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Begoña Moa, desde Nicarágüa, ir.ícia nesie número ·unha
séfie de- reportaxes sobre a situación do país centroamericano que vive en permanente alerta ánte a ameaza nordeamericana. N·este primeiro reportaxe analiza a situaciórJ na
zona de Rió San Juan é a medida .dos campamentos e rea- sentamentos da povoaación 'a consecuéncia da guerra contra a guerri'lla so.mocista.
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Autonomías de ·quita e pon
galegas, desde un com.~zo, r~pero resyltou ser tan drástic~
Convén lembrar aquí o arguclamasen a sua supres1on, re1que mesmo se encontraron dé ,
mento que os nacionalistas fivindicación que agora mesmo ·trente · coa · propria · Constitu- ,·
xeron xa público nos comezos
veñen de erguer os catalán~ na
~ión. O fallo do Tribunal Consda transición, con bases ao cal
titucional fixo que se escoUeDiada-85. Nestes anos cr:iouse
as · autonomias non nasceron
unha burocrácia . parasitária,
sen outros camiños, menos evi-. .
para cobrir as necesidades das
tanto na administración central
dentes quizá., pero que levan ao
_ nacións, senón ante a presión
como na autonómica, segundo
mesmo fin. Naseeu así a LOFde cataláns, bascas e galegas, e
unha se fose vaciando de comCA e unha série de leis sectoprecisamente a modo de vacupeténc;ias e outra non recebese· riais que .a Administración sona que mitigase os anceios de
cialista está a desenvolver.
transferéncias, o _q ue · fai que
soberania nadonal dos respecháxe· exista, en moitos casos,
Ag'or-a aparece a notícia de
tivos pavos.
que a financiación das comuniEsta é unha das razóns palas · unha duplicidade burocrática,
sobretodo nos · cargos máis' aldad!'!s autónomas val ser recorque a Constitución .Española
tas.
·
.
tada drasticamente: No caso ga- ·.
non 'definiu nada.. no tema das
Mentres tanto os riacionalislego pode quedar , reducida á ·
autonomias, faland·o de naciotas criticaban as autonomías,
ter~eira parte do que se viña renalidades e rexróns, sen precinon só porque non ian ser a' fe- . cebendo, de 30.000 millóns a
sar cais · eran unhas e cais ourramenta para o desenvolví-.. . só 10~ 000, o que levou a d_ecla- ·
tras (hai motivos · para pensar
mento senón, maio'r mente, por- , rar a poi íticos de AP que deste
que esta ambigüidade e ·a emque erán· unha concesión -do
xeito se perdería tod·a a autoprego destes termos débeselle
poder central que outorga hoxe
nomia polftica, · ou . que ·sen
ao PSOE e ao PCE, no seu intento de nadar entre · duas · e pode reducir ou anular cando . aqueles cartas .a autónomla non
a situacióJJ cár.nbie ou el o pre- · va-lerá ·para nada. .
.
águas, a centralista -orixinácise.
Certamente haberá que darria- e a nacionalista que cada
. O cámbio de situaCión pro- - lle, sen reservas, máis unha vez,
día empuxaba con máis forza).
duciuno ·o 23-F e os novas paca razón aos na-cionalistas neste
Segundo a Constitución, tan
toS co'nstitucionais qúe botaron
tema, asi como a Xa_bier Arzanacionalidade é a rexión de Mapor terra aos realizados no
llus cando afirme:.ha que· a autod~id como Catalunya ou Eoská1977, esta v'ez co rei como Sblnomia foi conqul'.rida pala fordi, como moi ben .di Xirinacs
pervisor. lmpúxose así o recor·- za das armas,· o cal non é estrana entrevista que publicamos
te das autonomías, un vaciado: ño no ex presidente do PNV, se ·
neste mesmo número.
de contido aiant'e do ·que . eles . consideramos que o próprio E nestas circunstáncias que
chamaban· perigo de federalis- ·· Fraga ten afirmado que se Gali-.
seguiron funcionando as depumo que puña demasiado nervo- · za ti vese unhQ ET A outro galo.
tacións, con todo un aparello
soªº exército.
.
lle cantaria, referíndose ªºtrasalternativo .a utonóm ico-provi nA LÓHAPA foi a enc·arrega- , . paso de comp~téncias. O que
cia l. Polo mesmo que seguiu a
da de facer . un novo ordenapas·a · é que facer memóriéi reexistir igual división provincial,
mento en.' maté ria aÜtonómica,· · ·súltalle moi duro á maioria.
·
por máis que os nacionalistas
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DO PROBLEMA MENTAL
Em contestac;:om . ao divertido
"articul ito" aparecido· nésta mesma secc;:om no anterior no baixo
o título "Do problema agrário",
quixesse, se os amigos de ANT
tivessem comigo mais umha vez
a sua característica amabil idade,
utilizar este Jemal como plataforma para apontar umhas breves precisons.
.
Primeiramehte, é de agradecer
que os populistas dogmáticos
vaiam comec;:ando a fazer ·gala de
um certo sentido do · humor-embora neste caso ainda 1imite
coa vil "chorrada" ... - em plantejamentos como o que Anselmo
López Carreira elaborava na sua
cartaªº "traduzir" o minifundis- .
mo agrário em minifundismo ·
mental, num discurso vazfo e
adobi~do dumha mal aplicada
terminologia marxista (ciencia
que é fázil utilizar, mas que require certas artes). E inegável
que na Galiza houvo empressas
minifundistas, ·ou nom tam minifundistas, como forom a · ANPG, ERG.A, ou a própria lntersindical. E nom menos certo é
q·ué agora surg·e a CXTG-1 N;
mas surge nom como . estrutura
mi'nifundista '-Creio que aquí é
onde radica a falta de rigor do
meu interpelado- senom como
eixo de aglutinac;:om de TODO O
MATERIAL HUMANO VALIDO que na sua· barbárie os rencorosos mandatários (cada día,
afortunadamente, mais descreditados entre as bases) do Bloque/
. UPG espalharom polo país sementando o desencanto~ ao destruirem o sindicato que a Galiza
necessitava, do mesmo modo '
que fixerom coas empressas "mi nifundistas" (?) arriba citadas.
Em segundo lugar,· pergunta·se outrb qüestom: onde vai encontrar lugar a. CXTG-1 N?. Bem,
· eu ignoro as estratégias e tácti.cas pontuais que ao resp~ito laboriosamente estám a trazar -is-·
to consta-me- os cadros organizativos ·e, sem .dúvida, riíais valio-·
sos do sindicalismo galega, que
hoje estám na CXTG--iN. Ora
bem, deixo só ªºtempo e· a história .-juíz inexorável- que sejam eles os que dem as engreídas '·
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afirmac;:ons de A ..L. Carrefra com
um ca,nto nos .dentes; hoje ostrabalhadores do metal, da construic;:om do tránsporte e seitores
mil, estám, como vinham estando paulatinamente quando a·
UPG rompeu a saco na lnter, polo sindicato forte, polo sindicato
que saiba conjugar -o tira.e áfruu. xa, polo sindicato (como para
smpre deixou escrito L.enine)
que atenda a~ necessidades ime-.
diéitas · da das,se obreira. galega·
que vós negades .convertindo o
sindicato num apencice lamentável da vossa .--demencia feíta Partido e que desde fai anos rouba
as siglas ·qa UPG, manchando-as ·
vergonhosamente cum historial
deleznável ~e dirigismo pe-ssoal: ~ ·'
expulsions.
, ,
· E . ti e_s que, di 'do ·' "pouéo: ·
· arraigados que estám os hábitos
democráticos ·no nosso país."?.
Vaites, yaites ;.. reconstrue ba_i?(o
a lui . da matéria- novamente o
teu discurso_, porque creió que .
neste casó o que vai cumprir de- ·
batir· n'om é um problema . agrário, senom um claro síntoma dé
problema mental ...
JULIO BEJAR

PESOS, tJNlVERSIDADE
E MILITARES
A máis de 2 .000 ·pesos por cuarto pódese alugar un ·piso en San- .
tiago para o presente .ano universitário . . l'sto é o mínimo; é un
précio de ganga que se descobri-.
ria ao estilo.detectivesco, de's pois .
. de arrastrarse reptando palas pulidas lousas que cobren as ruas
de Compostela, pegando o nariz
nos vidr9~ de estancos, mercear:ias,. tendas de alimentación ...
Se a topo isto lle sumamos .
gastos de comur.:iidade e alimentación atopámonos con que pasa
facilmente dos 4.000 pesos. E is-'
to para calquer persóa, independe·n temente da sua posición económica (ainda que · hai alguns
que poderia.n, e portante deperian, pagar máis).
Tratemos de baixar. un pouco
máis o nos-o xa precário presuposto. Solicitemos unha habitación sen baño no "Burgo 'de las
naciones" (son as máis baratas),

-o se4 preio é 800 pesos, peso
me den unha ' praza no "coléxio
a criación de escalas esp~iais pariláis peso menos, que sumándo-.· . rílaior". Até rncluso é posíbel
ra estes últimos así como a lim ille os gastos de alimentación léque o seu soldo · seña o suficientación radical. do seu aceso aos
vanos pertas dos 3.000 pesos.
temente alto para eu poder gasniveis superio!es da educación.
3.000 pesos "parea -miséria" - tar nalgun fin de semana os deE aldraxal")te que alguén ex·
hai estudantes que · os gastán · b~nd~tos 3.000 pesos.
prese
semellantes ideas - fanatisnunha só noite ou nun curto ·fin
·
·
fTIO xenófobo dirixido contra
de semána . . Ben, admitamos qúe · .S olucións
unha boa parte dos galegos, por
é un presi.Jposto· moi baixo ainda
1) E·unha inxustiza social. .
contraditório que poda parecertendo eri canta que- só talamos
11)'- Esta sociedade ,é a mellar
desde unha postura supostamen·
' do diñeiro necesário para sobredas posíbéis. Está dividida en ·dote nacionalista.
vivir en Compostela.
minantes e- dominados, e · cómo
Vexamos -agora os seguintes
asi debe ser, -todo o anteriormenO esforzo e a rigoridade inte·
supostos:
.
- te exposto facilita as condicións lectuais, a comprensión, a tole·
a) Se eu fose f1llo dun trabapara perpetuar estas duas castes ráncia e a honradez son valores
. llador dos estáleiros ferrolanos,
sociais sen que se misturen. Co- que non están rifados coa loita
afectado pola reconversión, ou
mo debe ser.
polo recoñecimento do direito á
sexa, que o meu pai estivese .en
autodeterminación de Galiza.
paro (est.a vinculación coa eco(A única· solución válida é a seLAUREANO ARAUJO ,C AR DALDA
nomia do ·pai, á hora,de· soliéitar
gunda, xa que todos; incluso 0
MANUEL ALONSO RODR IGUEZ
unha beca, é decisiva; pero iso
obreiro . d_os estaleiros, nos esforJOAQUIN ARAUJO CARDALDA
MARGARITA LOPEZ PERIAGO
seria xa material· para ot.,1tro arti- · . zamos para que, mediante os impostes ; un ha parte do produto
go), ·que a miña . nai tarnpouc;o
traballase, ·- que tivese dolis irdo noso traballo axüde a perpetua_r a . caste dominante; fixando
máns e que tendo unha asignatuA INCOMPETENCIA DA
ra pendente do curso anterior a
asi os "valores éticos" e evitan- SEGURIDADE SOCIAL
pont4ación non_me _alcanzase pado 0 "caos".
Quera expresar ó meu enoxo coa
ra solicitar beca; entón éu non
Seguranza Social, xa,que en Pon·
JACOBO R ..SEBE
seria beéário, teria que pagar
teareas ternos un dentista para os
máis .de 8.000 pesos de matrícuPERDO· A,1R, 'P ERO
axu ntamentos - de Pontea reas, A
la e un mínimo, de 3.000 pesos
.M,J
Cañiza·, Mondariz, Salvaterra de
ao . mes para poder sobreviver,
XAMAIS ESQUECER . .
Miño, As Keves e alguns outros
que. non viver en Santiago.. ·
. . O tratado de pedagoxia da seño- dos que agora non me lembro.
Qué pasaría ·1ogo? ·Pois que eu
ra Bosch Faj.ardo, aparecido nesteria "que traballar de aprendiz . ta sección o dia- 18 de Xullo diE para que se den conta, dí·
mecánico nalgún obradoiro (se é . fícilrnente poderia atapar m~llor
gol les que cada axuntamento ten
que atápaba algun) ou' no p_ior · data pata a· s_ua publicación.
· arredor de sete parróquias cadan·
·dos casos te.ria qi.Je traballar co
seu. Pero o pjor de todo é 'que só
meu pai facendo chapuzas de
Deixando'' a unha banda as . dan vinte numeras, .os .ca1s c_g:
simplifica'cjóns· e · inexactitudes
fontana~ía .. En contra13osic.ión,
mérizailse .a dar ás cito·da mana ·
sinal.a r qae eu podería chegar ·a que povoan o texto con. espí rito
e a ·esa hora xa hai xente espeser un físico máis ou menos bon; demagóxi,co, parece inevitábel
rando cola fóra ·da porta, polo
·b) Se eu fose . filio dun alto
referirse aos consellos sobre. a · cal que~se se chega· ás cito e carmanqo milita·r con dous irmáns e· . edúcación dos nasos cativos.
. to xa podes dar ·volta para ca~
coa miña mai, "co.mo é_lóxico",
,
Segundo a señ'ora Bosch Fa- _por que non che atenden.
ocupada ·nas ·s_uas tarefa~ domés- .
jardo_
,,.estes
deben
de
aprenderen
o
médico
·
co~e~a
.
a
consulta
ti~as; Téria en coman co fil lo do ,
ás áoce,· polo que para colle r v,_e;
obreiro, que nengun··dós dous se·- que todo gal ego castelán-falante
é' un ser inferior, e·quiparábel. a , hai · que · estar .alí áneis ·da man~.
ríamos becarios . .
un can é merecedor dun trato
Eü son emigrante e· levo percorn·
Pagaría íntegro o prezo da
asoballante e despreciativo. ·
, da parte d·e España e en tod~s os
. matrícula, pero en ca'n to aó prezo do ·meu "coléxio maior" (con
Os ideólogos do ParÜdo N~luga_res nos que éstiven os nume·
todas as· comodi.d ades q\.1e ·esas
~ional-Socialista Obreiro Alemán
ros comézanse a ·dar un cuarto
duas palabras unidas a presentan)
o~ os das SS non virian .expresa·r
de hora ou viñte r minutos antes
con tanto tino todo .o racismo,
da consulta, p.olo que cdido_ que
rondaria o~ 1.600 pesos só. E. iso
todo o ódio e toda a ignoráncia
isto é. unba incompeténc1a 8
sen ter que ensuxarme a ponta
do nariz en. riengun vidro de vi" . que a s.eñora BosC:h Fajardo pare- · irresponsabilidade por parte ?~
ce acóbexar no seu interiOr. E Seguranzá Social no noso pais.
tr.ina.
Curiosamente canto máis alto
ademaisi amen lle aconsellarian a· Galiza.
R.O.
~ sexa o rango do meu pai no exérseparación · entre, nenes galego-f.a- · .
· ·(saivaterra do Miñol
cito mfü fácil será p_ara i:nin que
lantes e · nenas castélárr-fa!antes,~
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Cada dia escóitanse m~is tiros na .Ria d~ A~o~usa. Algunha
furtivos son fendos, outras son os v1x1antes.
5
ve:n~has tiroteadas, vixiantes na cadea ... son temas e~~~
L., ·05 Non se ·escoita talar nada, en troques, de sanc,tons,
de1anmarisco
·
1 · ·'-~~~gr?
·
1, d e_so 1uc.1.·'0.ns.
decqmisado, dun pan
inco mpetencia da Xunta, a conv1yeJ:l~'ª _fut1vos-v1x1a_ntes,
brazos cruzado~ da Arma~a a~ pre~1on~ dos compr~~ores
05
e donos dos viveiros, a neces1dade de mo1to~ ~ .ª avanc_1a
' da lguns, misturados coa falta de v.~mta~~ P.Ol 1t1ca,para
orlle solución, conse~uen un~a. s1tuac1on expl?stva. ·
~dema i s, abundan-as irregularidades.
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Xurxo S. Lobato

ma, ~ nas guias que se expedén a
de que nos ·del)_có 1 sa~ho" . ·.
to.res, que chegan a valer- 2 mi·
gou a 1ímltes insospeitados. As · ·llóns de pesetas, as planeadoras,
boleo e na inspección aos vivei- _·
-Pero as máis das veces o siste" -Hai furtivos
cofradias acaban de ameazar con
ma ·é . moi 9uti:o, porque o ·'.'ins- -_
que custan 200 mil pesetas, -asi . ros, ·"o faltar _, por coi;nprobar o
que se non se pon remédio ·_ aos
o atestiguan".
prjmeiro viveiro". E coñecido- en
pector encarrégase de_avisar aos gue traballan
furtivos, -ab rirán as praias ao matoda a Ria o caso dé O Grove, ._da dep,uradora que vaj ir xirar viOs gardas . dá Inspección Pesrisqueo, porque, en palabras de
que candó se pechou a veda de_sita", dicíanos Manuel Loj-o: Da- na· casa
que-ira coinciden nes.ta apreciaca~ataz
Manuel Lojo, Secretário da Coclarar.on que tiñan no.s viveiros
se a situación de que a maioria
ción. Un destes gardas come11táfradía da lila, " na Ria está todo
600-. mil_ quilos de -marisco. · Re- · _dós . proprietários dos viveiros
banos ~ue non entende "a _perda ins~ecci·ón
ó mundo indefenso. O sérvício secución aos aguilloeiros cando
presentantes das cofradias, gar: . son coñecidos militantes de AP e .
de inspección pesqueira é unha ·hai estudos que afirman que d?das oa 1nspección e mariscadores - "' fináncian en ·gran parte as _su as
auténtica carallada, unha propacoinciden: "é ·imposibel porque · campañas poHticas en_Galiza.
na menos que o raño".
ganda eleitorc;il. Son uns ollea- ·.
Outro garda afirmaba qüe "os
na cai;npaña tiñan comprado só
Por outra . banda a Xunta padores da Xunta, non teñen ·nen- mariscadores están. asfixiados,_ unhas mínima ca r:ltidade de marece ·que está a espera de ~ue pagun tipo de poder". ·
" ,porque as artes con que trabal !a- - risco"·
·
~
seri as eleicións '· para cobrar alA armada todo este tempo es- ron toda a vida (nasas, bou de
Pero como non existe _un ha - gunha jnfraccióh-. a_qs furtivos xa tivo de brazos cruzados. Cofra- vara e marisqueo) están proibiverda_deira inspección non pasa
que hai real-izadas m_áis de 1.000
dias, ma riscadores, mariñeiros das".
.
·.nada. Un garda dem-:1nciaba que .. denúncias e ainda non se cobrou
acusan ao Segundo Xefe da CoHai tempo que as cofradias recia"os dos viveiros son intocábeis. - nén a primeira, segundo nos mamandáncia de Vllagarcia da si- . man unha coordenación entre
Fixemos 30 deriúncias e aindá . ríifestou unha pe.rsoa·relacionada
tuación favorábel ao furtivismo,
Goberno Autónomo, Comércio non se tramitou nengunha. Están .co tema.
asi como de inoperancia aos ancomprando todos os dias como
1nterior, Axuntamentos e as pró. teriores comandaates "que só se
prias cofradias, xuntamente coa se · non· houbese veda, e ninguén
O.cáso tráxico do ServÍcio
viñan xubilar"; ainda que afirArmada. Así, propuxeron que un
IJes di nada". .
.
de·lnspecció_n _Pesq_ueir:a
l
man que o actual comandante
representante da Cofradia estiveOutro garda relatábanos có·· '.'parece que trai máis ganas de
s.e integrado na 1nspección e que - mo -hai unhos dfas se xirou vi-sita - · "Par_ece que é o Servício de Orde
dos furtivos", manifestábanos un
traba llar" .
cada .semana se lles pase ás co- á depuradÓra do Hotel Gal iza de
membro da cofradía da ·llla refeA Ga rda Civil, que-é'. quen ten
rrespondentes cofradias a rela- O Grave. "Ali habia dé 5.500 a
ríndose ·ao Servício -de lnspec- co.mpeténcia en terra, tampoúco . .cióri de guias exp_edidas, .para asi 6.000 quilos -de marisco e nen se
fa1 nada e -as _inspeccións pesqjeipode.r controlar o marisco .- - lsto lle decomisdu nengun, péro se : eión Pesqueira, que seria, segunras non. valen .para riada. Segunrion foi admitido pola Xunta.
callemos a 1.mha pobre muller do ·a Xunfa, o erícarregado de
acabar có futivisr'no~ Referí-anos
do Manuel Lojos"hai que ir _aos
·Para a maioria da xente é aí mariscando na praia ternos que
comprad ores, resta.ura.ntes, á ca- - -onde · está o ·v~_rdadeiro proble- · incautarnos do marisco, co rlsco • ·asi como canpo yan á praia de
naife nunca c;iparecen os-furtivos,
· dea de comerci'al ización, ese ero '.
. por mái's qu~ estivesen mariscan.
. .
aut_éntico problema';. A estes é
do a noite anterior e as seguinZonas de furtivismo
ª?Sque representántes de cc:ifra-~ . -- Furtivos fan1osos.
tes. Estou seguro de que alguén
d1as, m ariscádore~, vixi-antes .'da ,,
· desde dentro está en· contacto
],nspección ... califican como -de · En .· Vilanova: As Chumba~ e a A.pé·
cos-furtivos_,,.
. .
_
_-Corbacho.
.
--0-- Grave:· Viasde Arriba, Vi'~ dé
rede de desalmados". ·
· ,Un garda dO-Servício de."lns. O · Grave: _ Malagueña·s, -Marilú; .
Abaixo, Rons.
,
Pero· o · problema .do furtivis~
pección Pesqueira · rnanifestába_Maria Gisa, Riñón de-Plástico. Vilanova:--0 -Ariño, As -Sfrrns, As
m? é un problema social. Lojo
nos qu~ estan "totalmente des- .
af_1rmaba . que 'comprendía· a
'camb~d0s: A ·maioria de CÓrbi' Carballas. .
.
·
moralizádos" . é púñanos como
aq ~elas persoas '.' que ·teñen ·que
C9mbados: Sarrido. '
llón.
exemplo que ·hai tres meses é
ba1 xar á praia mariscar furtivaVill~lónga: A-Tro'pa de Rósique.. 8 ?iro: Barraña e Carragueiros. _
--medio, ás_duas e média da mañ·á ·
_.
. .
. -. _
Povoa: O·Areal. .
·
. mente algun · di~, ·xa q ~e moitos
nas C,ªsoeiras-, en O Grov.e, ·foron
._ ~on !eñen outros ingresos e te-_ , Bo1·ro: .~s Gocheras de ~1berra. , . Rianxo: PUnta Cabio
surprendidos' dous cans facendo, ·
nen. que· comer:':' . Para o repre· Prlr1ci'pais-compradores - Lombos do Ulla
"que non foron denunciados por . Entre os cul~ábeis
s.entante das cofradías rio seguF.
En Pl~neado-ras
- m~do a represál ias" ..
·Blanca Frajo
~ento do. furtivismo "ese _ma~
Outro garda declaraba qúe es- da situac·i ón 'citase
Emilia_!1ó Goday
Are.oso ~
n,sq~eo _ non mé · preo~~pá,' o aután nunha total · indefensión, "e
M~ Tereixa Goday
Casoeiras . tent1~? problema ~on ·as planeaasi non se pode trabálfar, porque .
Xén~o do Patiño .
As Migalliñas
doras _dado que "uns 'baixan de
·os. furtivos son viciños · e ternos · · ao segundo " ef e
- Póvoa
·
Marmanxa
_
. canqo en vez, ·por ·necesidade, os
que conviver con eles. todos os . da com.a odáncia .
-Pro'pri ~tiirios de_Viv-eiros-.- Rióeira.
ou~ros Por . negócio, porque ·no!1
t. .. ::.......... ~ ...... ,.... pasa á. páxina 4) ·
estan nada nece~i~ados. Os moA tensión na Ria de Arousa che-

•
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xulgado. E máis, até desapareceu ·. cando ..levaba ·a tres axentes · ao informe do ·forense nó que se . custodiar o- chalé .dp Alc.a lde de
afirmaba que o garda estivera en. · Sanxenxo, Ramón :G uisasolá, seu
. estado de coma a causa da 1agre· ~ cuñado¡ cando o co.nflito da uhi- .
sióri·.
. ··. ..
. .· .
·. cación do lnstituto·. de· BUP . . ·
-Outro· garda foi mal!ado na
- . A, de~a-is cHsto ~ai 'gárdas q1,Je.
praia de· O Grovescur:i sacho. Es- ·
, ·
.. tivo ·15 ·días hespitalizado e. tam- · · -se ' perguntan que fixo :padín
·_(que. ten :todo o apoio do Consepo4co se sabe nada .da tlenúncia. · lleiro, 'p or rr'i'áis . que só estexa
Este axenti;doi despedido ... ''N.on · ·adscdto. aQ servído .'forestal cofcilemos .xa de agresións rilenóres, , mo Otráctorista) -cos centos de
ir;tsultos, etc .. denunciámolos . no · f
·11 d
·
·
· xulgadp e . ~unca pasa nad.á'~, de~
orqu1 as . ecom1sadas que .tiña
clara outro membro do S.l.P.
almacenad~s- na sua casa.
-

b~lladores d~s. ·. distintas -~ofra
d1as, po~. ma1s ~ue a. Xuríta é
quei:1 paga e ordena; ·
. ·

· A farsa ·das -Qposicións

~i,as atrás. ·-Qel_-~brá.ronse oposi- .
c1ons a gardas .convqcadas pola
Xu_n~a.. Estas oposicións foron
,cal1f1cadas -~or r,noitos dos que se.
apresen~ron como de '!auténti~a farsa i Como exemplo" citan
·qpe 1.les foron e!'1tregadas fotocóeias de fotogra~1as para ql,Je reeonec~~en . o marisco. Estas reproHistória dun fracaso ~
duc1ons en ~ranoo_ e negro eran
.-lsto, segu~do Lojo, é apr.ovei. tado' polos furtivos, que "ao_es- . O S~rvÍ'ci.o · de ·1·nspeociÓn Pes-. tan . más que reconf;!cimos o bertar perfeitam·ente o·rganizados i.n- ·· ·queira foi criado en -xúñ6 de . ~erecho porque ~ra .º .único mq- ·
r~sco que -faltab~ . danos un opotéiranse do dia e hora que van ao
1984, chan:iándose primeira:rTI_ensitor.
' ·
. ··
·
xulgado · os gardas e aproveita11 . te "Plan . Baó", ·formado palas
para .inter:itar invadicnos". eero · cofradías da ltla, O Grove, Vila~ ' .. As listas de aprobados e SUS· .
pensos _.~ori se· coñecen ofici.alsegundo o Se<:retário . da Cofra- _ nova - e Cambados . . ·E·mpezarori
m~~te, a11:1da que ~~nte ben india da llla a isto hai que ·Unir a . · traball_a ñdo 11 perfoas-. A Xunta
te•r{l~a afirma que de oito que
ineficácia dos mandos do ·s.l.P, ~ puxo as lanch~s e ao mes xa se
1
::;:Y:"®- ~~ ~2C.:~ -... . '''á xente .que traballa,_ como · un: talaba da · "Policía do Mar". En · se c1t~~ c_omo apr_obado~, cat ro
son canecidos furt1.vos-que andadía .actuen . ben~ ao outro mánOutubro a X~nta nomeou capa........"'··t:···:·.:·_,...,. . . . .-. ._;~....:::--~.·······-··
~--- . ban nas planeadoras de Camba. dannos á-zona onde-noi:i hai con" . taz a Xurxo Padín e estendeu a
dos"·. Algu,ns dos 11 primei ros
· flitos". ~
·
' vixiáncia a toda a :Ria.
axente~ es.tan agora na rua, pero
Segundo un dos· gardas que
Gravesacüsacións
adema1s enfrentados cos viciños
· entraron a traballar· nun primei- · furtivos. Estes traballadores acü-·
contra o Xefe do Servicio .
ro momento, "daquel'a todo fun· ..·de' l_nspecéi(}i:a ·.. . . ·
san ao conselleiro Garrido de
. cionaba ben: Non había furtivos
"faltarnos t,o dos os dias a pala·
As lanchas
- As culpas CIÓ mal funcio.namento · ~ a non ser nas Carballas;onde reabra, pero non só a nós senón fa. do' . S. l.P ., adernai~ de citar á·
lizámos algunhas operacións nas
mén ás Cofradias".
da Xunta
: Xufaa pala sµa falta de vocación
que estiveron__ presentes os Gopoi ítié:a, recaen ·sobre o xefe·
bernadores e Conselle'iros". ·
As lanchas da Xunta son ilegais
,,..- .
deste servício, - ·x urxo Padín.
son ilegais e non '
Mais non pára aqui a cou~a." SePero norí duraría moito a
·Coinéiden q_estas acusacións ma- .
gundo fontes dignas de crédito
. riscadores, representantes de co- . tranquil idade, e nese mes de Ousairon a concurso
as lanchas da Xunta son totai'.
~ubro xa comezaron os problefrad ias e até gardas.
mente ilegais porque non teñ en
mas co nomeamento de novos
Asi, u.ns axentes l'elatábannos · capataces e foi "cando nós, os
matricula nen rol. Asi · non é de
· que ·cando ri~lgun~a 'pr~ia encon- . furtivos, e sobretodo os dos vi estrañar que C(!ndo unha destas
traban .furtivos de .Corbiltón .perveiros vimo~ que non .,tíñamos · lanchas; "Morcego" , chocou .
guntábanlle ao· capataz se os copoder, '!Ue non -habia ner.igun
contra unha batéa se comprobase que non estaba dada de alta
ñe~ia; negándoo sempre o señor
me~anismo para racionalizaT o
nen pagaba á Segu ranza Social. '
· Padin "ai11da que logo·, -máis dunmárisqueo e que ñon se facia naHai máis, estas lanchas non ·
ha ~ez vírarños a moitos: destes · da por parte da ·administración .
sairon a concurso para compra·
fuf,t•yo~ .traballando na sua ca-,
para controlar as vendas" en pal·as. o custe superou os· 30 mi·
sa
.
labrás dun garda . ·
llóns, parecéndol le demasiado
Corbillón, de ;onde é v1ciño -~
alto a alguns expe rtos no tema.
Padín, está con.síderada como a
A situación seguíase deterio• Coméntase que as embarca·
curia do marisqueo en planeado= · randa e o furtivismo aumentaba
_ra; "d~ndose . 0 caso d_e que a.
<tia a diá nos meses de Novernbro -c.ións Rodman foron com pradas
xente que. invad'ia as praias de ,O
é Decé.mbro sen que a Consella- a Poligasa de Vigo, ·empresa da
que· foi moito tempo xerente o
Grove .era a de ' Corbillón, per·al-i
ria soubese. p'arar escalada ; Cadirector xeral. Torres Colomer.
nunca aparecía nen 0 xefe .nen
da dia eran máis os- mariscadores
Mentres ·tanto, Cofradías co·
os gardas de Corbillón", manique invad ian a praia· de A Via en
festa un garda. · .
0 -Grov.e, oñde existía moito ma-· moa da llla teñen q ue d"edica r o
risco, ~ pero moi pequelio. Até
80· por . cento· do presuposto a
Outr'o axen.te comentábanos · · que ao fin a xente á :tomou por
loitar contra os fu rtivos, ainda
: que Xurxo_Padín pr.o puñallé en
asalto .deixándoa totalmente esque hoxe por hoxe sé encontré
As Sinas á família dos Chumbos, .~u•tmada. Os novas capataces
desprotexida, ao ter un garda ·sen
Os gardas esta
_·n ·(ven d¡:¡ · paxma . 3, ........'........ ._ •••..•. 1 · coñecidos
furtivos, que ."se vós
dedicárons'e como única acción a
licéncia e outro na cadea porfe·
.
dias". Esta situación · agrávase. ·non sacádes
:os furtivos dé .dia, - . pór multas ·a todos os coches -que · rir a un fUrtivo, despois de que
desmoralizados, .· agora para alguns qestes· ga'rdas,. nós deixámosvos
traballar de
aparcaban - na_s imediacións da
estes fixesen repetidas veces caso
es mellares· din a!glins; ao sus- ·, noite"':
. .
praia. Así eran multados cidaomiso da proibición de seguir
·_n on deriúncian ~or pender nas oposi({ións recente. Est!;! garda ·tarnén se pergunta- ' dáns: que nunca mariscaran na - mariscando.
mente convocadas pala Xunta~ .
A situación e máis insostíbel
; •
· Corno exemplo desta insegu- . ba .cómo foi posíbel ·que 0 g de· . vida, só por estacionarse nascermed O . a re~resa 11as ridade ·pode citarse ·a · un destes Xullo do 85 -só lle pagaran ao· . canias ou pararse a ollar 6 pano- cada dia, segundo as Coffadias, e
garda Carmel o Fariña no peirao · @ma. A Xunta tivo que dar marde seguir asi as causas pola que
integrantes do S.l.P., 'que- foi
de Cambados éando nese mocha atrás nesa's multas.
se desate unha auténtica guerra
agredido haí ag0ra un ano eri Caou que as praias queden total·
En Outub'fo entrnra xa a trarril · polo _dono dun viveiro·. A · mento tamén estaban no ·coche
Padín e outro garda máis·. Úutras· ballar máis xente. Aós 11 primei- . mente esquilmadas, Seria a ruina
agresión füi n:~alizada en ·presénpara moitas fam(lias.
ros gardas fixéronlles contratos'
cia do Conselleiro -Garrido Ve- · veces Padín é ·acus·a do de utilizar
A. EYRE
aos gardas ·ao seu ant_oxo; como
dun ano, aparecendo como tra·
lenzuela., e~ acción-r:1unea f~i. ao
1
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Durante .a·presentación .dos.seus-. éabezas .qe lista
.,

.

O BNG anuncia-s e·

como a. única forza·
capaz de rachar o bipartidismo .
Xosé Manuel Beiras, Lois Diéguez, Alfredo Suárez Canal e
Bautista Alvarez serán os cabeceiras de lista que o '
.
Bl oque Naci9nalista Galego apresente ás próximas . ·
eleicións auton.ómi~s por A Coruña, L.ugo, Our~nse e _
Pontevedra, respect1vam~nte.

Albor por facer u·nha poi ítica palacega e non valer sequ_e r para
andar de inauguracións e féstas
asi como a González Laxe, "cuxa defensa do pa'ÍS vese claramente na comisión negociadora
coa CEE ou con Portugal. nos ternas pesqueiros, onde a "nosa na.. ción sai forternente perxuci'icada", caUficándoo seguidamente
corno · "neno bonito con cartel
de sair fóra da casa;'. .
.
A pergunta dun xornalista criticouse tarnén a aquelas forzas
poi íticas que non . teñen"hen pre-_
,, séncia .eleitoral nen soc;ial e que
apresehtan candidatos á presi- ·
déncia, calificándoas de -"-psico-délicas".
En canto á sua preséncia ·· no
parlamento despois de ser expulsados na lexis.latura e11 curso, os
candidatos ~ do BNG afirmaron
·q ue "irnos- loitar para que a de~
rnocr.ácia se implante a todos os
niveis en Gal iza e, pot conseguin- te tamén no parlamento", califi- cando a expulsióndos tres depu-.·
tados de antidemocrática e afirmando que en nengun -momento irnos renunciar ao -naso programa · político · e aos princípios
que defendernos. ,

Na.sua aparición públic explicaron que o !3NG non_
apresentél ~ndidato á Presidéncia da Xunta, "xa_que este
non é un Goberno real de Galiza; se pudésemos gobernar
levaríamos un candidato/a xa que nós si estamos
capacitados para gobernar Galiza". Ademais disto
explicaron cáis van ser as liñas rilestras da campana
eleitoral que se desenvolverá
sobo lema de "vota BNG '
non pases por menos ', . .
.
.
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De gañar o· PSOE ou AP as eleicións no naso país, "non vai
existi r Gal.iza, porque o PSOE .e
AP non q ueren facer progresar o
noso país"; afirmando seguidamente que "tarnpouco vai haber
' oposici ón pois que as dernais formacións poi ítjcas ou son comparsa das anteriores ou non teñen im plantación".
"Todo isto é o que se vai xogar Galiza nas próximas eleicións
que van ser", afirrnou Xosé Manuel Beiras, candidato por A Coruña " un ensaio xeral dun proceso q ue pretende consagrar o bipartidismo político e, por conseguinte, o parlamentário, co fin
de excluir calquer posibilidade
de mutación social''.

gun destes candidatos a "Presidente da X unta". Xustificaron
esta mcd ida afirmando que a
Xunta. non é un verdadeiro GGberno galega, pois que non ten
cornpeténcias. Declarando iso si,
"que o apresentarian se 'fose "un
Goberno de Galiza oú un Goberno galega, xa que nós si estarnos
en condicións de ,gobernar este
país, feíto que non ocorre co PSOE ou AP que só veñen aquí a
recoller ·votos; estarnos en condicións de Gobernar o país pero
con Soberanía".
· Neste sentido Xosé Manuel
. Beiras perguntábase quen manda
hoxe na Xunta, Albor ou Fraga?, e' se saise. González Laxe,
mandada ·este ou Alfonso Guerra?

En canto á campaña eleitoral én
si díxose na roda de prensa ·que
ten · unha ' irilportáncia relativa:
"nós usámola par.a introducir a ·
co'nciéncia nacionalista no naso
povo e non nos circunscrebernos
ao mero feíto eleitoral ,· outros
non existen, ainda qae logo aparezan · con programas que nunca
i_ntentaron nen intentarán levar a
cbo nen .nos rnáis mínimos pontos; ~ ·nós· coñécenos ben o pavo
desde hai rnoitbs anos e sabe que
somos os únicos que lle podernos
. ,,
facer f rente aos po d erosos.
- O candi'ctato por Lugo, o Parlarnentário Lois -Di,eguez, puxo
de rnanifesto cómo 0 BNG 'é a

única forza poi ítica que fai taita
social nos distintos .campos e ''se ·
non botarnos nós abaixo ·a s en- , ,
.
coros d o Ull a estara outro no estragado, ou anegarán Suarna"...
fyianifestou lago o que fara
Alfredo Suárez Canal deputado provincial por Ourense, ao
aspirante a Reitor da Universidaque ·ealifiq:iron corno 0 "deputaCríticas á autonomia
ae compostelá e Catedrático de
e aos-cand.ídatos
do máis loitador dE;? toda GaliEstrutura . econó.rnica, que · este
za!', ,referiuse á pi:ópr,ia campaña ,
.
proceso en .Galiza só o pode
Criticaron tarnén os candidatos ' ele!toral en si, dicindo que será : -r?m per º.BNG '~porque somos a
nadonal istas o discorrer a u tonó- . , unRa ,campaña de·· "contacto_di- .:
pri m~ i r~. forza poi ítica do país(
mico,.
afirmando Bautista Alva- . ~ reetc:> cos sectores po:pl:tiares ~
se se mira isto en profundidade,
, e a t erceira forza se- algüén quer 1 rez que :"a.s institucións non res- . q_ue_os rnili~antes e ~im-patj~antes
pq>n<;Jen aos probremas que o ·poque lo.itan todos ps días serán ·os ollar o panorama ' ·de rnaneira
vo· ten plantexadp ,, nestes _ rno- ,. encarregados de . explicarlle a al.
mentos''-, . r:eferíndose ·a :reconver- - ternativa ao pavo". . :
gl <;>bal';: Esta - terc~fra posición
.
_ - .
; ~ ..
.
sión 11ava-I corno exemplo, prei:i- .
fo1 a ·que afirmaron esperan consar·o n que "u ns se inibiron e ou-· Pola sua banda Rarnon ._~useguir no número de votos nas
tras estiveron presentes 'de rnant~, coorde_na~pr ,-da Campana, '
próximas eleicións, afirmando
neira testemuñal'~, se rnáis tarde .?firrnou que as~i e, ,t<;>? 0 .n5m
que estaban s·e guros . de superar
1'!1°S ·desbotar neng_un - rneni'?, ~
ao parlamento que non pudo fa~
os resultados · obtidos nos antecer- frente aos múltiples probleamda que ª nosa campana f?ce:
riores c9mícios autonómicos. ' ·
nias cos que se .e nfrenta o pavo
mola t_odo .o,,ano e non nas epa"''
galego, tais corno a pesca, a cuo- cas- el~i~orais ·. Tamén o Parléi~entári~ Bauta empresarial, a cuota do leite,
. Criticaron } 1 ~,almente aos partista Al,varez, candidato por .PoliÍ- · ·0s · vé.r timentos, etc., que foron
tidos que estan ga~tando os ca~tevedra:,;, i.ncidiu ·nestes termos ao
tratados nas s.esióJ}~ : fu· que no.n
t~s,,~o . pov~ e12 v1ax~s e con:i1afirmar que "unha alter.nativa
encontraron, soludón, entre ou- . d_as na -~mpana ele1toral, af1rcoi:n<?·-ª quEl.. nós rep.r~senta.mos é
tras cousas porque non somos
!!land<:> finalmente que non se te- ·
a unica que pode·· levar ·a cabo
.s oberanos e a proba rnáis pateri- · nen f1xado nengun P?rcentaxe
unha oposici:ón real'·'.
, .
te está no diário dé sesións onde ·de votos, pero que es~an se_g':l!ºs
todo 0 . mundo afirrnou nunha se- de su~er~r o das out!.as ele1c1ons
.sión que a ·CEE perxudicaba· a
autonorn1ca~, por ma1s que ha_xa
~on a_presentan candidato
todos os sectores prqdutivos e ordes de ~01c~,tearnos nos me1os
a pres1déncia .
_ ·
non se pudo remediar en nada a
de comumcac1on.
situación".
·
. - ·
'
A.E.
.O BNG -non 11ai apresentar a rien-·
Criticouse tarnén a Fernández

U~ha das moitas pintada~ que apareceron odia 28 ~n Sárria con motivo da visita de Fraga lribarne á vita. ,
_
X. .Marra

Múltipl~s

opcións

de pactos
·eleitorais
'

Cando .a _ma!ot.1a 'dos partidos · mento nas listas eleitorais. É
anúncian aos seus cabeceiras de este o "segundo tempo" da enlistas e candidatos á. Presidéncia tabuada . pala nominación de
da Xunta, seguen ainda a ros- presidenéiábel. A guerra "Norrnar coa posibil idade de paGtos. de-§ul", ou poto · control do
Asi o PCG que anunciou a partido.
Anxo G.uerreiro como candidaParalelamente as - posicións
to á Xunta facia un charnarnen- están enfrentadas en canto as
to de coalic.i ón entre .mitras ab posibil-idades de que indepenPSG-EG, CC.00. e CXTG.
dentes formen parte das candidaturas socialistas, pois que
- O Partido Socialista Galego- rnentres o candidato González .
E squerda Galega - criticaba. un Laxe non descarta a posibilidadia despois estas declaracións de de inclusión e Madrid intenacusando. do PCG de querer se- ta buscar persoa~ que arrasten
mentar o confusionismo e afir- votos ainda que non teñan namando que oon ' irían coaliga- da a ver co partido co fin de
dos, critic~ndolles ademáis que asentar un bipartidisrno onde o
cando intentaron fusionarse PSOE .poda competir con AP, o
nun só partido os do Partido . outro sector socialistaoponse a
Comunista Galega non quixe- estas inclusións (que sernpre
ron abandonar a obediéncia de
ian controlar por outra. banda
M
· adrid. ·
·
· desde Madrid) e afirmar -que
.Dié!S despois a . Federación "hai. que ideoloxiz:ar o partiProgresista • Galega deu a coñe- do".
_
cer ao ex-concell·al socialista de
Coalición .Galega, despois· do
A Coruña Pedro Arias corno o nornearnento de González -Maseu candidato. Nunl'la nota di1r:iñas ~orno ca'ndidato non tivo ·
fundida con este motivo afir- tempo ainda para entrar ria
maban que a FPG está a ·t er
c_onversas. co PCG, PSG-EG e · guerra das 1-istas, a~nda que se
·con forzas sindicais, -entre ou- preve que habe·rá loita, e forte,
por situarse, apesar_ de que -ria
- tras, po!q .que par.ece 'q ue as Segunda Convención celebrada
.
conversas seguen.
. Pola sua banda ·o "PCG Mar- . o pasado fin de semana en Santiago deran unha irnaxe de enxista -Revolucionário (Carri- tusiasmo e unidade interna co
llistas) apresentaban ·c orno can- .
didato a Xúlio Per-ez de La aval implícito de Gómez FranFuente ao tempo. que critica- queira, ao estar presente unha
filia sua. ·
--ban aos "gera~distaS:' polo chaE dicimos qyJL CG non tivo
marnento a coaligárse que estes
lle facian
cc.oo:, conside- tempo de entrar en loita por
rándoo como un desatino e,un- motivo das listas porque estivo
· imersa nunha "descomposi. ha torpe· manipulación do sin~ ción" do · partido ·en Ourense
· dicato,· polo ' que fan. "un cha~ propiciada p.pr C~banill~s. sen- .
· rnarnento á dirección do sindi- do a sua cabeza visfüel Vitori_ca~o para que acla~e que non no Núñez, formando parte to· vai ~C?r;tar par~~ en ne~gun~~ _do dunha operación tendente a
coaltcion de ca_racter ele1toral · configurar unha nova direitá.
' Pero ao redactar estas liñas,
Agora ·o presidente da DeCC:QO.: ainda -not;1 se ten pro·'nunciado corno lfo pedía o sec- putación 01,.1rensana está desfótor !'Carrillista": Tarnpouco fi- ·llando a rnargarida ou, dito
xo até o momento comentário - doutro xeito, · sopesando conacl chamamento en· nenguri sen~ trapartidas e ofertas, para encabezarsou non a lista por CP en
· tido a CXTG.
Todq Darece:d ndicar que al- - Ourense. 1ntentaria asi AP reagunhas desta,li forll)acións polí- lizar o seu soño -de -gañar unha
· ticas aSi corno outras non cita- eleición en Ourense.
Outro que está á espera para
das anteriorrn·ente 'e orno o PC
.' Ol.J o PG ·, van intentar até o úl- anunciar . o seu compromiso
timo momento conseguir unha con Coalición Popular é Antócoalición que acrecer¡ta as posi- nio Rosón, que encabezaría a
candidatura de Lugo corno "inbilidades de escano.
·
dependente-galeg~ista" (?).
_
Asi as causas a case dous
Mais a dereita tarnpouco parece ter as causas rnoi claras en meses vista e despois dun ano
. canto ás listas eleitorais. e a po- de auténtica campaña eleitoral
síbeis inclusións ~ de p·ersoas de parece que son poucos os que
teñen as ·causas mínimamente 1
fóra dos respectivos partidqs.
·
No seo do Partido Socialista claras.
·Obreiro Español está habendo
unha . batalla polo posiciona-_
A.E.

a

.::
~-
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lomce de fonseca
Ante o anúncio dun drástico recorte na sua financiación

Temor á desaparición
práctica da . autono111ia
A financiación da · Comunic:Íade
Autónoma galega poderia recortarse entre 10.000 e 2'0.000 millóns de pesetas. De producirse
este extremo, que alarmou até
aos menos autonomistas, a ·,, Autonomia" seria só un conto, ou,
dito doutra maneira, non seria
posíbel· a autonomia. lsto foi
afirmado entre outros polo actual conselleiro de Economia
- Xaime Trebolle, ao afirmar que
"calquer récorte tradúcese nun
atentado á autonomía política".
Se ternos en canta que os recursos para inversión da comunidade autónoma galega en 1985
non chegan aos 30.000 millóns
de pesJtas, resulta que na hipóte.se · m i'nima esta capacidad e inversora reduciríase nun tércio, e na
hipótese máxima quedaria limitada á terceira parte.
'
De ser asi, para qué valeria a
chamada autonomia? Esta é a
pergunta que se fan comentaristas e poi íticos. A sua contesta ~
ción é · clara: para nada. Ainda
va11 máis alá e afirman que só

-·

llo de índias sempre· foi -Galiza.
Agora, a ser unha "comunidade
histórica" tamén vai ser a máis
· perxudicada.
·
Vir-ia lago a LÓHAPA para
reordenar o rriapa poi ítico auto- ·
nóm'ico, pero a imposibil idade
cie leva.la á. prática fi_xo' que collesen outros · vieiros para · aplicar
ese. mesmo espírito. Ditarian lo- ·
go a . LOFCA e outras leis coas
que, na prática, foron ponde recortes ás . -autonomias. As liñas
mestras seguen o seu camiño e
Solchaga ·agora reconversión autono•
agora encontrámonos con este
mica. ·
·
anúncio de recortes que, de leserviria para aumentar os cu.stes.
varse a efeito liquidan toda autoHai quen chegou a escreber que - norilia poi ítica. .
·
. .
se isto s~ produce •. o parlamenHaberia que recordar aqui
to galega seria un luxo. ·
que cando- os naci-onal istas se
Esta "operación" -responde
apuñan á autononíia afirmabari
aos pactos estatais feítos perar'lte
que _ainda · que fose moito. meido Rei despois do 23:F e na· que
rande que se existise un pacto fe:
están implicados as forzas maioderal, feito ·que non ocorria, seritárias estatais, . desde AP ao - guiríanse apando por u.nha raPCE. Ali acordbuse . recortar a·
zón: o Estado teria a faculdade
autonomía poi ítica das disti.n tas · de recortar esa autonomia cando
lles viñera en gana. Parece que tirexións e nacións,, salvagardando
ñan razón.
·
a de ~atalunya e Euskadi. O coe-

Congreso da emigración

Dentro do·BNG a enlig_.ación ..
funcionará corno unha ·c omarca rnáis
Que os militantes na emigración
funcionen dentro da estrutura
do Bloque Nacionalista Galega
como unha zona máis, contando
cun consello comarcal, foi a decisión organizativa máis importante do Congreso da Emigración celebrado polo Frente naciof71alista no mes de Agosto.
·
Asistiron a este congreso 50
persoas que representaban aos
milit~ntes do ~N_G em.~~rados en
Espana, Euskadi, Paises Cata" láns, Holanda, Suíza e Alemaña.
Os nacionalistas de Arxentina e
_Venezuela non puder.o n estar

present~s, ·ainda que enviaron
ponéncias proprias que · foron
aprobadas nas réspectivas demar- .
cacións·. .

A ponéncia aprobada finalmente . fai un balance histórico
da emigración . galega pontualizando os cámbios que se .dan
at~avés dos tempos, tanto nos
países de acollida como ·nas formas de integración e nas perspectivas dos emigrantes. .
.
Valórase _,asimesmo ó traballo
poi ítico entre os compatri·otas,
considerándoo moi necesário e

·pronunciándose porque .o s emigrantes deben. de. integrarse eco- ·
laborar cos movimentos populares dos paises onde estexan integrados, o qwe non . significa que
teñan qüe deixar os contactos e·
a integración no movimento nacion·alista galega.
·
Para lograr a integración dos
emigrantes dentro do BNG escolleuse un representante por cada
zona da emigración, que formarán o Consello. Cómarcal, elixindo tam_én como representante rio
Consello Nacional a Anxel Deive.

Bipártidis1110
ou Volta atrás
1

.

•

•

LOIS b.IEGUEZ

O espectáculo qu~ os djversos 1íderes de AP.e ·PSOE dero'n no mes ..
eje _Agosto en Gal1za podese tachar de esperpéntico. Esperpéntico
e violento se nos ate~os a termos .de democrácia. Está visto que
es!a xe.nte non r~sp~1ta n:n as ~armas. Afeita a pisar-non ve má.is
_ala do seu _exclu~1vo _interes. ~sta demostrado que este País.impór.:tall~s u~ pito. Pr~~e1ro destraga~o: esnaquízano, p.~epárano para a
en:11~rac1on ~ ma1s o ~a.ro, mart1nzano ... , e despois aparecen por
_aqu1 co sornso no_s be_1zos e co V da ~itó_ria nos oe~os, :tratándoo
como os ~eus devance1ros trataron os indios de America ou. os neg~~s pe Cuba. ~ué. é, s,~nón, uti 1izar os meios públicos de Deputa- ··
c_ions e outras 1nst~tu,c10ns para a S';Ja ~~troidada eleitoral partidána, ou para repart11lar entre os cacrquinos que en bairrós e aldeas
·
van facer de negr-eiros para cazar b voto e as vontades7
. Mais a causa n'?n queda aí. Por respeitar nen- respeitan as leis
qu~ eles mes.mas f1xero~ ...Entre os n:andamais dos dous partidos.
. venen repartmdo os esp~~1os dos me1os de comunicación de xeito~l,Je a .xeflte n?n vexa ma1s que as sua·s caras. e siritan tan só as suas
. ideas. De que vale que o Fraga de Madrid se alporice ante os·
meios estatais e "rexionais" que dirixe o PSOE cando el fai 0 mes-mocos q~e di_rixe en Galiza?. A ninguén se lle escapou que a posta
en marcha da TV6 e da rádio deles e non nasa -ainda non é nosa- acelerouse . para utilizala como uso exclusivo na campaña eleitoral. E nestes meios de comunicación deron consignas claras de
si~en~i~r, ou en to~~ ·~a-s_o m_al.tra~ar a mantenta os partidos e orgarnzac10.ns -da opos1c1onsnac1onallsta. Da real, non da pintoresca.
Da coerente, da única activa e presente dia· tras dia na problemática desta nación. "En todo caso -dix.eron..._ falar dos outros nacionalistas, eses que non nos fan mal e poden pasar por defensores
.desa 1iña trasnoitada".
.
. Asi. c_hegamos a ter que aturar diariamente os zuga-sangues do
bLpart1d1smo e os outros que -representan moito ,menos que o nacionalismo populªr, pero que.lle interesan ao poder porque non o
amolan. Tan -só escreben -cada dia unha pergunta tirada das notíci_as que ese_d.ia ~raen os xornais. Coa mesma desaparecen das rád1os, TV., etc., case 70.000 voces galegas e reprodúcense arreo unhas 30.000. Oue me diga alguén que aqui non hai acordes, pact'os
e promes~s que se farán públicas, de seguro, cando saian os resultados do 24 de Novembró. Quizá alguén, daquela, enganado de
·novo, bote as mans á cabeza...
Algüri dirá que isto que acontece é lóxico porque significa a·
!oita pola vitória eleitoral. Triste e derrotista análise que nos leva
a aceitar a inxustíci'a, o autoritarismo e máis o abuso de poder como lei inemovíbel. Porque se se eliminan os discordantes, a oposición, o modelo da nova sociedade soberana, elimínase a dem-0cráci¡:¡ e ins.:táurase de feito o fascismo. E aqui ..:.....non nos enganemos. o bipartidismo está traendo como resultado .. a volta atrás, a destrución d.esa palabra que intentamos erguer: a 1iberdade, a nasa 1i- .
berdade. Para "isa, desde Madrid .- o é:onto non é novo- el íxese
Galiza como campo de experimentación. lmós aturalo?

Unha fi~ ~ vostede
Es!a fiQura, deseñada ·golo
Seminário de Sargadelos
e elaborada -no Laboratorio
de Formas de .Q Castro,
_P-Ode ser mercada agora P-Or
.
vostede. Son 1.000- únicas
pezas numeradas,_que vostede ·
-~ode reservar desde agora .
-dirixíndose, ~ostal ou
telefonicameñte, a nós:
___AP-artado de -.Correos 1.371
Teléfono (986) 43 ·35 24 ·
VIGO

M
__e_r_c_a_a_rt.,..--e_galeg._a~·_ _ _ __
~~~~P-ara axudar á ~rensa .
,...
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'

Fraga .x unto ao ... Pino do Marqués'_
'
O Pi~o do Marqués, unh_a espé~ie de símbolo para a vila de Sárria~ plantado
no 1885 e de , 40 metros de al~ura, tora at~cado por ur.iha motoserra en De·
cembro pasado e logo derrubado (ver números 262 e 272 .. de A NOSA
TERRA).
O motivo da destruci6n daquei' lugar, :onde nas primaveras aniñaba a cigoña
comun, parece ser que veu orixinado polÓ interés do axuntamento na compra
d:1 _finca on~e ~staba situado-'o pino, Rara dedícala a xardin público·. O proprie·
t~~·o ao se _
mte1rar, correu a c;uitarlle valor a pllrcela: matb1.,1 a pino. A indigna·
c1on da· xente foi xeral.
O pasado 28 de Agosto, o durante o seu per~orrido preeleitoral por Galiza,
o Jefe de la Gposición, Manuel . Fraga lribarne, visito.u Sárria e foi agasallado
cunha cea á que asistiron perta de setecentas persoas, nos Xardins c:fa Finca do
Marqués, onde degustaron a empanada de canteo al . estilo sarria no (?), ao
redor do tocón"do malfadado Pino. ·
·.
.
·
· '!4-. tarxeta d~ cea custaba 1.500 pesetas; senda o fillo do proprietário o que
d1r1xe en Sáma ás NNGG do AP.
·
.·
·
··
·
Asi_stiron á cea, adcmáis,· de Fraga, o Presidenté da , Deputación de· Lugo,
·cacharro Pardo, An.iceto _Codesal e demáis cúmios fachosos.'de la villa'.
· A· mañá do dia 28, apareceu a vila che¡¡ de pintadas tais como: 'Fraga ábrete
fascista', 'Fraga vaite para España', 'Fragá rúa', 'Fraga tranquilo el aporto
no es retroactivo', 'Votar a Fraga é como follar con braga', 'Fraga tiene SIDA'.
"Fraga-Vitória-Montejurra', m.oitas das cais borraron · poucas· horas antes da
visita pastoral, digo de Fraga. Curiosamente, na última delas borraron somente .
'Montejurra', supomos que pensando que Fraga-Vitória que;ia dicer triunfo.
Na fotografía de X. Marra vemos aos comensais rodeando o .que queda do
Pino.

'
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Aureli Argerní, dirixente ·da Crida catalana_
,
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,

.
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Do 27 ao 30

.

..Os frer,1~es· e1v1cos son importante$ · en
toda naCión sén soberania própria"

de Decembro

Conferencia
europea
de ·n acións
sen e~tado

Cando se ven de celebrar,a "Diadá", xornada nadonal - ·
· catalana, na que a ~rida tivo un imp~rtante prqtagonismo;
talamos con Aurel1 Arg.em(, secretario xeral do CIEMEN, e
destacado dirixente da_citada org~nización ~acionplista.

En todas as accións que levamos
Despois dese proceso de crise rehai unha adesión xeral de moitas
lanzouse a· actividade. Este ano
· entidádes, pero para accións confixemos, "con .moita 'repercusión,
cretas pedimos tamén adesióris
duas campañas de solidaridadeconcretas. N.o caso do Nou · con Etiopia · e Eritrea. lsto~ deu
Camp foi o Ban;:a -que está adeoutra imaxe da Crida: non só
rido á Crida~ quen cedeu o estános preócupamos dos nosos proDo 27 ao 30 de Decembro,
·di~, o que non quer.dicer que os
bfemas senón que ten unha di·
no Palácio de-Congresos
seus sócios · sexan aderentes di- · mensión de solidaridade internae Exposicións de
rectos da Crida.
cional. ·
·
·
BarcE!loná vaise celebrar a
A Crida funciona coino un fren- . Cómo foron esas accióhs das que
Conferéncia
de Nacións·
te político?
. tan pouco se falou?.
sen Estado da Europa
.Nur:iha nación en situación .anorOcidental (C.Q~SEO), que
NÓs fixe~os unha análise sobre a
mal os frentes cívicos son impor- · situación de Etiopia a fins do
se ven organizando, por
tantes para aglutinar esforzos: · año pasado ~cando vimos que hainiciativado .CIEMEN Fican moitas lagoas que cobia unha movilización na maio"
-organización
de estudos
brir, hai unha pol(tica do posíbel
ria dos páisés e aqui non se. monacionalistas
catalana-,
. que m.oitas veces se distáncia do
via ninguéh. Daí entendimos que
coa participación de
real . e a xente ten necesidad e de · debia facerse unha acción de soorgani4acions nacionalistas
expresar as suas reivindicacións . l idaridade que procedese dunha
de
todá Eur:opa e cuxos reais através de cantes diferentes.
organización popular cuns ob_·
preparativos
seguirán en
,Este é un fenómeno que -existe
xectivos inoi claros: criticar a
en toda nación que non teña soParís os próximos 21 e 22
desorde-ecoriómica mundiai, qUe
berania própria.
de Setembro: ·
se vise que nós, como parte .do
E un.movimento pof(trco non
As duas .primeiras reunións pre"
herraisfério Norde, _estábamos im~
partidista, neste senso amplo·que
paratórias tiveran lugar no Vall
plicados: na fame dq mundo, en
podem_os dar· á poi ítica.
D'Aosta -aproveita·ndo a, concanto somos obxectivamente da
centración do Tren das Nacións
parte que explota ao Terceirq
Na prensa, espan.ola sobretQdo,
Mundo; outra que as institucións
o · ano pasado- é
Paris, e
falouse do esmorecimento e a
se involucrasen na colaboración
agora, no Mosteiro de Cuixá
crise dentro da "Crida" como alCómo nasce e cáis son os primeiUn primeiro éxito foi a saida·
no desenrolo dos países do Ter(Cataluña Norde) celebrouse
go defifiit~vo... .
·
'
ros pasos da Crida?
á rua., ao pouco do iritento de
ceiro Mundo; pois 'nen a Genera-.
unha terceira reunión á que
golpe de estado, no 24 de Xuño · Tivemos unha propaganda en
litat nen o Estado español o fan.
asistiron Herri Batasuna . (EusA Crida nasce no _1981, concrecon máis de 80.000 persoas rio
contra. Díxose que eramos un kádi), Crida a la Solidaritat
tamente corno resposta a un ma· Fixe.m os esta campaña popuNou Camp e o lema "somos un·(Cataluña) r BNG, UPG e INTG¡
movimento radical sen ..espácio
nifesto que escreberon 2.300 inlar, pero dentro .·da · nosa 1iña,
ha nación". Foi ·importante taou que era un movimento man<i(Galiza), PªrtitoSardo D' Azziotelectuais españois que traballaquixemos facer ver ,q_ue a sol.ida· .
mén porque un dos éxitos _do
nal sen incidéncia. Cando na
ne (Sardigna), Movimenta Fri'ul
ban en Cataluña, e atacaban co
ridade
ten
que
ser
moi
~
dirixida
·
golpe fora .intentar acalar as vo(Fri'ul),· ·Lutta Occitana (Occiprensa sai todas ~as semanas UA
que eles chamaban "discriminaaos pavos cori quen un se solices que significaran reivindicaartigo a fa\(or ou en contra da
tánia), UPB (Bretaña), Partitu
ción do castellano" os avances · ción nacional ~ Outra gran manidariza. Todo o mundo o fixo.
Crida, xa ten importáncia. e ten
Corsu (Córcega), e contouse
da 1íngua catalana. Nasce como
, globalmente con Etiopia. Nós
festación foi a que aglutinou a
peso
na
opin1ón
pública.
_
.
coa adesión do. Sinn Fein (Irresposta naqliel momento. Can·
quixemos
facelo
moi
concreta.
300.000 persoas en Barcelona ·
landa) e asisténcia de rep.resenTamén teño qtJe sinalar ·qué a
do estes fenómenos se daban o
tnente cara un · povo oprimido
contra a LOHAPA.
tantes de Martinica e Timor·Crida tivo un grande fracaso ao
CIEMEN convocou aos intelecpolo réxime . etíope que é EriFinalmente debo dicer que o
Leste, como observadores.
propor . no ano 1.983 unha xira
tuais catalans a unha reu-nión en
trea. Tivemos dificuldades mestraballo que se fixo a partir deste
Ainda ql:le o plantexamento
por
-todo
o
Estado
español·
de
Barcel ona at,ravés da prensa, e o
010 diplomáticas · pÓrque ·o Gomov·imento popular xerou . áiverdefinitivo da CONSEO perfilaMikis Teodorakis co seu coro,
dia que se tiña que celebrar, na
sas secci.-ons da Crida. Non se
rase en Setembro en París, os
como mensaxe da defensa dos . berno español, seguindo indicaAutónoma de · Barcelona, asisti- ·concentrou só en Barcelona, e ·en
cións _e tíopes, queríanos convenobxectivos
son criar un organisdireitos
nacionais
·
dentro
do
Esron non só intelectuais senón
povo eri- . mo 'permanente que permita
moitas outras vilás e cidades criátado espafíol. Foi un fracaso de _ cer de non axudar
que trancendeu a nivel popular.
treo. Fixémblo igual. Unha parte
ronse comisións para seguir o
real izar accións conxú ntas que
organización porque n'o n estivedos ~limentos ~ foron a Eritrea,
traballo que fai a .Crida. As bata=
Asi, naceu a Crida: como necesivencellen a todos os membros
mos á altura das dificuldades que
através do Su<;tán, e outra a ,EtioItas máis importantes qúe fix~
dade de presionar aos partidos
"para conquerir a alternativa
supui)a- e sobretodo· un grande
pía, sempre con xente, da Crida
mes foron as lingüísticas, segui-npoi íticos a que fixesen un ha poda Eurpa dos povos frente- á
fr~caso económico que ainda
do métodos nqn-violentos, para
iítica máis cla[a a favor da naEuropa dos Estados". Tamén,
agqra · pagamos. .lso ocasiónou . acompañando os envios. · ·
impor a normalización ·total do
ción catalana e tamén para aglunesa liña, dar a ver que ·os moque algunhas entidades que eran
Qué . relacións- tedes coas demáís·
catalán.
_
_
. vimentos ·nacionalistas están artinar moitos esforios dispersos
críticas con ·a lgunhas acción ·da
organizacións ·nacionalistas?
Outra comisión ._que funciotellados e son solidáricis erifre
de agrupacións culturais. E unCrida se abstiveran desde aqueJa.
Nós"te-m os tJn próprio estilo e ás
eles.
noü moi ben foi a internacional.
ha plataforma de entidades cíEsta crise provocou unha ceda
Das accións máis importantes fo¡
Entre . os acordos a que se
vicas e culturais que aos poucos
rriá imaxe. Ao cabo duns meses veces pensan que ~stamos usurpando l!n campo dos partidos.
chegaron, e·que se recollen nun
o primeiro tren das-nacións, coa
dias xa sumaba 1.400.adesións.
logramos refacer o movimento e
Nós queremos manter boas relalongo documento preliminar,
entrega dun documento no 'Parpenso que agora ten máis inciSen substituí r aos partidos
cións sen exclusións e quen se
están a defensá do direito de
lamento Europeu; e este ano
déncia que antes. Pero pasamos
políticos denunciamos as defiqueira unir nós estamos d_eseautodeterminación, -dos di reiirnos ir á UNESCO a Paris ·para
bastantes ,eses cunha prensa moi
ciéncias de partidos e instituxándoo.
tos _humanos e colectivos~ e o
reivindicar
os
direitos
culturais
,
hostil,
e'
ás
veces
con
argumentos
cións e reivindicando todo o reTexto: XAN. CARBALLA .
respeito a tocos os medios _de
de peso·.
· ·
das nacións oprimidas.
ferid o á língua, a cultura e o que
Foto: XOSE LOIS DIAZ
loita que cada nación se dé pasupoña ataques directos contra a
A heteroxeneidade -. do movimenNeste ano fixeron algunh~ acra eonquel"ir estes obxectiVC?S·
naci ón catalana.
to da Cricla, CÓJJlO se explica?
ción especial?
t

-- -
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ªº

estado·críticoXESUSVEGA

unha tiorta . entre Bandrés e Arzallus a
propósito da recen.te história .polJtica de
Euskadi. A agresividade . do dirixente de
. '
.
EE pode ser explicada .a partir da situa«i;ión criada polo pacto de lexislatura enrar a ·constitución pára tomar posesión
efectiva dos seus cargos.
tre b PNV e o PSOE. Este acordo ten reMentrén>' "xo~e-n" Laxe reivindicaba - ~uci~fo
capacid,ade de manobra d_un
- a modernidad e europea como solución - par!ld~ -~~-. qur esperaba unha ma~~r
' ao atraso gal ego-·uns cantos axentes dos
capita!!za~ion 1 !1,stitu~i.onal da sua Po' 1t1. "•
· '
dº
. b
ca de remserc1on soc1aJ". A resposta de
serv1_ctos secretos f~anc~~es tnam1ta an
Arzallus . -na mellar.
se 1 d
(
un !;>arco da organizac1on Greempeace.
~·
.
e,, 0 a
_aque
Esta ríova modalidade de terrorismo de ~ - Rom~ _non paga tra1d?~es - serv1u paEstad9 pl~ntexaba un atractivo dilema · ra ra_ti}~car a, t,ra~ec~ona ~o PNV na
. aos ·pol(ticos . peninsulares: cómo· facer · tr.ansi~,ion . pol1tica. unha s1.ngular _com-_- compatíbel a defensa da"lexislación anti- . bm~cion de co~den_as ~~ fo1_ta ar_mada e
terorista interna· coa perténcia a un clu- · de instrumen~al1~ac1oi:i '!ª. ~1tuac10!1 ~e-·
be no que se aceita implícitamente otrar~da P?l.a propria e~is~_eneia da violen- ·
. bailo. "suxo" dos servícios dependentes cia polltica. · . .
. ,
do Estado? . Cómo explicar que .Narcís ·e· . O PSOE, ~.ant1vo un calcu~ad~ s1len10
Serra non incorre en nengunha _das -figu_na pol~mica entre ~andres e Arzaras delitivas previstas na _L!3i Antiterrn- llus. Prefenu reservar os seus esfo~zo~
rista cando se senta co ministro de De- para unha bat~lla menos comprometida,.
fensa francés nos organismos da OTAN?
ª d.~ r:ianter vivo 0 lu,m~ sagra~o do b1part1d1smo ante. a prox1ma conxuntura
Desgraciadarnente, non houbo . res- eleitoral. Un obxectivo como este E;!Sixe
postas a semellantes perguntas. Ninguén · un reparto de papeis axeitado: eu son o
·se sentiu aludido polo atentado .ao bar- "moderno" e ti es o "tradicional". o
co ecolo~ista. A cámbio, presenciamos rock frente á empanada.
·

·O rock e a ·empanada

Por unha- vez non é necesário recorrerás
.
.
tópicas "serpes. de ve_rán" par.a encher a
crónica dos últimos cuarenta dias. A rea- · Consellaria "_de Educación anunciaba a
-apertura dun expediente a 17 ensinanlidade sí.Jperou á ficdón. A tentación era
tan forte que certos poi {ticos han pude- . ts de Riveira por explicar -entre·outras
cou.sas-7 as características e funcións dos
ron aguantar a chamada das urnas é utiórgaos reproc:lutores . . Polo visto, -unha
~izaron o mes de Agosto para ensaiar as
causa é fafar de sexo despois dunha boa
, 1maxes de ven.ta dos seus respectivos
empanada e outra moi distinta procu.rar
produtos electorais. .
.
·
· Fraga' e Albor _ percorreron o país . unhz rigorosa información s~exual.no en--_
sino._r
_
. para demostrar que ,a empanada e ·a
Poucos dias , antes -de que Alfonso
queimada constituen o núcleo central
Guerra · aterri.z ase. -en .Santiago para ·dedo programa· poi ítico de Alianza Popular. Para non ser menos, Go.n zález Laferrder a ·"Gal'iza .moderna" supostamenxe deixou a garavata n.a casa' e foi a un , te encai:nada naTfigura de .González La_concerto de .rock en Castrelos· para que
xe, o PSOE aceitaba ~ prática da clanse constatase a sua "xuventude", e ~'rriodest,i ni9ade pota banc;ta dos médicos que
dernidade".
· _
·
realizan os abortos recentemente legali. "Aqui ·ternos mulfores rneigas, marazados. A ."modernidade'' gubernamental
villosas e · bofsimás" ·proclamou Fraga
é capaz de cadrar círculos corno este: un
na larpeirada-celebrada en . Vilagár.cia. A
médico -=ftJn'CionáriQ .d a Seguranza -Socantig¡;¡ de ·'despedida entonada por uncial- pode aleQ.ar "obxección de conciéncia" para non praticar un abbrto pehas militantes aliancistas presentes no
ro ~n d~putado ou u-n concellal -que
acto estivo á altura .do persoei ro: "A
non son,· funcionários- teñen o deber
Manoliño leváronno preso ppr andar co
-,-segundo a noya Lei · Eleitoral- de xucarallo teso". Uns dias máis tarde, · a
..;____

ª
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Crónica de ·Nicarágua

Os asentamentos
.
,,.,
cam_pes1nos
de Río San Júan
.

1

•

Seis anos despois do triunfo sandinista, Nicarágua segue. en
pé de guerra. Agora, ademais, a batalla diária é a do
. traballo por levantar o país e o esforzo do FSLN ·por
·resistir ao bloqueo e~ ameaza exterior. A povoación de
R(ó San Juan -a Zona Especial 111- tivo de ser aglutinada
nos ·chamados "asentamehtos campes·inos", ante a ameaza
da contra. Begoña Moa, desde a mesma Nicarágua, inícia
aqui unha série de reportáxes nos qué se palpan·
a realidade e as angúrias do cámbio nicaraguense.
·

1

Duas características poderian
conformar a situación de Río
San Juan até o 19 de Xullo de
1979: a case absoluta falta de·
comuni~ación -co resto do país
·-o que 'produci.1:.1 unha gran des-·
vinculación e un desenvolvimentó diferente e inferior- e a situación da zona como refúxio para .
campesinos expulsados das suas
terras pola expansión cafetaleira
primeiro., e a do algodón posteriormente.
Situada no Sul-Leste de- Nicarágua, R (o San Juan ·- administrativamente Zona Especial 111é unha rexión atravesada por
grandes correntes acuáticas, o
que determinou a sua pasada importáncia como via de paso e comércio;. Unha boa parte do seu
território linda co lago Cocibolca, ou Gran ;.Lago de Nicarágua ;
do outro lado, de San Carlos a
San Juan del Norte discorre o rio
que lle dá nome, o San Juan, via
de penetración histórica para españois, ingleses e "marines" iánquis nalgunha das suas intervencións no país.
A situación histórica da zoná
de R (o San Juan (R.S.J.) pódese
caracterizar como de tránsito e
comércio, estabelecidos xa polos.
· ingleses e españois que utilizaron
o rio e o lago · como camiño de
paso e penetración. lsto deu lugar á formación de grandes ·enclaves para a explotación dos re-.
cursos naturais · como madeira,
"raicilla" (planta medicinal moi
utilizada ·en farmacoloxia) e hule, Posteriormente, o papel dos
· Estados Unidos consiste en retomala éomo via, utilizada xa can- ··
do a "febre do ouro", cando a
ruta St;in Juan del Norte-.rio~lago
saída polo istmo de Rivas, tomou importáncia como o camiño máis curto para trasladarse do
Leste ao oeste dos Estados Unidos, o que denota o relevo· adquirido como via de tránsito e ao
tempo, .a vontade nordeamericana de apoderarse desta zona para
mantela baixo a sua hexemonia.
Posteriormente este interés decaiu para deixar R.S ~J. convertí- .
do únicamente en fronteira agrícola.
.
Este seria o panorama que a
revolución sandinista atopou no
momento da vitória en 1979.

Unha história de expropriación
· campesina
Desde 1948 en que se introduce
-o café, até 1940 prodúcese a primeira expropriación das . terras
do campesinado na rexión do Pacífico l)icaragüense, produto da
rápida expansión cafetaleira.
Posteriormente, en 1950 o algodón comeza a cultivarse tamén
no Ocidente e acelera espactularmente ' a apropriación · das terras
polos grandes latifundistas e terratenentes, que o desenrolo da
gandaria extensiva sempre ·na
mesma zona,· non fai máis 'que
acentuar.
·
Os 1a9regos afectados por estas sucesivas ondas de expropriación teñen que deixar as suas te1
,

N. 276 / 14 DE SETEMBRO / 1985

rras e emigrar a procura da ·fronteira agrícola, na zona central do .
país, Costa Atlántica e Río San
Juan, polo que gran parte da povoación da rex.ión provén de
León e Chinandega, moito 111áis
r.icas e desenvolvidas económicamente;
formárse 13 asentamentos en toción na evacuación fora imposta
construiron as vivencias fa miliaSomoza, xunto cun grupo de
res.
pola· agresión 'das bandas contrala.tifundistas apodérase. do 70 - da a xeografia rexional; aglutínanse as cooperativas que non · rrevoh.~cionárias, esa mesma siPero aqui, _tamén se puxo de
por éento das terras sobre a cosforan destruidas palas bandas
manifesto a ~pacidade da Frentuación ,e a escasez de recursos
ta _do lago, dedicadas especialte de respostar a un desafio polí"contras" e fótmanse óutras noeconó!'Tlicos e materiais impediu
mente á gandafia é ao c.ultivo de
tico de semel lante envergad ura.
preparar a infraestrutura que e
arroz. A única comunic1:1ción es- . vas. ·
Formar 9s cqoperativas, criar a
~SLN tiña prevista máis a longo
tabelecida era através do lago ou
Un ·pr~xecto estratéxico de de- . p~azp. Os primeir-os meses· foron conciéncia do traballo en copor ar, de' maneira que existen
mun, provP.er .de alimentos ~s faben. duros: durm (ase na · lama,
pistas de aterrizaxe en moitos - senvolvtmento.
_
m11ias, despalar e decruar as noA
evacuación
dos
labregos
da
·
polo
que
os
nenos
vivian
enferpontos, pero loxicarñente, a esvas terras para empezar a trabates meios aéreos tiñan únicamen- - montaña produciuse . en plena ·. mos constantemente, o .abasteci~ento fallaba_ás veces e as terras . llar axiña na imprescindíbel prote aceso os amos das findas e . época de ,chúvias, Gan~o os camidución de graos básicos, cons·plantacións.· A saída da po\(oa- "'ños están intransitábeis .e resulta ...-. ainda estaban sen decruar. Todo
truir vivencias, escalas, centros
isto agravado pol'a "falta de hábicióri, a sua comunicación co es~ . imposíbel meter un vehículo por
de saúde. ainda que fosen improto de convivéncia éntre os labreeles. Por iso, moitas famílias deiter.ior era práti~mente jne:xisvisados, _foron as tarefas ás que
xaron ·xUnto coas casas e as tegos, xa qtJe nas suas comarcas as
tente, o que · xerará un enorme
se entregaron milicianos, ·'cad ros
casas podian estar separadas un
rras case "toda a ·r:oupa, móbeis e
desfase da zona en relación co
da frente, técnícos do MIDIN RA
trastos de cociña.
quilómetro ou máis, mentres que.
resto do país.
(Min'istério de desenrolo agrope- ·
A chegada aos lugares · esco- · ago~a víahse obrig~dos a··viver faA-revoli.Jción e a esperanza
cuário e reforma agrária) e resllidos para o novo asentamento
mrl1a con . fam111a na mesmQ.
· de futuro
. ·
non foi mellar~ Se · a preeipitachampa comun, mentres non.se
ponsábeis 9a Unión de Agricu ltores ,e Gandeiros (UNAG).
A primeira medida da · RevoluOs resultados veríanse nas
ción na zona foi a expropriación
eleicións· de Novembro do ano
e ;confiscación das terras de Sopasado e foron ben claros: R (o
moza, dos gardas e dos latifunm (1 ias, despalar e decruar as nodistas. Confórmanse enton as
vas terras para empezar a trabaempresas do Estado, pertencen· 11ar axiña na imprescindlbel protes á Are~ Propriedade do Povó.
dución de graos básicos, cons(A.P.P.)
.
.
.
_truir vivencias, escalas, centros
A partir de. 1980 iníeiase o
de saúd_e arnda que fosen improprocéso,, de organizacióA campevisados, . foron as tarefas ás qu e ·
sina en · Río San Juan que dá ·ori. se entregaron milicianos, caxe ao movimento cooperativista;..;
dros da frente, técnicos do ' MIconf~rmanse arredor de 30 c9~
DIN RA (Ministério do desenrolo
perat1vas que agrupan a uns se1sagropecuádo e reforma agrária)
centos lali>regos, nivel que chega
e responsábeis da Unión de Agriaté final do 82 e prinCípios do
cultores e Gandeiros (UNAG).
' 83.
.
Os resultados veríanse nas
: Nestes momentos, a escasa
eleicións de Novembro do ano
povoación campesina encontrápasado e foron ben claros: Río
base dispersa nas profundidades
San Juan ·foi a zona onde máis
da montaña, trabal landa de ma· alta porcentaxe de votos obtivo
ri~ira artesanal nunha ·agric,u.l tura
a Frente Sandinista.
de sub,s istencia baseada ; na proHoxe, as cooperativas en cada
dución de gra0s básicos (arroz,
un dos 15 asentamentos están inmillo, feixóns) e unha gandai-ia
tegradas nalgun proxecto estratétamén, de · autoabastecimento,
x ico de deserwolvimento: gandasen participar en nengun proxécria, hule, cacau ou raicilla, todos
.to de desenvolvim·ento. O seu
eles produtos de a'lta r·entabil ida·
número estimábase en 12.000
'JA X edicion da de· que van cambiar a vida e a fi·
persoas que seguian afastadas do
Festa do Avante
· d
,
• ·
voltou congregar · sonom1a a rexion nos prox1mos
desenrolo da Revolución no resno Alto da Ajuda,
anos. ,
to do país.
parto de .Lisboa, .
As .casas seguen sen ter chan,
O deseño da estratéxia de Rea centos de milleiros
pero: pouco apóu.co vanse forra nforma Agrár:ia en ·Río San Juan
de p!!rsoas. _do de madeira,· os homes trabacontemplaba neses anos o desen0 6, 7 e 8 de , setembro . llan nas-coope.rativas ou ben co· ·
volvimerito a mediano e longo •
culminando cun
mo individ1,1a:is, segundO"' ~'· sua
prazo do ordenamento territorial
acto central no que
p.rópria decisión; as-. mUlleres ore povoacional do sector ·campesi.
falou Alvaro
,
cunhal, secretário
gan1zanse en .colectivos ben sexa . ·
no, para intégralo nas -principais
,
'
xeral
do
PCP,
que
de
hortalizas,
costura ou padaría
actividades económicas previstas
· e o partido que
~a imaxe triste do pl.á stico ·negro
para a zona. Produto da agresión
organiza desde .1975 · das . casas , vai desaparecendo denordeamericana tal ordenamento
este magno aconte
:· cimento político · vagar. Os asentamentós, cada dia
ten que se precipitar e asi se pro. e artí_s tico. .máis, asemél lanse a povos · coa
duce o fenómeno coñecido co. ~ergio. ~odmho,
sua vida comunal · as flores a ca·
mo "Asentamientos eampesiJulio Pereira, Carlos
, d
'. · ~b .
_Paredes, Hao Kyao, . ' ron as casas e os mconta .e1s nenos".
.
·Janita Salome-. nos xoga.ndo, asi'stindo á.escola·e
En Maio de 1983, debido ao
Gl'~R, .Paulo de Carcomendo nos c;omedores infa nrecrudecimento dos ataques · da
valho, The Band.. · .
.
Holly Near, a o~
-t1s. . .
,
contrarrevo~ución iníciase o que
questra de Camara , .
Pero os hOmes integrados nas
previsto como unproceso paula ~
de Eslovaquia. º · IV! il ícias, os ·cooperativistas teñen
tino e ·gradual ten de realizarse
. grupo
de
Rock .
·
· d ¡ .·
b 11
. Puháys, ... e un Ion- que segul,f: sain o ,a tra ~ ar C?
nun ano e en condicións extrego etcétera cjue eñmacbete nunha man e _ o fusil
madamente duras.
cheron os tres dias,
"AK" ao lombo . . ,' ..
·
NÓs meses que van de Maio
e que xa marcan a
·
·
c1ta ,do ·ano proxjmo
BEGOÑA MOA
do 83 a. Maio do 84 logran con-

Festa ·do~ Avante
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Xesus .Ca11abal: ·
un ·pai:riotá gale9e -~
..

:afec-tuosanie_nt.e ~

~·

E entÓn e> m.o mento de per· nalguns de nos unha éspécie de
guntarse, ben e qué? Tod_o. isck
~hso'ñación que nos· trar.aspt>rta . tamén . nos pode pasar no inver- ·
.. desde a porta do bar onde -se
no, · ou na primavera. As veces
nos ·crüzou esa ·. ol lada fonda é: . o moito tempo 1ibre só serve .
fesca; ~té o n.o~o lago ,azul par- ·" para· facer máis longás as depre. sións. En · móitos casos os amo, ,tieular. ·
. ·. ·
Estas · ocorréncias son . frerio~ con viciños-as d_
e traQa!lo
'. cuente's ·en inv~rflo, en dias de
ou de lugar._ resultah máis cótraballo; en noites en :yela. e
modos. ·cando se eomparte a
p'r obábel que en 'situacións qSi,
gosto a cotididaneida.d e quer
do eámbio estacioñal, tan só é
• depositemos parte das nasa~.. e~dicer que o amor é du.radeiro..
·un acidente externo. · Cando fap~ranzas de amor e relax nese.
. S.ituándonos de novo no
cernos unha fantasia de realiza- ·
mesiño de vac~cións, "nese l'ug_ar
ponto do r.etqrno,cabéria a -anáción de desexos., tentamos evi-" ·
turístico. ou .nesas ..visitas ·que
lis~ d~ que o irr:ipact'o coa realitar a frustración e o recoñeciacosturñan vir á né:>sá vila du:
dade - un verán abórrido por , mento dunha realidade disprarante o verán.
.
.
exemplo- coiilcide_·coa frustra- . i::en_teira..
- - : Mais agora, despo.is do retor~ " ciórí do de.s exo. A fantasia era:
. A diferéncia éntre 0 pr.oceso ·
no, podemos pensar que a chús.omente, linha fUga ·da realidáreal e a. sua representación
via, o café e o inverno· nos' xo~
de interna, ésa que· non'- deixa- .· mental dá lugar á ilusión,·á farigaron. unha ·má pasada. · Nen~ ir,imos én nengun lado,.ainda ·que ·-. tasia como defensa.
gos azuis~ nen amor estival, nen
nóa se incJua ná equipaxe vaca ,.,
·
verán era ·~ntón un: especional. A fantasia xogaba ·no · Hismo e . todo en nós segue
ellor. si, e ligaporras. Ou ao
seu campo ~ o .malestar acom-· jgual.
·
mos,! e pasamos ·un ha serna niña
.
ao-xeito, máis ·ou menos frívo" ~ .páñanos-a pesar r:ioso.
Nada . importante depende. ·
, M: FERNANDEZ'/ M.V.
la, máis ou. m~nos · densa.

. A idea de amor en verá provocá

Ven d~ -.prefducirse en Montevideo 0 ·pasamento de ~~sus. C~
nabal. E qt.¡izá para mo1t.os le1tores de. A NOSA TE.R RA este
feito non mereza má1s q~e .unha simples n.o ta necr~lox1ca.
. ou, se cadra,_~n.has cat1v~s referéncias oiograf1cas,. louvando
0 seu quefacer _galegu1sta.
Pero qtJén era. re-alme.n!e Xe- ·
sus Canabal? Po1s eu .dina qu~ .
. para ·abranxer .a ~ua · per~~nal~· dade, somente ha1 un ca~1f1~at1. vo axeitado: ~ra un patriota galega.
Nasc.era, no seo dunha famí- .
lía hÚmilde, en O Amena!' (O
P~no) en ·189_7 . Cont?ba, polo
tanto 88 anos. Em1grou, d~
moi ~ovo, ao Rio ·da Prata. Primeiro .fo i á Arxentina e lo,~o ao
de Conxo. E_ste Congreso, . poUruguai, on·de levaba ma1s de
los seus debates e palas suas '
60 anos. Encetou as suas tareconclusi óns, ti vera no seu mo- .
fas de emigrante con traballos
mento uoha grande resoáncia.
diversos, até que se vencellou
ao grémio do papel, artellando
En 1964m cando olla que a
un pequeno !]egócio que, axi·
m
eirande
parte das Soéiedades
ña acad ou as proporcións dun ·
galegas vañ perdendo as arelas
gr~nde complexo industrial. E
do contacto coa · Terra Nai;·
foi nesta indústria onde se manifestou a sua extraordinária
axuda, ademais, a fundar o Pacapacidade de xestión nun ne.tronato da Cultura ·Galega, dan- .
gócio que canta cun milleiro de
do cometo, deste xeito, unha ·
traballadores. A sua empresa,
xeira singular a· prol ·da dignifiIPUSA, foi sempre un modelo
cación da nosa ieientidade ·na· de organi zación e de tratamencional. E no selo editorial da
to raciona l nos problemas labodevandita J ntidad~, · empeza
rais.
unha epopéica tarefa: a publi- ·
cación de libros proibidos pola
Ao estalar a Guerra Civil,
adopta unha clara posición ance11sura franquista. E foi entón .
tifelxista e moitos exiliados
cando "Castelao: · prosa do exíatopaij na sua empresa un lugar
lio"- (recopiláéión de Ricardo
de acou go e de axuda material.
Palmás), "Hrstórias dé emigran- ·
Pero foi en 1940 cando se pro"t~s" (de Neira Vilas}, ·"Versos ·
duce un acontecimento que inpara cantar en fei ras e roma- ·
flue decisivamente na sua ·futuxes" (de Manuel .Maria), "Anra proxección poi ítiea: coñece
toloxia popular" (de Méndez
a Castelao e queda engaiolado
Ferrín, baixo o psuedónimo de ·
coa sua personalidade. A partir
Heriberto Bens); etc., poden .
desta data, podemos dicer que
sair do prelo e callen os pedanon hai un feifo transcendente
góxicos vieiras dá clandesti,nina diáspora galega do R io da
dade. Publicacións, que xurden
Prata que non cante cos seus
con estremecentes carátulas de
impulsos definitivos.
Luís Seoane e que cantan co
seu aberto apofo material.
En 1944 fórmase o Consello
Fara director do ex-Banco
de Galiza no exi'lio en Montevideo, presidido por Gastelao e
de ' Galiza de Montevideo (un
ban'c o, por certo, que servira,
cux o secretário era Antón
até a sua desaparición, para em~
Alonso Ríos (finado non hai
purrar aos pequenos comermoito en Buenos Aires). Este
Consello (que era un verdadei- ·
ciantes galegos). E durante o
seu mandato, ·foron ·Pl!blicados
ro Goberno Galega artellado
"Os galegas no Oruguai" (de
. no Uru guai, xa q1,1~ logo na Ar-·
Zubillaga Barrera) e ".Rexiona. xentina non se .. daban as condilismo e universalismo da cultu'cións spciais axeitadas, có gallo
ra galega" (de Daniel Vidart) :
da' preséncia do fenómeno peronista, que· era un aliado natu- ·
Xesus Canaba·I era un home
ral- do franquismo), estaba
moi equil.ibrado e sumamente
constitu(do .tamén polos depu-reservado. Facia todo caladatados El p(dio Vi llaverde e Ramente; Sen .estrondos .· Endexamón Suárez PicalTo.' E agramamais quería reservarse un come~
ra para "gardar, manter e deti.do protagónico. Fuxia dos pa- · ·
fender a von.t ade do' povo galega, asi como para · buscar as
ternalismos valeiros. E· cando
a~isté ncias e-axudas que se pre'. viña a Gaíiza: a sua ·nacióh enc1~en ... ". Pois ben; nesta inelutrañábel, levado das limpas in• ·
~·~~I cue.~tión de conciliar goqueda.nzas pátriÓticas, enfren- .
s~c1ons e argallar un frente tactaba . con . certa her9Jcida_d e ' a
t1co-estratéxico diante do . ini ~
"quen
·tentaban descriminar aos
migo comuri; estivo ' Xesus Caperseguidos pola tiranla. E semnabal. ·
·, ·
. ·
. pre votaba. unha mé!,n. ~ todo~·Caladamente.
· .
"
l.
En 1950, despoi's .qa ,;,órte
d~ Castelao, .funda, xunto con
O Coácel'lo Cle· Soutomaior,i
~tros patri.o;tas 9alegos, emi-_
.': (apróveitando a sua.viaxe para ·.
s1.on radial "Sempre en Galiza"·
'recoller a Medalla Caste.laoi,
· que a'inqa hoxe;- logo de
tributoulle no derradeiro. mes
a~os, segue ·:tra.nsmitíndose, inde Xullo unha ho'me'naxe ~ Foi
t~1ram.~n~e en g'alego, baixo a
unha . hornenáxe '.· ~ Eimigtación
d1recc1on de Manuel Meilán . ..
solidária,_da que· el era _un .sírn~ ~ ·.
bolo e ur.i iriequív.oco ponto de
· referéncia.;
·
· :· , · .
. Er.1 l956 preside o.' 1 o Con·greso da Emigración Galega eo
Buenos Aires, comemor.arido o
FERNAN~O ~EREI RA.
centenário d,o céleb.r~ Banquéte .
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tivo máis éxito qúe ·
o

ensbao
Segundo-Cesar Mosguefra,: naS 1X . xqrn~das ·
·-dó-· cnsino·
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~-..A AS:;.PG é hoxe·a -única •··

élSocic:lc.iórl p~Ha9QXica -q ue
def8fld~ a :escola.·e statal'' ·

Jesé Paz_
, organizador
das_Jornadas do Ensino en Ourensé.

•

·"No verán a marioria dos profesores prefiren asistir ' - ·
a cursos práticos, máis que aos teóricos" manf~stou José
Paz, un dos organizadores das Jornadas do Ersmo
.
(Escalas de Verao de Gali-za e Portugal) . celebradas entre o
26 e o 31 de Agosto na"Escala Unjversitária de EXB,
de Ourense.
·
· - .. · ·
· .
..

r

•

•

-

•

•

~

t

'

~ 'Adema.is da pro·cura:.- dun,eri,s ino ga'l~go, a AS~_PG é. hoxe o
único movimento de á~.novació-r:i. pedagóxicq q.ue defende a
escol_a estatal"', rrianifestóu ·césár Mosq1.:1eira,-pres.i.dente· · ·da dtáda asoci~ción, durante~ a ·a bertura das- 1X Xqrnada~
·do Eí.lsino celebradas, entre.ó 2J5 e o 30 de Agosto do
1nstituto . Sta. trene de' Vigo, coa asisléncia de algo máis d.e ..
300 ·ensin_antes. .
· -

•

trando a s~a intervención sobre
as manifestacións lúdicas da infáncia, é;i teoría c;lo xógo e a- evo.· lución psicoa.féctiva_do·neno.
~-

No· semi·nário _de Expresión
Dramática que didxiu o profesor
Carlos Fragateiro, da Escala Un iversitária de 'Le'iria, fíxose un
traballo prático sobre a forma de
-ab9rdar a expresión dramática
individual. ·

Na sesión inaug.ural de~tas jornadas estiveron presentes o Delegado Provincial de Educación_.::. e
Cultura .da Xunta, Daniel Barata
Quintas;· o Vicepresidente da Deputación de Ourense, Xosé Luís
No seminario sobre comentá:
Saltar; o repi:esentante de FETEria de · textos poéticos actua is o
UGT,· Rey Chao· e o dire'ctor da
profesor Claudio Rodríguez Fer
Escora de . Maxistérib, Mai:wel .
analizou poesias de Novoneira
Bermúdez, xunto con outras· perCarballo Calero, Ferrín , ManueÍ
sonalidades·.
.. · · . · ·
Maria desde distintos niveis e
Entre as · actividades celebra ~·
perspectivas.
das resaltan as mesas ·redondas,
unha das 'cais xirou en- torno á ""',
Como experiéncias educativas ,
LODE e .nela · participaron ·Rey
houbo a apresentación da expeChao e Alfonso Cid, 'ex-secretá- ·
riéncia . de trabajlo en grupo en
r¡i o da Escol~ de maxi_stério.
.'
inglés para galego talantes.
~osé Paz~ Daniel Barata ·e_Alfohso Cid estiveron tarnén pr~
· Tamén se desenvolveron semisentes noutra das · mesas redon.nários <:orno ·: "Xoga r,· criar, sodas celebradas e que levou por
ñar coas verbas. "Obradoiro de título "Projectos . e reformas da
poesia", por · Marisol . Sanxosé.
Conselharia de Educacom e Cul"Metodoloxia do estudo do
tura". Barata foi o enca'rregado
· meio"~ poi a profesora Adela
de expor o realizado pola ConseLeiro. "Distintos modos de opre~
llaria, senda eloxiado polos orga· · sión: nacional, de clase· e senizadores o carácter ·democrátixual", polo profesor valenciano
co e de diálogo expresado' polo
Josep-Vicen.t Marqués. "Plástica:
Delegado, se ben lamentaron a
'· aplicac_ións á dramatización",
auséncia . doutras personalidades
por -Miro B. Magariños. "A ex,.. da Consellaria.
periéncia do grupo de traba llci de
Entre. os "Temas gerais" nos
Educación .Sexual", polo psicóqúe ian encadradas as mesas relogo Manuel Fernández.
dondas, tivo lugar tamén u11ha
No seminário -de Método de.
conferéncia impartida polo proleito-escrita de Paulo · Freire, o
fesor Pablo Berchenko sob o lepedagogo Xúlio Rodriguez espu·
. ma ."·A educac;:om na Erarn;a e ... América Latina: reformas edu- ,.....--..---,----,,-.-----~~---::---.
xo ps traballos de aplicación e
"Exce11tua.ndó' á AS-PG, -indicou
_ "O l~xl~o nun paÍs norrnal seexperiéncias
que sobre este mécacionais e contra-reforma".
C. . Mosquei:ra, todos - os . movi- . ria _. q ue ó ensinoJose en gal ego, e
todo
está
a
facef
o grupo de tra1·xornadas __
Dentro da Escola de Verao
-me.ntos de renovación pedagóxi- · que ·1·ogo se estudasen outros
ballo da ASPG .de 'Compostela. _ .. ·
celebrouse tamén o 11 Simpósió
'.
ca
están
a
defender
actualménte
idiomas,
en
·primeiro
lugar
o
esPedagóxica$
1nternacionál de. Lingüística e
un modelo de escala pública,__ tal
pañol· e logo os demais", in<;Hcou
Ademais da Mesa Redonda
Sócio-Linglíística Gala'ico-portu- '. Entre o 23 e o 28 de Setembro
e corno Ven definido pola -LODE,· ' Esteban· Radío, engadindo que
mencionada ao 'princípio, celeguesa . . : · "
éelebraranse as 1: Xórnadas Pese b~n· ~ai que11 .criticia os ·aspl:lG"compre r~cuperar os niveis de
bráronse outras como a de ·"An'
dagóxicas, organizadas ; pola · -tos, máis regresivos· desta~ per'o . usó do noso ·;idioma e unha boa
tón Losada. 1mportancia e conObradoiros de expresión e ·
AS-PG,. na EscOla .'Universitár'ia
dentro do mesmo modelo''.
maneira dé 'facelo seria emprega- flitividade. do estado da nosa his·
apr~sentaci.bn de experiéncjas
·de EXB de A.Coruña. · ·
,
•
lo en- t.OdqS as. asignaturas" ;
tória''' na que actuaron como
Segundo ·a directiva da aso~ MosQueira -· · 1,embróu· tamén
·A p ~intipal · novidade d~stas Jor- ·
ponentes os autores do· libro
ciac.
i
ón,
a
.
convo.
c
átória
.
trata
"o
í:nodelo
'de
·ens·ino
públi·
"E
observábel
un
certo
retro·que'
· nadas foi, non obstante, , e se- .
"Antón Los·acda. Teoría e prade
levar
o
'
estudo
e
o
deb'até'
ás
J
co consagra o sistema de subv·en- ceso, · afirmou Radío, .entre algundo .se expresaba no programél ·
xe", editado pala AS-PG .
ciqns ás" enti_dades_ privadas .e.. a guns ensinantes_que antes empreanunciador, o feito de "faze-las . distintas localidades, cómp·letando
asr
o
tráballo
dás
Xorna..
diferenciación
dos
alumnos
segab¡;¡n
.
o
gal
ego
e
que
boxe
reNoutro dos debatés, ao que
máis lúdícas com mais obradoidas do Ensino. Durante o ·curso
~-guncfo 1criterios éconómicos".
·- riunciaron,~ motivado en ' parte,
asistiron -representantes dos sin~
ros de expressom e com urna secanteriOr xa s~viñer9n celebra~
· ,
•
•
"
quizá, porque . pensen que coa
dicatos SGTE e UTEG, tratouse
c;:om para a apreseritac;:om de exdo
diversos e;ncontros pedago- ·.
O presidente da ·AS-PG desta- · Ler de Normalización xa están
o tema da situación laboral dos
periéncias - pedagógico-didácticou, por outra banda, que "sen- alcanzadas todas· as: metas. ·lsto é ensinantes, apresentando ambos
cas". Estes foron precisamente · xicos, promocionados _tamén
pala _· AS-PG en ~erye / Vigo,
.do· certo que esta_s Xornadas co- falso. Non semente se pode dicer
alternativas ao ·paro, · oposición,
os aspeitos que lago concentraMal pica, ~ompo_sbren os temas de aperfeizoarn~m- que a. tei é raquítica, senón que carreira docente, lei de reforma ·
. rian o maior interé~, segundo . ·-Cambados,
;tela,
etc.
.·
fo ,técnico e- de re·novación do
nen . seq.1,.1er se .cumpre; non:. se da función pública, etc. Consta·
José Paz.
· Nestas primeiras Xornadas
ensinO~'- trata!) _ademais de· gal ecumpren os . horários e o que re- touse a oposición, á carre ira doNos obradoirostiveron·cabida
Pedagóxicas, a .celebrar na Co7. ~ gui.?:ar a formación do profesora- · sulta m~is grav~: ninguén ·esixe cente por corisiderar que cría di· ;
a Danza Galega, Plástica, Vid.(70,
ruña, imj:>artiranse seminários
do e de cumprir .unha.función de
que se cumpra. lstq queda ao ar- feréi:icias .entre profesores da
Teatro, Música, Cómico, Plástica
<;fe
música, teatro, plástica, eduforo de debate da realidade edu--. bítrio-do profesorado,.cando de- · mesm:a .titulación -e ·que realiza n
para-teatral, Xogos . populares,
cáción sexual, metodoloxia qo
cativa e .de posickmamentq' freff- ·. bia d_epender ·da ádmi.nisfración; o·mesmo trabal!o:
lmaxe e son, Danza moderna,
estudo qa história, . análise da
te a asp~cto~ socia is e pel íticos ·falo do EXB, no bac~arelato a si- ·
.
etc. Entre as actividades cultutuación, a . ·este nivel_, es·t á algo
Adema is do portugués, Car-.
ra is estiveron as montaxes· audio- · presénci.a do · galego ho ensino, . en fanto· afectan á educación. Isa no.va poesia galega, educad(m
to- supón uriha diforéncia subs-· · IJlellor."
· ·
los Fragateiro, unha das figuras ·
visuais, o cine; as-de tempo lihre
·física, escala e mei(), etc. ·
tanC:ial tori aquel es outros -mov¡: .. .
. .-;. , .
.
' · .
·máfs nomeadas -destas Xornadas,·
·e lecer,.as exc.ursión~~ -etc.
. Entre as prin_cipais actividamentas de renovación pé'tja9Qxi- ' Se!llmanós, ·f!tesas redondas e
"destacou: a preséncia do psiquia·
Aos ·asistentes foil'le entregades programadas sinálase ·as de
ca circunscritos-aos modelos iec- · . xenas·ecolox1cas ,
.·
· · tra infantil -Federico· Menéndez,
do un diploma puntuábel para . a - proxec"c:ión de curta metraxes, .
nocrátic9s qÚe se mciven. n'o 'con·.
· · ·d
·.
'impulsor da r-éforma ·· da asisténcarreira docente.
texto oficial"
·
· · Entre 0 mái.s destaca 0 pó 1 or- cia 'á'saude mentaf infantil en As·
representacion dunha .obra teaOs actos de Ourense terán
' . ganización .estiVe!OIJ as distintas - túrias.,· quen impar;Úu _un seminá·.
tral, conferéncia, visitas cultµ,mesas redondas celebradas'. Na ·
f
con ti nuid ade os d ias 13, .14 e 15
."O galeg.o está iñtroducido .
rais e cea de confraternipade.
sesión_de;> luns tiV,o lüga'r a que fo~ rio ·sobre "psicopatofoxia in ~nde Setembr.o en' Viana do Casteno ensi_n~ co-mo unha língua
vou~ por tenia "Rosalia de . .Castil· para ensinantes'' e a. co nfe~en·
lo. (Portugal), · completando asi
extra nxe1ra"
Escola ·de verán de -Vigo e ·
tro;' e -na cal in.teniiron ·Francis-. cia~ - notabelmente , concornda,
esta Escola de Verao..
·
semana do ·inaxistério lucense
No ·ioc!:l.Jlte á lingua, Esteban Raco Rodríguez·~ Pilar., ~allarés e , de Jose.P Vicent Marg~és.' '
Por. outra banda, os próximos
dío, portavoz destas ,X ornadas, · Carme Blanco. Carballo Calero ,
E~tre o~ actos xa celebrados
Célebrá.rdnse · tamén d~as
20, 21 e 22., os organizadores
manifestou ·qu.e· "o galega . está
nqn asistiu por · enéonfrarse dé ' "Xeiras'' unha delas <:on motivo
preparan . tamén diversos ·actos, . destaca a .xa tr:adicional Escola
introducido .no · ensino como un- . viaxe na·Arxentina.
de . Verán organizada en Vigo.,
, .,
· · ·.cultural ~ outra- de carácter eco·
. . .__ sob a mesma caracterización de
ha lingúa extranxeira .. En primei- .
En Lugo tivo lugar tamén a SeEscala de Verao, se ben má.is deDes~nvolveronse
tamén
os
~e1.óxico;· visitando o$ asJstente~ as
está
o
español,
logo
ven
rq
lµgar
mana do , Maxistério Lucense
dicados- ao deb¡:ite ·e que terán
Gáñdaras
dé
·m·
l
nários
,_,.Psicoanálise
da
primei·
Miño.
· "Budiño e- o. · Ba1xo
ingl,és
_
o
segundo.
idioma
qüe
é
o
coa
asisténcia
.de
profesores
de
lugar no Castro (Sada).
ra infáncia" dirixido polo psicoa-·
ou francés e, por úJtimo, Q galeE~ B de toda a proví~cia. M.V.
ga".
.
M.V.
nali~t~ Cipriano Jimenez, cen.
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1
Os. afectados·Q·olos encaros -organízanse -,

camQaña.d~s CCLL

A cúota: do leite··

·. FENOSA abriu·as.comportas
dun~ embalse pará impedir unha
·aceleraria a
.
·
destrucción do·¡;¡gro ·asamblea ·de viciños
~

.

.

.

- ·. Medra a :orga~iiació.n dos labregos afectado~ polos encaros·,
criándose ao tempo unha coordenadora nacional
contra os embalses. Paralelamente medran as presións
e manobras do capital..
.

Návia á que están convidadas
as distintas administracións, di versos grupo~ ecoloxistas, coordenaqoras de afectados, etc ..

FENOSA abriu as comportas do

que, segund.o os proxectbs, van
T.amén está preyisto que .se reaquedar : debaixo das águas. Pára . !ice un festival de apoio para o
· dificultar o· aceso á llla ·cle ' Ponos nosós ·informantes estes··com- . que xa se ofereceron cinco destateledesma aos afectados que
pradores · veñen manqados ·por
cados grúp'os musicais e amostraian realizar unha asambleá; conFENOSA, "que pretende asi
ron o seu apoio diversas entidavocada' pola. Coordena_cfora de
romper a ·únidade: dos viciños e
des, ent~e ·elas ::i Agrupación
afectadc;>s polos embals~s . do · comprar os terrenos a moito
Cultural Lumieira': r d'e Chanta- .
· Ulla. Asi. e todo asistiron máis
máis baixo précio que os terá
da -zona que padeée dous encade 100 persoas. Na mesa enconque pagar logo, se é que. pode seros-,· que se ofereceu a levar un
- trábanse .os afectados -do Návia,
gui r co proxecto". ·
autobús de xente e duas actua. P_o rtodernouros,· a Coord_enijdora·
Estes membros da Coordenado- . ci óns. Para realizar este festival
ae Viciños, Adega e · CCLL. Esra · Nacional tan un chamamento . estase á espera de que o Axuntataba tamén invitado o Co'nselleia todos os proprietários ''-para
men~? o patrocine.
ro de Agricultura que non se
que non ~e deixen enganar e-non
Tamén un . colectivo de pescaapresentou.
vendan as terras, porque só podores se integrou na Comisión de
Como tanién noh se apresentaderári, vencernos se nos separan e
Afectados, · comprometéndose a
ron os partidos, agás do BNG, a .dividen, métodos usados. xa hisrecol'ler firmas entre os 25 .000
outra me·sa redonda. celebrada
toricamente· noutras 'zonas. Está
pescadores de Lugo, coque indien Coto de Couso, por máis que
visto -'-CÓnti'nuan-, que ai·nda
naqueles lugares en que deroh · ca que o problema xa trascende
· os viciños se desprazaron en auamplarnente o ám_bito da comartobuses desde zonas bastante dis- · construido ·os encaros, os que
ca. ·
tantes.
máis tempo aguantaron foron os
~ Pero -as mesas redondas '" sucéque máis altos préci9s cobraro~.
Por óutra banda, o pleno munidense ao longo desta - s~mana;
cipal de Návia aprobou a instán·@l!l@'i?ro
tendo que destacar, entre outras, · Seguen as rríovilizacións .
cias do BNQ unha proposta na
c omisions labre as CCC.LL.l
unha eh Vilagarcia coa pre~éncia
En Návia · e·· comarca tamén se- ·que s~ pedia a ampliaciqn do
_dos· afectados polos encorós, a
guen-as ·movilizacións despois d
prazo de apresenta~ión de alega ña· a estas industrias, comprar~n
Comisiós Labregas vai intensifiCoordinadora; os sindicatos e a ..de que 0 .1 7 de Agosto, nunha
cións, proposta que foi _tida en
o leite que precisen aos paí~es
car a sua campaña contra as cuoCofrádia asi como a Coriselleria,
máis de · duascentas persoas., se · conta pola ·administración cenhoxe no Mercado Comun, .xa ,.na que se dicutiu como afectatas de produción láctea. Nesta
formase unha coordenadora de
tral, prorrogándoo até odia 5 de que lles vai resultar menos custonova fase editará 5.000 carteis,
rian os encoros á ria de Arousa,
afectados. Nesta .asamblea adeOutubro. Para que os viciños
so
e
mellor,
coque
nós
non
tere20.000 octavillas informativas,
primcipalmente _ ao
marisco,
máis acordóuse · -un pronunciapudesen facelo axeitadamente
mos a quen veriderllo.
publicará un número especial do
estando de acorde a maioria en
mento confr.a dos ehcoros, a cricontrntouse un abogado que será
Pero ademáis a·í está· a Cuota
seu voceiro "Fouce" e 15.000 ·
que estes encoros revisten- un · ación dunha coordenadora a nio encargado de realizar ditos redo Leite: a can.tidade máxima de
gran perigo porque a falta, de osípegatinas.
Realizarán
tamén
vel de zona para programar. act9s
cursos. Tamén se acordou neste
produción
qUe
lle
fixan
a
cada
xeno, entre outras ~ cóusas; ·p_o de
de oposición e ·a recollida de fir- . pleno dirixirse aos axuntamentos
asambleas informativas nas papaís, a Cáda produtor e a cada - aumentar ainda máis a mortanrróquias e nas zonas produto"ras,
mas para mandarl_le ao Ministro
afectados da zona para propoempresa .recolledora. O Estado
para explicar o fondo do probledade dos bivalvos.
: de Obras Públicas, tendo recolliñerlles accións comuns, pero por
español
producia
seis
niil
millóns
.
ma e propor medidas de defensa
lntento de com·pra de terreas
do xa· máis de mil.
má is que· 9 pleno foi o 26 de A ~
e presión, convocando ao mesmo · de litros e o goberno fixou unha
gosto, estes axú ntamentos, · se· Segundo manifest~cións _feitas .._ -- Teñen tamén solicitado reuniós
cuota (por máis -que este leite
tempo asambleas Gomarcais en
por vários viciños e A NOSA
con Albor, Rosón e Garcia Sa- gundo lle informaron a este ·penon chegáse) de catro mil seisfeiras e .cabeceiras de comarca.
TERRA están actuand0 nas ·dis- · bell como niáxifnos dirixentes . riódico, · n.o n tiña recebido ainda
centos cincuenta millóns de li- .tintas parróq.uias intermediári·os
Tamén ·solícitan o pronunciaautonómicos, e previsto realizar . nengunha _comunicación a dia
tros para industrializar. lsto quer _que pretenden comprar t.e rrenos
mento e o compromiso de distin1O de Setembro. ·
unha mesa redonda odia 22 en
dicer .que voltamos ao n ivel de
tos organ ismos. ~ ,
produción de 1981 . Resta ainda
Esta campana informa.tiva
por ver cál será a cuota que o
prolongarase durante o mes de
c~mpaña .
Goberno español lle fixe a GaliSetemb ro: No mes de Outubro
za.
.
.
haberá unha terceira etapa nesHai quen di que "a carne é a
te .caso con movilizacións para, .solución". Pois ben, no Mercado
din, "que teñan en conta a posComun hai xa nestes momentos
tura dos gal egos".
setecentas mil toneladas de carAs CC.LL. consideran esta
ne armacenatlas. Eles prodúcena
loita como "un eixo básico da
a précios máis baixos que nós,
tando previsto·' que participen
ción en Vigo odia 17, data da
Neste.s d ias esta se a
loita agrária en Galiza; unha bapolo que algunos mercados que
20 barcos que sairán de -diversos · inaugarabión
da ~ Exposición
i.ntensificar a campa·ña
tálla decisiva na defensa do noso
ternos agora os galegos ímolos
port_
o
s
·á
mesma.
hora
e
cubrirán
·
Mundial
da
Pesca,
na que van esagro, pois de impornos a -es~a licontra os vertimentosperder. lsto, unido á 'baixa do
t9do o naso li~oral en sinal de
tar presentes máis de tri·nta dele. mitación no sector ponteiro da
dado
que
o
23
.
radiactivos,
précio actual é o que fai que
protesta. ·
·
gacións de países costeiros de toagri cultura galega, a destrución
comeza en landres a -1X ·
tampouco podamos viver de proAntes da saída dos buques ledo o mundo, entre eles a Grande
do agro aceleraríase enormereuniJJrl da Convenc.ión
ducir carne". Todo isto, segundo
varanse a cabo concentracióris
Bretaña.
.
.
mente" .
as CC.LL. levará ao agro galego á onde pode decidirs~ a
nos destintds portas de partida.
Adega tamén ten previsto rea:
A campaña das CC.LL. tam~n
ruina.
Esta ·acción está. prop·iciada , lizar outro acto de prote-sta-en A
reanudación dos-vertidos na
ten reflexo en toda a , cornisa
polo
Bloque Nacionali·s ta GaleToxa~ con motivo da reun~ón dr' .,
Atlántica.
Son
diversos
Fosa
·cantábrica, mantendo unha reuOposición a que
que
é:fesprazará tamén ao dego,
Ministros do ramo pesque1ro de
os
grupos
e
organizacióñs
nión con distintos sindicatos o
as multinacionais sementen soxa que teñeil preparadó actos . putado Bautista Alvarez ·a Lori: 30 países.
dia 2' para coorden.a r as accións.
.nos .·mailtes comunais.
·
dres ·para que "oefenda ali os inTen previsto tamén esta asode presión e protesta.
·te·reses galégos", ségundo un co- . ciación ecoloxista . trasladar reEstas s«;m as explicacións
. "A idea· é maravillosa", afirmunicado do BNG.
O dia 28 .de Setembro realizaranpresentantes a Londres, para o ·
·man ' os de CC.L.::L., ;_'o problema
· Pola sua banda ADEGA ten
As explicacións · que as Comisiós
reside en quen · a leva a cabo, . e; se "cruceiros anti-vertime.ntos"
que ten-p·edido unha subvención
Labregas dan para esta oposición · polo- tanto, quen vai encher os
pÓr tod~s as costas galega$, es~ " previs~o reali~ar unha concentra- . á Xunta, "esperando que teña
petc;>s a conta dos nosos recurson, en sín.tese, as que seguen:
mellor - acollida que a realizada
no ano· 84, .q ue non ioi contesta"Ncl"Estado español necesítasos".
.
da", di ADEGA; Asimesmo solise n:iáis leite do que· se ·prdduce, -·
Critican . as declaracións do
citou· da Co nsellaria-da pres idénlsto provocou que o noso léite ·, · Conselleiro de Agricultura cando
cia e do Director de Rádio Tele· t ivese nos últimos tempos bon
afirmou que . "un país . é libre se .
visión Galicia que rea lice e ·emita~
précio e que as nosas perspectitennsQxa".. perguntándose se a
'~ programas divulgativos e cientívas de avanzar _na ,produción ' fosexa que se produce aqui redun- .
ficos sobre o tema dos vertiménsen realidade: Coa entrada no
da en benef1ci9 d.as multinaciotos radiactivos, e que "os meios
Mercado Gomun críasenos un
nais, ónde está a liberdade? Refíde comunicación institucionais
problema.. que · n6s non ternos, o
rense á lei de montes pendo de
·colaboren
na campaña de chama- ,
dos excedentes de 1·e ite. Asi,·para - · manifesto que canoo· a criticaron ·
mento aos cidadáns. para que enque os demá.is países podan venxa· dician que "era a posta a ponvíen telegramas a cartas contra a
der no Estado· éspañol o leite
to para a ·entrada dos monopóreanudación dos vertidos" .
·
que lles sobra sactifícannos aos
líos · nos noso montes; P.Olo que
Tamén
Greenpeace
-está
a
falabregos galegos a ·reducir a nosa
se ve non estábamos tan. lonxe
cer campaña por Galiza cun au ~
ptodución;
.
.
. . da real idade".
·.
tobus no .que viaxan catro per·
Até .·· agora; as indústriás do
· Por último pede
sindicato
soas da Delegación de Madrid e
Estado é deficitário e Galiza é
labrego que a consellaria invirta ·. E
que ven de percorr.er todo o Sul
onde mellar -se pode producir.
en estudos, necesários para que .rr_ .
e Le'v ante ·peninsular. O · vi ax.e
Adema is, como as cuotas tamén
os viciños expl_qten os seus mon- · o
- deste autobus en Gatiza rematará
lles van afectar precisan- recoller
tes, e t~ñan unha nova al~ernativa
en Ourense o dia 19 de Setemo ,--meirande cantidade posíbel:
de prod~~ión.
~
bro.
No rñomeñto en que lles con.ve'- .
A.E.
- embais~ -de Portodernouros para
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Xirinacs

divid-ual é unha adqui~ición seródia. da humanidade• e que non se
perderá, e qúe o humanismo individüalista · é unlJa aportación
boa.
·
·
·
.' .
Dentro disto falei ·do ind.iví-·
duo como ser externo obxectivb
· e da. süa conciéncia. lste: é algo
que se ten ido. esquecendo ho. xendia por Ufl positivismo 'e ,un
materi~lismo moi grande, pero
por diferentes ·camiños estase
chegando támén ao estudo e a
experiéncia dos estados superiores de conciéncia c¡ue abren á via
. d~ verdadeira conci.énci.a do indi.v1duo .
. ~alei tamé'rl" da conciéncia n~-·.
ciona_I, do que é unha nación,
que e longo de expicar, dos · asp_ect<?~ chamemos externos (.ins¡1tuc1<;>ns, costumes, língua,.:.) e
despo1s da .sonciéncia naciqnal.·
Unh~ ~onc1encia. que políticos
de d1r~1t~ e esquerda, sobretodo
. este~ ult1mos, soen atribuíla a ·
sent1mental.ismo idiota, asi como
~o~ ~e aceita tampouco 0 alma
":'~'~·•.dual, ~ero existe unha conc1enc1a nacional que é moito
máis que un sentimento que é
unha realidade case, ou s~n case
mística, é un estado de concién:
cia superior pero colectivo. Ao
longo da história ten habido
moitos exemplos. E isto é tan
esencial como a nación como
conxunto de institucións, de fei- ,

tos, de ieis. Eu expliquei que te-·
mos unha ·idea moi feita da nación .e en realidade iso empeza
desde moi pouquiño, e vaise facendo máis grande e todo é nacional, E é xenerativa. A humanidade une ás persoas por pactos artificiais qu,e se van ben re- ·
m·atan nacionalizándose. Aquel
grupo vai· collendo a cada volta
maior categoi-ia nacional, vai
agromando esa alma comun ...
Como resposta a ese tópico
negador da "nación pequena" ... ·
Falei das nacións de naciÓns ·
e Íso vai explicándoo, porque é
boa a nación pequena, éi grande e
a mediana. Ademais a grande
non se fai coa suma de individuos senón que é a suma de nacións máis pequenas, e é o que
fai espontaneamente a human idade. Só hai que respeitalo por- ·
.que senón vólvese contra un .'
A poi ítica que esqu.ece o problema nacional é unha política
Hai unha.canción de Rul:.ién Blades que11 pregunta "cómo se
130 obtidas por .enqu'isa despois se traballo.
suicida, ' que pode ter unha certa
de pór anúncios nos diários. De- ·
lle fala aos desaparecidos?" e resposta coa emoción
E a sua posición a respeito do
grandeza pero-daquelas que dicia
fendinnas tod~s e ísto non o perapertando Pe:'! dentro": Non _é tari _dramática a peripécia
Richeliu: "é moi incómodo mandqan. Ademais· estiven dous anos. n.~cionalismo catalán?
da desapanc1on de L.lu1s Mana Xinrtacs como a ·caritada
dar ~entado sobre ·a ponta das
escrebeil.do unha coluna diária
Veño de'I, estou nel e non me
polo panameño pero si q1,.1e albergábamos a emoción
baionetas".
en dous xornais.
movin .del. O que sucede é que
ao poder dar notíciá cabal dun home histórico na
estou traballando tamén nel. Un
O último ppnto do que fal ei é
t~an~ición poi ítica dos anos 70, e qué despois se foi
Nás segl.iintes eleicións xa non
dos aspectos dunhá nova orde
o da conciéncia cósmica, que é o
d1lumdo -no~ meios de comunicación-·até desapa-recer
me apresentei e so o fixeri ás ca:
económica é que permita a sobeque moita xente pon · como.distalanas. Non sárn pqrque se pesensaberse nada. Topámolo nas Xornadas que desde hai
ranía nacional de cada nación,
culpa para se saltar o escalón na.
chou
todo·
en
contra.
Precisábandez anos o~ganiza nos verá ns o C 1EM EN (Centre
que non sexa como agora que escional. Hai xente que se conside·Se moitos cartas e estaba todo
Internacional Escarré perles Minories Etniques e ·
tán unhas oprimindo e outrª-~
ra "cidadán do mundo" ou "apámoi
tecnificado
e
non
saín.
· oprimidas, e qu~ están malpartiNacionalistats) no Mosteiro de Cuixá, na Cataluña Norde e
trida", e din qué aman a 'todo o
das, troceadas,... iso hai que re· foi ~inxelo e emotivo acercar~e e falar non só daquel tempo
mundo· por un ig.ual, que non
. Cando era senador tiven
solvelo
e é un dos p~mtos imporacreditan nas ·tronteiras,... A
senón do futuro. Xirinacs lembraba que durante o seu
cipo~tunidade ·de ·coñecer .a per- .·
tantes da alternativa.
conciéncia cósmica · como conperíodo de senador visitara várias veces·Galiza "unha vez
soas que estudaban m·oi a fondo
ciéncia primeiro de todo da huestiven nos feudos dos Rosón, por unha xente que non tiña . o · problema económict>. Eu, na
Nésta reunión do CIEMEN fa.
manidade conxunté;l; que a · humiña liña de non-violéncia, ,cheestrada e lembro que despois houbo unha conferéncia en .
la das relacións entre as concién- · manidade non ten que ser unha
guei á conclusión de' qúe a maioLugo á' que a~i~tiron todas as autoridades. Dixen, pqrque
cias individual, nacional e cósmisuma de individuos senón unha
ria das violéncias no inundo son
acababa de v1vllo e percorrera os camiños cheos de bosta e
ca.:.
suma de naeións, ser unha interpor
cuestións
económicas
e
deslama, que aquilo er.a unha vergoña-e despois os de UCD
de entón· até agora estou.· estu.E o tema ·que me marcaron. - nacionéjlidade- auténtica, non
no senado querian que me retractase ... ". Esta foi
dando sobre un sistema econóExpliquei primei·rq as diferéncias - ,u nha interestatalidade como é
a conversa que mantivemos.
'"'
·
agora, benn féita, igualitária, ben
. mico alternativo que vaia para
entre ciéncia e conciéncia. A pri. pactada e todas libres, interdemeira
vai'
por
partes,
~estudá as
alá
do
capitalismo
e
socialismo
Perdeuse a · pista, cando menos
moito, procesáronme e estiven
pendentes ·pero por 1ibre vónta.c ausas d.e mane ira analítica·; en
e ademais_estou estudando prátien Galiza, da .sua actividade Fa·
no cárcere. Despois viñeron oude. Ese é un internacionalismo
cás
de
economía,
col.isas
de
emdetalle,
é
a
conciéncia
mira
as
gamos un resumo do seu traballo
tras folgas de fame, pola amniscousas sinteticamente, global- · positiv9, aquilo outro é un ' desasnaqueles anos imediatos, antes e
tía,... Pouco antes ·de morrer . presr;i, 'de ·finanzas: Estou . anitre.
mando
aos·
m'eus
amigos
para
mente. O home primitivo é un
despois, .da morte d~ Franco, e
Franco sain da cadeá é á sua
home
'
mor
.
sintético,'
de
moita
que
non
separen
tanto
a
loita
naVostede que viu desde o Setamén das suas ocupacións acmor.te estJver:i case dous 11nos
.conci.éncia e todos os seus connacto a .x~nese da CQnstitución
tuais.
frente á prisón Modelo e no. cional, social, política da loita
económica, que se capitalicen e
ceitos son d:e moitas dimensións
española, qué_·po'ntos de referénmeio da rua, aberto a todo o
, Eu lanceime á actividade púque . empreguen os cartas para
riquísimo.s; o home · moderno a¿
cia se utilizaron? ·
·
...-;
blica cando o proceso de Burgos. . Tundo e foi ynha .grande campao que se precisa. Estamos nesfe
~er urjh~ mesa só ve iso, unha
Pareceume que en trnques de fana que ademais resultou praticaFoi ·moi drvertido. Primeiro
traballo que de mornento non é
mesa, .o primitiv'o ou ün neno, en
cer adesións aos bascas era máis
mente eleitoral sen querel6. A.
era':l os de direitas, que talaban
público
porque
estou.
'pr~parán
c~mbio,
.ve
quizais
unha
cava
na
.
útil, mesmo para os próprios
xente pediume ir ás eleicións
mo1 claro da nación "España" e
que se · agachar~. para xog-ar; ven
doo. Gando estexa ben preparabascos, pór a Cataluña un pouco
fíxeno e saín senador.
·
'
non se movian _daí. t.ogo estaba
do
·e
maduro
xa
talaremos
del.
unha
botella
e
ven
un
rulo
para
en pé de loita .. Daqueta fixen un·O feíto de sair senador foi un.
eu
e algu,n basco que talábamos
esmagar unha masa, ou ben un
ha primeira fqlga d,e fame dirixiha carambola que hoxe xa non é
. das nacións de . nacións e. logo
·
c
arideleiro
p~ra
pó_
r
un
círio.
O
é
o
seu
vencello"
á
activiCál
da ao pov.o catalán para que se
posíbel, porque era dunha banda
home ocideh.tal virou curto riese estaban qs que frcaban -entre mé~ade política?
unise contra o franquismo e pe- . independente e doutra tiña moiaspecto
e corta moito, porque d ias, · pactando, ·que talaban das
dindo as suas próprias li berdades ta conexión co povo: fun o úniAgora non o hai. Góstame
"nacionalidades e rexi6ns" sen ·
ci~ncia
taméri
quer dicer cor:tar.
nacionais . .Daí saiu a "Assemblea co que apresentou enmendas pomoito a "Crida" pero axúdoa a
sequer ·precisar cal eran unh~s ou
de Catalunya", na que participei
pulares á Constitución, máis de
distáncia. EStou concentrado ne- , . E:?<pliquei que a conciéncia in- - outras. ,

"A xente moi civilizada é \/ioler:ita dunha
maneira máis civilizada: gor via ·. económica,
QOr via xurídica ... "
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_E~contro

d·e rádios
libre· de G~lim -

do. que pases do · iridivíduo que é
Se les a lei fundamental da . . grupos en co'nflito. l'sto' para min
'é unha ciéncia superior. Cando
un, a catro mil. millóns que é a
Alemaña Federal, di "Alemaña
non· se sabe. facer faise violéncia.
humanidade. Cando .as cousas se
divídese en tantos 'lands', 9ue
Eu mesmo digo f!lUe .todo o mUnfan cuantitativas e nori se organison ... " e_os enumera e ~_ef1_n,.e.
do se torna violeRto -cando as si- . · zán por dentro non se mellara. - _
Aqi.Ji fíxose unha Const1tuc1on
tuacióhs lle desbordan non saque non define nada, e ta~, na:
Voltarido ao.· tema- de antes,
be como resolvelas, .. e vólvense
cómo ve a situación actual dención, naciunalidad~ Ol!_ rex1on e
· Con motivo do lº Aniversáresumó das experiéndas sobre o
ou cobardes, qüe é
·
.· ·
Madrid .como Cataluna, ou A · viblentos
rio da sua posta en funcionamen~
tema-de cada · un deles. 20 Debapior.
tro do E~tado español·? ·
Rio xa' e o País Basco. ,
to, Rádio Buraco, emisora libre
te xeral sobre as Rádios Libres
'" Mais non sexamos puristas
Estamos agora ·despois dunha
Pasou outra cousa e ~ que hado Bárco de Valdeorras, .c onvoca
(xente á que se dirixen, partici- .
porqu.e a persoa que se ·ere nontransición na qúe se quixo salvar
bia agrávios comparativos n_os
o Encontro de Rádios Libres de
paci.ó.n da audiéncia, a negativa á
violenta
mata
terribelmente,
mao
mínimo:
non·
voltar
ao
golpe
sistemas de aceso á autonom1a.
Galiza á celebrar o próx.imo sápublicidade, novas ideas etc.). 30
tamos. Eu mercando un relóxio · de Estado, ·ao militarismo, á tir:a~
lsto o resólvia eu ·nunha ~ropos
bado 21, ás 6 da tarde no Salón . O galego e a rádié>. 40 -A incerta
xaponés ma.t o aos qu_e traballan
nia, e estes mínimos· si se salvata dicindo ·que si q_ue hab_1a dous
situación legal. Posíb.eis resposde Actos do Concello de O Barou fabrican relóxios en Cataluron. Ainda a .xente que quer
niveis de autonom1a: o, myel naco.
tas conxuntas. E 50 Posibel colaña
e
dou
vida
a
·
un
xaponés.
Esmoito
máis,
entre
os
que
·
me
cional e 0 rexfonal.: Cal e unha
boración estábel · entre as Rádios
Ao
.Encentro
están
invitados
tamos
continuamente,
par:a
exconto,
.
sqmos
nostálxicos
do
pa·
nación?, pois os -~~1sos Cata la ns,
Libres e co6rdenación.
os promotores de rádios libres
pansionarnos, mat.a ndo persoas,
·sado. Cqmo pasamos
vida fa·
e cál é unha rex1on, e surpren~
Como festexo do acontecihoxe en funcionám·ento, asi coanimais e cousas. O que si é bon
cendo grandes causas botá111olas
d íaos, Ca.taluña, que ~ unha remento e con motivo do 1 o animo todas aquelas persoas qÚe
é tender a máxima non-violencia.
de menos, e é moito máis difícil
xión dos Pai"sos Cat~l~ns e .n?n
versário, Rádio Buúico ten pen·
traballan nalgun proxecto ou
Vou pór un exemplo-: · '"'
construir que dicer que non. E
de España. Unha nac1on mo1 insado emitir entre o 20 e 21 du- ·
sirnplesmente -interesadas no teA xente da ETA é -clasificada
era un risco porque pod.ias moteresante, · dicíalle~ no Senad<;>,
rante 24 ~oras seguidas. ma.
como moi violenta, porén non - rre·r ou ir ao cárcere, pero, dicer
q ue non sei porq~,e nunca f~la
se soe dicer ·tanto das Forzas de
'non', non exerce rhoi.t o a inteli~
des dela, é a namon dos. Paises
Na orde do 'dia anúncia-~se os
Os interesados en receber .
Orde Pública e sono tanto ou
xéncia. As autoridades que h_ái
Castellanos, q ue ten. ~01tas reseguintes asuntos: to Apresenta~- máis información poden telefomáis.
Pero
esa
visión
instituciQ~
agora
decepcionaron
á
meirande_
xións, " Castilla la V1eJ,~, la Nue·ción dos asistentes, xunt~ cun
near ao 988-320106.
parte da xente que loitqi.rcon!tra
nalizouse e estabeleceuse asi.
va, León, Extremadura .
.
Que · éu saiba os da ET A non
o.· frantjuismo pero os decepci-oEsta linguaxe tan clara, funteñeA torturado nunca, e as prónados perden ·demasiado o t~.m- .
damentada cientificamente, n.on
prias forzas da policia, segundo , po criticando aos políticos. Hai · -¡
a querian de nengunha mane1ra
parece, téñeno feito moitas veposibilidades, por exemplo na
Hai unha frase usada por bances. E vfoléncia ou non?, quén é
miña · terra, poderíase facer a
queiros que di "non deixes nunviolento e non-violento? Os ou"Assemblea de Cataluña" sen
ca cartos a q uen realmente o pretros matan limpamente e estes
que ninguén a· perseguise, por - .
cisa" e eu dicíalles -"non des
torturan, que é moito máis re- · qué · non a facemos? Porque a ..
nunc~ a autonomia a quen verdabuscado e máis dexenerado". A
xente esta nostálxica do fácil
deiramente a precisa". ,.
violénCia está moi repartida, e - que é dicer· que non. lsto ten
En Estados Unidos teñen
hai xente que non sabe loitar
unha xustificación ou .explicamáis autonom ia os diferentes .esdoutra maneira, non ten outra
ción polo costume de tantos _
tados que as autonomias ~o
anos.
las e os estados están feítos con _ s-olución máis forte. Se eu soubese unha solución para que o
re9ra e· compás, e tópaste con
· · Non cre_que grand~ parte da-·
País Basco fose independente
_ PHl.LP MANZANERA
ria ser menos, e;> inefável Alque os índios, os chicanos, os ne-. máis
forte que a que está facenquela xente -foi integrada no sisfonso Guerra·deu-nos o ponto
gros ou os portorriqueños non
.
.Vai-se-r:iosquedari]entes
osvédo a ETA iria alá diríallo, con1ema... ?
·
·
teñen autonomia, que son·os que
- -ram; um veram que (feu para . fin·a1; -a califica~om precisa
para nos . detaCé!.r do tempo
venceríaos e faríano. Seguro que .
Si, si. Xeñte anodina; pero en
a precisan.
falar . ,;largo e..- tendido", char· _em
que viv.emos.
·
deixaban as armas imediatamenparte culpa nasa que ñon propoOs Estados modernos non
pfnhatjo dia si_ é día tambért) ·
te. lsto seino porque teño estado
mos nada máis interesa~te.
.
queren dar autonomfa a quen
por essas. fotografías .pronoE tem razom. D. Alfonso.
cos da ETA na cadea durante
·
·
·
verdadeiramente a precisa. Ainda
musculosas ·da flOSsa -quem
Pero · que moi t'ísima razom
dous
anos
.
Falei
moito
·
con
eles
A
,
alternativa
que
prop_
ó
n
acSuiza, qu e é un modelo de depuder ,dizer íntima!- amiga
quando dj qúe o nosso ·estie .son xente interesantísima, a
tualménte cal é?
.
mocrác.ia segundo din, ten proi_Estefania acárinhando o sol
mado Gerardo Albor tem alquen · a xen-te mira -só como vioE algo interesante pero longo
bido na sua constitución,. a
nas rajas e franxas 'dum dos
gum,ha rela<;:om cos coelhos, .
·lentos, pero teñamos en conta
de expliear. Formamos un grupo .
unión de cant óns da mesma 1ínseus múltiples bikinis numha
el e todos os seus ·c ompanhei outra cous~ e é que a xente moi
que estamos estudando, aberto
gua. Na constitución española ta·
·das múltiples chalanas que paros de .aventura, ainda que secivilizada é violentá dunha matotalmente; que non está só cinmén se proibe que as comunidapai Rainiero tem .a bem lhe . ja semente por serem tantos e
neira tamén máis civilizada: por
xido a Cataluña. Poderá sér con-.
des catalanas, por exemplo se feconcedér· filha do seu cora.t an iguais despois de tanto
via económica, por via xurídi-, cretado po·liticamente no futuro_
derasen ... .
<;on;i.
.
.
tempo. Mais podéria D. Alca ... e a xente máis primari.a é
pero non ·necesariamente coas
E foi pródigo o vera,. Foi
fonso continuar -e ao tempo
Desde a sua posición non-vioviolenta fisicamentfi?, e non é · ·pautas recebidas.
pródigo ·nalga· que . os meus
fazer algo de auto-críticalenta, ere que se xustifica a vioqueridos
colegas da prensa del
pior,
nen
con
moito.
Esp.
u
xo
xa
unha
opin~ón
socom as suas especifica¡;:ons
léncia nas loitas nacionais?
_ cuore (desde o "Hola" até "A
zooló·gicas. Porque, que me
Emp~égase como fetiche que
bre o capitalismo, cál é a sua
Hai que falar algo longo sobre
Nossa . Terra") parece que
dim, po'r exemplo, dessa paa tecnoloxización e _informatizaopinión sobre o campo socialisisto, para evitar confusións. Eu
noni · repararom. Trata-se do
ción da sociedade tende a criar
ta?
·
rel'ha de rulinhos románticos,
entendo por violéncia non a fortriunfo do ecologismo; mel- · - lsabelita - e Miguer -como
espácios económicos enormes,
que tende a deglutir as ilacións, eEstá pregunta toca de cheo
za. Pa ra min a fprza, a enerxia, é
hor dita do triunfo da flora e
aqueloutros da procura-do teemprégase moito como arma ·de
no que estamos tratando. A huboa. Entendo por violéncia a forfauna, ÓU da fauna a SeCaS
souro- acochados no seu
·
r•.smo...
maRidade neste século está proza que impede a forza de outro.- c h oque contra 0 naciona
_ numha espécie de mágico trapombal marbelli?. · Que me ·
curando unt)a espécie de terceira
Se non o impede bendizoada fortado · de zoologia que ocupou
dim
desse novo tabeirom ou
E certo que a tecnoloxia e as
vida, alén de. capitalismo e marpágin~s e páginas 'dos desocu- · cachalote
. za. Dígoo porque hai quen ere
· mediterráneo
comunicacións tan rápidas e~
xismo. A idea marxista é que se
que os non-violentos · somos uns
pados jornais e revistas·_ ad hoc
-aten<;:om Felipe ao bandulabr_indo
un
espácio
planetário,
e
derrotaria
ao
capitalismo,_
que
que ·por estas sinaladas datas
frouxos, e é todo ao revés.
ho que medra! na proc1.mi· de
iso é un ben, non un mal. Que a
logo viria un comunismo. que os
impregnan de cores o qui·osAtacar á forza é atacar ao unisardinhas
e coa a"juda de um
humanidade teña métodos prátis•peraria a eles, que eran sociaque da esquina. Trata~se, pois,
verso inteiro, e é unha tonteria.
azor?.
Oue
me dim desse nolistas. Pero. viu_se . ao longo deste
dumha sorte de .. ecologismo . vo po.lvo chamado Julito caCo ido tamén que a violéncia non ·cos de .adquirir cohciéncia planetáría
é
bon.
O
que
pasa
é
que
·
en
século
que
o
capitalismo
e
so·
light ·Explicarei-me, nom -te- - paz de 5 numha só noite e
a hai só no nivel humano, haina
cialismo real que existe son bas·
mam.
tamén nos animais, nos vexetais, · bioloxia os. únicos avances positicom perto de 1000? (co que
tante complementários e que te:
vos son aqueles que acumulan o
Verarn; sempre pensei que o
ou nos miner-ais. Un volcán eslhe saem, -....tirando · baixo,
anterio·r, non que o matan; por
ñen algunhas causas ·un mellor
veram estava máis intimamen- 5000, ou seja: toda umha vimaga todo· o que se poña por
iso
dicia
que
os
homes
somos
coque
outro
e
outro
mellor
que
un,·_
te . 1iga.d o qºue ríunca a _zoolodiante; animal ou vexetal; faino
da!). E que dizer de todos os
gia. No antigó regime; o ·vesen querer, sen mal ícia, sen res- · mo as pedras, que pesamos e te· · e condenar todo o_ capitalismo dromedários · e camelos tam
mos inércia; somos vexetais, te- · non o fixo nen Marx e hai valoram aparecia . enmarcado por
ponsabilidade, pero fai un mal
mal, aparcados por Puerto Bamos
unha
vida
neurovexetativa,
res
dun
e
outro
que
non
desapaaquelas serpes fantás~ica~ que
obxectiv.o. Nunha selva cando o
nús, Marbella e arredores que
dixerimos,
·respiramos,
:
.•.
como
receran
nunca.
_
·
e
anunciavam ·desde a apari<;:om
león devora a un cabuxo fai un- .
até umha llustríssima lhes
Estase buscando, · até · agora
de ovnis no cono sui até o tém que ·pór multa? Decidida ~
ha barbaridade, e fai dano e o eles; somos·animais. Ou sexa que .
non perdimos nada do anterior. , -sen éxito, unha terceira via que
inevitábel ; Loch Ness com .t o- mente, ·ª zoología foi moda
que se ql!eira; e é asL Non é unseriá unha grande aportación á
ha causa exclusiva do home e
da . umha -sorte de meigas, este veram.
humaflidade. Agora a humanidaademais ,é moi misturada., Non
aconteci mentas extrnñ os e sade ·está dividida en dous blocas·
ha i.non,.violentos puros.
raos mil. Coa chegada dos no• · Assi pois, felicidades a D.
a morte,, cunha cantidade de -rila- _
Dentro da humanidade é viovos tempos poderia-se agardar Alfonso Guerra por nos traer
terial militar en xogo enorme e . lento para min o. que-para impor
que todo iso desaparecese, também a moda a Galiza aings:andes déficits noL:Jtros terrea sua vida, a. sua razón ou o que
mormente desde que soube-. da que sejám coelhos os que
nos. E hai que topar 1,mha via de
q u~ i ra ,. esmaga e corta a vip·a dqs
mas que os ovnis do cono sul andem por aqui. Somente que
sída a este antagonismo,· que é o
outros. Eritón qué é non v.iolénéram (os de Alfa-Centauro D. Alfonso cometeu um erro.
que antes falábamos da non-vio- ·
cia? Non violéncia . no~ é pasivi~
X3J generais voando· cara as Manuel Fraga 1ribarme é algo
léncia. ·Estamos nesto e recoñezo
. Malvin~s ou .(os do planeta mais que um simples furom .
· qu~ non son ideas miñas.
dade é a síntese de ~ontrários. E
R-21) peronistas na procura A calquer observador impar·
a P:ersoa que é "capaz de coller a
eterna
de Evita entre os desa~ cial llhe resulta . nítido que D.
·T en algo que ver a · experién~
forza própria e a do seu contrápareeidos. Porém, a- história l)llanuel nom poqe ser clasificia de N icarágua ... ?
rio e é capaz de acoplalas salvangosta de fazer estes zigue-za. En Nicarágua buscan. Precisa.do todo o positivo que hai nas ·
A coriiunidade nacio~nal ua··
gues que lhe conferem prebe cado nesta O.U naqueloutra esmente -nunha sesión que tivemos
duas forzas. E isto e difícil., e ree salsa. E, novamente, o· ve- pécie animal, porque, en reaben, unha· realidade case ecolóxiquire moita dedic:;ación, entrega
rai:n de 1985 interesou-se·pola lidade,· em "D.· Manuel cabe
ca, · que nasce -nacional, natural· dicíanme que o ·q ue· tiña que fa- .
cer era .coller un avión e irme pa- ,
zooJogia. Claro que para estar um - zoológico completo. E
e nascer, todo ven da mesma
e sacrifício, porque _sempre estás
ra Nicarágua porque alá teñen ·
seria se nom fosse porque
·a altura dos tempos, nom se assi
raiz-. Fano como as árbores e as
entre dous fagos, e requi_re fraunha
·
revolución
que
gañaron
e
o
ilustre
polí,tico de Vilalba
tr~ta
já
de
simples
serpes
·
es"p écies e ir contra elas ~ unha
. t e_midade humana e intelixéncia,
no·n ·saben qué facer con ela. Eles
que é
(mesmo se éstas estavam re- máis que a zoologia
porque é. difícil procurar solu- tonteri¡¡¡. A grand~ nación da huestiveron á procura desa tercera
pi etas de "blend" de Aber- afeizoado é cinegética. Ou
manidade inteira farase ben feita
ción ás causas contraditórias-; áos
via e non a toparon e tiveron que.
deen , como a do lago Ness) sja · -e nom o esqueza D. Alconfl itos.
'
se se fal sobre as nacións, u'nínse decantar a unha banda.
senom de todo um zoológico. /fo nso , Guerra-,: ao pum!,
Esa é, a · ciéncia dos non-viodoas, non destrozándoas; senón,
E também, como nom . pode- pum!, fogo!.
Texto: XAN CARBALLA
lentos: topar sínteses dinámicas
cairá e non se poderá facer un
Fotos: XO$E LOIS DIAZ/
de contrários '.entre persoas ou
phmetarismo ben feit.o . E absur-
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A 17 Qrofesores de Riveira

como quén ·di ·

Exp8dentes p~·r
_proxectar diapositivas . ·
do Ministério de Sanidade ·

A ·brúxula_, tola'de Don· M8nuel
MAN~EÍ.. -LUEIRO R~Y

·~ . nac~·~ "'

gañ~r, ~ dentr~ ~a

quen,p~sa

do.pa~

. ':- .·
pr:a
. -sabor
moito
Calquer via_xe que fagamos leva· cachola debe ouv1r a · alguen · sado- que Sabete recoUeu no
consigq, queiras que non, a. ~or~
que· está die.indo: "Veña, . Ma•- · seu informe..,... :dicíndolle cales
nuel, gue isóré'pafl comJdQ.~·:debían .ser .as· man~iras pra ·ba- ·
presa · que garda a nova expe,
rienciá que irnos ter, pois naMais, o·que do,n Ma~uel. morrer do po~er ROl'ltico .a quen
O i·ntento d~ Manuel· González, presidente da Asociación
quilo que ainda ten pra nós ª· ra1 a pes~res_ d~. sua sabenc~a_ ~~ , l<loxe ,- o esa ostentando, feito
de Pais do Instituto de FP.de Riveira e membro de
.
·pobreza-ou' a riqueza. <;jo enima, _, numar<?· ~n ~~ canta. oposic~on
que hai que xuzgar como ·unha
Alianza Popular, de controlar ideoloxicamen-te e .
. sexa -0.. que sexa, o mes1110 nos . b~rocratica foJ~? .(e din que fo~o
intn;>misión na vida e deseriroseleccionar o profesorado n':Jn centro. est?tai desa v1 la,
, agarda ·o engu.lo CQmO tm fogQ .. o.l~O _OU ~ov:e) e, 9ue ~ndo a fa,:
lo duhha ·nación ·extranxeira ·e
parece ser o verdadeiro motivo do expediente ~bert.o.
· onde xqmáis penetramos.
,
ci_lidad.e e t~nta . 1 0 : esforzo mique _podía perxud.icar poiá séJa
contra 17 profesores, acusados de prox~ctar d1apos1t1vas
.
Polo' tanto, senda ún coida- • nimG, ~rux~la volvese to_la e
imprudencia a .toda a colectrvisobre educación sexual, as cais foran editadas polo ·
xurde o~d!spa~ate..
.
dade ,emigrante da ·ql!le don Ma- . -· doso"~- das súas causas, penso
que ,.ten. que · camir\ar. CO$ ollo's. · · · No mes de abi:ll deste ano, . ·nuel e orixinariO · .·.
·
·
Ministério d.e Sanidade para este fin.
.ben aó.ertos pra aproveitar todo · eu aridaba por B.uenos Aires, e .. . .. o' trío a qu~n Jle.. dirixía a
A instáncias do aliancista rivei-.
· aquiÍó ~:hastra 'entóri alleo, fra-.: d~n Manu~~ ta.i:rtén andab~ por ·.súa fal_aduría (<entre oytros, crarán é presidente da APA, Manuel
tando-~7. dormir -~e fai_fal·l_a~--~~ ·ala. -_.
. · ..- ,,·
,,.
ro) e~a a un tal Alsogaray, que
Goniález, foi aberto un expe, ,cuo so.10-ollo, mane.ira axusta~ji _ .. , Don~ ~.ar:tuel,. tan galega_
me d1xeron que -era neonazi en
diente pala Xunta de Galiza no
de .que ás causas nonos pete,F .~lo. en · ~_ue,nos ~ires, c~>_n qu~1~ .·funcións, Frondizi, de mala
.que se implica a 17 . profesores
ren no naris sen que nos ,demi;>s· . mada e paR,de1r:ada · (1 hastra
lembranza .pra Arxéntina polo
do IFP de Riveira, para os que,
canta.
pe~so ,q ue td~ :algún atur,µxo,
xiro de máis de cento och.ensegundo declaracións do Direc. Cando se camiña as'Í, con isa
p~1s cando don Manuel se pon,
ta grados que deu, e un tal Hertor Xeral de Ensino Meio, Xefame de curiósidade,· o que fai
fa1 o que sex~); ta~ galega cominio Iglesias, que din quemasus Almuiña, "só caben .· duas
falla tamén, pra no escorre~ar · mocando esta en V1llalba, a tenexa parte dos ·sindicatos cosaídas; o apercebimento ou
e partir. a testa, é levar de coro:
rr~ ~os capÓ':ls, xogando a~ donocid? polo home que pe rdeu .
/ a
sanción disciplinária". pañeira; quera die.ir, riba de_ mino ·cos amigos que lle de1xan
un palpebra nun acidente de
O 22 de Agosto pasado o Deman, a -sabeduría da prudencia. . aforcar o seis do_ble, pra .que
automó\fil, fuxindo dunha opelegado Provincial da Consellaria
Son causas sabedias, mais
don Manuel. est~ contento, da
ración parca, e que ademáis tade Educación deu a coñecer a
. por sabidas . esquencidas, nas
mesma maneira que . a Franco
mén lle falta un callón, que
abertura de expediente, en base,
que cáseque tqdo o mundo trólle amarraban os cachalotes ao
perdeu nun tiroteo coa mafia
segundo el, a que se tiña comde docentes e alunas de RJveira,
costa,d o do "Azor" ( lai Felipe,
cando se discutía quen tiña qu~
peza de encando·en cando. ·
probado: que os p.rofesores decomo medida de protesta. Os ex- '
E hai homes, como don MaFelipe, que din cas baleas ían
adeministrar a prostitución en
ran clases de educación sexual en . pedientados están a receber nesmiel ( iqué lástima de nóme!, e
detrais de ti camiño de Palma
Buenos Aires .
horas lectivas, que se trataba de . tes dias multitude de mostras de
lémbrome agora, dun veciño
de Mallorca!) pra logo nomear,
Un · político, penso eu, e
profesores non especialistas e
apoio e solidaridade por parte de
meu, panadeiro, tamén chama". a Franco primer pescador de
penso que penso ben, ten de faque se fixera sen a aprobación
compañeiros e viciños, a:si ·como
do Manuel, home do pobo, qu~ _ España (unha vez hastra o fix·ecer pol'ítica no seu país,. e de
do consello de dirección do cendos sindicatos do ensino SGTE e
levou sempre a súa vida a trave- ' ron "esclavo mayor." nunha coabsterse de intervir na política
tro.
UTEG-INTG.
so dunha conduta intachábele)
f~ad ía da,. Semana Sa,nta .d.e Se~
ali ea, a non ser que, xogando
Como se pode comprobar pa. estas causa~ da. sorpresa, das
villa); don ~anuel, 1a d1cmdo,
porcamerite, se arrisque ao disCentro de planificación familia~ ·
las alegacións, no informe evitán?vas expen~nc1as e da sebed_u-- tan galegc;> 11, sen encomedarse
parate da influencia desvergonronse razóns d.e contido, cinxínDurante estes dias as autoridades
ria. da med1~a da prudencia,
a Deus, ni ao !Jom.~, berrand<?
zada, violando os dereitos nadose exclusivamente . a motivos
qued.anlle mo1 lonxe, como se
como cando d1xo: me comere
cionais dun país que non é 0
tomaron, ao pareqer a iniciativa,
de carácter administrativo for-fosen ·frangulas que nin matan
crl!dos a to.d os aquellos que
seu.
totalmente nova, de ériar uncenmal. lsto seria debido ás dúbidas · tro de planificación familiar en
· fame nin tapa bura~o. _
dis~.utan- mi _presid,encia e!'
·un bo amigo, e bo ·poeta,
que albergarian os representanDon_ Manuel, pisando f_o rte
AP , esquecendo a sua galegu1Elvio Romero, paraguayo, coRiveira. Alguns relacionan esté
tes do goberno autonómico·ante
sempre, leve o.u non leve as. bodage tan canturreada, o mesmo
mentando este feíto mentras
feíto cos ~xpedientes; todo inunhas acusacións que consideraclu.ído no mar de fondo, bastanta? de caza~, cun, can~9 de rit~
qu~- a.firmou na Arxen~na "~I
xantábamos, díxome: " Lueiro,
rían non demasiado argumentate corrente por outra parte, dun!e1to ,?~ no1~e ~~a manan, cam1- · so~1ahsm_o ha muerto , (~lo
explícame esto: lCómo es podas e que poderian causar un forna? tiro f1xo , ~2bendo onde
~os~ede, _don Manuel, cas suas
sible que un país como Galicia
ha deficitária información sexual
te dano en época preeleitoral. De
de· hombres tan inteligentes,
. _~sta a pe~a; mansma, agachada,- llde1ra~) se.n .t~r _nas mans a sae
sanitária, causante de múltiples
se r asi·, o expediente viria xustifie non de~xa de ~aber, co trunfo,
b_edun~ da medida da prud~npues .. conozco a miles y miles
distorsións, entre as qüe figuran,
cado - unicamente pola forte · de maneira destacad.a, os em)
como a rua, e del, tratase do esc1a, ad1couse a darlle consellos
( .
, pá .
presión exercida polos sectores
forza
do
que
se
trate,
pois
il
aos
seus
amigos
reacci'onarios
........._............. pasa ·ª
xma 23
barazos non desexados.
máis totalitários e retrógrados da
M.V.
sociedade riveirá.
Manuel Gorizález que encabeza un destes sectores dentro da
APA, caracterízase preCisamente polo seu talante "integrista" e
"escasamente
democrático",
segundo calificacións de Ana
Fraga, irmá-do líder de AP, . e
que forma parte do grupo de
profesóres expedientados.
Pola sua banda, Manuel González ten declarado xa. á prensa
que de non ser pola preséncia de
Ana Fraga no grupo de expedientados estes profes"bres estarian xa desde nai temp_o _fóra do
instituto de Riveira.

ª
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O alunado a favor dos profesores

,t

Segundo diversas - fontes·, . os expedientados cantan co apoio do
alunado e da maioria dos profe:
sores, pero non asi da dirección
do centro.
·
A proxección das diapositivas, editadas polo Ministério de
Sanidade, nos cursos de. educación sexual foi un acto máis, dos . '
moitos programados 'no centro,
todos eles en horas lectivas. Este
feito xustifícano os posíbeis sancionados en base á escasez de aulas e a que os estudañtes estén
ocupados de 9 a 7 ou 8 da tarde,
horas nas que parte p transporte
escolar; resultaría obvia· por tanto a necesidade de realizar as actividades extraescolares en horas .
lectivas. Dürante todo o curso tiveron lugar vários colóquios sobre a CEE, a pesca na comarca, a ,
obxec'Ción de conciéncia, teatro,
así como proxección de películas
de video, nengun 'destes temas
mere~eu as protestas da f>.PA.

Para odia 10
De non ser retirados os expe, dientes, está prevista a realización· dun paro masivo de todos
os centros educativos do Barbanza, asi como u·nha concentración
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futbolística
'
. .

e, ainda q~e a eles a marchá ecoCando empeza a correr o balón
nómica non . lles importe nada,
pplos campos de-fútbol en partios resultados · deportivos depen-·
dos oficiais, todo o mundo parece esquecerse de algo que non se: · den das decisións desta asam·xan pontos, goles, resultados. ' blea. En nengunóa das duas sociedades depodi:vas que máis só.Atras quedaron as alegrias, s_erisaéios teñen en Galiza o número
bores, boas intencións, críticas,
de-representantes chegou a 50.
esperanzas de cámbio ... todo isto
Cifra totalmente ridícula se se
nas tabernas, emisoras e xornais,
pois á hora da verdade eses afei- - compara éos milleiros de sócios
que forman os clubes.
zoados, inchas, fanáticos que '
Despois non é de estrañar que
"tanto -s inten ao club dos seus
as directivas man.exen que suban
amores", polo · que son capaces
de pegarlle a un árbitro, tirarlle · as éuotas ou ·os al;>onos, que aumenten o 'déficit, que non apreunha botella a un xuí~ de liña,
chamarlle as das Quimbanbas a · senten as contas claras _ ou. ·que
non dean conta de, por exempJo,
todo un trio arbitral vestido de
a razón de tantas flchaxes ex- ·
negro, atosigar aos banquillQs,
tranxeiras.
· insultar a canto bicho-vivente esTodo isto cando se sabe xa de ,
tex·a no campo (primeiramente
antemán que o sistema· dos com~
aos de fóra ce-fogo, se se tércia;
pr:omisários é totalmente impertamén aos da casa), liarse a cafeito do ponto de vista democráchetes cos viciños de· localidade
tico.
se non son do seu parecer e até
Moitos a bon seguro se escutragar o puro ardendo se· se dá o
darán neste feito para xustificar
caso, estes "sosténs do clube"7
a sua deixadez ou desídia. E non
IQgo esquecen todo e deixan que
lles faltará razón·. Son as próprias.
uns cantos directivos fagan e desfagan ao seu antoxo.
· . dir~ctivas as que inventaron a
fórmula, conxugada ·habilmente
Dicimos isto polo espectácal-e
cunhas datas apropriadas nas que
denigrante, pola. falta de respona maioria . se encontre de vaca- ·
sabilidade, de interés e até de cicións, .é moitas veces cunhas devismo que demostraron os comsignaciói:-is de · C~_mpromisários
promisários de Celta e Deportique lles permite controlar totalvo, por pór so dous casos signimente a .asamblea. Todo isto fai
ficativos, xa que poderíamos
tamén outros clubes que realiza- . que ainda hoxe as directivas dos
clubes de fútbol sexan totalmen-·
ron asambleas~ de sócios e ainda
te autárqL1icas sen que as· lexislanon estaba presente toda a direccións nen a presión social logreri
tiva. Como o len. Os compro,r-ninad.a en desfacer esta situación
sários do Celta e Deportivo, eses
mesmos que son capaces de to- .· própria -dun .Pa ÍS que se move en.·
todas as ordes por sistemas ditado ''polo seu equipo", -un: ano
máis non se dignaron asistir · ás ~oriais niáis ou menos acusados,
imperfeitos en· niaior 04 menor
- reunións . anuais nas que se deci~
grau .. ·
de ·a marcha das suas $OCiedades

~,.

'· - •

'

.

Outrq ano r;nais, e a .ei_ite· galega
rrespondendo-lhes
: também
do desporte do xadrez acudiu a
79.000 pts. repartidas respectiva. Betarn;:os para participar nesta.já_ -..mente assi: · 30.000, 1-5.000" e
. clássica prová , de partidas s~mi~ . 10.000 para os tres" primeiros, é
.-rápicias (meia hora · por· partida - 6,· 5, 4~ 3, e 2 mil p.ara os demais
para cada jogador), a cito r_o ndas
ate . o .dé~imo. Também havaro1T1
e . por. sistema suic;:o. · Esta pro·vatroféu, ·sem dinheiro., os primeixadrezística : organizada polo
ros classificados de Betanc;:os: C.
Glube dé . Xadre-z Betanc;:os e paArias, De P~blos e Seoane.
._ >·
trocinada pola Comiss.om de FesA cabec;:a da classificac;:qm estas e o E'xmcr. Concelho de Betivo sempre. compartid.a até o fi. · - tanc;:ps- (tom motivo das festas · - nal por Balta,r e Gil Reguera,acabando os .. dous empatados · a 7
. - patronais de· Sam Hoque) v'iu-se
este ano muí concorrida de partí~
t
(
h
6
"d
· cipant_es, , a. maior_. ia ' dÓ p_róprio ·· pon .os · gan aron
parti as e
empatar:cm 2, umha entre eles') .
. Bétanc;:os, A Corunha, Ferrol e- decidindos-se á classificac;:om fi. Malpica; a inda que tambem dou-: .nal polo Bucholz, e segúidos mui
'*· tras partes _do País · como Sad~, - d.e pertó polo ferrolaho Carlos
·-g._Our_ens~, Vigo, .San;tiago,. ""-ugo_e .. Permuy r que acabóu de terceiro
_J Or,t1gu_
e1ra.'- · Tambem _ vinheron
·
r ,
-u> participantes estrnng~iros: Barce~ . em so itario. A classificac;:om de~ lona, ·z~ragoza e Madrid.-- Forom talhada dos dez primeiros postas
~ .em total 75 homes e umha mul- foi a-que se ve no cadro.
.
._x her intentando vencer em cada
. Destacamos também o contí.ronda, ou polo' menos nom pernuo _progresso e asistenc-iá a todo
- der, e poder conseguir algum
este tipo de competit;ons ·xadre·
-r.émio. Houvo trof~i.Js pára . os ~ zísticas desses dous grandes..jogaP
dores juniores que ·som o f.errola- '
. dez primeiros ,_ classificad?s, co- . no Diego· Guerra o vigues Vítor
Man'uel Lago, que conseguirom ,
"ambos 5 ·pontos, e constitúer:n
umha séria esperanc;:a para -o xa< Lago a_
s directivas o.9Ueixara ri~
drez galego.
·
·
se do apoio da ·masa""'5oCial, da .ci· Lamentar finalmente a infredade e · até d'ª toda nación, pÓr-·
quencia deste tipo de cornpetique eles son "algo . repres.e ntatf. 9011s de xatlrez, sendo o mais ba.v o", ou o "máis represénta.t ivoº
rato dos·- desportes~ . Oualquer
(de quen?). E. se a un sócio de a prava de xadrez nunca está de
pé, que non tfvo a serte de ser
_mais, e esperemos que a sua predesignado compromis-ário se lle ·
sen~a .tanto nos colégjos como
acorre· querer falar l')unha' asam. nos concelhos, festas patronais,
blea, -por máis que · esta ' sexa só
etc. se deixe .ver cada vez mais.
de 30 pe~soas~ como oeorreu no
caso do Celta, non lle é posíbel.
BISPOBOM
... ,_
·- R~mp~rá b éarné de socio, pero,
.ao . domingo . seguinte; ..estaba
\
CLASSIFICACOM FINAL ·
igual en .. Bal~ídos, berrando até
'
sair rauco . .
Jogador
Classific. Pon~os Bucholz Sonnem
.·· Todo é normal, ou Jle parece, partidos políticos incluídos que
42,5
7
BAL TAR .(Ourense).: ...... : .... :...... :
1º
G 1L .REGUERA (Barcelon.a) ........
7
A1
nunca se preocuparon por der'no30
6,5
- CA.RLOS PERMUY CFerrol) ... , ....
·cratizar éstas sociedades que mo40
42;5
DE LA .FUENTE (A Corunha) .....
6
ven, tamén, cer:itos de millóns de
26 (27)•
FE[lRON (Baréelona) ..................
6
37
pesetas (os ' forofos, os ínchas, os
26 (24)
CARRERA (Vigo). ........ :: ............
6
37
6
36
LEIROS (V~o) ..... , ......................
· a·f eizoados, os sócios Jamen son
GOLDARA ~NA (l,..ug0). ...........
6
35
povo). ·
'
- -·
.
_3 4,5
6
VEIGA (LuÓo) ........ ,, .. :.. ·: ··· ......... _
o.s· problemas, as críticas, os
100
5,5
MARCOS ( urensel. ....................
37
MANUEL ARIAS (·A Corl!lnha) ....
35,5
5,5
enfados, as baixas c;omo. s(>cios,
5,5
34
ME;LGAR (A Corun_ha) .............. :
virán'· sq cando o . resultado . de- ·.. · - SANCHEZ
.(Madrid) ... : .............. :..
5,5
33
portivo vaia mal. Mentres tanto
todos contentos, ·aqui non pasa ·
nada. Non ·hai problema até qµe
á vHoria. do Bétis en Balaídos ll'e
pr~eiro
siga a do Hércules, Valiadolid,
Osasuna, etc. Virán logo as críticas á xestión ecqnómica, falarpse_
de débedas,·de má pla.nificación,
de que · hai 'que..apoiar a canteíra
e .de que todos os · xogadorés deSegundo .a.s estadísticas os anos
pol·a marca, polo centímetro e ·
ben ser galegos. Falaras·e, discuimpares; ·_a ·cabalo entre olim~ as décimas de segundo.
til'ase e os .c amareiros serán os
único~ encarregados de ·reco_ller ¡;i- - . - piada e mundial :de fútbol, sori
Cando ainda_'. fican competivoz dos sócios.- Unha vitória .soaos :menos interesantes para os _ cións e. ~riteriums para rema:tar
da ou unlia nova tempada, :sexa
afeizoados.
·
. a tempada; :Steve Cra~ e S'"aid
boa ou má,. faran esquecer todo.
. As causas- son incontestá- -Auita conquiren ·os records de
Para o ano .segt,1inte todo.se_guirá
beis. A_prep·ara.ción . para unh'a
1 .000 , m1·11 a: ,_ 2 .000 , 3 .000 ·e
.igual.
·"
.
.
5.000. -0 soviético Bubka supeOlimpi.a da ten que ·se facer;con
.. ·.eu~HEIRO ."
moito método .e tentando chera por primeira vez na história·
gar na. tnellor ·forma posíbel ao, os 6 metr.os· no salto con pertime.irande . acontecimento dega. Povarnitsin (2,40) e lgor
portivo cüatrienal. Ademais, o
Pakin (2,41), tarñén soviéticos.,
ano seguinte, no -.~ue estamos·. remataron coa hexemonia do c
agora, ven . sendo uii xeito· de chino Zhu, Jianhua .no salto ·de
·resaca para eses h.o mes e mulle-. aHura. Michael Gross (RFA) e
·res que non beben nen fuman : Matt Biondi (USA) en natación
pero que sofrerí o esforzo de
arrabuñaron novas centésimas
catro anos, a se preparar .para . aos. antigÓs records. :.-Ademais,
conquerir unha medalla olímpi- se ás ·citadas marcas engadímosca. .
. ·
· lle as _-femininas, ternos toda
Poréñ, nos derradeiros anos - unha choiva, máis beri di1úvio,
o ritmo aume.ntou cun i~pulso · de :records e plusmarcas m1,_m•"
diais.
es·axerado e~ depois da loita paE.ste ·a no~ «:iue se apresénta~ ·
la medalla que todos anceian, · ba como· probe d_eportivamendedícanse a conquerir outra vi- .· te estase. a converter nun dos ··
tória importante: o record me.llores dos. últimos tempos.
·mundial;·
Vénseme ao maxin:esa frase '
Asi ternos que· despois dun de: "As estadísticas amasan
ano estratéxico, onde o impor- - que as. estadísticas trabúcanse" .- ~f-~
. tante era · o posta, o presente
. RICARDO RIVERA
· convértese nunha loita total

e

a

-

~

ao.

toque

J.

.
Estado español ·
(c~rreio ordinádo) 1500~ _
. Elutros paises 1700 pt '
. CAN . _SEN DON.O.'-..
APARTADO 471 - VIGO
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Reimu.n do ·Patiño

.. (Manife~to· · kamikaz~)
.·
..
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-
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Galegas, vermes mutan,t~s qÚe ' de pelo ·repeinado, ·~goniadi°~~r.
· habitades e. -vos mántedes deste
chegar a · madri.leños de terceira
país que é un morto que fede r .categoría. !)Ion
é a marte esa
ünha pr.ea- que atufa.. Gal iza,. es'a . qu eixa · cont í nua · e ·esa. auséncia
' .. rémora, G¡l;le odia .. o novo,, os
de: acción? Non é a morte ese·ci· cárr}bj'os, a vida, q11re se er.r:ibórnismo impotente?
·
·
cal la na rutina, . na -ignoráncia, _. Pero e que logo non sodes
na descon·fia11za. Gali?.a , pátria
marte?
·
.
·
·
noxenta da .. mediocridade. Gali- . Sc:m cativos eses afáns autcv ·
. ~ ' za, ' ese ter'ritório . habitado por
destru.tivos desta ' réserva lamen·· ··eses ' non-seres, · subh.omes cun-· tábel de fantasmas ·(incéndios fohá . lei ra . na cab'eza, eses seres restais, destrución das costas . do
·'.' .' mesquiñOS -chª.nladOS . galegOS.
idioma ... ), sempre incertos dÚbiRaza futiva ·e .esquiv~ _ qt:1e' estendosos, e freadps por un' ce.rto
. _de ·a sµa fnf-ame;.ihdigridade por· · agarrarse á ·mediacr-~ sl}bsisténcia
todos os recuncfies- do planeta. .. pantasrñé;il. Nós des!!xamós a desE a Vida 10·9 0_esta moitedume
trución e enterra deste marta o
de · pan~asmas ocupada en a.u tóvóso alimento. ,.Somos· partidá.,,
d.estru fr.s.e? N.o n será .a. Marte?
rios da eutanásia e queremos un-· .
Non · será · a. morte esas sombras
ha mo~~. digna para ·este indigno
serni~:x_i.stent~s p~nosamente. de- ·
ser sem1v1vo.
.
.
d.icadas a que todo siga igual?
Profanemos o Panteón de Ga~
Non· é a morte esas récuas de
legos Ilustres!
.
homínicos que -periódica e ritualDerrubemos a Casa-Museu de .
mente votºan e escollen entre eles . 'Rosalia!
'
.
. aos ' máis .- infames para que os
. Fagamos croquetas coa m ~ .
· -destruan? · Nón é a marte a sua li- · mia de .Castelao!
teratura, esa queixa monótona,
Rematemos con Galiza e 0
gris ' e impotente, feita por catro
Gal ego!
·
.Pelmas para vinte plastas?
KAMIKAZES
'. Non sori a inbrte esa rapazada

XESUS CAMPOS

"Eche unha negra sombra. Unha maldición de centelhas", coméntábarne Reimundo Patiño
creo que no enterro de Seoane,
naqueles anos de postransición
.que se foron levando, un tras
outro, ao Celso, ao Eduardo,
ao Seoa:ne, ao · Lorenzo, . ao
Dieste... Nalgun dos enterros
fois, o.u quizá fose tomando
_unha cunea de espantoso ribeiro polos Catro Camiños, na Coruña. '

a

- Ti tranquilo, comenteille,
que .xa, che farei eu o eP-itáfio.
A fin de contas, levas tantos
anos no ex ílio capitaliano que
xa tes un posto na xeración
Nós .. _
E un dia de Agosto ben mer- ·
deiro fas /JCO entre café e churros para ollar o xornal e 'atopas a estupidez inoportuna da
morte de Patiño como un mazazo incdbel: El pintor Reimu.ndo Patiño falleció · ayer en
La Coruña. Aí queda iso.
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· Entéras.te a médla mañá e
nen sequer tes-tempo -o coche
a -reparar, a ruina no peto- de
desprazarte ao cemitério da Coruña inda que fose o último
que desexases: asistir ao enterro dun amigo tan querido.

Xos~
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. Cqnxélaseche o rosto e diri ~ 'F°l~éncia ~s camiñosº do comic,.- .. tado cuú~nta__. persoas se convertan en · churrasco para ve·rxes automaticamente os teus do .informalismo·, da saída iú. mes. E .cánto nós fire ·que unha· .
pasos
traballo relembrjindG> cida do caparazón...
Qué bestiada- é sempre a
só pe(soa.dé.spáreza. Un querecoma nun filme tantás conversas, tantas exp-eriéncias e tantas - morte e qué contraditória: ~ao . _ria, con estE¡! de:;ac;:ougo,· non .ter ·
co'ñecido .a -P.a tiño, . tan vital e
tardes inventándose descargas cabo somos capaces de facer
tan . imorrente. Que fose ~ibayangardistas que contribuiran a chistes sobre os coches-bomba
nés, anónimo e· cliente de. supór a andar un país tan pobre e de Beirut sen nos parar a,consipermerca<;lo. Boa viaxe: pºolos
isolado como querido. Des.de derar que por moito pasto de
astros ao 'Reimundo, que é un
primeiros dos setenta cando en- consumo informativo que sexa
piloto de centellas.
cetamos xuntos e· pola sua in - a tensión bélica, .de cada aten-
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. Xa estamos ná
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..Rua Pontevedra, 4 ' - 5º _(Vigo) .
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rie "Anxo -L. Baranga eJ.A,M.
· Esta · é a primej¡a .novela de
. aventu,r as escrita eri g¡µ:ego . . ~·
<... ) Un sin_gular volume dentro- ·
_da nosa literatúra.

(Xesús González. Gó~ez - ANT- N. 252)
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', Tele.f. (981) 593655 .
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-Na ·mort~ de·Rejmundo Patiñ·o

--Soñar_en .. ve-gHota
Meu capitán, véxo-te sempre
mozo. A outa fre~te, o cabelo
ensarilladobo. so!nso aberto ;·a
coxeira so -limmar, tan sua,
capaz de chegar a Ga·l quer 1!1eta. Eran os tempos de sonar
- e ainda agora- e os teus soños tras}ucian a traveso_ da.
verba, do xesto adus~o, do espectáculo . imenso . que era a
tua gargallada nos intres mais
aleves da tirania entronizada.
Eras un · auto qe fe vivó e
constante na Galiza irredenta,
na pátria que nos ensinabas a
amar mais f ondamente cada
dia. A sereneidade de Casal
-ese peso de mozo madurado
na dor- compensaba daquela
esa impronta selvaxe, o teu
dicidido afán de loita, nun
·momento en que a soia palabra era asinar condena e cadafalso.
Eu via pasar aos tres mosquiteiros -que eran catroXohán Casal, Enrique lglsias, Eduardo e máis Reimundo Patiño e soñaba que o
exército da .nosa liberación
estaba en pé~ ·Fun-m·e convos~ '
copara sempre.
Desde o xuramerito de Lara-,
cha, _cántas voltas _no redticio da vida. Naquela noite do
19 54 veláramos as armas e fixéramos do ·1ume e d6s ínon
tes pondalinas a testem~a.~la
nosa adicación até a -morte,
' fo~go a folgo1 por unha Galiza
ce1be e popuiar.
A man da desventura persegueünos de cote. O Casal
- entrañabel e puro· foinos
arrebatado moi prontamente
cedo. Na frol dos seus vinte
anos concertaba a. sabiduría e
a prudencia, a carraxe do xus. to e a inocencia do loitador
inerme. Home. tan necesario
hoxe. Habitamos ainda esa orfandade. O teu· destino foi: :un Madrí
cincento de mausoleos e correaxes que non podías resistir. Vias pasar a garda moura
e unha arcada de noxo invadía-te a illarga 1 dos collóns ao
esófago, e smas correndo·, a
coxear cara os confins do universo. Anos tristes e duros
deica atopar aos teus e organizar combates . Esa semente
escura brilla agora como unha
espada. Brais Pinto, A Gadaña, A UPG. E a tua obra de
arte, anovadora, descoñecida,
eterna.
O Iglesias foi a fundar o
seu fogar na Alemaña do
pranto e o desarraigo . Chéganos ás veces con ese aquel de
ave migratória perdida no deserto da vida e da saudade.

en feira bebendonos o vmo.
Emporcan a lareita. Fan da
xente que amamos escravos
programados, autómatas. Miséria.·
- Eu contaba contigo, capitán . .Para tensar o· arco; para
afiar a lanza; para loitar de
incogmto. Eu contaba coa tua
bravura, co auxilio da tua
Eduardo disque traspoleirou os ideários.
A miña vida, ti sabes ben
Reimundo, trascorreu por eamiños nunca andados. O .tácito desterro. Uy pai& novo (tan
meu agora);, vmte anos as voltas como ulises até chegar ·de
·novo a Ita ca.
Na casa de Penélope -un
paso adiante e outro atras Galiza- os pretendentes e , gs
convivas devoran a facencfa.
Fan esmorgas de polbo, de
empanada· de raxo, de lamprea do Ulla; andan de feira

~'.

'filan, coa tua gargalla4a imor-

tal para· rom :per no último
combate, e ceifar, e ceifar, e
"deifar. ..
·
.
Triste destino o noso. Dos
conxurados só eu fico no ·
medio do camiñ'o. E olio o
chan da pátria, escoito os berros de loita que se confun-den. Vexo a cada soldado seguir incertos rumbos.
~da sigo a soñar. E .soño
acaso que ~a. miña taberna _,_a
que ias visitar no dia da tua
morte - aJ.zaremos a COJ?a no
teu nome, Bautista e mms Fe..rrin, Beiras e mais Camilo,
Claudio e mais -Pousa Antelo,
os capitans cicatri;zados na
loita e na esperanza, e que unha nova forza unificada agro- me a tua sombra e nos ·devol- ·
va a pá1ria. .
¿Soñábamos acaso en vegliota?.
ANTON
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Luzes de Gafua

"Modemidadé impregnada de •compromiso"
Con data do mes de ·Xullo e
publicada p.o r Edicións do
Castro apareceu a nova revista
" Luies de Galiza" de temática ese.h cialmente cultural.
"Modemidade impregnada
de compromiso ou compro.miso impregnado de modernidade" que.. as ·duas causas valen· segundo o seu director, o
xornalista e· escritor ·coruñes,
Manuel Rivas "Luzes" tenta
SUXerir no seu título·. "O inte- .
rés :por retomar a idea de Ilus·trac16n, se:hdo por outra banda un signo de luminosidade,
nunha ·época onde non se pode face~ referéncia_unicjtmente aos libros porque a cultura
~ntra. xa polo·s cinco sentidos,
mclumdo ·pot suposto o visual". .
··
··
.
"Unificar o conceito de reflexión desde a razón, coa da
criación desde o surrealismo,
o soño, a sen razón é o que se
trata de · aludir . en parte, :rµe-

diante os círculos -e cadrados,
Segurido ' Rivas, "Luzes'"
negros e yérmellos que distinserá unha revista nadonalista
guen a portada", segundo Ma- __ sen disimules, reivindicadora
nuel. R1vas. Xunto a este fordo idioma, onde se 'evitará o
: man _.parte do, .c~nselló ge re- tono empobrecido ·do panfledacc1on os tameJi escntores
. to ou do cliché, pero sen fuXavier Seoane ·e Lino Braxe.
xir da definición e o comproO deseño gráfico é de Xomiso, "Asumismos as vangarsé Diaz, quen aproveita ate o ·
das, incluso as históricas e
límite o xogo dos brancas e
ogallá nalgun momento pudédos negros e alcanza a modersemos estar á sua altura", 'afirnidade gráfica, sen ca.ir na
ma tamén o director.
..
confusión.
· O próximo número ·da reEntre as distintas seccións,
~st-ª .estará dedicado á_fi_gura
CJ,Ue non se pretenden demado Reimu.n do. Patiño.. uue pusiado fixas, de maneira que a
blicou
por !;lerradeir~ v~z.
revista _non apareza .encorsenest.e ·numero cero de ~'Lu
tada de saída, figuran a -dezes" . . "Non se trata· de facer
"Fila Norte" ·ou reseñas brenecroloxia, senón de recoñeves que situen ao leitor, e a
cer o traballo dunha persoa
de "Mohicánfa" pola que desque· se identificaba moi ben '
filarán, a modq de¡entrevista,
coa liña que pretende esta repersonaxes "que moitas vevista, unh.a liña, ·cultural e soces non teñen sítio na cultura
cial, honesta e se.n conceoficial'-', neste número cero
sións".
tocoulle o turno ao poeta
M.V.
Luís Pereiro.
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Segmentos sobre . a
.situación cultural do.· capitilismo tafdío
1.-A cultura que se tende
a denominar post-moderna
ásenta as suas n,nces na explosiva expansión dü' consumo.
Ela está na orixe, na paixase
das sociedades satisfeitas, da
expansión da anómia (ou quebra de valores) e da substitución dun "ethos" produtivista por un "ethos" hedonista.
Este diagnóstico, que xa
foi realizado P<?r Da.I].iel B~p,
favorece unha mteq>retacion
que liga a a bsolescéncia rápida dos produtos á demanCla
-compulsiva mais, non obstante, orientada- do noy9,
elevado, entre tanto, a cnterio valora tivo formal da cult ura. Polo mesmo fenómeno
o obsoleto conv.értese, para- .
doxicamente,. . en obxecto est ético, en camp.
2."'-Susan Sontag nas suas
" Notas sobre o camp" escrebeu, se acaso sen querer, o
evanxeo da actual situación
cultural. Nese texto ela queria caracterizar o canrp e
amén de enumerar. certos rasgos (por exemplo: "o camp é
a experiéncia do mundo constantemente estética", "o estilo o é todo"; "o camp é lúdico, antisério ', "o camp propón unha visión cómica do
mundo", ~ 'perceber o cami:,>
nos .obxectos e nas persoas e
comprender o ser como repre-.
sentación dun papel") realizou a seguinte distinción entre tipos. diversos de sensibilidade: "a primeira sensibilidade, a da alta cultura, é basicamente moral. A segunda sensibilidade, a dos estados extremos do sentimento, representada en grande parte na arte contemporánea -de vangarda obtén a sua forza dunha
tensión entre a moral e· a paixón estética. A terceira, a sensibilidade camp" é inteiramente estética".
Suamriamente: os últimos
vinte anos viron pasar o acento · da valoración do "novo'',
do pFogreso en arte á valoración . do camp. Da segunda
sensibilidade a terceira. Polo
demais a própria Susan Sontag emitia recentemente q seu
xuício acerca do que agora se .
vende como post-moderno.
Entenderíase por iso, se¡;undo
· ela, a . vinganza retrograda
contra toda a tradición da
cultura moderna, povoada de
conflitos que se resolven agora unilat~ralmente.
·.
3. - Desde outra perspectiva: a cultura qu~ se dá en chamar post-moderna sabe que
detrás qos signos .só · existen ~
outros signos. Do que Henri
Lefevbre -denominou a caída
do referente dedúcese, erroneamente, a equivalén~ia, inspirada na lei da mercancia, de

Desentrañarás claves e as tendé~cfas do universo
cultural circundante·é _imprescµtdíbel para sarr .
da confusión. Un dos nosos filósofos novos, que _non , .
novo-filósofo, Antpn Baamónde, aporta aqrii as suas .
· notas -ou segmentos- descritivos._ das mesmas.

todos os . si~nos. Semiorráxfa.
A celebración hedonista . do ·
·frívolo, do teatral xoga contra o valor axiolóxico e semántico da~ obras de arte. . ·
Non banalmente chamada
recentemente Gillo Dorfles a
unha recuperación da credibilidade das artes fundamenta,..
da na restauración da "funcionalidade, semanticidade e _
axioloxicidade" nas artes con- .
temporáneas... Abogaba asi .
polo sentido, isto é, polo cri- ·
tério xerarquizante e valorativo q_ue deteña. ~ _º!ganic~ ~
frenes1 de expenencias estet1cas e discursos cognoscitivos
fundados no "todo vale".
4 . ..:.....A melodia de fondo
·poderla plantexarse asi: en ·estratos significativ.os das sociedades de capitalismo avanzado téñense perdido certos, tipos de nocions cosmolóxicas,
lorátivos específicos. lsto,
totalizadoras, e; con elas, ! a "
que· estaba implícito no prodistinción entre o sagrado
gram·a de racionalización do
(- a fonte -fundamentadora de
· mundá-·non coñeceu m'áis que ·
valores) ·e o profano ·~
·. unha aceleración tal que, no
límíte, _perdeuse o horizonte
- O que está na base disto é: ·
· que supostamente conferia
a progresiva autonomización
senso á . actividad e parcial da
dos· diferentes ámbitos (ecoque se tratase.
·
norñia, -cultura, etc ... ) rexidos, cada un, por critérios va- ·
· - Mais, naturalmente, esa

"Os anos escuros" é a ·óbra·
dun cfos máis altos poetas .
·que teñan habitado a .república das nesas letras
contemp·orárieas. P.oriso se ~
non trata dunhas
"memorias'.' , quer
xustificativas ·dos actos·
proprios, quer - ·
_
trivializadoras da8 gi-andes
realidades vividas... Eu
aconsellaríav os que lérades
este libro coma un acto
individual de introspección
do seu autor e·de pregunta
ás proprias raíces da
au tentiéidade. ·
( D'o Prólogo d~
X.L. Méndez Ferdn)

. per.d~ d.a n~cióp. do sa~a~o
facilitou o rmpeno d-a loxica
inmanente, spinoziana, da
substáncia do capitalismo .. A
lei da mercancia que se ergue,
batalladora, tanto contra a
natureza como contra a sociedade.
. Non se debe deducir disto,
porén, unha mera vindicación
hipostatizadora da relixión:
mais ben haberla que simuitanear a defensa do sagrado coa
'sua ~ crítica constante. A non
·o utra cousa se-·referia Adorno
candp postulaba a düµéctica,
actualniente necesária1 a dialéctica negativa, isto e, a crí-

tica "aq irifinitum".
.
5 .-Ainda_admitirido a ·validez relativa da idea, tamén de
Adorno, segundo a cal _"na
negación do status que resultan h9xe converxentes o compromISo. e o hermetism·o " e a·
.sua implicacism de que a cultura _de masas, . realista como
ela é case por definición está ·
no camiño füverso ao da .re9oncilia~ión, ~.da admitíndo
isto, sen~ 'estup1do, porén., 0
xesto altlvo de quen recusase ·
a rresente constelación cultura como non .sentíndose interpelado.
A moda,. por exemj:>lo ten
ela tamén, -un moment~ d~
verdade no que hai que penetrar: nos tempos en que a .disolu~ió~ da identidade agrede
aos md1víduos con máis ímpetu, _a moda expresa, erron~~ente se se quere, a resistencia de estos á angústia da
nada que se acaso afectivamente son desprovistos de referéncias ideais á que aterse.
Do mesmo modo todo o
h~donístico, frívolo, fotil, ficc10nal, teatral, humorístico
da actual situación cultural
non hai que entendelo, unicamente, como mera acomodación senón tamén, positivamente, como aspiracion a unha vida non límitada polas
máscaras que se impoñen. socialmente aos individuos .e, a
ese título, integrábel no sono
diurno dun mundo futuro (o
mao do moderno non é gue
teatralice senón que o faga
por OJ:!de está disposto).
.
6.-Un xesto altivo tal seria máis · impertinente entre
nós. A cultura en defensa da
identidade galega está atravesada por unha paradoxa fácil
de comprender: o ·seu des í~
nio ha ser oporse ao dornímo
da indústria da cultura e, simliltanean;ien te, confrat ernizar coi:i ela.
A razón é clara: a sua aspi- .
ración á centralidade mal se
compadece coa tendéncia, do
esteta ou do fariseu politizado, a asumir a marxe que para
ela se decreta. O seu presuposto é, ao contrário, a vontade de conexión con todos os
fenómenos masivos para interpelar e rearticu!alos noutro
· discurso, diferente do da dependéncia. A vocación de hexemonia é incompatíbel coa
interiorización,. por m.áis que
·e1a ·sexa altamente sublimada,
do provincianismo e do periferismo. Non- por azar, senón
por disolver, u~ pol!-co. fat:qa. mente a automfenonzac1on
pergu:ritábase Risco "por qué.
non .habia de ser Galiza o omphalum da terra toda? 1' .
ANTON BAAMO NDE
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retrincos da_historia.·

X. TORRES

andando .aterra.

M.

HORTASVIL~NOVA

uil historiadór-ensaista: da Gafuecia:

.o Dr~ Francisco J·osé Velozo

O Dr. Francisco-Jase Velozo,
Entre as· publicaciós · do
plexa apaixoante e, viva pro. maxistrado xu hilado -os porilustre
historiador cbmB!e sablemática que preocupou ao
·tugueses dicen aposentado ~ e
lien tar OESTRYMNIS raga,
home den,de sempre e dun
non por razós de edade, é, sen
1956), que atingue a alicia,
xeito urxente. E un inconmodúbida, un dos grandes sabios
modelo -de investigación e rivible fundamento. pra poder
portugueses -dos. nósós_ días.
gc;>r. a Introdu~o. a o bra _Sao
esplicar e comprender ese lar
Non cabe dúbida ningunha.
Fructuoso, de J. de. Moura
veciño, común e irmao do noOs seus traballos de EtnograCoutinho, en e.dición feíta po. so, que .é o Jeito 12ortugués,
fía, Filoloxía ·e Historia,. ade·- "la Cámara Municipal de Bra- tan ven cella do ao .feíto gal e- .
máis da súa obra de creaciónga, en 1978.. ~on 80. páxina_s
go ~ Tanto é así · ~ue o norde .
literaria, son maxistrais. Dan
·en octavo · ma10r que .constide Portugal e Gal1cia até o sésempre noticias de primeira tuen o máis fondo, ferínoso e
.c ulo XI tiveron unha historia
mauhnovas ·e mesmo novedo- ·
esclarecedor ensaio- sobor da
politica común. Despois a resas. rra o Dr. Velozo a HistoGalaecia sueva, un temo indelación entre os dous povos
ria é moito máis que a percupenderi.t e que · Clurou so bor
non ,puido ser máis fonda: a
ra do dato miudo ou á narra-200 anos, do que tan poucas
Voz de Galicia que só viu
mesma língoa,. unhas rela:..
obxectiva
·
e
fiía
dos
feíción
·noticias se te_ñ en e que é o
400.
.
.
cións continuas, pese aos estatos. E fundamentalmente vifundámerito da Galicia que .
dos; ·unha emigración galega
Despois de Xan · G~lpe, t<?da,
paixón,
·
int~res~~;
cu~tµra
veu ·despois e, stm- cuio coño. mou a palabra Lugns; dmmoi importante cara a Por~u
latexante,
clarificac1on
do
pa-.
cemento, é irµppsible, o coñoxíndose aos "mariñans e
gal, dende sempre. Nos d~as
sado dendes <;is súas raígañas ·
cemento do n-oso pais. Ou a
montañeses, homes traballade oxe acontece ao reves:
máis
fondas
e
escuras.
Un
dessúa monografía ~"Jacobus Zedores e honrados" sendo inesiste ·en Galicia unha numecobremento
necesario
pra
enbedaei ". -- um· desaparecido
terrumpido várias veces por
rosa emigración portuguesa.
tendernos a n"ós mesmos . e o
Hin o a Sao '.f iago o Maior,
fortes aplausos. Despois de
Os f íos <leste tecido son com"
mundo
que
habitaanacó
de
que nos atinxe tan de perto . .
xustificar e defender o_uso do
. pricadísimos e cada vez encemos.
Esperencia
ilumiñada
e
Con todo a grande obra do
. réllanse máis.
galega referiuse ao mal da
alicerce de' futuro.
Di:. Velozo é a súa monumen:besta História de Portugal.,
emigtación "que xa sabedes
O
Dr.
Francisco
J.
Velozo
tal História de _Portugal, codo Dr. Velozo chámámos parque desta terra fuxen os que .
come,nzou
a
súa
carreira:
de
menzada a p.ublicar pola Li- .
ticularmente a atención -e xa
traballan, pero non os zamexuez en' Mon9aó. Estivo lig~
vrar.ia Cruz, de Braga. no pasa- _
zugas da política que teñen as
o sinalamos- o seu humanisdo
a
Braga
e
aos
seus
rnovido ano de 1984. Polo de agomo desbordado. Ao· ilustre
mans suaves e levan ·os callos
mentos
culturais.
Coñocelf·
e_
ra só viu a fuz á tomo I, titupolígrafo luso nada do humana 'ialm a". A esta altura do
tratou , aos grandes creadores
, lado- Prolegóip.e_hos da Inve_stino lle é allen. Esto complácediscurso, A Nosa Terra -que
gal
egos
da
Xeneraci6n
.
N
~s e
g_a9ao, 330 _paxma_s e~ ?etavo .
nos. dun xeito especial. Nest a
o publicou inteiro- transcredo- Seminario de Estudos Ga- .
maior. O ·seu.contido e rmpreépoca de especialistas lfUe só
bia tamén o berro dun labrelegos co)Jlo Otero Pedraio e .
sionante, tanto pola -doctrina
saben da sua discwlina e, :prego afogueirado polo verbo- de
Bouza-Brei. Sabemos que, na
cómo _pola inxente bibliogracisamente pola sua especialiLugrís: _" ¡Bénia a _n ai que o
derradeira · estadía de· Otero
-fía:utiliiada. Non somos espezación teñen unha vision parPedraio
·
en
Lisboa,
á
única:
pa~íu!". Faloulles a continuacialistas na materia. De todos
cial e miope dos seus saberes,
que
visitou
foi,
precipersoa
ción da unión e asociación coxeitos intuimos · que a biblioé un consolo -e mesmo unha
samente, ao Dr. Velozo . O
mo única maneira ·de defendégrafía, en tódolos idiomas
felicidade- _atopar con un saDr.
Velozo,
ademáis
de
ter
asculfos, é . esaustiva; Trátase
rense do caciquismo e loitar
. _ bi0 de tan amplos e fondos
cendentes galegos, ama a Gali- · - .
contra el cousa que xa fixe- '
dun amplo e x,_enial ens~io,
coñocementos: Cun hom e hocía moi fondamente e é ·un
maravillosamente - · escnto,
ran os h mandiños noutros
nesto e profundo que nos dá
. apaixoado e lúcido coñocedor ·
obra dun consumado humatempos con_tra os abus9s _do.s
unha
· obra de meditación
· da nosa Historia, da nosa Arseñores. Rematou de xeito dinista; no máis fondo e nobte
transcendente e universal, de
te
da
nosa
Cultura
en
xeral,
dáctico cun pequeno conto 1
senso da palabra. O autor, - paixón contida e iluminadora
da nosa Terra e -de nós mesdemostrando que a unión fa1
mellor que ninguén, dun xeiq~e nos ~gran.da o universo e
mos. Foi un dos impulsores
a forza e animando a asociarto Clarividente, adivirte a infamos maIS neos e conscenda revi,sta galaico-portug_uesase aos labregos.
. .
tención da súa empresa: "A
tes.
brasileira 4 Ventos, publicada
E dé supqr qu~ os disc_uresta chamo HISTORIA DE en Braga polos anos c~·cuen- ·
sos seguintes a car$o dos soliPORTUGAL a falta de mel:Agardamas con impacienta de grande outura mtelecdários cataláns Odon de Buen
hor designa9ao. Entretanto eu·
cia novas entregas desta obra
tual 'f ermosa impresión e con
e Senan tes, o Carlista Váznao quis facer obra didáctica,
do Dr. Velozo . Marcará un fi-abu:idante
· colaboración
quez de Mella e o vell_o Sala expor continuamente os suto grorioso na Hisl oriografía
. galega. · Esta revista foi a edímerón -quen fora presidente
cessos, á laia duma crónica de
e no Pensamento Humanista.
tora do libro de versos Seituda I Repu blica- que pechou ·
. viagem. através dos tempos. O
Ensináranos a historia de Porra ·de Fermfn Bouza-Brei e da
o acto, non callaron tanto nos
meu travalho deve ser·tomado
tugal e a de Galicia dunha mana'rración ·de L. Carré Alv~e
labregos :presentes e segura- .
pelo que é: tJma irivestiga\(áo, · neua nova, transcendente e
.llos. Nos picoutos de Antoin.
mente moitos nen os entendeum ·ensaio em _ponto gran- ·
humana, verdadeíra e auténtiÓ Dr. Francisco J. Velozo
ron . En cámbio identificáronde ... "
.
·
· ca.
.
rematou a sua carreira de mase con aquel home máis dado,
Este primeiro tomo, dunha
Gastaría de que · a xente
xistrado en Lisboa.· AH vive,
filio das viciñas mariñas de
obra de estraordinario.alento,
preocupada pola nosa cultura.
adicado aos seus estudos, a
Sada, que sofr~ra . a emigra•
. componse de nove estensos
-a galaico-portuguesaser .
súa obra de creación, ao cUltición en carne propna, que lles
capiduos. Pta que o lector se
ocupara, 'e n profundidade, .da
vo do amor . a Galicia e ao esfalaba das suas cousas e dos
obra do Dr. Velozo. Pido esfaga unha levíSima idea do
pallamento da nosa cultura na
seus problemas e non de_ abscusas poi telo feíto eu sen auseu contido, veleiql!Í o~ seus
medida das suas posibilidades.
traccións e facfao .ademais na ·
toridade ningunha. Se.non esenunciados: L A Hrstona coHá.i anos ocupoµ a presidensua mesma língua.
crebemos antes sobor do lamo Ciencia. 2. Da familia a
. cia da Sociedade da Língoa
Nos ·cinco anos -que. durou
bor "do Dr. Velozo foi debido
tribu. 3. Grei,:. -patria; n:acióil.
· Portuguesa, ~rgo do g.ue 1 d~
a curta experiéncia solidária,
a que un mínimo pudor nolo
4. Estrutura aos estados. 5. A
mitiu por razos de saude; VILugr l,s per(!orreu mOi~as paiinpediu. Se oxe damos esta
,, ¡>ovoación. 6. O espacio. 7. O
vendo, esta entidade cultural,
rróquias e aldeas da bisbarra
pobre noticia é ~o fin de chaEstado e a Historia. 8 . Cultubaixo a súa dirección, unha
propagando e alentando a
mar a atención dos galegas
ra e naci0nalidade. 9 ., Civilidas súas épocas de máis es_.
union e loita dos ,labregos co
con competencia coa esperanzación e Humanidade. . .
plendor o mesmo que a reseu verbo anticaciquil, galego ·
za de q:ue o fagan. E un acto
Este chamémoslle DIScurvsta ·da · entidade Língoa . e
·e un chisco didáctico que chede xusticia.
so.
Prelhnínar
trata
urtha
com·
Cultura.
gaba a todos.

O primeiro ·mitin en galego
o que poderíamos chamar
primeiro mitin na. nosa língua
parece se:r que fo_1_? que pr9~
nunciou 0 man~an. Lugns
Freire nun acto publico orga. nizado por Solidaij.dad Gallega en Bet~zos alo polo an~
sete <leste século. Non ha1
constáncia do uso do galego
en actos públicos -e menos
de carís político- ~ non ser. o
aiscurso de" Murgu1a nos xogos florais de Tui en 1~91.
Manuel Lugrís Frerre , home de traxectó!ia g~leguista,
primeiro na em1grac~on ~uba
na e despois no rexionalismo
e nas Irmandades da Fala,
presidia entón a Liga 9allega
que agrupaba aos rex10nalistas em barcad-os agora no movimento de Solidaridad, onde
converxían grupos e ideolo·
·xias várias.
O acto pú blico que supuna
a apresentación . d9 .nascen te
movimento solidario celebrouse en Betanzos o 7 _de
Outubro 'de 1907. Cabecerra
dunha bisbarra onde o asociacionism o agrário tiña unha
forza importante nestes anos ,
contando incluso cun Órgao
de seu -o semanário iLa Defensa' - da man de líderes e
propagmdistas como Xan
Golpe e Vítor Nave.ira, Betanzos e a sua bisbarra foron nestes anos o centro do agrarismo " solidário".
.
O domingo 7 era de mer?ado na vila: roupa nova, misa
de cedo, uns a vender, outros
a mercar, o trato, o parrafeo
cos GOñecidos ,-·--un mandad~
quizás na botica ou no escnbano ... O tempo, esplendente,
axudaba. Os labregos acércanse tímidamente, aos arred9res do vello palco da música .
onde se situarian os oradores.
A espectación e curiosidade é
moita. Comentário xeral era
que o caciquismo fixera das
suas para impedir a asisténcia
das aldeas. Perta das 12 da
mañá eran milleiros os presentes. A .prensa da época discrepaba ostensibelmente, se~un
do fose "amiga" ou "immiga", na valoración da coi:ic~
rréncia: de catro a nove mil
persoas, menos para a cutre

A

.

as bandas de música

As nosas
bandas
de tnúSiCTl
populares
Sabido é ·de tódos que as-bandas de . música populares
de Galiza, que durante tantos
anos teñen sido .as grandes
protagonistas-das nosas fe~ta~ .
tradicionais, as que nbs tenen
acompañado nos 'in tres de san
ledícia e até tamén nalgunha
ocasion na dor, as grandes
educadoras do ·noso meio rural e urbano, propagadoras da
cultura musical nos nosos po. vos e· cidades. Nas últimas décadas e debido a diversas cau- ·
sas tais «;:orno a emigrac;ión,
falta de apoio_s e~~~ómicos e..
taínén . pola apanc1on de novas agrupacións mu_si~is de
distinto signd contr1bmron a

!=VENCIO BAl\IOS

. que . paulatinamente ·as nosas
.banda·s fosen desaparecendq, ·
índose con elas un poderos1simo meio de difusión cultural, pro_pulsoras ao tempo da
sensibilfrlade do noso povo;
dado este moi significativo
precisamente nestes t~mpos
de marcado· signo matenalista
nos que se precisa al&u:i:i .meio
que reforce esta senSipp.,idade
e. cuxa importante. mis10n tamén_cumpren as ban-d_as.
·

:Apesar " diSo observamos
COil sat~fación . COffi<? nal~u.n
has bisbarras como R1badav1a,
_, Celanova e Bande, a grande
afi~ión que semp!~ tivero!l
por estas. ~g!u~ac19n.s mu~1cais e a imciat1va a . vez dalguns alcaldes e pre~identes de
casinos e outras socied~des artísticas procuraron- a . ·toda
costa manter as suas bandas
dé música con cuotas dos seus ·
sócios e algunha que olJ_tra
subveneión oficiaj, colaborando con isto a que esa grande tradición e simp,atia polas
· mesmas contribuis~ non so. mente a ,que non desap~ece
se b', senon que ademais. se
manteñan a un grande mvel
artístico" intervindo en eertames e conseguindo os primei- .
ros prémios realizando ª?
tempo algunha. que outr~ saida ao estranxerro como f1xera
o ano pasado a Banda de Celanova, que viax.ou a Ven~
zuela e .consegum · res_o antes
éxitos ao igual que a ·banda·
de Miiimen ta (Lalin) , que ta·mén en Decem bro de 1984
viaxou a Arxentina e foi ova-

·cionada en todas as suas actuacións, deixando ver ·.? ~x
celente momento ·artistico
polo que atravesan 'ambas e
duas agi:upacións.
,
,
Observamos tamen como
gradualmente o público vai
outiavolta tomando conciéncia diso e críanse en diversa.S
localidades novas bandas de
música, · com·o ocorreu no'
1982 en Coruxo (Vigo) e no
ano 1983 en Víncios tGondomar)' 0U en Nove in bro .do
1984 críanse as de Xinzo de
LÍmia e Verin, o que celebramos profundamente, porque de certo serán máis das
qlie non ternos ainda notícia.
HCJi · que resaltar o enoq:ne
interes que .todas estas agrupacións están · pondo os seus .
componentes; . asistindo pontualmente aos ensaios para
unha pronta~ posta a ponto,
alternandc os seus traballos
no campo e noutras profisións en ensaio~ que se prnlongan en ócasións até altas
horas d a noite 1 o que demostra o enorme ·mterés que· todos eles están pondo e é un

dado s:ip.gularmente importante que poucas veces se ten en
conta.
·
Desde agora, e en sucesivas
. entregas, . ire~o~ f~~do das_
nosas bandas de rnus1ca; das
que sinalaremos á.lguns dados
liistóricos, ql!-e ainda ql!e breves non obvian a sua unportante e xigantesca misión. ·

Ev encj~ B_
años R o d.nguez
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Teátro para todos

"A raposa·
·e as uvas"
XO'AOUIN AGULLA

"A Raposa e as Uvas" de Guilherme Figueiredo~ que ahonda en premios ae sobrado .
prestixio, ven de ser representada o 5 ,6 e 7 deste mes no
Auditorio do Concello de Vigo; é unha fraxicomedia inusuál. A razón desta aseveración fica no alicerce de toda
obra 'd esta caracterí~tica, é qicir, no "enredo" que. aéot10
discorre por carreiros de mediocridade. Non acontece isto
coa obra de Figueiredo, en
versión de X.L. Méndez Ferrín , senón que presenciamos
unha posta en escena dun texto de exquisita elaboración ,
de aguda linguaxe, de sorriso

intelixente e requintada resolución dramática.
..
O " esp acio escénico'', peca
de realismo decorativo, de cores suaves e luces momas, re~
xeitando calquera imaxinería
moderna , non - entendo eupor falla de cªpacidad.e e'scenográfíca de Enrigue Pazos,
sen6n polas deficiencias estructurais do noso. teatro nacional, que non canta con
sás estables na nasa xeografía,
. e que abriga ás nasas compa- '
ñías a unha trasumancia precaria, a unha simplificación
·nas montaxes. Desde está óp,... tica ~ entendo acertada a inxe· leza nos accesorios e nos obxectos ornamentais.
Así hai que entende-la dis- ·
posición do escenario, a distancia entre os actores e a di- ·
námica de acción, como froito dos medios ó seu alcance;
_ unha sá pequena, a do Auditorio do Concello, cunha disposición de asentos sen declive o que f ai il!cómoda a· velada, e cun aforo reducido
que abrigou a moita xente a
estar de pé; dado o interés.
que espertou esta. o hra.
.
As inflexións de voz e os
·acenos dos actores, se no 1fri.meiro acto amasaron pouca
naturalidad~, a partires de el.
acreceu a seguridade e o dinamismo, parello quizais ó bulir
dos diálogos· pola verdadeira
trama· da dbra: a liberdade{ o
. amor e o poder, encarnaaos
· nuns personaxes e nunhas situacións o bxectivas.
.
· O · personaxe polarizador
de toda a obra é XANTOS,
representado
polo actor:
Xoan Bravo; un feo escravo ,
cheo de sabencia e r~tranca,
símbolo da liberdade con querida e nonotorgada, quen ó
. fin da obra opta polo suicidio
denandes de renunciar ó .seu
ben preciado: ·a. liberdade.
respecto dos demais actor~s.
a miña preferencia estivo polo
mencionado Xoan Bravo, por
Daniél· Heras e por. Barmen
Bravo, tal vez porque os seus
papeis tiñan moita máis definición de seu no propio texto
dramático. Unha cousa é ·certa,, que o teatro ~alego, á par
qµe concurre málS frecuenteN. 276 / 14 DE SETEMBRO / 1985

mente nas sás, madurece para
ben dá dramaturxia galega.
Toda a filosofía desta peza
sintetizase nunha frase de
XANTOS: "A raposa dixo
vendo as uvas maduras alá no
alto, que entaban verdes por
non lle dar alcance". ·
. Para rematar dicir que este
é o teatro que se preéisa en
Galicia;-un teatro festivo, á
vez crítico, irónico, de honesta resolucion, "teatro para to.dos" para punkis, para boliños, para cuarentonas, para
galegas -practicantes e para
aqueles qu~ non teñen ~nda
ben claro que a nosa lmgua
ten .un grande poder de comunicación e de manifestación
plástica.
_,_
·
.
A Raposa e as Uvas, é·pois
un grande acerto, en tódolos .
-sentidos. oolo bon facer · da
Compañía Keyzán, polos de- .
máis operarios teá.trais . (modistos, ebanistas,- escenógrafos, etc), e por esa acertada
tradución -de.Ferrin, quen sabe conceder á estética e á co- ·
muniCa.ción por -igual, como
unha mostra máis da súa altura literária. ·
·

corrosivos e nada evasivos "de
revolueionado o grupo e· que
La Polla Records ameazaron
este andaba procurando·. Miro
con . saear un novo diSco que
Casabella e Luciano. Pérez
ainda ia ser niais marxinado
eran homes máis vertidos, pa· nas emisoras que o anterior.
la. sua formación, cara a tradi·Pero o certo é que, con
ción, e ainda ·que non J>UXecensura -ou- sen ela, 'un p.ovo
ron trabas á introducion de
LD empe.za ,xa a ser c0ñecido
·instrumentos n-ovós o Doa .capor todas a&' es~uinas: cháma·se· •:hard-roc.ld' non era ad.ap-:
se ."Revolución ' . e ten letras
· tado aos. tempos nos 9ue ~in
tan· clai:as ~nesta idade · de· tida. pr.emiaba por aqm a :S1lll"' -pie~as~ .c om.o a _própria vida
pJic1d~de ·acústica, ~onp:a a
-no .Pars Basto. "Era' un home
~e nada · ternos. As1 podese
e agora 'Bpoli" berra Evaristo,
contar como urt ponto fraco
ese- cantante que ademais se
na nova formación de Doa, ao
em peñ~ . ~n, dicer:. ''si1 por sumenos nós que grabaron ó
posto, 1sto·e política' . ·
diSco, a inclusión dese bon
,. Si, La: Polla Recoz:ds é J:?Ogiteiro que é Xoaqum
. · · Blanco.
htica, pero da outra. Política
Xbaquin e un home cunha es·pecial forma de ta:rixer, sufide paro, de rock cru, de maiorias marxinais, que se empecientemente .ouvida éo seu
grupo L.abanda.- E Xoaquin
ñan en cantar: · "teño linha
non soubo esque~er para gra- moza ie, ie, que se masturba
·bar· con Doa o que fai en Ma·
co pé. le, ie, ie".
drid e asi moitos dos femas
Evaristo é Cristo e os seus
nos que el aparece seméllanmúsicos anxos da subversión
se ao do devanditó grupo, por
musical, social, marchosa, ramáis que a semellanza só sexa
cional, intuitiva e sobretodo
formal. A inclusión de Víctor.
superirónica. La Polla non só
Manuel, eml;>arcad·o · .agora ná "
ten letras irónicas, senón mupromoción da música {>O:pular ,
sicas irónicas. A maior irania
e tradicional . coa ed1cion e
quizá sexa a de que son bons
promoción d.a música po:pular
músicos e saben tocar. Gasta
e tradicional coa ed1cion e
ese son. Gasta tamén ouvir
produción · de novas grupos
que "están coa xente, con to· tcomo é o caso de Doa), é
da a xente, a boa xenteeé".
louvável. Recuperar unha voz
M.V.
como~ a sua para cantar coplas
galegas ten ·os seus perigos e
as SIJ.as vantaxes, pero é ante
todo unha . fermosa aventura
que merece maior seguimento . por parte de todos.
A eleición dos temas, o re-.
pertório, está feita, en xeral,
con moita sabedoria. Non hai,
a defe.réncia da - maioria dos
demais grupos, ~ezas que falen só da n.osa are a cultural:
Xosé ·María Alv. Cáccamo
os temas ·alemáns e suecos ·
Pero
Meogo ·no 3
.
cínxense aos galegas, aos·
franceses e aos máis universais
Caixa de Aforros Ourense ·
. de Alfonso X. ·Sábiá e· tamén
a decisión de introducir insX GONZALEZ GOMEZ
trumentos como a táboa que
lle comunica plenitude á múA presente· é a segunda entre_sica que agora ~fai Doa,-nunha .
.ga poética -en galego- de
liña máis perta do f ollc euroMª A1varez Cáccamo (antes ·
peu e mundial de calidade, de
publicara un libro en español,
arrlmxos
limpos,
sen
esa
misesperemos 9.ue . un di~ e_xp~
XESUS L. TEME.Z
tura .de instrumentos ás veces
que por qué). Como a prune1inaudíbeis.e
que
fan
perd.
e
r
os
. ra .a presente :pódese compenSel que a .partir de hoxe almúsicas
tan
divermatices
das
diar ben no titulo: Arqwtecguén considerará que por fin '
. s~s que eles interpretan. Hai
turas de cinza, pois se en A
se sab.e que. musicalmente esveces,
por
ísto,
que
Doa
xa
Praia das Furnas eses dous
tou no lado dos que 9_ueren
non son'an ·nunha clave tradielementos xeográficos facíandestruir ·a· nosa tradicion de
.cional .9U: folk, senón que .se
senos a cada poemir máis preséculos1 pe-ro o traballo_ que
. acercan máis á procura de nosentes.., aquí, a arquitectura de
Doa f~1 dun tefnpo a es·t a pa,rvas sons, nunha liñ~ que ¡>otodas as causas, .de todos os
te merece· -maior tratamento
deda estar en xente como Egdo . qué até agora se lle ven
berto Gismonti ou Jan Garbadando. Doa r'ealizou no seu
- rek, en definitiva do jazz máis
primeiro longa duración unha \
experimental. Doa ten criado
obra sinxela pero cunha . riagora unha espécie_· de músíca
queza interna pouco valorada.
folk de "ambiente".~
Enfrentados nesta . primeira
En ·todo o disco eu destaépoca nunha dicotomia Doa
. c;uia com.o· pe.zas máis fáceis
versus Milladoiro fomentada .
de ser ouvidas a· "Danza de
. desde meios de comunicación ·
Marte" a "CanCión dos Pirae festivais, o gtupo naufragou
tas"- · o "Baile -das Pandeiras"
nesa .~rimeira ~t~pa, J?.Orque •
cantado por Víctor Manuel e
non tma esa led1cia facil e exi:i, "Cantiga 77" polo traballo
terior própria das festiñas e
de baix'o de Pepe Bordallo."
polo visto - necesária para ·
Nos máis elabora.dos, se se
cu
triunfar na· nosa- terra. Doa guer chamadles;asi estarla~. o
-e
vén representar ag01:a a ver' Ce fun en· Mai" e a ·vers1on . ucu
sión íntima e sen " avergoña- .
que da cantiga alfonsí "Santa
e
mentas dalgunhas das nasas
Maria,
estrela do dia''Jan bai- - Xcu ..__ _ _ _ ___._______
raigames culturais. Non abusa
xo
o
nome
de
"Marcha
de
de gra'ndes ás¡>aventos e sabe
Viandantes". A atmósfera .
elei:nento~, de tbdos 'os ~orpos usar da electncidade con xe- ·
criada n"esta peza ·p or Carlos
é unha arquitectura subtil ·e
nerosa intelixéiicia. O ser
Castro no piano res.ólvese ~oi .
fráxil, . etér~a~ e corórea, commáis reflexivos, máis elaboraplicada e sinxela eomo a da .
dos, · non ten por qué signifi- -- ben co solo de guitarra electrica de Xoan Piñón. Destacar
cinza, a do sal, . do espello, do
car, ne.cesariamente, unha metamén o traballo de Javier Jucristal de mica, da sílic.e, _da ·
nor proxección cara o públirado nas flautas ao longo de
casa ou do poema. Son arquico. Sen,,·dúbida, o e'ditar este todo o disco.
·
tec.turas que se irán. enguede:
disco ("Polaridade) coa Saciellando entre elas para nos dar
. dad e Fonográfica Asturiana,
. eses poemas que · o poeta
vai axudarlles ert inoito .a es--.
. . construiu por meio ~ da palatender os , seus limitados, até
bra, xa que conio na anterior ·
. aora, campos de expresión.
. entrega, vóltasenos , amosai;
. Campos de expres~ó~ que ,se
como un grande construtor
entenden non mus1cais senon
.
.
de poemas;· cunha rigorosida.:·' ·de experiéncias.
. de· e -un feitio que demostran
A preséncia dun home, en
qu_e a palabra p9ética ten aca-.
certo modo "perigoso" como
Despois de lliterpretar '~Salve
· dado cumes rmportantes na
alguén nos comentaba, c?-a. Regma", con aqiiilo__ de '·' núnGaliza dos últ-imos anos.
. mado Pepe . Bordallo, metido
ca se viu relixión que J?reten. O volupJ.e consta de tr_és li-..
en · tan tas histórias (agora no
d3; tanto, sa~varnos a hostia~" .
bros, o priipeiro sen título· xerecórdo), foi q ui~á o que ten -- (o seu antenor LD), osvita1s, ..
ra1 -(a non ser qll:e· ~exá 6 de '

Arquitecturas
de cinza _.

Doa: o
renacimento
da,·nosa
mus1ca

..

La ·Polla Records

~.-~.'Uriha

.1e, ie_
. " moza,

_todo o liS~p}; -·:f..s Matérias
do Espello ·e Desmedidas
. navegac~ón~ fluviais". Pasan. . do o pruneu~ poema, en ·pro.,.·
· ~fi· onde hai, un , belo verso:
ollas como aguas brancas na ·purificación de. tanta dor sucedida" irnos dar cun poema
que. será. o leit-motiv ·de canto · suceda · neste primeiro libr~>, ·que, será percorrido dun
xe~to uruform.~ p'or este 1!1º~i
vo. a casa. Di Alvarez Caccamo: "Todas as casas que vivin .
pr~_seryan o secreto placer da
mma sombra, gris na materia
branca, espida tea onde elaboro textos sobre casas" (modesto, o ·autor, p9rque o que
. ·elabora son poemas verdadei. r.o.s). E ven tod;t u.nh,a série de
p9emas e versos sobre as casas, casas · que acollen as
. aos estraños, aos extraviados
casas ,n~H;' que vive a m9~e e a
memona~ cas~s na8 que chove
dentro, casas que transforman
as causas, casas nas que o
temp9 é sempre tarde imóvil,
nas. que.-a na1 segue senda tan
nasa, casas nas que hai mesas
redondas que ·se mo:ven soldados, o pai, teas. de sed~ casa. mesmo que está .na Fronteu~.z na Qumtana, hese grande Último poema· da série que
remata este primeiro libro
poema cun aquel cernudiá.n'h
mais que cedo se esquece o
eco do poeta andaluz P.ara
que entre nos ouvidos o siléncio rumoroso da Quintana on~
de hai "cavalos que baixan
e.orno o sol que se rompe" .
Este libro demostra a calidade do poeta, a sua capacidade verbal, o seu grande que-facer poético. onde nada parece deixado a:o azar' onae o
poeta vai tecendo os seus versos ollando sempre cara atrás
para non esquecer nunca a palabra dita, aqui as cousas se
. entrelazan, os versos son fillos
(ou netos) doutros versos, todos teñen unha xinea comun.
Aquí, o poeta quer entregar
· os poemas ao leitor avisándolle que se ben cada poema se
defende por si só, este forma
parte dun conxunto que lle
. dá máis grandeza ao poema.
Logo ven a segunda parte,
que nos parece a máis frouxa
do poemáiio pero onde o rigor do poeta segue a se amosar implacábel. Os sete. poemas que conforman "As materias do Espello" demostran
a sua capacidad verbal e formal sen por isa acadar o grau
de poeticidade que consegue
no anterior e no posterior libro, contado compre avisar
da grande perfeicion formal
dalgun · Roema que o autor
"estia~a a man tenta ,para facelos mtelixíbeis áo leitor, ao
-diríamos se ~ J?ªl~br~ non tivese esas rem1Illscenc1as- com ungan te, en fin, que se é a
parte máis frouxa do volume
cómpre non esquecer poemas
como "Cinza" ou versos .como "O día e o babear até os
pátios da marte imitan laio
triste · de muller en poema",
ou a bela factura .do poema
"Auga" ,q;ue o poet~. tro~,za
para . xogar. (coa partic1pac1on
lúdica deste) co leitor.
:·
, E veñert as "Desmedida~
· Navegacións Fluviais". _A_qm
non existe, .aposta~ á un~c1da
de dos dous libros antenores,
mais tampouco nos ep.cpntramos diánte dun caixon de
xastre xa que nos poemas· de
Alvarez Cáccamo latexa sempre tinha · unicida~e poét.ica7
cando . -non temática, po1s e
como se ó poeta sol.lbese concentrar todo o· ·seu mundo.
-nunha parcela qu~ yiria ·a ser
cada . entrega poetlc~, , cada
poema, cada verso. D1ciamo.s
que este libro~ non era un ca1xón de xastie, quer djcer qu~
estes poemas no:µ estan ~sen, tos á boa de deus e logo axu~
tados, pois se así fose cabena
supor duas cousas:. qi;e o Pºt:ta ten completamente apre~
xad'o o seµ pensa+n~p.t~ poetico e non permete frrgoas, ou qué dos poemas .que; esc,rebe
só escolle os que de11uncian o
seu mundcr poéticq, contodo,
duas formas ·de ngoros1dade
poética: Aqui-,-'·nos diferent~s ·
·poemas, . a ar_guite~tura das
causas volta estar presente,
mais ~ rion s6 · dá.s - ·causas: · o
1.
/

o

amor, .á Ínortt:;, O ' tempo C<?n'".
forman a arqmtectura mtenor
do poe~a. }n.~ro.as: que son
como · nos~ º. Con cantas palabras hai que encher ~ste rio ·
medoño": e, ·como rios, lévannos a algunha parte: o final? a morte? non sei, t~v~,z
por iso 9 p,9 eta ex?rta: R10
de odioso amor: far do tempo
-xelo,.dorme." .
· ·
· '
·Os rios, o.rio é o tema central desta terceira parte ti"a que. aparecen con má1s forza a
morte, · o 6dio,. O · amor e ·o
fluir do . tempo~ e a esperanza
" Cristal de Mica" ainda que o
tempo , sexa confu·so mais .
sem_pr.e e novo ( 1 ). _
·
En fin, un poemário ·onde
toda rigorosid~de poética .e
fuigüística estan presente~,
que amostra· a·grande capac1dade verbal dun autor que es:.
tá a loitar coa palabra para
entregala ao leitor e ser con el
comungante desa vella relixión sen deus' que se chama
poesía, .un :poeta que "Da,
sombra asediada . de agullás
contra o muro mentres outubro xunta na- casa a todos os
·que choran nace a flor !=le ira
que cultivo en min".

.

eren acadado . o di.reito 'á coao reiterarse ao longo de lonmod.,ida~e. Como diría Cristi_.
. gos lapS<?S de~ tempo, enxen-ría 'Pefi Rossi "'o:s· her.óis . es- . ·
dra un ntmo que se apodera
· tán cansos". Góstall~s·.Dallas: .
da totalidade da persoa e que
r &o mezan 'por . esa 'eonc.~sión á
. ...: -a.cct-ba por ~om~ter as Sl;ias acmeiócridade e ~ rematan baütihVId~des, en canto con{{unto~ .
, zando. ás filias con no ni es . co-~ .
~p_s mt.res~ que düra a. leitura.
mo Pamela ou Sue Ellén (es· .A··espera é. tc>"dp ·o" 'long~ .que
er~ bese asi.'?<~. . ·:·.
c0mpre para .dar espácía e·lu. Int.electualidade aparte., o b- ·
gar a - co:r;ixeturas e a rifas, .
s~rvo distintas atitudes .na
a_~_dmpañadas sempr.e ·de · xuíprogresia telespectadora fren-c1os . éle valor de natureza mo.te aos folletms . televisivos,
ral. O escritor de folletín fai- ·
fundamentalmente frente ao
.se co leitor, conquístao, non
Dallas de próxima · rentrée,
pola barbaca do pracer . estéagora tamén. en galego. S_o n
tico, senó;n pola portiña da·
moitos os se~uedo:i;es · pon. moralidade". Quen iso fifma,
toa~s - e· semanais 40· serial; se-·
· ,. o escritor españel ,·a-c:inzalo

. .
. .
o paté~ico. NO-DO; de presentaqores aos. que ~ai que. calificar de profls1onals e que, ·non
obstante, caen de cote no paizoquismo ou en entrevistar en
español .a l,lllha galega_(falo de
· Pe~e Domingo Castaño e. Ro. ·salia Dans no ptogrania "Boa
Noite").
:
Non;i,e adamente, , ·haberla
gue lem~rarlle a alg~s .d~s ~a .
T~G que o galego e un id10-.
ma culto: (ainda qu,e neste
.. país haxa moitqs_incultos); e
aos r~itores· do ·· "ente"· que
non ·abusen .dos videos de AP,
se queren qu~ alguén os crea
cando critiCan a Calviño. 'A.in~
da que estexan perto ·as elei. cióhs, procuren disimular,
que son cartos de todos~ .
Ademais AP xa terá televisións ahondo cando legalicen
a pFivada.
.
,
_Ah,_ felicidades p.ola dobra- ..
xe, ainda que sobra un chiscó
-de acento foráneo. . , ~

Naufráxio
de. '~La Naval''·.

1) A rigorosidade do poeta ·
chega a tal extremo qu~ este poema só podia estar· dedicado a que11
o está, busque o leitor na páx . 69.
PS.- Fago esta reseña illado do
mu ndo, como quen- di, sen os
meus apontes sobre o anterior libro de A. Cáccamo e sen unhas
pertinéncias ·,q ue tirara de Cail lois
que lle ian -que nen cuspidas ao
noso poeta, sen o traballo de Xavier Seoane ~. o que é máis grave, sen .A Praia das Furnas nas miñas mans. sáibanse perdoar os
erras mais un prefire non correxir
o escrito como o labrego non pode correxir o sementado. . ·

v..

M ..

¡·televisión

-----

Ainda
que agora
·ne chaillen

.

·~

· "Os grumete'S retomamos.ago.. ra a nosa primitiva condición
de ·. observadores do mirador
atlántico e· adiantarrios a retirada. aos nosos pazos de inverno,_ sati~feifos polos résulta-.
dos do enrole. Istq é · un
· adeus; mellor · .d ito, _-ficamos
no meio da escada: nen subimos, ríen bab\.a mos". .E stas
palabras da ·editoriaj do derra- ·.
deiro n,úmero de La Naval, o ·
. cero-cero, constituen unha .es- .
pécie d_e despedida ante ·mis
lt~itores que observaron con
simpatía a evolJiciÓJ! dq pro ..
xecto.
·
- . o . atfantismo e.uñ xogo
. (no bon sentido· da palabra)
interesante e ameno. Quizá ·
este xogo teña regras demasiado estntas para uns obxecti-. ·

X9ta Erre_(1 )_
. HERNAN N"AVAL

se· como "revista objeÚ>'', in- . ·
sistindo tamén na ' alternativa"· ·do "luxo contra a miséria". Xa o saben·: non hai po- ~
bres, o que non é rico é po:r ·
que non quer'. - .
·
· Nesta nova visita aos
quioscos Tintimán asulag~tÍos
cun novo alarde de· cuatncromjas · páxin·as., papeis, ''videosi' e· anúncios Cle tendas
·viguesas", todo un máremag. num de novo ríe.o . · . ··
· Paga a pena mercala a.inda
_que ·sq -sexa pa:ra observar- o .
que algun entendido calificou
como. unha das revistas máis
foxosas de Europa.
,,
· Tin:timán, na Gáliza actual,
fai lembrar á película Fiztcarraldo, onde a .personaxe que ·
interpreta Klaus Kinski está
empeñada en levar a ópera de
Caruso ao Amazonas,. ainda ·
que para iso te~a que ~ubir un
oarco por unha montaña. Tintirnán non é unha revista, é
unha precios~ aluc~a:ción: · .
. s ·e .se animan a: mercala,
lean o lúcido e irónico artigo
de Antón Rei~a, · vaj ben co~
mo disolvente incor¡>arado.
T amén escre ben Vítor Freixanes, Mª Xo~é' Qtieiian e algun·
~as outras fumas de interés. · .

-~

o

_J

Declaralo con orgullo miltan~
o
te, reiteralo con convición esX!.--..mmr.c.._._
querdista, manifestalo con
paixón revolucionária~ dicilo
guedores. anónimos é segre- .
Torrente Ballester - por min
xa, ainda -sob o risco de perdos, non se lles vaian enterar
· traducido,, of course"-, refíre- .
der para sempre a .posibilidaos do Partido .. : Están os que
se, obviamente, ao nóbel e·
de dunha nunca desexada hoo ven cando cadra e manterspetábel folletín literário de
mologación coa actual inteñen; aparentemente; unha pohai un século,'frente ao que o .
lectualidade
metropolitana
sicion de indifeténcia; calan,
televisivo de hoxe non acerta
ocidental: os folletins ·televilogo outor$an. -Menos son os ·
a ser máis gue unha estúrdig'!sivos iánquis són, case sen exque , o critican pul:>licamente
e·. desviadísuna imitación, uncepción, subprodutos pestiou en família, segundó as cirha reconversión por agrávio ·
lentes, chámans-e Dallas, Dicunstáncias, e esc~sean como
comparativo: Sen embargo, a
nastía, Flamingo Ro~d ou, ulos votos nacionalistas os capaobservación cabe para ambas
timamente, Falcon Cr~st. E
ces de apagar o aparato sen
as duas modalidades: literariaagora que ao fin falamos, que ·
medo, berrar contra a apoca. mente, ese engaiolament.o do '
os pos-modernos nos chaten,
líptica rexenetación reaganiaconsumidor pode ser, ou non, ·
se. lles parece, de dogmáticos,
ha . e enfrentárense vafonteun estímulo cultural e/o.u so- ·
de ortodoxos, de caducos, de
cial, iso depende do progresis.:.·
mente á muller., aos fillos, á
buques ancorados nos peiraos
mo do autor, pero o .ollado
sogra e á viciña do primeiro á
do pasado. Nós cobramos de
por televisión até .. o de agora
que o marido ,lle e~ca~allou o
Moscu ...
resulta alienante~ insisto, ou
--televisor nunha n01te de' -ele- se: o ~ prefire'n en linguaxe .
vado 'í ndice de alcoolémia.
A- min,- por exemplo, o
"cheli" españü"l1 d·iga11 'q ue é ·
Seriánrente, hai moitas. rameu enlace de alén , b. Pano
zóns. ·polas qu_e_ ctjticar .estes
. unha "jaladll!"a ae tarro". , ...
de Aceiro, que non é outro
telefilines do corazon e do ·ne-.
que o fuxido Hans Joachim
gócio (en mellar ocasión falaTiedge, acaba de me transmirernos do~ telefj:lrnes da pantir, mentras tomábamos cadatasmada 0ti do puñetazo f ácsua caixa de cervexas nunha
. tico.: V, O· super-her.p i ameri~.
cervexaria de Berlin Leste, a
paso~
cano, Micke Hammer, O coorde do Kremlim de facer
.
}.
che fantásticoi O equipo -A. .• )
Mattelart: "A clase intélecM.V . .
Por ex~mp o . por negadotual é hoxe mc;:>ito menos cdres .. Asisto anoaimente a unha
tica cara os meios de comuni·O prim·eiro que s~ · pudo o b. romana nacionál que.. se c;:ele<
·catión, se considera.m os o que
servar' -n ada mais·' come zar a
bra no meu concello ·e ha1-un
ac.mítecia hai' 1O ou .15 anos.
emitir/ foi o notábel interés
par de anos topei cun xafl:tar _
· Hoxe ·preyalec·e esá tendéncía
que aespertou. na ·maioria a
no q·11e cada comensal re~re
lexitimad.o ra dos . meios. (.-.. )
TVG.· Lembre:rnos o que; está
sen taba un 'persoaxe de DaO acritismo convértese nunha
a ocorrer en Cataluña,.onde o
llas: JR, por exemplo, ia toexaltacíón dos meios-. ~Hai
canal · próprio gaña cada dia
cado cun sombreiro semellan· anos · preciábanse de non ter
espectadores a 'cost~ de televité ao do protagpnista da série·
·televisor; hoxe fachendean O:e
sion · ~sp-añola.
e · facíalle~ · put~das _graciosa_s ·
que. lles gosta Dallas e celeaos demAis Ewmg; J3o-b y so- · · ,. . Aihda que -e ]llpi · signj_{i.. .
DrSt-n · as · .bondades sedU:tora:s
rria á sua-com.pafj.eira de mesa
· cativamente- con anos de re.,
da lóxica' do' mercado. floxe
(Pamela) e igncno .·se a Sue
traso, respeito de Catalúña e
espétanche : os . argu.mentos
Ellen · corresponden te · bebia
País Baseo, aqui parece que
<l;1ie os publicistas nordeame. até embebedar·.'.. A caróri, os
p.o díamos empezar a felicitarncanos lle.s facian a tües: non
· gaiteiros "Os Montes", de· Lunós . polo .. novo · meio. E hai
.vos~ gÓsfa· .a televisión porql}e "':
. gó ·botaban .unha foliad:a ...
_9u~ Ciicer podíamos; · porque
npn vos gosta ó que lle gosta:
·
Tamén, por alienantes. Per., .
mo1tas cous.as · queaaron en
· ..·. ·
ao povo" : ·
·mítaseme, outravolta, a · cita: suspenso · nestes· mícios . . Non
· - Hoxe,. ·9.igd . eu 1 sorr popu- .
"~ . repa:r~o ~o foU~tin en (asseremos os primeiros en falar
listas por, comenencia. A so.de villgaridade; de tratamen- ·
Giculos~ semanais" estabelece
cial-democrácia -ou nen is'o - '
un penod_9 . de ·ansiedade que,
tos escurantistas q1:1e lembran .
govern~ mera· Europa, e eles

· TVG,
. . .pnmerros

1

vos tan difusos. Quizá non . s~
. ria -fácil Jencaixar aqui ar..tigos,,
e máis nun país onde- non e
moita a xente qué éscrebe: ·
.·No. ·último número, Agosto . .Setembroiz: colaboran Juan
Cueto, Anxel . Vence, Mpncho Alpuente, Fermin Bouza,
Alfonso Armada, Diego A. ·
· Malirique, etc . . ·
O. feit~ · até · agora: tres
. ex·e m piares ..que _gar'Clarem os-á
espera de que ·s~ dempstre a · ·
. fac;,tibilidade dalgun proxecto.
atlántico que non sexa -.a ·Organiza.c ión · -do Tratado do
.Atlántico Norte. (OTA~).

- 1)I)t~mán,

De~s· dá'° pan..: ·
Ao parecer, a.-causa .das críti-.
cas recebidas, o editorial do
último número de Tintimán, .
o terceiro, opta por definir-:,

.'Rocío
PEPE DIAZ

Cun. par de imaxes en negro
onde ·se fai referéncia .á sen, téncia. do Tribunal Supremo,
en substitución de sendas es- ·
.cenas,. reméndase; pois ·non se ,__
soluciona, · unha . máis das
· anormalidades desta democrá·cia "light". O longo per~ri
n~ xwídico da pelí\c ula "Ro- ,
c10", de Fernando Ruiz. _ ,
Con este procedimento de
censura; tan democrático- como insolito, que senta perigoso precedente, dáselle curso a
esta pélícula ·que algun dia veremos íntegramente, como sucedeu con tantas outras.
Pero entrando. no documentar en si, que a tal xénero
. pettence, reseñar as defici.én. cias técnicas, tanto d·e imaxe
. e sonido como de .montaxe,
quizá debidas a 1Jn esc;aso presuposto. .
.
Tematicamente, n¡irra escuetamente e con crudeza o.
devir históric::o-políiico anda.luz parellamente ao :desta fes- ·
ta - popular. · festa marcada,
arredor da imaxen da Virxe
do. Rocio, por unha fonda mfti,ca, acompañada de aparato- ·
sidade ritual e burocrática (irmandades etc... ) e unha non
pequena 'éfose de..fanatismo.
. E loxiéamente¡. a informa. ción e o raciocinio están rifadas co mítico. Ao mit0. adóraselle e venéraselle: El e o seu
entorno nón están sometidos
. a crítica.
.
"
.
Un carácter clarificador e
informativo · rigorosos~ contemplando · matices desde económicos, sociolóxicos e . políticos
até
antropolóx1cos,
c;ómplemenfado~ con diversas testemuñas persoais, son o
cerne da película e o realmente valioSo-desta.
·. ·
Desfacer fanatismos· míti. co-relixiosos, fu:)!:ir do fácil· e
alleante folclorismo; amosar
gué ·intereses económicos
l con. nomes e apelidos) estiveton e están upado~ nas andas
que transportan con grande
sacrificio o povo andaluz, medí.ante figura :interpo~ta~ con- '
tnJ:me a botar luz e completar
a intra:-história dese · povo,
lonxe dos ·manidos recursos
de- plaiífleto turístico autonó..:
mico. ·
'
. Desvea ta:mén: o documental o carácter fondamente
reaccioniírio de certos valores
a~ach!149s so b a e tíque ta de
' trad1c10ns".
:
· .
·_Enfin, que o "Rocío" é al- go máís que uriha fésta popu. lar. Ese máis provocou secuestro, censura ·e · supoño que
provocará polémica en Andalucía que~ · ao mellor, era o
que facia ralta..
·
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A PARTIR .DO EXEMPLAR QUE TEDES NAS MANS:
11\íiOS ADIGAR ESTÁ PAXINA .AS BANDAS DESEÑADAS._CONTAMOS PARA .ESO CÓAS VOS.AS COLABORACIONS
-QUE IHEMOS PUBLICANDO EN NUMEROS ALTERNOS.
-NA SEMANA QUE NON CORRESPONDA COIVÍIC, A PAXINA IRA ADICADA A FOTOGRl\FIA. QUE.VOS PRESTJ:. :
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UIA DOS MARISCOS. DE
~ALICIA, por Ros~ Ra':11oll Editorial Galaxia. Vigo,
~~s5 . 294 páx. 1.100 'pta. «

.

rtante libro ,·o máis sério eslmfc° dos mariscos das nasas costu 0 ue é ao par ·que unha cabal
)ª5 q i acÍón, un manual para o
1nv~~~g e deberia ser abrigado aos
cur~oráns ga légos. Cheo de fotores fias debux os, mapas e m~~mo
gra vocabulário, a presente e o
u~nto de non retorn? so~re os
~ariscos ga legos: .Un libro importante.
'

o GALEGUISMO

NA ENCR UCILLADA _DA SEGU_N. DA REPUBLICA, por Xav1er
.castro. Deputación Provincial
de Qurense. 1.600 pta. .
Unha história . exemplar ,do. galeguisrno dura nte.a 11 Republica : o .
Partido Galegu1sta, a V.~ngarda
Nacionalista Galega, Unio_n Socialista Galega e a . Federac16n de
·Mocedades Gal egu 1stas, son es~u 
dados, esm iuzados polo Xav1e_r
castro, que co seu traballo desmitifica e aclara pontos, pontos .que
taran moitas veces e;;curectdos
por elementos que factan da sua
esculca un traballo partidista
(quer dicer, de axuda a un .Partido). Parad igma e e,xem¡:ilo ,Alfonso ·A. Bozzo , que e vanas veces apontil lado por Xavier Castn?
,con dados na man ,onde aquel so
ouvi ra tanxer campas.

DICCIONAR 10 DE · LAS
LENGUAS DE ESPAÑA,
VV.AA. Ediciones .Generales
Anaya. Madrid, 1985. 658
páx. 2.000 pta.
Un dicionário que a partir do español trai as eq uivalencias en galega, catalán e basca. A parte galega está ben feíta inda que a dependéncia do 1LG fai que ás veces se dlQa n máis d unha tontaria,
. como que Romantismo é un cultismo com o · se en t odo idioma
Romantismo ou Romanticismo
ou Romantisme non fose· cultismo. Contado un aparello útil para o traball o e para o éoñecimento
das outras linguas do estado.

l lpublicació~

comunicados.

II Premio Sísifo
de Narración Corta .
e Poesia ..
,. Destinad0 a . escritores que ~inda"
non teñan j:>l:Jblicado en editoriais
·•comercia is, .a revista "As Follas de
Sísifo" conyoca o 11 Prémio S(sifo
de narración curta e ROesia .
· O primeiro. prém10, en calquer
das· duas categorías·, e de· 10.000
pesetas e nel só poderán participar
os poemas ou narraci6ns escritos .
en · galego. 'O segundo e terceiro
prémio para pbesia ou narración
curta en calquer idioma da penl'nsula, un "si'sifo" cada un.
·
O prazo de envio dos orixinais
remata o día. 30 de Outubro de
1985. Os prémios entregaranse o
día 15 de Novembro no café Uf
. en Vigo. As bases p6dense reco1ler no mesmo café .
."As Follas de Si'sifo", revista
que conv.oca o prémio_; ven de ti·rar o seu número 10, que neste caso está dedicado ,a José Afonso, .
co gallo da homenaxe que recebeu
o pasado 31 de Agosto en Vi·go.
. 0& interes.ados en publicar OlJ
en informarse sobre esta publicación poden dirixiíse a: "As Follas
de Sísifo". R/ Portanet 46-2º B
(Vigo). ·
..

1 Prémio Keltike

, de·Teatro
BASES

- O "Prémió Keltike . de Teatro" é un certame literário convocado polo grupo Keltike Teatró"
e destinado a fomentar a criatividac;le t eatral en idioma galega.
-Poderán participar os orixinais de autores que no!) teñan pu- ·
blicado obras no devandito idioma, en~endéndose por publ icaci6n
. aqueta que constitue u ríha e<;li,ción
fntegra da obra polo meio dunha ,
editorial.
-Estabelécense os seguintes
.
galardosn :
"Primeiro premio"., á obra que
o xurado considere gañadora do
certame, cunha dotacións.econo-

mica de 65.000 pesetas.
·:·· "!Ylellor guión breve"; á obra
:··· gañ,adora das apresentadas cuxa
extensión non supere os doce fólios mecanografiados a doble eS·
pazo; o galardón sérá un Trofee' e
5.000 pesetas.
e
"Mellor gui6n de teatro infantil", á obra de teatro infantil que.
sexa seleccionada polo xurado; o
prémio ·será Trofeo e 5.000 pts. ·
"Mención especial", _á r obra
que aporte un avahte técnico · ou
temático de máis importáhcia, para ela o galardon será un Trofeo e
10.000 pesetas.
-Os orixinais apresentados
non serán devoltos e aqueles que
conq.uiran alguns dos premi.os pasarán a ser propriedade da entida·
de convocante na sua primeir.a
edición ou monfaxe.
.
.-b xurado estará composta ·
por membros do grupo ~'K eltike
Teatro" e persoas do mundo teatral nomeadas a tal efeito. O fallo
será irrevocábel e farase públko o
30 de Novembro de 1985: A en ~
trega dos prémios terá lugar o d(a
oito de Nada!, nun acto que se
· convocará a tal E¡ifeitü.
· .
. -O prazo para a admisión dos
orixinais remata o 15 de Outubro
, ás doce horas da noite. Os interesados en participar deberán mandar catro cópias da obra,. ao seguinte enderezo:
t"Keltike Teatro", Avda. Santyago 94,'Segundo · (Ourense)
.Sinalando no sobffi: "Para o
prémio Keltike de Teatro'·'.
-Os orixínais haberán de 8er
apresentados baixa · un lema, sen
nome nen enderezo do autor,
acompañados .dun sobre lacrado
.no que se :explicitará o nome do
.autor, o enderezo, teléfono se a ten e un peq\,Jeno "curri_
c ulum: ·.
-O Xurado poder_á declarar
"deserto" un ou v.ári'Os dos prémios que se sinalan nun dos apartados das bases..
· ..
-A participación no certame
significa a total aceitaci6n· das bases do mesmo.

xeroglífico·
••

SUZZANE , ET LES RINGA RDS, por Jean-Bernard
Pouy. Série Noire nº 2.013.
Gallimard. París, 1985. 182
páx.

En Lisboa a Fundai;ao Calouste
Gulbenkian -rea liza múltiples e interesantes actividades neste mes
de Se¡tembro, podendo destacar a
de "A cor e o desenho n·a BrasH"
asi como unha/ interesante· expo~
sici6n na g¡:1leria temporal da sede.
No seu museu 1 tamén hai outras
exposic j6ns, entre · elas a de tapetes orientais. No Centro de Arte
Moderna 25sartistas expoñen sob
o t(tulo "Un r<;>sto para Fernando
Pessoa". Odia 29 será a estreiada
peza "Pilades", de Pier Paolo' Pa- ·
solini.
· ·

---"!"'

Na Sociedade Fotográfica de
A Coruña expóñense fotografías
de Joh n G oto. ·
.

A Ame~a Cacofónica
Declaranse partidarios de todo o
tradicional, ·do x enuinamente gale~o, pero apostan palas ir:inovacions, palas vangardas, pala . fnquietu.de e polo adiantarse aQs
acontecimentos- sempre que sexa
posibel. ·
_
·
Consigan ou non o anterior, o
que si está claro é que "A AMEI- ,
XA CACOFONICA", -revista de
bandas deseñadas editada en Carbal lo, está nos rñoi primeiros lugares do que se ten editado en co,mic na Galiza. Despois d_e dous·
números bastante cutres (fotocopia), como eles mesmos confesan ,
en Xuño, e gracias a unha subvención dp Concello, conseguiron tirar un; números.tres ao !=JU_e para
estar a altura de calque1ra so lle
faltan colores. Moi apetecibel e
adema is todo en gal ego,.
.'
: .Colaboran: OO. 'Vilalta, AV .
Ferreiro, X. Dlaz, X. Graña, X.
Ramón," L. P~reiro, Cachu. e ademai,s Xaqui'n Mari'n, Galros Silvar .
e Fefo.
· Nos pró:x·imos dias teñen previsto levar aos qu·iosques o número. catro. Agardere·r.r¡os.
..
_.
Contactos no apartado l16de
·carballo (A Coruña) .

Eri.tregas
Está taméri: xa .. na rua o número
15 de "Entregas", revista eeljtada
pala ~onselleria de Educación e
~u ltu r:a da X unta.

Finalizada a primeira Escola
de Verao de Galiza e Portugal-Jornadas do Ensi·no- _:_ga
edi9om errir Ourense, 'com notável sucesso .(mais de 600
participantes em · mais de 7,0_
a~tivid,ades de · inovai;:om ··pedagogica e a .inicia9c:im da primeira fase dó 11. Simpósio de
Linguística e Socio-Linguística Galaico-Portuguesa, ·cuj.a
primeira publicacom .mereceu .
os pa rabens do Secretário da
RAE linguista Zamora Alon- .
so Vicente e da própria Academia), continuaram as Escalas de · Verso de Galiza e Portugal-Jornadas do Ensino em
Viana do Castelo e O CastroSada, ·segunc;fo ·os program.as
adjuntos,
·
Em Viana interviram -os
Ministros · de Educacom · de
Portugal, Espanha e· G·al.iza no
acto de éncerramento desta
importante iniciativa luso-galaico e em O Castro· participaram diferentes estudiosos· e ·
expertos de diferentes Universidades e Institutos da Galiza
e Portugal.
As pessoas interessadas podem dirigir-se a Escalas de
Verao de· Galiza" e .Portugal
rua Ervedelo -11-8º e, Ourense tel. 220611 · em Galiza e
Centro de Estudos Etnograficos Av. Combatentes, 260.
Viana -tel 29367 ou FAOJ
Rua S. Antonio 149 . Tel.
23583 Viana.
. Para a·Escola de Verao de
Galiza-Portugal pode-se interessar informa9om em O Castro-Sacia Tel 620200.

..,.

SECCOM DE PEDAGOGIA
- , DAS IRMANDADES DA FALA

•

A LE NDA DAS ARBORES

DE PR ATA, por l\llanuel Vilanova. Ediciones Nós, A Coruña, 1985. 134 páx. 500 pta.

1

1.

Segunda entrega de Manuel Vilanova que nos deixa -particularmente- máis frias que o licor de
toxo. Cento' e pique páxinas de
pal abras · que, algun intre, raramente, convértense en poesía,
mais adoita a ser un espellismo. A
prosaica poesía · de Vi la nova non
ten nad¡:¡ que ensinar a.algu ns .que,
curiosamente, considérense os
se.us disdpulos. Ao ·remate, ser~
Vtianova só · poeta para ·poetas?
comP.riria, por ·outra · bánda, que
nos explicase o autor cándo exis. tiu a palabra 'regazo' en galega e
cómo. ·

. _.....

X.G.G.

!. .......... veri da IJáxi~a· 14)

A BR UXULA' TOLA
DE·DON MANUr;L ··

de gaÜegos de Argentina, 'Urugua~, 'Paraguay, .de ~odo Latino
America, pueda tener polítiGos
tan brutos?" Que'dei- coa boca·
aberta, com0 un papán, e "non
soupen que responderlle.
Don Manuel, coide a b~úxu- .
,la, pois cando se pan .tol~ o disPara~e xurde comq unha lebre
adoecida.

vive o gal.ego~·
.

7

- Escolas de V~rao ·

No .seu número 86, a revista Coló- quia Letras, editada pala Fundación Gulbenkian, apreséntanos artigos de Bernardette Herdeiro,
Ofélja pavia; Pierrette e Gerard.
' Chalendar e Ddnaldo ~ Schüler.
Poesía, entre· outros de Armindo
Rodrigues António Manuel Cauto" Viana, Domingos Carvalho da
Silva, Joao Pedro ·Grabato, Armindo Trevisán e D. C. Warnest, tes·
to de Virgi'lio Ferreira e notas e.
c_omentarios.

NOTA

.

A · Consellaria de Edueación
convoca o "I Curso de Formación
Coral" que se desenrolará en Lugo
nunha priméira parte do 13ao 15
.de Setembro e a segunda fase do
11 ao 13 de Outubro.

Coloqµio Letras

Novo tt'tulo dun home que se
afianza dentro da novela policial
francesa. A presente narra a his·tória dun home de face monstruosa que se enamora dunha rapaza
que só viu un ha vez na vida e que
marre asasinada. El que vingala.
Ao remate daráse canta do seu
equivoco, 'antes unha brillante peza de rock nos é narrada por
Pouy, xa que o ritmo e o son da
presente novela teñen todas.as caracterlsticas do rock duro. Unha
'brillante e esplendorosa novela
policial.
·

l·.actos ·

'

'

....
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Homenaxe .de Galiza_-a JoséAfonSo
-

.

~

,..

,,.-

·,

~

Gente igual ·p or dentro
Gente igual por fóra

O ferry
Coruña-Vigo
MANUEL RIVAS

Un dos soños frustrados dos ilustrados galegas foi de sempre o facer navegable o rio Miño até Ourense. O
proxecto, destinado entre outras cou
sas a fa11orecer a exportación do viño
do Ribeiro, é lembrado agora con '
nos talxia por · eses argonautas dos
tempos modernos que son os de "La
Naval" . A utopia dos Pedro Antonio
Sánchez, dos Cornide e demáis, posibelmente non sexa realidade nunca,
fract urado historicamerite o curso do
.. rio por fábricas de quilovátios.
7

Pero hai un proxecto viable, un
soño que de noite en noite me tran'sporta pola aventura, e que teño ganas
de expoñer aos navieiros neoatlánticos de A Coruña . Trátase da creación
dunha 1 iña marítima de transporte de
viaxeiros entre a cidade de Hércules e
Vigo. CO.n retorno 1 claro. Me Luhan
empeñouse en demostrar que un
cambio nas comunicacións era determinante nas comunicacións sociais,
moito máis cñ mil batallas. Segundo
o teórico nordeamericanó, o império
romano debeulle máis ao papiro que
á i.nfantaria. O caralló vintenove, digo·
eu. Non obstante, estou segu~o que o
ferry Coruña-Vigo xeneraria non só
un Onassis/Niarchos autóctono senón
tamén unhá nova narrativa, unha cinematografia · e, por qué non, unha nova pirataria.
Namoramentos diante das Cies,
extrañas martes á altura das.Sisargas,
conspiracións frente a Fis.terra, comédia e enredos nos camarotes. Xa non
digo nada se a liña se amplia até Por- ..
to e Lisboa. Entón si. Don Sebastian
volveria para disfrutar o ferry.

volver ao _rego
. ,•

·Ago ra xa o sabemos. Para aprender
galega non fai falta pasar un mes en
Nogueira de Raumin. nen ler o curso
de "Galega Parroquial" da Voz de la
Cia, nen, por supost~, estudar. ·
.
O sistema explicouno o outro dia
Pepe Domingo Castªñ-o (Boa Noite,
Pepe) nunha entrevista: "Eu para
aprender galega e.ampro moitos periódicos e tradúzoos'·'. Vale tio!
Xa saben t para aprender inglés
compren o ABC de Sevilla e tradµzan
Pero tradúzano ben, eh! E coidado
co acento aq chegar a .Liverpool!

.,

M.V.

O 31 de agosto o Parque de Céjstrelos deu
acollida a unha emotiva xornada de solidaridade e irmanamento .entre Galiza e.
. Portugal dinamizada ·e cbesionada poi a figura ; en certa maneira carismática·, de Jo,. sé Afonso. "Gente igua'I por dentro gente
igual por fara", di ·unha estrofa da sua
canción "Utopia" (que por certo cantou
case por primeira véz en Galiza ntmha das
.·suas ·últimas actuacións no nos·o país), e
realmente, nas 10 horas longas que estivemos no anfiteatro ·vigués, a solidaridade e
a emoción foron o denominador comun
dos moitos milleiros de persoas que acudiron á homenaxe de Galiza ao cantor portugués.
.
·
A xente ·que veu de Portugal repartiu
gabanza e comparaba a magnitude do organizado con anteriores festivais no seu
paí$. Desde várias semanas antes, as ruas,
os -valados, as emisoras de rádio, a prensa
e a própria televisión contribuiron ao éxito da xornada. En certa maneira o próprio senso do festiva l-recordaba as xorna das e festivais militantes dos tempos imediatos á mo.r::te de Franco: Benedito, Mi r:o
Casabella, Suso · Vaamonde·, Fuxan : os
Ventas. ,. grupos en activo e xente xa- retirada da canción que se uniron, outravoltéj, para testemt,1ñar a sua admiración por
Zeca Afonso. Ao pé deles a ·lista longa de
aderentes.
·
/
O festival, que organizolf a Federación de Aso.c iacións Culturais Galegas e· máis
Xuventudes Musicais, e que contou co pat rocínio de A NOSA TERRA, plan'texou- _

se como unha síntese de música e poesía.
Era dificil a escolma e a verdade é que pudo quedar · x.ente a rás, ainda que tamén
houbo grupos que non quixeron asistir e
xente que queria e non podia. Por Portu gal, Vitorino e José Mário Bra11co, por
Moi:;ambique, Amélia . Mug~, e despois o
. Grupo de Música Popular do Timor Leste.
~or Galiza Ricardo Portela, Doa, Clunia
Jazz, Musicas, Paseniño, Xico de Cariño,
J_ei Noguerel e os xa citados antes. E despois os poetas: Manuel Maria,-Aan. Roman í, Forcadela, Baixeras, Kruckeniberg,
Cesáreo Sánchéz, Anxeles Penas, Marga ~
rita Ledo, Fern.án Vello e Alvarez Cáccamo, intercalados entre os grupos e os can.- .
tantes, e a intervención, sinalando o sen§o .

M8nS~~8
· · · ·

caros Amigos.: ·
Aproveito esta oportúnidade para urna

ª

vez tilais afirn:iar minha grande amízade pela ·terra e pc:ivo gal egos' coms os
quais aó longo de anos mantive as mel~
hores relacoes, e para manifestar também .a mir:iha inteira solidariedade coma
luta pelo · reconhecimento · efectivo da
1 íngua e cultura gal egos conio urna "'d as
mais. ricas da península .
.
lnfelismentesnao meé possível estar
presente nesta festa a cujos par'ticipan:
,
tes e publico . _envio os meus agradécimentos e o meu abra<;:o fraterno.
·
,·
.
JOSE AFONSO

do Festival, de Xosé Manuel Beiras.
Houbo durante a tarde-noite es peciais
momentos de emoción. Quen isto escrebe
· pensa que un deles foi a apari.c ión dos homes e mulleres éJo FRETILIN, a organización do Timor Leste para quen José
Afonso amostrou unha das suas principais
preocupacións e case un "condicionante"
pa·ra o seu .apoio ao Festival. A dra mática
situación do Timor Leste, foi denu nciada
nunha mensaxe que fixo fincapé no suministro de armas do goberno español ao réxime xenocida indonésio que, en só este
ano ten m·a tado ·a dúcias de millei ros de
· per;oas ante o· silénclo internacion~I avaliado . co do goberno 'da ex-met ro pol e,
· _ ·
.
.Portugal. ·
O outro mamen.to emocionante fo1
cando, recollido de Rádiocadena, -se escoitóu ~eran as 3 . da mañán- a voz do
Zeca Afonso que a víspera do Festival saira en directo repetindo os porqués de
aceitar a hómeriaxe e cuxa mensaxe leu
Zélia, a sua compañeira. (ver texto re pro:
ducida).
'·
·
Os resultados finais do · Féstival· fo ro n
_facilitados 'aos poucos dias pola <?rga niza·
ción:. -1.132.816 _pesetas de ingre.sos e .
941.927 de gastos, cun superav1 t de
-190.889 pesetas pendentes aind.a os en·
vios de moitos concellos aderentes ao ac·
to: Agora anúncian tamé~~
F e;§e va i .comerc~ali_zar a grabaeió~,~ ~O: estiva~
e qwzais dunha gra,9·~~~Pª dJ\ ' ~\' ac
tuación do Zeca en Gál-1 zé{;
~~
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