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Xullo en Compostela,
adoptando o nome de
Partido Comunista para a
Liberación Nacional.
O seu secretário xeral
será Mariano Abalo.

O "Col ectivo Comunista
22 de Marzo", formado a
partir dun grupo de escin didos da UPG, celebrou o seu congreso
constituinte como partido
os pasados 25, 26 e 27 de

(Páxina 5)
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A 50 anos da sublevación militar.
e a 11 da marte de Franco
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permanec~ ainda intacta
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tos que anúncian incomodidades,
tantas veces intentadas como derrotadas, para desbancar ao nacionalismo o próximo ano dunha
data que alguns .. críticos califican
de -litúrxia e _qu~ ben poderíamos
definir como litúrxia para un orgullo -necesário en todos aquel es
q1..,1e de sempre lles ·foi negado.
Oez mil persoas non son un perigo se só peden traballo,- pero
. -son unha ameaza enorme se o
·. que peden adema is é que cámbie
o estado de causas, un cambio
que · faga viábel moitos direitos
irrealizábeis no actual marco político.

ria. Os patrocinadores da "reconciliación nacional" dos 50 -co PC
á. cabeza~ _son tamén culpábeis
deste esquecimento., xunto ao
esencial dos-que ocultan o pasado
O 25 de Xullo molesta. Molesta
porque nel só poderian- descobrir
nos ámbitos máis eonservadores,
· as suas próprias atrocidades.
molesta na lgrexa, molesta ao goCriticábel, noutro sentido; é taberno e en xeral a todos os dese_ñadores das· estreituras nas que
mén o- nacionalismo, incapaz até
vivimos.
·
agora de tomar a iniciativa para
reivindicar un pasado -que como
. Unha celebraóón que medra
tan lenta como firmemente ano a
están a clarificar os estudosos do
tema- xerou no naso país unha
ano, que hoxe está xa instituída
na nasa sociedade, que supón un
brutal- emda de représión, s~puxo
enfrentamento nídio co réxime,
un corte xeracional coa experiénunha bandeira decidida da galecia histórica republicana e, moi ·
guidade auténtic;;a e in-sumisa e
especialmente, co galeguismo pounha alternativa real para unha
lítico de esquerdas. Esquecimento
sociedade en crise, ten obviamengrave tamén, e ainda tinxido de
te -que pór ner,vosos a certos círcu- -preconceitos, estendido ao xuício
los.
que se ten da actividade guerrillei-Daí que non sexan estraños os
ra e da resisténcia popular que
O 50 aniversário da sublevación
militar do 36- está transcorrendo
signan un dos periodos históricos
procesos que se están a seguir
contra dirixentes nacionalistas e . nun sospeitoso siléncjo ou en
que deben producir máis orgullo
para un pavo.
todo caso entre un lene marmumoi prob~b~!ro~nt~ os n::iovimen-

un· siléncio
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SUDAFRICA ·

J
que este "xuicio" fo.i un simulacro. Por tanto, consideramos que
se fixo un mal servicio á eficácia ·
da xustícia.
Xa.-vai seridb hora que, dunha vez · por todas, a violación sexa
considerada -un delito con todas
as suas agravantes, tendo en
conta a gran cantidade de violacións que se cometen no Estad~
español que o cqnverten no pnmeiro· de Europa no referinte e
este tema e é denigrante o impulso que, através dos meios de
comunicación -TV, rádio, pren- sa ...- do Estado estáselle a dar
en anúncios de coñecidas firmas
comerciais nos que sé incita á
violación; tal é o caso dun que
representaba un xuício por violacion que non. desmerece en veracidad e ao visto nesta cidade.
Advertímoslle ao Sr. S_antaló
que- se pode ver ·querellado por·
familiares de persoeiros tan insignes como Andrés Segovia, Picasso, Chaplin, se segue a defender a teoria de que un home aos
67 anos sexa incapaz de_ manter
un·ha relación sexual normal e,
en consecuéncia, ser pais dos
respectivos tillos.

favor de saca-los de en médio),
confortabelmente instalada nos
resultados da sua vitória, disfroita as rendas da masacre, a desorganización popufar, o medo e a
alienación neocapitalista.
E atnda máis cómoda estaria
se conseguise impor un crifério
que a exculpase da sua tremenda
responsabilidade histór:ica, cousa
que leva intentando desde hai
ben tempo, apresentando-o baixo todos os formatos posíbeis.
Pero a História está ·agui par-a
acusa-los. Mostra palpabel qo
seu fracaso é o irrisório e despreciábel espectáculo que nos oferece algunha prensa de Galiza,
onde notórios fascistas de vellos
tempos sosteñen vergonzantes
discursos que se repiten invariábeis desde que encenderon a
pira da Cruzada. Paranóicos sen
solución, eren-se nun mundo de
horror a base de ºrepetir-se eternamente as mesmas simplezas.
l,~ualmen_te triste, n~n moito
mais novo, pero en ma1or consonáncia cos tempos, é a fraudulenta pretensió11 de converter á
Históna nun redutor ao absurdo
denominador. Coitada História !
Cai-se na ilusión (inxénua ou maASAMBLEA
lintericionadamente) de pensar
~ DE MULLERES DE A CORUÑA
que esta chegará a ser. o caixón
FRANCISCO SUAREZ SEGURA
de xastre no que se pecharán
1936
(Vigo}_
herméticamente e ben revoltos a
urís e outros para seren mirados
Non me parece un exercício nada
através dun cristal como curiosiPOR VIOLACIÓNS
difícil lembrar aquel ano espedade. inofensiva: aí se botan xunranzador e fatídico; polo_menos
DirixímÓnos a vostede para dea min ·non mo resulta. E máis,
tos a Franco e a Azaña, a José
António e a Companys, á Falannunciar uns feitos acaecidos no
.fago-o amiúde e vai acompañado
"xuícro" celebrado o pasado dia · de estados anímico-hormonais
ge e á FAI. Ou sexa, a asasinos e
10, na sala 1ª do Palác10 de Xustí- -- tal como se non pasaran eses 50
vulgares p¡stol·eiros ao lado das
_ cia de A Coruña.
anos.- ·
menores cabezas pensantes e acPero non ten nengun segredo.
toantes. Claro que si!; é a receita
O motivo principal do "xuício"
Ao contrário, penso que permado caltjo galego. Bon sistema
era unha violación sucedida no
lugar de Santa Cruz; hai cinco
necer como se nada é o verdaque compre · estender: Hitler e
Stálin, Pinochet · e Allende, Readeiramente estraño e estou se~uanos, da que foi vítima unha rapaza de 1O; agredida por un
ro de que só se consegue cos 1mgan e Daniel Ortega, os extremos
home de 67.
'
.
prescindíbeis ingredentes de igque se· tocan, os tolos que diriAparté de qúedarnos surprenn·o ráncia, cobardia ou complicixen o Mundo... o Papa_ e Ali
didas pola escandalosa def!lOr!J
dade.
Agca, ETA ~ a Garda Civil. Por
desta causa, que amosa a mef1- · . Porque neste caso o tempo
que non?, todo é o mesmo.
cácia e lentitude do aparello xucronolóxico non-se corresponde
O que ocorre é que ainda quedicial do Estado espanol, o noso
ep absoluto cQ históric.0: a posda un mínimo de lucidez e a Hisasombro chegou ao máximo,
guerra rematou hai apenas deL:
tória porá (intentarémolo!) a
cando crimos atoparnos ante
anos· e hoxe aturamos a paz dos
cada quen no seu sítio:
un ha ·obra de Kafka ou lonesco
vencedores. Asi é, .nen máis nen
... E no 36, queridos nenos, ocoonde o absurdo era o motivo · menos; ahondan florituras: coa
rreu que o pior de España (Q esprincipal da representación.
sublevación fascista da burguecurantismo, a ignoráncia, a suNós entendemos ·que, en todo
sia máis reaccionária (contados e
perstición, a explotación, o crime, o dogmatismo, etc., etc.) esmeritórios elementos desta clase
xuício, os protagonistas son o
xuíz, a vítima, o acusado, os1estinon o eran) frustrou-se _da mamagou ao rheJlor dos homes e
gos, o defensor e acusador privaneira máis inumana e contundos povos do Estado español
dos e máis o · acusador publico
dente a mellor ocasión que os
(pro~resismo, liberdade, cultura,
xust1cia social, creatividade, etc.,
(fiscal).
povos do Estado español tiveran
Consideramos que este xuício
de erguer o· futuro do Home
etc., etc.: a revolución), cando
é ilegal e procuraremos_por toNovo. Durante cuarenta anos os
coñecian unha solidariedade e
dos os meios denuncialo, xa que
verdugos e os seus beneficiados
unha ilusión como nunca se vivifaltaba un dos principais protanon levantaron o estado de guera. E fixérono da maneira máis
gonistas, nest.e caso, o acusador
rra, nen cambiaron a sua fraseo·cruel que ·cabe imaxinar, pois
público, representado por D. Car:
loxia nen o seu comportamento . non ha1 apenas caso comparábel
los Santalo Areces; pero velaqu1
(as execucións e asasinafos fona -existencia da Humanidade
.que o que representaba -o papel
ron cotidianos; lembro sempre a
(quizá a Indonesia de hai uns
de acusador público, unha sorte
Puig Antich e aos fu_silados do
anos?): os nazis alernáns pensade esquizofrenia, asumeu a de75 ... ) Hoxe a mesma clase domironse moito e agacharon ci asasi~
. tensa do violador con gran eficá- nante (e os mesmos rostos cannato do Secretário Xeral do P.C.,
cia, · polo que voltamos insistir
do a vida non nos fixo ainda 6
Thalmann; os fascistas italianos
Nº 298 / 31 DE XULLO / 1986

O Colectivo poi a Paz "A Revolta", membro da Coordi.nadora
Nacional de Organizacións pola
Paz (CNOP) e da Coordinador"a
. Estatal de Organizacións -Pacifistas (CEOP); quer facer pública a
sua postura contrária ao réx~me
. de Sudáfrica, poi a sua actuación
represiva contra ;;i maioria da povoación, á vez que quere manifestare a sua solidaridade coa loita das persoas de raza negra. Os e as pacifistas entendemos
que a mellor solidariedade hoxe
coa causa da democrácia en Su.dáfrica, coa loita polo derrocamento do Réxime de Pretória, é
esixir ao Estado español que
rompa todo tipo de relacións co
Estado racista, quer dicer a ruptura de relacións diplomáticas1
económicas, militares, etc., co .
goberno de P. Botha. !llar o Esta- ·
do racista é a mellar solidarieda- de cos obxectivos do movimento
anti-apartheid.
Os e as pacifistas tamén quere~
mos denunciar a complicidade
da Europa de CEE e -da OTAN
que se neg.an a dar pasos efectivos contra o Réxime de Pretória,
do cal, xunto cos E;E.UU., son
fieis aliados. ,

·xufcto

eliminaron a Gramsci indirectamente; Pinochet non se atreveu
con Altamirano ... Para os españois non houbo tasa de nengun
tipo.
Ben é verdade que non sei da
vesánia de todos os casos que se
eeron ao longo do Planeta, pero
de todas formas foron de menor
cuantia se se comparan.
Non hai Lenda Negra, senón,
por desgrácia, unha Negra História que pesa como unha lousa.
1936 foi onte. Poderán-se curar
as suas feridas: cando se retome
o camiño truncado.
ANSELMO LOPEZ CARREJRA

AS VICTIMAS DO FRANQUISMO
Tales dias como os que estamos
a viver, e hai 50 anos, chegaban
as primeiras noticias do que logo
sena o chamado "Alza mento Nacional". Nestes dias comezaban
a soar os primeiros tiros, producía,~se os primeiros .e apurados
exilios, ca1an as pnme1ras, tamén, vítimas do longo proceso
que daria ao traste coas esperanzas de moitos galegos e galegas
que participan na construciónm,
daquela, dunha sociedade máis
xusta e mais progresista.
Hoxe, 50 anos despois, o panorama tórnase cáseque, e salvando algunhas distáncias substanciais, tamén desolador, distinto,
pero no fondo igual de triste. O
"Alzamento moderno", fóra de
negar as liberdades coa forza
dun mosquetón, reprime·as mesmas, como é o uso da língua galega, baseándose para íso nunha
lexislación que se di fora de toda
dúbida "democrática, imparcial e
honesta". Cada exílio cara afora
daquel entón, agora tórnase nun
exílio interno, cáseque moral. A
loita por facer valer valores ignorados hoxe, ainda que óbvios
como pode ser a libre expresión
de ideas disonantes coas do· poder, convértense nunha loita que
pode custar a cadea. Os famosos
"paseos" do 36 e seguintes anos,
son transformados en reconversións selvaxes, paro e marxinación.
No 50 aniversário daqueles feitos, ó brazo fa lado do "Alza mento moderno", a Televisión deléitanos coa preséncia .nas pantallas para celebralo da neta de
Franco, que nos conta como se
ceibou das gadoupás daquel sistema, do cal di que foi unha "vítima" máis. O Pardo non era o que
parecía, polo visto comíase fatal.
Esta muller .hoxe, envexaba daquela as comidas que facian os
centos de traballadorés no
"tajo". Aquelas tarteiras que .levaban ás obras de "interés nacional", cun menú que logo requentarian era, ao parecer, un manxar
en comparanza coas sopas, ver-
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duras e pescados que os Gardas

~ivis pr*;,P,araban nas coci ~as aos

ilustres Salvadores da Pat(ia".
Hoxe decatámonos de que andábamos trabucados, as vítimas
reais do fascismo non foron o
meu avó, que morreu fusilado en
Coruxo contra un muro de pedra
moito máis brando que o co ra'.
zón dos seus asasinos. Non foi
Alexandre Bóveda, morto en acto
de defensa heróica das suas
ideas galeguistas. Non o foi Castelao, que o seu exílio polo visto
non fo1 forzado senón eleito. E
non o foron os millei ros de per·
soas inocentes que se asasinaron
ás beiras dos camiños. As vítimas reais son Dona Carmencita
Martínez-Bordiu e outros coma
ela, que tiveron que padecer un
réxime que non as deixaba moverse do Palácio . As vítimas son
toda a pléiade de compoñentes
da /Jet sosáieti de Marbella ou Ei·
vissa que tiveron que apandar
sen poder dar escándalos en público até a che~ada do "Alza·
mento moderno', sen poder ex·
plotar a sua imaxe en revistas do
corazón, que tiveron que ligar
gardando as apariéncias.
,.
Estábamos trabucados, as v1t1·
mas son estes señores, e os outros un tema a esquecer, a 'esquecer en aras da "reconciliación
nacional". E se se me permite, ás
vítimas e verdugos somos todos
un pouco por permitir tanta aldraxe.
UXIO ZABALA

E DE ERRATA"'--- - - No número anterior deslizáronse duas erratas. Dunha banda na contracapa,
que recollia a derradeira
carta que escrebeu, denantes de ser fusilado, Victor Casas, dirixente galeguista e director que foi de
A NOSA TERRA Ainda
que a firma ia corr~ct~
mente, no titular recolhase
o nome de Anxel Casal,
outro martir galegu ista
morto violentamente uns ·
meses antes.
A outra ,enmenda que
hai que sinalar é a referida
á colocación dunhas fotografias. Trabucáronse entre ás páxinas -que reco:
. llian a enquisa sobr~ a ..~el
de Normalización Linguistica e a páxina 20. No
gar de Luis Mariño. -pax.
20- estaba Xose Luis Blanco, no deste -páxina _11Edt..iardo Gutiérrez, e no
deste último -páx. 1ide Luis Mariño.
Pedímoslle
disculpas
aos nosas leitores por es- "
't es erros.
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Gran cantidade
d9 simboloxia franquista
permanece ainda intactá
Hai ci ncuenta anos a sublevación militar 6arreu de
Galiza, en cuestión de dias, todo vestíxio externo e
simbólico dá preséncia republicana. Once anos
despois da marte de Franco permanecen ainda, sen
embargo, en toda a nosa xeografia, xugos e trechas,
cruces, bustos, xenerais a cabalo e representantes de
todos os escalóns da xerarquia militar -na suamaioria membros especialmente activos da represión
daqueles dias· dándolle nome a ruas e prazas.
Hai agora cincuenta anos, as
. fachadas, os monumentos, os
símbolos arquitectónicos, os
nemes de ruas e prazas eran
rasurados en t oda a xeografia
galega en cuestión de semanas
e incluso de dias. Nese breve
tempo o aspecto externo das
nosas vilas e cidades perdeu
todo a vestíxio de que alí houbera unha república, unha frente po~u l ar e un movimento galeguista socialmente importantes.
No artíst ico e no simbólico o
novo réxi me entrou con tanta
contundéncia e con tan pouco
respeito como o fixera poi íticamente. Segundo apunta Vicente Aguilera Cerni en "Iniciación
al arte español de posguerra ":
"Na superfície, as mitoloxias,
as bandei ras, os berros. Por de. baixo, os conflitoas estructurais, os antagonismos económicos, os poderes enfrentados".
Nada disto sucedeu sen embargo á morte do ditador, máis
ben todo o contrário. Nas vilas
e cidades de Galiza permanecen ains hoxe bustos, frechas
cruces, xenerais a cabalo e representa ntes de todos os escalóns da xerarquia militar dándolle nome a ruas e prazas.

Breve mostrário
A pervi véncia da simboloxia
franquista é tan extensa que
seria tarefa dun censo recollela
polo miúdo. Son coñecidas de
todas as numerosas lgrexas
que conservan na sua fachada
as placas dos "Caldos por Deus
e por España", con xugos, trechas e demais adornos. En menor medida consérvanse os letreiros con estes últimos símbolos, nas estradas, como
anúncio da fronteira municipal.
Tamén alguns axuntamentos
e coléxi os conservan a fotografía do " General de Generales",
se ben relegada a un segundo
plano. E igualmente ainda frecuente é a preséncia de escudos 90 áijuia imperial en casas
cons1stonais e edifícios públicos. As mil desculpas exibidas
para non retiralos de nada serven cando dunha pintada ou
lenda discrepantes se trata,
que é borrada de contado por
orde da autoridade correspondente.
. Na ~gun caso, como é do da
v1 dre1ra policromada, co escudo do anterior réxime, existente no axuntamento de O Grove;
estase procedendo agora mesmo á retirada, respondendo, no
sen certo retraso, a unha proposta realizada por un concellal
d~ BNG na pnmeira corporaC!on democrática. Na mesma
v!la o monumento aos caídos,
situado. no centro urbán, ainda
~on fo1 trasladado ao cemiténo, com<? tamén fora aprobado .
no se~ d1a pola corporación. _
.d Mo1. recentemente foi retirad~ simesmo, . da Deputación
h
urense, con motivo dunc asdobras no edifício, unha plaa e marmore · onde figuraba

0

a cara de Franco nun baixo-relevo de bronce, sobre a lenda:
"Franco, Franco, Franco". A retirada tora xa solicitada tamén
uns anos antes polo deputado
provincial do BNG.
Neutras ocasións a simboloxia franquista permanece. É o
caso da Placa instalada no
Mosteiro de Samos con motivo
dunha visita de Franco ao lugar. Tamén permanecen as placas dunha das fachadas da Caixa de Aforros de Vigo ou a situada no interior do local do
Banco de España neste misma
ciadade. Na vila cercana de
Ponteareas luce ainda, con esplendor, un busto representando a Franco, instalado non hái
moitos anos, e que desde
aquela sofreu vários intentos
de derribo, atentados con pintura, etc., que non serviron de
nada, dadas as simpatias do alcalde da vila, Pepe Castro, cara
o anterior réxime.
Nalgúns muros das nasas vilas e cidades son ainda visíbeis
pintadas coa face do Caudillo
sobre a inscrición: "Una patria,
un estado, un caudillo, Franco".
Case tan numerosas como as
placas adosadas ás lgrexas
como símbolo aos caídos e
como mostra das íntimas relacións da lgrexa ca réxime militar -a Guerra Civil tora abenzoada polo Papa Pio XII co
nome de Cruzada- son as cruces aos caídos, algunhas de dimensións xigantescas. A monumentalidade funerária é ainda ben patente na cidade de
Vigo, frente por frente do edifício do concello e a praza do
Reí. En Pontevedra o monumento foi eliminado hai algun
tempo, para ser proximamente
sustituido por outra xigantesca
cruz esta vez . en homenaxe ao

soldado descoñecido.

De Asorei
a Juan de Avalos
Non todos os monumentos erixidos polo franquismo carecen
de valor artístico. É o caso, por
exemplo, do monumento aos
Caídos de Ourense, situado no
Parque de San Lázaro, e que
representa a figura . dun anxo
da Victoria erguendo a un soldado caído. A obra foi realizada
polo gran escultor Asorei, galeguista e amigo de Castelao.
Non foi a única obra que realizou, nen foi o único escultor
que colaborou nesta monumentalidade. É o caso igualmente de Piñeiro; tamén galeguista e pertenecente á xeración de posguerra, que realizou
o monumento a Millán Astray
na Coruña e que, a xuício dos
entendidos, non se pode dicer
moi ben se ridiculizándoo ou
dunha forma asumida. Asorei
realizou tamén o monumento
ao soldado comQatente situado
citada na -posguerra e da que ·grandielocuéncia e a ampulosino Cuartel de Atocha na Corudade dos monumentos da ~po
ainda ·existen mostras en Panña e que resulta tan xenial
ca eran comuns a moitos paixón, O Carballiño, Chantada,
como descoñecido. É moi posíses nuns ano_
s nos que as conetc.
bel que estes servícios prestafrontacións bélicas ameazaban
dos por persoas nada achegaa paz en todo-o mundo e facian
das ao réxime se dehese moi
Vocación imperial
prever grandes cámbios. Desa
seguramente,· ás necesidades
. monumentalización era tamén
económicas e aos condidonanO "nacional-catolicismo" propartfei~ o comunismo do motes facilmente imaxinábeis do
fesado polo réxime fixo da cruz
mento, 7 epresentado fundamomento.
e seu principal emblema. O esme·n talmente pala Unión So- ·
Pero ·sen dúbida o monucudo, o xugo e as frechás, etc.,
,viética. No Estado Español, foi
mento da ditadura máis notá- · simbolizan a unidade... Sen
Picasso quen erixiu co Gernika
bel é o cabalo que ainda vixila
embargo e máis destacado da
un dos principais símbolos ara cidade de Ferrol. O seu gran
monumentalidade franquista
tísticos en contraposición co
tamaño e aparatosidade impeera a sua ampulosidade e· sosa
estilo imperial daqueles anos.
diron que os intentos dalgun
grandilocuéncia. Como todos
colectivo por derrubalo desen
os reximes de vocaci.ón impebo xeneral Franco
resultado. O cabalo e máis o
rial, o franquismo recobriuse
ao
Sagrado Corazón
xeneralísimo -que é o cabaleide águias e emperadores a ca·ro- foron obra de Juan de
balo. Os edifícios oficiais leva- - lntiQlamente ligado ao franAvalas arquitecto do franquisban 6 mesmo patrón . ."A arquiquismo,.__como xa dixemos, esmo e escultor do_Val dos Caitectura española, -'-Cli Vicente _taba todo o _aparato ·relixioso,
dos, que construiu o monuAguilera Cerní-, estaba dedise ben en campos diferenciamento na comemoración do ·25
cada á esteril búsqueda dun - dos. Non é estraña a isto a proaniversário da "Vitoria".
nacionalismo
arquitectónico
liferación de figuras relixiosas,
Mais particularidade· posuen . que, en realidade, procedia dia relanza mento de ritos e· simrectamente das nostálxias his- . bo1oxia que en moitos casos
os templos votivos, inspirados
nunha promesa ou voto,e erixitoricistas e da · megalomanía
ainda perduran. Como reprenazi-fascista". Non é por iso de -o: sentativo podemos tomar o
dos tamén aos caídos na guerra. A práctica do voto, neste
estrañar o estilo musoliniano
culto ao Sagrado Corazón cucaso pala "paz", era recollida
de, por exemplo, algunhas praxas medallas e figuras ~ran insias ferrolanas como a do Axun- talados nos cuar:tos e na porta
dunha tradición que se remonta ao paganismo, prática resutamento e a do Caudillo ~ A
das casas, nalgun caso con lendas do tipo de : "Detente enemigo, el Sagrado Corazón está
conmigo".
.
De todas maneiras . a sirribolóxia máis visíbel e máis abundante do franquismo segue a
ser a dos nomes de ruas e prazas, deixando aparte os organismos ofidais que seguen a
utilizar o rótulo de El Ferrol del
Caudillo. Calvo Sotelo, General
Franco ou José Antonio dan ·
ainda nome a infinidade de
ruas. E, ainda mais, moitas vitas seguen distinguindo no nomenclator a militares de menor
graduación e alféreces provisórios que se distinguiran na represión. Precisamente os alféreces provisórios -un dos baluartes do réxime, e dos mais
represores--::- seguen celebranen moitos casos as suas
reunións en · locais públicos,
como no caso, por exemplo, do
Cuartel de San Fernando ·en
Lugo.
_ $e os sfrnbolos son sempre a
representación de algo, que
cabe pensar da notória supervivéncia de simboloxia franquista nos nasos dias~
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Por "aRoloxia do terrorismo"

Auto de procesam·e ntó
contra Bautista Álvarez

Un
.. ha

.,
1nxecc1on ·

A testemuña
de ~tro Policiéls ·foi
su~iciente para ·condenar
a Fran·cisco Rodríguez

de .dubidosos

es_c armento ~o~ial contra deter".'tnados pos1c1onam«;'ntos políticos de caráct~r n~cio nalista "
O ~lo~ue Na~!onahsta Galeg¿
anuncia que non deixará · d

res~ltados

O presidente da UPG, Bautista
Alvarez, acaba de receber o
auto de procesamento por apoloxia do terrorismo ditado polo
Xulgado Central de lnstrució'n
Número 1 o 26 de Xuño . .
Os feitos supostamente delitivos que se relatan no auto re. fírense a que. o líder nacionalista foi o firmante, en nome do
BNG, da petición para celebrar
unha manifestación contra das
extradicións dos patriotas bascos de chan francés. Esta manifestación tivo lugar o 21 de Ou. tubro de 1984, e, segundo o citado escrito acusatório, no
transcurso do seu desenrolo
déronse. polo servício de megafonia, vivas a ETA e contra a
policía.
Ademais cítase que, o dia·antes da manifestación, apareceu
nalguns meios de comunicación galegos unha carta firmada polo entón deputado do
BNG (entre outras. moitas persoas) na que se expresaba a
solidaridade do po'vo basco e
se dicia que non se pode reprimir ·a ninguén polas suas ideas
políticas e pola loita lexítima
cara a liberación do~ povos.
Neste auto dictado polo ma ..
xistrado Varón Cobqs, hoxe en

suspenso nas suas funcións a
raíz do caso Bardellino, non
queda moi claro se Bautista Alvarez_é procesado por ser o solicitante de dita manifestación
ou por ser el apoloxeta do terrorismo persoalmente.
Nos considerandos dise que
no momento en que se celebroü a manifestación non puderon procesar ao encausado
por ser deputado antonómico,
pero que agora, conforme a
unha senténcia da Audiéncia
de A Coruña, xa se pode procesar por estes feitos. Segundo
representantes.' do BNG, queda
.asi totalmente en entredito a
inviol·a bilidade parlamentária,
pois se non se pode procesar
no exercício das suas funcións,
debe considerarse que no momento en que se deixa de ser
parlamentário non pode· ser
procesa9o polo feito na etapa
anterior. O portavoz do BNG
manifestou tamén que este
proceso, "comunicado precisamente despois das eleición·s
inscrébese nunha campaña de
acoso ao nacionalismo, sendo
totalmente político; un acoso
que xa· empezou coa condena
a Francisco Rodríguez".
· A.E . .

A reiterada utilización, incluso como dato xudicial,
dos ·antecedentes políticos
orixinados durante o franquismo -algo por certo
moi ilustrativo do país no . .
que vivimos-; as patentes
contradiccións dalguns dos
t.e stigos do fiscal -un policia declarou que a bandeira
queimada era do tamaño
das habituais· nun mastro,
cando todos os demais talaban dun tamaño moi inferior e al~un incluso detallou
as medidas de 30 por 50
cm. -aproximadamente e só
se percatou do erro ante as
insistentes indicacións do
xuíz-; ou o contido da senténcia, que fala de que o
acusado queimou e pisoteou a bandeira, . tendo
como única proba a testemuña de catro policias situados, . segundo as próprias declaracións, a uns
treinta metros o máis cercano, e entre máis de mil persoas apiñadas na praza do
Toural -1.500 foi o número
mencionado por vários policias-; nengun destes gran·des matices, que poderia
ser facilmente ampliado, é
decisivo nunha valoración
da senténcia.
O fundamental aqui é o
recordatório de que Montesqu ieu morreu hai moitos
anos e hoxe ninguén ere
que existan realmente tres
poderes autonómos: lexislativo, xudicial e executivo,
ainda que moi poucos se
atreven a dicilo e abandonar dunha vez por t odas as
falsas formalidades. Porque
si. Porque como valoraron
os representantes· mrcionalistas, o proceso e a senténcia-son netamente políticos,
testigo arriba testigo abaixo.
O que se cace non está só
en mans dun xuíz. E os obxectivos están á vista: facer
retro.ceder a un movimento;
convencer dentro del, ao
máximo de sectores posíbel, de que só bai:Xo o paráguas do sistema é posibel
respirar politicamente. Un
arma de dobre gume para
ambos bandos: a represión
tanto pode inxectar reformismo como clarificación e
avance.
M.VEIGA

En
do

~ombater e~t-: funcionament~

irregular e ant1democrático d
. d e Xust1cia
,
Tn'b una1s
asi comos
de sensibilizar á povoació~
ante u~ orden~mento xurídico
q_ue d,e1xa na m~efe nsióh aos
c1dad~ns e que e ta n drástico
penalrz~ndo supostas inxúrias
a Espana, mentres se violan
sen amparo xurídico para 0 ~
afectados, direitos elementais
das .Pe.rsoas e dos povos, como
o d1re1to ao traballo, o direito
ao uso da própria língua, etc.".

Franci~co

Rodríguez

Seguen valendo os
antecedentes do
franquismo

Para Bautista Álvarez, quen deCesáreo Molenza Fernández,
clarou "ter perdido a fé na xusinspector de policia; Eládio Pétícia hai moito tempo" e que a
r_e~ Rodriguez, comisário de posenténcia demostra que o poltc1a; Rubén Costolla e Javjer
der xudicial "é parcial e depenMouriño, ambos funcionários
de do ~p~rato do Estado", o trido Corpo Superior foron os
bunal v1olou o artículo 23 da
únicos testigos cuxa testemuña
Constitución relativo ao direito
foi tida en canta á hora de emide p~esunción de inocéncia". o
tir senténcia a sala segunda da
presidente da UPG puxo en dúAudiéncia Provincial de A Cobida que os policias declaranruña, pola cal o profesor e líder
nacionalista Francisco Rodrí- tes "puidesen recoñecer a neng_~nha persoa, desde as posiguez foi condenado á pena de
c1ons nas que se ubicaban e
dous anos e catro meses de
entre tanta xente" .
prisión menor.
Pola sua parte do deputado
Francisco Rodríguez sinalou ,
en roda de prensa celebrada ao do BNG, Xosé Manuel Beiras
dia seguinte de coñecerse a calificou a senténcia de "fascis~
ta" , indicando que " segundo o
senténcia, que se invalidaban
"as testemuñas presentadas na tribunal non vale o meu testemuño, eu que son deputado
sua defensa como parte intereeleito polo pavo, contra ós
sada o que implica que para o
dunha policia que segue sendo
tribunal air:ida hai ideoloxias
fascista" . Beiras aludiu á sua
sospeitosas."
condición de doutor en direito
No mesmo acto Bautista Álpara refutar os critérios do xuíz
varez afirmo u que "durante o
Navascués " que fo i xuíz duranxuício só catro dos vinte testite o fascismo e nunca se quei·
gos que prestaron declaración
xou e só é un fu ncionário do
recoñeceron a Francisco Rodrígoberno, que en definitiva é o
guez como autor dos feitos que
que está detrás de todo este
se lle imputaban, e mesmo non
asunto ".
foi recoñecido por un xornal isA respeito da pervivéncia de
ta requerido polo fiscal ".
antecedentes pol iciais, FrancisA senténcia pola que se conco Rodríguez calificou de incrídena a Francisco Rodríguez por
bel que na senténcia se faga
inxurias á bandeira española,
mención dos seus antecedencomo consecuéncia
dunha
tes policiais -correspondentes
queima producida nun acto de
a feítos políticos anteriores á
desagrávio ante a traída dos
chegada · do novo réxime- o
restos de Castelao o 24 de
que quer dicer, sinalou, que "a
Xuño de 1984, será recorrida
policia ainda conserva as fichas
polo BNG perante o Tribunal
dos delitos políticos ". Sobre
Supremo. Esta organización
este aspecto X.M.Beiras lemdestacou tamén o feito de que
brou que neste país " os que teun dos tres membros do tribu ñen antecedentes do franquisnal apresentase un voto partimo é porque loitaron pola licular contrário á senténcia emibertade".
·tida.
Desde un primeiro mome~to
Para o BNG a celeridade da
resolución e o próprio desenro- todos os representa ntes nacionalistas foron tallantes á hora
lo ~o proceso mostran "que
de calificar de "claramente pohab1a unha clara intencionalilítico" todo este proceso e .a
dade a priori de penalizar a
senténcia en si.
M.V.
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co PCE
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En suspenso a fusión
do PCG co PSG-EG

Partido Comunista para a Liberación Nacional será o
nome do novo partido integrado no BNG que
celebrou o seu congreso constituinte¡-os pasados dias
25,26 e 27 en Compostel~L Esta formación, com~<?sta
en gran parte por escindidos da UPG e que ?<ª vma
funcionando desde o V Congreso deste partido co
nome de "Colectiv.o Comunista 22 de Marzo", elexeu
-como secretário xeral.-a Mariano Abalo.
.

en de-

No acto de clausura, ao que
asistiron un centenar de militantes, na sua maioria ex ·m embros da UPG asi como antigos
independentes ·e incluso persoas -sen afiliación prévia, estiveron presentes tamén_ diversos invitados e simpatizantes,
intervindo as delegacións de
ERGA, INTG, CCLL, HASI, BNG
e enviando un comunicado a
Unión del Pueblo Castellano.
. Posteriormente léronse- várias resolucións en lembranza
nos nacionalistas mortos e eñ
particular Moncho Reboiras.
Criticouse a r~presión que están a padecer diversos rnembros da INTG, asi como os _procesos a Francisco Rodríguez e
Bautista AJvarez. Mostrouse , a
sólidariedade internacionalista
con Euskadi, Irlanda, Centroamérica e todos os países sorne.,.
tldos ao imperialismo . .

que a
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M.V.

Camilo Nogueira

oPSG-EG

e O PCG suspenderon, até o mes de Setembro, as
suas conversas para l~grar a
fusión de ambos partidos. O
motivo do aprazamento da. decisión de criar un nov~ part1~_0 ,
que Camil o Nogue1ra tina
anunciado seria antes do 25 de
Xu llo, parece que se debe. a
que parte do Partido Comu~1s
ta de Galiza non ten asumido
ain da a separación orgánica co
PCE. lsto é polo menos o gue
se desprende dos comunicados de am bos partidos, pois
non houbo un comunicado conxunto.
Asi, o PCG fala dun tempo d~
"reflesión no que podan part~
cipar tamén as bases do partido ", minimiza ndo estas conversas ás que califica de informais e exp loratórias.
Do com unicado do PSG-EG
despréndese que o atranco veu
·dado pela reticéncia dalguns
sectores dos comunistas a
abandonar a órbita do PCE,
afirmando que '' durante este
tempo o PCG terá que reflexionar e dicer a sua última palabra, que deberá ser inequívoca
e asumida inteiramente, sobre
a aceitación do princípio de independéncia total do partido
[que se constitua de novo] sen
relacións nen orgánicas nen es_peciais con partidos ou coa/1cións de á mbito estatal".
Deste párrafo do comunicado despréndense duas afirmacións que constatamos tamé)l
nalgunhas conversas con militantes de ambos partidos.
Primeiramente que unha parte do PCG non tiña asumido a
sua desvi nculación total co
PCG, por . máis que, anteriormente á constitución de Esquerda Unida, o Comité Central
do Partido Comunista de Galiza
t~m ara a resolución; pór maiona, de desvincularse do Partido
Comunista de España. Agora
Parte das bases rebélanse contra esta medida e o PCG pede
a suspensión das conversas.
En s_egundo lu_gar a. comisión
~~goc1 ádora do PCG tampouco
!1na sufici_entemente claro cales
~n ser, lago da .configuración
a n?ya formación política, as
rela~1ons con organizacións est_
atais; asi, nu.n comunicado

emitido polos comunistas ao
comezo das negociacións afirmábase que estaban de acorde
con facer un partido gale~o _soberan~ pero "sen ?:el1m1t~r
nnc;tor•ormente as a11anzas .
Alg~';;~ ~ilitantes e dirixent;es
do PCG que están pola desvinculación orgánica do PCE, defenden sen embargo, que o
novo partido debería jntegrarse en Esquerda Uni~a. Daí o
párrafo do comunicado do
PSG-EG "nen coalicións de ámbito estata I".

Un proceso
que ven de longo
Os intentos de fusión entre o
PCG e o EG veñen de lon~e, e
van xa catro intentos fallidos,
ainda que no primeiro congr~
so de Esquerda Galega xa ~st1vera presente Anxo Guerre1ro e
as causas parecian ir por bon
camiño.
.
Os movimentos de aproximación, que deron lugar ª· essuspend1~as
tas
conversas
agora, non empezaroi:i precisamente nos dous partidos, ne~
sequer no PSG-EG .que fo1
quen fixo a invitación formal.
Estas discusión, segundo
pudo saber A NOSA TER~~
por boca de destacados mili- ·
tantes, comezaron na .c~TG,
asi como en CC.00., .ex1stind.o
ademais conversas informa1s
entre representantes e ambos
sindicatos onde trat~!on desta
posibilidade de fus1~n .. Logo,
como dicíamos anteriormente,
o Comité Central do PC~. ~dop
taria por maioria a dec;:1s1on de
desvincularse do PCE.
Paralelamente, vários dirixentes da CXTG non afiliad~s a
partido mostraran _a sua disposición de integra~se_ na noya
formación política de producir-_
se a fusión. Estas pers<?as mantiñan ademas a neces1dade ~e
confluéncia con CC.00. Pasana
asi Comisións a ser control~da
e·n Galiza polo novo partido,
desbancando aos "carrillistas" .. Por outra parte alguns .n:'embros da CXTG, como o d1.r1xente Fernando Acuña, ingresare~
no PSG-sEG xa _antes das ele1cións.
A.E,

Os traballos congresuais iniciá-ronse co acto de abertura celebrado na Faculdade de Económicas de Santiago o dia 25 de
Xullo; neste acto o portavo_z da
Nacional,
Mariano
Xestora
Abalo, explicou a metodoloxia
e os temas de traballo congresuais propostos. O sábado, dia
26, estudouse a ponénci~ so~,re
a necesidade da const1tuc1on
como Partido Comunist~ e a
viabilidade do proxecto. ~pro
bouse o Programa e estudouse
a estratéxia e a táctica na actuación dentro da Frente Nacionalista, BNG, e na INTG, ademais dos distintos sector~s: a
muller a mocidade e o mundo
da cui'tura. O domingo foron
aprobados os Estatutos do Pa!tido e eleitos o CC e o Secretario Xeral que resultou ser Mariano Abalo.

A' monarquia
democrático
burguesa non
está consolidada"
11

As conclusións principais deste
Congreso Constituinte, dadas a
coñecer nunha nota de prensa,
foron as seguintes:
1ª. A necesidatte da constitución como Partido Comunista,
"unha vez _que o espácio político se atopa valeiro e que a~e
máis seria grave par~ o nacionalismo que esta situación alo-

Por último interviu o recén elei- .
to _ secretário xeral, Mariano
Abalo, concellal en Cangas e
deputado provincial polo BNG.
"Non nos irnos para e.asa"
comezou dicilo Abalo en refe- ·
réncia á saída da maioria dos
militantes da UPG. "Non hai
que cair na trampa de crer que
vivimos nunha democrácia
burguesa- consolidada e que
· aqui non se pode facer n~~a.
Nós eremos que ao contrario.
Irnos demonstrar que o estado
é un tigre de papel". Facendo
logo referéncia a que "no recente debate de investidura
non se falou das medidas e solucións a tomar para arranxar
os problemas do· estado, falo use só do terrorismo, pésie a
que din que son_catr~ sen base
social". "A autonom1a tampouco está · consolidada, eng-adiu.
Pode crerse que si en base aos
resultados eleitorais? Non, calquer trab~llador sabe _ql!8. a autonomia e un trasto mut1l, ou, tra cousa é que exista unha
imaxe superestrutural. -Oue
non funciona vaise demonstrar
antes do que nós pensamos".
Sobre o proceso de fqrmanxara á clase obreira c;lo proción do novo partido,__Abalo saxecto de Liberación Nacional".
lie.ritou que era "un_ha móstra
2ª. Que a ·"Monarquia Demo- . da madurez do mov1mento nacrático-burguesa non está concionalista. Por primeira vez
solidada nen tampo_
u co as
dase unha confrontación polítimontaxes descentralizadoras
ca sen maiores enfrentamenhoxe plasmados nas Autono- tos. Somos os primeiros en esmias, incluída a galega" . .
tar pola unidade, nunha frente
3ª. A ."Reafirmación n9s prin- cada dia mais ampla na que teñan cabida todos os patriotas.
cípios de lndependéncia:NacioEstamos plenamen~~- conve!lcinal e en coeréncia coa nosa
dos de que é necesaria a unidareafirmación na loita anti-consde pero sen que teñar:nos q~e
titucional, por impedir o texto
facer deixación dos nosos pnnlegal o exercício dos nosos dicípios".
.
.
reitos. como nación e como claA prática que debe seguir o
. se traballadora".
novo partido definiu como "de
4ª. "Afortalamento da Frente
resisténcia, de enfrentamento
Ampla Naéionali~ta BNG, det)constante
e combate con todas
tro da cal ocuparemos o espaas consecuéncias".
cio político que nos correspon· Mariano Abalo avisou contra
de, propiciando é;I L:Jnid.~de de
"os encandilamentos típic9s
acción sen facer deixacton dos
dos
momentos coma este". Denosos princípios."
clarou .a o partido por riba de
5ª. "Consolidación do pro"declaracións verbalistás e raxecto sindical do nacionalismo,
dicalizantes que poden agachar
alternativa . representada pola
a falta de entrega. Non pre_ten- INTG, único proxecto sindical
demos distinguirnos polos a_spara o nacionalismo." .
pectos formais senón pola
Os integrantes da nova- fornosa _prática e compromis<(.
mación defínense como non
Por último resaltou que non
eleitoralistas, ainda que están ~ nos debemos crer a panacea
dispostos _a participar nos pródefinitiva". Remachando dous
cesos eleitorais _"como unha
factores-:. "o naso servício ao
forma máis de apoio á loita de
povo e a entrega consecuente
masas". Neste mesmo senso
co que vimos de. aprobar".
contemplan á utilización de calComo remate do acto · déronse
quer método de loita "sempre
berros de "independéncia", see cando vaia engarzado con
guidos do canto do hino galeréivindicacións · sentidas polo
ga e a internacional:
povó, lonxe de mimetismo esM.V.
. traños".
Nº 298 ¡ 31 DE XULLO I 1986

1

,-

Euzkadi

.

A ameazadora_
negativa ao diálogo
Os recorrentes espectaculares
atentados de ETA, asi como as
suas ofertas de negociación veñen sen do. recebidas, con m.á,is
·nitidez nos últimos tempos,
cunha negativa en redondo por
parte do poder do Estado a.calquer -negociaci'ón en calquera
das suas formas posíbeis.
O endurecim~nto do gobér-no central -é de supor que en·
sintonia cos demais grupos
con resortes no poder- distínguese cada vez máis das posicións dos partidos do País Basco, PNV e HB fundamentalmente, que desde hai meses entraron nun período negociador
para acabar coa violéncia.
Os posicionamentos son perigosamente máis claros cada
dia, en todo o cal teñen a ver
bastante os meios de comunicación -espec\almente alguns
éomo o Grupo 16 por exemplo.
0 risco dunha dinámica suxa,
onde está xustificada a mentira
contra o terrori·smo, non é o
máis grave. A polarización visceral ,de opinións a que está
conducindo o poder central,
furtando cada vez máis ante a .
opinión pública española calquer explicación ou dado racional sohre a problemática base.
ca, está levándonos a un brutal .
enfrentamento de blocos entre
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·As últimas acciór:is de ETA despoxaron praticainente de importáncia a_calquer outra cuestión, xa fose económica, internacional ou. regulame'n tária, na
sesión de investidura do Presidente español.
A manifestación de posturas
a respeito das "leis antiterroris~uas nacións: Euskadi e Espatas" foron un tema que destana. O pechar os ollas á realida- · caron todos os orador.es. Sode, o ignora'r o~ miles de votos
mente Suárez chamou a unha
de HB e os votos nacionalistas · revisión - do resultadó da Lei
el"J xeral, o· encherse a boca
Antiterrorista actualmente vicoas últimas declaracións do
xente, · mentres Fraga pedia
goberno francés que define aos
máis leis represivas e máis dumilitantes de ETA como delinreza. Bandrés, pola sua banda,
cuentes, significa cerrar cada
ameazou con abandonar o Parvez máis todas as vias de diálolamento se non se ·resolve o
go e ·portanto afincarse na vioproblema dos grupos parlaléncia como "remédio polítimentários, que foi tamén tema
·co".
·
estrela nesta_s primeiras seDefinir aos bascas como ini- . sións.
·
migas é lembrar a glórica estéO novo presidente mostrou
· tica do Gernika e por desgrácia _ as suas ·orientacións máis alá
tamén as razóns palas que ese ' da letra do discurso. Nas suas
cadro foi pintado. · ·
contestacións atacou duramen' te a Alzaga, pero sobretodo a
. M.V.
Xerardo Iglesias, que fixo unha
primeira intervención nun tono
mitinero e dicindo algunhas

Coma~do España"

Eu xa me estou preparan.do para a que se nos vai
cair enriba calquer dia
destes.
ETA calcula que os seus
comandos poden actuar
sen ser 'detidos du_rante
seis ou nove meses, ou
todo máis un ano. Ainda
que o comando "España"
sexa renovado é de supor
que un dia próximo cairá.
E entón prepárense: . tele~
visión, cadea SER, prensa
e até o máis pequeno tamtam oficial van asulagarnos coa notícia. Das "ali=mañas e serpentes psasinas" darannos un parte

· come

O cárllbio ··.

O· dia ·que deteñan ao ·
11

Se

.

completo sanguíneo e sepulcral. Todos poderán talar por fin, do "mónstruo
basco" con delícia e todos
nos veremos envoltos de ·
súpeto nun ar de democrática vingan:za. Do feroz
bombardeo ideolóxico só ·
se salvará que se refuxie a
ler unha boa novela á
sombra dun carballo.
Todo isto,. claro, se aos
·membros · do comando
"España" non lles sucede
o que a Arregi, que pertenecia ao comando "Madrid".
M.V.

Virgilio Zapatero

con stit1
te inqu1
Austin
rnill óns
ben ne1
sando <
pod e re
de em~
to non
mente
un ha di
Branca
llon s d(
fabetos
llóns ",
Esta sit
llóns dE
sim p le~

A resp1

mente
entón ~
En tant
maio ria
cos. (..
Henri F
Monde '
nordea 1
ces de
estes,

Garci_
a Vargas

verdades coma puños. Este
tono, o chamarlle ao pan pan e
aa viño viño non lle gostou a
González, n_gn aos comentaristas e tampouco a alguns compañeiros de Esquerda Unida,
que lle pediron que se moderase. Seguro que o acaban facendo un parlamentário tipo insulso, anodino e enrevesado.
- Polo demais o novo goberno
é vello. Só sofreu unha . remodelación. Quedan intactas, entre outras; as importantes carteiras de Interior, Economía,
Defensa e Asuntos 'Exteriores.
Sábese perfeitamente de que
son capaces os seus titulares.
Son públicos e notóriós os
amores de Barrionuevo e a
Garda Civil, e a ·sua incapacidade para facer cando non unha
policía moderna, si limpa de
máfias internas; de Solchaga
polo axuste económico e as reducións de plantillas; de Fer-'
.nández Ordóñez pola OTAN.
Non parece que o nomeamento de Manuel Chaves
como Ministro de Traballo lle
metese o medo no carpo nas

se inq
1986).
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Manuel Chaves

filas empresariais. Croissier
chega á carteira de lndústria ~ ,
Enerxia proveniente do INI,
qnde. demostrou ampla mente a
sua idea de empresa pública
someténdoa a importa ntes re'.
ducións de plantilla e saldando
empresas como Seat como se
fosen as rebaixas de agosto.
Zapatero pasa de Secretário de
Relacións coas Cortes a Ministro do mesmo. García Vargas,
un burócrata experimenta do
na banca oficial, intentará pór
un pouco de arde en Sanidade.
Felipe como o Tacatun : segue,
coa mesma política.
A.E.

XESUSVEGA

aborrido. A imaxe dun Felipe González case histérico perante da acusación de "fraude político" non conseguiu alterar ·substancialmente a prevista monotoni.a do primeiro acto do
novo Parlamento.
- Certamente, as espectativas criadas
arredor do debate eran moi reduci- das. Unha podia ser a de comprobar
como comezaba Alzaga a travesia dun
deserto· cuxo -destino constitue, polo
de .agora, un verdadeiro mistér,io. Outra era coñecer o estilo parlamentário
de "Izquierda UAida", despois de. nonter conseguido grupo parlamentário ·
próprio.
As intervencións de Xerardo Iglesias permitiron constatar- un feito xa
coñ,e cido: á belixeráncia de .Felipe
González acada niveis máximos cando se ten que enfrentar a un discurso
que utiliza referéncias verbais de esquerda . . A arrogáncia presidencial
mostra-se, nese caso, na sua d~men
sión máis contundente. É como se
'q uixese disputar até o último momento a propriedade dunhas palabras
que, na' sua man, non son máis qué
recursos retóricos susceptíbles dunha
certa rentabili.d ade eleitoral.
Cabe pensar, quizá, que o presiden-
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Cont.raditório
te do governo non estaba para moitos
exercícios- de paciéncia como cor1secuéncia da situaci.ón xerada a partfr
dos novas atentados de ETA en Ma. drid. Resulta comp,rensíbel a sensación de impoténcia que se vive nos
círculos gubernamentais· diante dun
fenómeno cuxo diagnóstico frca redu. cido aos estritos límites da lóxica poli- ·
cial. Plantexada asi a cuestión, a ineficácia policial alimenta 'unha dinámica
desestabilizador¡;¡ no interior do aparello estatal. Por unha banda, .Fraga
· atopa a ocasión propícia para pedir
máis medidas lexislativas. Ao mesmo
te~po, no interior · cto Exército pode
estar medrando a reivindicación dun
maior protagonismo directo no labor
represivo. A curto prazo só pode oferecei: a contrapartida da nova política
qo governo francés. Ainda que iso supoña asumir unha preocupante circustáncia. Porque a coincidéncia entre
a _dureza praticada por Chirac é a non
· actuación do·s GAL suxire unha relación de causa-efeito que abre sérios
interrogantes sobre o comportamento
dos responsábeis de dous auto~alificados "Estados de diréito".
.

ron apresentados no momento da sua
aparición. En cámbio, si existe agora
un elen:iento novo: a crise aberta no
PNV e as incógnitas sobre o desenvolvimento futuro da mesma. Segu ramente, máis de catro dirixentes do
PSOE darian calquera cousa por non
ter q1,.1e asistir ao desgaste dun~a forza que resulta tan importante a hora
de manter o equilíbrio inestábel que
caracteriza á situación basca.
Se houbese que buscar un calificativo para definir
curso político que .
agora remata, seria partidário de usar
o termo "contraditório". Porque a recente maioria absoluta conseguida
polo PSOE tivo o seu contra~onto nos
apuros do felipismo para ganar matematicamente o referendo da OTAN.,
Porque observamos a paradoxa ~e
que o · Tribunal Constitucional c9~f1r
ma á valoración das forzas pol1t1cas
que sosteñen a imposibilidade dunh,a
normalización lingüística -sob este rexime' político e, sen embargo -coa
excepGión de Euskadi- esas forz_as
sofren unha perda rela~iva da sua in- ·
fluéncia eleitoral.
.
Este carácter ·cantraditório indica a
pervivéncia dunha important,e. dose
de vitalidad~ . na realidade pollt1ca ac-tu al. Agora, ' sen embargo, é .º m~é
mento de pór un ponto e seguido a
setemoro. Bon descanso.

ªº

Tanto en Madrid como en París de-

b~rian saber que o curto .prazo 11on é

unha perspectiva axeitada para valorar a incidencia de tal o cal medida na
resolución do . chamado problema
basco. A experiéncia . dos últimos
anos revela que feítos como 'as extradicións ou a "reinserción" nonti~eron
a virtualidade resolutiva' _coa qú~ fo.... ) ... '
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Sesenta millóns de nordeamericanos '1on saben ler .
.

.

o sociólogo nordeam.ericano Jonathan Kozol, asi
· corn o a revista trances~ GEO veñen de facerse eco
recentemente de diversas estadísticas, _segundo as
cales calcúlase en $esenta millóns o número de
no rdea r:neric~!1os qu~ non saben l_er n_en escreber. A
continuac1on publicamos en prim~1ro lugar un
extracto do artig<? aparecido ~n GEO, seguido dun
·fragm ento dun discurso de F1del Castro no que se
comenta o traballo de Kozol.
Alguns analfabetos
"Non t oda a na~f~n americana
constitu e unha · eli~e. U_n recente inquérito da ~nivers1dade de
Austin ven de ~evelar que 60.
rnill óns de americanos non Sé!ben nen ler nen escreber. Precisando que un 44 por cento non
pode responder a unha oferta
de emprego. (... ) O 22 por cento non poden encher correctamente un boletín ou escreber
unha dirección. En 1983, a Casa
Branca estimaba que 26 millons de habitantes eran "analfabetos funcionais" e 46 millóns "a nalfabetos marxinais" .
Esta situ ación custa 120 mil millóns de dólares ao estado polo
simples f eito do lucro cesante.
A respon sábel disto seria sornente a te levisión . Por que ler
entón se se pode ver e ouvir.
En ta nta confusión de razas, a
rnaio ria dos iletrados son brancos. {... ) E verdade, como di
Henri Pierre no periódico "Le
Monde", que se numerosos
nordeam eri canos son incapaces de lérenl les aos seus fil los,
estes, en revancha ,
Entón por que
se inqueda r?" (GEO, Xu ño,
1986).

O 49 lugar entre os
países alfabetizados
"( ... ) Como andan · os Estados
Unidos nisto da · educación,
como andan? Voulles dar uns
dados, non vaian crer que están moito mellar ca nós, o cal
constitue unha vergonza -non
digo que nós os cubanos, senón que nós os latinoamericanos-, e por iso dubido da cifra
de analfabetos sinalada na declaración final, porque aqui con
relación aos Estados Unidos
hai un cable que chegou o 26
de Maio, e que di: "O sociólogo Jonhathan Kozol, autor de
América analfabeta, dixo hoxe
que un tércio da povoación
adulta dos Estados Unidos non
sabe ler e que o seu goberno
debe facer un esforzo maior
para combater o crecente analfabetismo nordeamericano".
Fíxense, mentres están preparando a guerra das galáxias,
hai millóns de nordeamericanos que non saben ler, aqui na
Terra.
l ndicou que os Estados U11idos ocupan o 49 lugar entre os
pa íses alfabetizados das Nacións Unidas ". O 49, hai pois
49 países por diante dos Esta-

dos Unidos en educación.
Suxeriu aos libreiros e editores que asisten á.' Convención
Anual da Asociación Nordea- mericana de Libreiros, qúe o
produto nacional bruto nordeamericano . perdeu 1.00.000 mi- .
llóns de dólares debido ao__
analfabetismo.
Kozol dixo que a proposta do
réxime de Reagan sobre· programas de voli.intários para resolver· o analfabetismo non é
axeitada. Dixo que o secretário
de Educación William Bennet
afirmou recentemente que a alfabetizaxe non é unha obrigación do -goberno federal e que
era culpa dos país, que non len
para os seus fillos.
Kozol afirmou que a nosa tarefa é facerlle ver que o problema corresponde ao goberno.
Un 40 por cerito dos recrutas
e militares está entre o cuarto
e oitav9 grau de leitura, dixo
Kozol. E interesante este dado,
porque en Cuba, por exem_plo,

-

elexen,. senón pola cantidqde
de a-nalfabetos que hai nese
país.
-- .......
Agora, ese é ~n cable da UPI,
hai outro da AFP. Aquel referíase a declaracións dun sociólo. go.
Este cable de AFP di:
- Nun recente informe sobre a
leitura do secretário de EducaCión, William Bennett, puxo en
marcha unha campaña paralela, incitando aos nenos a ler
máis e · a v~r menos a televisión.
·
_ Segundo o informe, con efei-.
to: A maioria dos nen os nordeamei-icanos non dédican á
leitura máis de catro minutos
os que ingresan no noso Serví- · diários, mentres que pasan,
como promédio, r:náis de duas
cío Mlitar, teñen o duodécimo
horas ante a pequena pantalla.
grau, entran · cun mínimo de
Aos 27 millóns de persoas.
doce grau; e alí o 40 por cento
que non saben funcionalmente
teñen un nivel de cuarto a oita ler nen esc'r eber, haberia que
vo grau de leitura. O que forza
_e ngadir outros 46 .millóns que,
ao exército a publicar material
segundo estimacións oficiais,
educativo en fQrma de historiedeletrean e comprenden, pero
_tas, con debuxos e ilustracións.
non len de corrido.
Kozol dixo qUe se precisan cinDos 158 membros das · Naco páxinas dunha historieta ·
cións Unidas, Estados Unidos
para explicar media11te debuocupa só o 49 posto na clasifixos comq se abre a capota do
cación, segundo o grau de alfamotor dun jeep. Para algo tan
sinxelo, necesitan cinco páxi- .betización . .
As sumas destes dados indinas de historieta.
O · número de analfabetos ". can que hai 73 millóns de analfabetos e semianalfabetos nos
adultos foi 7.000.000 maior que
o número de eleitores que vo- Estados Unidos, se se incluen
taron polo g·añador das eleicos que non len de corrido; e os
Estados Unidos teñen 240 micións de 1984, dixo Kozol. Si,
este señor afirma que hai máis - llórís de habitantes. (... ).'~. (Extracto dun discurso de Fidei
analfabetos que voto§ sacou
Castro con motivo dun enconReagan nas eleicións. E a gran
tro internacional sobre a situademocrácia do Norde, excelención da mulleren América Latite, -excelente: non só palas
na realizado na Habana en
magníficas eleicións que fan, e
1985).
os presictentes que ·ás veces
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un·cimitério de corazóns
Ainda non eran as oito da
mañán e subíamos a calexa
de Peter-Pal na cidade monumentas de Szentendre.
De súpeto quedeime cravado. O meu colega-guia, Elmer Torsa, non entendia
aquel
repentino
parón,
aquel m irar sen mirar, o
meu escudriñamento no ár.
Pero eu escoitara algo alá
ao lonxe; esvaidamente, é
certo, pero resultoume fa miliar a tantos quilómetros
de Galiza. De repente empecei a correr pola empinada
costa como cando a un burro se lle mete un toxo debaixo do rabo. Aos poue
Fragata Salvador Moreno
en Ferro!; en Pontevedra o
- Capitán da Garda Civil Bernal e o Comandante Vila
Fano; en Ourense os Comanda ntes ·Ceano e Casar
Olavarrieta; en Santiago o
Coma ndante Bermúdez de
Castro. Faise en paralelo
unha trama civil onde deb~ai dú bida, tiven que reconecer cando a música xa estaba chegando ao seu final:
t??aba A Bruxa, a composic1 om de Milladoiro.
~on, estou soñando, pense1; o pouco durmir faime
que soñ e cos olios abertos.
Parézome
a
Veneranda
(u nha muller da miña aldea
que percorria os 5 quilómetros que separa a sua casa
da v1la dormindo e andando). Expliqueille a Elemer
as miñas cavilacións e pedímoslle ao músico que voltase repetir a peza.
·
Empezou a darlle ao manúbrio e .apareceu aquela
m~l od ia entr:añábel. Esc6ite1. Se non eran as mesmas

notas, o mesmo ritmo, a diferéncia non era tan grande
como cando a tocan os
seus criadores ou uns gaiteros _maos. Ao rematar o músico díxome que era un ha ·
peza tradicional. Bon. .
Seguin a vi.axe e de cando en vez: sen darme conta,
púñame a tararear aquela
melodia pala beira do Danúbio. Paisaxes e máis· paisaxes idílicas;. vilas turísticas; embarcadeiros; alemáns e máis alemáns federais que andaban de ·vac~
cións; as barcazas polo no
pita que pita; asi até chegar
a Esatergom, centro reilxioso e espiritual dos católicos
húngaros. Ali visitei a _Catedral ~i~da ·que se encon-

traba toda enlutada pola
morte do Cardeal Lasaló Lékai, un dos que m?is axudou a Wojtila a aceder a·
San Pedro.
Desde a cúpula desta c~
ted ral, a máis de 100 metros de altJ,.Jra, podíase ver
gran parte da bacía do Danúbio, tanto na beira de
Checoslqváquia, que queda
mesmo ao outro lado do
rio, como na de Hungría.
A vista era imensa, ·sobrecol ledora, pésie aos centos.
de escaleiras de mármore· vermello que a_postadas en
caracol (o que facia que só
pudese pasar u~~a persoa)
mareaban ao v1s1tante que
se atrevía a subir. Pero no

meio habia un descans.o e,
ali, dous grandes paneis de
papel para que os visitantes
fixesen as suas inscricións,
pois, polo que se ve, dedicábanse a facelo nas paredes.
.
Pero tanto como a vista
contemplada d.ende a basílica, surprendeume .coñecer
· as relacións lgrexa-Estado.
Por pór só ~n exemplo di- cer que é o erário público
quen se encarrega de acondicionar os monumentos
eclesiásticos, pero non só
iso, tamén axuda q construir novos templos, pois as
igrexas, tanto a católica, a
ortodoxa como a protestante, contan con poucos
meios.
Hai qüe ter en conta que
en Hungría as distintas igrexas influenciaron decisivaménte o seu desenrolo durante moitos séculos. Os
bispos-e relixiosos vidas da
Europa Ocidental desempeñaron un papel primordial
na consolidación do estado
alá polos _ primeiros anos
mil, converter:ido ao cristia~
nismo ao pavo húngaro
que case non tiña abandonado a vida nómaaa de
"puszta".
Asi, os centro - relixiosos
de interés turístico son importantes e numerosos, ten. do que reseñar, ademáis de ·
Szentendre, a· Sopron , Ne- mesker, Pápa, · Pannonhal-_
ma, Eger, Debrecen, Sarospatak, Kecskmet · e Budapest. Unha mostra da sua
puxanza en . tempos pode
dala o que aqui se encentre
a segunda colección en importáncia de obras do Gre- ·
ca, despois de Toledo .

Nestes anos de esplendor
da lgrexa húngara foron
moitos os maxiares que viaxaron d~ pelegrins a Compostela e hoxe son 25 as vt- las que levan o nome de S.
Jakab (Santiago) ne.se país.
Todo isto levoume a pensar nas posíbeis relacións
. Galiza-Hungria1; nas ar)teriores á história, e nas que tiveron lugar a través da Ruta
Xacobea. Digo isto porque
tamén puden ver é escoitar
na miña visita a un grupo
fofolórico interpretando pezas cunha zanfona, e a outro cunha gaita parecida á
gal.ega. Seguramente a relixión ten algo a ver co_n estes intercámbios cLilturais.
Unha lgrexa que· fixo que
até 1848 o latin fose ·a lín_gua oficial de _Húngria; e
- que este mesmo idioma,
empregado pola prensa e
pola xente douta, mentres o
·pavo falaba húngaro, se
usase como língua oposito-ra contra a Austria anexionista.
Pero a impresión de riqueza arquitectónica, artíst ica, non deixou en min tanta pegada como un pequeno cemitério: o De Balatonudvari. A sua simplicidade, o belido da paisaxe que
o arrodeaba, con árbores
repletos de frutas, pero sobretodo as cabeceiras das
tumbas forman unha imaxe
irrepetíbel. Ali non había
cruces, nen sequer- monolitos que marcasen c;:ada enterramento. Eran corazóns,
todos corazóns que semellaban facer un canto ao
amor e ao recordo alén da
marte.
A. EYRÉ
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Enrique Nebot
"A pübli·cidade pode ser~ un factor de_norínaliza_
ción ffngüística"

espa~o

tilizarei o
que
me oferece nestas
á · se
. para e'(ocar alúmhas figu~i~s,
galegu1.smo qu~ de um jeito 0
outro t1veron:i comigo relar u
persoa l.
_ · yOni
. Nado en Ferrol, como Benit
V1cett?, .um d~s mais anti 0
Raladins do regionalismo, 0 ~ul
t1vo das letras galegas e 0 inte.
resse polo p~oblemas do paí
forom para m1m_ prática e preo
C':Jpac;om natur~1s ~mtes de atin
g1r a adolescencia. Entre 0
n:ieus professores devo men
.~10.nar a Manuel Camella
Co1~bra, o ~utor. de Pilara, e Ni
cola~ Garcia Pereira;· ambos
escritores em 9alego e relacio
nados co mov111~ento_ galeguis
ta. O segundo fo1 presidente d
_grupo local do Partido que leva
va ~quel nome. Na revista fe
rrola MaFuxa, que dirigia u
, parente meu, ,Vicente Beltrá
Ramos, e en: Vida Gé!llega, pilo
tada por Jaime. So!a, aparece
rom os meus pnme1ros escrito
em galega. Logo fum colabora
dor d.e El Corre~ Gallego, qu
se ed1tava na mmha cidade na
tal, e os meus trabalhos chama
ron_a aten9om de Jaime Quin
tanilla, a. quem conhecim co
esse motivo.

°

°

rparqueting político e publicidade. Recentemente e en
A publicidade é un dos -signos da sociedade
contemporáne.a, sen embargo en raras ocasións é , coordenación coa entrega de prémtos do concurso "A
língua galega na· publicidade", ·outorgados por Rádio
percebida.rcomo un motivo de reflex.ión ou estudo.
Popular de Vigo, asistiu nesta cidade a un acto-=- sobre "A
.-~ . Enrique Nebot, técnico publicitário catalán; xornalista,
publicidade como factor -de normalización lingüística",
director-da revista profisional "Control de publicidad y
tema sobre o que versou a nasa conversa.
. ·_.
venta~", é. autor de· vários trahallos sobre·
,.

.

,-Pode ser a publicidade un ·
·factor de normalización? E
,como? ·
-Creo que_pode ser un fac·tor de normalización e, ainda
. m~i:;, de modernización~ A public1dade pode axudar a que
unha língua sexa máis habitual
socialmente na fala e na escrita ·
por esa capaddade que ten
para sintetizar ás mensaxes e
.de conectar coas audiéncias.
Entendo que a aportación da
publicidade aos meios de comunicación foi notábel. Remítome á experiencia. do castella- ·
no, onde a linguaxe publicitária
que empezou a -surxir · neste
país a princípios dos anos setenta_ e cuxa aportación á linguaxe dos. meios de comunica- '
ción é importante, e estou a
pensar en meio~ como Cambio
~6 ou lnterviu; penso que hoxe
os titulares de Cambio 16 son
eslógans publicitários. Por ou. tra parte; a respeito do público,
a experiéncia indícanos que os
xóvenes coñecen perfeitamen..:
·te o código publicitário, sintonizan con el e .os eslógans dos
- . anúncios son facilmente asumjdos e ·comprendfdos por todos. Ou sexa, creo que a pubJi·cidade · tén ese factor de di namización e ademais de modernización e ,d esde logo se· ~e pudese pór de moda a tala dunha ....
língúa creo que seria o mellar
·para a sua normalización.
-Non ere que ás veces a utilización dunha língua na publicidade é máis unha cuestión de
xenerosidade nacional que de
necesidade?
É evidente que desde. os plantexamentos da empresa anunciante é fácil e incluso cómodo
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creo que é unha cuestión básicamente de sensrbilidade. O
Corte Inglés, por exemplo, na
- sua actuación e na ~ua comunicación é das empresas . máis
sénsíbeis. O caso do Corte In·glés en Ca~al_unya i:iun primeiro
momento tivo unha atitude de
rechazo por parte dos comprador~s pola imaxe de que era
unha compañia de Madrid, e
ademais porque cometeron o
erro de que _nunha porcentaxe
importante os seus vendedores
non talaban catalán. A xente
entón adoptou unha postura,
digamos, combativa, de ir perguntar en catalán. O Corte Inglés resolveuno con moita facilidade: aparte de que os seus
vendedores talasen catalán,
desde aquel momento empezpu ·a participar en todas as iniciativas da vida cidadán e foi a
pr.imeira en patrocinar actos
culturais, actos folclóricos e en.tón integrouse na cidade. Creo
que é un problema de intelixéQcia publicitária.
-Pero a utilización do catalán· ou do galego non fai o produto menos rendábel?
-Non, non fai perder rentabilidade. Eu xa teño comentado
.os resultados dun inquérito
que un instituto realizou, a instáncias miñas, no que se perguAtaba: parécelle a vostede
ben que os produtos que se
venden en Catalunya se anúncien en catalán? Era en xeral,
non se perguntaba se o meio
era en catalán, castellano ou bi- língüe. A atitude da xente, nun
setenta por cento dábaa como
partidária do catalán. Somente
un dez por cento mostraba reticéncias e a un 20 ou 25 por
cento éralle indiferente. E imaxino que se a pergunta fose:
ere vostede que no diário Avui,
que é todo en catalán, ou no _
caso da tv autonómica, etc., eu
creo que a resposta teria sido
máis elevada ainda.
-Cal é- a situación en xeral
en Catalunya deste tema?

-Sen embargo, non é estraño que mentres que as axéncias se dedican a recoller particul~ridades do idioma como o
argot da rua non presten atención ao idioma de toda unha
comunidade?
-Si; subscrebo plenamente
iso e engarza coa pergunta primeira e coa tese de que a publicidade debe actuar como
elemento de modernización.
Eu creo que hai un factor de comodidade, de conservadurismo, de ignoráncia e posibel mente tamén haxa un factor
importante, que é o de que estamos a sofrer as consecuéncias dun longo proceso de 40
anos cando menos de auséncia
do catalán e do galego nos
meios de comunicación. E isto,
que de por si é grave por todo
o feito cultural e social que supuxo, ainda penso que é mais
grave na linguaxe dos meios
de comunicación e polo tanto
da publicidade, porque foi precisamente durante estes cuarenta anos cando houbo a gran
aportación da cultura de masas. A linguaxe da publicidade
de hai cuarenta anos en todo o
mundo non ten nada a ver co;3
actual. Non ocorre asi coa no- .
vela oú coa poesia, ainda que
cambiasen os estilos ou as formas, e ademais nestes casos
habia unha traxectória anterior.
Na publicidade non podemos
talar de recuperación porque
partimos d,e cero.

-Vostede coñece algo da
publicidade do Brasil, que ten
unhas semellanzas lingüísticas
utilizar a língua castellana, parcon Galiza, que nos pode dicer
tindo dun feito incuestionábel
que é que pos.to que o castelladisto?
no é a língua de todas os espa-Eu sosteño que non hai línñois, dirixíndose en castellano ·
guas que sexan máis ou menos
non corren o risco de que alválidas para determinadas fórguén non entenda. Postura cómulas de expresión. O que si é
moda, conservadora, mimétiposibel é que para a publicida ca, en moitos casos comprensíde o inglés sexa o idioma máis
.bel, ainda que non xustificábel
axeitado pola sua capacidade
desde o ponto de vista profisiode síntese. Claro que a publicinal porque é algo que ven
dade no sentido moderno nasdado ·por.- esixéncias dunha
ceu
nos Estados Unidos e fo" compañia multinacional. Con
-A influéncia da tv autonóron eles quen a potenciaron.
isto creo que se están a esquemica foi moi importante, e sePero hai outros países que tecer dous aspeetos moi imporgundo dados da propria tv, un
ñen unha participación publici tantes; e poae ocorrer, refíro92 por cento da sua prograrnatária
importante e que viron as
me ao caso de Cataluña, que
ción publicitaria é en catalan,
posibilidades qué oferecia a
nun meio ·como a televisión auque é un ha porcer::itaxe moi
sua língua. E o caso do portutonómica catalana podan _apé;!alta, tendo en conta que se .adgués, gracias á incidéncia do
recer spots en castellano, 0 que
mite o castellano, ·se que haxa
Brasil. Brasil nestes momentos
me parece unha contradición;
nengunha diferéncia de précio.
é unha importante poténcia puunha incoeréncia; e en segunAinda -que creo que debia de
blicitária, que apesar da sua esdo lugar que se desaproveita a
habela, pois como tv pública é
casez de meios técnicos ten
posibilidade de · impactar en
a sua obriga fomentar a publiunha gran calidade criativa no
profundidade a un público que
cidade na língua catalana. En
uso da língua. O portugués,
tradicionalmente, e ñunha porconxunto a preséncia do catapolo menos no Brasil, demoscentaxe el~vada, ven compranlán -nos meios é boa.
trou ser un idioma moi rico,
do en catalán. A contradición .é
-lso agrávase no caso das
con moitas posibilidades exque as relac1óns comerciais - -axén.cias locais7
presivas. Non sei até que punto
vendedor-comprador
poden
-Non necesariamente. Poriso é' extrapolábel ao galega,
estabelecerse en catalán _pero -que precisamente as axéncias · pero está aí. Hai outro aspecto
se esas relacións teñen lugar - mais · sensíbeis ao fenómeno
que eu creo que favorece ao
através
-dun
intermediário,
do catalán, e supoño que do
galego e ao me~mo catalán,
c9mo é a publicidade, pasen ao
galego, son aquelas moi inte- · que é o de que a expresión pu- ,
castellano. Ademais agás hon- - gradas -na sua comunidade,
blicitária está moi perto da
rosas ex_
c epcións, non hai promais que as grandes multinapoesia nun senso amplo. Un
fisionais preparados para facer
cionais que -dito sexa con topaís cunha gran tradición poépublicidade en catalán ou en
dos ·os respeitos---=--eu creo que
tica . debe ser capaz de xerar
galego.
pasan olímpicamente do tema.
unha boa publicidade. A ese
-Pero tamén é certo qu·e as .- As multinacionais pensan en
gran fondo poético que posuen
grandes axéncias tenden a ser
inglés,_ non dedican esforzo a
os nosos dous pa~es penso
bastante conservadoras, -se
formar a un redactor en cataque deberian acudir os criatinon na forma si no fondo. Ain-.·--, lán. E-a própria faculdade carevos para facer publicidade. lsto
da que haxa casos -de grandes ·ce dunha atención ao tema
é debido á gran capacidade de
empres~as como o Corte lnglás . porqué logo non hai esixénsíntese da poesía, entre outros
por exemplo que teñen menos
cias, non hai unha axénci~ que. aspectos.
.reparos á hora de facer publicilles diga que, se sabe catalán,
d~de en galego, non?
mellar.
·
MANUEL VEl~A
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Ja passaram para Ouintanill
os tempos das lrmandades d
Fala e da colecc;om literária Cél
tíga. Náquela época, Ouintanill
era membro do Partido Socia
lista Obrero Español, que havi
ter nel, ja advida a Segunda Re
pública, o seu primeiro alcald
ferrolao. Quintanilla alentou a
minhas tentativas literárias
presidiu o tribunal que julgo
umhas oposi9ons mediante a
que eu ingressei como Auxilia
Administrativo ao serviyo d
Concelho.
Mas antes se produziu o me
deslocamento a Santiago d
Compostela, onde cursei as. ca
rreiras de Direito e Filosof1a
Letras. O Seminário de Estudo
Galegas, do que cheguei a s~
Secretário, estava entom pres1
dido por Salvador Cabe9a d
Leom, antigo colaborador d
Murguia e Branhas, e que_for
Secretário dos Jogos Flora1s d,
Tui celebrados em 1981. Os so
cios mais activos do Semi~ár!o
eran Fermim Bouya, Jose F1,I
gueira, Ramom Martínez e Lws
Tobio, estudantes ainda ou re·
cém 1icenci ados em 1926,. ano
em que eu ingressei na Un,iv.er·
sidade. Os catro eram , s_oc1os
fundadores do Seminario! e
juntamente com - Sebast1am
Gon~ález e António Fráguas de·
sempenharom um importante
papel na vida intelectual c~m
postelana de signo galeguista.
Todos, ainda que dif~ren,t~s e~
crem~as religiosas e 1de~r10 f.°_
cial passavam por nac1ona is
tas,' e todos, se nom me trabu~
co acudirom a Pontevedra p~r
pa rticipar na sessom f~ndacio
nal do Partido Galegu1sta em
-Decembro de 1931.
.
a·
No seminário conhec1m t
mén os homes da geravom 1
Nós, que eram sócios e direc~:
res de seq:om n\) mesmo Se
' nário. O dia da _prosa ~a_legd~
. celebrado. nC? ant1go Colegi~ .
1
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Galeguistas de pre-guerra
sanclemente, onde aquel Instituto tin ha a sua sé,. n_o curso
1926-1927, pudem ouv1_r ler os
seus tra balhos a António Losada Ra mom Otero Pedraio e
Afonso Ro.driguez Castelao ..
o prime1ro, profes!?or de F1losofia, exerce';l _umha 1mport~nte
fu n9om socrat1ca no se10 da gerayom Nós. Era. de ideias ~radi 
cionalist~ s, e fo1 q1;1em atra1u ao
· nacionali smo a Risco, Otero e
Cuevillas, agrupa~os entorno a
revista La Centuna, de tenden~as modernistas e cosmopol.itas. Catedrático ultim~m~nte do
Instituto Geral. e Tecnrco de
Pontevedra, fo1 mestre venerado de mu itos galeguistas, como
Filgueira Valverde, e colaborou
com Castelao na funda9om da
Polifónica, em CUJO coro eu o
ouvim canta r cando o Seminário se reuni u em Pontevedra em
1927. Losada sugeriu-me o
tema do meu t rabalho " Com o
via a Aristóte les o P. Feijó " , publicado nos Arquivos do Sem inário de Estu dos Galegas.
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amom Otero Pedraío,
nado em 1888, viveu até
1976; foi o Ossiam da sua gera~om , que viu morrer a todos os
seus fraternai s companhe iros :
a Losada em 1929, a Castelao
em 1950, a Cuevillas em 1958,
a Risco em 1963. Co advento da
República, os galeg uistas retornarom a luita política , abandonada despois do fracaso eleitoral de 191 8 e a repressom ditatorial de Prim o de Rivera . Em
Ourense con stitu i-se um Partido Nacionalista no que Otero
militava, parti do que se integrou no Galegu ista ao fu ndarse este. Otero Pedra io foi um
dos mais activos oradores destes tempos do ga leg uismo, e
formou parte das constit uintes
de 1931. Nas Cortes pronunciou
alguns importantes discursos,
que sorprendem polo preciso
do seu pensament o aos que
conhecerom a Otero na velh ice,
baixo a ditadura de Franco, cando, desinteresado da política
activa, se fix o famoso maiormente como orador lírico, can tor das puras esencias da gale·guidade num est ilo barroco de
~rande riqueza imaginativa que
Ja cultivara anteriormente, mas
nom com exclusiv idade. Otero
nom tinha verdadeira voca9om
política. Era um alt o poeta patriótico em prosa, que cada vez
se foi alongando m ais da realidade política. Mui caval ei roso e
leal, suportou dignam ente a
pers egu i~om de que foi obj ecto, e firmou logo, cando com eyou a guerra das firm as, os comunicados qu e lhe passarom,
redactados alguns deles em termos ben distantes dos que el
teria empregado de ser redactor do escrito. Chegou a ser um
~fmbolo pa ra todos os nacionalistas, mas a unanimidade com
que se lhe incensava tinha o
pre'fo de umha mitificac;om , de
~ mha emblematiza9om da sua
fi gura com o símbolo de Galiza,
que esvaziava inteiramente de
~o ntido concreto a sua personali dade 9aleguista. Foi elevado
~o máximo de extenson simbólica a cu sto de umha minimiza- ·
yom. ~a comprensom de notas
cuahf1cadoras. Otero parecia viver satisfeito no desempenho
deste papel, e permanecia a
m a~9e de calquer indivtduac;om
Polrt1ca, ainda que assumise
Passivamente todos os postulados que lhe sugeriam os que o
arvoravam como estanqarte.

R

isco foi o pensador do
grupo, o ideólogo. Mas, assi
como Otero e Castelao, umha
vez ass ~mido o nacionalismo;
~e mant1verom fieis, de um jeio ou out ro, a este ideário, Ris~\rostrou-se sumamente vertª 1. ao longo da sua vida. A .
ieorra ~egundo a cal um medo
nvenc1ye.I a repressom turbou
0
seu animo e o determinou a

Castelao (Foto Pintos)

se renova, para nom interromper-se já, coa agitac;om que precedeu ao advento da Seeundá
República. No meu sentir, re ~ ·
verdecen nestes anos os ac;os
juvenis do mo90 rianjeiro, e
Castelao, como deputado e
como jerarca do Partido Galeguista, assi como logo no exílio
em calidade de persoeiro da ealeguidade, move-se na política
co espírito e a perícia de um
profissional. Discípulo de Risco
na douttina ~aleguista, divergeu d.el na o·rrentac;om 1da táctica política, defendeu a integrac;om de um Estado peninsular
de tipo federativo. Por. suposto,
como patrimón io comum do
nacionalismo galego, professa:.
va a crenc;a de que o galegoportugués, instrumento o mais
eficaz de concienciac;om política, tinha de manter-se sem a
desmenbra9om que debilitaría
a nossa fa la perante a pressom
central.
Castelao contou coa adessom
frat ernal dos que forom os seus
companheiros de deputar;om
Otero Pedraio, Villar Ponte,
Suárez Picalho e Alonso Rios.

dobrar os joelhos perante o regime franquista , nom se nos
apa rece a estas alturas suficientemente convincente. Desde
illar Ponte nom
sempre, Risco manifestou-se
ceu ao Partido Galeguiscomo um diletante, de ideas enta até que a Organizar;om Repugenhosas, mas pouco arraigablicana Galega Autónoma, em
das, contra o que criam alguns.
que m ilitava, se integrou em IzComec;ou, como todos os. hoquierda Republicana, fon;a polímes de Nós, sendo um intelectica de ámbito estatal. Foi, juntua l profissional, que no exercítamente co seu irmao Ramóm,
cio da especulac;om e~gotava a
o iniciador das lrmandades da
sua f unc;om pública. E o Risco
Fala. Era fundamentalmente
de La Centuna, em absoluto inum jornalista político.
clinado ao galegu ismo. TamSuárez Picalho forjara-se na
pouco foi sempre cató lico pratiluita nacional durante os seus
cant e e t radicionalista mi litante.
anos de emigrado na República
Sorprendeu aos seus amigos
Argentina. Pertenecera ao Partiao apresenta r-se como tal cando Comunista, do que fora exdo regressou de Madrid, despulso, na terras do Plata. Pospois de cursar na Escola Norsuía umna auténtica emocom
mal de Ourense, da que fo i digalega, e assimilou de mui boa
rector. Atra ído por Losada, congana o ideal nacionalista. Foi
verteu-se no Suslof do nacionaum grande orador político, -com
lismo . Polo que se refere a esmuito domínio da t ribuna e
t rutu ra c;om política do pa ís, par-.
umha voz poderosa, que fixo
ticipava na desconfianc;a, enque Ortega y Gasset o definise
tom de moda em certos círcucomo "um home pegado a
los, perante o regime parlamenumha voz " .
tário construído sobre a política
de partidos ; e, polo dema is, era
absolutamente radical. Eu ouvim-lhe, bem que em conversa
privada, declarar-se separatista .
O seu direitismo chocou co liberalismo do Partido, e, cando
chegou o moment o, coa adessom do m esmo ao Frente Popu lar; assi q ue, ao fica r Galiza em
poder dos subl evados no 1936,
pudo faze r esqu ecer as aut oridades o seu passado naci onalista, e potenciar o seu conservadurismo para ser respeitado
e m esmo prote~ido . A meu juíc;o, perdera a fe nos ideais nacionalistas perante a gravidade
dos acontecimentos, e a realidade é que procurou o éxito
como escritor em espanhol, intentoú a conquista de Madrid
desde ·umha mesa do Café Gijón e nom se pode dizer que
participase no movimento concentrado entorno a Editorial Galáxia .
Cuevillas, católico afervorado, foi o menos político dos
Alexandre Bóveda · con Amália Alvarez Gallego
tres Qrandes ourensaos de Nós.
Mant1vo-se fora das luitas e intrigas partidistas nos tempos de
Suárez Picalho e Alonso Rios
foram e·nviados como represenFranco, mas a sua obra é de
significac;om diafanamente natantes da Federac;om de Sociedades Galegas ·de Buenos Aicionalista .
A Castelao, o director de cena
res, ou da República Argentina,
do grande teatro do mundo as- ·
cando se proclainou a Repúblisinalou-lhe o papel de maior reca em· Espanha, como nominaleváncia política entre os que
dos para candidatos a sendos
repartiu aos homes de Nós.
pastos de deputados nas eléiHai declaraC(ons de Ca~te!a?
r;ons a Cortes Constituintes.
segundo as ca:s o nosso nan1e1Alonso. Rios só atin~iu acta
ro desejava libertar-se do mismais adiante: Era un lo1tador inter político; mas o certo é qúe
fatigável, mui idealista, algo iluCastelao foi político desde os
minado, mas, ao mesmo temanos moc;os e chegou a dirigir
po, mui conhecedor do mundo
em Rianjo a luita dos conservacampesino e dos problemas rudores contra os liberais. A pro-.· . rais. Trabalhou muito por relantecr;om de Alfredo Vicenti, .di~ar o movimento agrário, e
rector de El Liberal, e ·o estabecomo membro de um Partido
lecimento em Pontevedra como
Agrário, e nom do Partido Galefuncionário,
determinaron
guista, obtivo a sua acta em
umha certa suspensom da acti1936. Em 1974 atopei-no na Argentina, de idade de oitenta e
vidade política de Castelao, que

V

~ertene

D

Suárez Picallo

sete anos, mais cheio de ener.gia e entusiasmo, sem rencor
contra ninguém, ainda que mui
crítico perante a conducom do
galeguismo cultural que Galáxia oriéntava.
Atrás ficou-se-nos Cabanillas,
entre os antigos ga leguistas
prominentes que forom conhecidos por ·min. É que o meu
contacto persoal co grande
poeta de Fefinháns foi posterior
ao que me facilitou o trato de
todes os citados anteriormente.
Noutro lugar expliquei como ó
conhecim persoalmente em Valencia durante a guerra. Cabanillas viveu logo em Baracaldo,
Madrid e Cambados, onde havia morrer. Nom era já o poeta
de A Terra Asobalhada, éujo
verso fazia duo coa prosa inflamada -mas castelhana- .de
Basílio Alvarez. Desque figurara
em 1931 numha candidatura ·
para deputados a Cortes com
.
· Castelao e Paz Andrade,
nom participou em nengumha
luita política acarom dos nacionalistas. Eu escrevim a introducom da sua Obra . Completa,
que et· non chegou a ver impressa.
Tampouco quixera omitir a
lembran9a do editor Anjo Casal,
que puxo no mercado de lívros
muitos dos escritos potas mais
distintas figuras do galeguismo. As Causas, os Retrincos,
Os Dous de Sempre, de Castelao; Os Caminhos da Vida, A
laigarada, Arredor de Si, A romeiria de Gelmírez, de Otero
Pedraio; O Porco de Pé e Mitteleuropa de Risco; Nao Senlheira, de Bouca Brei; De Catro a
Catro, de Manuel António; O
Galo, de Amado Carvalho, para
citar só uns poucos exemplos.
Eu freqüentei a imprensa de Ca.sal em Santiago, estabelecida
primeiro en Hartas 20, · e lago
na Rua do Vitar 15. Era Alcalde
de · Santiago, cando estalou a
rebeliom militar de 1936. Achaba-se em Madrid, formando
parte da Comissom encarregada de apresentar o Estatuto. Regressou a Sa.n tiago, e aqui foi
vítima do ódio .sectário aquel
home verdadeiramente generoso e bom.
Rematarei lembrando a Alexandre Bóveda, tam mal conhecido palas genera~ons mocas
actua1s, como que sobre a sua
vida e a sua morte despomos
de textos apologéticos e nom
de c~íti~a b1ó~rá!foa. Home de
estat1st1cas, numeras e cálculos
fazendísticos, aportou precisom
e seguran~a
doutrma galegu~ta, forjada poto filósofos e
o1Questrada polos poetas. A
sua grande ·capacidade de trabalho e as suas dotes de organizador fixerom pronto ·del
umha figura indispensável den-

a

Antón Alonso Rios

tro do Partido. Revelou-se
como orador mui eficaz, documentado, firme e sereno. Foi a
alma da redac~om do Estatuto
de Autonomia que, plebiscitado
· em vésperas da guerra civil ,
nuns comícios boicoteados
pola direita cent ralist a, foi apresentado as autoridades do Estado dias antes de estalar o movi mento militar que havia fa zé-lo
mártir da suas convicr;ons nacionalistas.
Mui firme nas suas idei as,
mui sinceramente liberal e democrata, inimigo de toda imposicom e intoleráncia, amável e
cordial co adversário dialéctico,
o seu sacrifício foi plasmado
por Castelao, que o queria muito, na sua estampa "A derradeira li~om do mestre". No Centro
Ourensao de Buenos Aires,
contémplando o óleo que replica essa estampa, assentim a
obesrva~om de Rodolfo Prada,
grande amigo e admirador de
Castelao,-d.e que o rosto do assassinado era o rosto de Bóveda. o nosso grande. artista retratou_ efectivamente o que· foi
o·seu amigo e o meu, para conformar os riscos de umha figura
que representa todos os mortos
do nacionalismo violentamente
eliminados, Ouintanilla, Pérez
Carvalha, Vítor Casas, Arturo
Nogueral, Blanco Torres, Anjo
Casal, Camilo Diaz. De todos
eles .Bóveda era o mais novo. O
máis novo daquela estadeia de
galegos de pro, todos eles,
como outros que sofret om
igual destino, calquer que fosse
a disciplina, ou a . auséncia de
disciplina política que lhes afee- ·
tasse.
·
RICARDO CARVALHO CALERO .
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Entre o SGTAP e o STFP

1s·de XullO · Firmado un acordo histórico Galiza- Portugal

-

MANUEL LUEIRO REY

Non fai falta deci-lo ano.
Hai datas que furan o tempo e de ixan un bl:J~ato pra
sern pre. Un hommo . reta ~
co, con !aciana de tendel ro
provinciano, como Evtushenco desc!ebe (e . pr?
ma ior vergona nado e1qu1,
en Galicia, ainda que rryantido con figos chumbos en
Marrocos) mergullado na
tra iduría, exemplo do estoxo hu mán, cego coa ~e
gueira da maldade c1smante, puxo a camiña-la
morté co n remuniños de
sangue iñocente.
Hoxe hai quen di: Non '
lernbredes. Eu digo : Hai
que ter memoria.
Castel ao
deixounos
dito: "ESTA DOOR NQN
. SE CURA CON RES/NAC/ON".
E como teño memoria e
quero lem brar, pois a feri da aberta ninguén a pode
sandar, adícolle un poema
a Alexan dre Bóveda, do
meu libro inédito " NOVA
ESCOLMÁ FERIDA "

Ven · de asinarse no Porto o priméiro acordo entre un sindicato portugués e un sindicato galega. Trátase d<;> "Acorde de ,
Amizade e Cooperación entre
os Sindicato Galego da Admi- .
nistración Pública (INTG) de
Galiza e o Sindicato de Traballadores da Función Pública do
Norde de Portugal, representando á Federación do mesmo
ramo integrada na lntersindical
portuguesa.
Nesta firma histórica estiveron presentes pola parte galega o Secretário Xeral do
SGTAP, Xúlio Ríos, e pola parte
portuguesa o coordenador do
sindicato para o Norde do país
viciño, Miguel Vidal, asi como
outros representantes de Galiza e Portugal entre os que se
encontraban altos cargos da lntersindical Portuguesa.
Esta firma tivo ·amplo eco no
país viciño, senda recollida de ·

Acordos .c oncretos

Xúlio Rios representante do SGTAP, no acto da firma do acordo

forma relevante polos distintos
meios de comunicación, con
preséncia nos telexornais da
RTP.
Ambas partes mostraron a
sau ledícia por este acordo que

calificaron de histórico e moi
importante para a clase traballadora dos dous países, asi
como de priméiro paso para
chegar a laz9s de unión má~s
fortes."

Pára facer operativos os acordos, decidiron constituir unha
comisión na que estarán presentes tres membros de cada
sindicato. Presidirá esta comisión este ano e par@ 1987 o re. presentante· do sindicato . gal ego, para logo pasar o ~argo a
mans portuguesas e ir rotando
o posto.
·
·Esta comisión será a encarre- ,
gada de elaborara un plan de
actividádes a desenrolar, ainda
que xa concretaron algun-has
que terán lugar proximamente.
Asi, van realizar no. mes de
S.etembro unha declaración co. nxunta pola Paz. No mes de
Novembro patrocinarán . en
Vigo unhas xornadas baixo o
tíduo de "Os servícios públicos
- e a paz".
·
·
A.E.

Ferrolterra

A Mesa pola Normalización Lingüística
.
insta aos concellos ·a cumprir os acordos sobre a língua
A Mesa pola Normalización
Lingüística de Ferrolterra ven
de mandar a todos os concellos da comarca, agás os de
Fene e Narón, do que afirman
que "están a levar un labor loábel neste sentido ", un documento lembrándolles o compromiso contraído en Maio do
84 cando asinaron un documento no que se comprometían á galeguización plena dos
concellos no que se retire á
vida municipal antes de finali zar a presente lexislatura.
Comunícaselles, asimesmo,
unha série de prazos para que

leven a cabo a antedita galeguA Mesa Para a Normalización
castelán queiran faGelo constar
zacióñ.
asi expresamente, os bandos e - lingüística afirma finalmente
na sua comunicación que "no
Afirmase no citado -escrito . os edictos, comunicados, propaganda cultural, voceiros, de- , caso de que non sexan cumprique se considera "unha violaclaracións aos_meios de comu- . dos estes rezóQbeis prazos
ción dos dereitos dos cidadáns
nicación e tode tipo -de informarcados" se reservan o direiefectuar este tipo de promesas
macións pontuais aos veci-- to de "levar a cabo as denúne continuar a usar maioritariaños ".
cias e accións necesárias para
mente a língua cervantina".
O prazo seguinte es't abeléceque os viciños non se vexan
En canto aos prazos antes redefraudados".
·no en Xaneiro do 87, para que
feridos dise que "para o mes
sexa "criado e posta· en funciode Outubro terá que estar gafe- · na mento o Servício de NormaEsta campaña empezada en
guizada toda a toponímié!, lelización Lingüística e dar os paFerrolterra parece que tamén
treiros da ruas, /etreiros públi~os necesários para a galeguivai ser seguida noutras comarcos, as actas dos concellos prezación plena da vida adminiscas.
servando os direitos indivitrativa antes de que remate ·
A.E.
duais dos que facendo uso do
esta lexislatura "_

OCRIME FOI NA CAEIRA
A Alexandre Bóveda, Martir
Guindadas no chan, feridas,
pausan as follas dos arbres,
murchas, desfiadas, sen vida.
Cego oamencer despertou
coa néboa que venda ria.
Pola beira da Moureira,
cego oamencer pelegrina.
Runxe ovento agoniante,
runxe achoiva esvaecida,
runxe olimpo branco crencho
daescuma da maresía.
Hai un veleiro ruín,
unhaairexa fuxidla,
ealagando apaisaxe
unhas cadeas infindas.
Soa, percorre alembranza,
vagamunda pola vida,
os mil currunchos do tempo
co tempo con sulcos fia.
Osangue roxo, inocente,
roxa pinoca seráaxiña
para florescer máis lonxe
~a caluniaqueestá escrita:
MORREU E/QUI, NA C4E/RA,
DUNHA HEMORRAXIA TRAUMATICA
OUE NOS FO/ OESCOÑECIDA w
Cego ~ amencer despertou
coa néboaque ven da ría.
Pousan as follas no chan,
murchas, desliadas, sen vida.
· P~l a beira da Moureira, ·
ainda ocrime pelegrina.

OCREDITO A MEDIDA PARA MERCAR, CONSTRUIR OU REFORMA-LA SUA VIVENDA

·d 1~ de Xulio. Non fai falta
eci-lo ano. Fu rado o tempo, o burato xa ninguén
Pode pechalo. Soio o bu~to .se pecha cando a
rn °r!a m?rre. Mais a meona so morrerá cando
~hº. mundo non quede un
· isco de vida.

Vostede dáno-la medida:
- Do importe que necesita, ata o 80% do valor do piso ou chale, ...
- Do que pode pagar, a partir de 10.000 pts. ó mes _po-r cada millón que precise.
Nas condicións que vostede nos propoña fixaremo-lo prazo quemáis lle conveña, deica
un máximo de 25 anos e respostar_
emoslle en 5 días.
Avantaxes Fiscais, na súa declaración da renda poderá desgravar áta
170.000 pts. por cada millón e deduci-los intereses. •
Chámenos ó
• Segundo a lexislación vixente.

me-

[!] Caixa de Aforros Municipal de Vigo
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e expÓñán9-lo seu caso
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ODIA -DÁ PÁTRIA CADA VEZ MÁIS CONSOLIDAD
.UN NÚMERO SUPERIOR DE MANIFESTANTES AOS CONGREGADOS NO 1985·FOI
A NOTA MÁIS DESTACADA DO DIADA PÁTRIA QUE CADA VEZ SE AFIANZA
· MÁIS COMO VERDADEIRAMENTE NACIONALISTÁ AO ÓUEDAR MINIMIZADAS
AS DEMAIS CELEBRACIÓN S. POLA CONTRA -A OUTRA VERTENTE DESTA DATA

CAMIÑA EN DIRECCIÓN AUNHA.ESPAÑOLIZACIÓN QUE ÉREIVINDICADA CADA
VEZ CON MÁIS FORZA DESDE ACATEDRAL. AO TEMPO PREPÁRANSE ·
MANOBRAS.PARA INTENTAR, MÁIS UNHA VEZ, PARAR OASCENSO DESTA
CELEBRACIQN NACIONALISTA:
·

Era n

25 d1

nume
ban n

No centro da fotografia, ás yeces ~9achad o (!Or tras da P.e~ra da catedra
unha persoa filmaba a mamfestac1on do BNG para a polic1a

poste

.

.

festa e

Intento de resucitar o Mitin das Arengas ROr Rarte do PG

miró r
que
dial~!

O .PSG-EG fixo un acto de desagrávio á língua en Bonaval
O intento de resucitar o Mitin das Arengas ·por parte
do Partido Galeguista ~o _mitin de Esquerda .Galega,
no que estiveron presentes representantes de
.
partidos de Euskadi e Pa"isos Cataláns, foron outros
dos actos destacados dentro da celebración do Dia da
Pátria.
Na oferenda ao Apóstolo, rE!saltouse o" carácter
de Festa
de
España.
·
'
..

As celebracións minoritárias pria constitucipn, "para que
do Dii;i da Pátria repartíronse . non se volten dar senténcias
entre festas e ofer~ndas florais, como a do .idioma", airida que
agás da concentración-mitin do tamén afirmou que esta senPSG-EG en Santo Domingo de téncia nón era a . únic~ interpreBon~val, que serviu en parte de
tación constitucional sobre o
desagrávio ao idioma galego, tema.
·segundo puxo de manifestó o
Afirmou tamén na sua alocumaxistrado Cláudio Movilla. ción que o partido "aumentou
Paz Andrade, nunba carta que en prestíxio e simpatia" duranenviou , terminaba afirmando te o último ano.
,
que "endexamais acataremos
esa senténcia'" (a do Tribunal . Outras celebracións
Constitucional).
Pola sua banda o PG realizou
Tamén interviron no mitin,
un ha oferenda -floral diante do
cunha· asisténcia de máis de
monumento a Castelao en Ponduascentas ·persoas, Camilo
tevedra éon intervención · de
Carlos
Vázquez,
Nogueira,
Ramón Martínez López, que se
Kepa Aulestia, de Euskadiko Ezreferiu, como fixera xa o 24 no
querra, Francesc Vicens, de Esquerra Republicana de Catalun- · resucitado Mitin de Arengas, á
ya, Mateu ·Morro do Partit So- · desaparición dos arquivos do
Partido Galeguista, afirmando
cialista de Mallare.a e Pere Maque farian todo o posíbel para
jor de Unitat del Poble Valenrecuperarlos.
ciá. Estes representantes asistlCoalición Galega fixo unha
ran uns dias anteriores ao 25 a
festa
no Carballiño e o PSOE
unha xuntanza onde trataron,
unha homenaxe aos socialistas _
entre . out.ros temas, sobre a
fusilados no 36.
presentación conxunta · á eleicións para_· o Parlamento euro- _
· Pola sua parte ·Unidade Copeu.
munista e o PCG realizaron ofeCamilo Nogueira referiuse á
rendas florais diante do busto
situación actual, á que calificou
de Castelao en Rianxo.
como "préocupante pero esperanzadora", mostrándose parti.:.
Actos oficiais
dário de modificar o estatuto
A oferenda ao Apóstolo estivo
cara o futuro, asi como a próNº 298 / 31 DE XULLO / 1986 .

os q
un ha

~sta

vez marcada por un chamamento á convivéncia democrática - u que a corona propicio u", segundo o Xefe da Casa
do -Rei.
Pala sua banda e o bispo
Rouce Varela referiuse tamén
ao problema da violéncia e a
onda · de incéndios forestais.
Afirmou que "a festa do Apóstolo considéraa Galiza como
· entrañábel e irrenunciabelmente sua", ·finalizando a intervención pedindo que o 25 de Xullo
continue senda a Festa de España.
.
Pola sua banda a mensaxe
do Presidente da Xunta foi nun
tono moi conciliador, facendo
só referéncia de pasada ao problema lingüístico.
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Cando se
extende· .
.o m·a ntelo
íA_

da polo MCG, LCR, Galicia CeiEran as 12,50 da mañá dun dia
be e os sindicatos Comisións
25 de Xullo luminoso cando
Labregas e INTG así como Munumero sos curiosos se agolpalleres Nacionalistas Galegas.
ban na Praza de Galiza de Com Xunto con militantes e simpostela para ver pasar a manipatizantes destas formacións
festación nacionalista. Entre os
camiñaron palas ruas de Commiróns había duas mulleres
postela numerosos nacionalisque desenrolaban o seguinte
tas (que ven nesta celebración
dialogo:
a espresión non só da identida7
-" Deben de estar aqui todos
de dun povo senón das suas
os que os votaron", dicialle
arelas de liberadón), "lemunha a outra.
brando a história, mirando ao
-" Si, non hai dúbida, nunca
futuro", como afirmou Agrelo
vin tanta xente xunta", cante~
Herma, o presentador do mitin
taba a segunda . (Orixinal en esfinal nunha praza da Quintana
pañol).
ateigada de público.
A surpresa destas persoas
Despois de darlle grácias as
era com partida por máis xente,
forzas políticas extranxeiras
incluidos alguns manifestanpala sua preséncia (o MDP Portes. Non entendían como destugués que forman na APU
pois duns resultados eleitorais
xunto co PCP; o Movimento
nos que o BNG perdera a metaOccitano; a Crida Catalana;
de dos seus votos, acudiran á
HB; Hasi e ANV) interviu o únisua convocatória ainda algunco orador : Francisco Rodríhas personas máis que no ano
guez.
1985, un dos que se considera
como de maior afluéncia da
Un duro discurso
história.
Aque les que viñeron afirO representante do BNG fixo
mando que as eleicións non
un discurso enérxico e até
eran o único raseiro polo que
duro, atacando de frente ao sis~abia que medir ao nacionalistema "que nos fai aprender as
mo viran confirmadas as suas
leccións a cauces e a pancateses nesta data que, ano tras
das ",e que fai "propaganda
ano, desde que se . logrou endos direitos humanos e está
trar outravolta á Quintana, canegando o direito . ao trabal/o,
lle un ha dimensión de auténtie condicionándonos de tal maca ce lebración.
. Ai~ ~a que non perdeu o seu . neira para que non teñamos
outra saída que a emigración".
s1gnif1cado
reivindicativo
e
Pergl.mtouse logo "¿como hai
. co mbativo, ten un carácter meque chamar a estes sistemas?"
~o s cris pado, cunhas postrima- "
Seguidamente referiuse. aos
nas en San Lourenzo que se
tribunais que "sentenciaron
co nverteron nunha aunténtica
romaria, nunha festa campes- - que o que está en - perigo é o
·idioma español", afirmando
tre ás que os naso pavo é tan
que a senténcia o que pretende
dado. As famílias inteiras levan
"é asoballar o símbolo da nosa
a~ sua s comidas e os amigos
xuntanse en pandillas abandoidentidade ".
Tamén se referiu ao proceso
nando aqueles xantares engulidos a presa e ainda· que tora de
de Bautista Alvarez do que dixo
que "eles que p·r esumen de sebocadi llo, que eran a tónica en
anos anteriores.
reos perseguen a liberdade de
expresión".
"Lembrando a história '
Lembrou tamén a Rosalia,
por duas veces, citando cando
e mirando ao futuro" ·
recordaba que o ."único perigo,
~N man'ifestaeión, adema is do para que unha Pátria morra é o
. . G, o convocante, era apoiasiléncio ", citando seg.uidamen-

Un maxistrado sentenciou "
·que os actos nacionalistas
n.on eran apropriados -para
m'entes ..sereas palas paixóns que se desataban no
· seu decurso.
·
Francisco Rodríguez fixo
o Dia da Pátria un discurso
eminentemente drdáctico,
sen concesións que o leva- ,
ran aos aplausos. ou a exaltar os ánimos patrióticos,
cando a sua própria senténcia . e o proceso a Bautista
Álvarez podian servir moi
ben para encendidas sofl"amas; por non facer nin se- ·
quer fixo referéncia, surprendentemente, ao 50 ani- t>
versario da sublevación militar.
lso si, o discurso foi enér'- xico, os ataques so sistema
directos, e por último sintetizou o programa do BNG
en catro pontos.
Os ataques fo ron a un ·poder que vai nos próximos
anos intentar, dalgun xeito,
ensaiadas xa mil maneiras,
e~farelar esta data patriótica que cada día se asenta
máis no povo e que cobra
. · ano a ·ano maior dimensión.
Desde o púlpito da Catedral, desde o reclinatório do
oferente de turno, ponse
cada aho máis énfase en
que · este . Dia ten de ·ser
unha festa española, de
toda España.
Que tres autonomías non
consideren o 25 - de Xullo
como data festiva está a
alarmar non só ao clero; senón tamén a aqueles ·que
ven a Santiago Matamouros como o gardián da int egridade · ~spañola e das
eséncias "pátrias".
Desde alguns círculos do
poder volta presionarse
para que Compostela, o 25
de Xullo, sexa España. A
convocatória feíta polo BNG
e seguid~ por miles de galegas, cada vez máis, está en •
aberta contradición con
este propósito. Polo demais
os ataques ao nacionalismo, os intentos de amedrentar á militáncia por
meio de procesos aos _s eus
dirixentes, son contestados,
como ·en toda lóxica revolucionária, con máis contundéncia pala organización ,_
atacada, inducindo asi a
Os dirixentes do BNG afirque os actos nacionalistas
te a Castelao e facendo sua a
maron na roda de prensa que
se radicalicen polo menos
frase de que "non hai piar acto
nas suas expresións vertiránico que negar/le a un país declinaban toda responsabilidade sobre este feíto.
'·
bais.
·
a autodeterminación".
A intervención da Quintana
Desde · o meios da comuAntes de citar claramente canicación tamén se pede,
tro pontos "por encargo o Can- foi filmada por un cámara de
máis ou menos abertamense/lo Nacional do BNG-", califi- video que, terminado o acto,
entregou a cinta á policía. O cáte, que estes actos sexan .
cou aos madantários españois
mara , estaba situado na cateproibidos, coa mesma insisco"mo "terroristas do poder".
dral e foi sorprendido por un
téncia en que ascende a esEses catro pontos básicos
membro do Consello Naciona~
piral de acoso aos nacionapara o BNG desenrolados polo
orador son:
·,
·
· do BNG que posteriormente
lismos.
..,..
Pero o Dia da Pátria .está
"A nasa pátria é Gaflza; o. pediría explicaci.óns en comisaria.
cada vez máis enraizado no
noso únic...o idioma o galega;
Terminaba ·asi unha manifesnós non ternos máis confianza
pavo que, . logo dos actos
reivindicativos, expresa a
que no pavo galega e en -nós tación que tiña como un dos
pontos reivindicativos princisua alegria -da forma que o·
·me.smos; non pararemos até
fixo sempre: con festa.
conseguir a soberanía nacional pais a oficialidade do galega;
Por iso é polo que intendo noso país e de todos os pai- consigna que repetidamente fixeron ouvir os participantes,
tan desbaratar a normalidases asaba/lados. do mundo."
de desta celebración, pois o
Terminou o seu discurso di- · ademais doutras xa tradiciosistema quer que só se pocindo que "se isto é ser"°exalta- .nais, tales como "Galiza Ceibe,
Poder Popular". Tamén se esdan utilizar os seus meca- ,
dos ... isto é racionalidade, nós
coitou con máis forza que ou·negamos a realidade ".
·
nismos, trucados, para . co- .
tros anos· o berro de "indepenñecer a expresión do Pavo.
Seguidamente cantouse o
déncia" e o de "galega si, eshino galego. · Nesté intre, no
A.EYRE
pañola non", referíndose é senmeio da praza, plantáronlle
téncia
a
Francisco
Rodríguez
.
.
lume a unha bandeira españoNº 298 / 31 DE XULLO I 1986
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Unha colónia na .Europa Occidental?
MANUEL MERA SANCHEZ

G

aliza é unha colónia
. do Estado Español. Ao
· facermos esta . afirmación
moitos dos leitores, secadra
por descoñecer a história do
nosb país, ou a situación económica actual e o papel que
ternos nas relacións de pro., ducción dentro do estado,
coidan que estamos a aplicar
un termo g_ue non corresponde á real1dade e que ten
como única finalidade sensibilizar á opinion publica sobre a situacion de sub-desenvovimento económico e a
marxinación cultural de Gali. za. Non ·é asi.
Coidar que as colónia·s, que
os procesoo coloniais, só se
deron en América, Asia ou
África por mor da conquista
destes espácios por parte dos
"estados-nacións modernos"
da Europa, é ignOTar todo o
período histórico anterior, e
dar como totalmente consolidados e unificados a estes es~- tados como unha identidade
nacional. Baixo esta observación distorsionada da realidaqe chegaríamos á falsa co.nclusión de que eses estados
son hoxe nacións únicas, ou
que o poder se reparte igualitariamente entre as nacións
que os compoñen, co . que
todo isto implica no campo
da economia e da cultura.
Esta non é a situadón en
moitos dos estados da Europa ocidental e, concretamente no Estado español, aí está
a existéncia de nacións como
Galiza teñen, como tales, u'n
nulo poder político dentro do
~ estado que compoñen. Estas
nacións .con nulo, pequeno
ou mínimo poder, xa que o
calificativo non v.ai modificar
as conclusi'óns ás que cheguemos, evidentemente son
dependentes.
A colonización das nacións
da Europa ocidental non pasou polo mesmo proceso histórico, nen se deu do mesmo
xeito, nen ao mesmo tempo,
no que ao seu ponto máis álxido se retire, que a coloniza-.
ción de América, pe·r o tampouco esta é similar á do Su- ·
deste asiáti~o e esta á do
Norde · de Africa, etc. Cada
proceso colonizador, cada
acto de conquista tivo, como
é natural,: aspectos novos ou
particulares, pero todos eles
un rasgo en comun: supeditar a independéncia dese
~ povo a9 conquistador, que
trouxo con el a sua- cultura,
relixión, idioma, ocup.ar os
cargos í)1áis relevantes, et~ ..
Non · irnos entrar a argu-

mentar neste artigo o feito
obxectivo de que Galiza é
unha nación. A mesma Xunta
de Galiza; controlada polo españolismo conservador, fala
de "Dia Nacional de Galiza"
ao .se referir ao Dia da Pátria
Galega, e no Estatuto de Au- .
tonomia tiveron que· recoñecer ao naso _país como "unha
nacionalidade histórica".

~

.E

stamos Pois vivindo
- nunha nación que foi
conquistada e colo"nizada por .
España (a castración e doma ·
do Reino de Galiza polos reis
de Castela é un dos feitos importantes · deste proceso), e
que segue senda dependen- .
te.
_
O españolismo di que esta
deJ:>endéncia xa non existe,
que contamos cun autogoverno. Abonda ler co articulo
nº 149 da Constitución Espa. ñola, onde fai referéncia ás
competéncias exclusivas do
Estado español, nas que se
reserva competéncia en matéria de lexislación laboral, de
lexislación bá-sica e réxime
económico da segutidade social, relacións internacionais,
defensa e forzas armadas, administración da xustícia, réxime aduaneiro e arancelário,
sistema - monetário, fomento
e cordenación xeral ·da investigación Científica e técnica,
bftses do réxime mineiro e
enerxético, marcar a política
económica a nivel do estado
que terá de ser seguida polas
comunidades .· autónomas,
etc ... , para se decatar de que
o "autogoverno galega" é
simplesmente unha descenadministratrva.
tral·ización
Aquelas forzas, seica nacio'"
nalistas, pero que confiaban
en s~rvirse do parlamento
para convencer con boas palabras aos partidos españolistas da necesidade de reformar a Constitución e ampliar
o Estatuto, receberon como
resposta a senténcia do Tribunal Constitucional! que pri- ,
viléxia ao castellano xurid1camente, xa que na prática víñarío facendo igual, frente ao
galega dentro - do noso . próprio país. E a ninguén se lle
escapa que· no campo da cultúra é onde o poder estaba
hoxe máis disposto a ceder. ·
Estamos nun país dependente, non hai dubidas, pero
cal é o carácter desa dependéncia? A situación en Galiza
non é similar á do Sudán ou
a do Chade, nós non contarryos ·.con · 'g overno próprio,
ainda que sexa formal. Tampouco cumprimos dentro do
Estado o mesmo papel _q ue
Euskadi. e Catalunya, as ou#

ñan unha identidade nacional, e ainda padecen os efeitos das diferéncias tribais. Ou
sexa frente a uns rasgos positivos que favorecían a loita
pala independéncia habia outros negativos, que hoxe te'ñen que superar. Galiza canta
cunha identidade cultural moi
forte, cun idioma de seu, cun
r:narco xeográfico claramente
diferenciado do do resto da
península, a própria estrutura
social é diferenciada. Todos
estos aspectos que caracteri-.
zan .a nosa sociedade abrigan
a que a loita, a longa loita do
noso povo, pala liberación
nacional, sexa distinta, que
críe as suas próprias leis. E
~ así foi sempre. O BNG é unha
~ frente que non segue o moü5 delo angolano, nen o do Sal(/J
vador, o naso camiño cara á
liberación nacional e social
ro non está dando os mesmos
u pasos que Mo~ambique ou
Euskadi. A nosa loita non foi
nen será mimética, e non
debe selo.
Algunhas forzas, seica nacionalistas, acusan de terceiromundista esta caracterizac1on da sociedade. Ainda
logo non aventuran, con toda
concreción, outra caracterización de Galiza. lso si, coinciden no seu ataque ao pilar da
teoria politica do nacionalismo, o feíto colonial, co .españolismo máis recalcitrante.
Asi, por exemplo talan, con
desconecimento da realidade, de que todos estamos
nun estado que aplica a todo
o colectivo, sexan galegas ou
españois, as mesmas leis. No
caso do idioma, está claro
que non. Se ternos en conta
as negociacións de entrada
no Mercado Comun, hai nacións sacrificadas, que non
lJOr casualidade son as oprimidas e coloniais. Se talamos
das subvencións ao campo
nos últimos anos podemos
ver unha política de protección do trigo castellano, do
olivo andaluz, da laranxa valenciana, e non sucede o próprio coa carne e o leite galegas. Ou sexa, que é aparente
o feito da ig~aldade frente ás
leis e ademais hai casos en
que estas son claramente discriminatorias.

e

.~

R.oS.

tras duas nacións oprimidas
por España. O Chade é unha
neocólónia da Fráncia, xa que
esta controla externa e internamente a este estenso estado africano (multinacionais e
intercámbio desigual). Euskadi é unha nación sometida a
España que canta cuñ gran
desenvolvimento económico,
e e.un certo peso da sua burguesia
financeira-industrial
no estado, ·que· actua como
sócio menor da burguesia española. Outro tanto pasa en
Catalunya. Mentres que o
naso país, como di Ramon L.
Suevos en "Do ·capitalismo
Colonial", é econom1camente
dependente, .. politicamente
acéfalo, culturalmente asoballado, e a concatenación destes tres elemeniós constitue
· un sistema: o cofoniafismo.
Somos urrha colónia porque non contamos ·cur:i governo próprio, porque exportamos man de obra barata, capitais, enerxia, matérias pri- .
rnas, porque importamos
·produtos elaborados, en fin:
porque a nosa economia está
ao servício das necesidades
de España. Somos unha colónia porque a nosa cultura e
idioma teñen un rango inferior dentro do noso próprio
pais á cultura do estado conquistador, apesares dunha
aparente igualdade individual.
Sen dúbida a observación
da colonización en Galiza é
máis- dificultosa que. o foi en
Angola, por pór un exemplo,
ali o pavo autóctono era de
cor distinta, a discriminación
individual estaba · moito máis
agudizada. Pero por · outra
- banda os angolanos non ti-

A

utros aventúranse a
dicer que é falso talar
de colónia nunha nación que
ten unha renda per-cap1ta,
que é do 80%, da do estado,
que canta con certo grau de
bens de consumo, cun grau
de desenvolvimento educativo e sañitárro que xa quereria
o Chade, etc., etc., etc.
Asegundo esta análise sim-

plista, - Porto Rico, · que ten
unha renta per capita igual ou
superior á galega, non é unha
colónia dos USA Esta análise
parte de descoñecer o proceso colonizador de cada nación, a sua situa~ión. xeográfica, a sua potencial riqueza interna, e, fundamentalmente
hon ter en -conta que nos pro~
cesos colonizadores hai altos
e baixos, avances e retrocesos, que dependen da situación política e económica do
estado colonizador, pero tamén do desenvolvimento e
o_rQaTiización ~as forza~ soc1a1s, económicas e pohticas
autóctonas non intermediárias. Por outra banda a explotación dos recui:-sos mineiros
forestais ou enerxéticos dun
país dependente crian circustancialmente certa actividade
económica e un aumento da
renda per capita. O que ocorre é que están vendendo por
5 pesos o que vale dez e agotando a pasos axigantados as
suas riq~~zas pere~edeira s,
en benef1c10 das nac16ns imperialistas.
Estas falsas valoracións levan a dicer que en Galiza non
hai identificación entre o
povo e o feíto nacional. Dise
que o nacionalismo é un invento ideolóxico, até sectário,
que aniñou nun numeroso
grupo de acólitos. En fi n,
cada un pode especular pero
non pode negar os feitos sociais, ou a expresión que sobre isto dá o mesmo povo .
Por exemplo, un recente inguérito feito en Vigo (que non
e precisamente a cidade má is
galeguista) e publicado na
prensa hai poucos dias, demostraba que máis do 50%
dicia ser mais galego que español, e apenas o 12,9% má is
español que galega. lso é o
que pensa o noso pavo. Cando a nosa xente emigra cría
centros galegas e nos españois, miles e miles de traballadores falan en galego decote na fábrica sabendo que
iso frea un ascenso a capataz
ou encarregado, pero, apesar
de todo, fano. Se isto non é
unha
identificación com o
pavo, como nación, que é
sentirse distinto?
Outro problema é unir esta
situación real a un proxecto
político que dé expresión institucional a estes feitos sociais. Ese é o naso gran reto.
Trátase de eliminar a situación acéfala do naso país
criada por séculas de co lon ización. De que o noso povo
coñeza a sua história, que
non a coñoce 1 Pero, tod o
esto, en todo caso, é outro
tema.

. Hai q1

de tal
ou mi
popa
volve
que f;
banc<

Hai UI

merto

catro 1
Camp 1
sado é
terceir
dos d
dom ir
cha a
cando
ton de;
todas

mar"
cais si
tempé
para é

Tem1
de
Duas
poten1

Non

!

vertec

frigorí
Son d
das q1
Arcad
marta
ou qu
no me
a firrr

lles te
be de
dais,
cómp
mesrr
aos n
que

mesrr
lsta
hai rr
própr

dos d
a alg

das v
llo de
orgar
nacio
grane
levan
outra
eléctr

cello
aqui.
medr

cheg 1
rrera·

mon1
ses e
setas

con C
trape
En

.. ··

-

.. ..··

...···

... ···

..... ...
....
.. ··

....···

... •·

....·· ....·····

.. ····
..····

.... ·· ....··

SUBSCRÉBASE

1

Unha animada ·tempada de traiñeiras
A publicidade comeza a interesarse por este. depo~e
. Hai que estar algo tolo para. pasarse 20 9~ 21 mim~!os
de tal xeito que cada segundo e tres dec1mas, ma1s
ou menos, meter o remo no mar, levar o corpo para a
popa dunha traiñeira, turrar del, volvelo para a proa e
volver comezar, asi, a 36 veces por minuto. lsto é o
que fan os remeiros das _ lancha~ das traiñeiras, ou
banco fi xo que lle chaman teenicamente.

Hai uns anos a lancha de Samertolameu-Meira fic;:ab~ a uns
catro mi nutos das pnme1ras do
campeon ato do Estado. O pasado ano, en Moaña, paraba de
terceira a menos de 30 segundos de Santurtzi e Zumaia. O
domingo le.vaba-lle. u~ha lancha a Zu ma1a no pnme1ro rego
cando ocorreu o da boia mal
fondeada. Hai progresión en
todas as lanchas e a "Meiramar" é o paradigma. Vexamos
cais son as causas de que esta
tempada se presente diferente
para as em barcacións galegas.

=

ber ún clube, o de Perillo, a haber uns 20 con traiñeira e alguns máis con bateis e traiñeiriñas. Con Samertolameu e
Cabo da Cruz nasceron as rivalidades que se veñen mantendo co remo ·no mar, prolongadas despois a San Xoán de Ti rán-Moaña e, en parte, a Amegrove (hai dous anos) e a Remédios (este ano).
O apoio das firmas comerciais, dos Concellos e da afeizón foi o ponto necesário para
que o remo galega estexa hoxe
xa case na altura do de Euskadi, que en nengún momento da
sua história viu esmorecelo.

a Ma_rin no mesmo dia, rompeu
o pacto de boa vontade. Logo
veu o anúncio de que en Baiona (unha regata de cartos que
nen siquera estaba programada pola Federación) só ian regatear as que participaron o
dia 27 en Tirán puxo as cousas
como estaban antes, isto é,
mal. Hai outra regata anunciada vox populi, a de Freiremar,
un exportador de peixe_de Las
Palmas que está entre as 20
primeiras empresas exportadoras do Estado e moi relacionado cos directivos· de San Xoán,
Tempo para a publicidaarmadores de poténcia en dous
de
· ou tres casos. Seria outra regaAs liortas
Duas firmas comerciais están a
ta de cartos á que non-accedeCando ao remate da tempada
potenciar o remo no noso pais.
rian as lanchas do grupo "ofiNon son firmas potentes, de
do 1985 os clubes decidiron fa- cialista".
·
cer unha Federación Autonóvertedeiros para ciclistas ou de
frigoríficos para futbolistas.
mica houbo problemas. Estaba
Os resultados
Son da casa, mais ben afeizoaclaro que só os que estivesen
inscritos como clubes de remo
das que outra causa : Mariscos
Polo de agora van celebradas,
podían entrar no proceso_, pero
Arcade teria-lle pagado a Saaté o dia 27 de Xul1o, duas remartolameu 500.000 pesetas
tanto os de Tambo-Marin, que
gatas na Delegación Norde da
ou quizá mais por poñer o seu
non o estaban e os do Náutico
Federación e oito na Deleganome na lancha "Meiramar" e
de Vigo, antes do cámbio de dición Sul. Nestas regatas só hai
a firma bacalladeira Afrisa dá- _ rectiva, comezaron a liorta. Con
un ha causa clara: as tres · lanlles todo canto necesita ao clueles alineouse San Xoán de Tichas de Moaña dom~nan o parán-Moaña, Amegrove e Mecos
norama, seguidas, de lonxe,
be de remo de Chapela: chándals, rem os, lancha, o que lles
de O Grove, Cesantes de Repor Cabo da Cruz e Chapela e,
cómpra. Tamén por afeizón. Ao
dondela e Rodeira de Cangas.
máis alá, Amegrove. As pemais
mesmo tempo, de antes, ternos
Na outra parte, praticamente
están nun nivel máis baixo,
aos mexiloeiros de Amegrove
todos os coruñeses e os d_o sul,
ainda que nisto do remo semque fin anciaron ao clube do
Samertolameu,
Remédios,
pre hai que agardar surpresas
Chapela-Redondeta e Bueu. A
ou que unhas callan a forma e
mesmo noma.
presidéncia recaiu nun home
outras a perdan. .
lsto verbo das clubes. Pero
Pode perder a forma a tripuque levaba moito tempo no
hai máis. En primeiro, eran os
remo, o señor Seijas Galán, de
lación de San Xoán, que está
próprios cl ubes os encarregabogando a unhas 38 paladas
dos de organizar regatas, xunto
Perillo, e el nomeou unha dipor minuto e ás veces a 40 e
a algunha comisión de festas
rectiva na que habia represenque conta con catro homes que
das vilas mariñeiras. O Concetantes de case todos os clubes.
llo de Moaña andou tentando
pasan, e ben, dos 30 anos. Esta
Ao mesmo tempo, algun dos
tripulación deu-lle resultado
organizar unha bandeira a nivel
clubes que despois serian chahai dous anos e mesmamente
nacional pero ficou só. Uns
mados "contras" tentaba a ora pasada tempada, pero agora
grandes armacéns de Vigo xa
ganización doutra Federación
xa se ouven voces entre os
levan 5 reg atas organizadas,
Autonómica paralela ou a inssimpatizantes do clube pedinoutras ta ntas os dun condado
cripción na Estatal directameneléctrico de A Coruña, 4 o Con- - te, con resultado negativo. A
do o anovamento na tripulacello de Moaña, 3 a Xunta de
ción. O incomenente da idade,
consecuéncia foi a separación
aqui ... Os prémios en metálico
de regatas entre os dous gruos maos resultados relativamedran ano a ano e desta vez
mente, pois non gañaron nenpos de clubes, perdendo emochegou ao cume co Teresa Heción as de· bateis e traiñeiriñas,
gun prémio dos importantes
rrera-Cidade da Coruña que
contra Samertolomeu e foron
agás nos casos dos campeonamonta Paco Vázquez a uns mete.rceiros na regata de El Corte
tos nacionais.
.
ses das eleicións: 700.000 peInglés e a posibilidade de que
O asunto levaba outro camisetas para o primeiro pasto,
paren desfondados de seguer
ño coas traiñeiras pero a non
con Orio, Kaiku, Santoña e Caspreséncia de San Xoán en · bogando a ·ese ritmo pouco
tropol de convidadas alleas.
menos que infernal, oferecenBueu na primeira regata e o ter
En sete anos pasou-se de halles poucos pontos ao devandienviado as suas duas lanchas

*

A OUTRA CARA DE U.S.A.

Tres viaxes p~ra coñecer a outra cara ,de
U.S.A., ou sexa, non a de Reagan, Disneylandia ou Falcon Crest, senón a das minorias, as vangardas, as tribus índias, os seus
parques nacionais e a natureza e a sempre
allea cultura.

-COST,A-COSTA, 1 ines: 219.000 ptas.
-COSTA-ESTE, 20 dias: 148.000ptas.
-TREKING POLOS PARQUES NACIONAIS DO OESTE, 1 mes: 2.36.CXX) pf?l.5.

*

1

do que debia de aí que San
Xoán, a -gañadora, pasase dos
25 minutos e que Tambo, anfitriona e última, estivese bo·g ando média hora para chegar ao
final. O tempo normal dun
campo ben medido e nunha regata animada anda polos 20'
30"· ¡ 20' 50". A lonxitude total
dun campo de regatas, ·cos catro regos, é de 5.556 metros,
ou sexa, tres millas, nas que
hai que facer tres viradas.
Cabo de Cruz gañoulle un ha ·
vez ·a Remédios, regateando
"en casa" e pretendeu colier a
to dube de obter algun prémio
tanta "boa" na Bandeira de
importante.
Moaña, cando tiñan acordado
O caso contrário é o de Nosa
facer a clasificación en Bueu. e
Señora dos Remédios, outra
ali gañará Remédios (segunda _
lancha moañesa, que o Dia da
despois de Meira). Amegrove
Pátria era terceira despois de
tamén montou liorta na do CorMeira e San Xoán, pero entrante Inglés e no sorteo Remédios
do' emparellada con .esta últipasou para a tanda chamada
ma, nunha emocionante ,1 Ban"má" e Amegrove para a
deira de Vigo na que as tres
"boa". O seu patrón entrara na
lanchas do Morrazo entraron a
xuntanza de de.legados berranvirar xuntas -por duas veces e
do que querian ir na boa e logo
case tamén na terceira e última
foi coller unha boia por estri- ""
boia. Logo gañaria en Chapela
·bar, vendo-se abrigado e volao dia seguinte, deixando atrás
ver atrás para collela ben, deiá anfitriona e a Amegrove. N.S.
xando-a por babor. Nesa mesRemédios mantén basicamente
ma regata a reclamación de
a mesma xente do pasado ano,
Chapela polo tempo adxudicatripülación á que lle chamaban
do a Cabo· da Cruz, que lle ga"Os pitufos", o que· dá un ha
ñaba por 19 centésimas, non
idea da sua média de idade.
prosperou, ainda que o vídeo
Asi, parece ir a máis cada regalles dá a razón.
ta e haberá que ver o que suceOs Mecos, Bueu, Cesantes,
de en Cambados. o dia tres de
San Amaro, Muro e Cambados
Agosto ou no Teresa Herrera o
non andan moito ben que djgadia 1O para ver a todas as lanmos nesta tempada. Non dechas galegas poriteiras en conben desanimar, que ainda hai .
fmnta.
moitas máis. Unha boa solución para que as que hoxe non
Samertolomeu comeu-lle a
andan ben poidan facelo maSan Xoán 26 segundos na IV
ñán seria que os patrocinadoBandeira de Moaña, 10 segunres 'tlas probas con prémios en
dos n.a do Corte ·inglés e oito
c.artos non andasen a convidar
na 1 Bandeira de Vigo. Pod~
ás traiñeiras de fóra durante un
entón, que haxa duas explica~ar de anos. A preséncia de púcións para esta baixa de dife- , blico está garantida (non hai
réncias: ou a de Meira-Moaña
afeizóri como a de Chapela,
está moi se·gura do seu trunfo
abofé) coas lanchas da Nosa .
final •en cada reg~ta e non se
Terra e asi est as poderian conesforza, ou· San Xoán pode
seguer uns cartiños que Ues vichegar a gañarlle en calquera
rian moito ben para as yindei-·
momento. Se ternos en canta
ras tempadas.
as condicións arriba citadas soOllo, xa que logo, ás traiñeibre este clube e que· Meira
ras do Concello de Moaña para
boga normalmente a unhas 34
as probas do Campeonato do
paladas por minato, hai que
Estado
dos días .23 e 24 de
valorar máis a primeira das opAgosto en Cantábria. Ollo, ta-eións, pois na primeira regata
mén, ás outras que nun futuro
na que se confrontaron non hapróximo, por lóxica, teñen que
bia referéncias anteriores e Sasubir de calidade e dar-lle máis
mertolameu-Mei ra iria a por toemoción a un desporto de prodas, sen controlar a regata
bes, de tolos, que pode xuntc;1r
máis que polo esforzo. De ser
milleiros de p~rsoas . a contema caso contrário, saberemo-lb- plar
o espectáculo. Unha lano dia tres.
cha dun millón de pesetas e os
Un ·dos clabe.S que máis se
adestramentos de 30 remadoes;forzou en dinamitar a Federes non contan, na meirande
ración Autonómica só regateou
parte das veces, con un millón
unha vez, na 1 13andeira do
de presuposto anual. E ainda
Concello de Marin e demostrou
lle chaman, alguns, folclore.
a sua incompeténcia, pois que
o campo media un rego máis
XQSE CURRAS

NAVEGANDO POLOS MARES DE
HOLANDA

Sete dias nun antigo veleiro bergallán recorrendo as suas cestas, incursiónsnas prais,
povbs e illas ...
O reencontro coa· terra firme: tres dias en
Amsterdam denantes de principiar a volta
Temos várias saídas en Xullo e Agosto
O seu précio: 49 .000 ptas. ·

* Ademais

viaxes a MARRUECOS, ARGELIA, INDIA, TURQUIA, , OS ALPES?
ITALIA/SICIUA, GRECIA, AFRICA
OCCIDENTAL, CUQA, NICARAGUA, .
FRANCIA coa bici...
Asimesmo, podes "consultamos tarifas aéreas e xestións para calquera proxecto de
viaxes que t.zñas.
Chámanos

ar1ósuz
· CLUB DE VIAJEROS

Ronda de Sant Pere, 11. 6º Ja.
08010~Barcelona

Tlf.: 302 50 81

Ledesma, Z 1º izqda
48001-Bilbao
Tlfs.: 424 42 65-424 22 15

Rodríguez San Pedro, 2:Of. 1202
28015-Madrid
Tlfs.: 445 11 45-445 59 _62
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Curso_teórico-práctico de
la lengua castellana
Despois da senténcia- do
Tribunal Constitucional na
que se nos di que os galeg~s n~n te_
mos xa o t~rríbel
e horríbel deber de coñecer
o -galego _pero· si a. abriga. ~
o maravilloso e honrosísimo deber de coñecer o español, no periódico A
NOSA TERRA démonos
conta, aind~ que un pouco
tarde, esa é a verdade, que
estábamos quedando á marxe da modernidade ao em- ·
pregar só o galego en toda
a nosa revista sen darlle en-

trada ao castellano. Por iso
puñémonos en contacto
con distintos especialistas
de Línguas lmperiais en
paro e seguidores os Mustang cando versionaban en
español a música do Bea- .
tles para que nos axudasen
e proporcionasen aos leitores e leitoras de A NOSA
TERRA uns . coñecimentos
elementais da Língua Castellana. Moi go_s tosos estar~n .
a ,traballar durante todo o
verán para oferecerlles a
partir do vindeiro mes de
Setembro un Curso Teóri-

A

e

co-Práctico de la lengua
castellana.
Amigo leitor;
A partir do mes de Setembro atopárás nas páxinas de A NOSA TERRA o
coleccionábel titulado: ·
Gramatiquilla infantil teórico-práctica de la lengua
castellana por los Herma. nos en paro de. Lenguas Imperiales.
.
..
Dedicada aos ilustres irmáns": Don Sunday García
Babel· e Don Mancho Piñeiro de Eucalipto. ·
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CAIXA GALICIAINAUGURA A OFICIÑA
DE VIGO
•
©

•
CAIXA

GAllCIA
Caixa Galicia, a séptima
caixa nacional, abriu
ui:iha oficina iniciando
asi a sua expansión ría
única província galega
que, até o momento, non
contaba con sucursal al- ·
gunha.
Criada no 1978 como
resultado das fusións da
Caixa de Aforras de Ferro! e a Caixa de Aforras
de A Corufia e Lugo, !?-º
1980 uniríaselle a Caixa
de Santiago e a Provincial de Lugo no 1982.
Durante os escasos
anos de vida da entidade múltiples acontecimentos balisman a sua
traxectória e marcan o
camiño ascendente' da
que é a primeira depositária da confianza do
pobo galego, co 53 % dos
recursos alleos contabili-zados polas Caixas da
Cpmunidade autónoma.
Asi ás suas zonas tradicionais de actuación ·-!'--Coruña e Lugo- ~fa~

Nº 298 / 31 DE XULLO / 1986

cendo honor ao seu
nome e á sua vocación
rexional, Caixa Galicia
chegou no 1982 á província de · Ourense des-

pois de criar a División
Internacional e abrir
unha oficina- en Madrid
co obxecto de ' canalizar
as suas operacións de

comércio exterior e atender, rápida e eficazmente, aos seus clientes
emigrantes.
No 1985 ábrense, con

este mesmo fin, duas novas oficinas en Barcelona e Xenevra respeitivamente e en Xufio deste
mesmo ano en Londres.
Esta faceta, que demostra o dinamismo de
Caixa -Galicia á hora de
se acercar á sua clientela galega, vai acompañada dun medre constante
na sua actividade económica. Mentres no 1981 o
saldo de acreedóres era
de 128.917,7 millóns de
pesetas, no 1985 foi de
289.330,9, o que representa máis do doble. En
inversións creditícias o
incremento é similar:
73.291,3
millóns
no
1981;
frente
aos
142.495,6 no 1985. E o
seu beneficio neto rexista un incremento espectacular superior ao 70 %
nos últimos anos: 951
millóns no 1981 e 3. 052
no 1985. Dinamismo empresarial que lle impulsa
a proporcionar o servicio
que lle demanda a sociedade galega; un crecimento que refexa a firme base de seguridade e
solvéncia, e por último a
renovación como actitude de resposta ante os
cámbios que se prqdu-

cen no entrono e que levan á empresa a acrescentar a sua eficácia
operativa e percurar alternativas á actividade .
tradicional
ampliando
servicios á clientela dacordo coas suas características e demandas específicas.
Entre estas inovacións
realizadas por Cabca Galicia atópase o Grupo
Caixa Galicia, unha sociedade de servicios financieiros que oferece
desde a xestión de viaxes, pasando pola xestión de fondos , de seguros, e unha sociedade de
creto hipotecário. Para
acadar todos estes obxectivos Caixa Galicia,
con 300 oficinas e máis
de 2.000 empregados,
xunto cos · máis modernos médios tecnolóxicos
e informáticos capaces
de soportar as suas operacións diárias e dar un
rápido · é eficaz servicio
ao cliente.
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Chano -Piñeiro
estreia o filme "Esperanza"

!

/

Ch ano Piñeiro, o director do
corto galego máis premiado,
Mamasunción, ven de estrear re~
centemente a sua última película. O título do filme é "Esperanza'', ten unha duración de 34 minutos e foi real izada no formato
comercial de 35 milímetros.
Os protagonistas da obra, que
foi subvencionada polo concello
de Vigo, son ]fosé Manuel Oliveira e Rosa Alvarez, que interpretan o papel dun traballador
alcólico e da sua muller. A película conta tamén coa participación, entre outro , de Ricardo
Alvarez "Indio" e do neno
Diego Monte e Graciela Ramilo.
O fil me trata de de envolver
o tema da problemática ocia! do
alcolismo, através da hi tória
dun traball ador alcolizado que é
incapaz de deixar a bebida.
Para realizar o guión , Chano
Piñeiro participou durante dou
me e na terápia de grupo dun
colectivo de alcólicos. 'Descobrin sen pensaJo unha xente
exemplar que loita pola vida"
declara o director no programa
da película. A idea trata de resumir através dunha hi tória inventada o elemento máis comun
dentro da problemáti ca deste colectivo. "E peranza" qu e é a
muller do alcólico, e o neno
son o ponto de vi ta do que
se serve o autor para tratar o
tema.

Con este filme Chano Piñeiro
declara a sua vontade de non ser
encasillado en nengún tipo de
cine e, a diferéncia de Mamasunción , remítese á estética urbana dun bajrro periférico vigués .
En conxunto o filme demostra
a capacidade de Chano Piñeiro
para facer cine e afirmase como
unha das mái s firmes promesas
do cine galego.
A 'Esperanza" hai que alabarlle os seus logros técnicos e de-

realización , en comparación co
que até agora deu de si este país,
asi como a inquietude do seu director por rnirar ·a sociedade que
o circunda, sen visións frívolas
ou de simples xogo de prin.cipiante, apontando que está disposto a tomar en sério o oficio.
Bótanse de menos en cárnbio alguns dos elementos fundamentais do cine con maiúscula: a
emoción, o divertimento e a máxia que saiba enganchar ao espectador.
M.V.

Primeira estreia 1986 do CDG

'O enfermo imaxinário' de Moliere,
para empezar
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O próximo día 7 de Agosto ,
no teatro Rosalia de Castro
de A Coruña , o Centro
Dramátíco Galega estreará
"O enfermo imaxinário" de
Moliére, o primeiro
espectáculo da ua temporada
1986 e o primeíro tamén da
nova etapa do C .D .G baixo
a dirección de Eme to Chao ,
antigo membro do Grup
Vigués Artello.
Eduardo Alon é o re pon ábel da adaptación e a posta en
cena da obra (á que engadiu un
par de cena tirada doutras
obra do comediógrafo francé )
e Manuel Guede, poeta e director do grupo ourensán Caritel ,
encarregou e da tradución .
"Creo que amo ar o textos
máis importantes da dramatúrxia
universal é un labor esencial
para normalizar a oferta teatral
e~ Galiza. E, neste sentido, parece~~e prioritária~ as grandes
comedias, que teñen de cote un
gra~de atractivo para o público
-d1 Eduardo Alonso. Ademais,
estou satisfeito de ter escollido
esta obra, que encaixa perfeitamente nesa liña de teatro bon e
divertido que o Centro Dramático Galego se marcou para este
ano, porque tiña moitas ganas de
traballar cun texto tan sólido e
tan ben construído como "O enfermo imaxinário''.
Alonso e Manuel Guede prepararon unha versión galega do .
espectáculo moi bulreira e solta
. ~scrit.a "do xeito máis fiel de se;
mfiel", segundo as suas próprias
palabras. Manuel Pombal, que
intervén na representación na
dobre condición de actor e axudante de dirección, amósase cómo~o no carácter lixeiro, retran- queuo e musi~al conseguido no

texto: "Creo que o resultado é
moi áxil e flu ído".
Paco Conesa , pintor, é responsábel da cenografía, o vestuário e praticamente todo o
atrezzo, incluido peluca e zapato . Murciano de nascirnento ,
pa a o ano dacabalo entre Madrid e Galiza, pois Paco Conesa
é home vencellado ao teatro_galego de de hai moito tempo: do
seu maxin sairon cenografias notábei para grupos como Mari
Gaila (A noite das Trtbade) Teatro Atlántico (Xoana) ou a Compañia Luf Seoane (Fausto). Cone a encontrou perfeitamente a
idea de facer unh~ representación irónicamente clá ica <leste
Moliére co seu próprio mundo
personal, barroco e ben-humorado como . pouco~, para deseñar
un espácio céruco cheo de cor.
Resulta asimesmo rechamante e
moi vivo o vestuário, confeccionado cunha mistura surprendente
de !eas plásticas e tecidos nobres. "Intentei que todo parecese
un teatriño recortábel para · dar
sensación de certa inxenuidade e
xoguei a fondo coas cores buscando 1.m efecto plástico ' non
agresivo, pero si moi forte, que
axudase a engaiolar ao público" i
explica el.
António Durán "Morris", actor de Artello e agora parté da
compañia que representa a comédia de Moliére, encarna ao
personaxe do vellor rosmón Argán, quer dicer, "o enfeniio
imaxinário". Morris. pensa que
. no personax existe "unha certa
ambigüidade. Eu non me atreve:.
ria a xurar que este vellote sexa
o c~brón que semella. No fondo,
é só un infeliz precisado de que
· alguén lle. faga unha miga de
caso" . Con esta visión do _perso-

naxe está tarnén de acordo Mabel Ribera, a actriz ferrolana que
dá vida sobre o cenário a BeliSa,
a muller de Argán. Adernais,
Mabel está segura da boa acollida da montaxe entre todos os tipos de público: "é unba obra
moi viva , sen caídas no ritmo,
na que se xuntan os mellores
elementos para divertir á xente.
Ten unha fermosa cenografia,
un humor subtil ás veces, descarado outras, ademais duo traballo actoral que a min me parece
moi digno . Seguramente os actores debemos bastante á comodidade coa que nos permite falar
e movemos a tradución de Manolo Guede" .
"Outro dos acertos da dirección --<ontinua Mabel Riberafoi afastarnos da tentación de
cair nunha interpretación caricaturesca. Eduardo Alonso fíxonos
fuxir das sol1:_1cións esquemáticas
para dar aos personaxes máis
humanidade e credibiJidade".
O CDG quer levar unha polí- ·
tica de distribución que supere
as deficiéncias dos comezos_; asi
"O enfermo imaxinário chegará
a cantas vilas teñan un local con
características mínimas axeitadas para a representación teatral'
-asegura Ernesto Chao, actual
director del C.D.G . "Neste sentido ternos contactos con m.áis
de vinte vilas e _algunhas funcións xa comprometidas de,- firme en Jugares onde ' o C.D.a. ·
-ainda non puxera os pés, como
· Carbal.lo, As Pontes, Ponteareás .. ."
A segunda das montaxe8 do
C.D.G. será a obra de Alvaro
CunqueirQ "A noite vai coma un
ríó" dirixida por Xúlio Lago e
que se estreará a comezos de Se- ·
tembro en Lugo.
-.X.e.

As ·nofmativas
·e o .léxico do galego literiúio
A esmagante devoción · que tributan á deusa Fiioloxia algunhas
. das nosas xentes de letras, a epi. démica "verbodependéncia•• que
nos ameaza,- ese coleccionismo
doente de palavras, dialectais,
recuperadas, re-criadas, que se
integran nas alacenas. do verso,
son actitudes que poden deixar
noxentas improntas sobre o traballo de selección léxica dos escritores galegos. Tanto alguns
devotos dos diversos decionários
'de Galáxia corno outros que renden culto de idolatría aos de Porto Editora teñen incurrido no delito de utilización do texto literário como ·se fose apareUo de
afortunada colleita para un xantar apropriado á dieta normativa
de cada q'uen. Esta orient¡:lción
folklorista de vella xinea disfarza-se boxe c_oas ·galas da Ciencia
Filolóxica ou mesmo coas da
reivindic.ación normativista, desde calquer das duas bandas.
Nos casos extremos de selectividade léxica, baseada nun culto hiperbólico .ás normativas, o
produto finar(poerna, conto, novela, drama) oferece-nos o aspecto dun glosário de voces enxebres amoreadas, que empeden
a leitura e mesmo cbegan a facer
inintelixível o texto, ou ben
unha amostra pulcra de rexisto
neutro que poderia pertenecer ao
código de calquer dos idiomas
románicos contemp_oráneos.
/ Certos leitores , condicionados
por un exceso de fe no poder -terapéutico da n~rmativa da que
son seguidores , reaccionan <liante de algun deses tipos de textos
desde o prexuizo das suas preferéncias lingüísticas, rexeitando
todo aquilo que non encaixa no
seu Lexicón particular. Tal estreitez . de óptica condena-os a
interrumpir a leitura no momento en que atopan a ofensa du,nha
palavra que eles consideran
"muí portuguesa" ou o insulto
dun vocábulo que eles --outros
eles- coidan "demasiado enxebre'.'. Teño lido abundante mos,..
tra 'de páxinas críticas (?) onde
se descalifican determinados
textos literários polas suas opcións norrnativizadoras, por non
falar agora da frivolidade prepo,tente con que actuan os censores
nas suas operacións "tranformacionais" , quero dicer de transformación da língua que un escritor, vivo ou morto , clásico ou
novo, trabalkiu para a levar º'
seu texto, en outro galego, que
aquel autor non utilizara. ·
Estreitez', prepoténcia, falla
de formación e de sensibilidade
que están provocando , alén da
guerra das normativas , grave~

-eivas para a literatura galega. d
léxico do galegp literário deverá
ir-se criando como consecuéncia
dun cuidadoso esforzo de selección a partir dunha realidade lingüística que hoxe apresenta o
aspecto dun complexo conglomerado. No seu interior convi.ven áreas procedentes qos rexistos populares , de mui importante
éfectividade estética, incorporados desde o Romantismo ao léxico comun do galega· literário
(unha zona do noso vocabulário
cuxo corpus conviria, urxentemente, estabelecer) xunto a
aquelas outras próprias ·do galega culto , no que estamos a traballar en parte desde o modelo
do portugués actual . Na elaboración desde instrumento léXico de
expresión literária de.vernos actuar cunha disposición equilibrada, lonxe de todo fanatismo normativista, desintoxicados de
"verbodependénciá~ ' .

A língua literária é ººtra causa. Outra cousa non allea, se. nón, polo contrário, intensamen. te comprometida, coa problemática das normativas. Pero o compromiso fundamental dun escritor é aquel que se estabelece ci.m
, instrumento lingüístico que produce obxectos estéticos , non
gramáticas, nen glosários, nen
decálogos. A contrución dunha
Jíngua literária, a valoración dun
texto , o placer da sua leitura,
non poden seren condicionados
por un estado de ánimo ·belixeran.te entte partidários de distintas opcións normativas. Xa sei
que, de momento, somos os
reintegraciorustas os que mais
dificuldades <levemos afrontar
na- nosa relación coas estruturas
do poder cultural, pero as tensións, os esforzos e os placeres
derivados da nosa arriizade coa
própria obra non se diferencian
dos de aqueles que seguen as directrices da normativa oficial. Etampoüco as exix.éncias estéticas, entre as que o labor de se·lección léxica · deve ocupar un
lugar predominante e ser dirixido por motivacións literárias
(quer dicer , afectivas) , nunca
por pulas de propaganda filolóxica.
Á simples obediéncia a cal.quer das orie.ntacións normativi- ·
.zadoras nón constitue en nengun
caso unha garantia de 'calidade.
A boa literatura vive en territórios alonxados de todo maximalismo pedagóxico , e milito mais
-de aqueles nos que o que se defende é un ou outro modelo para
a koiné dun idioma,
XOSÉ MARIA
ALVAREZ CACCAMO

... Edicións Xerais convocaun certame de literatura para nenos
' Despois de levar, c~n só duas
edicións, ao S'eu prémio de novela a ser o máis cobizado polos
·narradores galegos, Edicións
Xerais ven -de facer públicas as
bases ·duo prémio de liter~tura
p~a nenos .
O premio Mérlin ~ue asi se
denominaestá dotado con
250.000 pesetas e cobré para os
seus promotores "a necesidade
de estimular a criación própria e
autónoma neste eido_ literário,
até agora coberto maiormente
por meio das traducións" .
O 1imiar da convocatória resume as intencióps de Xerais;
"Convocamos o presente·prémio
no nome de Merlín, o Señor. dos
soños e dos prodíxios qué aniñan no corazón das fragas de
Ocidente.
Os meniños de Galiza mere-

cen ver acrescentado o aceLVo de
literatura escrita para eles no
noso idioma, até o de agora tan
_Pouco abondosa .
Enriquecer o mundo épico da
nosa xente miúda, ampliar os
seus límites, povoalo con· novas
e inéditos heróis e aventureiros,
chamar para esta tarefa apaixonante aos nosos escritores.
Coidamos facer un.ha aportación, modesta pero imprescindí.bel, ao proceso de normalización do noso idioma e da nosa
cultura ao fomentarrnos , por
meio deste prémioi_a criadón literária específicamente diri.xida
ao leitor infantil".
As bases 9ue rexen o "Prémio Merlin", pubhcanse na páx.ina 23 <leste
·mesmo número
X.C.
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Xa ternos ampliado as nasas activída\ les
ás 4 províncias_galegas.
Grácias á nova apertura
en Vigo. A cidade
niáis importante _d a
província de Pontevedra.
A única -na que, at~
agora," Caixa Galicia non
operaba directamente.
Xunto a Vigo aglutí nase
, unha das meirandes
concentracións de
indústrias e negócios
de toda Galicia.
Polo que a presencia
de Caixa Galicia
adequire unha releváncia
·especial.
E completa a nosa árc~t · k _
<
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Lembranza
de O Penelo
Chamábanlle . O Pen~Jo. Sen
máis. Por moito que un pescudou non deu deprendido o seu
nome de .pía é moito menos os
seus apelidos. Era un da parroquia de San Clodio de Rivas do
Sil pequena e montañosa. Na
mdntaña de San Clodio está Torbeo, terra de viño e patria de famosa meiga sobor da que Anxel
Fole escribiu a súa deliciosa comedia Pauto do Demo. A sona
da meiga, pese ~ que ~orreu x~
hai ben anos, sigue viva e vai
camiño de converterse en lénda.
Nun mito lonxano, máxico e
poético, agrandado polos anos.
O Penelo era gaíteiro. Mellor
· que gaiteiro acaeríalle charnarlle
tocador de gaita. Entendemos
que O Penelo non perteñeceu a
esa clase de gaiteros escecionais
como O Gaitero de Penalta, O
Ventosela, O Gaitero de Soutelo
de Montes, O Rilo, o Ricardo
Portela, ou Manuel de Poio que
un día lle dixo a don Perfecto
Feixóo: "Unhos tocan o que saben e outro saben o que tocan".
Todos eles gaiteiros famosos e
que conservaron e enriqueceron
a nosa música, sempre inquedante e evocadora de perdidos e
lonxanos paradisos que un día,
estamos seguros, e poden recobrar. Ester sabémolo ben os soñadores. Sabemos que o mundo
de soños ten máis entidade e
verdade que o mundo que os homes prácticos chaman real. A
realidade do real, por sí soia,
ben pouca cousa é, si é que
algo.
O Penelo era un home sinxelo
e humilde. O único que lle pediu
a vida foi subsistir case do mesmo xeito que vive un arbre. Semellaba unha sombra. Daba a
impresión de que a súa única
preocupación era non incomodar
a nada nen a ninguén. Semellaba
que andaba entre os homes e as
cousas na ponta dos pés pra non
facer ruído. Pra ganar a súa subsistencia, o pouco pan que precisaba cada día, tocaba a gaita
non en ruadas e romerías ou en
bodas e bautiz , enón que a

c_A_RR_El_RA~I L

1- m_
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M. HORTAS VILANOVA

· tocaba no tren. Entre as estaciós ·
-de Ponferrada e Monforte de Lemos. Sempre nos desaparecidos
vagós de terceira cla~e. Non se
atrevía -non se atreveu endexamáis- a pasar aos vagós de segunda. A primeira clase cecáis
era, pra él, algo moi lonxano e
inalcanzable como voar ou cruzar o Atlánti~o a nado.
É curioso que O Penelo só
chegara nas súas viaxes deica
Ponferrada, límite dos estados
do antergo Condado de Lemos
e, en certo xeito, porta de Galicia. Tocaba a gaita entre os viaxeiros. O soído que lle arrincaba
era unha homilde queixa, un salaio pequeniño, cun son agre e
melancólico . Así que acompañaba aos viaxeiros a Galicia, deixabaos. Percorria o camiño á inversa pra despedir aos que
saían. Recollía silandeiramente
as pequenas moedas que lle deixaban, mais que como pago ao
seu traballo, como unha esmola.
As veces xentes desconsideradas
gastábanlle unhas bromas brutais. O Penelo aguantaba, sorría
e calaba.
Mentras O Penelo exercía o
seu mester de xograr pobre e vagamundo, a muller, na súa cabana da montaña, . iba sacando os
fillos adiante. Un día a muller
morteu coa mesma resiñación
con que viviu. Os fillos fóronse
polo mundo a exercer a profesión maioritaria do povo galego:
a de emigrantes.
Ao cabo dos anos os fillos
voltaron e ergueron unhos chalets novos na tribu natal. Avergoñáronse do oficio que exercía
o seu vello pai e non lle permitían que andara tirado polos
comboios ferroviarios tocando a
gaita. O Penelo non quería, por
nada do mundo, renunciar ao
seu oficio. Aquela .era a súa
vida. Tampouco quixo abandoar
a súa cabana, nen a súa pobreza.
Os fillos remataron por agacharlle a gaita unha e outra vez.
Mais el sempre daba con ela. E
viaxaba de novo.
Polos anos cincuenta e tantos
foi a época dourada de O PeneJo. Era o tempo no que se intensificou a emigración a Europa.
As no a xentes íbanse no tren.
E utilizaban tamén pra vir" e voltar da vacació . Foron precisa-

Pedro Furió:
(Alacant, 17?? I Ovieu, 6-V-1780)
Compositor e 'violinista nas ·capelas de Mondoñedo e Santiago. ·

mente os emigrantes os que mellor comprenderon e sentiron o
mester de O Penelo. Cando chegaban a Ponferrada, ao escoitar
a música chiadora da gaita, o corazón enchíaselles de gozo.
Cando voltaban ¡:>ró seu obligado
desterro, a gaita era unha despedida sen palabras, fonda, conmovedora. Todos eles mostrábanse xenerosos co vello gaiteiro que endexámais soñara con
tal regalía.
O Pene/o morreu atropellado
polo tren. Era o seu destino.
Con él desapaieceu o derradeiro
e máis humilde xograr galego
que exerceu o seu oficio, non
polos camiños ou nas prazas públicas ,, senón nos vagós de terceira clase dos comboios ferroviarios que comunicaban a Galicia co mundo. Tal vez O Penelo,
cando morreu , fixo realidade o
poema de Crecente Vega, no
que conta como a roda duo carro
estortil1ou a un sapo romántico.
Ao dar as boqgedas o sapo dice
estas tremendas palabras:
·
-¡Pobre de min! Romperón-me

o fo) da miña gaita .. .

A biografía de Furió adquire
aspectos novelescos pola grande
cantidade de incidentes e traslados. Non era -crego, pois estivo
casado e coñécenselle dous fillos. Formado na Colexiata de
S. Nicolás de Bari, no · 1750 é
mestre de capela en Andújar;
nese ano pasa a ocupar o maxistério dé Antequera onde permaneceu até 1755 ano no que é
procesado e cqnqenado a desterro. Nese ano consegue o maxistério da capela -Real de Granada,
sendo encarcerado no 1756. De
Granada marcha a San Martín
de Valencia en Santos .de 1756
e no 1759 quizá pase a Guadix
onde permanece ·até 1760, ano
no que ocupa -0 rnaxistério de
Santa María de Elche. No 1767
aparece como tenor da capela de
Compostela desde o 1 de Setembro; ali tentará o maxistério e a
praza de organista, pero ao_non
ser crego non pode optar. O 14
. de Xullo de 1770 consegue a
praza de mestre de capela na catedral de León, onde permanece
pouco tempo pois no Outono de
1772 é primeiro violín da capela
mindoniense, onde presumibelmente tivese·problemas co Cabido pois falta ..a miúdo á cpael~
x._unto con Almeida Motta. O 20
de Marzo de 1775 toma posesión do maxistério de Oviedo,
onde permanece· até a morte.
A riqueza de incidentes xudiciais e regi.Ilamentários que tivo
Furió compensáronse coa extraordinária fama que livo como
compositor. Ainda coñecemos
moi pouca da sua música, cuxa
edición estáa a preparar Inmaculada Quintana} e que segundo
Emilio Casares representa o
cámbio do barroco ao estilo galante. Ao que coñezo, é un compositor de moi grande calidade
e decididamente renovador e
· coido que a su<1 relación .con. AJmeida -autor claramente "vangardista"- compre ·ser analizada en profundidad~, O- _que só .

será posíbel cando teñamos unha
edición que estabeleza a cronoloxia e vexamos se o paso .por
Mondoñedo significou, como
sospeito, u'nha renovación estétic~ de Furió. De calquer xeito, é
un autor do que é urxente unha
biografía pois dará moita luz sobre aspectos inéditos da socioloxia das capelas na segunda metade do s. XVIII.
CATALOG0.-8 Larnentacións. -4 Mote-

~~et~.P~nf~r~~~~~.'12J~~~~~·. ~ Wi~ci~

cos . 3 Himnos. ·I Libro de misas .
Fontes ,-Os tem,Plos citados e os arqui-

M~st~iiosc~~~¡s E~~o~~to~gaMo~!~~a~:

Universidade de Salamanca.
Bibliografja.-José Mª Alvarez: "Catálogo y estudio del archivo musical de Ja catedra! de Astorga" (Cuenca, 1985). Id."La música sacra al servicio de la catedral
de León" (Mss. Roma, 1959). Higini Anl!lés e Joaquín Pena: "Diccionario de Ja
Música Láóor" (M_adrid, 1954). Jósé Artero: "Músicos y Música en fa. Universidad de Salamanca" (En "Música" nº 5.
Madrid, 1953). Francisco Asenjo Barbieri: "Bioirrafías Y. Documentos sobre Música y Músicos Efil)añoles" (Mss , I" Ed.
Madrid, 1986). Guy Bourbgueux: "Recherches sur fa Musique a la Cathedrale
d'Oviedo" (En "Melan_E!:!S de la Casa de
Velázquez. Madrid 1%7) . Id.-"Apuntes sobre maestros de camlla de la catedral
de Oviedo" (En "BIDEA". Oviedo,
197·16. Id.-"Juan Bros X Bertomeu" ~En

~~ i~sC~~T:it:.L: e¿tani;~ndel ~º~~

positor Juan Pedro Almeida Mona en
M~ndoñedo" J~n "Actas ~el Con~eso Espana en la Mus1ca de Occidente", Madrid
1986). Emilio Casares: "Catálogo del ar:
chivo de la Catedral de Oviedo" ~n
"Anuario Musí.cal XXX. Barcelona,
1975) . Id.-"La música en la catedral de
Oviedo" (Oviedo, 1980). José López
Calo: "El archivo de música en la Capilla
Real de Granada" (En "Anuario Musical"
nº XXXVI. Barcelona, 1975). Id.- ~'La
música en la catedral de Lean. Maestros
del siglo XVIlI y catálog_o musical" (En
"Archivos leoneses" nº 67 . León, 1980).
Id.-"Catálo_go Musical del Archivo de la
Santa Iglesia Catedral de Santiag_g"
~Cuenc!!,. 1972). ld.-"Furió, Pedro" (hn
'New vrove ... ". London~,.1980) . Antonio Martín Moreno.-"nistoria de la
música española. Siglo XVIII" (Madrid
1985) . Id.-"Historia de la Música Anaa:
luza' ~Granada, 1985. Restituto Navarro.-' Catálo~ musical del archivo de la
Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca" (Cuenca, 1965 e 1973). Inmaculada
Ouiritanal: "La música en la catedral de
Oviedo en el si~o XVIII" (Oviedo,

~~~jJ ·d~:fa'u~ú~~a ¡~~ ·~~ál~Jr~n~;I fe¡

Escorial" (CuencaL 1976 e 1982-. José
Ruiz de Líhory: " a Música en Valencia.
Diccionario biográfico y crítico" (Valencia, 1903). Balfasar.Saldoni: "Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides
de músicos españoles" 'Barcelona, 1868,
1880, 188 l).
FONOGRAFIA .- "Pange lingua" e
"Zagalej9 . gue al _qempo discurres"
(Transcnpc1on de Emilio Casares). Capiíla Polifonica Ciudad de Oviedo e conxunto instrumental. Dtor. Benito Laurel.
~¡;~¡ J~~v;~~i·~~tros de capilla de la

CARTEIS
DE
ALEXANDRE ~

BÓVEDA
E
DANIEL CASTELAO

Á venda nas librarias:
Vigo: Librouro, Ir Indo e Cultural
Compostela: Couceiro e Sargadelos
A Coruña: .Couceiro, Lume e Nós
Pontevedra: Cao, Michelena e Pueblo
Ferrol: Helios e Delta
Ourense: Tanco e Stylo
Lugo: Alonso
Barcelona: Sargadelos
Madrid: Sargadelos
Reprodución en bitono Meqidas: (33 x 48 cm.)
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"Discos Victoria", compañia ..
procedente da · anüga Columbia
española, tamén ce_ntrada no
rock, ten proponderáncia de grupos donostiarras ("Gata", "Exo- ,
cet").
A pouco que afondemos encontraríamos moitas máis iniciativas <leste tipo cuxas producións
sofren unha deficiente distribu"'
ción, paliadas por empresas dedicadas a este mester tales como
Producións- Discográficas lndependentes (P.D.!) ou Distrimusic, quedando polo demais moitas delas abocadas a seren produtos de venda exclusiva en
grandes armacéns. Porén compre rematar suxerindo que oeste
época de vacacións tan propícia
para viaxar, o persoal melómano
·incluía nos seus plans estivais
unha visita ás tendas de discos
porque poden ·levar surpresas
moi gratas.

mus1ca

As·
discognµicas·
independentes
Durante os anos 75-76 circulaba
sulagadamente entre certas editoras discográficas o lema -~·os
roxos tamén _venden", e así era
normal que xunto a cantautores
historicam~nte comprometidos,
que nalgun caso xa tiñan aceso
desde tempo atrás a -estas canles
de difusión, outros que ian xurdindo naqueJ contexto histórico
eran incorporados a vellos catálogos que anteriormente non se
distinguiran precisamente na
promoción do que por, entón se
viña nomeando como "outra música'' ou algo asi. E é que as
multinacionais do disco están a _todo; quizá por. un marketing
ben planificado moitas son as
que se apontaron a unha história
que non parecia ser a sua, chegando a teren algunhas empresas
discográficas setos' autónomos .e
coleccións ao uso: Xeira e Gong
(Movieplay), Abrente (Zafiro),
Pauta (Ariola), Guimbarda e
Jazz-Stop (C.R,E.). O mellar
daquela política Ciiscográfica foi
a facilidade coa que transitaban
producións musicais por distintos paises, favorecendo así un
intercámbio cultural que hoxe en
dia bótase en falta. 'Daquela conxuntura queda o testemuño ,da
música popular chilena, con
Víctor Jara incluido; da estabilizació.n dun fenómeno previamente consolidado no seu País
como a "can~ó" catalana (Lluis
Llach chegóu bater os recórds de
vendas no Estado cantando nun
idioma entón non oficial); do ti•
mido agromar da música galega
(Emílio Cao, L.E. Batallán, Benedi~to, Bibiano); _do rock andaluz (Triana, .Granada); do interesante selo aragonés Chinchecle
(J.A. Labordeta, La Bullonera,
grabación de música arttiga),
coxa colección foi oferecida e
refuga4a polo goberno daquela
rexión ... Toda a dinámica paralizada no tempo cabe pensar que
por problemas de . rentabilidade
económica.
Actualmente a discografía
musical está acaparada a grandes
niveis por unhas poucas editoras
que en certo modo monopolizan
o mercado pola facilidade da
distribución, e rara v_ez apostan
por algunha alternativa musical
que non encaixe nos seus esquemas marcad.os por uii suposto
gasto "standarizado" que, isa si,
de cando en vez deixa entrar nos
seus circuitos algun produto previamente conságrado a outros niveis máis · reducidos de difusión; ou sexa que xogan sobre
_seguro. Poden dar c_onta delo
iniciativas tan interesantes no
seu tempo como o selo catalán
Edigsa e no noso país Ruada; o
feito_de que músicos como Lluis
Llach no primeiro caso e Milladoiro no segundo acabaran actualmente na potentisima CBS
non é mais que a ponta do ioeberg .
Pero como queira que ainda
quedan na música moitos profo. sionais que antepoñen o critério
artisticó ªº económico as multinacionais non poden dar saida a
tanta f artura que subsite mália as
adversas. condicións nas que se
desenvolve. A necesidade de seios ·discográfiéos que sirvan de
canle espallador é evidente, e
asi, nos últimps anos a sua multiplcación ven senda continua.
No caso galega Edigal é a panacea para artistas como Na Lúa,
X0rima, Uxias, Dolores Plata,
Muxicas, Ernílio Cao,. Taranis ...
e a esperanza para outros que ·
van xurdindo á sombra do estimu~o que supón para un músico
a posibilidade de comercializar o
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Ramiro Fonte
na tempestade
Precedido dun aclarador limiarestudo de Arcádio López Ca anova, chega até nós a terceira

Ramiro Fonte

seu traballo; a aparición de Edi- gal coincide cunha relativa eclbsión da música popular. galega
ao tempo que garante a continui- .
dade de músicos xa veteranos. ·
En menor medida coutras casas
discográficas non galegas incluen nos seus catalogos músicos do país: así os "folkis" de
"Doa" e os rockeros "Suaves"
están vencellados á Sociedade
Fonográfica Asturiana, Compañia centrada fundamentalmente
na música da sua . rexión, éun
piantexaménto tan amplo .. que :
abrangue á "Escolania Covadonga", "Son les pales orquestina",
"Trasgu", "Beleño~' no ámbito ·
da mús,ica máis ou menos popular; "S(ukas", "llegales". ·. .. no
rock; o pianista rumano Sorin
Melinte no clásico, por citar al.guns casos. Desde Madrid Sonifolck ten no fato "Citania" a sua
presentación galega, contando
polo demais ct,m amplo fondo de
grabacións dé campo, debida. mente documentadas; o "I Festival de mús¡ca tradicional de
cuerda de las Alpujarras", rexistado en directo,' a agrupación
"Andraje" (Andalucia),. "Agrupación Folklórica de Guardo''.,
"Tahona", "Ronda de Mijare"
(Castéla), "Hato de Hoces"
(Aragón), "Molinos de Viento"
(Extremadura) son tan só algunhas das produeións desta iniciativa que conta co serripre-prestixioso comentário-presentación
de Joaquín Díaz: "co seu material, v~ido tanto desde o aspecto
lúdico como desde o didáctico,
Sonifolk marca unha pauta". O . Ente Público R.T.V.E. atr.avés
de Radio-3, tamén presta o seu
apoio discográfico a diversas
tendéncias musicais; - por citar
grabacións que nalgunha forma
teñen a ver con noso país com-

pre salientar á Escala Baio de
Vigo (Jazz)·, o grupo coruñés Rádio Océano (Rock)-e a grabación ,realizada polos arx·entinos
Claudina e Alberto Gambino .dos
,;6 poemas galegos" de F. García Larca (série Cancionero).
A6 igual que aconteceu en
Gal iza con Edigal, Elkar comezou sendo en Euskadi una em, presa pibliográfica, constituindo
actualmente toda unha alternativa cultural que chega a dispar de
grabacións para nen os, destacan. do neste senso as coleccións Xixupika 2 e 3 (total 12 volumes)
destinadas ao ensino en pre-escolar e E.X.B. No musical o seu
catálogo é do máis variado: grupos foil< como "Gambara",
"Azala" ou "Oskorri"· cantautores. como Mikel Labo~, ou Benito Lerchundi; no clásico rexistos
do Orfeón Donostiarra coa Orquesta Sinfónica de Euzkadi,
outro de Corais con pezas do século XIX. .. e no rock "ltoiz",
"Naiko" ... ; a . única condición
para grabar e~ Elkar é o uso exclusivo do euskera, xa que foi
criada coa idea de apoiar a cultura autóctona, dispondo' de estúdios próprios - de grabación.
Igualmente en Donostia, outra
grabadora, IZ, mant_én un plantexamento amplo que abrangue desde música infantil (pallasos)
até corais· e· cantautores como
Urko e· Gorka Knori:.' En Nafa-rroa Soñua ten como prato forte
vários gru·pos do nomeado "rock
radical basco".
No centro xeográfico peninsular Discos Radioactivos Organizados (D. R.O .) e Grabaciones
Accidentales foron os pioneiros
e actuais sosténs da "movida
pop-rockera" que nos· invade:
"Siniestro Total", "Resentidos",
son alguns dos seus només.

entrega poética dun dos nomes
que, nos últimos tempos, ten
suscitado unha maior unanimidade canto a unha valoración a cendente do seu quefacer poético dentro do panorama do noso
lirismo máis actual. Refiro-me,
claro é, ao poemário de Ramiro
Fonte intitulado Pensar na tempestade e que acaba de ser publicado na Colección "Leliad ura"
de poesía das Edición Sotelo
Branco, colección á que compre
saudar e animar, dado que nela
están a saír nestes momento aJ guns dos títulos máis significativos da nova poesía. E, precisamente, nunha altura na que exi te unha coincidéncia na valoración do verso galego, valoración
que, sen embargo, non se ve
ainda o suficientemente compensada palas editoriais coa criación
e promoción de aventuras que se
acaso non teñen unha rentabilidade económica imediata si o teñen canto proxectoras dunha
cultura e dun idioma que no
apartado lírico está pasando por
momentos tal vez .excepcionais
'desde hai moito tempo.
Pero dicia que o limiar-estudo
de López-Casanova resulta mag. nificamente aclaratório e é por
iso que a el teño que remeter nas
liñas que seguen. Estexa-se · ou
non en concórdáncia coas apreciacións que Arcádio f ai acerca
de textos ·concretos, o que nón
cabe dúvida é que os sete apartados que sinala como caracterizadores da nasa poesía máis nova
resultan de inegábel poder de ·
convicoón. Desd.e a renovada
· valoración da lírica como arte da
linguaxe até a esculca metapoética, pasando· polo gasto palas
motivacións temáticas "externas", todo sinalado por LópezCasanova como soporte básico

da poesfa gale~a actual e de doada compro~ac1on. E precisamente na relación que . o poemári
· que agora nos dá Rai_niro Font~
~~>n ~stes supost?s smais xera-·
c10na1s é que están os primeiros
dados de interés de Pensar na
tempestade.
Creo poder dicer que no libro
que nos ocupa --e en xeral en
toda po~sia de Fonte, pero agora
con máis forza que nunca- a
perda de vontade do eu lírico
como soporte temático deixa
paso a unha progresiva coincidéncia por parte do' poeta como
"obxecto poético". Ramiro Ponte, · por dicé-lo en palabras claras~ non~ externo á sua poética.
Hai· nos seus versqs, ao meu entender, unha dirección fixa e
consciente cara a unha interiorización do "argumento" de cada
poema, mesmo de cada irnaxe
ou fabulación metafórica. Pensar
na tempestade pode ter desde
lago múltiples leituras e moitas
delas derivadas de connotacións
metaliterárias, dunha arte poética antes "pensada" que "sentida". Sen embargo creo que o
fundamental <lestes ver os está
nunha recuperación por parte do
autor do poema como expresión
e encial, cua e vi ceral dun sentimento. Se se pode utilizar o
tenno en carga moralizante ,
Pensar na tempe tade mostranos un Ramiro Fonte cada vez
poeta máis íntimo; cada vez
máis dono d1.1nha cosmovisión
própria, cada vez máis seguro na
construción dos seus símbolos ,
da sua experiécia en orial do
univer o e do univer o poetizado.
Repito que creo atopar_ainda
nestes poemas un pauso cultural
inequívoco un afán de refinamento, unha lírica , enfin, que se
volve cara si me ma. E digo isto
sen nengunha connotación pexorati va. Agora ben; o esencial dos
versos de Fonte está nese .camiñar contínuo e certo cara o poeta
que imprime un selo persoal ,
cara unha lírica diferente, cara
unha navegación interior na que
compre penetrar coa armada da
permanente e culea.
Esculca que tamén é de estilo.
Porque Pen ar na tempestade é
un pensar no tránsito na voráxine tamén é pen ar na inquedanza
que significa a própria criación
literária. Creo que Ramiro Fonte
propon-no no eu libro unha
dobre viaxe: a viaxe atravé das
treboadas, da maré onde o siléncio e o ruído; o de acougo e
as illa materna aparecen en revol ta confu i ' n, pero tamén nos
propón a viaxe ataravé da palabra permanentemente en dúvida
acerca da ua capacidade por
nos falar de de mundo e de si
me ma. Por i o no texto que nos
ocupa hai unha procura dun ~s
pazo e tilí tico próprio . Ramiro
Fonte investiga nunha linguaxe
cada vez máis directa, talvez
máis hermética canto que supón
desposesión de sím~olos, d~
metáforas, de verdaderros topo1
de localización <loada, pero, por
iso mesmo moito máis efectiva
canto que :rioito máis auténtica . .
A un certo barroquismo, a unha
certa excesiva acumulación adxetival fronte a un fatigoso acudir a c~omatismos simples ou a
un vocabulário de resonáncia?
cultistas, Fonte opón un idioma
que xira no seu c~me, q~e ~aba
lla na procura da sua propna veracidade e que por iso resul.ta ser
máis "limpo"' mais vivenc1al .
Pe.nsar na. tempestade é pois
un texto "sério"' un poemário de
músicas agachadas, o argument~
decisivo dun poeta que ·nos d1
que "levo neste p_ouse.nto anos/
· Dando finó meu libro ... Prom~
teme, fortuna, algún doce epigrama/ E derrama esas copas nas
que bebo saudades/ Lene fai ese
carpo de nena ou de muller/ Q_ue
ennovela o seu soño na fronterra ·
do albor. Fai tamén que florezan ·
para min as cerdeiras" · Pe_nsar
na tempestade, se mo penmte 0 _
. autor, é a crónica suavemente
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. infeliz d~nha. desolación, du~a
caréncia, como todo . tránsito,
omo treboada, chuvia mansa
~ando xa foi pasada sobre os corazóns en desacougo.
Creo poder dicer, finalmente
-e como remate désta breve
proximación- que Pensar na
~empestade é unh~ síntese per-·
feita do calor poético de Fonte.
A capacidade por se desdobrar,
a función ~~s más?aras como
"espectáculo
poético acarón
desa firme vontade, desa verdadeira confesión coa que damos
en cada verso atopan no texto
unha harmonía posíbel. A tempestade de Fonte é asi aquela
dun home concreto pero tamén
estoutra --0u a saudade desa
, tempestade- de todos os que
poden ser quen de soñar, de anseiar un "Santuario de quillas
que arelamos ?ºs ollo.s ,/ ~egredo
de navío/ Fehz e solitario coma
verso que amamos;/ Quedanza
inútil, illa/ Cativa dunha man terrible" .
xosi: RAMÓN PENA
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ano desta empresa
galega, da que agardarnos um
muí longo e próspero futuro , finou . E iste um bom momento
para facer um~a pequena reflesóm do que fo1.

Hai um ano por estas mesmas
datas as críticas que lhe faciam
a TVG eram de ser urn feíto
oportunista, improvisado e com
escuros intereses políticos polo
meio. Eu creio que se nom chega a ser nem improvisada nem
oportunista, o seguro é que agora nom existiría a TVG, e tenho
a esperanza de que neste país se
dem muitas improvisa9ons em
todos os campos, pois o que se
tenta facer devagar e meditado
pára-se e as lousas do tempo rematan por tapa-lo . E é iste o momento para citar o feíto de que
foi a actua9óm autonómica que
mais cria~óm de emprego upuxo (nom ó inve timento) já
que nom hai que e quecer que
investimento de te tipo om
que geram mai ernpreg indirecto . No mund d jet e do ordenador o pov galeg e a ua
llngua nom p diam c ntinuar
em carro de
i , e boje olhamo que a TVG e tá já indu indo a apari96m de ini iativa ,e
empresa criativa no campo da
comunica9om.
Desde aqui apelamos ao po-

deres públicos galegas a que invistam na~TVG (fixerom-se os
gastos iniciais e pararom). Por
por um ex., é urna vergonza que
os estudios nom tenham as dota9óns suficientes de lámparas, e
que para facer certas causas haja
que saca-las dum para outro. De
cara ao futuro compre un novo
e grande estudio (o "300" é
umha cativez), compre melhorar
e ampliar a rede de enlaces repetidores, deveria-se ademais garantir que os galegos de fora da
comunidade autónoma (Asturias, Leom e Zamora) tenham
acceso a TVG (O outro día em
Asturias pasava polo lugar de
Montefurado no concelho da
Pola de Alhande pouco antes de
pasar o porto do Pau, parei no Bar, e tinham posta a radio pública galega), cómprem mais cámaras, mais magnetoscópios
(hai dous ou tres que agora estam praticamente mortos), cómprem já as aperturas das delega9óns (asi nom se me queijariam
os vecinhos de que nos telejornais, Corunha e Santiago suponham o 80% da informa9óm de
Galiza) a de Vigo tem local, a
que se espera?. Nos orzamentos_
autónomos hai cartos avondo (a
pesares dos recortes do PSOE)
cartos que se perdem em grande
medida nos engranages dumha
máquina sobre-dimensionada e
ineficaz; se hai vontade de loitar
contra o paro iste é um bom caminho (nom é aqui o lugar de
examinar a política levada oeste
sentido, pero a proposta mais
original que se fijo na passada
legislatura o Decreto Mella-C9rral, quedou em nada, que é o
real nom o que andam a dicer).
Por outra banda o futuro irnediato que tem a TVG vai ser distinto, no·m só por se venhem as
TVs privadas do control da
imensa maoria (poda que estas
tamen) e para muito poucos, senom porque a própria TVE (sente a pupa) vai trocar a .sua estratégia. Segundo as minbas fontes
prepára-se umha fonda revisóm
da 2ª canle que comezaria precisamente em Gal.iza e Catalunha,
esta-se escolheado material para
a dobrage ao galego (Foi-se co
vento foi um aviso), habería
umha emisóm inicial de 3 ou 4
horas procurando ser fortemente
competitiva da TVG (por certo
M . Lombao que nom é mal rapaz poderia usar o seu tempo inteligentemente e ao servi90 do
paí e nom facendo as parvadas
de ver a quem corresponde o uso
da palavra "tele-jornal"). Como
e pectador, i a nova competencia e em galega eja bem vida,
que é um froito mai da TVG.
Se repa amo um pouco a
progama96m temo que de tacar
a boa acolhida que tenhem os informativo , destacando dentro
deles o TELE-JORNAL, se a in-

forma9óm nom é todo o boa que
deveria ser, nom é tanto polo
que dí, como polo muito que se
omite (o da noite bem pode ser
un pouco mais longo), melhorou-se com respeito aos niveis a
que nos tinha afeitos a TVE.
Destaca brilhantemente dentro
deles a informa9óm cultural;
num país que funciona tam
"anon:llalmente", fai-nos semelh~ normais, o seu espírito rematou tocando a todo o contido
com a chegada de artistas a ser
algo mais que notícia. Dos outros informativos cfimpre citar o
pulso irregu4rr de - "OUTRA
XEIRA" caindo algúns reportages por baixo de mínimos esigíveis.
Os programas juvenís forom
tamém de grande acolhida, e iste
público as vezes gozou da programa9Óm, melhor e mais entretida da casa, isso si, tamén dos
seríais da nova ·guerra fria, o último e oxalá que seja o derradeiro "O Home Invisivel".
O cine, comqueriu umha firme implanta9óm, destacando o
éxito de Galiza 'VJ Cine, e podovos dizer que para a Versóm
Original estan-se contratando filmes de muito interesse nas outras falas da nossa língua mas
por atopar-se parte· deles inda
sem mercar, nom vo-los_ podo
dizer aqui, ja que o parecer isso
faria subir os pre9os.
Acadarom os seus objectivos ,
os desportivos.
Os musicais, O Concerto
bem; Cancioneiro, inda que agora já falam os convidados, danse nel muitas flutua9ons , algúns
como o de Suso Vaamonde mui
bóm, noutros muitos segue-se
notando a falha do alfinete qu,e
enfie os distintos temas . Os Video-Clips, tanto éxito tenhen. os
do Skay Channe1 como os do Atlántico e Mª Baia c~da dia
pior.
Ga/iza de Noite nom· ganhou
nada respeito das anteriores versóns e G. Rodríguez como entrevistador e apresentador televisivo, suspendo.
Dos outros programas nada
rtovo que nom tenha, já dito.
Com Galegas seguimos preguntando-nos, qué galegos?
Sobran os concursinhos e
cfimpre um programa concurso
de verdade. Falha um grande
programa de variedades (difícil
de facer no e. 300), que volva
RUADA (X.LB. _s~guro que é
capaz de facer tempo). Faltam
mais e melhores programas que
acheguem á natureza, tamen poderiades ir enviando reporteiros
aos Jumes para que aprendam
-algo do tema, e así facer um
bom programa sobre esta plaga .
Falta algo mais de espírito patriótico é amor e respeito pola
lingua, ha~ defeitos que um ~o
atras, inda boeno, pero que hoJe
em dia se sigam ·repetindo nom
tem perdóm, e é um sinal de que

falha na casa um compromisso
profundo por parte de todos_ coa
lingua, uns trabalhadores que
tenhem de . primeríssima ferramente a palavra nom podem seguir dia a dia repetindo-se nos
mesmos erros, e isso é falha de
interese, perguiza para voltar a
examinar o já feíto, ausencia da
presóm devida polas suas hierarquias, falho do elemento revisor
e corrector, e re~ulta triste e penoso dar-se umha volta pola
casa, asi nom e estrano que sucedam estas cousas. Is so nom
deve de continuar asi, hai que
agir para melhorar e sensivelmente.
C.B.A.

•
eme

Medo ·
Azul
O verán foi sempre un tempo
propício para a degustación de
terrores cinéfilos. Tal como
anda de deserto o pátio da programación nestes dias, un coloca
xa ben baixiño o listón e métese
en cousas como esta Bala de
prata (Medo Azu_I, ¿ ?). O cebo
era ben escaso: Laurentiis na
produción, guión de Stephen
King (máis prolífico que Calleja, polo que se ve) e efeitos de
Carlo -ET- Ramvaldi, pero
certa espectacularidade. debia estar garantida. Pois <liso nada, e
as anunciadas "criaturas" de
Rambaldi son unha tomadura de
pelo que dura unha secuéncia.
Us primeiros minutos dunha
fita determinan case sempre o
ton xeral que esta vai ter. Aqui,
de boas a primeiras, unha cabe- za rodando polos ares, sangue a
eito e a preséncia imediata do
monstro, anunciada por zooms e
música subliñante. Se o cine clásico do terror se distinguise polo
carácter elíptico do elemento

maligno, agora.priva o exibicionismo; pero neste filme a explicitación é tal que semella dirixido a tarados: hai tres níveis esplicativos, o · da própria n~a
ción, que segue os esquemas da
obviedade televisiva, o da chirriante banda sonora, e o dunha
· voz en :off que, por se acaso,
tapa concienzudamente calquer
burato que fixese discorrer, xa
qi;ie non usar a imaxioación.
Como corresponde ao seu carácter de "cine adolescente'~ (que
copa case toda a produción ianqui dos últimos anos), o nível
intelectual do filme está considerabelmente infantilizado. O protagonista é un neno, moda que
lle "debemos" a Spielberg, e circustáncia que debería ir debidamente indicada no cartaz ao
igual que as titas "S". Algo así
como "ollo, película con neno".
O máis triste, sen embargo, é
o quefan este e outros filmes de
similar catadura. co probe lobishome, figura venerábel, que
dende os tempos clásicos . da
Universal mantivera unha dignidade e un carácter de mito que
mesmo o ínclito Paul Naschy
respeitou. O home-lobo desta
fita, que irrumpe nunha vila do
mid-west· americano coa · maior .
naturalidade, sen que tampouco
ninguén lle pida moitas esplicacións, é un triste enxendro fora
de lugar, que nen el mesmo sabe
que raio fai por alí.
Se comentamos
bazofias
como esta é porque dalgun xeito
son emblemáticas dunha forma
actual de fac~r (e desfacer); este
é case un paradigma da vulgarización e idiotización dun xénero
e da redución ao absurdo dos
seus mitos máis enxebres. Se
Lon Chaney vise estas cousas, .
. oubearia desde a tumba.
·
G. VILAS

Ficha:
Sillver Bullet (Medo Azul). Director
Daniel Attias; Product. Dino de Lau-·
rentiis; Guión Stephen King; Efeitos
Esp. Cario Lambardi. Int. Gary Bu'sey, Everett Me. Gill .
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!libros

~ublicacións

1

P~RA

· A correspondéncia á revista
pódese dinxir ao Apartado 577
de Vig o.

COLOQUIO/ARTES
COLOQUIO/ARTESr Re~ista Tr!mestral de Artes V1sua1s, Mus1ca e Bailado. Nº 69, Xuño 1986.
Edita Funtjación C_alouste Gulbenkian. Lisboa. Director: José
Augusto Franca, 88 páx.
Esta coidada,_ casi P.ºd~ría
mos dicer perf~1ta publicación,
inclue neste numero un documento trabal lo sobre "A Santa
Face" do Palácio da Ajuda ~o
Greco, tema que se ~prove1ta
ara facer unha reflex1on sobre
P.A liberalidade da pintura"; un
estudo apoiado nunha completa bibliografia sobre "A tecnoloxia da forma", un tema sobr~
0 que ainda queda tanto por d1cer com o é o video e o ord~na
dor com o soportes artísticos
novos; un interesar:i!e tré3;ba_llo
sobre a representac1on plast1ca
do movimento desde as cronofotografias do século pasado
de Mare't até as obras de Duchamp Nun baixando ynha
escaleira". Tamén neste numero publícanse estudos sobre o
gravador Bartolomeu dos Santos, a curiosa ~gura de Jean
Tinguely, a arqu1tectur_a e a der
coración, e o compositor ~ director de or~uestra FranCl?CO
de Lacerda. Completa a revista
unha crónica da actualidade artística en Paris, Madrid e Rio,
asi como unha bibliografia comentada dos libros de recente
aparición e unha detallada relación das actividades culturais
da Fundación (exposición, concertos ... ) Para aqueles qu~ teñan interés en merca la: Librería Couceiro, Rep. de El Salvador, 9. Santiago.

NENOS

BASES
Primeira.-Poderán
concorrer ao prémio todos aqueles
autores de calquer nacionalidé!de que apresenten os seus onxina1s en lín9ua·galega, conforme aos criterios da normativa
do l.L.G.-R.A.G. Os textos apresentados han ser inéditos e totalmente orixinais.

OS CASTELAOS
DE OURENSE
Caixa Ourense
Fermosa e luxosa edición da
obra escolmada_por Mª Vitória
Carballo-Calero Ramos, que recolle perto de cen ori:>dnais de
Castelao, ben de propriedad~
da Caixa Ourense, ben de particulares. No seu início e proxecto foi a seguir unha exposición
gráfico-bibliográfica da obra de
Castelao, para despois cristalizar neste volume interesante
do ponto de vista taxonómico.

ESCOLMA DE CANTIGAS
GALEGAS
Ricardo Flores

Escolma realizada desde a emigración,
concretamente
de .
Buenos Aires, onde reside Ricardo Flores, "tendo moito a
ver no seu surximento a vida
dos nosos coros tf picos naquela capital". Como tamén afirma
R. Flores no prólogo do libro,
"mercé á maxia áo disco, alguns destes versos nados fora
da Terra, xa rolan por dentro
do noso chan con carta decidadani~ popular, arreguentando o
canc1oneiro galego .

GAUCIA ENTEIRA 9
Edicións Xerais
Novena entrega ~esta colección útil para as V!~xes e o c~
ñecimento polo m1udo de Galtza . Este volume é dedicado á
Mariña Luguesa e á Terra Cha,
e con el remata á serie consagrada á Galiza Mariña que comezara na Costa da Morte.
Como di no limiar, "a viaxe por
Galiza faise deste xeito unha
viaxe interminábel, e o título
dos nosos libriños tórnase
unha quimera porque nunca
haberá un ha Galtza lnteira" .

Segunda.-Os orixinais . se-·
rán apresentados por triplicado, en papel tamaño folio ou en
hoJandesa, mecanografiados a
dobre espácio e cunha exteri. sión mínima de 50 fólios, antes
do 10 de Outubro de 1986 nos
locais sociais de Edicións Xerais de Galicia, S.A.: rua Dr.
Marañón, 1O. Vigo.
Terceira.-Co orixinal, que
deberá ser apresentado ba1xo
lema, adxuntarase, en sobre
pechado, o nome completo, énderezo e teléfono do autqr así
como o título da novela.
Cuarta.-0 xurado estará
composto por cinco membros,
escolleitos, para cada edición,
entre recoñecidos profisionais
da cultura e máis especialistas
da literatura infantil e un secretário con voz e sen voto en representación de Edicións Xerais de Galicia, S.A. O prémio
outorgarase por maioria de votos.

.Sexta.-0 xurado emitirá o
seu fallo no curso dunha cea
que se celebrará en Vigo, coincidindo co fallo da 111 edición do
Prémio "Xerais'' de Novela, o
dia 15 de Novembro, na semana do San Martiño, nun local
que se dará a coñecer oportunamente.
Sétima.-0 p_ré"'1io nor:i _P,oderá, nesta pnme1ra ed1c1of'},
ser declarado deserto e a decisión do xurado será inapelábel.

\

ROSA ESTEVEZ
CAAME G.TENORlO
LUlSA FERNANOEZ
ELOI llARTlN

A participadón nesta convocatória requerirá a aceitación
das normas contidas nas pre:.
sentes bases e as decisións do
xurado que se teñ~ des!gnado.

Mbnirates,Mllsica e Animec11'.ln.
ESPECTACU..OS:Mon1rotes . -l. "A avalla 11 o lobo"
- - - 2."Botas e ouchos"
3 . •o calcio ele pmlra•

G)

)

-Cantigas infentís

~

Horizontais: 1.-Dise daqueles
que poden facer feitos de carácter sobrenatural. 2.-Prefixo
que ~ignifica, "un mesmo, por
si mesmo". Estorbo, embarazo.
Correspóndese cunha palabra
feminina. 3.-Real Decreto. Persoa que dá-importáncia ás cousas. Ao revés, nota musical.
4.-Substáncia preparada para
pintar. A metade dos que "coxean". Tres dos cinco que forman a bandeira ·olímpica. 5.Cada un dos ocos que ten o
miolo do pan ou queixo. Etcétera. Consonante que pluraliza.
6.-Período de tempo. Ringleira-. 7 .-Consoante. ·Abreviadamente, direito. Chave para dar
pasó a cálquer líquido. 8.Nome da oitava letra _do alfa be-

Verticais: 1.-Sinal de pedra
usada para dividir os terrenos.
Relativo ao naris. 2.-Certo praticante das artes marcíais. Minimo, mico. -3 .-As consoantes
dun rato. Précio do alugüer
. dunha rropriedade. Língua
provenza . 4.-Coatracción de
artigo e preposición. Azo~ _folgo. Abrv1adamente, trans1t1vo.
5.-Consoante. Reverberación.
Sítio "onde abunda o ouro. 6.Dise das plantas cando medran
moi separadas unhas dootras,
singular. Média "Lontra". 7.Fai ou coloca un monumento.
Que ten bondade. ·o flor. a.Grupo armado da Irlanda do
Norde. Prefixo - que tri1Jlica.
Composición poética. 9.-Nota
musical. A mesma que a cinco
horizontal. Dialectalismo lucen.se dun pronome persoal. 10-. Antipatia cara uñha persoa.
Cada unha das torres no curuto
dun muro .das antigas ~ortale
zas, plural. 11.-Mosteiro na
pmvíncia de Lugo. Pon o selo
a un ha carta. ·

Quinta .-A composición do
xurado darase a coñecer o día
15 de Setembró.

Oitava.-Edicións Xerais d~
Galicia, S.A., que reserva 9s d1reitos de edición sobre a obra
premiada en todas as língu.a_s
do Estado español, coa pos1b11tdade de ceder tales direitos a
terceiros, poderá publicar esta,
sen limitación do ñúmero de ·
exemplares nen de edicións.
Os cinco mil primeiros exemplares estarán libres do pag~
de direitos de autor. O benel1ciário do premio, gue se compromete a renunciar e~P,resa
mente a calquer pretens1on sobre os devanditos dirt=:itos, receberá gratuitamente cmc_uenta.
exemplares da obra p_u~ltcada.
Edicions Xerais de Gal1c1a, S.A.,
reserva, asimesm9, e durante o
prazo de seis meses, a conta
desde o dia do outorgament~
do prémio, a opción de publicar calquera das obras apresentadas ao .mesmo, subscrebendo a tal efeito, cos autores,
os correspondentes contratos
de edición.

e
o"

tó. Voz equivalente a, "onde
vai?" · ,, onde está?". Organiz'!ción Mundial da Saúde. ~.-Si
glas empresariais. Asento usaao para reis. Partido de ámbito
euskal<lun. 10.-Cortan en pedazos. Sintoni~ador de . rádio.
11.-Da pr_ópria cidade ou vila.
Irreal, fem1rnno.

OE LITERATURA

Número 2 da edición trimestral
ue realiza ~ova Esc~la Galega
~edita Xera1s. Este numer~ dedica un importante espác10 a
tratar 0 tema das novas t~cno
I xias da imaxe ª!"' relación á
~cola, ~ue const1tue ~ p~rte
monográfica da publicación.
5 cción sobre "O Estado da
¡~ ua" Experiéncias, Recur~05~ lnfÓrmes (Elaboración q1;1n
lan de estudos de for!l)ac1on
§e mestres e as Conclus1ons do
1 Cong reso Galego ~obr.e ~ten
ción Glo~al ao D1smm.~.11do),
História, L1teratu_ra Infantil, entrevista a .Mar~~lmo yaca, e outras (Lex1slac1on, Libros, Comicteca, ... ).

FABA NA l1.A,Colect1.vo d

XOS_E M. ALDEA , ,
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Asi non podemos preparar o
polbo...
.
Solución ao nº anterior:
Só unha cesta rota (Só unha C
está rota)

Nº 298 / 31 DE XULLO ·/ 1986

~.

Deus.
talaría galego
MANUEL RIVAS

Non me cabe a menor: dúbida
de que·, en Galicia, encarnado
no home galega, o Deus dos
cristiáns falaria galega. O primeiro !"Tlinistro da lgrexa cató. lica en Galicia, o arcebispo de
Santiago, fai consciente deixación do seu deber coa propia
lingua. No dia do .Apóstolo e
no dia grande de Galicia non
se esco1tou na catedral unha
fala en galega_. Act'uaron como
se Galicia fose 'ünha provincia
,,•
romana, pinchando na ferida,
nestes. días tristes para. a linguoa.
.
d
.
.,
s me1os e cornurncac1on
salientaron unha fef'iz iniciativa da xerarquia eclesiástica: a
leitu ra en todas as parroquias
dunha homilia chamando ao
compromiso cívico para evitar
a queima criminal dos montes. Pero hai séculas que os
montes sagrados de Galicia
agárdan un aceno histórico
por parte da sua lgrexa, o
" compromiso coa nación dos
galegas. Certamente hai que
evit ar que se queimen os
montes, entre out ras causas ·
porque é un signo apocalíptico da desintegración !moral da
colectividade galega, mais h'ai
tamén, por cima de todo, que
evitar a morte a fogo lento das
vellas palabras, porque . esa
herdanza de ben nacidos non
sobrevirá nos museos, ao contrário do metal. ou das pedras.
No princípio, xa se sabe, foi a
pa labra.

volver ao rego
É ben sabido que os nenos, en xe~-

~....

ral, len pouco e non é habitual
que frecuenten as bibliotecas.
Pois menos que o van. facer se,
enriba, llo poñen difícil.
Na Biblioteca do, Centro Cultural da Caixa de Aforras de Vigo
non deixan entrar aos rienos baixo nengun conceito, nen sós nen
acompañados.
Un dos argument<)s que utilizan
para xustificarse, é que non ha no
Centro libros apropriados para rapaces. Por unha banda isto non é
argumento, é un defeito grave e
facilmente solventábel.
En segundo lugar, é unha discu lpa falsa xa que, ainda que un
neno quixese entrar e ler calquer
libro (dos poucos que hai, por certo) teoricamente para adultos
pero que ben pode ler e entender
un ra.paz de 12 anos, non o deixarian entrar.
-Vostede pode entrar, 9 neno
no n.
Ante a cara de asombro e as
prot estas do pai, os bibliotecários
fi xeron unha concesión .
...,-En todo caso, se quer, dámoslle un libro ao neno e que o
lea nun dos sillóns dó recebidor.
A os nenos · hai-· que educalos
desde pequenos na v ioléncia da
T.V., a cuxo aceso ninguén pon
im pedimentos, ~ evitar abonos
que fagan xermi n ar desde cedo o
"vício" da leitura incontrolada ~
N.V.

Van sete meses de "Ano
Castelao". Como os graos de
area dun ·relóxio asi de .
inexorábel -tristeiramentese cumpre o anunciado: . ·
insJitucionalización igual a
, mortalla e emudeCimento. Nós
cerramos aqui un pequeno
ciclo de contracapas que
mantivemos durante estes sete
meses coa única intención de
- aventar o interés polo
, pensaí!len_to de Castelao, e ·

que fixemos extensivo -na
medida que .isto é posibel- a
alguns textos-de Bóveda e unha
lembranza dos tráxicos sucesos
:que asolaron Galiza no 1936.'
Cu mpríé)mo's asi coas abrigas
que nos impuxemos para
superar o si_léncio, ademáis de
unir na lembranza a ideoloxia e
os feitos do período histórico
que abriu. tallada máis fonda
e niáis nutrícia no cerne mesmo
da n·a ción.

a

· Que mellor para finaliza r que
lembrar, ainda que sexa
brevemente, a outra parte
. "oculta" da obra .gráfica de .
Castelao, a que é denúncia e
entrega a unha causa_: as suas
estamp~s de guerra, qu_e ben se
, co1dan de non editar
m~sivamente. Será polo sesgo7
será que Caste~ao estabelece ·
liñas divis.órias? t asi. Médio
século despois ainda pesa na
vida de Galiza.
X.e.

-ANO
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·Castelao ·e o 36
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