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ecUtoriál _______.;.;....__....___..~__, ·cartas
ha postura poi ítica global que faga
!:Joxe,, podemos. ver ~n "PC" ,necesário- (imprescindíbel diríamos) _ - PCG ~ un "PCG bis"
. , n
o uso do galega talado e escrito a to- · aparte os moitos "p" s·in ,:C~eixan
Benqueridos amigos·: .
dos os niveis e en .todo.os 5ectores da
· "P" (e qu·e tampouco ou " •
sin
No editorial "25 de Xullo, exame fi- vida do País., unico xeito de que o ga- · un nen o outro). E no ,, son n~n o
nal de curso" correspondente ao nú- lego , recupere o prestíxfo , qu~ ·agora
sindical", entre a-CNT ut~ra~s
'
·
- mero 274 de ANT, aparecía a seguin-'· : nori ten. ·_
q::oo
e 1NTG (póden;e cita~ ~
te afirmación: " ... mudando asi a tónos asustaríamos) surxe ma
E despois destas reflexións en ~oz _peFo
CXTG .,
'
agor
nica dos lÍl,timos anos nos que o ~CG alta, chegamos á c_o nc.lusión ~e que
lia o -seu comunicado, pois que este no_n hai 1;.1engunha razón de peso para
· Perg.u'ntarémo~os m~h~s que .
partido, despois do seu primeiro cond_e pe,ns_an atop~r os novos .o seu es :
greso,. parece que se a_lonxéi das teses retrasar ·por. máis .tempo o en.sino en
c10, onde van instalar a· sua ,,
·.
..
·
nacionalistas ... !..'. Posta que se estabe- galego.
la'!. Pois nón ha'i. problemas
Para
iso,
.
somente
cómpre
substi
.
, Po· IPar
o q, ·
. Ieee unha relación directa entre a nese v.e: o novo
sindicalismo "n'aCIO
tuir
os
actuais
plantexamer:itos
l:>il
in,,
·
gativa do BNG á leitura dun comunie d e c 1-ªse _ve u,n a naco entre Ce
güístas
(en·
situación
sempre
desv~n
cado do MCG na Quintana e o supos~ a 1~TG; mcn bef e meritório P
.· to alonxar"(iento do noso partido taxosa para o gálego) ·e a postura cla- . 1~to .e . querer montar. a leira ~un
ramente
resistencialista
.a
respeito
da
.
. linde.
·
_,.
:-despois do 1o Congreso- "das teses nacionalistas" queremos pontuali- língua e .á cultura. galega en x_eral, por
~p-:oveitamento ao. máximo, P •
unha
decidida
vontade
política
de
-fa·
zar o seguinte~ ·
dertaryi?s cr~r. P~ro non, IJon é,·p r
cer da nosa línglia. o instrumento de
d~sgrac1a,, as1, po1s todas estas ene_
1.-Nunha xunta celebrada nos úl~ comUnicación normal do País; e da
~1as. ~oncentranse nun moi reduci
· timos días de Xuño, o Conse,llo NaEscala, o elemento di'namizador nesespacio, mentre~ que a inaior par~
. cional do BNG trasladou ao .Cté. Na- te proceso. ·
. ·
, .
da Terra segue-amda a monte.
E moi di'fícil medir cuantificar, evaluar o estado de presión social ou o
cional do MCG a invi~ación pa-ra parPor consegumte, no_s propomos
Moi unida .á anterior ven ·unha
recoñecimento cunhas ideas e, ainda máis, os seus sentimentos máis ínti. ticipar_ na manifestación do Dia da - que a Xunta de Galiza promova un
gunda
constatación: a do forte espí .
mos e identificativos. As eleicións, inquéritos e outros meios son un_h~
Pátria. Ao mesmo tempo comuriicou
debate a fondo dno parla~ento sobre
•to competitivo do naso · pavo.· Sab
forma tan errónea,· tan falsa é pouco exé!cta como poderian sel o as mov1! 1.que, nesta "ocasión, taJ invi·t ación non
deste tema:
mos xa de abon~o q~e aqu i calque
zacións populares. Orabén, ao lqngo do te~po p~den criar.se u~s m~?arns
incluia a leitura dun comunicado .na
que ten . un.h~ le1r~ .podese consider r
mos -que nos fagan aperceber dunha ma~e1ra ma1s o~ me.nos fiel c.ais son
Quintana por entender que o remate ·~ '~EN S _I NO EN G A L' E G O"
un e!!lpresar_10 ·e e, capaz de amostr r
os sentires dun póvo, ou polo menos dese povo conc1enc1ad~ q_~e e o que
da man'i fostación debía ser axili-z ado
o m_a1s agre,s1v? atan-de pasar por ·ri
se manifesta e imprime as diversas tendéncias e estados de opm1on.
· '
1 .- Que os partidos se definan e
ªº má~imo para evi.tar as incomodid_~ competencia; desde lago, para· s r
Desde os anos 70 viuse u't ilizando o Dia da .P átria como baró~etro
dades ·que se derivarían .do alonga- voten a man alzada: · ·
fiel- aos princípios do "libre mere.
non só do nacionalismo, s~nón tamén da .a titude dos diversos grupos polí- ·
mento d.un acto desas características.
2.--'-Óu.e unlia .vez clarificadas .as
do", non ser nunca solidá rios nu n
tios diarite destas .ideas e os anceios de libertade do povo. ·. .
·
O Consel lo Nacional do BNG no"n · posturas, o Parlamento lexisle ao resconstruir un proxecto unita ri~ment.
Da celebración do Dia da Pátria-85 pód.ense tirar tamén algunhas conrealizou, pois, nengun t_ipo de alusión ·peiJo.
"'
A nova CXTG pensa, partindo da s a
ct'usióhs e facer unha análise global da situación política e social .na nosa
-ás diferé'ncias poi íticas entre as duas .
3.-0ue teñamos, por .fin, o curso
leir~ na estreita linrle cnmP.rll e 0 :
nación. ·
.
· ·'
organizacións para xústificar a sua . vindeiro "ensino en galego".
pác10 a toaos os seus viciños ne
.. · Se nos atemos a cifras de participantes e ao feíto de que a manifestapostura:· ·
. .
_,
·
máis nen menos.
.
'
40 MESTRES GÁLEGOS
-'dón do BNG fose a segunda méirande . da história ~fo nacionalismo, só ·
· 2 .-Nesa mesma xunta, o Cté. Na~ 'EN BAR CE LON (li.
Qué vello é todo isto! Semella u .
comparabel á do 1'979, en plena ·efervescéncia e impuls.o autodeterrhiniseional do MCG manifestou á. sua disha crónica de sucesos, a base·de pel ta; que superase en númer á do ano 1984, na que habia 1¡1n motivo agui. posición a· buscar Linha fórm~l<! que
DO PROBLEMA. AGRARIO
xas minifundiárias. Con todo o mo lloante como era o dar resposta eontundeñte á traída dos restos de Caste~
, posibilitase o razoábel obxectivo de
te que hai por sachar!!
lao -feíto que. englobaba' a unhas amplas capas da sociedade desco11tentas
reduei.r ao máx:imo a duración do ac-.
Visto de lonxe produce variadas reac1rremediabelmente o tomo v ¡
no fondo e na forma-, suporia que outravoh:a o nacionalismo galego está
tó da Quintana sen que iso significáse
cións, segundo o suxeito, e ademais senda cada. vez máis sério . A últi m
puxando para arriba.
. .
·
eliminar totalmente unha prática que
sucesivamente · cambiantes: asi, por re-flexión é totalmente ágria: qu
Pero ademais hai outros dados significativós como é que, en .anos antese vi f.ía realizando desde- o · ano- 1981. ~ · exempló, pode dar carraxe; logo risa,_
pouco arraigados están en divers s
riores ao 84 nufrian a manifestación máis ou menos .a xente concienciada .
En todo caso, ·o_MGG afirmou que ia
logo mágoa ... tamén todo xunto, 'Jn sectores c;lo ·naso país os hábitos d
de vello. Neste ano 85 púdose ver moita xente nova, sobretodo mozos e
acudir á manifestación ainda que o
póuco de cada. Mais finalmente é po- mocráticos!; até que ponto este indmulleres que, polo que parece, se están a integrar na loita ·nacionalista.
BNG seguJse mantendo a su.a decisión
síbel · estabelecer, naturalmente.. lec- vidual ismo crónico, prod uto da de.
Por outra banda, a manifestación do 25 de Xullo promovida polo
de suprimir' a leitura de comuniCCiQos
cións proveitosas.
feíta colonial dos vellos sistema,
BNG afiánzase cada ano como ó acto central deste Diada Pátr1a, ·estando.
na praza da Quintana. ·
- Refírome a todo este proceso, ·se- atranc~ o camiño, facendo imposíbel
presente nela militantes do PSG-EG e da CXTG -que convocou en Vig.o
Certamente, non deseoñ.e cemos ·gundo.. parece rematado, de escisión a unidade e a aceitac.i ón do qu e. a
un ha festa, rompendo a tra.d ición nacionalista de . celebrar esta data en
na INTG, visto a máis de' dous mi.1 maior,ias decidan, conveña ou non! .
· qué o l&bor dun editorialista é o de
Compostela- .
·
.
· .' · ·
ofereéer unha interpretación _particuquilómetros de distáncia.
A isto hai qu e engadi r a preséncua dunha delegación do Partido Gale. Sj, o tema supoño que estará malar dos· acontecimentos poi íti~os. o~
guista por ' rnái s que este convocase conxuntam.e nte co PSG-J:G en Santo
efeitos, d~sde logo, foron tal e como
nido e ao mellar convén non lle dar
Domingo.
· ,.
.,
indicamos nestasJiñas. A partir daí;
máis volta~; deixar que pase o tempo.
Foi precisament e en Bonaval onde obtemos outro elemento de reflexión
cada que.o- p~de pensar o que que.ira.
Pero iso será en Ga-liza. Aqui, na Alecoas portas do lugar onde están os restos de Rosalia e Castelao pechada~
Permita-se-nos~.. en todo caso, transiTiaña,_poucas ocasións ternos os concon ca ndado. Aqueles que tomaron a Íniciativa de ir onde as suas t'ombas.
. mitir duas 'dúbidas que· ríos pro'{ocou
tados nacionalistas de fa lar do caso . P.erm ítasemen por un ha vez unhas
tiveron que romper as fechaduras para poder oferendarllé flores. O -sea leitura do devandito editbrial. PriA su.a intensidade vívese cando, co- verbas xeitosas por un espacio · ti:
cuestro do pensament o de Castelao ou de calquer causa que poda facer.
meira: cáis_ son esas "teses nacionamo agora: remato de receber ANT . .. duado como sério. Vou escreber unespallar as su.as ideas é cada vez máis patente.
.
•. 1istas"• das que se afonxa o MGG? Se-Ademais non ·me parece xusto deixar has liñas para expresar un pouco a
Por . outí-a banda, este Dia da Pátriá tai;nér;i puxo de manifes.to cómo os
gunda: Por qüé se produce ese alon·de· facer partícipes a outros leitores sensación· que me ··produciu uohas
partidos españois "pasan amplamente" desta celebración. Ate o PC., que
. xamento do MCG despois dcf seu lº
das moitas_posibilidades que o feito coluna do semanário dos primeiros
viña usando, discurso e eslogans nadonal.istas, deixou ver .ás claras o seu
~ongreso-e ñon antes?
. ·. ·
(xunto con 'oi.Jtros tantos!) nos ofere- dias de Xullo. Al í, sobo epígrafe de
talante, i"'ibíndosé completamente diante da data.
.
·
ce no que fél,i á teori2ación nó terreno "afectuosamente" e o encabe~a
Recebede
un·
-saudo
do
Os cá nticos destes partidos .(APlXunta, PSOE e outros que nen sequera
sócio-económico.
mento "cara .de nena, corpo de muCOMITE
NACIONAL, DO MCG
.,
tiran un comunicado despelitizado) van a prol da unidade, que, como cla. Unha .cdmpañeira destas terras di- ller" tentouse unha análise da im aramente ~e desprend~, 'da mensaxe · institucional ~:_Albor ou do_ comunica_MESTRES EN BARCELONA
Cíame que a ela dáballe pena, e isto xe qúe nos apresentan algu ns
do do PSOE, ·ten por denominador comun Espana. Estes partidos. pensapor todas as tóxicas razóns que non "mass-media" en canto ao consumo
l~OLO GALEGO
ron en utilizar o 25 de Xull.o como trªmpolín eleitoral. Q PSOE preten. compre ~o caso repetir. E certo, pero erótico que neste caso ati r.x..e ás in·
di apresentar ese dia ao -seu candidato á Xunta, pero desistiu a última ho- ·
Os mestres galegas que asistimos en
nós, tamén "inasequibles al desalien- fantas (con face de nenas, como din
ra sopesando as consecuéncias nefastas que podía ter para ~ sua ~ imaxe. "
Barcelona aos cursos de 1Galego orgato'', irnos, aproveitar o seu méllor la- os colunistas). ·
·Fariano se no povo non existise un ~entimento· nacionalista .e unha clara · - niiados pola Xunta de Galiza.. cnnsta- . do, pois ao cabo non se vai decidir a
O artiguiño non esá logrado. Un
identificación co Diada Pátria por riba de intereses elei~orais-?.
tada a escasa dificuldade que apresenHistória do país en dous días e somos ten
sensación. de que lle chaman
tan as novas normas ortográficas para
sobradamente -sabedores de que que- "perverso" por unha banda, mena escrita do ga!ego, ás que calquer . da ainda un bon cacho de tempo .his- tres pola outra, até .lle ·suxi ren ~ n
mestr'e cun mínimo de profisionalida- . tórico por decorrer.
,.
.
\
'berro de guerra' (que ainda nos !n;
En primeiro lugar e empezando cita niáis a aguantar 'o que vena
· de po(Je aceder, {acémonos algunhas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 reflexión~
p~b ~pecto m~s ~órico eabnra~ qµe a 6utra cousá). E por riQa, logo
1.- 0ue o descoñecimento do ·ga- .to: nunca máis, de hoxe en adiante, de contarnos moi acertadamente os
lego, inclu.ída · a .N ormativa actual, '· os· detractores do . método marxista
comportamentos da nena mass-me. por parte dos profisionais, non pode
-polo menos no que se retire á fonda
dia na que nos toque de turn~ nas
horas de expectación, fálannos _do
. , esgrimirse como yn argumento sério" . (fondísima e_total, como se verá axipara que neste monientq. non sexa
ña) interrelación dialéctica entre.a in, - ámor morboso do pai. cara ~ f1lla
EmpreSa XornaHstica Edita"ra
..
Fotografia
.· _ .
utilizado o galega coma língua veícu-· fraestrutura económica e as_~uperes- seri vir a canto e sen ver que rela:
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.lar no ensino.
trúturas mentais- poderán deixar de ción ten (se a eses ·extremos chega·,
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ran eses- pqis). De, verda?e que eu
M.
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E.
Reimóndez,
Che,
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2.-Que
senda
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·
.
.
lado· como proba -definitiva ao nósp
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Fontán; X.l. D(az, Nelson Gómez,
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Moncho Iglesias, Alexandra Díaz.
nández
. ,
-media._ como mo1 ben d1~1an naco
ca totalidade da povoación escolar, é
que a realid~de donoso país (aqui esSecretário: Xosé M. Dobarro Paz
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evidente
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Aumenta o número
· @_QarticiQan1es ·.
·. ·
na manifestación· central
ACelebraéión do Diada Pátria-8_5 s? se p9~e ~amparar no ám.bito
acionalista, á do ano 1979. A ma~1f~s~ac1on co~v?c~da polo BNG
foi a segunda meirande: de toda a historiad~ nacionalismo ..
Mentres qu~ isto s~ced1a,_ ~ase todos o_s partidos que no 78 :
convocaro n a manifestacton autonomista esqueceron_ esta . . , lebración agás de PSG-EG que celebraron unha c.oncentrac1on
~~nto co P~rtigo Galegui~t,a á. qu~ se ~umou o Par~ido. Humanista.
Pala sua banda a declarac1o_n 1~st1~uc1c;>~~I ;Jo Pre~1~ente, da Xunta ·
on motivo do "Dia de ·Gal1za fot. a n:-ia1s descafeinada desde a
\isténcia da áutonomia. A celebración d? Dia de Santiago estiyo
~amén po litizada, como xa ven se~~o hab1,~ual ; e se ~,nos antes ·era_n
05 poiíticos que_n .puñan a n<?t~ critica na ~ferenda , ,e~te ano f~t
.t1co onde ·
0 próprio .arceb1spo que ~~al i..zou un duro .d1scurs9 poi 1
pediu a no~ despenal1zacron do aborto.

oacto central. da celebración do Dia · ......,..,....,...,,,,....,...-.,:,.,,..,.,.;._..,.,,.,.....da Pátria foi, como todos os ,anos, a
manifestación do BNG, que este ano
ie superou ~n mái~ ~e m.i~ persoas, sí:
tuándose as1 a part1c1pac1on cercana a
do ano 79 , a máxima manifestación
de toda a história do nacionalismo.
Para dar unha idea do número de
:fllanifestantes, que os ·org_ániza_dores
situa n en cerca dos 30 mil, ha1 que,
reflexar que mentres a cabeceira da ·
man ifestación estaba entrando pala
Porta da Mámoa, o linde da parte vella da cidade, ainda a cola esta empezando a andar· pala Alameda. No médio quedaba todo o percorrido das
ruas Doutor Teixeiro e Hórreo, dando a volta pala Praza de Ponte Cas- ~
tro. O nú mero de manjfestantes podia apreciarse tamén con claridade na
Praza da Quintana, onde. rematou a
mani festa ción, que estaba totalmente .
- Un grúpo de nacionalistas bascos achegárepleta. ronse, alegres e eombativos, a Com~oSt:ela.
A ma-nifestación, que se iniciou ás
12,30 da mañá, ia encabezada por un.:
.
.
grupo de gaiteiros, "Os Labregos", de viciadas. So Xosé Manuel Be iras en re- . tes que ao-- início .da· manifestación
A Coruña. A manifestación ·en si
presentación do BNG ·se _.dirixiu aos parecian bastan~e apáticos . . ·
abr ía un ha pancarta co lema· central
asistentes por un tempo de dez minuComezou a sua elocución afirmanque o BN G lle daba .este ano á cele- tos.
- do que "aqui está ho-xe o povo galebración: "Deféndete, Frente ao MerO acto foi apresentadó p'or Xosé ga, a sua conciéñcia ' lúcida que é a
cado Comun, Soberanía Nacional" . Agrelo Hermo, que apresentou as dis- - que imprini.e a"marcha", -facendo al.uPortaban
pancarta Francisco ·Jor- tintas organizacións· participantes. sión logo ás loitas .de Castelao e Mon-.
.. ·
quera , Ca rlos Pereira, Mái:io López Cando lle chegou o· turno o HB dé~ cho Reboiras. ,
Rico, Mariano Abalo, Encarna Otero, ronse berros de "Gora ETA mi!itaAfirmou lógo que ·o terro.r está nas
. Bautista Alvarez Cherna Ferreiro e · rra", como se ven repetindo nas cele- · mentes dos que se e.sconden "entre as
.Suárez CanaL
'
, braeións ás que asisten representantes pedras monumentais· de· Fonseca "xa
que saberi que son ilexitimos"-r DesA esta pancarta seguia a das orga- basco~.
. . . .
.
ni zacións invitadas: HB, ANV, HASI, , B~1ras, que s~ dinx1u directamente pois de faéer referéncia ··aos'.. máis de
FP LP, e UPC. Situábanse logo na _· a Oumtana des~e a cafl'.la Pc;>r ato~~r-- médio millón de galegas que emigrámarcha sendas pancartas da 1NTG e se enfermo, f1xo, ~nha d1sert?c1on · ron nos últimos ·anos afirmou · que
CC.LL. portadas por membros das di- que enardeceu os animes dos a_s1sten- "todas "as clases de loitas son lexítireccións destes sindfoatos.
·
Nesta manifestación estaba tamén
presentes o MCG, LC.R, Galiza Ceive
e ACPG , que pechaban a manifestación.
·
·
Mulleres Nacionalistas Galegas · e ·
as Xuventud'es do BNG dábanlle un·ha nota de dinamismo á manifesta~i ón , ná que se podian ver numerosas
1k,ur.riñas (desprazáronse · desde Euskadi tres autobuses a diversas persoas
nóutrós meios de ·1oc9m0Ción para ·
estaren presentes na célebración).
Entre ·as pancartas, alusiva~ ao
Mercado _Comun·, OTAN, e·asi á cada ·
un dos múltiples problemas dos di,
versos colectivos e sectores .representad os sobresafá outravcílta á dos
emigrantes e'rí "l\íÍadrid. coa le~da- ''Galegas ou Gali~a-srr. .·
.
;: As con'sigilás córeadas· tafT1én ir1cid1an no rechazo· á CEE a .OTAN á
Xunta e ao Goberno C~r-itral xur{to
cos xa tradiciOnais é:!'e "Gal fc¡'a Ceil:!le
. Poder Popular''·, "Galiza Naci(>n, Au todeterminaci ón" ou as novedosas de
"~acion alismo é o povo galego en
· pe"; "Castelao, Rel:l'oiras, Rosalia, ~a ·
' nosa Pátri a está ao dia", ·
"

ª

!

ás in·

llO

din

fo. Un
ha man
, menren un
nos in!

veña'

a, logo
:mte os
iss-me·
no nas
1os do

a filia
1é rel a:
chega-.
~ue eu
s mass·
naco·
1adece1te. por
)S_a re:
n;-n()n

ros pu/miñas
queri·
·adora,
9redu·
Santiago

Acto .final na Quintana
~ran precisam e~te tÍous retratos'_ de
ast_el?o e Mancho Reboiras .os. que ·

P~es1d1~n a celebración fihal;_que un
~>simo

cións.
ás an-

ano má1s tivo lugar na Quintana . .
.~ste actp final de 1985 foi moito
ma1s curto que en a'nos anteriores xa u
que non .Jixeron uso da palabra neri ·e
' as . org~~~~aci óns aa_eridas nen. as. con- . ><

. :.:::unidade d~ acciÓ·n nos segundos que
..:;~ afirm¡!ron ,xa que se viña dando desde .
hai dez anos.
Polas , organizacións .extranxéi ras
inter-viu .Tasio Erkizia · representañd9
a HB que fixo un para.lelismo entre a
· loita en Euskádi e á gal·ega· ) este m~
-mo pára l'el,ismo foi tamén poste 'de
manifesto en diversos mitins que se .
desenvczrlveron a semana anterior ao
·. 25 de Xullo en · Euskádi, e no.s que
, participaron representa.ntes do BNG.
e HB, sobresaindo o realizado en
- Trintx·erpe) . _
Más· tarde o representante de HB
fixo un-chamamento aos bascas r.esrdentes en ·Gal iza para que aprendese n
. a nasa 1íngua e entrasen' a militar nb
BNG; chamamento recíproco fíxo.lle
aos galegas en Euskadi para que ·
aprendesen euskera e se integr~sen en
HB "como· xa· o están facendo, moitos" .
,
.
Pol·a su·á banda Jos u .1rate, parla. mas sempre que vaian a prol das con- mentário de Nafarroa, · que interviu ·
quistas pop1:1lares .."
en representación de HASI, referiuse
Pasou lago a referi r á que os agre- na sua intervención a que as movil i. didos, os · labregos, os obreiros, os"in- · zacións na rua ;· como a do dia '25 deitelectuais, teñen . que ir xuntos que . xan .en evidéncia, en Gal iza como en .para isa nasceu o BNG, "iso é o· Euskádi,: aos auton.omistas. Pasando
BNG, a unión dos agreaidos", facen- seguidamente a criticar a poi ítica re. do un canto á UPG como dinamiza· presiva do' goberrio central da que
dora dese pr:.oceso de 1.,midade na~io- son exponentes as · leis de -réxime lo- ·
mil ista.
·
cal, eleitoral ou a reforma· das penRemato.u a sua intervención, ant€s sións. Finalizot:J facendo un canto de
de .- dar - vivas ás diferentes organiza- . solidaridade entre os distintos pavos
eións afir'mando que "gobernar, go- que loitan pala sua _liberación.
bernamos nós, eles fan leis, son moni- .
. Tamén Doris Benegas, en· repre- ·
fates ... eles son son os te'rrorfstas e ps sentación de Unidad Popular Caste·
aterrorizados simultaneamente" A , llana, se réferiu a solidaridade entre
sua intervención estiv.o envolta por . os distintos povos e a que nai que seun case :contínuo aplauso.. guir o _camiñ.0 que ao pavo-galega 11~
está posibilitando a sua liberación.
Festa mitin
Referiuse tamén á represión e á -sua
· Términada a manifestació~ ca .canto . ·loita, a da UPC, por levantar a. con.do Hino G'alego empezou unha festa - ciéncia do seu · pavo~ res peitando e
m+tin na C.arball.erra de Sán Louren~ apoiando aos demais pavos.
zó. Nesta .. festa, ·aaemáis das actu9Seve Ormaza, presidente de ANV,
-cións · de diversas atraccións intervj: e convidado xa tradicional no Diada
· ron diyers-qs· 'organiz.acións co.nvida: Patr\a·, expresou a· sua gran alegria
das :
.
·
.
por ver cómo ano a- ano medr~ba a
F: ixeron asi µso ~a palabra o nmre,- conciéncia nacionalista en Galiza,
. ' seritánt e db ~artid.o- Galeguista e do · afirmando que· o f eíto de que esta ceMCG cun cante:> á unidade, á unidade lebración "vaia cada ano ao máximo"
db nacionalismo o :. prhneiro, que le.- · · é· unha boa mostra, para logo expre'-' Vantaba murmúrios nos escoitas, e á sar o apoio t Q_tal do povo de Euskádi
ao povo gal ego. Afirmo u-· tamén--q4e
un ·povo.'Unido e combativo nunca será esmagado, para terminar con "pátria '. libre para homes 1ibres", e- un
cántico éfe.unidade de loita de todos
- os pobos cio mundo.
· Estas celebracións contrastan co'a
· - ·atitude do 'Goberno que; aiDda que .
este ano non se atreveu. a impedir o
acceso á Oujntaná, si int entou por
todos os meios torpedear a celebración.
.
Hai que resaltar asi os :controles .na
estrada efectuados pola Garda Civil
que· lle impediron chegé!r ·a: <!lgunhas
·persoas de E1,1sRádi e a pa_rada que. -rencl•o~ eoñ1ecer -ó 'húmerd'<:lbs viaxE1F
ros e: a'''su'a· proéedéncia , así como ·o
número .poutros autobuses da locali'dade. Ademais disto resaltar ·a obstrución sistemática feita -polqs concellos.
coñ Alcaldes do PSOE, qu e se dedicaron nas semanas. a'nteriores a retirar
pancartas, borrar murais, rachar car:
'teis,' empregando á . policia municipal
para estes ménestei-'es 'por máis que,
seguñdo o BNG, contaban sempre co
preceptivo permiso muRicipal. ·-Ademais, ~n :Vigo, foil le denegado á organización nacionalista ó Parque de · ·
Castrélos para facer unha festa. Todo
·isto supón- para a BNG,· segundo denunciou en 'numerosos comunicados,
. "un grave átnetado para a liberdade e'
a certeza de que se non fose pola for~
taleza popular chegarian a suprimir
esta . celebración como xa · o intentaron antes por diverso~ métodos".
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--NG--acto. do PSG-EG e Partido Galeguista

Atop~ron

. ..

.

. ~ .. .

as portas·de ·BQoavé'.11 ~~<?~a~as.
.. Francesc Vicen<;, ' seis m~mbros· do
~artido Verde Alemán, o Secretário
.
Xeral de Euskadiko Ezkerra, Kepa
Aulestia ..e _o presidente ció Partido ·
Gá(egui,sta de 'México, Roc;lríguez de
· Bretaña. '
'

·'

~

'

•

xa

en

_,"!

nuou Ma~ueJ-Sánchez, S~r.etário Xe- ·
ral do PG (_~arti~o que .mé!n.dou unha
reJ?r:esentac10!1 a rna'ntfestación do
B-~G) que f1xq u':l chamamento a
urndade da_s forzas ·nacionalistas de
c~ra .ª ei:nprender -un' futuro de con- ·
.
.
.
cord1a.

-Os representanti=?s do Partidp Humanista viñera1_1' 'na sua meirande parte nun autobus desde Madrid e despois, nun ·número de cen persoas, cada ur:i cunha bandeira -laranxa, protagonizqron ohha manifestaciqn até a
·Praza Roxa.
-

... A co~tinuaci6n. faria uso da palabT~ Camilo Nogue1ra en representa-cion ~9 P~<;J~EG, qu'e enxuiciou a ac~
tl:'al si.tu_a.cion de. G!iliza, ·criticando 0
bipa~tid1s!11~· Segrndame,.nte pas.ou a
refenrse a .en:t!ada na CEE · e as enór .
.mes - re(.'>er~us1ons que vai ter este feiO 'acto•en si ·' á .unha da tarde cos - to en "G~!1za,, para terminar afirma n- .
, oradores ·situados nas escaleiras· de do que esta nascendo unha Gaiiza .
Santo Domingo de Bqnával, i.niciouse nova e modernizado~a . que polo mocoa interve'nción dé .Domingo Meri- mento non ten reflexo eleitorál pero
· · no,' qÚe ·apreseqtou aos' catro poetas terao mln futuro".
·
·
que lee ron os ·seus versos. Logo pasac
-d
antan
ria a apresentar a F· rancesc V.icen~ e- 0
d d 0 od o Hino Galeg.o. forz. aron
Ke.pa Aalestia que saud'aron ,aos pr.ecan
porta; sen que tivesen ·
sentes no nome _dos .seus partidGs, e nengun impedimento, depositaron
flores na tumba de Castelao e Rosafalaron da solidar:idade entre. as tres lia, voltando· a entornar o. Hino penacións) que ven xa do CJaleuska ·.
chado 0 acto. .

ª

l..ogo falaria o representante do
PG en México para saudar aos presen' tes.
O turno de intervención~ conti-

O Partido Socialista Galego-Esquerda
Galega, o Partigo Galeguista e o Parti do Huma nista celebraron o Dia da
Pátria cunha Concentración na explanada de Santo Domingo de Bonaval
na que reuniron a cerca de mil persoas.
Para realizar outro dos actos previsto por estas forzas poi íticas, a oferenda diante da tumba de Castelao,
tiveron que rbmper o candado que
pechaba a porta do Pant~ón . Este ~ei
to foi criticado por Camilo Nogue1ra,
que se referiu a cómo o Panteón de
Galegas ilustres, onde repousan Castelao e Rosalia se enco'ntra precisamente pechado en data tan sinalada.

ce·leb~ación .
Unha particular· celebración do
Dia da Pátria Galega vense facendo desde -xa hai tres anos na Residéncia Montecelo de Pontevedra.
Orgaizada por un amplo .colectivo
de ·traballadores do centro-cubrindo un amplo abano ideolóxico-,
este ano fixeron un ná- escenífiéá-·
ción p~rateatral das causas que suceden no Hospital e, aproveitaron
a preséncia de Ricardo Portela,
traballador do centro, quen ameniza a velada e pon o ramo coa interpretación do Himno Galega. ·
Os traballadores de· Montecelo
suxiren que é -u nha iniciativa que
se pode extender -a outros centros
de ·traoallo nas vísperas d.o Diada
Pátria.
·
Neste ~no tanién aproveitaroñ
que era o centenário de Rosalia,
ao i'gual que o ano pasado centraran a data na chegada dos restos
de Castelao. .
Nos actos , participan non só os
· traba Madores~ senón. tamén moitos
pacientes que están en condicións
de se desplatar ao . salón de actos
do centro.
•
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Os carrillistas fixeron a celebración
en Rianxo.·
·
·.
Os "carril listas" do PCG celebraron o
"Día Nacional de Gal iza" en .Rianxo
cun ·mitin que puxo final a unha ro'.
maria.
Os oradorés manifestaron várías
vece_s que eles son 'os -únicos comunistas galegas' e que o partido ten
que seguir senda marxista-leninista e
revolucionário".
No acto estiveron presentes . os
principais dirixentes desta facción do
- PCG.
O primeiro ora.d or foi Carlos Dafonte, que encabezará a candidatura
por Lugo, que criticou ao PSOE e
AP, sinalando que nengun destes partidos vai resolver os problemas de Ga· .
·1iza. ·
Xúlio Perez. de La Fuente, Secretário Xeral, declarou que o PCG é l1n
partido autónomo e que non busca
confrontación con outros partidos
. políticos, referindose á posíbel participación "unitária" coa ~CXTG nunha
manifestación en Santiago. Griticou o
tratado da adesión á CEE aoq ue calificou como "vegonzante", afirmando
que os comunistas galegos teñen que
estar cos 160 mil p·arados ecos obreiros afectados pola reconversión.
' Pola sua banda a CXTG rompeu a
tradición dos actos naciona1istas en
Santiago, celebrando unha festa . na
Carballeira de San Roque ·en Vigo,
ainda que houbo afiliados a esta central que estiveron presentes tanto na
manifestación do BNG eomo na do
PSG-EG.

.A este acto, ademáis dos li'deres
dos partidos corivocantes asistiron

Unha·especial

ª

Albor fixo

á mensaxe

institucional máis des~afeinada da autonomia .

Forte -coÍ1tido político ·n a oferenda·ao Apóstolo
O arcebispo de Santiago pronunci~u
na oferenda áo Apostólo un discurso
de marcado contido poi ítico, na sua
r.~~P9~.'t9 . J9Jm~r..á i;lpresentación €¡ue
fiXEfr"a GaYcíá Sá5en:- ·- -· ·· - -~· .,... - .
Este discurso de Rouco Varela foi
moito máis politice que a mensaxe
- 1nstitucional _do Presidente da · Xunta
e que a do oferente García Sabell.
- Os tres discursos tiveron como
fondo a entrada na CEE. Pero o arcebispo foi quen ·1evou ·esta vez "a voz
cantante", xa que en edicións anteriores na que á oferenda era apresentada por mil ita res eran estes os :que
puñan a nota política e a reivindica,,ción nostálxica. Rauco _Varela amos·oü a·si nesta celebración o seu talante arch iconservador ao criticarabertamente a despenalizaciór:i do
aborto.. · Pero o seu discurso político,
mol en consonáncia por outra parte
coa maioria das homilias que ainda se
realizan todos os domingos nos templos parroquiais, incidiu no respeito a
liberdade elixiosa, pero non un respeito calquera, senon "positivo e ade-

cuado á importáncia história e á rea- San~iago, a~endíchedes coa vosa valic;lade actual da fe católica que profe- liosa solicitude".
sa a maioria dos españois". A respei'- · Oiscu.rso instituc.ional
to da .integración na CEE, que califi-, ·Máis -etéreo q.ue 0 seu compañeiro .e
cou como "nobilísimo esforzo", ain'p
da que afirmou que "non ·debemos . amigo García Sabell foi ainda o.' res 1' 1
·den'l!e da X.unta Xerardo Fernandez
., ·" , .·
. ,_ enganamos s0bre-as reais dimensións · . IX~bot ,
10
-do· problema europeu" ,. para Rauco
· · ·' · -- ·
_ Varela todo 0 problema circunscrébe- '
Referiuse a Galiza "que qaeremos
se á "fonda crise . dé valores", sen .. nós. e a dá', integración cf~ !º.d?,5 as
nengunha. referéncia aos problemas vontades nunha tarefa solidaria fasociais ou -a incidéncia en Gal iza".
cendo l~go uh canto á unidade e a suGarbia SabeU foi moito máis áb.s- pérar todos xun~os a dificul~ade~
tracto no ..seu tratamento .da cuestión
Albor suprimiu do .seu~ dt~curso as
europea, facendo unha ·invocación palabras · n~cións ("D1a nacional d,e
xenérica á liberdade do home e á sua G.aliza" nomea a ·xunta ao 25) º"~adignidade como o fundamento supe.- tri~, verba·s que usou c~n. ;profusion
- rador"da actual crisé europea, para re- · na inauguración da Telev1s1on ~ale,9~·
ferirse lago ao estado das autonomías
· Un discurso sen dubida mo1 na ,,11 - como "potenciador da diversidade · ña Albor" de "todos somos bons. e
cultura·1 de Espana'' qu'e, dixo o Pre·- de "eu no~ son poi ítico' 1, p~r~ _moito
sidente da Real Academia Galega e ·máis inconcreto e sen referencias ex- ·
Delegado do Gobern,o, "é algo que le- presas a ne(lg.un problema, que apare. vamos · moi enraizádo no naso cora- - · cian tímidamente os outros/an9s. -:.
zón".
·
Pola tarde do dia 25 tamen. tiyo
. Lego referiuse na sua invocac1on lugar a tradicional misa no panteon
á unidade d~ España "que. vós, señor de Galegas 1lustres.
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S/A NOSA TERRA .

xa norn.earon candidato

.,
en méd10 de_escuras,operac1ons
Xe- ··
nha
do

o a
' de .

Os ·. inacabábeis .,
problemas de CG"

~on-

,, Por outra banda Af>. sempre se
m9str0u moi ·nervosa con CG, so.b retodó pola forte preséncia en Ourense,
que ·lle pode privar de conseguir
·maioria absoluta.
.
AP estada · disposta a· pactar cos
ourensáns, e asi hai duas semanas se ,
reunian Fernández Alber, Victorino ·
Nuñez. e Pio Cabanillas.
,
.
- A estratéxia estaba trazada: voltaria resucitar "Centristas de Orense",
que irian ás eleicións coaligados a CP.
Os centristas disporian da cabeza de
lista por Ourense e dunha releváncia
. publicitária moi superior a calquer·
outro membro de Coalición Popu1ar.
As reunións sucedíanse entre distintos membros de centristas ourensáns e AP.
Pero esta vez ·a filtración á prensa
da operación xogou a favor de CG,
sobretodo cando a información comprometia na operación a Gómez ·
Franqueira e a "Coren".
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· co~ · celebración~·

"do .congreso extraordinário ·

Consumada
.
.
,. .
a esc1s1on no PCG

O venres 19 sucedíanse as reunións en Santiago. Uns e outros sopesaban as suas forzas. Corrian rumo-·
Pablo González Mariñas foi designado candidato á presidéncia da
res diversos de apoios a unha ou ouXunta por Coalición Galega. O nomeamento produciuse por 49
tra opción. Falábase tamén de que ·e n
votos a favor, 2 en contra, tres abstencións e. un voto nulo. A
Lugo António Rosón queria facer a
reunión do Consello Poi ítico non asistiron alguns membros da
mesma operación que en Ourense,
província de Ourense contrários a esta de§jgnación.
·
dado ademais que A~ xa . ha~ tempo
que lle ofereceu a cabecei.ra·de lista. · A escisión no seo do Partido Comu- Cabezas de lista para as eleicións
o
oferecimento
non
nista de Galiza xa se consumou de
A presentac ión de González Mariñas decl inou
1ntentaba ficharse a Cándido Castifeifo despois da celebraCión do seu , Pola sua parte no congreso de Ferrol
como cand idato foi formulada polo sen · que antes se producise unha filñei ras, que declinou o ferecimento. O
VI congreso, extraordinário, os dias ·elixiron aos cabezas de lista cara ás
Comité Executivo e tomada por una- tración á prensa .destes contactos; as-. mesmo 19 pola mañá as forzas parepecto este que lle fixo declarar a un cian estar máis ou menos así: én Ou20 e 21, que foi re~pondido polo sec- eleicións autonómicas, figurando por
nimidade. Esta unanimidade e a votator carrillista cunha asambl'e a de ca- A Cor'uña, Anxo·Guerreiro, hoxe parción no Consello Politice parece vir dirixente de CG que "non sei que,
rense quedarian enCG o ·30 por cenpero alguén desde dentro está moi
dros celebrada en Santiago nas mes- lamentário, por Lugo, Melchor Roel,
máis dada . poi a firme resolución de
to, en 'Pontevedra o 70 por cento e
ao redor de 43 membros de propi- interesado en sacar á luz calquer in- todo Lugo e todo Coruña.CG contamas datas.
concellal de Viveiro, ppr Ourense o
ciar esta candidatura, frente a outros tento que-fa gamos".
Uns e outros cal'ifícanse mutua- médico Manuel Peña-Rey, e o conceba· n.o consello político con 43 votos.
ainda indeci sos e aos contrários que
mente de escisionistas pero ainda que llal de Vigo Carlos· Núñez por PontePero· seguro que non foi isto o que finon asistiron .
a maioria dos militantes parecen vedra. Estes candidatos poderán ser
xo .Para --8 operación. Ouen verdadeiA espera do candidato
A nominación de candidato ás
apoiar polo momento ao sector antes revisados, segündo se deixou constánramente a desmontou foi Gómez
Despois disto parecia claro que 0 canFranqueira. Nun comunicado emitieleicións viña producindo fortes tenna dirección galega, os carrillistás (ba~ ci·a, en caso de que fosen ás eleicións
sións no seo de CG, xa que mentres didato tiña que ser do interior do dp polos portavoces da família, pero
rallándose número de 70 por .cen a en coalición con outras forzas.
próprio partido, e asi o tiña asumido -tamén polo grupo Coren, púñase de
unha tendéncia se viñ'a pronunciando
24_ por ceñ, a favor dos caríillist~s,
por eles próprios) en canto :ás siglas
·O outro sector carril lista xa tiña
a maioria. Pero outros membros, manifesto que seguian cerrados a un
sempre por un candidato de dentro
que ·SOn propriedad e do PCE, é total- nomeado aos seus cabezas de lista,
principalmente parte de Ourense,
pacto con Fraga. o escritor · en si,
do partido, mitros opinaban que hamente seguro que se quede con elas a Pérez de la Fuente, Xúlio Calviño ,
pretendia·n un home con "gancho", saído dunha reunión pr'e sidida polo
bia que buscar unha pers~oa con "gannova dirección do partido, conio re- Carlos · da Fonte, pretendendo ·cancho" que era o que lle faltaba os can- alguén co que se pudesehsacar moi - próprio tillo de F ranqueira deixaba
coñecen. implicítamente os membros correr ás eleicións baixo as siglas de
tos votos, sen importar rnoito quen fóra -de dúbidas que esta família e
diatos milita ntes.
da antiga dirección.
Partido Comunista de Galiza, Marxis·
Asi "fichouse" a Vítor. Moro, a fose.
..
o seu grupo empresarial estivesen
Neste congreso extraordinário ce- ta-Revolucionario, PCG (M-R). Así e
. Este sector de Ourense empezou a· tidos ou apoiasen "calquer operación
quen lego obrigarian a renunciar
lebrada en Ferro! os "gerardistas", todo existen conversas entre este secporse nervoso xa desde un primeiro
política tendente a separarse de CG
diante das suas esixéncias, que formaelexiron _como novo secretário xeral . tor do PC e o PC de lnácio Gallego
momento influído substancialmente para posteriormente pactar co PDP
ba n parte dunha campaña para facer
ao ·sindicalista Xosé . Manuel Iglesias para chegar a unha confluéncia, que
por Pio Cabanillas, deputado nas Cor- e AP"; ian máis alá, "lamentan e reunha nova coalición entre CG e AP,
Martínez, responsábel da área do me- seria unha das saídas deste colectivo: .
imersa nas conversas entre democris- tes españolas por Ourense, província puclian a utilización dos seus nomes e
taf de CC.00. en Galiza, que conviPala sua banda o PCG (gerardista)
na que tenainda múltip!es lazos e vaimaxes para avaliar operacións polítitianos e reformistas que se tealizan a
dou aos congre~istas a "correr un tu- · ainda . segue esperando ir ás eleicións
nivel de Estado propiciadas pola pa- salaxe.
cas ás que son totalmente alle-os".
pido . velo ao pasado imediato", na nalgunha coalición.
Ainda que se falou naqueles dias
lsto. foi 0 que botou por terra totrqnal e por antigos "baróns" de
UC D, entre . os que se encontra Pio da expulsión de Vitorino · Núñez e da a operación, porque Vitorino Nú~
confianza de repescar á maioria _"dos
Tamén poden ser· significativas as
Caban i11 as.
Xosé Ouiroga, ·ademais doutros mili- ñez está ligado profisionalmente a
comunistas que hoxe se xuntaron en palabras de Anxo,Guerreiro no Parla·
tantes oürensáns, todo parece voltar Coren. Foi esta circunstánciá e a
O descarte de Vítor Moro e a saí·
Santiago". Referfase, claro está, ao· mento na última sesión reclamando
da á luz da operación na que se en- ao seu cauce, coa afirmación destas "descalificación" da operación por
sector carril lista do partido que cele· "partidos nacionais para ·Gal iza", en
persoas de que crian no proc.>tecto e parte de Franqueira quen botou a -, braba na cidade de COmpostela unha contraposición cos partidos de ámbico~traban Vitorino Núñez e Quiroga
baixo a operación "Centristas ele OuSuarez trouxo os primeiros momen- querian seguir dentro do partido.
asamblea de 'cadros : '
to estatal. Esta referéncia, segundo
Pero por atrás seguí ase fraguando
rense".
tos de tensión ao partido. Falábase
Nesta asamblea todos os oradores'·
1·
1
f · 1
·
referíronse a necesidade de · realizar exp icou ogo, 01 c aramente intenunha nova operación propiciada por
Aplacáronse os ánimos e as prologo, en medio da desmoralización de
cionada,
por
duas
veces.
O
que
non
Pio Cabanil las, mentres unha e outra
moitos "coagas", e do afianzamento
un sér-io esforzo para construir a uni- quixo dicer era a qué viña. "Xa 0 vevez se pósuña a decisión de nomear mesas que facia ese venres un dirixen.d.as teses máis pro-galeguistas nó par·dade , de todos ·as ·coinunistas "en lu- rás", toi a sua · resposta. Era un·cable
te coruñés de CG· de qu'e na "próxitido, de que , o candidato tiña que candidato por máis que maioria .<,:19 ma reunión .eses 'fillos de puta se, van
gar de perseguir fantasmagóricas con- ql,le lle lanzaba a alguén? Ao PSGpartido xa •o tivese decidido.
,
.
ser "un home de dentrn". ·
,,
.
. _ ou be>támo_los:', parece qu,e van 'que- '- verxéncias".
Tamén elixiron nesta asamblea os · EG~
~~guiron asi a busca polos roteiros
A operac1on de Cabanill~s cons1s- dar en nada e as águas, por un' corto
novos membros do comité,central pa- ,
O que si se pode afirmar é que
polit1cos e empresariais oferecendolle
tia en que, se non podia levar a CG ·~ tempo, poden voltar á sua canle en
ra sl:lbstituir.aos que se foron cos "ge.- · despois 'desta escisión o PCG qaeda
o cargo a Reinoso Reino, é.xpresiden; coaligada co POP·, habia que desfacer CG.
· ·. ·
,, " · ·.
te de Fenosa.
.
·
•
· o · partido. para isa nada .millar que
rardistas". O número de persoas eli- francamente debilitado e o seu camxidas foron dez.
po político feito un embrollo.
Este empresáfio, hoxe . en Madrid, "restarl'le" Ourense.
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Aprobada& as lei~ ·eleitoral
edochan
B.~ e reel;aborada ao longo de 40

Os prémioS liteiários,
•

1

bases para ·o

Na última s'esión do p~rlamento ga- -como territorialidade, províncias inlego antes das vacacións quedarnn-, · teriore.s ( Lugo ten mar;) ou zonas deaprobadas a le.i eleitoral e a Lei do
primid.as e subdesenvolvidas, como se
Chan.
non existisen tamén en Ponte·vedra e
A Lei Eleitoral · non rexistou case
A-Coruña.
variacións a respeito da consensuada
Foron contestados contundemenna comisión. As únicas modificacións
te víndolles dicer como conclusión
·notábeis ·do texto producíronse no
que a democrácia é "un nome, un vo- artículo 27 onde se suprimiu a proito" e que por isto os votos dos d'e
LÓIS DIEGUEZ
bición de que cada leitor pudese ·· Lugo ,, e Ourense non podían valer
apoiar a máis dunha agrupación eleimáis que os dos outros galegos.
.
Tamén se afirmou que o reparto
toral para que esta se apresentase, asi
Agosto e Setembro trannos de novo o tema dos pr~mios á criación literá·
actual de deputados, asi como o núcomo no · artículo 11, onde Camilo
ria, ao menos os de máis sana da nasa nación. E con eles, a inquedanza de
Noguei'ra apresent.ou un .cámbio de
mero débese única e exclusivamente
comprobar a loita teimosa por configurar un tipo de literatura e uns aoto~
redacción para que non aparecese a · ao pacto entre as d istintas "baronias"
res previamente estabelecidos ou escolmados por parte dos papas da nosa
província como qircunscrición eleitogalegas de UCD. Saiu así a relucir que
cultura. A novidade da convoq1tória dos dous prémios aos queCiludimos,
ral, ainda que esta seguírao sendo, ao
non existiu unha idea global de Galio "Blanco Amor" e o "Xerais" está, esta vez, na elevación da sua cuantia: :
remitirse esta lei ao estatuto. Esta reza, dicíanllo a Pardo e a Miras, afirsetecentas cincuenta mil pesetas para o primeiro e un :millón p~ra o .seforma "tan importante para miri",
mando Guerreiro que o que se necegundo. Pero en ambos os dous séguese a manter certo escurantismo. que
tjixo Ca.milo No@ue ira ; foi ca.1-ificada
sitan son "Partidos Nacion~is Galedé lugar ás componendas de última hora para xogar con esa chea de intereses alleos á calidade e obxectividade precisas para .premiar a obra que o
por Ceferino Díaz como "irrelevangos"'.
te" é por Perez Vida! (AP) como
Barreiro Rivas tamén quixo explime reza.
car os critérios do Goberno nesta lei,
"superflua", ainda ·que os dous "coOs xurados son algo asi como anónimos Tribunais que non se dan a
mo p"rémio ao·señor Nogueira", dixeafirmando _que o partidário de que
coñecer até última hora. Tense dita moitas veces que se fai isto para que
ron que , os ,seus. respectivos grupos · "cada home un voto, xa que senón
non sexan torpedeados polos que optan ao pré'mio, cativo razoamento se
apoiarian a proposta.
esta rJamos pasando por detrás da reternos en canta que non é, dif(cil, .nesta Terra, indagar quen o compoñen,
.Pero o debate oinde ·tivo ' 1sa.lsa"
volución francesa" precisou que a
nen tampouco o é que eles mesmos, os do :>eurado, o espallen, pero entre
(ritmo' de moda est'e verán) e até sasua postura persoal está en 80 depua xente que, en princípio, lles pode convir. ·Pola contra, d~r a,~oñecer
lero nalguns momentos foi no artítados pero afirmando que hoxe por
desde o primeiro momento o xurado que ha xulgar as obras e ma1s trans·
cu'lo 12, que e no que se fixou d nú·
hoxe, explicando-:asi que para o ano
parente e oferece ao escritor unha proba de confianza e seguridade para
mero de deputados.
só haxa 71elogo75, a que "Galiza·
que saiba da xente que vai xulgar o seu traballo e, asi, decidir de mandalo
Neste artículo xa non se chegara q ·está sometida a unha cuestión loxístiou non. A experiéncia até aqui, a niveis xerais, pon de manife~t? a co~·
un acordo na comisión, e asi Pardo'
ca" e á unha "maduración das forzas
posición maioritária de persoas sometidas a intereses empresana1s e pol1Montero e Mir~s Portugal (este últipoi íticas", chegando a- manifestar
ticos da mesma cor, o que couta xa a apresentación de obras que nunca
mo de CG, claramente dividida taque esta maduración e constan.te
acadarán o seu voto por moi boas e interesantes que estas sexan. Unha
mén neste ·ponto, até o extremo de
cámbio poi ítico é bon.
proba témola na leitura do prémio de Edicións Xerais en comparación
que O.lives Quintas votou en contra
Por outra banda AP e PSOE opucoa das novelas que tamén concorreron, todas e'las moito mellares que a
da proposta do com~añeiro) e outros . xéronse tamén a unha enmenda do
premiada, daí 'q ue este ano 'se vexan abrigados a subir~ un millón de p~
membros 00 grupo decidiron ausengrupo ' mixto na que se pedla que os
setas para recuperar o prestíxio · qu,e o concurso perdeu de 'imediato na •
tarse ou ·" enférmar", como Miguel Pi- ~ . partidos non pudesen_imprimir papesua primeira edición.
ñeiro, ·defenderon ·a proporción de
letas para asi eyitar o fraude eleitoral.
distribución de deputad~s - que rexe
A Leido Chan
O segundo aspecto que escurece a credibilidade dos prémios literários
hoxe; claramente beneficioso para as
é o das datas e tempos sinalados para que o xurado poda ler as obras
províncias de Lugo e Ourense. Asi esPor fin aprobou tarhén o parlamento
apresentadas. Un mes, ou dous, non chegan para lelas, relelas e estudalas
a Lei do Chan, apres.~ntada no ano
~es dous deputados barállcir~on t.ern:os-,
como se deberia. Este escaso t'empo leva a que cada membro teña que facer unha primeira escolma que de entrada vai condenc!r a igualdade de
trato e xustícia que os escritores merecen. Só podernos entender a teima··
nos mesmos erros pensando en que se crian os prémios para amañar favores, encumiar a persoas que por diversos motivos interesen, marcar un ca•.
miño determinado na criación literária, ou silenciar a outras que non gastan por problemas mesmo alleos á cultura.

caciquisnio cultural

I

Este é -non teño lido a"i.~da o contido exa-cto das IJases de Edidóns
Xerais- o primeiro banzo para ir atallando a repulsa de moitos escritores
ao imperialismo normativista partindo, curiosamente, dun prémio que
ainda non ten consisténcia na riosa nación. Daqui daráse o salto a outras
bases até conseguir oficializalas e pechar o clamor d¡:?sa outra cultora que
se interrt:a afogar,· segundo o cal é preciso que se comece desde cer.o o de·
bate sobre a normativa sen coutar nengunha voz.
'
.

.

Coi do que nesta. tarefa e intelectual idade galega non ten dado .os pasos que deberia. A loita illada leva .ao fracaso. E preciso unha muralla
coesionada e forte que á Asociación de Escritores debe organizar e abanderar. Os prémios caciqueados nori terian consisténcia de seren contestados en conxunto por escritores e· escritoras. Deixalos nas mans da reacción máis ne.ta leva, ·indubidabelmente, a ceder unha parcela da nasa c'ultua nas mans dos que ainda non teñen demostrado vocación de respeito e
igualdade para todos. Poi da que un dia se nos pida expl icacións poi a nasa
atitutde, porque o problema incide en toda a sociedade galega, comezandopolo · mesmo estudantado. Aí queda, pois, unha suxeréncia para a
AELG que agardo, esperanzadamente, que sexa recollida.
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s1on~. As1 a le.i. agora' é tolerábel P;~~
C~m1lo Nogue1ra, e tamén 0 PSOE
d1xo que se podia admi'tir ainda q
con reparos, despois de que AP a u.e
t
· ·
,
ce1~se suprimir c;>s art1,cwlos do primeiro
titulo do capitulo 111. Todo para qu
non fose ~~r incoristitücional, que ~
do q,ue ma1s s~ preocupan os socialistas, ~a que. ten en. tanto medo sempre
a q~e .algunha le1, lle vaia sat:ar com.
pe~_enc1as ª? gobe~no Central ... ·Por
Ma1s qu~. P1a Martinez afirmase que
·en -Catalunya apsirece un a~ticulado
semel !ante que non foi recorrido
.Esta Lei do chan ten como ~iva s
máis wandes o deficiente trata mento
do me10 rural, xa q1,1e até contempla
a al~ea como chan,, urbano, o que é
cons1d,er~d~, como e~cesivo aparato
urbanist1co . por Camilo Nogue.ira · 0
incremento das densidades, a sup~e
sión do aproveitamento médio do
chan, o aumento das gara ntias aos
proprietários, a indeterminación das
~~mas imobili~r.ias, ou ,ª participac1o_n presupostana autonom1ca .
Polo demais esta lei contempla a
criación- no prazo de dous anos da cé·
lula urbanística de terrenos e edifícios existentes no chan urbano ou urbanizábel nos municípios de máis de
50 mil habitantes, a existéncia de
áreas de espcial protección nas que
pode chegarse . á proibición absoluta
de construir, -clasifícanse os núcleos
de povoación .en: núcleos existentes,
de nova criación a proposta do plan
ou norma, núcleo rural existe nte de
cará~ter tradicional ou núcleo rural
existente de recente criación. Nos terrenos encravados en chan ou mazás
edificábeis non se poderá edificar
cunha altura superior á média e sen
superar en todo caso as tres pla ntas.
Agora de vacacións, ainda que
moitos deputados levan toda a vida,
que chegan tarde, o Parlame nto
comeza ·case sempre sen que haxa
quorum, cousá que non parece -im·
portarlle a António ·Rosón, despois
de que unha e outra vez nos martiri·
ce cun timbre, ao que non lle fan ca·
so os parlamentários que estan nos
bares aledaños do edifício; se hai des·
canso de cinco minutos tardan 30, e
ademais alguns equivócanse nas vota·
ciór:is, como na pasada sesión, e a Me_sa canta como se nada, até é difícil
discrepar do próprio grupo parlamen·
tário se non se mqnifesta a posición
de antemán. Un parlamento de vaca·
cións.

xa

Segundo
Española

k_Leí Eleitoral

·Xurar oli prometer
acatame'n to
á Constitución,
imprescindíbel
~Para · aceder· . . '
· aos ·cargos ~leito$

Asi non facemos nada. Poderase repetir, quizá, a história que aconte·
ceu coas novelas de Blanco Amor, "Los Miedos" ou ' ~ Xente ao Lonxe",
que non interesaban naquela etapa polos problemas que apresentaban, e
producian, e que non foron premiadas frente a outras das que hoxe nen
tan sequer se fala. Triste e angurioso ·camiño o-do escritor sor:netido a intereses diversos que estragan os camiños libres da nasa cultura.·
Pero aparte dos dous pontos de tanto significado arriba sinalados, este
ano comezamos a nos enfrentar con outro: o da normaliva. Até agora, o
dogmatismo normativista oficializado funcionaba nos prémios un pouc9
de esguello, sen que se atrevesen a p'antualizalo nas base~ por ' medio, d~.
seguro, á oposición de numerosos escritores. Agora faise xa. unha priméira
proba ca concurso sobre o libro infantil "O Barco de Vapor". A base
curta deste concurso di: "Os orixinais serán tot'tl,men.te inéditos e en língua gal.ega. ~,O ~~~atjp1 ,aten.oerái.á.; . perfeitfü-~º~(11~<;:~óri 1 artf?g/~1!~r· Jljotf.?::"
-sintáctica e léxica dos traballos, segundo a normativa v1xente ... •. • ·

7 /A
~

1

Segundo a L;i Éleitqra-1" español~
non fai falta firmar acatamento ~
eonstitüción por parte .dos candi-

. d.,~to.s, ,t~l " e. -HP~...0 1 )Á1f<?\P"!á9tt.i:J 05
n.p núme.ro 1 p_a,sa!Jp. 1u , Rue; ·~~ seco·
lle esta nova .lei !....,e rect1-f1sa ro~s .
parte
nosa ·inf?rmasr~n- no nu. me.ro anterior-, e a abriga de x u ~
rar ou prometer acatamento no
momer;ito , de tom.ar posesión para
. ac:ftluirir a plena ~.ondi<:ión do car" go asi con:ib ''. cumplimentar ~s
' deril~fis requ is itqs previst<?s n~,s leis
ou regulamentos respe9t1vos ; se·
Este ano cúmpr.ese o décimo anjver- tratq presidiu a eefobracióri · xunta·gundo se ·récolle no art1ctJlo cento
sário da morte a mans da ·poi icia do
mente
co
de
Castelao.
1
patriota galega Xosé Ramón Reboióito, apartado seis".
Os actos a celebrar. serán ás 12 aa
ras Noia. E por isto polo que a UPG,. mañá unha oferenda floral nó cemité~
Qu~· esta restrición apareza na
partido ao que pertencia o militante
rio de lmo (Padrón)' para ás 7 ,30 da ·
sección XV., é-, para alguns ~~se~
nacionalista, fai a inda m~is fincapé .tarde celebrar un acto en Ferro!, na
vadores poJo feito de G1Ue se qu este ano que en anteriores, ao mesRua da Terra.
·
. .
xo met~r con trampilla para que
mo tempo que afirma que a ''sua loiO Axuntamento de Fene acordou
por e·xemplo ·en Euskádi non o
ta está máis viva que nu nea e presendedicarlle tamén unha rua co seu noapliquen se 'non ~ueren~ pero ot~,:
te non só nos seus camaradas senón . rne, aínda qu~ · parece non va·i ser
· gan en Vilagarc1a, penamos P
nos nacionalistas todos". Asi, a sua
inaugurada neste dia. A esta rua sú-caso".
figura foi glosada durante a celebra·
manse, entre outras, as xa existentes
ción do Dia da Pátria onde o seu re- en Corcubión e Culleredo.

.da

·oecimo a·rlivers·ari.o
·de Mocho Reboiras··
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R~pítese a situaCión dé~de hai 'tres anos

Televisión
da Xunta
ou televisió,n
,galega?

''Numerus ,Clausus"
e ilegalides na~ oposicións de gé:)le9o
,,

· número 272 de' ANT, e

1.

'

vári~s . ,As oposidóns de galega de BUP veq~n, desde o ano 83 . marca.das ·

~·º antes de se celebrar as op<;>s~~
ci1b~s, Xosé ~ a mónd~ena escreb1_a-

( ) desde ha1 uns tas~ n_os mei~s
a~~démicos e extraacademicos ex.isten fil tracións acerca. das s~postas 1.ntencións de ditos tnb~n~is que son
merecentes de comenta~io ( ... ) · Este
dise -e eu son o numero 1.000
O
an
- en.con,e,cer
máis ou menos,
o ru m or---:-

pola·s irregufaridades, as denúncias, e mesmo as demandas .
xudiciais . .Ne~te ano, e para ~on mudar a, tónica, das 114 praz~s
convocadas so foro~ concedidas 34. O numero de prazas que' lá ser
dado era coñecido previamente na maioria dos centros de ensino, e
mesma mente nestas páxinas fora anunciado por Xosé Ramón
Pena. A Coílsellatia de Educación encólles.e de ombros e di que
'~.o Tribunal é soberano", mentres~segue pendente un recurso
,
xudicial apresentado ha. i dous anos porvários·o. positore's.

qu·e das 120 prazas conv~cadas -~ concurso 0 tribunal ten a 1ntenc1on de
non ~onceder máis de 30". X osé Ra. món Pena estendíase logo en consideración sobre a orixe dos .P~?blemas
que se su~ed en nesta~ op?s1c1?ns e remataba '( ... ) xama1s nmguen pode
ter o direito a estabelecer critérios de
"numerus clausus" antes da celebra- ~
ción dun exa me( ... )". Pois non foi asi J
e un ano máis, a morte anunciada · ~
c~nsumouse. Irn os cos dados.
:-t

Unha situación que ven de at1ás

\

Aconvocatória do 85
Cando se estabelecera a nova Le i da
Función Pública o Estado concedera
un praz.o de tres anos para tirar a
concurso todas as prazas, e rematar
asi coas situacións provisórias do profesorado con vistas a que, a partir do
1986, se poda est abelecer un novo
método de aceso. Neste sentido a
Consellaria de Ed ucación convocou,
na asignatura de galego en BUP, 114
prazas neste ano 1985.
Matriculáro nse 290 opositores,
dos cais 120 tiñan .reserva de praza
por estar xa dando - en réxime de
contratación pro visória- clases e 170
. no turno libre, mais á hora do exame
só asisten 150, dos cais 124 comple. tan os cinco exercícios esixidos. A
leitura dos exercícios apreséntase case o 100 por cento dos que remataran as probas ( 110), e finalmente só
34 aproban , fi cando 80 prazas sen
cobrir.

/

/

/

Composición do Tribunal e primeiras
irregularidades
O Tribunal d e Oposición componse
por un cated rát ico como presidente
que é designado pola Consellaria, e
que neste caso' resultou ser o señor
Castelao Mejuto, e cinco vogais que
saen por concu rso público: 2 catedráticos (Sra. Ca rmen G. Panisse e Sr.
Rábade Castiñeiras) e dous agregados
(Sr. Grande e Sr. . Loureiro Rodríguez). Destas cinco persoas, e aquí
comeza o ba ile comprobábel de irregu laridades e SlJpostas ilegalidades,
· tres, pudemos constata:· por denuncias que nos fixeron chegar opositores de vár ios síti os do' país, entran en
contradicci ón co artículo número 20
da Lei de Procedimento Administrativo.

tres anos que finaliza no 1986. A resposta do señor Almuiña · foi que "iso
é facer cálculos cabalísticos que nón
obedecen en absoluto á realidade ' e
que . están dentro dunha picaresca da
confusión (... ). lso non obedece a
nengunha planificación. Faise respei tando os direitos da xente ·que l·eva
prestando servícios · na .. eensellaria
tempo ou para -cobrir as novas necesidades", e engadia ·que foran a única .
comunidade na que desde o ano pasado a xente traballa na sua asignatura,
"aínaa que en galego non hai' licenciados. dabondo para cobrir as prazas".

CAPITULO IV.-Abstenclón y recusación.
Vbae D. 26 noviembre 1959 art. 33 (oúm. man;. 60)
art. 33 y art. 2.• del D. 16 julio ISSS (núm. marq. 28). Con-

ceDtradón Parcelarla.

Art. 20. 1. La autoridad o funcionario en quien
alguna de lu circunstancias seftaladas en el
párrafo siguiente se abstendrá de Intervenir en. el
prooedlmlento y lo comunlcari a su superior m·
mbdiato quien resolverá lo pertinente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
al Tener interés personal en el asunto o ser administrador de sociedad o entidad interesada o en
otro semejante cuya resolución pudiera Influir en ·
la de aqu", o cuestión litigiosa pendiente oon algún
interesado.
bl Parentesco de consanguinidad den,tro del
cuarto grado o de afinidad dentro del seBUndo, con
cualquiera de los Interesados, con los administra· · '
dores de entidades o sociedades Interesadas y tam·
blén con los asesores. representantes legales o man·
datario• que Intervengan en el procedimiento.

te

d'

. A .primeira . oposición convocada, no
ano ..83, demandaba 20 prazas que
foron cobertas. A vista de que o Tri- ·
bunar xulgaba que o nivel permitía
dar máis prazas, e que noutras especialidades sobraran, o . Tribunal pe, diu que sé lle transferisen pero a
Consellaria non concedeu nengunha
máis, en contraste coque se ·fai ago-·
ra coas prazas "sobrantes" de galega.
Na oposición do 1984 eran 100 as
prazas convdcadas e xa só se concederan 26, nun proceso irregular case
: idéntico ªºque agora se reproduciu.
Unha última cuestión. unanimamente denunciada é a fa lta de crité. rios obxectivos -a eterna crítica ás
oposicións:- para xu_lgar aos opositores. A Consellaria di non intervir, pero dos cinco exercícios só. un o é po'r
sorteo entre 97 temas, sendo os catro
comentários de .texto que teñen que
efectuar post os polo tribunal, co que
-sen ' que nós prexulguemos para nada a honorabilidade do mesmo- é
moi fact1bel a filtración (pénsese na
recente filtración dos probas estat ais
da Seguranza Social, levadas co .máxi mo sixilo). - En definitiva, a denúncia que fan
todos os opositores que consultamos
,refire a que, tras dous anos consecuti vos, a _tónica parecé anunciar fatalmente -a repetición da irregularidade
no próximo exercício.
.o Presidente do Tribunal dicialle a
un opositor ao ir recoller a nota que
habia máis. xente para aprobar pero
ñor Almu iña . Era a referida a que. o
que non podia pasar dos trinta e pounúmer.o de praz:as inon concedidas
cos que aprobaran, recoñecéndose
(80) viña coincidiillf case exactamenimpljcitamente a existéncia de · prete coas pra.zas co111vocadas noutras
siÓns.
O Director Xeral. Almuiña
asignaturas (xeografia. nteratura, hiscontesta, finalmente, "non teño nen
tória ... ) e para as qllle·. na realidade,
idea diso, . pero dubido qu~ o fixese.
non existen as prazas. pasando a esSulpréndeme
que iso teña algunha
coller os q ue as gañan- destinos en
base de credibil idade".
prazas de ga lega diis crim inado asi éi
Meses antes xa estaba anunciado. o
aqueis que levan anos d ando clases
"nuxnerus clausus"_...
de galego e se aprese ntan para poder
XAN CARBALLA
entrar neste período transitório de
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S. con.tderan lnterH<Idoa. art. 23. Rep1eHntant..
O caso. máis grave é o de Loureiro
1art. 24.
Rodr íguez. Esta persoa, con OLitras
Sob~ pa1eotMCO. art. 915 r, ~•iqts. del Código Civil.
tres máis, está implicado n.un proceso
o) Amistad Intima o enemistad manifiesta cor
alguna de las personas mencionadas en el apartadc
xudicial entabuado contra a Consellaanterior.
.
.
ria de Ed ucación por vários oposito~
d) Haber tenido intervención como perito o
como testigo en el procedimien~o de que se tr_11te.
r~s . do ano 83. Naque! ano a convoca-.
e) Tener relación de servil:10 con persona na- .
tural o juridica lnte~esada directamente en .el
tona de ·oposición estabelecia que os
asunto.
.
·
3 La actuación' de funcionarios en los qlle conaspirantes· tiñan que ter un cúrso
cur;an motivos de abstencl~n no implicará nececompleto de servicios (dun 1o de Ousariamente la invalidez de los actos en que hayan
tubro a un 30 de XuñoY. Catro dos ·
inl~~ve~!sdo6rganos superiores podrán ordena! a las
penonas en quienes se dé .alguna de las. circunsaprobados e sesenta dos apresentados
c1as senalaaas, que se absten.11.an de toda mterven~aquel an o non cumprian este requiciém en el expediente. ·
s. La no aos1enc1ón en los casos· en -que pro·
.s1to e actualmente hai entabuado un
ceda danl Uigar a responsabilidad.
proceso xudiclal contra a Consel !ar ia
d~, Ed ucación para · resolver a sftua?'on .. O ano··pasad.o unha das pers0as ~. As declaracións de Atmuiña
implicadas neste xulgamento foi
Postos en comunicación coa Conse. mem bro dun tribunal e apresentouse, llaria ·de Educación, en particular co
.segundo marca a lei, wn escrito de re- , Director .de Ens·ino Médio, afirmoucurso na Consellaria. Tardou un mes nos· que eles noh facian nengun seguí.en resolverse... 11egativamente. Este · mento d.o s tribunais unha, ve,z nomeaano repítese a história e seglie a for- dos, a non ser que houbese reclamamar parte unha persqa que está de- ción, afi_rmando, · a respeito das anor2~nc1ada xudi.cia.lmente (ver artículo - malidades ar:riba sinalada~ que "non
..2.a, da Le1 de Arocedimento Ad- son nengunha irregularidade. A única
ministrativo do 17-Hi8). ·
·
incompatibilidade que sinala a Lei de
Mais non só é iso. Cando menos Procedimento administrativo é o paoutros dous -non ' pudemos confir- · rentesco _ponsanguíneo, penso que en
~ar os nornes pero .si a vera.cidade da segundo grau( ... )· .e n. Gal iza é 'imposíinformación- membros ·do '· tribunal bel que _nunha oposición de gal ego alson xefe de seminário nalguns dos guén non teña aTgun .axudante entre
que se apresentaron á oposición con- os .que se examinan ... e ademais iso
tra9icindo o apartado (e) do rr{esmo non é excluinte" (! ! ) . ·
ar~1~ulo da Lei de ProceCJimento AdHabia outra casualidade denunciamm1strativo.
da e sobre a _que pertuntamos ao se-

/

O galego un.,c,omodin
en terCeira categoricl
A situación que se repite ano tras·
duh baixísimo nivel de competénano amostra ás claras unha detercia en moitos casos, o desánimo e
minada intencionalidade que nina desmoralización daqueles que
. guén, pésie ás repetidas denúncias,
aoo tras ano ven truncada a espese encarrega de soludonar. Nós re-'
ranza de adquirir un 'status'-"de· mitiríamonos ao J;irtígo ·de Xosé
normalidade na~ suá profisión, venRam.ón Pena, como todo comendp : como impunemente son pisotário, se non fose porque o SUGediteados os seus direitos, pasando
do roza xa a tomadura de pelo .
por riba de todas qS forma.lidades,
Se nun dos fondos da cuestión
.con desculpas de mal pagador "o
está o próblema d~ normativa lintribunal é soberano", ou "riós non
güística, no fondo-do-fondo lateternos influéncia algunha nas decixa o carácter subalterno que ten o · sións do tribunal", esta última
-galego no sistema educativo. Recando se pergunta ás autoridades
ducido áo ornamento de "asignapolos dubidosos critérios e-seguritura", · alcumado de asignatura
dades .que a celebración das oposi"maria" pésie aos esforzos funda- . cións teñ'en.
-mentáis dlin importante sector do
·coa· exquisita pulcritude que· 6
· profesorado; tantas veces perseguisiléncio impón, consúmase en. tres
do, agora o galego -para o que ao ·anos o definitivo desprestíxio do
ser asignatura de "novo cuño" hai
galego no ensino.
~omparativamente moitas prazas
Haberá que confirmar o ane
. é empregado como comodín para
.que ven todo o que agora dicipaliar as deficiéncias do conxunto
'·
mos?
do sistema.
·
Oué se provoca? Pois, aparte
x.c.

1

Inaugurada
aTVG
A inauguración da Televisió n de
Galiza foi un canto a galeguidade
polos intervintes, tanto Barrei ro
como Fernández Albor. ·O d irec.tor Xeral, Luís Losada, ademai.s
de "'pasarse' r.o peloteo a aarreiro,
pedindo que se lle criticase se o facia mal, voltou incidir-nunha idea
clave: televisión toda en galego pero tamén galega, realizada ao noso
. xeito (esperemos que ese xeito sexa mellor que o da rádio). lsto va i
ser, sen dúbida o mínimo que se
lle vai pedir a este meio que costou xa 3.000 millóns de pesetas.
O uso do galego é irrenunciábel,
por lei, sequer, enst es dous meios.
Non empezan nisto con bon
pé~ xa que non tiveron a esixéncia
de qu e os anúncios estivesen fe itos
en galega. Ademais nas múltip les
entrevistas aos directores dos
_meios de comunicación de Galiza
-por certo 'faltaba o do ún ic'o
meio en galego, A NOSA TER RA
-estes expresáronse maiori tari amente en español. Debería se r esixíbel , sobretodo nalguns casos,
que as per.soas ent revistadas se ·expresasen en galego, pois o contrário pode ser contraproducente.
Falando do galego, hai que alabar a boa dobraxe de 'Dallas' , asi
como o aceitábel idioma dalguns
apresentadores. A ·dobraxe de
"Magnum" , deixa bastante qu e
desexar.
Por outl'a banda os telefil mes
escollidos podian .ser máis axeit ados e non estaria de máis que cont asen con material portugués ou
b rasileiro, sobret odo e dada a
identidade lin'flü ística comun.
Por outra banda tamén na inauguración qu'edou de manifesto que
a lgrexa pretende, e vai faceto~ xogar forte .neste meio de comunicación. O discurso do crego que
abenzoou as instalé:cións, situado ·
ademais nun sitio privilexiado do
estrado, á esquerda de Barreiro Ri. vas, non deixa lugar a dúbidas:
En canto á programación en si·,
que até Set embro non comezará
continuadamente, con tres horas
de programación, moi pouco se
pode. d'icer. Os noticiários foron
ainda tipo iAforme e algo resesos ,
pero se seguen esa ,tónica, e-polo
menos até as · eleicións, irnos ter
Abl ro até ria sopa.
Por otra banda constatar que
xa hai alguns movimentos internos
para desprestixiar, apartar ou de fenestrar a perseas alcumadas de
"rojas". Todo isto xa antes de empezar as emisións, ainda que non é
de estrañar vendo o que sucede na
rádio. ·
Para finalizar unha pergunta:
por qué moitos xornais non poñen
a programación da TVG? Seica
manca... E unha constatación; o
que na publicidade, e nos distintos
\/eículos aparéza "Xunta de Gali~a"·, ,; de -mariéi ta archfü est acáda.
Televisión da Xunta ou Televisión
galega?
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Jorge Amado, o escritor t;>rasileiro máis coñecido, e posibelm"ente
o novelista que máis exemplares teña vendido dos pertencentes á
a rea lingüística galego-luso-brasileira, está desde hai tres .meses
· na .Europa. Non veu a Gal iza pero estivo perta, en Guimaraes, a
cidade na que nasceu Portugal, asó un cénto de quilómetros do
naso país.
~ Jorge Amado, que ten soado várias veces como candidato ao
Prémio Nobel, estivo ali para receber a homenaxe popular que He ·
organizou a asociación cultural "Convívio", con vellos vincu los co
naso pa.ís, (nos anos 70 organizou conforéncias e chegou a publicar
un libro con traballos criativos de Celso Emilio, Blanco Amor,
Alonso Montero, Rábade Paredes e Manuel Maria entre outros).
f\!o apertado programa que lle .organizaran, Jorge Amado tirou uns
minutos espécialmente para A NOSA TER RA, e lembraba, con
Zélia, a sua compañeira de toda a vida, anteriores visitas a Galiza,
"lembro que pasei por Pontevedra e había xentes que me dician
'Jorge Amado, como vai?, e causas asi", e tamén nos talaba da
cidade onde residiu case toda a sua vida: "Baía está chea de_
galegas. Son a maior colónia estranxeira, máis ainda -que a
portuguesa. Galegas que viñeron e que hoxe teñen os seus
descendentes brasileiros. Están en todas as actividades, .
especialmente no comércio da panificación, armacenistas de viña, .
na venda de antiguedades, ... ". Esta foi a conversa urxente que con
el mantivemos.
,,.
-Cómo afronta vostede o dilema que
para moitos intelectuais supón o
compromiso social?
No Brasil e nos países da América
Latina iso non chega a ser dilema. Diríalle que o compromiso é pbrigación, porque a realidade é tan terríbel, está tan diante do escritor, é tan
violenta que no noso país o escritor
vese impelido a estar ao lado do povo, a loitar por mellorar aqueta ,si ~
tuación de miséria, de opresión e
analfabetismo que é tan mareante.
E ntón vostede ve que a 1iteratura do
noso país é comprometida coa loita
do povo.
.,
Qué hai de fantasia e de vivéncia
nas suas novelas?
E unha realidades vividas. Eu non
poderia esc reber sobre unha cousa
que non coñ eza de dentro a fóra . Nas
tniñas novelas todo é inventado e nada é inventado, no sentido de que poderi a ter sucedido, mesmo aquilo que
non sucedeu, dentro da realidade que
é recriado no lib,ro. Todo é imaxinaci ón no sentido ele que todas as ·persoaxes son inventadas por min, sobre
outras figuras preexistentes, mais na·
da é a negación da realidaae en conflito con eta.
· O seu libro, "Os subterráneos da
liberdade", marca quizais unha fase
máis relacionada coa militáncia política~ distínguense etapas na sua obra
nese senso?
E só unha etapa unha unidade que
vai do primeiro ao úl,t imo libro, que
é a miña posición diante do povo, de
loita a favor do povo. Naturalmente

..A ficción
non é história"
real izadas entre o 1931 e ci 85, que
son 54 anos de diferéncia, e hai várias maneiras, várias circu.nstáncias de
como iso se dá. A obra que vostede
citou ten un senso marcadamente poi i'tico, nunha temática marcadamente política como é "Farda Fardáo Camisola de Dormir", de contido poi ítico· inmediatista, case circunstancial,
inserto nun determinado momento.
Mais na maioria dos meus libros a temátiea é especialmente social, ·sen
deixa'r de ser poi ítica. Sen deixar de
. sel o porque unha cousa leva á outra,
- pero máis social en canto a comprometiniento coa vida, os problemas
derivados da visión da miseria, da fame ...
Teño curiosidade en saber se esas
diferentes obras recebaron diferente
- acollida entre os leitores...
_
'"Gabriela", que é un libro. do
1958 vendeu, só no Brasil, máis dun
millón exe't nplares, "Os subterráneos", catro anos antes, non sabe ria
dicer, pero andou nos. 300 ou 400
mil exemplares. No sentido do público "Gabriela"~ é o meu libro máis
popular, pero "Capitáes da Areia",
que non e libro político directamente pero si fondamente social, é extraordinariamente popular e vende
cada ano 100 mil exemplares, todos
os xóvenes len ese 1ibro imediatamenc
te.
.
O público ~ extremadamente inte1ixent~ e sabe aquilo que lle toca
máis. \..ando escrébo un libro nunca
sei qué vai pasar con el.
O urujfuaio Eduard~ Galeano ven
dicer en As venas abertas de América Latina" que para coñecer a história do império do cacao no Brasil é
preciso coñecer os seus libros, gué
_sentido ten de estar reflexando a história nos seus Jibros?
_.,,
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A ficción non é história .. Vostede
é un ficcionista, un novelista e o· seli
compromiso coa história éo no sentido máis profundo do termo. Nunca coa história no sentido da veracidade dos acontecimentos. Mais na
América Latina como os estudos históricos sofren un atraso bastante
gr~nde, os acontecimentos son .pouco estudados,· e só agora comeza un
estudo máis profundo, e en xeral era
unha história oficial, aí facilmente se
confunde a novela coa história. ·
Hai persoas que me din, "tal feíto
non pasou 'asj", como se cando eu escrebese tivese unha obriga para cunha.
veracida imediata histórica. Mais eu
creo que un ha · parte da novelística,
sobretodo no Brasil, ocupa case un
lugar na reconstrución histórica.
Se me situa a min, no asunto do
Cacao, podo eu talar de José Lins do
Rego, cronista de toda a economía.
do azúcar no Nordeste brasileiro, son
novelas. O outro é Veríssimo, do extremo sul do' Brasil, de cuxas novelas
a TV tomou o guión dunha história
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''Cando se fala de 'literatura
latinoamerieana' estase tacen
opresión colonialista"
.

-

do rio Grande. E história en certa
maneira.
.Por qiié razón non foron incluidos
os escritores brasileiros no chamado
"boom" da literatura latinoamericana?
·
. Vou dicer duas causas. Primeiro
gue non acredito en 1iteratura latinoamerieana, a nieu ver é unha cousa
que non existe. Acho que é unha denominación feita por europeus, especialmente ibéricos, e sobretodo espa. ñois, pois cando se tal.a de liferatúra
latinoamericana fálase de Hngua española. Cando din iso están sendo co-

.

lonialistas, están facendo opresión
colonialista. Están reunindo nun ghetto ás . literaturas de vinte ou máis
países. Qué ten a ver o escritor arxentino co escritor mexicano?, nada, a
non ser que escrebe español. E cando
son escritores sérios,escreben bastante diferente un do outro e do español
de España. Mais España exerce unha
eresión moi grande para que o espanol, para que a língua escrita neses
países sexa o máis próxima posíbel
da 1f ngua castellana da Real Aca démia da Língua Española.
Segundo a formación dun ghetto.
Na realidade eu penso que existe unha literatura arxentina jmportante,
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Jorge Amado nasce~ no 1912, na
facenda l\:le cacao Auricídia ao Sul ·
do estado de Baía . Tivo u'nha ¡'n - ·
fánCia difícil, chea de episódi@s .
dramáticos, q_ue ofereceu, máis· tarde ao ·escHtor a esmagadora bagaxe das suas obras: a miséria, des-·.
pos da inund-ªción que asulagou o
lugar onde nascera,. a doenza que
o forza a abandonar · o Coléxio ·de
Dona Guilhermina,. despois a Baía
e o Coléxio dos Jesuítas, de onde
fuxe para chegar a ltaporanga de
~a!'a e, ainda en Sa~ Salvador, part1c1pa no ano seguinte- no famoso
Movimento Modernista, que reivindica unha literatura brasileira
de contido universal. No 1935 remata o curso de Direito e no 1936
publi_ca. Mar Morto, coa que gaña ·
o Prem1q Grac;:a · Aran ha. Persecucións e prisións poi íticas, motivadas pola· sua perténcia moitos anos
ao Partido Comunista Brasileiro
viaxes aó redor d_o mundo, ·cente:

de a
gro.

nas de millares das suas obras traducidas a mais de vint.e idiomas, e
inúmeras condecoracións, son parte · da bagaxe de recoñecimentos
que)orge Amado ten no mundo.
"Tenda dos- Milagres"; "Mar
Morto", "Capitaes da · Areia''.,
."Dona Flor e os Seus Dois Mandos" "Gabriel a Gravo e Ca riela" ,
"Os 'swbter'ráneos da Liberdade"
(L!nha- triloxia), "Seara Verm~!
ha", "O Cavaleiro da Esperan<;:a ,
"Tieta do. Agrete" son parte dos
seus 1ibros máis coñecidos, que os
galegas ternos que conseguir que
se vendan no no~o país nas suas
edicións orixinais} e non .,-como
tristemente sucede tantas vecesparsando polas tradudóns ao español (versións magn(ficasJeitas por
~ galegas, como Basílfo Losada,º~
Lourenzo Varela), asi xa esta a
venda en Portugal a sua última noveJ.a, "Face Obsc'!ra".
_
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·~Toda a rniña obrá _

:euratos·

é unha uni~a~e
·
. definida
· ..
pola miña f>osic~ó!'
.a favor do:.povo'~ ·,

unha literat ura 'peruana in:ipo~tante,
mex ica na, cubana, ... e _as1 . de cada
aís son escritores m!JI diferente~.
~osted e toma dou~, e·s cntores d~ rno1ta fama : 0 "Gabo , , .Garc1 a Marq uez
da · Colóm bia, e .Man0 Vargas. Llosa,
do Peru , e son. diferentes. Uri e un escri tor colomb1anp marc~d<? pola realidade .do seu pats que e diferente da
nP.ruana. ' · /

d

o"outro lado,., 9entro e_se, con~~~to
. cand o un escritor deses pa 1ses dt .eu
son escritor latinoamericano" eu penso ·que est¡j tomando unha posi~ión
col0nial. Duo home que non se sinte
. independ ente a inda. Eu non son latinoamericano, son brasileiro. Todo
dentro dun· subcont inente que é o la. Játinoaméricaho o que nos leva. a
ter certas cousas en comun. O que?,
0 negati vo. O que nós ternos en comun, os difere nt~s povos ~a, ~mérica ·
Latina é o negat1"'.o.: a m1~ e na, a fa me. as ditaduras m1l 1tares, o analfabetismo, as grandes. endémias. ·
}

de

· No positivo son completam¡:mte
diferentes. Vostede toma a ec<;momia
e ten países na ·América Lat ina en desenvolví mento : é o casoa o Brasil, da
Arx·entina, de México, ... Ten paises
no máis compl eto desenvolv imento , é
' o caso da Bol ívia , (o país da coca ína), o ~aso do Paraguai , dos países da
-.América · Central... Vosted·e ten un
p~ís que se declara de~tro d a economia ·non ca pitalista que é Cuba, ...
vostede ve q ue non ha i nengunha unidade no eco nóm ico nen na mistura.

F átenos un pouco ·déses escritoUn .país cómo Arxentina, cuxa res ...
bu rguesía se réclama europea que é a
Darcy Ribei.ro, Márcio Souza .:.
mistura do español e o emrgrante.
Gabeira na Europa, é un caso curioEuropeu con índ io, Indio qué ten so. Eu non o coñezo persoalmente ,en comul'.'I ·os povos
móita im portáncia ·nos nosos paises
pero penso que é un escritor moi
Latinoamérica
porque é unha cu1tura que ven moi
bon, de moita calidade dos últimos
.
,,
..
·de ·atrás. Cuba ten a mistura do ne- surxidos no Brasil. .. Hai toda unha
e
o
negativo"
gro. Nós somos mistur·a primeiro de -séríe de escritores· de grande éxito.
xudeus que fixeron a Inquisición, ·e Eu non creo nese. "boom". Di ria que
despo is dos . degradados ql:le o ·rei de
hai cinco Ol,I seis escritores, que es.- ".
Portugal mandou para alá, e comeza- creben en español que teñen realmen'
· ·
·
te un grupo :amplo· de leitores, 'dos nas; .poi.s- ·a orde-l·exislatiNa estaba r.erón a matar índios. Los índios do
a presión popular .' Hoxe non,Brasil, desde que desembarcou o pri- q ue escreben en español: O Gabo, so- tendo
hoxe
Uh estado democrático
. A
meiro colonizador até hoxe, o que se
bretodo despois de sacar o Prémio
·
Nóbel,
o
Vargas
Llosa,
Cortázar,·
Mr-.
&bertura
é
e·n.orme,
deixando
funfai é matalos. Nós para comezar non
guel .Angel Asturias, que eu diría que cioflar partidos · cla-ndestinos, proibi somos lat inos. Unha parte do noso
ps precedeu, Carpen!ier, Lezama Li-' dos antes (os partidos· comunistas,
sangue e·c1:1ltura é latina. Outra é afrique hai, e 0 PGS ·que é 0 prin- cana e ainda ten o aporte indíxena. ~ maqué é un éxito de máis estima ain~ ~ cir:ico
cipal
deles)
r foi ppresentado un proNós próp rios, brasileiros, ternos unha
_xecto de Reforma agraria ' no Parlada que non fqse tanto _de .públ ico.
conciéncia continental, porque o noyostede que· vivel:J intensamente a · mento, pero despois de. vinteuh ·ar,ios
so país é un continente, talamos ouvida política. do seu país, poderíanos : de ditadura ficaron ·marcas moi viotra língua.
¡,...
lentas ... Vostede ve a situación na ArEu lembro ao meu amigo, xa mor- f~lar da situación actual no Brasil_?
Nós estamos agora r~inventando a xentina. Ficou unha berdan-za· terrí~
to, Juan Marinello,'que foi .Rector da
democrácia, reencontrándqa . Tive- bel, a loita ·por sair' dunha inflación
Universidade de Cuba e, tiña un libro
mos 21 anos de di1adura militar, que · anual do 8QQ por cento. Nós. no Braque se chamaba "La novela latinoamericana" e nel Brasil non existe: non ' foi toda ela idéntica. Ten dife- sil, ternos un 300 por cento de inflaréncias e se vostede a toma como un ción anual · e a débeda externa maior
Eu non son chauvinista, mai.s non
bl_0co rompe os cornos . o último go- do mundó. Son problemas moi difí~.
creo que · nengunba novelística da
berno, o gobemo Fig~eiredo, foi un ce is, e os inirnigos-d'a democrácia esAmé rica Latina sexa máis impdrtante
perlódo ·onde xa ho.ubo bastante li- tán prontos para dlcer "antes era
qu e a brasileira sen dicer que a bré!SÍberdade. Liberdade consentida, ape- . máis fác11'', ·e antes non se podía di-cer, nada. Ho·xe .os grandes e·scánda.
-1.os, as grandes córrupcións que mar·" No .Brasil estamos ..
caron a ditadura, xa non poden suce-·
der. Eu son moi optimista, acho que
agora reinve.n tando
o gobérno está a traballar moi qerí, '
.
_
foi · posíbel manter a unidad e que
democrác· i~,,_ ···.'
,Tpncredo Neves cor:1seguira na Alian. c;:a DemO'crática. Sarn.ey é ·un home
con gran experiéncia; que foi excelente gobernador éio Maranhao e está
leira o sexa mái.s.que outras. Sobretolevando o barco par~~ dian:te. ~
. , - ... , .
do porque non somos escr.itores1 espo-.
Eu ndri estou no ' Brasil desde" fins
radicá tnente ; hai un corpo de nóvela, .
de Abril , péro estou bast.ante á par, e
de poesia de grande fama .
,
irnos sair: do burac9. :Ainda hai xel")te
Hai ~utra. lite"r~tura .moi importan:.
· que . 9ando discorda co que se fai a
t? que é' a de Haití. Como é escrita en ·
·>_<-e.nté espántase, .e tén que haber dilingua francesa ou e.n créole ela non
reit.o .a 'discordar,_é o máis natural1no
. .
·
.
. existe
Brasil.
En"éanto ao "boom",' .ha i . mo.itas
'·. _ E qué foi de Luis Carlos Prestes; o
~ousas . . Hai unha diferéncia~ Fálase
mítico protagonista . dos . "Subterrá_· moito,. · _con · razéin, de Mi.guel Angel
neos.da Liberdade? . ·
,
· .!\sturias da literatura· do exilio. CorAinda .vi·ve e é un home moi ·lúcitaza_r ,.. o meu q:Uerido amigo Julio, .f<;>i
o t1p1co .escritor; do exílio, pasou o ·
do .de 8'6 ano~,· que pasou dez an9s na
te~ po na 'Fráncia, e case todos os deca~ena entre o 1936 e.. - 1945. Qe.spois
m a_i~ teñer:i pr~ticado a 1iteratura de ·
.estivo exiliado.
"' T en a · sua posición, .coa que se
ex 1!-10 ... . Carp,entier; outro - querido
am 1 90'.~ .
. .
. pode estar ou non de aéordo,-pero o ·
que non se pode negar é que.. el ten
. A literat~ra, porén, n.o Brasil. está
un p·apel moi importante na hi:stória
ala. Non veu resid.ir nas embaixadas,
· ·do Brasil. E unha,figura que está dennen. facendo o exílio. Agora empeza
tro da história do--Brasil ainda que el
a haber bastantes escritores brasileinon queira.
·
ros. sexa ná _E_uropa ou nos Estados
Unidos. ·
XAN ~ARBALLA
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rior". Cándo as co·n>tas no saen,·ou·
· · hai xente que fuxeu· cos cartos,paA linguaxe du_n pa(s é o espiñazo sa o extranxeiro, tod,o queda peda sua identidad~. A linguaxe é un chado _nesta frase: · ~'han sido.des,
·m anañtío pe ·azas pra acad¡:ir suavi- · viadas fondos indebidamente" ~
dade -nas en,crucilladas dos mitos,
· Con ·istas tapadeir~IS ;- co11 iste
lugar en donde penso que xurde a mal uso da linguaxe., os ·c.idadáns
esen.cia da poesía. A lir-iguaxe é a non s.aiben de que vai a cous~.
·enredad.eira da imaxinación pra
Fai .. _unha temporada, est~n - de
que. a imaxinación 1-le dé v.ida ás · inoda "os ; buratos" . Pra min,· uri
esceas que rebulen no pensamento burato sempre foi , un bur~to: o
do creador Viterario, ·tacendo un
burato que facían os cateifos c.0
mundo · novo que non esta tan l9n- ferro do monte nos penedos praos
xe, como moitos matinan, do mesbarrenos, os buratos que facíamos
mo mundo que nos arrodea. ·
de ne nos pra xogar ás canjeas.
A lingua·xe_, dito dunha as.!JbiaAgora "· noñ. Agora os burato? "'
da, é a ferramenta que nos dife- son · cóusas moi distintas_que non
_rencia das .bestas,,e coido que che- se asomellan res, ·como .se fosen
ga· _pra ter que quere-la e coida-la causas de mundos diferentes.-· A
como se fose a nosa mesm_a peleAgora din: "Se ~ha descubie ~t©·· u rr
xa. ·
agujero en· .1a·Caixa del Penedés".:_
Por iso ten de ser usada con
"La oficina 'de recaudaci'ón del
ex~ctiWde, pra dicir as .causas coAY.~QtamierÍto de Madrid, prese,nm.O as' ,s_m,i s9s _son, .chamándol.le . > ta un ~aguJe. ro . preocupante · ...;: "EI
.polo seu nome. . · . ' ·
· · · Banco X-;- después del res ~ ltacio
Se_n facer·, m.oi.to esf.orzo, oll.a- · de la auditoría ' (auditoría: revisa·rnos'·-que istó se efsquece 'con fa Gi- . -las cantas) ofrece un agujei= ó qu e
·~- t i dJl,d_e . Moita ~/ente . bota man da _...- lo sitüa en crisis"- "En la .'Caja de
-~i n gwaxe e . fa i d-efa tapadeira das
Ahorros de B, -apareció un agujero
·, mái.s noxentas aititudes: de rou- . que desequ,ilibra ' peligrosamente
.. J.Jar, .,de mata r, de tdrtur-a r,. de al- , .su situaci ón financiera". Resumin. : '. dráxa'r,
enganar, d e. finxir xus-· do : Que un d ía sí e outro tamén,
t":tici.a donde non haJ.mái_s·que atrocando collest:> xo ~ nal, as -pri meiras
• Qj?los dos d ireitos· humáns, de·: fa- • noticias que ·atopas so n: "b urato
guer elox ios. de quen se ten _que r.e - ·na caixa B, ourato ·na Caixa C, bupro,b-ar se n rn ira mentos, d\:l que rer 'rato no Banco -X, bu rato na- em:., q üé' os camin os tortas os· vexarn.os · presa . "Mosca S.A.", e pasando as'
·,~ co mo rúas de fel_
ici dade. ,,
follas , cada vez máis buratos, hasMoitos _usan a ·ling uaxe como
tn;i que remates ollando que Q nía·on chicoté dando tral lazos a ieto,
pa de . España está máis cheo, de
, .; ·sen. dor , cha mándolle .t errorista á
buratos que unha regade.ira : '
xente hon rada, dicindo que está
lMais que é o · que acaesce en
pagad~ polo ouro de Moscú· (e
cada .Gúrato? ... Moi sinxelo: " Que ·
~éml:>rome ..ª9~;a de don. Augusto)
J.SL. y L,I3.C., .el primero en pa1 o~ demars dpn . augus~9s. mesradero desconocido v el segundo a
tos' que por ª! ~ndan, -~líl cor:rio
disposícióri del juez, han desviadb
defens~,. qu~ ha1 lr~ertade de prenfondos", e. o que fi ~ eron foi, simsa, _<_ma1s non const~!en ,que se .11.e
premente , r_oubar os cartos dos .delembre cando eles tinan o cand1e1máis,. cartas dos Bancos, cartas
. ro pola man, que esbardallaban
das ·- caixas · cartas das recauda botando for~ t~do aquilo que se
cións,.carto; das empresas públicas
lle ter:ltaba, ff\nos coa ?oc? pecha
e privadas, cartas que fuxiron pra
po~que a cadea estaba a berra. 1 en
Sufza "et:i mans moi honorables".
, v~z ,?e chamarlle ~h,miadbres,
1 'entón, pra que a xente non se es- ·
din_: .. n_uestros .campaneros.de terpan~e, faise un galimatías da 1intul!a, tienen Pl.~mas muy p~nzanguaxe, e pensan que e menos 'fe. tes, y 1? que _.dicen y af1r_m¡:i,n.,, n.o
rinte dicir . '~buraton que dicir
son del1to.s, sino cantos de gloria
''mubar"·, que ven sendo a vérda ~
en ·el, Para 1so".
.
de.
·. .
Sabemos que se con~r~ba.ndea
Eu teño que confesar que caneen todo o habido e po'r haber, . do soupen por primeira vez - de
dende . as fabas, xuvencas, tabqcos , tanto ·burato, pensei se non se ese . demáis, .e fálase, pra que t odo
taría furando a Terra, e tiv-en mequede com<;> unha auga morha, de
do. Mais cando ollei que os bura-_
"economla .sumergida") e se ~l,gúri ·tos eran "tapad!'?iras" farteime .de ·
dos elementos caen . na man ~. das ·- . rir. - .
~
·
·
· aut,oridades soio se di'; · ;'fueron
Agora _que -no naso país,Gali- ,
apresados J.M.R. y L.S.G. col'} vacia, xa ternos unha Xunta, un Go- ·
' rios kilos de hemina, -pasando' a
berno, un Parlamento, todo ben
_disposición dél juez", e acabouse
pequeriiño menos os sueldos·que
·. o conto. Se na lo ita .dunha cadea - son ben o utos, agardemos ( i meise maltrata . a alguén, sen ter en . gas foral) qtle non comecen os
. conta os m (nimos sentimentos hu- ,"bura;tos_~·.. Polo. meríos eu non o
máns, comentáse: "sé aplicaron , s.ei. lTi sáibelo, leitor?. :. Si o sailas· medidas_. di.sciplinarias '¡ para
bes; prégoche que mo digas, pois
mantener el orden con . arre~lo .ª -n0n me gosta camiñar pok> m~nlos preceptos del reglamento tntedo cqs olios pechos.
Manuel LUE'IRO Rl;Y
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., Esta figm:a,. deseitada ·nolo
Seminário de -Sargadelos "
e elaborada -no Laboratorio
de Formas de O .Castro~
_P-ode ·ser mercada agora P-Or:
. vosted~~-. Son 1.000.únicas
·pezas numeradas,_que-vostede
" _ . ,P-ode ·r esérvar ·desde agora
dirixíndose, c~ostal ou
télefonicamente, a "nós:.
·~P.artadó de Correos 1.371
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o Oonsello
das éomunidades Gal8gas

.Veleidages·d"as Con~eí·1~rias

Criació.n dunha r.eviSta
de ;¡nf~rtOac· ió·n ,' xerál

Acaba de aparécer unha' nova revista de informaci6n xeral. Trátase
de "Anduriña". Este feíto seria
moi loabel, paro ocorre que Andu- ·
'..'. riña é' ·editq_da -pela Dirección Xeral de Emigraciór:i •. Cons.elfaría de
Trabal!o, Seguridaae Social e Emigración,_parc1 .que, segundo o Con. selleiro di na ~ editoríal, "Galiza estivese máis perto pos tillos na diás:
-,-' pora" .·
Para isto .'.non' se lles· ocórre ·ou·tra cousa.que facer unha rev ista de .
información i>:eral, bil íngüe, or:ide
. aparecen artigos comb,"O apóstolo 'Santiago ·entré os' .Quech.uas";
~'C inc u,entenario . de los seis poe- .
rn..as gallegos ·de .Lórca"; "Gonzalo ,
Jorr.ente .Ballester"; .''.El Dia en
qÜe Ferro! pudd Desaparecer" (recól ljdo de "Da'fne y ensueños", de
.G.T.B.) , Rutas Turísticas (Costa de
La M1,1e_rte'); "A~er Alba", (narra- ,
ción~conto) . "Nomes Propios no
__ rueiro" ,· cun . "Concurso Anduriña'' (qUe se c:Íirixe aos 'leifores en .
español); ''Leiro y Lamazares en
·,la Bienal de· Saq Paula"; "El fútbol gallego .utilizó la pa labra ascenso"; "A .Ga!icia Institucional",
"Los niños ante ·-'el parlamento"
etc. Como verán, de interés espe.cíffoo para os emigrantes.
A r.evista é feita a toda cor, con
bon papel e me! lor portada, sumandose así ás múltiples publica ~
.cións .que· :Xa mantén ·a Xunta
·.(Chori mas, da Dirección. x_eral de
Política · Lingüísti.ca,· Saúde, da
Consellaria de Sanidade; os bole- .
ti~s realizado polos distintos de-

Os días 17 ·e 1Bde Xullo reaiizáronse en Compostela as sesións
constitutivas do Consello das ·Comunidades Galegas, ás que
.asistiron 92 representantes de -centros e asociacións galegas de todo
· o mundo. O pro'grama fo¡· calificado pola maioria cornofolcl~rico.

Os e

ca ir

rnon

blocos,. uh '"progresista" e outr'o·:afin ...
ás teses de AP (Fraga aproveitou esta · ·
preséncia en Gal iza do~. representantes qos; centros galegos da emigración, ,viaxe costeado pola Xúnfa, para .
. reunirse aµ_ris 50 presidentes), pero a·, ..
nreirande discusión estivo centrada
ma . mane ira de constituir ' a comisión
permanente ·do . 'Consello, · x'a que
mentres os europeus defenden a pré. séncia dun delegado por_país asis,terr. te, o~ "amer_icanos" sostiveron a 1)8cesidade dunha comisión -de. -dºce
, membros: seis de Am~rica, c~tr<? de
Europa e dous do Estado. español.
Logo aparecia outra alternativa, prnpiciada ·· por algünhas sociedades do
Estado, que era . unha comi·sión pari.tária, "QUér dic~r, catro representantes
partamento~ de prensa ... ) que conde.arTI:ériGa, ·catro de, Europa e outros ,
trasta co ápoio que receben· -os
tantos.das naCións penins~l~res. E;sta
. meios de · comunicación galegas é
proposta "contoll coa opos.ición de 22 ,
a difusión que se lle dá a estes, xa
· rep.reseritantes .de · América non que- que a Dirección Xeral de Emigra~- · · dari:>n mci.i conformes con esta for- .
ción-· non subscrebeu ·a. nengunha
... müla.' Logo e'urppeus .e americanos
entidade galega 'os meios que pufar.ian, verbalment~ ur:iha declaración ·
blican só no noso idioma, por
d.a.. unidade c;Je loi~a entre os emigran- ·
máis que 1sto fose so licitado por
0
:..J" · t~s, a inda ,.q~e a's posicións .das que ·
várias sociedades ás que A NOSA
0 part~n. µns·~.e oú!trns so:n bastantes di~ ·.
TER RA, lle está regala ndq a· pu~ fe rentes, . xa ' qüe mentres aos eurob! icación porque non podenpaga·3_ peus o · que máis· lles procura é -o rela. lso si, mandalles La Voz de Ga,
. .
.
x .torno, · a· escolarización dos fillos, o
1icia e o Faro de Vigo; e agora f¡i i
pero unha viaxe a gastos pagds a Gali- ·acceso á cultura galega os americaa própria consel !aria unha ·revista ·
za non se pode. desp,~_r~ici~('. .
nos · fi~,eron · 'má.is fi,n.capé nas tarifas
de "información xeral",, cos cartós
1
· Adema1s des~es act_os: , os r;pr~- · aéreas e nas axüd9s. para vis.i.tar Gal'ide todos e con carácter claramense!1~ªntes, de d 1verso signo poi 1~~co, . •za, a inda que -:-entre uns e outros ,
. te propagandista .
. criticaban que ~o~ ,se lle .mandase aos semP_re ~é:I~ª · ex;~epcións.
· -·
c~nt~os. e asoc1ac1~ns ne~gu_nha 1 p~- ·,
D1cer · finalmente que o Consello
~enc1a, or~e do d1a, ou s1m1lar, .v1das Comunidade~ . Galegé¡is s.ó é un órnall!o~ aqu1 pero s~n ~aber, case, P_agao ·consultivo do .Goberno autóriora que; logo xa se y1~, todo .foron d1~- · mo·, polo qüe se álzaron bastantes v.ocursos propag?n?,1 ,st1co~. de AP, com1-- ces para que seguis.en fúncionando
l~:mas e .romanas i manifestaba o preoutras estructuras como a Federación
" s.1.d ente dunha soc1eda~e. europea.
Mundial,, xa qae, por· part~~alguns·. Acaba de aparecer ·a nova g1.:1ia tele-· GomQ _se ve, moi na onda, porque
A reP.resentación permanente, .
tratábase de que- CCG fose 0 "or:- .. fónica ·da província de Pontevedra. nen sequer cumpre a leí. Tampouco
o ma's debatido
gao· de reivin_dicación e e)'(pr'ésión d,os , Esta vez ven en bil íngüe, Un bilin- aquel es que- teñen que m~rar porque
emigrantes'1, en e)(clusividade.
gü ísmo .mni orlxinal, xa que moito~ se. cumpra fan nada .a este res Reito.
En canto aos distint6s debates habidos .topónimos apare<;en. totalmente
En canto ao folclorisrrio~ o Condos o dia 18, antes de remc¡tar cunha 'sel'lei,ro c:te Trapallo, "X:oán · Corral de- ·· cambia~os: As i figur.a Orense;-Abajo, -Ni·nguén ainda. levantou a sua yoz pa·
visita á tumba de Rosalia e .unha co- fende- · a variedad.é do programa para
.Forcarey., Amei'jeira, ,Sayona, Puente
ra der¡unciar esta "metedura de pata"
mida de irmandade, evidenciáronse que "sirva de éxcursió11 por Ga!l,?a -e ·caldelas,. Puenteareas, Tuy, Njeves, de Telefónica. Nen -sequer' os conce·
de~de un ·primeiro momento
dous de foro ,de debates"'. ·.
'
La Cañiza·, Freijeiro ;· Freijo, Seijas .... llos aos qu~ lles mudan o nome.

j.

O . máis "imp~rtante" das' ses1ons
constitutivas do Consello das Comunidades Galegas forono os acto~ protocdlários, se ternos en conta o programa realizado.
Os actos comezaron na mañá do
mércores dia 17 cunha visita ao Pre-,
sidente da Xunta; logo realizaron outra visita ao concello de Santiago e
máis tarde outra visita· ao Parlamento, onde o Presidente Jles comentou
cómo funcionaba. Unha 'excursión
pola "ruta rosaliana" 'e unha remaría
completa ron os actos do primeiro
dia das " ses ións", aparte das conseguintes comidas.
lsto foi o que levo u a calificar esta
reun ión como folclórica á ·meirande
parte dos asistentes. Alguns comentabannos que " non vai servir para nada,

---

.-o ·idioma·d~s_ guias telefónicas

na

°

1

'· Üue o Íema :da nosa ·Asamb'lea sexa
das clases traballadoras autóto nas
Ga legas e galegos hai moitos séculos .
: '.'Os ernigran'tes PO.la autodetermina..
"
dos pa fses onde esten:;i_os adaptados
que irnos polo mundo adiante, cone ún .. posto de traballo na, nosa
'I
o·dla 17 de Agosto deste ario ·º Bloque Nac'ionalista' . - ción
-que non as.imilados. Necesidade
cretame-nte .apartires do século XVI.
nación" non é 'riingunha casualidade·
po.is loitar codo a codo coas orga·
Mai.s. hai' queri- di que nós marcha- , Galega va i celebrar a sua 1 Asamblea da Emigración
~«a que vinculamos dunha' maneira
mo-nos da Terr·a por "ánsias .aventunizaéións · revoluC:onárias das na·
ton reores.e_ntación de emigrantes en 'v ários :paiS~s europeos.
"· ·'. absoluta o conquerim~ntó d~ inde- · cións. o'nde estemos no.n impide ,
reiras"; e inda ·hai outros máis cap' Antó n io Liz aborda .a perspeitiva coa que a emigracion pendéncia de Galiza ao ~omezo .. do
senón que empuxa a loita pala nasa
ciosos que reivindican· para · ·nós
. ,ga lega ac::olle .as perspeitivas deste encon~ro ·
noso
retorno bíbl-ico. Este lema, xa
-nunca para eles- o '" dereito a
pr:opria naéión. Porén · o qué face-·
· ...
·, '
que logo, recolle os anceios .de toemigrar" . Xeito que ten a ideoloxia
nios a Emigraciqn é non baixar nun·
dominante ·actual de pór" unha corca o noso punto de mi'ra- xa que o
coórdenada -g!oba]jzadora .de.· todas·. dos . OS galegqs e, gaJegas Con conCéliiga, · Gal ícia, · Vieiras ... ); est; etina ·bretemosa para confundir-nos. . ruaron-se obras.· ,.d e teatro ("Os Ve- . as . .demais:
.
.non r_énünc'i.ará Revolta. - ciéncia de .· patri0tas, · atopem'o-nos ,rAdso obxetiv·o cotidiano e final é
.
Pero hoxend ia xa sábem9s que ·a . llos non deben de Namorarsé" ... );
F 'pbr qué esta Xuntanza?. :Para ser ·. onde ' nos atopemos; e os anee.íos . GALIZA. ·
E111igración Galega non ,ten naqa
concis.os·, 0 espácio 'aprémi¡:i; dire- . dos c¡ue · son inseparábéis, xa que · . . G~lega·s .e galegos emigrados- hai
editaron-se libros ("Sempre en Galique ver con ánsias. aventureiras nen
·xa rnoito tempo qúe non ideal.iza·
za" .. .) ; ·fixeron-se prógram·as de rá- · mos ,que pola importánciar. de .que t. meritras Gali~9 non. teñ~ un Estado
hipócritas dereitos porque foi ,. e é,
: rñ·o~ Gaiiza -estú pico de aquel que
dio no noso idioma, etc., etc., etc . . ga legas e galegós respostemos ás no- . _ S~beran~ n_on ~e p~d.era comez,?r .ª
un fenómeno social · que ten .causa e
Na em .igración' creou-s~ o Consello .sas né.cesíd~des como gafegos .e co-. por qs a!1.c~~ces pql1t1-cos~ "~co~om1- idea·lice- unha realiaade 'colonial...,;
orix·e '.na mesma profundidade da
de Gal iza para .,, gardar, mqnter e de- .' mo patr iotá.s. emigrados,. A iinpor- ·. c_o1s e soc1a1s Pª'.~ recoller. a~ f1J1~s e . máis si sentimos -e como~ a sua
nosa história de nación e povo aso-· . tender a vofltade do povo galego"';
táncia -entend.emos.- de que este- _. _f1,!.os des~a nac1on ~u~ _es.tamos es- · auséncia : porque / 'o lonxe da :Jerr.a
. ballados q'ue fixo. de nós un pa ~s go ~ ,_: re vita li zou,se ,G.aleuzca-t c¡ue · xa-1 n.on , rp.qs,,_.grga_nlz"agos na J:'níigraciá'n é.. · pallados P.olo m_u.ndo ad1ante .. E.ben
-comó dixo Gastelao- ainda é unvernado · por alguns "próprios'' e
.fwntlaménta'I para Ga'l-i'z;a 'e · para nos»..' · sapernos .os Ei:i1grantes que ~entras . ha 'doenza- 'do sentimento~ que foi
seria un .pacto entre partidos senón
· moi:t.os al leos. ·
chorar . .de ~ soeaade .;'aos.:., .J2"1igr~ntes
'' un ·C'órnpromiso '<:Je tres governos" ; ··-os· Em igrantes-:- mesmos. . . " ~ ... Ao.n se pr9duza u~. ha ruptura ~o.. ac.·
· -"r •
••• · • ,
tw;¡,I, !=stacio .asulagad0r Ron so ·nofl · Galegas,,'·· eu noQ. po.d.e, <rie~rar _que o :
. Permita-se -nos sinalar a~ora, se
Fixeron-se vários congresos é:la Emi- .
no.n -é moi tedioso, nunnas breves
r'IQn é pola lemC(eando unha ir-1f~aestrutura . or- . : im~s a-- vOltaí senón . q~Ue ·irhos au- . pa9e.zo:- pe.ro' '
gración a· maiori.a dos cales estivepinceladas a importáncia que -tivo a
branza dos e.idos nativos, nen polos
ganizativa real e axil podemos f~cer
mentar, en número.
.
·
ron condicionados polo cosmopoliemigración galega organizada,
un traballo poi ítico no seo .dos po- . . . C~eg~dos ·a,qui quixeramos facer . ariceios de .retornar ao seci ·da fam(tismo e a incapacidade de comproDencie a creación das 1rm'andavos das naci óns oridé . moramos· que
·u.nha· ,aclaraci6n.· que , coidam9s im- · ·1ia; 'sénon' pola auséncia,Jfa: Pátria" .
miso da nosa 'intelligentsia~ cuxa
· Por ·rsto, por sentila e 'amala; po r ser
de$ da Fala pásando polo Partido
·vái a posibilitar que tr?igamos a ver- . portante- para rex'e·i·fa.r o. alcume inmiopía poi ítica clamaba ao ceo.
Gc¡leguista até o a.ctual Bloque Na tillos é ~filias ·dela n.ós loharemos e
dadeira face de Gal iza e os e.cos das · 'tencionado_de ~'naci011a!. ista·s de'\/fa
Ouizáis o máis significativo Jose o
'ciona lista .Ga l_ego, a emigración ga- · que se celebrou en Xullo do 1956
suas lo itas a istos países .' lsto sign j·fiestrechal' e outros epítetos semevGltaremos por.que . .ternos raíces n~
legq organ izqda intervi,u e tivo parca lo_itar polo eseachamento·d6 ,cer- · !!antes:.· . ··
"'- - ·. · :· ~ .
.
Terra e porqué ,rjon renunciamos a .
denominado ,"lo Congreso.da Emico inform('lt~vo, . alevosam~nte cap- . 0.ue~ alá nas naciói;i.s ondé ·Viváte activa no nacimento e desenvolHevelta:, á· emarícipadón nadona} e
gración Galega" ....vir:nento destas organizacións.. Pero
cioso, do,Estado· español e os se.us · mos que teñari .uns moviméntos res.ocial. · ·
·
E doada!'nente-comprensíbel que
xa· moito antes os nosos emigrantes · todas estas actividades non se fixedefensores. Significa dar.-a comprenvolucionários-' alá- loitaremos coma
ANTON.10 LIZ VAZOUEZ
.
tiñan ereado asociacións como · os · ron por pasar o tempo e si porque _der na Emigración a realidade obxe- _semp~e (historicament~-· fixémds.
tiva e material de "Galiza Nación".
E faremo-lo porque o internaciona"Centros Gallegos" de Buenos Aios nosos devanceiros non reÍ'luncia·~
P.D.
O'~·
e
.
s
mci
·dia' e ínes ~n q4e ·
"lismo révoludo-nário ~ara nós non é -:
E todo i_stq, ~¡ o damos efectivizares, Montevideo e La Habana (arte~
ban a ver a .sua ·pátria ceibe. O mes·¡rñüS:celebr-ar~
a
Asamblea
do'BNG
un - concepto ' vá leiradó de contido,
llados todos eles no 1879) oü orgamo,exactamente o mesmo, polo _ do, .significará a comprensión poi í'i:ra Emigracióri'fará case médid s~cu
tica do noso asoballamento nacioao contrário, para nós' é unh:ª .,obriga
nizacións . como a Xuntanza Nazoque dentro duns 'días, o 17 de Agoslo que ·nos füsilaron_ao co·mpa!nota
na! e-unha posterior solidaridade.
e unha necesidade. Obriga que· co.nalista Galega d'Habana que xa da:
to para ser máis exactos, galegos e
ALEXANDRE BOVEDA. El e parDespois vimos nós -Emi.gran- ·' meza po_la his~ória e contjnu_a. pola
quela berraba " G.aliza, pátria auso- galegas emigrados irnos a celebrar. a
te da nosa lembranza colectiva e potes~; a·s nosas razón.s obxectiv-as pa- . ·• defens_
a mmed.1ata dos nos·os intere1uta". Na Emigración ·eqitaron-se re- ' Iª Asamblea Xeral do BNG na Emi rá ·organizar-nos: -voltar á Pátriá.
·.ses .clasistas ·qwe son .parecidos aos · lo tarite ~fa riosa loitá.
· ~i.stas, xornais e boletins (Terra , gración, Facemo-la dentro dunha
~
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Repetirase a canción de Castrelo de
.Miña: " ... pedradas tirou o pavo ... aos
que enchen de água a Castrelos para
dar a luz a Castilla". Parece que non
cambiou nada. Que llo digan aos de
· Návia de Suarna. Cuarenta anos esperando. Anos de incertidume, de medo, de non poder planificar a vida, de
non poder facer me lloras. "Total para qué, para que veña o encoro logo e
o cebra todo", dicia sempre o pai á
luz do candil a escasos metros das liñas de alta tensión que exportan elec ~
tricidade a Astúrias, EusRádi, Cataluña, Madrid, Fráncia.
Cuarenta anos se espera. E de loita. Loita que se reavivaba tan pronto
aparecian os- rumores ou os proxectos. -Agora ci MOPU acaba de anunciar
que- para substitui r ao temido "Gran
Suarna", serán · cosntrúídos dous encaros tamén no ria Návia. O primeiro
deles en Suarna, no 'mesmo lugar que
e_n 1939 se proxectara erguer o anterior. O segundo·, no cancel lo de Cervantes.
A presa denominada "Suarna"
que irá águas abaixo de vila de Návia'
terá 88 metros da altura e as água~
chegarán mesmo ao' casco da vila. 'A
de Penamil, irá no lugar coñecÍdo por
este nome nas inmediacións de San
Martiño de Ribeira, no concello de
Cervantes. Terá unha gravidade de 78..
· metros de altura. Está previsto que
_asulaglle a citada parróquia e a de Ca_banas.
·

.
Reacci·óns viciñais ·
'

". Unha vez coñectdo

as

. ~- --1

Do 26 ao 31 de,- Agosto ,·;

.N·ova ed.ición ~ tlá~s · .
, . ·EXornadaS do.
Ensino
·
·

proxecto sen que a ·corporacióo nen
· .
o ·p"Ovo de Návia fose informado, sen Vigo, desde o 26 ~e 30 de Agosto, vaise celebrar·· a 1X edicióñ .
g_L,mdo_ se nos prometeu na devandita
das _Xornadas do {:nsmo de Galiza,-que sobo·lema de "na procura
entrevista'~.
·
.:'dun ensino galego'~, _orgahiz? ~;Asociación Sociop~dagóx_ica Galega
. A oposición a este proxecto, con- · (ASPc;J). Sobre est~ nov.a ed1cion, e os problemas internos que :
tra ?, que se poqen apresentar recia-· sa~u9iron ·no pasado a.: ~sta ~_rganiiación de re~ovación p~dagóxica,
· mac1on·s no prazo de 30 dias · vai en -falam~s ct.1n. dos seus .direct1vos, Manolo Fernandez.
· ·
· aumenJo segund? pasa o tempo, pero
non so . en Nav1a, senón tamén· en
lém iccr que percorreu nestes- anos
F~nsagra,da, · Becerreá, · Cervantes e
a celebraéión . das Xornádas e, á
l~1as, en Asturjas. Os viciños de Ná-· ·
própria AS-PG? .
-.
· -C:n relación.. á existéncia de duas ·
v1a. afirman qu,e _segundo lograron pa- _
. r~llzar que Nay1a 'quedase baixo do ·
xornadas., como recolleu a prensa, iriterésanos clarificar várias cousa·s. A
encoro, -ta_mér' van · lo~lr"ar que a pr_esa
de Penam1I, polo menos, non -se cons.ASPG, histórica e nominalmente, -sotrua.
tnos nós. Está en litíxio xu_rídfco,--pe- ·
ró hai unha lexitimidade por riba do ·
Os embalses dÓ. Ulla_
legal que é .a l~xhimidade histórica e
de quen resposta ás razóns pola-s que·
. 9nd; medra taméo a ·oposición vicinal e no val do Ul-la. Os viciños xa tese fundou a ASPG.
,
ñen- cele_brado asambleas · e xa está en
A ASPG nasceu pala defensa dun
_marcha _un.ha coordénado.ra de parróensino galego e un modelo _de escota
quias· afectadas.
'
· ·
estatal, c·o mo eixos -fur:idamenfais, e
. Paralelame,nte a isto, s~gundo nos
a i':"transixéncia na util izaéióñ do gainfor!l_laron vários . viciños que asisti- lego no ensino: Ho!Jbo un fenó meno
r9n a asamblea. empeza -tamén a '!esque confundiu a .todos, a moitos de
· calada do terror''. Asi cafificari eles as ·
nós mesmo tarrién, hai dous o u tres
visitas que está facendo a Gardá Civil
anos. Foi que· un sector, amparárÍdo-,.
po_l~s . casas "facendo perg1:,mtas · e
se nunha preténdida diferéncia no ti-ma1s perguntas e indagando se milipo de normativa lingüística a empregar', provocaron unha escisión, abso- ·
tas ou simpatizas.con algunha orgarÍtzación para asi ternos controlados e
. l_u't;amente minoi-i:táfia . -arredor de
amedrentarnos. Pero non lles vai ser2.0 ·persoas- e. pretenderori, saltá ndo·
·
· ,
se a .decis~ón dunha asamblea da que
vir de nada", senténcian, "non. nos
deixaremos entrar nas nosas terras .
-Ou~ veñen sendó estas Xornadas . hai l'eva_ntada acta notariar; úsurpar"o ·
reaccións non se fixeron esperar.
Axuntamento d& Návia amostrou a nen para medir" .
do Ensino?
nome do colectivo, co interés concresua total oposición nun pleno, adop·
- ·
-As ,xornadas do ensino son a ac- to de difµndir e confundir unhas
tada por unanimidade.
A presa de Liñ:do~o
tivi"áde de.;renovación pedagóxica, a ideas sobre a renovación pedagóxlca
Os rexidores fT!Unicipais ademais .Onde parece que vai ter xa pouco
escola de verán de máis tradrción en que son absolutamente contrárias á
amostraron o seu disg_osto polo pro- .que facer a oposición viciñal é en LóGal iza. Xa van · con _·esta riove edi~ ·ideoíoxia da ASPG.'-Por fortuna estaceder do goberno (o Alcalde é do vios e Entrimo. :son estes os· conc·e- ·cipns, e constituen un p9nto de en- mos xa en condicións de que fique
PSOE). Baséase este disgosto no feíto llos máis perxudicados polá construcont.r<:> fu~d~mental_ de todos aqueres clarif,cado, porque e:sta xente que
de que nunh,a reunión celebrada en ciór:! da Presa de Lindoso. .
P_r_?f1s1ona1s. ~nte_resados na galeguiza 7 utilizou · de desculpa o tema da l(nXaneiro de 1984 en Madrid, prome:c1-on do ensino e no aperfeizoamento gua, héstes momentos, nas suas publitéronlles construir só unha presa,
O mellar val e vários piñeirafs ·de
do_ profesorado desde todos os pon- cacións, alguns dos seus dirixentes tegr~n valor quedarán paixo as ágúas
tos de vista (didácticas, novas técni-.L ñen tirados artigos en diferentes puáguas abaixo do Návia, pero con menor altura, co que non chegaria tari cando se remate de construir a presa- cas, sindicalismo, ... ). ·
blicacións o_n de hai loas impresionancerta da vila.
· _
de tinaos9 na fronteira con Portugal.
-Con ·qu~ programa e iotencións tes ao Ministro de Educación compap
Construe esta central eléctricá no' . convocá a ASPG esta edi"ci·o· n?.
rancio a actual pol(tica educativa á
er'! 0 encaro quemáis problemas rio Umia ·a empresa "Electricidad.e
dos tempos <;la 11 República, en canto
c~~sa e 0 fie Penamil que inundará · de P_o rtugal". O encaro terá doce qui- .racendo un pou'co de. história
a acerto e logros. Dicer 'iso a respe ito
nós consideramos que esta edició~ da LODE, que_ é a consagració11 de
vanas aldeas e unhas terras das mello- · lómetros .de longo facendo desapare·res ·de toda a comarca. O lugar elix·i- cer máis de unha dúcia de aldeas dez
consti~ue unha· ,inflexión do que vitodo~ o~ priviléxios para a lgrexa e
do
para
a
construción
está
situado
a
·ponte
'
·
"t
d
~
d
'
ñan
se
_
ndo
_
as
anter·1ores,
ag
"
a's
as
1
·11
ou
o ensi r:io priva
· d o, que apro b ou 1e1s
• re7 quilómetros de Návia. Ad·em·-ai·s de · . . se var:1os ramos e estra as.
•
. "" -En d ias p<.1sados· estiveron na z.ona
1V, que xuntaron un número moi
lativas_, á carreira do
, cent_e que supón
aragar, aldeas e as terras máis férte1'·s ' os representantes da Deputación e os , gra~ d.~ d-_e pr_o f e~p res;-chegando
· até
un ha xerarquización e a competitivieste e un dos grandes problemas para alcaldes ·a fectados, no que se pode ca- . os c1_ncosentos=-, numero que coa ' dade entre os profisionais d.o ensino,
os naviegos. A notícia .deste proxecto lificar dunha visita eleitoral, xa _que
bai.x a qeste tipc;> de actividades sócio- etc., etc ... 'define bastante en función
chegou precisament,e a Návia poucos nela "amostraron a_sua preocupación · ped~góxi~~s viuse notabelmente re.-. -duns interes~s polítiGos. Xente . que
~f;asd~~-o!s da catastrofe dos Dolo-- polos perxuícios que a ·construción .duc1.do, unha ve~ :Pasada a crise da abandonou a UTEG (INTG), que non
1 •anos.
-: da presa supón para unha zona totalASPG, coa escisión dun grupo de per-_ . é que sexa significativo se n_on é porque gran parte dos qúe defendemos
. .0 BNG. de Návia, grupo que máis mente aeprimrda á que lle alagán· as· , ·soas, iniciouse unha .nová dinámica
insistentemente se viña opondo a esta mellares terras, índose todos os beríe- . ,,,comezada xa nas xorriad<.1s do 1984 . . , '"'n ensino estatal e un moc::lo gaJeguiconstrución afirma nun comunicado . f(cios para Portugai". ·
-· ·
Todo este ano, a ASPG, foi, eón moi- ,zador para. o ensino estamos aí, se- ·
que esta decisión do góberno "consti- ·
tC?, ~ mQvimep;to de ·renov.ación ped~- - · r:lón p()rque foi deixala para integrartue. unha tomadura -de pelo á CorpoTamén na fronteira o enc~r~ do
gox1ca que reali"zou máis actividades ·se activamente na FETE-ÚGT. Ó me(cursos, seminários;~. ~) en Gal iza, pollor . favor que nos fixerpn foi defenración e o vicindário por parte do - Sela toma· máis corpo cada dia sen
Go~erno, pasto que, afirman, na en- que a presión pudese paralizar o prodendo afirmar que fixo máis que to- der publicamente esas posturas. ·
trev1sta mantida en Madrid recebe- xecto.
.
dos._ os demais _x untos. Agora pensa- ·
Engad{r · que e_s tán· ed ftando "O
mos por parte do Director Xeral de
- Mentres ta·~nto Galiza. següe a exmas recoller todo isa.
.
E11sino" ,_ i1egalm¡mte, e nesta revísta Indo ao· programa .- Ouizais o que forman parte do Consello de RedacObras Hidráulicas confirmación de portar ~leetricidade, - múltiples aldeas
q~e non habia nada· concreto e deci- .ainda teñen que usar candil e linterna
máis podamos destacar é que .é moi ción 9estacados dirixentes do PSOE'
· d1do (non obstante xa tres meses an- . e _hai ecor.iomi_stas nada radicais qÚe
completo, po.i~ abarca . todo 'aquilo · como Espinosa, que ~ - dir°eétor xeraÍ
que poda interesar ao pro.fesorado ..' ho MEC ou o responsábel da F-ETEtes no Parlamento manifestara o pro- afirman que a postura de Galiia a resxecto de dous_saltos a pe-rguntas dun péito a da enerxiá podia ter parecido
Contamos coa · participacion de .. per;- . L)GT na provincia de Ponteveara. · ·
deputado). Ago~a conf írmase este co da OPEP.
.
so~s ·moi destacadas; tanto. do pano- . -., Estes· dados pensamos qué cnegan
_rama galega como de fóra. Está-por para aclaralo. Pensamos qYe se zanxa
exemplo Federico Menéndez.-que fi- xa que oproblema non era o conflito
xo toda a reforma da saúde m.e ntal . lingüístico; que nós tamén . som·os
en Asturies-, ~osep Vicent-Marqués,
reintegi:acionistas, n·o seriso de consiCarlos Fragate1ro -unha persoa h~bi- · dera r que o gal.ego e' o portugués són
tual nas'" xornadas e__un yerdadeiro
a mesma Jíngúa, pero consideramos
mestre ,~.n t?do .°, refe~1do ~o paratea:--.. ·q~e t~n que ser unha aprox'irñación .
tro e a a~hcac1on na escola-, e un: procesual · e pondo por di ante a -norlongo _etcetera. Pens~mos que é un
rl??li'zación antes "que q. normativiza. programa denso e mo1 completa,. Son c1011, _sempre qu~ sexa no mesmo
60 prnfesores que .garanten a cal ida- campó; outra cdusa é impedir os ·inde.
'
~ tentos _españoliz~dores da Xunta ·e o
.-.,-Qué t~ndes que dicer sobte -a po1LG.
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"Fica un.ha Rosali'a enmarcada
..-na órbita h1s~órica e -rñateri~ lista"

_Pilar ~arci.a Negro
e F·rancisc·o Rodrígu~z

.'

PGN.-A' propósito do feminismo só .
Francisco-Rodríguez e Pil.ar
dicer que hai que sinalar a lucidez e a..
·Garcia Negro, representando
inte.lixéncia & .Rosalia ao facer unh_a ·
quiza.is a liña máis radical
·
·
interpretaciá'n ·da discriminación da ·dentro do Congreso e a visión
muller moi cor:itextuali.zada ·nas cla-.,
máis novedosa -non no tempo . ses
sociais" 'nada esquen:iática, ·~ nada
'pois que esa liña. de . · ·
maniqui;¡a. Referidá non a .un difer:e·n·investigación é coñecida
.cialismo biolóxico, senón ao .papel ."
,
"
públicamente desde.1970""""
que se tai xógar á mui'ler e en qué
Do 15 aÓ 20.d~ xullo, e ten.do a Compost~la com.o sé central, ·
explicáronnos a·sua visión do ·
m'oqelos sociais, e·como é.discrimina-cel.ebrouse o Congre~o.. lnternacional "Rosalia de Castro e o seu
da mesmo. desde o ponto de 'vista psi- - tempo", o máis .importánte-evento,. no referido. á reflexión
CongresO' e respostaron a ~ ,
colóxico e sentimental onde tamén ·
científica, que se celebra neste ano, centenário da morte da nosa
algunhas preguntas sobre as
novas aportacións que
leva as de perder.
poetis.a nacional. O Congreso desveou e trouxo ~ primeiro r:>lano
apresentaron. ·
Sobre a .novelística parece que ta- '.--vi~ións da obra.de Rosalia de.Castro at_
é hai pouco restrinxidas ao
ámeto nacionarista e que se abriron paso frente ao habitual
PGN,-N~ <:ongreso viuse dunha for- mén se revalorizou a sua ·¡Jllportán· _este_rotipo ocultadór de Ro~ali~.Ep conxurito a conéE~ición dunhé,1
ma moi clara que hai.xa unha liña de .. cia?
investigación sQbre a forma e a fi~Llra
PGN.-Si. E as suas nov~i'as estaban . ".obra ~n.de .? naci,onalisrl)~r e o fem~nísm9 son 'dous pilares básicos
de Rosalia en aberta ·contradicióñ coa desvalorizadas por puro seriso reve'- > do anahse e a pegada rna1s fonda que de1xou o Congreso.

· ixen un
e las bo
'eu lib re
ónsideri
, excep1
literatu
uricativ
...", a~
esconcer
a a'Utora
o. O qw
málise di
que R1
as dela ;
\e segui1
uade de
ue estuo
mesto.,, no diário "El Progre labora me
encomeza unha crítica dui'ís tuxar as
do capitalismo a parttres de arav.illos
turas de Marx, e penso que é 1 eino a e
tima a interpretación que se ,A conc
-por coincidir no tempo- de ' vela in
salia e o que eu investiguei s e· os el
ndo po'1
Armesto".
1
•
a non
Trascendencia social
conflit
A intención da organizaci ' rais, toque o Congreso sexa dinamiz ntifiéar
dos estudos sobre Rosalia e a ión ent
cian que as actas do Congres irred ut
rán publicadas no mes de outu xplicáb
- e- "non- vai haber problema a concer1
coas normativas ortográficas, Esta n
o congreso naceü baixo o sign vela do
1ibertade e asi se vai manter a a man i
us planc
.final" .- ·
Cinxido, quizais inevitabel a con
te ao ámeto académico, o Co po, po
so influirá indirectamente no f anti na,
ro segundo saian as publicaci época,
pois nengunha · das· activid segund
·congresuais .estaban. dirixidas que se
fóra, ainda qué sí se percurou que fa
centralizalo levándo as sesió r extensi
Vigb e A Coruña, impedindo -Nesa
putación de Pontevedra, que ns femil
·gara ~ .esa cidade, ao avisar
sllas dificuldacles (! !) , só .co
horas de antecipación pésie
cinco meses para ·acor:idicion
sua sé, poñendo .o borr·ón n
do Congreso igual qu~ días '
, fixera Manuel Soto, alcald
Vigo, ao presentar en Sesión -Reivin
novelis·

transmitida polas autoridades españo- rencial da novela espaf.íola do sécul.o
.
. ~·.. .
. . .. '
las compétentes, pasando pola ima- XIX, porque se considera · que eran .
·
"
·
xen . absolutamente tranquilizadora experimentós fanados dunha escritoque tamén entre nós se elaborou dela
ra afeizoada. N'oh me quera .apontar
e que, daquela, esta nova valoración ao
contrário, decindo .qtle era unha
o que fai é siti.Jala historicamente ads- escritora
eminentísima en todas as
crita á nación á que pertenece. Estuobras. que seria 'igual de gratui- ,
dar como a sua obra e dun rupturis- suas
to, pero hai ql!e· preocuparse de dicer
mc:>' e dunha orixinalidade moi gran- , . que
·esas novelas están escritas riunh¡:i .
de, porque ela sendo unha muller ex- inflexión
/listóriba determinaqa,. son ..
traordinariamente culta, moi leida, e universos lit~r.ár-ios uns máis concunha curiosidade · inteleitual moi · gruentes
qu,e ; outros, pero hai unha '
grande, porén nos seus textos literá- cuestión palmaria que é ver as datas .
. rios non mimetiza nen pláxia en ab- das suas novelas e, yer que son ante- .
soluta; sen6n ·que sempre os vai im- rioré¡ á 'eclosion. ·da célebre novela ·
buir no seu coñecimento profundo realista espaftola.'~os arfo~ 70.
da realidade galega .e do seu esprhu
Ela rompera co galego, por qué ra- .·
crítico do ponto de vista moral e so· · ·: . '
cial, ou ben clárame.nte dunha das fi- zóns?·
losofias máis avanzadas do XIX, coFR ...... Non . rompeu ·como práctica inmo a que mantiñan os socialistas utó- te.rna, senón como práctica' púbfica,
picos, o .que xa .está demostrado des- como. d·isp9sición a escreber cou.sas
pois dos traballos, · especialmente do par'l:i tora. Era un ' pr.oblem~ de hostili.. profes·or F.rancisco Rodríguez.
·
dade so~ial 1 tJtilizar o gal~go era un,/
· · .En contraste con -isto sigo a ver arma de guer:ra e éla ~ífíao ' claro. Pero ··
como ainda · ha'i' personalidades uni- non rompeu con iso só; ·eu vexo que
Versitárias, que .ÍJélsan por autores despois do 1881 non hai artigas d,e ·
Preparado de_sde . h~i máis de 9· me·xura 9e· siléncio que se fixera so- .
. consagrados, ·por suposto con ·teses ..Rosalia na pre·nsa. p que- rompeu foi
s·es,. baixo a p[esidénc;;ia·de ' Ri.car.bre ela, vai ser moi destélcada. Destioutorais mesmo -sobre RosaJia, que · coa, actitude de .exteriorizar o que .
~C_oido
seguen a tratar a literatur.a galega co-. quería e pensaba en médios.públicos: ·. _ dQ Carballo ".Calero, para moitos , · de agora non será domesticada".
é agora ·
'
"
i
"
.
deeisiva á hora de manter' ün es. Nas entrev.istas que oferecemo unha 1iteratura subalterna e ·. mes·- PGN.-Eso
~d iciona
é ,moi proporcional aos
crupuloso .respeito da 1ibertade de · mos- é' ql:ié escolmam_os para dar · ·
mo se permiten fácer afirmacións ataques desaforad6s que tivo.
nico, Di
.
~xpr_esión e a. f~lta de cortapisas. , unha visión das .pportacións máis .
gratuitas _:no s.enso de que non··fan .
inteirar
demostración de nengun tipo- sobre PR.- Ternos text.os que afirmab,a c(;>n .· poHtiéas"ou .ideolóxicas, o congre-·" novedosas 6úvidas'. no Congreso_:_
· Facer
seudónimo,
cando
eran
textos·
filósó•
.
so
"R.osalia
·
e
o
s-eu
tempo,,'
reci.destacaba
a.,.,vi:
s
.
i
on
dóriha
Rosalia'
·a. preparación literária de Rd~alia, ou
lista tal
f!cos, no ano 1867.
·
biu · a vários centos de congresistas
·farTJi.ni,sta e naéio'nalista, e tamén a _.
sobre ¡i calidade da sua·ofüa. ,
ndes me
durante. os cinco dias que durou.
recuperación da importáncta ,da
Eu ap6ntom·e á primeira posición~
~ ~ses textos son pouco ·coñecidos?
~en xen
. Cincuenta e nove foroh· Uni- · sua obra literária_ eh conxunto,
· e períso que nese aspecto o positivo , , PGN,:.._E algo inteirame~te n'ovo e
Ha valor.
versÍdades
represeñtadas
de
14
mesmo
a
revalorizadón
qas
sua,s
foi qué se abtira paso neste congreso. · producto da investigacíón de Francisário .
. ' paises difer~ntes, :desp0i·s de ·que·
novelas, aportándose 'dados. sohi::.e
C~l que r
Fft-:Distinguiria váriOs niveis dife- qo Rodríguez, e é indicativo da préos _organizadore~ · con~actaran con , ·o seu labor ,na prensa da ' época ·
o como
réntes ·no Congreso. Er;t canto á pre- 1cariedade dun lado· e. da ocultación e
,,m,.,á1s ~e ~ .0~2 h~sl?an1st_~s ~e todo ~ qu~ . pr enden n_ovas l~.ces sobre o
cam~áñci .~·~ · defütmacióñ que'· se fi1, ·e natl
"paración: !~~ ica e, 19fJlélnizaf j\ 1que
o. mu~:do·e::<ctoa me1ra.n qe parte dos ~ ! se·u·nensamento· e acc1of.\- . '
1
ia non s
o~só'B~~ u~1h'. .1~%tal'.i?r1"~éW d~· ftµbri~ - t '1t·efesere~!Jtilqs1 ceritfbs't te·f:ensino · '"'!l rr~MeW·1<:~si" RaWr6n;.. B1ai-reir6 .
nos prel 1m 1nares . penso que empeza ·
XseQ,ón
_~ róa con bon pé, porque se ·suQ.sana· _.o:usena 1rear:_-, ·, . ··--.
;;.:
1
, de;:Galiza e dd Estaao espaffo1. En
nos resumía ·o contiddº t1esás. ol se ' fat
ron formalmente as · discriminacións
E fican máis textos inéditos? ·
.
c_?n~üñt.o"OB~e(vouse U'nfürpresén- . ·'ldés ,r "h0ub'G ·-~ausénda :dunha te-'
ortunadé
ideolóxica_s e poi íticas. Pódese facer a
c1a relat~va ma1or-.de prof~sor~s/as
mática predomina'nte -do biogra.: '.
neir.a -e
· c~ítica de que estivo moi inclinado ao PGN.-Haberia'que fal'ar de eantidade
estranx~1ros do que galegos (so 28
fico e Circunstancial, e apareceron ·
a evolu1
exterior e moi descuidado o .interior, de follas, e non é· nengun invento,
representantes
d~
.
~4
·centros
de
riovos
temas:
.
o
feminismo,·
r-azo·
ea -o•
. pero formali:nente é do máis coidado porque o .constatamos facendb unha
bacherelatc;> e .47 profesare~ ·da·
nado--ecímo .un fem'inismo' radical"'..
toda a ec
.que desde unha institución- oficial se peqUena :e ocasi anal ·,aproximadón .~
· · l,Jniv.ersida~e. d~ Santiago). E~tufondam~nte- comprometido.:.- co .,
xornais da époea en datas moi intereteri ·feito.
··
.a latino¡
dantes, a ma1ona deles de Gcih~a, · "rnon:iento históric9, e o ·compro· ~ária , d~ ·Vigo, a '.Xesús . Al .sexa m
Ou{.vai sair de aqui?. Cara aden- santes ·da' sua vida ·ou- proxeccrón exf<?ron ~.7 ._ Se~~o segu~~o os dados·
miso político· nacionalista~', engaMon.tero·,· ·.como . '..~ o confere.11 is abertc
tro foi positivo, pero_na traseendén- tériór unha vez morta Rosalia · e '. hai
da organiza_c1on ·<?$ as1sten~es ao
. dindo que "a s1,1a po$íbel .militán=- .
fo1
cia pra .a. soeiedade van ficar as -actas cantidade qe .dqcurrientadón rouba· Congre·so un totatde 259 persoas.
"cia ou .adesión co Partido 'oémó- " ' -te· do:-dia", · étC,titude que .. . ra.. "EI
·que
,pero es'<:> vái ser minoritário, e irnos da: · follas .de :»cornais arrincadas, ... e .
crata . RepubÍ.icano e: non como . " simamente c,r;i.ticada en vano ~ré~
. .
itos es1
a'sistir ao intento de integrar a Rosa- iso non se traduciu publ ita mente. ·
dios de.cemunicación.
As novas aportac1ons
.
¡
_·
Múrguia quemilJ~ba f:l.O progresis-·
En · definitiva un Congres al.ia, qL
lia ,áis na cultura española ..
Murguia rachara textos dela? _
En .opinión. d? profe~or Barreiro,
:n:t!l' deQ,el.! criar i~portantes" ten~
''-· ue '5 ¿,.~() fut1iJro 'p.Oderá valor Velista e
, Pero fica unha R'osalia máis en:.
ra come
da Sec~eta~,~ :Execut1va d~ Cons10,ns... Ela, e . ~xpl1c~bq~ P~co,. Rq- / .,-. ~xtensión .da sua· utilipc.ide,
.marcada na órbita histórica e maté- FR._;_Si debeu facer das stJas. Pero as
.greso, 'a v1~.1on .chorosa fo1 _sui?edngu~~ na ~µ,a _ pofleAQ1a_; fJxo un- ;r . deixou 'ciefinitiva(Tlente· obso ra·xa n
rialista en dous aspectos: que non vai' ·responsabilidades que hai son sociai~.
rada, e cando s~llan as actas v.ars.e
h~ c~1t1ca_ mo.1 f9rte ao. s1stema. ~. e 'condenad.os _os tópicos so rnudan
háber ninguén, a non ser que seña :un pola reacción que houbo contr.a e1~ e
ver se a podía reintegrar dalgunha
v~r .unha Rosaha completamente
- p~t~l1sta~ mtu1~a porque-e_n..G~l1za - . ignoráncia a tristura, ou a m e xa C(
~ousado1 que se atreva a dicer que. Ro·
·
d1fe.rente:_ ·ª. car~a cdt1ca da- sua
v1v1ase .~n : penod~ pr_e,cap1taltsta . ... :, sica de Ro;alia de Castro. . ª é aleg1
- salia era u11ha persoa inculta¡ e tam- forma. ·
obra, a smgulandade da sua ten"".'Ja mina · ~.Qmunu~ac1on ,, re~ollo .
. , -. . · .
· RB e que h
pouco quen se at~evan a dubidar das PGN.-Non é por salvar a Murguia,
como xa no --1866 . lnd~léc. io Ar- ·
TextQ e.fotos: ?<~~< ~_A .
represen
sión intelectual e personál, a t;:onsuas .actitudes radicias e contestatá. pero haberia que /dicer que el estivo
rl~.
.
sometido a.(mha forte presión.
--~~~~~~__;---~~~~~~_;_~~~~......:.~~_:_..:....~~~--......;.~~_.:...----:..,..;.-:---------'1\? · decirr
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e_~critas en g·alego e en catalá~n, e é · .
o periodo . de · .castellanización
maior. Óuránte o franquismó -nori · h.abia _outra alternativa que ensinar
un cert9 hispanismo, pero ~e~tes '
momentos é vergoñente. Facér un
Congreso de · Rosalia é fabuloso;
. ou de Espriu, 'fantástico, pero ser·
-- ve para que é:atro 'intele.etuais .gue ·
estamos (!oncienciados ríos repitamos causas nas que máis ou ·me-·
- nos estamos de acordo, .pero se
non damos unhá proxección_ nas ·
cla~es, senon tentamos que os program_as de ensillo müden,- isto ve.r. dadeirqmente··vai ser un apéndice,
e iso é. falso e penso que mesmo
anticonstitucional, e hai E1Ué aproveitar as aberturas que haxa no Es-·
tado esp·añol par.a dar outro tipo
· de hispanismo:
.
. . Fixen comparaci.ón entré aque;
les dous períodos porque sen figuras como Rosalia de Castro, para o
caso galega, ao mellar · hoxe por
, hoxe non poderíamos estar f~lan ·
: do nos nasos- idiomas. Penso que
é importantísimo o prólogo que
ten Rosalia de Castro en. "Canta,.
. _res Gallegos" para miri.é o chamaIT)ento que fai po século XIK para ·
reyitalizar a cultura galega. . . ,
: · rSon catalana é ·vivi·n moito o
proceso d~ opresióR lingüística e
vai toga a miña solidaridade para
con -toda esa-.loita para que o idi.o.:
ma galegp ,sexa de prólogo de libro · .
e nor,i de apé-ndice.
' .
:

__:<Kat"leen March

ntón .Rísc(), _

"Rosalia ten
cornpoñente~
·
-sido terxiversada
5
,., .
e- manipulada"
,
"',

fantásticos de
'

.

;El caballero ...

,,

, n Risco -presentou unho .
n.t o, c·1a titulada
'
"U n ha nove 1a

onen
.
antástica de Rosal1a:
. .
caballero de las b?tas
o
zules" , asi nos explicaba
.
ontido da mesma.
.

'

.

Kathleen Marc-~, da ·
Universidade de Maine
(EEUU), tantebu e pres~ntou ,
unha ponéncia sobre a
influéncia, como irisp-iradora,
de 'Rosalia nas poeti.sas de
lo.
xeneracióris
.
. .
·do
. noso
. sécu
.
1

-Ha¡ catro poetas· galegas que
·-surxen nos é!nos. da ~. pQstguerra,
que "son Mª do .Carmén Kruckemberg, Xohana Torres, - Luz Pozo e
. Pura Vázqúez, e nela~ aparecen
. un artigo sobre "El caballero
poémas dedicados ' a Rosalia: O
1xen
,,
· t
·
e las botas azules que in egr~! ~?
que pasa. é que senda· o~ ·po~mas
'eu libro "literatura e fabulac1on .
bons a imaxe de Rosalia segue a.
onsiderámola com~ unha obra aberser- máis fratjicional -do :qúe unha
excepcional no secu~o X 1?<, ~ando
lejtora femlñTnaespéraria atapar. :
'literatura tiñ~ unha ~~~denc1a coEu pergúntome o porqué. ·Un fac- .
unicativ.a. univoca e EJ c~b,all~
tor pode ser o períoqo, da .postgue..'.", apresentaba unha polisemia
rra, que é mo¡ difícil para estas esesconcertante q~e n:iesmo o hom~
critoras por seren · mulleres, pola ·
a a·utora, Murgu1a, f1.cou ?urprend1censura ... Ainda non hai, apesar
o o que eu fixen fo1 un intento de
de seren boas escriJoras ..e inteira~ál ise da fan tasticida_de. desta novedas da vida culturéiL e intelectual,
qúe Rosalía, sen dub1da a mellar
unha renovación da figura de Roas dela; pa ra isa apl iq_uei o mé~odo
salia e as escritoras novas non ese seguimos unha equipa da Univercreben moitb sobre Rosalia. Hai ·
uade de Que~ec, onde- eu ~ra~allo,
un contraste de xeracións-~ o si·
ue estuda a l1teratura fantast1ca, e
léncio case total das novas e a vi--Qué idea -pensá que sé tira de
laboramos
unha
metodoloxia
para
Progre
sión tradicional das máis vetera- ,conxunto do Congr_eso?
tuxar
as
diferentes
modalidades
do
a durís
nas.
_
,
i-res de aravilloso e da fantasticidade e apli--Penso que tiv-ó .'dous pilares
A miña idea é que Rosalia ten einc)a esta novela.
.
1 qu ~ é1
r
·
c·
l
aves:
nacionalismo e feminismo,
sido
até
agora
un
ha
figura
moi
·ter-.
que se Aconé:lusión e que se trata dunha
; ·, ·e hat que facer unha releitura de
xiversadá e manipulada, polo que ··
'vela
inteiramente
fantástica,
na
po- de·
' Rosalra. Pareceume important~ a
non seria . tan importante para as
tiguei s e· os elementos realistas -enten-ponéncia de. Alonso Mqptero afirescritoras
novas,
mais
coa
reivinndo po'r tais aqueles que compar·mando que "Cantares Gallegos" é
dicació.n faminista que se éstá a a normal idade do leit or- entran
un libro de combate. Eu estaria'
facer penso ·que vai no ·ser. Antes
confl ito con elementos extranamoi integrada -n.esa liña nacíOnalis- ,
era
un
modelo
que
tiña
por
tras
.totalmente imposíbeis de i
ta do congreso ·e por suposto na
1anizaci' ais,
conotacións rnoi clásicas que non
ntificar, o que cría unha contraliña feminista, de que hai un canto
:linamiz ión
podían servir de modelo feminista .
entre
eles
que
os
fai
totalmen;alia e a
á lib~ración Q'l._ muller, dentro das
Igual
que
os
galegos
tiñan.-que
sair
;ongres irredufíbeis á razón, totalmente
limitacións obxectivas que a época
do
próprio
país
para
procurar
ins"
De 'esquerda a dereita, Cristina Duplaa, Elena -Sánchez Mora, Shell.ey Stevehs
de outu xplicábeis, que deixan ao leitor
marcaba e a própria Rosalia tiña,
piraeións; agora poden tarar de · e Kathleen March. . ·
·
.
- ·
·
-concertado,
sen
saber
qué
facer.
blema a
non sei se dicerlle feminismo estri- .
Rosalia sen teren que se Oiscuipar.
espera dela e a sua vocación artÍS-·
moj progresistá ~ara a 'época, pero
ráficas, Esta ruptura da convención' da
pero si entendendo o tertamente,
sempre haí que·vela no-marco histica que· sente moi prófunqaníe.n· - E fonte de inspiración como
o o sign vela do secul o XIX serve a Rosalia
·
mo amplamente.
•te. O que ei.J penso é que:ela tenta '
tórico do.XIX. P~ro insisto en que
muller
ou
como
precursora
no
uso
a
manifestar
·a
·
suarebel
d
ia
,
en
1anter a
ser
do
galega?
,;ése
"angel
del
hogar",
ser
.
boa
me
agradoLÍ
moito
topar
todo
iso.
s planos. No primeiro plano con- ·
nai, boa es~osa, pero -·~'? t~mp?
-Qué idea" conx~ nta se · tira
-Penso que porque é muller~
!Vitab el á convención novelesca do seu
~on pode d~-1~ar a vocaqon .ltteradespois do congr.éso? ·
o Co po, pois é unha obra satírica moi_ - pero tamén -hai moitos homes que
na de lado.
-. p
d h b
·
Jan poemas a Rosalia. E unha es"Senda unha muller - ~°'
nte nof vantina, ·que vai contra os folletins
- ens~ que non po e ·. ª ~r xa
O ·que concluo: é que. o -corifliépoca,
·e
má
literatura'-da
época.
péde
de
tradición
como
'~precur·
1ublicaci
to
'que
vive
Rosalia
v_íveno
tamén
pasos
atras.
unha
vez
que-se
emp~a
-sua actitude
sora". A imaxe das mulleres pode
activid segundó plano a sua rebeldia sooutras
mulleres
que
esta·n
escrezou
a
revisar
a
ob~a
de.
Ro.
s
al1~
mudar porque _non se pode falar
irixidas l que se manifestá na críüca expHfoi un acto atrevido"
hendo na mesma _época; non só
de~de un. ~onto de, v1sta -d1feren.t e:
xa dela roáis como unha "santiercurou que fai da burguesia madrileña e
·. en Galíza e .·pspaña, tainén no resVa1se segu~r .avantando e_resgatan..
rextensión de toda España.
ña", a crítica espero que teña tiraShelley Stevei:i~. · que traballa
to do mundo. Tento ver cómo ·hai
do a Rosalta.
do para abaixo con iso.
-Nesa novela entrevense · as posino Mills Colege_de Califórnia,
urí eadro, tamé_n psicolóxico, que .
ns fem inistas de Rosalia?
fafou tamén na 1iña da
algunha ~utora feminista chamou
rnivindicación feminista-de
.:..Non queria falar ,moito disto
'ansiedade autorial'- e_que produce
rque teria qué improvisar, pois foi
toda unha série de complexos -nas
· Rosalia -c!e Castro.
?specto ao que ainda non dedimulleres que escreben. Por exem--·o título da sua p_onéncia era
''.Sen
qLlizais
ei moita atención. Ouvin moitas
plo desde o pontó-'de vista psico·"Unha apoloxia feminista de Roin_ións, e intérésame . rrioito, p~ro
l(>sico produce claustrofóbia; sensalia" •.•
poidésemos talar ·
f1ro por agora non .tocar o tema.
time_nto. de culpa e inferi'Oridade e
. .-Penso que_ en moitas par~es .
-Reivindícase a Rosalia tamén co. "Non esperaba topar
é interesante ver cómo en todas
nasos .idiomas;',.
da obra de Rosa~ía vernos un innovelista...
estas autoras, apesar da sua situa- ·
tento c!e se explicar ante os leito, . f . . ,, .cióli particular no país no que. vires, e sobretodo frente aos leitores
r C.oido. que a razón é a seguinte.
a tendencia emlíl~Sta
viron, a sua personalidade destácaCristina- DiJ"plaa, Cátalanáé · .
_masculinos. Sente a necesidade de
e agora o leitor de novelas estaba
se, ainda seri ªe coñecer entre si. .
profesora ·na Universidade de
explicar como se atrev.é-u ela~ uriha .
~~icionado polo realismo decimo~
Minne~ota ·desenrolou Unha ·
nico. Dalgunha maneira a novela
Elena Sánchez Mora, que dá
-Perdeuse no Congreso a ima~ ·,
com
. u_nicación sobre as ·- . _
ínuller, a escreber, .non SÓ' sobre
·
clases na
xe tradicional de Ffosaliá, imposta, ¿,... conexións entre o ' páxai:os ou troles (Dagrelas que ···
·subsidiária do real is' Universidade de .
-.
.¡nte1ramente
·. Facer novela era facer ·novela
Minnesota, nos Estados
e aparece unha muller ro,mperdo- ....
_ cantap as pombas i que n'as canto,
lista .tal como as plantexaron os
,Unidos,.foi unha das
ra "nó .seu tempo, fem•nista con ... "Rexurdimento" galega e a
· Virxe da Paloma/ iail, ó de qué a
n_d~s mestres do' XIX. Ademais-haasistentes ·que pfantexou .. e. · ,
m·aior ou. ni.en·o r .g~au de concié.n'-'Renaixeni;a" catalana
. terei?/)-, de que é a miña ·alma se
en xera J., : ~ até hai po_µco tempo,
• d"1cou o fem.in iSl"(lO ha ·
cia?
non eolio dentro da definición do
, rev1·n
·
Eu fixen unha comparanza entre
~ª. val_orac1on unívoca do texto 'li- ·- obra de Rosalia. ·
.:_EL~ _estou · moi surpr~ndida e
9 proceso do Resurximer:ito gal ego
poeta tradicii:>nal. Qué ·eu son?
ano. _
. "" .·
:1
c:ontenta . de topqr- a terí~énci~ fe-_
.e a Reríaicenña ·catalana. Aprovei·
Penso que durante toda a ~ua traCalquer: aspecto vago era conside- .
. ..
. . .
· minista, que non_o esp~raba-. Aintei· .esta oport.unidade par!:! facer - xectória subsistiu es'e -cotiflito,
o_como unha debilidade intelec. -:;, Ba~hll_l~r_a o ang~l •.d~I ho·
da con_fe,s~ que ~o meu_t~aballo ·), .u ,g; 11ch~fPC¡1mentó áos hi_spa!]istas
·~ entre'isuf vocacion de poeta ser
,1, e naturalmente esa obra de Ro- _ gar? , .~r~ . ~- t1J~lp_d, PºQ~'l~·-~JIU;e_ ·eQ·~~ r,:tOQ,; ~O'!'...SEU m~ne1511¡Ja_r : _ ~--'_,palabra · 111~ -~'~lf~· t~_mos 6tr.atu~llai;>~o ,,M~ ,,.~ta- ~ 1 ' m:tJjlét; ~' tJ6rQ:u~ ~ernpr~ tcN~·~ m8¡
, 1ª non só era inovadora . no ~éculo __,,J1Pr~seg1.~1.,1~ , ~x'!'9.u~i;tJ~s,~u;n· po~- -c,t·~·;~~~lfl!§j~!' , ,,@ ~d:!:~4la-.s~~~.!ill'Hi fé: 'dudo!t:UniCfos lirm.én '.í!~ 'E~t~do ·es
difíCil cornpaxinar as duas vivériX seQón tamén no tipo de ·1éituras _ ,~ co_0,_.po~t!~Q 7 ,
_, --ei _ :,~; ·=,,,,"' •
-"' m11)1sta o •e.nten(i.e¡1_a, poi~ que ya1
pªnol para que sexamos mo1 cons-· ·1 "cias. e ·-ser" ~oeta profunda e séria
e se -facian ·até hai moi· pouco: . _,
~·-+hl.ai - qtJ~ 'aclá rrár ._gÚe ' o: título· _-, .;.posto-: como .en· t:~a.ye, Pe!º encan- _· . cientes de que -está!11os nuns m9- .
q~~ expresa as preócupacións da
sua -época, da si.Ja terra, dos pfoiirisrrar1• 'ºrt.unadameate hoxe .tese · doutra
viña e.Kpre~ado como .. un ha frase
.ta,me . ter t?pado non so persoas
.- ~e.ntos que- . se.- ~s.ta. taland.o dun
.blemas políticos e sociais (a emine1ra -desde os anos 60- con to-.
in_terrogativ~. E Ul')ha disxuntiva,
xov~nes senon .ª homes e mesmo
~stad.o _ das au!o~om1as, d~scent~agración, o nacionalismo galego.:.), ....
: evol~~ión da -novel·a ·contempo. plantexada desde unha .Pregunta
_mulle_res xa. m~1?res que de~enden
-l1zado, de . premios que se outor-e· "támén ·as preocupaéións artísti- ·
~ -o - nouveau roman!' francés
, retórica t porque ~final _concluo en . .-- esa te,s~. i:~m~n me p~r.~e. 1mporgan a ~pe_~soas q~e escr.eben en, ga- ~s de recuperar a p·oesia, di] .resu. ~ ª ? eclosi~rre. desenrolo da no:
que d~be_mos; ver a Rosalia entre · .. tapt~ sublm~r _que- -h~.1 van.as. tenLego. ou e~ ~t~la_n, e crEj!o que e un .
1at1noa~encana.:::.. fai .que o leicitar a poesia romántica levando a
as duas visións. Pero ambas son es- - - den~•:as , den_tro po fem1n1~"!l,O·
m~mentp h!stonco l?ara que ~proela os -métó<los e .a ·espiritual.idade
i:e~a mo1to máis dútir e· apa.reza
· · ._ r
i! • .. ,
"
• _ .
· Go~s1d.er? ,que ha1 .1:fnha pos1~1on
_vertemos, os que ensmamos h_ngua
da poesía 'popular:: N·ese esenso en.,
ra~-"eErtlo a ou~r,o - tipo de leitura, e
tere~~!P()S ·da muller: - Ange~ ~el
mm r~d_1c~I, ·flUe,,~nqn c~mparto, . .e literatura españolas, que. Españá
erér · cal;>all~ro ... ' ·despert:a u~
hoga~ . qu~r -~dicer -ª; 1max_e t1p1c~
pero qµ~ _me parec,e moi in:iportan''é unha cousa moito máis .comple'C::ádrase dentro -di.in dos movimentos rriáts importantes · do · séCulo
'to~ que non.t1vera·. ~~srf)o h_oubo
d~ m~Her ~,ue se sui;>0!1:res1~!1ada ·ª
te, que e ~ ~e ver~ lfo~qha como . - xa d~ que· se dixo até.agcms.
.
s~a ~.1tua<?1.º~, dome~t1ca e · ~bach1_ unha f~mm1sta, r~~~cal. Pen~o que
Nos· EEUU, que é. 0 cas0 que
s I' estwdos ·- .prestixiosos· sobre
X IX, o que· en si" é. un ·acto atreviv:r'ª· que non a ·vaforaron com9 _llera . : sena o =co.nce1to dunf:t~ munon ~_a1 ~n femm1s.'!10 ~~d1cal. e,n
máis coi,le-zo porqu_e .d oy ali clases.
do: ·non afastarse; non marXiÍll:lrse, ra 1~ e ~ qu_e -c~~.sid~~aqan-. esta
ll~r qt;1e ;se·_ dedica a· estuda_r e.. .a
·~osal_1a, ~tnd,a que e m01 ~~nto- .?,., d_e-; íngua e. literafur~. na Universinon resignar$0 a aceitar que a-sora - mo · Unha ,- no~ela ·frtts~rada.
quen 1,n,t~res~ desr;':lro.larse, e n,,ese.
nQ · que _unha · n:ipller ~omet1da a ,,
dade de Mmnesota, todos os pro-ciedade dominan-te · impón ·como ·
xa non, per 9 C01do qu'e··e· porse~so ~ un ha especie· de mon~truo. ..
tod_a aqt.tela pres!º!l so~1al haxa un
gr.amas de estudo báséanse niso: ·
~eito de escreber ás· mulleres, .aint:uda:on ·os bábJtos de leitu:ra. A
na soc1edade po,rque non r~sposta . ~omezo · de: feminismo, pero non
· e.xclusivamente na literatura es<fa· que mellor prefire que non ·esa .xa eorn.prende que toda .ltteraa~ pap~I· :qué'_sé esperaba da-mum~ pa·rece ~_ue sexa ~adica~. Tacrita en cas~ellano 'e no "Siglo de
éreban. Se escreben deberiañ fácero.
me~ se lle .~e como u.nha ltberal .
Oro" español. Ese tempo, ·qu~ é 0
e alego~ia, ·e·. 0 ; p-rúpr.id réalismo - _ller. No . n:ieu trabal~-o _trato d.e
lo sobre· temas sentimentai·s,: ino-.
r~~ue ~~1 outras mpitaS- i:naneiras
amostrar como ~fosal!~ se debate
radical, ~ ta.mpouco ~o parece:
da conquista de América e que na
-~ cetes (troles, páxaros, ...') e ela non
de~ntar .ª :eaíidade que 0 · reaentre esas duas 1maxes: ·O que se.
porque s1 lía1 uns a.somos, e ela e
Península proíbense as liter~turas · . ·o facia. ·
- - --·,0· ec1mononico ... · _. · , . .
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En Castrelos (Vigo) o 31 de Agosto
e coa promoción de ANOSA TERRA.

A NOSA_TERRA 114

,·.

·o

e

.

-O risco
de -arriar

José Afonso

,
..
homenaxe8do en· ~a liza·_

M. FERNANDEZ/M.V. ·

O Risco de Amar é perder o que
se ama. Ante esta· ameaza, os prudentes erguen as murallas da segu-ridade: o amo'r por contrato.
Prudencia frente ao pracer, negando o pracer, que se nutre da indeterminación, da inseguridadei
do sentimento amoros'O.·
·
O )\mor non é perfeito,, nunca
está acabado, por iso podemos loitar por eL A institucionalización
do amor, o _condenalo a perpetui~
dade, supón declaralo absoluto,
sen limitación algunha. Ouén será
o id iota que se esforce en hlel lqrar o perfeito?
.
O resignarse á perfección supón
a renúncia á loita polo que ~e desexa; renúncia, tamén, ao esforzo +-'o
e risco que a loita conleva. E o ..aro
o
apostar sobre seguro; iso que só ....J
nos é permitido cando ternos a ab- cr5
surda esperanza de que algo está
o
X
feito á nosa medida no mundo.
:;
Esta máxia de sentirse predesti- X
nado a alguén é pos"íbel cando nos ·'
reenvían a nosa imaxe de xeito
"O que me seduce {J aquí/o que podo mado o Seétor. de..Cultura do.Concegratificante e halagador. Ou, canfacer en torno da música: os tontac-' · llq de Vigo éunha .aportacLón econódo menos, iso eremos, xa que .se
to
'que estabelezo, os amigos .que mica impqrtante. ·· _ -' · ·
sabe que imaxe ten que ver con
arranxo, es.ta irmandade progresista .
Á_ecoñec.er e agradecer· o traballo
imaxinário.
que se vai estabelecendo á medida efectuado polo Zeca -a prol do dese-nNese caso . non se quer ver no
que vamos correndo ás terras, deseo- volvimento cúalhat'ivo da música poAmor, antes que nada, un acto ·
brindo que nesas terras viven indiví- pular é un dos obxéctivos procuranarcisista, un sentimento que coduos que teñen determinado tipo dfJ . . _ dos polas entidades que promoven o
meza en nós mesmos. Narcisismo ·
preocupacións'~
'
'füto músico-poético. ·
.
moi saudábel, este, que nos permiRecollendo un sentimento dc¡s
O 31 de Agosto., último sábado ~do
te ver ao outro como incompleto,
xeíl'tes da_ cultura galega vaise ·celemes que ven, .desde as cinco da' tarde
renunciando a b use,ar espellos.
brar
unha
horhenaxe
ao_
Xeca
Afonno
Auditór,iC> do par;que de Castr.elos.
1ntentar asegurar un al'Jlor para
so. A Federación de Asociacións -Cul- ··(Vigo) vanse- xuntar músicos e poetas
toda a vida pode resultarlle mói
turais Galegas e as Xuveiltudes Musi- ·dé Galiza e Portugal. O ·programa,ben a moitas institucións, pero
cais
-coa promoción de A NOSA ainda sen ser ·d·efinitiv'o, contempla a
non a nós mesmos. A garantía da
TERRA~ teñen 'a vanzados os trabapreséncia de Fuxarí os Ventos, Na
eternidade, ademais dunha presun11.os organizativo~ aos que se _ten . ~uLua,- Emílio Cao, Muxicas., 'Ricardo
ción, é un obstáculo para conse"·
truir un amor imperfeito: o amor
posíbel.
Pede que te amen, i,1irida que
sexa só un dia, ainda que logo per- '
das ese Amor. Asumir o risco de
perder é enfrentar a opor.tunidade
de gañ;:ir. Nada máis lonxe da re. .
.
'
.
.
signación.

A(
tiñ
pa1
Dé
"A

Portela, Benedicto, Miro~ Xico de Ca- · · tais de~ r:núsica pop~~ar portuguesa,
riño,' Pau de Arara, Miíladoiro~ de fó- compane1ros de canc1on e resisténcia
. ra vírian .o Grupo .de Música Popular. do Zec_a: Están convidados e. falta
. d e Timor Leste, o grupo· Sui G eneris, por confirmar se teñen .9ata libre pa.Amél-ia Muge (Moc;:ambique), Zé Má- ra o 31 Agosto. Todos eles xa teñen ,
· rio Branco,_e moi posibelmente Ser- actuado ná nosa nación hai tempo.
·
gio Godinho, Vitorino e Janita_Salo~
m0 .. Entre os poetas Manuel Maria,
Amélra Muge: cantora de Moc;:ambiVítor Vaqueiro, Cesár.ec;r Sánchez_, que. ·As poucas referéncias que se teBaixeras, Cáccamo, Fernán Vello,
ñen dela son moi boas. Voz extraor·
Margarit~ Ledo, Anxeles Penas, ...
dinária, que ten , actuado co dosé
· Afonso e o Júlio Per'eira.

Sen resposta das Deputacióhs
Foi dirixida ás catro Deputacións da
Gal iza solicitude de axuda económica
pero .non houbo ainda r.e sposta para a
organización. Seria lamentábel que as
representantes da administración lo-·
cal ficasen fóra dun feito cultural tarí
destacado. Tendo en conta que os
custes son el-evaaos (peÍf.'o do mil Ión
de pesetas) -ocasionados polosº gastos
de desprazamento e da estáncia dos
participantes, o _comité organizador
vai dirixirse tamén á Consellaria de
~ Educación e Cultura para unha posíbel aportación económica.

Grupo Popular do Timor Leste: E un
grupo de música, canto e baile forma do por estudantes · e refuxiados que
difunden a sua cultura autóctona, e
expoñeri a problemática do seu pobo
Malber., realizando actuacións solidá'.
rias.
·

A primeira teima de Zeca Afonso
foi esa: "Conviden aos de Timor Leste e que alguén explique a situaci6n
de xenocídio do seu povo e as cond icións de miséria en que viven".
Durante o mes de Agosto perfilarase definitivamente o programa -hai
conversas para contar coa preséncia
de Carlos do Carmo-, pero é definí. A preséncia por,tuguesa e.ultramarina · tivo que, coa colaboración do Centro
De ce rto que non poderian faltar nes- de Estudos Fotográficos, haxa unha
ta festa aqueles cantor~.s amigos e exposición paralela nos dias anterio- ·
. .compañeiros ,de loita portugueses e res de sete fotógrafos portugueses, e '
tamén os de ultramar ·cosque o Zeca outrá de Fernanda Birrento, unha
Afonso se sinte decote solidário e criadora portuguesa que exporá uoha
ainda participou do seu mundo cultu- coleicióh de debuxos e aguarelas elaral, como ben se r~fexa :en moitas das b_~rados
f?artir de poemas e cansuas composicións. Preséncia mini- --_ c1ons de Jose Afonso.
ma, por forza, por razóns de· evidente
econgmia .e tempo, pero con nomes e
gr'upos moi importantes. E·is son al- Zeca cantor e poeta
güns deles. Condensar a vida e loita dun cantor ,
popular é imposíbel. Non seria doaJosé" Mario Branca: Cantautor, ins- do narrar seqµer a história de cada
trumentista, orquestador, músico disco, de cada poema, de cada unha
completo e de longo e brillante curri- das cen mil actuacións ·do Zeca eñ·
. culum que contribuíu á par de José tíañábel. Amalo, sentilo perto, dei_Afonso, na estei(a, para a renovación xarse envolver coa sua música ve n

a

Zeca.·e os
festivEiiS~hOmén·aXe .

somos coñecidos
na Galiz:a·. inteira,
pola nosa
es pec~alizació n
-en libros
galegos
e portugueses
República
de El Salvador, 9
Tel. 56 58 12
SANTIAGO
Praza do Libro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA.·
N. 275 / 1 DE AGOSTO/ 1985

Desde un temp·o pah1 .acá' estanse
alt~rnatívas de resisté~cia eficaces;
a suceder en Port_ligal Ós festivais
foco apelo ·á xuventude, manipulade hqmenaxe ao. seu c;;intor máis
da e carente de poder, para estabebencaro, José Afonso, "Ze_c a" fa- . lecer formas de . organización
· mil iarmente, por parte de diferéncomo meio de defen.sa. "Desexo
tes organizacións populares. E un _ que esta festa se'xa· unha xornada
xusto recoñecimento. d_o home, · de luta!"
.·
exemplo de testemuña e loita por
-Zeca, Cómo ves o do festival
un mundo mellor, e da sua imr:ror~
de homenaxe na Gal-iza? ·
tante obra, transcendente acolá
- Oh, pá', facédeo s'Ó se ten a1. das fronteiras. Vida e obras .ligagun interés pará os g·alegos.
·
das dun xeito coerente, ·indisolúE ins,iste:
beis, representan "o espírito má-~e o facedes que sirva para
xico da resisténcia e a voz da lidefensa do idioma· -e da cultura gaberdade", calificación dun poeta
legas e corn0··aprox,i mación eritre
e.n r~cente homenaxe:
os povos galego e. portugués. EsZeca .Afonso participaba nos · tou moi ligado á Galiza que coñeprimeiros homenaxes, esclarecenzo mel lor que o No~de de Portudo, denunciando situacións ·•nxúsc
gal, porque os .·galegos tédesme
tas, chamando á organización e á
convidado moitas máis veces a ir
loita, logo, nestes últimos·, en
cántar alá. Eu sempre qu~ ca.n to
que non podia estar presente por
en Portugal falo de vostedes . .
mor da doenza física que está a
p~decer, permanecía· ao tanto do
~n~a hpmenaxe rnoi _
espe.cial · .
que pasab~ e do que se pretendía;
A
homenaxe
a
celebrar
en' Vigo o
só asi é que aceitaba a homenaxe. .
31
de
Agosto
non.
é'
un
festfval
"Por min non ryie importa, non
máis nen .un calquer; .é a homenateño nengun interés persoal, so se
serve para denunciar a situación . 'Xe popular de recoñecime_n to dos
galegos ao home e ·á sua obra -de
crítica' do país: desemprego, saláfonda repercusión e influéncia en ,
rios en atr;aso, fame e miséria na
Galiza- . que defendeu decote pu- ·
rexión de Setúbal, en_treguisrrio
bl icamente a cultura galega e ao
dos da clase poi ítica ... dar trabal lo
loitador.
·
aos músi~os ... Xenocíaio do Povo
~gardemos a resposta si;>lidária
Malver en Timor Leste".
e masiva das persoas e organiza- ·:
Con motivo da recente homecións
coa sua preséncia activa no
naxe de Setúbal, Zeca non 'e stivo
Parque de Castrelos e coas testepero tivo forzas para achegarse á
muf.ías de apoio .ao home-cantorconvocatória dunha roda de pren-loitador
José Afonso.
sa e pedir ás organizacións cultu~ais, de traballadores que buscasen
XICO PEÑA
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"'José Afonso hai nove a~-os na .Coruña. A djrei~a Xico Peña e Marina ~-ossell
da can'ción portuguesa nós ano.s 60~

·sendo a · úhka posibilidade que resta. Do dia 2 de Agosto, do ano 29,
.~ Teatro~ cine e-aédón cul~ural sori · que naséera en Aveiro co nome qe
outros aspectos presentes· na sua obra José Manuel ~erqueira Afonso, do
e compre dicer que o ~el.t itinerário dos $antos .até .hoxe,.tempo de doen. artístico e~tivo sempre ligad~ á con- zas foron alá innúmeras actividades:
-ci.éncia revolúcionária portugU,esa e . todas, iso sempre, ligadas ao "povo e
aos diversos movimentgs que dela fo- quem mais· ordena", ao progres.o; S?ron nascendo. .
frente ao fascismo até a VJtona
O seu disco ·mái.s r'eceote é ~'A cial,
do 25 de Abril, que tan_pouco 1~ du·
Nóite", ·saldo neS't;e. ano .e' editado· de .. · rar. Grandola VHa Morena ... va1 ser
xeito autoxestip.nado. P.or incr íbel masivamente · cantada óutra volta, o
que pareza, esta será a sua primeira 31 de Agosto, en Vigo, milleiros de
.actuación na Galicia.
voces con .Z eca "'polo que tanto ternos lutado".
Sérgio Godinho, Vitorino e Janita SaA.M.~X.P.
_lomé: Son outros .nomes fondamen-
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A ONU os gobernos dos paí.ses ricos e doutrós países mais pobres,
noutros logros; mulleres mexieanas
tiña n d¿cidido hai tempo dispar de Nairobi .r_~apital e!~ buenia'que .tomaran parte act;iva en 1975 á
ra c::ontarsff mutuamente e ·contar aó resto do mundo que a
hora de · interrumpir ·a,. ConferéRcia
Pªe'cada 1975-1_985 (desde que,,e.n .!985 fo_ra de.clarad.O 'PC?la ONU
Oficial, plantexaban . con sólidos ar1 d M ller ) tina rendido ra d
f
t
gumeritos a necesidade das :orga niza0
"Ano
.l nternaciona a u
~ .n es roi . os.
· cións .feministas e de mulle'res ·de inNa.Confer.éncia _de M~xico en~ 1975 '. naturai~ por parté ~ duns . p9ucos ~go-·
· cl'uir expresament_e na lo ita social e
obxect ivos xiraron arredor do es- .ber_nos dalguns paises, que alenta o
polÜiJ:a o CJ..!estiónamento da norma
05
tabeleci
m'ento de programa~ ~e- ac~
rac.1smo e· ~ sexismo, rnes.mo no inheterosexista; mulleres bolivianas de. ción para promov~r a .cond1c1on da
t~n~r .das fila~ ·Pc;>Pulares, q~e amor:
riunciando a violación utilizada como
rnull er no mun~? 1otenor. O. obxec- . daza. a po~9s inte1ros qu·e lo1tan poi a
t~ctica de guerra polo-e.xérci-to dg sea
tivo chave e~a a completa integra- · su~ llberac1on.
, .
país contra mulleres rébeldes r.ias alción da · muller no esforzo, total. do _
Non .se. tra~?· ·a ~ora de impulsar
deas e tamén a violación doméstiéa
dese nrolo" _e· ~si,- o documento fm~I .e~a part1c1pac1on e 1gu~ld.ade da mu.
de maridos. e compañeiros. lndicis
da Conferéncia constaba de tres pa_rller que sex~~?s as propn.as mulleres
mapuches, mulleres· masai, povoadátes :·
·
·
qu~n de decrdir a no~a vida, o noso
rqs [>eruanas, a Federación de MuHe. 1.- A Declaración de México 1975
presente e futuro, quen de cont_rolár
res cubanas cunha ampla represen.ta~
sobre a igualdade da mulrer e a sua
nás nasas ma.ns a capacidáde repr'odución, . a AIYILAE ·nicaragüens~:- e' por
co ntribución ao desenrolo e a paz.
tora concedida pala natureza, qu~n
suposto _mulleres oa ·mei.rande ·p~rte ·
2.-Plan de acción Mundjal no que de t'er o coñecimento do naso carpo
·do~ países europeus. · ·
_~
se especifican a nivel mundial, rexio· · e ·a · ~pacidade· de d~sf_rute e lecer do .
·o mut:ldo, _ancho e longo como é.,
na·I e naci<:,>nal diversas esferas ~oncre·
mesmo, .quen de definir.os nosos pro· ·
reducidósen perd~r comp!exidade es-:..
ta's para a acción.
gramas de liberación no marco da litaba · no. foro-85 na Universidade-Cle · ,
3.-Resolución aprobadas.
berdade
dos nasos pavos. Tqdo · isto T
própriá
non.
· ..Allende
·
Nairobi...
,
, A mei.
,
d
• pude-se · acomp·:añarnós. · - H.o,_rte. nsia Busill, viuva de
.
·u h U · · 'd d· . . · ·· · .,, ·
rande pa rte delas ref1rense as poi 1ti· ·e, natura 1mente,.un programa moi reo as as 1inguas e culturas, costumes
. · n a nivers1 a e que v1\Hu deba·
cas relativas -á integración da muller volucionário para quen ten interés en e atuendos estábamos alí e alí esta· ·· ·
"; "'
~es póJiticos e. estratéxicos de grandé
na~iopal· que iritj'!gra ,a diversas organi- interés e de tar1ta transcendenc_ia para
no proceso de desenrolo. Outras OCU· ~nfeitar e compor as inxustícias para ban tavién todos 9s coñflitos quepo.
· la térra viven e que t~mén tiveron a,,. zacións) ·p orque recoñecen :o pode r. as mulleres como a necesidade de fa pan un gra nde ab~ryo qu~ vai d~s~e a que somellen menos.
Non, obstante, como .t odo é con- ·s.ua. expresión:, as multeres savarís, r-ados homes sobre.as mulleres ·en todas cer feminísmo é feminismo cabal en
família e a educac1on ate a part1c1paci ón da muller na loita contra o colo- traditório nest1;1 vid.a, os 'tentos e rea - dicalmente erí contra da política do
as ardes da vida, tamen ·rio seo das or- toda parte, por miserábei e atrasadas
nialism o e a dominación extranxeira.
lizacións da ONU e dalguns gobernos goberno de. Marrocos, viron apar.ecer
g~n:izaci.ó'hs.- de esqt1erda _e revolucio_- :que fosen as condicións do País, po$i·
Coido que someter a reflexión es· foron favorábeis a ese outro progr,a - · no seu seminário a_ mulleres mar'ro
nanas.
;·. 1 ._-: • •
.cións defendidas valerosamente por
te interés da ONU e de tantos gober- maque veño de enunciar.
quís pro-gúbernamentais dispostas a '
M.ulleres _?e.:S_n Lanka t~1mosa- ,· .muller.es de Tanzánia, · Ouén ia; Pa~- ·
nos . poias mulleres do mundo faise
Mentres eles cismaban nun só gu- boic·otealas. A sol idáridade de centos . n_ien~e e"'!_p~n?das de.n~ro do f!1~ndo .quistán, México, ~eru, Sri . Lanka
m~, as mulleres do .mundo,' despo- de mulleres cóa suá 'loita nón "impé- · si.n_?ical n_a _lóita. fen_im1st,a_ malla re- nunha mesa redonda (ali chamába nlle
preciso para entender a sua actuación
non só nestes 10- anos, senón a elei- suídas de poder e capacidade de deci- diu que. pudesen · contarnos a situa'- . co_necer que a p·nmEw.~ ~ez que toma" paneis e panelistas· ás participa ntes),'
ción dun país africano para .facer a sión(.,. fumos capaces de ver o outro .. _éión que viveri, cómo se van plante.ran contacto co .fem~rnsmo for~ d~ habifaf!tes non precisamente. de pa íevaluaci ón do decenio, para com- gume da arma que se nos ofe'recia.
xando o avantar,.ja ·mul.ler ao tempo '. man de multeres 11:iglesa~. e que as1m1 - ses desenv,olvidos .e mulleres todas ·
prender mellar os seus plans de futu· Eles impulsaban unJia controlada que -0 avantar cle __todo ' o · seu po.vó-;. . l~ban ~o· poder c<;>lomal. Mulleres ela~ integradas e comprometidas coa
ro e poder asi as organizacións de .. participación dentro duns lindeiros. tanto nQs campos d,e refuxiados· cov_1~tn?m~tas con moito~ anos. e expe- loita política e social dos seus pa íses,
mulleres e feministas, as organiza- Nós corp.ezamos a deprender que a- · monas frentes de guerra. .
.
n encia ·as suas_cqstas e que ·ian_ co~- posicións que foron apoiad.as por oucións populares, de libe ración nacio- igualdade e a liberdade non deben ser . Mulleres palestinas fr~nte ~s .israe- , · !ando os lowos que co_rno ~!:Jlleres t1- tras participantes no debate fre nté a
nal e ~e~olucioná.rias, axeitar a.s nasas coutados por ninguéA e q'ue. tería.m6s _ !istas sionistas_ (que viaX'aron · todo o
nan cons~guido na e?.ucac1on d<;>~ ho- aquelas que pensaban que a loi ta feestratex1as de lo1ta e non de1xarnos de saltar por riba de todos os atran· terripo con e_scolta pr-Ópria, au~obuses
mes, amen. da · .~ua incorporac1on a minista era malga_$tar enerxia ,· que
postes de direccion ~a socieda?e.
· primeiro conviña resolver outras cou~
atrapar "nos seus esforzos totais de cos que se nos puxeseo e que se nos _de ..seguridade ... ); mulleres de Timor:
desenrol o" .
han por. - ·
Leste, Eritrea,· Irán-Iraq...
. . · . . MuUeres dos cinco c0ntmentes 'sas máis importantes.
Non é un segredo para ninguén
Asi, ao calor , da declaración do
Todas as ·mulleres . do Terceiro - d¡;¡ndo canta dos se~,s e~forzos par~
· E todos estes debates e test emuque .a riqueza e o "desarrollismo" dos Ano · internacional da Muller en m_undo contra o jrnpeíialismo e ' no~ . _fac~~ avanzar a concienci¡;¡ ~· a organ.1- ñas vitais _e directas da man das próp.aíses desenvolvidos tense feito á 1975, milleiros de mulleres do mun~ mead-a mente latinoamericanas ·e ca - ·zacion . da.s n:~llere.s, f?ªr~ mtrO~l;lc 1 r prias protagonistas desenvo lvíanse
conta .da · exp rotación de malleres e do comprendimos _ a · necesidade de .d beñas contra· EEUU; mullere~ dos
!las· orga~iza~ions sindicai~ e politicas nunha cidade, Nairnbi, cun crecem in·
homes tr.aballadores dos seus- pró- autoorganización e comezamos á fa'- países membros da· Conferéncia pa ra
esa concie~c 1 ? tar:nén: S~~egal e ~n- to urbano desordenado, co ca rimbo
prips _países e á conta de pobreza, so- cer análise da situación de opresión'· a Unidade Africana confra· o raCisino;
.gola, ~aquistan :e Austr;:illa, ·Brasil e · colonial jngJés por tqda parte -mesbreexplotación e expoliacióA do res- que comq sexo~padecíamos, cuestio- mulleres _dos países ,da Europa contra · ·Cana,da :.. , .
, .
.·
mono ?e conducir: p0la esquerda- e
· todo pla neta .
nado desde as r-aiceiras, quer· dicer, as políticas . dos seus ·governos en ·to'.: Sei;nina~iosq~e~~bancor:it~does- cunh1;1 impronta hmdu -sector ben
Por qué acordaron lqgo ocuparse radicalménte a. nasa situación social- · etas as ordes, 'feministas· estadourÍi- ,tad<;> 9a !~vestigacton. femi.nista .e~ , instalado nos negócios e no .comérdas mulleres e nomeadamente das do p9I íüca-sexual e económica dentro denses denunciando ao seu gobernó e
La_tmoamenca e 0 ~an.~e e 0 papel · cio~ ~.ada, de~preci~?~l. - E~a. testigo
da .mesn_ia, ~~- orgamz~c 10.í! .de mulle~ · dunha 11:1cr1bel. 1nvas1on feminma (un- ·
terceiro mu ndo? lndependentemente de .cada soéiedade concreta e o deno~- re~oll~n_do firmas en s?liClarida?e con
das razóns igualitárias, de xustícia so· minador comun ás mulleres de mun- Nicaragua e contra a intervención do 1 J~s •. semmarms~sob_re _ .e~mismo e so
has 10;000 mulleres do Foro').
cial e mesmo humanitárias que ani- do.
·
seu pais ali ..
·
.
·
c~al·ismo, sobre.ª situ?cion da muller .
Ocupada militar e · policia lmente
0
E este .medre da conciéncia e da
Mulleres dese: continente asi-ático,
en ter~<;>? de cnse e yias f?~r~- traba- "p~ua ;á pr-otección e seguridade das
·mena al guns membros da ONU e dal110 f~r:nmis~a e~ tal s.ituac!on. caso do v1s1tantes e .CPI"! con~rol ~s .de- ~stráda
_guns gobernos, cómpre se non cha~ organización amosouse tamén, á par ·que cor:ita con importantes organizamar a engano.
que a nivel internacional a ONU pro.- cións fem'ilistas· e de mulleres. :· ·.
6:rasil,_ª loita, ~mocio~ante e chea de, nas' entradas da cidade, logo c,le ser
Xa na _Conferéncia de México, a movia no quinquémio a revisión dos Unha forte>9rganización efe mu'lle- . .corf3Xe ~as ~vos e ,n~IS ?.ª Praza de "limpadá" de pr9stitutas e ~smol·anONU arn osouse preocupada polo pa - plans de acción (1980-Copenhague). · -res ·xaponesas lemqrandoHiroshima .e . ~ª 1 ?"~rxentina que .p artmdo do _rol tes de todos os··tamaños, sexos e idapel da mul ler na produción e na reA organización paralela fixo pre- ~a9asáqüi con sólidas conviac;;ións pa~ra9iciqnal de muller -a ~aterni~a~ ·des. Un . 9°.verno non obstante, que
produció n. A · produción agrícola, sión e plantexou · moitos problemas c1f1stas mentres entendian ¡:¡ paz ·c·e- : fl~;-, fo,r~m.. quen ~e cuestionar 11:n- non pudo l1mpar nen agachar bairros
maioritariamente en mar.is das mulle· que a ONU non examinaba, ao t.em- "' . mo auséncia de ~ioléñcia cotidtana e · · p_or.tant!~1 mos· aspei~os d?- estrutura periféricos· para. quen t ivemos a ousasocial_ _-forternente Pi3t.narcal- _da dia de ver homes tirando de ·e nórmes
res, precis·aba de plans de acción máis po que permitía unha coordenación ·de explotación taméri contra as mu'raciona is' e unha maior educación da e contacto das. orga,nizacións feminis- lle res e non só ·conic:í'a · auséncia de
sua sociedade; mulleres_hmdues .preo- carros como se de mulos se tratase
m~!ler para mellorar a produtividade, tas.
.
gu_erras e de bombas. ·
· •
... cupa.da~. pala proi~ic.ión, d(:l· _hom gse- mulleres · en~orcadas bai·x o pesado~
as1 como a mellara da sua situación
En Nairobi foi mais n1'd1·0 a·1nda , · · .Mulleres .f-1·1·p·
· 8. ~u.
1 inas: que no u' ·lt..1mo
- a,.lidade
..
· e Jesbianisr:no
11
b -en · Cuba, fardos ' suxeitos cunha cinta trenzada ·
famil iar e social (alimentación, viven· mul!ere.s de todo o mundo e dos re· de Marzo desfilaron en ·loita cont ra a ·. pa~.s_ ao ._que e pres.t a a·n uevocion de eordas desde· a frente, barbeana's
_déi, eliminación do analfabetismo, cunchos máis insólitos do mundo· sua opresión ~n nú ·
en . pl~na rua, ~air~os de la~as" r:iesmo
maus t ratos domésticos ... ) Preocupa- asist.imos ao i=oro-85 que se desénvol- · mero de 5.000 po-.
ªº~ pe da-. Urnv~~s1d~de. , un ~·v~I· de
da P~la niortandade infantil e, como . via na Universi.d ade e que nada tiña a las rUas de Manila
, desemprego alt1s1mo, unha a hment aé sabido que a alimentación e coida- ver coa Conferéncia oficial á que con- de 6.000 en dua~
clón c.omposta en exclusiva pó r h~dos da xente miúda está nas mans das corr,ian as delegac!ó.ns dos goqernos, · cidades de Mindad ratos · df;! carbono,· uns autobu ses
muller~~· compria~ prow~mas. ~e por máis que a .o~g~nización do Foro nao· convocadas p 9 - ·
'(onde non viaxan Lrancos-, hi ndues
~duc~c1on ?Obre ahmenta~1~n, h1xie- fo~e. abando of1c1al e de certo buro- ... lá organización Ga- .
nen negros· ri~os) nos que era teme~
ne... ~mfa~til para c9nsegu1r traba.lla - crat1ca onde nada non previsto en. briela, , que planta
ridade subif po r.que viaxábai:n:os codores m~1s sans e capaces'. Preocupa'- prográIT)a _podia realii:arse e mesmo,. cara ás ,m,átias xamo ganado humanó e pior que sardida tam.~n. e de ~ei· ~o 'moi _vital · pola .estivera .=ª piq~es .de ser clausmada a ponesas. que trafi, -ñas eri lata, pendurados de protas' e
poyoac1on, mundial ou, d1to dout,ro , carpa da Paz que foi a .q1,1e prestou 0 can/ con 'mulleres
xanelas e lugar predilecto de xente'
x_e1to, pola f.ertil ioade, tracexando local para moita~· ,actividades e reu: para prostit ui tas: 1e.l
q ue había deJt er..o roub,o como 6m ica
, nos ' p_lans_de ac~ión amplos ..pi:ogra- nións extra-programa.· _
"
, " vando -ªº- · mesmo1
posipilidade· de vi ver; coñed mos ta·
mas de . planificq.ción familiar . (ánti., Nairóbi v~u ~r . por 1:1ns días b tempo a · loita .., ao '
~·én '?~ndició~s de em prego,ben pró~~.Q.ncep!1ves-~e -C:}borto, inclu-ídas ·este- _ mundQ r ed11c;rc:lq ·e ~n_femi_nino, e di- interior de ' Ba~av
x1mas a escrav1tude e a servid ume, aQ
· n l ~zac10.n'S en ' países -de elevadas,t;;isas . go o mundo por má1s que a xeografia (-unión patriótico
lado de hoteis que co mo o Hil ton rede nasc1mentos e· estímulos á nátali·
.· sultaban ríaquel ma rco pa rti cular- ·
dade nos países de babeas tasas natamente escandálosos.
·
listas) .
·:
·
·
Un país co.nha importan te tasa de
. E·n : síntese, · os seus obxectivos ·
mortandade infantil , alto Rivel ;de
consistían en reasignar ás mulleres do
ana lfabetismo, fa me e · pobreza, onde
mundo ün papel axe_itado aos tempos
e ra difíci l apreciar médias - mentres
rnodern os, axeitado ·ás necesidades de··
nas aforas de Nairobi poden verse imP?V~acipn, '·produtivid.ade e xustÍCia
port antes pla ntació ns de café e té,
distributiva da ONU .
·· · ananás, pl·átanós e ma ngos.
·En nengun momento foi plantexa-'
Un pa ís q ue grácias "á civilizada
do nen pasou palas mentes da ONU
Inglaterra" , e tainén por hind ues "innen tampouco aos'· governos que hbU'terpostos", Yai ficando· despGSUÍdo
bese que cues:tienar cabalmente Q pa·
da su_a ·própd a e fo_rmosa língua
pel secularmente atribuído ás r'rlurle-suahiJi-, hábitos, costu mes, tribos,
vestidos e peinados, sendo incitad os a
res .nu n cuestio'namento global da or~
gan1zaci óti mundial das · esfr utu ras
· un consumo -nos autobuses urbanos
bconómicas e poi ítibas ·que fán posí~ Na fóto da 'dereita, Vil'ma ' Nu ñez, presidenta de AM LAÉ de Nipor . ~xempló , de cremas de beleza e
el a explotación ~ opresión de mu- · .,aragu.a ·no acto de.solidar idade co seu pais. Enri ba m ulleres nat i·
colónias destinadas ás mu lleres "para
llere
h
V!IS ac u:aladas preyianíente son " a mostradas" ás conferenciantes;
,
,s e ornes traballadores, que fan s~llas para estas; 0 chan para elas. Servida· a comida ás conferen.q ue se"1ibereRrr.
" Pos1bel a ex poi iación dos recursos c1antes douselles o resto sobrante ás nat ivas.
·
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·oo:- 1,6 ao 24 de Agosto en _Cataluña.· Nord

Disparos en Veseria$ Encontro das ·nacións sen estado
-Organizadas polo CIEMEN y_an ter IÚ~q)- en CatalunY,a Nord as
"X Xornadas 1nternacionais das Nacions sen estado 'e a terceira
renión parpa J1lreparaci6n da' CONSEO (.O rnferéncia de Nacións
sen Estado da Europa Ocidental) qu.e terá lugar en Decembro en
Par is.
·
·
'
·

As catro da mañá. Un estroncio seco, dous,tres, ... salto da cama, entre
soños; es·ÚJu en tre a~ catro paredes
da mfña .cela. Son pelotas de goma ;
catro, ci nco., seis, ... asómor::ne á ·fenestra enrellada, escoito ás mifías
com'pañeiras que .seguenos , meus
mesmos pasos, soias nas .suas ce··..
las, ... sete, oito, nove, ... quince, vir ::;_ ~·
te ... A policia está dentro da cadN » ·
Dispara pelotas de goma e bal,as de·
·
fogueo ... Unha muller, agarrada aos
barrotes da sua cela, nos desgarra o
alma cos seus berros. Asasiños! ! !....
Cos albores da madrugada, pasesiñamente, o siléncio volve penetrar polos pátios, as paredes e fenestras da
cadea de Yeserías.

reuni.ra~se, p9r terceira vez (ant .
mente f1?<e~~~o en París e en A_enor-

Desde o 18 ao 25 de Agosto no ~o~- - ternativa da ·Europa das nacións. 3) :
teiro de Sant'Miguel ·,de Cuixá (CataOs movimentos . alternativos diante
lunya. Nord) vai.se celebra r a déci_mado -feito nacional. 4) O feito r:iacio- ·
edición · dun encentro de orgarnz.anal, entre o tradicionalismo conservacións e colectivos d.as nacións sen es-. dnr e •as novas alternativas.
-,ta do aa E u ropa _Ocidenta 1 que este
Ao encentro asisten ponentes de
an·a -se cel·ebr:an ,baixo· o tema xeral
diferentes org~nizacións -:-'-ainda está .
"Movimentos alternativos e cµestión
aberta ·a p·osibilidade de asisténcia de
nacional". - O cuestioilário do ~ema
colectivos- e tamén hai· asisténcia lixeral deseri'vólvese -nos-seguintes pon- 1bre. Hai prazas, segúndo nos informa
tos, segundo a convocatóri.a feíta poa or:ganizaciún, para matrícula con
lo CIEMEN (Centre lnternacipnalEs- . posibiliaade de pensión completa no
carré per les Min'ories Etniqúe's (.Naprópi-i o mosteiro, pa(a o que é précicionalistes}.
·
so diri.xirse, ben püstalmente- á Rua
1) A l•beración Naciqnal como ca- -· Pau Clavis, 106 1 r. 1a ·(08009-Barce;miñ o de persóriali~aci.ón hu mana l;lnilona), 'ou tel.efonica mente ao ·(93)
versal. Do indivÍ,dLlo á ccinci. ~nci a ~uni- ' ' 3020144.
versal , por •medi:o dunha ·organización
dc:r m.tJndá a esGala humar1a . 2) ·A al- . .Nos dous días anterior~s ao encentro

Remata así un longo día de re. presi6n ,. un longo dia de vexacións e
'_humillacións en plepa.· ce,ntro de
Madrjd. A h.istória, a primeira parte
'des.ta história, repí~ese Cqse a ·diário
e,n Yeser(as. Un.ha presa social sai a
un 1/is a vis coa sua família, á volta
obrígaselle a espirse · a facer flexións; é a norma, dio o regulamento. fiero moitos días; a maroria, fáiseltés. un acheo vaxinal e tamén
anal. Ou sométense ou per;den redenc i6n, ou sométense ou van direitas ás c;elas de castigo, oú sométense
ou van a unha cadéa de traslado ,
c.on réxime celular. E a· norma que ·
lles impoñ en, dio o regulamentó.
Dio a Dirección Xeral de lnsütu·
c(óns Penitenciárias, dio o Ministé·
rio de Xustícia.

~s orgarnzac1ons· que e-stán ª osta),
un ha Conferéncia de Na ·. preparar
. . c1ons sen est ad º. da. Europa Oc1dental
(:tONSEO ·
prev1s!a para Decembro en París . D!
un ha idea da _releváncia do enco~t a
alg~!1has das e~tidades co nvocant;~~
U':11on Valdotaine e J~unesses V Id ' ·
taines, do Vall d'·Aosta HB 1: ~L:AB e EKB, d~ ~~skadi; Em~a~~ai~
d1fere_ntes asc;>c1ac1ons culturais, de
Bretana; .Mo~1me~tu ~orsu per l'Autod~~er~1naz1one .e .cinco outras .:0 r·
.Qarnzac1ons,. ~e . Corsega; Movimehtu
C_orsu. per -1Autodeterm inazione e
,cinco ou.tr~s orga~.~z9cións', de Cór.cega·;. M?v1men_t F :~ul ; do Friül; Sihn
F.ein e orgarnz~c1ons culturais, da lrl~nda .do Nord~; Partitu Sardu de At·
z1one, da Sard 1gna, e como observadores do CONSEO , organizacións da
---Eritrea, colónias francesas non europ~as, (Martin]c~, Guadaloupe, ... ), Curd1stan, Armenia,...
r ..

'·

Xulgáme.~t() ·a Saraiva"'de Carval.ho

a

Pr·óCeso a 66 Abril''
,

~

.

O proceso· co-~Jra. ó tener'lte coi-o~
nel , Otelo Sar.ai va· de .- Carvalho e
73 membros da orbanización Forzas Popular_es Vintecinco de Abril
(FP-25) _detidos hai xa máis dun
Pero un di,a, o 10 de Xullo, 30
ano, que tjña previstp cornez_ar {n
. presa~ comuns rebélanse e din non.
Monsañto (.Lisb oa ) o pas.ado 22 de.
...Dín que xa está ben e' que é deniXul lo., foi ap razádo polo xuiz .a té
grante o· cacheo ·e ·as humillacións ante a pQlicia deciden ingresar na·s
o vind eiro 7 de Outubro ante a
polas que teñen que pasar. E deci- cela.s para evitar males maiores . .As .
.i.mcomparecéncia-dúñex-militante '
den solidarizarse_cunha cotnpañe ira duas horas, 20 ·mulleres son trasladas FP-25 .que· ia declarar. contn~. 
que está en celas. Comezan unha dadas a Guadalajara a outras pri.os acusados. Rort1,1_gal súmase as·i á
sentada e prqcuran o apoio do resto sións.
nómina ·de estados pol~iais de Eudas compañeiras. As 12 da noite en_ropa qcidental onde .a policia e
tra a policia. As presas soias negóUnha nota escueta, nunha emi·somáis _o estado _xogan a .baza do
cian coa dirección: se sacan de celas ra de rádio, zanxa o a$Unto. "Un in"arrepentiniento" e, supernos, da
á compafíeira sancionada, retíranse cidente desagradábel debido a un
reinserción social de '!ex-terrorisaos seus departamentos. A di rec- reducido grupo de presas alta'mente
tas" al-leos a-.:''.delitos- <;!e. sangué" ..
ciórr'" accede e a poi icía retíras~. confl iti vas e ·d o ·calor:. sofoc:aryte" é :
·para_ int.entar· .esrnaga·r ese. ló?<.,ico. ·
Mentíronll es! 1 Oueren encerralas todo o comentário .que merece un
en celas a elas e néganse . Vo lve a novo feito represivo selva~e, cruél, ,
prooeso · $O~ial progr'esivamehte
. entrar a poi icia . e, ás cafro. da
consistente
en desenca nto-organi in-humano. Un novo feito represivo
d rugada, sementan o pánico. e o te- que non é algo illado, senón que ·
zación- '(armadá, as veces)· -espe· Goa orquestra policial? Porque se
Ao parecer, ainda qüe_tampou- .
rror disparando sen sentido máis de , forma parte de toda a poi (tic.a xeral
·ranza-vítória , (Abril, neste caso}:
Chelo, estratega da ·Revolución
co se lle pode face r moito caso aó
30 pelotas de goma e balas de fo- represiva impulsada polo.PSOE. UnAlemaña, ' Italia~ Estad.o español...'
dos Caraveis, que non .é tolo, nen - que digan os xornais espa~ois, a
gueo .. A mocazos·, as presas son re- ha poi ítica represiva· que consiste,_.
e ·agorq PortugaJ. . Desta _volta, 6
demagog9, nen troleiro, di que
opinión pública popular portugueducidas e, a rastas, tiránd oas dos pe- en. eséncia i en apl.icar a polít_ica d_o
obxectivo · é amurchitar flores ! os
- "este . xu,Ício é unha farsa:' . e que
sa está desmovilizada, indiferente
los, péchanas nun depa·rtamen.to e . pau e a cenoura. Pau para o .qpe re~r;aveis __ vermel lo~ da Revoh.icióo
"esta ..acusación vai rematar coa
ante o proceso. En calquer caso,
íllahas, mentres preparan acelerada- . siste, para o qµe non se deixa .ameapoteose de todoS-,os_que compa. de .Abril de 1974. P.olo visto, sen a
tempo.
·
mente pi a ns para tl'.aslada las ·a ou- drentar, .pa'ra. o que tenta erguéf a
. declaración . do sobredito :'arre- .
,recen aquí como reos e sairán co-1
tras cadeas: O día 11, ao medio-dia, ' cabeza e .loita .pola sua dignidade.
-", pentjdo", q~e, se Qon finou' ao pu- ·
. mo acusadores", será por algo. E
E nós? Sexamos solidários co
despois·de agardar que lles abrisen o Cenoura parél. quen se. someten, cese a xustícia e a policía portugue· .' bl iG~rense éstas liñas, seguir~ a gar- .
esp írito e ~cos homes de Abril.
departame11Jo, deciden abrir u_n bu- noura pr:a qüen se arrepinten, .ce~ da~ .cama hüh hospital l.isboeta
. sas estári, con reladón a este proNon per:mit;:imos, co noso siléncio
rato na parede e sair para confun- noura para ·quen se Converten- encunha bala abrileña entre as vérteceso, visibelmente nervosas e in cómplice, que o vento da reacción
dirse co resto das presas e evitar o 'seus c~ivatos e fieis serv'idores, . ce.bras, non haí xeito de. xustificar a.
quedas, como ·se -deduce obxecti-.
apague· a chama revolucioná ria
traslado. As 5 da tarde, os antidis- nour_a para quen renúncian. á s-ua
prisi·ón de moites détidos, e sobre · vamente das informacións dispoque nunha primavera de 1974
túrbios entraron na caqea. Repro- dignidafle como per~oas.
Otelo, concreta.rnl:!nte, non pesará
n íbeis, por algo terá tamén. Será
prendeu no corazón de moitos dedúcense os berros desgarrado.res.
riláis acu~ación- que a de . ser o instemor á verdade, 'sempre revolumócratas e socia:istas do mundo
Unha masacre está-.a ponto de estapirador "das FP-25. Se a folar che- ·
cionária, e ,a unha canse.cuente le·• ·, .PRESAS POLITfCAS DO PCl;(r~
lnteiro. Orandola, vila morena ...
lar. A dirección da cadea ·está. dis. ·.. · ' .
E OSGR.APO
'ga,. q'u.é dir~.' 'en penitéricia, .o
xitirriación popular ' des encausa- .
posta a todo; as presas, impot erites
·
.
"
·
a
~repentido'~?;
ensaiaria
-abondo
··
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XESUS V-EGA
· ·
.Para os Voceiros gub.e rnam enta is nory hai dúbi- ,
das: este curso poi ítico que agora remata mere-' ·
ce a calificación de aprobado ou mesmo de nb"
tábel pero nunca de suspenso.
.
1·ncumprimentos do programa? Crecimento
· do pa'ro? Redución das prestacións sociais? Otanism·o militante? .Xustificáción da tortt1ra? .. . .
Son avatares inevitáb.eis que ca'recen da impor.
_
.
táncia que alguns lles conce~en. Son, en pala- madu i;~za políticas duh eleitorado qúe p9rece
bras de Txiqui Benegas "borróns que marcan a . valorar menos as misérias do presente que as exescrit;:i cotidiana do goberno". ·
' ce!énqias deril,'.adas dun novo mandato de Felipe
Porque, ao cabo, para o secretário de .organi - · Gonzalez.
-- .
.
.
zación do PSOE votos son amores e non boas
Seria ,i nteresante- cofíecer a expljcación de
razóns. Por iso, 'Benegas permíte~se unha incur- Benegas sobre outras "paradoxas" .aconteciQas
sión no pantanoso- mun~fo da lóxica eleitoral:. na última década. Ou é que non foi unha "para"s·e os inquéritos sopre intención de voto non doxa"· aquel triunfo de Suárez no referéndo da
minten, estaríamos ante a paradoxa dés~es reforma política de 1979 apesar de que toda a
anos : ó PSOE voltaria ás Cortes cunha mai oria oposición antifranquista estaba en' contra? CaabsQlu~a de deputa~os e senadores; apesar dun lificaria Benegas de ."inte.lix~ntes" e "maduros"
. clima efe contínua crítica periodística, dunha aos votantes qye pósibilitaron entón a coartada
.c.e rta impopularidade por determinadas medidas legal do duque frente á reivindicación d1,1nha
ae goberno e -ditq con absoluta claridade- po- ruptur~ _dem_ocrática? f;: có~o. d_efinir a maioria
lo evidente inc-umprimento dalgunhas promesas conseguida por UCD nas ele1c1ons de 1977 e
eleitorais que constituiron aspectos centrais da 1979 cando o PSOE apresentaba unha imaxe .de
campaña eleitoral de Outubro de 1982" ..
parti~o non contaminado polos franqu istas reO dirixente socialista teri. unh'a explicación convertidos en ucedistas?
para semellante "paradoxa": a intelixéncia e
E comprensíbel esta tendéncia dos responsá-
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~equire máis conciencia poi ítica que ·un ~vu Igar
"non" á permanénda do · Estado espanol na
· Alianza atlantica. , ·
··
-Hai algo que esta "teoria" non contempl a:?
posibilidade de que as eleicións se plantexen co·
n:w.. un referendo. E, non obstant~, o 'PSOE. ~abe
moito deste asunto. Sempre buscou reducir ~s
consultas ·eleitorais a unha cousa de dous: Sua- rez ..:..e agora Fraga- por· unha· banda e Fel_ipe
Gonzátez pola outra. Nesas condicións, o ele1to. rado tivo que elixir, basicamente, entre duas op"·
cións que se apresenta ron como cami'ñó~ div~r.· .
xenté,s· e que· lqgo demostraron se-ras du~s caras ·
'
- dunha mesma inoeda. Todo o que non tora e~e
binómio
considerado como - un exerCÍCIO
'''inittil" e "t~stemuñal".
·
.
Cando chegue Setembro. comezará ün~a ca- rreira .e:leitoratque_durará doce~ meses. Gahza :e- .
beis do PSOE a teorizar sobre os .fénón)enos ceber-á a ., primeira entrega dunha obra escrita
eleitorais. Hai que facer algo máis que viaxar no · para qous actores -González e Fraga- que· se"Azor" para conseguir. o necesário rearme ideo- rán "dobrados ao galega por Alb,or e ~axe. Sexa ,
lóxico da civilización ocidental. Convén e·stabe~ .cal sexá o r.esuítaao final da obra, ha1 que rec o~
lecer, te~es tar: atrevid~s como a que forfl'lulou ñE~cer · unha ~cciusa: é mais ~·oado eli_xir ~n.trn odsi
o proprio Felipe Gonzalez recentemente: OS· t~- QU o .non-· á' OTAN que entre ·os .1nqu1lmos, ~
sultados das eleicións xerais de 1986 seran máis Ráxoi e os da Moncloa. No primeiro caso so .e
representativos que_os derivados dun eveq_tual preciso un pouco de senso comun. ~o segun~o
refereñdo sobre a cuestión da OTAN. Por q1:1é? caso ·. é il"ievi t ábel r:ealizár un acto de masoquisPorque o voto ao PSOE seica é máis ·completo, mo.
-
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, parece que é unha estación
O veran nimada para os afeizb.ados ao
pouco ulo deportivo ou polo menos
espectac eles que en bares e cafetarias
par~I ª~~ padau comentando xogadas
dan 0 eadores. Son os afeizoados ~os
~e~o~tes promocionados, espec1alente ao fútbol.
rn Estas "vacacións'.', nas que se
,, roveita" para talar do tempo, ou
próximas vacacións e proxectos
d: divertimento, contrasta amplaco auxe de numerosos deporrn~ te
.

.ª

/f

tes "estacionais", coa prática deportiva máis· intensa para moitos, ainda
que só sexa para lucir un pouco me~
llar a figura, e tamén co trasvase de
afeizoados-sedentários (espectadores) ·
a outras actividades do espectáculo
deportivo.
.
Péro a "sequia" do socorrido tema
futbolístico v.o lta· pronto ás conversas
diárias monotemáticas e monoesque- ,
.máticas case sempre. Só se precisa
que comecen as fichaxes, que empe·
cen as apresentacións e xa se está a

' parolar do Celta que só comprou a
Afihal, a conversa, para que non
dous xogadores e, dí o Presidente se- _decaía, vai dar sempre ao "antagonisñor Ribadulla, que é un tacaño (ten · ta". · En Gal iza hai vários antagonisos pés na terra di outro, e a discusión · mos, segundo a categoria ou .a estadia
sube de tono) que se non aparecen
do despotricamento futboleiro. Pero
3.000 nóvos sócios non pode haber
ha'i .un antagonismo· "summum: Cel.máis· fichax'es. E a 'Conversa-discusiónta-Deportivo; Deportivo-Celta. Asi,
combate segue con ·voltas e riviravolxa sexá en A Coruña ou en Vigo, no
tas, citas de comentaristas e calificatiNorde ou no Sul, conversa que haxa
vos para aqueles que non comparten
teñen . que estar polo medio os dous ·
..as suas opinións, xa estexan presentes
clubes antes de pasar ao "maxiou traballen nos. meios de comunicamum": Madrid-Barcelona e viceversa.
ciqn.
Dirán os paliqueiros, despois de
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Mentres tanto, Moaña prepárase
para celebrar o 15 de Agqsto unha
das probas de máis colorrdo e emoci-ón. Entanto, os remeiros compiten
todos os fins de semana e dias de festa ou festa sen gardar, pero festas Jocais, e millares de persoas desprázanse por toda a costa con eles. E, cada
ano, son .máis as tripulacións que están en liza na nosa nación, cada ano
vívese xa máis dos logros que da tradición. Este ano debutou Chapela e
xa se lle está subindo ás barbas a moitas tripulacións. Bon sinal.
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Gracias a·tódolos que fi~eron posible _a idea de que~- _rrimeira ~misión de
TVGA cadrase cunha.data tan significativa para Gahc1a.
. .
Gracias a tódolo~ telespectado~es . por comprende-los ertos da .rtúsa pn~1elfa
.,
programac1on.
.
_
. .
.A.Televisión de Galicia é unha r~lidade. A TVGA- xacof!t~tlzou. .
Durante estes días estivémolos acompañando cµnha em1s1on especial: ·
resüme do que emitiremos c~n regularidade a pai:ir do p~ó.~im(tSetembro .
Perdoen as molestias·e mantéñanse atentos á nosa ihfonnac1on.
Conecte connosco.
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andar de cacho para testo cos seus
argumentos e de darlles vinte revOltas
para afinal confundirse cun novelo
cardado de ideas, referíndose ao Deportivo, que a eleición de prescindir
de case a totalidade da plantilla foi
moi sábia, que non ·se podia facer outra cousa~ que as fichaxes foron moi
acatadas como o proba o triunfo do
domingo sobre o Sevilla, con Buyo
na porta (algun di que foi o porteiro
brigantino quen deixou marcar os ,goles para que gañase o Deportivo) o
que será con~estado con que a ver de
ónde saen os cartbs (e volta política
do Celta), que non se fixan na canteira, que non fan equipos galegas
(cítase aos bascos), que asi non se vai
a nengun sítio e despois se non ascen den qlde. os xogadores non van poder
cobrar e veñen os problemas (Alxeciras, Tenerife, Badaxoz, Sevilla ... saen
na enumeración de morosos) mentres
o taberneiro se mete na conversa e
afirma que se fose el quen tivese que
lle dar de comer aos xogadores aviados ian; "que se dediquen a outra
cous<!_,_se son uns mantas", senténc ia.

E· o día 25 de Xullo á mañá un nacionalista· conresaca e os ollas entreaabertos, causa todo da trasnoita anterior en Compostela, compra no Toural un xornal e crese que· entrou no
túnel do tempo e fuxiu cara adiante .
. "Gal iza é independente", pensa mentras abanea coa cabeza a ver se ca i a 1gunnha lagaña dos ol-los e pode ler
mellor. Qué pon al? "Galiza gañoulle
a Espaf.ía en baloncesto". "Pero carallo, é certo, xa non estou durmindo,
non soño", exclama exaltado mentres camiña cara a Alam~da. E ·segue
lendo e ve seleccións de Bélxi·c a, -Ir':.
landa, Inglaterra, Fráncia, ltália, P-ortl,1gal... Galiza medalla de ouro en ténis, e cinco de prata. "Joder (isto en
español), qué é isto?", volta exclamar
xa na Porta Faxeira. F íxase máis e le:
"Nos Xogos da FISEC" (Federación
Internacional de Deportistas Catól icos). "Merda, isto é un ha merda, xa ..
mo parecía ... hóstia, a manifestación
vai sair", desprega a bandeirn e berra
"Galícia Ceibe, poder popular", pensando que o anterior é "un alucine".
PUCHEIRO

R-E_GALATE
AVENTURAS
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MARTIN COUTINHO
EN BUSCA DO SOL
De Anxo L':. Baranga e J .A.M.
Esta é a primeira novela de
aventuras escrita en galego. _·
(. ..) Un singular volume dentro
da nosa literatura.
(Xesus González Gómez ANT-N 252) .
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Subsorébese ao periódico A NOSA TER RA por unan.o ao précio de '
2.500 pta. (Estado español), 3.500 pta (Europa),.4.500 pta. (resto qo
mundo).
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a) Subsaicións para o E'stado español:
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Cheque bancário adxunto
Xiro interna~ional a nome ~de
A NOSA T,ERRA, apdo 1371Vigo.
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Reembolso (máis 80 pta.)
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Pago domiciliado . Neste caso cobrir
os dados do boletín adxunto.
·
Banca/Caixa de Aforras ... , .... .....,....... .. : . ..- .
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Titular canta ou libreta .............................................................. .......... : .......... .. ..... : ..
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da sucursal ........ ... .......... .. .... .,. ... ................ .............. ....... .. ~ ..... °/! .. '.. . : .... . .. ..
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Banco/Caixa de Aforras ............................ .............. ~ ·... :~ ......... :..... .'......... :;·.... .
· Domicílio da sucursal ......... :................ :.......................... .'.. .'............... ~ ........ ~.
Número de canta ou libreta ................................................ .'............. :·······... .
P9voación .. ~ ........................................................... Provínica ......................... .
Titular conta ou libreta ............................. :....................................... ... .~ ...... .
Sérval)se tomar r;ip~a de aten~er .ªté novo aviso, e con cargo á miña conta,
os recibos que ao meu nome lles sexan apresentadas· por Prome'cións-·Cultu ·
rais-Galegas S.A. (A NOSA TERRA)
Atentamente (firma)
.... Data ...................................................... .
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" . PUBLI(:j\MOSi..· BNUA NON," A ' .
EDICION ESP:ECJAL,"B DE-STA j.j 1
VOLTA O ELIXIDO .E BLAN- ~
ca AMOR. PARA MOITOS o
MELLOR . NOVELISTA QUE
. DEU GALIZA . NOS ULTIMOS .
'' TRINTA . ANOS. PARA: NOS
UNHA PERSONALIDADE . HUMANA E LITERARIA QUE
HÁI QUE ·. POR AO úIA,
TRAER A ACTUALIDADE. UN
HOME QUE POR CONTRADITOIUAS RAZONS ESTA ESQUECIDO, ESTA APARTADO
DOS
CENACULOS
HABI- .
. TUAIS, MERECENTE COMO _E ·
,. NON D,E HOMENAXES E SI
DUN ESPALLAMENTO E DlFUSION DA SUA OBRA. , ·
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Exposición rioJ'Museo·do Povo_, Galego

·De ROsalí(l a

,~telao,

das palabras as nnaxes

Na biStória dos povos, os seus escritores sempre foron e serán,
ou así debera ser, a voz d;t!Wel~s, que, esquecidos, marxin_ados ·
ou aldraxádos, sofren en silencio a dor arrastada ao longo de
moitos séculos, cunha resignada e ferinte amargura. Na história
-do noso povo precísanse non só as palabias ~erti,das ,n.os libros
como fonte de p~otesta e chama~a de at~nc10.il, sen9n homes
--e mulleres que lo1ten para que a mxustíc1a ca1a como a .
-venda que tapa os olios daqueles que non queren ver.
·

-

·Falernos de .Rosalía, falernos de
castelao. Ma1s non esquezamos -a
todos os que ergueron a sua voz
coma lóstregos de cara os aldr~
xes e os aldraxadores. De Rosalia
a Castelao: "Galici~ -~ 837-1936"
é 0 título da expos1c10n que desde o 16 de Xullo até o vindeiro 15
de Agosto, pódese ver J?.º Museu
do Pobo Galego en Santiago. Castelao-Rosaliª- choraron, protestaron sofreron e morreron na soedad~ máis tristeira dun __país que
non soubo tremar deles. Porque as
suas J?alabras feria~ aos · _q~e non
padec1an fame nen mxustlc1a.
ROSALIA- CASTELAO
Agora cando xa os anos pasaron,
cando' ven de chegar unha "democrácia" os que f oron enterradores con'vértense en representantes
e coidadores dos escritores maltratados. Asi as cousas, non podernos
sentir mais que mágoa e rabexa
palas múltiples xogadas dos que,
sen escrúpulos, non teñen vergoña .
de cambiar de cara para que todos
os recoñezan coma gardadoresprotectores da nosa cultura. Mais
aí está a vida de Rosalía os debuxos do tan zarandeado baniel. E
mesmo a história inteira de Galiza.
Que é moito mais ca un nome, ou
un país. Ou unha exposición.
·
Galiza é a t~rra da que xurden
pedras con voz de berros, e erva
coma olladas dos nosos nenos. E
do fundo da palabra, Galiza, resgatamos a todos os que se foron polos que quedaron, aos que sen medo aos poderes de dentro e de fóra das nosas fronteiras, souberon
erguer as· J?alabras, para que o noso país deixe de ser aterra de emigran~es e vacas fracas.
PARA SEMPRE GALICIA

J

"Galicia, ti non tés patria
ti vives no mundo soia,
i a prole fecunda túa/
se espalla en errantes hordas".
A finais do século pasado e
princípios do actuab a emigración
sacude á xente de ualiza, que comeza cunha longa peregrinaxe por
terras de América, principalmente.
Os barcos, como se pode ver en
várias das fotografías que compoñen esta exposición, convertense
n.o veícl;llO ,que separará a país de
fillos, a rrmans de IImáns, e a fillos
de país .
· Patética é a imaxe debuxada
po~ Castelao, na que un home,
de1tado na cama1, a carne espetada
nos osos e os ouos terríbelmente
aberfos, dille á sua nai: "Eu nón
quería morrer alá, ¿sabe, miña

nai?".
. T'!ffién España foi zona a onde·
millerros de galegos' ian gañar o
pan . Mais a dor camiñaba con eles
e con eles ficaba, ·· , . ,

"Foi a Castilla por ¡pan,
.déronlle fel por bebida, ··
peniñas por alimento... '
Cas tellanos~ castellanos,"
tendes corazón de ferro!"
Federico Garcja Lorca,· o RPeta _
anda1uz... dos -esquecidos, escrnbeu
alguns1 qrb'émas _ adicií:dos1 'á .nosa
poet~a; i;>ola que sentia grande
ademrracion. Os elixidos para esta
exposición, escritos no ano 35,
.nqn parecen· os máis doados d0
sensfbel poeta. Aquí quedan: .
"Erguefe, miña amiga,
que xa cantan os galos do día! ,
Erguete m~ña amqda,
porque o vento muxe .c omo
unha vaca"..
~ai~. o amor de Lorca por Ro_ .
saha d~ixase manifestar. .
Da fuxida á loita pola terta
~osalia sofriu ·na · sua própria
carne, e no corazón, ás ácedas néboas da emigracion. Castelao, padeceu as do exilio obrigado e ,noxento, ·imposto por uns homes
q_ue presumían de 'defender a Gali- ·
c1a.

·Olegário Sotelo Blanco,
~dit<?r desde .· a .-~migracióIÍ

· O, n1illor que se fa1 neste · .· -· .
.·momentó na criación literária
ga.lega é poesia, e nós imos editala"

a

Emigración, fame, aldraxes e
ésquecimento. Velaí a ·profunda
por dunha terra que tentou er- ·
guerse de_<¿ontra os caciques e un
gobemo que somente lles quitaba
todo, a cámbio de maltratalo e
desfacelo.
A princípios deste século, o
agrarismo .acadou o seu grande desenvolvimento, no que participaron, activamente, os labregos acomodados, mestres, abogados, cregos e indianos retornados á terra.
Este movimento sociál é o de
meirande fortaleza e orixinalidade
que se produce na Galiza contemporánea. Con el conqueríronse vá. rios éxitos., sobretodo, a ·loita a favor da reaención dos foros, a introdución de melloras técnicas no
agro, denúncias do caciquismo
municipal, publicación de xornais
e construción de escolas e camiños
públicos.
Mais a nosa terra seguía esquecida do goberno de Madrid. Un
mapa significativo de finais do século XIX, amosa este abandono.
No mapa das vias ferroviái;ias, :
apresenta a todo o Estado con liñas que comunican o Norde GO ·
Sul e o Leste co Oeste, menos Galiza, que aparece toda
branca.
·
.(
O bico negro da morte
Os movimentos que xurden en vários pontos do noso país, contra
destas inxustícias, son esmagados
pelas for~as da orde público. Imaxes de manifestacións, de protestas e as da garda .civil pousando
quedamente.¡ cun certo ar de orgullos polo deoer cumprido, despois
de zurrar nos homes e mulleres,
como ocorreu no levantamento labrego de Oseira, no ano 1909, no
que houbo mortos e feridos. E como sucedeu o ano pasado, _cando
os restos de Castelao foron traídos á-pátria, nun acto aeprimente e abafante, _polos que xamais
quixeron ouvir falar del.
Mestres os movimentos son es~agados, a emigración e a inxl]stícia zoan no ar da terra.
· "Naide porque te levantes,
che a'/arga a man bondadosa,
naide os teus prantos enxulfª•
i homilde, choras e choras .
E Rosalía chorou o abandoo
no que todos a deixaron. Somente desde Cuba, e desde os rexionalistas cataláns, chegaban palabras
. de -animo para a ,Poetisa, e al~un
has axudas economicas, nos u1timos anos de penúria da escritora.
Soia, na sua casa de Padrón.., xe'miu diante da súa filla mai_o r, Alexandra: "Abre a ventana, que
quero ollar D mar. pcr derradeira
vez". Morreu o 15 de Xullo de
1885.
Castelao finaba, 65 anos despois, en Bos Aires~ e o seu corpo
era enterrado no cemitério da
Chacarita: · ·
·
· ~

Olegário Sotelo Blanco, un galego.afincado en Barcelona, que
Rublicara, iniciando a activi~ade literária, un- libro titulado
~88 gallegos", empezou tamén ali a sua andaina coa editorial .
qu leva o sen nome. Ahiniador cultural desde a editorial e desde
a emisora "Radio Amistad", recentemente pechada pola .
Generalitat, Olegário Sotelo Blanco estivo en dias pasados por
Galiza apresentando os dous últimos libros editadns, "O Conde
de Viloide de Xavier Costá Clavell, o "Tertúlia", a polémiea
novela de Xavier Alcalá, e tamén a Colección "Leliadoura"
principal proxecto editorial en G_aliza para lle dar saida ás
.
criacions dos novo.§ poetas galegos.

-De qué actividades ven denantes de fundar a editorial?
-Levo vinteoous anos en Bar. celoná, onde fun eomo un emigrante máis, e onde exercin várias
actividades, especialmente a construción; hoxe teño unha empresa
constructora. .A partir daí instalei
unha Galeria de Arte no edifício
·"La' , Pedr~ra", e a través d'ela ]ptroducinme neste mundo~ e,tamen
pdr algun libro que escrebera, e
· comp;rendin., as dificuldades que
1
habia para ,p ubliear. Así empecei e .
rerpatei sendo. editor.
""
Non·m,áis mitos
~Qqé ten que dtcer ,a ,esa idea ,
que hai. do teu "ín~c.en?z~o"_ da .
Iria-AÍxentin~~- noi:i .,dá .igtlal. Mais , cwtuta
g~lega?
'
. '
. J
of q!J~ JámpoU:co a~ ~gual é ·que en
· · ' -Eu ct;laborn con todas as en- ·
Galiza, o povo non·soubese a quen
tidades galegas ali; sigo sen do só- '
perqia-; :' ·
·· ,
cio do· Centro Galego. Mecenazgo
Viaxar pota ...: exposicióp. que
en todo caso cando comecei coa
oferece ó Museu do Pobo Galego
galeria, levei escultores, pintores,
' compostelán, ao longo c:ie mais de
fixéronse conferéncias. .. · téntase
cen paneis, é viaxar polas estradas
facer o que se pode en favor da
galegas, cos .seus nen'o s de olios
cultura. A min mterésanme a líntristes e olla~a lonxana, por abrigua e. . a cultura galegas, e intento
ga. . .
aportar o traballo que poda. Non
E viaxar polas veas de dous gaé mifoenazgo .
.j.
legos que en nome de todos, eses .
que eles ben sabian, verteron bá-Os primeiros libros da sur edigoas e rabexa ·de contra dun muntorial . nondefinian ·unha determido inxusto. Dunha Galiza a sofrer.
nada liña de edición. Agora parece
De Rosalia a Castelao: Galiza.
que se decanta, defínese rnáIS ....
E tesgatemos a verdadeira ·ima-Unha- editorial que empeza en
xe, e razón de ser destes tres no~
Barcelona, totalmente desconectames, e de todos os ql:le-están tras.
da da realidade dos autores, que
deles e con deles. Non máis mitos,.
non tiña confianza... Asi como
non máis monumentos e non mais
agora estamos asulagados de orixiactos de chaqueta e g'!Iabata.
nais, ao princípio non había nada
, pois que non eramos coñecidos.
Empezamos con bon pé coa séCARMEN G. ARl;S

rie, que segue, "Resgaten, da que
empezamos con "La Centuria",
continuamos con "Ronsel" e "Logos", pois víamos que eran o b.ras
rmportantes na sua época e moi
pouco coñecidas .. A partir daí ten- ·
tamos consolidar es~ série que é
de recuperación. "Medusa", foi,
giácias a Ba~ílio Losada, unha
obra tamén resgatada pois tamén
estivera a piques de ser editada anteriormente en Santiago. Desde·
·ese momento entramos-en contacto coa xente de Galiza, grácias ·especialmente a Basílio que é un, dos
grandes cola hora.dores nosos.
_ Agora 1 .~sta,~os. entusi~mado.s
,c_oa .,c_olecc1qr:i, " l:>eliad0w-.a3 .-A. resi-1
1
· peito desta óótasenos en cara que
non ternos asesores ~alegos e témolos: o próprio Basilio Losada e
Xesus González Gómez. Os outros
permítennos librarnos dunha série
de problemas como o amiguismo1
en canto que o que nos interesa e
a calidade, e eles dirixeJ,l as.mello- .
res coleccións de·poesia do Estado
e teñen sobrada solvéncia para dar
a coñecer fóra aos nosos :r.oe,tas.
Tamén se contempla a pos1bilida~
de de facer edicions en bilíngüe·
ca talán-gal ego.
.
-A resoeito da liña linj?üfstica
'da editorial, duas cuestións. Parece que agora xa se decantaron cara
o galego...
-Si, si... pero .non exclusivamente. Cando vemos un traballo
interesante ... pero· ten que ser so·bre Galiza. Agora mesmo vai sair o
libro "Crónicas desde Marruecos"
feito por J3en-Cho-Shey, un home

que está abandonado! enfermo e.
ao que. se lle levou a bibliotegi toda· a sua vida, e que case é unha
homenaxe a este home tan imppr:
tante. Está en castellano, e levará
un prólogo de Camilo José Cela ...
pero o demais vai en galego, agás
esta todo vai ser en galego.
-E a respeito do problema ortográfico ...
~N ós somos da asociación de
editores onde tomamos uns acordos. sobretodo a respeito dos libros de texto, para os que hai un-has nomas oficiais da Xunta e o
ILG, e -se chegamos a editar libros
de texto fariamolo ria normativa
oficial. Pero, por exemplo en "Le- ·
lidiadoura", non irnos pór nengun
problema e vai ser publicado co- mo veña o textó.
A verdade é que, se non prima
un problema de calidade, irnos publicar na normativa da Xunta porque, entre outras cousas, precisamos da sl'.la axuda coa merca instucional dos trescentos exempla·
res.
-Todos os editores falan de
que a :ROesia non se vende, · con
qué espirito e por qué razón tiran
á luz ·a.colecci6n "Leliadoura"?
-Fixémolo ·precisamente por
iso. Estamos convencidos de que
neste país o que mellor se f ai neste intre na criación literária é a
poesía. En canto á colección realmente vende pouco a poesia, pero
estamos tendo unha resposta importante, e se ternos os cincocentos sub's critores esta colección pode ir adiante. Se en Galiza non se
consegue esta cantidade haberá
que replantexarse se non haberá
que pechar o país á poesia e que
poetas e editores se dediquen a
outra cousa. Pero son optimista; a
xente está respondendo.
-Cais son as suas relacións coas
demais editoriais e coas institucións?
- Fundamos hai uns anos a
Asociación de Editmes, que teño
que dicer.i e .sábeme i;nal facelo,
que non runc1ona nestes momentos1 e se segue asi eu seria o primeIIo en deixala. Pero as nosas relacións son boas, hai editoriais
máis grandes con proxectos maiores, pero nós pensamos seguir coa
nosa, seguir independentes. Ta- .
mén coas institucions en canto ás
axudas ~-~rcando libros que se
axusten a normativa oficial, nos
libros que non estexan nela non
lla pedrremos xa. Relacións normais coas editoriais e coas institucións.
·
-Sairon á prensa, ANT tamén
se fixo eco, os problemas que .surxiron coa emisora "Radio Amistad"; fálenos do seu futuro e outros proxectos que plant exe~ _:_A emisora está sofrendo un'
revés. E 1111 proxecto do ano 80
para o que tiña apresentada toda a
documentación e hai ainda un do- cumen-to dun C('.)nseHeiro-dat Oen~
_ralita'.t ·q ue a autoriza, e de süpeto
pec.uª1'ona, :o qµe se tomou como
un ha discriminación co~.. colónia
galega. De momento houbo unha
resposta importante tanto de Galiza como ali, e penso que na Gene.ralitat non van ser tan cazurros de
enfretarse coa comunidade galega .
Pretendemos facer unha emisora libre, baseada nuns plantexamen~
tos. culturais, que_é importante .Para a colónia galega e para Galiza.
Nas emisoras da Generalitat non
nos dan acollida, nen nos deixan
difundirnos e comunicarnos entre
os galegos dali.
·
No tocante a a·ctividadés futuras estamos totalmente volcados
cara ·do .proxecto editorial en canto a aproximación a Galiza e dis- ·
postos a J?Ublicar cada dia máis
cousas e amda a ampliar as liñas
de coleccións. ·
XAN CARBALLA

·Guig,irO·-:
'("
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Xohán Vicente Viqueira
(1886-1924), nacionalista galega, europeu moderno
d Sen cfa'ses~ , conxugando -sen
profundizar e un tan1o inxenuameilte- os termos nacionalismo e
socialismo: "Eis dou.s termos que
non . se poden contra26r: nacionalismo e socialismo~ E roáis: o
segundo é probabelmente un
to do Qrimeiro..(.:.) ¿Cómo sintindo a füeal comurudade de patria,
2ode. se tolerar que haja ciudadáns
.ae duas clás, os probes e esfameados,, e os ricos . e pr~viligiados?
¿Corno non sentrr nQJO, en que
para: . os uns sexan todos os bens
yida e para outros nada? o nacionalismo ñon ve roáis que innáns
na patria, e él quere que todo o
ben comun pártase, entre irrriáns.
¡O nacionalismo é o santo calor,
pai do socialismo!".
.
A sua senténcia é definitória: os
_povos cos cidadáns enfrentados ·en
Ioita de clases "cedo ou serodiam'e nte morrerán", mais aqueles ·
nos g_ue non ex.istan diferencias
sociais· "non teñan medo á eternidad.e ". Cómpre ter en conta que
p_or estes anos unicamente Xaime
l,luintanilla ou Vitor Casas defenden o socialismo no seo das
da des.
.
Deste xeito a dialéctica entre internacionalismo e nacionalismo
semella estar clara para el: "Con.servando sempre un horizonte
mundial, profundicemos nas fonduras da nosa raza e da nosa his-

X. TORRES REGUEIRO

Viqueira é hoxe unha das figuras
do nacionalismo galego máis esquencidas e menos esfudadas. Pe~
sie a _gue · no 197 4 a Real Académia Gallega lle dedicase o "Dia
das letras gal~gas" e s~ reedit?-sen
os seus escntos, carecese amda
hoxe dun estudo global da atitude
e pensamento desfe ignorado ideólogo do nacionalismo galego ·dos
anos vinte . Posibemente a sua escasa obra galega, cortada por unha
morte prematura axudou a esta
situación. Mais, de seguro, os celebradores de exéquias e cerimónias funerárias aproveitarán o ano
que ven - centenário do seu nacemento- para entrar a sace> na figura e obra de Xohán Vicente Viqu~ira., ~en ~gardar a tal data de
amversano , irnos procurar tracexar as liñas xerais da sua vida,
obra e pensamento; na seguridade de _que out~os mais capacitadps
podertl;n amplialas e analizar ma1s ·
cumpndarnente.
UNHA VIDA CURTA
E INTENSA
Xohán Vicente Viquefra LópezCortón nasceu en Madrid por
circunstáncias familiares , o 22 de
outubro do 1886. Os seus pais
eran galegas, at9p~dose .~ ,raiz
materna na _2arroqma rnanna de
San Fiz de Vixoi, no concello de
Bergondo. Alí o seu abó , indiano
rico e p ersonaxe importante no
Rex urdtm ento da cu1tura galeg_a
polo seu labor de mecenas do " 'A1bum da Caridade" posuia unha
quinta que ain da hoxe pertence
aos descen dentes.
A sua nai muller cult a e de fo rte
persoalidadei casara cun seu t io ,
x eneral de ntendéncia e moito
m aior ca ela. Yiqueira foi o segundo dos dous fillos do matrimónio .
Aos poucos anos de nascer tro uxérono a Vixoi. Aquí vive até os doce anos nun amóiente rural Despois dun primeiro ensino na aldea,
no 1898 volta a Madrid, cursando
estudos na "Institución Libre de
Enseñanza", á cal sempre estivo
ligado, incluso por vencello s familiares¡. pois Manuel B. Cossío - un
dos rundadores da Institución-,
ad<?itaban a pasar os veráns enNixoi.
Aos 15 anos unha grave enferrnedade cébase nel e xa non o deixará até a marte, arrast rando toda ·
a vi<;la grandes dóres e mágoas. Durante meses inteiros estara deitado
na cama. A causa do mal irá a
F ráncia, a partir do 1902, i;esidind en París, onde é operado duas
veces. Ali estuda por libre na Sor·bona e, ao cont acto con mestres
corno o famoso filósofo Henri
Bergson, xurdirá a sua vocación
.
fil osófica.
Volta a Madrid, onde fai a licenciatura e roáis o doutorado en
F ilosfia. . Máis as suas arelas de
a2erfeizoame'n to lévano, desde
1911 ao 1914, a viaxar becado
por . A!~Il_laña, segy_in~o cursos e
semmanos nas ma1s rmportantes
universidades do
momento na
d~scii:>~jn.a filosófi9a: B}!rlíµ, Leipz1g, Gotmga. Dedicase a ps1coloxia
experimental, traballancfo e investi.gan~o cos mellares profesores
alernans. Surxe a guerra europea·e
volta, exercendo un tempo de ensinante na LL.E .. Casa con Xacinta Landa, de orixe portuguesa e
tamén vinculada á Institucion.
No 1917 gaña a cátedra de Psicoloxia do instituto de Santiago
de Compostela, pero no mesmo
ano pasará a ocupar a cátedra da
mesma matéria no instituto da
Coruña, onde xa estará até a sua
morte, gue acaece na aldea da
Lagoa (Bergondo ), o 28 de Agosto
<lo 1924, aos 38 anos e en plena
madureza intelectual. Tivo un enterro civil, como desexara, e a sua
c~rp.pa -a carón ,do cemitério ca:
tolico ·de San Xoan de Ouces- foi
obxecto de polémicos enfrentamentos entre o crego da parróquia
e a família, chegando a dirimrrse
a cuestión no Tnlmnal Supremo.
UNHAOBRATRUNCADA
Cando Viqueira chega a Santiago, no 1917, é practicamente un
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a sedr ·modelos arquitectonícos"
Xa , ~quela, C01)1.0 ainda hoxe ·
pohhc~s meset~rios coidaban' ~:
sua teima umforrnista
ue
mesmo se fai un~a escala~ Be~
gondo, que .en _Sevilla.
Xoha,n V1ce11~e via ·a ne.cesidade·
dl!nha forrr_iac1on. profisional, máis
alo do ensm9 prunário "seguindo
ne~to aos p,aises est~ang~iros máis
a.d1antados . No e~smo u:µiversitáno defende un ensmo pratico for?- da~ "aulas mortas" da Univers1dade., en contra do teórico falso
, e valeup de conti~os que se estilaba .e a1!1da se" ~stµa. O papel da
l!mvers1daqe , limitada a. producir
titulas, fna e esmorecente" é
posto en. ".Uestión . por el. Propón
unha actiy1d.ade ,~studiantil parale,
l~ e academ1ca: No seu canto viran grupos de estudos que moitas
veces formaranse P.Ola libre e fe.
cunda do estudante" .
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descoñecido .· Daq_uela viñan de
criarse as Irmandaues da Pala e Viqueira envia un artigo ao órgao
das Irmandades - A NOSA TERRA - , declarándose nacionalista. Porteiro Garea e Antón Villár
Ponte (~undadores das Íf!.llaridade.s
de Sanhago e de A Coruna, respeJtivamente )1 entrevistaranse con el
e únese ás rnnandades.
·
i'i_os ·se.te anos que pasará .na Coruna va1 desenvolver unha· mtensa
laboura · galeguista, redactando artigos _ sop~e os pro~íemas .de Caliza en vanos xorna1s e rev1stash e.specialm ente en A NOSA TERKA;
pronunciando conferéncias en ·
centros sociais e culturais da Coruña sobre os problemas socjai~i económicos e cultu.rais de Gahza;
}?residindo algun tempo a Irmanade da Coruna ou de director e
conselleÚo do órgao das Imianda- ·
d~ .
•
Viqueira, home relacionado e
coñecedor das escolas e correntes
filosóficas alemás e europeas, colaborará arreo en folletos e revistas es2añolas e ·europeas, con tenías relacionados coa filosofia e a
psicoloxia. Escreberá un libro d1e
Psicoloxia infantil e, xa po~tuma
mente, a sua viúva levar-a á imprensa as as leccións de· Etica que
Viqueira imQartira aos alunos de
sexlo curso ao instituto de A Coruña. O libro, reeditado en Madrid
r.or Juan Pueyo, levará P.or título
'Etica y Metafísica". Fai ademáis
traducions de Hume, Berkeley,
Teó~rito ( est~ ao galego) ~ o.utros.
Mais para nos a obra ma1s importante de Viqueira é a relacionada
ca problemática do seu país, espallada en xornais e revistas e reunida á sua morte no libro "Ensaios

erelJoesias'-'.
As suas ideas e teses
exan unha gran claridade de

riensarnento sobre a realidade e o
füturo da nasa nación, nuns anos
en que o nacionalismo estase xestanáo como "corpus teórico". A
influéncia que débeu exercer en
Castelao, entre Olitros, é ben notória. As princip'a.is teses e ideas
que o ~ianxeir9 v'e rte no "Sempre ·
en Ghliza" estan xa presentes dalgun xeito nos escritos de Viqueira. Temas como a·dialécticá nacionalismo/.intemacionalismo, nacionalismo/ socialismo, os problema,s
do ensino e a língua, a procura
dunha ·arte galega, a necesidae:ie
dunha autonomia ihtegral e .dun
E~tadq feder~l7 ·son abdrda.dos ppr
V1queua -ainda sen desenvofver
totalmente- con ' cJaridade e segu:
ridade. ·
. . ·
. '

1
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. UN PENSAMENTO
MODERNO E VIXENTE
Home de boa situación social, in•
telectual considerado, con boas re. lacións na Corte, cosmopolita en
· París e Berlin, Vigueira ten tempo
de botar unha· ollada. ás suas raices. O panorama é desolador: ·
"Qué rnágoa para un galego enxebre, europeio, .moderno, cando
considera · o estado do seu povo
~1 ). Mais diant~ desta postr?-ción
. .. b povo non canta fodavia un
himno de revolta e _guerreíro; o
p_ovo _non pideja~ yencfo que é inútil, nm pan run ubertade: o povo
emigra" .
Compre , pois facer algo. Mais ,
"os esforzos individuales ' non
abondan; ternos que vivir en comunión espiritual co noso _povo.".
Diante da realidade sociaf gale~a,
Viqueira aboga por unha socieoa- '

'As 'Belas Artes son unha das
grandes paixóns de V qiueira, mais
"o arte non gode pecharse na· sua
torre de marfil; chegará a hora en
que por falla de .ár morre". Por
iso proguñ~ unha arte ~os ollos
abertos a vida real, enraizada coa
terra e co home, non de costas ao
povo ; en suma, a necsidade dunha
arte galega. Porque "a história fala
sempre en favor do artista que
comprendeu o seu propio ser" . xa
·que se a un povo se lle fai procedr fóra da sua persoalidade, imitando a outros xurdirán "obras
de ~gundo orde"_ e~ " ¡Por des
graffi.ª- temos tantas na nosa terral'.
,
Para un home adicado ao ensino
tomo Xohán. Vicente, a escola t iña que ocupar un amplo _espácio
no seu pensament o . Viquerra qu er
unha escola g!J.~ega , que a língua
galega co espmto gafego penetre
na. escola: " ¿Non ·e alJsurdq qY.e
ho1e i;ias escolas ruraes a na~ m ~1s
das vilas falen os mestr es os discípulos en castelao ... ?. Adem áis
. "A roáis singela pedagpgía dinos
que o mestre ha chegar e.as suas
palabras 6 fondo · da y:'alma do
neno. ¿,E · cómo poderán chegar
con verbas estrangeiros e incomprendido?". Viqueira quere .u nha
escola aberta á vida e a realidade
social do noso país: "Quixera
ver n' ela o centro cultural dos
· cm pos e das pequeñas -vilas. N' ela
del5en fundarse bibliotecas , no
posible circulantes; '. n'ela deben
organizarse conferencias sobi:'os
problemas do momento, agrícolas
e económicos ( ... ) E que todo;
d}!sde o ler até o insirio máis alto,
fagase P.ensando que o saber soio
val canüo é saber para a vida. :.".
Pero · Viqueira recoñece que a situación económica e a formación
J?edagóxiéa dos mestres non é a
•1 axeitada para levar adiante un tra-·
bailo digno: "Ternos de -etguer a
sua situación económica aunien- ;
tándolles. os noxentos h:~beres que ' '
hoie lles dan como uhha esmola
C...:J Mais §e ~rgu'emos a· sua p~si- +
cmn econom1ca ternos qtie erguer
tamén a sua forrnaeión pedagóxica
e cultural". Propón para iso a chación dunha nova facUldade en sustitución das· Escolas Normais, "das
que ja até os políticos da institución _pública declaran a 'inutilidade refativa" . Con isto, ademáis de
darlles - unha elevada formación
"farias~ ~ obra de justicia de igualalos c os mestres secundarios e
universitarios". Declárase contrário ao ·c orpo de profesores "vitalício" e aboga por unha renovación
·
dos mesmos.
Sobre- os edificios escolares dirá
"A nosa arquitectura gale_g_a vaise
perdendo rapidamente. No seu
cnto énchese o país d' edificios
feios, sin carácter. Unha maneira
de ' conservala .e desenvolvela sería declanila .obrigatoría · para os
edificios escolares, q1:1e cljegarían
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Viqueira, federalista , arela· unha
solución federal aos problemas das
nacións do Estado..; para cheg_ar a
unha Federación iberica. Incluso .
chega a en unciar ·a sua conceición m aximalista ~' d'un futuro estado republicano fe deral socialista ou social" . Quer unha España
"ainda por facer, onde sexan libres as naci óns que a. forman".
Por iso - con clarividente anticipación- a autonomía valeira de contidos e com peténcias amañada en
Madrid non lle serve : " O que se
quere é non combatila, se!1.on facer d'ela ... arma d'aso ballarnos
novamente. Estarn os fartos de escravitude. Calicia do fo ndo do seu
ser esige a autonomía integral,
condicion para ela ser granoe".
Pide a substitución das Diputaccións por un Parlamento Gafego.
As acusacións de seP,arat1smo,
Viquejra Jesp_onde: '.' ¿.Qüé ma.is.
antihespanol i estran1erro q1:1e o
centralismo re'alizado po-las amasias francesas e alemáns dos Austrias e Borbóns, que destruie a
eséncia d'ljespaña, que é · unha
·admirable confederazon ae na.'
?" .
cions.
,
Pero o Viqueira máis radical latexa nestas verbas: "Galegos, sede
dinos de vasos.ab.ós os Irmandiños
que há cinco séculas erguérons~
eJ:il Galicia, arelando regerse ¡;or· s1
.mesmos . e non teren donos , .pa·ta· ·r ematar "" ... salla · só dos vosos
·beizos
o berro 'dos Eovos
grandes :
.
¡L1bertade
oumor: e !"
.... . , '",,,,,.,.,.v .
Haberia que falar ainda go seu
papel de cfrrixente politice, .(11011
en b~lde chegou a p!:_esidir a !~
mandarle de A Coruna -a ma1s
numerosa en militantes- no momentb da escisión entr.e os 9haruados "políticos" e '.'culturalistas ),
ou do orador, clo poeta, do filosofo, do pedag9go, ·do psicólogp,
das suas relac10ns co Portugal rrmán todo iso pesie á sua curta
traxectória vital rachada en pdlena
xuventude e arrastrando to ~ a
vida o estigma da dor e dé! elllermedade. ·
NOTA:

.

1.- Esta cita , e todas as seguintes ~
tán tiradas de vários artigos de V1·
queira, uns publicados no seu mon:'en- ··
to e outros post~mamente, _re~oll1~os
no volume "Ensaios e poes1as · Cita·
mos pola edición de Galáxia de 1974.
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Óoses de miséria ao .pechar
0 curso ·

. -- Os'~Utiós
para1sos -_,_

EUS~BH;> ·

LORENZO

1

portant~: - a própria reivi?áic~ción
de que e xog_0, ludos, d1vertrmen-

aiongact'C:)s/ · at;avés da sepafación/
e .da rnorte:.. " .
·
·
-to. Criación por un lado e éloertza,
Esclarecer, definir nun instana·n fermidad lpathos) ·por outro xa
te os instantes da vida. Sinto ql,le : e's tan no -mesmo conceito do finxi- : ·'.·' algo de min- mesmo haLtam~n némento dé Pessoa (ser mi, mesmo e ·_. se libro, algo parte nesa xéira ..· . ·
ao tempo saberse fragmentado,
· . Construir un ,paraíso con pa~a
múltipleJ. ' · · . . ·
-· . "':: _: bras de es~urna._ Aspalab~a~,,alin: A poesía adopta a fC!rma de Pª: .!. gua~~ en_s1 mesi;i,a (a escna que e
Cag!ill? e. ~orpo ) son. o cornprolabras. En Paulino :Yazque~ .ha1
que recoñecer ~11,a voz poehca,...
mJSo nn~diat~-- do e.scntor porque
· unha: pluíal noticia de poetas e de -; ·
es~e~e e· ~n s1 !Ilesmo un compro-teimas continuadas: Ehot, Pound, -.
rnJSo .coa 1dentidade: .Algo que un"
Dante, algún . tróvador de antolo- " ha ehque~a tan estr~Ita e ~esaforxia .e por ende a morte, o t~mpo
tunada co~o poesia s~cial n~!l .,
irñplacábel, a razón do discurso, a
soubo . designar._, B ·Paulino Vaz" .:
fertilidade. A memória borra, coquez, escolle compracerse noutros
mo a água na are-a,do mar, as pala- .
.para1sos:
, · _
Aprendemos dé. Pessoa que toda a
bras .xa ditas. O ·poeta fala de. todo
. . As pa~abras de Mendmo, aq uel_~
poesi(I. é un ·finximento e o poeta
. : iso e lembtar é rnorrer. Ha1 esta
xogral que se fragme~to'll; en amao seu intérprete. As palabras non
intul.ción no soneto XXX de Shada · ~ en illa. son o -pnmeuo tes-tedan conta dos feitos reais e escre-kespeare: "Eu convoco mernórias
Ihllño de ·modernidade da nosa
ber consiste en declarar lugares para as cousas; tálvez para· amparar~
de cousas pasadas/ ·e su~piro ao
poe~ia~ ~ m'!-t~ria da .reflexión. ~~s~
lembrar tanta cousa ansiada / e
te hbro e -clas1ca mais a cond1c1on
nos dese asombro inicial que asócon ánti_ia dor lam~nto,, o valeiro
e textura dos st:us. verso~ é moderCia unha voz a un_conceito (a idea
do meu Tempo quendo.
'
na e o poeta sa1 arro~o da escolla.
está én D~mócrito·1 resgatada por ·
Os. seus i;oemas resprran co~a :un
Paulino. XQga coas . pal~~r,as
Paz sobo epí~rafe 'Palabras; sombras de obras'). ·
mais sabendo ~ue son a·cond1c10n
animal na pe1:mmbra, con frem1to ·
De. Novalis e HOlderlin concluímedular do disc~so, do que se
e fulgor ..na. S?,tdade. . .
, _
· A cond1c1on do discurso e pro(nos) mostra . ·Por iso fala cos ter-mos que a poesia (c_omoi~cido armos máis simples, diários qu-e nos
priamente a do tempo -di o pcie~
quitecturado de palabras) e amosdeparan auséncias queidas nesa ca- ··
ta"'"'. Acougar na linguaxe é o fin
tración do·real e a única realidad e:
Aquilo que non morre, "o que
sc,i él-a espéra da rnort~_, no lugar da "
porque esa é a saí~a. º6ost_9 das "
permanece; fúndano os poetas"
dor..
·
·palavras que sabem aterra, a agua, ·
-aos .frutos de fogo do _verao, .aos
·os · poemas repiten os -lugares
dicia o autor de Hiperion deixan-.
do como única verdade a condicomuns_de ·sempre · mais a voz-do
barcos no. vento, gosto das pala. ción de qúe sexa poética. . .
poeta r¡iodulo o entorno coa sua
. vras lisas corno seixos- rugosos CO"
- Cunqueifo dec1cte ser pnmeu:o
voz plena._Cón isto confire outra
rno pao de centeio. Palavras qµe
poeta (-antes de ser MerlinJ e no. ficheiram a feno e a poeira, a_barro ·
·dimensión ao real~ · danos a visión
nal taméri. Dos seus versos apr.énpersoal do mündo.
e a limas>, !i resina e a sol. ", dira-,
dese que a poesía é- un acto m_tei-_
A -morte xoga _co amor no ennos Eugenio de Andra_de. E tod.o
ro pleno e ao tempo gratmto.
· .xadfozado mainel · seu· do_. libro:
para inve!ltar un paraíso. Ourec<?M8.is é tamén a única salyación po"Conternpla/ o van que nos depabraló, quen sabe!
·
·
rou/ a co'n dición do _tempo e o ·
·
·
síbel, o acto ,ruáis humano e com·prometido cunha língua e un paamor/ que é unha mesrna7 causa
(1). Seixo de desfacer o&. dedos.
estéril que per_demos/ na distanvo.
. .
~
. ,
Sotelo Blanco, 1985.
A prin.!_eira regra do xogo sera,
cia/ onde-· os ollas e as rnans/ están'

:(Preséncia .de
· Pauilno .-Yázquez
na.poesia galegá)
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REVERSO
DO ESPELLO

xosé ramón pena

e9

ed~fu '.X'2rais de 9"kía ~e

rrativo_ as que q~- leito_r qu_eira . As
"Cielos! cuanta rnise~i'a· para soveces mcorrecc10ns ·histoncas sal- ·
brevivir" ou algo as1 icia unha
canción de Aute nos meus ,anos
(iican o texto, o u tras lingüísticas
mozos (mead9s dos 60). E e yerpronto por · cedo) e outras poedade. Quer d1c~r, para_ s,oprev1v~r
mas do prot~onista da novela
necesitamos mo1ta, m01tlslilla,
marecen reca rados ou non, enséria. Nuns terrenos - claro- mais
m, que se3uimos de recheos.
que neutros. E un dest_es terrenos
CoJl to o FF sabe artellar a noe a narrativa gal~a, e1do onde a
vela, sabe darlle forma ; que consimiséria é nai e senara. Un terreno
ga atraer a a tendón do leitor, é
onde se ve.nta que o arpaqor -o
agua .Rara outro rodício: tópicos a
escritor- vive para os premios, P.ª- . . mane eas de novela situacional vera o Blanco-:Affior e para o Xera1s, . - remos pasar polos nosos olios; o
.. .. ___ ,
non porque ,sinta necesidade de _esintento de manter certa 'intriga
creber, senon porque pode gan~r
que podá interesar ao leitor, escauns cartos que sempre son l::ienv1paselle das mans por non saber
dos. Sábese , e non se di en voz al'ifue nar~ar, e_ ter que desvelar o pota, que moita xente non ~e quer
·
el misteno antes de hora. As
apresentar ao Blanco-Amor, son
iniciacións sexuais gue .polo mecartos mais Earecf s~~ q~e -log9
nos ~odia J?Ór alg0 de erotismo na
·da desgracia a expenencia da pnnove a, ~edan~e e~ . anda, e:11fin,
meira edición- se · esixe calidade,
·que a po ~eza e mas1q eu ev1dencausa ~ue se ollamos os nomes e
te, parecena como se _o que cantaas nove asXiremiadas vemos que si.
se agora na nosa narrativa fose o <.
Como o erais empezou aoondo
. recordo, .a lembranza; como se a
mal, os nosos narradores aló que_imaxina'ción fose pecado ou algo
O filme de God.ard Deus té salve,
ren enviar as suas causas. Veremos·
asi (Tertúlia, . unfia parte de o
Maria estreouse na Europa ~atina
. ~u é pasa, ·en Xaneiro falaremos to. Griffon e mais a presente c~n~a
baixo unha , camf?aña de misas e ··
os.
cun mesmo fondo , a novela historosáiios promovia.a (contra -a 9piDicíase que a narrativa galega é
rica (sic) está a facer verdadeiros
nión _d a prÓJ?ria OCIC) polo inqueun terreno cheo de miséria, ·certaestragos,. etc.). Pareceria corno se
do Polsky-Papa-Show e os . seu_s.
mente. Se volvo a ollada cara
facer que o leitor disfrute fose un
Marimba7Boys, que ao mellar v1atrás, ~uer · dicer ao comezo do
crime de lesa pátria. E mesmo o
ron o filme -e achárono ofensivo
curso, · etembro do 84, e remiro
Fernandez Ferreiro, que nos dera
para a Santa e Católica. ou blasas reseñas e as novela.s que en galenovelas -calidade ªJjªrte- caue infomante, ou irreverente, ou·... ; e
sairon, non me boto a chorar
tentaban un certo isfru:te o leigue ao pio.r mm sequer o viran e
e puro mil¡}fee, xa que, aparte do
tor inda aue a moralina ou a poutalan de ouvido, mo1 probábel hi- libro de A redo Conde, qué poca consis éncia ,escarallábano topótese porque se non saberian que
diamos salvar? Sexamos, por un
do , dedícase agora a ser ambicioquen o 9-ture de cabo a rabo fai
intre, sérios. Nada apesar de noso, a querernos dar histórias '.'duReniténcia abo'ndo sen necesidade
mes ¡ue un dia frodan salientar coras", con elementos coñecidos hlor.
·ae misas nen rosários alleoa . mo ntón Cas ro, o demais pura
todos e gue non son máis ;\:ue .'sCorno dado .anedótico contamisérja: A. ~a~rat-iva galega, existe
tórias "duras", con elemen os coreivos que no segundo ou terceiro
!'llerce ~ nusena:h e fiarece que ~ela
ñecidos por todos l que non son
dia de proxecc1ón en Barcelona
unos v1ver nun a emEada; muamáis que histórias que nos contahabia máis . presuntos católicos ·
de, relede os nornes as novelas
ron unha e mil veces ao longo dos
protestando fora que espe.ctadore~
~ue nos tocou sofrer, aturar (inanos. Se antes nos martinzaban
.vendo o filme, e iso que a sala .e
uo libros dé relatos) neste curso:
con relatos......de rapaces de -aldea,
p~quena. Porque xa o advertia
Tiroliro a 8ete voces, Me4usa,
¿afaora seremos martirizados con
·Marc Esposito unhas semanas an
Amanti~ Crime en Comf¡ostela, O
re atos que nos Jalen das cobar- ·
tes nun media' francés (ollo, franPelirio o Lume, Tertú ia, etc. (e
días .dos nosos intelectuais e coucés, eh). cada novo filme confirma ·
as que non cito por~ue é rnellor
sas polo estilo? Pode ser, a miséria
que. Godarq non interesa, non ~.o
calar que cem burros alar). AlgUl}que enche, 3ue domina a narrativa
necta co publico dos 80. Algansha cousa que . pode ser apresentagalega _actua. só rematará cando. os
mos: as duas obras máis-recentes
bel e máis nada: O reverso do Es·nosos novehstas e os nasos narrade Godarel foron vistas .en Paris
pello, Remuiños en Coiro ou Condores non teñan ~anas de entrar
por 100.000 espectadores (Je vous
tos nocturnos, a fin de cantas, un·nos manuais de li era tura e a sua
salue, Marie) e 150.000 (betecti:
ha. colleita ben pobre .. Pobrísima,
ambición rnajs importante sexa a
ve) resp~ctivamei;iJe. Para facilitare 111da seguimos a élicer, a.esperanvana intencion de facer pasar o
vos a comparac1on pensade ~ue
za e o noso forte, que existe a natempo. Esa vana intención que tidesaparecidos en combate {Mirrativa galega. E existe ...
vera outrora Fernández Ferreiro
ssing ·ín Action), a fantasmada
Un exemplo: A Fra~ Dos Pa~que non o cónseguise é fariña
reaccionáriá de Zitb que comenta·x~ros Salvaxes (1) de
osé' Feroutra sagueta) e que na presen- · m·os meses atrás, acaüou en París
nandez Ferreiro, sétima novela
te
tira
pql~
xanela
para
,fac~~
unha
106.000 espectadores tan sét na
· dun escritor que . nos ten máis
novela seria gue non e ma1s que.·
semana da estreia.
.
abraiado que a~radado. Desde ·o .
un
tollo
.macaoeu.-.
·
Je Vüus sálue, Marie é un filme
seu primeiro tex o narrativo, unha
Contodó
compre
subliñar
.que
gue visualmente está~ moi ben .
. verdadeira coñ-a- ' éJ.·u e· se ·intentába
· FF gañou. en idioma, en estrutura
· Neste _aspecto un filme fermoso.
apresentar e.orno Unha novela do
narrativa
e
en
ambición
todo
o
Un filme cunha banda sonora ex:
1 oest~da.té a P.resente o tamiño per- .
que perdeu en grácia narrativa,
perilnen't al ·que só serve para fati-·
corn o por FF é moito, inda que
talvez ó dia que acade co~ugar
gar a atenc1on do espectador. .Un
non por iso chega a: dar a talla que
todos estes elementos nos de un.
filme . cuns diá~ogos pseudotranstqdos desexaríamos (e rnáis por
has ·novelas que, sen máis, sirvan
cendentes a maior parte das veces
nos que polo autor, por estarmo.s
para · - polo menos- cando viaxe(os sesenta ·xa pasaron). Un filme
aborndos d'e ler causas que· nada:'
mos en. tren lelas en vez de otla! . que ~ac~ndoJle. o xogq (respeitoso)
'i11teresan). A presente . fraga-.
sem~re as mes~as vacas _,na pa!Sac
do S1mile bibhco quedase en c¡ise
que. as veces parece·, unha fraga
xe. alvez ese dia o texto sexa me.nada. Un filme qµe quizá de ter ·
por )ºn deseñar ben a novela o
rios culturalista e máis (no- bon
aproveitado alguñh,as . pec\!liaridaautor é un relato que ternos lido
da palabra) novelesco. Tal
des que o tema oferecia para o hutantas veces que xa perdemos a . - sentido
e como estan as cousas, pido aos
mor en lugar de· se encumear a
cont~. Un home orfo, estuda_en
galegos crentes ·que preguen por
transcen'déncias vaas resultaria
~a_ntiago, fode cunha mull.er que o
l~O.
rnáis atractivo. Pero, sobretodo, ·é
imcía moi" ben, é poeta e escritor,
XESUS GONZALEZ GOM.EZ
un filme aborrido. Mortalmente
queh chegat a $eI catedrático, casa
· aborrido. E xa o dixo Wilde, entre
cun ~ muller que r esult~ ser o que
1) Edk:ións Xérais. Vigo; 1985. A
outr9s, que ~ arte póde.selle co'n:
non e, non chega a· escntor nen a
ter en conta que a presnte foi finalista
sentrr todo, menor aoornr.
·
ca~eqr_áticob namórase _dunha com- ·
do Xerais de Novelas. Logo de lera ga· fianerra su ordinada do traballo,
, ñadora, .Tertúlia, -que concorria, e · a
Je vóus salue, Marie (Fránca-Sur'za,
gioitas depresións, etc. Polo·
--presente, repetimos o noso berro de
1984). D_ir. e guión : Jean-Luc Godard .
hema1s,, nada. A.rredores de _si unFot: Jeah-Bernard Menoud. lnt: Myguerra.: Taibo, Casares, Ferrín, Martínez Oca,'Fre.ixanes! ónde estades?
riem Roussel, Thierry Rode, Philippe
a ~ mil veces, perda$ do fio na-
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Lacoste, Juliette Binoche,' Johann Leysen, Anne Gautier.
.
Para facer peniténéia e para traumatizados polo sesenta e oit?.

Unha'gata ardente ·
O diálogo dsi-s cin~o _primeiros minutos do filme e ·crun torda que
· até - resulta sirllpático. Orabén , o
gúe manda carallo. e cómo se apanou Cbristopher F:rank para con~
seguir que . o · resto dó filme -_non
desento.e en absoluto· cos c1n,co
prirneiros minutos. E o argumento! Ai, mamá . .Unha morea de pa.rásifas .sociais
praia de inod~ ...
que se o macarra gastaba damamá, que se a .nena gostaba domacarra, AUe se o tio gastaba da nena... lJnha , .xingaáa. .Como de
Franc;oise Sagan, peto el). .prasma .
.E logo que todo 1sto seica pretende ser retrato dunha xente, dunha ..
época (mo:q¡eñto ); psicoloxía ·feminina. · E cun constante . e.xibicio·nismo tetil que de.serótiia: máis ·
q~te e.r:dfi~a o filme. No_b,ote.. d,e
emerxencrn salvamos -a mus1ca e
o-s actores, @e os pobres fan ó
que poden. U Giraudeau, tan de
moda en Fráncia,, a min sedúceme ·
.a top~, porque , mira, guapo guapo·
non e, pero ten un cñarme, unha
cousa ... que me pon en transe. E a
.Klaprisky xa confesei ~ semánas
atras gue estdu namorado .. dela.
Nesta fi.ta Frank desaprovéitaa com;o actriz e como elemento erótico (é a ·sex de moda en Fráncia),
sacado nun -p.¡ir de planos, UIJ. deles de inspiración desca~ada ei;i "~a
femme./ de ZulawskI. Ma1s Je .
l'ap-ne egalmep.t. Por ~erto ! a ~a
pnsky andou por aqm promoc10 nando este filme e, tan elegante-,
sñnpática, sensíl;lel, intelixente e
de Jdeias claras ela , amostrou o
seu desacordo ca/ cambio zQolóxi- :
·co introducido no título pola distrib.uidora española. Que conste. ·

en

L'an·née des meduses (Francia, 1984).
Dir: Christopher F r:ank. 1nt: Valérie
Kapris..ky·, Bernard Giraudeau.
Recomendada calorosamente para leitores-as do Marie Claire e ,incluso par~
alguns dó Co_sm-opolitan.
.

Primeiros desexos.
se vi~tes calguer filme anterio~ d~

Hamilton, saoedes que ,non fa1 Clne, conte-ntase con por sobre a . ·
pantalla unha serie de fotografias
animadas (que ao mesmo tempo
publica nun libro) . Incluso eses ti- ·
pos que particjpan nas suas obras
pareoen modelos e non actores,
salvo gue o señor Hamilton posua .
un tafento singular para esc,oller
actores bochornosos. Estes modelos-actores posan, como digo-, nun- ·
ha sfaie de 'fotografias anin1adas
de xénero erótico. o erotismo .de
Hamiltbn tamén o coñecédes. O,,

que se chama erotismo --fino, de
15on gosto (oh, dear!),.isto é: mulleres- adole'scentoides· de xardin
podadiñ<!._ e pel presumibelme,nte
-suave ; senoras con colares de perolas entre )enzois sedosos e gasas
flutuantes; señoras que no orgasmo arquean o lombo e.coa palma
da mao P.ranchan o ril. Señoras
cunha tenaéncia discreta ao lesbianismó, apenas insinuación . Orabén, se surprende .o talento de Hamilton para escoller actores, qué
pensar do que demostra á hora de
elixir os argumentos? Calquer novela rosa efe categoría non · b, senón c ·ou d, non e_tan hortera éomo estes primeiros desexos. De
entrada ha1 un temporal q_ue mais
que _na 'm ar r,ar~ce nunpa oañeira.
As mcongruencias sucedense por
dúcias. Por exemplo reparade no
desenlace ·da. esC'ena na que duas
protagonistas famentas comp_ran
un_ bocadillo ,de xamón por dez
francos . .A musica soa constantemente como un · filme dos cin--cuenta. En concreto o subliñado _
musical ~ue entra cando unha das
rapazas He fol'!- a outra do desexo
e o pracer é do mais cúrsi gue un
recorda a ver-·no que vai de ano.
Pero á min o que m~ apaixona de
1-larnilton é, dado a sua progresiva degradapiórr ~rgumental (est~ · fP,-me esta escnto por tres gmoh1stas, que a xulgat polo resultado
·n on se debia falar), comprobar
onde. pode-chegar este home se lle
seguen dandu cfiñeiro,
Premiers desirs (Fráncj-Alemaña, 1983)
Dir: David - Hamilten, 1nt: Mónica
Broeke, Patrick Bachau.
Para erotómanos pervertidos polo latex-fino-erotismo made in USA e para
nenas que non superasen a etapa sexual
do ~léxio de f~eiras.

.Reposicións'
Gu (a someira de lo'ngametraxes de reposición anuncia.das para este verán. ·
Diamantes · pará a eternidade (Dia·monds Are Forever). Un Bond· con
Connery dirix ido por G-. Hamilton no
71. Pchsss.
Eva ao desnudo (Ali About Eve). de
Mankiewicz no 50. Reparto de lu xo
-Marilyn· inclu(da- para unha visión
despiadada da ambician polo triunfo e
do mundo farandulei ro. Un clásico.
Primeira plana ·(The Front Page), de Billy Wilder no 74. Tan _corrosiva como
divertida. Recomendad(sima .
•
·A ponte no río Kwai (The -Bridge on
the R iver Kwai). Obra de t:.ean no 57.
Un- histórico, do cine oélico. Unha if'l ~
terpretación de Alee G,uinnes que
, guau! unha marcha, a do co~on'el Boogey, famos(sima. · \i:i~xe ao ceritro da Terra (Journey to
. ·ísegue na páxina 23)
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-'Mártires
no · .36:

·Camilo·. ·niaz ·
Un capítulo e'speciahnente impor-·
.· tant€ .e patético d~ nosa .história
· da arte. contemporanea ainda por .
'. ' faoe! ~é aquela que .cobra '!S 5io- grafias. duns. ho.mes · qu~ µmron o
seu .comR-romiso estetico con
· aquel. fonaamente s'ocial. e .· públic~.1 que chegaron a pagar éoa sua
~rna .

.

,

.

Este compromiso tan importante
· e do que todos os seus descenden.tes . somos debedores, tivo v'árias
vertentes. Unha primeira a do noso Castelao, que se baseou no de~uxo e na. gráf~ca impre~a. para .
rmpulsar o sentimento nacio nal;
unha outra ruáis, conven'cional e
cosmopolita significada· tal vez en
Fernánd.ez Mazas, artista de pensamentq anarquista. ·unna terceua,
a que nos ocuQ_a .ho~e foi .a que
seguiu Carnilo ·-Diaz BaÜño, incor- .
parando as artes de élite á dinámica . ~e · prnduc~q.n · esta~ darízada ,
sentmdo a neces1dade de poP.ularizalas e facelas patrimómo de todos rachando o seu carisma qe .
fetiche de clase.
Camilo Diaz Baliño, nasceu en O
.Ferro] no· ano 1889 no seo dunha
famíilfa que vai ser unha ampla saga de artistas -que se continua até
hoxe. Home extraordinariamente
culto, a sua casa de Santiago (A
Tumbona) vai ser centro efe tertúlias ao redor da sua -gran biblio-

HO

téca que desinteresadamente· ser,via ás suas amizades el}tre as. que ·.
se contaban V:alle Inclan e , Cas~e.. lao. 'A · identidade entres os , dous
. artistas era grande até o ponto dt;
que . can'do rn;> 192 7 ao ri.anxeiro
.aconteceulle a doenza da ~ista·; corrientou ao seu amigo. 1. " ••• tj vas
sér os .tneus ollos,. Cami.Io ... ". ·
Como artista füi un home influi'- .
do polas correntes .renovádoras,
Q!le apoiad·as nunha fórte_ carga__
ia.eolóxica , procuraba reno.var a
arte , Cl.J.Ilha proxección utilitárfa,
incrustándose naquelas áreás de
indústria da produción ~as -que .
. nunca estivera instalado e mcluso
.- ha~ia grave arheaz_a. co<1; produción
senada. Que a arte fose fundamen-.
talmente traballo e como tal _se
enrolase na dialéctica ·social dos ·
traballadores . Este-xeito de· pensar
ascendia directamente dos críticos
ingleses J ohn Ruskin e \\;illiarri ·
Mo.rris 1 imP.~lsol'es desde o seu .s,o-:
tahsmo militante da , renovac10n.
artesanal da indúst.ria . .Emporiso a
obra de Camilo Diaz aboia no anonimato do cartélismo e da ilustra~
dón, como a -obra , dos xoglares
dievais sen ' un: protagonismo aberto que por sofüadas 'taións poderia ostentar. A sua temática"prefe- ,
rida tamén trae . orientacións an- · ·
glosaxc:rn.as , ~9 prerrafaelism o,
. cunha v1xenci:a do . no so . mundo
. medieval. Nese senso son importantes os murais· gue realizou ·en
Viveiro sobre a vida de Constanza ·~
de :castro, . filla do mareehal Par- · ·
·. do de Cela, o señor da Frouseira. ·
l)n ·autorretrato seu e hoxe pro- ·
piiegade, do seu filfa,, exec);ltacjo
ao oleo sobre m'lha ta&oa, mtro-·
dt'.rcenos o que foi á sua concei- .
ción · artística, C4'pha visión de si
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- · Co~posito.r "é di¡eCt~r .qe Banda: ..
,Aos oito anos iniciou ;os se.tjs es-···
. tudos musicais. da.,, man de_. Tomás ,.
Bretón, ingresanct0· no _Real' C_o n. servatório ·de Madrid
1897 e
·rematando' as carreiras de -Flauta
-e Composición. en 19.0$ coas me~
. llores ca.J.ificaeións.
.. Formando ~parte da Agrupación de Instrumentos · de .Viento
de ·Nrez Casas- realiza unha linportante xira por Sudamérica Cuba · e USA tecehendo ofertas Íaborais de importancia e tendo ocasión de dirixfr a . Orquestra Filar... · mónica de· Ffüidélfia por indispo:.
. sicíón do titular. (Tras unha curta .
· ·.- ~sfadia, en Donostla no i~u~ · co~
. · Orquestra d0 Gran Casino , contrae matrimónio ao ano seguinte,
e buscando a·estabilidade'profisional o.posita a Músico Maior d:;i Ma. riña, sendo destinado ·a -Ferro!.
Nesta cidade e ao frente da Música
dó Segundo Reximento de Infantaria da :rvrariña vivirá o resto da
sua ·vida coa ~x cepción ·do :período
19.15-17· no que será destl.llado a
Larache. En .divérsas ocasións ten.-. tará ·melloras profisionais · que Iie
·permitan _vóltar a Madrid, cidade
. de cuxa vida-sempre tentou parti- .
. ci~ar; asi realizou unhas oposicions á praza de Director ,de · Ala. baíder'c)s q~e deixara vacante P€- ·
rez Casas, sendo descalificado por
baixa estatar.a.
Baudot coñeceu unha .grande
·populapdade através da sua Bap.da ·
e o atopamos constan,temente cómo . protago;nist-a · de actuali~ade · nos ei.dos da música popular. Poré:ri~ ' pouca· Qompr.ensión atopóu c<;'nrio cnmpositór cheo de ambic±9n ~stétíca. De feíto; son os _'
pnmerros anos ·os -de merrande ac·--tividade compositiva e onde se
·concentn ·o mellor ·da sua criatividade; máis . tartle · tentará ·ó éxito ·
através"da zarzuela; ésta incompa, tíbel epa sua ética compositiva é
:l;lh xénero x.a decadente e nff que
·.a taquilla · é critério víneµlante ,. e
- finalmente .coa ópera "Cantuxa"
. que terá ~~~to graftde e i+i~Itiples
repr,esentac10ns. No 1 92::¡, ano de
"Can tuxa", xa iniciara o seu de~
· clive físico e psicolóxico e o seu
d,~rradeiro traballo será a. revisión
e orquestr.ación. da· zarz;u.ela póstu:.
ma de Squtullo, "Luces dé verbe ~
na".
_
·
· Baudot é ' un dos m,áis imyor~
tantes ' representantes da este.tica
, post-romantica nó ' Estado, sendo
, protot;ípica a "Dolora .Sinfónica"
· ,:· e~~r~aP..a· no 19 Vi : p_ola Orquestrá
,. SmfQn~ca de Madnd no Teatro
.: Rosalia , <;lª Coruña, ·c}lega:r¡.du set: ~
obra d~ repert~r.io desta -Or_questra
e da Filarmomca ' de Madrid. Con
evidente influéncia da normativa
,· litúrxica_,:emanada 'd o Co~greso de
\:'al!adolid ,. compuxo a Misa "Glona m ·E;:ce!sis De'<~" . a cinco voces_,
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mesmo . centrada nun. ascetisínó
· fra nciscano, só turbada pola somi. sa . dp -rosto · e- polf h~raldic~ qµe'
. adorná unha monotona vestimenta .negra ende se sinie" o profundo
tenebrismo de Corredoira.
· ,
A' ·sua obra _pJastica non é~ moi' .
. extens_a. Na Mostra de pintores'
oorhQQSte'lanos · celebrada en A _
· Coiµña nq l981 figuraban . dcrns
pequenos oleo~ de sin_gúlar fact,u~a
no ,que parec1a ser . u9 e~erc1c~o
,obngado, par a·..un santlagues artis- ·.
. ta, a Torre do relóxio e a do Te- ·
souro, amba·s na nosa catedral. : ·
· Pola contra'.- o - séu· traballo no :
éam po da ~sce ~o~ra fia 1..:.... fo.i .dír ec ~
. tor desta especrn.lidáde da Compañia J'.raga-: ,.cobe~tas .para_ libros.
e ·revistas, iÍus.t racion en :,,te¡;c,il, fi~ '
xei:on de. C~rríilo Diaz ~uri pidneiro
da espec1!ihd~de e . un gran mestre que so- .a morte pudo truncar .:
. No.. I936 foi arrebatado da sua casa santiaguesa e pouco máis .tarde.
asesiñado en Coence, Cercec}a.
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' d9u~ eoros)'·orquestra e ór~ao; autentico monumento ·da musica li. . túrxi~a do peEÍO~o no que se po.de
- apreciar o conec1mento de Baudot
dos procedimentos contrapontísti-·
cos, que non formaban parte da
ed~cación musical ria época en Espana . Mostra do seu coñecimehto
como orquestrador é imha obra
festiva para Banda "El trert de la
aiegría' , pequena xoia cheia de
, onomatopeias e humoradas. En
xeral a su.a obra .para Banda en
cont!adición co u~? habifual, "non
admite outra vers1on que a da instrumentación por er escribida ·
quer dicer: compón _para a Banda
como instrumenta JlOn limitándo·se a· facer un e;uión eadaptándoo
logo ás posibilidades de cada agrupación ... A "Marcha solemne" , peza da oposición a Alabarderos e a
sentida "Marcha fúnebre" son, de
seguro, as duas obras máis' importantes do repertório bandístico de
Galiza _e a sua reposición é unha
esixéncia. No eido popular o seu
pasodoble "Lugó-Ferrol" é-, xunto
con "P_onteareas'" de Soutullo, referéncia nQ xénero :
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CATALOGO. - - Sóio
conservan 63
obras de Baudot , moitas' delas incomp let?S. Son: Duas Operas, "Cantuxa" e
"La figlia di Jori-o " (só borradores) .
Seis zarzuelas (unha a de -Soutullo).
Nove obras sinfónié:as (catro con solista.).. - Oito otras relixiosas. Vintecatro
para Banda Civil ou Militar. Tres esceas .
dramáticas e obras de cátnara, lied, piá ·
no, coro e ronda lla.
·
BlBLIOGRAFIA. · Angel
Sagard la.
' Un compositor castell ano que .cantó a
Galic;ia: Gregario Baudot y su ópera
" C.a.ntuxa" (Abrente n. 4 A Coruña
1!'.nz_r. Antonio Fdez Cid ." Cien Años
de '."Teatro Musical en España (1875 1975)" (Real Musical° Ed.' Madrid .
1975). Margarita Soto Viso e Xoan M.
Carr.eira . " Vida y obras . de.1 composito r Gregario Baudot Puente" (Revista
d·e Musicología Vol. V. 1. _ lv1adrid
19g2 ) . "Gregario Baudot ·y, la Música
Tradicional Gallega " (Revista de ' Fol k lore n , 20 Valladolid, 1982).' Nume- .
ración del Catálogo de -Gregario Bau . -.:: dot Puente" (Revista de Musico logia.
No prelo). "Centenario de G. Baudot'
(E!J.9a'de a partitura ge "Requi escant")
(A Nasa Terra · nº 241, 8 de 'marzo ·do
1984). Xoan . M. Carreira : "Gregario
Baudot' Puer;rte Centenario de un músico pop\,Jfar' (Progr~ma do V Aniver
· · sario de -Cor'al A Marosa. Vigo, 1984).
'G regofio Baudot . - Aspectos · socio musicais dun músico ma1or en Ferrol '
: ·,. (~óprelo_}_
·
·
FONTES.-Arquivo Baudot de Ferro!.
Múseo de Pontevedn¡. Arquivo da ,Sociedade de Autores:
-·
•
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-¡
trución3 ~~~em~ ~: iet~~~
nora.. ·
·1 · as
Cortar toxos ou - XI veir . .
ouas consonantes, de z:;ir. 4 ·-Eu . Ao reves, ba1xa
d~· sú.pefo.· Terceiro ~illo de
Adán _e ~va. 5.-Dise da~
!antas cando rnedran mo1
.....feparadas u nhas de ?~tras.
Forma parte qa fam 1l 1a dos
Ursidos. Area. 6.-Flor heráldiea. Espácio entre duas
ringleiras de casas. 7.- De
ncime '. 'ga". Nome de mu ller~ Número _par. 8.-1 nter. xección espanola. Con.X~fl 
to de dous. ~~mpos1c1on
lírica. 9,.,....Ruten,10. ~asa labrega catalana. Art1g~ 1?lural. 10.-Bebida .r:i:ied1cmal
e. curativa. Fam}l1armente
Maria. 11.-Adverb10,_ _sen
interrupción, d~ seguido.
Zapatos de made1ra.
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992 cantigas e parrafeas recollidos in
situ· por António Fraguas e que nos
amasa unha. vez máis \'.! riqueza do cancioneiro popular galega, Un clarexador
limiar do autor e máis unha apresentación de Xaquin Lorenzo completan este volumé que durmiu excesivo tempo
no caixón.

O -ACOMODADOR E ÓUTRAS
Marcial Suá- .
rez. Editorial Galaxia. Vigo, 1985.
·7go pta~ 226 'páx.

LOS PAPELES DE ASPERN. E-L
por Henr)' Jame$. TAi-·
1
FA · LITE~ARIÁ.
Bar:c'elona,
' Sfgunda
1985: 182 pax.
·' cións do

ediciqn dun libriño 'de narraalaricano Marcial Suárez, única obra sua na nasa língua. Non é que
Duas excelentes narracións loog(}s de ·.
sexa unhamaravilla, mais o bon narrar
james, .·mestre de mestres, . nunha. ca- . ', e a ledícia nostálxica que enchen o lirredora tradución de Gema Vives. Jabro fan que estes .relatos teñan un a go
mes am&a que .se pode ser . moderno
- que · engaiola ao lei't or facendo que ás
cunha fa~ilidadé;que hoxe case nos po· ve«:es "o sorriso chegue aos. seus beizos
de! asombrar. A ter en canta os perfei.u n libro-a ler mentres se desc¡:¡nsri
·- tos remates das histórias, onde_·a el ve. ñen con.yerxer todas á~ imaxes qoe o
ROSA ll RICA. 27. poet!Js portunarrador fo¡ · movendo ao longo do relato. Para finálizar: duaspbras mestras.
gu~ses a Rósalía. Coordinación e

o-1---11---+--+-....._-

I

1--....;.a--+_

(•

.. NARRACIONS, - de

PUPILO~

if

_.__.....__

1iwada, propáguese axiña . A fosfores- ·
céncia marina. 11.-Artéria que sai do
ventrículo esq1:Jerdo do corazón . Vexetación do deserto .
_ · '

SOLUC)ON AO VERBAS
CRUZADAS DON_.274

EL TRABAJO '(LÓs cuatro Évan-·
gelios), por Emile Zola. Taifa Literaria; Bar~efona, '1985. ·514' páx.

Horizontais: 1.-Agá. 2._..:..Acora. 3.-'Emir. Da. 4.-Anaox. Eva, 5.-Ab. A.
Goma. 6.-Baeta. Tasas. 7.-Adro. C.
Ñe. 8.-Ete. Aguia. 9.-00. Nasa. 10.Sesta. 11 . -Soa

Basca. A -Xunta de Galicia denegou
a subvención pedida por esta Asociación e avaliada polo Axuntamento de Barakaldo, quedando en evi- .
déncia diante destas istituciós que
amostraron máis interés pala cultu ra galega e por un persoaxe tan
esencial para a nosa Pátria como é
Rosalia. Será porque ·os emigrantes
non podemos votar en Galiza.
Esta Asociación, integrada na
Federación de Asociaciós Culturais
Galegas, foi nada en Marzo de 1982
despoís de que alguns dos seus fundadores estiveran de Directivos nos
Centros Galegas e "comprobasemos
. o pouco interés destes pola nosa
cultura. Facian unha cultura méramente folclorista e dedicábanse
máis á qastronomi_a e os xógos de
azar. Da1 que xurdise a idea e a necesidade dunha Asociación que servise de vangarda cultural' entre os
galegas aquí emjgrados".
- A revista custa vinte pesos e será distribuída pola Federación de Asociacións culturais Galegas.

(ven da p_áx. 21)
th·e Centre of the Earth). De Henry Lewin no 59. Masan e os monstros. Ten
momentos maravillosos. Claro que hai
pou co que a pasaron por televisión ...
Música e lágrimas (The Glenn Miller
Story) Fíxoa Anthony Mann no 59.
Eu, francamente, non a vin. Pero cantan que agora en versión dolby-stereo
é unha gozada, así ql:Je haberá que ir.
O demo dixo non (Heaven Can Wait)
Lubi tsch no 43. E divertida, pero os
anos pésanlle o seu. Levade o ligue por
se acaso.
.
Conserxe para todo (Conserje en condom inio). Delgado a Cantinflas no 73.
O resto pódese adivinar. Algo sentimental.
.
O xardín do demo (Garden 'o f E'vil).
Western de Hathaway no 54. A min de

s

.

za que tiña publieado algun poema na nasa língua. Saudac;la pgla crítica como
~ grande re"'.elacióri .da · nafra1iva espa~~la do 85, sen desm~recer , ~ómpre-su
lmar. ,que sen Casfelao - e .sen Dieste (e
menos Cunqueiro) o presente ·volume
de relatos sobre -a vida dunha aldea.
Contado un líbro interesante qtJe péna
non fose esi:rito en galega,, ademais o
mundo que nos narra a autora tala en

A Asociación Cultural Rosalia Castro de Barakaldo, Bizkaia ven de
editar unha revista monográfica, en
galega, . euskera e español de,d!cada
a Rosaha co gallo do centenario do
seu pasamento. Colaboran nela,
analizando a vida e a obra da nasa
grande poetisa, · personaxes tan importantes da cultura galega como os
profesores : Ricardo Carballo Calero, Francisco Rodríguez e Mª Pilar
Garda Negro; o dramaturgo basca
António Mª Labaien; os historiadores Francisco• Carbal lo e Xosé Estévez; os poetas Avilés de Taraman cos ¡:¡ Manuel Mpria~ o debuxante
Xaquin Marin e o Directivo da Asociación Antón Rod.ríguez Castró, asi
como unha Editorial e unha escolma dos poetas a Rosalia.
Esta · revista foi subvencionada
polo Axuntamento de Barakald o, a
Deputación de Bizkaia e o Goberno

e
a

.·

"· .EL CINTURON TRAIDO DE CU- ;. RO DE COTOBAD~~ por António
.BA, ·por .Pilar Cibreiro. Ediciones · - Fraguas. Publicacións da Funda=Alfaguara. Madrid, 19_8 5. ·114 páx·. . c-ión Ote.ro Pedrayo. Ourense,
Primeira entregá - narrat iva dunhá rapa- . · 1985. 114 pax. 475 pta.
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ROSALIA CEN ANOS
DESPOIS

e

o

fJJ

1-~,_...,._o...+

VERTICAIS . 1.-0brigación de cun:ipri·r unha lei ou
contrato., ~art~ - a~tenor do pescoz_o.
2. -Contrano a le1. Luz da lua . 3.Campeón. Cotnezo dc;is causas. Consc:inante repetida . 4.-Agasall~r. Oeste xe!to Converte o grao en po. 5.-A pnm~ira . Plural de vogal. Adxetivo, ao revés Oca fofa, valeira. 6. - Parte que entra 'na cÓmposición dun obxecto. Util iza. 7.-Parte dunha co1:Jsa. O com!te
ofi'mpico internacional. A derrade1ra
do alfabeto. 8.-As consona!"tes de tu.sir. Señora. Dono, 9.-Manifesta led1 ia. Sosco de castifieiras. Actínio. 10.-

i'

tq

.

libros ··

XOSE M. ALDEA
HORIZONTAIS · 1 -O vintecinco .de Xu llo.
z"-Nome ,de · muller. 1.r:is-

r

uicir'.'
~

Unha-. das derradeiras novelas de Zola
na que o escritor francés- su-pera a 'sua
ideoloxia republicano-burgues"a e chega .
simpatizar cos anarquistas. Duro cqdroda5 condiéións de vida e traballo dos
obreiros metalúrxicos franceses d_e fi- ·
nal de século. Unha internsante e com'
prensiva tradueión de _
C larin que lle
pon un non menos suxestivo limiar.
••

1

¡ APORTACION

O CANCION_EI_-

li.miar de . Xosé .Lois García. 42
páx. 350 pta.- Ed!~iós do ·Castro.
Sada, 19ª5. : ·
·
Outro libró máis que comemora o centénário. Esta vez -son 27 poetas do ou-.
tro"': l9do da raía que dedican os seus
versos á · nosa poeta. · Algun_s· poemas
son , trancament.in_fámes. Oqt ros (Mela e Castro) pura 'idiotez. e algun se ·sal.va, mais .·nengun chega a ser dunha me~
dianía ap.resentábel. E iso que algun
d.os poetas áctuais portugueses máis importan.tes'. actuá"n aquí. Un libro a es- ·
quecer.

CANTANDO COS NENOS. Antolo~cía de Rosal-ía preparada pqr
Xúllo Cobas Brerilla. Ediciós do
Castró. Sada 1985. 130 páx. 550
pta.
Outro máis inda qu~ este é unha escol-

ma, quer dicer outro l"íbro máis sobre q
centenário. Aquí vaí de intentar que os
- nenas .lean ' ou ca _
nten- á nosa poeta.
Vaia teirríaJ -AcabaráA os. nasos nenas
·recitando Árriños ou Negra sombra co
mesmo cachondeo que os da miña xe-. ramiÓn ·recitábamos La Canción del Pirata de Espronceda? A salientar a bela
portada e fei tío cfo 1i bro.
. -

DIA· DAS . LETRAS GALEGAS .
Editorial Galaxia. Vigo, 1~8S. 56
páx. 250 pta.
Folleto editado para uso de con'cellos e
entidades que se suman -depresa ecorrendo~ á celebración do chamado dia .
das letfas galega::. dunha maneira máis ou menos folclórica. Contado é ·uti l ·
para sabermos a que ilustre coñecido
ou descoñecido lle foi dedicado tal
ano o tal dia. Para rematar, un folleto
para usg de· polítícos gallegos comq ti.
/

CLEPSIDRA E OUTROS POEMAS, por Camilo Pessanha. Colec~o. de Poesia. Editorial Atica. Lis:
·. boa. 21 O páx. 440 escudos,.
A obra completa -poética- do máis
grande ppeta p'ortugués de comezos de
século descoñecido fóra do seu país.
Nestes- últimos anos teñen saído estudos e homenaxes que non poden pospor a leitura da sua poesia_ Camilo Pessanha é o grande poeta portugués descoñecido (con Angelo Lima). A reedición da clásica versión aa~cargo ·ae -!oao
De Castro Osório é unha boa oportur:iic
dade para achegarse a e~.

"'

-·

nena gostárame. Traballan Gary Cooper, R. Widmark e Susan Hayward.
A túnica ª3!Jrada (The Robe). Koster
· no 53. Foi a pr_imeira en cinemascdpe,
pero aparte diso ...
As amargas lágrimas de Petra Von Kant
(Die bitteren tranen der Petra Von
- Kant). Un Fassbinder do 72. A maioria
recordarédela. '
- ~Gritos e susurros (Viskningr och ropl. ·
Un Ben¡iman en vermellos absolutamente deprimente. Corr-ia o 72. (A propósito, en Fráncia repoñen de Bergman e5tes días sonata de outono (Hotsonat),
un recital de 1ngrid Bergman e Liv Ullman. Por se idesJ.

E mais nada, irrnaos. Coas vaca- ; cións que comezan acabamos este
ano de cine que pasamos xuntos.

-Desde o 1° .d e
-Setembro, novo enderezo

RUA ·PONTEVED;RA ~5° - (VIGO)
. .·TELEFONOs. Redaccióll: .222405
Administración:, 433624
·Empregar .provisori':lmente _- --até Oetubro- · o teléfon9. 433624
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ÁN GEL CRESPO , PERE GIMFERRER, XESÚS .GONZÁLEZ ·GóMEZ,
LLU ÍS IZQl,JIERDO, BASILIO LOSADA CASTRO. JOAOUIM MA.RCO,
JVIANUEL VÁZQUEZ MÓNTALBÁN
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· Rodeados da· pedra simbólica da Praia de Mazarelos · e frente á Facultade de ·Filoloxia, resoa-ron· ¿s eéos de 26 poetas -homes e mulleres· nun acto d~ homena'xe a· 11.osalia de Gastro, organfzado poi a Asociaci?m de Escritores en Ungua Galega.
· · ·.. ·
AI i estaban e é posibel ·que fique álgun fara
da nómina -~aia a fotogr?fia en desagrávio-,
Xosé Maria Monterroso Xaquin Agulla, Avilés
de Taramancos Manuel :íl:ivas, Mada d0 Carmen
Kruckem.berg •. Xavier Seoane,' Maria XoséCani-

......

•

•

.'

· trot, Ce~áreo Sánchez, Ana Romani, Lino Bra-· m~'nte p9r máis de duasc~ntas persoas q~e se.- xe,, Helena Villar, Xesus Rábade, Anxeles ·Pe- ~-gu1·~on a voz .dos e. das poetas novos e veteranos
,,
- nas, Manuel Forcadela, Mar~a X'os'é· Oueizán, . en os.mase xenerac1onal.
Uxio, Novoneyra, .Miguel· Anxo Femá.n-Vel lo,
. Foi .unha. noite . . c..17 ,d.e . xullo do 1985-·queMan1:Je~., Maria .. : V_oces .c:jue· repetian, por riba e
f~cou prendida na _memoria de todos os .que asispor bp1xo da preciosa banda .sonora que· prepa- t1m~s, por beleza e· reivi_ndicacióri, e ·que ao dia
rara Xosé Manuel .Befras, pqemas próprios e de segu1 nte er:a comentada por moitos dos asi·ste·n- ·
' Rosalia en_ dinámica ca_déncia.
·
tes. ao .c~ngn'!so "Rosali~ e.~ seu tempo"; '_co
.Préviamente Basílios Lo_sada leeu o rTiélnifes- qu 1ntet:lc1onad~rrJ.ente · co1nc1q-.u o r.ecital. "
to : "os escritores galeg~s· sobre 'Rosalia" -qu~
·rec9llemos ao pé destas liñas- segqido atenta-'

~

do circo
MANUEL RIVAS

Xa non hai burro· sabio. O elefante.
'Dumbo' morreu ao arrincarlle unha
m'oa. O trapecista languidece, pendurado dun ceo de cartón. Hai tempo
que se fala da marte do circo: Eu
nunca o crein, nen siquera cando as
gradas estaban valeiras. Agora volve
certO' público ·ao circo, _e non o~stan
te, eu si que comezo a pensar que pode morrer o espectáculo máis grande_
do mundo~ Secadra xa está morto.
O número máis importante .da tempada xa non é o da serpe encantada
qe baila ao son da flauta máxica. O ·
"r limero máis importante vai de lagartos. Os d itosos lagartos de Diana. En
direct o , a sua chegada na nave nodriza. En exclusiva, unha actuación da
Resist énc ia.
Os paiasos, os ananos, o xinete das .
frebas, o home voador, os funambulistas, a muller-araña e demáis trfüu
das ma ravillas serán simples soldados
ás ardes de Diana ou peóns ou dunha fantasmagórica. ·Serán lagartixas
de plástico, comedores ·de ratas, robots aó dictado dunha muHer fatál.
. O circo renuncia a facer soñar e eso
só pode ser o principio do fin. O cir- .
co convírtese nunha recreación de
feira do espectáculo televisivo, unha
prolongación choqueira e ris íbel;
moito mái~ ainda para os nenas que ·
teñen todos os sentidos alerta. ·
Fálta, como sempre, a imaxinación.
O circo estaria -salvo se Diana saira
da nave nodriia montada no burro
sabio e os lagart.o s movendo unha cola multicór ao ritmo da samba.

ManifeSto doS ·escritores
sobre RosaliéÍ
.

.

.

.

.

~
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...

~

~

Cqincidindo co centená.r io da' marte· de ROSALIA , .néste ano . ae 1985, a
Asociación de Escritores en Língua Galeg~ (A,.E.LG), ,quer mani.festar o·seguinte:c
1. Rosalia ·. ~e Castro foi -e segue a ser,,- unlia· escri.tora '· rnanipülada, con
deliberada · ocultación e terxiversa_ción . de . aspectos t.uvdamentáis da sua
personalidade· e da sua obra, por aquel,e s que administraron, e administra, unha
visión de Galiza tran·quilizadora, sumis~, bucólica e folclorizante. ,
2. Alertados a11te o facto de que as homenaxes ·aficiais e oficiosas vaian servir
para ain9a mais confundir e obscurecer a sua significación perante o n'oso pavo,
nós reivindicamos o seu papel de l.óitadora comprometida coas c'lcises pqpula.res do
País.
. .
.
·
. , .·
. . .
..
' '
3, Estamos · ;certos de que a sua obra e a · s.ua· ·.actituae foro~ fonda mente··
conflictivas e descobridoras di.mha realldade ainda hoxe oculta e n~gada. · · · · _
· . 4. lmporta~nos muito esclarecer qµe . Ro~~a tivo sempre un ha ·conciéncié;i muí
·i -------------------. · clara de estar contriquin:~fo - coa sua obra:.:eri gah~go_ á construcción dunha literatura·.
nacional, e ql!e - ·como ela própria eixo río P-ról'ogo de F0;llas Novas-· "non era
cousa de chamár ás xentes .a guerra e de&ertar da bandeira '-que eu. mesma·-tiña
levantado".
.
'
· ·
·
·
Gonzalo Torrente Ballester, ,,escritor espa·
· 5. Nesta guerra os. escritores gal egos, conti~uándomos o .sé.u exemplo, se~~¡ mqs
ñol nascido no Ferrol, sempre está disposa estar comprometidos para conseguirmos a . literatura normal dun País digi:io e.
to a falar da sua militáricia no P¡:irtido Galesoberano.
··
·
guista até xullo do 1936, intre no que pa-.
sou a peFtencer á Falange. O que · pasé) é
6. Por todo isto, ái.nda "que sabemos que a valoración de Ros~li.é;I só será .posívEf .
que, como todo escritor que se précie,
no contexto sobredito, convidamos a todos os galegas e galegas a unha leitura .
o tal Gonzalo nunca nolo di todo, digo
directa dos seus textos de abando expresiva e e~ocuente, como ·a mellar . homenax~
eu. E afirmo logo de ter (nunha ·nota a pé
que _se lle poda tributar.
·
de · paxina no importantísimo libro... "O
galeguismo na encrucillada da Segunda
7. Comprazemo-nos d~ presenza de personalidades da crítica ·1iieraria chegadas
Repú~lica" de Xavier Castro), que un tal
·
Gonzalo Torrente Ballester tora botado 'da · d~ todo o mundo no Congreso so.b re Rosalia. . · .
8. La.mentamos . a presenza no ·cansello de · Honra de ," persoeiros" "
. Agrupación Local do Partido Galeguista
pof · '..''coquetear con elementos falansignificadamente coñécidos pala sua actitude anti-galega, como o Alcalde da
xist~' ,.
mellor non é a mesma · persoa
Coruña, D. Francisco Vatquez, e outros.
- _
senón ·..n · personaxe dunha nova novela
Contra os que · pretenderó.n silenciá-la, Rosalia de Castro, cen anos despois da .·
dé !3. ~ les 'ir "A cara ocu_lta da verdade".
sua marte, ergue a sua voz mais viva que nunca.
· ·
·"

';_,, .

.

· >(;G.G.
(Barcelona)'

.
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