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A -esterilización do· voto
N_a época da estandarización inc1a. Preocupante esa fuga de
cluso sectores avanzados da soarea entre os dedos, esa má
ciedade aceden ás eleicións cun
conciéncia.
,
"pragmático" automatísmo nas
lndependefltem~nte do logroatitudes: por que· opción voto?,
conquista real que supoñen as
por quen teña posibilidades de
convocatórias ás urnas, sábese ·
sair. Esa ·mímese da utilidade
ben da. escasa virtualidade do
funciona de maneira curiosa,
voto .. Manipulados até o irifini-cónseguindo que a óptica inf~~
to, os ·resultados só lixeiramenriorizada do mal menor se erixa
. te poden dar algunhas nocións
ef1 monarca do' pens·a mento.
dos desexos sociais.
Asi votarase ainda polos inimiPésie a iso e a coñecer que
. gos máis furiosamente declaranon modifican substancialmendos, deixando esquecidos os
danos vistos e vividos e todas - te as estruturas do poder, é de
-lamentar . notabelmente que o
· as reflexións que durante mepragmatismo esteril.izante teña
ses conseguira acumular a senun peso decisivo á hora de -dar
satez. En vinteun días o marke-'
o voto. E isto é asi porque de
tin9 opera nos cerebros Insensibilizándoos á dor allea e tamén ~ atitudes socia is desmesu+adament_
e posibilistas, esquecidas
própria, preenchéndoos de poaté o absoluto dos princípios
bre posibilismo e de impotén-

mínimos ·encauzadores e identificatórios, só pode nascer o estancamento, a senetude das estruturas que deberian esta·r
máis· vivas e a pervivéncia indiscutida de todo o mao que nos
ata ao pasado. ·
A recuperación dunha· certa
utopía, o relanzamento matizado duns ideais é desexábel e
imprescindíbel nun sentido de
avance real e de progreso, se é
que estas palabras non foron xa
murchadas polos~_eslógans.
O voto útil, en todo isto, significa vaciedade e marte social,
máis paradóxico no que despois se lamenta do pouco conseguido en relación con bascos
e cataláns. "Que é dicer sen facer?" perguntábase José Martí
hai un século.
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RELIXION NO INSTITUTO
Os pasados dias 11 e 18 de Maio
os eumeses praticantes dos· ritos
católicos tiveron a insual (ou non
tanto?) oportunidade de contemplar ao seu cura-párroco arremeter desde o púlpito contra os
avances da masonaria e o ateismo na vila.
Asi, o representante divino dedicou-se a denostar a parte do
profesorado do 1.8. desa localidade por ~segundo el- fomentar
as ideas sediciosas entre o alunado incitando-lles a elexiren a
asignatura de ética (que non esquezamos forma parte do plan
oficial de estudos), frente á Relixión.
Ocorren-se-nos vanas hipóteses explicativas da postura do
eclesiástico "Pastor'.'.
A primeira é que movido por
un repentino e violento ataque
de celo -ataques que segundo
os viciños non son nada infrecuentes· en tan combativo personaxe-, pastoral nesta -ocasión,
decidira-se a botar-lles unha man
aos seu~ compañeiros profesores de Relixión do 1.8. desconfiando talvez· das suas forzas
para conducir á mocidade ao redil que supón o ensino da "única
verdade" contida. na doutrina católiCa. Ternos gue confesar · a
nosa comprension desa desconfianza que parece asistir ao naso
paladín da cristiandade; novo
cruzado contra os modernos herexes, luz de Trento redivivo e
posconciliar. ·
A segunda posibilidade seria a
de considerar que o noso centinela de Ocidente sofreu un proceso amnésico polo que, repentinamente, sentiu-s·e trasladado
aos máis gloriosos tempos do
Santo Trtbunal. Asi, coincidindo
xa o tempo "real" co que parece
ser o habitual na sua mente, lanzou-se en santa cruzada contra o
que el considera sen dúbida enviados de Satán, contra os que
poñen en perigo a· estabilidade
do edificio que tanto tempo -e
sangue- levou erguer; contra os
que en definitiva, ameazan con
·facer-lle perder siaeiros no futu:ro. Non e máis que ·unha hipótese.
Cabe finalmente a posibilidade
de que· o noso in~répido cruzado
corífundise simplesmente o cu
coas témporas e, afe.izoado ·a meter-se onde non lle chaman, a.
opinar sobre ff que descoñece ou deberia polo menos descoñecer- e armado co valor que se·gundo di é património universal
da ignorápc1a, adicara o mellor
dos seus esforzos a prati<::ar a nobre arte da difamación, da calúnia, da posta en solfa da boa
imaxe da xente; actividades todas elas tan pouco caritativas
como éticas· -non sabemos se
será por iso polo que o señor
cura foxe da citada asignatura ao
ser-lle allea-. Actividades ta-
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de pañeis e cun recendo a clanmén, lembremos-llo. ao preclaro
destinidade, que apesar dun
"Pater", anticonstitucionais que
serian obxecto de Xulgado de · chisco "light", xa praticamente
esquecéramos (anos hai)_. _
garda se non fosen simplesmenEnfín, que cada vez alucínovos
te ridículas.
máis, se calle, con este. Estado,
Supoñemos que a· mocidade
paradigma das liberdades e do
de Pontedeume non poderá dorprimeiro tíroche os ollas e lago,
mir desde que coñece as ameavendes o cupón onde ti queiras,
zas do seu pastor de non confircompañeiro.
má-los nen casá-los cristianamente de seguir escoflendo a
X. BARZAN.
asignatura de ética. Pobres, non
(Santiago de Compostela)
teñen o que merecen, levantelles tan dura pena "Pater"!.
_SOBRE ºLA YOZ" .

S.G.T.E.
20.5:1986

EXPOSICION CASTELAO

Sr. António Rodríguez, "La Voz
de Garicia" é un periódico que
·esta a -ferir decote "os sentimentos máis profundos" -dos nacionalistas galegos, subscritores en
gran parte de "A NOSA TERRA",
xa sexa expresamente insultándonos con apelativos tais como
fascistas, terroristas, sectários e
outras lindezas, xa sexa por omisión ignorando artigos, notas, actividades que se lle envian por
parte de persoas ou orgarnza· cións políticas, sindicais e culturais .que dalgun xeito nos representan. Como último exémplo aí
ternos a carta da Mesa Cultural
de A Coruña criticando' a atitude
antigalega do seu alcalde e o artigo de Xosé M. Beiras, deputado
do BNG, en re'sposta aos insultos
a que aludin, non publicados
polo diário que vostede parece
admirar.
Sr. António Rodríguez, eu estou seguro de que vostede non é
tan despistado.. como para despois de 295 números non saber
cal é a liña ideolóxica de "A
NOSA TERRA" e descoñecer que
se- trata dunha publicación, ademais de nacionalista, de esquerdas, o que -significa,· entre outras
causas, desinibición, belixeráncia coa moral ·burguesa chea de
hipQcresia, liberdade de expresión. Os que si penso están bastante máis_ despistados son os
compañeiros de redacción de "A
NOSA TERRA", que . permiten
que se lles cole de rondón un
anúncio gratuíto de "La Voz de
· Galicia" incluso coa firma cte-Rodríguéz para máis inri.
RAMÓN MUÑIZ

Nós queremos denunciar a
matanza de civis en Nicarágua,
que pode ser levada a cabo coa
axuda económica e militar dos
Estados Unidos, que envia á
Frente Democratica Nicaragüense roupa e comida e dá entrenamento e armas, que ensinan -a
utilizar especialistas do exército
nordeamericano.
Asimesmo esixirnos ao goberno de Felipe González que condene a acción e a quen a apoian,
que se preocupe pola seguridade
e a vida dé españois que estan
fora da sua pátria e son asasinadas ou secuestradas non desenvolvimento do seu labor humanitário, e que expulse ao "contrasn
da Unión Nicaragüense Opositora, que ten aberta unha oficina
en Madrid, e que exprese a sua
máis enérxica protesta aos

Quereria pór en garda a todos os
"Danielistas" e presuntos, deste
cil.ício de País onde nos ten tocado morar, para que estexa moi
"ao loro'~ se pretenden ter a
oportunidade de botarlle unha
ollada ao material, orixinal e icoCoordenadora Nacional de Comités
nográfico, que os acólitos de Sode Solidaridad& con América Latina
lana (D. Luís), veñen de preparar(COSAL),
nos na "Expo Castelao 18861950". Nen un cartel, nen unha
esquela, nen un anúncio de má
LfNGUA
marte, nen nada que inducise á
Estou lendo estes dias que a norvisita -bocata, · dieta, piscolamalización da língua non se aca bis-=-, puderon ser atopados en
cia do todo por mor dos meios de
toc:to o casco urbano e sectores
comunicación;
prensa, rádio,
suburbanos ·qa Compostela imeTVG, etc., así como por falta de
. mori¡:1I; ,. tan só e unicamente,
interés de certos dirixentes polítiunha minúscula e voadiza reseña
cos. Pero eu non acabo de entennalgun dos xornais "regionales"
der iso, nen estou de acorde.
que acostuman a aceda.mas p
Segundo leo, . o Dia das Letras
café, no mostrador de calquer
Galegas deste ano, os xornais
bar.
Faro de Vigo e La Voz de Galicia,
E pois moitísimo máis doado
non fixeron nen unha reseña na
inteirarse_, das "jrandes atracciolíngua da _Nación Galega, co que
nes" que este ano se deixaran
a Mesa permanente pola Normacai'r palas festas de.Vilardecu de
lización Lingüística colleu un caAbaixo ou da ameaza de .concerbreazo de moito caralla. E a verto (?) por parte de calquer consdade é que eu sigo sen entendepícuo representante da borralla
lo.
mádrileña . post-tiernista e baEn Galiza, fala o idioma o 75%
rranquera, que de que en tal ou
. da povoación -xa non digo que
. cal ponto da cidade está exposta
o escreba- pero si que o le, e os
ao público e grátis -aínda que
dous periódicos de máis tirada
sen catarse de antemán garantinon fan nen caso desta xente.
da-, unha¡ por certo; moi atinaPero, orabén. Non será que ao
da Mostra (e quizabeis iso respovo non lle importa que sexan
. poste a moitos interrogantes)
escritos nunha língua ou noutra?
das aventuras do Alfonso Daniel.
Porque se o povo quer que os
no vello Oeste ibérico e das suas
xornais sexan escritos en galego,
incursións, en pos de parias e sa· a causa é ben doada. Con non
rracenos, pola Meseta e Territó(A Coruña)
mercar eses periódicos unha- serios Ultramariños.
mana amóstraselles os direct04
Foi' asi como un -que se apreres o que se desexa. -Pero é que
AMBROSIO MAGARRON
ciaba de ir de inteirado-, levou
hai inda outra. Se o anunciante
o pau de ter que admirar o magmandase pór os-reclamos en ·ga-·
O sábado 24 de Maio foron asasino evento a toda presa e co tren
_lego, a co1,Jsa estaría máis clara.
en marcha (cun pé no andén da '. nados oito civís nicaragüenses e
· A respeito dos dirixentes, xa
un español ao estoupar unhá
impoténcia ·e outro na estribeira
teño dito outras veces o que conmina baixo a furgoneta na que
do mao leite). Ainda asi, ali estávén facer. -Non é comprensíbel
viaxaban, tras un ataque da conbamos -á hora do peche-, toda
que xente galego-falante a cotio
·un ha lexión de incondicionais (3. trarrevolución (Frente Democrátielexa dirixentes que desprezan a
ca Nicaragüense) en Jinotega (ao
e máis un seguro servidor, 4 cisua tala como parece que fai o ·
Norde do país).
·
dadáns, xunto con 6 profisionais
alcalde . da Coruña. Mais eu perAmbrós10 Magarrón era un bildo antirroubo, representando,
gunto. Quen elexeu o Alcalde?
baíno residente en Nicarágua
su'póñome, aos tantísimos que
Foron os de Burgos ou os da Co. fpron choralo no seu Segundo .desde habia nove anos, de profiruña? Porque se foron os primeisión ATS, especialista en lepra
enterro, de impecábel camisa
ros, razón ten de rexeitar' a língua
marrón-glacé e, no mellQr dos de montaña, e membro do colectivo de residentes do Estado- es- . de Curros, Castelao, Fole, etc.,
casos, gorra-prato na testa), en
pañol en Nicarágua.
pero se é que foron os coruñeperínclito "raid" · sobre as dúcias

ses, é sinal inequívoco de que estes non queren ou lles importa
unha merda a língua de Rosalia.
Se é desta maneira ben lles
está, pois cadaquén obtén o seu
merecimento co que acada
mais, se foi por trabucarse, ten'.
che doado remédio a cousa que diria a menciñeira do lugar. Quédalle ano e méio de manda·
to e con non elexe-lo a el nen ao
seu partido, solucionado.
Os dirixentes -nun estado de
Direito- teñe~ de fa~er o que o
povo quer, po1s para 1so estan as
eleicións. Ou non é asi? En canto
os periódicos, eu hai dez anos
que non merco un que non estea
escrito en galega e a verdade,
non me vai tan mal. Outro tanto
podedes facer agora cos mitins
políticos. Que ven a talar un da
terra e outro de fóra7 Moi ben. O
de tora poderá talar na sua língua, pero, cando o da casa se
poña a falar en castellano, saídes
do local e remátase o asunto. E
desta maneira con todos.
Que o Alcalde da Coruña quer
talar a língua de Castela, moi
ben, el é o amo e señor de facer
o que queira, pero nós somos tamén de non escoitá-lo e non
votá-lo.
Penso que esta é a maneira en
que se acadarfa doadamente a
Normalización da Língua.
Verdade que é ben fácil? Pois
a ver se daqui a poucos dias poñede-la en prática e pode ler o
Faro e A Voz.
Saúdos e unha aperta ben forte.
xosE L. VEIGA
(Tarragona)

PORNOGRAFIA
No número 294, do dia 5 de xuño
do 1986 na 2ª Plana, Sección:
"Cartas"', faime grácia .unha e~
crita por un tal Antómo Rodnguez (Compostela), na cal se
asusta do contido no nº 292 dedA
NOSA TERRA, no que! segun o
o citado António R.oq~tf¡luez contén moita "pornograf1a . ~
.
Cita o mencionado senor 0
exemplo a seguir por "La Voz de
Galicia", a cal nunca ofende. os
sentimentos dos seus subscnto. ··
res e por iso medra.
Lémbrolle ao denunc1an!e q~e
mire eri . "La Voz" a páxina., e
Anúncios por Palabras, ~ec)cion
nº 42 ~ (Servícios Compama' d~
que se anúncian toda clase .
putarias, maricóns, .barras, ~ºfo
less e demais porcanas, ~ si¡,1sus
non é denigrante que vena e
de
e que o .vexa.
Que , estes anúncios sexan upago, non desculpa a quen ºrpun
b.lica, pois de~ostra q~e po uprécio determinado podese P
blicar ·calquer porcallada.
Atentamente.
"''O G.ONzALEZ
XAN MANUEL CAn (A eoruña) ·
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motivos, as razóns, as causas
están en · todos os pontos do
proceso . .

A dobraxe ·de .películas:
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Anacos da indústria cultural

tas
XeM.
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res,
Ló-

foz,
'ila5.A.

· co advento da televisión autonómica a dobraxe
sonora de películas converteu-se nunha _
considerábel indústria da comunicación. Oeste
traballo viven hoxe en Galiza un bon número de
persoas, circunstáncia moi loubábel nestes
tempos, como outros, de compra-venta de postos
de traballo. Mais a unha indústria que move
importa ntes sumas de capital supón-se-lle unha
maior calidade nos produtos que elabora. A
polémica está, máis qt1e na rua, nos cenáculos; a_
confusió n en todas partes. O presente traballo,
fronteirizo co didactismo mais pertinente,
pretende botar un chisco de luz sobre o umbroso
problema. Vostedes xulgarán.
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ción idiomática só pode ser defendida desde a ignoráncia ou
desde un ponto de vista corporativista, é dicer alimentício ,e
mesmo ·gastronómico. ·
Resulta moito máis coerente
defender a versión orixinal por
simples ·motivos de riqueza
idiomática: sempre foi estimulante a familiarización con outras músicas, outros acentos,
outras línguas. .
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A dobraxe sonora, que supón
traslación idiomática, no cine é
unha das vintesete -se é que
non hai trinta e nove ou cento
cuarenta e tres-- mellores maneiras que existen para derramar unha película. A ver como
o explicana eu. Os actores e
máis as actrices falan -salvo
xustificadas excepcións-- coa
sua própria voz, i ndependentemente de que a toma sonora se
faga en directo ou en (auto) dobraxe posterior. A voz é, dentro
da caixa das ferramentas que
toda actriz ou actor deben levar
consigo ao lugar de traballo,
un dos apeiros de nuclear importáncia. Os outros tamén. A
voz, definida polo seu timbre e
a sua tonalidade, evoca, suxire,
comunica ... , mesmo independ~ntemente do que se estexa a
d1cer; cria un mundo sonoro
próprio, peculiar, intransferíbel. Hai voces graves agudas·
~e baixo, de barítono,'de tenor:
e soprano, mezzosoprano,
contralto; nasais, de cabeza, de
~stómago; augardentosas; cálidas, frias; bonitas?, ·feas? A
vrz -combinación dos citados
eamentos-corresponde-se
·coas características físicas da
persoa que a emite.- Cada persoa ten unha voz e cada voz corresponde a unha determinada
Persoa.

señor que para incorporar tal
personaxe dispón de método e
de tempo e ensaio abondosos.
A posición do corpo e os xestos contribuen a que a emisión
da voz se produza de diferentes
xeitos. O método de traballo
frente ao micro non sempre
permite acenar como a acción
o demanda. O son que se produce en espazos abertos non
se consegue dentro dunha
sala. Existen planos sonoros
que só se poden imitar, mais
non igualar. Poderia ser tamén
que por mor da non utilización
do son-directo houbera que facer dobraxe: en todo caso,
sempre podará re-viver mellar
quen· antes viveu. Por cabo,
todo espectador é merecente
de respeito, anque xa se sabe
que "non se fixo o mel para a
boca do porco".

Pero date cuenta que ...

ta ben doado convir que a actual situación cultural, etc. do
Estado español demanda unha
sana convivéncia entre filmes
en versión orixinal e filmes dobrados. De que xeito e medida,
cantos duns con cantos doutros7 Aí é precisamente onde
lle doe.
Dobrada -permita-se-nos ~
licéncia- a pregunta ao galega, que resposta cumpre dar
no naso país?. Eis unha nova
vertente do tema pala que poderémos ir noutra ocasión, se
o tempo e máis a autoridade
competente o permiten.

Dobrar en Galiza
Do que hoxe queremos falar é
da dobraxe que xa existe, da
que se realiza para os filmes
que emite a en:ip~esé! proprietána dos seus d1re1tos: a TVG. A
resposta, nesté caso, é, grosso
modo: desde logo nunca na
proporción · estabeleeida na
"era Losada-Montes", de infam~ta recordación.

Todo o anteriormente escrito é
incuestionabelmente certo. E o
seu contrario todo tamén. Pero
menos. Explico-me: si, xa sei. ..
Deixando o asunto das produn fisico x e dunha voz y sae
unha personaxe z ; ha! actores porcións se cadra para outro
que non son actores e actrices dia, formulamos unha nova
que tampouco o son (non sei pregunta, de evidente prioridadaquela por que se autodeno- de cronolóxica: cal é a función
minan asi); un ha cousa é o · primordial da dobraxe -máxicine. que se inscribe dentro me se se fai · promovida por
dunha poética de autor deter- unha empresa pública- hoxe
Cuestión de distán~ias
minada e outra o divertimento en Galiza? A familiarización co
sen máis pretensións (resulta- próprio idioma, a normaliza~or
outro lado, un ·profisional
8 .dobraxe, por moi brillante
dos mellor dito); unha cousa é ción lingüística, a procura auun salón de exibición cinema- toestima.
~~e sexa, dificil mente poderá
1
tográfica é outra o cuarto de
atr·r
~r,
na
fria
escuridade
do
1
O leitor paciente e avezado
va 8 .u~~a~o, a _presa. produti- . estar da casa; certos· subtitulapr.:· a infinita d1stánc1a -non ~ : dos son moi ruins e todo o .que preguntará-se agora se isto se
leitor pavostede queira... Pero, sexa- está -conseguindo.
física-:, en~re a
881 tsamente.
mos sérios: a dobraxe sonora . ciente e avezado contentarápre~aªt· 0 monitor, o nivel mter.:.
·
. ivo dunha señora ou dun · de películas, que implica trasla- se: non, evidentemente. Os

o

As causas están nas igoominiosas traducións realizadas por:
xentes que sua maioria dominan deficienteínente o idioma
·orixinal (normalmente o inglés) e non dominan o galega: r~ali
zan a colocación do pronome
átono ao xeito do castelán (non
lle considero/ non o considero); utilizan incorrectamente os
pronomes ·"che" e "te", xeneralizando indebidamente o prirneiro, · . ao que consideran
como únic.a fo.rma galega (admiro-che/ admiro-te), ou .introducen a segunda' das formas
precisamente cando non debe
ir pronome hengun (non te
marches/ non marches); remedadores da "finura" do castelán, trasplantan os leismos e
outros usos dun idioma ao ou:.
tro(chamarei-lle J chamareino); ignoran a dobre forma numeral "dous/duas", baixo -o influxo da forma úr:iica do castelán "dos" (saquei dous balas I
saquei duas balas); pero para
contrarrestar, apoiándo-se en
falsas analoxias , co castelán
(camino I camiño, cabina I cabiña) e levados por unha incontrolada fúria diferenciadora, inzan os papeis de- sonoros hipergaleguismos (oficiña I oficina, determiño J det~rmino). ·
Estes tradittores ·descoñecen
ademijis a existéncia do diccionário, ignoran que un idioma é
algo vivo e que o feho de ·traducir supón al_go máis que verter concejtos. Polo regular es_tes beneficiários son irmáns,
primos e demais família de alguén da empresa'. Defenden o
seu traballo con contumaz fereza, argumentando de xéitó variopinto e surrealista.

cio); non pronúncian o "n" velar final de sílaba (alguéno/fixo
-- alguén/o fixo) nen a 2'8 forma.
do artigo (non bebas o viño non bebá-lo viño) cando non a
ven escrita; realizan · silabeos
inusitados (desperten/os- despérte/nos); fan uso-da preposición "a" baixo o influxo docastelán ·con verbos que non a esi. xen, mesmo ~inda que non figure no guión (VO\I ·a comer vou comer); realizan todo tipo
de acentuaciós insólitas é inexplicábeis (importamé ~impór
ta-me; báron - barón); tan a
pronúncia dos cultísmos coincid,entes co ·castelán directamente en castelán; confunden
a pronúncia do fonema "11'' co
"y" introducindo o yeisnio ca·stelán no· galega; pola contra,
fan moi ben a despalatalización
do fonema característico do galega q4_e. corresponde á . letra
"x" da grafia oficial (sefe xefe; dísonos - dixo-nos) ... E
polo _·esforzado traballo que
realizan, transliterándo a escritura en vez de pronunciá-la, poderian ser incluidos con todos
os méritos na Venerábel Orde
dos Recitadores de Lingua Es~
crita.
,

Cós técnicos de fondo
Nos técnicos. Surxidos na sua
maioria por xeración espontánea, son pouquísimos os que
anteriormente tiveron ·algo que
ver co mundo da imaxe e do
son. Polo regular pulsan botóns con dilixente automatismo e non se enteran. do que
pasa ao outro lado do vidro. A
sua formación esta-se a producir no momento presente. Consecüentemente, o indesmaiábel espectador pode de~ustar
certas misturas e inusitadas
elaboracións de planos · sonoros, produto do concienzudo
traballo destes autómatas practicantes do autismo máis inverosímil.

· Asi, ademais da utilización
de castelanismos a eito, a es- Resultados: tanto monta,
trutura siAtáctica brilla pala sua monta tanto
auséncia e a tradución literal Os resultados >.<érais que de
de certas expresións convirten todo isto derivan poden-se claactitudes conciliadoras en si- sificar en dous grandes grupos,
tuacións agresivas, ameazas en tan negativo un como outro:
confidéncias, etc., cando non · voces menos colocadas, inadese di algo que non ten nada cuado reparto, defecto de interque ver ou mesmo o c·o ntrário pretación, boa fonética, dan
do que o orixinal di. Pero ti tra- orixe a un sumando cualitativaduce, que algo queda.
mente malo; voces máis colocadas, reparto adecuado, exce-Actores: simulando,
so de interpretación (sobre-interpretación), fonética mala
disimulando
dan lugar a un resultado máis
. Nos actores. Divididos, aten- aparente que real, pero igualdendo á sua procedéncia, en mente ruin.
tres grupos, xente do teatro, da
Coordenando e ·supervisanrádio e desvinculados destas do todos estes elementos están
actividades -a - sensibilidade os directores. Son os máximos
ou a falta da mesma non está responsábets
rifada con nengún dos tres-,
Naluralrnemte isto é a regra.
os actores é as actrices son ta- - -E, en efeíto, para que esta .se
mén elemento fundamental confirme ten de haber excepdeste picante rustrido comuni- cións. E hai-nas, poucas, pero
cacional. Salvo contadas ex- hai-nas
E isto, benque.rido e paciente
cepcións non son galego-falantes e, apesar de que se esfor- lector, é nen máis nen menos
zan en o disimular, están moi á o que pasa. Solpresa e arrepio
marxe ?as cuestións. lingüísti- produce, portanto, pensar que
cas. Ha1-nos verdade1ros espe- · diante de magno desatino os .·
cialistas na arte da disfrace fo- - cans que máis pulgas padecen
nético. Aos que teñen o galega sexan os que menos se rascan.
Claro que sempre haberá
como língua de fala -falan
castellano fortemente galegui- queri penseque ísto todo débezado--- o seu intento, r.io solem- se a -algun andácio próprio da
ne momento diante do micro, língua, tolleita de seu para oude fuxir do bruto (galega) leva- tros mesteres e usos que non
_ os a f.ronunciar ·"ao fino" (cas- sexan os do agro ou a simple
telán . Oeste xeito confunden, "carallada".
con impune e solaz disposiMais, todo semella ser maración, vocais abertas e pecha- villoso. O desconteñto só está
das, pronunciando en lugar de na maioria silenciosa. Oeixa ir
contracións, artigas {os/ aos) e a quen vai... Convertida a léria
substituindo pronomes tónicos . nunha leira, onde non· se sabe
por átonos (nos/l"lós); non reali- moi ben se colleitan ou padezan as contracións que consti- cen uns poucos, este_
s --os betuen feitos normais na tala e ne{iciários~, fieis a si mesmos,
que fan verosímil o rexisto lin- interpretan ao seu xeito o cergüístico utilizado (para o =pa- vantino "ladran, daquela cabal- ·
ra-o, para o= pro; xa o ternos gamos".
= xa-o-temos, xa-o'."temos=xo
.Rogo-lle, por cabo, ao sufri- temos),· ou pala contra con- do leitorL bote UQ.Jli!triótico..
traen tan rexamente que fan aíurüxo e acio seguido Se mire
·MIGUEL CASTELO ~desaparecer artigos-(pescou-nc» no espello.
andácio I pescou-no o andá. Nº 295 I 18 DE xuf40T19·Ü
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Unhas 400 mulleres, con nome e número de carné de teñen que p·rocesarnos e se rion hai delito teñen que legalizar
.identidade, firmaron a corresponsabilidade da realización de
~ aborto libre". As feminis~as _recolleron ademais, cen~os de
vários abortos. Na clausura do 11 Encontro polo Oireito ao firmas, entre ela~ as de nur:neroso persoal médico e sanitário
Aborto". convocado pola Coordenadora de -Organizacións · solidarizándose con esta campaña autoinculpatória. Após '
Feministas Galegas, apresentouse un video e várias deste Encontro, o Movimento Feminista denunCiou o
fotografias -algunha delas publicada nestas páxinas- como silenciamento que o~ meios de c·o municación fixeron da
comprobantes dos abortos realizados. Representantes do campaña·: "eles saben que. isto é un escándalo político, en
colectivo e.mpraz~ron á xu~tí~ia· : "Se incorremos nun delito, plenas eleicións, e queren taparnos as bocas".
11

Femiríistas emprazan ás autoridades
a ~ que as procesen polos abortos realizados .·
Desde o nascimento do Movimalformacióas , posíbeis do feto
mento Feminista Moderno vimos
descoñecemos)
Paoiente ·de 18 añoa de edad.
reclamando o direito da muller a
En 8 meses unha demanda de
decidir se quer ter tillos ou non
697 mulleres supón unha média ao
.Anteoedentee 1"amil"iaresr
Abuelo rruerlo de otnocr•
e, caso de querer telos, ela debe
dia de 2.90, quer dicer praticamente 3 mulleres ao dia.
decidir cando e con quer.i.
Estreñimiento •
.f.nte-cectentes personalest
J'Qmadora, 30 oi¡¡./dia,
Estes abortos teñen srdo derivaDesde o ano 1976' promovimos
dos a clínicas do extranxeiro e do
amplas campañas de concienciaMonourarm.s .
14/4/28
Estado español.
ción e información sobre sexualiAnteoedontes gineool6/d.oos1
Sin illter<!s,
dade, sobre.anticoncéptivos e so(* )En Marzo de 1986 decidímos pabre aborto. Movilizamo-nos en
sar todas as demandas de abortos
.A.nteoed.e.ntM obstátrioos1
Gesta I / Pa.rá o.
demanda de
directamente aos centros de P. Fa~entros de información semiliar..
xual e anticonceptiva
Pnlebaa realizad.asa
Gravindei •••••••••••• Pos itivo.
ESTIMACION GASTOS
-gardarias gratuitas e abertas ·
OCASIONADOS
J.n&:Utioat
todo· o dia (para que o exercício
Hematiee • ; ....... : • • ••• 3. 790.(X)()
da maternidade -nos casos deIntervención Sanitária
30.000
llgb ........... . ... ... 12.2 l!/dJ.
séxados- pu dese ser com patí- .
Desprazamento
15.000
· He.to . ••••. •••••••••·· ~ 34t6 "
bel coa participación da muller
Aloxamento, estáncia
7.000
Leuoooito11J • ••. •• •• •• ••
9.68o
na vida pública e ademais por- .
total per cápita
52.000
- !'. E•monagi& •••••• ••• 3•
que consideramos que é un labor
(52.000
X 697 = 36.244.000)
~. 000j!U}aoi6n • ...... a·
colectivo que atinxe á sociedade
Gluoosa • , • ••••• • •• • •• 77 mqdJ.
e non á mulleren exclusiva o coiUriea --••••••••••••••••
16 "
RAZONS DESTES EMBARAZOS
dado de nenas e nenos).
.
allUPO
•••••••••••• ••• NJ.•
NON DESEXADOS
Coas nosas campañas conselh ••••••••""•••,.•• PO::llTIVO (+)
guímos sacar · á luz pública un
A sexualidade praticada, a de ucoiproblema no que -por activa ou
to vaxinal" nestas relacións de coise O.... este iD!ome a peUo16n de la :t.nter.eeda.
pasiva- moitísima xente estábato:
Badüeo,
27
4e
flllqO
4e
19$6.
. mos implicadas. Popularizámos
-O 37.83 non usaba anticoncepa consigna de "Anticonceptivos
tivos de nengún tipo.
para non abortar, aborto libre
-O 62.16 usaoa normalmente
algo de anticoncepción ·
para non morrer" ao tempo que
(0 volume total que manifesta
1amos cuestionando a sexualidacoñecer alJJunha clase de anticonde imperante, unha sexualidade
ceptivos
e do 66,07%. Coñecen
reprodut1va.
·
Dixemos que dábamos endere- _ Ficha-Análise xinecolóxico dunha das mulleres a quen se lle practicou un . algo, "saben c¡ue hai", ºde ouvidas" o 29.16%. ' Descoñecen calaborto.
·
zos para abortar. Dixemos "Eu
quer método 4.76%.)
tamén abortei" e espallámos o
lema "A muller decide: aborto liestamos praticando abortos. Non
Hai un dado que non posuiQUEDARON PREÑADAS
bre".
porque nos encante facelo, non
mos:
Desde 1981 ao 1984 librámos
a.-na
primeira relación sexual
porque coidemos que ternos que
Da nómina total de xinecólo4.76%
unha importantísima batalla · no
responsabilizarnos nós das irresgos da sanidade pública en Galih-falta de información, medo a
terreno ideolóxico cos que se au-· ponsabilidades do Estado, senón
za cantos están acollidos á cláuperguntar 7.73%
todenominan "pro-vida" e que
como medida política. E destes
sula de conciéncia?
c.-caréncia
de
prevención
en realidade son os verdadeiros
abortos que ' prati~amos ho.xe daDe fontes solventes sabemos
42.85%
abortistas (ao non procurar os
mos proba atraves dun video e
que na cidade de Santiago os xid.-praticando oxino e coito intemeios precisos para que non se
das fotos dun compañeiro acrenecólogos do Hospital Xeral, Prorrumpido 22.61 %
produzan embaraz;os non deseditado -fotógrafo de prensavincial e Ambulatorio declarárone.-fallo anticonceptivos 10,71 %
xados) e nada partidários da
(?ara que se nos xulgue. .
se obxectores.
f.-desprotección en "tempo de
Vida.
::.
descanso"
de
anticonceptivos
o Ministro de sanidade en
Batalla que coidamos que te- . CENTR~S ~~lrl~NIFIC,ACION . Agosto
10,11%
de
1985
-mes
en
que
ños gañado.
·
g.~utras razóns 1,18%
DEMANDAS DE ABORTO
entrou en vigor a lei de despe!1a· Ternos conseguido niveis de
Agosto
1985
Maio
1986
fización
nos
3
supostos:
pengo
movilización e concienciación so-.
DISTRIBUCIÓN POR IDADES
da Vida da nai; malformacións
cial importantísimos, logrando
-Foron solicitadas nos centros
do
feto;
violacióndistribuiu
algo que semellaba imposíbel:
- 18 anos
de P.F. 454 demandas -de aborto
10,71%
uaha circular entre as- direccións
converter nun tema político e so19 -25
neste período.
52,38%
provinciais
de
sanidade
clarexan26 - 30
cial algo que até entón pertencia
20,23%
-Dest~s 454, 14 puderon acodo:
.
+ 30 anos
ao mundo do privado.
11%
"O persoal sanitárfo que preste
llarse aos trámites legais. _Quer
s/d
·Ternos conseguido - pratica2.97%
dicer,
u·
n
3,08%.
nos
centros
os
seus
servícios
mente que todos os partidos e·_
médicos poderá manifestar a sua
con tillos
-Estes 14 abortos legais foron
26.78%
organizacións sindica1s progreopción a non participar na inte-· sen tillos
73.22%
praticados na sanidade pública.
sistas ·e de esquerdas se declararrupción
voluntária
do
embarazo
sen ' favorábe1s ao direito ao
en todos ou nalguns dos suposA clase social robot das 4·54
Tiveron algun aborto
aborto.
anteriormente
7.73%
muileres que demandaron a ¡·nte- . tos calificados como non puníOpuxémonos á . vergoñenta
beis
no
Código
Penal".
·
rrupción do seu embarazo é médespenalización parcial do goObxección
de
conciéncia
que
·
dia-baixa e reoarten-se máis ou
verno psoe e opuxémonos taDISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓNS
se pode exercer sen unha motimenos ao 50% a casadas e as
men á Senténc1a do Tribunal
vación concreta, por escrito ou
Constitucional "Nen psoe nen tri- · solteiras.
Paradas .
9.92%
por calquer qutro meio, comuniSector Seriícios
18.6%
Os abortos demandados e non
bunal, aborto legaJ" ou "nen a cándollo ao director do centro.
·
5.76%
Obreiras
cobertos legalmente -440- fosua lei, nen o seu tribuna·!, áborto
Pode-se faéer por tempo indefini- · Campesiñas
3.56%
ron derivados a Portugal e outros
libre: a muller decide".
do ou nun .caso concreto --os
Amas de Casa en exclusiva 13.69%
pontos do Estado espaiíol.
Ao longo de todo este tempo
médicos teñen a palabra.
.
Estudantes
36.13%
demandámos sempre a Qratuida- . O custe médio por intervenUn portavoz do Ministério · claEnsinantes
5.35%
de do aborto e a sua pratica nos . cióan foi de 30.000 pta. -éxcluírexou que non se trataba de reProf. Líberais
1.78%
da a .vic;ixé- o que supuxo nesas
·centros da rede sanitaria pública
Outras (autónomas, sumerxi.3.83%
por ser moi contrárias a que · os · clínica~~ nestes 19 meses a módi- . guiar a obxección de conciéncia
S/D
. 2.38%
senón de estabelecer o direito
ca canttdade de 13.200.000 pta.
nosos corpos sirvan como merfundamental da liberdade relixioA. demanda. de 454 abortos
cancia á .canta da que encher as
TIPO DEANTICONCEPTIVO .
sa e ideolóxiéa.
mistes · 10 meses significa unha
.
arcas dalguns.
MAIS USADOS
Nesta longa lida, hoxe decidí- . média de ·45.4 ao mes - 1.5 ao
DEMANDAS DE AB8RTOS
día. ·
a.-pastillas
orais
mos dar un paso máis forte, máis
28.98%
AS ORGANIZACI NS
h.-coifo interrumpido
24,63%
audaz, pondo a sua legalidade en
DO MOVIMENTO
c.-óvulos vaxinais
13.04%
solfa. Atreve·n do-nos a saltar por
- . FEMINISTA GALEGO
d.-preservativos
7.24%
riba dela dun xeito explícito, púAGOSTO 1985 - MARZO 1986 (*)
e.-espiral
4.34%
blico.
f.-dius
·
. 2.89%
Foron solicitadas un total de 697
Decídimos instalarnos na ilega2.89%
demandas de aborto para este pe- g.~xino
lidade d~ praticar abortos volunh.-"ervas"
1.44%
ríodo.
tários como un xeito de , loita
i.-combinan
' 14.49%
Delas nengun caso de violación
máis. Catniño que comezámos
nas V Xornadas Feministas-BarLEIDO PSOE
celoná. Un método de loita que,
como nengun deles, non é a variE OFENSIVA MEDICA
ña máxica que vaia resolver os
nosos problemas. Que non vai
En Agosto de 1985 publica-se no
tampouco aparellar, sen mais, a
B.0.E e entra en vigor a lei de
legalización total e a gratuidade
despenalización parcial do abordo aborto libre.
'
to do g_overno PSOE.
-0'3 de Setembro de 1985 (a
~or todo isto dicimos hoxe que
~N°· 2~ / 18 DE xu~o / 1986
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un mes da posta en prática da
lei) tiñan-se realizado 13 abortos
legais en todo o território do Estaco.
-Para o 16 de Xaneiro de 1986
os abortos legais suman 100.
Algu_ns exemplos da ofensiva
médica:
19.3.1986.-1 º aborto terapéutico
Cidade Real (Nª Señora AlarcosS~) d9US dias de.spo is a Xunta
qirect1va do Coléx10 Médico considera que o aborto praticado
non.. está incluído nos supostos
lega1s.
A obxección de conci éncia comeza a ser praticada pola meirande parte do corpo de xinecólogos.
. Nafarroa.-Total_idade de médicos de toco-xmecoloxia do
Hospital " Virgen del Camino" negaron-se a praticar abortos.
Santia_go.-Todos os xinecólog_os do Hospital Xeral de Galiza
~ospital provincial e Ambulató~
r~o a~óllense á cláusula de conc1énc1a .
Madrid.-No Hospital Clínico
'non hai nengun especialista dis'.
posta a prat1car abortos' segun·
do o xefe de xinecoloxia.
~arcelona.-0 Centro 'El Pilar'
(privado) ameaza aos médicos
qye traballan ali .e en centros públicos co despido se pratican
abortos na pública.
A!icante ....:...Nengun centro da S.
Social realiza abortos. 50 xinecó·
logos máis 30 anestesistas fan
pública a sua negat iva. Tiveron
gue trasladar a 3 mulleres a La
Fe de Valencia .
Barcelona.-900 médicos (en·
tre eles o oftalmólogo Barraquer,
o urólogo Gil-Vernet) subscreben
un documento contra a prática
do aborto en todos os supostos.
Cidade Real.-Hospital Santa
Bárbara-Puertollano. Todos os
xinecólogos acolléronse á cláu- '
sula de conciéncia.

Ofensiva Adevida:
Querellas contra os médicos que
realizaron os primei ros abortos
legais en Oviedo, Madrid e Ibiza.
30.3.85.-Presidente do Cté. ·
Episcopal para a defensa da vida
Eduardo Poveda: "Con lei ou sen
lei despenalizadora, o aborto é
socialmente inadmisíbel".
1.6.85.-Manifestación Adevida-Madrid. "Mujer tu vientre es
cuna y no patíbulo" .
26.7:85.-Arcebispo de Santia·
go critica a despenalización ddo
aborto no discurso da oferen a
ao apóstolo.
13.4.85.-A Conferéncia EpisCOP.al afirma que nunca se pode
lexitimar a marte dun -inocente.
3.5.85.-0 bispo de Ibiza lem·
bra que será excomungado quen
pratique abortos.
.
24.10.85.-Aparec~ron en Nafarroa unhas octavillas .Cº se·
guinte texto: '"Rogad a dios por
'el primer navarro torturado Y ·
asesihado en el vientre de su ma,;
dre por la doctora Elis~ 5 esma
á que se califica de asasma legal.

As leis e os tribunais
Un tércio dos xufces españo~ es¿
tán en contra do aborto segu_ ~ ¡
Centro de Jnvestigacións Soci olox ·
cas
0 22%
En nengun caso
27%
Moi en desacordo
En parte de acordo
15%
e en parte desacordo
5%
Bastante de·acordo
1s%
Non respostan
A metad-e dos · maxistr~dos -~~
Tribunal Supremo pronuric 1a.ron do
contra a lei de despenahzacr 6n
PSOE (27 .3.1985).
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A proba do aborto realizado.

Alguns Xuícios-Detencións
23.8.85.-Tenerife: Vários detidos por aborto. Entre eles o director da clínica 'la Milagrosa'.
22.1.86.-0urense:
Comutan
pena a unha muller por aborto rea lizado en 1.12.81 con 5 anos de prisión menor e inabilitación por duas
penas de do1:1s anos de prisión menor.
20.2.86 Barcelona. Arquivan a
causa seguida por 2 abortos reali zados durante as Xornadas Feministas realizadas en Barceloná o
2.Xl.85.
13.3.86.-Detidas en Madrid 4
persoas implicadas na realización
~un aborto. A muller que abortaba
t1vo que ser ingresada no Hospital.
26.4.86.-Pontevedra.-Condenadas duas mulleres na Audiéncia
Provincial por práticas abortivas a
30.000 pta. de multa e inabilitación
especial por 6 anos e 1 dia para a
que abortaba e unha pena de 6 meses e 1 dia de prisión menor e 6
anos e 1 día de inabilitación especial.
· Marzo 1986.-Múrcia. M 11 Carmen Olmos condenada a 6 meses
e 1 día; duas mulleres que praticaron e colaboraron a penas de 2
anos, 4 meses e 1 día unha e a outra a 1 ano.
7. Xuño 1986.-As feministas
apresentan probas de ter realizado
10 abortos 1legais nas cidades de:
8arcelona, Madrid, Tarragona,
Pamplona, Asturias e Galiza.
-

ldeoloxia ·
·dos xinecólogos españois
sobre a mu Her
"Todos e cada un dos textos consultados,, no estudo feíto ppr Carme D_ommguez-Alcón e Jesus M.
~e Miguel e publicado en-Setemli~k dep1977 .na revista Doctor-Poª · ~of1s1ona/, foron escritos
~or varons. Non é~ois de extranar que a · ·,
text
:v1s1on a muller nos
luta os de ~mecoloxia sexa abso~ente masculina "
A 1m ·
·
textos é:C'naria da muller nestes
a) louba:se
. '
cáse
como un ser sublime
Llusi~U: C .s~bll)renatural (Botellá
b)
oni
enf~~~i~~r3~or e transmisor de
e) non é
·
.
.
·
superior nen inferior, é

diferente (Vital Az.a, Lóp-ez lbor¡
E topamos aos xinecólogos definindo en "sesusos tratados de
xinecoloia" cousas como:
"O valor do home mede-se polo
seu coeficinte de traballo, como
o da muller polo da maternidade". López lbor
Botella Llusiá, xefe da xinecoloxia española, explícao do segui nte xeito:
"Dun xeito biolóxico o home
está criado para o cosmos exterior da loita pola existéncia, mentres que a muller -non somentes á da espécie humán, senón
tamén á fémia de todos os animaisestá
bioloxicamente
orientada cara ao "endocosmos"
da repro9ución e da prole. Qu~
ramos ou non queramos, o suministrar á muller medios para deixar de se reproducir á sua vontade, é darlle un arma que ela pode
utilizar irreflexivamente en contra da sua própria feminida<:te".
En "Cuestións Médicas relacionadas .co Matrimónio". Científica
Médica. Barcelona, 1966
"Ao conxunto de características psicolóxicas que oonstituen o
patnmónio espiritual da muller
cháma-se-lles femirridade. Dentro desta acepción deben incluirse as cualidades do espírito que
fan á muller atractiva para o
home: exquisitez, delicadeza, fraxilidade, tenrura, afans estéticos
e tamen coquetaria, o afán de se· dución, etc ... Ademáis hai que incluir tamén aqueles atributos que
contri buen a que a muller · se
· adapte ao papel de co!1sell~ira ~
colaboradora do mandQ, intuición,. esprrito de sacrifício, bon
gosto, humanidade, etc ... ". De
Santiago Dexeus Font~ obra citada "tratado de Xinecoloxia". Editorial Salvat. Barcelona, 1970

--

A preocupación do Goberno poro descenso de
. natalidade no Estado español

Na "Enquisa de Fecundidade de
1985" do Instituto Nacional de
estadística de Maio-Xuño 1985
(Exclusivo para mulleres seleccionadas na mostra deste estudo), pon-se de manifesto que a
política do governo PSOE está
dando unha viraxe grande en
matéria de información sexual e
anticonceptiva, en matéria de
criación-dotación de centros de
planificación . familiar asi como
na publicidade emitida nos grandes médios de comunicación de
.titularidade pública.
"En España, se ben o probelma da povoación non é precisamente o que existe nalguns paises subdesenvolvidos, onde a
preocupación principal radica no
problema de alimentar a_ un número de persoas que medran en
maior degrau do que o fan os recursos alimentános, a m;¡¡ior
preocupación actual basea-se no
enve/licimento que se observa na
povoación por un descenso importante das tasas de fecundidade, que é preciso coñecer como
se xera".
" ... o abandcmo da actividade
económica parece estar relacionado -co nivel de instrucéión da
muller que favorece o acceso ao
mercado de tr.aballo nas mulleres
con estudos superiores, cos ingresos familiares e coa cateqoria
socioeconnómica do marido '.
Estas preocupacións ten a ver
· xa, cunha publicidade natalista,
cos atrancos que están experimentando os centros de planificación familiar existentes -os
seus representantes 9se¡::¡l!ran
que nun prazo de 4 anos ma~1mo
poden ser fechados-, ·o desinterés en abrir novos centros e, naturalmente con non estar dispostos a recoñecer que é a mulleren
exclusiva de controlar as suas capacidades reprodutivas, pond~

para iso na sua man os. me_i?s
precisos, entre eles a legahzac1on
do aborto libre, sratuito e na
· ' ·
'bl
re d e sanitaria pu ica.
·

A nosa valoración da lei
de despenalización do
governo PSOE

o

PSOE tiña proposto unha lei
pensando en non molestar moito
a, direita e a igrexa católica.
Matilde Fernández, da dirección do PSOE amosouse surprendida e confesa~a sen pudor:
"semella mentira que a direita
se amostre tan irr~speituosa.
Nós as mulleres socialistas, temos renunciado a propor un~a
lei máis avanzada por respe1to
aos mesmos sectores que presionan contra a nosa proposta".
Ela mesma denunciaba-se. A
elas, como ao partido · do governo e tamén ao Instituto da muller
-que ~uer aparecer aos olios
das m·u leres como o defensor
dos seus direitos- peocupábalte
máis respeitar as posicións da dire ita, que o ,carpo e a dignidade
·
.
. das mulleres.
Esta lei despenalizadora nos
tres supostos consabidos:
.
-non recoñece para nada o d1reito democrático da muller a decidir sobre a sua maternidade.
..J"
•
d
Nega, polo tanto un uireito . e- mocrát1co elemental ao 51 e pico
por cent6 da povoación.
-mantén a ilegalidade e clandestinidade para mais do 96%
das mulleres que abortan. -discrimina social e económicamente ás mulleres segundo o
seu nível de riqueza; segundo o
t:iábitat (rural/urbano), segundo o
nível .de información e o nível de
movilidade social.
-permite e.atenta a hipocresia
social, 0 lucro da clase médica, e
a perpetuación da· moral machista e patriarcal.
· ·

As demandas do Movimento -Feminista Frente a quen din def~n~er a vida
antepondo a · potenc1al,idade da
vida do feto á da existente das mu-

lleres, afirmamos que as mulÍeres
ternos direito a unha vida digna,
sen vernos submetidas, agredidas,
oprimidas. ·
As mulleres non somos incubadoras e detendendo o aborto· asumimos, responsabelmente, a de- .
fensa das nenas e os nenos desexados.
Porque somos · as mulleres as
únicas que ternos posibilidades de
ter fillos e só a nós nos corresponde a decisión de utilizar esa capacidade, sen imposicións de médicos,
xuíces, maridos ou famiiares. "Nós
parimos, nós d~cidimos'1 • Por iso .
non irnos entrar en se hai 1, 2, 3 ou
33 razóns ou causas para abortar,
porque para nós todas elas reducen-se a unha sé: a decisión das
mulleres.
Porque o aborto é un direito das
mulleres que noh estamos dispostas a mendigar.
Porque somos moi conscientes
de que o aborto é o último recurso
para impedir un fillo ou filia non
desexado, que é unha agresión ao
d
11
mas as
corpo
mu er e porque so
má1s interesadas en que se reduzan os embarazos non desexados
loitamos e esiximos.
Educai::ión sexual desde as escolas. En todas as escalas.
Amplas campañas de información sobre métodos anticonceptivos e difusión do.s anticonceptivos
· masculinos. Centros de información sexual e · anticonceptiva en
cada bairro.
.
· Gratuidade do aborto. Non á obxección· de conciéncia.
.
Aborto libre, sen causas nen límites; a petición da muller.
Que os meios de difusión de tifülaridade pública programen amplos - espácios informativos sobre
sexualidade, saúde da muller, anticoncepción e aborto con aceso
abrigado das o.rganizacións do movirnento feminista como garantia
de cuestionar radicalmente unha
sexualidade reprodutiva e masculina que leva á muller a embarazos
non desexados.
o Movimento feminista
reafirmámonos en que _a única lei aceitábel
é aquela que ternos elaborado conxuntamente todas as organizacións·
feministas do Estado · español na
Coordenadora en 1981, con 1O artículos e .duas dlsposicións adiciona is.
dun informe elaborado pola
Coordenadora Galega de Organiza-

ª

·

,

Paus e vitórias

Segundo Ruiz de Pineda,- ·
Rarlamentário de H.B~

or

11

"Onte gañamos Lemoiz.
Despois gañamos o· referendo da OTAN. Hoxe a legalización. Mañá a Soberania.
Somos un povo humilde
con
dignidade.
Euskadi .
adiante". Con este texto, ou
outros semellantes, · veu
anunciándose a coalición
Herri Batasuna na prensa
basca destes dias.
Estas expresións sérvennos para tesfüicar algo Jtue
ven sendo fundamental naque!_ povo: a moral de vitória. Trátase dunha psicoloxia, neste sentido, semellante á dalguns povos de
Centroamérica que fan seu
o lema de "loitamos ' para ·
vencer". Non é unha loita
ou un sofrimento só testemuñal: sófrese para algo. A
legalización da coalición,
maldita en tantos lugares
fóra de Euskadi, é unha vitória máis dese povo e asi
se anúncia. A cancelaciónda nuclear de Lemoiz; o
non á Constitución; o non á
OTAN; .o medre nas ·movili-:
zacións, nas loitas cotidiaAs irmáns Asensio, seus pais e todos os que ·compciñian o cortexo
nas, iio grau de adesión e
colocáronse sobre o cadaleito para ims>edir que a P.olicfa o levara
credibilidade e, segundo vaos 20 . paílamentários en ~
ticinan os -por outra banno naris o terceiro buratiBascongadas e Nafarroa e
, da sempre sospeitososño". E o diá seguinte á foto,
os dous parlamentários en
coa veloz carreira, saía ·na
sondeos, un medre tamén
Madrid" tal e como lembraeleitoral.
prensa e por iso ·11e· puxeron
ba, ao se coñecer a sentén:..
o ''olímpico". Máis espectaDespois dun. longo toma
cia, Jan ldigoras.
·
culares foron as imaxes do
e daca através dos tribunais
Moral de vitória, dicíaque tiña comeza_d o en Marenterro, despois da morte
mos, e talante alegre e
zo de 1983, H.B. consegue a.
-como tantas outras- en
combativo, como resume o
"estrañas circunstáncias".
sua legalización como asolema que. eles mesmos fixeA nai,_a irmá, os demais miciación política apesar de
ro.n popular ..Un taJante que
todos os pesares. Ouen
litantes de HB, os amigos,
agora, despois da morte en
mais se degustou foi Fraga
agua_n taron a caixa en homHerrera de la Mancha de
e o próprio Ministério do Inbros mentr.es eses homes
Joseba Asensio, serve para
terior que, ao cabo, saiu dede un oitenta e tantos de
que os seus camar.adas o
rrotado na senténcia. Ouen
alto, botas, casco e fusil
· lembren con naturalidade e
se alegrou foi todo o pavo
desc9rregaban os ·seus golcariño, "Joseba, o o_/ímpico,
basca, desde as amplas supes, e o cortexo aguantanque cachondeo nos trouxe':'.
rrisas do lendakari peneudo, pausando a caixa na rua
mos cando contabas a invista, até. EE, pasando por
bilbaina e sentándose enriterminábel persecución dun
suposto por HB ·e . por un
ba para que non pudese lepolicía polas n,ias de Gaspovo que, como os líderes
vala a policia, e outra vez a
teiz no Aberri Eguna, até
dest.a última organización
receber paus. Todo se conque afina!, ao non che poindican, xa tiña legalizado a
verteu no veríc;f ico esperder coller, tirouche desesHB deste hai moito tempo:
pento de cando a monarperado a moca.. Non era
as 20.000 persoas do último
quia parla.m entária saca a
para m~nos a_sua desespe· Aberri Eg.una, silenciado
sua faciana de república baración e cabreo. Un canica. naneira.
por todos pero que ali estazo saído do teu :tiragomas
ban, ou.. a representación
M. VEIGA
estivo a ponto de face_rlle
"en máis de 500 concellos,

A legalización
·é outra batalla gañada"

FEf

Para lñaki Ruiz· de Pineda,
membro da Mesa Nacional de
Herri ~atasuna, a legalización
de HB é unha vitória importante se se considera que é a conclusión dun longo proceso no
cal estivo 'empeñado o Ministério do Interior. "Despois de tres
anos era importante gañar esta
batalla, para que a lexitimación
que nos dan a rua e os votos
se correspondese tamén a nivel xurídico".
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"Realmente o supremo non
tiña outra saída", valora Ruiz
de Pinedo. "De non ser asi teríannos dado a oportunidade
de levar o tema a esferas inter-·
nacionais, ademais entrarían
en contradicións cos outros tribu nais".

cm
paí
set
zac
ace
trei
tua
ter
gra
ció1
dac
faff
dm
onc
llór
de

"A legalización produciuse
moi apesar do goberno, indica,
pero para nós, no terreno psicolóxico, foi moi positivo cara
a demostrarlle ao noso pavo
como se conseguen as causas,
sen rebaixar os princípios, con
constáncia e con lo ita".
Nun contexto máis global,
Ruiz de Pineda afirmou a este
periódico que esta batalla gañada producíase nun contexto
onde xa se tonseguira o trunfo
do "non" á OTAN e onde se
está a producir un incremento
nas movilizacións populares".
Perguntado pela ameaza . velada que inclue a senténcia
cando indi-ca que a resolución
tomada non é óbice para que
no momento no que asi se considere a coalición sexa ilegalizada, Ruiz de Pineda resalta
que esa matización non é máis
que un indicativo da imp0téncia e do direito ao pataleo que
invade a estas instáncias especialmente ao Ministério do Interior que viu f·racasar os seus
múltiples intentos por impedir
a legalización".
O líder de HB estabelece
unha diferéncia nídia entre a legalización de HB e a legalización do independentismo. "HB
foi legalizada como "asociada-

voa

lñaki Ruiz de Pinedo.

C1
grar

ción política", pero HB non se
define como independentista,
nen como socialista, HB é unha
organización de unidade popular. A oposición á nasa inscrición baseábase na nosa negativa a acatar textualmente o
marco constitucfonal e a declararnos españois"..
En HB, ademais do numerosos independentes, figuran
coaligados dous partidos políticos: o histórico ANV, que está
legalizado e HASI, partido que
se define como marxista-lenin ista e independentista e que
segue a ser irrecoñecido legalmente polos poderes do Estado. Neste sentido "a legalización de HB non supón de nengun modo --segundo Ruiz de
Pinedo-, a legalización do independentismo".
M.V.

estado cfít1co
XESUSVEGA

Estába.mos asistindo á confrontación
suscitada entre Adolfo Suárez e Alfonso Guerra por mor da valoración dos
dez anos de post-franquismo cando,
de súpeto, tivemos diante dos nosos
ollas as iinaxes duns policias desputando -nas ruas bilbaínas- a posesión do -cadaleito de Joseba Asensio.
A tentación de exercitar a memória
resulta moi fo rte. Aquela "entrada
triunfal" en Renteria protagonizada
por un·ha compañia policial en 1976.
Aquela fofo inesquecíbet duns policías collendo pasteis do escaparate
dunha confitaría da devandita vila ...
Para Alfonso Guerra, sen embargo,
estas comparacións non serian procedentes. Daquela habia un presidente
·do governo -Suárez- e un mini~tro
do Interior -Martín Villa- marcados
polo seu pasado falanxista. Os governantes de hoxe son "democrátas de
toda a vida"; Dá igual que os sucesos
de Bilbao sexan_.parecidos aos de
Renteria. Hai un dogma de fé que non
se pode discutir: co PSOE existe·máis
.
liberdade que coa UCD.
Hai comentaristas políticos que. asumen con entusiasmo esta nova doutriná. Carlos Luís Rodríguez é un deles: "cada vez sentimos menos, moito
menos, a morte ~e Zabalza ou de Jo-

A incógnita do 23-X
seba Asensio que os asasinatos de
gardas civis _galegas, andaluces ou
murcianos". E unha confisión reveladora da evoluciQn de certos políticos.
En 1976 proclamaban a sua oposición
"á violencia véña de onde veña". Dez
anos ' despois, discriminan os seus
sentimentos en función de quen ·protagonice a violéncia. En realidade,
non descobren nen'gunha filo~ofía novidosa. Opinións como as de C.L. Rodríguez ratifican a virtualidade da vella afirmación de Clausewitz: "a guerra é a continuación da política por
outros meios". Aceitada esta visión
histórica da violéncia, os voceiros oficiais non deberian descalificar aos
que non eren qlie o GAL sexa un fenómeno puramente casual, froito do visceralismo conxuntural de tal ou ca'I ·
grupo de persoas. ·
·
·
os· sucesos de Bilbao revelan que a

r

liorta entre Suárez e Guerra non pasa
de ser unha parte máis da inevitabél
cenografia eleitoral. A política diferenciada do PSOE no contencioso basca
· non exJste. A recente legallización de
Herri Batasuna poderia ser valorada
como síntoma dunha inflexión na polític~ gubernamental se non mediase
a evidéncia dos recursos xudiciais
promovidos polo Ministério do Interior contra o recoñecimento xurídico
desa forza política. En realidade, o vicepresidente do governo só presume
de ter mellorado os índices estadísticos que se utilizan para medir a chamada "eficácia policiar'. Nen sequer
pode reclamar a paternidade da socorrida "reinserción social", previamente · patentada por Rosón e . Bandrés.
Ainda que Alfonso Guerra non o ·reivindique, só existe unha circustáncia
rigorosa mente · nova na história dos

últimos catro anos: a actuación do
GAL.
Para comentaristas como Carlos
Luís Rodríguez, o 23 de Xuño pode
ser un mal dia. Como explicar o mantimento ou medre do apoio eleitoral a
HB? Que calificativos utilizar para descreber semellante comportamento SC!cial7 Para quen aceita a institucionalización do Waldheim español c<?m~
xefe da oposición, non resultará d1fíc1I
recorrer ao "primitivismo selvaxe "
dunha boa parte do povo basco como ·
causante desa "anormalidade eleitoral". Ao cabo, C.L. Rodríguez p~efire
esquecer as condenas de marte firma. das por Fraga e outros aspira~tes a
parlamentários antes que realizar ·O
esforzo de entendimento das razóns
que explican os resultados eleitorais
de HB.
. O 22 de Xuño rematarán as especu- .
lacións: .saberemos se o PSOE -manten a maioría absoluta, comprobaremos o teito de Fraga, coñeceremos a ·
"chance" de Suárez e de· Roca! y~r,e
mos calé o efeito eleitoral da d1v1s1on
existen~e no comunismo ofici?I... S~~
embargo, o 23 de Xuño s~guirá exis
tindo unha incógnita: que fará o novo
go.verno diante do~ resultados producidos en Euzkac;ti? Unh_a per~unta qu~~
nesta aborrida campana ele1toral, Fe
pe non quixo ou non soubo respostar.
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Que incómodo debe de ser t'er un viciño que ct}e debe l00.000
rnillóns de dólares, catorce billóas de pesetas. E o que lle pasa
aos EE.UU. con México. Os Estados ·unidos Mexicanos,
organizadores do Camp·eonato Mu~dial de Fútboi de 1986, están

empeñádos en arcanzar ao Brasil nó primeiro posto do infame rol
de Es~ad-<?s debedores a esc~la mundial. Comezan agora a nascer
os pnme1ros nenos concebidos cando o devastador seísmo do
fin do verán pasado. Que futuro lles agarda? .
.

México:· fútbo~, o derradeiro milagre
FERNANDO CARBALLA

o

terremoto que arrasou o centro da Cidade de México, ademais de pór ao descoberto a incúria e a corrupción ~os administradores e contratistas das
obras d~ ?onstruci.ón. de ~9if~
cios ofic1a1s, const1tu1u a ultima chamada " para os mexicanos para o seu eterno Partido
Rev~lucionário
Institucional,
para 77 rnillóns de hom~s e
mulleres enfrentados ao mexcusábel destino de erguer un
país que até os primeiros anos
setenta parecia un foguete lanzado ao espácio do desenrolo
acelerado e contínuo, para cair,
tres lustros despois, a unha situación na que o próprio PRI di
ter localizado a existéncia de
graves problemas de desnutrición en cuarenta m illóns de cidadáns, onde a mortalidade infantil supera en ci neo veces a
dos países
desenvolvidos,
onde hai un déficit de 4,5 millóns de vivendas e unha tasa
de desemprego do 50% da povoación activa.
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Contra esta realidade sangrante, a revista alemana Der
Spíegel mentaba, en Xuño de
1982, ao ex presidente López
Portillo como unha das maiores fortunas do mundo: só era
catedrático de Universidade e
funcionário público. México
ten a frota de avións privados
máis grande do mundo, detrás
dos EEUU. Un banqueiro mexicano dispón dun DC-10 intercontinental para os seus desprazamentos privados a Europa sen escalas.

·Situación económica desesperada
México esta exángüe. A sua
economía está desventrada. O
servício da débeda (intereses
·máis amortizacións) representou, en 1984, 16.000 millóns de
dólares, ou sexa o 57% do valor das exportacións. O excedente da balanza comercial-(exP.ortacións/i mportacións) reduc1use no 85 á metade do ano
anterior. As reservas brutas do
país cairon a 4.000 millóns de
dólares, tamén a metade. O dólar pasa de valer 200 pesos a
500 no mercado libre. A inflación alcanzou o 64% anual no
1985.. No que vai deste, xa su,p~~a o 88%. O déficit presupostano .chega ao 10% do Produto
Nacional Bruto, contra o 5,5 re~omendado polo FMI. Para pailalo, o goberno recorre ao
mercado financeiro interno e
ao aforro: bonos e pagarés do
Estado que inflan de maneira
espectacular a débeda interna.
Como o diferencial de inflación
cos EEU~ (mais do 60%) provoc_a fux1das masivas de capi~al, o, goberno decreta tipos de
!nte re~ .í!"oi .elevados para as
1mpos1c1ons a prazo fixo (até o
70% a tres meses). Resultado:
crece o gasto público -no ano
85, º· servício da débeda intern~ fo!.superior ao da externad~~minución d~ liquidez despo~
ni el para os investidores priv~~os e consecuente ralentiza~ion da economia, debilitación
/ Peso, aceleración da· inflan1º~ e desconfianza na moneda
t acional e, quod erat demons.:.
::n~~m pero a contrariis, a
. Seasio~ de capitais ... aumenta!
gun o . , Newsweek,
hai
60 .ooo
m1llons de dólares de

república mexicana só lle ¡Que. da a atroz penetración ianqUi,
·a ameaza de integración no es_pácio económico do Norde re- ·
volto e brutal, a virtual renúncia á soberania nacional.

Os reflexos políticQs Qs EEUU,-coa reorientación . da
política económica mexicana,
logran un dobre obxectivo: alonxar ao viciño do precipício financeiro e recortar a sua ma. rxe· da manobra no Grupo de
_ Contadora. Está por ver que
esta estratéxia, tan de xadrez
kissingeriano, teña éxito nalgun dos dous alvos.
En calquer caso, naquela
efervescente caldéira cócense
profundas transformaci'óns políticas. O sistema ·imperante,
que xa vai para sesenta anos,
baséase no PRI. Octávio Paz
descrébeo asi: "A base .do sistema é o control das organización · obreiras, campesinas e
populares. Pero a palabra control contén a idea de dominación e mando; a relación é
máis subtit e libre. A integración dos dirixentes populares,
máis ben por cooptación, dentro do grupo dirixente do país
non explica inteiramente o fenómeno. Hai outro factor: o
pop~lismo. Hoxe critícase o populismo con razón, pero esa
critica non debe ocultarnos os
seus .asp-ectos positivos; nunha .
sociedade como a mexicana,
na que os pobres son tan pobres e os ricos tan ricos; o populismo, ainda que manirroto e
demagó~ico,
equilibrou un
pouco a balanza no pasado". Para Heberto Castillo, líder
do Partido Mexicano dos Traballadores: '~Este é o país dos
milagres. Cuarenta anos consecutivos de saqueo desde o goberho e, milagre, o país segue
a ter riqueza. Cuarenta anos de
contrarrevolución aberta, de
.entrega da nosa economia e
cultura ·aos ·Estados Unidos e
seguimos a ser .mexicanO,s e o
. .Gobemo.,_revoJuciooário ".
Para as clases médias, surxida'S 'do--"beom" dos anos 50 e
60, a situa('.iÓn~ do _'p~ís e-·espeJ
cialmente frustante. Con efeito,
a pequena burguesía, sen acceso á protec.ción social estatal, e
tratada de manera moi pouco
"sensibeln -lémbrese a maMentras se celebra o Mundial, en meio do derroche rle dólares, a realidade do país circula proibida aos
tanza de. Tlatelolco ·en 1968-,
olios do visitante
nutre avidamente as filas da direita máis reaccionária. Trátase
impositores mexicanos en banconsabida retórica neoliber?I. . os investimentos extranxeiros
dun fenómeno eleitoral e ideo- ·
chegaron aos 2.000 millóns de
cos estadounidenses; Le Fígalóxico e tamén, en certa mediro eleva a estimación a entre
Collido entre os fogos do na- dólarf!S, contra 1.400 no ano
da, internacional, ·explica o eco100.000 e 120.000. ·
cionalismo (representado por anterior.
nomista 'J orge Castaneda. O
Fidel Castro e Alan García) e a
PAN (Partid.o de -Accioón NaMéxico
liquida
asi,
tras
cuapresión dos grandes acreedoA trampa neoliberal
cionaJ), implantado sobre todo
res, o goberno mexicano xest.i- renta anos, o modelo econó'mi. nos estado do Norde fronteiricula e reclama veementemente co chámado de "substitución
zo, está empapado de ideoloxia
unha reduCión dos tipos de ·in- de importacións", adoptado
ultraliberal, neoconservadora e
des·pois
de
1945
a
proposta
de
· Para o Fondo Monetário Inter- terés da · débeda consolidada,
democristiana-, pero sobre todo
nacional, México converteuse, ·- moviliza ao grupo de Cartage-_ CEPAL (a · Conferéncia Econo· pro::americana, animando e alimica
pára
A.
Latina
da
ONU).
de modelo a seguir polo debena, pero alíñase coas posicións
mentándose· dos costumes e
dor latinoamericano, en exem- de Washington e dos organis- Un ·proxecto de desenvo.1-vi ~
modelos de consumo calcados
plo a repudiar. Apenas . nun
mos financeiros i".lternacionais .. mento autocentrado . malogra- · dos USA, que caraeteríián as
do por unha qurguesia apodreano. Os EEUU. manifestan ó
clases médias ás que vampiriseu medo á suspensión de pa- Solicita a adesión · ao GATT, · cida, detentadora dun aparato
zan
e "clientiliza". Radicalmenun
Partido
corruptos,
estatal
e
pondo
fin
a
cuarenta
anos
de
gos unilater:al. Logo,· non sé' tete anti-nacionalista e pro-ianclientelistas, expertos no frauria avanzado nada en catro . proteccionismo e anúhcia a priqui, aprovéitase da neglixéncia
de eleitoral, despilfarradores
anos, cando López · Portillo vatización· de · 236 das 840 so·e corrupción do PRI para consdo tesauro de todos os mexicaanunciou a moratória no abono ciedades estatais. Estados Unitituirse na segunda forza polítida débeda que deu o pistoleta- dos esixe --e consegue-- unha .nos, e torpedeado por un sist~
ca, e, co apoio e simpatia dos
zo de saída ao gran debate do maior abertura · do mercado. ma finaceiró internacional que
EEUU, conformar a alternativa
subcontinente latinoamerica- mexicano aos produtos impor- · suministrou os inxentes ca~i
ao
Partido Revolucionário Institais
(a
débeda
mexicana
tripli..,
tados,
a
eliminación
dos
obstá'no. O FMI es-ixe tnáis e máis:
tucional para cando a comple- ·
cause do 75 acá) par·a unha in- culos ao investimento extranxa alianza de clases que forma
dustrialización acelerada, sen
plans de "axuste" e redución xeiro, medidas ·fiscais e moneo poder en México rebente en
planificación, que conduciu· á
.do sector público,_"mercadiza- . tárias anti-inflacionista.s, privamil anacos. ·
inevitábel
bancarrota
.
.
Agora
á
e~onomia.
En
1985
tización
da
ción" absoluta da economja, a
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Cerre
das Escolas de Enfermeria
en duas das províncias
en pior situació~ sanitária
.

1

-

cola~ de Cartaxena, Vigo e
Tanto en Lugo como en Vigo
Lu~o.
.
veñen producíndose diversas
' Na comarca de Vigo, argumovilizacións levadas a cabo
mentan os alunos, como en
por estudantes das escolas de
toda Galiza, arrástase en retraenfermaria respectivas ante
so recoñecido no desenrolo saunha ameaza de cerre dada a
nitário que vai dun 30 a un 50
coñecer polo Ministério.
por cento a respeito do resto
As negociacións nas q1:1e ultido Estado. Ese déficit só. se
mamente participaron alguns
pode correxir con novas hospiministros en campaña eleitoral
tais e tendo escalas na que se
non teñen alcanzado ainda sen
formen ao persoal sanitário'.' .
embargo nengunha concluTamén sinbalan os alu nas
sión.
que "as comarcas de Vigo e
Nun escrito entregado polos · Lugo teñen un potencial de as_ alunas de escala de Vigo ao
pirantes a cursar a carreira de
Ministro de Transportes, Abel
diplomado en enfermaria, que
Caballero, explícase que o lnsanon poderian realizar estes eslud xustifica a sua decisión de . tudos se se suprimise a escola
cerrar a Escala de Enfermaria
debido a razóns económicas,
de Vigo en base " ao excesivo
de traballo, e traslado a outros
número deste tipo de centro~
lugares".
docentes e a unha irracional
O ministro Abel Caballero
distribución xeográfica dos
fixo constar nestes dias o intemesmos". Na actualidade en
rés en zanxar o asunto o antes
Galiza existen dnco escalas de
posíbel sen máis declaracións .
enfermaria: a de Pontevedra,
Os alunos da Escala de Enque depende da Deputación, as
ferma.ria de Lugo tiveron xa a
de Lugo e Coruña, que ao igual
necesidade de levar a cabo rhoque a de Vigo, dependen do Invilizacións hai un par de anos
salud, e a de Santiago, que depor motivos semella ntes se
pende da Universidade. Sen
ben, naque! momento, conseembargo a orde de cerre tan só
guiran evitar o cerre.
atinxe en todo o Estado ás eslnténtase asi facer máis comCada dous minutos.desaparece
verdes da Alemaña, Suíza e
M.V.
petitiva á CEE neste eido, sounha explotaCión agrária no
Fráncia.
bretodo frente a EE.UU.
Mercado Comun, segundo maO principal ponto tratado foi
nifestou o vicepresidente da
sobre os efeitos do Mercado . Para seguir estudan~o os
Comisión de Agricultura do
.efeitos do Mercado Comun e
Comun nos agricultores euroParlamento europeü nunha · peus, chegando á conclusión
as accións a seguir, os sindicareunj,ón qu~ ti~eron. en M~d.rid
tos presentes· acordaron ter
de que era ruinoso e propondo
diversos sindicatos agrarios
unha nova reunión no mes de
a concienciación da xente para
dos paises ·integrados na CEE,
Setembro, que será convocada
CEE.
intentar
sair
da
entre eles o Sindicato Labrego ~
polas Comisiós Labregas.
·
Por parte do vicepresidente
Galega, Comisións Labregas.
Por outra banda o sindicato
da Comisión de Agricultura
Ademais deste sindicato .gamerciantes do Príncipe, os
Na coñecida e comercial
galego ·tamén se reuniu a pasadeuse a coñecer un . plan pol9
lega participaron representanencarregados de distriburua vig4esa do Príncipe
da semana cos sindicatos da
que se pretende reduéir desde . cornisa cantábrica para tratar
tes da Unión Valenciana,
ción, os armacenistas ...
cada ano cerra algun estaun 6 por cento a un 2 por cento
Unións de Castilla e León, o
belecemento. Os manidos problemas do précio do
A pasarela, o dansing,
as explotacións ag_rícolas dos
Sindicato Obrero del Campo de
quies quedan espidos e as
lejte que nalgunhas partes eslembran lenemente os fi lpaíses comunitários, implanAndalucia, o Sindicato Portulunas clausuradas á ollada
tán senda inflados mentras
mes de bailes eufóricos e
tando unha agricultura de tipo
gués. do Campo o E.H.N.E. de
do posíbel comprador.
noutras non _chega ao mínimo.
borracheiros na retag uarindustrial onde as pequenas
Euskadi, asi como técnicos e
Logo virán as várias capas
da da guerra. Daquela as
explotacións non terán cabida.
A.E.
representantes dos partidos
de cola intercalándose endamas bebian para esquetre os carteis de Xanadú,
cer aos seus homes que
Massiel e Unificación Comorrian na frente. Agora
munista de España.
as nosas señoritas entoan
Mais ese outro dia o
cancións lixeiras, frívolas
Príncipe estaba espetacue sen pretensións que allar: n.o meio e meio tiña
cancen
máis alá dun vecolocada unha iluminadírán.
sima pasarela por onde
Cultivo das apariéncias.
desfilaban mozos e mozas
O aumento da alineación
exibindo os bañadores de
comP._ensa a fa lta de cartemporada.
Fotógrafos,
4.-Praia das Lapas (á beira sas, feces, plásticos e outras
tos. E falso, pero cantan :
cámaras e un grupo de
A Sociedade Galega de História .
substáncias sintéticas ... Produque marran os f eos e os
xente contemplaban atenN·atura.1 (S.G.H.N.) ten presen- · da Torre ·de Hércules).
,· d
cíndose un aporte de contamiparados. Como se escontos.
Asi
deben
ser
as
ruas
tado no xulgado de guarda a
5.-E tres pontqs_ mais _ e nación á ría moi alto, perxudiderse detrás dunha pasade Paris, dixo alguén.
devandita .denúncia, referida
vertido no porto de ·A Coruna.
cando a vida nela existente."
rela fose soluciona r algo.
Pero en Vigo -non se
aos pontos seguintes:
O problema da calidade da
· Por se fosen constitutivos de
vende nada, cada vez meM.V.
1.-Cólector· xeral ·novo e veágua acentuaríase no primeiro
infracción ao contravir a "Lei
nos. Sábeno ben os collo que verten en punta Meixie
cuarto
pontos,
por
seren
esde protección de Costas" inllosa (Labañou), San Roque de
cumpríndose as normas para o tes importantes zonas de baño.
Afora e na Dársena.
Tamén se sinala da denúncia
vertido de águas residuais ao
mar. "Pensamos que estas nor- como presunto cuJpábel ao
2....:_Peirao de San Diego
mas non se· cumpren, indica a limo. Sr. Alcalde de A Coruña,
onde desemboca o rio MoneSGHN,
xa que nos devanditos D. Francisco Vázquez Vázquez,
los.
pontos son· perceptíbeis partí- na sua categoria de máximo
3.-Casabranca · (perto do
culas boiantes, escu~as, gra-. responsábel deste concello.
Peirao de. petróleo).
-
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Os sindicatos estudarán en Madrid a política da CEE
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Unha pasarela
na rua do Príncipe
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A.· SGHN denú11cia o vertido de águas

residuais dá re~e de. esgotes de A Coruña
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Nacionalistas na emigración.
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lao en Pasaia (Euskadi)
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Seis millóns

para un descoñecido
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Seis millóns trescentas
trinta e unha mil duascentas dezaseté pesetas é o
presuposto previsto, nun
princípia polo concello de
Pontevedra · para facerlle
un monumento ao "Soldado descoñecido"
O 12 de Agosto, aproveitando os numerosos visitantes que se acercan a
Pontevedra polas festas
da Peregrina, é o dia previsto para inauguración-·
desté xigantesco artefactp
·que moi probabelmente
supere os 20 metros de al·. tura.
Para os que coñecen o

.

na1
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proxecto, a obra ven ser
unha cópia da Cruz dos
Caídos que xa existía na
Alameda, coa diferéncia
de que agora non leva , o
xugo e as trechas, senon
outro tipo de adornos entre os que figura un bust~ .
que ameaza con ser mo1
semellante ao alcalde;Rivas Fontán xa fixera irtscreber . exemplarmente ~
seu nome na fonte luminosa. Estilo arquitectónico
grandilocuente pero J:>Obre
é o calificativo que para os
entenpidos merece a obra.

M.V.
A esquerda o 1º de Maio en Zurich. A direita descubrimento dunha placa a Caste- .
· . L _______;___~::__...:.·-~--~....::...--:------
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stamos·en periodo eleitoral e non resisto a
tentación de facer algun comentério de fondo ao acontecimento. A arqueoloxia deixa
'entrever que no princípio
existía a democrácia directa.
Todo adulto, e érase adulto
-desde a adolescéncia _:ou sexa
desde os 10-12 anos, pertencia á asamblea, home ou muller, por un igual. Ainda se
practica nalgunha vila galega
e nalgun cantón suizo para
menesteres especiais. A presidéncia da asamblea era puramente honor(fica. Nalgun
periodo presidírona só mulleres. E solia ser a persoa de
máis idade.
En situacións críticas dos
povos emerxe este direito e
deber da asamblea directa.
Na famosa Comuna de Paris,
no fina l do zarismo en Rúsia
a xeito de soviets municipais,
de fábrica e do exército, no
Maio do 1968, en universidades e en fábricas, outravorta
en Paris, na agonia do franquismo no Estado español, a
maneira de Asociacións de Viciños ou nunha grande Asamblea en Cataluña con subasambleas de bisbarra, de munidpio, de bárrio, de sector,
de esco ta ou universidade, de
empresa,etc ...
Na miña opinión, non debera desaparecer nunca ainda
que outras formas de exercício político permanezan vixentes. A democrácia directa
presupón o povo organizado
e, no seu caso, movilizado en
contra dunha sociedade masificada e, portanto, manipulábel en extremo. A democrácia
directa é a vixiláncia permanente en frente da autoridade
de representación, en frente
do Estado constituido e, sobretodo, frente das terríbeis
acumulacións de poderes fácticos existentes hoxendia nas
alturas: burocrácias, espionaxes, exércitos, bancos, multinacionais, etc ... A democrácia
directa é a defensa contra a
alienación política de que talaba o xoven Marx nos seus
"Manuscritos": abandonar en
maos doutros as miñas inalienábeis responsabilidades políticas.
Cando se preparaba a última Constitución, incluianse
no capítulo de honor dedicado aos direitos fundamentais,
os partidos, o exército, os sin~icatos ...Eu propuxen que se
· 1ncluira o direito á asamblea
pop~lar directa. Alianza Popular t1ldoume de "paleolítico" e
os socialistas de "medieval".
Ironizaban: "ese señor senad~r ensoña con celebrar reunións a prado aberto en pleno
luar" . f iquei só. O insi~ne Senado liberal non adem1tia a libre competéncia da voz espontánea e directa do povo.
Tense dado como Qrande
argu.mento a imposib1lidade
t~cnica de reunir e comunicar
directamente tanta· xente
como anda hoxendia polo
mund.o. Sempre que
exerceu h1storicamente este direi- ,,.
to, ~ebateuse o argumento
fraccion~ndo as asambleas:
~~r bámos, ruas, edifícios, fáncas... E aceitando asam- ·
bteas superiores con repre:entantes das inferiores, pero
,,en mandado por '8mpo fixo:
d~empre elexíbeis, sempre
isponfbeis", con vixiláncia
co~trnua, con direito ao veto

se

.

MANUEL LUEIRO REY

Soster que a realidade -oú
a .verdade, que ven sendo a
mesma gaita coa mesma
palleta- pódese dirixir mellor cara ó ben fuxindo da
xenreira (non confundamos
xenreira con odio, poia a·
xenreira é a tenacidade dun
sentimento ferido; e o odio
· é invencible e noxenta repugnancia que degrada) entando que é un falso conceito que usa, por malas mañas, aquel que viveu sempre da carne podre.da traxedia allea.
. Cando a sensibilidade humán é ferida, resulta imposible a delicadeza nas relaciór'!s sociais. As palabras
gue1man o ceo da boca e
fanse bruscas mais - non
inxustas. Entón o dicir brinca-- da sinxeleza, ubeatíficamente candorosa " --como
a virxindade das monxas
que é sempre ·dubidosa po-· •
los currunchos dos seus hábitos- ao luír aspro que é
vitalidade e enerxía, dando .
lugar a que a interxeición
que se coñece,como un mal '
falar-· (como p-or exemplo ¡o
caralla!) apareza con oportunidade para temperar o·
azo, pois ante os feítos ·do
nemigo, ou sen ser do nemigo, feitos incomprensibles, a linguaxe .exerce unha
aviveza defensiva como función ' natura que nasce no
máis íntimo do individuo.
Tiro do fío desté xeito
porque nestes días estou,
_como calisquera cidaaán,
. mergullado na loita eleitoral, queira ou non queira, e
mentras vou lendo as listas
dos que se preséntao, unhas veces cabréome e ou-tras bótome a rir, aínda que,
como di unha paisana do
meu pobo, son cousas de
e á separación. Hoxendia,
ademáis, con teléfono e, ainda máis, coas novas tecnoloxias, é posíbel un estado
asambleário de consulta permanente multilateral.
Pero as cousas reais foron
por outros derroteiros. Os
grandes imperialismos roubaron a forza do povo, transf9rmada en capital, e acumulárona en cantidades inconmensurábeis nas alturas. Manda ·
sempre a forza do povo, pero
desde as alturas e sen o povo.
O rei absoluto gobernaba,
non pola grácia de Deus, senón coa forza chegada do
povo, sen permiso do povo e
para explotar máis ao povo.
Eso é o poder.
Unha misteriosa dialéctica
cósmica ergueu finalmente ao
povo que conseguiu impór o
sistema eleitoral da libredemocrácia, a partires da Revolución frélncesa. Pero ainda
antón o .povo foi bulrado. Permitiuselle dalgunha 111aneira
o acceso ao poder político,
pero de nengun xeito ao poder económi~o. E precisamentre o poder político só é
realmente exercido desde o
poder económico. Como diria, máis tarde, Lenin, "libertada, para qué?". Por iso
Marx inventa a socialdemo-·
crácia. En vet dé distribuir
mellor os votos, distribue mellar o diñeiro. En vez de destruir aristocrácias políticas,
destrue aristocrácias económicas.
Hoxendia ..no oeste, con excepcións, está vixente .ª libre-

democrácia e no este a socialdemocrácia. De feíto nen é libre a libertada do oeste nen
social a sociedade do este. No
oeste manda o máis forte. No
este manda o burócrata. Pero
nos dous hai misturas. Nos
dous o poder opresivo da altura tende a aplastar, na base
do povo, o direito raíz a facer
pohtica directa. No Estado español hai representantes elexidos e hai burocrácia estatal.
E uns e outros andan teledirixidos polos grupos do poder
fáctico. Por iso, ainda que isa
Constitución, redactada de
costas ao povo e perfeitamente consensuada nas alturas,
non recoñeza o direito á
asamblea directa política, non
cansarei de recomendala en
todas as partes. O direito de
reunión e o de asociación
fan,o posíbel.
Os partidos clásicos son nem igos da democrácia directa
porque ~la resulta ser un fis.cal permanent~. Os partidos
clásicos introdúcense no ancho e sempre maioritário
povo traballador oprimido proletários do mundo ·unídevos I 1- e divídeno inxectando
enemistades e "batalliñas" de
clase fictícias e fantasmais.
Ben o dicia . e debuxaba o ·
voso entrañábel Castelao nos
seus ácedos chistes. Uns amigos artesanos· de Ferrol. rega.láronme un deses dibuxos reproducido por eles en madeira e pirqgrabado. Adxúntoo.
Cando o povo quere xenerar unha candidatura de auténtica representación, esta

candidatura representa ·dece_nas, centos de asambleas ·de
base que a vixilan e apoiana
na sua xestión, porque os representantes suben á altura· o
verdadeiro querer da base.
Non como ocorre que os políticos baixan á base o querer
da altura. Esos non son representantes, son apoderados e,
con qué poder!!. Gañar sen
forza de base non é gañar, é
perderse e perder ao povo;
Nestos dias de mitins incontábeis, non slirxirá algun
povo, ou bárrio, ou fábrica
que se negue a receber ás
candidaturas por separado?
Non seria ·mellar recibilas todas xuntas para oilas comparativamente -e para que os
candidatos se escoiten entre
sí? Os oradores..J.10n poderian
dicer segundo que cousas·
porque· llas desmenterian os
seus opositor~s. Ainda no
povo, bárrio ou empresa poi- .
dera antes ter celebrado a sua
asamblea. de base e ter ·establecido o programa da sua
comenéncia a presentar á
mesa d~ ·candidatos. Nas seguintes eleicións poderia revisarse o cumplido e. o non
cumplido.
Fainos falla un povo non
alienado políticamente. Só
unha grande unión na base
pode frenar o poder económico expoliado ao povo durante
séculas. E eso só por poñer
un comentário á via eleitoral
da libredemocrácia. A democrácia plena require ademáis ·
outros camiños.
LlUIS M• XIRINACS

chorar que che dan ganas
de rir como se a/guén che
estivese facendo coxégas.

Ollando de popa a proa,
pola banda de estribor, están, como sempre, os her- '
deiros da semana tráxica no
ano nove de Barcelona, da
guerra de Marrocos, de don
Juan March -o derradeiro
pirata do Mediterráneo- os
herdeiros da "cruzada liberadora" do 18 de Xulio do ·
trinta e seis. Non hai máis ·
voltas que darlle: están os
que hoxe se lle chama "poderes fáticos".

E pola banda de babor, un
atopa toda erase de paxaros, dende pimpís astra o
paspallás, o par~al, a bubela, o corvo marmo, que se
chumba ~ xamáis se afo9~,
o cuco re1, caa~os anos v1v1rei, (moitos, moitos, moitos
cucos) e non fallan os corvos mouros de terra· co seu
,· cuá!-¡cuát-¡cuá! que faan de morte. '(Tamén hai,
¡home!, algún reiseñor o al. - gún xílgaro, que non todos
son xudas e aproveitados.)
E entón·, como penso que
tamén están facendo os demáis, busco aos meus, mais
non os atopo. N·on é que eu
seña un caso úneco. ¡Coida:
do 1 O que é, é que os meus
·(ou os· que eu pensaba que
eran os: meus) deron un
pulo ao rivés e andan mer. guitados co que eu entendo
que é a borralla, facendo
_uh ha mestura que nen Deus
entande, pois non .é ·doado
?CUntar a auga co aceite aínda .que séxa auge .bendita,
nen tampouco se pode trabucar --como di o pobo cos
seus ditos contundente- o
touciño coa velocidade.
Total: Busco e rebusco e
non ~topo ós melis.
- (pasa á páxina 23) .

Co apoio de CG, PSG-EG e BNG·
. .·,.

A mesa ·pola
Norm.a lización
Lingüística levará as Suas
,_ pr.opostas ao Parlamento

Mentres a Xu,ntá ·segue _a entregar medallas

A. Fundación· Castela·o
impedida de funcionar
por falla de cartos ·. ·
Despois de máis de 6
meses desde o seu
nascimento, a
"Fundación Castelao"
segue á expectativa de
obter algunha das
finan·ciacións prometidas
que ,lle permitan unha
certa operatividade alén
do simbolismo da sua .
existéncia.

Avelino Pausa Ante/o-, tentarase organizar parte deses actos conxuntamente coa Universidade. No vindeiro outono haberá en Compostela un colóquio sobre Castelao e tamén se
prevé -dependendo da equipa
reitoral que teña sido elexldaun plan de investiga.ción para
elaborar un estudo crítico do
"Sempre en Galiza".
~ Outras ideas pla!ltexadas no
seo da Fundación desde un
princípio, como a edición do
Até agora a '~Fundación Caste"Epistoládo" de Daniel, ficarán
lao", que preside -Ramón Martíainda niso, en ideas. Porén os
nez López, e cuxo animador
·animadores da Fundación preprincipal é Avelina Pousa Antevén organizar un acto o vindeilo, só ten ingresado na sua cairo 28 de Xuño con motivo do
xa o diñeiro dos sócios fundaaniversário do plebiscito automentais -20-, os cartos dé
nómico do 1936, no que reunialgo máis dunha dúeia de con~
rian a toda_s aquelas pérsoas
cellos (Santiago, con 200.000
que participaron na patriótica
. pesetas foi quen máis aportou,
campaña,_ e que conseguiron
e, despois houbo entregas de ...__ sobreviver á brutal represión
25.000, 10.000 e 5.000 pesetas),
posterior e a estos 50 anos de
e os cartos librados ainda nessiléncio e tantas veces esquecites dias, despois de ter s~ído
mentos.
dem,mciada esa indixéncia,
pola Presidéncia ·da Xunta:
lndiferéncia do Conselfo
300.ooo·pesetas.
_
de Cultura;
A esta aU.ura, segue sen sede
-só precisarían unha pequena
A posición do Consello de Culofic1iña--, e tense que empretura Galega non deixa de ser
gar o t eléfono particular do Sechamativa. Cando o ano pasacretário. Como Jabor público a
do sairan á palestra polos moiFundación só pudo aparecer
tos millóns que devoltaron
cun. cartel, distribuído desde
",porque non os gastamos",
primeiro.4e ano que foi editado
ag·ora anunciaron como resgratuitamente grácias á xeneposta · ás peticións da Fundarosidade de Isaac Díaz Pardo, e
ción Castelao que, ,; as proposxa ten precisado dunha seguntas que tan non son competénda edición, sendo distribuído
cia nosa financia las". lndepenen centros escolares, culturais, _ dentemehte de que se .faga diaxu~enís, ofidais e por centros
na administrativa o certo é que
galegos na emigración.
vários dos membros do Consello de Cultura tamén son iniciaBoas ideas non realizádores da Fundación Castelao,
beis
·
como é o caso do seu Presidente, Ramón Piñeiro, e o seNo proxecto da ·Fundación figu·cretário, Sixto Seco.
. .
raba con prioridade a celebraNunha recente intervención,
ción dun seminário sociolóxico
Ramón Piñeiro veu dicindo sointerdisci.plinar, con vocación
bre a celebración dun simpósio
de exau.stividade e continuidade no futuro, que servise para, · sémellante ao .do ano pasado
sobre Rosalia que "Rasalia é ·
con amplitude de miras estuoutra causa. Non se pode comdar e aprofundar no le9ado poparar Ca'stelaa", o que provolítico, ideolóxico e art1stico de
cou unha arada protesta . de
Daniel Castelao. Na idea conPausa Antelo, presente, · no
templábase concentrar en Galisenso
de que "se ben as comza a todas .aquetas persoas,
hoxe polo mundo adiante, por . paracións·son odiosas, sempre
que se fixeran serian a favor de ·
mor do exílio económico (emiCastelao ". Plantexadas, en cergración) e -político. Nos cálculos feitos este encontro poderia · to. senso, esa p'o lémica por escrito, a·resposta do ConseUo da
importar perto dos 15 millóns
Cultura era a inhibición e ·o
d~ .p~setas,, e a própria equipa
tono máis conciliatório e máis
que mterv1ra no congreso sopaternal "desexámoslles bons
bre Rosalia participaria na oréxitos";
ganización. A resposta oficial
Menti-es a Xunta segue. co ·
foi sil~nciosa, tanto que nen a
seu pingar medallas; cinco
houbo.
máis no último Consello da
Agora, · coa paciéncia habiXunta.
·
'
tual - "teremos que agardar
tempos me/lores", dicíanos
X.e.
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Coalición Galega, PSG-EG e
BNG están a realizar nestes
dias diversas xestions para presentar no Parlamento Galega, e
de maneira conxunta, . unha
proposición non de lei que mellora a polític~ oficial a respeito
~a normalización lingüística.
A proposta seria realizada a
· iniciativa da Mesa Permanente
p·ola Normalización Lingüística
que realizou un encontro recentemente en Compostela e o
seu contido viria ser un resumo
aas
principais
conclusións
aprobadas neste encontro.
A proposición non de lei
comprenderia, entre outros, os
seguintes aspectos:
Ensino: -Oué o idioma de
toda a Administración educativa en Gaíiza sexa o galega con
exclusividade:
-Que nó próximo ~urso se
imparta, como mínimo, o 25
por cento de todo o ensino en
galega e o 50 por cento onde
isto xa estexa conseguido.
-Que se faciliten a comezos
de Setembro dados sobre estes
obxectivos.·
Meios de Comunicación: Derogación do actual decreto de
axudas e elaboración- dun novo
no que se prime aos que utilicen o galego en máis do 50 por
cento.
-Distribución equitativa da
propaganda institucional.
-Uso exclusivo do galega
nos meios de comunicación
- públicos, inclusive na publicidade.
Administración: Uso exclusivo do ~alego na administración
autonomica e local e na estatal
en Galiza.

-Que o coñecimento dogalega sexa esixido aos cargos
da adminjstración.
·
-Que na administración de
xustícia se respeite e se promocione o uso oral e escrito do
galego pondo como prazo máximo o dun ano para regular a
documentación.
Criación literária e científica:
-Que a publicación e subvención de textos non sexa obxecto de restriccións ideolóxicas
nen normativas.
-Inclusión da literatura portuguesa e brasileira nos temários.
No tocante á estandarización
ou normativización os pontos
esenciais serian os seguintes:
-Propugnamos un diálogo
frente á imposición para procurar un acordo dentro da liberdade e pluralidade.
-Frente ao deterioro do
noso idioma a expensas do español propugnamos unha estandarización que reintegre o
galega no ámbito lingüístico
que lle é próprio.
-Propoñemos unha estandarización baseada no acordo
ortográfico do a110 80.
Nestes dias a Mesa permanente pala Normalización fixo
público tamén un comunicado
de apoio ao secretário xeral da
INTG, Xan Carballo, detido por
defender o direito ao uso do
gale~9 na ~dministración de
xust1c1a, as1 como a todos
aqueles que defenden o uso do
galega nos tribunais.

Re$ol·u ción
sobre o uso do
galego en ·
, .
varias
asignaturas
.Segundo jn~ica a Dirección Xeral de Política lingüistica nun
ha resolución "O Artículo 2ºapartado 3 do Decreto 13511 98
orde!1a, sen prexuício das excep~1óns qu~ contempla, que
as hng~as ve1culares do ensino
en Gahza sexao, indistintamente, o galego e o casteltano, deb~ndo o órgano superior competente do respectivo dun e
outro idioma"
"E coa finalidade de có-honestar na maior medida matér!as de lfngua ve.icular e garantir que a proporción al udida, en
canto ao uso do galega, se
cu.mpra e comece por aquelas
asignaturas ou áreas que teñen
unha maior incidéncia no noso
entorno e na nasa lingua."
En base a esta, a citada Dirección Xeral resolve que:
. "1° No. Ciclo médio e Superior do mvel de Educación Xeral Básica e desde o comenzo
do curso escolar 1986/1987 impartirase en Língua Gale9a
.Pº'~ i:nenos, a área de Ciénc1a~ .
Soc1a1s.
2° Nos niveis de Bacharelato
Curso de Orientación Universi~
tária e Formación Profisional e
desde o comenzo do próximo
curso escolar impartiranse en
Língua _Galega, polo menos,
duas asignaturas do currículo
ademais da Lín~ua Galega.
3° A Inspección ao Servicio
da Administración Educativa
velará polo cumprimento desta
Resolución e recabará dos Centros o horário das materias impartidas en Língua Galega."
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O - Sempre... "
de Castelao con
correccións lingüísticas
11

Despois de · cuarenta anos de
ter publicado en · Buenos Aires
sai, agora en Galiza editado por
primeira vez, o libro fundamental do pensamento político de
Castelao, "Sempre en Galiza".
Denantes só tora imprentado
en Madrid por Akal.
O próximo dia 29, en Trasalba, no curso dun acto· no que
tamén receberá unha homenaxe Valentin Paz . Andrade, de
entrada se apresenta polémica,
polas correccións lingüístfoas
que se teña"' feito e que Carlos
Casares,_ responsábel da editorial _ afinc~d~ en Vigo, sinal,a
como "peiteado lingüístico, acartografia e restualizando
peitando aquelas causas que tiñan un significado político para
Castelao, como a escrita de España con agá, etc... Tiráranse
guións, is gregos, ... " A edición
é de 2'.000 exemplares e o précio de venda 680 pesetas.

a

A Editorial Galaxia, que d~
tenta todos os direitos de edición das obras de Cast-elao, ·tirou do prelo este ano. novas
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edicións de "Cousas", "Os
dous de Sempre" e "Os vellos
non deben namorarse", na seguridade de que "Castelao segue a ser o autor máis vendido
de Galiza; "Os dous de Sem·pre" teñen un mercado anual
de 10.000 compradores".
Segundo as mesmas fontes
tamén está en preparación
unha biografia do político gale. go, pero sen unha data de saída marcada. · ·
Pudemos saber, pero non
confirmar oficialmente, que a
Xunta e~tá tamén a preparar
unha edición do "Sempre en
Galiza" para coléxios, agrupación_s culturais, centros galegas, etc ... Esa atitude, que xera
reticénCias en moitos ámbitos
oficiais, contradiria aquetas
análises que aventuraban a inibión da Xunta neste tipo de iniciativas.
Ocórresenos que seria un ha ·
boa idea, aproveitando o aniversário da guerra, unha edición semellante dos álbumes
que daquela realizara Castelao.

X.e.

Na Ilustración carta que Boviselect

A.S., empresa danesa expo~ad9ra

de gando de leite e semen, env1ou
aos seus clientes galegos con !"º"
tivo dun sorteo para ir nunha v1axe
a Jutlan, á sua famosa feira agrfcola. A carta non teria maior impo~·
táncia se non fose polo feíto de ir.
redactada en galego, atitude ben
distinta á que manten por exemplet
a consellaria de Agricultura< q_ue
envia a sua corr~ndénci!I, mclu·
so de cara os labregos, ma1ormen·
te en castellano.
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.Recruécense os enfrenta.mentas eri R.edondela

o

· Convocada folga
para ·.·o dia 20

A folga xeral que o colectivo de 17 unha marcha sobre Vigo.
traballadores de Telanosa ten
convocada para · o dia 20 de Graves enfrentamentos
Xuño, farase realidade ou non, Mentres tanto e conflito vóltase
depend'endo de que se desblo- cada dia-'. máis violento, empequeen as cantas ou todo siga zando uriha nova dinámica .nos
como até de agora.
enfrentamentos. Os dias 11 e
Os obreiros prefiren conti- 13 a viruléncia ·dos choques ennuar . con esta convocatória, tre policía e traballadores foi a _
mália as promesas ·do .alcalde meirande que ·Se rexistou desXaime Rey que, m'áis unha vez, de o comezo deste conflito. Boasegura que a famosa carta- tes de fume, pelotas de goma,
orde que desbloquee as contas nunha vila totalmente cercada,
xa saiu de Madrid. Pero os táctica empregada pola policía,
afectados non se fian nada des- foi contestada con pedras e fotas promesas feítas xa noutra guetes de palenque que fixeron
ocasión na que segundo o
retroceder e ainda escapar aos
mandatário· municipal choqueimembros das forzas policiais.
ro todo estaba xa arranxado e
Pero os enfrentamentos non
a fam·osa misiva en Ponteve- só aumentaron en contundén- ·
dra. Logo constatouse que a cia, senón que tamén se proorde non saira de Madrid por
longaron no tempo, chegando
trabas da administración. ·
a· tres horas de batallas nestes
E por iso ·polo qoe os traba- dlas, cando anteriormente nunlladores teñen decidido que · a
ca sobrepasaban unha hora.
convocatória da folga siga
Na última crónica sobre este
adiante mentres non cámbie a
conflito dicíamos que se as
situación das contas bancárias,
promesas non se cumprian e
ou se lles garanta por escrito a· os trab~lládores eran enganaarranxo da situación,
dos, . aumentaría a tensión.
Para presionar ademais da
Agora parece ser que só a solufolga xeral, está convocada
ción apaciguará os· ánimos.
para o día 19 unha xornada de
A.E.
loita, tentando facer tamén o
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Aspecto da cabeza da manifestación que recorreu as ruas do Ferrol a mañán do dia 12
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Odia 12 de ma10

-·-A INTG decidi.u apoiar
as caildidatu_
ras do BNG

Toda a comarca de Ferrol
paralizada pola folga xeral
uPSOE, AP, o mesmo é" . Este
foi o berro co que empezou a
manifestación do dia 12, folga
xeral na comarca de Ferrol, á
que asisti ron unhas 10 mil persoas. Habia manifestantes, alguns polo menos, que non estaban moi de acordo. Ao noso
lado un peq ueno grupo de mulleres afirma ba que "isto non
pode ser, está ben defender o
noso, pero non se pode comparar ao PSOE con AP" . Pero
mália algu nhas discrepáncias,
o partido no goberno fo i que
recebeu as meirandes críticas
pola situaci ón que está a viver
Ferrolterra.
Foi precisamenta baixo o go.berno socia lista cando puxeron
a máis de 3.000 traballadores
de Astan o na rua, á maioria
dos cales estánselles a acabar
agora as prestacións por desemprego. So os plans do Go- berno os que queren tamén
despedir a 2.700 obreiros da
Bazán, que se crian estes anos
moi seg uros, considerándoos
empregados do Estado, polo
que pensaban que non ian ter
problemas. Asi, cando os
obreiros de Astano estaban defendendo o seu pasto de traballo e a prosperidade da comarca, moitos dos traballadores da
~azán non mostraron a solidanedade requerida. lsto é polo
mb enos o que alguns agora lles
qtan na cara.
' Pero non só é a perspectiva do
Peche de Bazán o que fixo" que
se paralizase toda a comarca.
Un cese · total de actividades
conseguido sen carteis polas
ru~s (cha~ando ~ fol~a claro;
~bis ele~torais · hab1aos en
f undán~1a), e sen que fixese
t!lta que !nterviñesen os piques: Se f1xese falta, bons ian,
Pois. n~ concentración das .seis
~a~éd1a da mañá só había afide
da.INTG e duas persoas
má· ·0 O. nun coche; os deis faltaron á Cita. O panorama de Ferrolterra é moito máis

ce

A comarca do Ferrol secundou totalmente q folga
xeral convocada polas centrais sindicais, agás UGT,
para o dia 12 de Maio. Foi a quinta en dem~nda ~e
solucións á crise que atravesa a comarca: d1a a d1a
son máis os parados no sector dos estaleiros navais,
monocultivo industrial da zona, polo que toda a
actividade económica se ve afectada. Situación que
leva a que a povoación asuma este tip~ de medidas
sen necesid.ade de que operen xa os piquetes.
negro. Un dado que fala por si
só : dunha povoación activa de
40.000 persoas, 20.000 están
no paro. lsto afecta irremisibelmente a todos os sectores. O
comércio, que sofre a crise de
maneira indirecta, quéixase de
que os di as de folga "a xente ,
vai comprar á Coruña", pero
apoiou a folga porque ten a
ameaza da construcción dun
gran "hipermercado", que vai
influir notabelmente.
Os únicos que non parecen
estar influídos pola crise son os
funcionários públicos pois os
de Correos, maioritariamente
afiliados a UGT, foros os únicos que decidiron .non secundar a folga, pésie que nas suas
portas congregáronse máis de
4 mil persoas despois dunha
asamblea realizada ás nove da
mañá. Os representantes entrarón a dialogar, pero nen por
esas, eles se~uiron traballando, pois a ma1oria das· centra is
non puxeron o máis mínimo
empeño na sua paralización. Os que si pecharon esta vez foron os bancos e Renfe, os dous
pontos cohflitivos nas folga~
anteriores.

Manifestación e paz
Logo a maioria da xerite dedicouse ao asueto. A praia chamaba - e as centrais sindicais
querían "uriha fol9a democrática", segundo a calificou o- representante de USO ao remate
da ·manifestación,
As seis manifestación-procesión coa preséncia de líderes
políticos, se cadra algun máis

xer~I

que noutras ocasións, ainda
que unha e outra vez se apresuraban a declarar que "esta
xornada non ten nada a ver
coas eleicións".
As pancartas servian para
tornar un sol... de chumbo, e as
10 mil persoas participantes
non tiñan moita ánsia de facerse escoitar, polo menos cós
seus berros. Só un numeroso
grupo da INTG coreaba sen parar o "aqui se ve, Galiza en pé".
Despois de recorrer as ruas
tradicionais nestes eventos,
cun intento por parte _dalgúndirixente de CC.00. de variar o
percorrido para non pasar por
diante da policía que cerraba a
carreira para que ·os ·manifestante non se acercasen perto
de Ca,pitania; a manifestación
rematou 'i'ª Praza de Armas e
os representantes dos sindicatos por un dia puderon "entrar
no axuntamentó sen que nos
deteñan nen nos ·apaleen", segundo dixo Fermin Paz, Secretário 'de Zona da INTG.
Ao final a maioria, desde os
éie Fene, que chegaran n_u nha
caravana co Alcalde ao frente,
até os de Neda, Narón, Pontedeume, Cabanas, etc., disolveuse rapidamente para poder
chegar a tempo a ver o partido
do Mundial. Polos comentários
recollidos pódese afirmar que
case todos teñen- o convencimento de que esta non vai ser
a última Folga Xeral. Non eren
nas promesas e pensan que
unha das solucións é, "folga
xeral, segundo corearon unha
e outra vez ·na ,manifestación.
A.E.

A "lntersindical Nacional de Traballadores Galegas decidiu
apoiar as candi·daturps do Bloque Nacionalista Galego para
as eleicións ao parlamento es- ·
pañol. Fundamentan esta decisión, segundo un comunicado
feito público pola Dirección Nacional do citado sindicato, nas
coincidéncias tácticas e ideolóxicas que existen entre a orga- _
nización frentista e a INTG.
Analizan ·tamén no comunicado a política do PSOE durante estes catró· anos de · Goberno, valorándoa como "esencial mente negativa", afirmando que significou un retroceso
para a clase obreira no seu po-

der adquisitivo, aumentouse o
paro en Galiza en 74 mil asalariados; beneficiouse a banca e
as grandes empresas; que gañaron máis diñeiro que nunca;
desmantelouse o sector dos estaleiros e pode desaparecer o
sector da conserva e o agrícola
sae seriamente perxudicado
pola entrada no Mercado Comun : Califican ao PSOE como
"valedor do imperialismo",
acusándoo de "meternos plenamente na OTAN" e de recortar as "exíguas competéncias
autonómicas". Tamén critican
na política gubernamental destes últimos catro anos o "retroceso nas liberdades tanto individuais como colectivas".

Detido ·a Secretário Xeral da INTG.

Por defender o galego
en Maxistratura
O Secretário Xeral da ~NTG,
todas as instáncias da xudicaXan Carballo, foi detido o luns
tura está recoñecido na "Lei de
dia 9 na Maxistratura de A CoNormalización
Lingüística",
ruña, por reclamar o direito a
pero non se leva a cabo na práusar. o galego.
tica. Calquer cidadano pode
O xuíz Adolfo Fernández Faesixir expresarse no seu idioma.
· corro, titular .da Sala Segunda,
mandou deter ao sindicalista
A Administración galega non
acusándoo de -"desacato á auestá a facer nada neste tema,
toridade", 'quedando en libernen toma cartas no asunto de
tan flagrante conculcación da
dade despois de prestar d_eclaración no xulgado.
lei, por aqueles que están par-a
Os feitos ocorreron mentres
velar polo seu cumprimento e
se celebraba un xuício contra
aplicación.
un tr:aballador da OTP afiliado
Por outra banda esta non foi
á INTG,_ encontrándose Xan
a única vez que o xuíz Facorro
Carballo· entre· o _público. O
impede o uso do galego segunXuíi recriminoulle a un testigo
do a INTG, polo que pede a sua
o uso do galego, coaccionán- ~ destitución "pola atitude consdoo p~ra que se expresase en
tan«e de desprécio do galegq, e
español pois doutra maneira -- incumprimento da lei", ao temnon faria constar en .acta as
po qu.e denúncian outras atitusuas declaracións. Nestes modes antiobreiras do citado mamentos o Secretário Xeral da
xistrado.
INTG levantouse e recriminou
O Consello Nacfonal do BNG
a atitude do Maxistrado, califiexpresou tamén un c0.mun_icacándoa de "ilegal, imprópria e
do a sua solidariedade co detiatentatória contra a dignidade. do.
de todos os galegos".
O direito a usar o galega en
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campaña eleitoral
é un lapso de
·
tempo no que se
permite fa lar de asuntos ~
"tabú". Unha cerimónia
pública n? que está ben visto
que .os candidatos "se piquen"
con dardos oratórios.
·
No medio destes 21 dias de
"antroido" (tempo no que está
autorizado un novo estilo de
vida e unha nova apariéncia)
candidatos que en toda a.
anterior lexislatura nunca
atacaran ao Goberno por
cousas como a prática da
tortura, o GAL, etc., agora para
apresentarse corno esquérda
talan de que o PSOE está a
lexitimar aos torturadores.
Pero van ainda máis alá e o
próprio Alfonso Guerra
permítese disertar sobre o 23F. Ese episódió inomeábel no
Parlamento, e até nos meios
de comunicación, do que
sabemos ainda tan pouco. Pero
chegada o rnomento hai que
recoller velas pois
confrontación si, pero sen
excesos. Unha cousa é o certo
clima de desputa que debe
existir en toda campaña
eleitoral, e outra distinta é a
"desestabilizadora crispación"
tan detestada p<;>los políticos
do es~abe.lecido.

cun criticismp que non o ataca
de raiz). E logo todos aqueles
proscritos que xogan fóra,
contra o ·próprio sistema
estabelecido. Son os que
poderíamo.s chamar, seguindo
a_ comparanza cos deterxentes,
os concentrados . .
A sua masa é toda ideoloxia,
saensé do normal e por isa
mesmo teñen máis prt>blemas
en 'seren aceitados pala
maioria, pero a sua aceitación
será consciente, nunca virá a
confusión.
Os distintos eslóganes
.utilizados .nesta campaña,
poderian ser, polos motivos
antes expostos, perfeitamente
intercambiábeis. "Por bon
camiño", non o poderia utilizar o PNV, ou CIU catalana?
"Van nos ouvir", tamén pode ria
ser usado ·por CP, do mesmo
xeito que foi a publicidade de
.Rádio Cadena Española. O
"Seguro" de Carrillo, tamén
podia ser a referéncia de
calquer partido. E o
"fagámonos escoitar" de CG
podia ser utilizado de igual
maneira por PSG-EG e até polo <
BNG ..

Tampouco hai moita
diferéncia na maioria dos
programas, por máis que uns
Me.ntres tanto case todos nos
sexan moi grosos, elaborados
. ofrecen os mesmos produtos:
á g"olpe. de ordenador, e· outros
Europa, Responsabilidade,
folletos con vontande ~.,.
.
Racion~Hdade, f;ficácia,. Forza,
p~,Pagóxic.a. Detrás de todos · .
. Ilusión, Esperanza (moito
~·
verde) e~sobretodo a:palqbra ·,..._-P- -~stá o estüdo~· da vontade .e uh
máxica, Democráci_a·, ' .,;;..
~"'~~·~,_ ,aendininador:comun: "feitos
para consumo masivo".
Todo semella como se
As diferéncias entre a
houbese,· hai, un· discurso fipo,
inaioria quedan no matiz, no
como un papel. de instáncia ao
estilo da imaxe, na atr:nófera·, eleitor que, cada formación, · ..
noS; graus verc:,tes, azuis ou
acaba de encher, con pequenos
brahcos no caso dos ·
engadidos -diferenciadores.
¡
'
·)
deterxentes, e-no marlteting
eleitoral nos programas.
Case seguro que se lle
....
tirásemos as siglas á
.
··'
Todos
intentan
vender futuro
propaganda eleitoral, á" masa
nun presente de crise e .
de votantes pasaríalles o
·desolacién para as camadas
mesmo que ás "amas de casa¡,_"
_populares. A realidade do
cos. deterxentes: non se .
mercado ·eleitoral só oferta
poderia precisar quen é quen.~
- viver non moi mal. Xa non
Eliminado o letreiro da -marca
aparecen para nada os ideais,
todos parecen igual.
as ideas profundas, a
liberdade, o intento de
lsto non é unha casualidade,
buscarlle un sentido á vida
dado que durante ~ste~ - anos o
tanto individual como
que se veu facendo foi eliminar
coiectiva. Todo está dominado
as fronteiras ideolóxicas entre
polos garbanzos de Fraga.
direita e esquerda, entre .
Sairse fóra destas mensaxes
consevadurismo e· ,
pontuais é encontrar
so.cialdemocrácia, entre
resisténcia ao sairse da
eurocomunismo e PSOE.
normalidade. Pero son
precisamente eses parti9os os
Todos eles foron integrados
motores da sociedade, os que
nas regras de ·xogo
posibilitan os cámbios, .os ·que
estabelecidas polo pacto
conseguen as mellaras sociais.
constitucional. A cada quen
Eles non son unha mera
asignouselle o seu papel: ·
propaganda eleitoral, non son ·
Goberno (q~e se .quer chamar
marketing, senón dialéctica,
de esquerda xestiona a política ·
confrontación e loita diária
do capital-L Oposición (para dar
contra o próprio sistema. Son
unha imaxe dunha certa
a utopia posíbel que fuxe dun co.n frontación), Minorias (para
poder xerar novas alternativas _ posibilismo imovilist~.
ou para apontalar o sistema
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traballa~ores

s
de Ascón ocuparon o local no que
o PSOE pretendia dar un mitin en Moaña. Felipe
Pimentel e Isidoro Grácia, candidatos deste partido por
Pontevedra, tiveron que escoitar o que o ministro Abel
Caballero non quixo ouvir -estaba anunciado e ao final

non apareceu. Os traballadores, case os únicos ocupantes da sala, increparon con claridade e dureza aos candi- ·
datos, da maneira que reflexa a fotografia, dirixíndolles
frases como: "nen sodes socialistas, nen sodes obreiros,
só sodes españois, españolísimos", -"a vosa é ademocrácia da gran banca" ... Por un ha vez resultou ao revés.

'

1
-

'Y '

-\

un se:gundo

'

A desfeita
do
património
cultural e
artístico

Montrove?

. O piloto automático _~ · un
jnvent~ para que navtgan- .
tes trafiallen menos . .Pouco a pouco.está-se tranformando nun invento para
que trabal/en menos navigantes: quer dicer, a conta
do invento, os grandes
mercantes fan as rotas absolutamente sen control,
pois que poñen o aparato
en marcha e todos a dormir.
Todo isto ven a conto da
desaparición do pesqueiro
coruñes "Maria Luísa Carral" en águas do Grand
Sole.' Ainda que cando escrebíamos isto os armadores e os familiares (mais
que ninguén) tiñan esperanzas de atopar o barco,
que levaba moitos dias
sen falar pola fonia, o
máis probábe.1 é que estexa no mesmo lugar que o
Montrove, ··desaparecido
hai dous anos agora: no
fondo do mar, tres mil millas máis ao norde.
. Ambos e·dous casos teñen, qui:z;á, a mesma ex~li
cación: un · g·rande nav10,
quizá un super-petroleiro,
en rota, co piloto automático posto, un capitán que
non se inteira ou que non
quere inteirar-se, un radar
anti-colisión que non existe ou que non se encende
por lacazanaria, e, veña,
vinte homes mortos.
Ambos e dous casos te:
ñen doada solución, ainda
que n'o do Montrove o
tempo que transcorreu fai
a cousa máis complicada.

Só hai que facer un seguemento das entradas e saídas de navios grandes dos
portos das illas e do continente europeu ' nos di·as
anteriores e seguintes ao
·que se ·ten por referéncia
da última conversa por rádio con ·o utros barcos~ sabendo que o ¡¿Maria Luísa
Carral'' ia cara ao norde,
polo Oeste de Irlanda.

"Roubaron unha i9,rexa a
imaxe de tal santo' "Roubaron noutro lugar o cruceiro" "Roubaron acolá o
peto das ánimas".
Feitos c;teste xeito vémolos .aparecer todos os días
nos meios de comunicación. E cando nalgun destes casos é un parte i nteresad a directamente, á primeira impresión de surpresa e asombro misturado de increudulidade sé. guenlle outras de mágoa,
dó e impoténcia. Algo que
lle toca, se dúbida, a un na
freba máis sensfbel.

Non van facer nada disto, que os intereses das
grandes compañias navieiras pesan demasiado nos · governos, tendo en
conta a grande cantidade
de abastecimento que lle
entra por ·via marítima. O
governo español posibelmente fará o mesmo que
no caso do Montrove: cando xa o -diário "Liberación" nunha crónica nosa
en Novembro do 1984 dixera o lugar aproximado
no que podia estar afandido o barco de Bueu, o governo PSOE dixo o mesmo
en Novembro do 1985.
Para iso soñ as comisións
mínisteriais, para cobrar
die~as e Jer a prensa.
Mentres non se abrigue ·
aos grandes navios a navegar sen piloto auto~áti
co polas zonas pesque1ras
ou de rota . de · navios pesquei ros, mentras non leven un xeito de tacógrafo
como a dos · autobuses
para .ver se cumpren de·terminados extremos da
haber
navegación, ·vai
moitos Montroves e Maria
Litísas.
X.CURRAS

Homénaxe a un regueifeiro
Branquiño de Muiñoseco recibiu recE!lntemente unha homenaxe en
Traba (Coristanco). O segunbdo en sers anos a es~e home que representa toda unha tradición popular galega.: a re~uerf(!. Rodeado d~ vellos compañeiros e de xentes vidas de toda a brsbarra levouse adrante
esta merecida acto de h_omenaxe.

E tristeirísimo, desde
logo, que dun xeito tan
acelerado se estéxa botando a perder o que, como
sí ntese do no so pavo e co
esforzo de tantas xeracións, foi inzando até cobrir todos os recantos do
noso país. Monumentos ·
que resumen a té, a arte,
a cultura, o gosto e sensibilidade de todo un povo.
Para calquera que ainda
garde no seu peito un mínimo de sensibilidade non
pode por menos de ser
magoento ter que contemplar impasibelmente como
desaparece impunemente
tanto tesouro valioso, querido e tan representativo
como ternos herdado dos
nosos antepasados.
E mentres tanto, que facer? Seguir deixando que
siga pasando o que está
pasando? Abandonar toda
esperanza ante a impoténcia de lle poder atallar a
esta desgrácia con algun
tipo de remédio? Non nos
espera outro remédio que
permanecer
impasíbeis
contemplando como se
acaba de destruir todo
aquilo que é máis representativo e conforma o
noso patrimonio cultural?
Que seria dun povo sen
cultura nen património?
Acaso poderia dicerse que
exista tal povo?
Líbranos Deus de tal cobardia e deixadez. A vixiláncia, a denúncia e a persecución do delito ten de
ser a nosa única atitude.
Xa está ben. Non esperemos que o fagan os de
arriba. Digamos dunha
vez: Basta xa!
XOSE GONZALEZ ALVAREZ
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·e vida sexu.al san
xa que, como di Raquel,
esposa de Ramón Hicks,
;,E·mellor ter relacións se- "non sei divertirme sen a
xuais sans que abandosua compaña" ; antón pernarse ao que dispoña" a
manecen pechadas no honatureza", declara Tigana,
tel no qúe "é·cáse un loito
centrocal'!)pista da selecpara nós, por respeito ...
ción francesa, en México.
Ademais eles pédennos
Macanudo, por fin os
que saiamos o menos poxogadores
poden
ser
síbel... xa que nese caso
acompañados das suas · no noso país dirian que
esposas no campeonato
nos divertimos mentres
para evitar que a natureza
eles están concentrados.
faga das suas. O caso, paTodos os ollos están posrece ser, é evitar a posíbél
tas en nós esperando que
perversión sexual favorecometamos al\)uha imprucendo que as esposas acudéncia para 1r contala" .dan onda .eles. Estas amalsto di Coca de Fernández,
san ledas a sua - satisfaca muller de Gato Fernánción pola ruptura do tabu
dez, o. porteiro paraguaio
sexo. nos futbolistas. Asi
e, ao que parece, especiadeclara, a esposa de Vladilista en duelos.
miro Elba Schettinar: "é
Asi as cousas, a paixon
maravilloso ~entir que os. desátase no campo dunha
temas no cuarto do lado e
maneirá que nunca podasaber que non podes tocará ser acusada de perver. los nen achegarte a eles.
sa, xa que se fai en públiComunícaste cun simple
co, ante miles de espectaguiño; é moi bonito".
dores.
Estas declaraci_óns supoCertamente ternos que
ñen O· trunfo das relacions
concordar en que o sexo
sans ante a perversa natuxa deixou de ser tabu para
reza. Freud diria que en
os futbolistas e as suas estoda relación sexual adoiposas. Tranquilízanos satan a participar.cando meber que o entrenador da- ·
nos catro. Neste caso con:nés deixa cear aos xoga-fírmanse as hipóteses . do
dores coas suas do.nas; os
fundador da psicoanálise:
dias de: partido, e que
teríamos ao xogador, a
Franz Beckembauer permisua muller, a· parede e ao
te á federación convidar ás
entrenador. ,
esposas dos seleccionaAdemais, .non ·acaban
dos, ainda que lles teña
aquí as vantaxes, parece
terminantemente proibido
xa confirmado que non
manter relacións sexuais
por fso disminue a fúria do
con elas (tampoco hai que
-xogo, xa que os ases do
abusar).
'
fútbol, logo destas relaEn fin, xa non hai por
cións sans, -corren mellar
que·temer pala sexualidaque nunca tras do balón
de dos esforzados deporpara introducilo nas matistas debido á prolongada
llas; no que pode consideabstinéncia sexual. Agora,
rarse un pleno éxito na loicó concurso da parede ou
ta contra a desviación da
do teléfono, os futbolistas ·
· sexualidade dos seus fins ~ e as s_uas esposas non coorixinários.
rre·n o perigo de sucumbir ·
· A c9mpenetración entre
anté as perversións coas
os xogadores e as suas esque a natureza a111eaza a ·
posas resulta envidiábel
s.ua vida sexual.
MANUEL FERNANDEZ

Tiveron que estar os españolitos enfurruñados polo gol non
nato de Michel para que prestasen ouvidos e oll~s a unha
verdade que todo o mundo
sabe: que os árbitros axuda!"'
aos grandes e q.ue as comp~t1cións canto má1s rango tenen
máis comercializadas están.
Xa se tiña dito moitas veces,
pero os meios de comunicación, "os sérios", non faci~n
nengun caso. Entra, o comérc10
futbollstico, na sua própria supervivéncia como empresa,
1deoloxias á parte. Pero, por
unha vez, o enfado, e o dicer o
que o públ ico quer ouvir, pois
iso tamén dá cartos, fíxoos esquecer as precaucións e_ sacar
iso que tanto tempo est1veron
tratando de encobrir.
A que isto saíse axudou moito Sócrates Brasileiro de Souza, o líder da selección "canarinha ".
El, marxista, médico, guia da
selección, un home que chegou a implantar a "democrácia
corinthiana" no Corinthians,
onde as decisións as tomaban
todos, desde o administrativo
ao presidente, pasando polos
xogadores, nun país baixo a ditadura. Sócrates non descobriu
nengunha escala filosófica,
máis nada sinalou unha verda-
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de que estaba aí, e que moitos
se negaban a ver, e moitos
máis intentaban acochala e
convencer ao público que non
existía.
Agora hai quen se dá cotenazos contra as paredes, quen
anda a pinchacarneiros pola
rua e tamén hai ainda· quen
non o ere: quen non ere na lóxica.

O espectác lo futbolístico
está montado sobre a venda de
entradas, como todos os espectáculos. Hai equipos que
congregan a moita máis xente
que outros. O Campeonato do
Mundo é un fabuloso negócio

As tácticas na Copa do Mundo
Non sei se moitos de vostedes
estarian esperando que nestas
páxinas lles talásemos da táctioca que empregou Muñoz
contra Arxélia, de como ao entrar Eloy mudou redondamente
a mane1ra de xogo, de se seria
mellor para a selección española enfrentarse nese octavo
de final -que xa permite voltar
á Penínsua Ibérica sen o peso
histórico dos fracasados, como
lle pasou a Portugal- a Dinamarca, futbol revelación, con
ideas e métodos novas, ou a
tradición alemana, forte pero
con esquemas caducos. Pois
non, gostaríame, pero non
podo. Nen saquera vou teorizar
sobre a violéncia dun mundial
permitida por uns árbitros cando precisamente a FIFA tiña
anunciado todó o contrário. lntere~es superestruturais? Nen
exphcarlles como despois de·
se deixar cegar polo xogo da
URSS, os médios occidentais
relegárona a un segundo plano.

=

Sócrates e Junior tras o gol a España

Non, non, nada diso. ·reño
que lles falar de como,. de por
que un herói pasa a vilano.
Hugo Sánchez é o seu nome.
fª~tado polos troveiros radio. 6nicos aztecas, venerado pola
plebe centroamericana, canonizado nos altares da TV, era a
esperanza de liberación, polo
menos por duas horas cada semana.·
.t Hugo fallou un penalti: cus-

dou 319 detidos, a metade ferias. Pero iso foi o de menos.
As f?tos de Hugo pasaron a ser
que1madas publicamente, ins~ltábano a berro partido, e dicianlle que Hugo, xa non te
queremos, odiámostel l. Como
se fose a un deus ao qu~ bias-

para a FIFA, e·ten que tomar as
medidas para asegurar ese rendimento.
En "España 82", había que
conseguir que España pasase á ·
segunda ronda, polo menos, e
asegurar tamén a clasificación
doutras seleccións tais como
ltália ou -Alemaña. Agora ninguén se acorda de como · quedaron eliminados Camerun ou
Arxélia.
Que pronto se esquecen as
causas! O espectáculo futbolístico é isto, e nel non se xoga o
honor" de _ninguén, nen sequer
dos próprios xogadores. Ponto
entendido.
A.E.

Mentres os políticos van safeman, despois de veneralo micando peito coas vitórias (Felinutos denantes.
pe Gonzáelez votos), coas deMentras tanto cos dirixentes
rrotas converten aos xogadode México, con eses que sumires en chivos expiatórios de toron na miséria ás erases popudos os males, como válvula de
lares, cos corruptos que andan
escape a unha tensión acumupola rúa e nos despachos ofilada pola explotación, como
ciais, cos coñecidos traficantes
forma irracional de se organide droga, ninguén toma por
zar en masa vociferante. A
norma a violéncia.
agresividade, a rebeldía todo
Estes dirixentes da república
por un penalti fallado. Neses
co "cidadán Presidente" á camomentos Hugo Sánchez era o
beza, paséanse polas TV e as
culpábel de toda a "desgrácia
rádios do país insistindo en · nacional". Uns máis outros
que deben botar un tupido velo
menos, pero todos se sentiron
cara o exterior e armarse entre
frustrados.
todos para salvar, dentro do
Xa ven, sí ntoo pero non pomesmo México, a situación de
dia talar de tácticas no campo.
penúria económica. este arguPara elas hai moitos analistas,
mento contradise a todas luces
a maioria csquecen. a táctica
coa intención exposta poara orprincipal.
ganizar o Mundial: exibir ao
PUCHEIRQ
mundo México. Esta mesma
publicidade está perxudicándoos internamente.
Intentan facerlles esquecer
-aos mexicanos e aos demáis
· Endesa e Lugo
pavos do mundo occidentalas penas insoportábeis dunha
a Segunda ,9 ··
·m iséria colectiva e un nível de
vida impresentábel, cunha meO Endesa de As Pontes e
qiciña . que pode anestesiar
o Lugo. lograron o a~censo
hoxe, pero que mañá mata,
á. Segunda división grupo
ainda que o faga dunha maneiB. O clube eléctrico consera anárquica e desorganizada,
guiuno ao descalificar .o
sen que os suxeitos activos saiComité de· Competición ao
ban ben por que.
seu rival, o Almería, por
Ao técnico do Uruguai e á
ter trocado a aliñación no
sua família ameazáronos de
partidq de i~a~ xogado. en
morte pola sua .derrota frente a
As Pontes, po1s aparec1an
Dinamarca. Ao de Inglaterra taos nomes dos xoga~ores
mén o queren matar pola sua
cambiados.
derrota frente a Portugal, selecPola sua ban~a os lución que pasou dos · parabens
gueses ascenderon ao ematé do presidente da Rep'ública
patar en Mallorca a ceros,
a ser o ~lvo de ataque dun
despois de ter gañado en
povo que viu todos estes anos
Lugo.
como se murchaba o c;:aravel
de Abril~

ao vrim.eiro toque

'-------------=-~~~--~~~~--1

Violéncia no ·Mundial
cuados e despois xa non
hai xeito de cortar a violéncia sen cair no agrávio comUn campeonato mundial de
parativo.
fútbol sempre está na abriO ·certo é que os árbitros
ga de ser o ae<ontecemento
non son os culpábeis. Moideportivo máis importante
·tos deles son inexpertos e
do ano.
faltos de autoridade, e cirNo prese{'lte México-86 o
nivel futbolero pódese cali- , culan polo campo _cq!l tal de
ficar at~ agora de bon, che- · que remate o partid~
feridos graves, pero arbigando nalguns intres a britrar, o que realmente -se
llante. Daneses, soviéticos,
chama arbitrar, non · saben'.
brasileiros e franceses esO erro está en quen os letán a amostrar que o fútbol
vou ao Mundial. E ese é un
.non ten por que ser murch.o
problem·a que ·Havelange,
e foroforista.
Neuberger, e toda a FIFA en
Pero o Mundial ten agora
pleno terán que estudar se
mesmo un problema intrínseco ao fútbol: os árbitros. - non qu~ren que cada partido se éonverta nunha maTodo o mundo está a presacre para os xogadores.
senci~r a disparidade de cri~
- As solucións son moitas e
térios máis forte dos últisinxelas, pero cómpre que
mos anos. Cada árbitro pita
al~uén se interese pala intesegundo lle cadre e o que
para uns e penálti para ou- . , gndade física dos futbolis- tas dentro do campo.
tros é un traspé. Dese xeito
.De seguir as causas tal e
os xogadores andan polo
como están Maradona, Placampo ollando sempre para
tini~ Butragueño e outros
árbitro e linieres como
semellantes sobran, pois o
agardando outra surpresa
único que nos deixan ollar
máis. Pero ainda hai algo
deles e -como caen e como
pior: a violéncia.
se erguen do chan mentres
Alguns partidos lembran
que o a.l:Jstraliano ou o njbatallas de romanos e carpón de turno chaman aos
taxineses e ningué·n fai ren
carnilleiros da Cruz Vermepor evitalo; As tarxetas eslla Internacional. ·
quéncese non intres adeRICAROO RIVERA
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Eliminados

-A

Na hora de escreber estas
liñas xa coñecemos triste
notícia: a nosa seleción eliminada. Adeus rios, adeus
fontes, adeus goles, adeus
mundial. Glória a Belanov e
·ao resto do equipoll. A falta
doutros, viva"'·a URSS.
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Un hábil comentarista de
ANT ia dar un repaso nestas páxinas aos . lemas -e
propa~anda eleitoral, pero
despo1s de coñecido o do ·
BNG tivo que deixalo: que-.
dou sen inspiración
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Morreu Boraes, autor de El
Aleph. Camilo José Cela en
cámbio ainda vai preparar o
seu quincuaxésim·o quinto
viaxe á Alcarria, desta volta
patrocinado .por Coca Cola
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As
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As papelas .pavra votar poñen: "Elecciones al Parlamento. Eleccións ó Parlamento". É a mesma língua
que a de "Ore_n se-Empalme.
Ourense-Empalme".
Está visto que o bilingüismo, máis que. para entendernos todos, está para deixar patente o cenútrio~ e os
españolios
vergoñantes
que son os políticos de
·
aqui.

000
_E Albor lembra nun mitin
que o PSOE recurriu á Lei
de Normalización Lingüística e que ternos que votar
"ao noso Manolo porque é
galego e non a eses do
PSOE que son de fóra e non
saben onde queda Galiza".
O nacionalismo de Albor é
de manda truco. Tamén son
galegos o bócio, o rúbio e
o gripo e ninguén pide para
eles o voto.
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CULTURAL

&_P-Qlémica de moda en Portugal
1

Saen tres simultineamente

•

Encontro de unifica9áo ortográfica
Representantes de sete países que teñen o portugués como
língua oficial materna, veñen de asinar un Acordo
Ortográfico que poña fin á situación de dupla ortografía
para o mesmo idi~ma. O tal acordo está a xerar enormes
cantidades de escntos pro e contra do texto:
Galiza tivo un papel de simples observador, por mais
que esa comunidade lingüística comezara pola nosa terra,
non deran result~d_o positivo os .escritos asinados p_or
persoas do prestix~o. de Guerra da Cal ou Osear Lopes
reivindicando part1c1par no Encontro en pé de igualdade.
Do seis ao doce de Maio, no Río
de Janeiro, representantes plenipotenciários de Brasil, Angola,
Portugal, Cabo Verde, Mo9ambique e Sao Tomé e Príncipe
chegaron ao ~ntendime~to u~á
nime no sentido da uruficac1ón
ortográfica da língua portuguesa.
As críticas vertidas desde Portugal ao Acorde teñen un fio
condutor xenérico: é Brasil quen
tira maior proveito, Portugal non
gaña nada, fica submetido ás necesidades dos brasil e iros. Colocan-se cuestións de tipo técnicolingüístico para non aceitar, por
exemplo, a caída do c en acfao,
actor, ou afecto, entanto, non
cai oh de hist6ria e home -sendo consoante invariablemente
muda- mentres cai o de berba
"por estar consagrado polo uso".
Os detractores afirman que foron
seguidos critérios arbitrários, negociados para beneficiar ·á ortografia brasileira. Seguindo as teses defendidas polos contrários
ao Acordo, a ortografía non se
limita a representar a simples
pronúncia -ou pronúncias-ela é sempre, tambén, un meio
de transporte cultural, a etimoloxia fornece pistas na descodifi-

Antecedentes
Nas décadas dos anos vinte e
trinta dá-se unha tónica, comun entre os brasileiros, de
afastamento radical da herdanza cultural portuguesa. Rexeitamente da que tiña sido cultura colonizadora que non se repite no caso das colónias independizadas após 25 de Abril.
No 1945 Brasil non cumpre
o acordo negociado entre as
Académias portuguesa e órasileira, o govemo non conseguira convencer ao Parlamento.
Nos anos 1971 e 1975, os
Presidentes das Académias
subscreben unha renegociación
do Acordo, non chegou a ser
Leí en nengun dos paises.
As diferencias ortográficas
son notórias.
Os sectores máis informados
protestan polos estragos que
causan na língua portuguesa
coloquial os seríais televisivos
de produción brasileira.
1986. O govemo brasileiro
xira convite a todos os países
de língua portuguesa para chegar a un novo acordo.

cación a talantes doutras línguas. A ortografia ten, pois, valor intrínseco, histórico e cultural, que non é· lícito excluír do
patrirnónio dun povo. Outros autores eontrários sinalan . razóns
estra-lingüísticas para a" defensa
dos seus posicionamentos, Brasil non cumpre coa normativa
portuguesa o que lle ocasiona segun eles- problemas de penetración diplomática, cultural e
comercial -na CEE -logo é oficial a sua ortografia-. Brasil
ve-se forzado a un acordo para
posibiltar o relacionamento cos
países da Comunidade Económica.
· Representantes da Académia
das Ciéncias de Portugal e do
Instituto de Cultura e Língua
Portuguesa defenden o Acorde
asinado en base á necesidade de
non ficar no isolamento, de garantir a sobrevivéncia da língua
no futuro: un país pequeno precisa non perder a sua área lingüística. Acreditan na inaceitavilidade de manter duas ortografias para un idioma comun, chegan mesmo a acusar de racistas
algunhas das teses · contrárias..
Para eles Brasil e Portugal cederon abando en beneficio do
Acordo, destacando que non
debe confundirse a pronúncia
particular coa ort9grafia que ten
a obriga de ser comun.
Agora as presións dun posi. cionamento e do outro chegan
aos deputados dos países respectivos, eles van ser quen aceiten
ou non o Acorde, en xogo está
o futuro dunha comunidade lingüística que pronto vai contar
con douscentos millóns de f alantes.
ANTONIO MASCATO ·

Despois de moitos anos en .que
se considerase a auséncia de dicionários unha eiva para a normalización escolar do naso idioma agora, e. case simultaneamente, pubrícanse tres.
En pleno intento de chegar a
unha normativa de concórdia· a
aparición destas tres obras introduce un certo desequilíbno en
canto e_stárr elaborados seguindo
a normativa oficial ILG-RAG.
Precisamente obter. o aval con
exclusividade do Il..G foi unha
das teirnas máis importantes dos
promotores das obras .por canto
supuña partir con vantaxe co-· mercial. Ainda que distintos, en
orientación, volume e deseño,
os tres cumpren coa normativa
vixente. Atrás fica ·o intento,
ainda sen retomar, do Dicion~o
de Edicións Nós, no seu momento saudado con optirnisrr:io·,
pola sua calidade e que un fiasco
editorial, previsíbel quizais polo
luxo da edición; truncou.
Ir Indo, Xerais e Galaxia
Son tres as editoriais que entran
na competéncia. O dicionário
editado baixo o epígrafe de "Ir

Indo Edicións", e á frente da cal
está Bieito Ledo, é da autoría
dun equipo formado por Xosé
Feixoo, X.M. Enríquez, Celso ·
Parada · e Ramón Rocamonde.
Introducido por un lirniar de xe.:
· sús Alonso Montero, ten máis
de 90. 000 entradas con máis de
· 2.000 páxmas,' e apreséntase en
tres tomos encademados eri pel. · Edicións Xerais anúncia a saí. da do seu Dicionário Xeral da
Língua. Dicionário ilustrado,
tipo manual, cun só tomo. Inclue 30.000 voces e ten sobre
unhas 800 páxinas. Sairá na segunda quincena de Setembro e
·custará 1 .850 pesetas: A equipa
de autores foi coordenado por
Xosé Lastra Múruais e· formáro.I)O i\·P Carme Ares, X osé · Mª
Carballeira, Primitivo Iglesias,
Xosé Mª Lema e Rosa López.
Galaxia, pola sua banda, tira
. un novo dictonário galego castellano que quer ser ampliación do
coñecido de Franco Grande.
Está preparado por unha equipado ILG coordenada por Henrique Monteagudo. Ten 40.000
voces e sairá ao mercado a :ti.ns
de Agosto. .
X.C.

de comunicarse e confrontarse
co público, fuxindo de estereotipos e 'per:formances' falsas ou
compracentes, para chegar a
-unha entrega-ou comunión- veraz
e sincera.

isto é o importante e ·o que
cabe subliñar do espectáculo que
apresenta a ' Escala Dramátiéa
Galega: unha aprendizaxe do
"ser" actor e traballar como "actor".

E vostede como se chama?
Nova montaxe da Escola Dramática Galegª

1

A'Escola
Dramáti~a

"E vostede como se chama?" é
?a.si_camente un espectácul¿ de
m1c1ación no que un grupo de
persoas fondamente interesadas
no t~atro se propoñen descobrir
as diversas canles de comunicación, expresión e encontro co
espectador. O espectáculo xurde
da necesidade de marcar unhas
pautas de traballo que permitan
d:se_nrolar unha posterior existencia, coexisténcia e traxectória
grupal: ternos asi unha montaxe
de síntese onde coexisten o
.mundo persoal de cada actor as
suas vivéncias e necesidade; de
comunicación, o seu ser e estar
no mundo teatral; un espectáculo
enfin ~eteroxéneo onde se inícia
unha · mvestigación nas di versas

canles de expresión do actor:
danza, mimo, oaile, expres-1on
corporal e traballo con textos
teatrais, tentando de chegar a todas as posíbeis formas de teatralidade e darlle forma e significado-.
Necesariamente a obra estrutúrase en tomo a "sketches",
pero tentando levar a cabo unha
investigación do entreacto como
un espácio e un tempo próprios
do espectáculo, que posibilite
introducir o fenómeno sorpresivo, lúdico e dalgun x~ito reforzar .o u destruir a atención do espectador.
Tematicamente a obra presenta diferentes texto~ de vários au-

tores -Ionesco, García Pintado
e Arrabal-, cunha unidade de
significado: a incomunicación
do home, a alienación ante si
mesmo e os demais, a máscara
que imposibilita a comunicación
e o encontro. Isto é dobremente
sign!ficativo xa que, en síntese,
preténdese demostrar a iniposi~
bilidade de atopar un camiño, de
acadar experiéncias vitais e vivificadora~, partindo de posicións
falsas e insostíbeis; e por outra
banda incide na própria dinárni-ca duo grupo que pretende confonnarse como tal; a ruptura das máscaras, o descobrirríento das
nasas alienacións e limitacións
compete non só ao. ser humano,
. senóri tamén ao actor desexoso .

Galega'

A "Escota Dramática Oalega"
(E.D.G.) criouse na Coruña,
hai xa oito anos, coa xente que
viña traballando no "Teatro
Circo" desde o ano 1967. Ademais da produción de espectáculos apresentados por toda a
xeograffa.galega e que participaron en diversos festivais
(Sitges, Ribadávia), a E.D.G.
organiza cursos e conferéncias
de teatro e publica os "Cadernos", única· publicación periódica teatral _que existe en Galiza.
·
·
Iniciouse tamén a edición
dun "Boletín de Información
Teatral" que tenta recoller· todo
o que se está a .facer neste eido
da cultura.
A A.D.G. concedéuselle no
ano 1985 o Prémio de Cultura
de Rádio Nacional. Hai catre
anos a E:D.G. abríu en Vigo
unha sección que ven traballando intensamente desde a
sua apertura. ·
A montaxe estreada en Se-

tembro do 85 e xa representada
na Coruña, Vigo, O Ferrol,
Santiago, Cangas, Corcubión,
Camota, Cee, etc .. ., _durante o
- mes de Maio foi levada ao
Grove (dia 14), · Pontevedra
(dia 16), Catoira (dia 20), O
Burgo (dia 21) e Culleredo (dia
30).
.
No mes de Xuño actuou en
Vigo (días 14-15} no Auditqrio
da Caixa de Aforros. Ao mes- mo tempo estanse a facer xestións para levala a Salamanca,
Madrid e Catalunya.
Interesa salientar que como
espéctáculo está estruturado en
"sketches". A E.D.G. tenta experimentar espácios teatrais
praticamente inéditos en "Galiza: os pubs e salas de festas,
tendo xa feíta unha primeira
experiéncia en Santiago ("A
cabra") e neste mes de Xuño
probable~ente será presentado
o espectáculo nos "Luada" e
"Cofores" de Vigo.

"O Reino suevo: un estado galego
ANSELMO LOPEz CARREIRA

-

Unha data que non deJ?emos
deixar pasar de longQ sen lle
prestar atención: hai 1.400 anos ·
. que desaparecía o Reino Suevo.
Fagamos, ante todo, un -moi
breve repaso a alguns dos non
moi abundantes dados que ternos
·sobre o povo que o criou.
A sua orixe histórica atópase
no Sul da actual Alemaña, cando o Rhin vai ser fronteira cos
territórios do Império Romano.
No século 1 a.C., co seu rei
Ariovisto, interviñeran nas guerras das Gálias, buscando a ·ex-.
pansión a costa dos celtas, -pero
víron~e freados por César e obrigados a permanecer na Xerrnánia.
,
Por ali quedaron até que no
Nadal do 406, xunto con outras
xentes, imimpian no Império (f
· atravesaban a Gália cara á His~ ·
pánia. Acatando teoricamente a
autoridade superior do Emperador e mediante un pacto con el
("foedus."), estabelecéronse de
forn;ia estábel na província de
Galaecia, onde se iniciou a fusión cos naturais:
Non foi este un proceso fácil
nen rectilíneo, senón que estivo
cheo de tensións e enfrentamentos. Sen embargo, o abandono
da sua relixión polo cristianismo
no ano 448, reinando Requiário,
é significativo do que se tiña
avanzado na identificación entre
as duas povoacións.
Con este mesmo rei -e debi- ·
do ás suas intervencións neutros
lugares da Península- ten lugar
o fracaso . (case definitivo) ante
o poder que se ia afirmando
como hexemónico: os visigodos.
Na batalla do Órbigo (456) o
exército suevo-galaico" foi total·
mente derrotado.
A entrada do Reino Suevo na
órbita visigoda queda reflexada
no cámbio da ideoloxia dominante, pois agora abandónase
oficialmente o cristianismo romano e adóptase a variante
.arriana, que aqueles profesaban.
Entón, desde o ano 468, as
fontes· desaparecen e non sabemos máis de Galiza ate o 550,
cando, reinando Teodom.iro,
vólvese ao catolicismo da man
de San Martiño de Dúmio. Afortalada a pósición do Reino e en ·
contacto cos bizantinos e os
francos' atravésanse momentos.
de esplendor, ainda que sempre,,
co pyrigo ·qu~ o con~t-~tx: en~ ~.:·
.frent~ent9 . cos visigodbs repr~, . !
sentaba. · · ·
·
' · ·-

San Pedro de Rocas

está de máis repetir para situarnos.
O que compre, sen embargo,
é facérmonos unha fonda reflexión sobre algúns p~mtos concretos dese período tan descoñecido
(pqis os dados non sobran e, por
razóns óbvias, como todo o res- to da· nosa História·, tamén este
anaco nos foi roubado) e tan diferentemente
interpretado ...
pero; sobretodo, hoxe tan minusvalorado.

Efectivamente, parece que
nos últimos tempos a prática de
esquencer ou ignorar sistematicamente o noso pasado vai ceden.do, pola evidéricia dos feítos, ante outro xeito moito- máis
subtil, consistente, por unha parte, en interpretar o menos posíbel, facendo unha História aséptica, de laboratório, e por outra,
en minimizar o seu significado.
· De ·plano rexeitamos esas opcións. E impre~cindíbel tirat- á
luz a loita dos nasos devanceiros
por- construir o seu mundo, qüe
tamén é o noso e dos que veñan
: détrás . E debémolo facer coa
conciéncia de que a História é
tamén unha ferramenta para o
futuro, non un entretenimento de
eruditos nen unha fümJ:,~. de. xustificar a e:itlst~ncia- pefi;'tfaL_
~ .
~
Compre facer a nosa Históri~
nacional, pero ademais ~ompre
Nun último intento· de debili-/
ter conciéncia de ·q~e a 'estamos
· tar esta ameaza, o rei Mirón ina facer. Con esta .dobré perspectervén na guerra civil que entiva seremos capaces ~ de . valorar
frentaba a Leovixildo co seu fi-.
· - na sua medida os feitqs do pasallo Hermenexildo, axudando a
do, sen cair en · comparacións
este; pero ambos s~en , derrota.acomplexadas.
dos. Mirón morre no 583 e, nas
Reflexionaremos en primeiro
desputas que sobreveñen, é e~
lugar sobre da importáncia que
tón Leovixildo que participa,
tivo a existéncia do Reino Sueanexionando o Reino Suevo á
vo. A este respeito oscilouse
monarquía visigoda no ano 585.
Todo o· anterior son dados xa , · desde unha sobrevaloración na
. historiografía romániica-. e popudabondo espostos, pero que non .
1

'

'. , ··,';

lista de fins do XIX e princípios
dó XX, á actual desvalorización
basada na pretendida obxectividade do positivismo.
Con relación á primeira opinión só a criticaría eu en canto
que, a falta dunha mellor metodoloxia interpretativa, houberon
de agrandar feitos e in~titucións
co fin de dotar ao Reino Suevo
da consisténcia ql,le coidaban
imprescindíbel:
Pero o positivismo moderno
esquec:;e a transcendéncia que
poden ter as cousas se se relativizan.
En verdade non poderemos
nen debemos considerar aquela
monarquía segupdo o valor que
a semellante forma !le estado se
lle daria actualmente ou mesmo.
na plena Idade Média. O aparato
estatal debía ser case inexistente, ainda que de eficácia sobrada
considerando que os suevos non
superarían a cifra de 25.000 persoas e que, durante moito .tem. po, só a eles afectaba a sua acción, pois a povoación galaica
(ao redor dos 800 .000 ?) tiña os
seus próprios mecanismos paralelos e recoñecidos.
, · O _que. de ~calquer..forma ternos ,. .
·que -sopesar Jé o foito <le. que.·SO'- :.
íbre. a ben diferenciada comuni-,- ]
~dacle . galega' estabelécese entón
un Estado ao nivel do que entón
en Europa ocidental .se podia xerar; e ainda é posíbel afirmar
que durante un bon período foi
o que experimentou a máis progresiva consolidación, dado que
a aparición dos ostrogodos, francos e visigodos é máis tardía.
Neste mesmo sentido calibrare- mos a sua conversión ao catolicismo ,. pois ~foi daquela o primeiro povo "bárbaro" que o
fixo, póndose nun grau de evolución superi-0r aos demais.

Os case 180 anos que perdurou este Reino, independente en
Galiza, son sen dúbida un .período dilatado esencial para a conoolidación da nacionalidade galega, no que arraigaron formas
de organización, en especial
eclesiásticas, determinantes no
futuro, entre as que merecen especial mención a estrutura episcopal, o florecimento do fenómeno monástico e, sobretodo, a
constitución da parróquia como
núcleo fundamental do habitat.
Mais hai ainda outros aspectos nos que nos podemos aventurar' a facer algunhas conxeturas.
Tense, por exemplo, afirmado
que os suevos non foran senón
un grupo reducido de invasores
que se impuxeran pola forza á
povoación galaica, sobre a que
desataran todo tipo de atropellos
e coa que, xa logo, sostiveran
persistentes loitas .
Resulta imprescindíbel aclarar
que a sociedade galaica non era
en absoluto homoxénea, senón
que nela dábanse xa fondas diferéncias sociais e, polo tanto,
agudos enfrentamento de clase.
Expoñente disto é o feito de que
as cidades se tivesen que amurallar xa no século m (Lugo ... ) e
o de que o priscialianismo integraba a moi amplos sectores populares contra a nova orde confinnada polo catolicismo .
Pois ben, as notícias que nos
chegaron sobre tais enfrentamentos parecen confirmar que,
entre os galaicos, afectaban precisamente á aristocrácia, -aglutinada ao redor dos seus bispos- que reclamaba axuda a
Roma e aos visigodos.
Polo contrário tamén é sabido
que o movimento priscilianista,

de ind~bidábel . r~g~e popular
e cont1do ant1senonal na sua
concepción do ordenamento so•
cial, pudo precisamente subsistir
na zona rural e nas áreas controladas polos suevos, mentres nas
que quedaban baixo administración dos señores galaico-romanos, houbo unha represión dura
e seguramente eficaz.
As testemuñas históricas lévanos tamén á desmitificación do
pretendido c~áter militar agresivo e bandidesco dos suevos e a
calificalos, fundamentalmente
como agricultores, posibelment~
máis relacionados co povo campesino que cos señores, quen xa
lles quitaran un tércio das terras.
Aindl\ un último dado que
leva cara a mesma conclusión: 0
gran movimento armado popular
("bagaudas") que se estendeu
con especial forza durante o século V pola província romana da
Tarraconense (quer dicir, polo
Norde da península sen penetrar
en Galaecia), contou co apoio e
en ocasións a colaboración militar directa dos suevos frente á
aristocrácia, mentres que os visigodos apareceron empre en escena como exército ao servício
do E tado romano e dos seus
amo , o grandes señores latifundistas.
Desde logo compre tamén ter
ben presente a existéncia de contradición no seo da mesma comunidade sueva, como é lóxico;
pero isto non nos impede recoñecer o carácter moito máis democrático do conxunto da sua
sociedade e das suas relacións
cos, galaicos, pois se ben ainda
non ternos dado_s para valorar o
apoio de que poderia ter gozado
entre as clases populares do
país, si, en cámbio, que o podemos facer a respeito da oposición que suscitou por parte da
aristocrácia e do poder representado polo Estado Imperial Romano, asi como polos seus executores e sucesores, os visigodos.
Ao fin, tampouco daquela favorecía a História ao povo. A
desaparición do Reino Suevo
(ano 585) ante a invasión hispano-visigoda significa no noso
país o triunfo da aristocrácia
(eclesiástica e laica) terratenente, que no sucesivo a medida
que avanza o sistema feudal, irá
ampliando o seu poderío e riqueza.
Pero nó lembraremo a aquel
fato de homes que, pé ie a ter
deixado tan poucos ra tos materiai e culturai (algunhas lápidas sepulcrais --especialmente
no subsolo da catedral de Santiago- as colunas de Santa Maria
Madre de Ourense, a igrexa de
San Pedro de Rocas e pouco
máis), adquiren toda a sua importáncia aos nosos olios pala
sua integración no seo do povo,
pala sua. belixeráncia contra as
clases dominantes (que non dubidaron en vendérense ao extranxeiro) e por teren construído o
primeiro estado nacional galego.
Hannover 21.l L.85
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·Noticia _de "4
Na nosa capital histórica, Bracara Augusta, oxe sen apelido, sinxelamente. nomeada Braga, polos anos cincuenta do século que
·corremos, publicouse unha revista ga1aico-portuguesa-brasiléira que tiña o fermoso nome de .
· "4 Ventos". A sua dirección era
conxunta. Por Galicia formábana Otero Pedraio, Sebastián
Martínez-Risco e Leandro Ca.rré
Alvarellos. Pola banda ·portuguesa, entre outros, figuraban o
profesor . Egídio Guimaráes que
aínda na actualidade conserva
enteiro o entusiasmo .e un amor
por Galicia que medra día a día.
Entre os que fixeron posible a
publicación compre salientar ao
Dr. Francisco José Velozo, un
grande polígrafo, oxe aposentado en Lisboa, profundo e apaixoado conocedor da nosa cultura, non en vano ten orixes galegas e o poeta César Teixeira, na
actualidade veciño de Braga ~
A revista estaba impresa pola
Li vraria Cruz, a máis antiga das
bracarenses, felizmente aberta
ao público e con sucursais na cidade. A librería matriz está na
rúa D. Diogo de Sousa, o arcebispo que fixo a Braga moderna.
Fachada do Obradoiro

Femando Casas Novoa,
·artífice do Obradoiro

á
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De toda a fogosa capacidade
criativa dos nosos arquitectos
barrocos é Femando de Casas
Novoa o que coroa este estilo
cunha esplendidez descoñecida
até daquela. A ampla proxección
que acada a sua fachada do
Obradoiro fai triunfar o barroco
gaJego en todo o mundo, posicionándoo cunha personalidade
de gran carácter que se ampara
nas oriJJnais e forte olucións
que canteiros anónimo ouberon imprimir ao no o granito.
Aos trinta e nove ano Ca a
comeza a sua trax.ectória arquitectónica. Situado como aparellador a Carón de Frade Gabriel
das Casas será o encarregado de
continuar as obras traballando
no Claustro da catedral luguesa,
~ ·no falecimento do seu mestre.
E esta a sua alterantiva, que parece ser feito comun xa en colegas anteriores, esperando a
opo~unidade de emancipación a
partir do retiro ou falecimento
do seu guieiro. O certo é que
con esta obra Casas inícia unha
produción ascendente, recebendo encargos un tras doutro. E ·
chamado a Santiago onde continuar~ o traballo da Capela do Pilar que iniciou Andrade, sentan,do as diferéncias de movimento
e espácio que distinguirá o estilo
con relación aos seus predecesores.
Volve a · Lugo onoe realiza
unha das suas obras máis importantes, a Capela da Virxe dos
O}l?s qrandes, patrona da mile.nana c1dade. As solucións que
adopta,~asas erguen o barroco á
sua ma1s atrevida inestabilidade
Uestruturación do eSpácio aéreo.
nha rotonda coroada de média
laranxa garda no seu centro un
retábulo colgante amparado contra as paredes por potentes volutas que se .arraciman radialménte
car 0 centro, onde preside a
unax.e nunha sinfonía de abiga- .
~ada decoración ouro Rodeado
e grandes colaborado~es do tra-

.ª

bailo en madeira (como Miguel
de Romái, etc.) o conxunto produce un efeito fastuoso e etéreo
pésie ao seu volume, así como
de extraordiaária beleza.
Resoa a sua fama en toda Galiza e os frades bieitos de Vilanova de Lourenzá solicitan os
seus servfcios para refacer o vello mosteiro do Valadouro; realiza os planos e dirección de obra
da igrexa de Santo André de Cedeira en Redondeta e taméa o
claustro de San Martiño Pinário,
onde construe unha fermosísima
fonte de tipo chafaris.
Pero a sua obra,. magna vai ser
a fachada do Obradoirdo composte1án onde se enfrenta cun
reto de gran responsabilidade.
Casas Novoa asume este encargo recorrendo ao sentido ascendente do gótico como exemplo
preclaro do seu protagonismo no
burgo medieval. Asimes~o os
ventanais que se abren con luz
cara o interior das naves buscan
aquel servício da arquitectura
gótica que en Galiza estivera conxelada na sua época. As torres
decoradas e cheas de lazarías e
vexetación dan paso a estruturas
moito merios ríxioas onde se
acrecenta o estudo dos volumes
e as suas proporcións, agudízase
o claroscuro dos vanos con diferentes niyeis e aúpase a masa
granítica chea de movimento por
meio de volutas e arcos curvilíneos. Todo o conxunto.forma un
gran arco de triunfo que se abre
á praza coa grandiosidade de fachad~ retábulo, cun forte efeito
escénico.
O gran arquitecto morreu aos
setenta e nove anos cando o estilo que el impulsou, cheo de
vida, achegábase ao seu · final,
coartando o traballo dos ''Seus
continuadores polo labor inquisi.dor da académia central que tentaba impor o neoclasicismo. Foi
·enterrado na Catedral de Lugó,
ao .pé d_?s. seus grandes logros ar9u1fectomcos.

Sempre que viaxamos a Bra~
non somos quen de resistir a facer unha visita á Liwaria Cruz
aínda que non sexa máis que pra
contemplar, cada vez con ollada
máis atenta e asombrada, os vellos mostradores e os armarios
que gardan os libros, mobles nobles, de madeira vidro, mara- .
villosamente traballados, así
como as deliciosas e un pouco
decadentes pinturas do teito, que
nos fan lembrar ao modernismo.
Entendernos que a Livraria Cruz
debía conservarse, restaurarse e
protexerse. lteIDt.máis: se ún tivese poder non dubidaría en declarala monumento nacional.

ventas~',

revista lusíada

"4 ventos" era unha revista
extraordinaná con abundante colaboración galega·. Foi unha mágoa que non se espallase por Ga- ·
licia dun xeito normal pois só
chegaban eiquí unhos . cantos
exemprares, destinados aos colaboradores e aos amigos. De todos xeitos foi un importantísimo
voceiro da . cultura galega en
Portugal e mesmo no Brasil. Un
necesario achegamento a un país
en todo semellante ao noso, pertencente á mesma área lingüística e cu1tural~ As colaboraciós ·
máis abondosas pola_parte galega eran as de Carré que, en "4
Ventos'', publicou ensaios, pezas teatrais e mesmo narraciós.
A revista salientaba o que a
cultura galega e portuguesa, ou
ao revés, teñen de común. No
número 7 publícase un importante ensaio da autoría de Julio
Evangeli~ta sobre Joáo Verde,
Filháo e a Galiza. ¡Joáo Verde!
O poeta miñoto de Mon9áo, tan
esquecido polos galegos, chefe
dun consulado lírico que tiña
por blasón unha gaita abrazada
a unha guitarra. ¿Ou non sería,
cecáis, un cabaquinho? Noutros números - no 11 e
12- hai un traballo de José de
MQta Lopes, titulado Afinidades
galaico-portuguesas no cancioneiro popular-semellanzas solprendentes pola identidadeque ben merece unp.a nova p~
blicación por separado, tanto e
tan fondo é o seu interés.
Ademáis da revista había a
"Colec9áo "4 Ventos'' que deu á
luz fermosos e cuidados libros
de poesía, romance e -ensaio.
Nesta colección publicouse a noveliña de Leandro Carré Alvarellos Nos picoutos de Antoin e o
importantísimo volume de poemas Seitura do noso inesquencíbel amigo e mestre Fermín B.ouzá-Brei.
No ano 1985 a Universidade

do Minho, a traverso da Bibliotec_a Pública de Braga, honrou a
este que escrebe cun convite pra
pronunciar unha conferencia encol da actual cultura galega ~ pra
facer unha lectura dos propios
versos. Con tal motivo tomou
contacto con algunhos membros
da desaparecida revista "4 Ventas" entre os qué lembra, dun
xeito especial, ao poeta César
Teixeira e ao profesor Egídio
Guimaráes. Nos coloquios que
se abriron despois da conferencia e da lectura de versos falouse, con nostaixa, da fermosa
aventura de "4 Ventos", dos
seus logros e da posibilida& de
resucitala. Entendemos que sería
importante e necesario facelo. A
tarefa non é doada. Aínda que
nunca se sabe. O máis importante é que haxa vontade.
Unha revista- de arte e de cultura galai~o-portuguesa-brasilei
ra é imprescindible. Algo vital e
urx.ente. O lugar pra editar e 1evar adiante-- esta publicación é,
sen dúbida, Braga. Hai moitas
razóns pra que así sexa, tanto de
orde histórica como cultural ou
mesmo sentimental.
Pra levar a cabo tan fermosa
empresa hai que contar co bulto,
activo e xeneroso amigo Henrique Barreto Nunes, funcionario
da Biblioteca Pública de Braga,
, dependente da Universidade do
Minho, home ligado a toda· iniciativa Cultural que se leva
adiante na cidade bracarense.
Henrique Barreto Nunes, ademáis da súa preparación pra tal
empresa, ten outra condición
importantísima: é un galego-portugués de Mon~áo. E dicer: un
minhoto ou miñoto como Joáo
Verd~, aquel poeta que decía
que Galiza ·e mais o Minho prn;tugués son · como dous namorados. A verdade é que non son
como dous namorados: son dous
namorados .

f¡OS DOmeS dOS lug~ar_e_S______________c_.V_A_RE_LA_

órdenes ou Ordes:
No·número pasado, enumerámos
as teorias que ao lor deste nome
chegaron ao meu coñecimento
através dos xomais, co resultado
de que nengunha delas nos era
completamente satisfactória.
Hoxe irnos tratar de expor
aquí unha posíbel explicación
que pode pomos no· camiño de
como realmente as cousas son,
e traer ~cougo a este lugar onde
está a lideira armada.
A teoria oficialista presupón a
procedéncia do nome dun ~go
cultivo de "orxo" ou cebada, (o
Hordeum latinQ), e entende que
no nome de Ordenes hai unha
antiga castelanización, e para
evitala debemos recuperar o
nome correcto que segunQo eles
seria Ordes, pois o -N- intervocálico debe, nun bon galego,
·
desaparecer.
Na nosa hipótese, suporemos
. que Ordenes non é tal castelani_::....
zación, senón que pertence a
toda unha fanu1ia de topónimos
galegos que teñen a sua orixe no
"Agro" ou "A.ro" latino, e que
se transforma ao pasar ao galego
no prefixo Or-; asi ~is, o nome
descomporíase en "Or-denes";
.Explicada a primeira componente (Or=Aro), que .significado
·teria a segunda parte do nome;
ou sexa -Denes?
Aqui é onde irnos facer duas
conxecturas:
l8) -Denes, poderiá ter sido
o resultado de Dómines, e asi
seguindo o tamiño de:

unha lideira actual.

Escudo de Ordes

Aromnes, Ordomnes, Ordones, chegaríamos ao esperado
órdenes, que t~ría o significado
de Agro dos Monxes (daquela
aos frades tamén selles chamaba Dómines e ás monxas Donas).
Deste xefto o -n-:::- que nos
preocupa débe permanecer no
nome, pois a su~ orixe non é intervocálica, senón que procede
da simplificación do grupo mn-. Faltaría agora un estudo
histórico que nos confirme se estas terras pertenceron aos frades,
se cadra a Sobrado ou a San
Martiño Pmário.?
En antigos pergamj.ños lugueses,. aparece un prédio chamado
"agro Donnini" e mesmo en documentos medievais castellanos .
aparecen lugares chamados, Ara
Duenga e Ara Duéñiga, todo
procedente dunha Ara Donü.nica.
V arios lugariños galegos teñen o nome de Orden, que no

noso esquema interpretativo procederían dun Agrodomine, ou
sexa un "agro do cura" ou "dómine" que era como lle chamabañ· naquel tempo aos sacerdotes.
Claro que, · se pensamos en
nomes como Ordexurxo ou Ordegunte que entendemos deben
proceder dun Agra ou Aro pro. priedade dun tal Xurxo en un·
Gunto respectivamente; tamén
se nos pasa polo maxin a posibilidade de que ao lado da palabra
Agro viñese o nome próprio dun
posesor que poderia chamarse
Xoán, naqueles tempos Eannes
· ou Eennes, e así a paI!ir dun
Agrodeenes chegar ao Ordenes
desexado . .
Traballando con:calquera des- .
tes presupostos, o resultado seria
que o verdadeiro, galego e enxebre nome do Jugar que hoxe nos
ocupa seria Ordenes, como sempre a xente dixo, e quedaría o
nome de Ordes, como un hiperenxebrismo ou lideira onde nos
meten eses servícios lingüísticos
oficiais, que mais valeria que resolvesen problemas reais, de
ataqu~s frontais á nosa língua,
como son os topónimos das nosas Póvoas ou Pro vas, que_bárbaros alcaldes teñen transformadas en castrapudas Pueblas ou
tamén o hibridismo oficial de
"Puenteareas", en lugar de andar
galeguizando o que xa é galego,.
·e . inventando problemas onde
non os hai.
~

; .. t

.....

o·

,
...
me
G Ir

CULTURAL

,.....,

teatro
,.

,

..

"Arte Livre":
un sobérbio ·
espectáculo
.teatral
Na Sala de Teatro ..Luís Seoane", da Coruña, durante os dias .
9, 10 e 11 ·de Maio, tivemos
ocasión ·de · coqtemplar ·unha
magnífica recriación teatral de
Amar, verbo intransitivo, novela
do autor brasileiro Mário de Andrade, adaptada para este meio
por Roberto Cordovani e Hermes Contesini. Os espectadores
da "Lufs Seoane", a única sala
de teatro estábel de toda a· Galiza, estamos afeitos a gozar ·de
bon .teatro, servido cunha alta
calidade interpretativa e que nos
permite coñecer o máis inovador
e dinámico do teatro galego actual, desmentindo rotundamente
esa tan repetida crise que, se
existe, é por razóns económicas
e políticas externas ao feíto teatral, non por falta de vitalidade
do mesmo. A novidade, desta
volta, ven dada por ser a priilleira- vez que na Sala actuaba un
grup<5 brasileiro e decerto que a
estreia non podía ser máis afortunada: "Arte Livre", cooperativa de teatro de Sáo Paulo, en
xira por Europa, baixo a dirección de Roberto Cordovani· e co
traballo en escena de Marcos
Orsi, Roberto Silva, Maximiliana e é'.J ·próprio -no papel dunha
inesquecíbel
"Fraülein"-,
achegan-nos á coñtraditória mo- .
ral da burguesía brasileira dos
anos 20, dacabalo entre uns usos
autóctonos, utilizados mais despreciados, e a "ortodóxia" dunha
conduta que debia impor coas
suas leccións de amor ao vástago adolescente a: institutriz alemana contratada ao efeito.
A aprendizaxe revela --como
bon exercício desalienante que
é-- a hipocresía de quen a patrocina e dá vida a unha muller que
c.ontesta vivamente o papel asignado. Resulta así unha personaxe humanizadísima, "un dos
mellores personaxes f~mininos
da literatura brasileira", que de
subordinada pasa a ser protagonista e a valeirar tamén a sua intimidarle e as suas frustraciÓns.
Amar, verbo intransitivo incorpora máis un valor, ae noso entender, cal é o de dar-nos o pracer de desfrutar dunha mostra de
"teatro-teatro", onde a ilusión
imprescindíbel que se lle pede
ao espectador éonsegue-se non
polo uso e abuso de complicados
meios audiovisuais, dunha grande faramalla escénica ou de linguaxes extra-teatrais, senón pola
mesma forza e intensidade da
palabra, o xesto, o corpo e a intélixéncia comprensiva dun texto·
literário e dun conflito humano

que nunca roza o histrionismo,
a ridiculización .ou a comicidade
barata. Di-se-nos no programa
que o autor, "leitor subtil da
a4na da muller, soubo denunciar
a sua marxinalidade nun mundo
marcado polo poder mascUlino".
A nós -tan acostumados e
acostumadas a vivér en e contra
a marxinalidade política e cultural imposta- resulta-nos perfeitamente intelixíbel -por idioma; por sensibilidad~ esta
obra dun autor e. don grupo teatral do Brasil, a unha distáncia
física de nós inversamente pro- ·
porcional á distancia espiritual e
cultural.
SirVan estas liñas tarnén para ·
deixar patente o conforto e a satisfacción que para os espectadores da Coruña supón o contarmos coa oportunidade continuada de vermos bon teatro, mereceilte dun recoñecimento nacional e, desde logo, da axuda ~e
nerosa de todos cantos andarnos ,
a dicer que compre dignificar e
defender a nosa cultura. Cultura
que será anémica se o seu teatro
o é, cousa na que contimian empeñadas toda caste de autoridades municipais e doutra laia, ben
amigas de utilizaren corruptamente fundos públicos e de que_reren afogar sen máis o galego.
A resisténcia e o bon facer desta
Sala de Teatro son, desde logo,
garantía da futura cultura galega
.
)íberada. · . _
MARIA PILAR

~ARCIA

NEGRO .

Pucho
Boedo
Hai ben pouco a morte levou a
un dos cantantes galegas máis
populares. Falo de quen fora líder do grupo noiés Os Tamara ·
(née Los Tamara). Tiña Pucho
unha voz persoal. Tanto que
nengun dos sucesivos vocalistas
que o precederon fixo esquecer
a Pucho Boedo. Foi este un cantante de "gancho" (atal Ana Kiro·
por exemplo) e nel babia de verdadeiro e digno o que en Pardo
e Do Barro soaba a falso e reseso. Os Tamara fixeron canéión
galega cando moi poucos a facian e deron en musicaren a Rosalia, Curros e Añón antes que
··os cantaútores usasen --e abusasen-=- da poética vária. Certo
que antes cantaran "A Santiago
voy", a meio camiño entre "A
Rianxeira" en versión Maria Ostiz e "pasa Iá tuna en Santiago"?
· a ritmo de cúmbia. Pero iso tiña
moito a ver coa versatilidade de
Pucho. Os Tamara, á beira desta
canción, eran quen de tocar
''Zorba . o· grego" dando Pucho
p-asos de sirtaki para, acto contínuo, arrincar coas "Tres causas"
añonianas.

Con Pucho desaparece de Galiza a figura do cantante popular
digno ~a mensaxe de Afia Kiro
é ahondo reaccionária- e o público maioritário queda á mercé.
de Pantoja, Perales ou · Jurado
como estivera nos anos negros
atordoado por Raphad ou Escobar.

P.S.

o título exacto do .meu comentário
verbo Pi de la Serra era "Loubanza dun
fill de Terrassa i Sabadell" e non "Lem.b~a dun fil) de Terrassa ¡Sabadell!" tal
como saiu en A NOSA TERRA.

V_
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·Matador
Pedro Almodóvar, o .máis· grande director saído da Telefónica,
o da "movida madrileña", catapultado cara a popularidade, entre outros, pala TV (sempre chaman a atenciól! estes personaxes
"diferentes") E maricas, non?,
pergúntase o honrado pai de familia, mentres o ve facendo de
Ahnodóvar, claro.
Pois ben, este señor ten talento, gaste ou non, señores, apesar
das suas pallasadas "post-poptrans" ou como lle queiran chamar.
- En Matador reafíirnao; xa
sabe facer cine. O triste pode ser
·que non teña nada novo que contar.
Unha história de paixón e
marte, como un Império dos
Sentidos á española·. E non. o atinxe, pero case. Demasiados personaxes navegando na obra.
Aquí a morte, a paixón, sori
como demasiado frívolas. Ademais no Império dos Sentidos
había unha cousa que en Almo~óvar se bota· a faltar, babia
amor.
Os personaxes, por primeira
vez, sobre todo os homes, teñei1
rnáis entidade, pero con iso non
chega. Como tampouco chegan
os chistes, xa vellos para qu~n
teña visto outras películas do autor.
De todos os xeitos moi ben
por Almodóvar; xa· que é posíbel que coas próximas películas
consiga obras moito máis acabadas.
Matador pode que non lle
goste demasiado aos seus admiradores, pero chegará sen dúvida
a máis público, porque entre outras cousas está por riba da mé. dia do cine español.
Polo que fai aos actores, Eusebio Poncela (gal~ de moda)
actua como sempre. A alguns
parécelles un gran actor. A min
amólame. Eva Cobo, unha rapaza guapa, está fatal. Só Assumpta Serna e Nacho Martínez están
realmente ben. Xunto con Antonio Banderas, o único personaxe
convincente.
A história é de cine (a mil légoas de calquer parecido coa
realidade).

Por certo, Pedro, por qué non
buscas bons · guionistas? Que
. agora xa tes "pasta" para faeelo,
chaval ...
MANUEL ESTRADA

Matador (España, 1986) Guión: Pe-

dro Almodóvar e Jesús Ferrero, Fotografía: Angel Luis Femández. Música: Bernardo Bonezzi. Montaxe:
José Salcedo, Actores: Nacho Martínez, Assurnpta Serna, Antonio Banderas, Eva Cobo, .Eusebio Poncela,
Chus Lampreave, Julieta Serrano,
Carmen Maura.

Ven e MiraO crítico de ·"El País" nunca
puxo tanta paixó'! positiva cunha
película de alén o telón de aceiro: "un film excepcional, unha
das películas que contén mellar,
~áis singular e máis arriscado
· cine das aliadas nos últimos
anos", mentres unha revista feminina -Dunia- <licia, con
paixón negativa, "habitual mostra do longo e aburridísimo cine
soviético". Baseada en feítos
reais -as máis de cincocentas
aldeas arrasadas polos nazis en

Bielorrúsia-, "Ven e Mira"
percone desde _a ·ollada progresivamente espantada dun rapaz a
masacre do fascismo que alanca
por Europa e é finalmente derrotado.
Quen coñeza, cando a amnésia está de moda, a história do
ascenso de Hitler, da conflagración mundial e a derrota nazi ·
tamén terá lido que foron 20 mi~
llóns de persoas as martas· na
URSS. "Ven e Mira" (Masacre
titulárono os distribuidores espa~
ñois) é a narración épica desa
guerra e singularmente da vitória
da resisténcia soviética. Acostumados ao "espectáculo" bélico
á pr?paganda armamentísta, a¿
hero1 que pasa . entre as explosións e as balas como entre pompas de xabrón matando comunistas e o que se poña polo médio
"Ven e Mira" é crudament~
dura. Os ollos, valeiros de bágoas esgotadas, enrugados esaturados de -dór do protagonista
mentres non barracón parecen
queimados vivos todos os habitantes da aldea, a boca sanguente da rapaza repetidamente violada polos soldados, a orxía de
sangue fascista, facian temer
que a película destilase medo e
derrota. Pero afinal Klimov fai
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un alegato medidísimo contra a

· imaxinación áudio-visual dos
partidos maioritários, vou dar ·
conta . -moi brevemente, pois
non está o forno eleitoral para\:>olas retóricas como a destas
primeiras liñas- do comportamento cronométrico da Televisión, das Televisións, cos partidos e coalicións que se apresentan ás eleicións ou que se xogan
o ti~ o 22 de Xuño.

guerra e o fascismo, tratadó tecrucamente con ' grande orixinalidade -os planos voltando para
atrás- e coa do~e xusta de ódio
e amor, que o espectador asume.
"Ven e Mira" teria de ser un
filme de obrigada distribución e
merecerla por si só unba sala de
exibición permanente. O mesmo
crítico do xomal madrileño~ Fer~
nández Santos, remataba por dicer: "é unha obra de tal fondura
·e intensidade dramática que admira, deixa ao espectad~r que
coidaba que xa todo está mventado no cine, literalmente estupefacto".

, Limítome, en principio, a
proporcionar uns dados glaciais.
.Véxase o cadro adxunto: tres semanas de Maio sen os seus fins;
informatívos de meio-dia desde
Compostela e Madrid, ou sexa,

VEN E MIRA. Nacionalidade: Soviética. Director. Elem

o Telexomal 1 e o Telediário 1
dur~te 15 dias, festas gardadas;

Klimov. Gran Prémio do Festival de Moscu 1985. Prémio da
Federación Internacional de
Prensa Cinematográfica,

velru., respectivamente, a táctica
informativa pre-eleitoraI-do
PSOE e tamén da AP; velai, tamén, por exemplo, o silenciamento total das candidaturas do
B_NG frente ás repetidas alusións
pmtorescas pero efectivas á Falanxe, .ao PST ou, mesmo, a si- ·
glas de cuxo significado xa. me
teño esquecido, como UPR ou
PORE.
Destreza informativa a da
TVE e a da TVG ao_ misturaren
as novas estritamente eleitorais
coas rifas pola presidéncia do
Parlamentiño, tirando cada unba
da piola para onde máis lles conviñer. Hábil esta ao calar opor:tunamente novas ·políticas como
o atraque da Femández,..España
no porto "coaga". -subtil aquela
cando espalla aos catro ventos
os cristos internos dos "populares" nos catro pontos cardinais
do Estado. Ombreiro con ombreiro ambas as duas ao-silenciar
ao nacionalismo radical galego e
ao procurar o silenciador das
suas pistolas que HB Des chimpou, porque a saltarse a cancela
informativa non hai quen gañe
aos chicarróns. ·
·
Matinade na estadística, compañeiros; · matina ti, C.B.A.: a
ver se segues, se seguides a pensar que os informativos "da galega" soff "bastante bons". Calviño fai as . camas na Moncloa e
Caeiro e Xosé Luís Blanco fregan pratos en Raxoi, pero a nós ·
ninguén nos convidou a morar
no centro nen a xantar na perifé- ·
ria. Pola miña banda, só teño
que engadir duas constatacións
máis: unha, que o último período cronometrado, o do 26 ao 30
de Maio, foi !lllha semana laboral de corpo presente n:as Televisións de ministros e ·conselleiros, coa participación estelar de
Abel Caballero, Femández Ordóñez e Solana, e chegando a
galega a "informar" de · temas
praticamente alleos ao "governo" autonómico coa imaxe do
Big Brother Albor detrás do Galocha; outra, qu~ Felipe González .dixo daquela que "la televi-

X.C.
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Encontros
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A noite dos Joves ternos o programa ''Encontros" que no tempo que leva de desenrolo está
quedando mui longe da espectativa levantada. O seu moderador
J.A. Pousa tem o vício de interomper o seu desenvolvimento.
Cando as vezes semelha que o
tema se encarreira, rapidamente
intervém nom em plan moderador, senón de figura, ca sua voz
de cónego post-conciliar para
botar umha perorata que nom
ajuda precisamente ao programa, quita-lhe ferro. Deve limitar-se a moderar que esse e o seu
papel, ou a estimular se decaí o
tema, pero estimula-se com preguntas, novas cuestións, nom
comas suas respostas.
Encontros de momento é
umha espécie de tertúlia onde o
rol dos convidados parece ser o
de evitar calquer tipo de polémica que poda ser frutlfera . O programa dedicado aos inquéritos
eleitorais e ás elei~óns foi paradigmático, ali todo a fuxir
como do demo, dum feíto que
rondava as suas cabezas, o de
que este, senhores, nom é um
país soberano, e quegrande parte
dos seus problemas tenhem aí a
sua orige, este é um país asobalhado e submetido por um estado
e umha cultura alheias. O encontro Corunba-Vigo salvou-no
o regate e chute con ReiJca, gole
fe~osíssimo que o linier '. 'Pous~ deseguida anulou. Qué criténos se seguem para escolherdes
aos convidados? Porqué tam
pouco tempo do program? Cándo os espectadores imos ter ocasóm de que se escuitem um chisco as nossas vozes? Do programa de momento saca-se: Este é
um paí~ caralhudo e que siga asi
por mu1tos anos; e por mais que
º~º ao meu redor eu nom o

Vejo:
·
, Ao meio-41a dos Sábados
'Fondos e costas marinhas da
Galiza" que com singéleza e
poucos meios fam llllf""excelente
e entretido programa; paga a
pen~ ol~á-lo. Logo vem o informativo 'Parlamento" que nom
está !Dal, fal~-lhe o que lhe falta
~os_ infonnativos, algo mais de
. bnoso espíritu nacional". Por
cert? 0 90 per cento dos informativos resumen-se no que fam
que ~omem e como dormem o~
P<>líti.cos galegos_, espanhois,
amencanos, etc. E que no país
; no mundo nom ocorre nada?
or favor, _menos política e um · .

Antón

Reru

pouco mais das gentes normais
desta Terra, a ver se decobrides
o mundo que tedes ao redor.
Mais do devalar social e menos
política, e quedaríamos todos
muito obrigados.
Que final a de "Saber e jogar", ganhou e por muitos goles
ao partido mundialístico que botaban esses días (por certo, a ver
se denunciades com firmeza a
TVE e ao governo de Madrid.
Para cando a TVG vai entrar na
UER?, que nom passe mais o do
monopólio televisivo do fútebol)
a nossa noraboa e os nossos parabéns aos apresentadores e a
toda equipa do programa asi
como aos brilbantes triunfadores, o I,nstituto de Bacharelato
"Antóm Lanza" de Betanzos.
A todos os que lhes gostou a
Escrava lsaura ha de lhes gostar
a "Successora"; leva a marca da
mesma casa, e tem todos os ingredientes para que os tele-aditos das tardes se prendam no fio
da história. O mau da escrava
Isaura e o bom e guapo Roberto
Stein. Logrará Marina superar
os seus temores ... pouco a pouco e em 63 capítulos. ·
Falando um pouco de "Dallas", a Sue Ellen está como
umha cabra nom si, porque
dianhos racharía co borde do
J.R. se já estám de novo a beijos. J.R. é imortal e temo-lo
para rato.
E que me dicides do Magnum, tem já meio namoriscadas
as mullieres <leste país, e nessa
série os papeis feminino~ som,che-vos bem cativos. Os ·protagonistas muito Vietnam, muito
espirito guerreiro, pero de mul- ·
heres nada de nada, vam-nos a
resultar. como os tébanos que derrotarom a Esparta.
Por .certo que boa ~'A. Jrecha
negra", nom esquezades que Q
seu autor foi muito grabado polo ·
grande ~a de Queirós.
Seguro que grande parte dos
leitores deste perióc,lico andam
estes dias meio tolos com o
mundial e outras . obrigas; por
certo na rádio institucional radiam alguns partidos. No espanha-.argélia foi o seu trabalho estupendo; já sabedes, a .conectar
a telefonia . .

Como novidades está-se preparando o grande programa concurso que todo o público demanda, a ver se vem deseguida·. E ·
Ruada, cando volve?
.
C.B.A.

Segundos
fóra
Entre recursos minoritários contra unha evidente inxustícia distributiva teimosamente propor- ·
cionalizante dos espácios gratuítos de publicidade eleitoral televisiva, que ten levado a Lluís
Mª Xirinachs a dicer nestas mesmas planas que en diante só po'derán "gañar as eleicións os que
teñan gañado as eleicións", e no
meio da máis absoluta falta de

Telexomal l. TV. galega
Maio
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BNG
CDS
CG
1
CP

Do 5ao9 Do 12ao16Do 26 ao30
AEI
BNG
CDS
CG
CP

Falanxe
HB
IU
PNV
PRD
PSG-EG
PSOE
PST

uc

-

5"
-

-

-

1'

15"

-

2'
50"
5"
-

15"
10"
15"
30"
-

2'30" . 3' 11 '50"
10"
1'
15"
l'
10"
3'5b•
40"
5"

-

Falanxe

!

10"
2'30"
4'35"

UPR
Verde

35

5" l '20"
45".
5'
3'10" l '30"
- · 5"
1'55" 3'40"
2'
-..
5"
5"
·3'45"
' 5"
-

HB
IU
PCC
PCPE
PNV
PORE
25"
PRD
PSG-EG PSOE 7'30"

uc

-

-

-

-

5"

-

2' '

5"
5"
5"

·1·20··
-

'4'
-

-

,

Tempo dedicado polas Televisións española e galega ás diferentes forzas políticas durante
distintos períodos do mes de ·
Maio do 1986.
Dados en minutos (') e· segundos(") aproximados.

Nas cifras de. cada partido
ou coalición vai includo -su·mado-- o - tempo correspondente a intervencións televisión puramente eleitoralistas
dos seus líderes, ministros e
conselleiros, e a infórmacións
sobre eles en tal sentido.

,

-

sión no sirve para ganar las ·elecciones". Bueno, c.,. bueno. Xiririachs, por favor: "Os políticos
sucédense a si próprios ... " ·
"Y nos despedimos con música, como siempre", como <liria
o Carandell nun dos seus- ínformativos ·de fm de . semana dos
que moito haberla que falar pola
paixón dos seus redactores pola
anédota e a intranscendéncia.
Encetei a escrita deste momento
tras apagar a caixa logo dunha
intervención gratuita de Su<lrez, ·
rematada sónoramente co Así falou Zaratustra · do Richard
Strauss: asi falou Suárez, xa que
· logo, non? Fachas pero modernos, a Falanxe estreiou na Televisión unba versión pop do Cara
ao sol. O PSOE, reconvertor até
na música, dalle megafpnícamente ao tecno. Carrillo recuperou unba Internacional monódica. Izquierda Unida, Coalición
Popular, Coalición Galega e, sobretodo, os seus sócios do PRD
optaron ·outravolta polo hin~
hortera. Walter music, Federico, .

Water music.

,

.

HERNAN NAVAL
~

........

mus1ca

Musique
tlretonne
Dastum é UIIl.ha palavra bretona
que significa "recolher". E tamén, o nome de umha associa~om dedicada a promover a
identidade bretona, para o que
constituíu un fundo de docúmenta~om sobre a cultura popular. Com isto desenvolvem grande quantidade de iniciativas nos .
campos de anima~m, investiga~om, bem como editando livri:>s
e· discos. "Musique bretonne" é
o jornal de Dástum, umha publica~om mui_ interessante para
toda aquela persoa . que queira
conhecer os mais variados as_pect6s da cultura popular e tradicional da Bretanha.
Em "Musique bretonne" podem encontrar-se "dossiers" sobre~jogos trad.jcionais bretons ou

experiencias no campo da animafom cultural. Outras vezes o
objecto de atenfom som as festas tradicionais, o cinema bretom ou os jomais. editados na
Bretanha. Artigos sobre o idioma, crítica de discos e livros,
encontros, festas, partituras,
poesía, .bandas desenhadas ...
Por todo isto, "Musique bretonne" é umha revista que vale a ,
pena conhecer e dar a conhecer.
No. sen número 59, que corresponde ao mes de Mar~o
(''Musique bretonne" sai cada
mes), recolhe-se um artigo · prófusamente ilustrado com fotografias -antigas, sobre Moi.D.hos .e
moinheiros na Bretanha. Patrlck
'Malrieu coménta o livro de
Gwennole be Menn La femme
au sein d'or (Dos cantos ·popula·res bretons as lendas célticas). o
mesmo autor assina outro artigo
sobre a linguage dos sinos, pondo muitos exemplos de como o
-povo interpreta os seus sons.
Entre o diferente material achase tamém um antigo conto bretom, acompanhado da sua versom em frances·, que nos apresenta o director da publica~om
Jean Le Clerc de La Herverie.
Para quem queira mais inforsoQ.re esta r~vista aconsellhamos-lhe se ponha em contacto coa mesma escrevendo a
Dastum, 3~ rue de Moncontour,
BP 164, 22604 Loudéac Cedex.
ma~om

(J.AP.).

.
X.A. PORTO
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ESTA ~ UNHA DAS OO'ENTA FOTOS QUE FERRAN FR8XA ESTA AEXPOR NA SAA OS ~OS NO CONCEUO-OE

FERRÁN FREIXA
. '

'

Nº 29511s oe xu"'o 11ssé·

ESTA FOTOGRAAA ~EUOR SERIA DICER TODA FOTOGRARA CON INTENOONAUDADE- PosÚE DE
SEU OPODER DA SUXERÉNCIA, APOSl~IUDADE DE .ATOPARMOS OUTRAS REAUDAPES AGACHADAS,
ASORPRESA DE.ACHARNOS CO TRASMUNDO.DO REAL IMAXINARlo, ALEDfCIA DE ALBISCAR CAMIÑOS
INDIRECTOS, AFORZA DE.DESCUBRIR UNHA FACE HUMANA ENTRE AS AR.EAS DUNHA PRAIA DE ·
EUSKAL-HERRIA

·r

\ ..

AXElíDA
(!!rbas cruzadas

1·

HORIZONTAIS
~
-Arbore rosácea de madeira .
1
dura,
plural. 2.-.Planta crucífera anual de ra1z comestibel.
povo natal de Castelao. 3.Partido político galega. Dise do
namorado. Pronome p_ersoal ~e
terceira P.ersoa, ~n d1alt::ctahsrno 4- Os cadns, a rex16n renal· Seguro Nacional Agrário.
pota de barro. 5.- Xoia. Cada
unha das gJándulas secretoras
de orina. {;onsonante. 6.- A
parte baixa dun monte. Abreviadamente "Ilustre". 7.- O
flúor. Mamifero ~e d~serto cqñecido polo seu nr. D1se do de1xado en emprést1mo. B.- Ao
revés abreviatura de "Reverendo" ¡,A . .. "locución adverbial,
en abundáncia. Enerxia gue ilumina as causas. 9.- O noso
"A" para os g_r~g9,s. Cau,~e artificia l. Contrac1on con o . 10.Cortar-lle o pelo. Nome que se
lle dá á cor branca amarelenta.
11.- De pouca estatura. "Pár~
0 . . . . . '; frase usada para d1cer, moderarse, contarse.

PRIMEIRA CONVOCATORIA
DE TRABALLOS ESCRITOS
SOBRE UHISTORIA
.DA GALIZA
CINEMATOGRAFICA"

VERTICAIS
1.- Entrante do niar na terra,

apropriado P.ara · fondear embarcacións. Prisma triangular
usado para pór nas rodas dos
vefculos e evitar o seu movimento ao estar en costa . 2.Planta medicin al tomada en infusión . Dan, agasallan. 3. - Ao
revés, o berílio. Gastar ou agradar algun comestíbel ou licor.

Instrumento para tirar o meter
o pan no forno. 4.- Negación.
· Nome de home. Mamífero carnívoro doméstico. 5.- Quiñentos para os romanos. A fémia
na família dos úrsidos. Movo
algo con violéncia. 6.- Ferruxen que cría o ferro : Período de
tempo. 7.- Tullir, privar algunha enfermidade do uso dos
membros. Saco feito coa pel do
carneiro. Consonante. 8.- As
vogais dun "Finado". Tres para
os romanos. Período de tempo.
9.- O símbolo químico do radón. Abertura para abrochar un
botón. Unha das matriculas galegas. 10.:- Li~eiro,. de pouco
peso. Ensinar1 instruir aos cativos. 11 .- Por ao calzado as
partes que tocan ao .chan. Gas
de cor azulada e de olor semellante ao do marisco.

[ convocatórias
EN HOMENAXE
AO RAINBOW WARRIOR
A u Asociación Coeducativa de
Escultismo Galega", de recente
criación, ven de editar un folleto comemorativo do "dia mundial do meio ambiente". Dito
folleto, titulado "En homenaxe
ao Rainbow Warrior", consta
de 17 páxinas e contén información de temas ecolóxicos
xunto con material de interés
pedag_óxico.
Os interesados poden solicitalo, adxuntando no sobre un
billete de 100 pesetas e 50 pesetas en selos de correos (por
gastos de envio) ao seguinte
enderezo:
Asociación Coeducativa de
Esculturismo Galega (ACEGA).
Servicio de Publicacións.
Rua do Hospital sin. 15407
Ferro l.

UCANTARELIÑAS"
O día 6 de Xuño de 1986 ás

18,00 horas, nos estúdios' de

$an Caetano de Santiago de

C.ompostela, deu comezo a seS!ón p~ra s~lecionar as 1O canc1óns mfant1s 9ue pasarán á fido "Festival Cantareliña
86 , atopándose presentes os
n:iernbros da Comisión Selecc1onadora composta por Mercedes Rosón Ferreiro, Corina

nal

C~rregado Novoa, Anxela Lou-

re1ro
Fernández, Prudéncio
Romo González, Xosé Carlos
Cermeño Bé!raja, Carlos Villanueva Abela1ras e Pablo Barreiro, actuando como moderador
Anxo Quintanilla Louzao.
A Comisión Seleccionadora
d_espois de escoitadas as canc16ns apresentadas e das pertinentes deliberacións, acordou
s~Jeccionar as seguintes canc1ons:
- " O canto das cantas" Grupo Obradoiro (A Coruña).
-ºTiña, teño, hei ter' Agrueación Coral Juan Vita (A Coruna) .
.::-"A Bu,b~la" 9rupo Os Picarmos, Colex10 Publico O Cruce
(Cercada).
-"Escala musical " Grupo
Folergiña~ Wontedeurne).
-"Repm1cada" Grupo Repinicada Colexio La Salle (O Ferro!).
-ºCoa pipa do meu avó"
Grupo Nabarquela (Santiago).
-"O trai-la-ra-la", Grupo
Fantasias de Campo Becerros
(Ourense).
-"lste ano é o da Paz" Grupo ~spicas de Amor; Xinzo de
Lfm1a (Ourense).
-"As Gaivotas" Coléxio Público Xeneralfsimo Franco (A
Coruña).
-"Grilo,
Gritón",
Grupo
Soeiras, Bande (Ourense).
Reserva.-"Trocaches
de
vida" Grupo Borboriño (S. Sadurniño).

convoé:atórias

A F~deración de Cjneclubes _de
Galiza convoca un concurso de
traballos escritos realizados ao
longo deste ~mo de C!3ra a pron:i9ver .e estimular a 1nvestiga_c1on cinematográfica no país
galega.
. O o.bxe~~o do concurso· é a
1nvest1gac1on
historiográfica
sobre un tema, un autor, unha
obra _ou calguer aspecto - rele· vant~,, pasadq ou presente en
relac1on co~ diferentes eidos da
1maxe ,en cme.ou en vídeo.
Pret~nde~e impulsar e divulgar as1 a vida cinematográfica
aesenrolada en Galiza a partir
dos seus componentes resaltando os feitos notábéis que
houbera, os persoeiros importantes que a prqt<!gonizaron, as
o.bras de prest1x10, etc. Unha
vida cinematográfica que comezou no noso país coa chegada do cinematógrafo en 1896 e
que se prolonga até o tempo
pr~sente, unha vida chea de
criadores (directores, operadores, . ~ctores ... ), por técnicos
CUal!flcados, P,Or !¡fUÍOnistas e
es~rito_res "de' ou sobre" cine
(h1storiadoresí críticos ... ), por
~br~s (P,elícu as, j?ersoeiros e
mst1tuc1ons --os cineclubes ... ),
e:¡ ye. son todo~ xu_ntos, as pezas
o.as1cas da Cinematografía Nacional <;lale.Qa, á procura dunha
normal1zac1on real e afectiva.

Normas
a) Cada traballo escrito terá
u,nra exte11si.ón mínima de 20
folios e max1ma de 40 fólios
m,e9anográfados a dobre es~
pac10. Apresentaranse acomP.añados de duas cópias queé:lando e~cluíd9s .desta Óbriga
o material grafico ou documental ~ue se adxunte.
b) A Federación de Cineclu~
bes de Galiza nomeará un xuradp qu~ c9ncederá un pri~ •
me1ro premio de 50.000 pta.;
un segur:ido de 30.000 pta.; e
un terce1ro qe 20.000 pta. O
xurado estara tamén faculdadq para emitir xuícios por es- crito sobre outros traballos
!3Pre~entados que merezan ·
interes.
c) Os textos premiados - asi
como os que o xurado cÓnsidere de certo interés, publicaranse, nun tOfllO en galega
con titulo xenenco a determinar, a editar a finais de ano
procurando a axuda dunhá
institu.ción . pública . galega
~ara fm~rc1ala sua ed1c1ón. A
Fed~rac1on
abonaría unha
cant1dade de 5.000 pta. a todo
traballo non premiado pero
merecente de divulgacrón.
. d) Os trabal los del>erán enviarse .a nome da Federación
de Cineclubes de Galiza
Apartado 512. Ourense. O
p_r~zo para a sua apresentac1on rematará o vindeiro dia
30 do mes de Setembro.

r

1convocató'rias

1x~roglifico

N.V.1

~ Etffr.fiTROS D~ ÜN$i~

r~'l-1s,~1R1Ji~c.f-_

B

Organizados .P.ola Dirección
Xeral de Política Lingüística
e cqordenados por Xavier
5 enm Fernández.
.

A

. A Qire~~ió.n Xeral de Pólí- ttca L111_qu1st1c.a, da Consellar:1a, ge Eétucac1on pon en conec1m.ento dos mestres espec1~llstas en gale_go'" que
os d1as 20 e 21 ae Xuno de
1986 terá.n l~_gar no Mo~tei
ro de Po10 {P"ontevedra) os
,Iº E11cqntros para Mestres
Espc1ahstas en Lmgua Galega, dos que adxuntamos
programa de actos para
t,Jntia maior información.

3269

+125
3393
-Oué lle pasa ultimamente a
Pedro? .
.
Solución ao Nº anterior·
Salta e baixa (S alta, E baixa)

tconvocatórias

PROGRAMA:
Yenres, 20 de Xuño
17,00-19,30:
"Bibliografía
dGo traballo sobre a Lmgua
a 1ega"
. ·
·
Antqn
Santamarma Fernán.
dez1 ~,39-21,30: "Vocatíulario
t ecrnco .
Henrique Monteagudo Rome'b
ro.
a ado 21 de Xuño
9, 00-1 i 1 00:"A
Literatura
G a 1ega Actual".
Mª Vitória Mo.
reno Márquez
11,30-14AOO:"Didática ·da · Lit eratura
VítQr Fernández
Fre1xanes.
lp.100-19,00: "Profundizac1on. (:i~lguns aspectos gramat1ca1s
,
Rosário Alvarez
B la neo.

)

lA"h~~os PLANS ESC00~

Centros de Bacharelato Formación Profisional e de Ensi·nanzas lntegr?das, tanto públicos como privados e, no seu
caso, Homologados, que desexen participar ao próximo curso escolar .na experimentación
dos n~vos pl~ns . e, programas,
deberan sollc1talo a Consellaria
de Educación antes do · día 22
de Xuño de 1986.
As solicitudes dirixiranse - á
Dirección Xeral de Ensinanzas
~éd_ia_s ou ás Delegacións ·Prov1nc1a1s da Consellaria de Edu_cación, previo acoráo do Consello de Dirección do Centro
.ou do· Consello- Escolar e Claús~
· tro de Profesores de realizar as
experiéncias e mantelas durante dous cursos consecutivos
de forma que se poida compl;
tar o Cido Experimental.
Asil)1esmo, iricluiranse na solicitude as condicións materiais
~o C~ntro ou outras que podan
influir no desenvolvimento e
bon fin da experiéncia.
O~ Centros que resulten se- ·
lecc1onados deberán informar
aos pais dos alunas, 'da natureza da experiéncia e acreditarán,
perante a Dirección Xeral de
Ensinanz?S Médias, que aqueles acertan voluntariamente
que os seus tillos sexan matriculados no Ciclo Experimental

s

-

MOLIERE
A coñecida películq.. francesa
"Moliere", recriación da vida
do drarnaturg6 fr8:ncés.. de
grande mteres art1st1co, histórico e cinematográfico, vai
ser proxectada en Galiza nesta semaria. Dirix-ida pola franc.esa Arianne Mnouchkine, o
fl~ll)e pola sua longa duración
v1s1onarase en duas partes.
En Santiago, na Aula de
Cultura da Caixa de Galiza os
di.as 18 e J9 ás 8 da tarde.' En
Vigo os d1as 20 e 21, ás 20 h·
no Auditório do Centro Cultu~
rc:;il da Caixa de Aforrós de
Vigo. Pasarase a fita en versión
orixina1· subtitulada.
·
. Estas proxeccións, organizadas polo Centro Dramatice
Galega, teñen a intención agás o intrínseco interés da
película- de despertar interés polo autor francés cara a
próxima primeira estreia da
temporada do CDG (A Coruña-6 de Agosto), coa peza "O
enfermo
imaxinário"
en
adaptación de Eduardo Alonso.

.... ··
.....···

8+500

1

.

(ven da páxina 9)

EAtón penso que o día 22
deste mes, cando esté diante da arquiña de vidro, faqmdo o derradeiro esforzo por atapar ós_meus, cando
o presidente da mesa me
. pergunte como me chamo
déixeme q carné, eu, denan~
tes de que o presidente poida dicir "VOTA", darei media volta e sairei do colexio
dicindo:
¡_M anda c;arallo,

que panorama!
~-
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Alexandre Bóveda:
"no ·camiño que nos trazamos hai moitas dificultades
qu_
e vencer ... que ninguén abandone a espran~a
de chégar ·a termo"
1

Madrid
MANUEL RIVAS

Se eu fose madrileño votada a
Miquel Roca. E fariao ademáis
por patriotismo madrileño,
pensando no ben futuro da capital da metrópoli. Sabido. é
que o principal e acaso único
capital de Madrid é precisamente ser capital. Co trunfo de
Roca, con Roca como inquilino da Presidéncia do · Goberno, Madrid acadaria a sua definitiva lexitimación.
Serra foise de Ministro para
Madrid e fixo deixación total
da sua personalidade. O trasvestismo é unha das artes
máis exercitadas en política
pero que por culpa dun min.istério un deixe de chamarse
Narcis -con frescura significante mediterranea- para asinar decretos co ordinario e
horteira sinónimo de Narciso
non deixa · de · ser: un ha triste
baixada semiótica de pantalóns.
Roca manten a sua condición de nacionalista catalán. É
a principal crítica que utilizan
_ os seus opoñentes . . Para un
madrileño de nación máis que
un defecto ·debia ser un tanto
a favor. Madrid será por fin
unha urbe cosmopolita o dia
en que acoUa sen traumas a
urí presidente elexido pala circunscripción de Barcelona.
Con presidente catalán e algun que outro mohicano galega dando aturuxos nas Cortes,
.Madrid seria outrra causa.

volver ·ao rego .
Entre os plans futuros da URSS,
está o de enviar a Marte un veículo tripulado. Sobre esa tripulación
falaba precisamente o profesor
Luís Miravitlles, asíduo colaborador de Luís del Olmo no programa "Protagonistas" nos seguintes termos:
-Parece ser que as mulleres de
cincuenta, ~incuenta e tres anos,
son as máis indicadas para realizar esta viaxe dado que as suas
características físicas, e sobretodo
psicolóxicas, son as que máis se
adecuan ás necesidades requeridas para tan longa. expedición.
Ante o asombrn de Luís del
,,,
-~ o tal profesor contesta:
\\lHW:~·- Luis, si. Eu s'íntoo moito,
pero~~¡
· ·· o, deb_emos recoñecer
S! .. ~ superiores.
u~ gura de que efectiva'@.< to os Luíses como os
rlose~ Enriques e os Fernandos Si');jftn-o de veras e ademais
· l~o ''f~prtano, ~lewe~ente e sen entar o mats m1nimo.

VIOLACIÓN
UNHA NOVA
TEORÍA UNITARIA

Deva_gar, como o futuro,
vaise facendo a luz ·sobr.e o
noso pasado ·tan recente. O
noso esforzo neste ano en
todas as contracapas do
periódico é contribuir a un
coñécimento máis asisado
do pensamento e a acción
política de Castelao. e· tam,én
de Bóy.eda; as duás pezas
claves na organización
política ·do: nacionalismo
antes da sublevación fascista
do 1936. Comezamos desde
este -número unha esc.olma,
obrigadamente reducida,
dalguns dos artigas de
Alexandre Bóveda. Estes
dous -de hoxe foron
-publicados en Xullo e Agosto'
do
1935 en A NOSA TERRA.
...¡,

9

.¡AZOS E.A~IANTE,
IRMÁNS....!
Irnos a celebrar un novo Día de Galicia.
Unha nova Festa da nosa Terra ... que non
pode ser este ano de xúbilo e de. ledicia,
porque enriba da nósa Pátria siguen batendo •- como endexamáis a incomprensión, o ~ldrax~,. a preterición, a· desigualdade, a mxust1c1a.
·
·
Recibo o encárrego de escribir unas liñas cando me dispoño a sair para Galicia.
Ouero estar aló o 25 de Xulio. Ese día
atraime con forza irresistibel. Sería para
min grande mágoa non poder cumplir a
promesa que hai un ano fixemos de nos
xuntar ·n-esta data na ·praza da Quintana
para un novo Mitin das Arengas.
Sinto, irmáns, máis desexos que nunca
de pronuncial-a miña. Ouero que todos
escoitedes as miñas verbas ate1gadas de
espranza. Ouero que seipades todos no
desterro a que os nosos nemigos nos
condenaron medrou a miña fé. A miña
arenga sera eso: verbas de fé i-espranza
no futuro da Galicia, verbas de fé i-es- .
· pranza no Trunfo da nosa Causa.
No camiño que nos trazamos hai moitas dificultades que·vencer; hai moitos rodeos que oar; ha'berá que bolinear moitas
vegadas. Máis, que ninguén perda a súa
fé, que ninguén abandone a espranza de
chegar a termo. As voltas do camiño poden semellar retrocesos, máis son pasos ·
adiante .que n_inguén -terá forza dabondo
para nos obligare a desandar.
A nao do futuro gale~o en qµe nos embarcou o noso amor a· Terra, empulada
poi-o noso fervor patriótico e poi-a nosa
firme decisión, chegará felizmente, pese
a todal-as treboadas. Chegará, porque ·
rema n-ela a nosa espranza; inflan as
súas velas os nasos azos redoblados a .
cada dificultade, e vai de timonel a nosa

Alexandre Bóveda

fé conscente do seu deber.
Que todol-os bós galegas fagamos nesta data promesas firme de o cumplir
sen desma1os. Que esta data da nosa Festa Grande, sexa aproveitada para anovar
o noso sagro compromiso coa Terra. Que
a súa Causa acade n-estes intres de anguria novos i-esforzados valedores ...
¡E todos a traballar con redoblados
azos! Que ninguén_poderá disputarnos o
trunfo e noso e da Terra será o futuro.
¡Azos e adiánte, irníáns ... !
ALEXANDRO BOVEDA

NORIA V. SUAREZ

-Bóveda con Amália Alvarez Gallego

inxenuo baturro de Royo Vilanova é
inagotable. Tanto como a súa verborrea
~9xe no banco azul como onte na oposi:
c1on, ~ home . non pod~ estar ca lado. E
no. r:ne10 da s~a facundia yerbal, sempre
a .sua vell~ te1ma: Cata luna, as autono.
m1as, a unidade.
O pintoresco e pavero D. Antón sol·
préndenos agora c-unha nova i-estrana
teoria da "unidade" hespañola: a teoría
da _viol~ción. A "violación", que é unha
arb1traneda9e, un at~ntado, pode ser fecund~, s~g~.m no ser,10r Royo. Castela e
Ara~on,
violadoras das demáis terras
penmsuares, .f~cu_ndáron-as , enxendran.
do. ao seu xu1c10 isa gran cousa que é a
unidade.
·
_A parte o. que a teoría poid a ter de gra·
c1oso, parecenos que pod ~ sei:vir pra
prantexar unha vegada mais o eterno
J?robren:'a da estroitur~ do Estado hespanol: un1dade contra d1versidade. Centralismo contra federación ou autonomías
Uniformismo contra variedade. Aubsolu:
tismo contra libertade. Africanismo contra europeidade .
Históricamente, está demostrado mi·
lleiros de vegadas que a t radición é diver·
sidade, autonomía, libertade. O contrario
f<?i a ~esnat~rización _que -quebrando a
h1stona penmsuar- 1mpuxeron dúas dinastías extranxeiras, absol utistas e incomprensivas.
Pra que a nova e divertida ideación do
Sr. Royo poidera ser ademitida só cum·
priría ista cativez: que se nos demostrase
que a " violación" perpetrad a para enxendrar a unidade tivera resultado útil. Máis
is.to seguramente non poderá conquerilo
nmguén.
Todo o que os manuaes da historia
para uso de Escalas de po/)lu los e de Institutos atribuien á unidade foi xustamente
obra de variedade. O sécu lo de ouro da
cultura galega, da catalana e de Castela
foron obra da variedade, da diferenciación . Os descubrimentos, as empresas de
fuste e xesta da independencia tamén.
Brotes todos iles que a "violación" ven a
afogar. Os fracasos, os desastres, as ver·
gonzas, froito todos iles da uniformidade.
Cada vez que os lazos do uniformismo
se afloxaron por calquer causa, hou bo un
brote esplendoroso, unha páxina áurea;
tantas como os "violadores" apretaban
na súa obra unificadora, prodúxose un
descenso. E a caída foi enorm e cando as
pequenas libertades coleitivas que ainda
conservaban algúns pobos foron brutal·
mente pisoteadas.
Nós declar:ámonos dende hoxe partida·
rios da ·teoría feliz da "violación " que tar
en serio acaba de ceibar aos ventos a f1·
gura ministerial do señor Royo ... ~laro
que nos reservamos, con pleno dere1~0, a
facultade de a interpretar ao naso xe1to.
No sucesivo teremos os galeguistas, e
terán os nazonalistas dos outros pobos
un argumento máis que o señor Aovo.nos
brinda. A unidade é unha violación, s1_ se·
ñor. Máis é tamén unha violación motivadora d-un ruín eñxendro que todos ternos
a abriga de precurar que desapareza.
A.B.I.
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