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E n9s, que debemos ter algo
de inxénuos, inda non damos di-xerido en .virtude de qué ':esencial princípio democrático" se
pode facer unha causa destas:
PARLAMENTARIO,
"A TUS ESCAÑOS"
Hoxe o Poleiro vai t.pdo·. pa- " -·
ra fara . Resulta que ·houbo un
diputado do PSOE por Ciuda·d
Real que marchara aí atrás loitar
cos sandinistas. Xa de volta, falou hai p·ouco das suas experiéncias na Complutense de Madrid
e Alianza Popular de Ciudad Real
protesta porque "se puede dar la
imagen de una España ·tan sumi- ·
da en -la crisis como para que los ·
señ9res diputados transformen
sus labores legislativas en labores · "'
'
guerri lleras " .

O "LIBRO EN BLAN.CO
DEL COLE"
Resulta que no periódico
basco ';Eg ín", empezaron a publicar, coa ·mellar vontade do
mundo, o sonado "Libro Rojo·
dél Cole" nas páxinas centrais. E
o 26 de mañá cedo (di "El Correo Gallego"), presentoL.Jse a Poliéia ·e levou todos ós exempl.ares,_
planchas .e modelos; asema<i:le, e
non sabemos por médio de qué
sistema de contro l , interceptaron
o camión que levaba · dende Do" nosti a edidón de Bizkaia . E aos
sofridos compañeiros non 11.es
quedou mais aquel a que volvere~ ·
empezar todo o proceso e qwitar
OL:Jtrb periódico ... coas centrais
en branca, claro.
·

•

.

"El Pa 1s ·, dom in go 28 : " El comi té ejecutivo de la Federación
ee Pequeñ·as y -Medianas Empre$aS de Navarra (FAPYM!SN), al
término de una reunión manteniqa en ·Pamplona, h9 ac?rdado soli darizarse con el industrial gu ipuzcoano Juan Alcorta Maiz ,
"por su publica _.negativa a ..pagar
el. impu,esto revoltJcionario ... ".

: .o Irán, está declaran o r' oito

. últi mamente . E tocante á "operac.ión'-' "éxodo masivo cubar.io"
tamén decla.ro.u: "No conozco' ·
éxodos masivos de las democrac¡as hácia los países comunistas".
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Ternos entendido que nos
paíse.s . socialistas, o que é., que
: non aceptan·a .calquera.

Logo dirán que Nafarroa ·
non é Euskadi. Se lles sohran ven- ·
cellas ...
HAI C!lUEN TRAGA
CÁLQUERA COUSA
E_ máis polo mesmÓ précio.

f

lE en cal crise 1 ·señores?
lNa "de espíritiC?
Logo- ~'AP -espera una nota
urgente y aclaratoria del PSO.E y
del Gobierno", en donde s.e rechace enérgicamente tal actitud
y s_e den curso a 1as acci·ones ·que
correspondan dentro ·del Parlamento para-impedirlas". ·

FILOSOFIAS POLITICAS
Cyrus Vanee dimitiulle a
. Carter. E no momento da dimi sión concedeu unhas declaracións. ¿saben precisamente as
que escolleu "El Pa ís" para titu la-r : "Creo que los soviéticos acabaránzetirándose,de Afganistán" .

Ou seña, que queren impe¡dir democrátfoaineñte o "ínter" nacionalismo" (inda sendo entre ·
·comillas) por decreto. Ben oor
AP.

O QUE

NON CONSIGA

ETA ...
K issinger, que por certo astra
a_poiou o recén desastre yan kee

xornai.
alcalde
abandE
gtávio

Martín

'a Dipu
Fernár

Oue é, precisamente, o que
diferéncia esta "intervención" tia
dos yankees de onde meten o zoco: que eles non pensan retirar.se.
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A cor¡foracióii JJtimicipal ·de .Corcubióu qduptüu, .por uubq un¡;,úmid"uie, o acyrdo, u dJ"1
tjeiro mes de febreire,. de. trqsladar a eitatua dó xeneral San Martín a.outro. lugar do pobo. .
. . .
. A partir ·qese .momento, íase argallar.unhq campaña, destfe certos sectore-:s_da f[ereira esp~ñolq, en contra·· ·
do acordo corporativo. ·
. ·. . · · . .. '. . . ." ·. ·
· . . · ._ .. . .
., · ·
.;
. ·
.. ;. .·
·
· · Como, remate~ .,,,nb.a cáncentración, qo frente~da cal estaba M! .Victoria· Fernández Espaiia ...
•

•

l.

. · Ouizais como . nos dixo. ~a
.f.ael Mouzo, actu~I alcalde e e1x?
de toda a .c~mpa~a de d~:prest1-

das as [orzas do. orde público
para evitar enfrentamentos ".

boa chea de chamad~~ a_n?n1mas, "
. rtas e moitas pres1ons 1an tenGa
.
d C
tar modificar a postu:a _.a orporación que ao cabo_ aun tempo
pobo de Corse ria avalada polo
_
cubión.
.
"A prensa diária e sobre to-

voca.u un pleno aberto par q,ue o
pobo .tornara úha decisión · qe
cara a concel"ltración . E as·í, dés -·
pois dun longo debate, onde prevaleceu ó apoio ~o · alcalde é a _
Corpora~ión, o _pobo adoptou
como medida. non facer acto de
preséncia no acto. Ao mesmo
tempo·. algúns periódicos o que
decian_ era o que a Corporación
tentaba de facer era destruir
o monumento. "Non é un · acto

-
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.
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da teima suscitada .

. "' endexamats o xeneral Sa:p · polo acordo e a' yista da c;ondenXIO ,
t t ·
tración que ·certos grupos dff de- .
Martín se ·deu a Cf!ne,~er an ? ·
·mo astra · 0 de agora . Despo1s- - reita tiñan artellado para · o sáco
,
h
bado, dia 3, a"Corporadón con·aaque! acordo c_orporat1v?, .un .a·

do 'El Id.ea/ Gallego" e "La Voz
de (;ait'cia" te1'xiversaron 'todo o
asunto e negáronse, noutras ocasións, a publicar as répli~as que,
emparándome, no der~i~o. que
'todo ciudadan ten.,envtet · aos
xornais". Por detras, o antigo

,

·-de desagrávio ao· xeneral San
Marti'n, continua a decir Rafael
alcalde e algúns mais da z.ona
Mouzo',- nós non temas nada
abandeiraban o acto de desaén contra del. E un acto de agfávio ao· devandito ?<eneral San
grávio ao pobo de Corc.u bión. O
Martín. A' persoa de "Rrestixo":
que acontece é que a prensa está
"a OipÚtado por A. P. M . V~ctori-0 . manipulada, presionada, porque·
Fernández España..
cando eu mandei unha réplica'
a "el Ideal Gallego" a unhos
O POBO NON ASISTEU A
artigos de Abuin Tembra o diCONCENTRACION
rector dixome que non os publicaba porque ia en termos moi
'.'Nas eleccions municipais, · a
duros·.
miña candidatura - -dinos Ra,faél Mouzo -r fixera un acto en
· lembranza dun home mqi ilustre
e q'lje ten _a xudado moito a Corcubión, don Benigno Lago Este- ~.,. O pobo sentíase m'oi defen- .
dido. de cando no ano 74 o antigb alcalde País Romero, colocou
a estatua do xeneral que para
Corcubión non Jora nada: ¿Que
para d ·bistória Jora o libertador
·de AmériceÍ? non poño en dúbida, e respétoo. Ben por aquel
entón, o pobo calou porque
p~saba arepresión. Porén desde ese
ano popúlarmente reivindicase
un lugar para don Benigno Lago
Estévez"
De certo, ese sentir ~tomar
corp·o cando o dia 15 do derra~eiro mes de febreiro a Corporación ad0p.tou . por unanimidaEJe,
o acordo de trasladar de sitio o
fnonuemto do San Martín. A
parti r. desa decisión organismos
1
oficiais, X4nta ·de Gal ícia. Go- ·
bernador Civil tentarían de botar
abaixo o acordo. "Cando falei co

Ga.bernador quixo disuadirme afºtl~ell~ndo que o millor . que
podsa facer ff'1a deixar as cousas
~omo estaban e o monumento
;o n síti.o, f qMe iá ma11dar

t.o-

DESAGR~ VIO

Buenos Aires; da Arxeiztina, que
·.¡oi unpa - segunda~pátiia , pára mo
o sábado día 3 , as 7. d0 se- " ·.rizó#os dos nasos fillos e que nos
rá n,· le"'.'.ouse a cabo~ a concentra- · reveren.ci.amos ·e emamos a gran
ción d·iante da estatua do xsme- · figura xenreira do xeneral San
rál. Os comércios, l;;iares, casa de
Marti'n, ·que L pra 'eles a. repte -.
Córcubión pechadas. En prinieisen.tdción da pátria... ".
NO ACTO' O.E

ro l·ugar, M. Victoria- F~rnánciez
·Unha vez rematado o· seu disEsp¡;iña dirixi use aos presentes,
curso , a D iputado p.or A.P. esco-·
non- máis .de ·cintoenta, es~x~ndo- . - . menzou · a ler uns telegramas de ·
!Le -a Corporáció'n que: a-esfatua :·
adesión . ao acto:· :' Rici-ban mi
ficara nó sítio onde actuiil mente
enhorabuena por hQnrosos_-act9s
está. · "Ir,;iáns ·de Carcubzón, ' de.sagravio. Como corcubionés e
estamos :hoxe aq' ui .·rtun~momen.galegas q~,ro unirme merecido
.fo de.fonda -emoción, represenacto · desagravio sindo ' ¡i°rofun.datarido aos 'c'entos- e :mtzleiros ·de
melité. r1efasta decis'ión tomada
galegos emigr.a ntes na. Arx(!n~tina · CorporC!CÍÓri mu.nicipaJ. Oue este
que nestes m oméntos estárl' aqui . . áctQ si rv"á GOmo cantó a la libercdn nós e pensando 'e'n nós. Es- . tad, .·Pí3Z y . amor entre entre los
~ fawo s· aquí non
faéerp'Dlt'ti;:
pueb los del universo entero" . Ou
. ca, estamos ,como gálegós .e .en
Outrn qüe decía, "trabajamos in- .
defensa ·dos gal egos, , 'tamén . en .
t'ensamen te · po·r· aumentar ras redefensa da .m.aiar cornunida.d,e
laciones- amistosas y c;omerciales "
galega ..nd estrarix_eiro en · repre' ' CO!:J Arger:itin a, dadó .el .t rato· P~,e- ·
sénú:lción aQ Cen.tro ·<?al-et? . ~e ··
JPEJ5!1 é! páxina segu'inte)

para

f¡'

- 1

+

• ,~· ti:.·

~1

1

'!7

·-

,AN.Ol

(Ven da páxJna anterior/
fereñcial de aquella na.ción ·américana. · Desgraciadamente . acto :
lncal i'ficab·le co111etidp por el al-.
cafde Corcubión, ·ofendiendo la
rr:ienoria del genera~Sa'n Martúi,
destruye la labor contrúcüva de
"~ '{J}uchos años· de trabajó y cien. to'~ mi'IE;!s· de paisanos que emigraron un dia en busca de lo que .
nuestra t ierra les· negó y fueron
arnorasamente acogidos PO.r esa .
·segunda patria llamada Argentl.na ·.~ Rogemos reconsideren acuerdos municipales y ofrezca_n púbiicas .disculpas autdri_dad,E;JS ar- .
gentinas. Afectuosamente les saluda el delégado regional Camara
Argentina de Comercio''.
· Despois, Benjarríin Trillo ·f9•
la ria da tradicional am istade entre 'os pÓbos . . .de España e de América e de qLle· "Nó veñimos
aquí
a· intervenir
entre ras
disputa~ que puedan . tener los
habitantes de Corcubión. Venímc
en nombre de · lns pueblos del
partido judiéial u: en eso afirmamos quB el sitio mejor , para
represef1tar ·al general San Mart fn
es Corcubión'"
·
· ·Da sua banda, Rafael Mouz0
r.eafirmariase no acordo tomád l
.. po.la . éorporación, "se -se adop"
tou o acordo, va'is'e cumplir: por
enriba de todo . Eu noh poifo·
~úbida a persoalic;Jade .histQ'rica
de San Martín . . Neml:;l'e~gantes, a
eles o q uemá is ~ncidéR~ia lles fai'
é o de xenera l para éles un xene- "
r_al ' é algo ságrado . sexa quen
sexa .... "
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. No Estado· espaíiol~ seguin_do os exemples doutros países, créa- , ·
se a éspecialidade de Mediciña P.-ámUiar: o Comunitária; A;nda· qÜ~ .~s
'te recoñeceménto do aspecto R,rópip da Mediciña primaria á moi im- ·'
portante, nós coidamos qoe pór· si só non supón .un cambeo real ·na ·l\1ediciña Primaria. Compr~ que''se encadre· 11Un pfantexamento sani·
tário que 'a fecte a ·toda a &anidade do Estado e ·que supoña a creación ·
dunh.a rede de Centros de Saúde cohio _é- preciso.
:'
·
.
·
·:.Os médicos da IVlediciña de /F amilia e _Comunidade-non queremó·s contrc;tlar a ·actiYidade no ,cailÍpo
IVlediciñf;! Rrimária, senón
que 'debemos S'er u-Rha -peia n:láis fiue se artell:e co demáis perso11al
nesta nova cóncepción da 'Mediciña jintegrada.
,
_
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A. misión da Mediciña Fami ~
.. Entende-mós a sáude . como .
liar eda CÓmunidade é prestar¡¡¡trn asunto ·individual e colectivo,
si~téncia integral, .collendo den· xa que non é· s0mentes a tal.la de
tro · deste _c oncepto os aspectO:s
enfermedade~ senón unha maneitanto de_ 'promoción da saúde
ra de :vivir au.tório!T)a, solidária e
coa Educación San.itária
Fre:
.feliz qu1;: :debe conquerir toda a .
1.
vención aas enfermedades, coma
cotnunidade:
os curativ'os . .e . reabil itaaores.
· Doutra. banda, compre adopDebe · desenrolar tan:ién ·. taretar medidas urxentes que aprof.as docentes e- investigadoras, así
veitando os récursos_actuais e a-/
camo integrarse ·co resto do perpoi ados _ ·p ala ." Leí · . milloren
¡'
sonal médico e non médico do
a a·t enci.óo Primária sen agardar
!;:quipe> de Saúde. Polo que ·
desenrolo dos centros de
tamos ~f1 -co.r:itra do pago por au- · Saúdo.
Se non se fai as( podemos
di~ación de cheo e vontade ciara
to médico e o si.stema de aviñaRo me.irande - pro'blema Qara
quedar nun desenrolo de Centros
ZftS,· ·xa qqe nuñha laboura de .tilevar a cabo estas mi lloras é á fade desenro~o da Saúde integral
da. Saúde Experimentais que
po colectivo nori se· pode-primar . lla dunha -decisiqn poi ítica que
daqueles outros adicados exclusi· p0uco van influir na situación
a· un membro, e o colectivo qüe as faga réalidacfe. _
vamente a laboura asistencial cos
actual da Mediciña Primária.
se· aten.de non soment.es se com- " . Non se pode
pensar nos
seus lex íti mas dereitos: Por elo
Non se quere dividir aos pro- · '· coidamos que é comene.nte que
pón dé enfermos · sehÓ:'n .d~
Centros de Saude ill'ados da realifesionais entre médicos de case adopten as medidas precisas
poboación sá, ·
~
.
dade práctica da Mediciña Pribecei ra e especialistas de Medici- para chegar a un nivel de cali,¡nária, senÓr:i . que qS decisións
Coidamqs 'q ue para que estas
dade mínimo.
·
ña .de Família e Comunitária, secousas poidan levarse a cabo, · o · pébense tGJmar p¡:ira millorar
.nón diferenciar aqueles _disposEstado .tén respon'sabiliza;a -tota- ~ ~º-.r:D..Qletarnente ·_. a atención priRESIDENTES DA MEDICIÑ4
tos a trabal lar en equipo con. de1 idade ·da Asisténcia Sanita,ria .
mária ..,. ~
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MACIONAL, PROTAGONISTA

.o primeiro de Maio deste ano 80 viña enmarcado nu'n COAteste complexo, movido ·e revolto. o
acoro.o-marco e os conseguintes i'ncidentes ca_ndé> ~as n,egociac!óns dos convénios cole~tivos ,' vali~n
de· razón~ para que a UGT, a pesares dos repetidos intentos daquela$, se negaran a mamfestarse conxuntamente coas CC.00. e anunciaran ir celehrar o primei-r o de Mai.o "eh la intimidad". Da '?utra
banda _do espectro sindical, a unidade de acción e coincidéñcia de alternativas"nestes últimoS'tempos abocaba nunha convocatória conxunta da ING e CTG en sete localidades do país. A lexislación
lab¿ral aprobada re pendente ele aprobación ("Estatuto del Trabajador", "Ley de Empleo", "Ley
de Huelga"), pesaban en tod~s as balanzas. Ao final, o aspecto consistente .da Festa lntemacional
do Traballo· verificariase arredor de duas facianas: as consignas máis simbólicas e atemporais de
'cc.oO., que contou coa adesión da USO nalgun sítio, e a consigna "Pola unidade dos. traballadores
_ "
·
._
, .
galegas na loita contra os monopólio~".,
;

Je

:as
·li-

-...

· o primeiro de Maio ferrolá n
viña marcad o pola <?rise da co nstrución naval , co mo cal isque r
movi lización e cáseque cal isquer
notícia relacio naqa co mun do do
traballo en t odo este aho . Apa rt e
da crise, as· movili zacións do sector da const ruc ión nos pasados
23, 24 e 25, e a cuestió n pendente do Convénio Nacional de Sector tamén incidían na xornada,
alén dos tem?S xerais da poi ítica
laboral . E en base a esto se desen'rolaron as manifestacións anque
0 desenrolo non fo ra parell a nen
moito menos. Na de CC. 0 0. e
·máis· USO, con so bre duas m il
persoas , fíxose alusión aos co nvenios da Bazán e A ST AN O, á Lei
de Folga e Lei de Emprego· CC.
OO., na sua intervención, empezou atacando ao acordo-marco,
pero, ante a preséncia da outra
central, non t ard o u en arriar velas. A manifest ación da 1NG e
CTG , arredor do lema x era l " Pa la un idade dos t raballadores galegas na loita contra o capita l m onopol ista" , lembrou a sit uaci o n
gl obal de crise na co marca , e as
suas ra zóns de fo ndo , face nd o ta-e
mén alusión á po i ítica laboral e
ao Convénio Nacio nal da Construcion . Participaron cáseque cincocentas persoas .
A CORUÑA E SANTIAGO
Na capital coruñesa , aparte
do Convénio Nacio nal da Con strución, estaba recén o confl it o
do Convén io de Reparació n de
Automóvi les . Este seg un do tem a
figuraba nun ha pan cart a de ce.
OO ., que xu ntou pou co menos
de mil persoas , e os dous foron
tema sobrancei ro das consi gnas
da man ifestaci ón da 1NG -CTG,
Que levaría n arredor das oitocentas. ,En Santiago , onde aparecían
tamen no primeiro plano estes
mesmos conflitos da capital, CC.
OO. movilizaria ao pé das trescentas persqas, a9 tempo que
CTG -ING andarian arredor do
m~ io milleiro.

~~. INTER~OR, HEXEMONIA
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En Lugo xa é tradicioríal a
St.Jperior capacidad e movi iza dora da ING . E aquí manifestouse
esta central soa ; ao non se presentar, c?m 0 xa . tiña anunciado, a
c.TG a ·movilización. Co Convénio da Construción como telón
f~ndamental de fondo, cáseque
~incocentas persoas participaron
coa ING . CC.00. e USO,, qu.e _
t~ntaban capitalizar a problemática_ da factoría de FR IGSA, qued~nan perta dün cento de parti- .
c1pantes. ·
1

En. Ourense, na movilización
da ING-CTG,· medio milleiro de
P.e.rsoas lembraban a reivindicarc1on
e _ do . , onv~n10 Nacional da
onstruc1on e mái's a problemati- .
ea de "Unión Cradytor". No ent
anto ·
· · mov1·1·IZé~bán cáse·qu
.1 e 150 trabaltadGres arredor do
ema· cental
· · de Maio, a
· "P rime1ro

e

ceºº

,.

.

. Resulta evidente qÜe unha das Claves da·actual situación polt'tita é o .tremendo esf'Orzo que se fai, desde a 'f!Sfera da reacción e do Poder, por. aumentar o
confu$ionismo polt'tico, aparte de que éste sexa lóxico riun Estado no que a esquerda parlamentária non
está cumplindo, nen xiquera, co seu papel de oposíción democrática real. Pero este confusionismo no11
impide que, paseniñ?Zmente, certos sectores populares,
en concreto da nasa nación, vaian albiscando cáis son
os problemas reais e cómo se poden solucionar. A conciéncia da necesidadé dunha polt'tica galega vaise abrin ~
do paso, por máis que os impedimentos e as trabas pa. ra a sua clarificación p roveiian de todo s os ángulos.
oficiais ·e non oficiais, és,querdistas _e dereitistas. Non
pode, polo tanto, extranar que toda a p rensa "rex io nálista" fixese tan denodados es.forzos p or restar importánbia , á celebración deste primeiro de-Maio . en
Galt'ciá.
.
Efectivamente, estam os at'nda lo nxe de que haxa
un verdadeiro estoupido de cónciéncia clasista, fo rmalizada de maneira ·nacional, cántra as agresións dos
monopólios. Pero non se pode ocultar o significad o
.avance relativo ·do sinaícalismo nacionalista frente ao
estancamento -ou recuar do sindicalismo sucursalista.
A s movilizacións dos sindicatos esJJañois .foron moito
menores que o ano pasado, mentras que as do sindicalismo nacional galeKO mantiveronse ;·aumentaron notoriamente ou c ambearon significativamerz te de comp osición. A desfeita de certas opcións sindicáis estata!istas encamt'iianse ·polos vieiras da integración nu11
sindicalismo patriótico, antimonopolista. .

forza do traba ll o " .

VIGO: AS MAIORES
MOVI LIZACIONS
Na comarca viguesa, raro é o
mes en que unha fábrica non
an úncia pech e ou regulación de
plantilla . E os conflitos de " Vi drios de la Florida " ou CENSA
como antes foran os de ASCON
ou COR F I , an úncian un ha dinámica de combat ividade grande.
Con estes preced entes , xa se agardaban nesta cidade as movll izacións maiores do pa ís. A da ING CT G , que subía aínda ben dos
tres mill eiros de participantes,
centro u a movili zación na expl icación poi íti ca da crise das em presas e na loita contra da nova
lexislación laboral . A de CC .00 .,
que tamén pasaría das tres mil
persoas, rexistraria un desenrolo
semellante ·ás do resto do país.
Na volizaciónda ING-CTG,rexistrouse un incidente con membros da "Asociación pra ceibar
ós presos poi íticos", que acabou
con algunha cabeza aberta .

PONTEVEDRA: A APARICION
DACSG
A "Confederación Sindical
Galega" tiña convocada unha ú_
n ica movilización a nivel . nacional
en Pontevedra. Sobre 250 persoas
asistiron a ela , onde se falou ' da
desunión sindical , "que nos obrigou a nos manifestar'en solitário"
e da situación laboral global.
Nunha manifestación posterior,
CC.00. non xu'ntaria l:l!} cento
de m¡mifestantes. · -~

O PRl~~EIRO DE MAi.O
DAUGT
A UGT chq.mara a conmemoración. "na intimidade". Asi, nalgunhas cidades , coma LL,Jgo, xuntáronse nGs cemitérios, "en lem
branza dos nasos mortos"; noutros concentráronse en . divefsos
lugares, e ·en Vigo-Pontevedra,

d irix íronse en caravana deica
Cangas de Morrazo, onde se pro·cedeu ao troque do nome tia tradi ci ona·1 Ruado Hio polo.- de "Calle de Pablo Iglesia~ " , que polo
. que parece, xa ostentara oficialmente na época da República .. Este acto ; o máis concurrido que
celebrou a UGT, ·pasou algo ..do~
cincuenta asistentes_
·

OUTRAS VILAS
· CC.00. convocara outras
manifestacións en vi las como O
Barco de Valdeorras ou Ribeira ,
ond e en ningun caso se chegou
aos cen parti cipantes . En Santa ·
Ux ia de Ribeira houbo tamén ·
un ha manifestación da CTG-1 NG ,
que contou con case trescentos
participantes.

.

- VALORACION

Festas en diferentes cidades
(coa actuación de Soledad Bravo
nas de CC.'00 . na Coruña e O Ferro!) fo ron tamén elementos d.e
movilización. A posteriori, a va loración dos sindicatos variaba
a índa ben . As CC.00. estimaban
que "a resposta e participación
foi escasa. Nós non movilizamos
en manifestación máis que 12500
persoas ~ e isto ·todo é froito da
división sir1dical, da neg9tiva da
UGT a- participare nas movilizá cións unitárfas". Poi a có·ntra, pa-,
ra a 1NG e GTG, "a rnovi.1ización
do primeiro de Maio clarexou
moitas ca-usas :- Dunha banda, a
perda total . de creta da UGT,
. que, polo que se v~, rion,,- conta
mais que co .apoio .da patc'onal! e
o fracáso ·das alternativas do re- ·
formismo e~pañol tipo CC.00. '
D,outra, a suba do sindicalism'o.
nªcionalista, h.oxe xa implanta:
do a nivel xeográfico maioritaria
mente. E por riba de todo, unha ·
cuestión: que os traballadores
gaJegos, cando un se ider:itifica e
loita coerentemente .pala resolu ción da sua problemática, respos
tan'i . ·

Todo esto son feítos sintomáticos que se ocultan
á _hora de "analizar a celebración do :fJrimeiro de Maio
1Jor parte dos médios de comunicacion, só interesados
un iuliñar un suposto fracaso das movilizacións e en
menguar a importáncia da data en Galícia frente a
.\1adrid o España. Os titulares, os espácios concedidos,
as valoracións, queren deixar ·constáncia .dun suposto
apo/iticismo das .nosas clases trabal/adoras, cando unbq an+ílise obxectiva, en::. termos relativos, das cifras .
reais das. movilizacións
amosan ·todo o contrário.
.
~

~

Igualmente resulta curiosa a teima unitarista de
que fan gala todos es.tes méaios de comunicación que
atribuen os pretendidos fracasos á atomización sindical do pai's. Compre lembrar que a tal atomización si11dical actuante e determinante é en Galícia mínima.
norque is prácticas re<Júcens~ moito, aparte de que,
p recisamente no primeiro de Mai.o, só houbo, a nivel
nacional, duas {orzas definidas, cada unha pota s11a
fJarte: a forza socialmente significativa dunha caste de
rn-cursaltsmo e a forza .socialmente significativa do nacionalismo. Recurrir a unha .ensalada de siglas como
ceremónia pode parecer moi ohxectivo, pero é desvir.· _
. t11ar a realidade e Práctica da,nosa nación,
Polo demais, non imos comentar os casos (le .aúténtico gangsterismo· informativo a que nos tefien
i1costumados os médios de comunicación, especialJ11ente o X.orna/ de maior tirada de Galt'cia. Neúa ocasió1!, cheg~ron a empregar erratas.1eliberadas, manip~1lacton graftca · descarada, · redaccwn retorta, "mentiras
n.dns, para ocultar que. ·o naéionalismo é unha forza
determinante en toda Galicia.
,
.
· A ·ut.ilización como _médio 4,~ presión colonial, coterxive_rsác!ón e paral~zación da con_ciéncta nactonfll de que esta sendQ ·obxecto determinado
tipo .de prensa iio noso pat's,·só pode ser correctamente ,va_lora1a f!;ecisa"!~nte polq.s_~que ternos unha determinada. ~P,Cto"!- po~~ttca e ~or .~9ueles outros. que so ~~
henefictariqs conttnbs e cprrrp.lices das suas .inmoralidades informativas. Pese ah odo, o movemento 'flaCÍo·- na/ista v.ai ser imparábel en todos os eidos como a históri.a pasáda ten amosado. Eles están a servir ao seu
amo: o colonialismo, ho~e necesitado de confusión ,
· nze,ntira, e terxiversación, delirantes e combativa$.
11~.Q me~io·' de

,_
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QUEN GOBERNA.·E O ALCALDE
A prensa diária, dias atras, informaba· ·da dimisión de ~atro.
concellais da corporación do a.xuntamento de. Rianxo .. As cousas aparentes, ~ problema suscito u polas . ~~ar.tas plantas dalguns e~if ícios que se están a constru¡r. -A NOSA T&R-RA r~colleu as declara- ·
cións directas de quen "nunca dixemo~ nada de Oimit.~~,, e ~ rJ1esmo
que eles estáse a preguntar a: que mtereses po~e · tieref1c1ar tal
afirmación ...... .
A INEFICACI~ DAS
MesmQ hun princípio,, falouz
<t
COMISIONS
se de que a disparidade de cri t é-

resume

. ríos collera tais pu los que un
'concel lal, Cesar ·González Dourado , ameazara ao p·rimeiro tenente alcalde, Alfonso Tarrio
Otero. "Non houbo· tal ameaza, si un~~ discusión afirma o ~

. VOL TA DINAMICA
D~rante

o paso . pola "vuel -

ta a España" polo noso territó rio nacional , rexistrárorise duas .
" interrupcións" do paso dos ciclistas: a prime ira, en Redonde1la, por mor dos conf lictos rela1cionados coa desviación da estrada Vigo -Poritevedra. -A segunda, por parte dos obreiros de
CENSA . que cortaron a estrada
por mor de chamaren a atención
sobre o problema dos seus ameazados postas .de trabal lo. O úni_co "incidente" (aparte do derroc
che de pelotas de .goma e botes
de fume) foi o do coche do comentarista depottivo español José Mari'a García, que resultpu ·
i·nda ben cocado, despois de
caseque (s·egundo testimuñas fidedignas ) ter lev¡:ido por diante
a un par de trabal ladore~ .

SEGUEN SEN

I

devand i.to concel lal que hoxen dia ten presentada a ·sua irrevo cábel dimisión en base a que
"non · se men entregaron, cando
as s61icitei, as actas dos- plenos,
como portavoz do PSOE que son
en Rianxo e ademais negouseme
a entrada no axuntamento "

e

Ao longo deste ano de xestión. municipal os atrancos, ·por
parte do alcalde do PSOE, Xosé
Bravo Frieiro, déixanse traslu -

1

carta eD.treaberta

APOIOS PARA A UGT
1 -A u;;o: de Lugb \ 'é'n tl'e 'afir~" ·
mar en nota pública á-- prensi
estar disposta a "intensificac las_
relaciones con la·: LJGT" . Na prac _;.-~
tica a· USO ·estaba apóiando e '
'r cc~nocendo o Acord.o-Marco
como linde de negocia0Í.Óf'l ,en
. mo itos convénios.

.,_,

da

apos-tura
OTP
("organización.· de Traballadores
Portuários"), de d~clarar ·a fQlga
se as negociaclóns que están a
.levar coa 'patronal noti van cía. bo
camiñ0, os armadpres da Coruña entrevistá.ronse co G.obernador Civil
para · demandar que
se garanti za ra
realización dOI
traballo fara corno fara. Perante
a negativa do Gobernador
a
exercer presión, os armadores· acordaron de amarrar toda a flota
coruñesa.
. .

Un

a.

un

''A CULTURA NON E FESTA''
As Asoc .,aci·o· ns Cul.tura·is '' A ·u· riense", Liceo Recreativo Ourensano .. e c ·1ne-cl.ud " ·Padre Fe·1J·o'o" ven~en de . marchar da Comisióri de..
Festas ·de Ourense unha desp.ois da
·a· utra. En no·.ta que remesou aos
medios de comunicación o· CineC·lud clarexa qué, despois de teren
aprobado a realización dunha série .
de actos a ter · encetado as xestións
pertinentes,. a · representación da
Corporación Municipal veu nunha
xuntanza poster:ior con que "o cine
e teatro non eran festas"
e retirando as s~·bvenc\ó~s acbrdadas.
Mesmo renuciou .a organizar un
peqweno campéonato de Bxec;frez
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Non enpuro todo o que reloce .

Querida Directora:
o· día que poidamos po11ñernos a facer u-n estudio ó
pm mi údo e como" está man dad o da prensa rexional, a
bon seguro que unha ou duas
páxinas haberá · que · escrib~las
pra tratar do tratamento. do
.Primeiro de Maio de hogano.
· ··· Desde varios d ias afit~s ..
desatouse unha campaña que
J>oñ í a o acento na falta de un iáade da ·celebración _ Algúns
con firma ·e outros sen . ela,
graves artigas l1c;iiábanse de
lv
que cada quen fose polo seu
r;: lado ' ~n detrimento da sacro~
santa e tradicional unidade,
coi daría que eran aletc.
tos prebostes obreiristas, xente curtida na loi"ta prole_taria,
os que de tal man~ira se espresaban.
ca\/ilaría que 0 seu
corazém escoa@a 'vermello sa'ngue coa terribel dor de ver a
clase obreira -dividida. E non

OSARMADORESSEGUENA
ARMANDO

do Círculo Recreativo. 1
I
que foio que motivou a retirad('.
N. 105 ! 9-15 MAIO / 1980

1

oustante, os firmantes dos ar·
· tigos que levaban ru.bro no.h
. me soan conocidos por tal ac,
,· b
d
tividade, senon ma1s en. to o
0 contrario.
tu, chegado 0 dia, p.ola
miña banda fun .· á :·manifesta~
·~
ción que -·convocaba a m ina
Central conxuntamente éos
cqmpañeiros da CTG. ·E realrhente, tend.ó en conta que á
que fun 0 ano pasado só eonv0caba a 1NG, estou por dicir
qL¡e algo . avantamos en canto
á famosa unidade. Non enten~
dó, xa que lago, tanto laio,
¡pois de··calquera é sabido que
a unidad.e faise pouc~ ·a pou-.

)

o¡
cial iml

o.

O DIALOGO ·IMPOSIBEL

A chamada pola prensa di ária " izquierda gallega" ; inda no n
deu re novado os Pactos do Hostal' . PSÓ E, PSG e _máis a · Uni .
dade Galega ti ñan previsto un
novo i ntenti pará fi ns da semana
cio fi .

r

.

Nembergantes, a teima sus- a:i
..J
citad@ ten un trari sfond'b .de des- <t
contento no que a xestión municipa l se refi re, polo~ out.ros catro 0- ·
concellais. E así, Gui l lermo Fun- u.
g'ueíro,:o. .i~dep~nd·e~te na lista do·.
PSOE e membro da Comisión de
Obras deixa t ra lucir unha problemática que abran§u.e a todos
os. eidos cia xestión m_unicipal,
r:-os informesqueeu. presente1, ao
lorigo deste tempo, e asesóra'do
tante Castaño, da mesma candipolo aparel lador municipa l, endatura, integrante da Comisión
dexama is tiveron validez alde dbras, Sanid~de e Montes ex- ·
gunha". Da sua banda, Conspón a sua disparidade de critérios .respecto ,da actuación do alcalde n.o :;eriso de que " nunca
se fixo nada , cando se presentaba _tmha denúnci·á ' facíalle máis
caso ao denunciado que ao
denu.nciante " . E mesmo Xosé
·Miguens e Xosé Roxo redundan no ·seu~escontento a ~ste
respecto.

P~CTAR

Perante

¿

ticia como de "escaso ec~ '. ''
con títulG ben..atribu íble á redacción e no'n á corresponsalía.

co e non é imposta, ·en tal al. ta democracia _coma esta, por
decréfo-'lei.
Pero a índa non acabamos

aquí: ~ ó día seguinte,· todos os

pe6-ódicos rexionás chorab~m
o escaso eco, a baixa pa_rticip_?ci.ón do Dia Mundial -do Jraba,
"llo na nosa Terra. 0 utra vez os
periodistas, ou polo menos íl
.
algúns, .f.ompíaselles o cora- ... _
•
z.án de dor, doíalles ét alma pd
la · escasa conci~fl'ciª "de el.as~ : 1
·· · ·
· d
¡
h b'
d
que segun o e es a 1a__n .
prnletariado_ Outravolta un.
podí.a facerse a idea dos vel!o~
· sindicalistas chorando-tempos
pasados que -a non dubida.loeran millares. Mesmo nun periódfco que afirmaba, que na
manifestación 1NG-CTG de
Lugo houbera i".500-cifra a ín-.
da ben ,esaxerada., podes crerme, polo corresponsal da bimi-;
lenaria ci.dade-, titul~ba tal no-

Talvez eu non esteña m"oi
capacitado pra comprender os
Mtos motivos do xornal ismo
rexional. Tal vez, polo feifo
de non ter carné de periodista,
escápanme razóns máis altas.
Pero anque nun mar de dúbidas, estou por dicir que non é
ouro todo o' que relace . Ou
i mos crer -ós nasos anos- todo
o que nos din? Eu aínda aventuro a hipótese-6-a man negra
empresarial asumin.do careta
obreira pra desclasarnos desde
aparentes ·posturas de clase.
E.u a índa teño a terrible suspeita de que os ;itulares do
.dia 2 levaban cerca ·d unha semana -escritos, e aínda secacfra
compostos agardando o día . '
q~e penso tamén é que
-ós nosos anos- non nos imo~
'deixar seducir por cantos~de·
.serena. N.on iredes crer agora
nas boas intencións da prensa
re>.< ional _ N'on creredes a estas
alturas que·<Js gr:andes prantos
eran tnáis ca un sibilino recurso retórico, pois se fosen algo
máis, 1eriades q1Je crer tamén
que os dpnos da Coz de Gali .
ciase .volveron· comunistas. · ·
Se lles facemos moito ca-·
so, . poderán dicir d~ nós qúe'
levamos corenta anos en Estre- ~
madura e aínda non sabemos
montar en burr9.

o.
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DARIO ~OHAN CABANA
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Nó
xa este<
xa que
cir en todo intre. E así, os concellais non poiden plantexar
as suas alegacións xa que
"normalmente o alcalde somentes fai plenos extraordinários. e
como non existe a· apartacJ0 de
rogos e preguntas nós non pode-,
mos facer nada .... " . Doutra banqs, e a pesares de ter dedicadón exclusiva "chega as once
e media da mañá e marcha as
duas da tarde .... " .
Asemade, o problema da
cuarta planta nas edificacións
ven dado polo feíto de que hoxendia négaselle a licéncia de
obra a un's e perm ítiselles a outros . Mal ia todo isto, .o alcalde
ven de aecir que "xa que nos a~
ternos a unha normativa legal
non é posíbel a ed ificación das
catro plantas .... '_· " No mesmo
senso, nunca 1le neguei a entrada rias dependencips a ningun
.concellal, simplemente se produ,ciu un altercado entre o primeir.o
tenente de alcalde e'f un canee::
llal no qÚe ~e vertero1 a~eaza~
e por iso vaise tentar -evitar de
!'lovas dispustas.,Oeste xéito, negolle a entrada ao _concella1 pero
para ver de que non se prod uzcan m¡;¡is altercados ... ".
Mesmo o s'r. alcalde considera que éstes ai'tercados son "un
prÓbl.ema típico interno dun- par~
tido, nesnte caso o PSOE. Este.
enfrentq_mento da pé a que
entre no terreo de que un .~iálo
go con este señor non e po·
síbel..."
·
Entre outros moitos, a construción do cementério municipal en entredito a axeitada actuación da qlcaldia . Cun presu-.
pasto duns trinta e . tres mjllóns,
de pesetas, ninguén sabe de cer.to
quen está ao cargo destas obras:
"O cementério, di un dos co~ce;
llais . en principio non , sa1a a
sul;iasta. Foi adx~dicado a ur1
contratista por es1 cantidade. O
alealde deu a disculpa de que 0
estaban a facer un. grur:>9 de v·e,
ciñas, pero ¿como o ~a~ tace n·
os veciños un cer:ienteno mu-¡
nicipal. ... " . ·
.. - .-
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·RACIONAL
Os últimos bi.spos de Lugo foron estranxeiros. Desde que Oria de Ec~ave renuncio.u un dos-bispos mais reaccionários do estado, viñas.e especulando
. con diversos nombraméntos, todos eles de cregos galegos. Ao final saíu un d_os que case non soaba, Frai José Gómez González,
·
· franciscano en Santiago, octorado en Roma en direito e nado en [alín,' fai 48 anos·. :
os feligreses de Lugo afeitas a bispos chapados a antiga" v.ense levar unha sorpresa con este frade de facer modernista ar humildoso.
¿Vais ~er .un hispo que abra as anquilosadas estru.t uras clericais,. luguesas? Pode nalguns puntos n.on v.aia ser todo o tolerante que se ·poda pensar.
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PADRE GOMEZ

.

0 aetµal -P.~pa , dalle espe• ¡mportánc.ia aos Sacr.ámento
c1a 1
.
"d . fl .
da peniténc1a pm º· .m mr na .
decisión de nomealo b1spo. . · .· .
¿Como ve .os aspectos mm1sterais da igrexw na actualidade,
cando por certos sectores se es.tá pondo en dúbi_da vellas formas?
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NÓn é que sectores da igre
xa estean b!Jscando novas fo~mas.
xa que as formas sacramenta is da
i~rexa son sempre as ~esmas ._ Os
sacramentos desempenan e ·t enen
que de,pen:ipeñar sempre na igrexa o papel fundamental que
Cristo lles asi gnou, que son eses
médios de que nós ternos que valernos para acercarnos a Cristo
e acercarnos a lgrexa . Permanecen sempre como algo funda mental xa que son os si~nos externos que Cristo estableceu para
unirnos a el.
A confesión comunitária é
unha das tres formas que esta establecida no ritual . A forma privada permanece e o Papa está
insistindo moito nela, pera as demais confesións son autenticamente válidas e eu non vexo difícultades en que se celebre sempre e cando a xente esta preparada.

O matrimónio, a sua indisolubilidade estáse pondo en cuestién non só xa por xentes de fora da igrexa, senón tamén por
certos sectores desta. Como experto en direito e como crego
pódenos expricar a sua postu~a sohre o divórcio e a separación canónica.
Para un cristián-· a separación matrimonial é. un dos trámites cando se chega a unha vida
impos1bel de convivencia matri.monia\ , entón habia que recu rrir , pod iase recurrir, e efect ivar,nente · moita~ das veces se recurre a esta separaciórt- sén antes
· ;P ~~curay unha ·verdaclei ra ·vi-Oa
conxugal '. O problema· vemQle aí
.. está erara e non se podé negar. O divórcio é unha causa que
e~~a ao fl)arxe .da nasa .Concép' Clon do matrimónio, é sempte
un mal, o i.deal de toda sodedade é que o ·matrimónio se maf)tivéra semp re astra o fl nal da vJda Desgraciadamente danse sít~acións irreversíbeis en certas
sociedade soh.rcionase esto .ar'tr.9v~s dun. • m~dio que é o · divÓrcio, ma1s en España nós aínda
~Oíl O ~emos, pero semp(e será
n~a le1 que vefita a romper a
fumdade que se debía de manter
P_
ara toda vi da entre persoas e
·
'd,es gr9c1adamente
non sempre
e ROSibel.

que poda e que sigan loitando ál í ·
por o · progreso h_t,Jmano .e polo ..
pr,,ogreso espiritual.
_, En respecto aos cregos· qu e
son alcaldes -Ou c'oncellais, tirei que seg.uir a resolución da
Conferéncia .Episcopal, que . di
que os que teñen un posta destes
teñen que deixar o posta de traballo. Estas normas parécenme.
prudentes, xa que un crego que,
está ao cargo dunha parróquia e
real iza un ha función .destas po-1
de ser mal visto por outros sectores ao . pensar que está defendendo só os intereses dun par- ·
ti do~

1

te senso coñezo algo.
'
Os nosaos frades s~mpre tiveron fama en Gal ícia de grandes
r::_redicadores palas parróquias.
Quero seguir neste cam.iño , como bispo de trabal lar, axudar
promover, sobre todo unirme a
xente que sofre por unha séria
de circunstancias e que eu .Eiebo ·
de ser o primeiro en estar ao la~
do deles.
lUn bispo viaxeiro? Non
vou ser un bisp-o que ande diário
por aí sen facer nadá, pero si un
bispo da rua que quera man ter ·a
contacto coa xente. -A función
fundamental dun bispo , para
min , é estar ao lado de toda a
xente dos cregos e dos laicos .

lCómo olle os movimen..tos
progresistas dentro dos cristiá~
galegos e a revista Encrucixada
como u~ exponente?
. Coñezo moito ao seu director Oueiruga, e coñecer a Ouei;
ruga e coñecer ·un pouco a
Gal ícia xa que ·.é un home
adicado totalmente a real idade
g9lega como está facendo Ouei ruga, pero non éonto cos médios·
que ten el . Os seus debates
parécenme
moi
ben,
e son sempre pos.i tivos se se manteñen na liña evan~élica.

asoballamento moitas das vecés.
Ago~a a~bíscase, un · rexurdír
tanto ñ~ igrexa como no pobo,
lqué pápel de be xogar neste
momento?

de

O papel da igrexa hoxe
ser o papel que está desempe- ·.
ñando o Papa ho.x.e que está en
Zaire, vai para alentar. Nos _non .
podemos, en primeiro lugar n('.>s
non somos técnicos .... o naso
ern.pe[ío, a nasa misic)_n_é estar. ao,
lado da xéñte, axudarl le- a
te para non ser persoas que están ··
ellando desde arriba, senón que
meternós ao seu lado, loitar con
eles para que o pavo galega, concretamente o meu pobo de 'Lugo
aliando desde -.arr:iba, sénon que
'meternos
seu lado . loitar con ..
eles para .que o poo gal ego . con ·
cretamente o meu pobo ~e Lugo _
se real ice nas suas posibiJidades,
e real izándose humanamente
ch egue "tamén a real izarse nas
realidades cristiarís .

x--eA-

ªº
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sas . .Noo . vou a levar l,Jnhás pre- ..
conceptos, xa qúe pod ían ser un
obtiiculÓ para aéercarme ao p9- •
bo. · Cando coñeza a real ida de
vou ·facer aquel o que me páreza
que é millar e mais axe[tado pa.ra ·unha vila ou unha parróquia.
¿Que seria conveniente _
a qui neste momento? Consultareino con
aquela persoa personalmente cos
cregos que están . ali QU con .out ros e con aquela persoa quepode resolver o problema concretó
ali. Se eu vexo que é a m illar eu ·
non teño inconvinte en pedirlle
se me fai falla, de decirllo ao
. outro e mudalos de sitio para
póder levar a termo a misión que
me encomendaron, que é dedic.a rme totalmente ao pobo galega, neste caso ao pobo de Lugo.

'¿ cais son os problemas so- ·
ciais que_ máis lle preocupan de
· G11licia?.

. Os problérnas que me preocupan son os que preocupan a
todo d mundo ·en Gal ícia . Pr.e0_cup·anos os · pasto~ de traballo,
o paro pois se hai traballn haberá
Eu non vou vivir no pazo.,
·paz e xusticia. ·...
senón qna casa que me deron xa
En Lugo que é eminenteq ue non teño mais-que esa . Non
ménte agrícola,' xa sabemos que
quera campar un piso para viyir · o labrego galega e · unha xente
nel e ademais ter que o quelle
~haman un pazo. Daqui · adiante _ moi boa, moi sufrida .moi humilde · que teñen uns impostas
non lle vou chamar p.azo, se.nón ~
demasiados fortes ·como son a
a "casa da. diocese" de- Lugo,
para queque todo o m undo ·
Seguridade Sociál Agrária, trabaf3.C}i:da v~rali-a casa está a hora .do
llan por con'ta própia ·e non son
xantar
'
xente
empresarios, non teñ.en .a _penas . ·
conmigo que -boa falta me fará.
nada e teñeri que pagar un gran
xa que vou estar só.
t~abuco en diñeiro contante e
sonante.
.
.
.
En boato non vou ter oing1,1n xa que ~vQt:J · yiyir como .frade
Unha dl3s fwncións· c:Íos cr:e-.. { ~
gos e ~ristianizar ,- pero cristianieñ todos os ord~s . da vida , non
zar en base h'umana, por -i·so · t:rav..ou cambiar nado ~ o meu estilo,
.tarei de alentar todos os cregos
irei de hábito, de clériman ou so-r
qeu_ están traballa'ndo por" os
' tana ·segundo as esixéncias. Tocio!·
o que signifique boato se eu l · - labregos e ao lado dos- labregos. - .
poido deixalo de boas a primei-t
·ras vouno ·facer.
Como vei o ·proceso de gal.e- .
Primeirar:nente irei en plan
guización en se está a dar na
de ver, de aéer::carlJ'le o _mái::; posi-

a

· . litúrxia da igrexa·...

Algun clero lugués :da · aa
progresista marchouse desilusio.- ·
. nado. Outra parte deste 'clero
permanece das suas parrÓquias
castigados sen soldo por pr.esentarse por partidos dé esquedas
as eleccións municipais. O
obispado, por outi:a 'handa, tomou a postura a favor da· constitución...
:-

A xente ten bastante forza,
Xa falei con aluuns destes
e é suficientemente esplosiva ·
cregos, pero a realidade total
como_. para cambiar -as estrutúnon a coñezo, por iso non poido
ras; ou máis que para cambialas
facer valoracións. PrirT)eiro hai
directamente, concienz~r as xén·. A' igrexa ten qÜe estar_inserque -fafar coas persoas, De todos
tes é as persoas para. que coas
ta · na realida~e actual. Moita
modos creo q'ue os crégos de luestruturas que nós ternos vaian·
><ente ten a idea dos frades como
go
son ur"lha xente moi formada,
pouco a pouco desaparecendo
uns · ho~ apartados do mundo.
- humj)de · e tiaballadora '8 que
p.ara
dar
paso
a
outras
·millares
·A~a1'1_!_CiQ~ coa .rua .é...
. ·
queren moito a sua terra. Se caque respoñdan a realidad e e que .
Ooe -~· u~ relixioso sexa .no- ·
dra áo non poderen realizar o
dean un marxe de libertade, que
~ea~o bispo .eu creo q:ue non é
que querian desgraciadamente se
·é a libertade .dos fil los de Deus.
mgun Problema. Non · estot:J- in sa íron.Alguns destes rapáces ·xa ·
serto
n:é,I :rea
· l"d
~
1 _
ade ·do agro pero
me falaron deles, concretamente
A · sua diócese luguesa, foi
ten~ traballadó nas parróquias
dous que están no"' caurel, can-.
moi castigada por a xerarquia erurais, levo dez anos predicando
do chegue alá quera irme par-a
clesiástica. ·1gualment'
igrex'!
por 1 e dando conferéncias, ·Hesxunto deles par axudarlles- no
_..en Galícia cumpliu uh p~pel de
J_
)

a

ª

Para moita -.xente a dioce-·
sis de Lugo necésita unha reorganización. ·Os ·curás máis integristas- están ocupando postos
claves as parróquias millores,
mentras qu_e os curas máis xóvens estári"en parróquías apartadas.-Algun,s grupos destos cregos
viñeron patentizando a. sua protesta POF esta e outras situacións.
como por vivir co ·gran boato
o anterior bi!lpO. lVai seguir
fa~ndo igual?

bel ao c~egos, áo pobo para que
ele~ ·me digan como están as cau-

Creo que o . levar o idioma
pátrio , a nasa · 1ingua~ á litúrxia é un médid dé acercarnos ao ·
pobo. Nos somos galegas e o
galega e o rioso idioma.

tOu.e pensa do movemento
nacionalista?.
O movemento nacionalista
en fanto que trata de fomentar
todas as real ida des do naso pobo, neste senso do deberT)os ser
todos naci analistas . Debemos
miballar todos e traballar moito
para que nos .t eñamos real mente
unha autonomia onde poidamos
· conseguir ter non só unha auto .fl om ia
auténtica senón onde
poidamos facer nos mesmos nasa
realidade ninguér:i _a coñece millar q!Je nós. Ha l que consegui-r
que a 1íngua sexa oficial. como
pasa no pobo catalán.

ALFON~O.. EYRE

. ...
.
' .
.
N. 105 /'9·15 MAl(\Ü98~ ,
~

/

llACIONAL
os·VECIÑOS PAGARON

UNHA CASA, ES~IBADORES
.
EN FO.LGA DE FAME
A ADMINISTRACION V.EMDELLA
A UN PARTICULAR
'
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.todos nós' ·. E todas falaban en
termes p.arellos, corno a señ_ora
Lucia, porque "é unha burla
para todos n_Ós. El di que t~n ra_zón pois se a ten que presen,te os .
papeis,, e mentras outr.as voces .
remachaban qµe eso de ter papeis dio el.
Dentro do bá'rrio de Santa
l\·1arta, no cinto de Santiago ~
erguéronse vai para unha trintens de anos oitenta vivencias da
chamada ·'Obra Sindical de l Ho:
gar' ~ · que foron adxudicadas a
ca'da ur:i seu ·propietario. Un d eles botou pouco tempo, a Ad. miñistración españo la votoul.le

membros da comisión creada para solucionar en favor dos populares o confl ito actual -=- non
quedara constáncia deste feito .
Así e todo , .a partires daquela os
vec iños sabian "que entre todos
pagaran un local, onde vi vi a o
vi ·x ilante, un v-ixilante que caira ' .do
e que 'mais ben· compria
. vixilalo a el, as veces", o vixi laote mor re, a ·v·i úda solicita
firmas das ouvas casas. para poder
continuar .no número 8 e todos asinten . Asinten
astra q_
ue, co pasamento e diante
da intención- das filias - "que
non teñen · necesidade, unha
mesmo esta en~ Madrid" de
qÚedarse coa c~sa, o bárrio non
accede e aquelas fanlle entrega
·das · chaves a un tal Santiago
Suarez. A casa qu.edou outra
ve / valeira.

ceo

I

UN .OCUPANTE SEN "PAPEIS"
E CONTRA Tooo's
·

-qu.e houbo que d~ix~r ao adquirir Facenda dito inmobel. O caso
fqi que apareceu pola Choupana.
empezou a obrar no número 8
do Pico Sacro, os veciños mové- ·
ronse, os que lle traballaban fo. ronse tres dias e -non lle querian
voltar , unha ·noite meteu móbeis
na casa ·e hai un par de do.mingos
presentouse para ocupala .

UNHA MURALLA DE HOMES
E IVIU-LLERES ......
_ Pero _a casa estaba atrancada
con cadeas, o Goyanes non ia só
e ao que nos contan os veciños
un cuñado seu astra lle zoregou
unha labazada a un membro da
cóm isió~ri do bárrio. Foi chamada
a forza pública, Goyanes "~on
tiña papeis". Desde entón os veciños montan vixiláncia e alguns,
en representación da Choupana,
andan . a con"tinuar as xestións
que 1nic1aran . cun · escrito o
28 de febreiro á delegación do
MOPU . outro posterior tamén á
delegación · na Coruña e ao
Ministerio asi como unha peti- ·
ción ao Axuntamento de Santiago no senti_do .;,-de paralizar as o.bras que 'andaba 9 facer o señor
. Goyanes pór conside·ralas ilegais. Ningun- destes escritos tivo a índa resposta_
_.

Do que O$ , v,eciños· tiñ an certeza .é de que aqllela casa. fáca
.pagada entre todos e que tiña ..
os cartas e a casa que quedou vaque se util-izar en beneficio de ,
leira , a número 52 e qL:Jft fai "o
todos, e mesrno se l le-s confirmanúmero 8 da rua Pico Sac'ro, .non .. ba o dev,andito po is que o_29 de
lle··· foi entregada de nov-0 a riin- ·
novembro tlo '79- e en resp osfa a
gunsoticitante senón que , unila- - ' unha solicitude de vivénda ·, qe
teral_mente,
Adm inistradón
mar}douno para ali un "vi xil-anRani'"S~ Ribadas Lamas, ó xef~ dé · ~A ~unid,ade~do bárr-io cara re-te": AndanQ_o o tempo a comu- serv icios ·p rov1nciais cJa d rnini scuperar para uso corl'.un a casa
non é simple palabrería e o ·-pronidade recibe un ha prnposta de
tración· do · P,atrimonio social ur"ar:nortización anticipada" das
bán do MOPU -denegabal le a casa
. blema segue en pé. Despois virá a _
casas .e:· ao efectuarse esta descudo P[co Sacro 'por canto alegara,
dis~ ~ sisn das posibeis - utili.za.brese o ql'.:le é agbr·a o 'ríú d·a .cués- - -os benefici-ários da_mesma son a.
cións pois mentras ' as muli'eres
tión: A casa número 8 do Pico
· comwnidade de propietários. PeSacro _tiña que ser qmortizada,- ,-. ro algu~n non debia _de ser da
tercian por que
argalle unha
mesma opínión xa que os poucos
gárderia - pa'ra 'os ra'p¡;¡tés , os hopagada -polos agora 79 veciños
que com~uñan .o lugar, ben no
meses -aparece· un ocupante, o
mes ·parece ~ue prefiren un
rseñor Fernando · Goyanes, que
intre de facer frente, por xunto,
"clud social"; pero isto virá
á amor tización da vivencia . ben
astra entón habitara unha vi_vendes_pois.
mensualmente, a índ¡:i que f!ªS es- - da na Secretaria ,do Movimento
·crituras .-; ·segundo, nos J~l.atan
- "a casa ·do· coserxe sen sel o" -

a

En xaneiro do 79 e · despois
dos
.dunha loitá dun sector
estibadores portúarios de Vigo ,
conseguiuse que se fi.xeran eleccións sindicais para o personal
fixo discontínuo., únicas que
habia en todos os partos do
Estad'o
· espa1~ 01 _ 'Foi as1; ·como estes poide' ron entrar como fixos na plant illa da OTP. Os. oito que se prresentáron sobrepasaban as 320
xornadas que esixe a lexislación
para 'poder entrar fixos , e os seu
dereito · estaba moito mais xustificado po lo feito de que os 117
traballadores fixos que daquela
habia no peirao comercial gozaban dabondos reenganches , o
que é unha boa mostra de que
- habia traballo sobexo, namentras
outros estaban fara somentes
con Seguridade Social
cando
pasaran as 98 xornadas de traba l lo e sempre sometidos á decisión arbitrária dos consignatários
para conseguir o trabalio decotio.
Nen a UGT nen ce_ 00 apo iaban est3s reiviodicacións e
todos os intentos dos discontinuos foron bater contra da postura da Delegación de Trabal lo da "Junta de Obras del
Puerto " e da Comandáncia
da Mariña . tres organismos que
tamén tiñan que decielir, xa que
cJefendian que debia resolverse o
-asunto na Xurita Local Portuária , xunta que, pola sua composición e polas tres autoridades
nom·eadas anteriormente , non
perm itia moitas espranzas. Doutra banda, os mesmos representantes dos fixos discontínuos tiñari -dereito, con voz pero sen
voto , a estar en presentes nas.
reunión-s da Xunta. Nembergantes : nunca os convocaron astra
o remate do proceso.
E así, a posibilidade de entrar veu ·dada pola chegada a ·
Vigo no-. vran do 79, un basco
traballador do porto de Bilbo _ que pedira o traslado préviamente. O feito de acptar a este
home , que estaba fixo en Silbo,
rachou a normativa chamada de
"Amortización .de prazas", ase-

'·} l· ; ..

;¡

1

gundo a. que as persoas fixas
~b .
que
pro d uc1an a.1x~ non tiñan Porque ser sust1tu1das por outr
os,
por sup_o~ t o so b exo de personal
Aprove1tandose deste caso
.
, en·
s~tem b r_o. os 01to trabaiiadores
d 1scont1 n~os prese~taron . unha
der:nanda en ~ax1stratura Pa·
r~ 1n_corpor~se a pi anti¡¡ a e a sen tencia_ reconeceu o dereito a entrar f1xos cando houber vacan- '
tes. Pola c·ontra, a Organizac ión
de Trabal los Portuarios interpuxo un recurso que ainda non -está
cqrcluíd~ n? seu Proceso . Saída
esta sentencia, favorábel en principio aos oito traballadores fixos disco.ntínuos, célebráronse
asambleas no porto entre os fi xos que anteriormente se opoñ ian á entrada destes pero que,
cambeada a sua postura, os
apoiaron.
Despois a OT~ ce lebrou
xunta local en marzo deste ano
á que foron convocados os re'.
presentantes dos oito traba lladores fi~os discontfnuos, membros da 1 N G, e acepto use a sua
entradá distribuidos entre os
dous peiraos, o comercio e 0
pesqueiro. Agora estase levando
un ha folga simbol ica no peirao
comercial apoiada por CC. 00
UGT e ING, tentando que en
toda a zoa portuária realice' os
traballos por personal da OTP
exclusivamene. Por esto puxéronse en folga de fame tres homes de CC. 00 e un da - UGT,
para que se cubran todas as vacantes que se produzcan, xa que
se ten ta seguir coa amortización
de plazas. Tamén se quer bÓtar abai xo o sistema _. de xubilación que _tentan implantar que
dá pé a que non se cubran estas
pla1as. Levan rlende o dia cindo
en folga de fame, primeiro na
OTP e ao seren desaloxados pola
poi icia, pecharonse no Axuntamento vigués .
O d ia nove deuse un aviso de
folga que teóricamente ~rata de
partir
a nivel
vários,
vo e as

de Vigo para artellarse
do Estado con obxectivós
"com.o o convénio co lectivacantes.
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Polas noites, arremuiñados sobre' o lume, continua a vixilancia da casa comunitária.

As doce, Ja maííá o piquete barrial que ·exerda vixiláncia
sobre a vivenda número 8 de Pico Sacro cumpúñano exclusivamente mulleres, "os homes a?Jáar/ a tráhdltar; pold rftoite 'incorpóranse e facemos turnos, face- .
mos turnos porque o dom.ing.o
veu ese, poña o nome, Fprnan- 1
do Goyanes, e quixo meters~
d.en-tro dunha que casa que e de

-
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A AGRICULTURA GALEGA AO LONGO DA EDADEMODERNA
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No estudo da agricultura ga lega d.o an t igo ré x ime pó dense facer várias etapas , ao que nqn serian apl icabeis a todo
território: unha astra 1600/1630; outra do 1600/1630 a
~760 , e a der;adeira de 176~ en dianté. ~a p~ime!ra et apa,
señ a no seculo X V 1, a pa1sa xe gal ega e mo1 uniform e: a
oueira nd~ parte das terras trabállanse en ré x ime de ano e vez;
~ i unha gran ab undáncia de montes, e o núm ero de cab ezas
ga ndo por labrego é alto. Tamén é doado co ñecer a orgaizació n ag rári a: as leiras están agrupadas en " agras" , " b ar~_
· ~e itos" , "vilares" ou "chousas" - esto pode verse aín da
hoxe -, e as abrigas comunitárias impóñ ense a todos; levantado 0 fro ito , o gando da pldea pode entrar nestas agras; se
algu n pecha as suas leiras ori x ina ao rente un pleito .

d:

MOSTEIROS E-FIDALGOS DESEMPOLVAN
VELLOS PURGAMEOS ...... :.. .
No século X VI non hai ningún adianto técnico :diante
do inzo da poboaci ón a resposta é amari.sar novos íl!Ontes.
lsto non deixa de ori x ina r conflitos : cando o monte com enzou a adequi rir valo r, m osteiros e f id algos desempolvaron ve- 1
ll os pergameos, e reclama ron pa ra si a propi edad e; os lab reg os ·
respondian alega ndo posesi ón inm emorial. Esta requ eifa atravesa toda a edade flTlodern a, e a apro piación dos co m una is por
parte dos "señores da t erra" é unh a co nstante.
Desde o 1600/ 1630 pode dec irse que p ri ncíp ia a tra nsformación da ag ri cu ltu ra do 1itora l e vales interi o res. O ele- '
mento motor fai a introdución do mi ll o, que José M. Pérez
García loca l iza nas Rías Baixas a comenzos do X VII :• a
sua implantación foi tan súpeta que po lo ano 1650 representa xa o 50-60 por cen·.. do cerea l que produce o campesiñ o
1do litoral . Con todo, este esquema non pode ap li carse a toda
Gal t'cia: salvo no occidente do país. o mil lo imp lant o use de
P,aseniño, e inda andaba a facer~e a súa imp lantaci ón en
1'750 , ou ben· é posterior a esta data(po r ex emplo na T erra
Chá)
O Catastro de Ensenada, feito entre 1749 e 1753 ,
permite coñecer a situac ión da agricu ltu ra galega neste intre_
A primeira cousa é suliñar que se rompeu aquel a uniformida-·
de que en máis ou menos degra presentaba o país no sécu lo
XVI . En 1750 hai en Gal ícia zonas perfectamente d ifere nci adas: os litarais e vales interiores, onde as terras dan pol o menos unha colleita cada ano , dunha banda; e, da outra, a Terra
Chá, a montaña luguesa, e boa parte da província de Ourense ,
que labran as terras a duas follas - ano e vez - . A est a di feréncia en'gádese outra: ali onde a agricultl!ra é menos produtiva , o número de cabezas de gand o po r lab rego é m áis
forte que onde o cultivo se intensificou (6,2 cabezas de vacuno por labrego en Burón; 1,8 cabezas no Salnés). Com o era
de agardar , o inzo da poboación foi , desde 1591 a 1750, moi-'
to máis acusado nos 1 itorais que nesta coma rcas onda a agricultura entre as duas datas, non notou cámbi o , salvo o cul t ivo de novas terras.
Pero a estas terras que en 1750 tiñan ba rbeitos tamén
lles chegou a sua hora: se nas terras farturentas de vales e ma. riñas fora o millo o "motor" , nestas ter ras menqs favorecidas
\Seria a pataca, que principiou a sementarse de forma xeral no
·obispado de Mondoñedo alá por 1768; en 1788 era cultivo
corrente por Burón, Navia e Baleira, e na Límia, aínda que
para a sua comp leta adaptación se precisou todo o sécu lo

XIX.

.

Oeste xeito, nos séculos XV I, XVI I e X V III, a paisaxe
gale~a quedou defini tivamen t e formada : póñense l)lontes en
cu lt ivo (a desforestac ión en Gal ícia , sa lvo comarcas concretas era un·feito en 1600) e adáptase o m ill o e a pat aca .

Moitas fo ron as cousas . que _cambiaron e n ·
Ta nt o en lib ros como en testem uñas da época , é doado
1
Galícia desde o ano 1480, data que se adoita por o
·ver
a agri cu~.t u~a gal ega ca li fi cada de "subdesarrollada"
indicio da edade moderna, tamén denominada
"at ras?da " etc_ lst o ven de fi xarse somentes en as p ecto~ par"Antigo Réxime" . No eido cultural, político e
ciais ou levar afrás problem as de ho x e. Con· dados de 1750
.social, aconteceron feítos -alguns ben pouco
pódese afirm ar q ue Gal ícia representqba o 7 ,9 por cen da sucoñecidos- que deron como resultado, en boa
perficie - da coroa de Castel a, a esta superficie mantiña o 28
medida, moitos dos problema§ de hÓxe. M~is
por cen da población da coroa , o 14 por cen do gan do· {o 31
tamén' ao .longo destes sécó los mudouse a nosa
por cen si atendemps so mentes o vacuno), e daba o.r i xe o 9 ,3
paisaxe, feíto bé!_stante ben coñecido pola atención
cfo produ cto bruto agrário _ Todo esto am osa ben as claras
que lle prestou a histografia galega dos derradeir/os
que, · se se ten en _c onta o rend imento ppr fan ega de
anos. Esta mudanza pode quedar reflexada nun
sembradura galega era das máis adiantadas da pent'nsu la . Cl-aexemplo sinxelo: no ano 1591 a agricultura galega
ro que hai que ter en conta Óutros factores, e q ue ren.d.em ensostiña unha densidade 20-25 habitantes por km2
tos elevados non quer decir , necesariam ente, "nivel d e.vid~ "
e no 1750 a densidade era 44 habitantes por km2;
alto para o labrego : estes rendementos, resul t ado da inten si xa que logo o labrego galega debeu duplicar entre
ficación agrí-cola, foron consE?guidos a costa de parcelar o
ámbas as duas datas a producción agrária. '
chan de concentrar cada vez máis esforzo sobre a mesm a
leira; flO tocante ás ferramentas e aos abonos non houbo en
toda edade moderna, ningun avance técnico _
Outro datlo a t er en coflta é. a desigu~ldade das ex plota-'
ció ns {dei xando xa o _reparfo da propiedad e da terral: o mundo
labrego non é igualitário, e e.n todas as-ccmarcas aparecen•lab·regos· con ex plotaci óns grandes e o útros q¡ue traballan terras q ue
non lles dan dabondo para a sua manten za. No Salnés, por e-·
x emplo, o 1O por ·cen dos campesiños na de manterse nun cuarto do chan . A isto engádese outro f eito :as cá r regos que pa~aban
sobre a exp l_otac ión, como son os dezmo, a )renda da terra, os
trabwcos, os censos, etc. O seu peso h@i que niedilo en porcenta-x es relativos : para ex plotación fañ cativas cal quera cárrega se- fa-1
cia pesada . A emigración, ~1amaf-to das ex plotacions e a marea
.de cárregas ás que o labrego tiña que facer f ~en-llt; foron os faet ores-que crearon o mito da ag ri cultura galegaYat r:asada .
, En 1odo casó_,--R-dTlpode caber dúbida dunha .cousa: o
"modelo" -de agricu ltura galega da edade modern@ é perfecta- _
mente racional. Para facer frente ao pago de rendas da clase feu- dal e ao inzo da población, o labrego non tivo máis remédio que - .
aumentar a· produtividade da terra, xa ql,le o recu rso a amansar
montes tiña unhos 1 ímites : _hab.ía que manter certo equi l íbrio
labran za-monte, senón correría '· .per igo . a própia labran za (ao
menguar víase r~ducida a ganadería, e con ela o esterco · para
as terras).
·
- Hai que decir que toda esta mudanza da paísa xe non pu ido menos de satisfacer dos rentistas, que aumentaron ~n número
ao longo da edade moderna. Cobrarnn un canori daqueres montes q ue._sa__Ql) Xeron en cultivo , e, ao mesmcr tempo , máis levadeir~s as re~das antigas de x eito que pod ían ser pagadas con certa
puntual idade (aínda que , doutra banda, a própia presión da
poboac ión sobre a produción facia - pesada calquera renda,'
_ como se di xo ao fala ~ do ·té)maño . d3,s e~ plotaci9 ri s.).O remate do século XVIII e comenzos do X IX, cando o sistema
precisaba reformas estruturais en canto a propiedade da terra
e creac ión de indUst_r.f.~s, os 'p róp ios rentistas , para sair l aa crise :
tomaron a mo lest ia ,pe fomentq¡ r entre os labregos as :" luces:":
aconselláronlles que sementasen patacas, e aínda houbo
tentos de dar a co ñecer li bros de ag ri cultura ... Ben entendido
estes intentos desde _a rri ba nada influíron . somentes aguillo@~
dos pola· neces idad e, os labregos - ou, como di ría Castelao, esa'
"infi.nda moi t edume de luciñas e vagalumes" - deron forma a
paisax e galega , tal como ho xe se amosa os noso ollas. Detrás
desta ·p aisaxe queda o trabal lo .de xeneración ente iras de labre- gos , qué ·viviron coa engúria de pagar un has rendas ~ , o temp o',
mir,ar de que os seus f illos non pasasen fame _
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Eleccións

Cando hai un fesu
n,ada concurridas nest
¡·
la ", "S emana ", etc.,
1
¿por qué, de on
trívialización sexual d
Estado todo xunto
tema, 1 NOSA TÚR
" iJuventud , belleza
ción de la mujer gal /eg~
estas ou outras palabf!ls
das empezan os concurso
sses que se ce/ ebran en to
ción. O seu presentadDi
dor, director, é Pepe G~
con ta con todo o equipad
cia de publicidade Gara
que é director-propietári
celebrando estes certame!
máis de vinteún anos,ed
quince ten a concesión
gal ego.
No Estado Españolqu
liza estes festivais é a
"1 magen y Promociones"
"Certámenes Españoles".
va tén de pagar un cano
por esta ·concesión para
te·r ritório .
Pepe G ar al va presentador-dorector
dos concurso:S de Misses en (lalicia.
IUf. que alegría, sóri tan feíta..!

"1 magan y Promoci
a encarregada de organizar
tames fina is de Mis Esp ·
dindo tamén ao de Miss E
Os de Miss UniversoeMj
do xa teñen outra organiz
anque esta empresa está r
nada con todos.

fión dui
~s debe

senón'
o, dos ''e
¿por qí
f)Olo n
'dentro
O an

nos carta
Hai mon1
bl icitaria
trocinadc
ia" e é
demáis

"Eu se monto estesfei
dinos Garalva, é por diñ~r
co diñeiro para min eíara
presas onde se celebr n01
va is. Eles contrátan e
sa be n que cando eu vou
enche a sáa a Inda cobrando
como fan cando hai festiva
o monto é por negócioena
outra causa".
1

E o negócio á coni.ada
ses non debe de ser ma0:'.
hoxe a axéncia de pu~ia
unha das pri meiras e ~il l~
Galícia, caseque sr. adica~
exclus iva mente aos festiva~
las de MissE?S.

A ganáncia vai en iu
da xen te e da categoriada.
se se vaici celebrar. OfestJi
de ir contratado p o~ un
determ inado ou ben ir.a..
ta xe de xente. Nun fes\1
cabeceira de comarca,.
pode gañar arredor deCJ ·
10
tas mi l pes~ta? lirn pas~~
· ' 'Pero se o empresai
de e~..non cobro nada, a~
de fun sempre me volver
mar, xa que _?aben ~~e~íl
o ocal énchese . Hai ª 1.~
levan os pior
Ca ndo vou eu
srn
xuntos outros levan ª-'
'
·
'do
oei
orquestas; as1 e to ' -~:
tá asegurado, semp re ten
cal,, cheo.
.
1

.

por om1
tan as fE
as sáas e
va volvE
"Presen·
acoden
su as ót
máis de

e

CI

ión dunha "Miss" ca/quera, a tt'pica sáa de ffstas non moi cáncurrida (porque
es debe haber) énchese. Cando· se sabe que saen as "m is$es"1 revistas tipo ' (Hose~ón as suas ve~das., si polo menos, o seu 'fl;Úmero.de lecJores. .
. : .,
~dos "concursos encarnadores en toda a sua amplttude da comerctalizaczon e
'¿por qué no noso pai's se celebran máis eleccións de "misses" que no resto do
oolo menos, cóm o son, e o r¡ue diferentes persoas e sectores .opinan sobre o
dentro dunha. elección de "Misses".
·
.
belleza
· galleg~
)alabras
::incurso
3n ento
~ ntador

)epe G~
;qui¡)Q d
:Je Gara
·opietari
:ertames
nos, ed
icesión

.pañolqu

is é a e

O ano pasado, pa ra que vexas os cartas que se moven , gastei na organi zación dos fest ivais
prévios a Miss Ga l ícia máis de catro mi ll óns de .pesetas", remata
eciodo o organi zador.
A ve rdade é ésa : celebrar un
stival de Misses en che o local .
lqunha sala de festas ou discot~ca que normalm ente non t én
oase ninguén o dia da cel ebración dun destes festiva is está a to pe. O motivo non está claro . Os
mozos consul t ad os din ir porque
"van moitas mu lleres" e as rapa zas "porque ese día hai moi bo
ambiente". ¿A qué se debe o am ~ iente I

Pero a ganáncia non está só
nos cartas de taquilla x e, por atrás
hai montada unha campaña putllicitaria con duas empresas patrocinadoras : "E strell a de Gal icia " e a irifaltábel Coca-Cola .
demái s dos intereses econó mi os están os intereses do sistema.

SE A MI ÑA FILLA LLE 01XESEN QUE IA A SER MISS,
ESTARI A ORGULLOSO, XA
UE LLE VERIAN ALGUNAS CUALIDADES QUE NON
LLE VEN AS OUTRAS (Pepe
aralva , orga nizador).

O ti ng lado come rcial -e xp loador non para, con todo, coa
lección de Miss Gali cia e a con eguinte presentac ión da elexida
a Miss España, esta é a mitade. só
do proceso.
Elex ida xa a Miss España alá
por o mes de agost o , cando re ma
tan as festas e se empezan a abrir
as sáas de bail e outra vez, Gara la volve montar uns fest ivais de
"Presentación de Misses" . A eles
acoden Miss Gali cia, é unh a das
su ~.s óbri gas , algunha fin ali st a .
mais dos concursos nacionais e
as misses locais.
Suben ao esce nári o, Pepe fai
co,mo sempre a presentación , en ega nlles un ramo de frores , po fí en cara de sorriso , bái xanse ,
V
anse, algun pega dous asubios e
0 local sem pre cheo anque "nestes·gaño inda ben m ~hos", dinos.

.P~ro o concurso de Miss n.on
uni co en que a muller compite c?n outras muller.es pa.ra ver
cal e que representa máis fiel ~
miente 0 Papel e o estereotipo fi;ad~ pala sociedade para poder
er as mul leres explotadas . Hai
outr
, ·
·
.d os ~arios concursos estab le-:
CI os d · ·
-•
d
· ;r~~1dos as distintas cama~s s~ciai~ onde se está priman-·

é

0

ª

do e perpetu an do a fun ción que
a mu ll er debe cum pl ir nunh a dete rm inada cl ase social.
Outro destes concu rsos que
se ve n celeb ran do en Gal ícia , an que co n disti nta organ ización é o
de "Reina de Las Fiestas" e como di a canción " ... semp re sal
el ex ida a f ilia dalgun concell al. .."
lste concurso vai dirixido
maiormente ás capas sociai s máis
altas de vilas ou cidades e unha
das cualidades que máis se estiman é _pertecer á cl ase máis al ta
do lugar, adema is de saber moverse en tre as xerarqu ias e o pobo
como manda a cl ase dom inant e.
O concu rso vai di rixido a esta cl ase domiñ ante, e os valo res
deben de se r os que están esta blecidos , por esta , dándose o ·caso
que moitas veces sal elexida moza que non tén outras cualidades
q ue ser " fil ia de papá" .
Ex isten tamén os coricúrsos
de ' ' Maj as " , onde os valores e as
esi xéncias son os árquetipos da
burguesia; ou os da "M ujer 1deal " ,
no que se p iden, ademais dunha
pouca preséc ia, facer u nha e mil
causas nas que se entret én a " él ite social " .

lUF,ISTO E MOi BONITO!
VOLVERIAME
PRESENTAR
TODOS OS ANOS SE POIDERA. QUE VA lSENTI RME UTILIZADA?, NADA DISO. ISTO
A MIN CHIFLAME. (Carmucha,
Miss o ano pasado) ,
1) concu rso
r. .!l isses, µ olo
nivel de xe nte, po los ca rtos que
moven e po la fu ncíó n q ue cu mp len para perpetu ar o sistem a,
sobrepa san en impo rtáncia aos
outros t odos. A sua m ecáni ~a é
f áci 1, contra do que se po i da pen sar. e os resultados, tanto económicos como ideolóxicos, son bos,
maiormente cando se leva con
profesional idade e dedicación
como fai o organizador galega .
Pepe dá a imaxe que o público
lle pide , e coida astra a C1ltima
miudeza, como p"Ode.ser. ci de mudar a roupa cada vez q'ue sal á escea, anque seña por dous minutos, ou rubir nunha banqueta para parecer máis alto .
Pías . antes as zonas onde vai
ter lugar o festival aparece,n cheas
de carteis: "Elecciones de Mi·sses ... ,; A mecánica segue coa entrada da xente á sáa de festas ou
discoteca. Ali na porta está unha
. empregada
da organización, Loli,
. ,..

qu e lle vai tomando o nome as
ra pazas que lle' parece reunen
con.d icións . " F íx ome sobre todo
se son altas e saben moverse", dinos.
Cando o ba ile vai xa p oi a m it ade, Pepe Gara lva sube ao escenário e le o nome das el 'ex idas ,
ped índ oll es que pasen aos cam erin'os. " Se algu nha se presen tase
non reu nira con dic ións, o máis
probábel e que seña unha golfa",
asegu ra Pepe.

e

As rapazas , entre as elex idas,
que acoden á chamada, pasan ao
camerin o , onde son " cata logadas " por un "xurádo" composto
case sempre por algunha forza viva, o dono do local, o organ izador e_algun "destacaqo" mMs.

. · O número de concursantes
depende das distintas zonas, rexistrándose o menor número na
zona de Lugo e sendo Vigo e Santia_go onde máis se presentan.
"Cando empezaron os festivais de M isses habia bastantes inconvenientes, non é a primeira
vez que algunha nai me pregunta
se isto é pecado , a.firma Pepe . O
número de xente varia. moito segundo as zonas; en Santiago, por
exemplo, ternos que dei xar fora
a máis da mitade das que qui xeran presentarse .
Ho x e aparecen porque sa. ben que non hai nada mao . Cañd o unha rapaza é Miss · por algo
será, t en que ter unhas condi c ións" .
·
Segundo van entrando dáse1le un nú mem a cada unha . O
"xu rado, despo+s de observalas e
falar con elas, coloca nunha cart ulina os números da sua preferéncia , por orde.
Segundo Garalva "vamos
buscando aquela rapaza que esteña ben de princípio e despois responda como unha rapaza normal
e corrente. M írase que t eñ.a soltura, que saiba estar. lnterésanos
unha rapaza que nG>s ·vaia . representar ben. ·
· ·
·
O paso seg u i nte xa o sabe
todo o mundo, a proclamación
de Misses, coa imposición deban das e bicos de ritual. Esta mecáhica é a que se segue nos concur- ·
sos limiares; nos finais xa se ll e
fé_!n tets € teñen que amosarse na
pasarela con disti ntos traxes. Ben
acorre máis ·ou menos coma co
' gado nas feiras pequenas e malas
case non s~ mira, pero nos eGncursos selectos fáiselles pasear e
dar mill"eiros de revirivoltas. · ·

_se~l e

un xeito de comportamento
non pode casar, t én de fa cer pases de modelos , visitas, agasallos
e dema is presentacións propicia. das pola emp resa. A dependéncia
e falla de liberdade empeza xa
nos concursos on de se 1les proibe
beber, fuma r un porro ou .f er relació ns con x ente q ue no h' señ a
·Gal ícia no concu rso de ./1 isdo festiva l.
ses é un caso aparte; mentras que
Pero ao revés do que se po- ·
no resto do Estado non se chegan ·
da pensar, as Mi sses non se si na celebrar 60 festi vais, só en Gaten uti 1 izadas , a al ienación que
l íc ia, no ano pasc;ido, fi xéronse
sofren non 11 es dei xa ver o pa·pel
. 85.
que están x ogando. As suas resPudera pensarse que a cuespostas demóstrano así .
tión .do nú mero va i en re lación
Unha mo~ tra de cómo o siscos núcleos de pobo.ación. A vertema utiliza estas m úl le res e que
dade non é esa . Moi t as cidades
Misses non, p·oder ser casadas .
pequenas de España non contan
As oasadas xa "teñen dono" e
con estes concursos ; todo vén en
non valen para os seus fins. ~ ·
función do monta xe económkoNos grupos comprometidos
ideolóx ico; en Gal ícia os concurcoa liberación da mullera oposisos son rentábeis, e ademáis hai
ción a estes concursos é erara .
un gr<?n número de rapazas que
"Os obxectivos destes conse presentan.
cursos
, son perpetuar a estrutura
lnfluen· primeiramente - as
do
sistema
dominante, que a mupautas culturais do país. En Galler siga a carreira para a que a
l ícia a muller forma .parte do proeducaron. Son unha es·pécie de
ceso de produción, anque tén
promoción dentro da explota~
_ por ·iso me.smo máis liberdade de
ción sexual da muller.
movemento, como se ve en ir de
As mulleres que se prese.nromaria e relacións sot: iais .
tan teñen asumido, por desgrácia,
Antes, estes concursos de
o seu papel dentrn da sociedade.
Misses eran património das clases
O seu ú.nico fin e casar co millor
populares, a burguesía tiña os
p9rtido, que para eso foron eduseus , como xa quedou dito. HGcadas, asi están sustentando o
xe están asumidos por bastantes
papel da muller dentro dunha somembros das clases dominantes.
ciedad e coloni zada como · a de
Se os· concursos primários se utiGal ícia, " ; así falaba Ana Castelizan para conseguir un mil lor
lao, da AN-PG .
partido, base da educación femeA Asociación Galega da Munina, cando se chega ao nivel naller ex presábase en termos parecional son utilizados para promo! los en parte : "Os concu rsos de
cionarse socialmente, no campo
Misses - son a culminación dun
d o espectáculo ou no que pode.proces.o educativo no que se reriamos chamar . " p rostitució n fiproduce o sistema creado polos
na".
homes e se m'arcan os arq ueti pos.
" Desque fun Miss. teño asi
Poténc ian , por · outra banda , a
de mozos e moito millores" decompetividade entre as n:iulleres
c íanos· u nha . rapaza, e outra ele· ao mesmo tempo que benefíci.an
x ída a nivel nacional aseguraba :
ao capital, primeiramente ao pro"Sen esta promoción nunca che- ·
piciar que. a muller adapte o seu
garia a onde estou", hox e é unha
~omportamento ao sistema esta"actri z do destape". .
bleci_do e logo apro\,'.itándose de- .
Un dado que se pode ter .en
la económicamente.
canta é que no médio rural o 75.
E u.nha prostitución máis
por cento das Misses ao 1ano se- · grave qué a tradi cional", rema-'
gu i nt e de sair eléx idas casan.
tan decindo, "xa que se vende o
conxunto do ser" .
·
"SE· EU FOSE SEU MOZO
Os valores premiados [\os
O ANO· PASADO NON A DElconcursos de mulleres contra p o~
se acis premiados nos concurso
XARIA PRESENTAR. A MIÑ.A
MOZA . E MIÑA E NON CON-·
de Misters (a ·musculatura, a for"
teza,- etcJ Valores que a sociedaSINTO QUE SE SUBA Al PAde considera típicos do macho, é
RA QUE TODOS A MIR~N".
que é igual ca os outros, non fan
máis qa propiciar a ·reprodución
Cando unha M iss sal elex ida
a nivel nacional, convírtese en
do sistema dominante.
escrava da organización. Non
pode '·facer o
gllere'. impón-

NON

QUERO PRESE NTARME ~ PORQUE EU NON
SON' OBXECTO. NINGUN, .E
NON OUERO _QUE METRAT EN COMO UNHA COUSA. ISTO E OUTRA FORMA DE .
· PROST ffUIRSE'.(Anxeles)

as·

que

~
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... A inmunidade diplomática atravesa nestes intre~ por untia grave--cfiSeñlundial. Cuba como p~ís revolucionário está no deber de comhatir enerxicamente cal
I .'
quera situación ·q ue amenace con introducir no noso território prácticas que a tiranía poi ítica, a explotación e a inxustícia social en sociedades de clases explotadoras e ·clases explotadas é os rexi.m enes neocolonialistas, oligarcas e burgueses enxendraron noutras partes e que en ocasións mesmo foron armas dos revo- •
lucio~ários. Mon queremos nen necesita.m as embaixadores. secuestrados. Nen estamos dispostos, se por desgrácia acontecera, a someternos a nengunha esixencia. Por isa adoptamos dun 'xeito riguroso as medidas axeitadas de protección. Por isa custodiamos .as embaixadas. Por iso deu a sua vida ao val ente soldado,
Pedro 0rtiz Cabrera, morto o primeiro de abril, namentras cumplia o seu abnegado ·deber· na embiaxada de Perú. La Habana é sen dúbida algunha unha das capitais d~ mundo con máis seguridade para os dipl~má_ti~_?s. Ao imperi,alismo gostarialle cambear esta imaxe e non estamos dispostos a toleralo ...

.
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A batalla estáse ·a ·l ibra r ardosamente l:ientÍo e fara -do país.·
preciso rematar dti~ ha vez por todas .·CO ch~ntaxe e coa provo- -':tación. A marte do soldaao Ortiz Cabrera.. f.é i a gota que desbordou
· o vaso . lsto ·.non é un feito aillado n.eri a<:;-Cid.i;lr'ltal. Ten moito que ver
coa titánica -. empresa de construir o so(::ialistno a 90 millas do ·país
lmpel'iafistq ..'máis rico e poderoso da Terra ·e arrróc3eada aínda a nasa pátria d~ moitos r eximenes oligarcas e burgueses que por espirito de clase que (::iun xe ito ou oufro colabouran con Estados Unidos na sua política de agresión hostilidade a Cuba .
Resistimos heroicamente de agresión durante vinteun ano·s e
os nasos nemigos teñeri que .resignarse a idea de que irnos resistir as-·
tra a vitoria final dos pobos irmáns do naso hemisfério. i Moito ·mais
agora que no n estamos sos! .
·
Aínda non coñeceh ben ao pobo de Cuba, Quizais o maxinaron canso e esgotados pala loita , que poderia corromperse, abrandecerse, abraiarse palas sociedades de consumo, claudicar, renderse.
Non se exp l ican doutro xeito as ilu sións do imperialismo, os ridícu.los soños contrarrevo lu cionár ios dos nasos nehligos, a estúpida eufória dos reaccionários de todo o mundo frente as " dificultades" da
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nasa Revolucióri . Ignoran que 21 anos de Revolución veñen de deipocas huras de?/>-r~ba a Jos
intn. . J
- ~ ar unha pegada moi profunda na alma do país e f ixero n do naso
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guns destes males ) consustanciais do capitalismo desapareceron.
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pract\camente en Cuba. E nen se tolera ningun deles .. A nasa socie····'
' '' e~1os cust~'.iio::. . ,,
lr'.c' _./ .; ol
•
dade é austera, rigurosa, disciplinada como debe ser unha sociedade
de traballadores . Rexeira ao va¡:¡o, ao parásito, ao egosista , a todo o der polo dereito de asilo , senón tamér-i ·quen custidia .as sedes dí- ·
¿Por qu é 11011 protestan co11tra a represión xenocida
que tente de vivir do suor dos demais. Por iso non ·é i;lstraño que es: plomáticas en Cuba. Respecto do asilo dixemos e reiteramos que
b d El S l d
-¡¡ ·
d
1ites elementos prefiran o murido capitalista nen tampouco que na
gustosamente irnos autorizar a saída a cantos l1:1mpens ou desafectos ao po 0
e.
ªva or que costou lHt eiros e mortos coa
~tapa actual do naso · desenro lo . revo lucionário o delicuente con- desexen sair deste país. Non irn os tolerar nengun acto de forza. complicidad do imperialismo yank ee e a Democrácia
trarrevolucionário e o delicuente común tendan a identificarse.
·
Tampouco' chantaxe .. Qfnosos custodio's endexamais puxeron atran- Cristiana
deVeuu ela?
Nin§un dos que se aloxaron na Embaixada · do Perú tii'ía cos ao .acceso normal e' nengunha sede diplomática. Ouen o desexe
¿Por qué non protestan contra a masacre de labregos,
causas pendentes con Tribunais Revolucionários nen era buscado pode óptar pala custodia da sua embaixada e dicidir a quen recibe obreiros e estudantes en Guatemala?.
polos órganos de Seguridad do Estado. Gran parte deles tiñan an- ou non, a quen asila- ou non, palas boas- ou más . Nós sinxelamente
tecedentes penais por delitos comuns ou ca usas pendentes por nos iamos limitar a axudarlles cando o silicitara.
¿Por qué non protestan canta o bochornoso status
feítos da mesma (ndoles e podian ser con toda obxectividade claPor iso nós insistimos que ésta non é unha · oatalla contra colonial existente na nación irmá de Puerto RicTJ?.
sificados. como lumpen s. lso sabeno rnoi ben todos os Comités de o lumpen é esencialmente unlna batalla pala dignidade e a soberaEn El Salvador non hai milleiros de lumpens querenDefensas da Revolución e os . veciños da áreas ·de· onde estas per- nia do naso país e poi a seguridad e t odas as representacións diplo- do marchar do paú, nemberaantes hai milleiros de patriotas
0
soas se ausentaron.
·
·
· ·
d.1sost os a 1eva 1a · ast ra as que están a morrer.
mat1cas
ra d.1cad as en· C u b a, ·e es t amos
Nos non irnos cair .no rídicu lo método . usado por alguns go- últimas . consecuéncias.
bernos neste hemisfério cos revolucionários de calificar dun xeito
Naturalmente que a actitude.·do lumpen, único aliado social
¿Qué fan os Estados Unidos e un dos gobernos do
arbitrário como delito común o delito pol(tico. -, Ademai s, para que lle queda
impecialismo neste país, Íl)digno1,.1 iondamente a Pacto Andino?. iAxudalos a matar!.
nós , socialistas, ambos tipos nq naso país revolucionário son nemi- naso pobo . E non sen razón. Alritouno-, maiormente, que algúns deP.ola contra, eiqu( ningún policia disparou un só tiro
gos do benestar e do progreso social . les saquen aos seus fil los dos circulas infantís e das escalas onde re- contra os elementos antisociais que se alo xaron na Embai xada· da
.
Mesmo nós endexarrwis negamos a institución do, asilo po- ciben un.ha educación que · non tén ningún outro pobo de América e PPeru . Non houbo un ferido, non houbo un morto . Foi 0 Go berno
lítico nen as .posibilidades de sair do país a todo aquel que o desexe GS quiten dos nasos esmerados coidados médicos, dos millares do Revolucioríário de Cuba quen se ocupou de alimentar a esas perso as.
baixo o inconmovíbel, signo e sólido principio· de que .a construmundo, para levalos a un antro de delicuentes e a un porvir sen fornecer deleité aos nenas q ue foro n levados ali polos seus irrespondón do socialismo é tarefa de homes ce ibes dun xe ito absoluto Ao
espranzas. Ao naso pobo indigno a sou idea de que ainda exista xen- sáb is país, auga, servícios ·hixiénicos e eficaz asisténc ia médica a
1ongo de 21 an.os centos de milleiros de persoas ·q ue ian desde tete desa caste na nasa sociedade.
..
todos a pesares d P r¡ue non hai ninguén ent re el es que poida co~s1de·rratenentes , burgueses, pequenos bufgueses, desafectos a Revolución .'
Todos sabemos que ~ses elementos existen, que rexeitan a rarse perseguido ·¡:, ,'tico .
1
e elementos típicamente desclasad s foron autorizados
sair ledisciplina e··a moral cfa nasa sociedade e que botan de menos o mun.'
Ao peche desta ed ición brin dáran se co nsultas e at encións
· ··
d o v1c10
· · e d o a11 eamento cap1ta
· 1·1sta. Ha1· d ab on- m édicas a -5.473 perosa .Arredor de tres milleiros recibiron permisos
' ~alemente do. país. Recent,emente vamos de indultar a máis d_e d o d a corrupc1on,
.. res milleiros de presos contrarrevo lucinári os e o primeiro que fixedos para encher unha-cqntas embaixadas. Todos sabemos que son es~ provisionais
para visitar os seus dom icílios, dos cales 747 non
mos foi autorizalos a sair do país e con eles a moitos melleiros que
t.1mu 1ad os. po 1o ·1mpena
• 1·1smo e.que mo1·t as veces na h .ist'aria
· f aron u- voltaron á embaixada do Perú . 3 .187 recibiron permiso defin iitivo
cumplian prisión por feítos da mesma naturaleza . lnclu iase nesa
tilizados como mate.ria prima da co.n trarrevol.ución.
para residir nos seus domicílios. pasaportes e aut ori zación p ara sair
posibilidade aos familiares . Estados Unidos, que-tiña a principal resE n t res d.1as, a em ba1xa
· d a d e p eru· ene h euse d es t es e 1emen- do país co único requisito do permiso d e entrambos pais can do se
ponsabilidade mora l respectos des'tes antigos contrarrévolucionários , tos. Ninguén "coñece os dados exactos. porque a representación pe- trata de menores de 21 anos. 4 75 renunciaron dun xeito defini t ivo
- non 'ámosou presa algunha en ·recibilos e dilatou as visas a moitos
·- a11• contra·1 Ch egaremo
·
1o a sa b er con precision
· · · mais
··
ruana non tina
á embaixada e a idea de sair do país, farto s dos elementos qu e al í se
deles Camarioca foi, e por certo po<;le voltar a selo se os iankees
ad.1ante.
certo e que agora n1nguen quere cargar con e 1es. s re- . aloxaron . E les van recibir a axuda e colaboura do poder de cara a
se empeñan en provocalo a proba irrebatíbel da nosa xenerosa polt
d
d
t
d
p
t
A
d.
f
t
d
su a os a xun anza 0 anc 0
n ino o ron como 0 par 0 os poder integrase na nasa sociedad e. En total x a -son 4.41 O os que,
lítica migratória.
.
J
•
•
t es: un f e1xe
.
d e f o 11as so b re o d ere1'to d e asi·1o,ª e onvencion
. , d e dun xeito ou doutro, abandonaron o seu "asilo" . Os nenas de pri mon
Se esta foi e é a nasa actitude, ¿que x ustificación
poderian
v·
1
·1
N
d
· .., ·
·, · ·1ena. e causas po o esti o. ª
concreto. A gora 1'em b ranse d e que ma'r1·a e sucunda' r1·a tera'n dere1·to a voltar as suas aulas namentra du ter .Os gobernGs 'de ' Perú e Venezuela para amparar , 'asilar, dar visas,
· ·
1
·ll'
d d
d
p · f 1 d
·
!enen moitos umpens e mi ons e esemprega os. eru
e re a sua esta'ncia en Cuba. Os que se acolleron ao permiso defin it ivo
pagarlles os pasaxes e recibir como hé~~es a probados delicuentes
·b·
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·
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.
rec1 ir mi· spana 1 que cincocen os, -o no e go erno os
van t er absoluta pr1·or1·dade para sa1·r do pa1's. Esto deben sabela cacomuns e lumpens que penetraron poi a forza nas su as embaixa·d 1
.
·d
·b· d ·
·11
·
N
b
expresa que po
que poi
reci ir ous m 1 e iros · em ergantes. tego' ricamente os gobernos que esteñan d1'spostos a conceder v isas.
tlas aos que ner:nb.ernan tes .. se lles· neQabl!n as vi_sas cando as solif ·1 d 0 f. · 1 1
·E ·
h
1
d
·1 1
1'
.
~
non se
na
icia ·
iso non e ega. egun
os ca cu os ª 1 En definitiva, · Cuba é a que concede os permisos de saída . Na
c1tabcm .norrnal ep?cificarnet;tte?.
poden ter penetrado entre seis milleiros e dez miHeiro~desuxeitos. embaixada vai ficando o piar elemento, os mais xenuinos de licu en.
·Non sementes isto·. Estados.Unidos. nos.derradeiros meses es- ,'Nalgúns momentos repa_rtíronse astra oito miUeiros de racións de.ali ~ tes e lumpens e van ser os último en ir
·-rivo alentando dun xefto _desvergonzoso as saídas ilegais do país e o· ·· m·entos, antes que mo1tos escomenzaran a acol lerse. aos permisos
·
·
s
sa ·
secuestro de emr>arcacións Cl:Jbanas CUXOS tripulantes eran levados prov,isi'Or¡ais OU definitivos. para voltar aos seus domioílios, OUtorgá~ '9
O que mJis ofende e indig na ao naso pobo é que as axéncomo reens a Florida. Nen u.nha soa medida foi to~ada ~antia tais das ·polo .Gober'-r:io Revolucionário . Corrfo dí o pobo, mercaron peixe
. cías cablegráficas imperialistas e a prensa burguesa e der~ itista
actos val'.ldáli.C:o!l: Todo isto servialles .dé :·r.naterial de subversión e de e asustáronse coa cábeza.
sticia prej:>ag·a,nda-cont'ra Cuba . .
.· .. ·· ... .
· .,
· · Venezue'la é petroleira, é .rica, en parte grácias ao suor de dos USA, de América Latií)a e do mundo , tentaron· de fraguar .
· [Zstes feítos estimulaban as violaeións das .sedes diplomáticas países ao terceiro .mundo, poderi$ mói .ben recibir un bo número a imaxe de que eses elemehtos representan ao pobo de Cuba.
·
Non se podia agardar outra causa dos que, cheos de xenreira .
e das lei~. dó . noso país por eleme.ntqs que nqda tiñan que ver con
destes ·"asiliados". ¿Qué vai quedar sen.ón da demagóxia e a polit'iproblem,as ·de tipo po!ltico.
..
·
quería sobre· o dereito de asilo do IPactp Andino?. Pern o problerria e de jmpoténcia diante da crecente forza e prestíxio .da Revolución
·
lPor qué tais elem~ntos escollfan sempre as .emqaixadas non se resolve 'coa saída do lumpen. T,ense que resolver. a cuestión Cubana, atolecitjos pala crise económica e polo vigor e pulo do '
de Venezuela e Perú ·e non por exemplo as de México.,. Nicaragua, dos delicuentes que pentran pala forza n.as embaixadas: qué se fai movemento revolucinário e ViOgresista do murido non poden tapar a
Panamá, Jamica, Granada ou outras de América Latina ou o Caribe con eles .e queri se: responsabiliza coa custódia das sedes. O contr.ól sua .xenreira contra Cuba e os seus soños de destruir a nasa Revolu·
.
.
radicadas aqu '(?. Seneillamente, porque a actitude destes gobernos. estabelcido 'pala autoridades 'cubanas arreciar da Embai xad a de ció h.
Sumando a esto,. b goberno dos USA anúncia provocadqr¡;¡s_: ___
é de sinceira am istade e respectos a Cuba.
. :
.Perú é- polo . de agora de carácter provi$onal e hai q we chegar a acor.'· '
Por outra banda, non - podemos esq aecer que ·en Venezuela
dos definitivos sobre o particular . Esto vén significar que podemos e ameazantes. manobras militantes arrndor de Cuba, desembarcos de
"marines" e soldados na Base- Naval de Guantánamo, prácticas ae·
. xestouse e organizou:;e o monstruoso crime de Barbados por ele=· volver suspender custodia en cafquera · momento. ·
~ mentas f:jUe .tiñan relacións coa poi ítica e co actual partido gober- .
Pacto' Andin o cons,.idero.u. comenente convocdr . reas de mi~ado dos nasos mares e outras accións polo estilo : Non
é casual a coincidéncia destes feitos. Como·tampouco cecais seña canante, os cais nen xiquera foron xuzgados.
·
·
·
Mesmo non podemos esquecer q1:1e foi a Marina de Guerra un ha xuntanza especial pa.ra'protestar contra Cuba, que non fi sual a coincidéncia de epidémias e pragas no naso gado porcin?..
o tabaco e a caña, .pois por tras de todo isto pod_e estar hoxend1a
Peruana Cl,JXa xefatura . naqueles· días era .furiosaITTente reaccioná- un.ha xunta,n za espécial para protestar contra Cuba, que non '.
·
.
_
ria, ·pro chelena e ·profüta, a·que fundiu Flo porto do Callao . aos b .fixo.senon esúxir respectO á 'sua dignidad,e, ás suas leis e á · coma no. pasado a da CIA.
Nembergantes, é necesário ir.isitir que aínda non nos cone~~n
buques cuban.os Río Jobaqo e. Río o'amují . o 22 de xul io e o 9 sua soberanía.
. ·
'.
·
:
,. dabondo. As provocacións e ameazas fixeron tremar de indignac1on
de outob~o de l977. 'Ü acti..ial goberno do Perú coñeceu isto e non
,
foi capaz gé adoptar medida algunha.
¿Por que non protesta o Pacto Andino contra o .blo- ao noso pobo dun extremo a outro do 'país.
,
·
·
.
Para resPE>star con toda d ign ieade ,e enerx ia aos. nos9s nemi ·
Ao lor¡go destes anos practicamente soportamos con pacén- queo a Cuba, que dúra máis de vinte anos, criminal inten- .
gos o naso pobo organizou infinidade de. actos e m'ovi·li zac·ions q~e
cia os feitos irregulares acont~c:ido §- rnas sedes ~iplomáticas de Ve- to: imperialista de render por fame a un pobo enteiro?:
11ezuela e Perú. E.n moitas anteriores ocasións e por estrita cortesía
¿p 0 r qué ri.on protestan contra a ocupación pala [or- leván a· selo inconfundíbei da sua forza e o seu esprito revoluc•?nário. O 19 de abi·'il · conmemorarase o dazanove cabodano da h1s·
e consideración e respecto desos gobernos autoruzamos as saídas de
d
d
· ·
·
l
'tais .elementos . . ¿Mais ·acas.o crei?e alguén que Cubá ten que mendi- za un anaco o noso. terrxtorzo nacwna na Base Naval de t ória vitória de Gir.ón. ·
.
·· ·
· ái
- Para ese dia, as nosas combatjyas organ.iza~ións, de .m.as ;
'gar relatións diplor'n.áticas e so.m~terse ao chantaxe de calquer go- '.·Guántánamo?.
' .
decidir'on
con'vocar
unha
xiganteséa'
m·anifestación
·
que
destilar~
berno burqués deste· hemisfério ?. Esta · situación plantexaba dun 1 .
JPor qué non protestan · contra as amea~antes manió1
pala 5 Avenida ..... .
xeito apremian~~ i~postergábel non sementes qué se debe enten- bras yankkes arredor de Cuba?.
. ·
/
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EUSKADI
A sema d.e,

nunha · céntrica

. Coa tónica .xeral da desmovilización imposta desde as "prudenp raza de Barcelona .xu ntouse o
tísimas" posicións da esquerda reformista, celebrouse nos Países Caque ll e poderiamos chama r a "detaláns o primeiro de Maio. A o ut rora histórica xorhada d e loita e de
reita si nd ica l", rex-i.onali sta, autoreivindicación obreiras está .a r~co br~r o " amá bel" aspecto franquista
nomista e' amarelecida: SO C,
de fes.ta que de feito nunca se chegara a perder de todo a través do - CADF IC e un peque no gru po retránsito á chamada "reforrna democrática". ,
cén esgall éJ dO-dos ''Co l. lect ius de
T ra balla dors'!, d iscon for~es cos

da

ºª
JS,

us
n-

as

io

Nas nosas lll es, no'n houbo
máis xornada que a convocada
polas centrais sindicais da rutina
e o apaciguamento, que resu ltou
un paseo de menos de duas mi l
persoas pola Ciutat de Mallorca,
clamando obedentemente pala
élu tnnomización- da "províncfa r! r Ba leares" pola via constitucional española "cientoci ncuentayunera (ou no seu defecto, un
143 "bo n" . Grácias).
Na Ciutat de Valéncia houbo non unha soa, senón duas. manifestacións. A convocada polas
CC.00. e máis UGT (máis os partidos da esquerda dixeribel ,PCPV
PSPV-PSOE , MCPV e máis LCR),
xuntou unhas dez mil persoas. A
convocada polos "Col.lectius de
Traballadors", CSUT, SU, CNT e
MU P, que pasou pouco dos tres
milleiros de manifestantes; nesta
segunda manifestación, que representou ademais a primeira
aparición pública no País Valen-ciá dos CC.TT., as consignas eran
referidas á necesária loita palas
liberdades nacionais, contra do
"Estatuto del Trabajador", contra do Acordo-Ma rco e contra do
paro. Pechaban a manifestación
o PSAN e máis os "maulets", a
carón dos grupos antinucleares e
máis os mentados CC.TT. Oeste
sectores sa íron as consignas sobre da construción do sindicato
nacional e de clase dos PP.CC. e
as non integraveis de "Fora les
forces d'ocupació", "Oue s'en
vagin" e "lndependéncia". A-manifestación pechouse co canto da

l 'n tern acio na l.
En Barcelona non houbo
unha nen duas, senón tr.es mani festa cións. Dunha banda, a máis
ou menos homóloga de todas as
demáis manifestacións do Estado · .
CC .00 ., e neste cas~ CSUT,
SLMM, UST EC, STAT. Doutrá
banda, e nos sectores situados á
esquérda e dereita cada seu das
opcións representadas, manifestáronse en distintos lugares, dunha banda, no Fossar de les Moreres (histórico recinto donde están enterrados moitos loitadores
que cairon na defensa de Barcelona cando o exército borbónico
franco-español ocupara os Países
Cataláns a primeiros do século
-XVIII), houbo unha concentración convocada polos CC.TT.,
STG, SANFISemáis COLL. Nesta concentración, que recibiu entre outras as adesións da 1 NG e
LAB, lembrouse várias veces aos
loitadores independentistas cataláns que están na cadea ou no
exilio, asi coma aos que teñen
caído na loita contra das forzas
de ocupación. Seguramente que ·
a consigna "Llibertad patriote_s ·
catalans", coa de "lndependéncia", unha das máis coreadas. Xa vier Mitjá, dos CC .T T. , deu can ta do proceso de creación, a partir das organizacións convocantes do acto, do sindicato nacional e de clase dos PP .CC. que seguramente celebr_ará o seu "Congrés Constituent" nos meses a vir.
Igual ca en Valéncia, o acto rematou co canto da 1nternacional.-

su:

presupostos m¡cionais destes e
dispostos a lle dar pu lo a u ñ si nd icato rexional de Cata lunya,
pro_xecto gl_osado p'olo secretário
xeral do SOC. Esta concentra ción contotJ ~o apoio da CDC (o
partido dó·"mólt honoráb le" Jordi - Pujol, sucésor de T arradell as
na ~Genéralitat) e da recén fracasada candi.datura ao Parla ment
de-Catalunya "Nacionalistes d'Esquerra", froito tam_én de esgalla mentos· po'la dereita do PSAN e
do Front Nac ional de Cata lunya,
asi como de certos sectores eurocomunistas e nacionalistas moderados.
En suma, e com.o se aga1<elaba, p0idemos ver, na medida en
que as condicións o permitiron,
que se manifestaron as duas tendéncias sindicais parellas ás duas
posibeis opcións poi ít icas: a abú1 ica
desmovilizadora, reformista, e a ascendente, rup t urista;
onde as cond icións foron menos
fayorábeis, a desmoY'ilizac_ión
imposta desde o reform i"smo estatal ista, pode dar unh a medida
da,, tarefa inmensa que ten pran te~ a da a esquerda revoluci o nária;
onde os campos nen están ben
delimitados, deuse a co nfusion
déscrita en último lu ga r: _Supost os "i n'dependenti stas", ccfd o _
con codo có part ido do "goberno" . (por deci r algo ) de C~ta lun 
y a, por un lado , e convocando
cos eu rocomu n istas por ou t ro,
com o fixeron en vári as coma rcas
de Catalunya_
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XAVIER ROMEU
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ESPAÑA

A FEBLEZA DO

Novo·GOBE.RN-0

XOSE LOIS G. LABANDEIRA
O goberno que saíu da crise mini~terial desta primavera naceu
criticado por todos os médios poi íticos tanto da oposición como dentrn da própia UCD; por terse tardado vintedous dias en solucionar
unha crise que non se prometía tan longa, polo método empregado,
que se valeirou nos trapicheos portas adentro da Moncloa, palas persoas que o compoñen. Palas actitudes coas que nace u parece que non ·
vai a facer máis que colocar parches -cuxunturais nos problemas do
Estado;, pero sabor de todo 'p olo escoramento á direita que supón ao
alonxar do poder aos sectores socialdemócratas e liberais da UCD en
favor da democrácia cristiana e dos servos do Presidente Suárez..

O feíto de que Suárez insiste
~n manter ,~º ~orn e que aparece
?mo o ma1s fiel colaborador, o
vi cep residente segundo Fernando Abril, quixer~ alonxar dopo~~r. a todos o_s _representantes da
cialdemocrac1a ?entro da UCD
8
de que o sector .l 1beral non con;: tampou co co n n~ ngun h a carteidentro do gabinet e, que coa
entrad a de homes como J . Lui s
Alva re2. ou O rtega e o·1az A mb rona se inc 11
•
· •
na e1ans1mam
ente- a
banda
d
d.
·
·
·
·
_, . a 1re1ta crist1an odemocrata f1 x r '~t.-f h
' •
•
.. , . , o "'ue as er itreas de1 d 1re1t1zac 1on do· Gobern o e que
acusaban
·
. · a uarez d e usar xe1tos
f ranqu1stas na s
d
1
· ,
. . .:
ua remo e ac1on,
non se ...f1 xera
esp·erar
. ., por par t e
.,
da opos1c1on
·
·
-·

rior, Juan José Rosón, leva tamen
moitos anos sendo o principal
foco de actuación das baíldas fascistas españolas e é ben sabido
que en determinados barrios e
mo.i perigoso levar ca!quera clase
de escarapela ou pegatina de grupos da esquerda ou vestir dun
xeito que aos fachas non 'lle gusta. Pero no presente an o pó dese decir que act ividade des.t es gru·
-- · é· moi co-'
pos t en arrecia
do e asi
.ñecido o caso de Yo landa Gonzalez a x oven est udant e que foi
asesi nada por mil itantes de Fu er. antes
za N ueva pero poucos citas
,
unha bomba enviada pola ex tre•
•
ma d 1
re1ta
éstoupou nas mans
·
. -·
dos secretários do Club
de Ami
.
gos de l·a Unesco; as contrnas
agresións no popular bárrio de
A EXT REMA DIR EITA
Malasaña e a descarada actuación
SIGOE MATANDO
des.tas bandas fascistas· durante
1 •
xü íciQ do Caso de A t ocha. Non'
· · A c_idade d;e Madrid, da que ·
fai máis de, qwince dias en qu ~ un
· ·, 1eva- mo 1tos anos.senda Gober11axo.ven ·militantE? ,da CNT foi ·apudor.Civil__ o n9yo Ministro do lnte- . ' ñalado por xq_
vens ultradereHisI

s ,

o

tas e o pasado dia vi nteo it o un
grupo destes tomaba po r a$ª~to,
armado de escopeta s e pi st ol.as
a Faculdade de Direito na Univer·sidade Comp lutense, fer indo a vários estudantes. A po licia apareceu só cando os fascistas se foron para disolver a manifestaicón
estud iantil que se formou a continuación.
O último destes atentados
ocurriu o pasado pfimeiro de
maio á sqída dunha manifestación . de traballadores cando t res
· mozos dunha AA/VV eran apuñalados tamén por membros da
extrema direita, un deles, Arturo
Pajuela morreu despois. O ent erro, ·c.e lebrado o pasado domingo
· fo i toda unha ma nif estaci-ón de
repulsa e ·de esi xé ncia de resp on sabi lid ades po r parte .dos m iles,
. de asistentes. .
Pero o máis sobresa ínte e
que a ·pesa res de q ue estas ba n'das act úan pract icam ente á 1 uz
do d)a e.q ue tod o o mu ndo coñe.ce :aos seus integrant es non hai
deti c;J os, agás dos dous ca.care xa. dos dous asesinos de Yolanda
González, caso no que, por certo
non se permitiú a detención do
xefe de información de Fuerza
Nueva , pese a que apareza como
instigado( do asesinato . As i os
fascistas segu en ceibes e semen tándo o terror pra ti'camente na
Ín'lfS? Un f da q ~.--:

DOUS -BlOQUES
0 DE MAIO,
Ho· 1_
O prime iro de Maio deste ano nas catro capitais de
Euskadi Sul 'c aracterizouse polo descenso de participación segundo
todos os ob~ervadores, sobre toda nas centrais sindicais CC. OO.,
-EIA-STV e UGT.
,
En lruña é de destacar sobre todo a auséncia de UGT- anque
se poide,ron _c ontabilizar ·varias pancartas firmádas por agrupación~
de fábricas desconformes cóa actitude desta Central con respecto
ao primeiro de Maio. ·
. A manifestación estivo devidida en dous bloque~ o primeiro que
agrupaba a CC.~O., USO, ELA-STV, SV,e CSUT; ~ o segundo
maioritário composto polo si·ndicato da esquerda aber.tzale LAB
agrupados darrado~ cto cal manisfestáronse tamén outras organizac'ibns --eomo as xestoras pro amnistia; á coordinadora abertzale
socialista KAS. Coordinadora de paragos, LKI, comités antinucleares CNT; STE-EILAS. ·.
•""' En Gasteíz a manifestar.i 6n cipacion entre as Centrais 'E LA,
foi encabezada por unha pan ·
· CC. OO . e- UGT, sen do ta mé n
carta de ~ UG T , E LA-STV e
o- grupo máis ~ompacto o for CC.00 . -que dec ia "Contra la
mado por LAB -no ~ue se po- ..,, '.!;>.
ley de empleo de UCD, Gora
dian ver pancartas firmadas por ~
Euskad i ko la ng ileria ' .
HASI, ·KAI, ETA, H B, xestor:as
Despois saiu outra que le pro amnist1a
Antinucl-eares . .
vaba . unha panca·rta unifürla firFf' ministas, Parados,LAIA etc
macia por LAB, CNT 'Je, SU .
Esta manifestación remaT8nto a manifestación de N-afa- ·
to u ·con enfrentamenfos con
rroa como a de Ar_aba transcumi litan'tes de F .N. que desde
rriron sen incidentes e disol ~
que a sua !?ede lanzaron bolas
- veronse pacificamentes .
de aceíro e. tres cocte les moJoEn Donost i sa íron dos blo-.
tov sen do alcanzado nas tem pas . por ·unha destas bolas
ques cra ra ment e diferend ados
senda o primeiro protagbfrizarle aciro un mil ita nt e de LAB .. e
do por C.C .0 0, E LA -ST U e
o correspGn sal de "Lunes EUGT no que se ppuido consc9nomico" entre outras per - .
t at aar o descen so de particip asoas.
ción con r:elación a ,anos ante- Con relación a estes indri ores.
dentes é -de dest acar a nota a-Este ano é de ·destacar a
pareci da no Diári o EG 1N que
participación de Euskadiko Esdi así : "J -L . . Aqu í Li née-0.
kerra co sindicato ELA-ST U
Cámbio . EstolJ aquí en F. N.
ao 'que aport ará n a sua panca rHa i uns sete ou o ito x ovenes e
o local esta fo it o unha por-qu eta xa que como e sabid o esta
ria. D in qu e t eñen med o sa ir a
organiza c;:1 on abqndonaron o
que lles den unh a pal iza. Cámsin di cato LAB pa ra ir--se in t e_b io".
gra r os -seus m ilitantes a n ivel
Se lles parece vounos
individual -na Central E LA-STU .
saca no r:neu coch e, coqu e a fú r ié ·
.O grupo máis num eroso
popú lár')fe apl acará cren do qu~·
aportou no o segun do bl o qÜe
van detidos. Logo eri nas sol que ia en cabezad o por u ñha
t and o pro al para :;e vaia n a sua
pancarta f irmada palas enprecasa ".
sas en loita a contin uacion
Res. posta · de J -L : "afirv'ianse as p ancartas f i rmadas
mat ivo, Afi rmati vo. Sácaos o
por STEE-EILAS , EMK,SU.
ant es pos íbel ". Pola tard e
L K I , LAIA Comi t és Anti nu~
EG 1 N pu ido confirm €l r na xe·cl ear.es . xestoras p ro amnistía
fatura sup_erio r de poi icia que
LAB . e ET A; cer ran do xa a
non se _ pro ci'ucira ningu nha
man ifestacion un bl·oque co mposto po la CNT. detenc ió n.
Ent re as cons ignas que se
· A. OLAZIREGI
lanzaron podranse es.coitar as
qÚe ian contra patron ai' a leí
básica de empreg o , etc Pod1anse ouvi r outras como "G ora
' ETA M ilitarra" , " Soria A'~ata
suna", - " la lucha armada es !a lucha del pueblo' ". Destacando
sensibelmente a de "A l kortá
millonário- suelta el talonár io".
Face_ndo erara ref eréncia a carta remitida polo presidente -do
"Banco 1ndustrial de G ipuzkoa" Sr. A l korta a todos os
medi os de difu sión negar:idose
a pagar o "1 mp ost o revo luci ona rio a· ET A ". Can do o f inal da
mE1nisfestaci ón ent raba ao Buleva rd un riumerosao fato de
manifestan tes que entraran de
di ante diri nxi nse ao Goberno
M i'litar ~endo i ntercep~ta os po'la Pol iéia Naciona l q úe .se enEdi t aqa po·r " PROMOC IONS cu ¡_ TUcontraba situada nas cercan ias
RA IS GALEGAS S.A ." so b o patroci éome.n zando co disparo de bo nio da "ASOCIACION SOC ID-PED AGOX ICA GA L E:GA "
tes de fume e co l·anzamento ·
de pedrás. por parte dos maniSUBSCREBA$E DESOE XA!
festan t es continuando os enfrentamentos astra as t res da
Ingrese o import e da su sc rip~i ón
an ual de 1.200 pesetas na conta
tarde Logo volvéronse a rep e01-500.000-5 do Banco de V izca ia,
tir
incidentes astra practicaSucursal da Aven ida de -Buenos A ires ·
mente as dez da noite
en Ourense, po r xiro post al , transferenEn -Bilbao tamen se deu
-'.:i~<mcaria, ou talón, ind icando seu
rr me, apelido e dornicil'io . : . - '
descenso no nivel ' de partí" '
1
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DIANTE D.A MORTE DE· TITO

A GUER~A FRIA. O.CCIDENTAL

·J. NA VA~ RO.-L L.MO 1X
O dia primeiro de Maio a meirande parte dos embaixadores e agregados militares HÓs países occidentais (once da OTAN
ademais dos de Austrália e Irlanda) non asistir.on aos actos conmemorativos cele.brados en Moscu, presidid,os polo xefe de Estado da Unión ·soviética Leo.nid Brezhnev. O motivo .alegado
foi o seu rexeitamento da intervención soviét~a no Afganistán
e da permanéncia de trC?pas da URSS naquel pá~.

Tito morreu. O corazón do vello ·mariscasl -87 anos, ·presidente
vital ício de Xugoslávia, a último ' dos grandes per~oaxes poi íticos s.upervivirites da 11 Guerra mundial, ·deixou de latexar na tarde do c;tomingo. pasado no centro clínico da cidade de Ljubljana ~espois de
, cento trece dias de loita coa morte.
·
_

A dor pala morte . de Tito é

x~ral naquel país ondé o maris·•

:cal . era popu larmente c'o ñecido
como o "starij" (o vello). Desde
· o luns pol'a noite o feretr:o do
~iaer xugoslav.n estivo exposto ao
homenaxe 13opular na Asamblea
Xeral de Belgrado e o xoves
ei::iterrouse con asisténcia de
moitos
dirixentes
mundiais.
.Mentras, . Xugos l.avia encara a difíci 1 tarea de gobernarse sen o· ho.:
me. que a forxou corno estado
soberán e a dirixiu dende 1945.
Desde a morts de Tito unha di- ·
rección rnlexiada de 8 membrns
ocupa o seu valei~o.
·

"A CLASE OBRElf'.lA, AOS
TRABALLADORl:S E CIDA~ DANS .AOS POBOS DA REPUBLICA1 SOCIALISTA FEDERAL
DE XUGOSLAVIA O CAMA:
RADA TITO MORREU"
Con este laconico mensaxe
anunciaron o dpmingo as autoridades Xugoslavas ó pasamento
do· home que gobernrn.,1 o pa Is
desde o fin da 11 ·Guerra mundial.
O mariscar Josip Broz, TitQ, de
87 anos, · morria o dümingo ás
15,05 (ascatroe cinco hora español'a) no centro el ínico de Ljubljana or1de estaba internado desde
o .f2 de xanéiro.
O mecanismo ceremonial co
que Xugoslávia honrou ao seu di - ·
rixente difunto pÚxose a andar.
O luns ás 8,30 da 'mañá,.,-un .alongado toque de sirena '. anuricf.?.u a
sa ída, desde a estación do fren
que transportaba o fe retro. de Ti.to. O tren que o finado lider utilizara en vida para as suás viaxes.
por Xugoslávia detlvose e~ Fa-

bra, a tapital de Croácia e pals
natal de Tito, Onde lle rendi.ron
o derradeito homenaxe. O .com.boi fúnebre chegou a Belgrado o ·luns pola tarde e foi transportado astra a sede -da Asamblea Xeral Xug.oslava onde permanec.eu
exposto astra o ~oves pa la maña .
Tito foi enterrado nos . xardins
·do seu pazo residencia de Belgrado, ao pé do museo 25 de maio
AS FUNCIONS'DE- T-+TO . ._..
que se erguera en memória do liREPARTIDAS EN DOUS .-der falecido :
OR.GANISMOS
A enfermedade de Tito pasa'A · partires de· agora as fun rá á história como a máis longa e
cións que desempeñaba Tito co. dra.mática agonía dun estad ista.
mo Presidente Federal e PresidenTodo empewo sábado 12 de xate da Liga dos Comunistas de Xuneiro cando o mariscal ingreso~
goslávia van ser repartidas en
na el ínica de Ljubljana ·queixándous organismos : O Consello Fedose de dificuJdades circulatór ias
derál, de ·oito membros (un por
na sua perna esquerda. Nen a pricada repÓblica Xugosl9v.a) · e o
m(3ira operación, nen .unha semaPresidium do Partido, de yintecana de medicaciém intensiva detro
membros .
ron resultado ~ o 20 de xarieiro
O consello Federal dirixirá
·os médicos víronse abrigados .a
colexiadamente o país anque un
amputarll'e a per.na esquer:da (se- .
dos seus membros abstente o cargundo se di co desac;:ordo deste).
go de presidente. Esta dignidade
A recuperación transcurriu
recairá en cada un . deles por o
sen novedade astr.a o de.z .de fe- .
t€mpo dun ano e repartírana por
breiro no que unha série de GOrnturno '. b primeiro Presidente seplicacións (quizais motivadas pará Lazar Kolisevski, de 66 anos, la medicación) situaron a Tito
representante de Macedónia .
nun estaqo crítico. DE?sde entón
"A maquinária do 'partido coa sorte do Mariscal estaba praticamunista será dirixid~ por Stevan
mente botada, ·
'
DorJJnjski, outro dos membros
Con todÓ, a fortez.a física
'· do Consello Federal. O que se
do vello líder e os .esforzos ao
consideraba a man direita de Tiequipo medico (contou
asesoto, o representante de Croáéia
ramento de espeeialistas franceVladimir Bakaric, ten a sua capases, alemáns, norteamerkanos· e
ci.dade de trabal 16 relativamente·
soviéticos) conseguiron mantera'
limitada por unha gran enf.ermeTito con vida . Nos últimos dias
cj'ad{pul manar, pero- con todo
parece que o dirixente Xugoslaformará tamén parte do Cof!sello
1vo -un home corporento- pesaba
.Federal .
só 35 kilos . .

co

, CORONACION ·DE BEATRIZ, RAIÑA DE HOLANDA
. Mércores 30 de abril a princesa Beatriz , despois da abdicatión ·da nai, foi coronada ra íña
de Holanda. E mentras se dese·nfolaba a· ·acto de :coronación seguido por simpatizanates monár. quicos, ün verdapeiro exército _
de máis -de cinco.mil policias da
- "Ur:iidad.e Móvil" daba batalla e
facia frente tan mal que ben ás
'manitestacións dos anti monárquicos e outros movementos de protesta', a maior parte déles señ
ideo'loxia c.oncreta pero vitimas
dunha situación $Ocia! contra a
qÚe se ..revelaban. Os enfreñta-'
mentas duraron m~is de doce harás. e po~ vegadas a pcilicia .tlvo
que, rec.uar.
_
En -Amsterdam, teatro principal, o balance é de máis c:je catrocentos feridos,· entre eles 'máis
de cen ¡'.)Olicias, -a raíña foilles
facer unha \l.isita :aO dia segui'nte
1
ao hospitat: 'rfo .qt .1E) se opabé;m·

por certo en moi mal estado- e
ae moitos · millón~ de flori~s de
danos mater,i_ais. -

trevistan· ao grupo responsa bel:
"somos un grugo _de anarquistas
de Am.sterdam e loitamos.contra
a m'onarquia ... " ·
Segundo - os.· observadores,
. - Durante a i[ltervención de
Amsterdam vMu o 30 de abril o
· Beatriz, podiansé ouvir as sireas
dia máis cruel da sua historia. re~
da policia que actuaba en Rokin .
voluciohária. As autoridades ofi- "
E asi todQ o .dia e astra moi
ciais
os organismos, de prensa,
avanta.da a noite, todo acto ofi-·
rádio e- televisión de dereitas cal icial ou monárquico ia acompañafican e'stas manife;tacións de' ~pudo do seu acto revolucionário en
ro vandalismo". ·
Kinkerstraat, Waterlloplein, Ans,
' Pala maña e durante as· alotelstraat, _Munt, Konlngspleln e
cucións da Xuli'~na e da Beatriz,
Rembrandtpíeir:'l .
.
no Dam estoupa a p.rimeira bon:i- Pala sua ·banda, VARA~ rába de fume no médio dos manidio STAD Amsterdam combinafesta.ntes moriarquicos e a pou ·
ron perfectamente ambos aconteicos metros das' r'aiñas-princesas.
cementos. A ·cada · comentário
A l·ocutora de rádio VARA un
dunha escea monarquica seguía
dos.organismos de esq·uerdas, que
un comentário dunha.· escea de
organizaba O' reportaxe nacional
· 1óita coa poi icia e entrevistas de
bota ·con mo ito numor: "E fanmanifastantes, o que- lles trouxo
tástico que se podían botar bom:unhas p_rotestas da par,te do gobas de fumo. nun acto coma ésberno e dos organismos de rádio
te..
- uas horas máis tarde en ~ televisión de dereitas, que os
presentan coma ,prpvocadores .
das manifestacións:
A prensa holandesa do dia
seguinte trafa comentarios sobrE)
os reportaxes. deste dia_no estranxeiro, entre elas no Estado español e ao parecer a RNE e a TVE
fixeron un corto reportaxe deste
d ia e. nen talaron das aiani festa . cións de protesta nen 'rfasaron as .
- imaxes da bomba de fum e ·no
Dam . Como di o refrán : ''.Onde
sai fume é qt1e hai lume".

e

DOMINGO PRIETO
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~. Este ven a ·ser un feito máis da dinámica de "guerra

fria " .

novamerite emprendida por Occidente que sinte fortem ente
ameazado o seu poderio mesmo as própias bases da subsistenéia do sistema imperialista . En recuo permanente (de derrota
en derrota en todas as partes do mundo) e atafegado pala crise,
está a xerar unha forte. sicose de belixeráncia e de agresividade
que resulta seriamente peligrosa para a paz mundial e a seguri
da de internacional.
.
O intento de consolidación poUtica do sistema ven da man
do acceso ao goberno dos partidos máis conservadores e da traxectória marcada polos elementos e sectores máis agresivos -os
ch·amados "falcóns"- do imperialismo. Toda unha ampla con traofensiv·a está en ma~cha nos diversos frentes para -a defensa
do "mundo· libre", dentro dun clímax de terror e de escalada
militarista, contra o comunismo destrutor e. bárbaro e os seus
aliados. A percura de coesión social ao redor dos pla.n texamen
tos e obxectivos imperialistas (en boa medida xa acadada nal 1
guns·dos Estados occidentais ) vaise asentar'. ao marxe das su~s
coberturas ideolóxicas concretas, en dous pllares fundamenta1s
e complementáries : o e~nocentri'sr:io euro-occidental e o senti mento de estar ameazados de perta .
Dentro dese cadro podemos situar as derradeiras actitudes
do m~ndo occidental que revelan ademais a sua propia realida
de descarnada. Os EE.UU. como potencia hexemónica van si
nalar os 'pasos a dar e a coordir.iar a acción e os demais estados
do r-iúcleti imperialista van a seguilos, pese ás contradiccións
que poida haber ent(e eles e ás reticéncias que poidan existir.
A posición da CEE en relación ao Irán no'n deixa lugar a dúbi das. E a campaña antiSüviética polo caso afgano, tampouco.
.
As accións concretas emprendidas polo imperialismo para
frenar o avance do movimento anti -imperialista no Terceiro
Mundo e á crecente inf.luéncia do carripo socialista, ven a su marse un aspecto fundamental para o novo periodo de "guerra
fria" que está directamente relacionado co xa expresado antéri'ormente: o lanzamento propagandístico, machaconamente
reiterado desdr:rperspéctivas distintas e por organismos e personaxes diferentés, do feíto da inferioridade militar de Deciden.te
-en concreto da OTAN- frente aos países do Péilcto de Varsovia ,
e por conseguinte da necesidade de modernizar e a:npli~r os
médios "defensivos" occidentais. Acompañado, erara esta, da
sensación da posibilid~de real e próxima da guerra mundial,
guerra que só o ""equil íbrio do terror" a detención do "expansion'ismo soviético"' poderian evitar.
· Drta campañ'a propagandística encubre xa os pasos dadós
na carreira a·rma¡rlentis~a occidental (bomba de ~eutróns, f~r
tal ecimento da OTAN, instalación de bases americanas en d~s
tintos puntos do globo , etc.) e tenta paralizar o proceso ·de distensión e de todo posíbel avance no camiño do desarme r:n.undial, ademais de asegurar ao Occidente a superioridade mil 1tar
imprescinc;iíbel par~ 'i ntentar· manter, cando ~enos, o 'statu
q uo" a nivel internacional e frenar a liberación dos pobos e o
proceso de descomposición do imperialismo .
Pero ao imperialismo vaille ser difícil, ao fin de cantas, es·
quivar a ·r ealidade que supón a coexisténcia pacífica en q~e están interesados non so o campo social ista -a quen cabe atribuir ,
p or certo, practicame11te todas as iniciativas para o desarme ~
para o control e eliminación das armas nucleares- senon os pai ses-do Terceiro Mundo, expresamente e x pli~itado na s.exta Con f eréncia dos Non A l ineados, e to'dos os pobos do mund?·· ~ s~o 
bre todo, \Jaille ser difícil parar a marcha inevitábel da H1stor 1a
q ue o ten condenado a mbrte na nasa época
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DIPOBTISA public:idade ~ qu.e n · partici·pa
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VUELTA

Despois··~e ·trece anos, a "Vuel.ta a ·España" vQltou a pasar por Galícia. ¡ Xa tempo 'era !, din os aficionados. Pero este aoo, como tantos ofJtros tampouco hai ningun ciclista galega na ronda española,
. anque agora está a rexur.dir dunha crise provocada pola federación e
grupos económicos aos que_non He interesa que haxa gal egos destaca- ·
dos xa que quedan alá lonxe e ade'!'ais o consumismo aínda non está
potenciado to"tplmente. En Gal ícia, na colonia, a d91?endéncia e o
pouco alcance dos médios de comunicación facian po~co rentáb~I a
'propaganda .. Asi, ~s-car!eiras ciclista~ ~an s~do ve.í~_ulos de propaga!1da e os equipos mantenense en func1on da .rentab1hdade propagand1stica o mesmo que as carreiras e as etapas. Os aep~rtist~s sofren a explo~ación e a_s masas a agresión da propaganda: causas do capital. ..

11

EN GALICIA

1

Porque neste sistema todo se
rnide segundo a rentabilidade económica que se · vai obter. O
deporte á un médio máis de consegu ir esa rentab_ilidade e o que
debía de ser uñ pen comun estru\(}rase de, fo~rna espe~táculo~negócio-gananc 1a. Por 1so mo1tas
probas deporti~as deRen.de~ da
rentab ilidade directa ou 1nd1rec~
ta qué s~ poidan sacar delas.
un·dos exemplos máis eraras
do deporte-comércio son as probas ciclistas, meras ~ampañas
publicitarias o~~e uns homes-anúncio son ut1l 1zados para chegar a uns potencia Is consumidores.
Todo se mide d~sde o ángulo
económico. Os equipos fórmanse
para obter publicidad~ e as probas, as etapas, o re,.omdo, a mesma competición en si, o chegar
antes ou despois, non é un feito
deportivo senón comercial. Todo
o tinglado desta manifestación
deportiva é un gran cartel aunnciador onde o ciclista actua como recramo.
Os organismos oficiais, axuntamentos, diputacíóns colabouraff non para mostrarlle aos cidaoáns un espectáculo deportivo,
senón para· promocionar a localidade ou a provincia cara o exte~
rior .

No médio, pagando as-consecuéncias, 1,1ns asal-ariados que en
vez de praticar deporte serven-a
uns determinados inter~ses com~rciais, e os. :onsumidores ?~fr1ndo a agres1on dunha p1,.1bl1c1 dade non por encuberta menos
agresiva.

A "VUELTA" EN GALICIA
Despois de trece anos a "Vuel ta" voltou a pasar pala nasa nación. Astra agora as casas comerciais non tiñan interés no naso
mercado e as nasas carreteras
non reunian tampo!JCO as cóndicións indispensabeis para o paso
dos ciclistas e moito menos para
mostrarllas a Europa. Agora xa
fixeron uns accesos, arranxaron
duas minimamente e astra ternos
unha autopista.
"El Correo E.spañol -EI Pue~
blo Vasco" deixou de organizarfai duas tempadas a ronda cicl ista española, xa non lle era renta-·.
bel , e para que non desaparecese o ciclismo cc5merciaJ no Estado',:..
quedando uns sen traballo e un- ·
ha federación mermada dé recur
sos, esta despúxose a .Levar a termoa organización.
Gal ícia estaba deseosa de ver
pasar outra vez ·a "serpe de ro-

se lle vai viaxar
faga turismo_
/1

na casa"

m

A SUA CASA E SUA. E VOST.EDE VIVE COMO OUER E
VAi ONDE OUER. AS CARAVANAS E COMPLEMENTOS CATUSA TEÑEN TODO O .OUE FAI 'FALLA.
ASTRA O PRECIO E BON.

>

\

J.·

. CARAVANAS ·cATUSA
..__ .

.
.,
v:AcAcioNs e
.

~

e·coMo

uN· ;,'LAR" ~ARA LEVAR NAs
FINS DE SEMA[\IA.

(D coME~Ciil"iiMas
Perpetuo Socorro 1 ·
Telf. 217080 '

Lugo

Navia Castrillón, 12

General Franco, 24 ·
Telf. ~5067~ .--· _ _ y¡_".~.~~---·..-·--··-- Pu~~t~s~:-~odrig1:1 ez
.T~lf. 560704 .

das" e .o Club .Ciclista de Santiago 'fixo todo o que puido para
que este ano poidera ser real ida- .
de o feito _ i Por fin ! , suspiraron ·os aficionados, os ciclistas
·van vir as carr~teras gal.egas, ver~
dadeiras rompepernas . Catro etapa$ ía_nsé celebrar en Gal ícia,
que se quedaron en tres, x.a que as
aportacLóns 'económicas dos distintos organismos rion . foron tan
grandes _como _ esperaban : _Das
duas mil que deu algun axu ntam·ento pequeno as cerca de médlo millón que gastaron outros,
é aportación dabondo para financiar' unha campaña publicitária
de empresas españolas e algunha
mu ltinacional .

Gal ícia canta hoxe 'con 2.1.so't_ie~des c~cl istas~ Pontevedra te·h

oito, Coruña seis, Ourense catro
e Lugo tres , con máis de duascentas _licéncias en total e equipos
como o Spol-Riego que se pode
codear entre os millares do Estado. Alguns dos nasos corredÓres
como Felpete serian auténticas
figuras. se non fosen por as tram pas e zancadifias qLre lle están a
pór a federación e os intereses
comerciais.'

Gal lcia necesita- unha Gar'reira,
pern unha carreira para GQI ída-eos galegas, onde non manden sobre o deporte os -[ntereses alleos .
Fácer unha proba para prüfesio-_.
nais onde quedar.ian excl uidos os
corredores galegas seria un erro ·
irreparábel e unha agresión máis
aó deporte gal ego .e a Gal ícia. ·
Un mónta_x e comercial parecido
a_"Vuelta" en pouco o beneficia- ,
ria.
·
•

PUCHE,IRO

En Santiago, comenzo da ron :
da en terras galegas, recibiuse a
"Vuelta" con folclore, Xunta e
botafumeiro inclu ído; discursos
e entrega de mailllots ao alcalde _
L9go, durante tres-etapas, espectación, xente deseosa de ·ver, ·algunha .por vez primeira unha carreira ·'ciclista qué di-scurriu por
. unhas carreteras sen dificuldades.
Ademais foron unhas min ietapas
para as que se facian antes, 134
Kms. de Santiago a Pontevedra
195 de Pontevedra a Vigo, por
opor un 6'!xempfo das -etapas máis
cort,as e máis loñga parecen~ un
paseo para as que se viñan a e.ele
brar fai trece anos

PARA O ANO A VÓLTA
A-GALICIA
Dada a aceptación popular
qúe acadou a "Vuelta" estpse
pensando firmement~ _en rz.\§n~ar
unha "Volta a Galicia". Os· patrocinadores serian en princjpio o
Banco de Bilbao e a Caixa de
Aforras c;le Ga.li~ia, levando a.órga!fizáción.o "el~~ ciCI ista dé~ Santiago_
Gal lcia necesita un~a campe- ·
tición ciclista de altura, montM a
para promocionar ao cicl ista...,que
está a rexurdir. Os tempos de
Ponte, Delio R: Emilio , Rosales,
Calvo, Botaha, Riera, · Neirai
Angueira etc. poiden voltar.

-~

"Os ciclistás,. obre iros mal pag_os" (Fotos: Albán ).
"Cada acción da "Vuelta" é un montaxe publicitário.

;llixiene e panacea
~YrIEIA KAI
.

tIANAKElA

A TESÉ .EPIDEMIG>LOXICA

da

.cu

ANXO RODRIGUEZ
O concpeto de adoescéncia, no co ntesto xeral d o ere.
Hai tan;1$n evidén.cia no noso médi_o de re1ación es.ceme nto e desenrolo humano e mesmo as suas implic~c ións
trerta e~tr~ embar~zo_ en adoescente e perigosidade con rissócio -históricas é relat ivamente recén. Considerado en toda
co obstetnco, to 'l<:e mr~, p.a,rto lento e com plicado, morte .
a sua amp litude e especificad e, o perfil sanitário da adoes- .
¡ ue1 peral ou compl 1cac1on postparto, bai xo peso , do
cé ncia é moi comp lexo e confl icti co e representa, nas socic·-·
producto, prematuridade , mortalidade pre ou neonadal. En .
dades e es t ados, que non te'ñe n previsións e p lanifi cación axe ral esguívia ou ningunha asisténcia prenadal axeitada e a
xe itada·s, un reto ·p ermanente, espec ial mente crú en det ermil.ido paríizo no domi cilio sen asisténcia médica.
'
m inados aspectos. As relacións da adoescéncia coa sociedaO concepto de paternidad e responsábel merecería
de na que se enxerta son in icialmente reinvindi cativas.
unha crítica , maiormente en base á falla de programas eduA organización da soc iedade civil moderna , non é
ca tivos t em peráns e aos desa xustes evidentes en po i ítica
xe itada en termos de adoescéncia. Dentro dest e contexto , a
sexolóxica . Queda ainda por saber quen é a persoa máis ¡_
farn(lia , como forma institucional t(pi ca das relacións de
ónea e mesmo as institucións , para impartir o ensino
rep roducción da humanid ade no occ id ente, é in f luida d.e
sexoló x ico .
- manei ra det erm inan t e pola conf iguración global do proEn canto aos anticoncptlvos, un terreo cheo de
ceso productivo , e polo tanto · po la sociedade . mesma ,
controversias, no que non se dixo aínc:la a derr-adeira palaco nvirt in dose acacia volta máis nunha relación soc ial na
bra, suposta unha escolla axeitada , esíxese únha metodoloque, por outra banda, imperan os postu lados da moral seia par.a a sua aplicación que non sempre teñen en canta
xua l burg uesa. · A aná li se polo miudo da dinámica da fam (-,
os reponsábeis técnicos. Trátase ·no caso dos anticoncpti1ia, ev idéncia. o alto grao de man ipulación, instrumen t al izavos orais de inhibicións de mecanismos fisioló xicos, sen que
ción e opresión do adoescente, e no caso de permisiv idade,
se coñeza o seu mecanismo real de actuación e por suposto
amósase ás eraras a frecuenc ia de fracasq e rnes,mo o carácnon son totalmente inócuos. Por exemplo non deben toter decade nte de tal actitude . Mesmo o caso da cond ición
marse anticonpcetivos orais mesmo despo is da menárquia ,
da mull er da que a aná l ise leva ría mo i lon xe , representa
como é o caso de moitas adoescentes que escomenzan acti- ·
unha das con traq ició.ns fon damen t ais máis flagrantes da ·
vidade sexual, debid o a que a función dos sistemas horma- '
sociedade actual, de maneira qu·e a cuest ión femen-ina cons-.
nais non es t á ben establecida e poidera eventualmente contitu e núcleo ce ntral en relación co t ema sex ual da loita por
dicionar esterilidade irrevesíbel e outras alteracións. A
1,mha nova organi zación da sociedade.
·
miudo se usan anticonceptivos orais mesmo despois do
Compre dec ir que a anál ise sócio-h istór ica da adoes-·
primeiro parizo, inda que a existéncia e remate do embacé ncia res ulta altamente interesante, deb ido maiormente
razo é unha proba de fuhcionalidade axeitada en caáos comportamentos al_tamente contrad ictórios en rela ció n
sos temperáns. poderia non ser correcta tal práctica indiscon presuntos d ireitos , status x ur(di cos e actuacións discri-· ·
criminada . Precisa de investigarse as causas poi as que a ame- ·
m inát orias . A grande indústria compórtou inicialmente a innorrea (faila de ciclo menstrual e de ovulación ) lactac io nal ,
serc ión dos nenas e adoescentes das c lases inferiores . no
como
práctica anticonceptica natural, que tanto prodigan proceso prod uctivo co n fins meram ente lucrativos, a m iucJ o'
con éxito regulador da prole as nosas aboas e na is, non i:
en cond icións brutais e infrahumanas, No ano 1828, u 11 neparece funcionar axeitadamente nos nasos días .
na de 13 anos morreu aforcado p 0bl icamente no estado de
Inda que é unha créncia moi espallada na socied ade
New Jesey po lo presunto delito de asesinato. A suxeccióti'
actual , o aborto non se debe consi_d eralo como procede:
llustracción: XUL(O MASIDE
á pátria potesta'de no século X IX e prácticamente astra os
mento anticonceptivo.
riosos dias· é absoluta, e as leis de protecc ión para os. nesno e
Velaí como un fenomeno biolóxico de tan alta t ras-.:
a'doescéntes, como membros privili x iados ·da soci~dade, e trascendental no.caso do adoescénte sex ua lmen te activo .
•cendéncia
Gomo é o alongamento da espranza de vida-re:: ·
'Tto n pasan de ser un i(jea,1-; ' mesmo a protección estatal con · Ha'i evi-dé'RCia de que a frecuér:ida -de embaraú)~en afra do descoido e maltrato é ruoi esqu (via . t-.s leis que regu- doescéntes, a miudo escolar, é alta e vai en aumento, dán- product iva que supón o declive da edade da menárquia cori~
Ían as condicións de emprego de mozos el'o traballo d.é tipo dose as. cifras máis altas en rapazas de nivel éconómico e n ídias implicacións nas tasas de fecundidade, que queda vol- .
:adulto, en etapa de apreridíza xe, etc., non se cumpr:en ou cultural baixo no meio rural; por outra banda, tal acontece- ta a volta .sen respostar nas suas consecuéncias máis óbvias:
búl"ranse. O concepto .de emancipación é amb (guo e inope- mento condiciona un alto grao de ifex itim idade a miudo entra en competéncia cos postulados da sociedad e actual ,o
rante. '
irrevesíbel. Nun lugar dunha parróquia con catorce veciños, pu nto de consideralo como unha ·impertinéncia da natcrr~.
.
Tal como están as causas ho xendia na nosa socieda- uns coarenta e tantos ,habitante$_, atopamos seis mull eres za, cando non un erro, que hai que remédiar antifisio't
de o enfoque da adoescéncia non é tanto un ha cuestión de con fil los forado marimónio (eli xítimos segundo a lei), das lóxicamente.
interpretación e comprensión, como se quer, senón unha que tres tiveron que emigrar para soteren o seu filio e só
cuesti·ón de transformac ió.n e c_reación de · 'novo''.
·
unha puido 1·exiti tn ar a situación co matrimónio .
INDICE DE ILE~ITIMIDADE POR 100 NADOS
F·enómenos actuais, como o chamado "pasotismo",
A relación sexual premarital, entre nós, poi de cifrarse
no adoescénte, poideran ser consideradas e.orno formas ·es- nun oi'tenta e moitos por cen. Esto poide ser mo.i .eorreto
1972
1973
1974
1975
1976
peciais de alineación, que ter ian como baseamento a por diversos motivos e tamén porque a abstinéncia por mé2, 16 '
inseguridade e mesmo a indixéñcia e dependéncia económi- todos punitivos (cultuaris) ten de ao fracaso. Por outra . ESTADO
2,03
1,62
1,49
1,38
3,9
cas: Problemát ica que se acusa máis aínda na situapión de · banda posta que a -precocidade na actividade sexua l é un
A CORUÑA
2,86
paro xuvenil.
fuito certo e posíbelmente irrevesíbel unha préñez e un pa- LUGO
1,77
Son moitos os problemas sanitários da adoescénc ia« rizo en adoescente-,-ñ on desexado ,- representa no conte x to OURENSE
3,94
todos eles dunha grande delicadeza, conducta sexual, pro- actual un sério incomente. A miudo
embarazo temperán · PONTEVEDRA
blemas emociaonais, adicción ás drogas, enfermedad es sen perpectivas de lexitirriidade, e a índa IE;!xitimado, ácomFon te: Personal con dados de ANUARIO ESTADISTI·
_ver.iéreas, embarazo e anticoncepticos, ¡uoñamos por caso
páñase de ihestabilidade familiar, alteración da etapa eduCO 1979 e MOVIMENTO NATURAL DE LA POBLACION
Os cambeos nos patróns de madurecemento, qu·e xa 'cati va, ·.ao tempo .que repercusións evidentes e tempeás
ESPAÑOLA 1976 (1979).
·
ternos referidos , adquiren unha importanci~ extraordinári·a no filio . ·
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NOTA ACLARATORIA DO
BN~PG SOBRE DÜNHA NOTA
APARECIDA O DIA 6 DE
MAIO EN VARIOS MEDIOS
DE COMUNICACION:
Di~mte ·

da polémica suscitada .no axuntamento de Mos
.e en concret o do comunicado aparecido o dia -6 , bai xo o título
"Conumicado del alcade, concejal es de Bloque, PSOE , y PC
del ayuntamiento de
Mos",
. o BN-PG , por mediación.do seu
conceJlal neste axuntamento,
qu,er~ facer públicas as seguintes
aclaracións :
1 .- Nnn entedemos ·a q·ue se deJ

..

·~

N. 105 / 9-15 MAIO I 1980

be · a ap arición do Bloque en tal
nota, xa que non foi firmdo
poi a nosa banda; xa que logo,
non nos facemos re?ponsabeis do
que nel se di e pedimos que apareza públ'iCa.m ente tal r.ectificación.

2.- En canto á nasa posición tocante á polémica ~urdidp, queremos deixar ben claro eue en
ningún momento fo.rmamos coalición ou pactos nen táctica nem
estratéxicamente con
ningún
. grupo dos presentes no ax untamento de Mas, a pesares dos i'ntentos' de alinearnos tanto nunha
banda (CP-1-UCD) coma-ña do ·alcalde (P S0E, PCE e parte cJe

UCD), tal como · se P.ode da·r a
entender coa nota aparecida.
3.- A nosa valoración sobre des ~
.ta situación é moi dist inta da
que se pode desprender das
informacións aparecipas na prensa ou as facilitaci'as. polo grupo
CPl-UCD.
Durante un ano .de xestión
municipal, no que existia -consenso entre os grupos CPl-UCD e
o .grupo do alcalde, non se cuestionaron esta série de anomalias
que están a sér ca.ba.lo .de b'ata1'1a desta polémicá, sen sair a relucir os verdadeiros motivos de
fondo ·q ue .son os intereses per-

sonai·s e o afán de poder destes
gr u.pos.

r,

4.- ~. Un ha . vez máis queda de .
manifesto que estas candidaturas
mal chamadas independentes,
presen.;tan unha caraL:Jta electoral
e agachan a .sua opción poi ítica
seña ésta AP ou UCD, como agora na práctica se -pode comprobar (reunións co presiden t e da
UCD, críticas reiteradas aos partí do$ de esquerda, etc .... ) . o que
confirma o que decíamos anteriormente. O problema .réside
nos anceiros de poder e nos intereses· persona.is-,- e non ' en defender. os intereses · dos veciños

nen tan xiquera en democratizar
o axuntamento .
.
5.A.. Para rematar, hai que deci f
que o Bloque vaise. manter _ao
. marxe destas 1iortas persona is ~ .·
lo itas polo poder, dese.nmasca- ·
rand~ en' todo intre a aquiles que · "
tenten de confu.ndir e enfrentar
ao pobo e segujr a defender 0 ·
seu programa no axuntamento _
de fVlos, igual que o ven facendOf
hOS outros axuntamentos. da ~Osa nación. lsto é: pala consecución dos axuntamentos galegas
ao servído dos veciños.

URBANO LEIRQS .DOMlN-
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:da :arte e Idos xeitos

_· ~ P_OR

de

~·
. p,iás Arcadas .
Roma, o ndé os
Al-í fórmas~ 110 , mane~o das gúanxos .para -a-igrexa .,de S¡-,jn Apovias
e
das·
maza~,
seguJr:ido
os
, SICO !ELIPE f!~ CASTEO
linar éngaiolan aos máis erud itos:
consellos ·do seu primer mestre, - • Xa en tenwos de Fernando
Falar da arte clásica é falar:
Diego ·éle .Sande, para , xa de, mo- _
\n
volt;;¡ . a --Madrid sendo reci -·
da arte importad_a, · ir;i posta
a- ' zo tomar a anda.ina can3 a Sanbido ·con · todos 'OS honores. de
.cuñad-a polos imperios: Nun
tiago, centro importantes na arte
X osé de Carbajal, _de Don
nernpo Grécia, n? · o~t~o. Roma e
dos i máx inei ros., aquí trabal lc¡ co
.. Alfonso Clemente Aróstegui, do
no seu día _os Re1s Cat_~l 1cos, Csrretaboista Miguel Romay , artista
· erudito Padré Sarmi'ento e do
los V, despois Napoleein e o _fasdas· cresterías do coro de sa·n matemático J.orge Juan. 11 é dicismo . Arte dos arcos de triun- - Martiño Piná.rio.
_
.
rector das obras de escu ltura que
fo dos te.mplos de ord~ Xón ico,
Perq o· mozo Felip-e, inque- .
se facian .pars o exterior do PalaoÓrico ou Coríntio, das esculcfo, non atura ás escalas pro-·
cio de· Oriente, · ti.guras de Traxaturas en marme, espidas e sifJl- _ vinciás .de · Compostela ¡ sem-·
no, Teodósio, At:aulfo, Wa l ia,
bo l izando· o superhome cheo de
pre reduoiadas a arte das Jmaxes
En~ique 'IV, Felipe 11 .. . . figu ras
virtudes. Arte adiestrada, difune dos retablos . coida que ·ha .hado imperio.
,dida e _aprendida na,s académias,
b'er un arte máis 'ciortesán e· vela'í
O artista ·que saíu· de Noia
nas universidades. Arte das facomo ordea collera andáina cara ·
vai facendo unha · im 'p o_rtante
chadas das Casas Cons·itoriais,
á mesma corte que por aquel encarreíra á beira da corte, asi éhedos pazos de xustíc ia , dos bantón estaba en Sev(l la .'. Al í remexe
ga a ser director da recélí1 eréada
cos, dos ¡:¡nagramas editoriais,
1
amistades ligados .ao reí- Felipe
• 1 Academia de San Fern ando, re·dos motores...dos coches ·de 1 uxo . V . Pedro Gornejo é seu novo
bindo· mér:itos e son"a por todaque tentan ser _un Partenón en
mestre, baixo a sua cJ.irección
xéografia. Máis SUC! obra en Ga l ípequeno ... casta e rango ~ai .nas
fai as estatuas de-·san Leandro e
cia1 é ben cativa, scimentes no
lineas clásicas, ese é ó menxase
San Isidoro, pof::i SLJa ~oa .feitura
con.vento do Carmén de Padrón
dado polo tempo.'
chaman a atención ao centro da
Alumno aventaxa&:f~:-~e vai sa- queda . o San Xosé' feí to PElí él
.
Irnos falar,,pois, dun escularte clásica, a Roma. Felipe de
cando varias becas para as acadé~ en Roma , en Calda·s de Reis a
tor,. de Noia, de f='.el ipe Castro .
Castro ·calle a· idea e rio 1733
mtas de San Lucas, de Floréncia , Virxe da :Asúnciqfl, en !_s orna a
Necido~oo 1711 nesta vila.
non agarda máis e vaise a ltaJ ia.
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Santa Maria e pouco m.áis .
Morto · en ·'l155 'e como ..
"buen gallego!' dona para a uni·versiaade compostelá . su·a b-ibl iot'eca, e· as su as: terras ·de Noia
que val ian· para qúe na sup· cása
se creara .un.ha "Primeira escala
de l etra~ y gr:am~tica·ú. Polo demais _a obra neo~lásica de Felipe
de Castro está nas verxas do Xardin de "'el · Bue~ Retiro", na i-.
grexa da Ené:·a rnación., . na calle
de Alcalá, no Palacio R;.eal. .. 0'·bras ao estilo : clásico·, bÚstos en
marme, r-etratO.? que valoran a
fisonomía dos moc:telos, peit.ad05
cos· bucle& do sétLJ IO XVl l·I , anc
xel iños espidos e xoguetóns a-x
prendidos .en Roma, principes,
reis, heroes..cos seüs X.estos· acenan.do mudos. E l.onxe Compostel·a e. sua. arte, esa arte con outra ·
-sensi,1:5ilidade que· o artista Xose
Ferreiro, tamén dé Noia e vintes.e:t:e anos- máis novo que Felipe
de Castro esta a facer despóis.da
mort·e.. do seu paisán-, artista ·das
acad é mias~

a'

a:Ddando aterra

'lla-

on-

f ELIPe SENEN
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OS PETOS DE AN L\1AS
Nos lonxanos e dourados
da miña aenez moito me
pampanaba º· peto de. ánimas,
que está n-a Tolda de Castel a, case <! estramuros da cidade de
Lugo . Cando iba andarido de
Vilanova a Lugo ou de Lugo a
Vilanova que rion é o mesmo,
sempre me paraba a contemplar
, cos oltos moi abertos, as almiñas
figuradas n-o retabro de madeira
e pintadas de moi vivas córe!:f.
Miña nai ou miña tía Pi lar
deixábame meter pola regandixa
do peto, a · esmola ritual. E
servidor quedaba moi gustoso e
compracid o. O zunido de cobre
do
c-an
da esmola, ó petar contra as ca~
derilias do fondo quedaba 'resoando nos meus ouvidos longo
tempo. Era unha música, doce,
agradab le e pequeniña.
O peto ainda está no se.u
lugar. Agora non recibe esmolas. As córes do retablo están esvaídas e case non se distinguen
as figu ras. conserva a rei xá de ferro , feíta de barrotes entrecruzados, que gardan o retablo . Este peto é como unha capela en
pequeno, feita de laxas de pizarra e no frente, construida

a-

aflOS

de cantería pra enmarcar o retablo . Todo remata - cunha crúz
tarríén de cantería . Antes estaba
sem"pre moi ben caleado . Agora.
está completamente ábandoado,
ainda que se conserba, relativamente, en bó estado,
Despóis , andados os anos,
atopei moitos petos de ánimas_
por Gal ícia adiante. Unhos ísolados, formando un carpo diferenciado. Outros , no su r ·de Gal ícia, facendo parte dos cruce iros
e como parte deles. E sempre.me
conmoveroñ estes ~ moimentos
sinxelos ·e fermosos, erguidos pola piedade popular en lembrañza dos qu..e nos precederon. Das
almiñas que xa non - están neste
mundo, que aínda 'e o noso. Entre eles teño ollado retablos de
madeira e retablos de pedía. Dos
refablos de madeira chamoume a ·
atención sempre o corido estoupante e inxénuo. E dos de pedra a gracia con que estaban
labr.adas as figuras, que seme1lan vir dende o fondo do noso
románico. A composición , é
sempre a mesma : na parte de abaixo as almiñas : p·apas, reises,
emperadores, frades, cregos e labregos, envoltas nunhas chamas
que -non meten medo. 5 na par7

te superior algun santo , a Virxe .' ·m llitar ·.de· carreíra, ó que Lamas
erguen a veira dos cam inos. E
ou Cristo -dándolle tmha. mau~ Carvajal
cnamou
"ins- . tamén cepiUos que s.~rV;en - ou
amorosa e grande pra sacalq_s da--A piraao militar y bizarro poeta",
servían- pra recol .l er as esmoquer lugar. Dentro do temá obri .::. nu·n libro titulado Caldo gál!~go
las -nas ·eirexas ou mesmo pajas
gado a variedade e a espresividafala dos petos de ánimas e cha_-. casas dos veciños e que son de
de das fíguras é realmente- rica· e _ mállés ':limosneras de. piedra b'emadeira, .con.-tallas que non difiasombrosa. Ahí está toda a pan'rroqueña que tienen un cristo de
ren; no seu contido e representatasfa dos nosos mestres canteiros fisonomía._patibulari_a" . E' sínda · ción das almiñas. Sem pre -repree o inágotable poder creador do
podíamos seguir. sentan ó purgatoiro.
·
noso pavo. .
.
~ N~ nasa j iteratur"a non. hai
Non sei da_ antiguedade
Cando. ~ f-ín - .AS~,-GRUC-.Es.-martas _al·usiós ús- pelos- ou "re-' -" ·aos pe.tos cie .án (mas . - E . gustaría~
bt: PEORA N-A , GAl:)2-A;- "de· · tablos ·de án iúlás,:sl escep1uarnos m'e'..saber algo máis desto. ·uri
Castelao, atopei al í uñhas noti-· os ·estudos especiali zados. Vicen- . pensa no cul'to qLte os romanos
cias que me cabrearon. ' Nesta
te Risco e_ Xaqu ín l;:{')urénzo
lle ·daban ós antepC!sados., é decir,
gr_ari obra de Castelao entere.ime,
escri~iron . .paxmas definitivas .ós deuses lares'. ,e penates. O
por-, exemplo, de que a eSLffiia ~ en_COI dO' tema . . .
"~'JL,"
~Ont-O , é 'dÜ'a'OO que \iena' rrlOÍfo r•c
Condesa de Pardo Bazán,.Jnon
:
-- Entre os poetas compr~
máis lon xe. Os enténdidos na ·
acougou decía que olLóu derru cifar ó ourensán Luís::Man.uel N
meteri a saberán decilo.
bados os •. petos, de .ánif}las que .~u~a.. ·E _mc;>i rfernioso ,o SE3U poe' , 0 .que non ca.b e dúbida.é
había ~n ~ondariz pois_; segúo
má · PETO DE ANIMAS: ·
qu~... os ·r)osos canteiros, pin t ores
ela,' eses fetíches ofedían a sen~·
e . tallistas populares nos petos.de
sibilidade relixiosa dqs, auguistas
·. Esfi xe .
· ,
ánimas non 'intentaron represen- ·
do famoso balneario,· .Pra es0
1;3erce e cova de distarilZas.
.tar carpos, senón . 'al mi'ñas: ~ E
pubricou · un. artigo_ no xornal .
Agullleiro de-camiños.
conseg_uiro~c».. Esto é aso mbroso. :.
madrileñ·ao
EL IMPARtJAt
Dúbida petr.ifitatla . .
por si non chegaba o seu desa• iSi pra a lúa, maina lúa, _
· .. Por 'eso os petos de ánim~s
fortunado artigo El país de la
o meu yieiro gu'iaras. !. · son unha p"arcela moi ·importante.
benditas an1r~1as, · escrito en
Rosa dos ventos.
do noso arte fJGlpul¡:¡r. E G.J unha
1887 ~ E eso qu·e a señor-a
Ciminterlio das pegadas.
rel i x osidad~ que _ven. dé moi Ion~
Condesa era Presidenta da so, ·Ai, eco,
·
_
xe, anterior ó cristian _
i smo. - cociedade E.L fOLCKLO'RE GA- .• isi eu tamén multiprica~a!
mo obras de arte teñe1;1, pois , un
1
LLEGO.
- ) 20"' -··interés escepcional. Hai qlle fl- ""_
Un señor- ouresán da chaPolo que teño enten.dido
xar:se '- neles e valoralos debimado D. Juan Ne(ra Caneela, chámanse d 1~ ánimas os que ,s~ ... dameÍ'lte. ·

.l arredor de nó.s

PorCIWRA ,

"carbrilleiras que son dos que no
ferrocarri'I, e xa ·mais pretcfa .de- · c;iue se lles aea~ comó - pore_xem- · doviífo. '· ·-§;
~
:: "
irnos ocupar eiquí.
.
sapa~ición -de grat'ldes masas fo- plo · as podas. No que compre á ~ Sort_ diver sos os. :p rpdu~~os ...
. A carballeira é un bosco no
restáis der"ivado da repoboació'n
casca tamén 'presénta varJacións ' 6-ue s~ obteAeh da cast a, ;téndo~e .
. ~ue entran a .form!3r p~rte base~ , forestal -_ .. __
....
~
_
aseQ.úi:i .,a edade," pois nas ar.ores ~ erripreg?Jd_g os ~oc~ementos p(a '.
Os bosco~ son algo rnais que
cc¡mente os cárb'.al los ou cerqu·iAs veces os car~allos ach énse . mais novas" é mais-ben lisa gri- ·· emorra?<]s,s; tamén .-son· útei.s os ;
1
un c9nxuoto de arbres. Un ha' coños (mais ben na Galícia do sul), • xunto con piñeiros . m0tivado . seir:~ , menttes que _m,ls veHas tariinos pra o:s curtidos . .. ·
. munidade viva", onde tanto os acontitu índose asi unha das forpoi a . repoboació n destes, dando · tói:ñase.'escura e eón 'fisuras .. ·
Dentro da actwal . e absurda
.~ im'áis, como os micro.organis~ . macións mais · importantes · da lu:gar a bo'scos mixt6s, - e oorno . -.
_suas " fol .las . ·so~ ·· ca·aucas, 'p.o l í~it_B_ ~- ~ ripfobo-acióri ; J_evada
." ~os'~8 rria is- as planta$ superiores
paisaxe gale~a"; pois .o carbal !o
no casó das carbal léif'a$ pre{
verde'- mais ciarás pplo erivéS.. .. ) cabo. mas.~yám~nte :a :P:9,rt.ires da
' e:~i hférTo res teñen a · ~u~ fuhción;
é. unha especie propria da comu- - priamente ditas aparece -un rico 'Frorecé· na~ pri.ñ:1avefra ··e froi'tica . guerra civiJ, o carl:fal-lo ; é -unna
1
esta~ comunidade viva ou bionidade "'climax:" -de Galícia.
· sotoboscb , pois permiten. o pa~Ó\-·. no ~ outono, e..,_ as__J~ndras . .co1Jti-<_ arbre mai S' a · es'morece~ ...
ceno:, ·~u nto cos diversos fac:tor.es .
Outrora · moi - abondant~s,
de · abon~anate _ lu~, . e_s taqdó . tuen
seu -froifo, · E!mprega'n~€:l-". ·: «. A ,_ su~tit_uci€?Í1--; i0dl~~:riminada
fí~}cos '~ui_micós, forma~ _un · forman - hoxendía extens ións constituido. por' acibO.s, .-s~~:~ se ..pra darl!es .de c9n:ier ..
de };ispe~ie5":~Ll~Pct?n,q~·-~~- _
g_
ran- .·
dete~m-fñádo ecosistema, , Como ·',' drarnát,icamente·r educidas · _;_. sen ·gu1 i1os, . queirngas, carque1xas, COS , ·· e .noUtros pa ises COnlenas . de· lnter:es ·dende d_1\/ersos puntos
P'od~ s-er o bosco . no qu·e hai uns 1 cnnnotacióris sensacionalistas · - . vio-letas, ..
tamén os homes..
· ~- de. -vist,a, por..o.utras '8U!=! , empof l_
uxos de mater:ia · e · enérxía ·l gr:acias á ~ man·'. do -home,. qLle .
o· carballo é unha a'1'bre alt<é . A ·-:madei.ra de ,·carballo sem - brncen ."Ds chaos_ pero -'n'l-e(lran
Pfuncionando" ' en base a c~m~
con grande sabencia e'x term ínao
-e qae. medra amodiño, ·P,odei:ido pre ti':(O· boa sana, senda rnoi du - cor¡ ra~idez, .' e. das : q- u~ · s_e·. fan .
1
p"lexas relacións.
'
todo podenclo citar ·xa as talas
chegaf-, a ter centos de anos, e ra, e . soportando m'oi ben os grandes plantáéións sen ord·en ~
· · Exemplos de foscos témomasivas acontecidas nos sécul0s ·presentando formas relativamen- cámbeos
atmosféricos
pplo , nen- concerto ;· fai que as carba15>S . nas faxei-ras, sobreiráis, sou-·
dazasete e -dazaoito . seguidas po-. te variabeis asegún' a densidade, que sempre se empregou en
lleir as ; como outras moítas ma. ros.
b
·
·
os . oseos ~ _mixto.s,. .. ~- nas
las · motivadas coa. chégada do
edade, ou mesmo o tratamentct carpintería e para · as. cubas scis'i , restájs , esteñan aesrnor~c r."

DO.S CARBALLOS E
tARBALIEIRA5
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e agresividade, é o verd adeiro n_rot~- · ,A NTROPO..."'OXl·A GOCTU _R AL
genista d€ filrn . Pero é tar(léri unha
Ún libriño editadapor "Galax·i:á"
- Director : Werner Herog. 1977. .Película intelectual, en C?nto. non sePel ícul¡i int~resante sobre. a evolución · ,gue un modelo de reconstruciór. r.ea- '. intLtulado "Luaña: 'mitos, costUne$
· dun perso~xe. Bruno . Stroszek-, que- list;:i · tipo crónica hi-stóri€a. s~n ón , e aencias·de. unha p¡u:roquia ~ega"
que arranca -de recordos infantis d:o
da auto'r.ía dé Andres Suárez resulta
. sai da cárcere alemana' e emigra. a Esdirector astra - chegar a convertirse • interesante; como material a rif?terpretados Unidos en compañia dun vello
nunha -prepresentación IÓnxana , _cun
tar ''a -priori" por un· etr:iólogo o,u ·al"le-qu_nha prostituta , pero t~mpoucp acaracter m' ítico, como mítica tarñén -t~opólogo, dos c¡¡ue Galiza ?fnda n_pn
·¡ i atÓpará fortuna e acabará engu 1 i<;:lo
polo .sistema. A cinta ten. unha gr_an , foi a memoria popular dos guerr'i ~ "dispo."n. o_·t raballi_ño ~n si ·non ten,
lleiros , Pará isto , G'uti_€rrez Aragón : ·pois, rñais inter:ese que.o'serv.ir de maforza dramática. se ben cun ritmo
parte ' de dados da realidage, pero ar- terial 'd e traballo, s-uposta a 'fidelidade
desi gual. apoiándose sobre todo na
ticulados bai xo a forma dun "canto
interpretacion de Bruno S. , que
m~ravillpso" , e recolle os dados máis . 'do autor ·na recolleita feita no povo
r1 antén unha caracterización marxiconHitivos desa realidad e: o· argu- de Li:Jaña. (:'lande como se di na .co ñnal mo i pecu·liar, na liña de "O enigmento basease na historia dufil guerr_i- tfacapa s.e poden recoñecer_as claves
.ma de Kaspar H'auser".
de calquer aldeia galega .. Leya unl"¡~s
i lustracións .do artista R ivas Briones
suxerindo ós' mitqs ou crel)ciaS. qÚe
· · fígural'] nas diferentes partes do liero.,
que resulta de leitura doada e entrañáIJel porque.amasa a tace réal. a .identidade prbpria ; de 1:1nha aldeia nasa.

.alunQs galegas dos
Un iversidade.

da categoria· do profesor éarballo Ca-·
lf!!ro p.ex. escudina importantes de1iciencJa~ . ou .fal~a.s toc_ante á literatura .'
·
ber:itro deste eido da literatura galega neste Dieionano. na medida en
ternos .de inclu fr a terceira edición do Que .o -profeso~ gal~o citaeo ri0n é só
"Dicionilrio de Literatura" _en 5 ·to~ _ un notabel historiador da literatura
· mos. editado en Portugal soba direc-1· nosa, senon tamén un notabei coñeción do prof. Jacinto do Prado Coelho, cedor da no.sa historia, ademáis dogad
lego ...e. dos seus escritores. p. ex. har
.
que es!~ ~ ponto - e se esgot~r i: que deficiencias subsanábeis nas pa'xs. 60
inclue Li1eratura~ Literatura BraSileira e literatura Gciiega", sobre "Antologias da literat.t!Jra gale· ademáis de "Estilistica literaria". Con- ga" • na 72 sobre "A Arte". na 92 socebido este -''dicionario" ~orno un , bre "O Barroeo", J07 sobre ''eontemai:n:iñÓ sistemáticd de xéneros e teo- poráneo's" · 214 sobre "Canto" etc dencias literarias' e mesmo periodos que compriría actualizar canto -~ntes.
históricos· (o úniéo xeito de cañecer ·a que non é' de grand13 dific::uldade. O
-a literatu~a- e. mais a arte
profundi,. ' n:ies~o r~si:eito. a determinados ·:va·dade é vincl:Jlada á Historia) resulta · cios · hoxe inexistentes. ,
. un dos elementos informativos e formativos r:nais importantes 9as tres liUn outr;o aspecto que sería des~
teratur:as do mundo 1Lr$0-galego-brasi- de lago Giiséutíbel é o referido ao feileiro. No qoo respeita á. liter:atura porto de se ter incluido_nestas literaturas
tuguesa 'talvez habería~que rectificar
autores que non teñen es~r ito en.galealgunhas anotacións, á vista das últiga, casó de Valle lnclan , etc., do mes'
1
mas investigacións históricas e literamo xeito que se teñen incluido escririas ou . mesmo fuxir _dalgunhas opitores portugueses que tamen se su ~
nións moi subxetivizadas do autór-co- meteron ao imperialismo español, en
_ LITERATURA
rnentarista. baseándose en dados máis determjdos tempos. Ao naso entenobxectivO!¡ ou que refléxasen menos
Neste -apartado ternos que subli- valoracións ·persoáis ou -x:uicios de in- der. como moi ben explicita o profeña~ o volúme "Libros e autores gal~ tención. caso oo que tamén. se pode sor Prado Coelho o vincu lo común ~
a lfrigua e este debeu ser o único facp " da . a_utorí a dé R icardo Carballo
tor deeisorio a ter ·en· conta , exclu inCalero. o. i11~igne ptofesor. sen d6bida o naso mellar historiador litel"ario atapar a critica e/ou aportacións para · do aos autores que non tivesen escrito en galego-luso-brasileiro .
e crítico, inélúe neste primeiro tomo con respeito á literatura brasileira. Totraballas seus. desde os trovadores.até c an-te ªº.naso centro de interese, a liEn ecilquer caso. ao profesor Pra_. \{a!l~-lnc:lan , i1LH1ha ·sE;lrie de pescu~as teratura galega, evidentamente hai un
do Coelho , catedratico da Universidaestarzo que co paso. do tempo, desde
- a primeira edición _repetida até esta
de de Lisboa, e aos colaboradores va. e estudos. ca rigor indiscutiber a que terceira , resulta ~a cativo e. mesmo u Irios deste exemplar "Diciori¡;irio da
nos ·ten acostumados. Editado p9la trapasado á vista dGs últimos escritoLiteratura Portuguesa , Brasileira e Ga" Fu·ndación· Barrie" . na "Colección res galegas e dos eidos.alcanzados polega" . hai moito que lles agradecer.
- Galicia V.iva". resulta liqro importan--_ la nosa · liter-atura. Dos colaboradores
Representan un alicerce fundamental
te' de consulta para os ·estudosos da li- galegas o que traballou m~llor e con
cara os futuros estudos un'itarios do
tEt.ratura galega. Ademáis dos trovado- maiores coñeciment0 s foi sen dúbida
idioma comun galego-luso-brasileiro e
res galegas 'estan r:iresentes nestes bre- 0 profesor.Guerra da Cal, da Universia sua unifica~ i ón, ademáis de mesmo
ves
ensaios
do
ilustre
catedratico
ga..
dade
de
Nova
.
lorque.
en
razon
posiun instrumeAto de consulta funda'"O CORAZON DO SOSCO", de l\JB._· - 11eiro q.ue ·se résite a baixar das monmental para os escritores galegas. que
nuel Gutiérrez Aragón: 1.979.
_
tañas 'cando o "maquis" xa ·;non _ten . lego, quen EJndexamais ~bdica das soas belmente á sua especialidade que esicon\riccións
nacionalJstas
-nen
renunxe
un
coñecimento
máis
rigoroso
das
deben coñecer a producción literc¡rja
A,· última- p,e lícula de Gutiérrez
ser1tido hist.ór.ic,o . E por .isa a pelí-"
luso-brasileira, como os portugtteses e
· Aragó n, , pode parecer, antes _ ue
cula remata tamén ~unti'á traició,n:·· cia ·ao noso idioma naci.Onaf. o P. Sar- nasas letras. Esta "pobreza" de me.miento, Curros. Lamas Carvajal. ·Lo: dios e de representantes galegas nos
brasilelros deben estudar e coñecer a
nada desconcertan.te. Uti.Iizando ca ·
péz P-erreiro , entre outros .. Se cadra- eidos corr.espondentes des1e grande
cultura e literatura galega. Algun _día
mo referente argumental · un.ha his- : "A traic ión - dr M. Gutiérrez Arék · · pagé)ba a pena que .º a-utor ef!'pr~gase IJicionario cultural luso-galegg-brasihabera textos galegas unificados que
tóri a d e guerril'la españo la. Gu~iérrez gó n é case tJn acto de amor .é para sempre desde xa o entena. da leiro hoxe serian fácilmente subsanapoidan ser consultados e estudados
Ar liqn n vainas enseñando un c:·1!ro d e un ha "forma do coñecimemo." .
normativa do galega que emprega .nos beis 00$ historiadores qué ha i na Galipolos profesores e alunas das Uni verposquer ra española. cheo ciP .1.l
1 s,
"ClásictJS do ' Estudantado". · habida za cr íticos literários e escri.t ores, non
sidades do mundo luso-galego-brasi111• ·foi o da resistér·1cia 111 .. ~ 1 dar a l
cbnta de que este tipo _d epublicacróns se~pre ben repreSentado~ como deci-· lei ro, variante~ -talas- dunha so língua
·• .¡nq u ismo nas n1ontañas. E neste
IVIARCOS'VALCACEL , van ·ctestin_éltjas preferentemente_aos mas. A colaboración dun eleme9to _ comun .
, senso o basca, con torla ~ su.1 bell n

"STROSZEK".
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' da 1:u ltade de Ciéncias EconÓ,.· icas.'
Apartado de Corréos 363 de Ponteveserán , no Teatro Colón. A
-Otar.- Eugene Ormandy
de Santiagc).
·
dra. Xurado: O Xurado será designa
CBS-Maestro 61931
Venres, ·g de IVlaio:
_
do por Amigos da Cultura e darase a
-10 30 : Bernar Cassen , ponéncia
CfNE
Versión de caliqade dunha obré;l coñ ecer oportunamente pola prensa.
1
'P!Íerto Ri'co, un caso extremo de so- · - - , · _
.
.
apreciáda por todos os aficionados e
ciedade dominada".
. ·" .
G_ulli\rér; de Alfonso Ungria. Dia 9 de que ven agora ed itada nunha colec-11 ,30: Xesús Alonso - Mo_nte(o. poMaio, ás 10.30 da noite, no Cine Ave- ción económica .
néncia Unha mesma tarefa: a.cita coa nidá. Cine-club M:irin.
r)alahrá da éultura e a cita coa et.ilt~ua . "Edipo Re". de P.p. Pasol in i. 1967 .
Doro. Pinturas. Sáa do Ministério de
da.J)alabra~
· Dia 9, ás . 10,30 na _ cá~a da Cultura.
. Cultura. Oeica o 11 de Maio .. SantiaTEATRO
·- 12,30: Debate.
.
· .
C ine-clu b "P¡;idre Feijóo". Ourense.
- 16~00: Mi~uel. ae Moragas, ponencia · "Kuhle Warl')le". de 'S. Dudow e mais
Cis:I Escultura . Deica o 11 . Sáe
COrrunicaaón, a.altura e centralismo ·. ·Homes en Alemania. de w. Basse. Dia O conto dos cinco camiñantes. repre- Citánia. Santiago.
•
no Estado Español:
.
- 13, ás 8 do serán, na Casa da Cultura. sentación polo grupo "Tespis". Óia Alfonso Costa. Oibuxos. Deica o 13
12. no Albergue de Saeta. Día 13, na
_:¡q,~QO: Ignacio. Ramqnet~ poné~cia ' Cine-club "Padre Feijóo". Ourense.
-Novas tecnolox1as pra rna1s domina- · Cans perdidos sen colar. de J. Delan- Universidade de Santiago. Día 14, na
.
_
, · ·.
nov . D ia "14 ~ ás 8. Cioe-dub " P~dre Delegación da Cultura da Coruña. O ia
. ciónct.dtunJI_/
- 15, en Ourense (org. a A.C. Aurien.s el..
-18,0R,: Arma_rid Ma!tela.r,t, pone~c1a
Feijód". Q.irense•
. Func1on das comurncacions mas1v~
·
·
en époCas de crise . ~ica. . . , DISCO DA SEMANA .-19 ,00: Táhoa redonda sobre: O arn-·
,oerialisriio ·cultural hbxe, COá "PQrtici- . " 'SWITCHED ON BRANDENBURGS" CONCURSO
dos ponente$~
·
. SINTETIZADOR WENDY CARLOS
-Glausura dos coloquios.
· .CB$.· 79227
Asociacion ·Amig~s da Cultura de
·'°
Pontevedra~r
aniza o lll CONCUR'.'A-obra literária de Ferl)andoPessoa·
A inxeniero d.e son, Wendy Car- SO DE P
POESIA E DIBUXO
e as s~influéncias". Conferéncia do los, acometeu a tarefa de sintétizar os PRA RAPACE 1980. CO GALLO
FOTOGRAFIA
,
profesor portugués J.osé Augusto Sea- seis concertos de Brandenburgo de DO DIA DM LETffAS GALEGAS.
•
,
·
ra . .Dentro do ciclo que baixo o título · S. Bacti,. Os resultados son ·m.oi ~upe- Finalidade. :o fin deste Concur.so é
VilaSó. · Foto gráfl~a. Citá~ia ." Sáa· áne~ - · ·"·Area · flteráría·g'alego-P'or:füguesa-Bra- riores ás ·su as anteriores experréncias.- foméntar a defensa -do idióma e cut~
xa. Astía-o 17 de MaiO. Santiago.
sileir~" organ_iza a'-AS-PG. Di~ 10._~s o álbum merece ~ecomendación ab~ tura galega e má:is o ·axeitamento do
·
. 11,3_0 da maña, na Escala U.n1vers1ta- sofuta para,os coñecedo~s dos cc,)n--' - e~sino._ á real_idade q_q · n~f1o ~<;te ~a•.k
.--~~:
·,-ria. de .Ma~istério.Santiago. · · -. certos e r.etativaparaosquenonbse- ' c1a. ·Ailtores.c Poderao part1c1par tp:·
· ' · ·,
· - .
· Ciclo, presente e por:vir do -galego ·es- ñan, x-a qué o precoñ.e9~'mento restJI- dos -ds ~~p·aces· que s~ atope¡i :entr'e O:s .
A·P.:en5a: ¡~¡~ gáll!Qo. ·confer.én~ • crito. Conferénc;ia de Xosé-Martiño ta GOnd idón case necesária para o c:tis- - -6 e ·os J p -qnos. Terna: . 0s ·traba}lo_s , ..
' cia ae Marga"rlta le"do Andión, dentro
Montero $antalla. Organ.iza o At~neo traite desta tfanscfipi::ión~
que teñen de ser sobre temas tfa cul --.
do -ciclo "Polo dereito irrenunciable
da Coruña". Dia 14, en San Andrés. ·
·
·
·
tura galegá, abranxarán 'os, seguintes
aq Uso do ooso idioma", q\Je ormmiza :143, prin¡ieiro. A.coruña.
.
Pausto.-H ISTOR IAS o~ VJAG~I Rqs apartados, a es.coller~ ·
a · F.C: daAN-PG.D.ia9,ás8doserán.
'
~
i'
.
ci:;:E-Guimbé;!rdaGS-1\068
A'.-NarraCiónscdrtas.
, .;
•
1nstituto Femenino. O Fé'rrol. ·
TEATRO.
s.:,.: P~esía .. . -.: .".
/
.,A muller e.' a verba, antre o mito e a
o -maxistral troveiro angoteño
C.- Dibuxo. _ , ,
.
de '.Maio . Galéria ·Catro. Tabernas , 4 ·
•· ~~. -confer~i:icia .de Marta ..Pesa!}alego na 'Arxentina" 1fn7-' presenta un ti~ ferm.osísima grabación Idioma: Os traballos:deberá'n' ser feiA-Coruña. . . . .
D~:
, dentro d o ciclo que orgániza
1960· • O meu
· teatrO, con f erencia
· · P r · que 'é unha
· vez mais, unt),a lecció,n pa- tos en idioma galega.· ·Pr'etnOS:
· Habe· · _Moldes. Oleos.-. 1.3
r:roúcho Pub. n.11•...' rrod9na,
o Ateneo da eoruña . Dia '9, ás, 8 do
M~nuel D.· Varela Buxá n Dia 9 as ra incompetentes ·qüe creen que a ·so-· rá lotes de libr.<?s' par~ os ql}.~ ~i'>é~~ari. ; vedra.
-·
Estado espaserán. A Coruña~ ,
.
7 ,30 do serán·. Galería S11 rgadel o;;. -' luc ió n está n_a· complexid.ad~. .
-_· _ . os trabellos mais· axeitados a fmaliaa - Traballos .PQPUlares
. . .
. 1 COLOQUIOS INTERNACIONAIS · Santi~. .
de que se persigue. " Prazo de adrrii-: ñOI. f.stra o l3. Ná Sáa:~ Min i~teL~SOBRE "CULTURA E MEDIOS.DE .....:
Friedrich Chopin.sión: O prazo ' de admisión· quedará
de Cultura .da Ruada e1na . .
COMUNICACION(E~ SOCIA)EDADES RECITAIS
CONCERTO 'P.RA PIANO;n.1pechado ás ·24 horas do dlá '16 9~ . go•. . ala:r=
' ns;" Oleos. .Diputación
DEPENDENTE_S · GALICI .. Org·arqu, esta de fllad~lfia ·
·
·
maio do 1980. Os traballos"env'iarán-' Pere1ro i n ·
•
d
S
·
1
Milladoi
·
·
·
rl
·
14
se
a
·
A---=aa·on·
A...:-_
eta
.,....
·ltura,
Pr
_
ovi
n-c_
ia
i.
.
a o Oepartarriento· e oc io ox 1a
ro. Actu ac 1o n o. ta .. :.. s
Ern il Gil'els
~
-·~
""" _,_

se1

se
CO i

QU 1

Nit

~~

to
da
ser
CUI

SG
~s

Nt
sa
de
· ca

Paclón

::: ·>: -:;. .. ,.
e-o

r

o teatro

do

1

-~

.

lle fixeron -canles palas enrugas,

Vintetres .
EDUARDO BLANCO
M10REA
NOVEIA GALEGA

XM.DOBARRO
M. P. GARCL4 NEGRO

- ¿Pro por que, meu señor?
- ¿/ncomunicado? ¿ E iso que
ven a seré?
- Por máis que eisi sexa, e em
ten que ser, xa que vostede o di.
¿Pro que mal haberia pra nin- .
guén en- que ela mesma dese a
comida que me trai?
- Por máis que eisi sexa. ¿Que
pode facer a probe da vella? Xa
que está ei'. .. Somentes dar/le
unha aperta pra asosegala e pra
que sepa que eu nada fixen de
111ao e que estou eiqui pra
Jecrarare, e que ninguén me
ode apoñer o que non fixen ...
\demais quera saber da Raxada
máis do peque_cho. Coido que
un hom e ten direito a saber dos
seus.
L'

Non señor, que élle tan xorda
· que leve o d_iaño se non oucen o
que falo sen se m overen de eiqui.
E se cadra Jalamos ren, dempois
de pregun tarlle poi Raxada i o
pequ echo. A probe da vella x a
f ai an os que se cansou de m e
/alar,' · imália a hora que me
bo to u ao mundo, que fara
mellar que me borase ~o . corte/lo
dos m arraus, perdoan do! Agora
xa non me jala. Ollame co n
Liquelas bágoas caladas, que xa

bras que sicadaron unha regular repre-

coma quen ·mira para un que xa sentación !'}OS éscenários da nosa
non ten remédio, qµe era mellar nación.
... Moitos feitos confJuen en Blanqueme f endes.e a maliliciós... co Amor para faceren del un escritor
Agora somentes me dia: "Acou- orixinal: é antes da g_uerra do 36,
ga, meu filio, acouga .... ¿c_andr?, fundamentalmente poeta; _despois
vas aéougare dunba pece, meú daque la, segue a escreber poesiá e
tamén novela en español (La catedral
filliño?' 3
y ~I niño, l\'iedos•.• ~). actividades que
·Boeno, · será coma vostede di, simultanea coa sua profesión ·oe xorque d~_sa das -leises nada en ten do nalista, que xa iniciara desde ' a sua
nin falla que me fai ... pro agallé primeira emigración a América. Cando Blanco Amor se consolida como
.que a atape de indulxénciá no escritor
ga lega, é xa ben avanzada a
ceió ...
sua vida e c'unha chea de experiéncias
--Nada, señor, nada. Estaba a _ acumuladas; é pois. a sua unha obra
de madurez , feíta ·can toda a consjalare pra min._. Disimule.
~si

señor... País como ia
dicindo .. ., segu~a chovendo a
Deus dála ....
- f Ai,, señor, eso parecerálle a
vostede ..... !Pro eu di'golle que a
cbúvia tivo moito da culpa... Si
en troques daquel froálio apegadiza que topei ao sair de estar
coa Raxada, e daquela chúvia
mesta e sen trégala~ ~ que dempois se botou .sóbar do mundo,
que era coma andar por un
pesadelo sen podere sair por
ningures, maitas causas que
socederon non terian sacedido , porque eu houbéra~e ido
pra o trabal/o sen facer caso de
ni11guén. Doulle a miña palabra
de !Jame.....
Eduardo Blanco Amor (O.Jense , 1897-Vi go , 1979) _é unha das f iguras dave da · nasa literatura co ntemporánea e un caso singular pala sua
iniciación e evolución como escritor
galega . Romances galeg!:>s " t1928),
Poema ~n catro tel11lOS ( 1931 ) e
Cancioneiro ( 1956) sor{ as su as obras
p oéticas. M ais Blanco Amor vai p-asar
fundamentalmente á nosa literatura
como
prosista,
como
o
gran e
de novelista dos nasos tempos. A esmorga {1959) . Os Uios~rdos ( 1962)
e Xente ao loruce { 1972) son as su as
obras neste cap ítulo Ade!nais . Baln co A mor é t amén de .teatro , co n o

ciéncia e c.on toda a lucidez de quen
tiña xa un longo camiño andado no
compromiso coa sua nación {múlti.p les actividades culturais en Buenos
Aires) e nos coñ~cimentos literários.
As suas própias declaracións sobre .a
construción das- suas narracións. abonan ts-td.
Escollemos- un anaco de A .esmorga, atendendo tanto ás suas cuaJidades intrínsecas canto ao que supu x o de novedade .no_ .panorama literário galega no momento en que se
publicou. Mais antes de facernos un
pequeno comentário desta novela,
reproduzamos as própias palabras do
escritoc -sobre a sua concepción da lirat ura- galega, con precisións sobre O'
pap el do escritor.. que nos parecen
m oi· iñiportantes:
·
" As ·especiais condicións en que
terá que desenrolarse · a prosa narrativa galega respecto á fala real,
ainda por un tempo indeterminábel. requírenos aos que asuminos
ista fermosa e traballosa tarefa po lo prbnto, un par de .ademisións a
priori. Primeira: Situarnos na nosa
realidade cultural e social denantes que encacifarnos, cómoda e
falsamente, en calisquera adoución ou apropiación, de "escala", valeira de axeitada aplicabilidade:
ou seña, dunha adoución "oportunista" sin- ser oportuna. Segunda:
Sentirnos ceibes dos acenos dos
mimetismos estilísticos, das "estéticas", · das torsións e desfiguracións que poidan téntarnos pra,
inxelamente. amasar. hacia fara
que ainda traballando en galega
somos escritore~ "in", que fica-

mos '-'a la page" das máis arriscatala · español, os do "coartelillo" son
das esperéncias 1 iterárias: actitucrueis até o máximo) . mesmo pola dides ás que, naturalmente , teñen lise de "determinismo meteorolóisico"
. bre paso os adoitos -si é que os
(cfr. a alusión á choiva das fr ses
hai entre nós- aos doces e limifinais do fragmento que repro - itantes narcisismos, os afeizoados
rnos). ,
· aos ·"xogos de sociedade" que
Tamén é Blanco Amor un autor
asigr:ian ista función lúdica ás leextraordinario no proi;:eso de creatras e as artes, esquecend o , -ou
ción ·- ow de re-creación - dunha 1.
non sabendo, que deñde os Precurlíngua ,literária, tan feíta da cons<?lisores, fai un longo século, as nasas
clón r:io capítulo da prosa , cr~at1va
letras, principalmente, síguennos
moderna. Segundo ten di to el messerid o aind a, "letras pátrias" nun
mo, o seu empeño neste terreo foi o
senso exemprarizador e tamén pode escreber nu_ha "Koiné" resul.tant~
lémico; ou seña, abrigas inherenda conxl!gacióri das distintas variedates á realid ade -e a realización des do naso .idioma, aproveitando to da nasa eséncia e da nosa esistendos os se'us. recursos expresivos. Toda
cia de pobo . Trátase, como se ve,
. a sua narrativa é, neste ·sentido 8unha
dun "erigag-ement" bastante máis
grande riqueza· lingisti€a.
obrigante que a nasa adhesión
Irnos sinalar unicamente, aos ecomo escritoresÍgalegos a calisque·tectos de com.e ntário lingistico do
ra §!scola mo~trenca ou · abstractaCurso, algunhas particularidades. Fi mente "univ§isal''.
·
xérn.onos primeiro no uso ~ do - e
Aesrmrga arriñCadünhá anédócta
paragóxico en : -sere, clecrarare,
vivida por Blanco Amor en Ouren-se,
acougare,
.
cando era moi nen o: .o suceso que revece, falare, frente a apoííer, sal.Jer,
mata cunha' coite lada · na barriga que
sen el. -Hoxe, non o relexamos en
lle meten - ao "Bocas". pe'rsonáxe
nengun caso na escrita, polo que esmarxinal do Ourense de primeiros de
século . ·'!A .esmorga - d i nos Blanco. cr.ebemos: ser, dec:la~~, ac,OU!Jélr·:·
Formas ceime e1s1; e1, e1qu1 son , ,
Amor - é unha reconstrución visual . própias do gafego ourensano, asi cod~ Ourensé. O estilo nace do deseo de mo os plurais marraus e maldicións; a
reflexar o visual. Visualiza algo que
efectos de escolla or:tográfica, grafaen si era máxico, como é o pasado s
remos:áSi, aí, aquí, marráns, maldisempre. Tódal_es miñas novelas ocu- ·
cióris.
ren no pasado. O pasado - visto de
No cap ítulo....inevitábel de españolance trócase en. atmósfera máxica
-lismos, anotemos: sepa, por · saiba, a
e eu tápame / ben - nesta atmósfera
forma orixinal e auténtica da nosa
porque non' ten límites: O que lle
1íngua; fai anos. podlai anos (emprepresta á-miña unidade é a sua intemgamos o verbo haber e non o verbo
poralidade". E- esta reconstrución
"faoer" para a.._ marca do tempo) :
- compre engadir está feita con
ou
e houbéramos
toda meticulosidade e cori toda au- ·1:neno. por
tencidade;- feíta, ademais, cunha sábia ido, , por ter-Íame ido ou iríame.
~ técnica que converte a- nove la nun . xa que o noso idioma non admite o ·
"diálogo unilatei:al", isto é, un par- · uso do verbo "haber" como auxiliar'
lamento ex~
· ¡ ícito - o do Cibrán. nos tempos corripostos. Vostede pódese considerar tamén un españolispreso despo1 da noite de esmorga mo , polo menos parcial, que ten ta; ._
e un discur
implícito, as pregunmén o seu aquel diferencialista; voce
tas do acusa or, sobreentido nas resé a forma histórica e vosté a forma
postas daquel. ·cibrán, o acusado, vapopular. frente ao "usted"' español.
leira na sua cónfesión os Aefectos do
E r finalmente, anotemos como .
"pensan:iento" que o afoga e polo .
diferencial istas o uso de ren por nada
· que se mata ao final.
por ouven ou oen (de ouvrir e oir.
A obra ten todos os ingredientes
repectivamílnte) ,_ ambas as duas fordunha grande novela, pola recreación
mas válidas: "Oucen" está feíta soperdeita duo amlaiente galega ·dado.
bre unha 1 persoa '. 'ouzo", dialecpolo debu)!:o dos persoaxes, pola
tal, mais ·que non o ·podemos exten- caracterización sobreentendida dos
der analoxicamente ao res~o do parapersoaxes "de enfrente" das clases
pÓpularns {só dous datos: o comisári o · digma, pois non se .rex.istou na tala.
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CARTAS
A COMISION MIXTA,

, EMPRAZADA
O dia 5 deste mes de rnaio, representantes
da
UTEG -ING
e
SGTE-UCSTE presentémonos a falar
coa Comisión Mixta . Recibiunos o
q~ e facia as funcións de presidente.
Nicolás Ogando, que, recibido o escri to seguinte, prometeron dar cumpri da resposta no decurso da presente
semana. Fi.camos á espreita de que o
cumpran.
"Os Sindicatos UTEG -ING e
SGTE -UCSTE, en representación da
ASÁMBLEA NACIONAL DE ENSl NANTES DE GALICIA, solicitan desa Comisión Mixta (Xunta-Ministério
de Educación) a sua definición públi. ca en t or'no ao seguinte :

1) " A Comisión M·ix ta l estimulará e
garanti zará o DEREITO IRRENUNCIABEL que cada ensinante ,ou alum- ·
no teñen de impartiren e reaibiren as
suas clases no naso idioma . Neste senso protexerá con tódalas médidas, ao
seu alcance ese dereito irreriunciabel
dos alumnos e ensinantes galegas.
Non tomará ningún tipo de medida · represiva ante calquera ¡)enuncia
contra dos ensinantes ou alumnos
que utilicen o idioma galega.
2) En consecuencia do ponto primeiro, reclamar do goberno español a derogación do Decreto de Bilingüismo,
por entender que dito decreto pon atrancos e impedimentos a no,rmalización da nqsa lingua. _

3) Asimesrno demandamos da comi. sión Mixta que solicite do ME a declaración oficial do 1Y de maio, Día das
Letras Galegas, corno "festa escolar"
en Gal ícia pra celebrar o significado
popular e social desa data.
4) Recibir desa Comisión unha relación escrita de todas as denúncias a
ensinantes por impartiren as suas clases en galega, q4e esa Comisión ten
coñecimento.
Urximos a esa Comisión Mixta pra
darnos resposta - púbHca a todos os
pontos anteriores nesta semán".

AS "l\IORl\llAS" DA XUNTA
"Chár:name ·moito a atención que

os lingüistas de "A NOSA TERP'{A"
non ,teñan manifestado aínda a sua
opinión sobre esas No rmas L1ngü 1st icas que acaba de publicar a
X unta de Gal ícia. ¿Están de acordocon elas ou non? Vemos que agora
están en m ísterioso . siléncio, e debían.
de dar a sua opinión axiña, dada a
importáneia do feito, A miña mo desta · opinión é. que son c@nfusas,
desconcertantes e inasequ íbes para a
xente de a pé. Hai' nelas, ao meu ver,
unha
complicación total, gui6ns
(hifens!) .a ..eito e innecesários, acentuacións c_a prichosas, etc. Hai quen di
por aqui que se nón se critican nese
periódis;o' é por que algun do§ lingüísas. debe demasiados favores ao

Presidente da Comisión"·xunteira; e
compre estar calado.
Eu non sei nada desto pero- se
.o que pretenden é que o · naso po-1
- bo deixs de ser analfabeto na sua
. propria 1ínguc¡, cómo é que se ' cala ,
-an-ir esta ortografía para sabios, somentés apta para os que teñan ca. .:rreira universitaria? Ah, e se digo esto
'non ·é po rque sexa castelanista ..... .
.
Saúdos nacionalista,

XAVIER FOR~ MARali§?
.
- .
ACOROOA

Al

N. de R.- -No· número 100 de
NOSA TERRA -e nun artigo da
Autoría de ·Pilar . G.
Ns:gro falase,
precisarnen~e. das "Normas" da xun-:_.
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OMISO
ta de~idida e frontalmente a r:noral burguesa .. A fecramen - · implicaria a negac:ión da libertade (reino dos "para-si'').
ta sartreana para o }'compromiso" e a "acéión" ndn vai
"O marxismo -escrebe S~rtre a·o seu compatriota e tamén
ser outra _que o marxismo e, máis' precisamente, o mate- marxista revisionista Garaudy- como cadro formal de'to, rialismo histórico, simbiose pretendida en a Crítica da do o pensamento actual é i nsuperábel. Eu entendo por
· Razón · Dialéctica ( 1960), obra clave nesta segunda época marxismo o materialismo histórico, que supón .unha diado pensamento praxeolóxíco sartr.eano .
léctica in,terna da história , e non o materialismo dial éct i' !monos demorar un pouco na análise desta últim~ co, ... esa fantasia metafísica que maxina descubrir unha
obra da ql.le Sartre prometera unha segunda parte ainda dialéctica da. natureza, que, en efecto, pode esistir pero·
. non publicada hoxe. A luz da ·tesis XI sobre Feuerbach, da que non p-oseemos ningunha proba" .
Sartre ten el.aro que ·a f-ilosofia, lonxe de se contentar.·
Desde unha perspectiva crítica, queremos adverti r
con· pensar o munE:io, ha de transformalo. Xa q·ue logo, o que a admisión do materialismo dialéctico, base científimarxismo, en tanto que negador e süperador do idealis- ca do materia.lismo histórico , esixi~íalfe a Sartre anegamo heaeliano, é a filosofía do tempo presente, pois Sar- ción consecuente de toda a sua ontolox ia .fenom enolóx itre eñt~n.de - e defe.nde que en cada tempo histórico -eis .o coéxistencial baseada apriorística·mente-na disección gra· tempQ do modo de producción .capitalista- unha e sóio · tuita dos "en-s1" e dos "para-sí" , esto é, do mundo maur:iha .é-a-f.ilosofia ·vivente na medida eñ que "é un certo
terial como contradictor.io cos homes, renúnc ia nada doamodo de tmr1ar concié gcj? a cl~se asnénd.e.l;}-re·: . Polo tanda incluso en quen fai bandeira da sua "autent icidade"
NOTAS BIOBIBLIOGRAFICAS
to a filosefia vivent~ert concreto o marxismo como mabiográfica ; os pousos individualistas e sub xeti vos que hi·
A vida de Sartre . foi a dun iAtelectÚal plenamente te;ialismo h'is.tórico, é insuperabel mentras non se modi - postasian a 1ibertade, personal e i ntransf er íbel, ofrecen activo e comprometido contra o sistema establec;ido, con- fiquen· as ci rcunstáncias históricas que lle deron vida; to- do o comprom iso como sublim·ación do absurdo , d8'8n·
tra a clase dominante e contra as múltiples manifesta - . das .as demáls fil.osofias coetáneas do marxismo, mesmo gúria, do anonadament o , son as arbres in dividuais .que
cións de todo tipo de opresión. Neste compromiso con- o ·ex.istendal ismo·, so.n ·calificadas poi o próp \o Sartre co- opacan a visión d o b osco das clases soci ais . Categori zar ,
tou sempre coa solidaridade' activa.e coa simpatia amoromo . "ideoioxias" . .A peculiaridade d.o .existencialismo de · en palabras de Sartre, a exi sténcia com o "pa ixón inútil"
sa da sua corripañeira perenne, mesmo ao pé do leito morSartre ven ~ dada pof ser unha ideólox i~r ao marxe e non e ofrecer a alternativa do suic ídio como sa ída á norma
tal, Simone de Beauvoir. A literatura foi o banco de proen con.tra d0 marxismo, a diferéncia dos exister-iciali?mo.s de q ue "non hai víctimas i'nocentes" supó n unha superabas das suas concepc.iÓns filosóficas, · xa i9eolóxicas até . de Kierk~gaar8, Jaspers, Marce! e .Heidegger, militante- ción altiva do idealismo reaccionário de Parménides e de
os anos 50 , xa nos vieiras da praxeolo x ia mar xista desde
Hegel ao cam biar a necesidade cega pol a autoconciéncia
mente anticomunistas. ·
os.anos 6D apro x imadamente.
·
e a liberta de do cont inxe nte; pero tal al t ernativa é cuali No ano 1936 publi ca A lmaxinación : importante estativamente d ist1n;ta da tra nsform ación d ial éctica da neA Sfl\ITESE IMPOSH~EL
túdio sóbor dalgunhas manifestacións do com portamences.ídad e en 1ibert=
rde, como postula o ma rxismo.
~"
to, t ai s como a emación, o coñecemento in t uit ivo, a imaA separaci ón enfre o materi·alismo histórico e o maCon itodo, a síntese ex istencialis mo-marx ismo sox in ación e a psicoanálise ex istencial. En xú nio de 1938 é mentes é Jviábel para Sartre nos eidos antropoló x ico e so- teria lismo di al éct ico que Sa rtre quere realizar non dei xa
publ icada a novela A f'\Jáusea, a obra litera ri a máis popucial . Sartre. recha za radicalmente o materialismo dial écti- de ser unh a abstracción bu rguesa (reducir a filosofia a
lar de Sartre. Meses antes escribira algúns relatos br.eves,
co por entender que a d_i¡:¡lécti ca da natureza (reino dos. hermenéuti ca socral ) xa que aquél .non é máis que un ha
boa pa rte deles insp irados na guerra española , nos que
" en-sf 'l •. de ter apli cación Q'Q ámbito da pra xi s social, ap licació n concr.eta , socio-hi st órica, deste; en consecuénSartre define xa a sua posición antifeixista, norde coque
cia, a f iloso fia exi stencialista, ben como sa ída á cadea da
camiña ri a durante t oda a su a· vida non desaproveitando
p redes.tinaci ón divina (Kierkegaard), ben como apoloxia
ningu nh a ocasi ón para fust igar , en con cret o , ao ré xi,men
Ou s-ol ips.ismo do nazismo {H eidegger), ben como tempofran quista. En x únio pe 1943 conoce a Albert Camus e co
ral izaci ón indiv.idua li z&la da r-elixión tran scendente (Jasque romperia no. 1952 a raí z de facerse exp l !cit a a p osición
pers ), ben co mo fac ia na dunha mística aggiornada neotoabertameílte anticom unista de Camus . Antes da sua mili mi st a (Marce!), ou ben como redu.ccionismo antropolóxitánc ia na resi sténcia, fara feito prisioneiro polos nazis :
co arredador dch ome do nihilismo absoluto (Sartre), cal ·
ao fin da 11 Guer-ra Mu·ndial , funda a famosa revista Les
queira corren t e ex iste nci ali sta , en fin, é tan incompatíbel
Temps Modernes , "unha das maiores e máis prnfundas
co marx ismo com o a biografia coa economia, como al iavent uras intelectu aisº do noso t empo" e desde a cal polebertade metaHsica e:oa dialéctica, como as opcións persom izari a densamente con. Camus anos máis tarde. No ·194~ .
nais individuali stas coa loita de clases.
en plena ocupación nazi , publica Sartre a sua primeira
grande obra f ilosófi ca, O Se r e a Nada , na que trace xa a
T EOR IA E PRACTICA
esci sión metafís ica, desde a co rrente da fenomenoloxia ·
No
obstante,
a frustrada síntese existencialismo-marexist enci.al, entre o bloque das causas reais, dos "en-si'.',
xi
smo
,
'fi
losóficamente
contradicotria, operou de xeito
OppCOS , inenes, ·inmÓVeis , adiléctiCOS, idénticos a SÍ mesindividual, ún ico e irrepetibel na biografia de Sartre pal a
mos', e, de outra ban da, bl oq ue antropol óx-ico dos "pavia do comprom iso poi ltico tan pouco intersuxetivábel
ra-sí " , os eus, abertos, arro xados , as conci éncias, os con-como
a sua própia persoal idade .
t inxentes, cu io elemento consti t utivó-exist encial é a li- 'i',
Lo nxe da veta poético-romántica dos demáis filóso bert.ade-con t inxénci a, a li be rtade absol uta a que corres- ,,.
.fos ex istencialistas, rectificando o seu tecer fi losófico peponde unha responsab ili dad e tamén total . Nos anos 1943
nelopeano e-solips ista co seu compromiso social solidári o,
e 1944 , baixo
ce nsu ra na zi , son estre nados os dramas
SArtre
tentou comprendelo todo el soio ao través dunha
As Moscas e Coa Porta Pechada, esta .úJ;ti ma posi bel men lucidez
fecunda. Foi, salvo en sinaladas excepcións, cote a obra teatral má is cobizosa de ~S~rt re e a que ref lexa
herente coa aceptación do absurdo-náusea-a ngúria, coucoa· · meirande prop iedade o mu ndo pecho, an gurioso ,
tand o a chamada da nada co_a elección do compromiso
existe'ncial do Sart re da prim ei ra época; A puta Resp etuo~
de todo t ipo, sóbor de tódo do compromiso poi ítico.
sa · (1946) e Os secuestrados de Altana, síntese apretada
Frente á xeneralizada idea de que os ímpetus revoluciodo absurdo da ex istenci a somer:ites subl imá bel ·po(a via
1
nári os so n anestesiados pola edade, Sartre foi cos anos,
do com promiSO¡ completan a mái s senll eira escol ma teaincrementa ndo o sel! activis mo poi ítico e a sua postura
tral sartrea na. A f enDmemol oxia da li bertade como " pe rrad ical. Co ntra os fe ix ism os de t odo t ipo , contra o an t icura de si mesmo que dá sent ido ·á paixó n in útil da ex issemitismo naz i , contra o autori tarismo e a represión, conténqia" represe nta unha das prin cip ais vetas iil osóficas
t ra o im perialismo, Sa rtre levantou semp re a sua voz e os
de O existencialismo é un humanismo (1 946)., h uman isseu s man ifest os. A res ité ncia antifeix ista, o Tribunal Rusmo q1..1e. é incompatrbel coa idea de Deus ademáis de con sel , as lo itas ·de liberación naci onal d os pobos arxel in o e
t radictório cun mu ndo de eséncias pl at óni cas xa que " o
viet nami t a, o ideal dunh a socied ade fu t ura de homes di gexistenc ialism o non é máis nada que U() esfo rzo por t irar
nos e ceibes, o maio do 68 , etc ., ti vero n en Sartre un bast o9as as consecuéncias dun ha posici ón at ea coherente.
ti ón teso e p untual ; ao te mpo, a sua p ráct ica ínte l' ectual
Non percura de ningún xe ito afon dar ao home na desesfoi u n estilete ca' que toparon semp re o im pe rialis r;np, a
. peración" pésia ter éste a nada como horizonte. No éam o pr~si qn; a socied ade de c-onsum o , a m'o ra l bu rguesa'e·as
po da crítica .li terári a e art íst ica, lQué é a Literatura? saagrnsións dos mass med ia.
_
cucteu os cjm entos do f enómeno creativo e x a daq uel a,
O
ex
istencialismo
é
caduco
e esté ril para t ransfor1947 , Sa rtre atisbara que " a obra de arte é un acto de
mar o ,mundo, mais a tes.temuña e o compromiso persoal
confip nza da l i b~rta d e dos hom es"
de Sartre, global mente, son i nmorrentes e teñ en a fecu ndidade sufi ciente como para abafar aos pseudointel ec"A l:.IBERTADE E COMPROMISO"
t uais, pantasma~ irreaid da alienación cultural ista que de
A partir dos anos 50, o noso in t electual decátase da
cotio suplen a falla .de práctica solidária anti imperial ista
· eiva' ind ividualista e subxetiva dos seus plan texamentos
coa metafísica asocia! e colaboracionista . Se ben é certo
existen oia'is e ap réstase a fundir
seu ex is.tencialismo
que-; como. escribeu Bergson, "a fisolofia ten tamen os
l nunh a instancia histórico-práctica car~ a coristrucc ión do
seus escribas e fariseos" Sartre non pertece a esta secta.
<::1Ue el rotulou como "filosofia do. compromiso .e da acción " , ao temgo que no seu ensaio sóbor de Genet rexeiFERNANDO PEREZ LOPE Z
Jean Paul Sartre, . contista, novelista, dramaturgo,
ensaísta, xornali'sta, crrtico, psicólogo ·e. praxeólogo do
, compromiso antifeixista, antrrepresivo e antiimperialista
vén de rematar a sua vida no ecuador do mes de abril,
aos 75 ahos ainda non cumplidos, en Páris, a sua cidade
natal. Pouco tempo antes, finaran f'.1arcuse e Fróom. Probablemente Sartre, xunto con Marcuse e Froom, foi o
traballador da cultura de máis influéncia social no mundo capitalista nos últimos trinta anos. ·
·
Seria, . cando menos, ousadia vana tentar facer unha
síntese da plural e ampl í~ima producción culfüral de Sar~
tre ao longo dun artigo xornalistico. l'Jeste traball-o .Í'l'Onos cinguir cáseque -en. exclusiva á fHosofia e ao conipró- ·
miso oolítiéo do existencialista francés, teoria e práctica
indis~lúbeis· na biohibliografia de Jea!1 Paul Sartre: ·
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