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Pilar Pallarés 
·'Na litera~a · galega hai rrioito, culturalismo gratuito' 

• XAN CARBAL~ 

Pilar Pallarés é a única 
poeta galega gañadora, 
no 1983, do Préinio 
Esquío con Sétima 
Soidade. Autora de non 
moitos libros (Entre 
lusco e fusco foi 
publicado no 1980) a 
sua obra atópase 
esparexida en diversos 
volumes colectivos (De 
amor e desamor I e II) e 
en revistas nas que 
colabora (Festa da 
Palabra Silenciada, 
Doma, Nordés .. . ). Ten 
tamén publicado 
di versos traballos 
ensaísticos e é coautora 
dun libro de texto sobre 
a literatura galega 
contemporánea. 
Vostede non está fixada en 
nengun grupo xeracional, 
agás no libro colectivo "De 
amor e desamor". 
Teño pontos en comun con au
tores , pero se se quer falar de 
xeración non o vexo só respeito 
á poesia. Hai un grupo dunha 
xente arredor dos 35 anos que 
fai ensaio, que está no en.sino, 
nas asociacións culturais ... e ca
recemos dunha xeración ante
rior . Hai un oco importante des
de os 40 aos 50 anos, por moti
vos fundamentalmente políticos 
e soqolóxicos. 
Pódese falar dunha poesia 
feID.inina,especifica.D1ente7 
Jso está admitido convencional
mente, e quizais sexa levar a 
contrária negalo agora. Hai 
unha cita de Menique Wittig{1l, 
que eu fago e que está realizada 
desde unha perspectiva moi ra
dical da que gosto. Nalgunhas 
mulleres escritoras non hai dife
réncia entre o que elas fan e o 
que fan os escritores homes -
cando falo de home-muller fágoo 
de papel social non de diferén
cia biolóxica-. Hai mulleres es
critores que fan literatura non 
sexuada, que podia ser feita por 
un home, en grande medida 
porque escrebemos desde unha 
tradición literária coa que estás 
dialogando, que estás reforrnu
lando e a que nos, chegou a nós 
é basicamente masculina. Leo 
moita literatura feíta por mulle
res --e non por unha posición 
apriorística- e hai excelentes 
escritoras das que nunca se fala 
nen se ensinan nas faculdades. 
Eu comecei a esc~eber desama
neira, desde unha posición que 
hoxe en moitos casos non asu
mo. 

Por outro lado hai moitas mu
lleres que están loitando por 
unha literatura própria, cunha 
palabra que teña tamén sexo, 
que quizais para min non s~xa 
o ideal -penso nunha literatura 
que anulase as divisións de ro
les sexu:ais- pero que é reflexo 
dunha situación ·social na que 
os papeis están asignados r'ixi
damente e iso traslúcese á lite-

. rati.rra. 
Pero· bai un ·ponto de vista 
feD\fnino? · ·· 

Provocado socialmen~e. O boh 
da-literatura e .a arte é -que moi-

'HAi MOITAS 
MULLERES QUE 
ESTAN LOITANDO 
POR UNHA 
LITERATURA 
PROPRIA, POR UNHA 
PALABRA QUE~-
TEÑA TAMÉN SEXO' 
tos dos grandes criadores sub
vertiron eses pontos de vista e 
adoitan perspectivas que anu
lan esas divisións masculino/fe; 
minino. 

Cando menos está menos 
exposta a visión das mulle
res, e moitas veces son os 
homes os que a ,dan. 
Eu aspirarla a que non fose asi, 
pero a literatura debe ser reflexo 
dunha situación social.' Agora 
estamos nunha sociedade na 
que todo se asimila e a idea 
máis subversiva é rapidamente 
mudada en inofensiva e 'utiliza
se para quedar ben: pasa co 
ecoloxismo, co nacionalismo, co 
feminismo, e neste último te
rreo, coa literatura fetta por mu
lleres. 
Que dificuldades obxectivas 
·ten unba muller para escre-
bet? · 

Toda p_ersoa é producto da for
mación que ten, do que se lle 
pede, !=las expectativas que hai . 
Iso funciona no ensino: se a un 
alumno o catalogas dun xeito ou 
outro, asi vai sair finalmente. · 
Nas mulleres, polo tipo d~ for'" 
mación que se nos. dá e o papei 
que se nos asigna, praticamente 
a ¡naioria non ten en perspecti
va nen ser escritora, nen políti
ca, nen enxeñeira, nen facer un 
traballo público. 
Ten reivindicado · unba lin
guaxe con 11cualidades se
xuais". 
Comparciba UD. pouco 'a mi:ñq. 
posición Gando empecei a es.:: 
creber e ·agora. Sinalar a · cqnS
ciéncia que va5 adqulrindo so
bre· a mtña ¡)osiCión como mu- · 

ller. entón falaba asi para sinalar 
a necesidade de ser verdadeira 
e de reflexar algo que está suce
dep.do socialmente e non de 
debe ocultar. 
Na sua poesía, ba_i unhá von
tade de intelixibilidade, de 
transparéncia para o leitor, . 
frente a ouiro e.uto m8.1S 
hermético, con máís refe
réncias culturais. 
Respeito ao culturalismo .debo 
dicer que ódio ás persoas pe
dantes e librescas, que fan citas 
cada dous por tres, prefiro en 
contraposición as persoas só
brias que non andan facendo 
alarde nen demostracón algun
ha da sua cultura. E na literatu- . 
ra outro tanto: hai moito cultu--
ralismo gratuito; porque é moi 
fácil recorrer. á beleza e capaci
dade evocativa de certos nemes 
-talar de Alexandria, de Cons
tantinopla, de Venécia ... - , e 
estou tomando un exemplo, 
pero acaba sendo un engano 
paFa o leitor e que se fai o pró
prio autor a si próprio. A poesia 
debe ser. máis radical e máis -
profunda. · 

Cando escrebo non penso no 
leitor, (senón case n.en escrebe
ria!), pero concibo-a- literatura 
como forma de comunicación 
comigo mesma, e a poesia axú
dame a aclarar, a resolver e 
aclararme a min mesma. E non 
me gesta di"a.Iogar sen entender-
me. 

Ainqa que non pense no leitor 
sempre hai presente un ti que 
quizais non sexa unha persoa 
concreta, pero que si .abriga a 
estar procurando un grau de co- · 
municación. 
E como se conxugan esas 
duas afinJJ.acións sobre a 
poesia: diálogo interior e pa
labra para ser dita en públi
co, nas prazas? · 
Eu non fago esa segunda afir
mación: para mina poesia non 
é para ser dita· nas prazas. Pero 
iso , va- ligado a características 
persoais; para rnin a poesia é un 
erifrentarnento comigo mesma, 

. co que é· a vida e a existéncia, 

coas cousas que máis doen ou 
impresionan. Iso é o curioso da 
arte: nace desde a persoa e po-

· den ter unha proxección, positi
va ou negativa, no social. 

Na poftsia amorosa ·sua hai · 
un referente trist~, de des
garro, de auséncia. É algo 
inseparábel do rexisto aÍno
roso? ~ 

Non sempre. O que sucede é 
que eu son pesimista, vital e ta
mén teoricarhente. Mesmo nas 
rniñas lei,turas... cando as refle
xións sobre o mundo son radi
cais dás inevitablemente co pe
simi.Sino. Pero ·tamén hai unha 
poesia do éxtase , e aí está Jorge 
Guillénr Xavier SeQane, .. . 

' Nunha entrevista publicada 
. · xa bai uns anos fala das 

suas pegadas _poéticas: Ne
ruda, Celso EmiliO, Pimen- . 
tel ... 
Non sei até que ponto hai pega
das na miñá. poesía, pero si ha 
autores que me ímpresionan 
como· leitora ,e supoño que esta-
rá na poesía: Alejandra Pizar
·mck, a prosa de Claric.e Lispec- · 
tor -a sua procura da _ emoción 
pura e a ruptura mesmo violenta -
da - ).ingU'axe--. Pero non son 
conscente quizais de 'quen me 
in:fiua agora mesmo. 
A Celso Emilio reférese 
como un-autor que xa non a 
impresionarla. Por- qué ra-
zón? · · 

Foi o primeiro poeta galega que 
lein en sério hái moitos aÍl.0$ e 
quedei fascinada. No meu pri
meiro libro éelso Emilio. e Neru
da son dunha influéncia enor
me. Entre os galegos hai voces 
que son fundamentais como Re
salía, Cunqueiro e Luis Pilnen
tel, e entre os autores recentes 
paréceme maraVilloso Avilés de 
Taramancos · e Xohana Torres 
con "Estacións ao mar". 

E que é o ~mun a todos eles 
que lle identifica? 
Como leitora interésame moito a 
poesia de carácter reflexiva, filo
sófica, de meditación soh:lre , a 
existéncia e tamén un tipo de 
poesía que deixe a un lado a _be- . 
leza fácil e convencional, o ador
no. E _iso está presente en mo'i
tos dos poemas que me inteire
san, e e tamén, . tanto na prosa 
como na poesia. algo que Uxio 
Novoneira definía xenerosamen
t~ sobre os po8IIlas que eu lin 
nun recitaJ. como "extremosida
de". É algo que .me gesta na lite
ratura que fan os qemais: non 
facer literatura gratuitamente, 
loitar coas pantasmas chegando 
ao nervo, ao músculo, o. que 
quer dicer que se pode pasar 
tempo .sen escreber. . . 

E Benedetti como encaixa 
nese gosto? -

É outra liña que me gasta bas
tante: a poesia._c;lo co~tián, . ben 
feitá. Pero iso eiilaza tamén coa 
poesi~ reflexiva, de se·nsacións o . 
,(l) A cita S}e Monique Wittig faise no 
llbrc> do que e coautora Pilar Pallarés ·"Li
teratura do século XX''.. "(. : ,)Escrita femi
nina ven significar, xa que logo, que ap .' 
mulleres non pertencen á história e. que 
a escrita non é unha produzón material. 
A (nova) .feminidadé, a 'escrita feminina , 
a diferenza, son a volta da maniveia dun
ha coriente política -comprometida desde 
hai tempo no · retomo ás categ'orias de 
sexo, eses dous grandes eixos de catego
rizazón p¡:rra os filósofos e as ciéncias hu
manas. Como acontece sempre que algo 
novo aparece, . isto ten ·sido-interpretado · 
no sentido contrário. A escrita feminina . 
é como a economía doméstica e a coci-
ña." · 

Os meus 
recordos de 
D.·Xáquin 
Lorenzo 
• XOSÉ GONZÁLEZ ÁLVAREZ , 
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Foi polo ano 67 ou 68 cando ti.
ven a ocasión de escoitar /por 
primeira véz a D. Xaquin Loren
zo Femández. Foi na festa da 
árbore, que ·áquel _ano celebraba· 
a AC. "Auriense" ·p.as escalas 
de Velle-Ourense. Estaba Ne
mesio Barxa, como presidente 
da A.Sociación e falou tarríén D.· 
Xaquin. Fixo a alegoría da árbo
re que funde as suas raigañas · 
na Terra natrícia para logo er
guerse forte ao espácio en bus~ 
ca da Liberdade, Esa árbore que 
é símbolo dunha Galiza que 
quer afondar no coñecemento 
da · sua identidade para chegar 
a ser: t8.IJ1:én, uruía árbore fron-

, dosa e garimosa que poida aeo
ller a todos ·os seus fillos espalla
dos polo mundo. A árbore como 
símbolo de esperanza da Gpliza 
qlie 'dese~am.os e que sera · o 

· que nos queiramos_... A emo
ción acabou por cortarlle o fío 
do seu discúrso. Aquela festa foi 
para todos nós unha clase de 
fondo e fructífero galeguismo. 

Ise mismo ano 67 eomenzou
se' a celebrar. na capela de Sto. 
·Cristo da ·Catedral ourensá unha 
IÍlisa en galega, os domingos ás 
9 ,30 da mañá amenizada pola 
Coral de Ruada. Apesar do sa
crificio.. que supuña, ·o amor ao 

-próprio podía máis que todos os 
atrancos a qÜe eran· sometidas 
a nosa devoción e fervor · gale-· 
guista. E ali estaban invariable
mente D. Xaquin e D. Xesus Fe- _ 
rro Couselo. Eu confeso qi.le non 
sempre resistin ... as sab_as. 

E qué ledicia sentia iste que 
escrebe tódos os anos, · cando , 
ao -pé dos vellos carballos do 
Santuário do Viso, en Lobeira, · 
asistia a aquela grande romaria . 
galega, que, cada día de Pente
costés, ali se celebra. Sempre 
estaba D. Xaquin e a -Coral de 
Ruada formando outra vez unha 

, pe(fecta simbiose. Eles foron os 
que a resgataron e lle deron no7 
vos folgos. O 14 d~ Maio do pre
sente ano füi a última vez .que 
pudo asistir . Era a sua festa 
.grande. Víase ao liome foli.Z en
-tre tanta xente que se desvivía 
por falatlle, por agasallalo, Pero 
quizás , e po.r ser Unha persoa de 
tan delicados sentimentos e tan 
exquisita hum?fildade, tal fez 
sofrise coa avalancha de certos 
recordos e de ceft?S situacións 
da vida actual 11a So"Ciedade ga
lega . O caso é que as bágoas 
aflm:aban invariablementé e co
rrian polas suas meixelas cando 
a Coral de Ruada entonaba o 
himno do lugar: "Hei de volver 
ó Viso, miña Virxe,_ mentras 
viva" . Sen dúbida que: como os 
vellos carballos· do Viso, ainda 
que aparentan vizosos, o seu 

· corazón era de auténtica man
teiga. 

Nas convers·as . que' · puiden 
manter. con el víaselle zumegar 
poi todos ds poros da slia alma 
un enorme amor a todo o que o 
rodeaba. Todo o que foi obxecto 

__ -de estudd durarité· a sua vida 
seguian mantendO- o seu intere
se. Ainda que era conscente de · 
que as forzas . xa non eran as 
mesmas. Cando unha vez me 
dixo que tiña feitas sobre a roda 
do carro tantas fichas .que da
rían para facer un libro, .tamén 
dedaraba, non sen certa pena, 

(pua 'púiDa 11) 

AnxosG
Resaltado
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ACTOS 

• Xociviga 

As "Xo'rnadas de . Cine Vídeo 
en Galicia", está en marcha. 
Desde o 29 de Xullo ao 5 de 
Agosto. O Carballíño · vai ser 
punto de encontro dunha chea 
de iniciativas nas que a Imaxe 
vai a ser protagonista en dife
rentes variantes como · cine, 
vídeo, fotografia e cómic. Per
to de ' cincuenta longametra
xes; vários vídeos : unha expo
sición homenaxe ao fotógrafo 
popular, Rizo; unha mostra 
"Cine e historieta galega".: vá
rios encontros e táboas redon
das, van a compoñer o carpo 
principal destas "Xomadas" 
que non teñen vocación co.m
petitiva nen festivaleira, pero 
que asumen a necesidade de 
contribuir na medida das suas 
posibilidades a unha normali
zación da lrnaxe, neste país, 
normalización que alomenos 
actualmente parece ir por viei
ras firmes e decididos. 

Xociviga exienderáse ta
mén a outros puntos de Gali
cia. O ciclo "O trasno da lin
terna", especialmente. adicado 
ós rapaces, vaise a desenrolar 
desde O Carballiño a oito ci
dades e vilas galegas durante 
agosto e setembro. As diferen
tes expos1cións e mostras des
ta edición amosaránse poste
riormente neutros lagares 
31 Xullo ao 4 Agosto. O Carba
lliño 
14 ao 17 de Agosto. Amoeiro 
28 de Agosto ao 1 de Setem
bro. Carballo 
4 ao 10 de Setembro. O Barco 
12 ao 15 de Setembro. Ponte
--dra 

i ao 22 de Setembro. O Barco 
11! ao 17 de Setembro Martn 
...J ao 30 de Setembro. Ouren
se 

• Mostra de teatro 
na rua 

Organizada polo Ateneo Santa 
Cecilia os 29. 30 e 31 de Xullo 
e 1. 2 e 3 de Agosto celébrase 
a V edición deste certarne de 
animación teatral. O progra-

Unha lembranza de 
Xaquin Lourenzo 
(ven da páx. 15) 

que el xa non levaria a 
cabo <lito traballo. pero que 
esperaba que houbese al
guén que fose capaz de fa
celo. 

A única vez que o vin un 
tanto contrariado foi can
do, para defender a honra 
científica de Cuevillas. non 
tivo menos que criticar a 
atitude de certa persoa 
que ten intentado adornar
se con méritos alleos. 

Con qué alegría recebiu 
a entrega de certo número 
de canti~as populares que 

ma previsto é o seguínte : 
29 de Xullo. Ás-21 h . "Bruxe.
rias" . Grupo Falaguera Teatre 
, Ir" Alacant. 

, · 30 de Xullo. Ás 23 horas . 
"Correfogos" . Grupo ·Visitarits 
de Castelló. ~ 
31 de Xullo. Ás 12.30 horas. 
"Hugonstein''. Grupo Visi
tants. 
1 de Agosto. Ás 10 horas. 
",Vivo Cantando" . La Cubana. 
As 13 h . "só arite o perigo''. La 
Cubana. 
Ás 23.30. "Unha trampa para 
teresa". La Cubana. 
Dla 2 de Agosto. Ás 13 h . ' 
"Tostados a la Plancha". La 
Cubana. 
Ás 20 h . "Xa somos ricos ... La 
Cubana. 
Ás 21 h . "Os lirnt:>ias!'. La Cu
bana. 
Ás 23 h. "A volta da coca". Ta
nxarina. 

Tamén se realizarán diferentes 
. exposición&. 
1 de Agosto. "Fotografias de 
Jordi Munet". 
Dia 16 de Agosto. "16 fotógra
fos soviéticos do Foto-Clube 
Riga" . 
Dia 30. "Fotografias de Sergei 
Wasiliev". 
Organiza o Ateneo Santa Ce
cilia de Marin. 

• Atividades 
deportivas 
no Festival 
Intercéltico 

O sábado, dia 29 de Xullo . a 
partir das 5 da tarde, na Praia 
de Moaña, "I Trofeo de Atle
tismo do Concello de Moaña", 
adicado á povoación benxa
mín, alevín e infantil, con pro
bas de altura. peso , velocida
de e medio fondo e a realiza
ción de probas de exhibición 
das Escolas Atléticas das So
ciedades Deportivas, con mar
cha e vallas. A organización 
corre a cargo daSociedade De
portiva SA.MERTOLAMEU. 
babeo a dirección de Miguel 
Cortegoso. Canta cun presu-

recolleran da boca do povo 
os rapaces de Ouintela de 
·Leirado. Parecía · un rapaz 
cnado estrea un traxe 
novo. 

Sen dúbida que o que 
me dicía unha ve.z unha
veciña del era pura verda
de : "Na sua familia eran 
moi avanzados" . O qne na 
sua boca queria dicer que 
eran amigos de que o 'povo 
progresase. de que todos 
soubesen ler e escreber. ou 
cociñar, ou coser. E deste 
labor encarregábase a sua 
boá nai. tan querida p9r to
dos. D. Xaquín, un dos bos 
e xenerosos. merece un 
bon descanso. .. O 

AxendA 
AcuLTURALA 

pasto superior ás -250.000 pts. 
O domingo, . día 30 de Xu

llo , a partil das 10,30 da ma
ñán, "I Caireira Ciclista do 
Festival Intercéltico", adicada 

. a promover a práctica do ci-
plismo federado no seo da mo
t:edade. As probas teñen ca
rácter nacional· galega e parti
ciparán roáis de 150 corredo
res das categorías de cadetes 
e xuvenís federados. Discúrri
rá por circuítos urbanos do 
propio Concello partindo da 
Praia de Moaña. Os premios 
acadan as 230.000 ~ts . A '.::>r
gánización corre a cargo do 
Clube Ciclista CANGAS, ac
tuando de coordenador . res
ponsable José Luís Martínez . 

Finalmente, o mesmo do
mingo día 30, e dende as 
10,30 da mañán e ata a tardi
ña, celebrarase no Campo Mu
nicipal da Xunqueira, o "I Tro
feo Festival Intercéltico de Pe
tanca" , organizado pola Fede
ración Galega de Petanca. cun 
presuposto en premios por un 
importe das 150.000 Pts. Está 
destinado· a promover este de
porte entre a povoación do 
Concello .de calquer edade. 

, • Galicia fóra 
de Galicia 

D,entro do programa de ativi
dades desta exposición que se 
celebra no Ouíosque Alfonso 
de A Coruña até o próximo 6 
de Agosto celebraranse as se
guintes: 
Ciclo "Cine galego e emigra
ción". 
Xoves 27 ás 17 h. "O pai de 
fyiigueliño" e "Gallego" . 

CONVOCATORIAS 

• , XIIl Xqmadas do · 
Ensino de Galiza 

Desenvolveranse o ~te 
programa entre o tl e o 16 de 
Set.embro na Coruña ~scola 
de Idiomas). . • 

~ti. 
"A grafaloxia na éscola: apli
cacións prácticas" Laura Ll
zancoe Mora. ' · 

· "Metodoloxia para trabállar 
ooa natuieza. Unha experilm
cia práctica: Baldaio. Coord0-
na"0 Carlos Vales. · 
· "Teatro: Construción dunha 

personaxe e montaxe da obra 
~da nesa ,personaxe." 
Carlos Basoa. , 

"húciación ás · técnicas dos 
teares" Sabela Vazquez _Fan- ' 
diño. 

.-.húciación ao baile· tradicio
·na.1 galego." Isidoro Roguez. 
·Perez. 

"Tradición e mooernidade. 
Compoñentes da ment.alidade 
actual.· Hemique Temo. 

"O ensi.no musical 'na esco
la. ~éncias" Feo. Xaiine 
Rey Sanmartin. 

"Taller de cartón-pedra." 
Feo. Peña Diaz. 

"Texto e contexto nas litera- · 
turas africanas de lingua pór- _ 
tuguesa. A incidéncia dos ro
mances "Mayombe." e "Yaca" 
na literatura angolana." Ma
nuel Ferreira. 

"Taller de plástica: Cartona
xe e material de desfeito." Os
ear Lopez sUeiro. · 

"Usa de meios audiovi.suais 
na aula: ·paneis, transparén: 
cías, diapositivas .~· A.udiovi

_suais A Bóveda. 
"Os ~tes e a saúde 

mental (relación-docente- do- J 

ceJites)." Femando Marquez 
Gallego. 

.. Actividades físicas e xo
gos. Alternativa lúdica do cor- . 
poral ." Mánuel Fdez. 'Pombo e 
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Manuela Pérez. 
"Proposta para a explicación 

da hiStória do galega." Pilar 
Garcia Negio. · 
llartea 12 

"Etnografia na escala: As 
festas tradicionaisr a sua orga
nización nas escalas. Taller 
criativo". Anton .Castro Rodrí
guez. 

"Taller de plástica: a sua es
tampación en teas." Osear Lo
pez Sueiro. 

"Traballando · co barro" ~ Feo. 
Xose Perez Porto. 

"Debuxo e leitura da imaxe 
na escala." Xoan M. Andrade 
V:idal. 

.. ·(Reflexións) SÓbre informá
tica e en.sino." Xose A, Vaz
quez Rguez. 

"Historia da arte galega. As 
su.as claves." Femando Mtnez. 
Vilanova. 

"Celso Emilio no., seu ·con-
textO" Manuel Maria. 

"A riíiña experiéncia como 
escritor para nenas. Poesia .na 
escola. ''. Manuel Maria. · 

"Visitas escolares. A sua 
preparación. Elabbración_ drm 
. plan de visitás ·wa o centro." 
Xan Fdez. Canera. 

"Reflexións ·sabre o ensino 
bilingüe en Cabo Verde." Or• 
landa Amarilis. 
llercores 13 

"Dinamización de textos, na 
pedagoxia a lfngua". , Coorde
:na. Xoan Carlos Rabacie 
(APµ,) . . 
. "Problemas da linguaxe na 

escola: retrasos da tala e da 
linguaxe. transtomos de arti.
culación, tranStornos .. na lei
to.escritura." Eliana Villar . . 

"O bilingüismo irnposibel: 
rúveis acadados ao remate da 
escolarización obrigatória." 
Landelino. PEtllitero e Xosé Ma
nuel Rguez. · 
Xoves 14. 
"Os recursos culttlrá.i.s de Gali
za no ensino" Felipe Senen. 

"Situación e perspectiva da 
lingua portuguesa no mrmdo." . 
Pilar Vázquez Cuesta. 
Venres, 15. 

"Produtor e fotosilltese (Me
- tarl as prantas ~ escurtda
de?)." A. Carpintero. -

"Un método activo paia o 
ensino da ciéncia." A CarpiY1.- · 
tero. 

"Sociolingüística nas aU!as."· 
Manolo Portas (ÁPLL) 
Os talleres e 5eminários-segui
ranse en sucesivos días, e ha
betá. diversos actos culturais. 
A matrícula é de 4. 000 pese
tas e para sócios e párados 
2.000. Para roáis información· 
dirixirse ao (981) 27 52 74 

As 20 h. "Mamasunción" e 
"Gallego", o Vemes 28 repeti
rase o mesmo programa. 
Festival de Música "Homaxe 
aos emigrantes galegas" . No 
teatro Colón o Venres 4 de 
Agosto ás 20 h. "Ballet Gale
ga Rey de Viana" e actuación 
do grupo galego.na Arxentina 
"Xeito Novo". 

ANUNCIOS DE BALDE . 

Ao tempo, cada média hora, 
proxéctase un audiovisual da 
Direción Xeral do INE. 

• " -· ..... ... • ~~ .. ~~~]~ $.~ ~ • 

,._- ~ 
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• Gravuras cubanas 
Exposición na sá do Hotel 
Araguaney de Compostela até 
o 29 de Xullo. 

• I Mostra de 
Artesania Popular 

Na Casa de Cultura de Cangas 
organizada pala A.C . Xiria. O 
venres 28 dará unha confe
réncvia o· profesor Alfredo 
González Acuña sobre "Futuro 
da cerámica?" con proxección 
de diapositivas. 

Churuleta Teatro . E~pectácu
los de nia para todos os_pü
blicos. Os interesados pqden 
contactar co teléfono (986) 78 
08 73 ou no Apartado-185 de 
Lalin : 

Os Comités Abertos de Fa
culdade comunican a todos 
os estudantes galegas que 
queiran recebe! información 
sobre a asociación que poden 
poñeise · en contacto con 
membros do seu Consello Na
cional escrebendo ao apartado , 
de Correos 8B5 de Santiago de 
Compostela. Asirnesmo poden 

- dirixirse ao ·mesmo apartado 
para consultar dúbidas que 
podan ter sobre o funciona
mento da Universidade, for
mular queixas sobre os serví
cios universitártos ou · para 
,pder información sobre os 
seus direitos como universitá
rio. 

Vendo Moto Honda Hurrics
ne. Teléfono de Vigo (986)° 29 
41 83 (Palas mañáns) 

1 < 

Mercaría conxelador. Teléfo
no (986)49 20 04. Pala tarde. 

Vendo aballas do p'aís, insta· 
ladas e·n colmeas "prefe· 
ción". Précio 13.000 pesetas. 
Inclue un potente inxámio e 
a colmea sen alza. (986) 54 00 
68. Perguntar por Manolo de 9 a 

.14 horas. 

Véndese . extractor -tle mel, 
instalaQO, motor eléctrico· 
novo. Para 4 cadros de álzas en 
tanxencial, ou 12 médias alzas 
en radial, précio 45.QOO.- pts . 
(986) 54 00 68. Perguntar por 
Manolo de 9 a 14 horas. 

Renov&fio (revista diptri~ui
da pola Livraria Couceiro) pre
tende ser um e.spa90 aberto a 
todos os escritores e poetas da 
área lingüística galega-portu
guesa, nomeadamente aos ga
legas silenciados polo poder. 
Além de outros projectos. para 

1 o futro. Estamos. no apartado 
24034 (ou no 40047) de Ma-
drid. -

Mercaría· ~xtractor . de mel, 
inoxidable , de segunda man. -
Chamar- ao (986) 86 12 17, de 
Pontevedra, á hora de xantar. 

ZUR/HA. Distribución alter
nativa de fanzines, disco&, 
casettes .• ·chapas , camisG,as, 
pegatas_.. Apartado 389 , Fe
rro! ou nos Pubs·: Casa das 
Crechas (Compostela) ou UF 
(Vigo). 

T:ctductor cQn experiéncia na 
-tradución ao inglés. Inglés • 
nativo, (con dous libros edita
dos). profisional. Temas co
merciais, marítimos, etc . Cha
mar .a Ian. (986) 23 49 94 - 43_ 
3925) ou ria Apartado 767 
(Vigo) 

Afeizoado á musica gostaria 
de facer grupo. Condición:· 
puro amor á arte . Chamar 
(986) 37 44 89 . 

· Debuxante necesita guión 
para comic. Chamar a Diego 
(986) 31 05 69. 

EXTRAS A NOSA TERRA 
. . 

O fondo editorial .de Promocións Culturais 
. . 

Galegas está a venda nas seguintes librarias. 
Librarla Couceiro 
Praza do Libro, s/n. 
- A Coruña ·,.. 
Librarla Lume 

Libraiia Hélios 
Real, 55 - Ferrol 
Librarla Cao 

Librarla' Pueblo Librarla Biblos 
Doutro Fleming, 1 baixo 
Lugo · 
Librarla Tanco 

Verin I Ourense 
Librarla Tanco 
Jose'..Antonio, ·20 - Ourense 

_ Librarla Stylo 

Femando Macias, 3 - A CÓruña 
Librana Colón . · 

Padre Sarmiento, 12 
Pontevedra 
Librarla Micbelena · 
Michelena - Pontevedra 

San RÓman, 1 - Pontevedra 
Librarla ·couceiro 
Republica do Salvador, 9 
Santiago 
Librarla Abraxas 
Montero Rios, 50 - Santiago 

}:lraza do Campo, 2 - Lúgo. 
Librarla das Airas 
Garcia Barbón. 

Capitan Eloy - Ourense 
, . Librarla La Región 

Ca,lvo Sotelo, 15 - Ourense Real, · 24 - A Gofl!ña 

J 

AnxosG
Resaltado




