OESPL. llBROS
21.GOD
1
visto o proxecto, se empezasen a movi 1izar para que non sexa aprobada
1 BACHJLLERATO UNlflCAOO POU,VALENTEI RE.NOVAClON
definitivamente e se ~mbiasen _ al
guns pontos na comisión. Hai · sobretodo un artículo perxudicial para os
Dios 9u11rde o yd.
.....,.. ... ,. ........... _
_ de
de 19 ...... ..
víciños. Trátase do artículo 9 que
DELEGADO
PROw~ífE°"'r':""i!o"ffs'E'ilJERU
OE EOUCHION
atenta a eséncia da própria comuni•
_,
dade ao dotar de titularidade xurídica á Comunidade de Montes, sacán- ·
do lla aos próprios "'.iciños esa proprie- ·
dade que sempre ostentaron. Ade- ·
.
.
mais é un proxecto parcial, xa que só
cas .e imaxe", un pouco como AlGarcía Sabell pode ser o novo preabra nxe aos montes xa clasificados,
bor nestes momentos.
~idente autonómic.o despois das
rebaixa as garantías esix1beis e abre
eleicións, 'se propseran as teses de ·
Mais o pacto" non ficaria só niunha vía á usurpación dos montes; a
so., senón que éxisten conversas
Francisco Vázquez e Ceferino
propriedade queda ligada á persona_. Díaz.
- con determinados conselleiros da
lidade agrária dos viciños, polo que Neste documento "Coí!selleria" pasou ser "Conserj.eria" por obrá e grácia ·do
)\unta· para que despo,is das eteic
·. Intentan· Vázquez e Díaz que o
discr imina aos non labregos, non se Delegado Provincial. O s1:1bconscen~e _traicionouno até deixarlle expresar que a
cións se pasen a CG,-prometéndoactual Delegado do Goberno · en
admite -a libre decisión dos vlciños e "Conselleria" p~uco máis é que. unha "Conserjería".
lles conservarlles o cargo. Fálase
Galizá sexa o cabeza de lista· do
ademais estes terán que .Pagar os déPSOE. . lsto non é nada novo e· de Vítor Vázquez Portomeñe e
bitos contrafüos por aqlleles que lles
até de Xosé Luís Barreiro. ·
sempre fai unha obsesión do alcalpor Camilo Nogµeira, quen afirrnou
usurparon os montes.
'
· Este seria en ·síntese o plan de
-de
coruñés.
Até
agora
García
Saque faltan "critérios, estudos lingüísNestes pontos parecia· coincidir a
Francisco Vázquez ~ e Ceferino
bell !1egábase a aceitar porque non
ticos e non' ten instrumentos para leoposición. Benxamin Casal, que apreDíaz.
,
quer.1a
ser
perdedor
e
tiña·.a
certi·
. yar adiante 1:.mha poi ítica auténtica".
sentou un proxecto alternativo caliAs conversas princ1p1aron xa
duine
de
que
o
PSOE
11on
ia
conPasou logo a enumerar ónde non se
ficou ao do ·Goberno de "o mell~r inmoito tempo antes d~ qué Vítor
se;;¡ui_r maioria nas eleicións autocumpre a Jei ... en todos os lados. ~
vento para despoxar aos viciños dos
Moro aceitase apresentar_se como
nom1cas.
·
Sf7«-<4
.~ueüo
~vd;
.
·
Olives
Quintas
afamaba
·taxanfeseus mont~s, desppis de que xa o fi.
candidato por CG. No seu mo. · Pero ultimamente entraron óU.mente que '~o galego s·egue a ser a se~
x7sen o. Estado, Província e Municí%.p~,,,
mento falouse d~s·, pres_ións do
tros- eleme~tos _en xogo que poden
gunda .língua, e non polo uso".
p10".
PSOE sobre · o candidato de CG
<G',_¿,.~,,.:U. .ü .& gud4~ tÜ &
face,r
·
cambia~
este
panorama.'
Sei·nter.:1-·
Defendeu
ao
Goberno
ou
Tanto Benxamin Casal como Gonpara non comparecer, que parece
gundo . pudemos saber de fontes
·touno, Adolfo Abel Vilela'que, x.a no
~,ü~ ·
zál ez Mariñas, asesorado por Recemil
que remitiron logo. _ ·
_
s
ocialistas,
enfre
ntadas
a
este
procomo da sua nefa~ta intervenciá'n.,
que procurou nas Xornadas Agrarias
Nun momento dado tamén al·
.afirmou que "a administración Cen·- - .'xectQ, hái. xa un p~cfo entre CG e
coll er o máximo de documentación
gun meio de comunicac·ióh se re·
.PSOE
cara
as.
eleici(lns.
Segundo
·-tral ten no emprego do español a sua
sobre este tema, coincidiron en que o
feriu a García Sabell como candieste paéto, García Sabell. seria o
diferenciación".
proxecto era· claramente intervenciodato
de Coalición Galega. Agora
candidato .do PSOl=, apoiado logó
, O Conselleiro insisti1r que o que
nista e. dirixista' xa que non se admite
todos estes rumores parecen fusiodos-.
ccimicié>s
por
CG.
No
.
futuro
intentaqan era sensibitizar a povoaa libre decisión·dos viciños:
narse nun .'coa consecución deste
A tarxeta do Vicepresidente da Xuri- ción
Gooerho en'traria Vít-0r Móro co:•
para ·que talasen galega e ·non
lsto foi ·negado por Manuel Igle- ta en idioma cervantino.
·
, mo vice-presidente e executpr da . pacto, aoque se opoñen alguns di·
imporlle, xa que desta maneira. pro ~
sias Corral que, unhas veces en galerixentes socialistas.
~.
de
normalifación
1ingü (stica, nun dos.
du'ciríase o rechazo; que era o que
'poi ítica cumprindo García Sabell
ga e outras en español nunha intermáis d papel de "relacións públiA. EYRE
vención que facia cont~r a hilaridade poucos pontos progresistas. En se- tentaban evitar.
Pero se _a ca.mpaña de sensibilizaá maioria por respeito ? idade, polo gund~ lugar porque foi Carlos Casadeslaba zada e contraditória que re- res, colaborador da .Xunta nalgunh'a ción non se pode' cuantificar cara fó"
su'ltou nalguns momentos, afirmou campaña, o encarregado de pergun - ra, si se' pode cuantifi.car o eco. que tiqu_e o direito de superf ície que recla- tarlle a·o Conselleiro. En terceiro e úl- vo na própria Xunta. De1xando xa a
maba CG "é a ruina agrária dé Gali- timo lugar, poder íanse citar moitos un tado o's ofícios, circulares, empreza", xa que a enfíteüse (añdou toda a niáis, xa que o PSOE é o menos indi- gados, etc., e rriedindo· pala aceLta- - En várias.·localid?des galegas
mañá con esta palabra a voltas) ou cado para fa lar de normalización 1in- ción no pr-óprio Goberno, ternos que
contrato de aforamento fixera xa ver- gü ística; para ollar como ten asur:ni- ha i conselleiros que non se pignan en
do este aspecto o Partido Socialista talar nengunha palabr.a en galegó. Ali, .
ter moito sangue ..
chega
con referirse ao concello de A 11 nu parlamento criticouse, surprenNoutro ponto no 'que non habia Coruña;
que segue a usar en todo c dentemente, qu~ no. Consello utiliza- ..
acordo, pesto que Iglesias afirmara idioma
español, por non· talar do De- sen , o español todos. Pode ser unha
que estaba en case todo de acorde
do Goberno e presidente da mostra de.cóm0 están as cousas, pero
cos outros proxectos sobretodo co legado.
Real
Académiá
Galega.
·
como· é a porta pechada, n inguén se
do. PSOE, era no refe;ente a se a claAsi as cousas o· debate teria ql!e .inteira. Pior é o uso qu~ tan 'ncf'ParlaA_ ~~rdinadora Naéion~l -de Orgasificación dos montes a debia de fanizac1ons pola Paz ten prevista a reacer ún ~urado ou ben, como se reco- ser unha pura contradición plantexa- mento, pero a.inda non tan grave co1.iza~ión de diversos actos por toda .a
mo que as declaracións aos meios de
~le no proxecto gubernamental, seria do en termos políticos, pero que non
cuallou en nengun momento, dado comun icación as fagan case todos en Gallza co gallo da visita de Reagan.
o xtilgado ó encarregado.
,
Nos actos participarán diversos co'lecP,or outr?. banda, a exposición, de . que precisamente a Vázquez Porto- español. As suas tarxetas tamén están
meñe
polleo
lle
poden
achacar,
a
non
tivos,
como os Comités anti-Otan
xa
no
.
nese
idtoma,
e
non
digamos
motivos fe1ta polo conselleiro de
Casal, A Revolta, etc., esperándos~
Agric'ultura, Oandaria e Pesca, non ser ~ sua " aposeria'', como o ·califi- <11ue falan l)abitualmente.'
tamén a ·colahoración dos partidos
Asi · as causas, hai que dicer que o
· concorda nada co anteproxecto, até cdu Camil~ Nogueira, ainda que lle
poi íticos. Nestes actos declarase a
o pomo de- que algun deputado afir- adm itiron que o. seu departamen:to Portomeñe non tivo nengun eco no
Reagan "persoa non ·grata", r~xeitan
mou que .parece que na Xunta hai podia ter boa vc;lntade. Foi polas·pré- seu predicamente- diante dos · seus
uns. g~e se encarregan de facer a ex- pri¡:¡-s contra<;ficións dos partidos e, compañe.íros~ inclu ído Fraga, que-veu do a visita e pronunciánaose ademais
porque -directamente non l~e pod¡an . anatematJzar "na rádio galega" en es- pola paz, contra a Otan e polo uso
pos1c1on de motivos e outros as leis
dos gastos militares en .mellaras ·soAsi· e to~p, AP r.echazou os proxecto~ crtjcar moito ao- Conselleiro, . polo paño~, deixando as "causas claras".
Pero por aí non ·atacaron porque .ciais.
~lter.n~~1vos. Agora a agardar 'que .en . · que .o debate discorreu, a non se~ por ·
Vários. atitc;>buses sairán tamén 'de
p'ar.~e de Camilo Npgueira, tm pouco
c~m1s1on "salven", no posíbél esta
Galiza para receber a Reagan en Maguante branco. Habia qwen tiña tod?s, agás Camilo Nogueira, . teñen
!;1., .se _non .... voltarase, seguramente, á de
mo1to
que
rascar.
drid o 5 de Mai.o , seguindo a convo-.
lo1ta polos montes", que realmente comunicacións· da Consellaria de Cul- ·
E,n suma, c¡ue ainda que Ca'rlos-Ca- catória da Coordenadora Estatal que
nunca deu acabado.
. tura· e~ .español, pero non quixo saca- sares .se enfadase e se mostrase duro
ten o lema de ''Re~.gan o que Realas a relucir.
só na voz, na sua faz 1ívida, ªº eón~ gan: Otan no11, bases fara".
Critieous~ sobretodo a non exis. A.irania,do debate sobre o galegr;! . ,.
téncia de. planificació.n lingüística, o testarlle ao Conselleiro, xa que. entenEn Vigo o dia 7·, ás 7 ,30 da tardé
·A preséncia do Conselleiro de Cu~tu que foi negado polo Canselleirn. Car- deu que lle podía estar botando en
e desde a Praza da Constitución lecara
algunhas
actuacións
suas,
ao
cor~ .Para informar da poi ítica !ingüís- . los Casares "afi'rmou qµe se podian
varase a cabo un "recebimento 'polaborar coa Consel.laria•e agora facer
t1c~ . desenvolta pola Xuh ta, pódese estar tirando millóns, con boa vontapular" de Ronald- Reagan. Tamén en
que tiraba a pedra, desperdiciouse to- Compostela ~ Coruña haberá divercal1f1~ar ~orno pura ironia.
de, e non recuperar o galego''.
, P~1me1ro ·porque esta fíxoo . a ins-·
O conselleiro, "moi zorro'' refe- talmei:ite · outra' tarde, pois; o que se · sos actos, nesta última cidade a 11 a.:
tanc1as do grupo do PSOE cando es- riuse _no seu ,intor:me ao campo do en- trataba era de facer eleitoralismo. ·
Festa da Primavera irá dedicada ao (f) • '
. te partido ten recorrido co~tra a "Lei 'sino da 1íngua, o que foi cdticado
tema da Paz.
A.E_
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.. E _log6,
o..porcó era c·oxo?

--7 /A

O Grave.

Con. motivo da
· seguridaq~ . cíudadana

Xulgamento contra catro
·. 111il.i tantes :dO BNG .

Suspendeuse outravolta
·
,•
o xu ício contra mifüantes do
BNG de O Grove po.r
. . ._ .
· . encadearse no a·xuntarnento ao .
non serlle permitido ao
,.,, .
Concellal Mascato .Bea, tomar'
posesión do seu ca(go.
A suspensión, esta vez, debeuse. á deLOIS DIEGUEZ
cisión d.o xuiz e non como outras veces a causas fortuitas
estar o .. xul' gado inundado.
·
Cando os. artífices das leis que van rexendo a sociedade confunde·n poder
Tomou a decisión Q xuiz despoi·s
con xustícia mal nos vai ir aos que, despois, teremos ~ue as cumplír. lsto
de que a acusación particular q~ixese
xa está · acontecendo de xeito abusivo. As ultimas le is que veñen de sair
meter, no mesmo xuíCio, .a óutras·
do Parlamento español son un ~ claro reflexo d~ ambicfón de poder do
tres persóas. que non foron incluidas
PSOE -enfrentada de forma parva, e máis irracional ainda, polo que venas ·· actuacións procesa is. A partires ·
ñen chamando "oposición maioritária''- que lexisla para se manter en·
caamaño Pral,. o candidato descfe hai
disto o xuiz declarou a nuiidade .do
todas as institucións ao précio que sexa, e non para dar .comprimento
me.ses par a AlcaJdia· o· dia do Plenoactuado
·a
partires
;do
e.scrito
de
'
caliaos desexos sociais de -maior xustícia. Asj vemos que en numerosos casos
Unha manifestación de pecjuenos ·co~
· ·
escándalo de O Grave.
ficación provisional suspen.tjendo o
a situación empiora a respeHo de tempos pasados 1 o cal, de por sí, manmerciantes e viciños de Moaña en dexuício.
. pio, como pode ser por exemplo o fensa dunha maior seguridade cidadatén unha perigosa carga de metralla doadamente _utilizábel polos no~tálxi- ·
. ·o fiscal pide 3 meses de arresto e
Plan de Urbanismo.
cos do franquismo, tan vivos e rufos como nos millares tempos. Ouero dina e en protesta pala presunta pasivi-·'
90 mil pesetas de multa. estándose a
Tamén afirman que ainda que non ·dade da alcaldia ante éste tema, ve·cer que a crítica utilizada para· volver atrá~, pode ter campo abonado e
s~guer delixéncias contra Bea Gotidar
teñen repartidqs as terréncias de alcal· ñen de ser calificados .pota própria al· ·
mesmo axuda fáctica. Mais a crítica e a práctica utilizadas para caminar
por un presunto delito dé sedición . . dia, cuestión que se vai deixar ao li· caldia como "unha nova fase da camcara adia.nte, nontanto, porque é máis perseguida e condenada que a anContra as persoas que oéuparon a cabre critério do Alcalde:
.
terior, polos que desgraciadamente seguen a se chamar esquerdistas, sopaña da direita para desprestixiar á
· lste pacto que alguns Galifican de maiori~ municipal".
cialistas, e todo iso.
·
'
sa .consistorial para non de.xar celeCando este número de A NOSA TERRA teña saido xa estará en vigor .
"contra-natur.a", xustif ícano na opobrar o "pleno.da destitución'' non se
Para moitos dos comerciantes, o ·
a lei 7/1985 reguladora ·9as bases do ~éx'ime local, que é·como dicer.que
sición a Bea c;Jondar por antidemoestán a seguir acci9ns alg'unas.
xa estaremos nas mans dun novo ''rexer" institucional a nivel local, do
crático e afirman que o que preten- BNG. non ten verdadeira vontade de
Por outra banda, cando saían istas
que os seus presidentes poderán abusar até extrem9s non permitidos na
den é darlle a O Grave unha leción de . atallar os contínuos roubos e demais
liñas, xa se terá celebrado o pleno ·palexislación anterior. Ouero comentar moi de pasada alguns dos seua artira elexir Alcalde, que será con total · democrácia elexindo a un alcalde de incidentes que poñen en perigo a segas referidos especialmente á figura do alcalde e·da corp-oración, para de. direitas xa que os veciños v.o taron na guridade do município.
segur:idade Camaño Pral:
~
,
mostrar esta afirmación.
sua maioria a dereita.
Afirm~Hi os grupos coincidentes
Fernando .Abal, teniente de alcalO artículo 14,2 diseque "a denominación dos municípios poderáser,
Por outra banda Bea Gondar éstá a de, manifestou a A NOSA TERRA,
ñeste . proceso que non hai nengun
a todos os efeitos, en castelán, en calqueira outra 1íngua' española oficial
recoller firmas ante notário para re- sobre este tema, que as acusacións
'pacto entre eles senón unha converna respeitiva comunidade autónoma, ou en árhbalas duas". E dicer, que
currir diante do Tribunal Constitu-- rion teñen fundamento, dado que o
xéncia de critérios ·nos temas de meicalquer cidadán poderá seguer nas reaccionárias liortas sobre o noso idiocional a decisiá'n da Audiéncia.
rande tra~cendéncia. para .. o · municfíndice de delincuéncia de Moaña é o
ma· nacional das que aqui en Galiza sabemos tanto.
máis bab(o do Morrazo e ~ompará
O alcalde segundo o artículo 21-1 ostenta, entre outras causas, a ·atri'bel ao das vi las de semellante número
bución de ''dar obras e servícios sempre que a cuantia non exceda de
de habitantes máis seguras. ·
cinco por cento dos recursos ordinários do seu presuposto total. nen ·do
cincuenta por cento do 1ímite xeral aplicábel á contratación di reta con
A manifestación dos comerciantes
.
..
arreglo ao proc~dimento legalmente establecido". O alcalde, pois, terá!
rematou diante -da- casa do concello,
Un grupo cle mozos e militantes da ' de traballadora, que está se!'ldo sobre- asistindo,- ·segundo a Policia IVÍunicipoder legal para negociar, segundo os seus intereses particulares, con canXuventude Obreira Cristiá Galega fie~plotada coa excusa da "Crise". En
tidades tanto májs altas canto maior sexa.o presuposto do município. Po· xeron entrega- eri ·Correos de máis
sectores como construción, hostela- pa~, 128 personas,· e 500 segundo os
derá negociar, xa que lego~ con cartos públicos para o seu proveito pródun centenar de tarxetas dirixidas
ria, textil, etc., hai moitos mozos e convopantes. Para a alcaldia, o feíto
prio ou de clan empresa'rial. presidente da . Xunta de Gal iza, co
mózas · traballándo clandestinamente, de que concorresen pouco máis do
"A comisión de goberno integrarase polo alcalde e un número de contexto -~'No Ano tnternacional da Mo - sen _,contratos nen seguros, coa amea - centenar de viciños, entre eles mulle- . ·
cidade esiximos Solucións ao Desem za do paro ante calquer intento de _ res e neno.s, quer dicer que nen tan
cellais non superior a un tércio do número total dos mesmos, nomeados
prego".
. reivindicación para a mel lora das con- sequer acudir.en a totalldade dos
e separados libremente por aquel, dando canta ao pleno" (art. 23). SeAs tarxetas foron firmadas por-ordicións de traballó e salários.
gundo esta conceición ditatorial os grupos de presión económicos, cacimembros da Asociación de Comeredw;:ativas,
partido$ _A XOC Galega ent~nde que no ciantes que eran os convocantes, pois
ganizaéións
quis etc., teñen campo aberto para facer o que lles pete cos intereses dos
ofüeiros e nacionalistas, organiza·
Al·M as institución$ teñen de aportar
cidadáns. As pandillas de caciques tan coñecidas nas nosas cidades brinda'cióri.s políticas xuvenis, asociacións e
solucións concretas aos problemas este colectivo canta xa con 150 sórán con 'champagne' a en·trada en vigor deste poder ·que se lle oférece e
persoa~ que, se aderiron aos obxectique a mo~idade da clase obreira está cios.
utilizarao xa sen a timideza que agora desfai él lei. Calquera conceito de
vos da campaña.
a sofrer,. e non quedarse somente ·
Nun comuhicado da alcaldia indidemocrácia, con isto queda anulado, xa que de pouco van valer os conceA XOC Galega quer denunciar a . nuns actos máis ou menos publicitácouse tamén a incongruéncia de que
llais que, a inda senda numerosos por un partido poi ítico ou coal.ición,
siwación ·de marxinació,n da mocida:
rios ou de imaxe.
se manlfesten diante do axuntamento
non acaden maioria. Ademáis as sesións desta comisión de goberno que
e que, en cámbio, só se .apresentase
ven sÚstituir á Permanente no serán públicas (art. 70) o cal empic:>ra as
unha comisión ante o Goberno Civil,
cousas.
.
cando as competéncias da Seguridade
O secretário da UMG foi a~usado
O presidencialismo do Alcalde ou Presidente da Diputación,,o seu asecorresponden a este último o_rganisgurad ísimo poder, vaise vendo en todo o articulado da lei. No 46-A di
impedir a tallp. de. m.ozos
mo.
que "o pleno celebra sesión ord inária como mínimo cada tres meses", ·
tempo que en moitos concellos galegas se ·está a destragar para o goberno
Fontes municipais denunciaron
municipal cando o alcalde non se quere so·metér ás decisións matoritarias
tamén as presións exercidas , sobre '
dos concellaii. E no. mesmo artigo e apartado dise tamén que a celebra.-certos comerciantes para obrigalos a
ción dun pleno extraordinário solicitado por unha cuarta parte ao menos,
· cerrar, aigun dos cais foi amenazado,
do número legal de membros da Carpo.ración, poderase demorar até dous
por un piquew. con que lle ian queimeses,. co cal se invalida de novo o control sobre o alcalde.
mar o local.
.
·
Con isto e outras cousas máis, que non podo comentar por falta de espácio, gostariame ver a expresión do ex-alcalde de ·o .Grave oLi do actual
"Eles saben os temas nos que nos
Fernando Abal, secretário nacional
alcalde de A Coruña -por poñer dous exemplos dos moitos que hai:- ao
ñecefo como autor de coac1ons. O poden incordiar, manifestou F. Abal,
da UMG e teniente de alcalde no conxuiz decretou posteriormente ar li- e , por iso actuan. A campaña deste
ler o texto da lei. As ilusións das suas vidas ficarán colmadas. Mais o piar
cello de Moaña, ven de ser ·condena·
berdade e ·o sobreseimento do caso. ·
sector dos comeréiantes é unha monha ser fitar para as caras dos cidadáns galegas cando se vexan abrigados et
·do a unha multa de sete mil . pesetas,
o
26 de Abril a Garda Civil levou ta'xe d 9 direita. A primeira fora por
sacar de novo as puchas, meter embaixo do brazo o xamón e ter que sensuperando asi, en duas mil, a própria
a cabo a marte-do mozo moañés Cartir a frase retranqueira do cac,ique siue tantas veces ollamos nos debuxos:
los Neira, .0 cal de'u lugar a múltiples ter só a bandeira galega no . Axuntapetición fiscal. Abal foi acusado d~
"E lago, q porco era coxa?".
manifestacións e críticas en contra mento; lógo veu o de que nós apoiáparticipar coactivamente, xunto con
deste corpo. Párece ser que ta.I situa- .. bamos a ET A, ao non pronunciaroutras 30 persoas, nun boicot á. talla
de mozos o 11 de Marzo do 84.
· ción influiu para qüe o 30 dese mes- nos en contra; .e agora isto".
. A aüséncia de · probas e de testimo mes; se voltase a abrir o caso de
Fernan90 Abal.
·
. Segundo Abal, os asuntos que
gos en apoio da tese fiscal -o único
rríáis .preocupan actualmente ao con- ·
testigo presentado po-la acusación éra
un policia múnicipa·I suspendido de
o . ple1w do CQncefto de Moa.ña cel lo son outros, como os do paro ,
emprego e soldo por intento de vio·la- " aprobou, recentemente, -sobre esfo mocidade etc. ~Sobre a seguridade 'ci·
·ción, o cal nc;m compareceu ao xu ítema, unha moció_n. na que se pro- · dad~n manifestou que a Garda Civil
nunciaba en contra do xuício, pala
·
·
cio-, determinou que a senténcia siabsolución ·do acusado, en contra de ai,nda segue a pór multas indiscrim1· .
nalase
que
!.'non
quedou
suficienteA Consellaria. da Pr.esidéncia nomeou
A decisión teria sido tomada por
facer a mili no exército españ<;il e nadas e.ntre os viciños, especialmente
funcionários interinos a 63 persoas Xosé Luís · Bam~iro, a presentando a mente demostrada a existéncia dunha
polo direito á obxeción de ·concién- entre os mais ·xóvenes; precisamente
falta contra o. orde público"; sencfo,
que non aprobaron o exame convoca- sua dimisión, dise, verbalmente o Di· ainda asi, aplicada unha multa por
cia pm motivos políticos; votando a cando se éstá,a cumprir un ano, o 26'
do ao efeito. Tamén concedeu 49 rector Xeral da Función Pública, pre- "coaccións", segundo senténéia do
favor o BNG e en corrtra AP, CIG e de Abril, da morte, a ·mans da Seneprazas máis das previstas na convoca- sidente do tribunal.
Xulgado .de distrito de Cangas, des- . EG.
·
·
· · . mérita, de Carlos Neira. Paré! odia 2.7
tória de proba, dados que constan no
pois da vista celebrada o dia 30 de
En parecidos términos foi firmado está convocada unha concentración e
.
·
Diário Oficial de Galiza e foro11 de- ·
Esta é só a última do que os sindi- Marzo deste ano.
un documento pola prática totalida- . oferenda floral no cemitério en ho~
Ao dia segu.inte da talla, o concenunciados polos distintos sindicatos.
de dos estudantes do . 1nst1tuto de- F P menaxe a este mozo. A data foi lemcatos estiman "como cacicada e ned~ Moaña, o lnsti.tuto de BUP de
A meirande parte destas persoas ' potismo" das contratacións do per- • llal detido pala Garda Civil, permaCangas e a Escola Náutico. Pesqueira brada tamén cunha carta que suposnecendo
esposado
a
un
banco
do
pertencian á Consellaria de Educa- soal da Xunta. Nun próximo número
de . Bueu, a iniciativa de E RGA. O ta mente lle dirixian os xóvenes moacuartel mentras os quintos foron
ción e Ct.Jltura e tiñaselle notificado o· incluiremos un amplo informe sobre obligados a desfilar por diante del,
xuiz de Cangas· negariase posterior- ñeses, firmada p_olos mesmos e repareste tema.
cese.
tida por todo 6 município. ·
mente a recoller as firmas.
~en que nengun deles declarase recoN. 268 / 25 DE ABRIL/ 1985

·ou a nova lei
.de ·,réxim.e local
-~
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111 xornadas Ag_r~rias

A pequena -agricultor~ ,e·a ·CE-E protag.o nistas·
Do 12'

ao 14 deste mes tiveron lugar en ~ C()ruña as 111 Xomadas

~

Agrárias :sob o tft_uló ~e "A-pequena agricultura".
.
.
Participaron. nelas má1s de trescent~sipe!.S9p_s, -redactándose afinal
unhas conclusións, onde ~e pon de man1festo 0_ perxud.icial da
·
entrada na CEE para Gal1za, entre ou~ras cuest1ons.

co~

dedaivive-

al1mr á

Foron estas terceiras ~c;>r~adas ~en
dúbida as mellares e ma1s 1mpor:té,m~
tes das que se teñe~ ,cele~rado, e as
que · menos repercus1ons t1vernn nos
meios de comunic.a~ión, surprendentemente.
· .
A detonación de conclusións, ·fei·
to novo nas xornadas, _é, cara o .exterior, o aspecto fundamental, m~1s p~
ra chegar a elas houbo que d1scut1r
horas e horas aportándose dúcias de
dados que, ~final, deixaran nioitas
causas claras. Houbo alguns dos presentes. que se laiaba o que non se puderan televisar alguns dos debates, e
si metesen partidos e partidos de fút- ·
bol. .
Ao tema,' xa de seu interesante e
transcendental, veulle axüdar que
nestes días se lle dese o visto bon ao
Estado español para entrar na CEE.
Así a maioria das xornadas xiraron
sob're esta cuestión, pois as distfntas

áreas en que · e5tab.an dirixidas· vanse'
ver inc:ici'ip'ás ·pala CEE. Se a·pequena
explotación familiarr de vacl!no · seguramente o'· tema máis importante e
onde os rnellores técrricos na matéria .
demostraron a· sua altura- se vai ver
perxudicáda irremisil:;>elmente·; á hórticu·ltun;i e floricultura poden. ser unha· sa ída,· así como a gandaria sen terra ,__non a ·vacuna por süpmto. Esta
situación tamén influirá socialmente,
·ainda ·que no q1,.1e incidira máis nesta
área é na problemática actu.al. ·
Detectáronse erras nestas xornadas, como o de que se a_dmitan algunhas comunicacións qué" só se apresentan para ''gañar pontos" e que tratan aspectos técnicos mor -específicos, que se' ben terian cabida noutros
congresos, aqui· están fóra de lugar;
ou o non cumprir·os horários. .
Constatouse o aumento do número de labregos con· relación a outros

anos. Hoxe por hoxe as Xornadas q~é~itos feitos entre ·empresários de _quen o pediron foron homes.
Al!_rárias acoll_en a todps aqueles. que distintas zonas do Estado (en Galiza
Na área é;le vacuno resaltoüse que·
tenen . algo verdadeiramente intere- 9on se , real izaron), que daban como b ·. problema non era só de e5tructuras
sante que , füéerº en relación ao agro
resultado que estes consideran ''moi- agrárias, senón que habiá. que adecuar
.
.
galega.
to mellares traballadores" aos obrei- tamén a indúsfria e os circuíios coParaJelamente ·notouse a auséncia
ros "simbióticos", afirmando que son tneréia.is, .se sé quería evitar cjue"todo .
de calquer persona relacionada coa
máis dóceis e que non crian conflitos. seguise igual. Afümouse tamén, G:¡Ue,
administr~~[ón autonómica, que esta-:
Na área de eiéncias sociais non ·se · . contrar,iamente ao que ve.fíen sosten•.
ba convidaC!a. ·Non foj . este o caso db
poden sacar conclusións pois é difícil . do ·algtJn.s especialistas ·a ·prnfución
.
lácte·a non é nengunha solución cara
. ~inistério dé Agricultura,; o próprlo . . estabelécer uns postulados. ·
titular do departamento l:lnviou un · Ainda asi, _pódese dicer que houbo a CEE, dado que estes pais~s son tate.leg·rama de apoio e . váriós técni· unha certa unanimidade en criticar as mé.n excedentários e aqui non hai in--·
cos de alto rango do Miriistério ·esti- conéentracións parcelárias como se dú·strias transformadoras· axeitadas
!
con denominación de orixe.>Por este·
veron nas xornadas. Tampouco asis- estaban a facer .
Tamén ·se puxo de manifesto a motivo', facer queixos ·na casa non sétiu ningu13n do PSO§· en Galiza.
marxinación 'que sofre a muller no
ria ningunha solución, xa que non se
Outros ·aspectos a_resa lt~ r
cámpó e cómo os cursos de ·capacita- poderiari comercializar, a non ser que
ción van dirixidos sempre a homes
se fagan trámites para que estes sexan
Se nas conclusións. se recol'len· ·as fei·
cando moitas veces eses traballos fan~ _ dunha gandaria saneada e os fabrican·tos máis significativos do debate naqueles pontos nos que os partici'pan-· nos as mulleres, nen hai créditos para tes teñan a t.arxeta de manipulación
as xbvenes agriculturas, e ·si para os de alimentos. Criticouse que na Gali·
tes :estabán totalmente de acordo·
homes .da mesma sítuación, e cómo za non exista unha planificación agrá•
houbo tamén outras intervención~
se discrimina ás mulleres á hora de ria, así como os -presupostos· e modo
dign¡;¡s de mentar, tais como ·a da
conceder crédito·s para explotacións, de actuar da Xunta.
economista Miren Etxezarreta, ·que
facend c referéncia a un caso acorrido
Nun · dos colóquios, un labrego
f~lou ·da "AgricuJtura de tempo paren, Corcubión, ·onde lle negaron 0
lanzaba un SOS: "Hai que facer algo;
cial", concluindo na sLJa exppsJción
que este tipo de agricultura non é . prestamo a cat~o mulleres ·que que- artellar algo, o qpe sex-á''. Nestas·
rian pór un invernadeiro, pero si llo Xornadas ~grárias aportáronse algunnengunha solución, pero que lle intederon para a mesma .aplicación c~ndo has solucións.
· A. EYRE
resa ao sistema. Referiuse a. uns: in-
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PEQUENA EXPLOTACION
FAMILIAR D~ V ACUNO

1.-Que o Estado reparta a Cuota de cuantificación do . leite por
área~. produtivas e número de explotac1ons que producen leite cada unha e que o · leite galega ~e cu~ntifi
que na cota máis alta pos1 bel.
2.-Que )no prazo de tres anos se
estabeleza unha indústria láctea galega con impulso público que<sexa
C(lpaz de transformar a totahdade
da produ ción galega.
.
3. -Que as indústrias lácteas .gal~ga_s, privadas, públicas ou cooperativas se~federen para comercializar
produtos con denominación de orixe e sexan capaz de coller cando
·menos a metade do ·mercago peniIJ.sular de productos lácteos.
·
ft,.- Que a Administración axl:lde
á cnaé1on de empresas de transformacióñ semipú blicas.
5.-No campo produtivo acelerar
o proceso de modernización das ex~
plotacións a un .ritmo de polo me.nos 20.000 explotacións.por ahb . _
, 6._-Qüe .as Administracións autonom1ca e estatal elaboren por fin
programas de política agfária coe:
rentes.
7 .-Que a Consellaria de Agriéult1:1!ª certifique .e pague as sübvenc1~ns que con cargo ao REPLE do
ano 1984, debe aos gandeiros de ·
L_ugo, Qurense e Pontevedra e que
ª~~a non se fixo efectivo nen a primeua
·
·
8 ....:..Que o Parlamento se ínteire
do que .. acontece no sector lácteo .
galego.
9.-Que a Administración Auto-

Conclusións·
dunha Asociación Galega de Hortinómica, ao estar ;>raticamente paracultores. - ·
liza.da por decision do _pró.Prio exeO xerme desta xesto.ra terá a sua
cuh:vo -ao non facer efectivo o seu
primeirá xuntanza o sábad·o 4 de
próprio organigrama, pode arruinar
Maio ás 5 da farde no mercado ganmm prazo curto de tempo a todo o
deiro de ·santiago, para definir Obsector. lácteo .galego tanto o da pro- xectivos (produción, comerciali~a 
dución como o transformador.
10.-QU,e non se considere a pr.o- . ción, investigación, -etc.) 1 e o Regu. lamento interno de func1onamento.
dución de carne como unha produEsta xuntailZu é aberta a todos os
ción alternativa á d6 leite xa que iso
horticultores e· técnicos relaciona_é uplia falácia.
·
cos con e~te sector produtivo.
11.-Que o 30 por cen das explbtaeións de menos de l O vacas estiveron afectadas pela mastit€ no anó
·GANDERIA SIN TERRA
1984~85.
.
. U,-Q\le se fagan campañas de
Coellos
saneamento globalizadas a partir da
Que
é un sector.en expansión nestes
unidade comarcal.
in tres e sen -excesivos problemas de
13.-Que se crien centros comar-'
comercialización.
cais de control .e S&neamento para
Débese de potenciar a formación
evitar que, para facer un simples andos cunicultores .previamente á criatibiograma, se teña que ir a Lugo
ción das granxas de coellos, debido
desde calquer parte de Galiza . .
a que estes animais teñen un manexo moi delicado.
· .
CIENCIAS SOCIAIS
As inversións de ben ser moderadas non superando en nengun caso
A diversidade da temática e o mes-mo. carácter dela 1 interpretativo e
as 2s ·pesetas por coello reproduto•
polo tanto conflihvo, impediu sacar
ra aloxada.
.
:Potenciar as· Asociacións existenconclusións asumidas maioritaria~
mente, pero si contribúiu á plantetes e tentar de criar .cooperativas de
. xar uns debates interesantes que se- - comercialización e a ser pbsíbel par·guen abertos, so bretodó no referenticipación nos matadeiros.
te á ,m uller no campo.
·
Visó ns
E un sector que se actualmente non
HORTIFRUTICULTURA
está en crise, no futuro dependerá
E FLORICUL1'URA
das organiz<1;cións de compra dos
subprodutos típicos na alimentá. Chegouse á formación dun xerme
ción destes animais, de cara a evitar
dunha xestora para a constitución
V

as espectaculares subidas de précios
d~s elementos durante a época de
cna.
.
Utilización de novas subprodutos, incluir no racíonamento produto.s secos, etc.
Mellorar o manexo de reprodución.
.
Iniciar traballos de selección.
·Organizar a comercialización.
Avicultura
A) Xurídicas
.
1.-Que a actividade que desenvolven os agricultores (engorde e
crianza de aves sexa definida como
actividade pertencente ao sector
gandeiro.
· 2.-Que os contratos qúe os avicultores realizan .coas empresas comerciais sexan consideradas como
"A p arceria".
3.-Que os $ranxeiros sexan incluídos no Réxune especial Agrário
e non no R.éxime Xeral da Seguranza Social dos traballadores por canta própria ou autónoma.
4. - Que sexa .excluído do texto
co convénio da indústria de granxas
avícolas (aptdo. 5 Art. 3) . .
B) Crianza
B) Crianza
1.-Q.ue as autO'ridades sanitárias
traten de diagnosticar as causas das
·enfermedades' e descobrir a sua procedéncia.
'2. - Que as guias sanitárias sexan
produto dunha auténtica inspección

e garantan a sanidade dos p:'odutos
en circulación.
. , -

r

3.-Que a Ad·m inistración elabore un Plan Xeral de Piensos coas no!as ?~ mell<?rar a calidade e que as
matel!as .prunas sexan producidas
no pa1s.
4.-Que non se marxinen aos
·granxeiros Iia concesión de créditos
por parte dos organismos públicos ,
en especial do Banco de Crédito
_
Agrícola.
5 .,-Que a A~mínistracíón auto- ·
noma elabore unha Lei onde se regulen ':18 relacións "entr~ empresas e
granxe1ros como xa existen noutras
comunícacións autónomas.
Porcino
1.- Estudar a repercusión do in·greso na CEE ·e o referente á adaptación da regulamentación comunitária e nos incrementos. do ·custe·
previstos.
·
2.-Estruturación das accións de
sanidad.e animal que. ;>erniitan o
control e a erradicacion da peste
porcina africana e incrementar o ni- ·
vel sanitário das explotacións.
· 3.-Potenciación das asociacións
profisionais que permitan unha representatividade , 1;1ficaz na fixaciórt
da política no sector a todos os niveis.
4. - Iniciacióil - dos estudos m~ce
sáfios para cóñecer a -realidade do
sector a nivel de censo, produtividade,_ nivel d~ capacitación das explo-.
tac16ns mercado de gando etc:
.s .-Revisión da política de regu- ·
.lac16n do merc"ado que se· leva a· cabo 'através do FORP A.-
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negan\. Ja~ p j11cntJr1jp~CÍÓns t;eal.izaqas
1 os qué 11.e" aa1/cúr~tt<>"; ;~ :v~t~.; :. r6t~. ~·--" : i\ id.eolb1<'i~~c;i13'· l· ~~-~:k A~~j&r<tá1.i. s.nio.;·~ !~ipola Dirección Nacional .para· a· sua
. tando tamén que votasen outr~s p~r~a pola · lib,e~aeion nac10,naJ;. opos1~1en
soas· que ,non teñen direito a vot0, co~ _ a a~to~om~~ e a. cpnst1tu?-~-ó~ ~s.1 C?- expulsión, afirmando que ''todo é un
mo no caso de A Mariña".
.·
mo ~o !?ª~? so.<:;:1al e!!.º -~m~~1callsmo cúmjlo de falsedades e anédotas que
Manifesta tamén que pensa reco-. esparyohs.ta ·: Af1r1Jl?U. q.ue Con~~- se remexen no expediente disciplinarrer e que quen ten que decidir.as ·ex- : xen.c1a Sindical Nae1pnalls_ta !1ºí!. ~!n~ rio que~ nos foi .aberto~.' . .
.púlsións é a Comisión de Ga.rantias.
ac~1taf!do de f8c.to.. estes prmc1p1os! ~
Declaran que tefíen a ·plena repre· -· Por uJtimo Xesus Arrizado decla~ .xa desae o propf10 congr_eso, ?~ega_~senta~i~idade dos t,rab.alladores que
rnu que qy~r perguntarJlé á UPG ~'códo áo~ s,e_':' ~rtellamento, .o>que e ant!A expÜlsión de Xesus Arrizado, até · sancionador "realizar actividades mo .. van" traballaP por u,nha central .e~~atutan()_ e_os levou a ma.nter pos1- os ehx1ron en Vigo por abrumadora
maioria, ''en contraposición á chama- .
desconvocando ás folgas xeráis · e le- única ga.lega · atraer a OUtfOS trabaagora Secretário de Zona ·de LugoCIOn~, ~,,cometer !ICtOS motlV? de excentro, foi impost·a segundo os acorvar 'expeditmtes de regulación de em- lladóres se nos están· botando a nós. . -pul-s1on . (Ver numero anterior de A da Comisión Xestora, designada a
dedo desde A Coruña, CQmo en temdos da D.N. da 1NTG por "boicotear
prego de forma persoal sen contar Renunciaron a isto- ou nunca pensaNOSA TERRAL
· . .
: .
pos anteriores pasou nesté país e agóa folga do 1O de Marzo e sacar comucoa dirección de zona de A Coruña". ron tacelo. ·Pois isfo está nos· estatuPola s~a pa~te Agu.stm .Malv1do e
nicados nos meios de comunicación
Noutra orde de causas, dicer' que tos da INTG". Pede un congres'O ex-· 'f:ernand? Acuna da d1~-e.cc·1ón d~,zo- ra ocurre en Chile. "Di1_1 tamén que
''curiosamente os cinco membros da
con intención manifesta de lesionar
tamén esta vez a Converxéncia Sin- traordinário de reconciliación coa
na. de Vigo, negan estas ,1mpu~~c1ons, xestora pertencen á UPG e non se coa imaxe pública da INTG e ao seu Sedica I Nacionalista informou que un participación de todos. e saída pactaafir"!1and<? que a -~ausa e que a UPG
ñecen nos meios da clase obreira de
cretário Xeral, todo iso", di a resolupiquete da UPG non 'lles deixou en~ da; afirmando que o que ~stá a suceno~ pod!~ seguir controlando por
Vigo".
~
ción "con total desprécio dos orgatrar a sesión, feíto qué é negado polo der é un gran erro da tJPG. .
.
11J01to ma1s _te_~po esta central, non
Xan ·carballo manifestou tamén .
nismos de dirección e con evidente
Secretário Xeral da INTG, quen dePara Xan Carballo~ Secretári_o· XesQ xa con.s~l1dada e eu_nha ac~sada_re- po-la sua banda, que "descalifican a~
·ánimo fraccionalista, situándose cla~ clarou paia A NOSA TER RA.que "é· ral da INTG "a actuación en concrepresentat!v1dade, seno~ : c~,n gra_naes acusacións, perQ a inda non ·vimos
ramente contra o regulamelito e os
falso que non tivesen posibilidades de to ·de Arrfzado, ..:....crítico, sindical'ista
espectact1vas de expans1on ·
nunca que negasen que Malvido apaacordos do 11 Congreso".
.asistir por culpa dun piquete. ' Non puro- é a do repr~sentante 'nidio da
Para l'v'.lanu~I M~ra~ d.a actual xesTamén se lle imputan como feítos
houbo impedimento nengun, sendo CSN A sua actuación no 10 de Mar- - tora, a c?usa e mo1 distinta, segu~d.o . receu e'n escritos usurpando o cargo
de Secretário Xeral ou que Acuña para esta expulsión os "numerosos
proba disto que algun$ membros qa zo foi ae .total provocación ao cono que af1rmo1,1 na r?d~ de prensa c1t~-. non metese na sua conta e despois na
in.suites vertidos contra a D.N. nos
CSN estiveron presentes e qúe non se xunto da central e á sua dirección, un
da, xa que~ conf1_1t~, seg~ndo el,.de- Caixa do sindicato en Vigo máis de
meios de ~omunicación, en clara corexistou nengun altercado. A quen se ataque intencionado para provocar a
bese a ·q ue como viran a mcapacada- médio millón de pesetas. Por qué no n
laboración cos aparatos de poder, asi
lle impediu o aceso foi ao_s e~pulsa ruptura, xa que dada a conflitividade
de de facerse co c~~tr<;>I ~a ~entral negan isto ?".
como en atitude claramente reaéciodos anteriormente e a aqueles mem- latente, actuou ·de maneira i.ntencioagora _for-?,n a ~achar . Manifestou tanária imprópria dun militante de cla- · bros da ?ona de Lugo_que nón· eran nad'a e. provocadora · para' romper a
En canto a que na xestora son tomén que ~e visen pos1be! co!"trolar a
c;e".
da Ditección Nacional, polo q,ue non central. Continuar cos acordos - co · l_N.1:"G pod1an esperar e non 1r de ka- dos membros da UPG, declararon
Tamén se afirma no expediente
potj ian asistir" . .
SGS significa ·situarse .ideoloxicamen~. mikazes, pero e~tapan seguros de qu~ que non é certo. Referíndo~e á acuque ' se lle _abriu e que deu lugar a sua
te no autonQmismo, pois que nas
nunGa ? l9grarian; se. non fose as1, sación de que os seus integrantes non
expulsión que actuou "de forma anti- · Arrizado nega os cargos
conversacións . que este sindicato , p~r que non C?ny?caron ~a .un cc:>n- son coñecidos, descalificaron o ar:gudemocrática e despótioá impedindo
Xesus Arrizadq nega ps cargos que lle mantivo connoscó defendia que eligreso extraordm~n??, po1s..1s~o p~- menfo, afirmando que "por exemplo
pagar as cuotas a alguns afiliados e
den facelo cun tercio da m1ll~anc1a . Xavier Alonso foi duas veces Secretáimputan, afirmando que "os estatu- minásemos o termo r:iacionalismo e
negar o aceso aos arquivos a.determitos e programa son pluralista~ e ne- que tíñamos que confluir nunha con-.
Pola s~a. parte, Xe~us S~1xo deu rio provincial, os dous membros do
nados responsábeis de sector".
Secretariado Nacional e Dirección
les garántese a Hberdade de expre- _ federación a nivel de Estado, que é o
cont~ d~ como· se est,an.~abnndo naTamén aparece no expediente cosión. O que fixeron foi unha interpre ~ que defende CC.00. en Gali.za, polo . vos loca1s, catro n?s ultimas tempos Nacional, respectivamente".
mo feitos que motivaron a expulsión
Manifestaron tamén que non quetáción, pois non me poden acusar dé · que -significa o total desviacionismo
e ,na~ zonas q~e dm controladas ??r
o "seguir materializando acordos co
nada relacionado coa xestión. O de · dos princípios da nosa central; aí ·esn?,s e onde esta aumenta~dó. a ~fil1a- rían -entrar en guerras de cifras, ainda
SGS en contra da· resolución da D.N.
estar vinculado ao Ministério do In- tá ·tamén a posición converxente con
c1or.:1. se fose como etes dtn, fariamos que recoñeceron que o problema é
e logo de ser sancionado polo mesterior é f~lar por talar e teran que de ~ CC.00. eco SGS para o primeiro·de
isto?'-', pergúntans·e.
,
.
. . grave ''pero aqui en Vigo somos basmo motivo o 9.6.84" (Xesus Arrizamostralo, porque non existe nada dis- Maio. Oué dicer dos seus calificati. Os expulsados acusan a D. Nac10- tantes máis do 1 por cento que din
do nega que fose sancionado porque,
to".
vos? Son os mesmos que os de Au- ·nal de facer un sindicato reducido_e eles, de momento chegamos ao vinteafirma, non formaba parte da direcAfirma non aceitar a expulsión da- gusto Assía".
de cadros, o que tamén foi negado cinco polo menos, e logo xa se verá
ción de zoria). Tamén se lle acusa de
polos responsábeis da central, afir- c.á nta_xente queda na central e cánta
do que ''a dirección de zona xa tiña
materi;ilizar acordos con CC.00. e o
mando' que sempre es~iveron por un- se vai con eles; tampouco son a terdecidido remitirse aos afiliados da zo- O confli.cto en Vigo
SGS para o 1 de Maio, contradicindo
ha INTG forte e plural, a.inda que ta- ceira parte da ~entral, senón o 17 por
na para que eles decidan". Considera
A INTG ábriu unha nova sede en Vios acordos da central.
mén por unha central nacionalista. cento como m~ximo; que foron os
ta~én ·que a decisión é "desacertada,
a decisión da sancionada
Ao mesmo tempo disólvese a Di"Aqui hai máis opcións sindicais, non . que acudiron ao congreso, en repreao propiciar o rachamento da central go, perante
de zona de non entregar o
rección de Zona de Lugo e noméase
hai unha central única e se non están · sentación proporcional, - polo que
e dar asi ao traste cun proxecto qUe direcci.ón
património
e
o
antigo
local.
Na
apre.
unha xestora. A disolución débese, - se tiña pasto á altura doutras organide acordo coa .maioria da_central o tampouco e certo que as zonas que
sentación deste centro e da nova xessegundo os acordos, ao boicot contique teñen que facer é marc.harse. p~ra· - teñen 'poucos afiliados teñen-máis rezacións que levaban funcionando tora esiiveron· presentes, ademaJs _des
nuado aos organismos da central, ciCC.00. ou UGT; o que non se pode presentación".
moito máis tempo".
seus integrantes, o Secretário Xeral,
tando os casos concretos das folgas,
pretender é que a maioria se plegue
Afirma
tamén
Xesús
Arrizado
que
·Referente ás acusaCións de hitleXan
C~rballo,
e
o
de
Organización,
e as actuacións contrárias á . r'esoluás· minoriás, isto non acorre en nencon
ista
situación
''vóltase
a
1976
rianos,
fascistas, "jomeinistas", etc.,
Xesus Seixo, celebrando·, unha roda
lución do congreso.
gunha formación democrática", indi- Xah Carballo
coa ex isténcia do SOG, pero co han- de prensa onde explicaro-n os motivos
indicou que ''non irnos
O outro exp~lsado o sábado dia
calon.
"Nós
·podemos
dicer",
contidicap de que a política unitária .xa se
entrar en descalificacións personais, o
e contestaron ás acusacións que vér20, Xosé Luís Muruzábal, é acusado
nuarqn
afirmando,
.
"que
a
1NTG ~ a
realizou e que á UPG "xa non poderá ten os expulsados. . · .
problema é poi ítico e aqui é_onde ten
·
" de contrad icer . prat1camente a pocentral. máis democrática do Estado,
voltar a levar ni:Jnca máis un proxecto ·
Así, Xan Carbal lo manifestou .q ue . xa que o Secretário Xeral e o próprio. que estar a discusión. As descalificai ítica sindical da central, boicoteandeterioran a imaxe da central e
unitário". ~
.
.
o conflito era "eminentsn:tent~ poi ído os seus acordos e directrices, asi
Secretariado son elixidos por todas as cións
Afirma tamén que os acordos rion . tico'' e que ''se ben na 1NTG pode essé a eles non lles importa, a nós si" ..·
como funcionar á marxe da central,
correntes
e
non
se
fai
.en
listas
únicas
son válidos, porqué non e~taban pre- Mr todo o mundo que estexa de acorcunha estrutura paralela, o que imcomo en CC.00. ou UGT". .
Asi é como están as causas na zosentes os membros necesários para do cos obxectivos e -os estatutos
p.lica fraccionalismo prático e usur. na de Vigo, cando a Xestora e os ex·
pación das funcións próprias· dos or- tomar os acordes, dous.tércios, e que ·aprobádos", o q~~ non 'se pode per"Non· respostan ás prin.cipais ·
pulsados ~stán a distribuir entre os .
ganismos de dirección da .zona de A se ,.'contabilizaron máis votos ·q ue mitir é !.'que se estex~ actuando paraacusa
ció ns''
·
afiliados informes·da situación.
persoas existentes, facendo VC?tar a leiamente en contra. das r.esolucións
Coruña".
ALFONSO EYRE '·
Águstin Mavido e Fer.nando Acuña
, Tamén se recolle no expediente zonas que teñen menos afi.liado·s que .do 11 Congreso, onde quedou clara a

A Direcci'ón Nae.i dna ·ija 'lritersindical Nti'erdnal d'os ;Traballadbres
Galegas decidiu expulsar a outras duas persoas da organización .
e suspender nas_suas funcións a toda a Dirección de Zona
de Lugo {centro).·
· .
.
Os .novas expulsados, que se unen a Agustm l\í.alv1do e ~.ernando
.Acuña, son os tamén membros da· Dirección, Xesus A_rrizado
- e Xosé Luís Muruzaba L

e
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"Eh! Cri'tico que sempre estas sentado/Ler e escoitar non é suficiente/ven aqui, ven aqui/sempre na tua
butaca fajando de fados/es unha espécie de .deusiño/non das a tua opinión, impartes .a tua benzón/e se almorzas mal na tua cava/lanza as
tuas serpes contra todos/teu é o poder, teu é ·o· espácio no papel/críticos ha ha. (. .. ) "

,

De "Criticos'', can~ión de
de "La Polla Records".

CARLOS MEIXOME

Teño como propósito intentar -rebater alguns dos argumentos que
lle serven ao Paco Sampedro par&
posicionarse no confuto que está a
viver a lNTG. lsto despois de duas
consideracións xerais. E experiéncia histórica dos movimentos revolucionários, e na Galiza temes
abondosas concreicións da mesma,
. que aos desmarcados · "pela esquerda", ao cabo, recovecos da
loita política, os eneontres saíndote descentellados pola direita; ou,
no mellar dos casos, "amuermados" pola inibición social, que
non é máis que outra forma de direitismo. En segundo lugar é idea
pr1imixénia na .teoria revolu<;:i9nária -que non ha1 tal se non va1 xunguida a unha plasmación prática , a
unha confrontación coa realidade
social; mentres alguns temas esa
experiéncia, boa ou má, iso xa é
oi.:¡tro cantar, mesmo deste que ti,
o Campuzano ~ máis eu pisábamos
as lousas de Fonseca, outros nunca pasástedes da presunta teoria.
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. "Pola liberación nacional". Q que
· sucede é que os tacticistas reoórtanlle este lema aos carteis.
Equivócaste se pensas que "a
necesaria e d'esexábel formación
política gfobaC conséguese con ciclos . de conferéncias, pormoi importantes que estes . sexan, senón
que se realiza frindamentalmente
cun traballo constante coa afilia_,
tuto, se non o soubésemos non esE digo isto xa que no fondo da
ción, coa celebración de asair.ibleas
tua aígumentación, sostida en cita _ taríamos pelexando por derrubar
de · militantes dos distintos sectoambos, pero ti volves. esquecer a
res nos que se debata a problemá- '•
marxiana, late un .profundo exrealidade, e hoxe na Galiza o posiquecimento da realidade, no fontic~ poh tica concreta, coh asamcionamento ao respeito destes tedo 'está presente · a idea de que
bleas de delegados nos que podas
mas é unha das liñas de demarcaaqui temos o sindicato único nun
· -opinar deses temas, e que non te
ción entre o movimento revoluciopaís normalizado, qh marav~a!_,
fagan calar cando pretendes falar-_
nário e o reformismo, gastes ' ou
pero resulta que non ternos umc1do Dia da Pátria ."porque iso é poClade sindical e, oh desgrácia! esnon, quer dicer.entre os que están
lítica", ou que te boten do local
tamos nun país sometido e. coloni. por mellorar o sistema e os que· escando se j)i"etende facer un acto
zado. E .asi que non podemos pretán contra o sistema. E non chega ·
sobre . a OTAN, -baixo a acusación
,~ender o "afortalamento do naciocon que a INTG poña nos papeis
de que "xa . esta des os p01íticos '
nalismo dentro . da Intersindicál",
dun congreso ,que está contra de ...
desfacendo todo" 1 isto dito· en es-,
senón que .ternos que pretender · e de ... ; ou que ·se entenda que po¡
pañol, todo uns dias antes da marunha INTG nacionalista frente ao
~star a favor de... xa se esta en
cha Póvoa-Riveira. Iso . é unlía "faespañolismo sindical e ao españocontra de ... , iso é .pura retórica, e
rolada" .como a do que di que : a
lismo ideolóxico1 introducido foros pap~is mollados non serven.única_ organizaci6n que fixo al_filln
temente no teciaos social e tamén
Sabido é que o esquerd1smo
acto contra a i."1tegración ña CEE
na afiliación da INTG, e en consesingularizase polos plantexamenfoi a INTG de Vigo; será porque
. cuéncia falar de "hexemonia do
tos de carácter estratéxico e a desos organizou il. Tes que decatarte
sindicalismo nacionalista" é posípreocupación pola - táctica; pero
de. gue a ex-dirección de zona perbel desde duas perspectivas, unha
tamén o reformismo se caracterimltrn eses actos para gañarse o
a suavización dos plante_x amentos
za poio tacticismo e o abandono
apoio dun sector e porque sabia
nacionalistas, outra unha hexemoda estratéxia asi é que, como ben
que esas act~vidades non si~nífica
nia política e social do nacionalisdis, ·'Rolitizar n.on · é repetir conoan un cámbio na vida diaria da
mo, por suposto esta última supón
signas senón, partindo da loita
central, e os gue ian asistir eran un
un cámbio cualitativo moi grande
concreta, non e&quecer os obxecnúcleo de afiliados máis ideoloxitiv..os füiais, como por exemplo
na sociedade galega.
zados, mentres eles seguian -a conconvocar a unha folga xeral "ConTodos sabemos da "non eternitrolar o sindicato pola via das·
tra a política do PSOE e AP" e
dade" da Constitución e do Estaasambleas µe deltados e. a asesoria

laboral.
· . F alas de falta de liña de masas
da 'UPGi se ti consideras que, cos
seus mo1tos erros, soster o . rhovimento naci9nalista activo, nos
máis diversos campos, formular. e
reformular novas alternativas organizativas para o nacionalismo
· como esa realidade e esperanza
que é o BNG, é falta d_e liña, de
masas, sexa. Mais ·a min lem branme argumenfos do tipo "pobreza
política do BNG''· de quen nunca
ten, nen na prensa burguesa, un
xesto amábel co nacionalismo organizado e si palabras acedas, por ··
·non dicer outra cousa, en fin argumentos de . quen semella ter a
misión histórica de equ~vocarse. · ·
· O que · xa non entendo é ·a tei. ma q_ue colleches coa editorial de
. A NPSA l1E(RRA, xenérica onde
ashaxq. e da que chegas a conclusións que non t.eñen absolutamente nada que ~er co que ali sé dí;
só resta lembrarche que. o sector
terciário non é só., "nen moitísimo
menos, 0 profesorado.
Para rematar, compañeiro, n.esta · loita todos somos necesários
-xa.o sabes-, .pero ninguén é imprescind{Qel. A todo esto, 'si$o es-···
perando a que a ex-Direcion de ·
Zona conteste, dunha vez, ás acusacións de orde estatutaria que lle
formulou a Direción Nacional; eu
sinceramente, ainda non as vin: '
Carlos Meixome Ouinteiro

é afiliado á UTEG-ING, de Vigo
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CónvOca .,e.n ·s·o fltário ~·'

A repr~sión recrudecese contra
os traballadores galegas.
..
·lsto ·é polo. menos, o que pensa
<:~1tl-N ~G q tJ1!-.{1}eq rcJ 'ilu•í.n€1t,uj·trn~st1
. rias consignas do 1o de"Maio ·
anha que reza "contra
: ~9 re·presión i~ ._~,
~

~4-! NJrO t S·C?~:V<pCj;-.en foljtá,f\i,p¡a 1cele- .,:,-.bs 1íe.!iflas~ .escollielós :son contra, a
b.ración ·c;l_o 1º. de-- M~io . qu_e tera ca- ... entrada.- na 'cEE;. contra a reconverract~r .n?~iona~. l~tr ª!')º . a celebra; .. s.ióf.l e. ~s bolsas dé paro;.,.contra .a rec1on sera en Vigo saindo unha m~ni- forma da Seguridade Social e' · Pol.í-·
fE;stación· .ás 12 .eta Praza de Portugal. tica. Sanitária; pola lib.eración. nacional e a' solida.riaade· entre os povós;
contra a repr-~sión. · ·
.·
·'
. A decisión de participar en solitário foi tomada na DireGión Nacional
celebrada 'xa-.o· dia 30.de marzo.
.
Desde aquelas as direcións locais
_de Vigo e LU!]o: agor_a suspendidas,
teñen anunciádo a· sua decisión de manifestarse · conxuntamente con
CC.00. En Lugo ademáis intent aria·
se que Pªrti(::ipase o SGS.
. lstas manifestacións terian como
lemas a. oposición a entrada - na
OTAN e contra a reforma da seguri:..
dade sócia1.

a

• ·

Basea isto nas penas que lle están a
pedir a traba.lladores por pa.rticipar
nás xornadas de loita contra o desmantelamerito indLJstrial de . Gal iza.
Asr a 12 tr'á ballad_Qres de A Cowña
pédeñlles 7 anos dé,.cadea e a tres 'de
Vigó 6 anos. •.
· ". ·
.
O .xulg_ame_ñto contra dqus tr:aha- ·
putados e os: testigos da ~defensa afü- · bedjénda ás FOP "pola sua participalladores ·de Ascon de Vigo e· un d~
maron q~e a poJicia d:iegou aó lugar : ción f1ª . últ_ima folga xeral o 29 de
Vuli::an'o tivo lugar na Audiéncia· de
Pontevedra o pasado d ia 18. Diante dos sucesos ·média hpra despois. Os " Novenbro ·pasado. Os acusados están
ab~~ados d~fensores pediron a absoen liberdade ba.ixo fiar:iza e: pédenll~s
do tribu11al co.ngregáronse cerca de
luc1on dos . proéesados, afirmando
un total de.sete anos de reclusión.
·mil persoas.
·
que s~ a policía chegou ·média hora
Un deste.s .proéesados, Cesáreo
Acúsase aos traballadores de insultos aos axentes da autoridade e de- despo1s· mal podía recoñecer aos au- Sánchez Iglesias, ten apresehtado unha querella 'contra· a polici.~ · por maos
sordes públicas, polo. que ·o fiscal soli- tores ~as desordes afirmando que as
acusac16ns se deben á "necesidade de
tratos, iniciativa que está levando
cit~ un total de 6 anos e 4 meses de
xustificar as detencións".
cabo a Asociación de Escritores en
reclusión, así como unha indemnizaUngua Galeaa, dá cal é mernbro o cición solir;:lária a Vitrasa de 5.3.18.450 · Sete anos para . .
pesetas, valor en que foron tasados os . traballadores coruñeses
tado .traballador.
.
.
Por outra banda tamén en Fer:ie se
desperfeitos ocasionados nun autoA doce traballadores coruñeses vé~se~ _lle..,..está trru.nitando expedent~ a seis
bús desá compañia que foi incendialles de noti.ficar o proaesamento· acu- tr~ballad.,..ore~ pala sua participación
do .
naquela folga xeral.
. .
Os acusados negaron os ·feítos im- sados de coacCión, resisténcia edeso-

a

tr_ib~na
,
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Pór Un--1º dé Maio
de -a legria
'·

Os obreiros ~ de ASTANOaceitarOn o~ fondos de ·e'!'prego ·
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Os traballadores de Astano acordaron
non s~ disolve ó Comité de Empresa, de votos, debido ~ postura co.ntrária.
entrar nos Fondos de Promoción de
facultandoo para permanecer na fac- .de CC.00'. e. UGT. ·1sto levou · a que,
Emprego . A decisión tomouse, mercé
toría, que parece ser que era o. .que segundo a 1NTG, nestes últimos tema unha proposta de CC.00., por un- :desexaba precisamente a~ própria ~m- pos só se reali~asen \ierdadeiras pro7
presa.
~
· .ha di feréñcia de pouco máis de cincesións, duas veces poi a semana · descuen ta votos sobre a posición manti- de Fene, e os ~domingos'·no Ferrol.
da poi a 1NTG, contrária á entrada e
llesm.ovílización dos traballadoces
Ainda así, séguense a producír acpartidária de rad icalizar a loita, men- . O ingreso nos FPE sernella adema is
cións illadas de protesta, ta is como
- tres que a proposta de uso/ proclive
léxica, tendo· _e n canta a .ciesníovili~ cortes de estradas e vías fé(reas; fei- ·
á entrada nos FPE e a aceitar "os cin- zación .dos traballadores !:! qua.os non tos. que están a ser condenadqs polo
co pontos'' da proposta da executiva _ acollidos aos Fondos levaban tres meComité de Empresa. ·
socialista tivo ·só 60 votos. A esta ses ·. sen cobr_a r, mentres que os seus
Asi as cousas, parece que a -loita
asamqlea asistiron algo máis . de 800 .compañeiros que tiñan aceitado a no sector naval xa tócou fondo, á estra balladores.
proposta do Goberno - percebian os · pera de que a situación eco.nómica se :
·
'
_
'deteriore outravolta e os traballadoseus salários.
Esta aceitació'n, considerada co~o
,
res teñan que buscar algunha. sa ída. ·
un ha .claudicación para moitos proComisións . Obreir-as argumenta
Pero agora estans~ a· producir sidúcese nas mesmas circunstáncias que a firma de entrada nos FPE é_de- . tuación~ novas. As asambleas de pa- · .
nas que en Decembro a UGT decidiu
bida, precisamente, a esta desmovilirados, que nada ·teñen a ver co se-ctor·
facer o chamamento para que ostra- -. zación e ao estado de ánimo dos tranaval,. comezan. con tímidas protes- .
balladores se incorporasen aos FP~.
bailadores. Perante esta situación, .. tas de que os regulados deste s.ector
Daq uela firmaron a carta de aceita- CC.00., opina que é mellar entrar
van perxudicar moito aos outros tración · uns mil trabal !adores, negándose
agora nos Fond0s, antes de que se
bailadores, pois teriañ · priviléxios á'
máis de mil cincocentos, ainda que
desmoralicen os óbreiros, e continuar
hora pe empregarse, coque · lle sacanas últimas semanas foron moitos
ldita polos pastos de trabalJo.
rían a opo.rtunidade
moitos .dbs
má is os que adoptaron esta sa fda, até
obre
iros
que
levan
'anos
xa
no paro· e
Pola
sua
banda
a
1
NTG
acusa
a
o ponto de que candü se celebrou a
CC.00. de ser a caµsante das desmo- · en bastant.e s casos sen nengunha presasamblea definitiva só eran 800 os
vilizacións, .d ado que a central oacio- tadón:
que non firmaran a carta. . '
A Asamblea de Paraélos .de A Conal ista pro'puxera, )Ca. antes de deixar
A novidade da situación eón rela·
de cobrar os traballadores, pecharse ruña xa .tratoµ este tema, non descarción a Decembro é que se admite a
na factoría, prop·osta que foi derrota- tándose enfrentamentos entre os pródous despedidos de CC.00. e que da na asamblea .por unha curta marxe · prios traballa~ores. ·

ª

a

A empresa viguesa quer obrigar a traballar os sábados ilegalmente
'

•

1

Tres tr.aball~(lor~s ·de ··A.l varez'' ·despedidos.
··P.Or repartir pe1nfletós fóra da fábricá
'•

•l

.

.'

Tres trabal !adores do Grupo de . que "segundo corista no parte remi- tra ·todás as conquistas iogradas con
Empresas ,Alvarez de Vigo, .
tido polos porteiros, os tres traballa-. tan~o esforzo en anos anteriores.
foron despedidos por distribuir ' dores par.ticiparon de modo activo Non se trata pois de dous sábados,
. propaganda, di ante da porta
impedi.,ndo eoactivamet;ite a . entradá
afirman; trátase. de que este a110 ced f 'b
·
á fábrica para ·ocupar os seus pastos
damos ·dous dias para no ano próxia ·ª rica, na .que· se animaba
de traballo aos obreiros das factorías
mo ceder catro, despois seis, e así suaos dem~is ·obreiros a non
de Cabral". ·
.
cesivamente''.
.
someterse ás directrices da
_ O Gr.u po Autónomo de Traba~laTamén acu'san á· empre~a de proempresa que abriga a trabal lar
dores lndependentes (GATI), coleemover as · baixas ~ incentivadas, mendous sábados .ao mes. .
tivo ao que -perteñcen os despedidos,
tras se fan horas _ex~ras.
e

1

afirma pola . sua bandaJ que "os tres
Segund~ djversos traballadores, a di- se colocaron diante da porta da .fárección de f:1.lvarez pretende que eles
brica informando aos obreiros ese
,traballen- de grátis dous sábados, oan- sábado (30 Marzo) de que non se dedo a sua obrigación seria. exclusjvabia " entrar a traballar, non habendo
nengunha violéncia nén física nen
m.eñte ' a de cumprir as 40 horas de
luns a venres..
·'
.
verbal". 'Sinalaban t-amén que "é to- '
. Para a empresa O- motivo dos des- rli·lmente incompréns1b.el cómo tres "
personas sen máis · que informar popidos é "considerar aos tres traballaden coaccionar a perto de 500".
. ~or_és autores de falta moi . grave de
O GAT 1 acusa á Empresa Alvarez ~
indisciplina e desobediéncia as-i como ofensas verbais e· físicas' a deter-. · de "seguir as consi·g nas da CEOE,
minado número de .persoas que tra- · buscando a manei~a de que os obreiros Vaiamos perdendo u o ha tras ou- .
ballan nesta Empresa"; indicando

Até o momento o Comité de Empresa, do que forma parte USO, UGT
e CCOO, este último con maioria, ten
aceitado xa traballar un sábado grátis , Este feíto é considerado polo .
GATI como unha vergoñenta concesión, ao tempo que acusan ao comité
de "seguir na sua liñá de non informar aos traballadores, nen 'potenciar
o aebate; ninguén ·agás eles coñece
con deta.lle as pósturas da dirección,
nen convocaron unha só asamblea
durante todo 'o proceso apesar de que
a situación é grave''.
·

X_AVIER ALONSO
nosa própria · actuación por non
Alguns ao ler o encabezamento ter denunciado dun xelto máis
deste ~scrito, pensarán que é cou- contundente (en aras de mantér
sa -de ilusos falar dun 1ti de Máio un;falso pluralismo) o. peche, lm ha
·de alegria ca11.do é tari _negro 0 pre--. tras outra-1· de. empresas con maiosente dos traballadores galegas ria de · a1iliación á nosa , central
que están: a sofrer as consecuén- (Ruibal Ruisan,. Naval Vigo , Au- cias · do paro e da rec.onversión e · naval, Regajo, Cafila, Ellon) s·en
cunhas perspectivas de empiora- que a maioria da dirección de zom~nto coa mtegración na e.E.E. na movese un dedo , e cando al"Matinarán en que non hai moti- gun-s intentábamos tomar a!gun ha
· ' vo de alegria, canclo desde os medida solidaria (Ruisan, Ruibal
rrieios ·de comunicación estase San tomé) , acusábasenos de realialimentando 'toda unha . campaña zar sindicalismo paralelo e de
de desprestíxio ·da INTG e ·dos '"meter a política polo meio " se ~
seus órgaos de dirección.
gim.do as suas mesmas palabras.
Non ob.~tante ,- para moitos mi- Asi ollábarnos impotentes, e sen
litan tes que . foron qo SOG e da po~ibilidade de debatelo, córrío
· ING e hoxe son da INTG na zona militantes que deron anos qe ende Vigo, esta campaña do ¡.o ·de trega á construción da INTG retiMaio caracterízase por .u n arnbien- rábanse ás ·suas casas en desacordo
te de camaradería· e entusiasmo xa coa actual dirección da central, ou
que se abre a posibilidade .de i-ecu- cómo compañeilos quedaban na
perar para o smdicalismo naciona- rua e nen sequer contaron coa
lista dous aspectos, fundameritais asisténcia xun'dica necesária, nalen toda central que se considere g1:1n _caso tratándose de ca~ros sinde cla~e, esquecidas desde hai anos d1cais que aportaron moito para
· na prática sindical desta localida- erguer a IN'IG.
.
dé: a -Movilización e a Solidarida- Saoemos que o futuro vai estar
.de.
cpeo de dificuldades, pero, cál se~
Pesde que a Converxéncia Sin- na o futuro dunha central naciodical Nacionalista (Ex-csut- máis nalista desmovilizadora e insolidáfun.c ionário,s) se fix.0 coa dirección ria?', Cál seria o futuro dunha cen-·
da central en Vigo, vai . para 4 · tral sindical que· o seu' focal social
anos, non houbo nen unha só mo- semella unha sáa de espera d.a Se-~
vilización ~ programada e levada guranza Social, onde os ali sentaadiante pola INTG, e se ben é cer- dos, esperan o seü t1,1rno· indivi. to, e grave, o que se r{}colle no <lo- dual de consulta, mais p_reocupa., cumento que a D. Nacional énviou dos de -ter as cotizacións· ao .d1a
aos afiliados adarando 0 bofoot da para contar con diréito a abogado
maioria da D. de zona ·ás moviliza- · q_ue de receber o apoio e a solidacións promovidas polo_ conxunto ndade normal nunha central sindi"'da central: 25 de Xullo · 1o de cal de clase?
Marzo, traída dos restos de Caste- ~
Cál seria o futuro · dunl.1a Ce~
lao, campañas anti-O tan, non é t!,~l onde · a grande_ parte dos aflmenos grave, e certo, que nunha . ~actos que no,n tenen reparos e~
localidade da importáncia indus- frrrnar os escntos, para sumarse ·a
tr~al de Vigo a INTG non t·ivera campaña_ da Conv~rxéncia Sindical
alimentada ·pala
nos últimos- 4 anos. a iniciativa de Nacionalista,
nengunha movilización dos traba.: . pre~,sa . burg~esa ~n con~ra o~gani
lladqres. Cómpre deixar Claro que zac1ons na~1on_alistas, ~cluida a
. as movilizacións xerais foron sem- INTG, ~poian t~nto eleltoral copre' a iniciativa da D. Nacional .e mo ~oc1álmente a ~p e PSOE (se
concretadas na zona fóra das di- 4lguen pensa que isto é pasarse,
rectrices, dun ·xeito ambíguo e da ·· que busque a opinión destes sectores S<?füe a OTAN; .º A~orto ?
m'an de todo o españolismo .
Para moitos traballadores na- Com~i;i1smo ,__a Constituc~'ün a iicionalistas .á:bresenos a porta para berac1on Nacional, por por alguns
. poder mc;>vil~zarnos, , en Vigo coas .exemplos).
. . .
.
··
nosas uropnas alternativas: '°'ConS~bemos das dificuldades para
tra.a política económica do Gober- seg1:11T ~y~n~ar;~o. SaC:emos que
no .pó P,SOE e da Xunta ·de AP
mo1tos., tibios que m~de~ a 1mcontra a Otan e a CEE e ·pola libe~ fclantJtcion da Central ~md1cal poración ·n acional", e sen ter" que ir
o numero qe comumcados ,que
do brazo dos ·que nos explotan ou saen _na prensa purguesa, van qued~-s que non teñen reparos en trai- d31r a marx~, porq.ue a eles gosta. c10nar unha e ou.tra vez aos traba- r~alles que os traballadores &ale~os
lladotes galegos.
·
trv;~mos ){a un.h~. Central SJ?dical
Este 1o de . Maio significa 0 ma1s gi:ande, ma,is forte , mais deinício da posibilida.de de recuperar mocrática,. pero que se~az: out~os
as asambleas intersectoriais e as · a que, a ievanten . .A nos tamei:i,
as,am_bleas de afiliados impres.cin- gostananos que a I~}'G f'ose. máis
di beis para dotar a central sindical grande per<? eo.n ma1s capac1c!.ade
d? _coñecimepto e do debate nece- de enfre:r;itamento ~os que deciden
sar10 para dar respostas Solidárias · e . programa:!? a ruma dé_!. nasa naª?~ problemas, e para que a necec1on, e por iso que seguunos, pousana estrutura organizativa por coa pouco, pondo o noso pequesilldicatos e empresas non serva
no esforzo para segui,r , construí!1-como . el?- Vigo, para fomentar' 0 do a, ,e por iso po~o que par~ nos
sectonalismo e matar a Solidarida- este. e un 1° de M<!-10 de alegria.
de.
Xaviér Alonso é
Debemos de ser , sríticos . coa
Membro da Comisk)n Xestora de Vigo
<
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~sodÜlDADE_

afectuosamente

O ·:desame>r.
~ uh sentimento especialmente intenso, ás veces moiro máis que o
próprio enamoramento .
A separación de persoas que se
aman pode darse por moitos moti:
vos, pero dous acostuma n a ser os
máis -evocados : o "xa non marcha"; ou ben o "resultaba difícil
manter a relación con esas dificuldades ob xectivas". En todos os casos quédanos unha sensación de
perda, de ter deixado un xirón de
r.ios mesmes nunha esquina da vida.
Nos casos en que a cousa non
funcio na todo parece estar claro;
naqueles nos que a separación prodúcese por causas de "forza
maior" contámonos unha mentira.
Este é o caso dun que cando .amo.za lle marchou a Nicarágua ofertoulle como despedida esta suxerente frase "xa podes cepillarte a
un batallón"; isto viña prnclamar
a entrada nun dos pasos do que
adoita a ser a defensa contra a
perda dun obxecto de amor. Perda que é tamén de algo de nós
mesmos. A frase ."é como se per- ·
dese parte de min" non é nada
chorra; ao contrário , ven reflexar
a realidade psicolóxica de que non
podíamos amar a alguén co que
non nos identificásemos.
A angúria que isto · provoca lé vanos como defensa contra a aflicción; inicialmente, ao· cabreo. Asi
transformamos o amor en noxo: é
máis fácil desidentificarse a respeito dun "cabrón-é)", que tei:i a culpa de todo, que a respeito dunha
persoa encantadora. Lago pode
vir aquilo de "xa !)Ocies cepillar-te
a un batallón"; manifestación c;le
agresividade, ainda que se ofereza
co sorriso nos beizos, que ven senda a segunda modalidade defensiva: "non me im'porta nada, para
que vexas". O caso é que o naso
narcisismo non naufrague.

"Hai unha grande confusión en Portugal sobre Galiza, e xa estou farto
de fa/ar e explicar por todo lugar que
Galiza non é España, que é un país
diferente, cunha cultura própria, unha Iíngua seme/Jante á nosa... pero a
xente non quer co_mprender, non se
· dá por inteirada".
Cando chegamos a Aceitao, . nun
. dia bañado de sol- a fins,, de- mano, ,riniciábase unha ·xornada que non iamos esquecer. O Ouico de Cariño e .
conseguira concertar esta entrevista .
co Zec~· Afonso, apesar de· que a sua .
enfermedade impédelle talar longo

Grandola. 25 ·de Abril. Revolu_ció~ ·a~s~caravei~: '.:,':;d~t9:~ ·pronil~~!..Gó~.~b~~>;o. rico.se"fñp;ef é-uri- ..
Portugal._Nomes e datas que m~ifos49al~eg?s -·. , -~il°IQ"<;i:e' puta., . ~nde ~o~pa§ á 'mellor xente:é entte
asócian cq nome de José Afons9, o cantor · a xente~pobre . ::- .. _· .. .· , -. .- -: ·. · ,:. .
. portugués por quen ~oito~,.no rto~º.'· ":.. _Chfcá .Ji~~rq.ue·; S,íl~-io :·~odríguez,- carlo~. IV1ejfa _
país perguntan, fal<?u para f:. NO_SA }E R fL~ -:~o(J·9y; paniel V1~Jhett1; e outr'os cantant~s que
·nunha entrevista que trai not1c_1as despms 1nter~v1ron en Abril 9o 1984·en Manágua no
de moitos meses. leca Afonso ten_. qúe est~r · ~~ Concerto pola ·paz e a n"ori inter:vención
_, ·
apartado da actividade públi~ pgx,~u.ntJ:a__ ,::.·en Cerftroamérica" dirix"ianlle unha mensa"><.e-- .
~+ ·;·, -~ r,r:"·t·ll ~l)J}e rmes;i~dJt~~ra.idRt~ -,escJ~t~o~~/lP:0tef~l'·:~;;:-:;~t.t)j~J1e_reJl!OS envia_rche un ha ~perta:.· __ ~,~ · ''k·, ~... .
ar;n1otrof1ca e o .norne aa culpábel - ,- pefo~ ~egue · · · revó-iuc1onána e contarche que te sent1-rnb's'. ~~- ·· ·"'~f'-<l:J· ~
a demostrar que aglutin.a .os ª"'ce_ios e-rnesmo a~ ·.. -connpsco ~r:itándolle ao:home novo q.Ue, -corño
;. . frustracións de ·moitos portugueses, cerno · · ~gora ~en N1carágua, un dia ha nascer en '
:- s·e compraba coa masiva a~istéñCia aos· Portugal. (. .. )"
.
..
festivais-homénaxe que se están a _facer por ·,, Con Zeca estivemos conversando mentres o
toda a xeografia de Portügal. Jase Afonso, aos cansáncio non o impediu, nur) estarzo que en
seus case q6 anos, é un' exemplo de coerén,cia e no me de todos 1le agradecemo~.
'
:'

... .

José Aforlso "
·~

"O cidadán polítiCo é indisociábel
do cantor"
cia que a 'música de esquerda non haainda que eu sempre fun inoi escépdense ·certos valores -en ' función da
bia que promociona/a... " Pergu'ntá- tico acerca do alcance da canción
práticá, e non é posíbel manter unha
moslle se eran razóns ideolóxicas .as 'mais coido que perdeu moito des~
fíngua no seu aspecto antigo". ~'E
que _.obstact,.11izaban grabar nas gran- · impacto que tiña. E moito xa un
preciso defender q, 11ngua, - é outrades easas discográficas, "eles non es- meio de consumo''. E a Grandola,
, volta o Zeca- é bonito. Eu estiven en
Cangas do Morrazo e a_ló fálase un ga- -_ .taban interesados en integrar a can- foi conxuntural?, uGrándola pertentantes cunf1a forte marca po/ltica. A ce á história, ao pasado. Se ti foses
lega /ind(simo. O núcleo de resistén ~
mina
Pofygram ou a -CBS nunca me cantar a Grándola, para o Norde si
cía da llngu{J . t~n que partir daf, -de
convidaro.n ", e sobre os 1írnites entre ten un sent;ido·: actua como un meio
Cangas", engade sorrinte.
.
· o cantor comercia 1 e o ·poi ítico di- de axitación nun terreno conservanos: no proceso actual xa non hai dor, controlado polos caciques, os
. "Penso que hai un tema que t~des
enfocado mal en ANT>sobre a seme- esa diferéncía, e iso non é unha cr!'ti· cregos, ten un determinado poder de
ca aos meus. compa_ñeiros. E unha · . subversión. Aquí non: podes cantar a
1/anza do Norde de Portugal e Gáliza.
Agf!i. hai un proceso que fq_menta a época na que a fronteira entre o can- Grándola e non pasa nada'~
d1v1s1ón ·entre .º Norde do· pa(s e · O
tor polltico e- o cantor de mercado
A pergun~a que surxiu era sobre a
Sul. Fa/ar no Norde de alentajanos é1 · "qase f10n existe. O cantor de interven- _minimitación dos chamados cantaucomo fa/ar de Cuba ou de Moscu,. _.
ción ten un pr:pduto ~máis elaborado, tores nos meios de comunicación o
son· estrahxeiros, xentes que non tra- máis intelixente, m'dis activo, pero a Zeca abonda: "o capitalismo vai Íni-ba/Jan. O esquema que teñen sobre a distefcncia entre uns e outros non-é tan ciar os primeiros pasos, as mu/tinaXf!nte do A/entejo é dun segregacio- grande como noutro tempo. Xa se foi cionais_ toman canta. da 'venda dos
o -tempo en que o ·cantór· collia unha discos, e o seu obxec'tívo fundamenmsmo fom.entado pota televisión.
Nunca · transmiten nada do A/entejo guítarra -'e preocupaba~e máis polos tal d vender o disco anglo-americano.
mi R TP, e do Algarve só para falar
-resu7tados políticos da sua interven- Pouca importáncia ten o Zeca Afonción que dun resultado artlstico so- so,. o Fausto, o Vitocino, ... venden
.do turismo. Nesa idea é que se trabal/a sobre a xeñte do Norde. O escurantismo existe tanto en Gafiza como
no Norde de Portugal-, pero na Galiza
·a xente é moito máis aberta moito
máis lúcida. Sobre iso non teflo a m(nima dúbida'~ · Perg'ur.ltámoslle sobre
11

··os festivais :
poden contrib~ir
a dar unha noción
de forza colectiva"
cacho, e . soe rexeitar rñoitas conversas ·que lle peden os meios de comunicaci{>n. O próprio Quico asegurápanos que tora .unha deferéncia .con
A NOSA TERRA, da cal ten dito

Pero como isto non acaba de
funcionar de todo {non o eremos
nen nós, que se diria)..Jl continua''gasto moito de lela, e os galegas teción pómonos a 1igar como. to los~ ñen sorte de ter un xornaf como
se o estabelecime.nto dun eixo ecohóas. Esta prncura furiosa de prace. ese". Alén da gabanza, que agradece- mic9 Gallza-Porto sería xerador dunres axúdanos a desprazar: seria
mos, está o seu interés, de xa moitos ha · meirande aproximació'n: ''mira
aquilo de ''a rei morto, rei pasto".
anos atrás, por Galiza. A frase que hai unhas semanas fixérónse uns aé- -O último paso, ás veces o primeiro · in ícia a entrevista resume esa atitude
tos n-o Norde dirixidos por
grupo
dependencia da neura persoal, e
mesmo- militante, de amor solidári~ · de industriais, xente das cámaras mu· teoriza lo: isto é o mesmo que diao noso país "mando saúdos e aper- nicipais,, a/gufls escritorés e íntefeccer "o que non se consola é portas a todos os amigos galegas que se- tuais, coa. idea central de que Portu- ·
que non .qu er'' ; a mistificar que
guen a· miña traxectória. E mágoa gal nunca seria nada sen Porto. Todo
algo· queda.
que non haxa cantantes galegos nos iso cun carácter /ocalista e reacciofestivais, tiña que haber1gafegosC."
nárlo: Agui.$ó teñen unha preocupa.Pero por tjué montamos estes
Chegamos á suá casa pasando xa o
ción, pertencer custe o que custe á
tinglados? Debe ser que estas sepamediodia. O Zeca ainda habia pouco . CEE. Non se fa/a· de máis nada, todos
. racións rio nome da vida que· seque se erguera e sentíase canso, tan- os días. E a CEE é para eles unha ga- gue, no nome dunha realidade obto que pen~amos que non íarrios p9- . rantia pof(tica da sua _continuidade,
xectiva, levan o carimbo da morte.
der conversar con el. Despois de vá- non. interesa se ten . ou non benetl· A teoría do amor imposíbel non
rias horas, e con intervalos para el po- - cios para Portugal. Nunca se ~xpficou
ven ser outra co'usa que a renúncia
der descansar, conseguimos ir desfao que se pretende con ela. Nada.
masoquista ao obxecto de amor.
rrapando unha série de temas, nece~ Nun'ca foí feíta nengunha consulta a
Mesmo pode dicerse que a separasariamente falados por riba . '
ción é, en vida, unha capitulación
nengun nivel. Sábese que a CEE é .
O Zeca quer saber de todo e perunha garantía po/(tic;_a para continvar .
ante a morte, unha espécie de suigúntanos a oós, adiantándose, sobre
no po(ier, e asi, por exemp/o, a re::.
cídio da conciéncia. Porque afinal
o momento literário galego sobre- a
o out.ro rnorre .en nós e arrastando
conversión fanna con .miras á CEE".
reconversiór:i naval en Galiz~, sobre.a
ese · cadáver, · alguns unha morgue
situación lingüística e exponnos as
inteira, . dámonos canta -ainda
suas opinións-:-"Ga/iza sempre foi unque os 'homes te~amos . especial
ha pátria de poetas.'.. ~oñezo pouco o
interés en negalo - que a se.nténcia
momento actual ria 17Júsica galega pefoi dit·ada tam·én para nós, pasasei de Em(fio Cao, de Mi/ladoiro ... mos a ser unha mómia na concién- ·
antes ia frecuentemente por Galiza e-'·
cia da· amada-o. O.u sexa_que a Dar
sei perfeitamente que hai. unha~ opre
do Desamor, afinal, é unha dor
pasado~·
sióty lingülstica e unha opresión polt'narcisista. Porque non é certo que
tica,naque/es
anos
era
unha
.
minoría
"non -nos olvidará nunca". ·

un

·'º

Asi o desamor cede o paso a un
deber: o dé esq'uecer. Deber quepode protexernos contra a depre. sión; pero que impede, polo mesmo, calquer i11tento reparador.
Ñon hai case neng ~nh a _separación forzosa. O renunciar a ünha
relación por razóns obxectivas é
darlle unha baza á morte -própria
tamén...:..· frente á vida .
De tódos os xeito~, a so lución
non parece se r o viver menos para
non morrer tanto.
M. FERNANDEZ/M.V.
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... Gr~ndola pertence
á histó·ria, ao

•

quen. defendían a cu/tara.. galega~": O.
tema do - achega.mento de Gal izá e
Portugal surxe lóxico; "o ihtercám-

O ca1¡1to e a militáncia ...

bio cu/tura/ seria moi importante, pe- .,,Hai unha cousa que querd que dero a resp~ito da grafía penso que ·se núncies, é ao Arna/do Trinidade, o
debe manter unha grafia galeg<J, hoxe que levaba as casas de discos Orpheo
por' hoxe. Non podes dicer neno e es- e Rádio Triunfo, un tipo que non pacre'{er menino, dicer crego e escreber ga, e que aproveitándose da boa von~
tade ten defraudado e esquilmado
padre,... debe l]aber aproximación
pero sen hipotecar a característica fo- . . unha cantldade cartas, especialmente
néNca galega'~ Sobre as dificuldac:f~s declaran.do vendas que co tempo
de impar· usos do idioma en terrenos comprobamos que eran falsas. Dicia
vedados ''a llngua ten que ser defen- que, por exemplo o Fausto, vendía
dida nas ruas, en todos fados. Intro- dous, tres ou ao sumo cinco mi/leiducir o galego en tod~ os hábitos co- ros de discos, e agora comprobamos
tidianos á a única maneira de resis- que vende case 20.. 000 e/epés. Enrítir'~
Zétia, a compañeira, tércia ba, ademais de editar os discos nun''nunha /(ngua invariabe/mente P_ér- has nefas,tas condicións técnicas, di-

- fisticado. Hoxe apreséntase cun 2D:'ooo. c~plas .t:ente - ~ ·~~n tqf. /!.~~ mk, .
"staff' de músicos, cuft bon 'cachet'
flelros. T1 esc01tas mus1ca ang/oame- .
tendO coidad.o polos apare/Jos de so: ricana aquL en Portugal da mañá á
nido,... ", e .n on son compat1beis?, · noite, as 24 horas do dia ". .
··
perguntamos nós, "os músicos esixen
Sobre . o compromiso artístico e
un 'cachet' e o cantante pp/!'tico rion . poi ítico esténdese: "o senso do canpode paga/o. False meffor o traba/Jo tor de intervención a militáncia pomusical e iso implica determinados lítica sonindisoc.iábei$ para min. -f)Jon
gastos. O cantor po/ltico apresentaba se pode cantar, non se pode dic'er en
un producto pobre: unha voz e uriha palabras unha cousa q'ue despois non
guitarra. Cos meios actuais apresenta fe faga na prática. O cidadán-polltlcb
un produ,to máis completo".
.é indisociábel do cantor. Nese camiCres que segue a ter sentido hoxe ño Df!!nie/ Viglfetti é un exémj:J/o
o cantor poi íti~o ?, perguntamos: "a par~ min'~ Non pensas que a atituqe
canción iun meio axeitado para.axu- do intelectual europeu tende a divordar a un proceso de transformación, cialo?; "iso pódese explicar en párte

e

e
e

'. n
d

h

··~. cultura

é também unla forma· de reSistef.cia··
A~P:1~!1~?'e· g~~ ~,eRr;~ducimos foi llda no f~sÚwl d~, Set.úbat; ~ resÜme

-:,~· -:1

·.

. a ~ntenc1óB. cpn que -:[9s~ Afonso entende ·as 'liomeitaxes. Eri :-.~ · ·1 ons116ó
V1ana do Castelo foi reproducida unha mensaxe grabada na mesma liña da
· que segu~.
.
. - .
·
_ ·
.
: .

tares, que quisera:rn que esta · festa
Gostaria de esta presente como
fosse um motivo de encontro de·
tenho feito em ocasioes semelhanal~gria entre cpmpánheiros de iuta. ·
. tes,i mas o receio .de nao conseguir
emrei;i.tar urna . situa9ao que .me . esta fe~ta _ e támbém importante
emociona levo_u-me a escolher este . pprque l!llagem que tenho de Seprocesso de comunicar convosco ·
t~bal esta mhmarnente ligada atra-:
· Envolvo num.abra9o fraterno.tod19ao dem_oc:r:át.ica e ·popular que
. das . as pesSüas e todos os gru.pos _desd~ o prmc1p10. do seculb· esta ci.aq_ui presentes desde os grupos cb- -dade-. seII).pre teve·. Esta imagem na, ra1s e ~andas .,¡iassando . . pelos acto- da ~em ª·ver com a outra, falsa, de .
. res, ª!tlstas plasticos, músicos, can- $etubal ligada a alta corrup9ao e ªº

ª.

polo nivel de vida acedado nesa altú- Qesde aquel primeiro acto multitura, pero o pior deses íntelectuais é dinário téñense sucedido restivais-hoque son anticomunistas, por exemplo· menaxe sen interrupción. o dia que
esa "íntelígefj tsía" fra_ncesa. Son be~ voltábamos para Galiz.a tiña -•µgar un
neficiários, pala situación que viven, en Viana do Casteló; tres semanas an- ·
da economía de mercado ocidental, e tes fara Setúbal quen o 'l(ivira, "non
non escreben para Nicarágua, para o sei por qué-teñen esa acollida, ·é unha _
Peru, para Panamá, para o Timor Les- interrogación. Non sei qué feítos sute. En en xeral non é esa .a athude,
por exemplo, dos intelectuals latinoamericanos ~'.

A situación de xenocídio do Ti-

a
u1Í-

a'JS

n-

o.
n-

m

mor Leste é unha constante na preocupación de José Afanso. Quer que
nos festivais se lle dé preponderáncia
aos comu nicados que denúncian a si :
tu ac ión ·desta ex-colónia portuguesa
invad ida, coa indiferéncia internacional e da ex-metrópole, por lndonésia ''estou profundamente ligado a
eles por opción. A situación do Ti- ·
mor-Leste. é de escándalo internacional. Non mereceu atención nén da
ONU, en gran parte pelo siléncio imposto _polo goberno portugués, polo
goberno PS. E preciso facer -axitación
en todas partes sobre esa situación'~
Esa seriedaele, esa solid.aridade internacionalista, lembrounos o - final
da mensaxe dos cantantes latinoamericanos en Manágua "(.. .).aquí, en Nicarágua libre, non se suspende a poesía ante a agresión porque - qomo dí
o emblema deste encontro !oita
é o máis a/ta, dos cantos". Compañeiro José A fonso.: o te:.1 comtabe é o
naso".
Asomb ra a enerxia deste home,
minado na sua saúde cando se fala
dalgunha inxustícia ' ou dalgunha
traición, cando falam~s de Ni~arágua,
ou da fame no seu país: A Zélia entrégalle un debuxo saido . na prensa
portuguesa. Vese unha caricatura que
reco lle as declaracións dun alto personaxe. poi ítico que di "Fa me en Portugal?, fame só liai no Brasil e en Eiopia", e encéndesenunh~ rábi_a calada

A CEE é unha
-gara.n tia -política
pa~a ·continuar
no poderu
11

~

.

'

'

.,_".r..,_, • -

. "":'?'~"\t.;, ,.,...·&."'-

~;.-_::;..

ª'

.&.,;

• .;JJ.

"-,

t~n:orisni9.[. .fai:dado--(.G":F_
: -~ GNR :e _:
·quejanaosf ~· "".,,.._ .~.... ' · · · .......,.. ·~_.)<·
· ·Que estas horas de convívio sirvatil-parci,. denunciar com v:igór a fome. e a miséria C],Ue atinge o ·sector
maIS representativo da popula9ao
de Setúbal: a classe trabalhadora. Que · o · riosso silencio nao ·seja
cumplice perante a situa9ao degradante que se está a .viver nesta cidade, e um pouco por todo ·o país.
Gostaria também de endere9ar ·
duas palavras de amizade e .encara. jamento a juventude' a.gui presente.
Este Sistema · nao foi escolhido
pelos jovens. Só um acto de resistencia colectiva conduzirá a sua
destrui9ao. Há que rejeitar ·a hipocrisia que está por detrás das boas
pa~avras_ co!ll qu.~ os diriientes deste
pa1s enga_nan a JUventu~~ - em nome
da-ordem e da democracia.
Quería ainda saudar os representantes das colectividades populares
_que, á margem de todos os apoios
oficiais, tentam desenvolver, com os
jovens, ·actividades de anima9ao cultural e deportistas, criando condi- '
9oes de transforma9ao social. A cultura é também urna forma de resistencia.

.

/

Este- ~o~ é un grande amigo

horas estivernos talando dun xeito á beira, sen intervir directamente
algo . amb íguo e inconcreto. Estaba p_ero claramente coaccionando aos ·
_ Cando ün se encbntra cun homes
como eStr'añado cada vez que ·falámenos decididos para que non se
curtido polos anos e as batallas, que
bamos de Galiza -"mas voc;:es som · acercasen á mesa plegábel cos pachora silenciosamente escoitando · mesmo galegas da Ga ti za? E \len- peis do censo e así non poder seun canto mineiro eh boca dun trahem de lá .pa~a falar comigol" Logo quer pa rtic;ipar naquela masGarada: ..
bailador silicóticb en 50 grado, non
das catre horas e de face r as suas
E incríbel ver a este home, sempode
por
menos
qu~
pensar
que
escomposicións
de
lugar.,
confesou
pre
denostado po líticamente hoxe
cedén para xuntar á.s persoas. Poden
tá diant~ de alguén con '. se11sibilidaque estivera desconfiando todo -ese. por un grupo mañá por outr~, pero
contribuir para dar unha ñoción de
de moi por riba do· normal.-E-can- . tempo de que fósemos PIDES sempre-·respeitado no seu co mpro-·
forza colectiva. Supoño que depende
-do
se ten a serte de conviver· moi ·;·. (axentes da -policía política de Sa la- miso cívko e artístico, marchar erdo meio e _do que as persoas quera(l
estreital)lente _con . esa pérsoa . por
zar-Gaetano). Era· o seu primeiro gueito deixando atrás, por abandofacer". O Zeca, na medida dn que poespácio de dous intensos anos·, re.- contacto con ~ galegas de -carne e no ou traición a alguns, demasiados,
de, procura controlar que sexan ac· sulta moi difícil tentar ordenar as- oso, arnaa que non i:::oa cultura gále- dá_queles que tiñan camiñando aotos de unid~_de, de ·movilización e de
.ideas para poder transmitir, ainda
ga -xa cbñecia, polo menos, a Ro- . seu carón. Lembro tres casos moi
participación · ''sí, que sexan actos
que só sexa parcialmente,_a ·profun- · salia...
· .:.: ·
· evidente·s.
.
abertos con -canta.r;tes,'baádás de múdidade das emocións que ao seu la. A par~ir do més de Maio do 72
'Un militar, comandante de aviasica, grupos culturais: Eu próprio non
do se poden sentir. ·
·
·
até , Marzo · do 74 .percorrer íamos ción no · 73, trostquista, leitor e meme intereso. A música & un serv/cig
- A miña pd,meira aproximación a , moitos quilómetros .duns cantos
lpmano empeder nido. Para min;
prestad9,- e a .ufilidade dese servfcio
· Yeca· Afonso; á sua vez, foi en Mapaíses dando redtáis,· ·animando, que c,hegaba deste país; algo .inusidepende moito da función que teña
drid, en Decembro do 71. Nun faia- grábándo discos, ·.xuntando per- tado. Participa no 25 de Abril e
nun determinado ambiente e nun dedo-piso, faiado do Madrid dos Aus- - / soas...
·
cando as cpusas se poñe_n feas, trai- .
terminado tempo. A acción aCtual é
trias, un amigo fíxome· escoitar un
Creo que foi o ano 73 é o de .ciona. Era· o seu amigo. Dedícalle
máis ctvica-e máis pol(tica.'~
· ·
disco - esencial: . "Traz outro amigo
menos.· Estaba próxini'a a pantomi- · un ha canción: "Como se faz· um ca- ·
A asis.téncia é do má.is heteroxé-.
tambér:n". Eu era 1 desde neno, promá- dunhas ell¡lició.ns xerais que, nalha". nea, pero, chegan hoxe os cantores á
fundo admirador de todo o que , se. ·_ para dar credibilidáde (?)· a0 réxi ~·
Un dirixente negro de Mo~anibixuventude?, ."a relación .que existe
referise á utilización da voz, do can- .. 'me, celebrábanse .. cada cinco anos.
que. Coñecino co Zeca no hospital
hoxe entre nó.s e a xuventude é com·. to. Pero aquilo que escoitaba era al- As eleicións~ ainda-que eran un pu- da prisión de Caxias. Vendíamos o
pletamente diferente á de haí doce
go máis · que . unhaté~nica ·depurada. ro fraude, oferecian .a oportl.,mida- seu libro, o ·li bro da sua proclama e
anos, - non ten gue ver coa da resis:
Era, por un lado, unha voz ao mes ~ · tje de ter, durante un mes e vinte
a sua tes~emuña nos recitais reuténcia antifasdst-a. Cantamos para
mo tempo ·desgarradora e arrolante, . _días, un certó respiro que era apro- · nións, etc ... Cando é liberado, 'ªbanqué?, aquí/o que cantamos e dicemasculina e feminina, aguda e gra- . veitado pelas forzas democráticas dona. Era o selJ amigo. _
_
mos, no.n estará desadaptado da .sive, s.u,ma dunha ~a~a extens~ de vi- Pª'.ª ~, máis ~iemental e obrigada
Un 1íder dun grupo popülar con
tuación actaaf, da tealídade que se
brac1ons e harmonicos; e,_pór outra ax1tac1on. Logo · do dia das elei - quen· comparte militáncia durante
vive en Portugal e na Europá actual.
~anda,. aquilo púñalle a carne de gacións, o personal era debidamente
un tempo . . Home importante ·nos
En certa- maneira a xuventude está
liña a calquer.a, ou, polo menos, a recl1:.1ído na _"grelha". Pero non haúltimos anos do fascismo. Sofrera
alienada.. Non quer pensar. E unha
min mo parecía. Detrás daquela voi· bia censo. ·O Estado non se respon " prisión en moitas ocasións e éra un
· atitude q(Je só pf!rsegue o nozo imehabía un .-inundo imenso de sentí- sabilizaba dese trámite, senda por- _homé certamente carismático; p~sadiato do que se está a facer '.
"Pérdese a
mentos.
_
tanto os particulares os que de ter se, logo dunhas pequenas vacilaAir]tj.a fa~mos_ de máín:ousas, pe.. . De~?e aque.1 dia tjven unha"'idea interés por votar; deberían preocu- cións, ao PSP apoltronado no- poro o esforzo do Zeca xa fara demasia-.f1xa: a este tipo teno que conece- parse por facelo. ·
,
der. Era o seu amigo.
fronteira entre
-el-o i)rande. Cánsalle ·falar moito seguilo como sexa".
Cántas horas pasamos d iante dás
E estes abando.nos e tra'icions, no
do, ·pero amda ten tempo para _broE foi do xeito máis1á-cil: ir até a · portas das fábricas· tentando censar
poi ítico, poden provocar o cabreo
. o cantor polític9
mear:. O . Samuel, un amigd que nos
sua. casa de Setúbal e se.nt~rme na aos traballadore's ' que saían do ta- ou desengano, pero no home produ' acompa'ña, lémbralle que cando o
sala e fa lar con el. Durante catre llo? E a furtoneta da G N R sempre· cen dor e amargor. E máis cantio se
e o -comercial"
coñeceu mantiña conversas con · catra~a dun home que é capaz, entre
tre:> ~rupos de persoas a un · tempo. -_
recital e recital de tirar ''.diñeiros"
O Zeca·. rise, é a· mifiá vea frustrapara comprar un tractor para tal ou
da de I t'der; Eu gastaría de ser 'cocal coperati_va do Alentejo, pa rarse
que se lle escapa dos ellos. X~ntando . mo Napoleón, que - esúebia ' dez
nun camiño para ver ·unha porta un
. comentábanos, ''o problemi de a/cu- ,cartas á vez·". ·
·
·
balcón dunha casa q·ue lle cha~a a
. mes_como "filo de púta' é que perSon as._ 7 ,30 aa. tarde. Véñenlle
atención por algo que ten Jde criatide'! valor polo uso tan exten~ivo que pedir unhas . palabras nu.n~a graba.vo, orixinal, popular,· no'n bastardo
ha1 que facec deles''.
·
ción para un grup9 cultural ':1º qu_e·
non -contaminado. Ollo'"s e orella~
el fara ·animador uns anos ántes·
- que. non paran de estar atentos para
Os festivais e a, participación popular
chámano por telé°f'ono pasa lle. pedí;
transformar cada p,ulsci en cartto de
Desde hai anos chegan as hotícias da entrevistas· que ten que refugar. Di- .
v.ida, tarareando nerviosamente ponos que _-mandemos un saúdo para
enfermed.ade do Zeca, aqL_Ji na Ga liza,
lo cuarto mentres cQ seu dedo polesen saberse realmente máis que xa todds os seus ami§os dé Galiza; e
gar
"a cdusa mais feia que te.nho,
saimos
de
volta
par¡:¡
Lisboa
co
áni
non actua nen dá recitais·. Alguns qacomo
dizia a minha tia", ráñase enle_gqs asistiron ·ao histórico festival do - mo entre fer ido ·e contento. Ainda
tre os rizos da · sua enorme testa en1le . mJvim6s ao Zeca d icer "qué
~coliseu dos Recreios' en Lisboa no
trecana.
ano 1983, o festival,' recollido ' ~un - -pronto se me foi o dial".
Este home é· un grande qmigo. _
Lf grabado en directo, foi inesq-ue· Texto e fotos:
XAN CARBALLA
c1bel para todos os que o viveron.
BENEDICTO
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INÍCIASE
O PLAN DE
. .

MELLORADA·

.

ELECTRIFICÁCIÓN ~RtJRAL -

..•

PARA PROMOC·IO~AR

. ..¡

INFRAESTRUCTURA

1

. PORVALO~D_E . 20~000 .

'. G~LICIA. EN ESPAÑA

. .. ED,U CA TIV A

'.!

--.. · .-. E NO' EXÍR.ANXEl·RO
-

Dun total de 17 Comu n ida~
des Autónomas, Galicia, e,n_
O ano de ·1'984 :,. · _En.prom·oéió~5- tu,rís~icas rea1'980, ocupaba o lugar 16, en
supón
posta -é.n
. número de alu mnos
lizáro~se i-mportan- en preescolar e- en
march.a dün - plan
. tes accións para dár
cuatriena-1 _de' elec--.
·número de alu mnos
a coñecer .Galicia,
trificación rural por . dentro ·e fóra de Esuniversitarios., e o
valor de vinte mií
post'o 15 en n úmero
paña, cunha inver.~·:
millóns de · pesetas
- sión de .72 : millóns
de alumnos de BUP
que permitirá situar·
e·
"FP (sempre. por
de pesetas. . _ .
á nósa comunidade
cada 10~ 000 habiautónoma un nivel
tantes).
·
medio, co resto do
Aínda que o defi- Datos r
estado español.
·cit de infraest ruct u- va 31-1
ra se valóra hoxe en
No PE~RGA 84
55-. 000 millóns de
aportáronse 1.222 ,
pesetas, ne ste s
. millóns de pesetas
dous últimos anos, a
con fondos propi9.s
-l.º Premi~· Nacional f~'iuR~8~:;¡ Consellería de, Ed uque · _o r i ~d. n a.r é> n
catiqn e Cu ltu ra
unha inversión real
construiu 130 novos ce ntros
·de .3.SZ3 millóns ·de
eduqitivos, ínvertindo 2.200
-pesetas... · ·
millóns. nun progrnma de reparación de centros -e elevou e n~
A
10 puntos a tasa de escolariza;. Pese
ción en p.r~escolar que hoxe, ci ór
23.0
PARA A ··
terr:
fren
VIVE. ~DA

MllLÓN.S DE PES.ETAS.
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RURAL GAL'EGA
- Para mellora-lo
medio rural ·galego e adicados a obras de construcción de equipam~ntos comu~ · nitarios, primarios·, conserva- "
ción de avenidas, prazas e zonas ver.des, a Conselleda .~·da ff~ ·
Presidencia ·adicou : n~ provi'n- ··.
cia da Coruña 202 rhil·lóns-, eh
Lugo 76 mi~lóns,. 30 mi~1óns e,n
Ourense e 170 en l?ontevedra.
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· 9.000 MiLL'ÓNS EN

42 NO VOS c ·ENTR<:>S_

. AXUDASASPYMES
. Co conve nio entre a Xunta de
.,..._-,•Galicia e e ntidades financeiras
unida~ establecé ronse as bases para a
1a, .en co ncesi ón de créditos ás
16,. en. PYMES en ·condicións excep1mnos cionais . .
· e en Distribució n de cr~~itos en milJóns de pes~tas
1mn o~

, e

d

Jmero

e

e BUP
por

~

·habi>defi·uctu~xe

en

lS

de

es te s
nos, a
~, EduJltura

·

Cunha in.v~rs·i.ón de:l.900 mi- ,
llóns . de ··pesetas púxos~ ·en
marcha a construcción de 42 .
centro~ ·a sistenciais repártidos ..
en:- 23 centros· sociais, 5 resi- · .dencias . de terteira idáde, 12
garde_rías infantís~ 2 centros
ocupadonais e , 3 centros de ·
. seguridad~- e hixiene no .traba--_·
· llo.
. Subvencións axudas para a·
infanda, xuventude, d(oga-d_icción, a]cúholis_m o, d_iminüídos
psíqukos ~ fískos, por un i.m- -.
porte' de ~35 m_illóns de pesetas.
/ ·
·

beneficiando d_a aplicadón ·da
Lei 'de Sanid4de Escólar por
·mediu de exames de saúde .
lamen os centros·escolares fo:.roff. dotados -. dun -completo
eCJ.uip? médico 1. 38 ~ n1il_lóns ·a ta .
agora.,
~ ·

Datos referidos a solicitudes con calificación definitiva 31 -12 "'. 64. bs préstamos estan formalizados ou en
vías de formalización

- ·oBXECTIVO: .

IMPORTANTES

-

;

.

4.490 millóns ·_ foron- in.verti.
dos
en construcéión· de novas
UN ·CENTRO DE SAÚDE . ,
1.NVERSIÓNS PARA.
· estradas e en ·obras de repara~ .· ·
..don. - · .
··
PA.RA CADA:CQ·NCELLO .
AMELLORADO
~ntro s
Ta_mén -se élaborou o plan qe 2.200
A realizació-n do Mapa Sanita-·
estrad~s ~ de: Gali~ia qu~ prevé
-MEDIO RURAL
repario da Coniunidade. Autónoma · ünha ·inversión de 67.57.5 mi)U en
. Galega, _no · que intervl.ron
Uóns de p·e setas nos próximos a· ~ ·
A Consellería de· Agri~ultura,
ariza;. . Pesca e Alimentatódolos sectores so~ ·
ano'~, estando _adxüdicadas xa . ,·. ._
hoxe, ci ón ... concentrou
dais,. económicos .e , _obrás _por un i,m porte de~-ººº . .
1acio- 23.00-0 hectáreas de
sindicais, , deseña . a · . millóns de pesetas, ·que'. t~ñen
.
rarán te rra· durante 19"84,
... . . . .,,.._._, planificación san ita- · como prazo de exeéudón os , --~ . · · _
7 fns- fr ente · ás catro ou
....... . ..,,,., ria qúé . precisa a.
exer:cicios de-1985 e 1-986.
··
un ha .cinco. ·mil que se
:;'.:~
'.ª~ nosa terra.
Cábe destáca-las obras da es·... - -.,
·
aco~ co ncentraban tra,~,~i~=~~::i~~~~
Un _c entro · de
trada .Vigo.-A Ramallosa, o tra~ . · __..
ranse. di cionalmente cada
=~~.. i~;;;tr~wm sa·úde para· cada
mo Sabón~'Carballo, a pont~ .de
cen- an o. _En 1985 está previstóre_ali~
concello é o obxectivo asisten--· ·- -acceso á llla de Arousa, as.estrae.xi s~ zar . actua.cións de conc,::en-tra'-tial da Consellería de San'idade -. -das Santiago-Nofa, Padrón-Ri- · ·
,, e ción ·parcelaria en 35.000 hece Consumo,
· · ,.... ·
·
beira, Lugo-Ferrol... .
u r a - · táreas. ··
--, a isto adicou
·
·
·
!8 en
, ·, -~ . · ·1.600 ri1ill6ns
co n .. Tamén se invertiron 200 mi- _ ·. d~ pesetas. .
qu e Hóns d.e pesetas no · Plarl de
., Ce n· mil · ~
l de · Camiños Rurais, 76 en electrifi- ~- nenos -,. ga-le.:: fo~·.;
:r.nffi- ca~..i-~!1 - r_ural"_e ·34 ·millóns;'· (;Je "(->"gas · estáns·~ ' ..
'tOOO ¡f1ese(as · -·éh industrias· ag roa 1i:.
·.- ·.· ·:.·-"., . , . . ._,._,,_, , , .",.,.,.,.,"
.<:..

,.
•

\

·
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m entaria~.
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-Os .-insecticidas non son ·a
·solución .á praga das típülas

Máis únha vez, a praga de típulas
que desmou en anos pasados
as vradarias galegas, volta á
actualidade ao verse afectadas
cinco mil h~ctareas de prados na
' provincia de Lugo~
RAMON VARELA

A Consellaria de Agricultura da
Xunta de Galiza fixo pública dias
pasados a necesida,d e de com bater
con produtos químicos - insecticidas- a esta praga, chegando a subvencionar este organismo dez mil
litros de compostos químicos para
tal fin, e recomendando unha série
de marcas que se poden comprar 110
mercado.
Antes· o Ministério de Agricultura e agora a Administración Autonómica, lonxe de buscar uI).ha solución científica e racional de acordo
.co equilibrio na natureza para prever e c-ombater as pragas de típulas,
está aconel}ando pesticidas que_. na
prática demóstrase, son de dubiaosa
efic(lcia, tóxicos,, persistentes e incluso faise necesano manexalos con
· sumo coidado polo· perigo de intoxicación que poden acarrear.
Xa no ano 1979, os organismos
oficiais recomendaban a utilización
de pesticidas fosforados como Fenitotrion, Diazinón, Triclorfón, ... etc.
e apesar do seu uso ·· e utilización
nalguns ·casos "en exceso", a praga
non remitiu, ainda que as autoridades falen da efectividade dos tratamentos. Na actualidad e insístese
nos mesmos métodos de forma sospeitosa cando os fracasos foron e
son do máis rotundo, sen ter en
conta que repetir un mesmo praguicida contra unha determinad·a praga
vai --progresivamente disminuindo a
sua .efectividade ainda q.ue se aumente a <lose. Este principio básico
que convén ter en conta ao estudar
a resisténcia dos insec~os aos, praguicidas, parece descoñecerse polos
responsábeis de Agricultura; como
tamén parecen descoñecer os efeitos e daños- qu~ os praguicidas ~e
ñen ou poden ter sobre a fauna te. rrestre ou acuícola, vexamos:
1.- Menos do 50 por cento do_líqui, do utilizado como insecticida dá
no branca, o resto, desde o solo,
drénase pala água freática e camiña as corréntes subterráneas,
,rio_s e regatos, tamén pode evaporarse nunha pequena parte na
atmósfera, contaminandose asi a
veieta~ió!1, S<?l<?, , flora e fauna
dos meios aqiatiaos.
2.-0s insecticidas matan indiscrimi-nadament~ neste caso non só as
larvas da 1 ípula, senón tamén a
seres beneficiosos como as abe11.as (importantes axentes polinizadores), moi sensíbeis ao Diazinon, agora recomendado: -per.o
tamén outros animais aparte dos
· insectos vense afectados negati-
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vamente, como as miñocas (moi
beneficiosas por mellorar a estrutura do chan), os páxaros insec·. tívoros, lebres, coellos ... , etc. Ao
alimentarse de vexetais ou insectos contaminados por veneno,
poden tamén morrer pór culpa
dos insecticidas.
· 3.-0s ·insecticidas acaban -por provocar novas pragas, ben dos mes. mo.s insectos porque adquiren resisténcia, ou ben de insecto·s que
an.t es pasaban desapercibidos e
que agora, por mor deles, teñen
condicións idóneas para propa.:
· garse. Npri · esqueza,mos qu~ :na
natureza as diferentes especiesestán interrelacionadas e ao .influir ·nunhá repercute nas outras.
4.-0 tratamento das pragas unicamente a base de pesticidas leva
consigo que se precisen cada vez
m~iores doses, con resultados cáda vez menores.
·
5 .-A utilización de insecticidas fosforados na canea do río Miño,
supón un risco de eutrofiza.ción'
notábel nas águas encoradas, o
fósforo dos insecticidas actua
abonando anormalmente e en
exceso as águas fluviais, provocando floracións de algas e alterando o ecosistema, até o ponto

de . provocar desastres· ecoléixicos
na flora e fauna fluvial. Rec-orde-. mos que. grandes ma'n chas de al-gas verdes de Portorriarin aparecidas .en anos pasados, asi como
na zona dos Peares, son síntomas
do~ dese.q uilíbrios que xa- hoxe~
se estan pad.ecenclo por mor dos
vertidos de águas residuais ·sen"
depurar · das cidad~s, das indú~- ·
trias agrícolas e en gran · medida
dos insectieidas· utilizados én
agricultura.
·
· ·
Por todo isto seria recomendábel
enfocar o problema das típulas descj.e outro ángúlo, totalmente aposto
. aos insecticidas; a solución correcta
~pasaría por:
.
.
1.- PráctiCas agrícolas correctas. Evitando a excesiva humidade dos
pradós-; cortando a herba_ rente
ao chan en determinados momentos do ano, e outrós labores
. d'e cultivo que vaian na liña de
· contribuir a que ·non apareza a
praga de. típulas.
.
.2.- Utilización da loita biolóxü;:a. A
· - loita natural ou- biolóxica apro- ·
veita as ··cadeas alimentícias que
de forma natural controla o nÚ:
mero de seres de cada espécie.
no caso da típúla, o potencia- ·
mento de aves ·e animais .que se alimentan das larvas, G.u dos
adultos, como a J3ubefa, es Es_torninos, os Tordos, Melro, Peto._.. ) et~..
. , .
..
3 . ~ Utihzac1on de tecmtas aut0c1das. O mantimento da" típula por
baixo de niveis nocivos para os
prados pódese conseguir esterili. zando a un número determinado
de machós, oú empregando feromonas sexuais ( ou. atraíntes sexuais) ou mesmQ repelentes (alimentícios,- de apareo, de 0voposición ... ) ·
·
.
Estes e outros métodos fan inecesária a utilización de insecticidas
químicos, sumamente custosos ·e
que unicamente están a . beneficiar ·
aos mono"t>ólio.s ""e" multinacionais
que os fabrican, ·conducindo aos lafüegos a un calexón sen sai da, e
quedando demostrado que son méto_dos irracionais de combate que .
poden · substituirse con facüidade e
con vantaxe ( ecolóxica e económica) polos métodos· ~ práticas arriba ·
sinaládas.
· ·
A importáncia duns. organismos
~grários afincados na nosa realidade,
queda en evidéncia, ao comprobar
cómo despois de 15 anos a~ combate
irracional a base de produtos químicos contra a típula, esta praga segue
gañando terreno e agora a Xunta até
subvenciona~upomos co beneplácito
dos monop6Wos, unha loita inservíbel, e perdida de antemán, que comporta ademais repercusións graves para o equilíbrio da natureza. _
Ramón Varela o·íaz é biólogo e
presidente de ADEGA

A teqloXia da. lib~ración
·. FRANCISCO CARBALLO

xia da Liberación se fai desde as
_ "bágoas" e desde " o sangue dos
mártirés". Así pode evocar as co: O mesmg. eñ Ferrol que en Vigo, a
rnun idades de El Salvad,or _na-s que
Coruña ·que en 'Sa·ntiago, a Teolose lén as Actas dos Mártires· da Anxia da Liberación t~n Gapacidade
tiga Roma .como preparación para
de convocatória. Un fehómeno do
o mart írio.
',
Terceiro . Mundo ,faise ouvir aquí
.. O · suxeito da TL e o pobre, o
con intensidád'e e non so .con cuoprimido . .Así liberación, escrebe
riosidade. .
·
putiérr!?Z, expresa, en pr'imeiro luFoi no·, Brasil onde a~ Cqmunidades de Base · acadaron mái,s rápi- · gar, (ls.-:aspiraciórrs dos póvos, das
clases e dos . sectores sociais opri- ·
·do áecimento; . hoxe pasan de
100.000. Pero nqn · é somente a.í midos, e subliña o aspecto conflionde se tinxen de sangue marti.- fual do proceso ecor:ióniico,.social
e poi ítico que os opón aos povos
rial, · máis regos corren en Centroopulento.~ e aos grupos poderosos.
américa: El Salvador, _G uatemala,
En segundo lugar . expresa un ha
N.icarágua estan. cobertas por esas
concepción da _história co·m0 procomunidaaes cristiás ni3s que as relacións son de tu a tur os idea is·. os . ceso de liberación do home ensanc~ando o horizonte dos cámbios
mesmos, a comunicación de bens
sociais que é ·n ecesário levar a caé intensa é b alento.até o ma·r.tírio
bo. A conquista dunha liberdade
contínuo. Os ''escé!dróns da morreal e criadora leva directamente
te" no Salvador levaron xa a miá construción do home novo e a ·
lleiros de cristiáns, · polo simples
unha sociedade cualitativámente
fei.to de ser campesiños, estudandiferente. En terceiro l~gar a palates ou membros de base cristiá á
bra liberación condúcenos máis fa.morte.
cilmente ás fontes bíblicas: Cristo
· Sobre ·esa base traballan os teólogos 'da liberación: G. · Gutiérrez . salvador libera o home de todo
mal, arrincando así as raíces de tono Peru, L e C. Boff no Brasil, S.
da ruptura da amizade, da xustícia
Galilea en ' Chile, Jon Sobrino e
e fainos . autenticamente libres.
l. Ellacuria no Salvador, J. SeanEses seres poden berrar con E.
. none e E:. Dussel na Arxentina, J.
Cardenal:
L. Segundo no Uruguai, etc. Uns
sos1 p~9digos en publicacións, co"Ti non es un Deus amigo dos
mo Leonardo Boff, outros escasos
·
opresores;
como S:- Galilea: todos teñen un
nen partidário da sua polltica,
ponto . de converxéncia., fal-ar desnen influido ·¡}ola _sua propaganda,
de a realidade e· desde unha realb
nen estás en sociedade co gangsd'a de dolórosa.- .
ter...... .
Por iso' alguén di que a TeoloOu, Deus, malogra a sua polltica" .
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Domict'lio ............................. :............. .... .... ....... ....... ..................... :.. ;....... .
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Subscrébes_e ab periódico A NOSA TER RA por un ano ao. précio de
2.500 pta. (Estado español), 3.500 pta (Europa), 4.500 pta. (resto do
mundo) .

FORhtlA DE PAGO
a) Subs·cri .c ións para o Estado español:

8

.

Talón bancário aGlxunto .
Reemboi'so (mái~ 80 pta.)

b) Para o resto do mundo: .

·

8

Gheque bancário adxuntO"
Xiro internacional a nome de
A NOSA TEHRÁ, apdo 1371Vigo.

Pago domiciliado. Neste· c~so cobri,r ·
·os dados do bo.letin adxunto.
"
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Séhianse tomar nota de atender até novo aviso, cori cargo á miña -conta, j
os recib-os. que ao meu neme lles sexán apresentatlos- po.r PromociÓí1S Cultu ¡
rais Galegas S.A. (A N.OSA TERRA) . .
.
·
'
Atentamente (firma)·
Data., ........... ......... ,............................... .
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A illa desventurada._
'

.

XESUS CAMBRE MARIÑO

No .curso dunha viaxe por América Latina, co gallo de dar a coñocer polo
mundo adiante a .problemáti.ca nacional de Córcega, estivo recentemente
r: dé visita en Porto Rico unha delegación de nacionalistas corsos. Ademais
de espatlar o coñecimento da verdadeira situación colonial na que se desenvolve a sua illa, que dalgunha mane ira garda un. certo paralelismo histórico con Porto Rico, os nacionalistas corsos tratan de contactar coas
·colonias de emigrantes implantadas no Caribe para manter viva a solidaridade patriótica dos filias dunha terra que os colonialistas franceses cha. man a "lila -da beleza". Ainda que, se se teñ_en en contaos ta~os históricos e sociais, mellor se lle poderia chamar a "11 la da desventura".
Pois·é ben certo que Córcega, o mesmo que Gal iza e moitas outras 'pequenas naciona_lidaoes da E,uropa "d~mo~rática", capita~ista_ e_ m.e~comu
nitária, vive ha1 séculos sob a denominac1on dun estado 1mpenal1sta, neste caso Fráncia, que ven exercendo sobre a ifla unha polftica colonial e
mesmamente xenocida. Desde que a Fr:.áncia borbónica lle botou er.triba as suas gadoupas á peque na illa do Mediterráneo nos ano 1768-1769, o
país ten sofrido unha opresión crecente e un proceso 7 de desnacionaliza- ·
ción fomentado polos distintos reximes políticos frañeeses. Ese pmceso
intensificóuse grandemente nos últimos vintecinco anos sobre a va_República que fundara o xeneral Charles de Gaulle, quer dicer, o mesmo réxi- ·
me que falara de construir a "Europa das Patrias".

va·i

Mír'nove!;eñtC>s óitéfüá cinco
se~ ~--~
..
en Nicaragµa . un ,anQ decisivo para. a
revolüci.ó n. -As . medidas económicas
. que está a toniat o goberrÍci van ter
consecuéncias importantesr daflo
· que, :sobretodo pará :a$ ·e idades, van
.endurecer gravemente á ·vida. Trátase
dé gravar pro-gresivamente á pequena
burguesía comerciante -e · nas . ddades praticamente todó ó mundo vive diso- e favorecer aos traballador~s. prodliti.Yos e -aos cam~esirios, · ~~
clases que están so.portando agCi>ra as
condicións de vid~ .máis düras. Peró
IJUOha sociedad e. tan ·confusa, ·tan
· pouco ·estratificada· ·.c omo a. "Rica",
é difícil· delimitar vanta}(es· e grava18 e ·20 a11es no "servício.· militar pa- sobretodo "no Norde do país, onde os
mes. De f.eito~ pesie_. á subida: ·dé: sa- , triótico". Para un povo . no afeito á ataques a Coqperativasr UPES. e falários- aps traba'lladores. que se promili obi:igatória, pasar á un engan- ce_n das son d iáriqs. Escoitar de Tapá- .
·duciu _estes _dias~ a ·.atza- de ·préciós
che que supón ir á montaña -e ao · ces do Exército Pqpular os .relatós de
<;los últimos meses, ao retirar o go'combate se~uro é .difí~il e -non sem-.. combates, a mor:te de_.ar'nigos ·e· com~ berno a subvenc.ión a vários produ. pre:-entendido, por isa a Frente se es- pañei_ros -resL.Jlta estarrecedor · pala
J.05; xa -vai moi por riba ' 'e p poder ' .tá volqando" na -cohcienciai::ión sobre .mesma falla- de drarrtatis.f'.hQ con -qúe
· á necesidade de. esforzarse o má·is po- · o ca.Atan, corño un· feíto xa ·natural
adquisiti_vo segue en d~sceQso. :
XLI_ntci.' d.ist o ;<este- 'a.río ~u,. é, tse, dar ,·. s1beJ ~~e a;no no tema' da'-,g uerra para .. da sua vida-. Realmente· ten que ·ser
un golpe, Senón ·decisivo;, si 'cando " acabar·. dunha ·vez con e!a. O lema .ouro facerse · á idea · de que aos 20
menos profundo á ..·eontr.arrevotudeste ano é~ ·~f>cila P~z, todos con_tra a · anos se pode rnorrer en -~lqu~r mo- ·
ción, e iso suJ)Pri- o .emprego do 40
agre~ió~'~. ·:..
.
, mento.
por cento"do PlB na defensa e o ·alisE difícil facerse á ide·a desde aC dO-. tamento de todos. os xóvel]~s eofre ( <:JUe sigi:iiffoa.. realmente a · agresión, .. ,·
BEGOÑA ~bA.

Primeiramente. a dominación francesa de Córcega puxo fin ~o intent.o _
de facer unha répública corsa jndependente dirixida polo patriota Pascüa1 .,. .
Paoli. O imperialismo franco-borbónico botou abaixo pola forz-a dás ar- ·
'mas aquel efímero proxecto nacionalista que os cor~os tiñan emprendido
para liberarse. do dominio · xenovés. Pese Xeito, unha illa que cambiara
. moitas veces ·de .dono desde a máis remota antig1,1edade, pero que logrou
conservar sempre a sua própria identidade nacion.al, caiu sobas gadoupas·
dun Estado imperialista moderno.
· '
·
· -.
. -Ao cabo de ·máis de douscentos anos, os resultados da política colonial
.francesa están á vista. Segundo declarou Ghjambattista ,Forcioli, vóc~iro
do Movimento Corso de Autodeterminaci6n, nunha entrevista difundida
o 24 de Marzo de 1985 polo-canal 7 da televisión de Porto Rico, o proce_,so de desnacionalización económica e social que se-ven dando en Córcega
.é o típico das situacións coloniais. Os sectores máis importantes da -e6onomía, crecentemente vencellados aos intereses metrepolitanos; están
controlados por empresas e colonos franceses, o mesmo que a maioria
dos -empregos na administración pública e no ensino. lso ten prov0<;:ado
unha dinámica moi acelerada de francificación ec~nómica e cultural. .
Por_outra banda, e como contrapartida, dase na .illa un proceso tamén ·
moi avanzado de desnacionalización corsa. lsto tradúcese ña progresiva .
disminución da povocición autóctona da illa qu'e ~e viu forzada .a emigrar
á metrópol e e a outras partes do mundo. Ao mesmo tempo esa povoación
"expulsada" pola forza dos factos económicos, foise substituindo por· in-.
mig[antes metropolitanos que contribuen .a refo¡ zar o proceso ciesnacio- ·
nalizad.o r. lso é o que os nacionalistas corsos tratan non só de fre~u senón
de reverter
para evitar a lenta desaparición
da sua ' nacionalidade..
.
'
-

. Porque a .s ituación de Córcega, despois de dous séculas de domínio co- ·
lonial francés;~ten acadado ·unha situación dramática. No plano socieconómico, de 250.000 habitantes que hoxe ten a illa, soniente uns 110.000
son-corsos aut(>ctonos. O -resto, máis da metade da p9voación actual, son ·
franceses metropolitanos e doutras procedéncias. úe seguir esa tendéncia;
ª·nación corsa des¡:ipareceria co tempo , mergµllada pala onda inmigrató~
·na. forasteira. Esa inmigración é fomentada po > .
, •
· ria forasteira. E~a inmigración é fomentada pola poi ítica c;;olo11ial metropol itana e controla xa unha economía corsa cada ve_~ máis desaxusfada
das verdadelras necesidades do país. Po is en \f.ez de favorecer 'un'desenvol- .
vi~ento harmónico e integrado,_a poi ítica colonial fa.vor~ceu a medra do
~ tu nsm~ de temporada e o desaxeitado cultivo do vi fío r::ia par.Je oriemal.
· da illa, ,arredor do distrito de Aleria. Fnmcia favoreceu a inmigración de ·
pieds noirs, ou franceses residentes en Arxélia, despois que ese país aca~..
}~ª!ª a sua independé11cia: Os pieds noirs mercaron moitas te_rr8:~. contri:' buinao ainda- ínais
é~odo- dos corsqs.
·. .
'
.
. '~
.
. ~
\
.
.- .Aderriais diso, no plano político-administra_tivo·, Frán~ia dividiu a Córc~ga en dous departamentos. ou prov·ínc,ia~ no ano 1975, con. capitais en '
· AJaccio e Bastia. Esa división artiJical dunha illa ·de 8.772 Km2 non ten
~utr? · obxecto, desde ponto de vista do poder colonial, que rf)char a so- 1
lldaridade nacional corsa fomentando no seu lugar as ·rivalidades -co'marcais.
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No piano sócio-cultlfral, Ffáncia impuxo err Córcega un· verd~deiro
trahsculturadw, o que signirficou o trasplante á illa da cultur~r e
1rngua ·f rancesas .através .do ehsinó . . Isa levou a un ha situación de alleamento lingüístico e cultural· que pró.vocará, se non se lle pon remédio, a_
morte da 1íngua e cultura corsas e a desaparición da sua identidade como,
povo nun prazo m_áis ou menos· longo.
P!º~~so

'lso ,é o que tratan de evitar as organizació-;,s' naci;nalistas corsasªº desenvblver a sua loita patriótica contra o colon ia lismo imperialista francés
en todos os frentes. Os nacionalistas corsos, ao mesmo tempo que afirman o seu -direito de autodeterminación, defenden a supervivéncia da·sua
identidªde na.é ional.
·
·
.
··
-

~u rnITlf irnmlfil rnITrnma~
'Os que os necesitan, necesítante»
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XESUS VEGA

O ministro Ledesma fixo tod0 o que pudo

para convencer-nos de ql!e a senténcia do
Tribunal Constitucional sobr·e á chamada
"lei do aborto'" representaba un trunfo das ·
tesés guberñaméntais e unha derrota· dás posicións de. AP. Tiña que facelo para ser1 - q~e ~
· rente co seu papel de concelebranté na ce- ·
remónia da ..confusión comezada por Féllpe
González uns días antes.
O presídente· quixo advertir ao Tribunal
Cónstitucional de que unha senténcia contrár.ia á lei gubernamental ·provocaria a posta ~A - marcha da "máquina de .ir:idultós". E
•quixo facelo dün xeito' didáctico, cun exem/ plo da vida real, para que :o entendese todo
o mundo. E coritou -o caso da muller que xa
ten tres fillós e non ten · meios económicos
para fer ou_tro. Qué fago?; perguntou-se González. Conéemo-1 le o indulto ou permito que
vaia á cadea? Mentres poda -engadiu, enérxico- .mandareina á sua casa.
·
qA posta en escea foi boa. A imaxe dun presidente comprensivo e xeneroso estaba conseguida. Só ficaba un probjema: o exemplo
non valia para o obxectivo· de vencer as resisténcias do Tribunal. Por unha sinxela raión: porque a l.ei elaborada polo goberno .
non · recoñecia o direito desa muller a non ·
ter máis fi!'los. Esa muller, calquera que fose
a senténcia do Tribunal, teria que ahortar _na
.

,

·'

•,

'·

cia. E d_é~ca~~cid~de econÓ.mica.
.
Custa tra~allo ·atopar- as ra~óns que expli- ..
.q\.ien .o· tri-unfalismo amosa_do .pofo .góyernó-~
~ ...ciespo·is da senténcia. Se-o· Tribunal CQnstitu. · · -'ci9nal proclama a .ilegalidad e da grande!"- .
· ~ · . maioria dos al5ortos qu~ se veñen realizando
.
. ~. ónde fica aquJ!ó de que a éoristitución posi:. · -.,_.
..~ifü ..a existéncia .de 9obernos moi dif-eren.. ~· ~
~ ...9 ~ li<\ r -~ · ';';.J-.:.''·i:\·,.,,...
.,..
.
. .
·.v~.;1
~
e·· $\;>"~El:»'!;·i'.1_"!Gn,; u1C~$tl;;.~qtie a 'troridad el!; do, te~toc:."''.
···
constitu'cional radicaba no' feito de .quevali~.. -,
par-a todo o mundo_?
· ·
~ ,
"
. Se o ,señor· Ledesma está . tan · seg1:1~0 do ',
seu t_riunfo, por qué . non aproveitou- a ocap~r_r1ca -:
._
_si.ón p~ra facer _ou~ra leí na que figur~ expli1 Ct_tament~ reconectdo .Q aborto libre e gra.tu f~
ij
to? . "Es~e non é 'o momento'', dixeron os vo: clandestinidade e seguiria sendo'; para .a -legalidade promovida e defend)da por Felipe _·
ceiros, ~ª. ·_Mo,ncloa . .: M., is_~~rio'sa afirma~.-ión,
· srn.dub1da: Can~o sera 9 momento oportuGonzáiez; unha delincuente. - -~. ·
·
·
- . no", entón? Cándo g·áñe as eleicións·-- Coali.Por qué, entón', citou un exemp'lo desas · -~
,,,,,,,,.,, ,,~
· ' ·_ción Popular? Cando q .PSOE obteña-:quince : ·
características? Foi. un erro p~bduto_ dunh<=i. · -~
..Jri~illó.ns de _votos? Ou .quizá o goberno sociaamnésia parcial ou ·dunfla manifestación es~ "' ~
. li~ta éonsjdera necesário. es·perar o regreso de
pontánea de má ·conciéncia? Ou é que o pre~ · ~
- Adolf,9 Suárez ·á Moncloa? ·
sidente pensaba que a desinformación é tan··. fü- .
· grande que a xente ia considerar·ao_Tri.bunal o.. · •
,
Co ·. gal lo dun recent.e debate pa~laf"Flentá
· Constitucional como q único t'esponsábel de · patíbe·1 coa actual Constítµción. O princípio
rio entre Felipe González e Herrero de Mique a devandita señora non · poda abortar lide· que a rnuller podá de-cidir sobre a súa
ñón, os comentaristas foron unánimes: 0 .
bremente ?.
.
·
~ . :even_tual 'maternidade nón é ·de reéibo na lePSOE non ten rival pola sua direita. O presiEn todo caso, a senténcia estabelece, que .· xisléfción do "cámbio". E para· non rachar co
derit~ seica esmagou ao seu tnterpelante: deisó é. legal a prática do aborto cando co_n:covello costume da doble moral, os sesudos vaxouno sen argumentos. · Herrero laiouse pala
rran unhas .circunstáncias moi particulares e · ·róns do -Tribunal Constitucional consideran· · direitización da pol_ítica gubernamental. Ló~
. notabelmente restritivas . en canto á sua· iriciq.ue non. é delito ábortar en Londres ou en
xico. Cada día resulta mái~ difícil demostrar
que
a direita non está no goberno.
déncia ~oC:ial. b 9ireito ao ·aborto_,non é comParís. Como se ve, é unha cuestión de- distán.
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Absolucións a dÓus extraditados

-D enúncian .o transfondo
político das ·senténcias
ó 19-de Abril a Audiéncia

/

GaliCJa .des.de agora ten a slia radio. Nr;_sa onda ·
nqsa, galega, aque nos dá carácte( Desde agora-Badiotelevisión Ga./icia, a nasa .Rfldió} é a·-que
nos pón ó d!a e a que nos a9ompaña d/a e noite. ·
Radiotelevisión Galicia emite xa, para toda _
Gal1óa, en FiecuenCJa Modulada, con tres mfllóns
de galegas en conexión direda. /X(Jntos qesde os
j centros de -emisións distnbuidos palas .
.
4 provinc1a·s galegés. e cobrindo os nasos 4 pontos
cardina1s.
.
D~sde agota,·Radiotelevisión Galicia para·
'tódolos galegas e na,súa -mesma onda 24 horas
de programación, en galega. achegando o ~ . ·
'mundo .á nasa terra,· asomados ó mundo desde
Galicia.
-Con Radiotelevisión Galicia ¡tala GaliCJa!Cun .
novo ton, coa nasa voz
Con Radiotelevisión Galicia, desde agora.
GaliCta ten a súa voz ·

."'N;acional anuticiaba
á absofución de dous dos
e){trad itados bascas --;.JO~é !Vianuel Mar~tín.~z Beiztegui
e José Carlos-García Ramfrez
para q uen ~e p~d ia rn 18 e 53,
~ an.os de caree!' respectivamente.
O prirñeiro del~s foi xa posta en
libetdade, mentres García
Ram í!ez fica_á espera dull novo
xulgáme11to.

1

'

·

Fr~cuencias en

~-

Santiago
A Coruña

. lugo
Ourense.
Pontevedra
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. Os .agora . absoltos foran extr·aditados
o pasado Outoi:io despois dunha .prolongada folga de fame, incidentes e
marri.festacións no seu favor a··ambos
lados da fronteira e un complexo en·-

Os miJitantes absolvidos deixan en
evídéncia que non había razóns para
a sua extradición ; p·ero en meios nacionalistas bascas xúlgase que a operación ten o oi;>xectivo de permitir
abrir- un camiño xustíficatórío ao goberno francés para abrir a billa das
extradicións, e contribuir a desmantelar a i_nfraestrutura do nacional ismo
en Euskádi Norde. A pergunta que se
fai ún observador é, se non foro ri capaces de aportar probas, polo con. trol ínternacion·al, baixo a famosa .
"confesión polfcial", qué evidéncias
tiñan· para solicitar a extradició n?; e
pon de manif.esto tamén interrogantes sobre a maneira en que se fan eses
outros xulgamentos de centds de presos basc<?s que ~nchen as cadeas españolas .
' Porén, agora, despoís dun xulga·

. tramado de presiól)s poi ítiC:as que
culminou- ...:..cara a prensa e os meios
de comunicación- cunha xestión · · m~nto baíxo certo control internaélonal, .as apariéncias están salvadas e
P,ersoal do. presidente_González. Afi- é moi posl'bel que 0 futuro depare ·via
' nal produciuse o traslado destes dous
homes, é máis Paklto Lujambio que libre para· as extrad icións. Nese sentido é sig.níficativo que a tarde da senagarda xulgamento, ao Hosp'ital . Penitenciárío de Carabanchel.
téncia chegara a Madrid, para entre_A própria contradicíón que ar.ras- vistarse con Barrionuevo, o ministro
·
franoés do Interior Pierre Joxe.
trá o Estado · francés a respeito · do
En Euskádi lembran as palabra,s de_
movímento armado basco, para moí-.
tos sempre na raja de cont~wtar á sua Roland Dumas en Setembro pasado
, opinión publica e a diplon:iácia ínter- · " ... os tres extraditados teñen as mans
suxas ·de sangue e están refuxiados en '
. nacional, leváraos a esixir control dos
xulgamentos que se ian celebrar. A Fráncía para agacharse ... " O portavoz
al5solucíó'n ditada agora desentraña ·o do Elíseo fica bastante co cu ao ar e
con e.1toda a trama desta operación.
alcance. da ·operación poi íticc;i deseñaoa en matéria de extradició~s.
K.C.-
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RADIOtELEVISION GALICIA

Pasado o 14 de abril e· con el · o 54 . ción do . sistema 'Capitalista, neri se•
_,, aniversari9 da proclamación da 11 Re- quer que· na sua cur_ta vida non tivese·
públiga española .forori t'noi poucas (;!S - etap~s nas que a represión Caiu sobre
forzas poi íticas que l~mbraron esta os traballadores en xeral e os comudata.
nistas en ._ parti.cular, :pero si' qwe a s~a
Para o MC por exemplo, o tema prodamación representou un gran
da República "constitue un dos moi- avance das forzas progresistas, até ese tos tabus do actual sistema porítico''. , momento moi marxina.dás, tanto ¡¡>ó0 PC., que preside lgnácio G_allego,' · los gobernos d_a-mdnarquia, como, es-..
valora pala sua banda que "no.n é que pecialmente· pela dítadura de Primo
a 11 República representase a abol.i- .- de Rivera".
-.
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ao ·primeiro toqlie ·

· castigo dos deuses da Liga. Car:ri'ega ·
resistia, berraba; Benítez ·máis tranquilo por af.pra ·~
.'~
Chegou o final, o .Betis salvábase
- da segunda división ·mentres en Sevilla; no Sánchez Pizjuán· aplaudían o
gol do Hércules (cómo se goza cos
males do inimigo!) e até non impor·
. _taban para naoa~ que goleasen Dus.ue
e Jo rge. Nos .tráns"istores esct>1t'á~ase
c.-~ · =.q -. · ' " '
,,¡... '?'
A edición da Volta-85 presé.Atase~Á ·
· que Gordillo tivera que abandon~r_'o as meirandes figuras d._o ticli:smo~ ~
·campo. O Málaga gañaba por .1-0, ga• ,,.....
fiaba o Valladolid, o HércÚles, todo ro con rnoi~as nov.idades. . \· .
parecía perdido para o~ dé Heliópolis,
Nas tres· semanas de cartéira hab:é·rá moitas máis sorpresas. das' ·Q:Uf! :se
todo, parecían un Currn Romero erí ~gardan. A planificacíón e o trazado
tarde normal, quer dicer, desastrosa.
·Pas.ába!le isto a un equipo que é o do son moi duros e quen se.vista de .ma- .
. poder, o equipo. de '.fel'ipe, de Guerra, . relo en Saiamanca levará. ;13erto .de .
·
3.5QO quilómetros nas·· ·pernas con
das suas amigas e do ~ai dunha delas moÍtas máis complicacións .aªs Jiab;j-·
que seica. anda metid_o nun escándalo ·,
mái-S grande q~ue o de Rumasa, segun- - tldais. .
· '
do nos comenta un confü::tente. G.ue' pazasete equipos participarn nesta
rra, Alfonso que todo a· controla, que edición, 0 ·cal supón o re-cor.d de ·170
todo o pode, que até ten tapado este co~redores. Porén, 0 Aúme·ro .tmn dá
escándal.o que sab.en os cámbjos poi í- calidad e ·e auséncias como .as de Fig- ·
ticos cándo sairá á rua, non pode im- noi:i, . Hinault, Cricquelion, L-eRmoncl
pedir a derrota, o descenso ·º "uefo" ou .Moser deixan a participac ión es. do ano pasado.
· .
tranxeira ~entrada en Car1itoux,, K-e. Pero' "er Beti" é como. Curro, cun . lly, Pascal Sünon e Plan.ckaer.t. P~G
: pase salv'a.unha tarde ou. unha te.mpo- o máis significativo é á ausencia ele
rada, porque lle sobra e chega para· corredores como Marino Lejar.r.et.a e .
sair a ombros pola porta grande da Angeí Arroyo. O primeiro por :pe:rM.aestranza. Esta vez non foi un pase., tenecer ao equipo italiano AH'a-l.:um '
foi unha gran estocada cando o touro e 0 segundo por se ga_rdar par.a {) 'Gisa ída da barreira e, segundo ,fiña do . ro' e o 'Tour'.
' Preséntase unha edición ·con ·escórner, Parra rematou. É:sta foi a gran
faen·a, 0 demais foron aliños, sustos, tranxeiros de segunda fila ;e po:ucos
emocion até o final,·incertidu'me, que españois de categoria internaéiona'.I,
nistes casos, como nas corridas do - pero como alguén ten .q~e ser o priRomero, ídolo sevillano e sevillista, meirn paremos os nomes de Pedro
pódese esperar todo, en cada lance _Delgado, José Recio, Pedro Muñoz,
. está perigo, pero tamén está a emo- Julián ·Goro-spe e os devanditos ex. tranxeiros. Resumindo~ mo ita -cant ición,. arte.
dade e pouca calidade.
Ao cabo o presidente do Betis pa_Porén, esto pode provocar que es-~, recia apenado, moito máis aflixidb ta sexa unha edición aberta a todos
a inda que o do Málaga. Choraba Re- con moitos troces de maillot e ·difícil
tamero e afirmaba que "to er mundo dé controlar por unha equipa detere güeno" e recordaba as viaxes dos minada. A volta parece e.syaicla per.o
dous presidentes a Madrid, os serví- . ten a· posibilidade de sol prender.
cios prestados ao fútbol; :'o mellar Ademáis equipas novas como o amapresidente de todos".
teur da U.RSS, ''Xerox"_ estadouni. Mentres tanto en 'cádiz non po- ·
denses "Trinaranj"us" portugués e
dian celebrar o ascénso do seu equi"Varta" colombi.ano forman .a par-te po porque . un espectador con moita descoñecida d1:1nha das edi.ció-ns máis
gana de léria, pouca .sabéncia e me·
nos siso, encendía un foguete que, duras e intl:lresantes dos último.sanos.
despois _de ·voar 10-metr9s, estoupouPor moi esvaida que pareza pod.e
lle 0 peito a outro afeizoado que es- ser· a edición que amose qu~ ·g cicUstaba esperando tamén cantar o alirón mo non son só catro norríes..
e demais ··cancións de rigor: Traxédia
no Carranza, lexislacións obsofotas,
RICARDO RNERA '
. policías miróns, gobernadores nos
tendidos, por non d icer nas nubes, e
un goberno vo lto .sempre cara a porta .
do chiqueiro. E para que a cousa non
ESPECIALIZADA EN
pásase a piores, o Castellón rematou
a faena para gañarlle o partido. Pero
LIBROS. GALEGOS :E
nada, máis se perdeu na Guerra de
telegrama momer1to's antes do . parti· PORTUGUESES
do. E n.o Madrid estaba a descampo- · Cuba e o Mallorca encarregouse' de
que todo seguise igual e o Cádiz. estesición, a flaccidez; a desgana, bom. beo de balóns mentres Espinosa, por- . xa xa en Primeira, matematicamente,
claro. 'Men'f;res tanto, Juanet, Benito, .
. teiro herculano, equipo éase .autoreaquel porteiro qwe chegou á Coruña .
xentado, despexab.a de puños balóns
procedente do Español·, - si, o. que
como un ·mu íño de ven1:o.
'
saía nós ·cromos cun balón .na man en
Afinal a alegria ~ncontida, "o chúpate Julio · Alberto;. fódetff Remate- . alto, Juanet, digo, non quer seguir na
'Tacita de Plata', tenlle medo ao
ro ... " O mortb vivo. Non, o Hércules
"Mágico",._ que seica volta, se é que
non estaba morto, xa estaba -de pa~
desperta; claro.
rranda men.tras o· Málaga e o Betis debat íanse nunha agonia de oito minti·
O Celta empata co Castilla e ten
tos. Empate a-·goles, ·qué resultado . que esperar, a inda que xa poucos dutan bonito se non fose polo Vallado- , bide.n do seu ascenso. Pero nada, para
traxédia a do Lalin, intratábel, que
lid, pero sc:>bretqcio polo ·Hércules.
non vai poder- ·ascender porque ·non
Ao remate a traxédia era ainda meiPRAZA DO LIBRO
,
rande·, a agonía prol<i>ngouse como . ten escaleira de "cheques". Oue dor.
Tfno.: 26 63 ?7 COR ~Ñ A ..
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Afina! todo era un lio. Era o fin e
non o princípio. ' O fin dunha tempada e o comezo das especulacións, das
reposarías, dos nervos, bicos, · aper-.
tóns, revolcóns e até .infartos. Era o
tempo dos foguetes. Foguetes que
agora tamén matan nos estádios.
Eran os tempos do ''espectáculo futbolístico" e da paranoia dos "inchas". Era o domingo 21 en primeira
división, eran maletins, chamadas telefónicas, sobres nos buzóns con case
_ o soldo anual dun ·desempregado, con
subsíd io, claro. Eran catro equipos
loitando para non descender de categoria.
Era un condenado case seguro a
· inorte, era un verdugo vello, decaído pero ainda asi malvado. Era un
Hércules condenado .e un Madrid en
descomposición interna. Unha vítima e un verdugo que ainda xa vetlo,
deca_ído, teria como obrigación ma. tar.
Un Vall-adolid co "Mágico"_ apartado do eql'.lipo e un Sevilla con "Bulla" .en p!ena 'Feira de Abril, un presidente mal do Corazón.
Pero tamén eran un Betis e un Má- afina!, qué casualidade, foron ás últi·
laga xogando na "Rosaleda" florida mas fotos que, por un tempo podeda pri mavera da Costa do Sol. Eran rán sacar como xogadores de Primei. moi amigos. Falábase de componen- ra División. E as fotos no descanso
das e de amaños. Todo parecia estar do Real Betis ... era perder 9 tempo
asegurado cun empate, cun bico afi- para aprazar unh·a decísión inapelábel
nal e todos contentos .. Era 'todo tan que nen -eles sabian cál · ia ser, pero
bo n.ito ... pero nesta rosaleda foi onde · que xa estaba marcada no destiño: -a
marte n(! Rosaleda~ a morte para o
aparece a marte.
Málaga.
Antes quixeron retrasar a decisión
usa ndo todas as mañas. Un porteiro
con camiseta verde que.tivo que cam- Un Chamartín de bicos e abrazos
biar, e non por !hortera', senón para Sanabria marcaba un go'I no minuto·
non confundilo co equipo bético. 71 no Bernabeu. Oh, todas as cábaías
Eran fotógrafos no meio do 'campo , se .viñan abaixd, xa non valían combaix_o un , paráguas; fo,t os e máis fotos ponendas. O Hércules.estaba mentali que pare~ian para a posterioridade e, zado, unha señora telefónica e ·nun
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Retrato de bodas
.de Xesus· L. Valcárcel
contertúlio unha condición de pene~·e. Máis ben semell'a .- e escrebo isiC{
coa perspectiva de·- dez anós de relación máis ou _menos periódica- un
An 1bal Otero, un Franz de Copenhague ou un asombroso narrador -uruguaio filio de galego e australiana celebrado nos cenáculos parisienses· polo~ novelistas húngaros de paso para.
·
Venécia. .
/

l

Por qué seguimos asombrándonps
coa vjsco'ntiana decadéncia dos vaporettos deixando o Licio; esquecendo a
imensa riqueza proustiana do arrecendo dos xuncos nos caneiros que.o
j
rio am.osa de cando en vez? Qué ten
· ·o Hotel des B,ains de decadente que
· non teña o Balneário Acuña de Caldas de Reis? ·sinxel9mente, ·cronistas;
esp i'ri'tos sensibeis coma o do com.pañeiro Valcárcel; homes novos coa romántica vellez que ·aso ma tras dos
lentes cando te chama irmán, como .
agrandando o sentido amoroso das
· amistades fieis : .xentes de rebotica capaces de non desentonar nos pubs
máis vangardistas . ·
Nesa l;;>atalla que moitos levamos
con'tra a miséria vivencia!, contra a
. Naceu da tribu mohicana de Castro
E un poeta sen traumas, sensípénÚria glorificadora da boina e a fade· Elviña ·-segundo se sai de A Co- bel, ventureiro, e ousado, como non
ventó', anda de palavor da caspa
n.1ña pola estrada de Lavedra a man coñezo outro_dentro dos poetas gadín o irmán Xesus, amosancjo a forza
dereita. "Enfant Terrible" aa xera· legos do seu tempo. Un eterno neno
de lucidez e poesia as claves estéticas
zón galeta dos pos~Maio do 68 é un de olios curiosos e receptivos .
imprescind 1beis para sobrevivfrmobo periodista, magnífico poeta e seNon quededes sen lé-lo ou pesano.s como colectividade culta logb da
gundo teño ouvido un excelente, rá-vos toda a vida. Como axuda a í
hecatombe que Ros van regalar entre
a· CEE e máis a OTAN : Si señor: Ne·- ·.-a inda que inédito, escritor de narra- vai unha relación das suas obras!
tiva.· Esperemos que pronto ·nos lei ilibro do entroido'', (poesía),
ses o Iros como fa (seas, detrás dese sod ície coa publicación dalgun canto "An ísia e outras sombras", poesía ,
XESUS CAMPO
mellares caldos de Chantada), un au- rriso que sempre . se adianta ao seu fí~
ou novela.
conxuntamente con Xavier Seoa ne.
téntico e irrepetibel paisano astuto sico; logo despois de~e end.iañado
Da sua ~alidade como periodista, ,,·De amqr e desamor'', (poesía),
que
engalana
o
seu
acento
cantareiro
carente
de
boina;
un
detective
rural
No compostelano Bar Victoria, que é
abonda con dicer que. traballa no con_xuntamente con outros. "Os
unha especie de estabelecimento h í- e, ao mesmo t.empo, unha parcial idioma e· sobretodo, ..agachadó trc;is a
mellor xornal .e na mellor televisión partidos poi íti~os na Gal iza"~ ensua
teima
vella
de
ofender
os
mostrareencarnación de Thomas Mann, cabrido entre unha estación de tren de
que t~n o "borne branco''. El, un saio, en colaboración con X.I. Taidores
afe·itos
aos
viñas
de
Chantada
paz
de
encher
de
góndolas
o
Miño.
cercanias e un antigo café de vello; ·
_ mohicano que loito1:1 contra do xe- bo. "Informe dunha frustació n"
Autor dun libro primeirizo que se ca- con quintos Estrella, algo misterioso
quer dicer, un Aleph fam'iliar,· un
neral Custer' e sempre estivo e se- (ensaio) en colaboración con X.A
teria
que
haber.
Porque
se
non,
cómo
dra
conviña
expurgar
para
maior
glóponto cero ou un mero lugar de en ,
gue
- a estar, no lado dos "Tauro Gaciño.
;
se
explica
que
chegue
a
profesor
coria ,- Pulsando la ciudad atormen_tacontros no que sempre entras para
Sentado",
"Cochise'', ''Cabalo Tomarcal
sen
pasar
polo
penenazgo
e
da
foi
adquirindo
cos
anos,
as
múlver se está, inda non saibas quén,
ANTON CORD ERO
lo'', "X,erónimo''. Xa se pode crer.
atópome con Xesus Valcárcel, acom- tiples leituras, o seu tráfego universi- cómo se explica que esté sábio .aparentemente
·distraído
acabe
por_
casartário
e
as
doses
de
desarraigo
encapañado da ~olita de Stanley Kubrick.
Acábase de casar con ela ' e ambos . deadas pola . fidelidade ao Amandi se cu.nha das mulleres mais li.ndas e
branca, á Lolit¡;¡ que Kubrick noA pu- ledas do Hemisferio Norte? A ver ...
dous amosan no seu s6rriso a led ícia
Finalmente, r~:lcordo que ainda
do mellorar. en pantplla e aos amigos
dos . namorados que se estreian na
convocados sempre a. carón . duñ cal- conservo fptograf ia~ do. meu casa- .
normalidade postvicarial. Xesüs, que
do amigo, dunrepasar as esquiné!S lu- · mento, aló polo 77, recén amnistiaé amigo vello de Lugo e adema.is de
dó. Na mesa que ocupaban os meus·
Quiroga por se fose pouco pedigree a guesas en noites bretémosas, dun .ir
amigos vermellos, aparece imortaliza'ilir
·
d
e
fragmento_
s
de
Neruda,
de
Cunoriundez bimilenária .de intramuros
queiro, de Ferfín entre cunea e quin- . do, mentres os demais comensais ~o
ilumina o local do escintilar do se~
anel de ouro. Lolita, sempiterno so.- to,. entre tilo e tilo e no 111eio de sem- rrin á e-amara, este trasno, enfrascapiternas discusións instramuros: el, do por unha vez na dele.itación dun
rriso pícaro que percorreu o Franco
transportando apontes para admira- tan an,tigo naciona'lista coma eu p~es- · insólito vaso de rioxa tinto. DaqUela,
tixioso españolista, foi adquirindo, e como acougo, apé¡rcáramos no adro
ción estética cando nón · malsana de
digo, é!S ~la' ves dunha brillante super- da capela eu o meu ar.iticlericalismo e
centos de a li adas ao longo dunha
vivéncia -digna qu!'! ·cos anos canse·- · el o seu · antiesp9ñolismo. A fin de
promoción univérsitária inteira, é
ademais dun renovador emped'ernid~ guiu o milagre ou o acidente·.casual - cantas e só cuns anos máis por riba, IJJ
h;Jick, ~ f!é:éÍ.5 i,ec.es
cabo tan enriquecedor de conver: seguimos podendo escrebe·r' os versos 'g
da arte cotidiana do beber (tamaño
aler5
Pan rwr .. .. ._ .
herexe acumulaba quintos · Estrella · terse en profésor de instituto sen que más tristes esta noche. Escribir por ~
nas tabernas luguesas onde servían os. nada no seu Hsico faga sospeitar no ~mp0~no~e~~~~~~:~ u-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manuel R ivas
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tou cara 9 futuro. ( ... ) _A actual
consideración que nos merece a
sua obra criadora, débeselle principalmente á revalorización .de que
foi ·obxecto por . Mendelsshon ..

- ·!

(
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J

-

:

.

··· Atención7 repetimos: " ... xenial
. recapitulacion d.e todo o saber que
lle precedeu, ao que incorporou
· unha cordidl vibración expresiva
que o proxectóu ·cara O · futuro".
Xuícios similares, pero evidentemente máis trascendentais, como
por exemplo 9s dun Adorn() ,m,t'
dun Séhonberg hai anos e -o dun
Ros Marbá máis recentemente e a
nivel ostensibelmente inferior, sori
ilustrativos da unanimidade existente. á hora .de considerar a arte .
-de Bach como historicamente sin-·
tética ·e ~á vez va11gardista, no seu
tempo·, e dunha rrtodernidade per- ·
manente. Mesmo se ten estabelecido unha interesante rdación mú- ·
sical teórica e histOrica entre a
música de · Bach e o jaz'z. Que o ·
ouvinte sensíbel escoite e opine.
A obra . de Bach ~' repetimos,
imensa; a voá pluma citemos: Pai.· xóns segundo- San Xoán e San Mateo, Oratórios do , Nada! e· áe,Páscua, case duascentas Ca'!J-tatas, Misa en si menor, Variacións "Golberg", Concertos para clave e para
violín, seis ·concertos orque11tais
coñecidos como os Concertos de
Brandenburgo , Suites · inglesas ·e
-Suites francesas, a Arte de Fuga ,
infinidade de Corais para órgao
oü para coro (e neste _a partado siANO EURO PEO DA MUSICA. TERCEIRú CENJ'ENARIO
nalemos os trinta e trés Corais de
Bach descubertos por Wilhern
DOS NACIMENTOS DE BACH, HAENDEL E SACARLATTI
Krumbach na Universidade de Los
' Angeles no Decembto pasado, iné" ditos até o seu estreno en Milán
·
,hai uns días), etc.
Se fose profesor de Música no
Bacharelato, enriqueceríalles o espírito referíndolles o número de .·
Os músicos ~alegas agr~decer~a
sado dia 21.
fillos e fillas enxendrados por
moslle "a X oan Manuel Carreua
J ohann Sebastian. Como rton me
Nota biográfica
Antelo unhas liñas sobre a preséndeixan· se lo,' -só lles , aGonselfo· que
De seguido ·escolmamos a voz
cia histórica da música de Johann
se fixen nestes nomes: · Carl PhiSebastian Bach en Caliza, pretex- - Bach do excelente Diccionario de
lipp-Emanuel Bach, Johann_Chrisla música de Manuel Valss Goriná
tanda, se se quer, a comemoratian · Bach e_ Wilhem Friedemann
(Alianza, Madrid, 1979), composi·ción, o pasado 21 de Marzo, do
Bach , tódos eles vástagos do noso
tor autodidacta catalán, rigoroso
tricentenário do nascimento do
músico. Non sexan paternalistas e
·crítico e autor- do imprescindíbel
xenial músico alemán. Como desprocúren escoitalos tamén. a eles.
e desde xa por min recomenda'd o
coñ.ecemos a intencionalidade préMesmamente dá xénio ' ouvilos. via do ·estudoso e crítico corunés,
manual Para entender la música
·Nqn e~q-uezan tampoaco a Ge·c:rg
(Alianza, Madrid, 1978), cuxo pacom o descoñecemos tamén a sua
Fnednch Haendel e a Domemco
disponibilidade cara esta humilde
·samento, acontecido o pasado 9
- -Sc_a rlatti, os outros dous músicos
de Setembro. do · 1984, pasoume /
e ousadá proposta, publicamos
obxecto desta festa de cumpreadesapercebido e non foi recollido
hoxe este artigo co único JJ>ropónos post-orweliana. Graben na sua
. sito de estimular un chisco a cuno meu "'Memorial 'de malfados"
mente os seus-nOmes e, sobretodo,
riosidade e a sensibilidade do lei:.
(ANT n. 262) por inor dun imos seus sons.·
tor galego cara o vello arté , neste
perdoábel laf>_sus desinformativo: _ ·
. J ohann Se bastián Bach fino u
Ano Europeu da Música que esta".Bach, Johann Sebastian.en Leipzi no 17 50. Agardemós unmos a viver (por se algun leitor
(1685-1750). Compositor alemán.
ha normalización musical de Galiainda non se decatou, 1985 foi
Probabelmente é con Mozart o caza e do mundo para antes .do 205CJ
declarado, ignoto por quen Ano
so de xenialidade roáis portentoso - · (tricentenário da sua ·mcirte), para
Europeo da Música por .cacharen
de toda a história da música. Nasdaquela,,, cunha . digna Paixon senel as celebracións dos terceiros
ceu en Eisenach (Turínxia) (. ...)
gundo .:Jan Xoán Mesías d,e Haen~
centenários dos nascimentos de
Foi sucesivamente membro do co·Cl.el nos atris da Orquestra e Coros
ro en- Luneburg, e da orquestra de
Bach, .Haen del e Scarlatti).
N acionais Galegas e coa integral
A esta breve reseña comemoWeimar ( 1703), organista en A.rnsdas · sonatas de Scarlatti. nas mans
rativa non hei adxuntár , como sedat Mühlhausen (1707\ Weimar
dun clavecinista de._.. ..do Caurel,
ri~ costume preceitivo, a máis mí(17'o8), até que no 173.J foi nopor exemplo, par~ d~quela, . digo, _
mma not~ para unha orientación
meado cantor (mestre de capela e
non teremos que andar a escreber .
discográfica e bibliográfica. E tal a .
organista) da igrexa de Santo Toestas o bviedades.
_.
monumentalidade da obra de
más de Leipzing, post o que .ocuEn falando de Bach, o compoB.ach ·gue poderia resultar pretenpo u até a sua marte'. ,(. .. ) A ,, sua
sitor galega Alfonso Mariño, dic10so mtentalo neste· comento tan
obra abraia polo inxente volume
rector · da Banda, do Conservatóelemental. Bons, piares ou máis
da sua produción (moitas veces rerio e da Coral Po~ifónica d~ V_ivei~
maos, discos cos principais sons
. sultado do ·cargo que desempeñaro, tenme dita e aconsellado como
bachianos atópanse sen maiores
ba e dos encargos recebidos) .e pomestre: "Ainda ninguén o supetoú
problemas nas cidades galegas e
la mestria e imaxinación que amoen toda .a longa história ·mundial
11?esmo nalgunhas vilas. Referén. sa no manexo do contraponto, do
da música ... Agora, como sempre,
cia escrita· a Bach somera ou máis .
que é mestre indiscutíbel. A obra
·cando dubidemos recorramos a
profunda, pode lerse en calquer
de Bach é a xenial recapitulación
Bach".
manual ae história da música e
de todo o saber qüe lle precedeui
mesmó nos suplementos especiais
ao que incorporou unha cordia ·
HER'NAN NAVAL
dalguns xornais maal.rileños do pavibración expresiva que o· proxec-

libros·
Segunda entrega .
dunha obra b_en acollida

A nosa
. .
literatura ~~hoxe.
.

Que é a · literatura galega?~ por
Francisco Rodfíguez; A' poesía galega de postguerra, por Cláudio
Rodríguez .Fer; A "nova nar.rativa" galegá ·por Francisco Salinas
¡>ortutal; Glosa do Teatro Galego, ·
por Francisco Pillado Mayor; Oito
Reflexións ,sohre o teatro galega
actual, por Manuel-Lourehzo e A
literatura Infantil, por- Xosé Mª
Co barro -P az son os capítulo·t: que
aborda a obra, recén editada por
Xistral, ' ~ A nosa .Literatura: unha
interpretación para hoxe (Il)".
Este volume é a 's egunda entrega .que promove a AgrupaQión Cultural ' Alexandr~· Bóveda", agrupando as conferéncias que deron
corpo ao III Ciclo "Os xoves Literários", . celebrado entre ~aneiro e
Marzo do ano 1984. Se no primeiro destes ciclos . se abordou o exalne cronólóxico por grandes perfodos, da nosa história literáriá e
o segundo se dedicou monogtaficam~nte ao estudo de figµras senlleiras da mesma, neste libro tentouse reflexionar sobre , as -áreas
máis importantes . da literatura

contemporánea,. a p,artir dun er{-..
saio inicial sobre o .próprio feíto
da ·ex~téncia 9a literat~ra ~alega.
' Os . promotores anuncian · por
últip10 . a p~óxima reedición da primeua párte, na que se daba conta
·. dos grandes -períódos histc&ricos da
nasa literatura, actualmente ·esgo- tada; .a.si como a edición do volume terceiro desta série dedicado ás
figuras ·m áis senlleiras das nasas letras.
·
1

Bach, sempre

publicacións
. No segundo_
núr:nero da revista

"F
. esta. da

palabra silenciada·"
dedlcada a· Rosalía
Case ' .dou~ anos despois c;la saída
do ·pnmeiro, "Festa ¡fa Palabra Silenciada" dedica un número a Ro. salia de Castro, coincidihdo coa
comerno:ración do · centenário da
sua morte ·
· . .':Ternos a obriga de d ar a hosa
v1s10.n de Ro salia.; de publicar os
textos onde a autora reproba a situ~ción das mulleres e a sua própna;. de denunci~r ·a manipulación

' dureza ante os aldraxes", indícase•
primeiro dos artigas desta revista, elaborada esclusiv.a mente
p9r mulleres, baixo a coorderiaciórt de Mª Xosé Qu.i zán.
: O maquetado corresponde a
Margarita Ledo e as -ilustracións a
Menchu Lamas. Ademais dos dife·_rentes texto1i dedicados a Rosalia
e da escolma que· se fai' da sua
obra, canta cunha entrevista coa
actriz Dorotea Bárcena, orítica de
libros, cine e outros art-igos, asi co-·
mo diversas páxinas de criación.
A lista completa de colaboradoras é a seguinte: Maria Xosé
Queizán, Teresa· Barrof Pilar García Negro , Carme.p .B aneo, Margarita Ledo Andión, Carmen Rábacte; Mª Teresa Otero Sande,
, Amanda , M.O., M.C. Krnckenberg, Griselda Espinos~,, Heiena
Villar Janeiro, Pilar Pauarés ,' Mª
, Xosé Canitrot, Xela, Margot Chamorro, Ana Romaní, Phonte, Flor
Maceira e Ana A. Souto .
<

· nb

de que foi obxecto , ao longo dos
anosi a Naii..~ Santiña, á Sofrida, a
Folc órica, r11egamos a imaxe a.mañada, mansa e melosa, ~ue se pe
1 ten ~tribuí do
e reivindicamos á
Rosalia coraxos_a, que pensa e sinte como muller, que reacciona con

Un disparo
contra -

ª indecencia
. Júlio Béjar
Rivadulha "Co'r com"
Henrique M. Rabunhal Cargo

petos de honras e patacons impoUmha . mínima resrlOnsabilidade '
ssibilitando que a literatura e a ·
cí.vica leva-Nos a redactar e publicultura galega~ sªiam definitivacitar estas linhas ante - a singular
mente da perigosa intervenc;om esejecu9om da celebrac;om do Cenpanhol.i sta .
·tenár10 do escritor foráneo WenBenvidos os intelectuais· espanceslao Fernández Flórez. A hipóhois que metendo-se nos nossos
tese divulgada 1 -a indicar que a tal
assuntos respetem a autonomía do
cele bra9om · vem difummar as
nosso desenvolviinento hist órico.
possíve1s consequeneias do CenteE guerra, hóstia limpa e intensa,
nário da escritora nacional Rosalia
· para que · ,pratique descaradamende Castro 1 nom fai senom anotarte o insu1to. E se os persoeiros as
se sérias JUstificac;ons. _A contun~
l,nstituic;ons, a Associac;om de Esdente colaborac;otn do Concelho
Escritores ou . outras entidades
hérculino pom-rros no arn bito
promotoras da nossa cultura tem ·
dum_ha actividade.._ fOtr10 todas as
guar-da<;lo silencio, nósl este trio
que se geram em lVlaria Pita, belide mOJ.canos empaimaaos, vem9gerantemente anti-galega. Ejá basnos na responsabilidade de comba- _
ta, já basta d.e silencios, de entre.ter o silencio .- Talvez seja esta prágas, de concesson· e de estúpido e
tica, a da reacc;om puntual, a que
cheirento educacionismo provindevera seguir-se mais habitualmen~
cano. E basta ai.ilda que ern jogo
te.
estejamÁ como estám, os nomes de
Temas visto umha Festa da
P~dro
ltares, Luis Carandell ou
. Poesía, organizada na Corunha a
Forges. A p~ese .i:li;a de tam e~tran
inargem dos escritores galegos resihos elementos ·confirman que á
dentes naquela cidade de galerias e
homenage-cen tenárfo fai-se no árnmarinhas, na que gentes como, e
·bito cumha cultura que nom é, di. digamos noní.es duinha punheteira
gamo-lo frontalmente, a galega.
. vez, Miguel González. Garces, AnCo~ cattos de galegas mantém-se
geles Penas; Alvarez Torneiro· t ennom só a t}lediocridade. praticante
hem-se situado umha vez mais de
de tam reaccionários homes, os
costas a responsabilidade' que cojá citados, senom. que se secunda e
mo escritores galegas deveriam,
habilita umha praxe social mtrinter. Mas essa prática coincide (::0-m
se·c amente insultante. T rata-se sem •
o feíto de que estes tres sujhtos
mais de resistir com · dignidade.
publiquem habitualmente em esO colmo da barbárie, o cume
panhol na prensa .'.'galega". o ·pio.r
da degenerac;om intelectual a aué que qualquer d1a vamos 001rtc1- to-descalificac;om _por excelencia,
dir num recital de poesía: g9.lega,
a decadencia mais insultante, es·
ou toca-lhes enjuizar _as nossas
'" tám perfeitamente integradas no
obras como inembros dum jurado .
discurso ideológico que César AnDaquela estar'emos no nosso direitónio Molina, director da homenato ...de esigir o desmarque global.
ge, "'Substenta. E _quem, e . quic;á
Em caso contrario, seremos nós
· ninguém o tenha já: desautorizado ,
·quem estorbá1¡semos.
de afirmar (veja-se o Faro de Vigo
Ternos visto e segu_imos vendo
do 14 de Abril) que a literatu ra
nom só como a reacc;om espanho- .
galega é a que se escreve ·em galega
la .se , for~alece , . senom também,, o
e em espanhól, e tem o cinismo de
que e p1or, que nom parece nasituar numha mesma corda a· Cela
ver, na gente e nas institui9ons
. e Cunqueiro.
qué deveria.rri fazé-lo, ánimos de
' . N 0m é momento ·aquí d e rescontestá-la_. Evitemos esse· estúpiponsabilizar ao Sr. Malina de todo educacionismo. Neguemos o
das as agressons que a nossa cultuposibilismo. Pensemos ~eriamente,
ra terri recevido da sua torp·e za e
e todos, se é :rendável seguir colada sua insensibilidade. Estamos
borando em TintiMan, ou em LA
f artos de que ·galegas renegados,
NAVAL e m~smo na prensa diáespanhois viscerais, se aproveitem
ria . .
.da anédota de ter nascido aquí, na
Certamente jogámo-nos muito.
nossa nac;om, na sua Espanha; paQuan.do menos a decep.cia.
ra encher currículum ~ nutnr os
r

tribuna
- ERNEST O GUERRA DA CAL

Na seC9om "Guieiro", do Nº 185

•

1

de A NOSA TERRA apareceu um

artigo. assinado por M. Hortas Vilanow.,. com o sub-título '7Quem
foi S'erafim Ferro?" . Nele o meu .
no.:me é mencionado, sugerindo
que s.eria de desejar que eu.es.cre. vese o qué- sei daquele amigo da
mmha. distante moc1dade · em Madrid no períod.o que precedeu a
Guerra Civil. Isso levou-me a re~
mexer n o·s arquivos ·da 'lembran~a
s.audf>.sa com o intuito de resp onder a: esse apelo de Hortas Vilano- ·
va. Infelizmente, outras .. tarefas
literárias mais prementes forom;
me fo:q:.ando a adiar a resposta ate
. agora,, em qu"e, por ter enc~mtra
d:n, por puro acaso, numa ca1xa de
fotografia antigas, um retrato de
Sel1afürn resolvim nom protelar
mais essa evocayom do malogrado
car.narada gue tam indeclinávelmen.te"me tmha sido pedida.

S:erafim Ferro; nascid o, por '.
vol'ta de 1912 - era, recordo-me,
uns po'l:lcos meses mais novo do
qne en.- na Corunha1 ·num bairro
~ne :nne parece lemb!ar que se chamava. Monelos, provmha das cama. das humildes da classe trabalhadora. Nom sei nada dos seus pais,
qu·e d'.eviam ser campóneses. Co:ihecirn, isso si, elJl Madrid, dous rrmao& dele, ·mais velhos, ambos
op.ecirros ele.ctricist~s, cuja es_pec1alidade, arnscadíss1ma, era a ms- .
tala9om de anúncfos public!t~!os
Iummosos ·no topo dos ed1flc1os
mais '1iltos da Capital. Tinha Sera' fim e.filmo única bagage bá~íca _de
eult-u:ra formal a do ensi110 primário pois com 14 anos comeyara a
trabalhar, e com 17 ou 18 foi para
Madrid a ajudar os irmaos. Amda
Ín:te lembro de 'lhe ouvír contar-me
os seus terrores 1 empoleirado nag_uelas alturas -ele, que tinha vértigos- sem seguran9a ningumha,
manejando fe:r;ramentas metáli~as ·
que lhe congelavam as maos no intenso frío do cru inverno matri- ·
tertse e eram brasa viva no arrasador verao. Serafim foi um extraordinario autodidacta lia vorazmente tudo quanto lhe caía nas maos

'¡
¡

Esses dous irmaos eram anarcosindica·listas ferrenhos, activos militantes, da C.N.T. e da F.A.I .
-que tinham provado as durezas
da i;;adeia, durante a Dictadura de
Prim:o de Rivera. As primeiras leituras de Serafim tinham sido folhetns. de propaganda libertária,
através dos quais se familiarizara
c-Qm: 0s nomes de Bakunin, Kropotkin Stírne, Reclus -e sobretndo ~roud- que reverenciava . A
sua. C11ltura geral era - como nom
podía deixar de ser- desorganizada e cheia de lacunas de conhecimen to; que ele suplía com umha
tmr~lga~ mteligenci?- e uñ;.a pasmosa mtm9om. Era mequ1voco nacionalista galego -ainda que ele,
cama sua base acrática, definía-se
mais. pontualizadarnente como
~'feder alista., '. (Conhecia mu-i ben
a obr_a de Pí i Margall, que costuma.va citar). Tinha lido e relido o
melhor da . liter.atura galega do
~'Rexurdimento". Sabia de cor cbmyosi9o_ns enteiras de Rosalia,
de Curros e de Pondal -mas a sua
paixom era Amado Carva.lho:
Conhei.:emo-nos em· 1932. Já
·:nom me lem'bro se foi na tertúlia
que se reunía no "Café Regina"
-na ':'Calle ·de Alcalá'',- arredor
dos . Deputados GalegHistas das
Cortes· Constituintes: Castelao ;
-amigo do meu pai, dos seus tempos de estudañtes de 'Medic.ina,., de
. Santiago - _ 8_uárez Picalho-.l. V,il~r
- Ponte',.--crtero Pedrayo ·e tlp1d10
Vilaverd.('f, . a que - concorria tamoom Rámón Cabanilhas-; ou se foi
em casa do Encarregado .de Negódos. d·o Chile., Carlos Morla - que
era amigo de Larca e de outros
poetas de Gera9om de 27. O que
sei é que nos fixemos amigos e
que e ·até aos fins de 3 5 convivemos bastante regularmente. A vida
dele era um tañto -quanto misteriosa:, :Eu -nom sabia bem de qué
Fecursos se sustentava, pois á
n~sa época tin~a deixado de · ~ra 
&alliar cüm -os l!maos nas pengosas. acro bacías eléctricas do 'neón" .

"

Por anacos fragmentários de conversa, cheguei a sabar que v.endia,
irregularme-n te, apólices' de segurns; mais frequentemente espa90
publicitario . de .s>bs~uras revIStas;
e num dado pe~·1odo, urna enclopédia hispanoamericana, -cujas
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·eivado de mal~~icencias. alg 4mas fran. ·
·camente caluniosas: Nom o temas 'a .
mao p~ra conferir, neste .momento. Ou.
tro fo1 Eduardo Blanco -Amor em dbus
. artigas, p~i9 , c~.~tte,oimento,' r:ecente ,.
. dev.emos ~ ~lll1ao+l1dat.le do Professor
Xesus Alonso Montero , ("Léria com
Eduardo Blanco-Amor". (Entrevista
com Carbo·s Casares): ·GRIAL. Vigo,
197.3,,; N 4:1, XuLho.-Setembro, p~g.
34~; Federico, o~tra vez -la misma
.vez . E·t País, Madr1c;l, 1978, 8omingo
1 de octubre, pág. VI 1). Teria sido pre'.
fer(vel que Eduardo se tivesse esquecido de S~rafim'. pois a siltieta que lhe .
·trai;:a, é, tnexpl1cavelm ente infiel hostil e insid)osa. O qualifica 'de "g~lfillo
intelectualizado'' e de ':lector de um'solo libro" -os Cantos de . Maldoror
de Lautréamont- ambas causas longe! ·
b~m long~. da yerdade. Mal o c6nhe~
c.ia -e p1or o inventou . O espisoél io
·completo que dél com0 acontecido em
"La- Ballena Alegre", de Madrid, no
. q1,¡e ~ntramos como personagens ele ,
Seraf 1.m e eu -em relai;:om a súposta
candidatura do Eduardo para o papel
. de protagonista de gorada produc9om
da pei;;a de . Larca Así que pasen cmco
años, polo "Club Teatra l Anfistora"·
-é pura fantasmagoria, de ponta á
pohta- com equívocas falsedades a res.
peito dumha também suposta amizade
entre Serafim e Luís Cernuda. Do pouco que o Eduardo sabia de Serafi m dá
prava o feito de o fazer morrer com 35
anos · -dez menos dos que tinha quan-.
do deixou o mundo. Eduardo tinha o
pendor de "adornar a re_alidade". como
bom ficcionista que era. Eu própr¡o
nom deixei de ser objecto, neses e ou.
·trds ¡;¡rtigos, da propensom blanco43moriana de fazer a Vida imitar a Arte.
Para poder ·mifificar-me , num "pronto
arcangélico", nom hesita· em mistificar
as minhas real idades Usicas, enfeitando
a minha mocidade com "un alboroto
dorado y ensortijado sobre la frente" y
uns nom menos fabulosos "ójos azu-.
les". Ora bem, o cabelo que eu tinha,
e que -ai!- perdim era castanho e apenas levemente ondeado : e os olhos que
tinha -e gra9as a Deus ainda tenhperam , e contmuam a ser, também castanhos. Fai-me ver a luz "en el Alto
Sil , en cuya Pueblo del Brollón era nacido" -quando ele estava farto de saber que eu era ferro la no, recriado no
Val de Ouiroga. Nom param as( as suas
fantasias, mas para amostras bastam
estes botons, -como testemunhos dos
caprichos da. sua imaginai;:om. Deus lhe~
terá· perdoado estes pecadinhos, e outros, em grai;:a as mu1tas virtudes.superiormente positivas da sua cinti lante
personalidade de home e de ,artista.

1

terminados e memo.rizados raraexemplares de amostra devqrava
·mente escrevia: ·polo geral, breves.
de noite leíturas ·essas das que lhe
Qtiando mais long9.s, , os g·arafüja. vinham 'cettos conhecime.n tos de
matéria's es0tériGas com .que por
va em papeis marg4Jais, ,que II!-ª!s
vezes me sorprendía. Fixo tamtarde, fatalmente, : peri:lia. Dizia
bém pesquisa na Hemeroteca ~u:.
que a p,-oesia _e ra "para consumo
nicipal · para um livro dum flgu· interno '.
.
rom republicano que lhe pagava
Quando naquele trágic~ .vér$o
miseravelmente. E.m todo · o caso,,
' quente de 1936 estoupou a revol- ·
vivía duramente -e _a su.a roupa,
· ta fas.cista, Serafim·. estava n~ Co- ·
sempre muito atiladJl, delatava o
runha. Lembro ..me -vagamente de
uso prolongado. Porém, nurtGa o
vim desastrado nem de barba
que tínha falado de que ia fazer
' ce~cida. De tempos a tempos _de' parte ·de lJ.ID grupo que estava tentando organizár urna "Companhia
saparecía, en longas ausencias. Pade Ballet Galega". O ·noso enconrece-me · que voltava a Corunha,
tro Stfguinte Joi em . l 938, em Barpara visitar ~s país '.velh<?s 1 que ?
. cekma. 'i\Testia o uniforme de Te..:
ad~ra~a. ViaJaya. de "pohzon ', na
nente de Carabineiros. Iá ac0m:. '
pn~erra do rap1do. E UIJ?ha vez, . ,
de regresso, contou-me, · lhes<luep_anhádo _de An_drés ~ejuto, Ca_pi- «
tam do _mesmo Corpo~ -e amigo .
. civelrrient.e, porq\}e era um ·~~
conteu¡" nato, a aventura_ qlrn ti~- comum. Achei-no· multo 'mais maha pasado fugindo do Fev1sor, de1gro e . com máu. asp'e cto. Mejuto
-tado e inteíri9ado, no meio dá noi- . · · tontou-rne a históriá: Quando Sete no tellado de um vagom, mais.
rafim vfü que · ia ser chamado as
filas do Exércft;o ,franquistai., alis- de duas horas, pala glacial estepa
leonesa.
tou-se na· Legiom. E em 19~ t, encont-rárrdo-se n~s linhas avai19adás
n·o ce-reo de M·a drid, na "Casa de
· Era pequeno. e.fort€i -;-~de um_a
tanipo", a_proyeitou a no.i te -µm
grande corage moral ~ fis1ca, nom
intre favorave.1 para -'--Como tinha
sem u rna c'erta agressividade,. que
pl.aneado passar-se as trincheiras
as vezes nom conseglJia . ~ominar-.
republicánás. D·e ·rastos, e com -o
seu armamento, atravessou o "no
A. sua delicadeza ·no trato com os
man's land". Mas quando estava já
amigos era impecáyel, com urna
quase a salvo, do p.osso lado, viretjnada . e natural · palidez de ma-·
rom-no do outro, e um tiro d·e rne-.
'neiras nada a_prendida. Era de
tralhadora at4tg~u-rto. no peito, -f~:
urna dignidade msubornável e mui
rando-lhe o verhce _do :pulmom digeneroso: guando . tinha ~ que
Teito : l>asSOU longos meses hospinom era am1údo - dava, com mao
ta}izado. Dado de alta, ingressou
pródiga. Podía ser -e er~ em ocasións, com tipos do.s que· nom gosnos Carabineíros. Essa ferida er.a
já, porém, a marca ·do dedo da.tava- sarcástico e ferinte, apesar
Marte. J)urante esse ano de .38-e.sda bondade essencial do seu fundo
anímico. A ·sua formayom radical
tive . com ele repetidas v~zes. En. Gonttavano-nos na "Oficiña ·Galeacrática fazia qu'e abominasse
qualquer forma ae totalitarismo
f.ª", g'l:le f.uncionava .dentro .do
estatal, reacíonário ou revolucio'Com1ssariat ,de Propaganda de la
mário. Desconfiava instintivamen~
Generalitat de Ca-talunya'', xefia-..
te de qualquer fórmula de salvado .pelo meu amigo J aume Mira9om colectivista. Costumava reQevitlles. E~sa "Oficiña" publicav!i
tir: "Paraíso houvo só um - o Teumha revista, NOVA GAUZA, d1rrea} foi possíbel porque.. estavam
Tigida por Rafael _Dieste e· da que sós um Hqmem e umha Mulher,
· eram redactores Florencío Delgana Natureza. Logo que prnciarom;
do Gurriarán e Ramom Valenzue- ·,
.Caim mata Abel, e assim foi ate
la. Destinava-se. aos combatentes
hoje; e assim será para sempre'-'-.
galegas do Ex<;?rcíto Répública~o.
Para ele o Estado ·- e a Ig:reja- representavam o crime institucionaN e.}a apareéeroºm vários~_ poemas
lizado , '' um horror, -dízia: de .
·de Seraf:im. Um deles continha
Marx nasce Stalin e de S. Paulo, · , umhá beÍísima image'rri, que
Torquemada". Urna vez, na Cibeprovocou outro meu máriles, em 1934, dírigiu-se a um grunheiro fuzilado", com estapo das Juventudes carrilhist as que
dedicatória ,.,A n'oite de tr~s
passavarri, berrando· "slogans",
corés de Serafim Ferro". Por
con este a:póstrofe pa,radoxal: "O
aqueles d°ias já tinha µmha
Marxismo e o ópio do Povo". Futos desgar;rada e pertinaz
.
mos imediata e tumultuariamente·que .rtom augurava nada de
agredidos e armou-se ·urna 'liort.a
bom. Despois foi a Diáspora
dos .mil diabos, da que 1!fabamos
da derrota -e perdím-lhe a
contusos na Comissaria -nom sem.
pista.- Até a década de 50 . .em .
Serafim ter esborralhado conside- .
que, em Nova-Iorque, onde eu re- ·
ravelmente o nariz do primeiro
atacante.
·
sidia Octávib Paz e Finke · Araquistain, que vinha~ d-o M~xico,
So lhe conhecim u:rrfa relayom
me falaron ·dele, contando-me das ·
amorosa dumha certa durabilidasuas bebedeiras épicas, de mortíde -uns poucos :rrieses- em 1933.
fero tequila, com estrondosas bri- ·
Era umha rapaza, de nome Catugas com · '·'pelados" igualpiertte
xa, linda e semi~analfabeta da
mortíferos, nas noite-s turbuh;ntas
mbntal)ha de Lugo, que trabíhav.a
·das cantinas da Capital azteca. A•
no nauseante servi90 de limptfzas
tuberculose. já se1,1lwreava o seu
dumha fábrica de curtumes ·de Caorganismo, .desa-strosamente. Nurabanchel. Viviarn juntos - ·foi o
ma -visita ao México -em 1957,
único domicílio de Serafim que ví.ou .58 - indagueJ sobre o seu {Jarasitei- num quarto que era um codeíro. Estava internado na chnica
yil, numha ruela .f.edorent-a ·perta · - liospitalar da "Benéfi~encia Espada "Plaza de 'la Cebada". Tinha,
ñola". F ui visitá-lo. Era. já l,lrna
como únicas aberturas a porta de
sombra. Tossia despeda¡;ádam_enentrada e umha fiéstrinha que date num lenyo -:;-que ficava vermelva a um lóbrego corredor. J)enho. Ealou animadamente. Rebelde
tro: um catre, dous taboretes e
setnpre, µ;tsugia-se agora contra a
duas maletas abertas a tra:t)sbordar
Morte.- Tmha toda a sua esperan~a
9e livrós. A parede do fundo - que
num pneumó-torax-. De saída, fae.ra a do catre-; estava quase ent.eilei com o médico que o atendía:
ramente coberta por umha grande
"Nada haV.ia a fazer, caso perdido.
reprodu9om a cores do "Jardim
das Delicias", do Bosco. "Qué che
Pouéo lhe rest~v.a". Durante o
parece a vista que temas?" .dixo ,.
mes qµe alí Qassei fum ve-lo eom
com . aq_uele sorrisinho irónico· der.egularidade. Estava sem d-inheiro,
le. "-E sem saírmos da cama?"
sem roupas, -sem visitas. "O medo do contágio, filho, afasta os
Poetava com prodigiosa f ~cili
dade· -e era· mui permeável ás inámigos. So a Lupe é-me fü~l. Pero,
coitada, nom tem onde cair marfluen.eias: Possüia, porém, um cer-·
ta" . (A Lupe 1 sentada -no chao, ao
ne lírico de inequívoca originalipe da cama, contemplav.a o seu
dade. Usava exClusivamente o ~a- '
amor com os seus olhos indígenas
lego. "A única língua poética e a
fíxos' ñele, com le,a ldade canina).
'.d o primeiro cpnhecimento, quanLevei-lhe roupa, doces., laranjas
do o mundo é ajnda inédito"
- "gostava tan to delas e eram tam
- afirmava. Compunha constan.caras, caracho!"
temente, poemas que umha ver

:v oHei . para os · E.U.A. Es.ere- ·
vim-lhe. Respondeu-me, desesperado. · Pí. carta seguinte ,foi.:.II)e de, 'v olta, por "Íl!1p~s.ibilidad de ~mtre
ga,· porfallec1m1ento-del destmata. ria'. No meu . livro Ll!A DE
ALEM-MAR aparece um poem~
.intitulado - ''Alalá " <;lo Amor do
Mar, cantado .polo . Vepto" 1 dedi. cado "A Serafim Ferro, v~vo ou
morto -que ·,nom s.l(i". Ainda nom
sabia. Despois soube: que.fara enterrado como indig~nte., na vala
comum. Igual ' que Añop. E como
este U:ma grand'e e nobre alma de
poeta, derrotado pola vida. Alma
ardentemente galega, na sua s~u
dade no seu h~mor, na sua vali~-
sa e iumi,nosa varoma, e na sua 11bertária universalidade. O libérrimo discurso •do seu pensamento 1 e
. a sua C'omplexa e ricaz fantas1a,
aunadas a vibratilidade, viole11ta e
.. frágil de seú temperamento, tor. navar~-lhe impossível a adapta9om
-as formas convencionalizadas do
viver sociál. N asceu para obscuro
malabarista da vi~a, '? des~mpe
ñou com valor e rroma) o .arduo
papel dessa sua voluntár1a aventúra acrobática -sem ernpenhar no
jogo a dignidade, cujo · penacho
manteve sempre algo até a morte. (•)
. .
.
(*) O menos qué a. s~a mE!mória me• recia era que se col1g1 ssem o~ ver.sos
. -poucos ,com certeza- que de1xou 1m. presso_s, e se fixesse corn eles urna pla- _
qúe.tte .. De entr.e todos os homes de letras que o conhecerom poucos se. lembrarom da sua figura . Um deles fo1 Car. los Mo-rla, quem, nos pare°Ce recordar,~
· ele se refere em varias páginas do seu ltvro En España con Garcfa Larca, tam
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Miguel An,x_o~ Fernán~ Vello
,Esquío-Eerrol,. 1.985 , · , -_ º
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Ao remate de)er s> pF~sente. libro '
a píimeira conc~~sión a que ch_egará 0 leitor -avisado por ~uc~ano
Rodríguez- é que o ternerro hbro
de Fernán-Vello fo_rma parte dunha triloxia, quer dicer ?.S. duas an. teriores. entregas ao - noso _Po.eta ~
máís a presente son i;n só libro fe1to en vários anos compre- con todo matizar que Fernán-Vello non
é (com o R~mirs> Fonte, para nos
cinxir ao ambito galega) autor
dun único ·poe~a (l). - Ma1~ sobr~
todo o que axma go_lpeara ao lei. tor é o sentido de ciclo pecI?-ado, ·
de tempo realtza~o que deita o poemáno.-Quer dicer, este Memo~
rial de Brancura é <? peche (no de
balanza e per_spectlva que_ ten todo peche e todo memonal) dun
ciclo dun tempo na obra dun poeta. E'1 para ser r~alistas, qu~! dicer,
imaxmativos
compre subhnar que .
unha éousa está realizada, que unha causa só é realizada mediante a
realización dun abandono (e a re-:
dundáncia é buscada a man tenta).
Conclusión final?: os novos poe- r
mas de Fernán-Vello, os que ve. ñan logo deste libro - se non levan

teriores libros de Femá:n-Vello, di- visión. O volume divídese ' en sete ·
librQs. Uns de máis interés que ou- · - N_,_
' -_
·
·. •
·trns (tomac,ios e!l conxunto,_amÍ.1} '
a parte que máis ·me emo~1ona e
.
· :·- '
_-.
"Sete · cantos -de amor amado"-)
Ú · 1 mais sempre dunh,3; gr~nde_ calida'.
• de, :e dunha ,coesion mterna que .
.
, ·
,
· _- ·
.. amosa, a cada intre, o grande tra~-~.
hallo d_e criación poética 9u'e le-.
Ul
_
vou a cabo Fernán-Vello D1xembs ,,; "" ·'"'-'' • . ~
• · . - ~~
antes que o poeta non ácadalh -ás -- · No · ano erí que anct-_a mos é _o cto
veces unha grande perfeizón. farcenteario da morte de Rosália.-1 co. mal, mais certos libros (os citados
mo todo o mundo sabe . o · oricia- sete cantos e máis tres poemas que
lismo do país conmemora a data ·
con discursos valeiros e cunha -fa, comezan "o corpo é ser...") .amo.:.·
san unha sahedo.ria poétic_a é cons.- - ramalla r-etórica -an_a crónica e tris- .
trutiva_ que din ben que Fernán- _
te. ·cop pqJabras qu.e non fan com- -,
Vello pode -ser u:ñ -reqüintado sen_ . _ paña como diría_Sa1vá.d or Espriu, '
, gu~ ~s.o lixe a-slia poesía dé inii:te-' _;,. tan devotp.lettor de Ros~!_í<l:· Tod¡t. ·
'. lix1b1lidade, como acontece ma10r- . a algar.ab1a, pagada oo dmerro ·dps mente. O poeta leva a lirtguaxe a- · galegas, quedará en fome de pa·tais graus de p0eticidadé que o lei- , llas. En inútil oquedáde s_e n_senso.
O oficialis;mo -e-n Ua1icia, honrator-participante-ccimungarite -queda coa respiración entrecortada
<lamente -e no fondo -- da súa oonpois ler é - como o amor- un acto
cencia, non asume n_en - a persoa
físico-intelectual, ' sobre todo ler
nen a obra de Resalía . O que é
perfectamente léxico._·Hai versos
poesia, e Fernán-Vello - sábeo (e
como no . amor a -p arte tísica da
rós~lianos totalmente anticonstipoes~a ten moíta, moitísima imtucfonais. -E eso non ·se traga, -aín-.
deixaron descansar, os seus restos
portancia, xa que o pracer é semda que abran ben a boca. O que
nos a atención ~ Non sa-bemos· 'si
mortais no cirnenterio de Adina
pre físico , non si?). acontece é q.ue. fan a vista grosa_
don F ermín Bo_u za-Brei pubricou
que tanto amaba e tan fonda fer~
Podíamos falar doutras cousas
Como Rosaha xa non .pode _ def~nou non este de_scubritnento. A nomosamente cantou e no que ela
po~ ex_emplo,_ cando vin por pri~
d_erse cap.do se refiren ao conf)icticia a que nos referimós é que
sen dúoida, desexaba permañecer-'.
meua vez o hbro (era o exemplar
t1yo da sua obra, os bempensantes,..
Rosalía- tivo un irmau, unhos anos
Despois . viñeron · a? mistific_aciós,
de B. Losada:) abrino ao azar, lin
dicen que. for.on u~hos arrautos,
máis vello que ela e moheu· de
un verso: "son os ro,stos amados
gue os x~mos son as1 un pouco to;as seudogrorificaci_ó~~- o tristísimo _ · moi neno. Era filio de don Xosé
e no:xento', seudofolKlore rosalia- .
rcolas flores q() vento'~, do poema
llfiOS ID31S Il? fo?dO bos r~paces e
Mar'tinez Vioxo e de dona Téresa '
no, sostido por réaccioñários ne'Quero · e devo Jalar dos rostos das
onde Rosaha dixo que ·s1 ._o que
Castro' e.'Abadía é dicer: os pais
alqnxados
e
mesmo
n
emi·
«.rófüos,
mullere~"· Penso
parafraseando
~erd¡ideirtl;m_ente qúería dicer era ,
d_e Resalía. Send'o así os proxenigos
da
cultura
galega
,.viva
e.
opeao Abbe Bremond, que este verso
non. Comrsi el.a nbn fora capaz pe
tores de Rosalía mantiveron unhas
rante
.
Agora
vai
chegar
a
seudoa-_
.
podía bén salvar o libro, mais aquí
espresar o que quería espresar e
· relacións-longas e estabeis dentro
pot-eose de toda está miseria. _
do xeito esaito que o quería est
da anómala situación socÍal desta
presar. E enméndanlle a ·uana. Me_Pese a qlie Rosalía viviu a~nda
unión. Tamén lle sentimos dicer a ·
nos mal que aínda, non fixeron
·ha1 cen anos non esiste unha boa
·Bouza-Brei que Ro15alía coñoceu e_
biografía súa. Unha biografía do- ·
con ela as atr6cida-des que cometetratou a seu pai. Moitos dos descuron con Otero Pedrai.o ou con Vicum~ntada, · que esclareza moitos
brimentos- relativos a Rosalía feícente Risco. Ademáis ;:de correxirpontos escuras da . súa vida. Fertos vor Bouza-Brei, utilizár'onse
lles· a·sintasis, a puntuacifu e ovo-_
. mín · Bouza-Brei e Trillo gastou
sen citar as fontes. Sería interesanmoitas horas da súa esistencia in- ·
cabulario, mutilaron_ a obra, sen'
te gue alguén orgaizara todo o ma- ·
- avisar da deinouca, como aconte- ·
v~stiga~do ,_ con teimosía e rigor., a
tenal que Bouza-Brei tiña sobor
_ ceu co Mitteleú.ropa,. de Risco,
b1ografia tosal,iana. Pese a dar a
de Rosalía e se publica_ra_ Sería un
luz moitos datos e moi valiosos · a
_reeditado non hái rnoito. Despois
importantísimo se,rvicio prestado
qestas fochorí_as _aínóa -se presenmaior parte:..das súcis esculcas qu·e-.
a cultura -e nonsó a galega- e o
.daron -· inéditas. Lembramos ter
tan como gardas, salvadores e bemellor homaxe que se lle podía faollado, no despacho· do seu dominerriéritos da cultura galega. E ~o
cer a Rosalía neste centeario do
cilio _da santiaguesa Rua do Vilar,
rrw - xente aberta, tolerante e deseu pa_samentó _
moitas e' grosas carpetas que semócrata. O _traxi:co é que ~stes
A ver si .por fin este centeario
gún nos dixo , tiñan noticias referi. · braguettos -non co:Qo"G:.emos meserve pra que se publique a biogradas a Rosalía.- Entre os descobriUor palabra pra nomealos- son os
fía completa de Rosa.lía, da que
mentos de Bouza:.Brei salientan a
que, entre nós, teñen tódolos
tan necesitados andamos os seus
localización daigunho's domicilios
trunfos nas súas maus. Pese a eso
leitores_, de sempre. Sabemos que
que a poeta tivo ert Compostela a
. ainda fan trampa. Non se astreven
alguén esta a preparar un estudo
súa relación con escritores da époa mostrarse tal e como .son. Ao
crítico da súa obra. Ben chegado
ca} noticias sabor- dos pflis da es- _
· mellor a procesión, pese· a todo,
cntora, etc. . B.ouza-Brei tennos ·
sexa . Estes traballos c'larificaráñ a
- ándalles_· por - dentro. ¡~alqueira
faramalla confusionista e desho-·
confidenciado algunhas debilidasabe!.
·
des de Rosalía, das que, sen dúbj'- nesta dos botafumeiros oficiais. E,
~ . Voltando a Rosa.lía .moito nos
·da., tiña probas-documentais. Boupor favor, que os salvado.r es e re-tememos que, neste anó do cente-·
zá-Brei era un home serio e resoentores da cultura galega non fa- ·
· nario da sú_a morte, J;_lOn intenten
. · gan unha edición da súa obra coenten:ala de vez_ Mentras viviu foi - ponsabel e, cando afirmaba unha
causa, n_on o facía a lixeira nen farrexindo o que xa non ten correvíctima de incomprensiós e inxuslaba por suposiciós. Entre as coución posibd Que está ben como a
ticias. Así que mo:rreu comenzou
súa autora o deixou.
·
, sas que nos contou, unha chamoua súa asimllac;:ión,. P~imeiro non

·o centenano
d· pasatnento·
" 'li'a .. '
e "Rosa·

e

cine

J.A.M.

·a pegada da nostálxia do tempo
todos (menos dous) os poemas sal~
ido-, han ser diferentes. Mais
van o libro converteridó este ·Mementres tanto falernos deste volumorial de Brancura nu·n dos gran- ·
m~ q~e temo,s nas mans e que foi
des libros de poesía galega nos-úl. Premio Esqu10 1.984 en dura com- _
timos anos. E, afirmamos, Fernánpetición:
.
Vello , a sua poesia, é rnoito máis:
Diciamos que o presente vofoé unha forma de coñecimento, é,
me pecha un ciclo e o pecha so· The great Atnerica, chico ! O filme ,
branceando os dous volumes antesobretodo, a experiéñcia· · dunha.
ábrese coa benz6n dunha mesa fa- '
ri~~es, .quer dicer., aqui hai moita
existéncia (fin ·de toda- poesüt), é . miliar na _que o pf!-i recorea que ·
mais J?Oesia_ Terceiro volume dun· -como toda grande -poesfa.- des- - 'non debernos desexar aquilo que
ha triloxia, o presente ven confircrición do- mundo (o que ' une · ' non podemos ter, e acaba cunha
mar todas as esperanzas postas en
poesia e ciéncia): nPasa:ti as- maes · cerimónia de eucaristía r.elixiosa
Fernán-Vello. o poeta de Cospeinas ruas da matmal cidade con laonde se xuntan bons e maus, branto_ a, cada _poema esíxese máis (e
birintos de intima luz nos._ollo.s",
cos e negros, os cegos e · os que
esixe ao leitor, xa que logo) poeti"cando pasan os setls c0TpQS que
ven, criminais e asasinados ... _Oh,
camente, e formalmente inda que
son comq sécu.ios"_, ' '. da btancura
that's very beautiful, ve¡dade que
a sua ncrn-perfeizón formal é unha
que eu penso das caricias incjnsi? E entremeio <lestes dous actos
das bazas · ao ·seu . favor como
dio" , k'hái segredos de es.trelas c'o~
comoverites pois pasan cou·sas ..
' acontece, por exeniplo
poema
mo os seus ollas_gr.andes"' _"te ce
Por éxem¡Jo, un-mioneta. A viúva
_Soneto _que ao remate non é un
un véu ondlilañte :Ge ·siléncio e
d_o sherif branca protexe e emso!leto,- (outra vez danos un, para
ocaso" ; e~c. fannó~ se_n tit b · poe~
pTega a un negro que He rou bou os
mip ,PeSlffiO poema é o primeiro
·ma, non quer o poeta (como os
,cob_ertos d~ prata. O negro, a~a
d~ serie "ausérrcia do corp.o'' demaos poetas) prsuMirno~ de nada,
dec1do, , axudalle a salvar as suas
_b1do , tamén a: imperfeiz6n 'forsó q·ue usemos os seus poemas coterras nunha lección C:le todos xun~~l). E esta esixéncia danos un
mo experiéncia_; com0 descríción,
tos -unindo os nosos :esforzos cheun~co libro en múltiples poemas:
como sensación : (sentirriento) do
gareill.OS lonxe, e coas terras salva
da_1 a r~p~tició:Q. de palabras e c'o nmundo. Q - . Qeta aeact0u as máis
a herdade e a unión familiar. Ince1~os: as mulleres que percorreR .
altas 'cotaf e",¡:¡ _su;f_lirlguaxe anor-. h&-i un adultétio, ·por _parte· -~ ~
-ª c1da~e" -nen e~presado asi nen : - mal ~onfundiuse:, .fµ-ndiuse, -coa da , · cluso.
da mestra, ·ql,1~ · deCiC1€ maYchar -da
ist_o literalmente-- é unha das_. '
ciénci~ para 'que:,,ff¿se,!llos cap,a¡::es
v.il!! ' despois de tomar un 'tornado ·
.-·constantes que atravesan moitos:_ ~ .,Ae~C?ne~er ~ ve~ape. A.gor-a so capouc_o - menos que· conio · aviso da "
,._p,Qe~~s1, e é que a_s •'-mulletes , que
~be pr~sGmdrr "de~t.:o.dps os que non
quen di a vida éche asi~ Moses, qué
cólera como lo que El Señor nos r.asan, os rost_os ql!e _iluminan",
sexan o poéta: € 'infroducirse nel,
lle irnos· facer. E logo o broche demanda; como cal)to lacrimoide de
, os s~,us corpos que son como _séno poema, na p~e-sia.
optimismo e solidaridade para sa- - finitivo, alucinante, esa cena con
todos xuntiños na igrexa en simt:-tilos : son sempre ela e ela traveXESUS GON2ALEZ GOMEZ
car afilian te unha família, u.nha na-' ~a o hbro 'inda que sexa pluralizabólica metáfora, comungando di._ ción. Qué dicer, poñamos por cat a, non esquecer ao remate -o poetosos despois de ouviren a palabra
so, desa escea na que _o nen o pede
~ " 1 )· Poema único e diverso á vez, par.
_a nos dirá: "elas nbn están n"<:.:,1nide deus, que a0 fin volveu, como
o castigo que me'rece ... agradecidítes do Poema, vo ltas a variacións arre· .
na cl~r3: _S<?~dade do bosque" o
cior da Grande Ob ra (no sentid o alqur.
Reagan desexaba, á escola e á fasim_o porque acada de_re".eber vin_, mico) que _todo poeta, todo escri\or
gue d~ s1gni-ficadG ·a9 tít~lo (tomo
tecµico dolares de mans da señora,
mília unindo a todos os america- '"
_en smala L: Ro,dnguez) : M~_mQ_- · _ - moderno está empeñado en facer. ,
nos baixo o seu teito1 E. agor-a iina-·
. ,apesar de' que esta non ten obrigaNotará
o
leitor
q
ue
non
fíx·en
refe.
tal, quer dicer pasaqó?, talvei,
c1ón de· pagarlle un centavo, pois xinade se non resulta léxico que réncía
a..o
lirniar
de
Bas(lio
Lsada:
non
ais cun qu outro futuro pois no
el traballa pola comida-. E a se_- ·
esta história relixiosa e acrítica e
podia falar -de l, a sua glosa do libro no
"Esmo poemg- o poeta n.os dinos:
ñorá, que se .inteira da malla,. acu·superficial levase o Osear ao meterreno amoroso é total; só co.mpre que
Idas non <e_st.a rán na m'iña clara
de correndo, ·e qué credes que pallor guión orixinal.
_9 1 leitcir o lea ao revés, querdicer, lago
oe a~e da noite?".
.
' .
de J·er os poemas e asi catará millar tosa? Nada. Agradécelle ao negro a
En canto á interpretación de
do_G s¡:¡ber do prologuista.
Ha1 aq·lli,' tamén ' como
nos ansua axuda e déixao partir como
Sally Fi~ld, Osear á mellor actriz;,
-.
~

NlJn lugar.·- do corazón
r

no

1

pois, home cumpre. Pero ínter. pretaci6ns desta calidade hainas a
embute. ·.
·
Cabe desta_c ar, por ú1timo 1 u
bon aproveitamento, que da pa1sax.e de Texas fai o fotógrafo español N éstor ·Almendros.'
Places in the Heart. USA ( 1984). Dir. e
guión: Robert Benton . .Fot : Néstor A lmendros. Mús: John Kander. Mont:
. Caro! LiUletqn. Jnt : Sally Field, Ya'nkton Hatten, Gennie James, Danny G Jo.
ver, John Malkovich, Amy Madigan.
Drama patriótiCo con tinte épico. Para
usófagos e choróns en_ xeral. Tamén pa.
ra desvergqñadbs con ganas de coña. 1 ·
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ósos . e restos i:le foitas é sementes.
Tamén consume coellos, ovos, pei-./
xes, rás, lagartos e cobras, poqen- ·
do facer incursións en currais,
como xa dixemos,· Polo que se ve
a sua mantenza é moivanada:, co- .
mo a de todos os mustélidos que
son omnívoros en liñas xerais pero cun predomínió na dieta' dos
roedores e anfíbios.
En xeral é sileneioso, podendo
berrar. e· chiar. Diferénciase do berro da ·Foina (Martes foina) ·en que
esta o . ten riniño e penetrante,
mentres que o do Tourón é máis
bronco.
·.
Vive
Tourón no monte mes:.
to, fraga·s, . monte baixo, aproximándose algunhas veces ás zonas
· antrop.óxenas, e con gran frecuéncia atopámolo unido á,s masas e
_cursos 'de água, daqui a razón de
incluilo nesta sección nosa da
"Fauna dos ríos".
'
•

o

músiqos de galiza

Alberto
Garaizábal
Macazaga
(Donostia, 7-XII-1875. A Coruña,
l 3-XIl-194 7). ·
Organista, Director de Orquestra,
Composito:r: e Pt::dagogo. No Conservatório , Municipal · de Donostia
cursou os estudos de pian?..1 órgao
harmonía e composición. l'l°O 1895
é nomeado organista da I~rexa Parroquial de Zumárraga. Fiel aluno
e colaborador do P. Nemésio Otaño, vai part.icipar desde o 1907 no
movimentb restaurador da música
litúrxica colaborando na revista
- "Música Sacra Hisp,ana" onde_publica várias obras. Vai ser o P. ütaño quen o anime a se facer cargo
da praza de or~anist" na Igrexa do ·
Sagrado Corazon da Coruña cidade ria que se instala no 1914:
~ C~do se publique a monumental l5iografia de- N emésio Otaño
lf!Ue ten xa rematada o P. LópezCalo; coñecerase en detalle a grande vmculación ·9ue Otaño tiña con
Galiza -o seu ' Cancionero de Galicia"; desgraciadarnen te dase por
extraviado - e o labor de Gara1zábal. como correspondente seu
aqu1. Nese sentido a dedicación .
primordial á música fotúrxica non.
unpedeu que tivese unha crecente
participación na vida musical coruñesa, sempre defendendo crité- ·
r~o_s de _cr}ac~ón de estruturas pro- f1Slonalizabe1s sobre as que edificar unha sociedade musical con:..
fnrmP. aos novos sistemas 'sócio-

~

De costum·es solitárias e noc-_
turnas, buscª refúxio nos ocas, ·
como poden ser ·os tobos dos ra,posos abanqonadas ou grietas nas
r_o chas, p9den~? -visitaI.:
o .in-

.

en GaUz~ . C'0s D0IOOS
. de Tou'rón~ .Furón bravo e Turón,
· foi antano frecuente en todo o
-país, sendo hoxe moi pouco numeroso, distribuíndose palas catro províncias e vivindo nos montes mestos. e bosques.' As, veces 'pode- achegarse ás . aldeas'¡•e facer algujJ.ha gué óutra falcatruadas nos
currais: En xeral pasa o \:'erán nas
fragas e ao chegar as époéas frias,
ás veces achégase ás casas "de labranza, buscando refúxio,.e.ft! edific.a cións en ~uinas, lugares onde se
garda herba seca e semellantes.
A suá pelaxe é aspera e longa,
dunha cor escura por riba e amosando bajxo estes tupidos pelos,
unha densa capa de borra marela,
xa q_ue en Galiza habita o T ouron
Ibérico, .Putorius putorius, subes, pécie aureo lus, caracterizada por
esta borra duriha intensa cor marela. · As partes inferiores son negras. Amosa dua~ franxas conver-.
xentes brancas, entre os seus pequechos ollos e as orellas, asimesmo arredor do fuciño ten tamén
algo de branca. No conxunto do
· animal chaman a atención ·as patas
tnoi curtas, sendo o éorpo hngo e
cilíndrico, perfeitamente . ·deseñado para a vida que realiza.
E un mamífero depredador que
- se serve do olfato para cazar, alimentándose de ratos, páxaros e
froitas, e así os seus excrementos
. conteñen pelos, plumas, anacos de .

1

.

\

·\
/

económicos do período de entregoerras -coincidindo coas inicia..:
tivas que tentou en todo o Estado
N. Otaño-; _.,no 1933 faise cargo
da dirección da Agrupación de
Instrumentos de Arcos da Sociedade Filar:mónic~, que transform~
en 1934 en Orquestra Filarmónica
da Coruña. No ·1935 transforma a
Escala de Música da Sociedade Filarmónica -criada_. no 1917 _por
Canuto Berea RodTigo- en Conservatório Re:xional de Música2 e
logra parcialmente os seus anceios
cando no 194 2 o Centro é considerado "Conservatorio Profesional
de Música y De·clamación", a enfermedade . inipedeulle
seguu
adiante cos seus proxectos de criar
un Conser\ratótio Estatal e unha

aparéase c;ardo Marzo, durando a .
, xestación unhas seis semanas,. nas- .
cendo unha só camada ao ano con ·
. cinco peq'ue!iOS;, que en xeral q~e
dart .coa · nai :ate o Outono; acadando o aspecto dos adultos, rom-- ·
péndose logo a familia.
·
O macho chega a medir entre a·
cabeza e o corpo uns ti-O cm, cun.ha cola duns 18 cm. O peso pode
acadar os 2 guilos, sen do a f émia
un J>OUCO máis peq.u ena. ·
''
·
E caracter_
í stico desta espécie a
preséncia dunhas glándulas anais,
que producen unha secreción de
clleiro desagraaábel. Os seus excrementos son asimesmo .inalchei~
. rantes.e os deposita en lugares .non
destacados, polo que non ~s e~-:
· prega para smalar o seu terntóno,
todo o contrário dó que fai a Alúnha· primeira
gária. ·
·.
Antigamente foi domesticado
aproximación
para colaborar co home . na caza, ·
Das
lilas Cies7 es.a fibelá de terra
dando- lúgar á raza chamada Fuque fecha as aguas da ria de Vigo,
rón sendo esta unha subespécie
tense falado moito; isto débese a
(Subsp. furo), moi emprega~a polos furtivos, dos que tanto abun- - - qu,e, ao fenómeno das illas podémonos achegar de·sde pontos de
dan hoxe en dia. ·
·
vista moi diferentes: ,
Os T9uróns atopa.Il ás veces a
Para os que as queren disfrutar
morte por cazado.res e homes de
' como turistas, atopan nelas un
campo,. e tamén sofren atropellos
combinado de terra, mar, areas e
polos coches na.s nosas estradas.
siléncios que callan ali dun xeito
E curioso o feito de que un lutan particular que fan do seu amgar na provincia de -Pontevedra fai
biente aigo .tan iJitransferíbel que
alusión ao seu norñe. ,
·
non J!Ode atoparse en nengunha
outra illa.
Para os ecoloxistas representa
unha enorme reserva de aves mari7
XOAN M. CARREIRA
ñas CQa:s gueivotas e os araus ani'ñando nos .seus enormes farallei_ros.
Orquestra Sinfónica Municipal~ e
Tamen os buceadores investi. o seu ,últ~o acto. público seria a
gan aqueles fondos, onde á riquepresidencia ·do Tnbunal para deza marisqueira e piscícola hai que
signar Director da Banda Municiengadirlle os numrosós achádegos
pal recén criada - cun Regulamenarqueolóxicos; que por certo, van
to ao qµe se opuxo Garaizábal.
parar a mans de particulares, coa
'A. .faciana máis importante do
conseguinte perda para o coñecilabor de Garaizábal como músico
mento donoso pasacio. _ .
:{>rático foi a da improvisacion-ao
Historiadores - e . arqueólogos orgao, achegándose a importantíteñen - tamén traballo abondo pa:
simos niveis_ de ,.calidade segundo
ra desentrañar o pasado destas
os testig6S:- cualificados: A sua
filas que viran chegar aos gregos,
- obra compositiva revela un absolatinos, normandos e sarracenos.
luto dominio da técnica contraAqui, irnos achegarnos ás Cies
pontístjca, ufilizándoa .incluso nas
pola via do seu nome; e de ~aso
duas pezas corais galegas harmonifacer un pequeno exercício histó_zadas a seis voces - como harmori~o, sabedores de que moitas veJlizara Otaño "Negra Sombra"- .
ces no no1!1e duJ?. lugar está·ocul!o
Ten importáncia .a obra relixiosa
o seu sentido prunerro, a sua pnsen castellano-p·ara o ·estudo -plantina orixe. te;xado por X.R. Barreiro- . das
Asillas Cíes son duas illas ou se
asociacións católicas do momento
queremos tres como xa contabilitrátase de hinos e marchas éomó é·
za o P. Sar~mento, deb'ido a que a
habitual. Loxicamente é na mú'si- -'
máis grande podémola considerar
ca en fatin onde Garaizábal amosa
formada de duas partes unidas por
a ·me:;tria técnica sempre- dentro
unha fita de area que é a charp.ada
das i.I)dicaciorts do Congreso de ·
praia de Rodas, orientada cara o
Valladolid.
mterior da ria, e formando un peObras.-Orquestra: "Preludio-Canción" queno e delicioso lago an entrar a
Orgao: ''Preludio-Canción" e "Andanaug_a do mai;.de fóra.
te - y Meditación". "Andante sostenu. . Para abordar o problema da sua
to" e "Commun io''. Piano: "Ofertorio
. denominación debemos proceder
e fughetta", ''Tres qan:zas" (Fandango,
a unha· primeira limpeza, tal corno
Minueto e Gavota!'. Litúñúca en latín:
12 'obras. ~ Relixiosa en castelán: 14
h~beria que facer en tantos to.póobras. Coral en galego: "Meus pensarumos galegas.
mentos", "Os anxeliños da grorja"
D~ primeiras pois, o nome de
"Foliada de Calara", ''Coro de Pere~
Cíes é un españolismo que .xurde ·
g·rinos" e "Coro ·de próbes". Cuarteto
de considerar, por un prexuí cío
de Txistus con atabal: ''Contrapás" y
culturista, que a pronúncia popu"Antxhiñeko abestijak".
,
lar de Sias débese a unha particu~iblio9rafía: .Ramiro Cartelle Alvarez:
laridade de seseo local; _a cousa .
''Gara1zabal" en Gran Enciclopedia Gallega; Adolfo Anta: "El maestro Gari-non é asi pois o nome de Sias é o
zabal en el centenario de su nacimienque utilizan os ·documentos meto" en Abre_n te n. 7. A Coruña 1977.
dievais pontevedreses ao referirse
No prelo: José Lóp_ez-Calo: "Biografía
ás illas, _
e é Sías c;omo ainda hoxe
de Nemesio Otaño". Xoan M. Carreira:
lle chaman os mariñeiros d0 .Mo"Alberto Garaizaüal Macazaga (1875, rrazo.
194~)''.
.
' Asi pois,i5ste nom'e de Sías é o
Fontes: Arquivo familia Garaizabal. A
Coruña. Euskal Ereslarieñ Bildumá,
- verdadeiro e asi ·11e chamaremos a
Rentería.
·
partir \'.f.e agora.
'
·

As lilas· Cies:

da

Cí

ciónr l
gando
algo a
Ao rE
tos, ...
pac"iér
artigo
Nos e

Cada

- _Pagamos unha primeira escolleita dos _nomes con que se designaron as. illas ~o lon_go. da história.
_!.. máis antiga referencia que se
c~:mece p~ece ser a ql!e ven en Plí~o ne~te párrafo: • ... Entre as
illas ha1 que nomear as de Cortica-ta e Aunios. A continuación ·dos
Cilenis comeza o Conventus Bra·carum cos helleni, os grovi e 0
Castelum Tydt:z. todos da linaxe
dos gregos, as inas Siccae e a fortaleza de Abo briga".
Aquí -~parecen chamadas pois
Sic~~,, entre as referéncias a ou:
tras iuas que deben ser as de Cortegada e a de Ons. E ainda fai outra confusa referéncia noutra parte: ••A frente á
Celtiberia hai Várias illas ás que os
gregos chaman C~térides pola
sua abundáncia en chumbo, e
diante do Promontorium da rexión dos arrotrebae érguense seis
· illas Deorum, ~ue· alguns. chamaron Fortunatae .
.
O inve~tigador español García
Bellido, opina que as seis illas dos
Deuses deben ser as seis illas costeiras galegas ás que chamarian
Afortunadas igual que ás illas Canárias, por unha imprecisión de
. nomes e certas concordáncias con .
. outras terras.
·
Esas seis illas que cita Plinio
poderian ser: duas ou tres Sias,
unha de Ons, Cortegada e\ Arousa .
e mesmo a península do Grove
que podía ser contabilizada-naque!
tempo como unha -illa; todo isto
sen contar as máis pequenas como
A Toxa, Sálvora, Onceta, etc...
que constituen o arquipélago gale-·
go da parte Sul.
O P. Sarmiento 1 que tamén lles
chama filas de Baiona, di que ·os
romanos déronlle os nomes de Insulae Deorum. Cicae e ainda Cicaearum, e cita un· documento
dun pontevedrés que no ano 14 20
fai unhas mandas no seu testamento para os monxes que habitaban
no convento de San Estebo de
Sías; eran aqueles tempos en que
os eremitas se retiraban ás illas ,
Sias, Ons, Tambo ou A Illa do Home Santo, de nome ben ilustrativo.
Tarnén se lle chama nas cartas
de navegación lilas de Vigo ou das
Palomas, supomos que' polo abondoso das aves mariñas nos seus faraúóns.
Por fin, para explicar o nome
das illas haberá que facer a decrua
e11tre todas as denominacións que
..se lle foron dando ao longo do
tempo: Siccae, Cicaearum, De~
rum Fortunatae e tamén ma1s
modernamente, de Vigo, de Baiona ou das Palomas.
Mais ese será un traballo ·que
faremos nun próximo artigo:
C. VARELA

1
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IV CERTAMEN "T10XOS ·
E XESTAS" DE COMPOSICIONS
IVIUSICAIS PARA GAITA

d:s

A EScola d_e Ga itas e Danzas Galegas
"T o x ós e X estas" de .Bar celona, dese~ ar.ido •-.t)ró'Ttiociónar :9J 11i~~'raílde·cer' ' a
música pensada para gaita, ca nvoca o
· presente certámen con arran x o ás seg.uintes bases:

VERTICAIS
1 - Vivencia para presos . Quinta feira.
Z: - Advérbio, como de costume, con
frecuéncia. Accción de deixar sen descendéncia aos animais. 3.-Consonante tr ipli cad a. · os domi'nios do Reagan .
Abrev iatura de licenciado. ·4. - 1nt er:.
xecc ión usada · pára chamar aos ca ns.
Cámbio de moedas, por exemplo. Contracción de preposición con artigo. 5 .Vo~al. Abreviatura de señora . Dise dos
cat1vos sen país. 6.-A da .carolina . Xeración galega de esc ritores e poi lticos
deste xéculo. 7.-Adxectivo, que é doutro, feminino . Xabrón l(qu ido. Vogal
primeira. 8.-Matrícula galega. O amante da "Juf ieta ". S(rñbolo qu (mico do
actinio . 9. -Para os psicólogos, cada
unhaf das nasas personalidades interiores . O "Tia" dos americanos. Cheira.
10.-Recipiente feíto de foflalata. Mo-

1:; Poderán .tom'ar 'parte no devandito
Cer.tamen todos os corn.posiiores que
o dese xeri.
·
_
2.- Cada concursante presentará unha
única partitura, ele xin do calquera dos
· denóminátivos da música .galega .
· 3.- As partituras deberán presentarse
en toñalidades adecuadas ás caracteri's' tfcas' da gaita galega; armonizadas para·
várias gaitas .e pércusión..
4,-_ A obra presentada ao Cer-tamen
déber~ ·ser _completament~ inédita e ori --..
xi nal, senda descalificada en-caso contrário :
·5__ -Todas as- obras han -lévar ti'tulo e
nome do autor .
. 6.- As obras· deberán receberse antes
c;J o 30 de. x uño. do 1985 no ·seguinte
enderezo: ·
ESCOLA [)E GAITAS
''TO X OS E X-ESTAS"
Apartado Postal, 85
08080 BARCELONA
7 .~ l?r'em íos : ·
1.- 30.000 pta '. e medalla de aura
'
2.- 15.000 pta. e meda! la de prata
3.- 10.000 pta . .e medall a de bronce
8 .- Os resultados serán comunicados a
cada un dos participantes e ~n todos os
,
meiQs de comu nicación so ci al. ·
9.- Cada partitu ra deberá ir _acompa-ñada de fotocópia do D NI do autor da·
1
mesma . ,. . . . . . . ' . . . . . . : ... .
10.- A EScola de Gaitas "TOXOS E
X ESTA S" resérvase a facu ldade ·de in
·terpretar as bases diste Cértamen, sen ..
d o seu fallo inapel á~e l.

de· cartas. . .. 7 ensac1on
lest'a nalgur,i·ha part~ _90
mo o Afl uente do ~ 1no.
. For~i v.al lbero-Amer1cano
"'
canc ión. 4. - 1r:terx!')c- i---+---+-........
ción -usada ·para animar ao
ando a andar. Transportar
~I 0 ao lugar o nd.e estamqs.
Ag revés, preparados·. listos, ... 5. - Tolera, so~e con
pac'iéncia. Contracc1on de
artigo e preposici"ó_n._p lu ral .· 1---+-Nos coches espan o1 s. 6. Cada unha das partes do es- i--"-+--+-quelete. Apócope de mao.
q
7 -D·ez para os roman.os.
A·dvérbio de lugar. ~e1ar, 1---+--+--~f--
expresar da r . 8.- LI ngua
provenzal .. V~z de burro.
jo
Matr(cula Sev1l l9na.:. 9.-Es- 1--.....+--+--+---lf---+--1
pácio entre mo ntanas. l?eJI
pósito do ar da ga_®. 1--......1.-..&...-L.---"----1.---Unión da Mocedade Galega. 1o:_
_Relalusco gasterópodo sen - cuncha plural.
tivo ao heroico. Erguer con cor.das . 11.11 .-Pr inc(pio e comezo dunha causa.
Bolsa gr.ande de tera _ou Rl~stic9 , plura l.
Norma, xeito de facer as causas bu
Con lume , que arde, fem 1ni no. ·
0brar.
_, . '

* *

* • .

-·
Como poderian apreciar .os que seguen
esta sección asiduamente , o "Verbas
Cruzadas" ·que publicamos no n. 267
non tii'.ía nen pes nen éabezas, e é que o ~
cadro reproducido non equival ía ás-defin icións anunc.iadas. Pedemos descul- ,
pas e voltarémolo publicar ·nun próximo núm ero. As solucións que se.guen
pertencen ao Verbas Cruzadas publicado no número 266.
·

SO LUCIO NS AO VERBAS·
CRUZA[)AS qo N. 2()6

Horizontais · l . - Vento Ferido-. 2.A
· 4
Esut. Axudar. 3 .- ga . Abó, Ali
.Do. Atade. 1X . 5.-0tses. O le. E. 6.Oar !NI. 7. - P. Nen. Exame . 8,-Ra .
Oubeo. Al. 9.-Efa. Noé. Axe. 10.-Boneca. Caen. 1_1.-Etapa. Sorna.

libros

Toda · a poesia do poet a galega -agás
Os Eoas- nun só volume. Cómpre desde xa descobrir a Panda! sen, por isa,
cair en erras como consideralo case un
fito da modernidade en Galiza. Un bon
poeta ás - vec~s xen ial , outras pobre
(eses r(pios!). Con todo, un poeta a fer
e rele r. Unha pega : no tomo de Ensaios
de Otero feíto por C. Baliñas, di'senos
que o te xto deste so bre Panda! non se
· reproduce xa que o va i sacar Gal axia
como prólogo aos poemas do ba rdo . O
texto non aparece aquí por parte nengunna.

~l

o
o

~s

>S
1-

clases de literatura , co ntado son poemas · ben feítos, ben mesurados , Seoaríe ten cultl(ra e sabe onde pode chegar (verbalmente). Un libro cl.Jxa leitura lévanos a unha conclusión : ou
Seoane volve polos seus foros ou os
seus próximos libros poden ser só unha clase de literatura ben dada.

o

o

1-

n
.e

Novo libro de poemas do autor de A
caluga do paxaro inferior a este. E in fer ior porque· aquí hai demasiadas ou tras. voce~: Baudelaire, Montale, Quevedo, Jase Mar(a A lvarez , etc. O em pa ch o cultu ralista chega a estragar bons
poem as. Outros poemas pa recen máis

e
lS '
)-

iLS

ristas, n. 5. Ediciós do Castro. Sa.:
da, 1984. 134 páX. Novo vo lume dt,mha col ección que nos
_esrá descobrindo ·que, en canto a humorismo gráficG-, en Ga liza contambs
cun bon plantel. O presen te está dedi-cado a un que rematou fal anxist a, non
era Prada l;Jn fór_a de série, mais pq0ia
·competir con calqu era áoutra parte .Po
Es tado naqueles momentos. co-mo to- ·
dos os humoristas daquefas: os temas
de Prada son a 1(ngua, o estatuto, o cac iquismo, a emigración , etc. Un volume
a ter:: na biblioteca , para a hist-Oria epara o divertimento.

A- Galicia m·ariñeira, por Uxío Labarta.~ Biblioteca Básiéa da Culturá Galega. Editorial · Gala'xia, Vig.o,
19_85. 234 páx. 400 pta t -~ . ·

Presencias. A saudade do corredor
de fondo, por Xavier Seoane. Col.
Ronsel n. 2. Ed. Galaxía. Vigo,
1985. 11 O p~x. 600"-pta.

i-

Xaime Prada, por Clodio Gonzá._
lez Pérez. CoL Os Nasos Humo-

Un bon ' e importante manual que .n-os
. introdu9e en todos o.s aspectos da Gal iza mariñeira, do económico até o etnoló.x ico, pasando polo" social e o cult~
ral. Labarta , cunha lingua x e sin x ela e
coas ideas· mo i claras, dirlxese ao ma ior número pos(bel de leitores e por isa o
seu libro é un exemplo do que debe ser
un manual dirix,ido ao non entendido .
Un importante libro de .achegqmento
para o non iniciado. A Galiza mariñeira
ao alcance da nasa man.

tS
1l-

A LOS DIOSES ULTERIORES
por Giorgio M~nganelli. EditoriaÍ
A!1agra ma. Barcelona, 1985. 126
pax.

e
a
e

Un te xto (reÍato , cantos, nov.ela?) marcad o pala poesía e o humor. Mangane lli
- un _grande escritor italiano descoñecido fara do seu pai's - danos unhas páxinas que nos le mbran a Rimbaud, a Shakespeare. Un texto que nos recorda
que ltál ia é desc.oñecida- para a ma ior ia
de nós. Un texto recomendábel abso lu ta ri::iente. Un gran escritor' qw-e debemos
canecer.
·
.
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Partida 12·.

Brancas: Maia Chiburda.nidze
(campeona)
Negras: lrina Levitina (aspirant1}
.
.
.
1.e4/ e6. Defensa -Francesa . 2.
.d4/d5. 3.Cd-2/ Variante Tarrasch . 3 .. ./a6 . 4.Cgf3 / c5 . 5 .e:
d5 / e:d5 6.Be /2Cf6 7 .0-0 / Bé7 .
8.d:c5 / 8 '. c5 Aparece o tema de
. peón isolado caracterísfico da
variante. 9 .Cb3 / Ba7. 1 O,Bg5/
Cbd7. -1 1.Bd3/ 0-0. 12.Dd2/Cc5.
13.C:c5 /B;c5. ·14.Tae1 / Dd6. 15.
c3 lmgedirído ao negrn .liberarse
do peón iso_lado. Qe ter xogado
- 14 ... d4 P.Odla seguir 15. Df4 con
.. vantaxe branca. 15 .. ./ h6?!.Dubidosa, proporciona o tema de
atque en,,ba~~ ao sacrifício do
b1s120 en h6 . Mellor 15 .. :Bd7.
16.Bf4/ Db6? Má!C~mpria Xogar

actos

XESUSGONZA~EZGOMEZ

O.ueixu mes dos pinos e outros
poemas, por Eduardo Pon~al. Biblioteca ljásica da Cultura Galega.
Editorial Galaxia. Vigo, 1985. 308
páx. 400 pta.
o
s,
;a _

. tAMPEONÁTO MÜNDIAL
FEMININO DE XADREl

16 ... Dc6, _-deixando-_P-aso a-o ~
bispo na diagonal g1-67 ·e tentando xo.gar 17 ... Ce4. 11.b4!/
Bd6. 18 . ~h6. - N~feutó o bispo..
non pode ser com1dohxa que logo
de 18 .. . g:h6 19.D: 6 (ameaza 2Q,.,CgS_ P.ª'il. ~mate) , ;t,9.,. .. C.e4 1
20.B:e4/Cl :e4 ~1.Dg5_' 21.~.Rh7
22.T:e4 ~e_guujo do mate 2·3 .Th4 ,
- 18.J~h!:> Pod1~ tent~r a defensa
·18 ... 0e4 19 .B.e4/d.e4 2-0.
Og5<~-= h?(x) 21 ..R ~h2/D:h6(x)
2Z;D.h67g -.~6 23.T~~4/Be6 con
peon de menos ma1s algunhas ·
posibilidades defensivas P.ara o
, negro. 19.Be3/Dc7. 20.BdLJ./Bf4. 21 :Dc_2/~g4: 2.2:_CE?5 _Anulandp a
momentanea 1m<;1at1va das negras 22 .. ./Be6 . :z3 ,g3/Bh6. 24.
Bh7(x)VRh8-. 25.Bf5. A finura da ·
ca.mpeona: primeirQn desnlaz.il o . ·
re1 e a~rajlmeaza 26!B:e6 e 27.
CG6(x ganando a cahdade torre
por ca alo. 25 .../B:f5 Porén a
campeoha puido · xog_ar máis
forte.: log_o de 2.5:Cgl;(x) f:_q6
26.T.e6/Uf7 · 27.T.g6(Cf6 28.
B:f6/g:f6 29.T_:h6 gana.- 26.D:
f5/Cfo. 27.M/ Cecais máis_preciso 27.f4'. Z/ . ../Bd2. 28.Te:z/Ce4
29 .T :d2 / C:d2 30.Td1 /Ce4. 31
Td3 / Rg8 Co sacrifício da calida~
de o füanco consigue forte ataque podia xogar 29.Td1 P.Or vez
do sacrifício da calidaCle e a
posición neg_r~ seria ~tamén deli<Lél.da. 32.Th':j ; Cg_5 Se 32 ... Cf6
33.g5/Dc8 34.D:c8/Tf:c8 35.
g:f6/g.9 · 36.Cg4; 32 ... Tfd8
33.C:f7 / D:f7. 34.Th8fx)/R:h8
35.D:f7;32 ... g6 33.C:g6 con
. vantaxe decisiva das brancas en
todos os casos. 33.D:G5 / f6.
34.Dh5/f:e5. 35.Dh8(x) Ainda era ·
mellar 35.B:e5/De7 36.Dh7
-Cx)/Rf7 3TB:g7 /De1 38.Rg2
De4(xl 39.Tf3(x) ·e 40.D:e~·
41 ~ B:f8 remata a tarefa. 35 .. ./
Rf7 36 .Tf3(x)!Re6 37.T:f8/ T:f8
38.9{f8/e:d43"9.Df5(x')/Re7 40.c:
d4/u c4. 41.De5(x) 1-0 Ríndese o
negro: · dous peóns efe menos son
.motivo dabondo nj!ste final.

ADRAL 111, por Xosé Filgueira
Valverde. Ediciós Do Castro,. Sa cia~ 1984~ 4.06 pax. 950 ptas.
fe rceira entrega de ar.tigos publicadqs

OUTRO PRO D UTQ GÁLEGO QUE
SE EXPORTA
T

en d iversos r:ieriódi cos por Filgui ra Val verde. Con Ftigueira pasará coma cap
Cun~ueiro? non ten o pontevedrés ner.i
a cal 1dade oen a finura do mindoniense
(por desgrác iá, para _todos) , mais este _
novo mangado de artigas -como os anteriores- conflrma¡mo como unha p luma que foi mágoa ~on dera máis en gal ego. Artigas sobre-vária causa , os ·me- :
!lores -para m in- son· os dedicados. aos _
.poetas e o dedicado ao teatro de Otero.
A fuxir dqs vários feítos ao Wojtila. A
ler por tempos, non de golpe.

O PASTOR ELECTRICO
APARTADO 322 NADEL·A ( LUGO l

·ENOUETES EN ESPAGNE.-- VV.
AA. Hachette. Col. Hachette Policie.rs n. 1. 160 pax. 380 pta.

Tres relatos policia is escritos por alunas de diferentes - in stitu~os, e universidades do ·Estado ~spañol. }\qui falare. mas do terce iro: "Terra Meiga contr.a
UNA TEMPORADA EN- EL l.N~
MGW", escrito por vário's alunas do
flERNO:
ILUIVllNACIONES.
Opto . de Francés da Un iversidade de
CARTA D~L VIDENTE, por ArSant iago. O t elat'o, esc-ritó directamenthur . Rimbaud, TaHa. 180 páx.
te· er:i ·francés, apesar dalguns fallos, é
interesante, o ter.na está moi ben esco800 pta. llido, a iron(a e humor non faltañ. Eu
Edición bil(r,igüe das máis .importantes
recomendar(a9 a aqueles que intent:an
obras de Rimbaud. A tradución é dun
.escreber novelas policiais en galego. O
; tal Car1es José i Sol so na e indc¡ qLJe me- presente relato (mero e ~e rc(cio) reúne
llara a perpetrada pof0 difunto Vidal
as caracter(sticas que poderian encl:ier .
Jové -e a de Unha tempada ... feita por
esta parcela na que a narrativa galega é .
Celáya- non chega á ca lidade das feítas
pobre._ :enso eu que a sua tradu~ión na
por Gu illermo ' Sucre; Enrique. Malina _.
co lecc1on "O Moucho." estar1a moi
-Campas e Ol iveiro Girando, e Cint io
ben, coas· corrix eni:l as necesarias.
/_

CONCURSO DE
TRABAL LOS
ESCOLARES

1

Vitier. Con todo o te~ to é bilñgüe, e;i
ler a R i m baud é introducirse nos máis
maravillo.Sos cam iños da aventura hu- .
: mana: ¡:¡queles nos que a poes(a é reina .
e
·
. señora . .

·No. próximo número- daremos . a ~coñecér os trabal los
pre'miados no mes de Abril. ·
Para· e.ntregar - no mes de
Maio o· tema será: "Os páxar'os".
·
, An .imádevos a esGreber ! ! ! .

·coNC.URSO DE'
CONTOS DA "CASA DA _
XUVENTUDE" DE OURENSE
A Casa ~a Xuventude ·de Ourense,
como contribuci.ó n á gran festa da
'_cultura galega que se i:elebra baixo o
nome de DIA DAS LETRAS GALEGAS o vindeiro 17 de maio, convoca
un concurso de contos ou narracións
curtas para
a mocedade dacordo
/
~s seguirites bases:
'
·
1.-. PART ICIPANTES . Poden- concorrer todos os xóvenes .que o desexen
cun oµ vários relatos ( 14 .a 25 anos) .
2.- TE MA: os trabal los , de' tema l ibre,
deberán ser orixinais , e estarán escritos J
en galega ou en portugués .
·
3'. - EXT ENSION: a extensión m(nima
. será de catro fó 1íos meea nografiados a .- dobre espácio e por unha só cara.
·
• 4.- ENTREGA: Os traballos ·enti:.egaranse na Secretaria da Casa da XUven- t ude , Capitán Cortés 29, Ourense, paciéndose tamén enviar por correo . Nos
fraballos farse constar o nome e apel -das· so autor e o seu enderezo e teléfono. C: ando as narracións se presenten
bai·xo seudónimo, ditGs dados deberan . se enviar ca orixinal, en sobre pechado,
no exterior do que figurar-a o seudó· nimo emprégado.
· 5 . ~ PR A.ZO : O' pra¡;o de presentación
. acaba' o 10 de maio.
6.- XURADO. Estará presidido pala
presidenta da . Cqsa da Xuventu.de e a~
sua compos ición f¡:¡rase pública.
7.- F ALLO~ O xurado dará a coñecelo
seu fallo o 17 de maio, 'D ía das Letras
· Ga legas'. .
~ 8.- PR EM !OS . "Establécen-se os seguintes:
Primeiro
"Casa : da . Xuventude' '
15.000 pes'etas e di plo ma. Dous acesits :
- c'Je 5.000 pesetas e diploma cada un. O
Concello de
Ourense estab lece un
, prémiq para o mellar cooto escrito por
un xoven da cidade portuguesa de Vita
Real .
,9.- . PROPR IEDADE : As ' obras pre;
' miadas pasará n a propr iedade da CAsa
da X uventude , que poderá facer uso
público das mesmas citando sempre o ,
nome do autor .
·
A Casa da Xuventude fará todo o po s¡'.bel para edhar os contcis premiados.
.10.- DEVOLUCION: Os traballos non
pren:i iados serán devo Itas aos seus au
tares do mesmo xeito en que foron en~ tregados.
.
·
· 11.- A participación no concurso supón a aceítación das presen~es bases.
·

EXPOSICION DE
.ABELENDA .
Incluido na h0menaxe a Wensceslao
Fernández- Fforez 'está pendurada na
Galería Arracada de A Coruña, até o
próximo 4 de Maio, unha exposición
do pintor coruñés Abelenda de queri
X-avier Seoane di no programa, "quizais
o que máis caracteriza a Abelenda é a·
liberdade operativa. Uberdade que se
extende <ios temas que elixe e ao tra tamento que o caracteriza ( .. .) Quizais
do q~e se trata, afina!, ne! , é da forza
ou d:a· enerxta de viver''.
A exposición está aberta os d ias' labo rábeis ' de 11 a 1, 30 da mañán e de 5.a
9 da tarde. Arracada está na Rua Zapatería 4, na Cidade \/ella de A Coruña ,

ACTOS NO_.
BUHGO DAS NAGIQNS
'. 6 de maio. Conferéncia de Man.uel
Lourenzo sobr·e "O teatro como elemento didáct ico".
i

7. de maio. Conferéncia, sen· autor prefixado, sobre narracións .curtas.
8 de maio. "O ensaio : o papel dos .
pensadores dentro da situación sócio cu lturál de Galiza", conferéncia a cargo
sJe Ramom °López-Suevos.
9 de maio. 11 Festa da Poesía con Pi - ·
lar Pallarés, F.ernán Vello, Xavier Seoañé. e outros; e en_trega .dos prémios de
poesía que se convocaron desde o Burgo. A final tarase un ha sesión de conclusións.
· Os actos son na Biblioteca da residéncia estudanti l.
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O ,soborno .·
· · Ue ~.~rtu.·~o·-·_
· MANUEL RIVAS

Abrira o buz6n por casualidadé. Raramente hábía carta e moito menos dirixidas a·el '
na sua calidade de porteiro dé fútebol.. Ese
era -o des~ino do sobre, escrito en trazos
grosos, "Arturo Chousa, el relámpago de
Elviña". Nervoso e desconcettado, contou'..
até cincuenta mil pesetas. : Unha .nota adxunta, sen .fir111a r;ien data, .aconsel ~áballe
non esforzarse no partido do domingo contra o Sporting Mesoiro. A cantidáee que
agora rec.e bia era un adianto, de perder por
go_leacja o equipo serialle enviado un talón
por importe.de cen .mil pesetas.
· Todo aquelo pareceulle excesivo. Endexamáis cobrara un peso, nen por gañar 'nen
por perder. Era o-·m odesto porteiro, albañil
de profesión, dun mod.estísimo .e quipo de
fútebol da -. liga das Mariñas. Os mesmos xo .
gadores pagábanse as botas, o.s desplazamentos e só tiñan dous balóns de reglamento para entrenar. Nunha ocasión, cando ·d e
rrotaron ao 01 ímpico de RL¡tis, na VI 1 Copa Fantasía, con trofeo donado pela CocaCola, co gallo das festas, o propio .pres idente obseq"uioulles cun xantar, máis que nada
por qLie os sogros eran de Rutis e sentíase
feliz con aquela vitoria· moral. Moi semellante era a historia do Sporting. Nengun· .
dos . equipos ia ascender nen tampouco baixar, porque máis aló das Mariñas, tampciu·co en fútebol, hai nada.·
'
Repasou os billetes, releu a nota. Lembrou 'un caso semellante,. o de Mont es, me-·
ta do Real Clube Deportivo de A Coruña,
na Segunda Divisón españoia. Ante o 1n.tento de soborno, Montes presentara denuncia de inmediato. en Comisaria .e aparecera moi doido ante a prensa só porque alguén xogara coa sua honestidade . A montes enviáran !l e duascentas mi l pesetas, menos cartos dos recibidos por .A.rturo Chousa. Dec id iu seguer o exemplo do profü.ional
e dirixiuse ao cuartel da Garda Civil.
Era o. serán cheo de brillos ·e sombras en- .
· cendidas dun sábado que tora .primavera
· nas Mariñas ... Antes qe·acudir onde a autoridad e a Arturo Chouza cruzous·elle a luz de
neón dunha barra ar:nericana de Sta. Cristina, Lindas Wa/qu;rias. Yárias veces desexara entra r no local, empúrrado por esa forza
que ó home sinte cando o sábado se lle vai
só. Fixo cantas. Gastaría uns poucos miles
e o resto devolveriao; coa denuncia o mesmo domingo pola m·añán .
' ,
. Entrou en Lindas Walquir;as estivo na
compaña da - moza que lle resultou máfs
at ractiva, bebeu moito,. até q4e pecharnri
de -mad rugada decatouse que; despois ·Úe
todo, estaba só, até aparcar na beira da estradá incapaz de condu.cir. óur'miuse no automóvil e cando abriu os ollos a luz da ma- .
ñá pareceulle 'unha manchea de coitelos. O
chan- do coche estaba inzado de 'e xtrañas
billetes verdes_, virados ?marelos.

e

,volver ao rego __.___...

Praza de Maria · Pita. A Coruña .. ·Perto de onde
nasceu A NOSA TERRA e a primeira das ·· 1rmantjades · da Fala de Galiza .. Mediodia do domingo; 2·1 Abril. Ro upas deportivas. Forte ven;
to que acompasará as rimas trazadas cos pés dos
· p,oetas no asfalto. As ma'rgaridas que medran á ~
be ira dos ·fachos modernistas, ollaban. con bóa ·
cara "."os sons de violins e gaitas que asomaban
polas reixa~ dos amplificadore~, instalados gr.ácias .á boa c:lisposición dos funcionários múnicipano amarelo· sostido na fachada do
pais ."
pazo do Concello· por. mor dunhas obras de limpeza, conv.értese en n:ietáfora da :ignoráncia qwe .
o Munic ípio reg_¡:¡lou: aqs organizádores da 11 Ca. rreira Popular en Defensa <Jo Noso Idioma.

Un.
'

•

•

l

...

. '11·
Finais d~ Maio. Todo a ponto ."Trabairadores ·galegos a conta do .ouro de Madrid, apresúr.anse.
Xa falta p·ouco. Os ta.n ques terán·que chegar,ao
cenfro da cidade formando en rexa marcialidadé. Houbo' qu~ desbaratar .os xardins que c0n- ·
formaban i:is medianeiras do Arco, desde A Pallo.za até A Madña. Alá foron vexetais que da-'
ban unha imaxé estética menos agresiva, mudado~ por un verde algo ménos · evocador. Virán
en fia de dez, .ao ·berro fort~ da prime ira espada.
Os provincianos vfrreis da praza celebraron. o 17
de Maio coa meEliocrldade que sempre os ca_racterizou. Agora dan· prácemes a homes que man ~
tiveron. a prepoténcia xurdida dunha guerra provocada por un infeíiz fracasado.

111
Os corredores da carreira popular chegan ao Mirador pe Os Castros. Até ·ali, desde onde se divi. sa a facia·na branca dá cidade, .foi a prrmeira etapa da volta pedestre en defensa do idioma. Defensa? Si, defens·a contra un -exército invasor-de
palabr~s. Dun exército de palabras que constftuen unha nc:>bre' fal~. pero que 11estes-eidos pá. tríos de Gallaecia está fara de lugar. Fóra de lugar porque as 'falas, os idiomas; son inventos
populares, son cultura·; E · a cultura que non é
exercida exclusivamente pola cólectivi9i:ide que
a cria, pode ser '-é- urtha cultura . imposta; · As
culturas perteilc~n somente a ·cada conxunto.de
éaracteres que a universal(za e -lle dá r.azón de ,
ser na partitura da sinfonia mundial._O caste.llano, español· neste . caso concreto, ·é un ha gozada . ' de idio'm a, como ca lquer outro idioma do rnun- .
do, cómo o gal~go, o ár'abe e ·o letón. Péro hai ' .unha _só diforéricia entre o · galega e os outros
tres ; .o galego é nos.o, desta terra pátriá, e o resto non, Non forman pafte ·do' noso acervo cul; tura l. Calquer outro, polo · t.a nto, é imposto.
Reivindicar o · idioma galego comó · veículo de
expresión normal - sen aditivos nen ptJl.ulantes-· na Galiza, é asi un motivo en~iélopedista,
racional. Sirrrplesmetite· iso. Ouen non 6 eñten~
da así, responde a un espírito medievaf, estreito, .
sen o aquel que ·dan -os tempos ás mentes. Xa 'é
tempo de flor., Pidamos aos imqéceis que se rin'dan. ,
·

Esta vai dos da Ca ixa de Aforras Municipal de Vigo (Caja de Ahorros Municipa l
de Vigo), e o seu 9alendárioa a duas
1ínguas.
·
_
.
'Resu lta, queridos leitore~, que dos doce·
IV
meses. que ten este ano 1985 os da Cajat
Caixa van e trabúcanse en SE IS: escreben
A oficialidade coruñesa é así. Defínense polo
MarzaJ, incorre9to en galega ao ·trat arse . seu complexo de inforioridade. -Pobres Ouixodun adxectivo que non un nome, en Xunio
tes. Wenceslao en bata, el hijo de WenceslaQ la
O. cúmio do einbiguismo, .a má~ima. glória do
toao o país áté. que o 19 de Maio p.oña ·fin en
polo cor ~ ecto xuño, en Xulio por Xullo, en
casa de Wenceslao, Wer,iceslao y el ABC, W~ri- esperpento : Seguirán cos sells uniformes ·veré:les
Lugo :. Minutos ant~s, o poeta Férnán-Vello deu
Setembre polo correcto Setembro eñ ·Ouceslao de · pie, beba Wencéslao, Wenéeslao Y desfilando pelas tranquilas cidades.1. cos seus· p~- . ~leitura ao -texto dun manifesto local no que to·
tono qu~ é a estación do ano por Óutubro,
Franco, la vida de Wenceslao, Wenceslao Y ''La sados ferros e as v0 ces altivas dos mandos con- das as agrúpación,s culturais da c-idade amostran
en -Novembre por Novembro. Compróberio
~~r~2a'',
:¡:encesllao Fen ~l -dbo~qful~ anima~o ... . decorados. s ·o n manifestacións de c,o niplexos .de . o seu descontento pola forma· de tratar a cultU·
senón na ed ic ión deste an~ e tamén na do
ernan ez orez por me- · inferior.idade. Mália.
· ra galega desd~ o · município. Apl6udEise e outra
ano pasado. Ou sexa que os da Caif(a/Caja - ce ese ences
poetisa, Pilar Patlarés, . lé .0 . texto . do testigo: .
sas redondas ás que non se acude; por biografias .
levan po lo meno~ dous anos sen inteirarse .
de colunistas
decimononos. Todo arredor-- dun
·
"Rosalia foi que1_1. primeiro coa sua obra, levan-.
. A eses seis erres hai que engadirlle que
escrito r segundón de províncias que tm .dia pa1 •
V
·~ou máscara dos q·ue nos_'oprirrien empezand, o
· dous meses máis, Abril e Agosto, coinciden
f
seaba pola rua Se'rrano de Madrid cantando as
en galego e . en español, polo, polo que os
glórias da ."zona nacional".
Estab~ ..ali ~ cultura viva dunha sociedade con ·polo idioma. Sigamos a Rosalia! ~' E a correr~, 1·
riscos de confusión son impo~íbeis. Qué
. -E R'osali?, pergúnta!le alguén ao concellei- .1 prfncipe_s decai'dos. Xentes do teatro, da músi- caba inaugurada a 11 Catreir.a. A apresentac10~
f ino queda s·eñores e señoras da Caixa/Caja
ro.
ca, da poi ítica con maiúscul·as, do accionismo dNo acto sole~e estivera a cargó de f'._bilar ~ar~~a .
repetir Abril/ Abril e Agosto/ Agosto. E que
egro, que, par do seu verbo, mira q QC •
- Ah, si, esa que trajeron sus restos este otro cultural de base, da pa.esia, da pintura, da fotoqueda fin fsirno . .
·
año. Pero se los llevaron a Santiago. De todas . grafia, do ensino, das fábricas. O Alcalde d'e Fe- dad.o Concell~.'.. que~~ndo ver n_el_ un .Paco Váz·
lndalecio Pintos
fo rmas, qué tiene que ver Ro~alia con "La Co- ne, .lugar .onde rematou o pasacfo_ano a 1 Carrei- ' ~quez un bocadin.Q mars culto e rac1onaJ·.
Cangas (Po ntevedra)
ruña".
ra, entregou o testigo de honra que percórrerá .
L. MEN DEZ
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