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CETACEOS
· .· do.,sa-b_er f!S ..ípl'e fas-'zanjas,, ~ú ·se ·- "..~"\.--,
J.-.~.'!'".~...-.~~-------------------.;...-- ter m~~~~te~'. :~'E ,:ástr( -~aber;i '". ,
.
.
~_._. - _.~ yan a evi-tar:de ·todo:1~~: ya :<ffe'C:} se ·i::. .~ :'-; :':·:·;;
qu~n cr~f . ?üe ~'!···:~~~:~d~·e ~-on ~··.,
existe. · · .. · · · '"-' ., ·
Couselo. A últim::i.. é. gue_ a's'ba:. _- ' Pi~nsa-,~provechar--pará · oblig:ar 'a ,:'- ·!'-:
.- le31-s, 'tau,Po se ven en perígo; d~ - los~ velmzulos· a\ q~e reduzcan ·su
. · .
extínció-n, redúcen o: per.fodo ·<le ·. :.<'yeloci:da&·y · entren ;ffiás ' modera~ ..
~t"' ·-".
lactáncia dos 14 aos.8 meses (mlf ~.-- ~amente .-en Ia zoni '~Colar que
';::"
·ra que son agudas). "Por cohsi- .· Jiene a continuación" . .
SI QU,~ .NOS TEÑEN °ciAN'A .•
~-._ ~- _..:::.., .. ~
....~ ~ ·
· . .. -.) ....
guinte, la mejor prueba 'dé "que " "·
~ , .AMIGO'
· '
en Galicia las ballenas no están
E é que ~este país aprovéitase
I ·.
todo . .qu~...~tr~ clp:~ . b~<:~~~ ~\!i-:
en peligro dé extinción,. es que
Bon, p~ls · ~ 4ltimo ·b~ié~ín a~
no se ha encontrado a ninguna
.ternos vida.. >-::. '· " ". . .,,,., .·'
selo d,i,s~ógráfi~o esr.añ'91 ""Guhnque, teniendo cría en período de
barda . falaba da "Fiesta Celta'" .
lactancia, esté otra · vez f ecµnd.a- , ,, ~· ":
Q MUNDO DO. DIFUSO
,.
que.ª "Jo~en Guar~i;¡¡. · R~ja.;' .vai
da".
. ., •· ;: ·:
'.
·.. -. . : : - ~ -· #-'.
s~
orga1zar este ano pm:. 'triplicádo
· ·o outro · dia ... h~u&;-~~ "N'-o'ía .
. despois do éxito madrileño -d~- ·
unba manifestación, ben nutrida .
Mira que non revira este home.
. do ano :pás~do. ~ha( un párraf.o
por certo, a prol da n_~gociacjó~
Non estará erara a cousa... A meque nos interesa, porque n~s
do Goberno esp~or·:co Frente
llor prob~ de que non as h3.i,, é
afecta.,i:; "Sjete son los países tra~
Polisár~o para a liberación dos
que non as hai.
dicionalmente considerados co=
· maiiñei-ros . apreixados do "Garmo" tales (cdtas): Irlanda, Esc'omo Mar". Ao final houbo un micia, Bretaña, País . de Gales, Isla
tin, e "La Región" dá contados
PAIS, ESTE
de Man, Cormialles y Galicia,
seus particip:1;ntes. '~Tomaron la
aunque ~n . esta :última, la lengua
P~,labra el diputado sociahsta
Un <lestes dias de atrás., "El
-algo tan fundamental para una
Vazquez Fouz,-el alcalde de Por- .
Idea~ Galelgo" incluia unha erócultura- haya desapareci?o.
to do Son, Groveiro -que repre- ·
• nica .de Vi~agarcia. Nun dos seus
sentaba al PCG-, un represéntanapartados, subtitulado "Los baNo t]Ue a nós -toca, A NOSÁ
ches' del ramal", decía cousas co- . _te del Bloque Nacional-Popula~
TERRA
imprentando
. , síguese
,
.
,e
~-~
Gal e~~( Y.el .sec;tetário general de
ma ésta : '' ... El alcalde 'en persoa
mngun
numero
dos
editados
~. r-=r-·
Com1s10nes Marineras,- Roberto
. na, acompañado. del secretario,
sabemos que lle desaparecera mis·Ucha".
·
estuvieron en d fugar de los hetedosamente o texto. Asíné -que
Ao Bloque . logo ~e han. ~e chi~
chos, observando las zanjas y esnGn entendemos moito a broma ,
tudiando la forma de évitarlas; ..
mar_ "o partido dos -"anónimos''.. ·
esa.de que.nos desaparecera a línDe momento lo que hem.o s po'diAlgún .~ebe pensar que non ~ebe
gua.
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. No afogarnénto, asf_ixia ·.por
rsión na auga, como ben
submemos hai .que distinguír de ,.
sa e
'
. . d.
d .
. do - co· .estado .mme. ,1atq •.o
acor
,, f gado" unha s1tuac10n ,· ma1s
ouª ºmenos 1eve
, (indi_viduo
. cons. ··
cente) en .que -,non se pr:c1sa
un ha axudi vital,.
, . pero que
.
de todos . o~ ~:1tos precisa
d·e .hospitahzac1on . para ve'f1car o. ·seu' estapo por mor
dne .complicaciónsl' ··(neumonía,
roblemas electr0 itrcos .d o s:i:n- _Pue etc.) e Iogo unha s1tuac1on
g ,
.
d
moi grave que ~or mmutos po. e
facerse i;rrev~rs1bel (con:o, c1a."osis auséncia de . movunentos
~espi;atórios, pupilas diJa~~da~,
·etc), n~ que para saLvar a _v~
da os minutos contary _declSlvamente.
·' Rescatar o -individuo da água .
0 mais perto posíbel e ali mesml:r
escomenzar as ...manobras de
. ~esucicación ·~coa técnica axeitada:
· 1. - Posición axeitada, decubito supino, plano ·duro- por
debaix o, o máis importante,
percurar unba. via respíratória
libre (ver os esquemas).
.
2. - Escomenzar a ventila-

.

··
_.
·. Chega!1dó o vrán, d'~us el~mentos dos que o home non está normal~ent~ illado, .
· ·
adequiren, polo costume e circunstáncia'das vacacións, focremento da inovilidade da xente; nun país con- c:e ntos de
de costa, de .r..íos e praias, un protagonismo· m.oi relevante, .referimonos
ao mar e ao sQl.
·
kilómetros
.
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En relación co ~mar e rios, temo~ que destacai: ou-suliñar os afogam.entos, ' . .
•
.
máis .ª 1;11iudo cada vegada,_representando b_e n na nosa nación a ségunda
_.
• que se prod1;1cen _
1
causa de morte por accidente,_a m~1rande parte en ;xente que_n<?n supera os ·25 anos, sendo un~a terceira parte
··
aproximadament~ rap~ces que qon chegan-aos· dez anos: Desgr¡idadamente no· noS'o país .
os afogamentos da1.1se. todo ano, pero referi~on~.S agora· a incidéncia dos mesmos no·vran.- _
. . · ..
.
, Suliñeinos ántes as duas fornías máis eficaces ·para loitar co~tra deste accídenJe: Aprenderlle a ..nadar aos nenos, e
: . . ·
~ ·~
· -· ~
~
er:i-sinar a práctica da ventiladón pulqiÓnar ~'bocaa. bo.ca";non en balde á xente ·chamalle o "bicq da vida".
.
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O-:vr~"-~ª . os ·$e.ú~_. per_i90-~ -~ ·

ción boca a boca, abranguendo o _ nariz pu 'tapándoo; pódese intercalar un pano _do
bolsillo, e facer unbas quince ventilacións por minuto.
3.- Cada tres ou catro minutos facer . un masaxe . cardiaco externo, présionando con ·
forza no esternón.

Ainda que non se consiga
percebir pulso_,. non abandoar as
manobras no traslado astra che. gar a un médeco ou a un centro
hospitalário. A _ rixidez e as
livideces son os úneco·s signos
certos de marte. Hai casos- de
. supervivéncia increibeis (dé io40 minutos de sumersión) os
nenas teñen moitas' probabilidades · .de . recuperacioil, coñezo casos de máis ·de cinco mínutos dé sumersión , Tecuperados, en todo_' c~o~ hai- que
contar con compli_cacións. Asín,
se a recuperaCión se produce-na .
mesma veira do mar 'débese
esixii a hospitalización sémpré;
quentar be,n - ao accidentado
resucitado - e trasladálo rapidamente.
O ~OLE A PEL

Ningun órgano do carpo
está ·tan influido polo medio
externo coma ~ pel. , A pel ·
está situada certamente nas
fronteiras da actividade humán 1 e interactua co médio
continuamente. A cotíó irnos
vestidos mais n~: prais a exposición · é -directa horas e horas. A
pesares de todo a pel é un·órgao
extremadamente adaptábel e
moviliza os seus. recursos t3¡n
'rapida e eficientemente de ,
maneira que o orgaismo~ manten
o seu equilibrio (sudor, essalofrio, etc). pero non hai que
esquencer que a pel ~- é, · .denantes de ;todó, un · órgao , dé :
protección q~e ben mirado cons- ~ ·
iitue ün veidaqeiro.ecosistema. ·

\Edita:\~r:o~ocións C~ lturai~
l~gas
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(Ven da páxina ¡mterior)

o dermis. A epidermis, rica en
_melanina, . das peles dos morenos
e negros constitue unH~ miHor
b,árreira- contra as queim~d uras
p_br radiación ·de lo.n xitude de
onda solar, noo obstante por
~ctnriba dos
nm. tamén.. se'
afectan o mesmo. Curiosamente
son as persoas brancas, que por o
. xeito de selo teñen limitació~s
1i:a.turais, as que máis desexan
porse morenas no vr:an.
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Aconsellamo~

como preven ción, porque a exposición exce- síva é .antifisio~óxica e perigosa,_.
ev.iJ@-r a_exposi~ión da pel desde .;.
as hóras·'sola1:es d.e 10 a 15 (12 a ;,
5 do horario ·oficial, ináis ou'.
nier10s) en que a luz solar e ~
a radiación son máis in ten- -:
sas. Os pa:rasoles _ poden · non.>:
ser unha protección suficiente,"'·?°
- porque a radia~ción ultravioletf '
refrexase na superficie da area e>
m'e smo na da a~ga. As fiestras d~;,,::
cristal só filtran · a radiacció-n po e:::·
debaixo dos 320 nm,
-~
Os produétos comerciais~ prol ·: ·
tectores bronceadores a .base de'-'
tanatos benzopfrenos, .ac. PAB;·.:
Salol etc., protexen astra U'nha :~ ·
determinada lonxituder de ; ond · ·•.
(320) e moitos delés : poden'- ·
de por si .producir sensibili.-zacións. Por outra banda hai~
n:ioita xente ' qu~ · está toman- ·~
do medicamentos (sedantes nérviosos, antibioticos tetradclinas n
'antidiabéticos.) q~e desen~adea~
. reacción de fotosensibilización; er
que, pblo tanto deben absterse
das esposicións ·ao s~l prolonga-:
· das
· ·
·
. ·
·:~ ·
Os efeitos ' agudos .d a ex.. posición ao· sol son as queimaduras,· as que adequiren distinta gravedade~
. O eortimento da pel, escomenz:i coa mobilízación da
·melanina (pigmento) dentro das
24 hor~s segui'ntes a exposición,
pero non se · esgota ahi; o corti~.
,mento seguirá por vários meses e se a exposiéión foi moi . forte .~ .

,

insoJa.ción. 9~ sínt~m.as sori dor

"·~ .. ··-~ de ~ab~~z~~, djbil;~~~de, se~e, ces~'
· ·

da: sudac1on, vom1tos, h!pertermia, · convulsións, colapso e coma) Prevencüón: evitar calor ex- ,
cesivo,- e·_ expbsíción direét:a
sql•.. -.t)eb~r . auga , s~fis1ente. e
alim~l)to~,; -s·~ado..,s. , ..· .zugo~. de
froitas. Tratáriiento~ .inmediato:
b:iñ_os .fríos,. ai~e_ aco~cÚcion~do,
m~geco e hospital. ·;
· .
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As. alerxias

con

fqfmá.ción . de . vixigas e

actínica ·e as vegadas a malignización .

. · De r)mate ~ a xeito d~. cons~- :
llqs, ~vitar o ,consumo <le mariscos ~1~tradores·.-frus .O~erbe.rchos.,
~e:~oloµs, ai:ie1xas ... ), poden · es~tar tonta1:mnad_qs,. e tr:an~mitÍ~

,poden ter . un incieminto.
e.s~<;míc1ho dás pri- -. ~ s~monelose, hepat1te~1. et.e: ~am
ma.v~r~s ·e_ polo vran, . cando o~
pre ~o}Ilar con ta...de que cando se
polens 'e polvos están no ár, o
fan ~xcumpns os montes os ne-·
' que . o_c urre máis comunmente
nos poden - alcont~ar os froítos ·
pgr ·estas datas. A alerxia é unha
d,unha ~ranta do xero dos ruscus,
re.ac~ión ·· do carpo é presénda
0q~e co.necemos entre nós coma
dunha substancia estrana, x;eralx1volve1ra~, chamanlle cereixas'
mente unha proteina, manifestabravas, tenense usado mesmo como aperitivos pero son tóxicas
~nefrotoxicidade), .e nor\ son as
unecas prantas velenosas.

n.o

pelamento, a formación _de ·cica. trices e distribución .ir_regular do;
pigmentos poden ser o. resultado
final. A lo~go pra_zo a querat~sis

se de ·· dife_
· rentes .,,maneira'
·. s·· f eb re ·
d ~ nena~· asma, ·alérxico .-; : · · ·
éarias;·fu~Ciamentalfuente: 'k~:J~
~ente atendese con ·antiestamí. mcos.~ ~ando- n~n compre corisul- .
ta medica:.
No caso
,
, da febre do
n~P? ~sanse tamen drogas antiis.. tam1p1cas cuxa .dose adoita coñe~er a per~oa afectada.
. \:..:

SOLEAPO
_S(

e1

· Consist.~ nun trastorno do
·cen_tro cerebral da termorregulación. Cesa - a sudoración e· sube
moito a temperatura 41-42
.graos, a situa~ión.¡ode ser -moi
grave e a mmdo· ·mortal. Son
particu~armente sensíbeis a este
trastorno os nenas e os vellos.
Ocurre a miudo durante ·as
.olas de calor, . per~ . mesmo
como co11~ecuén~ia chmha forte

n.
d

.lar
de

re1
ffi(

bo
tó
ta
. or.
ta
ce
te

'ba
to
,Pe

no
sai

fra
COJ

est
:•

tot

~.

ror
!'\O:
ido~

Jtan

1

.

,• l.:,

.,

lfoc
cóc
1
tren
res
ipre

[ferti

'i\l : f1.4"I1'i -17xuuo¡1980
fHf~r \ ~-1J'\il > 1- ·- r1r ~ ..-... -¡ { t

e

:bre
lttj!ralLffiÍ-

GRENN PEACE-E. A. CAZ-A 'DE BALEAS EN GÁÚCIA "

lSUl- ·

'.

: do
tiis-

cia;\ .d ebido ·a q~e, "seg~ndo denúncian': eles ~ outraS organizacións ecól.oxlsta,s .:'el}tre elas ., a ·
mencionada Soci~dade Galega. da._'.
Histbria "Na·t;u~al- éús ~dstas son,
un· dos h.lgatés oh.de a c;:aza. ·dos
cetáceos se realiza dunha for}Ra
máis salvaxe e iricontiolada, ach,egáronse co seu barco -mér.cado ·
seica cando xa estaba d~stinado
ao desguace,- paia opónerse a esta . caza reálizando con este fin .
. vários _ c;ruzamentos - pot <liante
dos haleeirns da fBSA, co fin de_·
.i mpedirlles ~ lanzamento dq~ ar- : · ·
póns -que feririari os cetác7os e
fixeronno- deica 9.ue foron apreixados-, por u_n-,buque <ja_Coman;
dáncia de Mariña do Ferrol, fóra
teñense oposto ta:rrién ao lanzadas suas águas xurisdicionais e
mento de restroballos nucleares
realizando, unhas maniobras ao
ao mar realizados polo cargueiro
parecer moi ·peligrosas~ Os membritáni_co "G.e me", depositados a '
bros da tripulación do há:rco eco360 millas 'da costa .·galega . resíloxista e~plicaron corno este tipo
- dilos que son ca,da vez rnáis nude cruzamentos· ·non comporta
merosos debido á espansión dos
ningunha caste de peligro iJara os
programas nucleares en todos os
barcos
cazadores e que, se hai alpaíses e que poden representar
gun é, para eles, que, p-0r outtaun sério perigo para a humariidabarufa -veñen reali:Zando estas acde no futuro. Os membros da Orcións desde hai cinco anos: ganizaciónº Greén Peace vénense
. Actualmente, o -xuez militar
opondo ao feíto d.e que estes re- _
que . leva o proceso no c;¡ue se lle ·
síduos sexan tirados no Océano
acusa ao ~apitáw' do ' Raimbow
Atlántico achegándose até a~. z~_
Warrior de Coacción pola violénnas de lanzamento con pequenas
cia, a:ga~d3" instrucións, os ahogaembarcbcións e tratando de irridos que ddenden os membros
pedilo, como tivemos ocasión de
da tripulación son ·o.s madrileñas
ver nalgunhas diapositivas. Espli- .
J
es-ás Mirnpeix e Gustavo Lóp-ez
can como a pesares de que teoriMuñoz, que teñen pres.en~do un .·
camente , os depósitos <lestes res-recurso contra a devandita acusatos se faFl nunha zona, onde non
. _~íón ._

Despois do . apre~~m~nto realizado a ~nhas .60 ~u 80 millas da ~osia
galega -fqra, p~lo ,,tantó, da~ s~~s ~ria;s · xu~isdicionais- dó buque .
''Rainbow Warrior da orga~izac1,on Green Peace", por·un barco da
~macla Española; - CO~- c;:,olabór:~ción- daJg~nhas persoas e organi'iadóns galegas, entre ~ eiu.e. dest;aca a Soc1edade Gálega da História
Nutral, véñense celebrando nalgunhas 'éidades da.nosa nación diversós a~tos onde se ~spl~~~ o signi~icado .da camp.lña emp~endi4a pqlá -mencumada organizac1on ecolox1sta, en contra da caza é:las baleas na
. costa galega, que é realiz~a prmcipalmente polos buque~ da empresa
"Inudstrial Balle~era So~iedad Anónima" (IB~A.), propi~dade, entre
outros dos Masso e qu~-conta entre os. seus principais acionistas, con
· nomes como Iglesias Corral, Castro Rial e Do Campo. .
~ .
Estes actos, dos cales, o último se celebrou· na Galéria de arte Sar- gadelos de Santiago, induin proxecións de diapositivas sóbo~ da·caza
das bal~as e do sistema u.~ilizad_<~ para :impedila, .e colóquios nos que
intervenen mernbros da tr1pulacwn do Ra1mb(>w Warrior.

oñense-

arishos,
l esnit!r
:oro.o se

; ne,itos
:cus,
orna
ixasi
) co<icas
nas

A ORGANIZACION
"GREEN PEACE"
Segundo a definición dada polos se~s próprios membros '
"Green Peace'.' é unha organización ecoloxista que tén delega.- ·
cións en vários países da área de-senrolada do Mundo Occiental,
-en Nova Celanda, Austrália, Canadá, e U.S.A. en Europa en Londres., París e Amsterdam, dixeron tamén estes portavoces que,
apesares do que se di por aí, son
totalmente independentes de caF
quer goberno ou entidáde que
non sexan eles mesmos e que se
fináncian. polas aportacións do
público, que se materializan, ben
cotizando como membros dela e
ademais conta con xornais, unha
edjtora, grupos de rock etc. Ainda recoñecendo certa dificultade

A.R.

..

IBSA SIGUE A CAZAR

hai pesca, viren, o ano pasado,
para saber con seguridade, o núnun recoñecemento que fixeron
fnero dos seus membros, calcú_lanse que tén só en Europa perto
da zoa, 20 barcos de pesca galede 30.000.
gas faenando moi pertiño desta
zona de lanzamento, onde a ra- Asi mesmo, Remy Par~entier,
representante de Green Peace e
dioactividade tén qu~ ser, por-·
mernbro da tripulación do Rai~
forza moi grande, dada a cantib?~ Warrior, esplicou algo da hisdade de vertídos que xa teñen sitoria desta organización ecoloxisdo . lanzados ali, e tendo én,conta
ta e máis coino ao tratarse du'nha ' que estes barcos ~eica faenaban a
. organización totalmente pacifis. unha milla escasa da fosa onde
ta, rexeita toda caste de relación
son depositados.
_co. atentado que fundiu, a:o remate de abril do presente ano, dous
A OPOSICION A CAZA DAS
·barcos da empresa .IBSA no por.
. BALEAS
to de Marin.
Ésta · organi'.?ación· ecoloxista
'. A pl:imeira aéción que G~een
tiñ;:i. desenrolado mitras cám.pa-·
,Peace levou a cabo desenrolouse
ñas contra . a caza das baleas· des-:
no Océano P.acífico contra os en-: · de qué~. no ario 7 5 se int~rpu.xer~ ;....
~aios, nucleares que o _ gobÚh~ . o· seu barc'ü, o Raimb9w Warrior .
rances realizaba ·na Polinésia ·
entre unha flota hiele.ira sov-iéti- .
concretamente en· MÚruroa con'
' ca~,e ~·n banco. de baleas no Pacíesta acción e º· eco que dispe.rfic-o .· NÓ'rte.· Despois foi en Islán,tou en todo o mundo, . consegui-:
dia, no ano 78 ·afé que o ano pa- ·
ron paralización <lestes ensáios . sadó foro~ apreixad,os. polas"au" ·
nos priJ;neiros anos da ·década
toridades islan·desas. _Nese mesidos ,ano,s setenta.
· Tense oposto
· ·
mo ano .xa viñeran -ás costas ga1e/~men as .. matanzas· masivas de
gas pero d·a quela'á. . ~ua campaña
1 ~c~s realizadas no Norde de Es·non ti vera tanta. resonáncia ten· . ·
lcoc1
,.
·
~ ma1s en Terranova por se- . d~... que irse ·ªº seren· atacados p6ren· · consider:adas
· ·
polos· pescado' la xente do sr. Massó e seren de1¡res como
. , as causantes de grandes
nunciados na Coinai'í'd.á ncia de
lpredacio~~ Il'as pobdacións de · ,Mariña. _
..
r~ertas especies mariñas. ~- . ~
() c;omenzo' da c~mpaña baleei1 Os e
·
·
co1.0 x1stas
de Green 'Peace
. ra <leste a.no· nas costas de Galí ~
1

f
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Namentras iodo .isto acontece,
os, barcos de IBSA siguen a cazaro
cetáceos sen -respetaren a~ cotas
1 qti,e o próprió -- Estado Español
.
aceptara -en 1972, asi;_calcúlas~- ·_· .
que está_-empresa colle ªº ano~ ..
entre 400 e 6.00 bakas; c;a'ndo a_
Comisión .Baleeira Internacional,
lle asignara- aó Estago Es-pañol,
pará o ano pasado unha cota másirpa de 143; e uns cantos señores siguen a sacar· tins considera_béis benef fcios que veñen' da esportación da carne duns animais .
que parece q~~ van cara-a sua es ~
tinción, .que yai_directamente para o Xapón ~qµe, por certo, logo
'a devolta convertida en estricto. ·de carne ·importado polo estado ,
Español_a ¡noi alto préció- Téña~ _
se en coi}-ta qüe unha ~a.lea tén
entre 20 e ·so· Tin. de carne de boa calidad e e que .. ademais aela
se sacan 'produtos moi caros cómo o ·espermaceti e-0 ámbar gris; .
e 'fág-anse co~tas para . ter unha
idea: dos henefkros que esta empresa. pode sacar ao arlo. Logo
podei-áse esplicar ;todo o rpar ck.
interes_~s q~e ·se move detrás do
· -tema, e -que un ha manifestació_n
que se ia celebrar I)a Coruña en
contra. da caza incontrolada da-s baleas e pola liberación dos apre. sados do·. Green P~ace., ,fose proiDida, e s( tamép o tratainento ·
que certos méios de comunicación lle teñen- dado ao :tema.
Non é qtie aqai queiramos cantar
a ihocéncia, nen -siquera, a iñdependéncia da ·organización s'up.ran~cional ' ec.oloxi~ta "Green Pe.a- ·
c. e'\~
.
pero coidamos .inter~san'te ·
apuntar que, ppr exemplo, o mei- .
ran.de acionista da ·Industrial Ballenera, S.A. é asesor dun dos
méios de comunica~ió_n citados ....
X.L.G.LABANDEIRA

.J

:;-

A décisió-n do PSG -efe non fu~iO:nar,se co -p(JG-tén
unba é.special in:iportáncia_porq"u,é sigr,zific9_unha ,recfi-. fi~aciÓ'f! - a,_tempo tf..un camiño, que pgreciá, hai uns ,
1neses, que se ia consumar irremédiabelmente, condu. ten.te ao reforzaménto e credibiliqade, a médiO plazo,
cJ..e al!e~ativas. suclfrsalistas; espec~almenfe_ as euro.ca.- munistas. ~ nmgu-en se lle oculta a prodtvidade matu. festa -do· POG a pactos e t;omponendas cos partidos da
denominad~ es9uerda _española, espec.ialmente e.o P.C,
asi coino a· cozncidéncia nos seus presupostQs. ,Tam. pouco se pode esquecer a xustifl<;ación do seu naci·mento, ben enfática na use da· .itnidade da esquerda
por enribd. do ~flrác~er '! funci61J-, respecto· da n·osa
realidade nacional, dos diferentes partidos. Fo_imanifesta a sua intención ,de co,nsiderar o enfrentaml!nt<J
. ncu;ionalisn¡olespa:ñolisr;zo_ ·c omo art!ficial -e, p~lo. tan- .
to,_· o seu zr¡,tento ·de diluir o campo dd naponalismo
·actuante. Por outra banda; a sua tra,x ectória pr/zctica
, cansistiü no cv/aboracionismo C'O proceso autpnÓmi. c.o, -árticulado. desde as'· esferas do Gobern_o español;
parti~if?and~, en todo_ tipo de -n~$?ciaáóns,':re~c.~fóns
e lexittmaczons da vida estatutanq.._ -Neste sentido_, ca-;.
· be-aquí resaltar _o a-poió á manifestáción ofic~alis.ta do'·
DIA DA PATRIA GALEGA~~. de , 197.8, xuniamente .7
coa UCD e todo o sucursalisrnºo; en é.laro -lnténtó de ..
illdr o nacionalismo popular, colabonmdo~rizesn.iame1i
ti?. j JtO in ten.to ~de esnaquizar a _denomina.c ión tradicio- .
nal e significativa da de__v__andita da't~ ·aymiéndo.lle a_de
· -DIA NACIONAL DE "GALICIA. En ¡in, o seu voto m1
blanco no _referénd.o da . ,Constitµcion . espanola . amosou .s'!'a dísponibilida(i!! .~º tJue se denom~na política
poszbzltsta; como ·a militancia dos seus membros no
,--sh'zdica lisinó sucursalista foi, -e é, -ioda u nha: pr<)ba d i-J
. pouco apréáo que ten pola auto-organización -d os trabqllqdor_es ·¡(_aleJ(OS q tp_dos os niveis. .
·

.ª

d;

Non é, pois;solprende.nte a decisión PSG se sé par_te de.presup.o,sto_s naciona~istas. Efectivamen~e, ·a su á·
- pQstura parece ditada polq .<;onvjc~qn de que a via a11to ~1ómica unfraz¡,de, d~ que é -posíbel e nééesário. u
reforzamepUJ do campo · d~ n-acionalisri¡o real, de que .
a pólítica sucurfalista, a calisquer 11ivel, repre$?,nta unba venda dos nosi>s iñtereses. x~ que logo, ra~~ns pa-.trióticas, que atirfxen fondamente á posición ·cara a
realid'!cfe ~<! pa~s,. tiveion que iu_iar _esta deci#ón. A
cxp~rzencia dq ~ ultimo ano (practicamente desd~ o-refer,éndo constitu~ional~ ten fornecido moitas ensin-ali- .
zas para quen quixése adeprender. A clarificación du , PSG . e a··su.a reafirmació~. nos presupostos. qu~ lle deron vida', ve·n ser unha_proba de confianza.
país e
_1mba decifión de servício aos ~eus in_tereses populares.

:é

no

Non se j10-de negar que irú/a' quedan moitas tnc6g11i.ras por d_espexar e-moit_a tarefa__ q~e . encafár-dentro do .
campo na~iimafista (C$fe~ial1rf·en~e; a cortó plaz~~
do o .referzdo a prmoram1~a stndtcaV.- Per<Ya d,ec.tston .
do -PSG é evidente que non gusta nos médiosachegados á política .españo!a_, porque dificulta, debilita ·certp_s p~oxeCtos confusionistas e reforza o camp<J verdadeiramente
nacionalista.
·'
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O CREGO DE YI LAMOR
CONTRA DA PARROQUIA
"O bispo de Vilamor sono.
eu". Con estas ·palabras o crego
. da parroquia . de Vilamor, no
axuntamento de Toques na provinda da Coruna, tentaba deixar
de lado a no\la comisión -de kstas que como ~odos .o s anos orga-'
nizaba as · de Sati' Añtónio .nesta
parroquia.
,¿·~

ACTOS DE SOLIDARIDADE
COS PESCADORES. DO ·
GARMOMAR
O pasado domingo, dia . 6 celebro use en Noia unha manifesta. ción en solidaridade cos pescadores do buque Garmomar, convocaJa- polas organizacións sindicais
SGTM-ING, CC.MM., UGT e máis
· poló BN-PG, PSOE e PCG, á. esta
manifestación asistiron vários mile~ de persoas, e o seu remate falaron representantes das cita?as
organi-zacións e tam~n familiares
dos pescadores apreixados que
criticaron o nulo interés do ·goberno Español no tema, per.s onificado nos ministros d.e Asuntos
Extetiores e Transportes._e ;Gomu- '
nicacións, Marcelino Oreja e Jose
Luis Alvarez, .respetivamente, criticas que tamén se ©xtenderian
ao Conselleiro de Pesca da Xunta
de Galicia, Fernández Calviño
quen, ao ver que en Madrid non
fan nada polo asunto, tampouco
se atreve. i N_e_n _pode nen quere ! ·

· A causa principal foi que
por primeira vez a ca.m isión nón.
a,ndaba polos vfeiros nen acataba os ditames ·do crego, home xa
coñecido en toda -a redonda polas suas "homilías" ."
·
Naturalmente o refrend0popular apoiou a comisión, que
pese a oposición conqueriron un- .
·has festas que se cabe superaron
as de anos anteriores.
·
. Tocio empezou cando programa de fes_tas saiu anunci'ado,
como todos os anos, as impren~
, tas xa teñen o formato feito,
misa a unha: A e.omisión tentara
falar antes co .creg9 mais ~on o
conse.g uiu.
Diante _diste anuncio negou_se a dicer a misa sé non se lle pagaba aos curas a setecentas- pesetas por cantar a misa.
,.
A comisión recaudou istes
cartos e pagoullos, cobrando ta-:'mén o creg? tituJar de_ Vilambr . .

A celebración de esta manifes--·- -·
O pobo contra do que se potación fofa acordada ao remate
día pensar respondeu ben·, e o
.dunha xuntanza que tivo lugar
crego non se saiu coa súa de_ainos locais da AISS de Santiago,
.IJa·r 'a comisión de festas xa que
o s·á bado dia 5, na que participanon lle cai,a n en .gracia algunhos
ron representantes municipaís <.k
do -;eus integrantes.
diversos concellos galegos, ademals dalgun-ha diputación provi 11
cial, membros, ·case todos eles d o _
Bloque, e do PCG, ·xunto coi1 algun 90 PSOE e . de UG, .nesta r~u 
nión, convdcada polos familiares
dos pescadores apreixados, pediuse a dimisión dos ministros e do
,,~

_..

EN SIGUEIRO QUEIMARÓN
"LA VOZ DE GALICIA"
Un grupo de labregos do axuntamen to ,de Oroso, encirados p.ola alcalde. da UCD, Felix Rodríguez Vieites, que ven autorizan~ ·
do, en contra de un acordo tomado hai ún ano, pola· Corporación ·
Municipal, o funcionamento de
un colector de leite da.° Central
Lechera Asturiana" 'que, non
cumplindo, ao parec,ér, a normatiya .... vixente, emp'o rca .as águas
do Tambre; o feito foi denunciado · -p~r _un concellal e ·recollido
pola "Voz de Galicia", o que ocasio.nou que o alcalde difundira o
rumor · de que. o colector il5a ser
pechado, co que, l<?go, non · te rian quen lles recollera o leite 1
feito polo que, se con·ceHtraron
o luns pasado na carreter<1; para
gue a industria ·non-fora pechada,
cortando o tráfico e queimando
unhos exemplares de "La Voz de
Galicia" a quen acusan de defender os intereses dos señoritos dos
chalets.

f .

A GUARDIA CIVIL
ABUCHEADA EN
OUTEIRO DE-REI
.
.
As ·airo da tarde do pasado dorníngo, día 6, un grupo de AN,PG, representaba unha obr,a de
teatro sóbor do .."Dia da Patria
·Galega' \ n~n descanso qa¡orquesta _q ue ámmaba as festas de Outeiro de Reí, despóis de pedi( a
preséncia da Comis'ión de Festas
que non se dignou ·aparecer. Cando sy representaba a segund~ parte da obra,_a Guardia Civil facia
baixar aos .interpretes .do pako
tornandoUes o nome, o que ori·xinou o abµcheo do público . A
- mesma obra foi representada
. nunha praza de LugÓ; nos dias
segujn1tes.

.. \ . '
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RODR)GUEZ PA;RDQ DIMITE
- POR CULPA DUNHA CEA
Despois de ·que o. secretári¿
xeral do PSI!.>G-f>S.OE, Xosé Lois
Ro~ríguez Pardo, <;~ara en · Madrid, xunto con outros diputados do PSOE- de . Galícia, con re~
p~esentantes · da UCD · para, de
Raso poñérense de acordo no
tema do Estatuto., os representantes ..po sector crítico do partido,
- . encabó_ados1 ·. polo. presidente,
.francisco González Amadiós,
encomendaronse moito por non
se teren enterádo coñ antelación
e fi?Ceron ·que o secretário xeral.
dimú:ise, e xunto con el, ·vários
d~s -seus máis directos col~bora
doi·es, quedando o partid~ dírixido, até ·q ue celebre co·ngreso estraordinárió, por .unha comisión
xestora. De calquera xeito-, como
o conflicto ao parecer, veu por
culpa .da qevandita cea-sol presa,
as _negociaciÓFlS coá UCD , van se-

A. trás ·a _política ,a.utonómica
O J>S~ _ NOM. S.E ·FUSIONA CO POG

Sobresaen entre as diferéncia·s . . xestión que par~ n~s é tan impor.que'. os trinta e tres delegados en~ ~ tante . .A d1ferenc1a existen ta·· ·
contraron no .plenário do PSG a
. mén, segundo ·o plenário, na condist.i nta estratexia -cara a liberacepéión nacional e de clase, ao
ción nacional de · Galícia como
non darlle _o PSG a importáncia
foita anticoloriial.
qu~ o POG lle da a erase obreira
. "A diferéncia- está clara ·e ntre
"par;¡. nos non hai democr·á~i~
os dous partidos, manifestaron
verdadeira sen _socialismo".
López Rico e Claudia Ga¡:rido ·n a
. wda de prensa celebrada cos meAsÍA mesmo ·constataron as di· dios _informativos para explicar a
f.eréncias organizativas, "xa qu-ereselución tomada; o PSG é un
nos somos o partido máis demopartido nacionalis_ta, na'mentras
crático do Estado e no POG exis-que o POG é un par~ido nacional.
te .o dirixismo e o control".
O termo nacional só se refire a
Quedaron tamén patentes seun ámeto concreto de actuación,
gundo os representantes do Par- ·
en mohos estados americanos 1
tido Socialista Galego as diferenexisten pa;tidos nacionais, mencias tácticas a nivel sindical, "estras que a palabra nacionalista,
tamos por unha central única gaademáis de enmarcar o campo de
lega", a nivel institucional, "a diactuación leva implícito a libera-·
ferencia entre as duas políticas J
ción nacional. O POG está por!
ollase nos axuntamentos", na
un progresivo autogoberno napolítica autonómica, "na polítimentras que o PSG está pola li~
ca da elaboración dos estatutos
bei;ación nacional de Galícia o;,
e na manifestación de apoio," nós
·q ue · non· quita que utilice]Ilos a
no\l estamos polo dos 16 nin poautonomía para conquerir iste
lo da UCD"; na política de alianpropósito".
zas" o .PSG ténse definido pola
- Remai-,caron tamén outrás difeunidade entre os nacionalista~
.réncias entre .os dous partidos na ·
que o mesmo Bloque entrase
súa liña estratéxica corno son: a
nunha coabción con nós; pola
concepción do estado socialjsta,
contra, o POG está máis próxi"nos definimonos socialistas, namo aos partidos españolistas, esmentras que o PÓG se _define cotando pola superación nacionamo partido obreirista, non aparelismo-españolismo, cousa que é
cendo no :seu programa a autoimposíbel dado que asín os partidos nacionalistas· non teriarnos
maneira de ser".

Querida Directora:
..
·Pala prensa entéirome das ,
determiriacións qµe toman oo. ·
rexedores dos nosos concellos., .
e moi especialmente en c 'o mpostela. ·Como . Compostela é
de tod0s os galegas, tudenses ·
e bergantiñáns, chairegos e ribeiraos, todos debemos preocuparnos de «;:Ómq-lle vai, qu¿.
{ taf se atopa de saúde cada
manciña, 'qué din os seus viciños,- ~e 'O pórtíC0 ·da gloria
non padece o mal da pedra.
Nós os gal~gos: debemos amar

da·r que fa·cer

;< 1

a nosa capital, a secie do futu - .
.ro go berno galego cando botemos pra fóra os farsantes
:-no senso . dramático- que empezou hai xa·tr.es a:nos e _aípda
non i:erminou o primeiro tempo. ,..
Por ~so, porque buscó . nos
, xor~ás :.O y _e queno titular e escota · not:Ic1a, soup_e n que .ca:trb señores· decidiron que o
25 de xulio non poderemos
en.trar en longa manifestación
· pola cidade vella. Polo menos
eso é o que decidiron os munícjpes da direita .c aciquil e_
reaccionária, e como non lles.
.. ahondaba o número prá maioría, usaron o voto de calidade
que seica tén · o_señor alcalde.
Que para min foi unha solpresa, pois coidaba qu~ o voto
do alcalde de Compostela era

xia demrn te á presencia popular. Desexan eles máis ben
presencia turística de fóra e
non presencia _patriótica de
dentro. Desexan eles vellas
ian quis vest!das de colorins
que esclamen oh Y;ery beatiful
e tiren de kodak coma os seus
Jevanceiros do colt seis tiros.
Desexan · eles presenciar cosmopolitas -que eñ Compostela
teñery á. ousadía de mercar to. reros de plástico ·e miúras· de
.cartón, a ~e¡to de souvenir,"
ou gaitas todo o máis con ban~
deira española nos farrapos .
Por ~eso os desexos <lestes
señores son que ti e ináis eu e
de moi1ffiá c~lidade. Pra esta
outros cincuenta mil e_se dia;
- miña consideración facía mentes na castrapaqa de "discurso ' teñamos que circular só polas
ruas tristes; da . parte nova, en- que prÓferíu en Lugo .cando
tre caixas de mistos apiladas
~ veu 1realizar a ofensa do antien casas, e desexan <;JUe a pe- go reino de Galicia. Mais _ó
dra secular non se estremeza
bon visto, o meu xuício era
co gozo dos berros de toda
erróneo e o señor alcalde de ·
Galida, ·· que a vella cantería
Compostela tén Voto de caÍinon vibre acompasada coas
dade m'á is ca mediana, cando
lle deixan con el dirimir o em- ' poderosas estiofa:s __ do himno
e · cos orgu.llosos urros dos pa.,. pate". .Se os. vellos conce'lleirqs
triotas.
·
··
que lle fixeron frel)te ,Ó P?de~
. Mais eles ignoran que o ven. .arcebispal ergueran a cabeza ...
to da historia asoora da nosa
· Coido que a UGD e CD de
banda, que o mañá é noso,
Compsotela -que xa manda
que Compostela_é de todos os
caralla ser de ·compostela e
gal egos.
da UCD ó mesmo tempo- te_ñ en un odio moi especial, unDARIO XOHAN CABANA ·
ha. fobia furibunda, unha aler~

.lllll••••--•..MWI.. ...

sa:

1

· O Partido Socialista Gal ego acordou · non fusiO'narse co Partid
9brciro Galegó nun plenário celebrado o dia cinco de xulio en
tiago.
.
'
· .
A razón ad!-1cid~ .é que ..~'non e?'iste ~ su,fic~énte ide~ti~icación que
faga aconsellabel dita fusion dado as diferencias estrateXJcas, ·tácticas
é organ'i zativas qu·e existen entre os dous partidos.
.Esta decisión debe de ser ratificada ou rectificada no C~mgreso· ex- _
traordinário que terá-Iugar odia vil'íte tamén en Santiago.

carta éeñtreaberta
O e.oso

cons,elleiro antes mencionados e.
mais esixiuse do · Gobemo Espa' l)ol o encetarriénto de negocia~
cións co Frente Polisario, para .
conseguir_ a "liberación dos pesca,dores apreixad·os, denantes do
· ) de Xulio.

- -~

Señalaron ademáis· como diferéncias principais de cara a non .
fusión que "namentras o POG
considera a autonomía como un
paso cualitativo cara o autogob~r
no, o PSG considera que a vía
autonómica xa está esgotada e
q~e non vai supor nada cara aliberación da Nación Galega. Xa é
hora de clarificar as po~turas de
cada quen <liante da autonornia".
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J.CONGRESO DO
S.G.T.A ..P.
O Sindicato de funcionár íos
de maior afiliación de Galícía ée-,
lebrou o seu Congreso, no que
foron temas sobranceiros a consecución. dos plenqs dereitos si~. dicais e a normalización da actIvidade sindical no funcionariada:
A formulación dunha auténtica carreira administrativa, un sistema de retribución xustoi e o "r~';
xeitamento do Estatutp da UCD
fo ron outros temas <leste Congreso, no que se ·escolleu nova Secre·-taria Nacional.
· · ·
1

A XUNT A TRABAL LA
"HJSTERICAMENTE"
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A.LEXANDRO NUMEZ ARIAS
(

Un galego
Nestes úotimos tempos Cul)a ·
saltou á actualida~~ ~ntedrna cio
nal como consecuencia ~ ocuación de embaxadas e do m t~n
~o de sair. do país por pa~te de
miles de ctdadans ...
Es te problema é sementes da
Cia; o brazo scgredo do imperialismo ianqui, que quita e pongo-.
bernós e qu e fai presión on<le
mancan eses intereses imperialistas.
O imperialismo chocou con Fidel o día que comenzou a revoción ; non fai falla clicer que Fidel é fillo de galegas, e como tal
mantén todas as cousas de bogalego ... vaia. Ademais é moi enérxico e moi intelixente, ao imperialismo contéstalle cunha frase
galega : "teu pau, miña bareada. .. ".
O mesmo que cando no ano sesenta e un, a revolución foi en
xaneiro do cincuenta e nove, fixeron a invasión na praia de Girón con todas as forzas que tiñan,
entón, o pobo cub.ano que xa estaba armado, e dicer, ca.da obreiro, cada traballador tén un fusil
na · m·an, o pobo tiro use ali por
todos os lados e ás setentaduas
horas acabaron coa invasión de
mercen~rios ianquis. ,
· . Despois, a ' Cia estimulaba, e
cando os elementos antisociais, .
1
.facian calquer.a falcatruada e roubaban unha lancha coa que chegaban a fiorteamérica, non só o
recibían como un heroe e o levaban ao televexo, a rádio, a dar
conferéncias, senón que lle paga- ban, e este encargábase de facer
propaganda cara os outros cubanos.
Como tampouco Hes daba resultado isto, presionaron os gobernos de Venezuela e o Perú pa~a que admitisen a xente que se
introducía violentamente nas
embaxadas.
¿cómo reacionaron as ambaxadas e o Goberno Cubano?

... ª

-

illa-de· Cuba
xe un isleño dix.ome qu e a revo-·
lución fora culpa-dos g-a:lcgos.
Os galegas co~o todos, a in·mensa maic;fri a _participaron no ..triunfo e en consnlidada. O líder
da revolución ' como ben se sabe ~
é filio de galegas.
Ali xeralmente tense coñecemento deiqui, aprécia_se todo is"'
to. O comércio de · Cuba con 'Es. paña. favorece estas relacións.

_preparo u un '"porto. chamado Ma~
riel e dixo, por eiqui todos os
que queiran ir, sen pro.blema.
Por ali sai todo o que quere.
Si; pero agora EE. UÚ queixase
de que He \ian todos os delincuentes ...

Si, pouco antes de eu sair, deuse unha manifestación, de case o
cincuenta por cen da·poboación,
contra a base de Guantánamo e a
inxeréncia americána. Carter ped íralle a Fidel que cerrase ó porto de Mariel, que ' non quería máis
xeni:e ali, anque uhs días antes rivera <lito que os que se iban de
Cuba eran parte do seu corazón ..
Cando viu que chegaban tantos,
que xa non lle servían de propaganda, foi cando dixo que . xa
non queri~n máis.
Fidel contestoulle o seguinte,
que cerrase Miami .se queira, que
a.li mandaba il, pero en Cuba que
mandaban os cubanos e que xa
farian o que quixesen . O que quixese -ir que se fose e o que st; quixese quedar que se quedase.
Aogra volve pedir que non
manden máis delmcuentes. E
unha "bronca" da .Cia, se non
houbese imperialismo ianqui non
haber:ia elementos mareantes en
Cuba.
Pero o descontento desa xente
virá por algo, foon?
Para iso hai que situarse antes
da revolución. Daquela non habia. traballo. Só ties meses na zafra e despois estábase no paro. O
vício estaba 'en todas partes, no _
seu apoxeo. Entón, cando triunfou a revoluéión Fídel acabou
con todo iso. Todo o que toque .
a vício, delincuéncia etc., acabouse. As estacións de pol-í cía
convertiunas en escalas, os -cuartéis en centro de educación superio ...

, Venezuela non quixo e o emCando se chegaba i un pobo
baxador de Perú tam p:o uco, xa
rural o primciro que se via era a
que dixo que os delincuentes_· igrexa e o cuartel da guardi.a runon eran . refuxiados políticos; · ral. Agora isto mudou.
pero axiña o cambiarpn por o~
Asi e todo a Cia sigue facendo
.tro. Es~e ~i que os admitiu a to-· . propagan.da. desde as . emisc>ras,
do o mundo. Escomenz,. ron a
que se escoitan ·millar que as cu- ,
meterse violentamente
habia
·banas. Dentro élles ..moi difícil
mortes e todo iso. Entb'n o Gofacela, cada "ciudadano" e un ·
berno cubano, ao matar a un solguardián da revolución e entérada~o dixo: bueno, se isto é asi ·. se de todo . o que pasa µa sua
quitamos a guárdia das embaxa"cuadra", quen cmtra, quen sai,
e que entre o que queira. Iso
s·e é familia;r, amigo ou xéqte no1 e un problema vos.o . ·E foi cando
va, etc. Pero desde fora siguen .
embaxada s~ encheu de xent'e.
bombarcf'eandq con La Voz de
Parellamente deuse unha mani- - Las Americas.
- festación ·de millóns de cubanos
dende a
_,,
·
.
'
•
• mana ate a noite d1ante
1
O caÍniño cubano. cara ó social•a emb¡ixada.
E ,
.
.
lismo non podemos dicer que
· nton os ianquis seguiron pro- _/ose un mar _de ro~as. ·¿cómo se·
~~mdo
·
.
porque non de1xaban
consegniu? . M~smo . hoxe -hai un· ~air_a xente de Cuba, que ali .non · ha série de dificúhad.es ~orno po.- '
u:~la liberqade, e ~~,ntestánd0- den ser a P.~aga da zafrá qué s~
, ' co teu pau; mma barea_d a,
c~dra. . .'
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"Son-de B~ialla, en Lugo e ern:fgrei como miles de galegqs nQ 1920.
_
Só volteino 56 e agora. Cheguei aló analfabeto, sen ofz'cio e traballei .no campo que era ·o que sabia,' é dicer, nun xardin
·-en Cuba véndense moitas frores, para todo. vaia, o mesmo üomo diría? para un morte que para un vivo.
_
Bue.no, aos dous anos establecinme pola miña conta cun pedazo .de terra astra o _5 2 no-.que deu o golpe de estado
Batista que úin que ia acabar con to.d o ... estiven un ano sen trabal/ar e metinme á publicidade, publícidr¿ide obxetiva, o que)evá un· cartel.
Can do veu a Revoluc.ión er.a dono de "Especialidádes Publjcitárias.", unha_cativa empresa, e calw, .non me costou ~raballo~ adaptarme·
- por humanidade_ e por convencimiri]ent.o polz'tico ,
.
.
Socorro Roxo Internacional e ncr. Liga Ántiimperialista de Cuba;
.
Eu ingresei no 1925
paso prévio para ingresar no Partido Comunista no 1927, e corrw membro do PCC fraballei'sempre no Centro Galega,
·
_c on 3.0. 000 gajegos (levamos a Caste.lao, le1~bro, e o go_berno ao Céntro que era.,,de fascistas, non o deixar01~ fa lar.
Entó.n fixemos un ha concentra.dó1~ q tope na praz·a que h.ai diante e a/i dixo unhas cantas ?Jerdades).
·
Logo, co l'xi'LiQ, viñeron moitos co1111wistas de Esp6lña e entón pasou a dirirnos o PCE astra que, ao se opór á liberacián de Checoslováquia,
no rJ.;11
Congreso s epaf~monos deles
e /Jox e·estamos co PCO[!, de Lister".
.
.,.. .
,,,,
..

)G

1por1 tacon~. ao·
incia
rei_ra,
Tácia

,

7

Volvamos un pouco as relacións
de Cu bi;t .cos pa'íses do terceiro
mundo e cos p.o bos que van esca- ·
pando do imperialismo...
·
O problema das axudas clc Cu . ba a qutros paises como Angola,~stá desorbitado .pola propaganda imperialista. Nqn é c0mo o
pintan. Os instrutores cubanos
van porque os peden os· pa·Íses,
como van técnicos, enxenieiros,
etc-. Como van estes van tamén
os p~of esionais militares·. fso é
todo.
Ali respírase, iso si, de arriba '3.
b~ixo un clima de solidaridade ·
con todos os pobos asoballa.dos.
Ali o pobo reunese e: opina des~
tes temas e cando Fidel empeza.
a fa.lar o pobo xeralmente di: .
i Fi'del seguro; a los ianquis dales.
· duro!
·

O socialismo, como en . todos
os paíse~ que se implant~tfo dificultades, e máis en Cuba, que
quen dominaba ali era o ii:nperialismo. Toqo er~ ianqui; era practticamente unha colónia. Podíase
cantar o himno, rubir a bandeira,
non tiñan problema; pero cando
pasaban de aí...

Ali a muller xubilase a.os cm e cinco · anos .e o home
. aos sesenta._ ·P ode seguir, traba- .
llando se quere,. cun con_trato la1boral, cobrando os pous jgldos.
cue~ta

Falase eiqúi, diso frecuente_mente, e máis polo.s que se viñeron datá que en c;uba, ali non hai
libertade, que se pasa mal.

Se queren saher: o que é Über.Ali a terra nacionalizouse t<t>da,tade nun sistema capital'ista. que
como se nacionalizou a COUS<L UF-;.
f~gan o iVe fixo· Cuba, que a·r me
baria. ·cada un pode ter unha éa-¡ ao pobo, que lles meta a todos o ·
sa, e un chalet na· praia, ·o_ que 1 . fµsil nas mañs, entón irnos ver o
Por iso se recurriu a U:RSS'. Eles
non pode ter son casas para alu- .
que é. libertade .
_
gar. · A.o campesiño deix:á:ronlle '
non quixeron comprar o · zucre1
Pero hai outra cousa, cada vez
pero Rusia pagounos máis. Non
un ·anaco darredor da sua. casa. A
que escoito falar de que non hai
revolución está a facer pobos enn.o s da,ban«p.ea:DJ~p ,. -e~~~J?,..{!?R,º~- ·&
libertade danme ganas de rir. Ali
c10naronnolo. . · , .. _ . . ·
teiros onde se Hes dá unha vivennunha rua, calquera pode fa.lar, o
cia. Nos ca~hos de, tetra- que st'
qu 'lle dea· a gaha, non _ha) quen
Canqo · empezqu a rev~lución
lles deixou poden facer . o que
· lle diga nada. Fíxese ben, men- ·
acabáronse, OS parados, OS. analfaqueiran, se queren vender o que
tres vostede fa.le, exo ·carn;lo pasa
betos-. No pr,oblema da sanidade
collan fanno libremente :
aos feitos ... non é ,a policía quen en Cuba só hai que chegar a un
o prende, calquer..a cidadán ·lle
hospítal. ' Non che preguntan
Había xente tamén que traba"' _ bota as mans.
quen eres nen de onde eres, atenliaba en. empresas que tiñan un
· Ali cambiou t~do, antes' hab.ia . dente gratis e xa est~',
·
~oJao grande, ese soldo respetou- - fame, non se cómia, xa ql,le non
.
{,
.
se.
·
~abia traballo_
, agora todo munOs ·ch'equeo~ por exeÍnpls>. á
do o ten. Os · bá.rrios cambiaron
xente de edade vanlle todos os ·
,Ali nacionalizouse todo, pero
totalmente, _son cas~s . boas . . En
_meses poli ' casa anque pon sé pivostede
sigue sendo dono da ca- . _ .cada bárrio hai auditórios, clubs,
dan.
·
.\t
sa, polo que ·11e garanti]:an un núespáci9s abertos o.nde se celemero de pesos anuais p0la sua
brar1 todas as activídades; a escautilizacióñ.
E no terreo educativ:o, e os
la. o médio- ambente cambiou
cámpesiños?
completaménte todo, anque siPasemos a _·outra éousa. ~Qué·
gue habendo cabarets para o que
papel xogaron os ·emigr~ntes ga"Mire ali~ d posto desempeñasequeira ir, o ·préc;io é_un chísc·o _calegos na revolución e que papel
por c:e-pacidade, non por sexo. A
·rQ ._ Pero . a xuventude divírtese
están a xogar agora.? ·
muller que trab_alla, cos meses·
nestes actos culturais. Coñécense
que lle dan ·antes e despois do
nas distintas · reuni§ns, organiza.Mire, por . exe~plo, Neira .Vilas
. parto, ·ao neno pode po'nelo nun ció ns, e-~ despois divfrtense nos
é. funcionário da Revolución. E
círculo infantil, se quere,
non '
diversos actos, nas festas dos Pioquen mantén ·ali o galeguismo
. quere non. Aos cirico anos pasa
neros, na sua praia, etc. Ali nen
- ainda hoxe. : · . , . ·
.
:· · ~o ·x:ardin da ihfántia, daqui á eshai división de sexos.
Os : gakgos ' _x ógarón un ~apel
. cola. de primeiro g:rau. Ali é -co_mo 'erripeza .a vid4 da xuventude.
prepondetante, mesma.mente hoM. LEDO f A. EYRE
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Pal~o~a que 0 primeirf.?. qu~ ·escoitamos.falar. ao ¿he¡{ar'[}i_Jjs /z_J;e;e, :e~a 'l:Jii~.d.e a)tísimos e;me_dio_cie~ e1iffcios

Jf

·
na que, queda un resto de .alameda c.on p latanos CJ.O p~· da barberta de ddn ose. L o urz~o , , . : , . a barbería das paredes empapela.das -de reco-rtes. cos Nobef.en mé.i ciña po~que . do,n X ose qu.~rer_ quixo ser medico. .· f?i. de "cu de. ouro :'... e ,é._que Marce~o c_a_stro, entre outr~s muttás" ten. boa '"!:.ªn. en Garb'!"ro ~,
. , .,
es.e emporw_grisallo de ·varzas chimenes, botando-fume e .la:rzp_adas. de fogo ~oh,:~ a rt~ ·e quiz~is co~s pw.re.s condzctons de
·.
.· /
... .
. _ t-ra_ballo que houbo nunca en Galir;za, onde caler e po mtoxic·an a_ezt,o. · .
Boe:io,_ millor há ·sére: contarvonnais qtras:
·
'
·

Entrando en Muros desde a estrada que ven por Negreira, no ·
alto, ao pasar a Paxareira (tres
·OU catro casa_
s e un garaxa <;>nde
alguén pintou a brocha gor~a "saJ .
la de fiestas" xa se ve toda a ria e
na vila, se coincide coas oito ,. vaise desfia11dó na lonxa a púxa ·de
mil peixes e cigalas cativas e _ten
sona de ser a r:nillor lonxá anque
tarripouco a de Fisterre, sobre ·as
cinco, ande escasa e seña voa a
de M_u"x.ia para os que gusten de .
ollo mol e pescada. Ou senón,.
probade o mafisco na Esmorga,
. saindo cara a Louro. O probléma
de Louro son os précios de casas,
· camping ou"apartamentos; úni'camente acampar no piñdral da
p~a:ia · tjue ten un grifo de igua
. doce. Se s~ quere gastar 1 bqtarse
unha 'comida na Ancora Doiro,
xa cara Lariñ~ e ollo! ,' foon ~e~
: des .ªº pé da cárretei~a, rn_an · es- .
q.uetda, unha restra .de dunas?
pois atravesade . as leir<i:s de por
mediq e xa estades na primeil'.a •.
praia nudistas do país, usada po::-.
pularrnente para as recomendacións habituais de tom3:r. baños ·
de sol.

e
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CALDEIRADAS DE MARAGOTAS1 AGULLAS, PIN._TOS,
. RAIA ....
O castro de Mallou, en Camota, case que foi destruido para
morrillo e a ponte 4e- Nafonso,
hacia· Noia leva anos funcionan. <lo pero ind~ non ,foi aprobado. ·
Na praia, longuísima, un chiringuito de madeira e un par de alemans cun :mapa. Poida ql;le .. inda
· seña millar sitio para a~ampar
que . Lariño ou Lira. Por outra
banda, na pensión Miramar cómese e dúr.qiese por non muito diñeiro. Por perneo diñefro -.tamén
se vive no Pindo, .c on ·motite p~·dregaLe s.agra'do caindo sobre as
. casas, e onde empezanse a observar as construcióñs ·p arádas e os .
bares cos· .da casa porque este
ano é malo de turismo, repítennos a_feixes. Picar algo· de marisco en A!Revolta ou , meterse a
unha .parriilada en A Roda do Ca- .
rro. Paga ·a: pena.
.
Ben.pensado _nesta ruta; en·t roques ~e falar da costa da marte
como · se adoita, compre falar das
- comidas de mar: caldeiradas de
'inaragota~,-·aguUas, pintos', ra!a -á .
caldeirada ·de raia bota.selle unto-:· nas casas p'a tacas rescaldadas ' (a, .
médio cocer) eón sardiñas asadas,i
'boi d_¿ p~í~, .:.non de francia~; cen- .
- tolas,. ·cigalas cativas, percebes;
~- pescadas, 'lenguados e ·olio mol, ena desembocadura do . Ezaro no
rhar; angulas ... ·.o Ezaro·, quitán- .
selle água par-4 p emqalse do "Ja-:
llas" . que tamén desecoil únha
cascada. natural que había ···no
"monte ~entres ós yeciños da co-:.::.
· m~~~a ·~ñ_ei: que s'a ir en ~ani~e~: ·, ·t.ac1on _pedmdo foz. O .Jalias'
cbnstruíra~e par~ Carburos e no
tune~ tr_
a ballaron e morrei;-onmorea~ de hoIBes e mulleres que inda reclaman págas miserentas de
6 e. .7 .000 por quedar silicóticos.
Volvendo á comida, en Brens Os .
~ucheirns e en Cee· u·nha ·tapa: de '
p~lBo. ·e q1lamrés .no Mesón Ka ta-·

un ·dos oen~factores locais, como
tamén 9 fo ron ps hirm<!-ÜS Carte 7
rá, Fabregas cunha· precio~~ esc·ola dé· estilo colonial, cór. sepia
'adornos vermellóns, con ..Xatdin,€
·camelios, ou Emilio Alonso-, a
queri se
debe o asilo e Simón
Tomé Santos, · p creador. dos coc~es. de cabalos "Siino1~tS " que
andaban por Madrid e que posibili~ou o- parque ~nfantil de Co~. c:µbió n amais Xosé Dominguez
Trillo, .6 da capela d~ San Roque ,
. capela que non tivo tan mal sig. no como · a Eirexa, que lle -cambiaron fousa por baldosas, e na·
· ·q *e queda unha esgrevia talla bi. zaritina .de Sa.1_1 Marcos, o patrón,
·cdebrad~ · 25 de abril. Porque
.un día- chegóu a' Corcubión de .
':a,(rip4di -uh barco que-ia cara Ve..nezja e·muitas veces saiu de por, to e· núiitas veces tivo que voltar_
-astra deixar a San Marcos en Corcúo.i-ÓI1.· pespois xa poido seguir
viaxe. Tamén viñeron catalans
coas fábric~s dé salazón e a Comñaia xe'ral de Carbóns qi,ie lle
. ·deu á vi1a un importante moví- m~nto indu~trial até mediar case
este século. · · 4._o- ollarm'os Corcubión, aparte
de agradecer as médidas municipais de ~ proibir construir sobre as
casas con signos históricos poisei6n a \boa- conserva¿;ión da vila .a
que son ábundantes os escudos
pe~ares . de qúe algµ¿n <lera cab'o..en_-muitá.s, e de ouvirlle falar ao
das _tul~pas modernistas q~é nun
alcalde con entusiasmo do que
tei:rpo adornaron o peirao, ª() pé
poderia ser o aproveitamento·
tlo s.bancos de azulexo mand4dos
e~onómico das r-ibeiias para grarifr~gu er das. indias especia1mente
xáS· mariñas, Úh pensa en que o
por don Benigno _Lago -Estév~z,
· millo,r que_ ternos no país foi fei-

co111be . -o nome parez aigo ~strambótico foon é?- e' o que seña ' no Br.étem~, o Pub .Brétema, \
con música axeitada e ·bon s·~rv-i- · '
cio, eaproveitar;as'festas'<fa Xunqueira entre o quince e q :yin te. . "' .
. - ·-: ,
·
DO QUE APRETA
A COMARCA
De Cee saiu :don Pdeu.t o Cas-= .
tro ,, 0 pai de doñ Marcelo, ca~a
A~fri<:a, _di -a história popular, <;:
en Cee deixoq un hirmau xe.m elo.
Aló .don Peifeuto fixo un· desfal- ·
co e veu chec» de .cartas·, tantos
.que ·ªº ·voltai" rt10.ntou' {inha ban- ·
ca. o xemelo, "asombrado, . pre-_
guntoulle. cómo · fora íso e don .
· Perfeuto dixo q·ue aló era chegar ~
e enche'Í'. Por iso ,o x~melo coll~u
tamén o barco. Pero mesm0 ao
desembarcar recibeu uns · tifos .
que ian para o clo.]1 Perfeuto- que:
amais do banco montou uns as- .
t.eleiros, .a ~a viera Sicar Lafoe (Li- .
ne), fíxos~· accio_nÍsta de Carbu- ·
ros, empezou a controiar a zo11a, .~:
meteu fillos ·na _Administración .
franquista,. e nac~u don Maréeló, .
xa .mafa á euro.pea, despedindo .
"hóxe mes tras ~ do. _colexio que lle" ·
dirixe un per,ito · -ao . que; parez; ·
. pois, sen a titulación acaida para
0 .cargo-, que· ten ~ie.:apodérado ~
Paco Lema (non confundir con
Francisco Blanco de Lema, donador do que ain,da ·é patvul~rio e .do centro de formación profe- .
sional), e fa.mando qespidos 1;1ª
Sicar a Jesús · Echeiva; doµ Mar', celo comprando _terreno~ · e·: pechanclo o acceso de costume -i
ppia, dono do pqrt~ de Qu~nxe;
don Marcelo "cu de ouro".
. ·,.
·c oRCUBION,
AS BÓAS AGUAS

to c9a~ pró~~as· forzas porque, ao
fin, torcub10n muito lle cfebe a:
eses emigrantes retornados que
forem filántropos locais.
•

•

.

.· Se alguén se presta,.ach~gáde
vos en barco astra a i!la ·Lobeira
con ·duas plaiñ~ e ao rrtillor -d~
aquí ~ po~co un camping muni-cipal. Hoxe pai, privado, o camping das Hortensi~s, con Bung~
lwes baratos (18.000 ·pesetas} e
muí boa comidad anque de pré~
cio, como a de Pachín. En plan ·
máis económico . ~stá a Sirena e
mais o Pescador e para se quedar
o "Playa".
¿Para queimar os cartos? en-·
tón o ~otel dos cabaceiros con
piscina, tf7nÍs, mal servíció ...
Cara a Fisterre -tamén · hai o
Fisterre de dentro, do que fala ·
Fole en Terra Brava- a casa Lestón na praia de Estorde e ua._yila
os Tres Golpes, Miramar e un
- chisco máis caro As Gaviotas ; o
o paseo 'abrigado ao Faro -inda
que o mais occidental ae Europa
é o de Touriñán-; escoitar como
arde o sol no mar; saber as canti:
· g~s. p_opulares ao Cristo .. .
O "RICHINOLA" UN
PAXARO FUNERARIO
E de Corcl!bi~n a Muxia. para
fixarse na pasamanería dos balcóns de pedra; na pedra de aba-·
lar vencellada no popular i fertilidade, que .se cambiou de sítio
porque ha_i dosú anos non saeu a
procesión do Carme de Ca.rpari~
ñas e, pois, non ve_µ corr~ndo a
ria para ·botarlle unha salva de
bombas á Santa na Barca; fixarse
na pedra de curar os cadris pasando por embaixo, sen se esqu encer de conversar co crego, don
Anselmo: "cando veu predicar o
aposto! Santiago desembarcou
en Muxia e como andaba desa"nimado apareceuselle a Virxe
que viña nunha barca de pedra...
.agora, crér creio ben que os de
acó non lle fixeran caso nen ao
mesmo Santiago".
Polos muiños seguir a Cabo Vil-ano, sul;>ir pola escada 4e .tunel1
até a cúpula de cristal de seixo e
· contemplar o~-rriundo; coller por ·
unha pista forestal astra Camelle
e a0 pasar o cementério inglés
lembrar que .alí encallou un barco da marina británica e os nasos
·a acenarllt tlesde terra .para. quese .salvaran 'per~ os outtos, com.?·
tiñárrios fama ·de piratas, prefenron mort~r agás de tnes. E .de~
pois Camarii}.as, onde a~ pahlle!·;
ras voltan facef' puntilla, e~s. mais.
· espelidas que 'inventan algun}1~·
cobrahlle- a patente ás compa~e1ras por deixarlles picar o carto~.
Pero, compre 'volver ·a M~xia,
:no camiño ,acampar. na praia ~e
L,ago con piñeiral_, herba, un no
·.qu-~ eambia o _q1rso d~ desem~o~ .
cadúra no inverno ; tomar un pm
cho' na ''Chiscan (Ponte do ~o~
to.) e ir ver por favor, -ao "nchinola" nos ~estos d<r. parede g~_e
quedan ¡x>la Barca, un paxarrno ·
negro · co rabo" alaranxado, que,
aó cantar fai'rich ... rich .e do que;
nen se sabe muito·ináis.
MARGARITA L~DO.'
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Duranté m9itos anos, a información referente aos ar· te im_port.ante hox~ en _dia en que¿ desenrolo da inforrnáti.·~a f)ermite recolle.r calqtJ@r tipo de informac;ión sóbor de
. ujvos púb.licos, apareci~a. nos "gra!ld.e~ ffi..éi_os. ~: dif~s~ó.n, ·
calquer: persoa. Lembremos como exemplos ~xtremos os ar-·
fo¡' ca ti va, e polo__xeral h!11itada a a~pe~to~· r_no1. s~2erúpa1~, ,,
q~ivos da policía fascista· italiana, que inclui~n datos sóbor
· de cr6nica _ pode~ia~~s dicer, ou mo1 ~ruditos, como os que
caban a in·vest1gac1on ao uso, reducida aos campos xenea~o comportamento e da forma de pensar política, sexual e
relixiosa dqs cidadáns fichados, e cuxa conservación ou des~?0 xico artístico e li terário. .
:
.
. / 1 p~la contra atopámonso · de súpeto,. cun dol;&J.e fenómetnicción levanto u ünha· grande polémica, pois había . nada
no que convén an_alizar con certa a~ención: por un Jado,_o
menos que vários millóns de persOa.s afectadas; ou o caso rela~iv~mente recént€ dos ficheiros da PIDE portuguesa, E
'. concepto de arqmvo como un ben cul,n:Lr~I.·, .; por 9ut~o, ~
ev~dente que o control qestes arquivos non podé estar en
atamento que nun c9n1?ex1?0 democratico ten que darse amans alleas ou para fins distintos aos estipulados _nas leises
,
fnformación contida nos arqui::os.. , .
elaboradás polos ·o rganismos cornpetentes,.e supoñeinos que
1) Siguindo uoha .evoluc10n identica a doutros paises
da nosa área, cultural, o concepto de ar9uivo sofreu ui:ha . N1mha situación pretendidame~te democrática ten que .. democráticos : Estos días, sen roáis, era; noticia o roub0 por
transformacion: hoxe non se fala de arqmvos ~ documentos . ·cambiar o uso dos arquivos e cambiar o seu concep_to. Co- parte -dun sector da m ilida boliviana dos arquivos policiaís
pobo,- a todo o pobo, este coa intención de .a proveitar a información contida neles paaillados, sendo que ambos conceptos se engloban dentrd rno ben cúltul".al, pertencente
dun todo unitário que é o p_a trimónio dq_cumenta~, do cál a.. debe ter acceso a esta fonte de información. P.er.o ·ainda fal- ra represa.liar a un determiñado sector político do país. ·
__
.
. · · b~ Un s~gundo · nivel viria COl}Stituido pola facilidade de .
p;rte máis valiosa e representativa. estaría cqn~tituída polo ta unha lei ·de arquivos.
"tesauro documental", espe,c ialmente protexido pol~ l_exis- . . En Galí<;ia existen numerosos arquivos de. grande impor- acc~?O do cidad.án- médio aos arquivos públicos, excluindo
<¡ considerados máis arriba, para a solicitude de.informa ,
lació~ e que ·como tal seria un ben cultur_
al, que haberia qu.e táncia para comprender dunha vez a nosa história.
·Existen árquivos adlninistrativo-s e históricos. Dentto dos . c1ón de ca~a~ter xeral; Neste nivel, o maibr ou menor gradó
pór ao servício -?os cidadá?~· tan~o para a sua f~rmación code ~emocracia opsetvabel presente unha doble.vertente:
mo para o seu disfrute estetico e ínt.electual. Tratase, en rea- primeiros están os das Audiéncias (cinco).
·-Por un lado, por parte da Administración está ~on só
lidade, de ampliar as bases dos sectores que tradicionalmen- . Nos · arquivos históricos servidos polo corpo facultativo '
te viñeron utilizando os arquivas, sóbor de todo os de car.ác- existen o Arquívo do Reino de Galícia n~ Coruña e tres -ar- nas facilidades proporcionadas aosi- cidadáns ca~to aós servicios prestados, senón no respeito e atendón queJle .mereza.
·ter histórico, con fins de investigación histórica, literária, -quivos ·provinciais nas outras tre~ capitais. .
Para facer uso dos píimeiros é necesário aautorización do. a . cqnservación e adecuada .instalación das actas públicas
socioeconómica ou científica, proxectando o contido dos .
arq u iv~ s ~ara º. 1!1undo ex!eri?;• a traversa de exp~sicións, xefe da dependéncia, os segundos están abertos a tod-06 O& (e~ se.ntido xer~l) qu: custodian e producen, o personal que
· .
. - ..
a.d1quen. a estos menesteres e. ao tratamento e -descripción
conferencias, v1s1tas, pubhcac1ons, etc. Nen que d1cer ten . cidadáns.
Hai outros arquivos interesantes· como son os da.S Diputa~ ROS adecuados instrumentos de búsqueda que permitan Un-'
que o dese.molo de~te fenómeno está en relación ~irecta ao
cións, Axuntamentos, Cated_ralícios, eclesiásticos, p~rro- h~ f~cil recuperación da infqrmaóón e un rápido servicio ao
nivel cultural do pa1s.
.
·. ·
·
2) Por outro lado, os arquivos ~on fontes primarias de ·quiais e monacales. Tamén outros de institucións como os publico.
. -E por outro, por parte dos individuos, a conciéncia de
información e a sua maior ou menor apertura ao exterior do Instituto P. Sarmiento . (Santiago), ·ou da "Real Acadedependeu dÍrectamente' do grado de desénrolo democrático mia Gallega" (Coruña), asi como particulares: o da Fundiii.- qµe os arquivos públicos, en qixas actas quedan debidamen·
te reflexad0s os dereitos e deberes dos cidadfns, teñen a :rtiiatinxido pola sociedade que os posee, e sóbor do c;al in- ción Penzol (Vigo) e Barrié (Coruña~.- ·'·
•r
si§n específica de .... conserválos.·debid~µio/lte, e sávilas aos
fluien a súa vez . O seu. control, e a forma en que se efectue,
· 1
interesados dentro. . . . cl.Qs plazos· prudenciais e das garahtías .
será un elemento poténciador ou repre~or da democrácia.
d~bidas a ter'ceiffi.s· que apon!ábag10s ante~iormente.
··
Se tomamos un exemplo clásico, non teñ~n o rpesmo siñifíl.
Nun
esquezamos
que
a·
puhlicidade
dos
actos
privados
·
cado os arquivos das cidades gregas, albergados nos templo~,
constituie. unha das funcións principais de moi~os dos ot~ donde se conservaban as leises á mán de todos os cidadáns,
·gaismos ofidais, coma os Rexistros da· Propiedade, os Caque os arquivos dos templos egípcios, cuxa misión principal
~astros da F~cenda, !te .. Mediante .o pago dun canon ao Esera recoller o máis exactamente posíbel os datos relativos ás
~do ou aos Axuntamentos. ·
.
·
propiedades do deus, para poder reconstruilas de novo trás
~l e) Po,r último, o acceso con fins de estudo ou investigacada inundación.
_c ión á documentación pública, constituie un terceii.'o·nivel.
E dicer, que en función de este doble_fenómeno , a "cen.E evi-dente que os papeis do Estado, uhha vez seleccionados·
sura" da información ,. e o acceso aos arquivos públicos terá
e despois dun trata.mento adecuado ao seu paso polos .depóvários niveís, e a altura do .S'eu indicador pode servirnos para
_sitos intermedios, cuxo proceso non ven ao caso ·analizar
indicar a maior ou menor permisividade ou liberalida~e qM~
neste momento, deben ir parar aos Arquivos Hist6ricos, pase atinxiu dentro .de unha sociedade determiñada, ou mille-~
rrpórse· ao servício da investigación científica e histórica.
dito , dentro da concreción xuddica máis importante,.de: esa1·
Aquí deberan estar á disposición de todos os cidadáns, q.ue
sociedade , o Estado.
. ·,
poderán · obter en éalquer momento, ademáis da posíbeh
a) E indubidável que a protección e garántias debid.O;.:
consulta, a éopia, ieproducció_n ~u c~rtificacióp. que¡,pf~ · - .
aos individuos na súa "vida, fama e facénda" constituien -um1
sen. Nen que dicer ten qt,ie neste nivel é donde queda clara .
primeiro nivel, mínimo. Por isa, en ningún país se permite a
constáncia do papel que a cultura e os bens culturais ocuconsulta dos documentos outoi:gados ante notário, qu~ é
pan. na sociedade. de que se trate. A comparación qos nosos
·depositário da fé pública , por terceiros, até pasado un plazo
Arquivos Históricos Provinciais cos Arqu-ivos De~rtamen
\de tempo prudéncial, que bambanea en torno aos cén anos
tais- francese.s.,, po noso caso, é o suficientemente explícita
e que permite a desaparición -da xeración implicada no acto
coma para non "necesitar comentários.
protocolado, que pode ser de unha grande privacidade_.
·
En resume, a _·e volución do conceito d,e arqujvo público
Tarnen está claro que non pode facerse pública a docualio\ise a unha maior .democratización do conc~ito de arqui\ mentación contida nos arquivos da xustícia até a súa presvo· coma un 'ben cuftural, .e os dais conceitos inciden sóbor
cripción , que en España osdla entre os 30 anos para os asunde unha maior apertura e a liberalizacíón no .acceso á docu-··
tos civis e' os 15 para os crill)inais. Ganto aos expediéntes
me.Fitas:ión, non só para o estudoso investigador, sen~n ao"
,médicos, non ~ necesário insistir na súa intimidade, ao me_cidadán .en xeral, mediante o·s adecuados· dispositivos legais.
nos durante o período de vida do enfermo.
.fEs,ta apertura, que celebramos, é consecuéncia de unha
Un caso espe¡;:ial constituienno os arquivos policiais, e ·
,maior democratización, e ao mesr;tlo tempo unha condición
a delicadísima cuestión do tipo de información qµe debe!1 - ,
t>ara o seu afianzameíito. · .·
.
l
·conter, e nas máns de quen vai estar esa informaciÓn;PEDRÚ LOPEZ
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Abofé que non rdsulta doad
d e a l ~o tan cot1'd'1ano ·como od ·a
0
da neg<_>ciación colectiva: Pola n~~
fo~m.at1va c-oas centr<iis ING, CT
as1steu a central galega. Despo·
. ' · . con pforne
is re.
. ·xaq¡os cuestionarios
últiina hora CC.00 disculpou sa.
.
.
se
. scus . d a~os e mt~rpreta<;ións cand
responsabel do Acordo Marco
.
mosreum.."d.a pouco antes de 'qu
p.ec
mente un agardamos para facerd
Pero
, . os .feitos ai están e estes fer) o
vemos.

Cán'd o os co~vé·nios colectivos
das empresas galegas van .casi todos xá firmados, parecenüs inte~
resante facer un_ balarce do que
foron., que supuneron para a erase obreira e para cada central sindical participante, Os datos .e os
números son até as primeiras datas de xunio.
·
As . negociacións laborais diste
ano foron marcadas, ademáis
que por a ~rise económic<\, pola
promulgación ·de leises como 0
Estatuto c;lo Traballador, Leisa
de Folga, Lei Básica de Emprego,
ou por acordos de Goberno&Pa·
tronal-centrais, lcase ó .Acordo
Marco Interconfeueral, que bai·
xo a tutela do Goberno firmaron ·
a CEOE e a UGT, _unindoselle
máis tarde USO. Iste .AMI estivo
presénte en todas ·as negociacións, senda o cabalo de batalla
contra do que tivemos que loitar
as representacións sociais na gran·de maioria dos casos.
Para o dia un de xuni o habia
firmados cento dez convénios
colectivos ·que en boa medida
nos poden dar unha p·anorámica
do qú.e foi a negociación colectiva na nasa nación_
·
Istes cento dez -convénios repartíronse do seguinte xeito:· Pontevedr-a 24 convénios firmados
que ~fectaron .a 59.357 traballa·
dores; Ourense , 14 convénios
afectando 10.125 traballadores;
Coruña, A-7 para 85 .664 traballadores e Lugo, 25 convénios que
regularon as relacións laborais .de
31.657 traballadores.
Tendo como punto de ref erén,
cia o Acordo Marco · Interconfe'deral ollaremos os convénios nos
que se conseguiu superar os puntos nil expresados e nos guros
topes foron os dise acordo ou
quedaron por baixo.
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Os topes establecidos poto present
AM 1 -un <lazaseis por cento- en luidos
canto a incrementos salaria.is na os con
eaU
provínCia de Pontev~d.ra,
superados .en 6 conven10s e a.fe - te:
taroñ a un total de 4 .662 traba·
DU
lladores Tepresentando un porccntaxe do 7,85 por .cento. ',A
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se qw
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diste

8 88 por cento qos. éonvé,' dos , é dicer 2.925. trama
d
res tiveron que que ar
aixo clises topes~
rovíncia da Coruna .º s .confirmados p~r encima· do
alatial do . AMI afectan ~
que representa.n o 14~8~ .
nto. Neles, a ING p~rtlCl5·, CC.00 en 9 e UGT q1 . ·

Cin~o convénios.foron ~s firm~
do.s na província da Coruña por ·
unha vixénCia de d0us anos o
que representa un 10~ 60 por cento dos· convénios firmados pa:ra
esa província. Diste~ convénios
dous foron firmados por UGT,
trés por CC.00 e un por USO ING. Afectan a 45.800 traballa"
dor.es que significan o 54,02 por
cento. ·Eri ,Lugo foron _firm~dos por
dous .anos un total de nove convénios que representan un porcentaxe de 36,00 por ccnto de
todos os firmados , dandose o ca-·
so de que en todos iles-estivo presente a UGT, nun en_compañia

~máis

polci
mo o
Leisa

utros convénios firmados ·
on superaron os topes do

1rego,

~ que significo u o 85 ,17

lO~ a

ectaron a 72 .929 traballa-

:ordo to .
!timo, en Lugo su~eraron~ baiopes
salariais en 01t? _con1aron
oselle dos que a ING part!Clpou
c.oo en 3, USO en 1,_su
~s tivo
UGT en 1, asín co~o o
~ocia
de empresa en 2:
_~
atalla taron a 4.620 traballadoloitar e. representan 14,59 por .
gra ri- Os convénios que non suos topes abrigaron a
habia (8 5,40 por cento).
•énios
edida
ímica
1lecti~epar·

'onteJados sume, de un total de 110
de USO. Afectán a 9. 365 trahabaila· 'os superaron o tope salalladores que representan o 29,58
·énios 16 por cento un total de
por cento.
lores;
representa o 2 9,09 por
baila- do total e afecta.ron a
s que traballadores, o que reOUTROS PUNTOS DO AMI
ais de a o 14,81 por cento.
•
En ·Pontevedra foron dous os
ores aos topes salaríais Jo
:erén· ron 7 8 convénios que reconvénios firmados baixo as cononfe- an 70,90 por cento e afecdicións xenerais establecidas po•S nos
lo AMI. Representan o 8,3 3 por 159 .l 31 . traballadores, o
pun- pón un porcentaxe do
ccnto, sen do firmados un. por
ue os or cento.
,UGT e outro por un comité de
o ou
empresa.
o distes últimos cabe conlstes convenios, excluida a
que catro convénios fo- _
construción, que afectou a 18
dos, o 3,63 por cento,
mil obreiros, representan o 0,75
do a 18 .600 traballadores
polo resentan o 9,95 por cenpo i¡ cento.
,
, .
.
o- en luidos nis tes porcen taxes
En Ourense so un conv·e nio ío1
Lis na
firmado baixo estas condrcións,
s convénios da constru:oron e a UGT firmou unilate· afectando a i 50 traballadores. ·
·
·
a,fec- te.
.No q~e respeita a prqvíncia da
:rabaCoruña foron trés os convéhios
porDURACION
que se firmaron nestas condio .. A
cións, representando .o 6,40 por
os is- .cordo Marco Interconfecento . Afectan a 42.300 traballaon o ise que .os convénios debedores, 49,4Q por cento ,' do q~e a:
10 en firmados por doµs anos.
construción representou o 19,03
UGT rovíncia de Pontevedra
por cento .
.
.
irmados por dous anos un
En Lugq firmaronse oito ~onvé 
)ll se
e 5 .c_onvénios colectivos~
nios baixo as condi-cións do AMI,
6 por resentan o 8,33 por cenrer-resentand0 o.32,00 por cento .
1teve- convénios firmados na
Distes, sete foron firmados· pola
k695 cia. Trés for~n firmados
UGT .e .u n por ia·qependéntes',
.ta o mités de empresa, 2 por
afectan.do a 9 .17 5 , traballadores
unto 1 por CC.00. 'Afectaron
que cor~esponden a un porcenta7 traballadores,: o 32,44
xe do 28,98 'por cento.
a su· to. .
· ·
.
bran- u.rense foron dous os con·-- '
F:OLGAS .E MEDIDAS DE
firmados cunha vixéncia
PRESION
us ai:ios, Supoñendo e»
or cento, Un foi firmado. 'A pes~r€s dunha situació'n . de ~
T e outro por ·cGDT.
princípio advers·a_,· os traball~do
011
850,. o 8,39 por-cen~
~e8 cnfrentáronse á pa!ronal, ~~
has veces para· q-.u e 'se sentase _á
1

ª

y

-mesa das neg9ciacións ·dos éonvé- ..
nios, outras para conseguÍr el~var
- os topes que ésta impuña ;ís _suas
reívindicacións, recurriron · deco-.
te a medidas-de presión s.o bre da
patronal, que foron desde a me.ra
asamblea ~s folgas :de horas ou ·vários dias, pasando por as maniféstacións.
Os trab<l:lladorés q~e partictiJa- ron nas distintas folgas e movilizacións astra a data .de referéncia
(primeiros de xunio) ·foron o
54,27 por cento dos afectados
·polos convén.íos.
. Produxeronse conflictos en 26
empresas, con _62 dias de paro,.
con in.ci dén cía sobre 1Ol.3 80 tra-

ian ter u~b~ gran reper¡:~si_Ó"n e.·
Referente .ao que sÍgl)ifrcou Q
que n·ón contábaqios_cunha.<;apaAcordo Marco en Galícia á. ING
. "cidade . org.;i.iza t iva ~~_cle implanta- ~ _manifesta "que n~n· se pode des. ciqn suficiente para contrarrestar
liga'r "do cdesenrolo lexislativo es- todo isto.":
_.
.
ratak Todas- as leises aprobadas .
- ,.,. A IN~ explica tami:n n~ infor- -· . gardan. unha relación. O Acordo
me facilitado por Eoi:s Rips, .res- ·· . ,. Marc9 está amparadó polo Goberno por moito _que diga manpo.ns.ábel da ·comisión de Convé- ..
nios de dita centra:l que na negoter unha posición neutral" .
·
ciación colectiva se estiveron conSobre doutros temas da nego-·
tra pondo a t'oda a pofít"ica qo Gociación 'd ixo: '~ iste ano é a priberno e dO' Capital, ".ños. prés~n 
meita. vez qu·e en Galícia os trabatamos un aritep_roxecto a .' to-dos
os convéni·os ·que intervimos-e· no
ll~dqres .asumen a importáncia
. de congar. cun convénio naéionaJ
que quedou daro ~ riecesidade
galego., O primeiro que se inten- ·
·dos. traballadores galegas de _con- ·
tou foi o de agl.omerad'os, mais
ta.r cun · ~arco pr"óprio de nego- ·
foi boicoteado. pola UGT, mais
ciación colectiva, xa que é im- ·

S COtEC:-TIVOS
halladores._
prescip:díb~l que - a negocía~ión
asín e _tcrdo antes· era .estatal e· Hai que destacar os días áe-fol: .
se dea .en -b-alícia xa que fora os
"agora· pasou· a· próvincial. Particigana reparación dos automóveis,
intereses son p'r:aeriéamente dispou CC.QO, sendo a primeira
os seis dias en Conxo ou os catro .
tintos. · ' ·
véz que asuinia isto, se-ven foi só
días da const~~ción · en· PonteveFpi por iso p_o lo que pUxemos
a · nivel formal, non de · presión .
dra .:dous a nivel nacional- asín
Ilai que resaltar tamén os dous
-bastante empefio en conseguir
co~o en Afomi~a-Alumínio de
unhos-.convé~ios naóonais g.ale·~ dias de folga na construción por
San Cipri~n.
.
gos. - . . .
.
iste mesmo motivo do Convénio
, O éabalo de batalla de todas
No referente a outros obxectinacional galego e ._,q ue a UGT. fir- ...,_
estas acéións foi desautorizar o
vos plantexad'os por esta central _ .·mou--uni.latfralmente n'on tendo ·
Acordo Marco Interconfoderal
_ o citado p_o rtavoi e!'.lga·idu :··-''Plan~ ·"' ningüD:ha c~ase de representa~i6n. ·
que se ben no aspeito salarial ~--:..· texamos a 'neéesidade de contar
Agora no automóvil, . convénio .
conseguiu ser un.gran--freno para
cun salári6 mínimo de 32 mil peque xa est4 firmado eñ Coruña,
.. - cortsegliir as millo ras que s,blici tª'. setas. Unha :-progresiva eliminaGC.00 voltase atrás e di que nbri
ba a parte social, no referénte ·á
ción -dos pluses. Un millorimen~
q~ere o mesmo convénio para as .
duración dos convénios, e· a· outo das auséncias retribuidas, asín
o~tras tres Rrovíncias'.' .
.
tros · aspeitos como produ.tividac·omo uñha .PolíÚc<1, da empresa
-P?r 6Itimo a ING afirma que ,
de ,. direito,s sinélicais etc., tivo
'tendénte a eliminar as regulacióris
'~dado o número de delegíUios, ¡'
youca incidéncia· como se. dedude emprego etc. No .referénte a ·
moi superiorª.º dez por cen esixi. ce dos . porcerrtax'es, no que hai .
acción sindical, unha:gara'ntia real
do, a implantación real e a pre- .
que considerar, . taQlén, osj convéde ·práctic a -par:a 1'oder desarro. séncia da empresa, que par~ as 1 ·
nios firmados unilateralmente pallar esta acción na empresa, con-:
:pi:óximas eleccións pensámos in-__.:.._
la UGT.
.
~trol da marcha d.a empresa . pol~s
1 cre~mentar notabehnente non sé · .
.nbreiros asín como· a excedéncia
~ podé marxinar· á. nósa _central ·co- ·
por dese~peñar uri cargo siridi.:- ,, · mo pretenden facer. Hai un dato
·-cal'i.
·
que. salta a vista, a UGT fidnou
Como quedou antes exposto.. Consideran · que o .a franco máis
46; entre · eles o da construciori
vemonos fla ob.riga di ·dar ~ó a
grande para con~eguir istes obunilateralmen.t e, e oós 41, adevaloracfon feita pola ING, xa
xectivos foi 'o Acqrd~o Marco Inmiis de . e~tar esta ·centr~l -potenque· as demáis centrais, ;por,unha
.terconfederal..
· ·. ·
ciad~ pola patronal que se riegaª '
· · ou outrá cousa non consideraron
A v~loración dos c01wé~Íos. pa~
firmar ccinvénios' se non .está pre.9poi:tuno facelo .
'ra. dfra · cenn~al ofi a séguinte : "Osente esta central. Queren exPara a central nacionalista . os ,
, liando ·os ·convénios firmados .
duirnos dos orgaismos c·o mo o
. obxectivos bási.i:;os ·eran de dous -· . Podemo~ .co~~siderálos como po- ·
IMAC, fNEN, INSALUZ.,Tempb
. tipos; µnhos no :campó sindical e ·
sitivo.s, ,,aos números nos referiLibre, ISS- 'etc o que é ilegal ~n. pól.ítico e outros esencialmente ,
mos. Dos 110 corivénios a ING ·
que, sexa alfando as leises vixen. reivindicativos:
. negociou . 41, UGT 46, CC.00
tes hoxe.
Para nosourros 0 primor.dial µa
·6 3, CTG 11., US0 .11; SU 2, ·ouNa sua p~Ütica están tam~n · o~-· ·
negociación co.lectiva era irnposi- -.
-tras i 7.
·
pór ·as deccións cando iles que-'
bifüar .que a política · de restrinA IN G como v~mos · ten u~ha
ren ·con tan pouco tempo ·que vai
cions salairl.a:is se . concreta dun.ha
participaciórt real, que non veu
'}" .ser. imposíbel realizálas eri inoi- .
m~·neira notábel en Galícia. Era~ -· , determiñada por ningún tipo de . . tas empresas · de · Galícja, ·por:
· mos ~onsce,n tes de que ,os acor- ;. compoñenda coa patronal, senón . - -e xemplo. no mar" ..
·pola 'nasa ca_pacidade' de presión,
'
· ' - · ·· ·
cios· feitos 'a nivel estatal o ·de es_. paldas áüs traballador~s· galegos
_e o por~cntaxe de delegados":
1

'Al

•ES
J~ ~'obli~~to'ria"·:(~or: .Allgel Mat~, .rñ~stre e '¿~I}d~-d:no 1PSOE-·
" ª:~1~utado). ~a~en .no 19~; rei:en lugar ~nha-serie'de acti' cv1 aC e,s ~Ccon. e;encias a n t1Ge ic1s~~s, sumandóse no vrán 0 '.
· , 0 . .o
ºn;1,~t~ con~a 1a . uerra · ,s reado polo .Atene·~ de
_. Md' adnd CeOaC L1bgl~ htt~rna~~Monal.fcontra a· Guerra!~ .. Nestes
,. - i~s _ o
pu icara u_n·. am esto .antibélico" co ga:llo
do actó .no teatro . Renac1mento d': JJSS ..con_tra a gu'erra. 7
. A fms do 1932 e en 1922 tenen. lµgar várias conferéi\- ·
:das ·a cargo de destacados . persoeiros ·galeguis'tás como.·
Carballo_ Calero ("Xeralidades do problema de Galícia")
, Fernande~ del ,Riego ("O d_eber actual da moceaade galega"): .
e A~exandre · Boveda en ma10 do 3 3. '
, . Vol.vendo ao concurso sobor Je Coi1cepdión Arenal~
. ,Pablo Iglesias,' an_tes citeda, fall~rase ·nun . acto ~n sept do 32
- ·coa intervención de Victoria · Kent .- c; · represéntacións da
•--'
1\
- ·UGT e CNT-loca_is así como mestref, etc. Asem~de ~h Nadal
1
do 32 úas un homaxe rro XII cabodano da morte de_ Pablo
. Iglesias ~nauguráronse en ~errol unha "Escuela de
l
Equcación Sindica~" (local el Fermin Gal;:i.11. 90)
· · un de cuxos primeiros acto_s será unlla conferéncia do c;itado mestre socialista_Angel Mato.
o 'indicador de que as actividades 'do cae ian medran, do e o feíto· de que en febreiro do 1933 t€ñemos noticiad~.
publicación dunha revista do centro chamado "Cultura".
I\, .
Outro centro de actividade en Ferrol será o Ateneo
l.
Ferrolano, en cuxa sección~ de ciéncias atoparemos ao <1-lcal/.
1
d·e socialista Xaime Quintanilla. Canto a actividades relacionadas co movimento obreiro sabemos que durante o 1933
serviu de tribuna aberta ás diferentes forzas obreiras dando
conferéncias tanto o cenetista Mario Rico , como o sicialista Manuel Fenández como o comunista independente (en
setembro do 33 na candidatura do PCE) Guillermo Cedron
con "controversia "no caso anarquismo-comunismo.
Outras sociedades que actuaron na bisbarra ferro lana
serian a Liga · Racionalista, onde podemos detectar polos
seus temas e animadores a preséncia anarquista. Asi no vran
do 3 3 organizaron no teatro ] offre a representación de "La
luz. ante las tinieblas" do anarquista Fernandez Claro e con
·i.ntervención de F. I.tur.ralde ( que en 1935 atoparemos na ·
- ¡ publicación dOs grupos anarquistas e JJLL "Brazo y Cerebro"). A iins do 33 esta Liga organizara várias conferéncias
no Ateneo Ferrolano sobre "Materialismo. Existéncia da
divinidade" e "Orixe da política e exposición dunha- sociedade basada na Solidaridade e na Céncia" con intervencións de lturralde, e o líder cenetista local Mario .Rico.
-Tamén · na órbita anticlerical esta a Liga anticlerical
de F errol creada -no vran do 3 2 - e con actividad es pola
bisbarra, Murgados: V aldoviño. ·
Nesre mesmo vran artellarase o Grupo. Esperantista,
¡.:_
presidido por Fernandez Gómez.
Nori é dificil supoñer nestas últimas sociedades o im\
- pulso dado polq movemento obreiro de caracter anarqt,1ista actuante en Ferrol: non só a preséncia dos máximos'líderes anarquista das cidades ~enón a mesma temática, !anti)
ante .exposición da futura sociedade
clerical, .at-é rr
" .... La clase trabajadora ha de t1i.M_3.citarse ; ha de nestes anos 1931-1933, anos primeiros da República que anargujsta, etc. _,proba disto; e máis adiante poderemo~utoeducars.e·;- ha ..de itistruirse, ha. de adquirir cultura ha có~ chegada dunha série de libert.a~es formais fa\l'oreceron 10 comprobar no caso máis claro da Coruña.
de c·o operar intensamerite' ii umCe~ucación ~9fia!; -~~ _senti- nun pripcipio o agromar destas acnv1d~des. ..
Na bisbarra de Ferrol coñecemos a existéncia do Ado· cooperatistai Solo cuand~ co1ts1ga el obrero .esta .en.--pe, Se ollamos para o Ferrol o chamado Centro Obrero te;eo Liberário de Mugardos e en Ferrol a fins do 1931,
sesión de esta educación · social, se podra llegar a la r~al1dad Culturál" '(COC} setá. un -do.s c~nq~~· neste caso vencellado tras xuntanza da CNT local artellarase un "Ateneo Obrei.q ue anhelamos: La obolición de castas y clases para fu~dar ao socialism<;> lo~,al, máis_~inán:ko : A su~ j n-aug~ración t_é~ ro Sindical Libertario", e a publicación sindicalista semanáunha sola: trabajadora."
· ·
:. . , · lugar, no-. xubilo~o mes de abnl do 31 co en~us~asm? .que ria Ct:iltura"-·Proletária, con dificultades económicas, será
. (La Lucha, órgano PSOE-UGT de A Poboa do Caram1- de,spertou a p-ro<;lamaci6n da Repú?lica n~s, filas s_oc1alistas intentada levar adiante po'r un grupo anarquista fe.rrolano.
ñal, 29 xaneiro 1933)
ferroláns. Nestes primeiros meses repubhc_ans . ten en_lugar Quizais nos dé unha idea das finalidades cultura1s <lestes·
unha série de· conferéncias die difusión das ideas socialistas: grupos, a~eneos, etc. unhas verbas do "grupo ácra't:a" -Libe..
. .
"Cuestió~ ·fundamentais do socialismo desde o punto de ración constituido en Betanzos no verán do 31: " ... con la
Qurense recoll~r ei.~m u~h.a· série .de ~c~i~idad~s _des_e!1- vista da·.filosofia e do dereito"; "Posibilidades de s<?cial.iza- finalidad · de difundir entre el pueblo toda clase de Li.teraturoladas
polas
orgamzac10n
pohtlcas
e smdicais.
obreir~s
· , "~~.i:,t<....
- - 1a " a· · cái'g·. a do líder
·
,
,
·
• .rl d
.-1
~..
•
·a1 . --e~is" ·"- ·:qon"
ua econom.
1· a espano.
. . , das JJSS -ra, Prensa, Conferencias ·y todo acto que tienda a inculcar
/tentes na_, epo~;a 9u .:p9r ~ocie'}'~ es cre,aua~ .espec~ .~ent~ "Gracian''; ou "Causas e prob~emas da revoluc1?n" por Ca- en la mente de 'todo's los productore~ la capacitación ~e.cesa~ para .elo como -Ateneos Cultura1s, Orfeons, _revistas d~ cul
.1 F · ' d .
...
1932 -"O ·concepto annhumano da . riá para emprénder la estructuración del nuevo regimen
tura, grupos teatrais, etc. Estas actividádes p' o<Jemos chama- rh_~1 º,. -. ei;~a~ ez,aeusxaafeu
. nndamental da guerra e como factor
l
.
d . ald d
peque
.
.
d · · ¡' .
.. .._
"
istona como c
_
.
.
exento de a oprob10sa es1gu ·a que tanto nos em
las cultura1~ ?º sens? q~e .amda tratan ° ?IQ~ta~ ~e~es pro- -· degradante de cultura" por Marcial Fernan?~z (cai:di.dato a ñece y de.n igra". ·
. __
.. ·
00
blemas pohacos
e. smchcats
Se . miramos para Santiago é interesan_te s.u hnar amda
.
. fanno
, 1 . dun0 bxetto
. teon~o.
. , 0e . !1 . n·iputad o ·e d'irec t or de ."El O~rero" semanario socialista lob
vencellado ~~ediatamente .ª. oita
i:.e ira _co~ia·. _ utr~ cal).' o ..t:ádio de acción do · o~ialisµ10 fer.rolano abarcara que é difícil afirmalp con s~guridade a arela, tan ~nx~ .re
v~~~s a _-remaaca destas ac!IVI~d~s te!1ta present~ unh~ , ·r0 a-uma ent;re Betanzos e S!. Saiurniño, ch~gando .os lí~~- nos anarquistas, de man ter unha cultura paralela a oficial
VlSlon. d~ ·pr_obl~emas ;que afectru:i ª soci~dades enteuas· tra -:res: 'lo€ais até Ortigueira nas Juas cdnferencias. Nestes pr~- por méio das "Escuelas Racionalistas". N~1: panfleto esp~
tan?o de expo~er . unha alternati":a; ~esdt; 0 mo~emento ~- meiros ' ineses> de euforia republicana intervirari nas ~sn- Hado pola CNT AFf santiaguesa cara ao m1tm do 1 de maio
l:>re1:0, .~ unha c?ea~d.~, proble_m~c~n.dentes na epoca: anti- vidades de;) COC profesore_s de instituto? ma~os da Manna, de 1'931 no Teatro Principal p.ropuñase no punto 7: "Conscler1cahsmo, anahehc1smo,, pro_hl~m_aaca escolar, .etc.
e incluso capeláns; que pasados os prime1rns me.ses non v~l- titución de las Escuelas Racionalistas". Ignoramos o futuro___-:
"'
veremos encontrar. Neste 1931 . o coc organizara _tamen deste proxecto, noustante creárase nesas II)esmas datas U?
En ñ1oitos caso,s, a m~ioda, as relacións co movimento. uhha suscripción pro p.ara-dos, exc~rsións co ~allo do 1 de . Ateneo Libértário (na Algalia de Arriba núm. 31-1) onde sei-.
dbreiro n.on. son só pola temáti.c:a senón porque son ·os mes- -Maio{ ut1ha s1,ls_c ripci6n para un inof!ietlt<? a?1ca,~? a Co~- ca se podia encontrar moita pr~nsa e libros . an,arquistas de
mos Hie;~·s-,do movimente obreiró o~· creadores das socieda-_
1
f
de Pes, .
. .
, .
.,
':.. éep.dó·:n - Arenal en .Madrid, e un · éqncu~so iterano-ensaw _vá!i.os pa_ises·. ~este local tivo' l?gar unha. con ~rencia
rol
.des na pr~vmc~a, alo1ta id~olox1c~. A pr:eocupac1on .. dos. h - 'sóbre · ü·-tema "Pablo Iglesias e Cbnc·ep~ión . Arenal" ~o taTía no 32 ah se recolleron nen.os dos folgmstas do Fer .
?eres,.
mov1me11to obre1ro de _1mpu_lsar urha !J.ltema~1~a , caboclano · dof'. primeiro. (Ain.d4 ho~e pode verse unh.a placa c·a ndo a foÍg'a. ~en1l . d~ xufi~ ;do 32" ~ ta.mén ti_vo l_ugar :~
I~eolox¡ca e,n ptobl~mas. concr,e_tos que se p ª~,texal). na SQ-;. 'do· cóc 'de Ferr<:>l Ilo moirrlento a Concep.ción Aren~l na pleno da CRG ' (Confederac1on REg10nal _Galaica_): ~em
ciedade da epoca va1 -u+uda a ,outra. preocupac1on clar11 .q.ue _ G)-· u"ñ ,· __,_ _.
., - •. ,
,,
claramen te a interrelación e difícil separación d~ act.1v1~ad_es
engarza con toda a tra~ició}; obreira desde_o sé~ulo_ XIX !·a.. ~ . r. ~ ~ :·
estrictamente .culnirais· ou claramente políticas e s1nd1ca1s.
idea de que a emanc1pac1on ~º- pro~e.tanad.o , ~os as~ba·~p.-~º :.~J:º 193~. e ao cal?r. da pole1!11c~ s~br~.º ~ns1~0 en (Noutra 'arde de cousas t amén por 'Santiago pasou a comp~llados leva consigo, (apárte a lmta poht1ca e .smd1tal), ~ -msw . Espana ct~. n.e_ n lugar unha sene de conferencias Neces1dade
- de Garcia
~
'
.
trucción,. o mdloramento moral; · o -acceso á cultura, .ade tr~nsformar
a Escolá", "A Escola Unica", "Pedag.o xia ñia teatral ''La Barraca" contándose coa presencia
autoedu.cación e a capaCitaéión individual..
.
socia!ista(L (est<i¡ última no Centro Cultur.a.1 de Cervás) qµe Losca).
Paso agora a ve.r estas actividades centradas na!;i ddades recoJietian as peticións da. Agrmpacións Socialistas ;Ferroián
MANUEL GONZAl:.EZ-PRÓBADOS
·e .:}isbarra 'ó.nde o movirnento ·obrerio foi máis importante .. a.o x1r,c9ngreso do·~SOE sobi~e "escola·única, laica, gra;tu~-:
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Despois de que os altos mandatários <lo Estado Español se lles
HAITZKORRETA
· haguela ocasion o PNV xtinto
pasaran as malas caras que viñan pondo durante toda a semán pasada
mema·s.físicos cando as duas ma-·
con.. outras forzas PSOE ; PCE
cando algu n periodista se lles achegaba para intentar retratálos en
niféstaéións confluiron nos seus
As consecuéncias da -entrada
-convoéou unha manifestacion,
compañia do 10 ministro francés Raimon Barre, co que seiéa están
r<rspi ti vos r€corrid'os. "
dos trab:llladores de '·'Nervacéro"
fundarñ~ntalmente, contra ETA.
moi incomodados ao non quere.r deixálos entrar de contadiño no
· Noutro otde causas, chama a
.. na Diputacion ~e Bizkaia· non se
Xa . aqúi· hai que puntualizar
Mercado Comun, nos primeirns dias desta observaronse os primeiros
aterycion a escalada de deten_fixeran agardar.
que rheia hora denantes había
sintomas do que se poderia chamar a "recuperación poi ítica da UCD',..
cións que a pólicia. ven practicanconvocada
outra · manifestacion
que escomenza a reaccionar despois dos rumores.! artificiai~ ou nón-,
dq en Iruña'. . e en yísp.oras dos
·,
_por parte da Asamblea .de delegaqÚe veñen correndo sóbor do posíbel abandono deste partido por
SANFERMINES, ;con respeito a
En · realidade a -·entrada dos
·dDs obreiros, en solidaridade cos
parte dalgunhos sectores ou persoeiros. Esto que poderia semellar
isto as cuadrilfas de mozos teñen
traballadores ven demostrar a to- ·
traballadores de Nervacet0 e cos . xa realizado diversas denuncias .
unha crise, veuse completar cando, ao remate do mes de xúnio esco~tal
falta
·
de
c¿mpeténcia·
e·
ef~cti
s~us metodos de loita contra o
menzaron a terse noticias de que, apesares dos desmentidos, a alianza
e hai que destacar, sooof de 'todo,
vidade do "Consejo Generál Vasparo . ~ ·º expediénte de crise,e ' . que. as_. pancartas que sacan as
entre Abril Matorell e Suárez se resentise debido aos ataques que, até
congado" cqamado asin -'polo
tam,én contra a · represion . Esta
agora auténtico "valido"· do presidénte, viña reci_bindo por parte de ·
peña:S: están todas totalmente
.' 'ladrillo. ou tocho de ferro" que
man~festación · ~staba. apoiada
certos grupos int egrados no Partido Centrista e tamén pota da oposipolitizadas, facendo referencia ·
é na realidade, e como dixeron
. fündaméntalmente por ~rgais_
ción.
.
man de Abril Martorell chegará
sóbor de todo as forzas de orde
alguns
traballadores
pux~r~n
a
.
mo$ , populares · como xestoras
Parez qqe a Comisión Pc;ra hora en que, trás os amagos de
púbEco desde div~rsos· enfoq~es
"caldo" aos representantes dos
pro amnistía, comités antinucleamanente da UCD , fo rma da polos
oposición a esta política por parnos que nunca ·saen moi ben pade·
:
esquerda
.
como
par
tidos
res, etc ... tendo calificado, todos
xefes .dos distintos grup qs ou
te dos grupos de presión que
-radas, xa que están totalmente
.PSOE , PCE, EE, que co_tylpletaestes orgai~os, a manifestac;i,on
alas que integran o partide, qui.confluiron neste partido , os cacicaricat~rizaqas , o .-,mesm'ó_ que
mente lívidos o úneco ·qué intencon_yocada polo · PNV ,- como ma: · .'D EL BURGO que ·ten este. ano
xeron ap roveitar as vacacións
ques da Comisión Permanente ,
. taban era que os traballadores:
nobra an.tiobreira . Tódo is to pro- '·
parlamentarias do mes de. Xulio
t eman afianzar a· sua posición no
·duóu- mí.ha _-s ede de situaCións ' un posto especiar a hó.r a de atra. abandoasen o peche par:a salva. para reorien tar a sua actuación
reparto do poder.
·
er as huiras populares'.
'r en a "dignidade" da instituéión
viole.i:ftas, ~. d~~ lugar a enfrent~.~UPO STAS TORTURAS NA BRIpolítica, ainda que este caso non
mentrés esc'o itaban toda sorte·de
quere dicer máis que os perGAUA CENT RA i~ DEINFOR,IA" argumentos". · Isto , motivo u · a
soeiros do partido no poder no n
CIO N, AO DIRECTOR DA
convo<;:atória unilat_eral por .parte
están conformes coa tallada que a
REV ISTA "CRASR"
cada un lle toca e estan dispostos
O. pasad o dia 25 de x unio , o - do PNV dunha manifestación
espécie ·de desagrávio'. e . ap.<;>io ás
a chegar a uri_acordo de reparto
periodista Andrés Sanchez Diaz,
instit.u ciohs bascas-. Polo qU.e esamistoso .'
ex-director da revista "Crash '. ',
ta manifestación ñon contou co
Asín , na ~eumon que se cequ e se . publicou .en Madrid hai .
apoi q . d~ ningun outr:o das parti
lebrou o pasado luns, dia 7 nas
perto dun ano, pi;esentou no xuzaforas de .Madrid teriase plantegado de instru~ión número 1 de , . · c;los pr~sentes na Diput.acioh .{3iv
xado unha reorgai'z_a ción do equi- , M~drid unha denuncia por m'a:los · kaina.
po · de servidores incondicionais
tratos, dos que, segundo o denun. qu~. se empeza ·a coñecer como
ciante, foi obxecto nos locais da
-QUE O PNV DESCONVOQUE
os F0ntaneros da Moncloa" e 0
·"Dirección de Seguridad def Est¡¡,frente dos cales esta' Fernando
do" durante ·os oito días ·q ue' es···
d
. · .
' A tesposta e Hern B¡itasuna.
·A
. bri_
l que até agora fora a m
. an , tivo detido ·desde . que na madru~
,
·
f
·
non
·
se
fixo
agarqar
x~
gue a sua.
dere1ta de. Suarez, 0 que .sup.osta--· -. gada do dia tres de xumo ora
·
Mesa N3;'ÚonaJ , fixo · públicQ . ·un
,mente levaria COilsigo im meiran- ' detido na súa casa por insp.~cto.~ . . ..cóni'u'riícado . ,pédind_o
PNV
de .control dos movimentos do , . res .d o Cor:po superior de Policia: '
descomvocáse ,a manifestacion ·"
Presidente por parte qos lfde~es
adscritos a Brigada .Central .d~ ~n- .. .' .· pi;ogr~¡unacla , para p di~ cinco ardo partido. Unha vez·imp.osto is. formación. O tex:to ·da denuncia
·
·
· ·
· · 'g urnerttando qµe "a convocató- 1
to c_?mo condiciófr para "seguir ·
presenta datas polos · qu~ 0 · de~ · · ria di actos desta' naturaleza-din
reconecendo o liderazgo de Suanunciante . coída que_:se poderia
· -.·
·
textualmente.- traenos ·a memó-.
.
. rez, para . a tarde do mérc0'res
' identifi_c ar aos responsab<;is des~
' ria a, élesgr.aciada convocatória do
está prevista unha nova xunta~za
tes malos tratos e asimesmo pro~
d
b,
• ·
f'
d
·
·
28 e out,u ro que supuxo a ·u·. Editaqa por "PROMOCIOl'ilS CUL Tu:
a Comisión · P.e rmanente Ce.rt- . ·· · bas dos golpes que lle terían pro~
·1 •
u
b
, .
· ·
· nfa· ~un · c;ilequ~ . en ranc;_o a o11
Ft~IS .GALEGAS $.A." sobo patroéi- ·· ·
. ~nsta onde se . dis'c utiria . unha • ducido varias les1o'ns nos xoellos
·
. nio d.a "ASOCIACION SOCIO-PEO.Al- -·
.
·
.
,
·
,
g'arqúfa. espaJíóla e ao· ,Gpb'errio
GOXICAl3AL'E GA" .
.
· n,o~a ..orgaizaéión política que
e . pulsos 'e, indus_o; unha· fisura
9,éntralista de Madríd para -recruser;i.: .a que , 'a fronte o próximo
no externón. : - :
.
t· . _
d e"er a ·represión contra o p9bo
co~greso previsto _para óutubro
-A represión sobre este periodis~
SUBSCREBASE D'ESDE-XA!'
m
· de ' Euskadi, para dividirnos, e
ais que,_ de momento está aplata produceuse nun contexto ~<; ·
•
'. lng~ese . Ó i~p~rte - d~ --suscrip~ión _
Z d
. d'
prender ·O Ódio entre OS ábertzaanual ' de 1:2'00 pesetas na con ta·
a o sm ia.
continuadas ¡¡.gresións Co}\tra a
ies" ..
··
01-50ó.000-5 do Bánco · de Vizcaia,
libert;;i.de de expresión, _que se ye, Parecé que despois de unha
Sucursal da · Avenida de Buenos Aires ·
epoca. na que Adolfo Suarez fañen producindo, ~poi . parte; do's
Qui'zais. teñamos que r¿cordar
.
: e~ Ourense ; por xlro postal, transf~r.eriera e desfacía ·desde a Moncloa
poderes 'do · Estado . Es.pa~ol, dun
.
.c1a banc~ria, ou talon, 1nd1cando seu
· _q ue a' referéncia á manifestacion
~· nor:ne, apel ido' e domicilio.
. .
11'\anJ.endo aS re,na.~ da UCD a~· :tempo. ~ esta parte::. ' .
:
·-do 28 de outubro ven porque . .
.,
'
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LP E OS ACORi>OS DE CAMP. DAYID
J·

V elaqui unha histór~~ da organización que leva a vangarda e representa o esforzo ~a lo1ta de povo ·Palestir.o por conquerll:'a su.a liberación nacional:; esto é a ·história.da. OLP, e a'semade unha visión
dó atranco que, no camiño ~ iíberación, siñifica a outononiia
propo·st:l p~>lo imperialism~ nos Acor<los· de "Camp David".

'· sivo da loita do 'pobo palestino pala recuperación da sua terra. ·
xe.itádo Q_or todos os medios palestinos, o primeiro Presidente · da
QLP, Ahmed Shuaqua-iry, víuse ote constituida no Primeiro Con- - brig-ado a dim!tír, establecéndose
sello Nacional. Palestino celeLra-· un novo Cori.sello Nacional no que
do · en Xerusalén en 1964, . pero · os comandos díspoñen da mitade_
dos escaños (50); sepáranse as
- pola · sua marcada' dependéncia
ramas executivas das lexislativ·as e
dos ·Estados árabes espertou moino IV Consello Nacia'~al de 1968
to recelo ·entre os comandos gu e ~
consíguese
que ' os Estados árabes
rrilleiros, tales como o Frente Je ·
·concedan liberdadé de movimenLiberación de Palestina, o Movitos .aos guerirlleiros.
'
mento de Liberación. Nacio~al
'
.
Palestino. (Al Fatah}; o Frente
.· Por fin, no V Congreso NaNacionalis,ta, etc., integrados
_cional (1969) a"' dirección da OLP
nunha Coordinadora das accións · pasa tamén .ás mans -dos revolucioreyolucioajrias .. No O¡msello , a- . nários e Yasser Arafat, X~fe Je Al
. probouse tárnén unha Constitu-,. Fath, é e1exido Presidente do co:.
ción, elexÍl.~se o cqm:ité .Execumiré Exe.cutivo da OLP_ A no\·a
tivo e decidíuse crear o Exército
i:~est_ructUFaciqn, que -se man·tén ·
., de Liberación - de Palestina baina actualidade, e a di'Ilámica máis
xó ·c0ntroldá OLP.'
' ·
conse~uente . · que lle
ímprimiu,
permi~i}i que. a OLP. obtivese imEn 1965_· esc9menza a -revo~
portantes victórias . militarL"s, alúi;:ión · palestina con operacións
tinxise a un posto de obse'rvador ·
g-ue'rillciras á ;narx~ da OLP fl que·
11a_ ONU, ingresase como merribro
daqtfela. estaba paralizada polos · de plenQ di.reito· no Movimen to Je
Go5ernos · árabes·; . agachada iras
Países · Non Aliñados e; asemade,
dun inoperante ddicalismo verbal
fose retoñecida . por máis de 11 O
fo1 . so·prendida _polos ,a:conteópaíses, potas organizacións antim-.
mierrtos de 196'7. No. mes de xuperialistas do rtmndo e, xa que lo,'
¡
ño, os sionistas · lá.nzaron. un ~io
go, por todos o pobo palestino
A .HISTORIA DA
~.
Jento ·ataque ·respaldado polfrica e
_como o seu único e lexítimo reA _~ creación dun Estado pamaterialmente polos imperialistas
prcs~ntante.
lestino ºúnico, indep~ndente . L" de- _ e en 6 ,días ·conqueriton os altos
mocrático que abranxa o seu tcde Golán (Síria), o Sin<J,Í, Gaza e
· . Ror riba de todas as agresións '
rritório histórico: a. integración
CisxordánCia, e.s magaron a féble ,de_ que é víctima e non obstbrite
nel de todos os palestinos de na- , resisténcia . dos Estados. árab.es e
a sua dispersión xeográfica e a
cemento ou orixe, sexan ou nori
in-corporar:on ós . últirpos . anacos presión a que esta sometido no
igualdade de direitos
árabes;
· de chan pátrio, no que vivían cen- t~rritorio ocupado; o _pobó pales.::
para todos os cjdadáns, sen ter
tos de miles de palestinos. Perante tmo ·mantén teimo$amente a sua
en conta a sua relixión e, por
esta nova agresión a ONU limi- identidade nacional;. soubo afordescontado, a· desaparición do
"touse a meras condenas formais tafar a sua posición sócio-econ6Estado artificial de "israel", velai
e moralistas, tal como a resolu - m~ca e cultural e roáis erguer unha
os obxectiYos estratéxicos da loi- ..
ción S/ RES/242 - (22.11.6.7) t que e_f1carz organizaciórt . político-mi1 11 •'
lj.
'
sen .mencionar os palestinos nen
litar , a OLP a parte. /\ _existencia
Estado artificial de . "Isra~f', velai
proclamar os seus direitos, con- . dest;e pobo
unha rea-lidade evi- .
os obxectivos estratéxicos da loivalidou · na práctifa o es bullo que. · \fen te
e
incuesti:~nabel,
. que
ta :ictual dos palestinos. Con e'sca
s.e lles fixo.
' sornen te; o sionismo e os seus comfinalidade, rexurden en 1950 as
--, pinches imperialistas . rentan vanaact_ividades políticas,. to~ando
De seguidas <lestes acontece- . mente negar. Nestqra, hai arr-edor
iniciativa os que viven na terra · mentos, . as organizacións revolude ?.000.000 de palestinos, .dos
(Gaza e Cisxordánia), mentres
cionárias palestinas entabo::i.das · que máos de 1.-000.000 viven enno ten:itório ocupado se arteUa
por· AH Fatah e o Frent.e Popular
Transxordánia, 1.500.000 en Cis·-a resisténcia , clandestina. Axiña, - par,a a Liberación de Palestina
.
~GCdánia
~·
Gaza,
500.000
póñense en contacto cos refuxia(FPLP). de recenté _creación, plarina . Palestina· ocupada denates · de
dos nos países árab~s, para acutexaron ~e ·1avá.r0rr . a: c--abo un pro.1948? . 1.300.000 nos . países áramular forzas e tentbr unha ·cen- · ceso ' de crítiea profunda da OLP-,
bes e o resto eH- ~~i~a e Euro.tialización orgánica. En 1959
para desvancellala dos Gobernos
pa,
árabes r.e accionários, irala qo ~eu
mular forzas ? tentar. unh~ cenO esforzo feíto · no eido da
anquilosamento
e
convértila
tralización 'orgánica. En 1959
nunha organizacióh política e mi- ·-educación colócao entre os pol;>os
fúndase a Unión .Xeral de Esturuáis avanzados . <:lo · mundo~ Praclitar; ~inámica, ao servício exdudantes, no 1963 a Federación
de Obre-i ros e logo, sucesi~a- ·
mente, as Federacións de · Mu. lle res, . Médicos, etc.; en • 1960 a
organización "Fatah" anunciaría a sua ideclinábel decisión de
)oitar por un Estado nacional
e13~Cisxordánia e Gaza.
·
, · .Asi, pois, as condicións subxectivas _existentes obrigaban a
dar -un pulo cualitativo tanto no_
plano organizativo como nas fo~_.
mas dé loitá, par.a axeitar a táctica e a estrat~xia ás actuais é:ircunstáncias. Os Gobernantes ára·
bes propiaciárian no Conseilo
da Liga Arabe de 1963_;,e na Confrré.ncia do Cume Arabe de 1964
a _fundación dun novo Organis-~
mo, mais co único fin de servirse del xa que. os seus intereses
de erase eran .antagónicos coa
entidade palestina. Do que norr
hai dúbida é de qué a creación
da ORGANIZACION PARA A
LIBERAGION DO PALESTINA
(OLP)- respondía · aos anceiós
do pobo palestino, J1a sua longa
e difícil lo ita por acadar os seus.
direitos nacionais.
A OLP quedoú, formalmen-
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tic~mcnte, ·

·
todos os · rapaces en ' . rio autónmo, non proibe
t
d
.
o asen· eda:cl-e' ·escolar est~n inserito.s nas ·
d~~mento . e n~v~s colónias xu<::as ·neste
e , por suescolas, en tanto. que o o- $-0 por
· terntorio
.
posto,
asume
irrevocabel
cento dos que saen da primária
-¡.
b
,
mente a
fan ~stuqos secundários. ·Ademaís, · :.o erama do Estado de' " 1 .
no resto da terra palestina. srael' ~
o 2 por cento da pobqación tén
Nas discus!ón~ para ddimi-un diploma universitário, dos qu'e .
t~r as comp~tenwrs das Comuunha boa parte obtiveron o doctom dades
. ,, Autonomas
.
, 0 '"acor. dorado. Contan coa meirande promarco
permite
a
presénCia
de
porción de médios do Oriente Me- . ·
repre~entantes p~lestinos, pero
dio incluido "Israel e a porcentae?'? a guns condicionamentos de. xe de estudant~s universitários su. ctsivos: 1) Deben seren elexidós
• pera a de calquera outro país áraP?los Gobernos. xordano e exípbe.
c10; 2) Han de seren aceptados
·Despois de. i:noitos a1ios de
por "Israe l" , quen ademais pode
loita heróica, que sirve- de exemvetar
as suas propos:tas; 3) Non
plo e dá moral a todos os pobos
empeñados na sua liberación na- , teran dereito a veto. Por outra
cional, a verdade palestina ábrese . anda, como non plantexa nengunha alternativa para despois
paso. A "cuestión" palestina está
dos 5 anos de transición, a oc~- ·
riva das táboas <le to.das as reuP.ª c!?n '_'i~raelí" pode prolongar. _oións e negociacións políticas interna·c ionais. De certo, namen tras , ~e t:~mmament~" _ por tempo
mdef1mdo. N ;practica, a "autonon se repare a inxustícia cometiridade
. autó?oma" que aceptase
. da non será viábel nengunha ·soluesta
choqueirada
lexitimaria exción ao conflito de Oriente Médio,
plícitamente o "staturs" colonial.
do que o problema · palestino é
En f~n, é dubidoso que os
é- usa primordial. A distensión e a
compromisos de Camp David
paz nesta _zona do mundo pasan
traían a paz entre Exipto e "Isncc.e sariamente polo establecimenrae l" , pero con toda seguranza
to dun Estado palestino indepcnnon van traguer a distensión lno
dente e democrático na terra que
Medio Oriénte e moito menos se lles roubou.
resolverán o problema palestino. '1
Non soprende, entón, que a AuSIGÑIFteADOS DOS
tonomía sexa rexeitada pola
ACORDOS. DO
OLP e por todo o pobo palestino,
"CAMP DAVID" .
que non é unha minoria caracterizado no seo da sua nación seUnha das medidas roáis manón un pobo histórico, dife, quiavélicas do plan artellado par~nciado e asentado na sua próra ·desintegrar definitivamente a
p1a terra, ao que en consecuéncia
entidade nacional páles.tina foi· o
lle pertenece inalienabelmente o
trapa}leiro "acordo-inarco" de
exercício do)._dereito . nacional
. Camp David, concertado en
de Autodeterminación. O fra- 1978 por Carter. Begitjn .. o Precasi; do "acordo" e da mano- '
.si dente exjpcio Saddat, interesabra outonomista vese riidiarnen. do -.e n xogar na estratéxía ianqui
te
no feíto de que, aos dous •
en. Oriente O· papel deixado vaanos e méaio do mesmo, os seus
; coante polo derrubado Sha ·de Ifirmantes inda non atoparon pa- .
rán . Este "acordo" concede aos
Lestinos que .estean dispostos a
-.pálestinos de Gaza e CisXordánia
integrar as listas de candidatos
- . oéupadas en 1967 - U!)ha mícoas que convalidaren a Autonima · autonomía administrativa
nomía. Arestora, o último acto ·
bqi.xo da tutelaxe dos tres Godo drama foi o veto recén interbernos firm~ntes que se reserposto P.ºr USA á proposta de esvan o veto sóbor de calquera
tablecer
un Estado palestino in-.
pr;oposta, e consagra o poder de
dependente, que presentaron aloc.u pación sionista na Pátria Paguns países no Consello de SegúJeSti.n a, ao excluir premeditadaridade da ONU.
i'
mente - a máis mínima ou indiEste
novo
·atranco
non
vai
recta referéncia á Autodetermirachar a indestructíbel confianza.
nación. O pacto tripartito non
do
pobo palestino no seu trurifo
contempla, .de feíto, a retirada
final,
q1:1e ha de representar, sen
das tropas "israelís" do territó- ·
dúbida, a derrota do sionismo
colonialista e das forzas impería- ·
listas reaccionárias, enemigas de ·_-,
paz, a recuperación do chan que ,
historicamente lle corresponde ,
e do que foi ilicitainente desposeído en 1948 e a construcción
dunha Pátria Ceibe e Soberana,
na que todos os ·cidadáns teñan
os mesmos dereitos e obrigas,
sen distingos de cregos. Agora,
astra a ONU reafirma (¡) direito
que né ' asiste' para reconquerir
a ~ua terr~, i:nesmo pol~s _armás;
e construir un Estado mdependente, ong..e poidá .decidir o seu.
futuro sen ixeréncias alleás. (Resolucións da A.X. da ONµ:
25 35-B do 10-12-69, 176'l-C do
8-12-70 3236do22-Ü-74,etc).
No' seu decisivo ·combate os
palestinos non están sos, . xa que . ,.
.. coi~tan co ·decidido apoio das
fo·r zas .e países ·progresistas e coa
soLidaridade 'incondicional de
todos os movimentos antimperialistas ~ pobos colonizados do
mundo, cos que coinci~en cxtr~~
'texicamente na sua 101ta .de L11 beración Nacional e Social. .
..>COSE LUIS S~OANE_.
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PRIVILEXIOS NO FUTBO·L
As esttuturás depor tivas de Ga!íci~, -~-s actuais_esquemas, que son
Segundo - a nosa informaciórr
os mesmos de hai cuarenta snos, teñense que '(ir abaixo.
.
nas-primeiras ñegoéiacións.o Aro. Por algonha c ~usa se empeza ~ por algunha. ~ousa se ac:':bª;,
. .
sa pc: díulle ao Axuntamento un
No fútbol estase empezando pola concepc1on que.se tina de eqmmillón oitocentasmil pesetas se
representativo
da
cidade",
ou
da
vila,
.que.correspo~~e
á
mentaliquería mui)icipalizai a ilumina0
~ade. de deporte. com?, refrega -~ntre po?os, c1dades ou ~JI.as; dJ!p"<>rte
ción; _agota seic'a.piden catro mi-·
Hóns.
·
·
mo honra e af1rmac1on duns sistemas .r mpe_rantes, depas1to de val~-,.
c~s etx. Era por iso polo que os equipos "represéntativo~ teñen todas · · O ~~n Martín manifesta que se
r s prerrogativas de uso e disfrute ,das instalacións municipais. Ou se - o AJ:cu'ntamento non municipal~:ntraba polo a~o dalgun ~e~tes clu.bs, ou non se podia ~acer ~eporte
za tamén o alumeado eles están
de fonna orgamzada.
.
·
·,
·dlsp~stqs a- cargar c_o aparte proEstaban manexados sempp.~. c9m~ equipos éonsiderados "represenporcional dos gasto~. que lle co- tativos" das "ordenanzas" municipais, . pola burguesai local rexidora
rresponda. Decrarári asi ~mesmo
tamén do axll'ntamento, que manexaba todo ªº seu antollo.
"que ·van .entrenar tres dias a
o' máis que permitian era a ex!sténcia doy.tros _e quipos sempre que
man~, 'queira ou n on o A.rosa, sese pud~sen beneficiar ?eles ou .n~n lles fixe~e?. sombre. _
. :
nó n ·vai haber cristo e non vai
Hoxe as cousas estan a cambiar. A pos1biltdade de ·faeer deporte
poder xogar ninguén ". .·
medrou e asemade a formación doutros clubs novos. Alguns desfes
A :x;ente ·de Vílaxoán preguntáequipos, chamados "modestos" están acadando, pese aos molfos
base tamén onde estaba o Alcalde odia da manifestación xa que
atrancos, e grácias á nova mentalidade, unha categoria tan alta como
os equipos "grandes" ou "representativos".
nori sái a fafar con eles . Segund9
Pero agora encóntranse co problema do uso e disfrute das instalapuido saber A NOSA TERR~,
cións; cos previléxios que estes equipos e os seus diri~ntes mantiveencontrábase detrás das cortiná.s
nun despacho dun abogado amiron durante anos e anos, agravado agora polo número de participan.:
tes que contan coas mesmas instalacións de hai vinte anos.
·
go, ollando como decorria todo. ·
Polo uso dos campos de fútbol municipais están a rif~r entre o San
Martín e o Arosa en Vilagarcia e o Vista Alegre-Com.postela en SanRIFA ENTRE O éOMPOSTELA .·
tiago, como equipos de máis nome, por detrás de todo os axuntamenE O VISTA ALEGRE
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O pasado m ercoles dia dous ce"!
lebrábase en Vilagarcia de Arousa unha· manifestación de cerca·
de catrocenta.S persoas .
A convocatória fo i feita polo
San Mart ín ,de Vilaxoán para esixirlle ao Axuntamento o seu pronunciamento sóbor do uso do
campo de fútbol municipal. O
problema ven xa· de anos atrás en
que o ¡\rosa tiña o uso exlcusivo
do campo municipal·. Co ascenso
a categorias superiores do San
Mart ín e ter- que entrenar máis
intensivamente presentouse o
problema do campo.
Agora o San Martín ascendeu
á terc<7ira división, categoría de
xogadores xa semiprofesionais
moitos deles, o que leva consigo
unh a meirande dedicación qu e se
traduce en máis dias de entrenamentos. Pero aí está o problema
d_o campo.
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NEGOCIACIONS,

En novembro do 79 o ·axuntamerito nomeou a unha comisió.;
na que ademais dos dous presidentes dos clubs implicados est'a-.
ban os representantes dos catro
grupos
1,..

En novembro do 79 o axunta-mento nomeou a unha comisión
- na que ademais dos' dous presi~
dentes- dos clubs implicados estaban os representantes dos catro
grupos munidpais_integrantes do
Axuntamento de Vilagarcia. Pero non se chegou a nengun acordo, xa que segundo fontes de
fiar, o Ar osa non quixo ceder en
nada, pedindo que o AxÚntamento se delcare sobre o tema . .
Segundo o Sr. Pedrido, encargado de deportes no Axuntamento, "a Corporación o que' quere e
que os dous clubs se poñan de
acordo e que o único problema
que agora eixste é o da luz "·Anque tamén o Sr. Pedrido recoñecia que hai outros problemas
parte, como enfrentamentos e
posturas anteriores.

Segundo un portavoz do San
Martín "o Arosa estaba como
dono e Sr. co campo; como é
municipal o ano pasado pedirnoslle permiso ao Axuntamento para a sua utilización, autorización
que foi concedida. O Arosa deixounos un dia, pero sempre viña
O. campo municipal conta -con
apisonar o campo a hora que nos ,
estabamos entrenando. O pasado . . alumeado para poder entrenar de
ano pedi'moslle ao Axuntamento
noite. Iluminación propiedade· '
autorización para entrenar de . do Arousa, que .a conseguiu grácias a unha subvención de dous
noite, pero o Arosa negouse a
deixarnos utilizar o alumeado ,
milÍóns por parte do Consello
Nacional de Deportes. Os outros
qiÚ ibamospagarna parte correspondente. Pero asi e todo entre. dous millóns conseguíunos a base de cretos particulares· que avana~1os de no"ite e con coches por
fo~os de luz".
lan alguns dos seus directivos_.

Algo semellante ao que aco~
tece en Vilagarcia está a pasar en
Sah~iago:
Compostela e o Vista Alegre están a rifar pola util.i- .
zación· do Estadio Municipal Santa Isabel.
·

o

Xa o ano pasado ~urdiron fo~
tes dísputas pola sua utilización.
que se volven recrudecer ¡ pou-.
- cos días vista da vindeira t'empa~ .
da, maxirlle cando a Vista Alegre
subiu á terce_ira división e o Compostela a Segunda_B.

PROBLEMAS DE MENTALlDA,DE .E INSTALA~IONS

Todos estes problemas veñcn
dados primeiramente pm amen.talidade deportiva dos dirixen tes
municipais,, qos de onte e ~os d_e
hoxc , e da1guns dirixen res depor-

-

.
Cadá me desde o primeiro de.xufro á.o p~imeir9 de novembro.,
SbRTEO .dc ut1ha colección encuadernada.de A NOSA TERRA entre:
.
l.: Os
suscriptores que fa.gan un nov.o suscriptQ~ (f AGA SUSCRI.P TOR A UN AMIGO.) : ---..:
2 .- Entre todos os novos susi:riptor~s. · - ,. ·
. ' ~ ·
·.
.
_

nosos

,..,. ._ - - - - - ,. . . . . ....... ...,...- - - - - - - . . . ;. . 1 ,Para o que xa· é suscriptor

1 Nome ... ...... -. .. ..... .. .... .... .. .'
1

reito
uerir

ten, polo menos en Galícia,_anque1Q fútbol sexa un deporte previlexiado, o · único previleixado·.
Asi, calquera' campo de fútbol
tén que resistir cada sémana, como vai pasar có de San·t a Isabel
dous partidos de categoría esta- ·
tal e os entrenamentos <lestes
clubs e dous seos filiais. Non hai
campo que aguan te en condicciona, maxime cando un ·equipo
está en Segunda.
En .Yilagárcia a falta de instalac~óns agrávase ao Gobernador ·
non deixar utilizar o pabellón, o
único cuberto, qu·e está a ser ocupado pola policía.
PUCHEIRO

OEZ MIL SVSCRIPTORESPAfi.A UfaHA PRENSA GALEGA

1

~ora,

tivos, sempre acaparadores de r:epresentacións que rion teñcn e
de priviléxios ·que- non lles coi:responden.
As ·c ausas anque non o 'bástan-,.
te·, algo cambiaron, pero hai alguns que .ainda pensan que todo
sigue igual; e por iso polo que se
~collen ás prerrogaºvas anteriores.
No fondo do problema es.ti l!!
poiítica de.portiva coa sua falta;
de instala.cións. Se en cada cida- ·
de ou vil~: existisen as instalacións
axeítadas para o número de practicantes e a sua categoría, non tiña porque haber estas pelexas.
Pero estas instalacións ñon exis-

Tampouco eiqui o axuntamen to clarexa dunha vez a si-t uación.
O Compostela, amparado ~a clausula de ·equipo repres<mtativo
quere seguir mandando ·como
dono e señor de Santa ISabel._ O
Vist a Alegre quei:_e, como é ~óxi- ..
co igualdade de trato:

- - - - - - - - - · - - -- l
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As perspecti~as d_o porv)r. próximo da hurnanidade:ao traverso da presentación que se ten feíto e faise ~a cuestión
demográfica no que se refire ao crecimento. e ·"am·e aza" ·de
sobrepoboación como resultado das diferentes formas de
mariipúlación, c~usan e.s pantg. Segundo determiñ~das acti- ·
tudes ca-tastr~fi_stas, inscritas, en marcos cronolóxicos preví- ·
sibeis, un chegaria a pensar que a cuestión demográfica xa
non pode ser tratada máis-que dentro de)' ámeto da grande
solidariffi,tde internacional. Ainda c¡ue xogando o p~sibilis
mo, hai unha potencialidade:> isto non é máis que' a cara me- ,
nos presumíbel menos probábel da_realidade. O certo é
que a pouco que afonde~os no tema, tratase de estipiacións,
,e xtrapolacións, cando non especulacións que en todo caso .
nada ou pouco teñen de eientíficas, t; rnáis qut: nada responden a presupostos sociopolíticos.
_. ·

.,
'

)j

t
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n
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Todo isto levanos á .consideradón da relatividade, arbitrariedade e especl.ficidade do concépto de s0brepoboicióri.
Con efeitd, pola mesma interpretación que se dá no contexto actual, sobrepoboación non significa 'sÓ e necesariamente
demasiada xente ou poboaeión. A relatividade do concept<;> ·
faise máis evidente cando sé trata a tuestión no contexto .
das relacións entre os · daclos ·demográf¡cos e as .condicións .
e.conómicas: De ·m aneira que só en base, a está consideraciÓH
"'pode chegarse a ' situacións concretas· de superpoboación ·
_. nun intre dado . Asi Sauvy (Th~ori'e generale de ta Population)_ ?efine o ~oncepto poboación máxima como unha p9boac10n mal alm:i,entada, de saude mediocre, mais· en situación de producir .e con un·repatto iguafüario da producción . .seria posíbel. Non ,hai nengunha base sóÜd~d para afir'inar
En-realidade esta seria unh~ situación te.orica, pois non cabe -isto,. e mesmamente tal hipótese non é compartid.a por deprescindir das diferencias de status e roles qtie rapidamente mógrafos de prestixio (area USA) .como . NQtestein, Coale' e
se establecen en . calquer sociedad.e e eri calquer situación de outrbs. · Polo contrário, mesmo. nós países industria,1-izados
sobrepoboa.c ión. Cc:iidamos que é mais axei~ado_ ffl,lir de ,so- )Jnha elevación. da · renda. ten suposto un incremento no in, brepoboación como nóc\ón ~si:adistica, cando se rebasa un ~ dice de natalidad-e e tamén vicéversa.
_ha cifra estimada como op_tima.'
Por outra banda, presentando analoxicainente a: cuestión
Nembargantes a pregunta de cal é a .cifra optima ·de unha ·en termos médicos,_ tense c.onsidt:rado e considerase a sobrepoboación tampouco pbqe ser facilm.ente respos'tada sen fr. poboación como unha · enf~rmedá.de que - amasa sinto~s
· xar primeiro un patron de outpbs variabeis e mesmo uns ob- · distintos s·e gundo o CQntexto diferencial en que se produce.
•xectivos prioritários, o que nos leva á noción de poboación Desnut;.ición, subemprego', enfermedade; pr.obez;a e miseria
desexábel para ui: .ouxe·c tivo determiñado e nun determiña- nos p¡1.1ses subdesenrolados e dq1samente .pobo.a dós; detedo intre.
.
.
rio;o do méio, eutroficación das águas, polución, stress, nos
Nos derradeiros te.m pos adequire indiscriminada prepon- ·· pá1ses desenroladQ~ . .A. pouco que profundicemos ·na análise
~erancia unha variapel, que s~ fai incidit fortemente ·e deter~ _ d~sta . problemática dec?-támonos -que esta e unha ·si~acióp
minantemente no crecimento demográfico (negativamente), .totalmente· artificial e facilmente correxíbeJ se os fundareferimonos á calidade da vida. Pero esta tamén é unha cues- ·mentos de unha pla'nifícación fosen os correctos e axeitados
tión de unha grande relatividade,'pois é evidente qu~ pode ·a .cada cas,0.
. .
·
acederse a ·unha determiñad,a calidade de vida. por diferéntes : ·- Penantes de tratar os aspectos con,cretos da nosa demov-ieiros sen ·que necesariamente i:eña que competfr ou anular grafia, podemos xa est;_a belecer qué, sen estar particularnjericon outros parámetros demográficos; gu_e e n:iáis ou menos te comprendida en 11engun plan demográfico estatal, que
º.,que nega~ os fanáticos .do C\.Hitrol demográfico. Es~a no- no,s- sepamos, ·sen .n engunha perspectiva de esgotamento dos
c10n da _ca~1da?,e ?a· vida _e rnanexada a cotio p_olo parii~á~· seu~ recttrso~, ~ dendo logo moi l?nxe da súa poboación derios· da hm1tac1on do crcc1mentq; a partir dun certo· nivel de sexabel, -Gahc1a,a:sume demograflcamente comportamentos
-pohnarión · pn1i.1mi''i , P1 )r c.1~r· r1 .J e o.;c :nln t'r0¡ ómir; , :' ill, de n.irión sn~rcptilwada. O ckva lo e defarmac;(rn lf()l.!JV <;i\'c1
. '
..
_...

non- do Bloque. ~ o cáusante das
_queimas -en .Gahcia; resl;lhado: os
. •nacionalistaS: son ·OS queimamontes. Eso sÍ!., ademáis de secuestra. As noticias na prensa estatal
dores. terroristas . .E acumulandó .
ou na españoleira son do máis
.pavero, se .non fose. pola:s suas . acumulando; dc;ntr'o du'ns' anos,~
legal e enérxicamente non se claconsecuéncias tráxicas. Neste re~
rexan certas acusacións, esixindo
tallo _de · "Cambio 16" non se
'a sua retirada e compensación
acordaron- máis· que dos do Blodos prexuicios de parte dos par.:
que, estjuencendo aos xenros dos
tid,os afectados, t<;:redes un bó ~
proprietários de' serrarías que en
historial delictivo ás costas que ·. ·
Barcelona incendiaban montes
sí que vái pesar nas 'campañas .
nen de quen coño se benefici¡
.das eleccións. Logo· será tarde.
das · queimas .. -os empresários da
madcira,:- pois para eles cousa é
clara. Un_ acusado· ~cumpábel ou
" O N~CIONALJSMO GACEGO
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.(resposta ao crítico literário. Gil
~

__He~nández)
-

.

No - p~riódico

·" El Ideal Galle- ·
.go" (17-11-80) e ria sección "Capela" da aut'Oria de António Gil
Hernández, tóponie unhás palabras referéntes á miña "Crítica á
Real Acadéniia Galega" (A NOSA T~RRA' núm . .93). Non quer-o entrar nunha polémica, mais
sintome
obriga de escrebir novamente sobre o tema.
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da curva de fecundidade, que se amosa en mostreos limita-·
<los
nos derradeiros anos, son un bó reflexo de tal compor·
tamento restrictivo nos nacimenros. Alguns estudos pró- .
Prios,' da fecundidad~, expresados en descendéncia final
amosan- unha media de 5,8 a princípios do século (1905)
para p·a~ar a 2.5 no ano 1950, sendo por debaixo de 2 nes-tes in tres. Un crecimento desexábel para os an·os vinueiros
debe estar situado en_tre un 2.5-3 por cento anual, coque se
aca_slaria unha duplicación da poboación entre 25-30 anos.
Un mi,ragre a máns cheas, como di X.A.L. Taboada.
Unha política de apoio -ao crecimento demografico , des~
xábd e axeitado, dun pobo, aínda, sen ter en conta ·os mesmos factores de índole económica, que irn:iden f~vorabe~- .mente cando a 'súa característica é unha economia de dimensión, queda dabondo xustificada en base a· súa realización nacional, sen que teña que supor . de nengún xeito un
conflito co restó do mundo.
Corrixenda: No re~ate do derradeiro artigo hai varias omisións e debe ·lerse" a mencioada Conferéncia de Bucarest tivo que recoñecer a
· saberan ia dos estados e nació ns en todo o referente á poi ltica de poboar' ión , asemad R a diversidadé de situacións e a adaptaicón rlP cal1'1
r ~q r<ll'
11 1.i 1ific tr in·· 1qscontcxtc;::>s n.ir: in11ais" rr• ir" is" .·

ra r;ii.n use galeguismo non é a . que
Gal1c1a necesita hoxe para conseguir
a súa _soberanía poi ltica e cultural. Ca
que xa estaría máis de acordo é ca signo que puxo despois de "anti-imperialistas". Lago pasa a reclamar "un ha
contestación pública da Real Académia, na que se 9mostrasen. as tarefas e
obras galegas, sen dúpida moitas e notorias, de todos os seus membros".
Sei de sobras ·do valiosa tr'aballo dalgúns destes membros e do seu galeguismo, senón combativo, si mai · decente. Mais hainos -e non quixera dar
nomes- que non merecen este calificativa._ ¿Abonda escrebir en galega, en
espanol sobre Gal ícia, uns poemas e
uns 1._imiares na nasa língua, ser bilinguista _ para se considerar galeguista?
Se eses so11 os,galeguistas verdadeiros,.
triste fu turo lle agarda a nosa n-a,ción !
"Con - todo , felizmente a institucion
' nor.i caer$ na trampa ( lpretende di.cér
que son un tramposo?. Por favor.
qué trampa é ,esa da que· fala ?) e Ó siléncio digno. asirialará a banda do ga- leguismo verdadeiro". ¿o da Acaciém iá? ( !! ! ) .
·

Comenza o Sr .- Gil formula.ndo un. ha interrogante: "lé gale.ga -refírese á
Real Académia- como di un medallón
de' bronc.e na parte central· da mesa?
o· feit,o non ten ningunha importán-'
cía; é .ó,bvio" (que .é galega).; lvai po- ·
. ló . significante- ou po)o sigriificacio?
"A outra -confidéncia- é a miña dese
conformiciade cun artigo de. M. López Foxo (ldesconforme con qué?
."
lCoa .di,visi.ón que fago -dos seus aca.. qém icos respeito aa galegujsmo au cél
espíritu do ti:aballo?)... publicado
nun semanário deses" que 'se escribe
to~o en ~alego".
Oue eu saiba, somentes hai ·un . e
ten un ñame'. A NOSA TERRA. "Nel
bota ·sosp:eita?as, ao meu ver, afirmacións sobre esta instituéión respeitábel. . .'!. Nondixenque non o fara, sinxelaíf!ente manifestei o meu -desacorde .co carácter oficialista da Académia. Ganto ao entrecomillado ("gafe:~
guistas histórico5") obedece a que pa-

.-

~

.

non se queira . .
Como as acusacións que facia en
"Unha . crít ica ... " non- foro~ botadas
polo ch¿¡n - nen o tentou -, a crítica
sigue en pe e seguirá m'entras o papel
oa Académ ia non sexa galega e com - .
bati1to de punta a rabo . As críticas,
xa que lago , diríxense á institución,
non a este ou a aquel académico en
particular. ·Entre estes,- como dei xei
clariño no primeira. .artigo, hai galegu istas -decentes, outros ,que ainda
sinten arelas de protagonismo na vida
poi ítica -crea ndo - máis confusión e
participando activamente nos fraúdes- e autros que non teñ en qtJe
_ ver tan siquer ca galeguismo cultura·
lista.
·
Para a miña maneira de ver decidir·
se polo apoio á Académia -ga leriaarredada da problemática do· pobo ou . ·
por ·unha Académia -galega - ~ue
xogue o papel que o proceso neces.1ta,
non tén moitas dificultades: Por, 1so,
ao menos po.la miña banda, dou .remate a esta polémica e prégolle que
se vaí volver a sair na sua detensa,.teña a ben respostarme ás interrogantes
·
e acu~cións que af.j se facian.
u

. '. O galeguismo- -:Prqmete empre·MANO EL LO.PEZ f OXO .
.gar de agora en- adiante a palabra na- .
cionalismo, máis· ·coerente e h'on tan
ambigüa- entenaido como a defensa, '
. NDTA : Ap~oveito a ocasión, ~ar~
por ' suposto, moderada, da ,.língua e
aclarar unha causiña. En "A criti~~
culturas ·galegas e, en xeral, da so,lu e onde di · "Por nacer nesta n.acion
ción na liña aci'tonomista dos · nasos
non e un xa escritor galego. Fai f~I~: .
problemas (as1n' en abstracto), é· asi- ,
que na obra · éstexa reflexada Galici
- milábel por calquera ideoloxia, tanto
dalgünha maneira e nun _9lto porc;e~;
de dereitas como de esquerdas. Non
taxe" sobreenténdese qu_e para q
sexa literatura galega , tén ' de e~t~r esobstante e pa·ra a sorte . de Galicia,
ainda hai outro; o que orgaiza ás cla" crita necesar-iamente no noso idiom~
ses populares, o a·ntimonopolista, o - -princip13I t:_eflexo da np~ión - ~~~s- ·
· anteoloniálista, ·.· a · -antiimper.ialista. - .
m,inha. actitude enxebnsta ou b ; J
§_se f? o v~rdade-iro galegu ismo., _gueira
ca .
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da arte e dos·· x~itos
,.
A POLICRDMIA NA
.· PEDRA

non aconteceti"asL
Mais para face/unha crítica de
arte· ouxetiva e sinceira· compre
cáseque con e~te mes~o título - fur~r, primeiro, na estética dun
xa 0 xenial artista Lms Seoane ·tempo (:. dun lugar concreto., non, ·
rrarou 0 tema nese libro que non val xuzgar o Bam;>cQ· ou"'.o N'eiJ: -:··
me vexo farto de~ recome~~ar:_ clá~ieo desde ··os.rnosos_cáríon<ils·-{{~.~
"Comµnicacións
Mesturad~s", desde a-nosá estética afeita á arte.·::·•', ·
nel hai un artigo ben interesante, ·;?-ctual_, h~i qu~ fura.r ~ó témpo .'~'"' ~-- :_
"A p;licromia dos pórticos".
Eis cbri'lo. hoxe . se:. retimpaR as.' ·
Búscase a sensibilidade, a estéti- fachadas, ·se deixa espido o graní..:
ca ep.xebre de G'al_ícia:; algo ,q'ti,e to, .P:,eteridéndol~e ?ar ~naire de
hoxe non .. comprendemo·s . ben, . '·· ant~guedade que non e tal. Daprecisarnente po~..-e·s_tar .asufaga- quela somente as lumieira~ e ,_º~ , ,
dos neutras modas:· ·_ ...
bordes das portas e das fíestras ·-~
Atopamos "eiqui unha ,inanchea .-quedaban .sen calear, o . o me5m·0 -;~. ~~~~~A"~,~~
de . ideas que C0mpre p.oñer de_ que a :pedra de labra. Müitas ve- .·
actualidade, másim.e neste tempo ·ces, pois con afán de au~enticicla' no que valoramo.s o granito espi- d; f~cemo~ ~un~~ ofü~ unha aµdo, seh policromias, no que se lle tenuca fals1ficac10n.
sacá o cal e a cor ·a moitas antiVen a conto eiqui que nos lemgas fachadas feitas de cachote de br~mos dalg~ns re~ab?s do Mos. pedre; no que o mesmo defecto teiro de Oseira, feuos i;io Renanunha obra, unha fenda na ma- cemento·, no Barroco· e. no Neoos artistas .da perifér1.a tenta:n . de
deira ou na pedra, a perda de cor clásico, traballados en baril graimitar a arte chama.da "univetsal",
a véllez ... dánlle précio e creto ás nito e que ·Simulan a marqueteria a arte..do império, da corte, a arobras feitas por artistas. Tal é a· da madeira, non some_n te na tra- te 'considerada civilizada frente
estética do noso tempo na que se za, senón que se chegan a pintar . as chamadas ":irteS" bárbaraf'. Isfan esculturas cáseque inacaba- semellando madeiras coas suas . te:> non é máis que .o autonoxó
·das, na que se deixan os arrepen- vetas ecos seus nós, ou xa se imi- do coloniza<J..o, sempre coa _teima
timentos do artista sen enmarca- ta 0 granito de marmol branca ... .de imitar, b esclavo a.o amo, o
rar, na que se valora a calidade esta paradoxa- téri a sua esplica~ dominado ao dqminador, -Ó obrei-,
do material... No arte pasada -ción .e está en que precisamente . ro ao capataz, o . c-ofoniz~do aolimita1rnpors pró- .
fi~al
)905)

111dando a tura

1

2 nes1cleiros
que se
1 anos.
, desy1s mes- .
Jratielde diealizáfro un

ns e de·
1ñecer a
l de pociP cal"

1s" .

ANXELFOLE
Hai tempo qu e non teño o
lecer de falar con Anxel Fole.
Antes aparecia de cando eñ 'o
por Monforte de Lemas. Viña .no
auto do noso común amigo Pepito o Ouirogués , o que ll~ está
dando moito traballo a súa-perna vella. Ou tr8.gtiíao o seu sobr.iño poiítico, da familia dos
Maragato de Lugo, casado coa
Gabi, que se criou en Rábacfe e
que é da miña quinta, ano enriba ou embaixo. Era abrigada a
".i~ita a algunha taberna: ó "Blusas", ó -"Carrazúa", cecáis o
"Téaraña" ou ó "Mario". Temos
tomado café moitas veces no
desarecido bar "La Mezquita",
desaparecido bar" La Mezquita",

ó aire libre, nunha especie de
acia en
ta das
cr ítica

)O

o papel

e com:ríticas,
tuc ión,

1ico en
dei xei
ai ga le~ ai nda
na vida
Jsión e

s fraú·
en que
:ultura· ,
jec idir·
aleria-

obo ou . ·
- que
~cesita,

'ór, iso,
Jou re1le que

1sa, te1gantes

:oxo
n para
rí1ica"

nación

3i falta

:Já licia '
1orc;en·
ra que

;tares·

idioma

e non
bul\les·
i
1

irnáxenes do 1Col~xio . de F onseca"
c-o ionizador.
Ainda pode_mos comprobar co· . portada xenuiriamenrn Renacenmo todos os ·tímpanos do Romá- tista...~ · Causas asi atoparíamonos
nico ian ·policromados con ton.os con ".'m qitas na arte ga}ega. Istq
ch,illóns, . o mesmo que moitos ." qu~. agora n.os semell~ ar:tiéstét~·
cruceiros e que os petos das áni- co tiña _as suas ventaxas, qu~.zais
mas, que pintarroxeados facia~ fo'r a a millor, qqe·'preseryaba p ·
máis espresivas as obras de arte. granjto dese mal. que é "o cancro
1
A esculfüra na -pedra e a cor fo- ou a lepri¡t da pedr-~," con e.,la·o-gra- .
ron "sempré irmáns. astra ainda nito esfarélase, ·des_fanse escudos
non hai mo'ito. Chocad.a nos o e im_á xene's pola acción ·do vento, '
que Fernando de Cas¡is Novoa ti- do salitre mareiro, da. chúvia .. : o
ña no seu proxecto o policromar caleado, a p6licroniina daba es- . ·.
·
a fachada do Obradoiro, que por presión-e proteción. · ::
isto
ni~smo
nioitas
·
c
asas
"
Por
·
certo até ben andado ,o 1 naso século ainda conservaban o branco de ·g ranito da · beiramar caléanse ,
e o ouro as enseñas xa~obeas, as. po'licrómanse de rechaínantes-cohornacinas e os santos da moi- res ... e nós afeitos a uriha estétimental· fachada telón, a. mesma ca ·allea., ao .m illór protestamos.
co'r que o cabalo branco e o tim- Compre estudar os moimentos, o
pano do Pazo N~oclasico de Ra- seu tempo e a sua estética, denanxoi. Fotos do grande artist~ Ksa- tes _de face_r unha falcatruada que
do revélannos !sto que ainda ho-.h valla duas.
xe se recela á nosa sensibiliqa- ' Ternos que' afondar na nosa 'arde ... o mesmo pasa cos leóns dou- te sacando as orelleiras_que nos
radas ·d a Ferradura que sempre poñen as modas e as crítica_s amforon a~i-, anque non. se crea.
· paradas baixo 6 epígrafe _de "ar, Luis 5.eoan~ insiste nestes deta- te C~lto", "civilizado" ou ~"uni
Hes e recolle -µn traballo de Antó- versal". A nq,sa arte por ser galenio Fraguás sobre Xoán . Gonza~ . ga non' deixará endexamais de .
les 1 quen no 15.48 .daba ordes pa-· ser universal, este pode ser o nora policromar . dé branco, ouros; ·so grande aporte á Arte_de:·todos
, e· para encarnar a fachada e_as os pobos e de todos os tempos. -

eirado, cuberto cunha soberbia
parra. _ No seu lugar e tán erguendo unha arrepiante casa de
cinco pisos, con fachada prefabricada que manda n¡¡.bizo, e
que desentona e racha a armonía da rúa do Cardenal. Despóis
falábamos longamente
- va• lla a espresió n que non é ITlOÍ
axeitada - na "rebotica" da lihrería "Xistral".

.

.\

era m_oi raro que 0 escritor est.ihistorias .' Nos xornales e .na.s rc:- arrisl:l.S. Fole merec eo de sobra,
· Na compaña de Anxel role
v<;ra Süio. Sempre' llé fada:- com- vistas quedÚ~m moitas p~(j'~?J.S·c· tanto pola súa estraordjnaria ca-.
ternos tripada a Tcrra Chá, andapaña e tertulia algún- amigo ou , súas, maxistrales, sobor de temás · lidadG humana como pola súa
. In po lo met1 Oütelro -ae Rei naademirador
da súa obra literaria~
lugueses. Cumpría recopilala~, ¡mprcsioante
obra . literaria
tivo e ~·empre fembrado, frecuenOu as <lúas cousas á vez . Non era
esc~lmalas_, ord~ala~ e public~Jas. -- non moi estenxa ·en cantidad e
.tado as tabernas lug~esas é frito
nad_a .raro - atop,alo cun pro-fe.~or, .. -~e.r~a .17-n_1_1.~-:? p~e:c10so. Un ltbr,o . ma1s intensa en calídad.e. -:-. xa
tertuli a no incs·quenc ib le café
aJemán, .' cun escñtor portugues; · · qu e - ~ugo_no_n t:ei1 e que deb ~na capítulo importante na':h.is.t oria ·
1
··
ter. Un- libro fundamental para , 1 las · nosas letras. Por eso non
"Méndez Nuñez" ou n0 ' Lugo- · cun emigrante,
cun rapaz novo
·
bar". Pasaron xa · moi'tos anos - que Fole chamaba "da prott;s- ent_e nder o que Lugo é ·e o que ·comprendemos -:-- e xa ternos fadende entón. O "Lugo-bar" esta~ tá " - ou cun señor de ca.Iqu~r
Lugo sifrifica. Entre outros tra- _ . lado do tema noutras ocasións ballos seus lemhramos unha es- ~como en Lug9 aínda non hai~
·
ba mesmo na Porta de San Pe- pt1n to da provincia ou de Galidro, -pegado a muralla. Des~pare~ cia, onde o escritor: ten tantos
pecie de guía báquica de Lugo; · unha rúa ou unha• plaza que leceu cando os· lugueses fixeron a íonoci·d os, amigos
··
· d o- reproducido v.a. rías · veces -· na . vé o nome do ~scritor_ AnxeL
e a d errura
.
prensa,, que é .."unh. a delicia,. · así. Fole. Este acto de . xus.t icia, ql1c
"operación limpeza da mura:lla" . . res: O · pecharse o "Lugo-bar"
A casa en que estaba era propie- pechouse ta:r;nén unha páxina iíncomo varios a,rtigos máis sobar se demon1 moito máis do. qu é
da<le dos do Roxo, da Tolda, da-. portante da literatura galega, lida paisaxe- <;los arredores da ci- de·bera, non só se 11e debe · ó 1
to que sei porque son curmaos gada a Anxel Fole. ~un capítulo
dade. Con ter a literatura galega escritor, senón que . tam én . ós
tu ra lug u e- t_an bós escrit_o res paisax_ Ísticos~
da miña nair
seus lectores, amigos e a~emifund .a me n t a 1 d a l'te
1 ra
ningún ... superou aínda a Anxel ,
sa.
F ole. E non falernos xá. dos tra- radores, que som'.o rhoit:'os. lu·
Fole tiña un lugar fixo nesAnxel Fole é un pouc_o - a
·gueses ·· e moitos galegos e non
te café, frente a un ventanal do memoria de Galicia no que "vai . ballos · pubricados . co ti duo ~ xégalegos. ,
nérico
.de
"Cart"afolio'
"
ou
de
que se ollaba parte da da 'R úa de · de século. Tripou tódolos camiAnxd Fole, eoa súa finu ra
San Roque e u·n anaco da Ron- ños e vieiros .da nosa nación e _· "Don Fabulón". Est~ libro
requintada,
coa · súa asombro s;r
da . O lado había tertulia á que podemos decir , sin esaxerar moi- · c~mpletaría a obra do escritor
cultura, coa súa conversa amena
que
tan:ta:s
páxinas
inolvidables
asistían: o ahogado D. Manuel to, que tratou .a tódolos ún aún.
escribiu sobor do Caurel, Qui- e interesante , coa súa pucha e o
Portela, que fora alcalde de _Lu'go
Anxel Fole 'é tamén a concei1cia· -roga, o Incio ou a Terra Ch-á.
-· seu caxato de pastor é un ~ím
e que fumaba "Ideales", coño- ·
bolo vivo e personificado do esde Lugo, onde naceu e once vi- .
Anxel
F
ole
.ten
gran
sorciclos popularmente como "calvi u case toda, a súa vida. O seu
te de vivir o,s días da sú'a maturi'. prito da cidade: a cidade urbana ,
. do · de galiña"; o périto agrícola
lugue~i~:n:io é algó . esencial ó es- : dade na súa ódade natal, t~; romanizada e galeguizada,-·can D . . Ramón Grandío - tío do
criror . . Dubidaino~ que ha"xa nihqlle, está tan ideptificado e que xugada coa .tradición rurat · e
pintor Tino Grandío -; o direcg1,
1
én
que
coñoza
tan
ben
e
tan
ó
tan ben coñ_oce 1 querido, ~ res pe- , labrega, · que en Lugo entra· ·
tor da .Banda Municipal, D. Franpoi: miudo a. cidade,_os seus ho'tado e ade~irad9. Este recoño - . - e permañece - por 'tódalas
cisco Méndez e ·o contratista Se.me.~, a súa paisax~e mesmo a súa
t:cmento popular e unánime, non portas' da muralla, que pr-á eso
' erina Martinez, entre outros.
historia t:, sobar d_e to_d o, ·a s súas
e<>tán abertas~
11 acadan ·tódó1os escritore~ ~\>u

a

..

; a~edor

J'or .'\1. j¡()}{fAS l I LA \n\

"'.:-

't'L••

de nós

prcséncia: dunha membrnna,. que
se " .e xtende pola:s ex:tremidades,
máis que nada, nas anterior~s,
__ Sq'n tlioitas as xente·s que ao· dando lugar a unhas ás que van
.falar d~s ~orc:::egos pensan en ra- dun lado a mitro do carpo, e
_"·tos,-'· prohábelmente por teren 0 ·, m~smo pola par~e _da eola.
• corpo'.ctiberto' de pelos coma·és- · . Son de háoitos·nocturno:s,,- tentes, :e presenTI1.r, certas semellan- . do o senso da yista deficiente. >~.zas. '>. :." ·~ _
,.
· . ~- merite desenroládo", frente ao
.. o:s ..morcegos -son mamíferos .. qúe dispof{eri' ~e,"lnoitP sei:iso, pa:: ~aracter!fa90s póla sua completa ra uliscar e mais do tento:
. ad_aptac1on ao vóo, dándose difeOs pabéllóris aud~tivos téñenos
.rentes espécies. en -. Galícia mormoi desenrolados, ¿n ré"lación co
cego de? f~rradura, morce;o ore- sistema de o~ieritación 'e caza. ls0
lludo...
toé, que en base á emisión de ul. · . Unh~ ·~daptacipn importante
mi.sonidos, que ao chocaren con"q\le tenen estes animáis ,dé bese á
tra os qb_~etos,. par:edes, arbres,
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arámios, etc, :refléxanse contra o
anim'al: e is te pode ter .razón ·da
. distáiJ.cia 'lrtt;i;e. el e o obxeto, en
funcibn do _tempo que: tarda en
recibir o ·sona q~e· erriitira. 1 · ._
. · De~i~ xeito, pódens~ ver voan~do a' granel~ V.eloci{Jiiae, ~ntie _ .cal
·quúa c)bstáculo, ?_eJ;I'Ípre pala noite , na percura de insectos que ca-"
·.za,.~ .: par~ ;: se ·: alim_ent#en.; - polo
que"'díspoñen da t(pica:ctentidón
de ínsectív'oro. · --~--~, ..
Frente disto, b9tan ~ día aga·
chados en covas, ' casas vellas, eirexas, ·ruinas, "etc.,. ' pen durados
das patas,~oa testa para abaixo,
o- mes.mo. ue,,_'d"tJrante
o inverno.
,._

'

Débése ~Sto ultimo a que teñen resulta. apro-V'.eitando ·.o templ• '
un letargo invernal, e nesta esta- . que botan pend~r~dos, · sen do .
ción a actividade é mínima, per- por · tanto~ siftxelo s::o1.le'los :coa ,.
manecendo preferentemente en man, s~rnpie con coJd~ci,0 -Oe que
-lugares húmedo's, e por suposto · non traben -=qu'e o ·fan. be~\- •. por
nos que haxa escuridade.
aquelo da transmisión de enfer. Para o seu estudo, cando se fai medades.
precisa a captura, tense que levar
Foi semp.re. uñ animal moi perªº .cabo . aproveitando unhas ve- . seguido, ch~gándose a decir. ,q ue
ces os pasos_repetitivos que des- beben · o ac~ite ~ das lall).pariñas ·
ériben, no vó, .e mesmo cunha das eirexas (éoiilli, ain tamén das ..
ponla dunha a-rbre, e bastantera- curuxas),. qi.I!4·Ó~ti ~ qu,e. a,_ndan é:·
•
!
:;:.. . .....
.· J"..:..,-:r .'
. !2idÚ, pód,~P,se eolle~.
' ao msec.t o.,_ ten4-0:;1 \aw~n , sopa·;üe ~\·
Outro tanto se pode facer ~m:- ·:mal~goire: ·--~---~~-- ~<,.-;:--.'; '-_t ·. ,t.. _·
.pregaruf-ó . re·a~S' ·das c_omifn,~1"en_te ~-.Realm~~·k~
d~ ~er .ifro(exf ·
usadas para coller p.a x_a ros fal]dO . 'dó·pola ~.bep~fi<:_1o · ~í"ué: sµp-~n, ~o
. se · quer~n andar~ ~u .ínáis si~·;x~l<? ser un-an·imalAu~ ·~() ine JFis_e ct ·s..
•
4 .
~

tén .

;,,!

-

~

mo .~af!oncadó· ~xtrao.rdin::niarnen-, ·
Por .se todo isto •.non . ba~- ~. te no País -Catalán.
. . ·
tél;rá, os pi~apolainos queren _
·
Efxa
di nas ·letras qµe .a sua
amph-ar ~ súa experiencia indu- .·
músici .é unha mestura de cair,- Para . qs traball9s . que · se so ao · r~rre9 ' didáctíco. Un ·curso
dombe,
tango,. fandango .e · rum ~
apoien nun soporte .textual, ·"Pi- . monografico dir!xído a .t(>dalas
Maside,· capolaina" esp~ra contar coa co .:' é~colas _ interesadas na técnica <Í(!.S _ba, que soa francamente bé.n. . ·;
..._ Gato Pérez -C:anta pola· lío~ ~ '>·
Laxeirn ,
Xulio
laboración - e·n forma de obras
· .. '
' ·
L'eara _ entÍ:'e outos artistas ,maponetas_ p_erm1t1ra .d prox1mo. ' ración do home corrió ouxeto de
.:>
,
.
_ o:rixin. ai~. -- · dos escrito.res g. ale·
· · · ·' · d · · "' ·
I
preapara,.ran os figuríns de base cr . . :
_
_ . , ano . a 1mc1ac1on . os nenqs ga eopresión en togofos as'p ectos da
para as mar ionetas dun _gru,po ºº~ ' mtere~ados., neste . espe.c~al gos nas máis .ou menos grandes 'sua vida, e !l10Ítas ~ousas mais,
que. 'p retenqe re.volucionar :/: ~rre . xe~~o de expres1on . No entanto, . -complexi:oaaes do ofí~io, incluí~ ' como na canción " 1Todo.s los
da animación do bonecos en Ga- · · o,s. ~eus .mernbr_ps en,ch~n o reper- da a construc·ción de' bónecos.·
gatos son parao_s" : .
lícia: "Piqi:polaina". ; ':'
tono con texto~ prop10s e aJ ap"P.icapofaina?' háse presenComo ún ·detalle a resaltar é
Utilizan.do exp ~riéncia ~ acu- . tacións de autores .estr~m xeiros. tar nas vésp~ras mesmas do .Día
a · compenet~a~iéin_ perfe.c ta' da
muladas en anteriores grul{o~ aos 0 nha de · estax, ."O .P_rincipir1o" . · ~a Pat~ia _. Galega: _=--o 'vin-tecatro · músiéa do .Gato . e dos seus múqu e pertenceron, os carro éf.cttiais . ' de Saint-Rxupery, han , ade.- .p-re- ~e xuh~. - cunha obra elefü?rasicos, que toéa,n coa grada 'de
compo nerues do !_ teat.riño - X o sé senrar no Festival Int.,ánacion¡¡l da polos m~~bros do ,c olectIV?. -unhos rumberos de t:oda a· vi·da
Loquis, Ce.cilia Fernánde:?; Fer· que anuaimente se co11sag,r a en Os· nenos . compo_ste~anos de _to-.
e coma músico;·p-ro fhio-1uis ·pro::.
nando Luis Pedrido e · o actor B~rlín á. mostra de artes reatrais dalas edades po~eran~e e~bar
S.lEqf()
·ce-dentes do rock e do -jazz~.----
aJ ··-···
profos~ onal R?dr_igq - ·Gato . ·_
e _cinemái:ogr;fficas: . ' Será esta ca: c<:>n eles nas. -aven~:ra:s de Un
Penso qu.e este disco fari -un
t~?taran combm.ar a recupera- a primeira vez que t;tn grupo de
p_nrrc1r~ que busc~ o;· t~s~uro ,da
traballo importante ncL.pandra.. c10n de obra~ an~1gua~ do xenero bonecos 'galegos particip_e_.i;runha . vida frente a dragens bicefalos e
ma musical do 'estado , como .é
con outras d~ av_anga,rda.
exhibición artística de nivel se- outros monstruos de non ·i_ne;i?r . deixa-r de · pensar na ·ri1ú sita é,a t (·cnica i nstrumental ~ o espe- .
t<1¡culos qu e se monta n en direcFundamentalmente dedica~ meÜante
fu_ste. Unha ·vella nova historia
po pular, en este. c;aso rumba s to .
Jo a os neflos, seu ttaballo. .e·n-· .. : '.· No ·:aspecto técnico, "Pica· · · pra_
rescatar
_
aos
ni.pace~
de
ma.
.
,
corno Il)Úsica sin pre tenSi6n ~ .
fía s.e no primordias obxecti~(·l ·¿~·. polaina" quer aportar . tamé.q z~ng~rs, coma~d~,s _ge,. ~, deni.~is
lib~ radoras , e o me.smo te mpo
Todo.los co mpoñ entc.: s dos
J acer espertar a iniaxirtádón 'do
novedades tan interesantes co·mo asesmos d~ . i~a_x~nac1on . tnspra romper éo p rexl_IÍcio fo lk ló- Spec ia Is proveñen de barrios 0 .
púb lico .' ú nha éreación ·:coleéfiy a a completa a~ticulación . dos mo- ~e-mente mas1 reat~ q~e . a~ueles
rico contra er,té .ti'po d e t <?n s:
hc iros pQlo qu e as suas letras redo pro pio . gt upó, - .e structurada. nineq~d 'c9nstruidos .' por ·eles m~enuos brontosaunos _.r_apta_·
". · ~·,!. /
.
flcxa n t o J o~ os pro blem as J as
únicamente en base a prop9stas mesmos, o que 'permitirá un prmce~as .d os contos .. O mila~re
' XAIME DA PENA gra nd es cidad es, x a qu e f.alan de
visuais e .sonoras - sen introduc- mq.rxe ·á¿·· ··e X:p resividade pfác- pode suceder nQ Obrado1ro .
J isc riminación racial, de marxición de . ningún-"ti_po d~ texto ricamente absoluto da~ Jimitanació n , de d eli cu éncia, de droESP'ECIALS · TWO TONE · ·
é a obr¡i coa que pr_ete~~en cu- . .cións do xénero.
·
GHRYSÁLIS - · THE SPECIALS
gas e de sex o entre out ro s. Un
cl aro exemplo é a qu e se titula
" Doesn tmake it allright " , é a
. · Ch eg4 ao mercad o es te d iSL•l
.
. .,
abre o e le pé, "A ·m essagé to yo u
-~1;J.
. c! o's Specjals, un grupo inglés fo r
Ru dy" :
.-;;.;;mad o. p or cinco blancos e do us
: "PICAP<fLAINA'~:, BONE.COS
PRA RESCATA R A
IMAXINACION
SECUEST RADA

brir d~ ··.xeito , m·áis ·notório e~te
campo.

·~.

o

MUSICA

'.~ ·

\

GATO 'B EREZ
.ROIVIESGÓ - · EDIGSA" ~·,

.O

n egro s d e orixe jam aico. Fago
, _de notar a orixe dos negro s xa
· qu e de eles dep end e unh a da carate rísticas que o grup o ré n ,
- que é a· :i:nestura entre a musi ca . inglesa, funda~ e rnalmen re
roék , é 0- ri t mo jamaicano p o r
a uto rromasia como é o Ska. Déselle por . c~amar a, esra' modalidaéle ·Sk?-Rock , · e . os Specials
·son ci . millo r exemplo
des ta
música.
Out ra carate rística do-> Speéia l·s é qµe .a su a .música non vai
destiñ ad a a ningún grupo co n- .
cre ta,' xa qu e e les recollen o l!lill o r d a mú sica J os a.n os 70, coma

l len e falar no Reino Un ido
el-e sonidtJ Two tone ten tanto
-~cmo rnpi.o dec:i r sonido Spc ciab .
)o.a qu L es t a m a rca é o nom e da
C.L<;a q ue eles fixeron pra grab:ir
os. sc:us J iscas, e dos grupos coma ,eJes fixeron ese tipo de n~Ú
sica . l loxe por hoxe son os que
mais discos ve nde n en Ingla tnra,
superando incluso -a modalid ad e~
p_oderosas. ·
P0 lo tan to, este disco é recam enJabel a m áis non poder , e se
n o n cscoi tadeo e Iogo xa me
co nta re Jcc;.

XAIME DA .PENA
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. "la Vieille· fille", de J ~ar:i Pier:re. LIBROS

MOSTRAS

Encinar e Crusat Pintura, Astra 0 :1s

de xul io. Ó Paradiso Perdido'. ~te.

K1'~~ ·~

cerámica pÓpular

l!alega.

U bqiria "Galimatías". Rua de ~antia
go _de Chile. San~o.

RADIO ~A -FMIGRAOON

Progrruna músico-inform3tivo

d e in-

terés galega, todo~ os luns, de 17 130-a
18,30, en Rádio Popular· .de .Bilbao .
{B i lboko Herri Erratial. Responsábel :.
Frente Cultl:Jral da_ AN ~ PG.
· '.

Adeus ao 'm ach0

,

· Adetis ao macho ~e Marco Ferreri.
D ia ü . Cir:ie-club ·Marín
1

PRIMEIRAS XORNADAS 00 CINE
FRANCES

."VIVre sa Vie", de Jean-Luc Gódard.
Dta 14 de xulio, na Biblioteca.
"L'horrune Cf.Jimente!'J deAlain Rob. be-Grillet. Gia 15, na Biblioteca. , ·
·"Toni", de Jean 'Renoir. Día 16, na
Bi blioteca:

Grupo Instrumental diri x ido por
Blanc. Di'a 17, na,B iblioteca. t in€-club .
José Maria Franco Gil.
Marín. · · ·
·ideoloxia en
Percusionistas de Madridi a'iri x iGalicia Francisco Rodríguez. Segun - , dqs por José Luís T~mes.
da edición. Edicións'XiSVal. Sanl::Ülg9.
Sdlistas.- Esepranza Abada (soprano), Ludwing Escchumann
S.enetos do OqJheu, de. Raine~ Mari~
(contrabaixo) e outros. ·
Rilke. Tr:aduc1on de Lo1s 1Tob10. Ed1lnxeniero de son.- Michael Feller
dóns do Castro. Sada.
Gmcioneiro da. Terra · Olá, de 1saacRCA. R'L-35231 (2)
. Rielo .Carbal lo. ,Cuaaernos de Sargadelos núm. 35. Edicións do Castro . . -Este doble album recolle as obras
'Sada.
,
finalistas do IV Concurso "Ar-pa dé
Oro" das Caixas de Aforras, xuntci
c·onobras electroacústicas destos com. positores. Unha obra maxistral : LOA
· para orquesta, contrabaixo e electróPOBLlCACIONS
nica. Unha boa .obra sen rpáis: CAN-'
CION DES.ESPERADA. Unh.a · óbra
mediocre; · PEÑALARA' E unha ba;zafia i'nesceitábel :. A.ITXA. Pala banda das outras composici'óns, magnífica a de ES!évez, sen gran interés '9 de
. "Otero, mala á de Alvez e·riefánda a de
Larr%turi. A adquisición d,a albYrTJ ven
xustificada poi as composicións de Estevez , do m·illor composto na penínsu '.
la na década dos seter¡ ta. · . ··
'

do.- BAÑA ZERGAITI K. Ju ari Teru el.- PERMUTACION ES nú m. 2.
Qu inteto de viento Koan
ACSE -Movieplay 17.1538/7

·eohniro ·lingüís~co. ~ .

..

... DISCOS -úÁ SEMANA.

Trés quintetos de cc>mpositores basde ·
. cos, academicamen te soporífero o _
Santiago, moi interes9nte ·o de Oza1ta
e 1 barrondo~ Sen int erés o cu arteto
de Teruel. Mostra de qu_e os·compositores a ter en canta non son os que
soan en. Madrid, digan o que digan o~
interesados.

DISCOS '
Helder Ahtonio, Lucinda Sobra! e Ma· ·
nuel Sobra!.- CANTOS Y DANZAS
, DE PORT!JGAL. .
,.
ARIQN-CBS ARN - 33175 ·
Vello 'disco que , a'índa é 'átopábel
nalganha tenda e que val · a pena de
ter .se se gusta dos fados e danzas Pº!~
. tugueses.
.

_Francisco Estevez.- LOA e FLUC- .
'
TUACIONE:S: Antón.- Larraurí.- ¡e AlXA e ZULOAN S-AT .. FránéiscoOteBodrigo de Santi·ago.- IMAGEN SOro.- CANCION DESESPERADA, e
NORA DE UN '· OUINTETO . EN FA .
ARCHIVO. Gabriel Fernáhdez ~lvez.
María Lu ísa Ozaita.- URTE BER R 1 e
PEÑÁLARA e INTELLECTUM TIBI
-~ AMETSA'N DANTZA. Felix lbarron- .
DABO.

•

•

~

'

.

ACTOS. '.
HomenaxeásBandasGalegas, coa par' '
ticipaaión de arredor de vinte das me·
llores do país. Día 30 de xulio, ~~n
tro do P'r:ograma de, Fest_as ?~ Apos'
tal. Ao remate, o mestre 13oxel10 Groba dirixirá o Himno Gqlego if'!terpretado p_or todas as bar;idas. Sannago.
'"
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A do-na que eu am 'e tenho por
senhor ,
amostrade-mh-a Deus, se vos en
,
prazer far,
se non dade-mh-a marte.
A que tenh 'eu por lume d 'estes
olhos meus
e por que choran sempr(e) amos.
·
trade-mh-a Deus
se non dade-mh-a marte.

rec-

dos
s ()·
; redas

Essa que Vós fezestes melhor
parecer
de quantas sei, ay Oeus, fazedemh-a ver,
· se non deda-mh-a morte.

ni-

:iro-

Un
tul a
é a

· Ay Oeus, que mh-a fezestes mais
ca mina amar,
mostrade-m~-a hu possa con ela
·
fatar,
se non dede-mh-a marte ..

yo u

ido
nto

••

~~;.~
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Trtnito,;~~e ~ .du"as.
·., ·~t"\;' .:~: {~ '::~·J .. .

~-~

·, ~§t.a · pan~ .r,en:i~r. tentamos. dar · -' dos.'.d:ous primei r.o.s ; .par:a dar. u nha':
irícrusta'~ ':n6.\;¿~~~ - ~ ' rMsm o
:-·" ·unt1a .\l isian ' Parior.amicá · ciá--'nb5a ... pe,qu_enp ,, ~deir· ,c¡t¡:¡_:fac_tur51 . e; .rn~is
rendi mento. _Rue os-próprios p rpta- ... füeratura, -coa f:i'n~JidaGle :de estu;
-:das"característioas que ti"ña o néSG.
" gori!Stás .. 0 -s -seus rasgos ·formais
-9~ r; -0u reCGlr~ar algunhas .particu- .,,._iciiOma·· ·(aihda galego-pdrt'ú:gúés, ·
-estrutu ra ~ pa ralel ística·, remanso
.larldaa_es
nosó jdiÓr;na sobre a
Eñas· verdes ervas :
-isto ·é, . idióma ·9omúr_· . 'aqúerri .- e' , ..do discorrer .poétic;:o, sempre .rerni- .. ·
base
_
dé
t'éxfos
·
fiterári6s
qüe
nos
alem do rylinho") daquela..
·,
vi anda-las cervas,:
trdo ra un .estribillo ou refrán, f~¡~
-; pare~iarí sighi:fic'átiv0s: 'Este perca"
.· ·· ·_A' c_anti'gf'dE1 <i_mof. _nl:it~es~ f~ri- ·' Í<·ér-pf én, :itc_:.:. .: -_ teñe~ · ·moito-ciue'':
. meu amigo.
·· rri'<;io . poJc,;}siaL!_tores, e . óbras da- n.o- ·
damentalmente · da ' 1:nfluenc1a· d~ · ... ver -coas ·ra"ícés.. désta -F>él.esia in!!Y
sa literatura, moderna · r:espeitow_a
8anción . de .art:10r: pr:.oveozáL con
ma·mente ligada á música ·e _á danEños verdes prados
orde -éronoloxica desde 'os:escritotGc:jos o~ tópicos. consagr:a_cfos. go_,
za na sua xénese ..
vi ps cervQs bravos,
. res ao x~1 X até':bs de hó xe. Neste
; '·¡:¡mor eortés" ; á sublimaéi<f>n éla
Comeotemg·s : ~go~a ' algwnhas
me4am.igo. · ·
· · Aflexo - irnos dar u A-c;:trouto atras,
· jo na, o servicio de amór dó · ti-ó· · cousas da 1í ngua dos· poemas.
pa_ra :. si.:tu~rnos n<¡1· 1iteratu.ai medie~ vador, a qweixa pbla ·auséncia ou
~Notemos en prime'iro lugar algunval, . d¡:¡ que esc6-lleremos unhas
-:E con sabor d 'elas
f(ialciade daquéla, etc ~ Cor:npre si- .·
has · ·diferént:ias ortográficas. , As
~- mostra?~'? q o é'fb¡ trn do& per.í~- · ~ natar, non obstante, o car-ác.ter
lavei mías-garcetas/
mái~ rechamantes · son, .. se. .cadra,
dos· -ma1s Brillantes da nosa · h'ist©-·
~- máis auténticÓ, menos artificioso º' '
IJleu amigo. _
o .uso das grafías nh ~ lh para os
-- ria Uterári~:c·e a JDl'. Oba ·da existénc-ia · .. e retórico .polo tanto , das nosas
· sons que hoxe a maior parte dos .
.,.du,nha literatura r:iacid'nakxa total,
c
antigas
GJe
am~r,
_
frente
·ás
·
E.con s~bor d'elos
· textos eséritos en ga lega represen·
- merite féita madura .. - - - ·!
.
•
•
provenzais
e as
suas im itacións ..
tan co ñ e co ':ll, grafiás, pórén;
.lavei meus cabelos; _.
,
t'
, . .,1 . . in~quivocamen.t~ españolas. Repa• _~eu .amig·~.
·
·
'fil.· cafltig~\ de amigo, a inda ciue·
re_m_os taméri ~ na ~forma invaf-iábeJ
'
· Os textos ~onservados hbxé · · 'fla sua vers f~ escrita, ~ culta ; é u·n(sen mÓdificáción .de , xénero) de.'
Des que los lave¡,
déítannos un ~uténtLco tespu ro·
ha refoeci,ó n · _-e-laeefada c U'J)ha .
serihor: referido ·a u.nha m u llér ; o ,.
d oµro los liei,
.~ poético Gas máis variados . re ~·ist os
, alta técnica:- 'das· formas de po:e:, rr
m esmo acont eeia COn voces como
mep amigo.
. e temas e que coloca a nosa na. sia popular' oral, anteriores, dános
ou infante, invariábeis, t an- · ,
ción na vangár da da 'producion' li.·ainda hoxe ·· máis · im·presiÓn de '
to masculinas cdmo femeni.nas.:· o . teraria peninsular :da .l.dáde Média :
espQntanei,d ade e : sincer;idade. · .·h ~n .:mh- representa a vogal _,, i-;.
Oes que las lavara, ·
. Ternos nei_¡:¡ a voz da _mu.l lE¡r que
Coa poesía gal·ego-port uguesa· estaseria a fo rmá ·act ual. Hu
d 'ouro las liara,
nos fala ....:'ben soja, ben através
mos verdadeiramente · ante ur:ih~ ·
.(ou IJJ é o advérbio de lugar . deri-meu amigo.
do d iálogo. coa· nai cGU lJnhá .GOnfi- .
poesia~ nacionál, . coa sÍntese xust avado do la-t in ubi, que indica o
dente- .do-ami'go .e da súa relació n1de elem.e ntos autódó nos e influ·mesm·o que a·c túal ·ondé; asociaO'ouro los liei
_. xos estranxeirós . e cu nha vidá' vi·: _ : con ,_ el. l'rnportáncia hrndáme!;ltal....q
do· co artig o, conservámolo --hol<e
e vos.asperei,
te.n nestas cantigas .a natu reza, .,,
·· zosa ·e esplé.ndida até ' o .momento."
nas formas ulo, ula,. ulos, ulas, ·a
'sempre' ami'ga, sempre . .cómplice / '
meu amigo.
en que se consome o - proceso de.
meio cami ño entre o. advérbio e o .
· c ún ·: papel·• moito máis "aétivo'¡·.prooome.• que é µnha _alternativJa
sometimento da Gal iza e con .e t a
que o de simples decorado ou. teé expresión · "¿-ó Ade · está?" ou
postración '· tlas ndsas · éxpresións .
O'04ro las'liára
•1ón de fondo: son as fontes nas
'.ionde están" : "os libros, u+ós?"
culturais. A · poesía galego-portue vos asp~rara,
que ten . lugar a cita amorosa ; son
(quer dicer, lünde están?). "¿ula
gue.sa· medieval ' canta con -tres
nieu amigo. ,
. so prados,. son '. os cervos e as cernena?", "¿u la casa que buscagrandes · xéner:osi - as cantigas -de.
vas (símbolos sexúa·is dunha eficá, '
.mas?-'", etc. E·-sinalemos finaJmeii · am o r , as can_tigas. '. ~de ·am igo : e ·as
PERO MEOGO, século Xlll . c ia poética extraordÚlár'ia) ., sd"n as,.,
.- :te ~i-significiad:crd:e-gari:etas, C::OIT)Q
cantigas de escárnioe makiiiiler.
· guedellas_:pu crenchas.de pelo .
ondas ·~ o m~,_?~~- ~~~e~·:· q~e seHoxe seteccion.ámos ~duas- mostras . ·
,Ao lol'.lgó deste ~urscJ;.. qt¡e x.a
• •
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.· Nesta semán do mes de Xuli o, p¡e· tlisamente o día 15 fai noventa e cinco anos, unha muller despedíase deste mundo consumida polo cancro. lse
· carpo, ise anaco da nasa terra. a pesar
de estar descansando na capela da
,igrexá do Santo Domingo en Santiago,
mantense , despois de case un século,
na mente de todos nós.
'
Eu quixera~ adicarl le unhas liñas a
esta muller, mais, no intento de buscarlle palabras de loubanza, e despois,
de repasar papeis
facer consÜltas,
atópome cunha conclusión: Resalía é
-a terra qüe piso, é o ar que respiro, é
o pobo. é a poesía ... Resa lía signific·a
Ga lícia.
·
. · Desta galega .alta, da cabe los casta. ños, de oll'os escuras,. .. ¿qué se pode
"eng adi r ª ºque xa se dixo e comentou
dela?. A sua persoa, xa foi tema de
moita tinta sóbor de papel branca, de
C!'ntos de páxinas xorna lísticas, de es·- 1.udos máis ou .menos profundQs : Se
- . >pec haramos os olios, e imaxinásemos .-,.:_,un belo xardin de moitas frores literaj ias, Rosalía atoparlamola achegada a
_ un , Cervant~s, a U!\ .f\!1aGhad.o., . a un
A·le1-x,andr.e, a un Quevedo, .. . Calquer

·

~·

..

.

. r:iersoa -que se teña ~or galega vese oa·
abriga moral e social de coñecer unhas páxinas . rosa lianas, sentir o,.:. . latexar cantina da sua poesía aberta; nos
tempsó que estamos, e éoa nova realídade que di'a a d{a se atentua no naso . pobo, n inguén -morrerá sen levar
'co}.ta uns versos grabados, que é igual
a levar un anaco dun inmenso cora- '
zón infinito que xamáis acaba, porque só tería fin cando Galícia tivese o
seu fin, e iso, coido que Pion sucederá,
para iso estamos eiqu í , paraíso todos
ós días se pon un ha nova mán a su-xetar a unidade deste pobo.

, ACLARACIONS .ENCO L DO
ESPERANTO
N.o núm. 106 do naso peri"ódico, no artigo ' 1da arte e dos
xeitos" do Felipe Senén, aparece
lmha cita de Diaz Pardo -"As formas. · han de ter pátria, coma as
línguas, ao fin e ao cabo elas fon
unha-- linguaxe. '-. e xa sabemos o
que paso u cos ·.' esperan tir1tas" coa que, basicamen.t,Y, cadro ·c.onforme, pero que m~ gustaría ma:..
tizar.
.Pesde lago. penso, non: ·só
que as I í nguas teña_n. que J:~r
tria, senon t~me~~ qu~ as p~~ias

pª-

::..'. - ~~em·j>lo", :.o. nú~. zz: ao que Yin
.. O segundo _-pon-to q"Q.e c~~o
idea que .f!stá mái~ ·pe_rtó _. aa:s no~
B.nha refrréncia no núm.~ 81 de
que había . que analizar ·no nió-~ sas aspFiacións _.,.non cdf!.seguila,- '-, ANT., fa.Í
- ~s.tudo,. · top moi
qiento· .de Dia~ . .f~rde facer °(ia¡ .
senón mantela.
· · · :' e~mpl~tb ~:~·~¿d@'., l~¡:;~ -d~&tri~
'd. ed~tació!J -.:""e ~- porqué. o.. ~sµe~ ·1
· . , -~ segunda parte da aseve~a:':galega.
.
.
.
r:into non prosperou. Ao .f~cer· ~1
c19FI e a que m~_choca un pouéo•
. ~>' Cari~o ~~~- síia p.osJu~a 2c-0mo ::<·'~ra an~ise podense propor , di~- f
máis, a:o falar do Espera:n to'(cohlmgua auxiliar,_ b's _Q.efensores d·o
iintas · cr~usas; ey voume centrar ¡:
sidero como o único capaz de le_ Esp~ranto pei:i.sa:n na necesidade
· nunba. ~(.L . Baseandome no ra~.".'-.\ .
var ese nm:ne, . polo . que non m~ . 'él.'!ni. idiorr1~ 4~svincdlido "a~ \ o..
namú1to." exposto no último pa- ,
parece adecuadp _usar o termo en _ '' - das
patriás·, -para evitar , que·,
rrafo -"" do · ponto ~ntérior, esto:u -'-- _.
plural) creo que non se {ad, no
..:ademais de se.r unlia Hngua veiconvencido de · que o trunfo do ,,pensamento ·de· Diaz Pardo, unha
· cuKár; sexa tamen unha forma de
Esperanto co.m o idjorµa '1"eicular.')
análise profu_n da de ahondo. Bá- .· - o¡:!resión :cultural. Creb que esta . inte:q1acional _levaría~ que os gril- 1 .
seo a "miñá afirmaci6n en doús· . _postura é· aeertad:a·¡ 'un.ha lí:ngua ' "' pós opresores non tivesen tanta!
pontos:
con pátria e histbria, é unha. lín~
facilidade p~ra . pod_ei: seguir cqlo- :
- Primeiro.- O Esperanto non
· gua que ten ti-ás de si unha cultuniiándónos, pois a .coloni'zadóp._1 """
se ·pretende en nin.gím momento _
ra determiñada'_fia que non é poéultural non 11.eS ia ser doada ... -. · -.; ·
como idioma que · faga desapare- ·
síbd desvéñcellá~á e que vai íñ._
_· ·-Penso, pois;· que unha J?osir- ·
cer as línguas con pá.tria nen pr~<
fluir opresivamente sobre as .onrá antiimperialista e anticóloh~:,
tende S'\lStÍtUÍl~S OU sup~r'alas.
tras lÍnguas ~empre · que SeXa U.tilista-debeda'. de '. apoiar, ~o ,r,o~.Í-: j
Autqdefínese c0mo "''helpa ínterlizada comó veículo intemaciobe1, un ··Esperanto" sen .I pati:la
nacia lil,l:goo" (língua '" auxiliar"
nal . de ideas. ·Asin pois; penso
como oposición ·a un español p,tiinter~aciona,\) . . Unha 'proba da
que ~s línguas han de ter pátria
rner9 e, posibelmente, a u~ing~~s ·
(e viceversa) pero, cabe· támen a -~· .d~~~rcníe pouco matizanpo algo
. aceptación por part~ .dos e~pe~anposibil.idaq~s ~d~· que existan "es:ma:1s a . po_stura ,pouco profund~ .
uistas áe. -todas as l{iiguas nacionais -pode s~r 9 lKEl;-lntemacia : perantos· ~~ rn!lló se.é un só- que
de I?iaz Pardo n.··esté tem~ª·
·?~~
·1 ."
~emita to por" Etná · Lib.ere'cou
.permitª-iÍ · relaéipe_ar ~n _pl~n'. de
. Nada ~ma1s. Saudos nacionalbti Comité IÍuerhaeional -par~ as · • igu~ldade t otaj: ~hha.S co'rrtunida- · pop~láres: . : -. - ~---- _ : . '. ,
·
- · .
- -·1 :
·
·Liberaéións -Etnicas- ·con . unJ:Ía · des-:P>n :;:9utt~ "q.u~ rto!l, te~_an a
revista, :·'Etnisffi9_':·, ~r;·"q1:1e"p~-r
_,. misfua :lípgba ._ni,cionaL
AN.TON GONZ~&¡ PAIWO ,, -
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"O' degrau de emancipac.ión das mulleres e a 'm edida .
, natura! da emancipación xeral."
tr~cto: ~amí,1ias h~i mo1t~s, pero as que nos interesan a

KARLMARX
1

r.

Import~ esclarecer a brix~ da opr~sión da muller, importa, porque deteriniñar a causa .significa tán.to como eseomenzar a apontar que tipo de practica_ soci~l pode real•.
. mente erradicar a discrimin::itión ; cal'c:;_s son as formas or- ,
gaizativas das que deb~inos ?-atarnos· e cales ~os obxe,tti- . vos a conquistar.
,·
A nosa hipótese consiste, no fundamental_, en que cree~
. mo~ que a raiz .da op~esión da inuller haina que buscar
nas sociedades de clases: a opresió~ da rriuller está ligada
á existéncia da propiedade privada, dos meios de produción, ou, pa-ra decilo noutras verbas, a discriminación d~
muller é unha das formas de explotación do home polo
home que exerce o capitalismo imp~riatlsta: -- -- · ~·
·Ésta afirmación, pod~ desenvolverse lexitimarnente en
dous sensos: ·
.
·
·.
·
· 1) A-contradición prinópal está sin~ad~ e~tre' a muller
e o ord'e, social do capitalismo co~onial, por tanto -é abso- .
Juramente imprescindíbel para o feminism,o galega evitar

nos, esas estan aba1xo.
~a ~e.s,cripción' anterior, podense · tirar, .áo men·¿s, dua:s
conclus1ons:
· ·
··
.
J) Que a soiución, a {rneea .s oluéión · m·ediana~ent ,
c~erente consiste n,a socialización do ·tr?-ballo .doméstico~
se é soc:ialmente necesário, que sexa sociaimente valora~
do · 'e realizado; nisto consiste a igoald-ade erüre os sexos:
incorporación da mtlller áo traballo exterior, sígnifica in··_c orporación do h_oem ao traballo de fogar:
·
.
- , 2) Soci~lizacjó.1}- do trahaih d0méstico- e, loxicamente
idéntico isupresión.dá. farnília coma unidade productiva
coma c::elula- básica da sociedade. Fainília e parella; no~
son .cousas igoais, ainda que non o pareza.

;

.i\CERCA ~O FEMINI~MO ESPAÑOLISTA
O a:f~r~ar que existe un feminismo españoli~ta, e baseándonos en que pensan en Galkia dende .España, por
tanto, son incapaces ,de comprender a fasquía éspec1fica
que toma na nasa 11ación a opresión 'da muller. Polo demais. a sua practica é ' para a pequena burguesia intelectual, tratando sóbor da problemática superestructurais
ideolox1cas, ~o senso peiorativo da verba, caseque"nunc~
· vencellados a feítos concretos corno p. ex. "Despido de
unha ~mestra por preñez" feítos que se repite!} con frecuénc.i,"a e nos que nen siquera se fixan. Do punto ante~
rior deducise unha pratica testerhuñal, ghettificante, socialm<.nte inútil a pesares de que, grupos coma AGM,
sostcl}an unha P,Osición xustá, no. sertso de que non postulan ¿is teses do Partido Feminista no senso de que a
.contr<}9ición principal sexa ·a de '.'home contra muller"
no m ,.s mó planoí por exemplo de "'clase contra clase";
enfati}acjóri ·exctsiva do antimachismo, que as levaría,
con fi;ccuéncia, . a posicións de chauvinismo feminista ,
froito.:.~ecesário da súa confusion ideolóxica.
ANTON BAAMONDE
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