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O X ENIO SO LIT ARIO 

"El prqxecto . del se1ior 
Graham es crear . .bebes sup(:rJo
tados median·te la inseminación 
artificial de jovenes mujeres es- · 
pecialmente seleccionadas; con 

: esperma de hombres que ·estén 
. en posesión del Pf:emio Nobel. 
·. El esperma··:'tle ~:sto.r · superhom~ . 
.. br.es ·"' se" guardaría en una caj~ 

fuerte dónde los .genes Nóbel, 
congelados, espera,rian h.asta~qu_e . 
la receptora alcanzara la f ertili- ·· 
dad mensual". F:l,;.Pais 25-9-80. · 

Este filar:itrópi-Co proxecto 
. redund¡ua en benefici"o .da hixie- . 
ne perso nal dos flaman:tes e pre- ' 

. los v~terano 

"El -vi~rnés vamos a tener en 
· . La Corufia a la flor y la nata de 

los v.cteranos tunos de Galícia ... 
Act1diran a Marineda .par<,i prcpa~ ..:.--- ~ -~ 
rar la Asamblea General ;, de · ru- ----___¡,.-------.. 
nas .. .. Hasta La Coruña vefülra · --- h.¿._ . . 
pues, el · R'ector de la U niversi- l ~ 

~ ~~~i,gu~rot~:~ :·~~~~m0Nuñez, :- ))) _( ~-
El Ideal Gaikgo, ZS--9-80 .. _.1 • \ . . 

~;\ ·!_? . Quen non í~ dicer- · que un , > .,..,, 
señor tan responsabel, · andivera V_) ~ 
rnetido no choio das seranatas, · }'-....J . (° 

expondose aos cildeiros. .si.e aliga ,J_ \ ·· : (y· /""' •\ 
e ao relente nocturno. . ..._i,.. 

·. t-f-on é · milagre que este 
home no-n goste "dos peches, 
desalox'es e manifestación estu- I · 
dantis, saben .... do, como sabe, que 

dci,xaran mostrar en plenitudc. 
:\te para aquel es da miña cdadc 
~LJU~ non gozamos da pdmavera. 
da ilustre manchega) Q top-less 
(que .non desnudo integral) ·da 
M on ucl resulta algo especial,, 
\ · R · Pena. La Voz de Ga!ici; 
26-9-80 . 

. O cin~ compañeiro do Impe-
rio , ofrrec1anos no seu t empo de 
apoxeo non pciucos motivos de 
sobresalto. Agustina de Aragon a 
correr polos agro~, coa saia ab 
vento ,. e?1 pux~da pola afervoada 
e amg1c1~sa VIr~en do Pilar qu~ 
non quena ser t:ancesa e mesmo 
a~p1raba aos gaJons de capitan· . , a . 
. \\a1s tamen, nos regalaba con 
tl·nras escenas, para por a carnl· 
de galiña - ca.nJo este animali -
11< ) a inda caia simpático, denarL·s 

· miados persoeiros, que xá' non 
teñén · necesidade ·de andar cos 

- calzoncillos luxado~ ; por mor de. 
· rebordamentos involunta(ios. 

Mais, non lle envexan:ios o 
seu destino a estas. lumiefras, 
que am_ais _das inevitabeis ;:imola

- delas acarreadas pola s01:ia e o é
. xito, da . extenua'"n_te, actividade 
.das· conferenciás e cóngrésos te- · 

para ver as estreñas -Sofia Lorén 
é o inellor, moito mellor, desde 
logo, . que as prorn¡.s a espilir o 
lombo. 

ck que se mctese en política da 
----------~----,o-r-.-----' man do señor h an q ueira _ . ,\ 

l'rnoción anudada 

ORELLA AO PAR CH E 

"Probable nombramiento de 
Ü!eja' ~~omt>" delegad0 del Gob

ran que tirar 
0

para darlle a m
1

ani
vela, en aras de legar 'á posteri 
dade o seu xenio momo e visgo
so. Agarda)le un penoso esforzo., 
pois esta actividade movesé 'aÍl'l
da en niveis artesanais, sen .o de
grau de industrialización q~ ~ se 
acadou, poño por caso; nas gran
xas de vacas kiteiras onde xa 
non se abren os pulsos· e -tod<? . 
é coser e cantar. 

bierno en "el Pa·is Vasco".La Voz - )ú('"-"'(./,"

·COMPOSTELA, NON TE 
·- NAMORES 

"Rl 'vi ernes vamos a tener en 
La Coru ñ.a a la flor y ];¡ 11 ;1t .r de 

~UIUQD N"Ú8~ L 
1)~ N~l"~N6-(1Ql,S 

"."< ¡,•F.~:-· - . 

.. de _Galici~ 26~.9-80 

·,;D . G·~betno ~español espera · 
be·neficiarse da · sua experiencia . 
nos asuntos exteriores . 

· VEN, E VEN, E VEN 

"Sara MQntie1 en top-less: 
saritisima decidiuse, p~r fin, a 
ensinarse todo-s os seus recantos, 
toda a forza: expresiva que as 
circunstant~cas adversas non lle 

·circun.,.tancias . adv~rsas nou · He 

":!-:-· 

1---

. 1~00 ··· suscriptores p~ra_ · unha prensa galega 

· Par~ic~pe no· naso concurso de cada mes; 11Unha coiección en

cu~_demada _de A ·NOSA TERRA'-' entre: 
_,,.. " . ' ' 

1.-ps nasos suscriptores que fagan un novo susc;:riptor. 

-2.- ~Entre, todos.os .nov.~s ·susc.rip,tores. 

_ .. =. ,Partici_pa . 
:: rto hósq~ebnc..1iF~o ~da.-~póxine ·1s-~---. 

• • ,. .,, _\ .••. < 

RUA_·D~~~\T~OIA, 10~10 
l._ . · 

.. APARTAD"O 1031 SANTLAGO. 

SUSCR'EBASE A 

... - . :.::::::= ---
-~ -~ ~" .-- ' --· -

-.:__.. 

_ na gor\a , 
puno por caso , cando o Xur.\o 
Mistral e a Montiel se recreaban : 
'' eres amor a mai s belida da rn o
rc.:ira"; "e tu o ca pitan mais 
guapo da cristiandad e". Con 
estes a.rrulos , amokcia o carazón 
e até arelaba.mas ser pisados pola 
morena. Pero o que definiti va-

. mente nos éautivaba, era '!quela 
chamada misteriosa , que non 
era para pegarnos, "xa sabes 
¡::ara o qu e digo". Un; que da
quela non fora estirado polas 
medras, só instuia a fasquia da 
l·L:remonia a que estaba a ser 
·on\'idado. A lgo tiña que \ er. 

desde logo, cos can tares do; galo 
pcrn sobre todo indt..ié:ia a tomar 
:1-..icnto na bacenilla, posici(rn 
l -..ra ideal para disfrutar da audi
~ 1Ón musita!. 
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b día primeiro Je outubro c.omezou a campaña marisqu~ira, 

1 
uc lonxe de paliar os problemas doutros ·, anos . e os da ép.oca 1 veda co furtivismo, estes ainda aumentaron dado· que boa par.te 

do m_arisco quedou sen subastar· da<lo.s os baixos précios que os qrn1-

pi·ad.orcs, qÚc segundo fontcs rnarisqudrá.s ainda tcñcn os viveiros 
cheos tratan de impor un précio ainda máis baixo que ·na :;interior 
camp~ña. Logo pudcmos comprobar como moita: da amcixa e 
berberecho que non se comp.rou nos puntos de control era logo ad -· 
quirido nas próprias casas -dos intcrmediários. · · · 

Por outra banda que<lou ·<le manifcsto unha vez máis a nula 
planificación e ate.nciún por parte do Gobcrno para 'resolver os pro
blemas <leste sector. As normas fixadas cdn- anterioridade, a refrc11 
dadas polas Coman<láncias de M~rina nas rías de Vigo e Arousa 11011 

t«iron respeitadas. Utilizáronse ganchos e rastros, nunca se gardo11 
nen o cupo de capturas cstabelccido nen o tam~ño reglamcntário . 
Tampouco se rcspeitaron os puntos de control fixados, _nen moito 
menos as zonas para pescar a flote_ ou a pé, e xa non d~gamos :1 

tenéncia de carnet de mariscador. - · 
Ante o boicot dos compradores a última hora da tarde os reprc· 

sentantcs das Agrupacións de Mariscadores da Ria de Arousa xunta· 
en Ribcira, decidindo, en vistas da situacióo parar os dous prúxin.H" 
dias e celebrar unha reuniún en Pontevedra entre os Patróns Maiorc~ 
e representantes dos mariscadores das rías de Vigo e Arousa, >_<.a qtH 

na de Noia reinou máis ou menos- a normalidad e e na do Burgo ai111l.1 · 
iion se abriu a veda. 

Cando un que non é de bciramar visita por pirmcira vez un poi> .. 
mariñciro cando se abre a veda o que olla é como se unha moiu:du· 

·mr se lanzase a praia e unhos cantos señoritos esperan dende fora re-- -
coller os froiws. 

I -

ABREUSE A VEDA, AGRAVANSE os~ P.ROBLEMAS 
Os excesos que SL estaban 

cometendo xa eran prcvi~rns 
polos mariscadores e como os 
cabildos, e, menos as autori
dades os ian impedir, os maris
cadores trataron de cuidar eles 
mesmos as pra1as. 

En Meira establecéuse unha 
vixiláncia composta por máis de 
duas centas mulleres. o Grove 
cdebró use o sábado vin e sete 
unha asamblea de mariscadores 
no pazo dos deportes na que es
rableceron o cupo de capturas: 
27 kilos de berberecho, oito dl· 
ameixa babosa e tres da fina ,. 1 

dénticos aos que se estabelece
ro n nas demais rias. 

esta mesma asamblea 
acordóuse defender as praias ca 
xentt: doutra loulidades asi co
mo delimitar a praia con balizas 
para así marcar onde podían fae -
11Jr os arrastristas e rañadore e a 
xe nte de a pé. Acordóuse tamén 
pór un sistema de control dt· 

CADRO NEGKO' 

No seu dia diversas forzas 
políticas -sen ter competencia 
para o mesmo- pronunciaronse 
contra a saida do Sr. Pombo da 
e()nccll~lia, saida que decidiu a 
s\(_a coa.J.icción ao ser · expulsado 
da mesma. Este feito retras(rn a 
resolución. do caso vari~>S meses. 

Edita: Prómocións Culturais Ga
legas S_.A. 

Comisión de FUndadores: ~Acos
ta Beiras, Xoaquin; Fontenla Ro
dríguez,. Xosé Luis; López Gó
mez, Felipe Senén; Morales Ouin-

. tana, Xosé Enrique; Varela Gar
cía, Cesar . . 

Dir~ctora: Margarita Ledo An
dión. 

wnta, punto que tivo _ . .vixén C'la . 
\.dmén nas demáis rias, asi 1..or.1n 
vixiláncia para que todG o q U-l' 
faenase tivese o seu carnet de 
mariscador . En Meira subir-on o 
précio deste documento ·a mil 
cincocentas pesetas para ;:is1 · 
evitar en parte o intrusismo. 

Na asamblea celebrada no 
Grove - intentaron levantar os : 
v1verros ilegais que exis(en 
na praia da Ria, causa que 
segundo nos confirmarsm fontes 
da Coordinadora, .compDsr a 
por xcntc c..lo SGTM e indep..:n -

- • 1 Jesde se111pre a11divero11 _.1.\ 

xe11tes galegas · na perc:ura de 
ac:hegos económicos ao seu senz
pre pequen o salário f arniliar: lei
ras, gando, marisco na tempa
da. Desde sempre, tamén, ano 
trás ano, outono a outono, bai
xaban as xentes; mariñeiras ou 
llOn, a buscar no marisco un di~ 
1ieiro limpo que faltaba ''para 
11lgo ". A par, cofradt'as dirixidas 
por xente do ver.tical (con hon
rosas excepcións) preocupados . 
¡1or encher canto antes a sua 
holsa, unha poHtica de p·récios 
desastrosa; talladas de león para 
os compradores e interm.ediá
rius; contaminación nas praias;· 
fur~ivismo e e_rr:pr~go irr~c1onal 

','lo can. 
:1 •1 trr· 1965-1979. na : l:puc11-

.dentes, que , se creu para tratar 
de levar estes puntos adian te, fo1 
recoñecido polo Comandante d.c 
Mariña .de Vifagá.rcia. :Este levan- -
tamentQ foi intentado o 'lu,ns pe- - _ 
ro . iwn pu ido ser pola oposición 
da. Guarda Civil e da Mar-iña. 

Pero se -e-stes pro blerrias non 
." _-foran poucos, aos _que se unian 

o do' furtffismo coa 'S-tla cQnse- -
cuéncia de moitas praias total
m.ente esquilmadas, ao chegar 
a -hora de . vender o .marisco
na Ria de Vigo e na <le> Arou
sa. t:stes al·uuuárnnse -Lind;i 

ti.u "desc:.nrolu" e anos de i11er· 
cit.1; era dificil ver" xente a 1nillei~ 
ros nas praias. Os necesitados, á 
i.·onta da emigra.ción, baixaron -
eje gqlpe. Hoxe en dia, e só e11 
Moaña, hai uns mil . carnets de 
mariscador jeitos .(200 e 1972), · 
Todo o mundq se apunta ao que, 
se sabe maior colleita na da des
.de hai moitos anos: estudantes, 
amas de casa, parados, xubila-
dos.. .. · · 

Detrás de todo está a inope
ráncia. ¿ Quén tivo. a xenial idea, 
moito· tempo .atrás, de nombrar 
xerente do Plan Marisqueiro .a un · 
empregado de banca?. Apart6'_· 
'dalgU.!rha que outra_ se.menteira 
de croque; ¿qué fai o Plan,?. S11 

, [/p recoñece, ·si'; o inxenté 'traba~ 
lf o · 'da estación - biolóx.ic.:,1 c•n 
VÜ1t\·oan, pero a ·nivr ·! práctico 

PE.A 1 OD ICQ. _G A LEGO· SEMANAL 
Redactor~s e Colabóradores: ·xo
sefinc;¡ L. -Corral ,. Alfonso. Eyré, 
X .M.· Go,nzález, Pablo · Viz, ·Paco 
Arrizado ·( Lugo}, Fernando Fnfo
co !Vigo}, Sus9 PiñeirÉi (Ferro!}, 
X.A. Suárez - (O. Condado"}, Xan . 
Decampo (A Estrad~}, Candi do, 
Miranda (Porriño}, \1ázquez P.·in- '. · 

Cataláns), P. 1 parrag,u irre, Hai-tzi- : 
carreta (Euskadi}, ~xosé Luis G. -
Lé}bandeira ·(España), Carlos Ou-·: 
rá.n (Londres), A.P. Dasilva (Por- ~ 
to'), l?iñeiro, Patiño. -

...\- ~. 

tor (Morrazo-}, -lgñádo 8(isset.e, ,Diseño e Confección: Procugasa, _ · 
F. Cusí, M . . Mercé -~~n;:al jPalses Diseño gráfico. 

má"is debid_o ao boi.co1 . qne 
ex<:-freron os · · co-mpradores, 
j~1pondo . uns précios irrisórios, 
mái~ . baixo·s ain.da · que o ano " 
pasado. 

éouco despois do mediodi:a 
as p1~a ias da Ria de Vi-go, Aron~· 
e .Noia fóronse enchendo de xen 
te. Tiñan catro boras -para maris
car, · duas antes da . baixamar e 
duas despois, .. rapaces, mozos, 
vellos , e, sobre todo, mulleres, 
co sa,cho, co rastro ou coa gan
cha, coa auga moitas veces por 

- A falta . de c ."racionaliza-
- cibH do_ sector marisqueiro gale-

go e as nulas Tl}edi_das qu~ tanto 
o Goberno Central como o 

_ Preautoi:iómico ' toman E_ara 
arranxar -OS problemas do sector , 
¡:tuxéronse unha vez máis de ma
náfesto - o -dia ·-p-~9,...;,,. de. 
ou(Ubro· co levantamen_to ·da ve-

·J ;.; dr > 11ia risco. 

e-¡wlt'tiw o P. H. é un frac¿ a,so. . . 
- - E - ási, os mariñeir-'ós de 

baixura, ·xente de ardora, dos °rJ
ficios baixos, da liña ou nas.ei-· 
'ros están a espe.ra. No -inverno· 
van completando a sua vida ca 
que o marisco · !les 'dá. O r.e.sto 
do .ano, dependen dos précio~ · 

· . impostas, non . ·teñen éretos de ,,,. 
nengÜn tipo, non hai frigorzfieos 
de· porto, estatais; as máis das ve-

. ces, eri. porto · teñen para resgar" 
·dar os ~arcos do t_e~poral. Case 
que nen ós mariñeiros m oitas ve-
c'es poden safr aó mar. · 

O dia 1 comezou o. parche pi - : 
·ra eles. Catro ou cinco meses ·a 
v%vfr da ameixa, -e· o resto' do aun; . 
a vc:r com o se dá. ' "' · · - · · 

:XOSE M. CURRAS 

Fotografia: Brais, Carballa, Al
bán, C. Lafuente. 

Dibuxos:· X. Marín, Xosé LOis, 
· ·P.ermui, Pepe Barro. 

PLihJicidade: ,Roaolfo Lamas 
Conde. Telf. q8 ~6 13. 

Redacción e Administración:· 
Troia, 1 O - 1.- Santiago. · · 
Redacción: Teléfono 582681. 
Admin.istración; Te1( 582613. 

. e_ncima da cintu~a •. dado _ que a 
marea era moi morta. Os que 
faenaban á flote xa tiñan saído 
ás oito da mañán. 

~ .. Tod~ ~st~ba· inundado de 
. ,,.·ente, de todas as edades e 

1> que é pio~ de todas ~as ·profe-
- .-;ións :_ xub ilados , xente que co

lira ·, por inútil · tota1, .funcioná
rios, estudantes, arquite,ctos, mé- · 
c..licos) veterinários... coas suas 
donas e fillos dedicábanse a es
quilmar a praia. 

Polo· que puidemos compro
·bar · cada un. usaba a :arte que 
queria, tampouco importaba o 
tamaño do marisco . 

A xente que vive do mat 

C\ DRO BK.\NCO 

A raíz do pronµnciament~ · 
_- Ja Xunta electoral de zona no 
· sentido· d~ que Xan Pombo fora. 
el ex ido concellal como · integra·n-· 
"te, ·naque! entón, d~ -BN-PG e 
,'non como independente, queda 
dilucidada ó contencioso. e ·o St. ; . 
Pom.bo ten qu_é _dei:X:ar a sua c~n
cellalia no .AXuntamento da Co-· 
ruña. 

Imprenta: ."La .. Región, .S.A" . ·,. 
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~~q~ci:•tábas~-. algun <..kcia ctq uc l"
~de "a praia para quen a rraba 
'tla '", ainda que moiros poid.111 
~pen sar o contráiro para o rnari~ 
~co · tamén hai que !impar 1 

~p'raias , sementar o marisco c.: sa 
- '.-'chálo como se.fose unha lcira. 

Í" D)?-nt.e,"'F ~@sr~-~~;: isfo~? º ~ ~!~ ~ 
~marisC"ád'ore_s 'rttg~~onse~\t ~vM_ae:'t~ 

~· ~- l'(- ··'7- ,;; : .r.·; " .Q ............... 

~:o marisé'O aínda- que·.:'desp·óís'}fü;r 
J evaban as . próprias casas d'é}g',,
,:~ntermediários. 

l Outras cousas que se puidc 
l on comprobar neste primeiro . 
~ia foi 6',; peq'ueno "tamaño. da 
}ameixá, ; ca'sé todo"" p<J.saba '¡Jo'Li" 
~arandela; pero · en . ,vez.. de: devo l--
:vélo ao mar, era · i¿endido logu 
aos d9nos , dos viveiros, :... qu 
dentro de pouco o voltarán .i 

· vender co~ ·. que o précio bai.'\ .tr . 
rá obtensibelmente. · · 

Para tratar desta situacilrn 
celebrÓuse en Pontevedra' ur 1.1 

reunión entre Patróns Mai or ·~:¡ 
e represen tan tes dos marisc:1 
dores. . 

Un representante do SGT.\ \ 
1dedanos que non se debera abrií. 

: ;a véda' a inda X.a qué o marisco .é 
rnoi pequeno "agora malvéndcr.o 

"' e· 'dentro de' p'ouco .podían sacar 
ur.ha boa ganáncia". Pero a xen 
_te qota-se o p:r:.imeiro di.á en:- trom
ba. esqullrando tod.Ó, saturan aos 
.compradores; q.u~ por outra pa• -

· ~; reñen cheos os seus vivciros 
·:-(-0 que o precio ba:ixa.,.'. . . - . 

O problema do .séctor ma.ris-· 
_:queirn é' rie'n de ' artes nen d~· : 

, #~nfrentamentos; serión·: que ven ) 
:dallo por un~a séóe dt;: fact_ores · 
·:cdn xuntados que non · depen.~er . 
·directamente do , control -<fo 
:rriariñeiro e que son . os deternü 
tnan tes d uriha actuación 1 a l<?Ó;iS 
'Am:cs irfacional. · '... .- · 

J.\LFONSO EY~E 

Ao cabo de mais dun an¿'. de xestión muni~ipru,. e~táse a ye_r ~sta·s,~ · ernp.ezando a . comprobar . ria!, moci.ón~ qe Augusto Assia, 
como na case totalidade das c;,orporacións da -n,o~i naéió'n fo,~:~ad~e ' :·'t. -~~:o)'!i<3 • a deff1n~a:~ da'\k~nhas" po"h \ et~ .. ~ ·~- ~; 
91.1pr~gahdo leis; de ma~cado c:ari.Z restritivo, para tentar de acalar turas ou mesmo a u'tiliLación A utili ; ació-n que se está a 

;.1S>'.1 j)rop"'os&s~~oú .. ::niocíen"S dos 2concellais nacionalistas. A moción. da . palabra convirte as scsións . facer d~ própria lci franquista 
1>'.~.,;;1>~~ .. ~}.lgtÍs.;~ A~~aJft~ciritada ~n todos aqueles aJtuntame~tb~ 9~d~ . d~~ .. corp_¿r"a.cións- eµ . 'v.erdadci-' de -Rexu:ne Local é claramente 

11 Bloque ten representatividade"en.muitos ·casos non po.cle.nen. ~ng~r -_ : ... r;as. oatªllas· campais. .... ..: " disc!irni~atória e os concellais 
na .orden do dia . Asimesnro, os,~concellais nacionalistas están a ~sendi ~: · < ' .· · .. • · nac1<?,~ahstas ven moitas veces 
com~ case non pode facer u~o.~da palabra, como son dÍ~é_rirµiy~4~,~ . . , • _ . En ,.-'Ycirips ... ~xlfot~n1entq.~;' da ,. como _,,.. se l_le . intenta pisoteat 
rl·spe1to das 0utras forzas poh~cas e como, en definitiv;t; ten.ta.s~ .;t,- .-.~,. -pr~x1ncia qé QÜre:b.se.~.:ils( :~oiu9 algu!1 ~os dire1tos mínimos que 

~·--fogar tod-0 .aquelo:- quef~ defensa dos intereses populares, violando . di- · no' . da· capi~al <; .ºna ~.prÓpria . Di_: .... a pr~pria lei lle concede. Asi 
.. ,.-reitos qut¡ ~veñe,n:-. d~<!S polo prqprio Reglamento d(! funcionamento putaci'ón nas -sesións que se ce- o Regfairn;nto de Organización 
,. dj~ .Corpo,i;ación~.locais. ·., · ~ lebraron retentemente os repre- . e_, Funcion~mento das Corpora-

. A~i, -na maioria ~as .Corporaf· cia, eleborando . reglamentos. in- .sentante.s nac'ionalistas . tiveron c1.0ns loca1s no seu artigo 298 
... cións_ locais na~. ·que UCD ~en ~ternos, decisións feítas coa única . · que insistir unha e outra vez pa- pcrm'itelle expor a calqueira edil 
pre~jdéncia se~pre_ foi ~n verda-. . finaiidade de · controlar os deba.- ra poder .. fala,r. Este tipo de na p_rópria sesión unha moción 

1 
de~irq problem¡i . ~ util~zaCió!'l d~ 'l:es e limitar o uso dá palabra son actuacións agresivas contra os ' e- polo trámite de urxéncia. E se 

.palabra. Os repres~nta~fes. nacio- acontecementos que. se ~ produ- dis nacionalistas contrasta cun este artículo xa foi até hai pou-
nalistas tiñan - qµe ·facer verda- ciron-en moitas corporación.s. elevado grau de co_ncesión ao res- co sistemáticameAte violado po-
-<leiros esforzó; para poder expo~ _ ' Derradeir.amente" esta posi.:: to das forzas politicas. E se esta los presidentes das Corporacións 
co~ . claridade . as shas posturas~ cion, tradiciona:lmente intran- . actuación é constante nos distin- de UCD, nos últimos tempos xa 
r~ citeradamente cortados nas sixente, acaba de ter ~anifes- tos puntos do orde do día acen- practicamente non se pode uti-
suas 'in.tervenéións-; tentando de ta.cións moito máis duras. Des- ruase .en. áquele.s ·que poden por lizar senón con algunha forre 
ncgarlle a posibilidadc --de expor po~s da .reeént~·. xunta~za do~ moi en evidéncia a política das disputa e en d'efinitiva impon do. 
moc'ións polo trámite · de ltrxen- Goher.,nadóres Civis con Suarez distinta s forzas: cuota l'mpresa- a sua .1plrcación. 

PECHE N.A.· RESl'OENClA "AL~H~IANTE VIERNA" DE VIGO 

lodo .o per-sonal do servicio 
de urxéncias da Residéncia· Almi
rante .Vierna, de Vigo, adopto'u a 
decisión ' de pecharse durante 24 

...horas para · esi-xir ·o aumento de 
plantilla ·con :ista a ciue'entre en~L · 
·tuneionámento ·o ·rtovo· .servício 
de ''!: Urxénci'éf\ .. ·da'.. devanéfita-

~c residencia. .·!, .., .,,_ ;: 

. ... . - ·. "~·-::-1! -- . : i.-:-. i ' -- ~- . j 

· Mirandó. atrás ; vai para dous; _ 
a.11os os traballadores deste servF 
·· ft1 . tiveran ·que se pechar, reivin: 
'Jiéando daquela un servícic.~; 
novo' poisque as condicións do;: · 
mesmo :eran lamentábeis_: cnfer-t 

! ~ ~ '· • ...::: t: 

.; 

mos nos . pasillós, esperas de 
.ca(io horas, mistura de homes e 
mulleres .... A resulta~ da p~:Csión-: 
él-6..;:; pei:sonal"as obras empezan~n- . 
se .e. hoxe, unha vez rematadas, o -
que . .pasa é que non funcionan. 
Non .funcionan porqve o 
INSALUD negase . · a · _dar 
presuposto' necesário que permi
ta ·incrementar a plantilla ~ ad
quirir o material acaido, posición 
nadá.' xustificábel por ~anto pro-. 
visqriamente_ o servício- ésrá L•.a 
rcali:zatse :nu11ha ctspecie de ~cu - ;
cfuril- :compasto :.-:por · t:res , habih~_ 
ci,ÓUS '.-Orid€ · e-se-· aten.de.ni ,- a -cinco 

. ~ ~ .... 
: p~rsoas á vez, aturando os doen
·res más condicións nos pasillos 
das que a fria-xe non é a pior. de 
todas: .. 

Pola ·banda do INSALUD o 
~nico argurr{ento ~- qu . segundo 
as suas estadísticas a Residéncia 
''AlrrÍirante .. Vierna'' ten perso
nal dabondo. Pero na voz do 
personal º\flU~)}Oil contemplan 
ª~-. asép~cas .estadísticas é que 
es~, re_sidé,t1cia, de o0-0· ca{íl'iS, . -
aten de i. uhha . .pdt>'oa'ción de mé·---
di~ · -~lfón;-·de5 pe'Ísó;ás,, o qúe 
suftón ' 1 canfa ._cada -mil, cifras 
. .._-:-·. . - .• - ·= 

s. ...... -:..., 

·= .. -. t 

.. : "". 

a comparar coas que recomen
da a OMS (Organización mundial 
da saúde) que son 8 ou 9.- camas 
por milleiro e mentres outros 
serv ícios, ademáis do de urxén
cias, ou, simplemente, f~lta.s, 
como o de coronárias. 

No · princípio da semana . 
o Director da residéncia viguesa 
corrünicáballe aos traballadorcs 
ql!e estaba a piques q~ cheg.ar -
un.,.,.5e l~grama do . INS.Ál.UD coa · 
C:oñéesión d9 presuposto para p 

aumento de plann]Ja e ·mar~ri~l 

" J ·• -~ ~ ( ·,' t ~ 

·.·:·/\~~11A~M:OO ·éAs··: 2~g§ ... 
· , ·mís (#;¡,.··E· ·. ·iAo . "'m:"·s·· .... ';ARG. A·,= . ·ffi.z e:§ : 

·-:·1·:·~ .. nv~·-~ '' "'> Ha:.'-LIC ·";·: -.. H ~ · . M= ~;. a..W~0 111 

·· ·GON: -lERRAS'. GALEGA§ --~~~- · 
AS .IDEAS ·E>A.CIEN.C.IA .. ~-~~fg . 

::.QUELLES.RROPOROIOI. s~:i 
·:NA .Ol~~BOR~TORIO :OE:.:.·~i~~-
FORMAS ~DE· GALIGIAO·.: .. ~~9~ 
·E ·o .SEMINA~Rl() ~o ~E _.:ES : '"~~~~ '. 
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O 20 de-decembro do 78 o· MOPU autorizaba a "Asempo-~.ii,aI.- 
.~a" á ocupación de terrenos de dominio público da' zona marítim(l- . 
terrestre da ria de Pontevedra na marisma da Gándara con destiño ao 
stablecimento duri polígono de deseonxestióh . comercial. Desc:l, ~:

aquel entón a Asociación de Veciños de Lérez e Campaño le"'.an 
adiante unha campaña en contra do pol~ono . . Poligono que tén o 
visto bfo do alcalde de P-ontevedra, Rivas Fontán. 

Diante ..<leste atranco, as de
vanditas Asociacións de V~ciñ0s 
;., unto coa Sociedade· .GandeirJ 
de Lérez presentaron no Gober.
n Civil, Axuntarnento e Xunta 
u 1ha boa chea de documentos 
que viñan a certificar que os te
rrenos onde se renta construir o 
pclígono de desconxestión é de 
pnpriedade comunal. 

iAONTES COMUNS DESDE 
SECULO&ATRAIS 

Xa no ano 1753, o Marqués 
da Ensenada confecciona un do
cumento no que figura a suyerfi
cie, tipo de produción e li.1deiros 
de Gándara. Asimesmo , a rriaris
ma figura clasificada como mon
te com_unal no estado e relación 
de montes comuns de veciños en 
toda a província de Pontevedra 
segundo os inxeñeiros de Montes 
do Goberno, no ano 1861. Dou
tra banda, no ano 184 7 dase ':an
ta, ngs outos que comprenden as 
visíias das reais devesas de Pontt"
vedra e a sua provínc1a, ae que A 
Gándara non figura como pro
priedade do estado . 

Apesar de que está dabe.ndo comprobado··· que os m·o11tes. 
so.1 comunais tanto o Ministério como · o mesmo ·alcalde de 
Pontévedra tent-an levar adfante a .Construción do Pollg?rw. 

Segundo declaracións do pre
s¡.Jente da Asociación de Veci
ños de . Lérez "todo isto. está a va
b do pola Lei de Montes, xa qu~ 
no seu artículo 7 dícese que os 
terrenos de propriedade particu
lar colindantes co mar ou encla
vados na zona Marítimo-Terres
tre están sometidas as servidu
mes de salvamento e vixiám:ia do 
litoral. Analizando o anterior ve
mos claramente que o feíto de 
que os direitos dos particulares 
sobre as zonas Marítimo-Terres
tres están sometidas a efeitos de 
servidume, non elimina os direi
tos que os mesmos poseen sobre 
as devanditas zonas". 

A HIS'fORIA REPITESE 

Os veciños presentaron no 
Goberno Civil o Expedente de 
clasificación dos montes veciñais 
en .mán común da parróquia de 
Lérez. "A postura é seguir o pro : 
ceso que recolle a normatiya vi
xen~e respeito do tema e agarda.r 
.polo ditamen do "Jurado Provi ,1-

cial de Montes" . Asi, o artículo . 
42 do Reglamento di: os montes 
veciñais en rnán cornun poderán . 
ser 9bxeto de expr9piación _ p2r 
causa de ·utilidad.e pÍ;lbljca ou de , 
in,terés social p revalente' . na' for~ 
rna de~errninada pela lexislación-:
de expropiación forzosa. E dicer, · 
nós vemos como a nivel legal a ' 
normativa vixente contempla· a 
situación do terna e aporta saí
ºdas para él. Mais o que .n.on se 
pode facer é ignorar. e non ter en 
conta os direitos dos vecinos de · 
Lérez e Campañó''. 

Doutra banda, no pleno ex
traordinário celebrado o·. to -de 
abril do presente ano, aprobouse 
a construción do polígo"r10 por 
l:; votos a favor e 3 en conna. 

A1> final, todos os grupos p~I'í ti~ 
cvs presentes na Corporación e 
mesmo os veciños · asist~n~es · 
abandonaron o pleno. · . 

O polígono tentase de cons_
truir a unha distáncia de setecen: 
tos metros do Axuntamento, · 
"feíto asombroso na medida en 
que todo Pofígono Comerc;i;il e. 
Industrial ubicase comó mínimo 
a uns 4 ou 6 kilómetros dos cen
tros urbanos". O.este xeito o qµe 
pod~ ac~nl:ecer é qu~. no ~i~de.1-

r esa -z-oná quedará .ou'tra ve_?._ 
a bsorvida . polo desenrolo hunia

- no da tidade~ "Así· como ho~ 
'pode haber nec~sidade 'de sacá~: 
-alrnacéns de zonas urbªnas 11a ·ci
. dáde, esta m~sma n·e.cesidade vai-
se .ter o dia ae mañán, rresa--Zona:, 
ao ca'bo qun tempo -medlánamen-

. ·-re có.rtü~ ·ao ficar· absorvida d ita 
zona ' pot:a· própti-Ó._.-qeserírolo \ ir--· 
bano". · · · , l.. · ·~:-·-. -

. ' Hoxe :en día o~ qué-·-os vec·i- · 
ñus se _ estan. . .a ·pregun-t'!.r '.é quén ~ 
V?. ~ . q\i.edar ' COIDO' proprietjrios, - -. 
<lestes terrenos, agor~ bens éom~-- :
óais; dí . api:oveitámento; ·µse r e·'· ~ : 
di$fr\lte dos. veciños_ de Lér~.z . e _ "· 
CampaJ\Ó, riunha wna: tótalmel)- -,... 
te urbana, por éste e11ton.j· "'Nós .. ""' 
pregunt~In:QINS,- : ~c.á,hpo o _a,xun_.
tamento necesite terr~nos pará -, 
co ns~rución's escolares, poño'-po~ . -!' 

· caso ; fonde os · ténh~¿<le quen é .... 
o diñeiro que o axuntamento te

:rá qu_'e ·pagar para .conquerilos?.. 
As :p.arróquias de Lér.eZ' e. Carn:~ ..., 
p~ó ~on pori~n 1néonv~~te~ ~ - -
que eses , terrenos se ocuparan .. 
con 'grupos .escolares', zonas, ver
d~s • . zonas de réserva; _é díCer ·to-
do. o q~ue resultara hen~fiCioso da. 
comunidade a ·todos ·0s: .n.ivei; 

. nais ' nÓn' d uns.· señores'', que non_ 
. sori precisain.ente os mais necesi-

ta.dos". · - - · · 

AXUNTAM~NT.OS~ ·PAZOS; _SOCIEDADES. .. 
. GALEGAS, q_ue. queiran. ter un. tion, Reposteiio .. . 

ou Tapiz cp seü Esém~Q ou emblema heráldi- ·. 
co, nobiliarj.o; socim ou tarrtén o Nacional. da __ _. ~: ~~""'.)C"'.~~=-
noS3 Galíeia pódense clirixir a: · · --

·. . . • 1. 

CON.STAÑZA FERNANDEZ 

General Ibañez· .de Ibero l. ,2o _ B. ._ 

Ao.son· do Himno Gálego segur:amente na ·sua ve1r
sió~ ápocópada; as : forzas poi í ticas españólas, mfiis 

. unha.formalmente galeg·á. celebraron o fin das.convHr-
sas .que levaron ao pacto autonómico, no Hostal dos 
Reis Católicos .. Agora está tamén decidido que os g::.- · 
legos non nos podemos sentir aldraxados, porque 1o
ron conseguidas as rectificacións oportunas no texto 
estatutário qúe-o fan similar ()O catalán, por exemplo. 
Pois ben, a única rectificación que -se reflre a un aspee-

- to competencial, en concreto sóbor da 1 íngua, consis
. tiu_ en cambear a frase "se rtendrá en cuenta" por "se-
rá mérito .preferencial" ....... : .. Desgraciadamente, a di~ ~ 
feréncia · é inexistente porgue non nos movemos no 
campo d as necesidades senen no campo dos méritos .... 
flai · que ser;··1foi's, "espeéialista en semántica para com-. 

. prender as sutiles diferenóiacións de·r.redacción, por r,¡ 

suposto sempre dentro dos ijímites do acesório, do· ta~- ;, · 
xencial.. .. O problema continuá a ser que s~ está ·<fctil 5· 

r ~tivar /a po! ítiéa do auto-engano gr:atificánte e~da d'em<F 
-· góxia eo embauqué-,mal-djsimúlados n.o fervor patrió'

tico dulfona hora. Os :demais aspectos't·ectificados te :: 
·- ñéd µn ciár·o yalor_ acfmln[strativo, téC_nico .cm 'conb.

n.Uán pr:esentes-_no'espfrito".e na !~tra c{e todo o atticu ~ 
r~do estatutár~iQ, qy~ emar.-a dunha fo.nte x.erarqujcª~ 
m~nte superior. (a Constitllción ~spañola, .as· L~is x.e
raís do Estado, etc-: .. ). ·Esta fonte é a que deu vida ta-
mén aos estatutos.catalán e'vasco: , < -~ 

___ _ O p·apel de ·c; ·alfcia 'a ,n ive.ld9 ESt·a_do n\~n va i cam
bear, apl icand·o a ·alternativa,, autorióm ica.,. agora· xa 
nen sequer forma)menté "discriminatória'·'; segundo 
os própr ios propagandistas. A diser.irri-inación, o '·'31-
-draxe" estaba e· está, pois, f'JOUtré;l _parte, noñ nÓS agr.a: 
vio.s-comparativos.descubertos polos m imético.s acom:· . - ._ .~ -- ~ - . 

_ pJexad os.- Namem-ras -rioh: c~n.sigamos a soberanfa ílQ--

__ ·cior}al,-.o p'ap.e_I- do1noso· p<á. ís~v-ªi ser un~moi -especí'fico 
· q.Ueé:-xa resulta'~ tópico-, porque a opinión ·pública,,rnes-
-rno. nas suas ·versión:s ~~cépüc9s: ou resi'gnadas, coñece 
p:cd-ect:amente. O- pecado · está~· en desnotarla con-falsas 
a.lterfo:itivas.~ . Este ·é oxernbauque, pe.ro :tam~n o fraca ~ 
so do Esta1útb_, de Autonomi-a:. · ·; · 

._ 

" ~á--Noso ·f>AI~ ·~o SISTEMA EDUCATIVO· 

··-.A entrada ·~n _ _funqion_ament6, dé. todo' 6 sisterr!a 
-· .. e.J Lkativo:es·pañ_pl ~volvE; -_a·• J.embrar. a situación caóti ca 

e represiva, ·,tanto ;ideoló,?<Lca como.· laboral e social -ria 
qtJé se mov~ 6 sector:. Atopamcis. 0ovaºmente o' perS()

. . nól non Jiu m·.erário· dos tres ni veis educat ivos xogándéJ
-.se- a sua;,·estabi 1 idade; pres'ionando para non quedar na 
· rúa : Cé=;ida ·vez é m·ars:-á la'rmanté a cantidade de profe

s1onais ·parados que aspiran a-un post.o de .trabal lo, 
.~ qüé ... tamp©uGo sEf pod~ ~rq:idar .tac·¡ 1 r:n~í.118-. nO-uhas. iun ~ . 
~, cíon-s. O ñoso pa'íS,· eh :contra de · prev:i'.síóri~»e .·a1a-rdes ·: · · 

oiiciais, .sigue. a padecer. a falta. dunha escGlarización 
'total e, xa _r;iori a.igamos,-' minimamente- racional e ló.xi-· 

·- .. c::a. Jstáse chegando a '_facer d iscri·rrii nac::ións ide.oióx. i~ · 
. cas, ·socia is, · algunhas veces empregan.do supostos e:·ri
tér íos acadéhl icos eJ ot.Jtra_s .descaradamente/' para '_i:m- -
pedfr~ a matricula de determin-ado$ alumnos, ·n·un cen-

. "tr-o especlfko estatal oü ben nunha sesión determina-. 
. da Ca diurna), violando mesmü. a legalidade vix,en.te .. A 
·-·rep resión ·ling-Ü Ística ·faiSfi) xa ac.tuante a SÓÍO U·nS días· 

de . escomenz.ar o au(so, ·:amparándose no aldraxame 
(s1gnificativa·mente os partidos que. consensan o Esta-

. tu to non .o ·consíderan -a~i) Decreto de bilingüismo; 
etc., -etc., etc .. ... 

N. 126 / 3-9 OUTUBRO / 19m 



'llACIOllAL 
. " -~ 

OS ENEMIGOS 
·oo NOSOMAR 

... A NoSA TEIUll. s-1 

11 S_E_MINARIO DE A.RQ_UEOL.OXIA 

E PREH_~STOR_IA 

· A méduza desaparee~ Jas nosas costas p"orque unha in~dccu~da. p"ca. p~sq~eirá no~ ~e ~cu.pou 
··de obligar .a.o uso de mallas ca ti vas nen de controlar as capturas. Na· illas galeg~s d~rraman~c;! flora, 
restos arqueolóxicos e até os próprios asentamentos -humanos, pola acció.n d~spreocupada <le 

. \'eraneantes e dun ICONA como se ten dito, máis adicado a comercializar coa. natÚreza qu~ ·a 

· - , . ?~ ?ias 25, 26 ~ 27. de Setembro celebrouse en Com-postela 0 11 
_ Se~~nano de Pre-h1stona e · Arqueoloxía do Noroeste, coa partici

pacfOn do est~dosos galegos, portugueses, franceses e españois. 

.conservar · a natureza. ) As ~áves mariñeiras esmorrecen, esmorecen afectadas de maneira -especial 
polos crudos petrolíferos que s·aen en primeiro termo, do levado dos tanques ou cando un acciden
te ·afecta ao litoral c;le Galícia. -0 Sr. Massó, pola it sua banda, -segue· aumentando as ~,aptµras de_: 
baleas .. Seguen os verquidos da Celulosá en e,ontevedra, ··no-.m~rte a '!\lu~ina poñer~se iJúncionar . 
sen sistemas anticontaminantes invantlirido todo dé:fluof e 'agora va:i producir lama roxa; o mar 
~alego queda: sen futuro, mentrel!,_ laconicamente, se celebran semanas do .mar. · 

Queda sen. futuro o mar galego agás que haxa forza e ·-c~~ñe_c:imént<;>_ sufidentes para_obl!g~r a ·,_ 
outro tipo de política pesqueira e do meio ambiénte no noso .p.aís. Algo~ dist<f m'Ové á Sociédade 
Galega de História Natural e a:o Departamento Marítimo do Museo do Pobo Galego que co gallo 
da "semana" facilitáronnos datos sobre a temática divt;;~sa · qn_e éñunciamos, convocan o prlmeiro 
concm;so de carteis infantis e xuvenís sobre a' dtinción d1>-s-mamiferos marinos e o Museo pide co
laboración para apurar na recolleita de elementos do rrai: _(eifi6a~ca<;ións vellas, apar,::lfos; planos, 
tra~iicións, constumes ... ) , · : . · · · _ __, . ·.· 

. . P~t~?Pi Andrés Berm~jo,, Mo:scato ,e ~}S~~rá1i_ q1fificaron a .si~~~ión ~de urxent~- ~ da sua. 
e_xP.º~~c10n escolmamos~ .tamen en;_ ~txeQt-iV~~~lema da containmac10n, dos crudos e da desa
panc1on da merluza. . . . _ · , -

os· ENEMIGOS DAS COSTAS a- cabo no cohlezo da década d~J 
·aen_ta "n'os caladeiros da costa 

Por dereito de intigüeda'de galega, niostraba:rr que a merlu -; · 
empezamos por "Celulosas., ,. za estaba sufrindo unha- sobre-
Son moitos cis Úaballos que tes- pésca que podería por en per i-
timuñan as repercusións desta go a especie para a sua explo-
industria ' de Celulosa. sobre - (~ tación comercial dali a po-ucos _ 

, ecosistema da ria de Pontev'edra, anos, · podendose · .artellar por 
causante do aumento na con- .c:.quel entón solucións 'como o. 

·centración de materia orgáni-ca .i'ncremento da luz de mallá ·a 
nos sedimentos do fondo da ria' 60 mm. e parár o medre de 
facendo disminuir a concentra- .arrastreiros q1:1e faenan nos ca- · 
ción do osíxeno, rebaixando 'a ·ladeiros da merluza, mais nen-
biomasa ·e a divers.idade das po·- gunha destas. medi-das-foi toma-
boacións que ali vivían . da. 

As concentracións de .Agora o Profesor -R. Robks, :.. ·' 
mercúrio no mexilón da ria de director do Instituto Español de _ 
Pontevedra chegaba xa no ano ·oceanografía rien pode. s~r ·máis 
1973 aos mínimos permitidos de 
0,50 ·partes por millón. Tamén rnx·ante "foais do 90 por 100 das 

dades -oficiais .... 
A ruta. _dos petroleiros desde 

Eurnpa-Golfo Pérsico, pasa fren -
te a F!sterre e coincide ruta das 
m igracions- das aves mariñas, :.1 ~¡ 
como con importantes caladciros 
de pesca. 

xa son significativos as conccn-- capturas da merluz~ fanse sobre_ 
tracións de DDT e de Difenilos exemplares xoven~ e ist? ~ peri- A .-' , -\.. ü l h l d l 1 11.:r~t - ' d¿-., ; e ' 
Pol.iclorados en especies como a gos_isim.~ · p;i.i:a .as --mencionada. - au.:1dcnres · nun princípio u l.ru -
sardiña ~ mais o xur~lo, especies pesquei~~s, est~n~o -~º borcte ~o ~ ..P~. , Ornitol:óxico· Galego e J<.:s-
·correntes · nas nosas . lonxas, ~olapso _. A. situacion bote x~ . po1s a Socredade Galega de J lis-. 

-sendo como se sabe estas sustán- ~ remata¿qffl?ente grave e as-pos!-:: ~· - tória Natural · fixeron unha serie · 
cías de alto poder acumulativo lk!s sol~~[6ns, se é que se pensan _- ·, -de recon~os das aves encontradas 
-nos corpos <lestes animais, tomar, :forana_s que sofrer os :tra- - . -mortas .nas praias e tratando de 

Tamén a incidéncia dos in- halladores as1 ' como os gal.egos recuperálas. Por falta de meios 
_:éen,dios forestais do verán pod<Úi e·n xerai 0 que desaparezcan das · . _só . se · puido cubrir a costa afec-
ser moi perxudicíais para a pro- lonxas po~ alguns anos as esti- tada no caso do Andros Patria . 

. duciÓ'n' marisqueira das rías. No rnadas· m~rluzas,_ se_ndo isto pa·r- .encontrando cerca,de 1.000 ave~ 
inv.erno ás cbuvias arrincan · os ticularmente incóm0do-~ nun martas a ~on~ecuéncia do. acci-

. : solÓs ·ievando moitas tm. de ar- paJS _que tén o rñáis ~lto niveJ , . dente, segundo ornitólogos ex-
. xillas · q-Ue causan : c;mborraHa- · - de consumo· d:e m~rluza eri Euro - . · ~ranxeiros - só chegan as praias 
mento nas aúgas 1mpedindo a pe- pa. : un 10 por- cen - das aves que 
netta:ci6n da .'luz nelas .afectando morren ·n_o accidente, polo qu~ 

·'a_ produtividade do fito plancton . - A Rl)TA 00 ·P.l:TROLEO E A no . mar _ unha:- cantidade moi 
:do que se-allmentaran as esp'ecies DAS AVES -i:mpni:ta.nte de · crudos a. "~(')nse-

. ._ eometciais/-dÍsminu.indo asi a sua· cuéncia de: limpiezas de tanques · 
· prodUtividade, sen esqúecer -os · As éostas · galeg·~s veñen -so- · -- (petrolei.rns); e ·dos demáis bar-

·: ·:--ase:ti.i:ameni:os ·. hum.anos nas frindo urih<J. serie de acddentes cos, carga e descarga de crudo, 
beir?,-{.dli~. ,r_i~s, . qú.e .tc;:ñ~n coh;lo '· · de petroleiros desde hai poucos operacións nas plataformas 
consecuéncia un incremento nos anos . Pei:o ainda· que a: ·eontani i ~ petrolíferas, · ad:iderites . a~· · b~1 : 
verquidqs urbanos inQ.o as. augas nación por accidentes de petw- ~ ques, pl'ataformas · e óleoduto"s, 
.sen nengurt tipo .de dt;puraciÓD'.· leiros e ª ináis especta~ufar~· JJ~~- - . yerquidos indus.tri~is . 'é urbanos. 

: No nor.te, : Alúmina-Alurrii- port.an~e .na Z(')na ~.erta .. á.o p.cci- <. etc: . . - .,,, .:: -. .... ,- -
.- :nío ~stá ; a desv:Uir"o. qu'e n·o ~ seu dente, tq_clo_s 0~ d~as_ ·v~rq . ·.nse .. - Outi:-a- ·consecuénda,. ~: facil-
-~t~mpó . esJiVo: ·.tledarad~o ~· poló._ . f'.ac·end0 un _pouco :de liistó- ., ~-~ente · óbservá&_é-1 ·nas -áves~· rrí-ab..: .-.; 

· ::.. - ~la1_1< -Miri.sguei_ró- com-0'- R~serva _· . :..ria __ dó.s ·aGci?~~tes . ga:Aeg9sJ ~- pri~ ~ . . _n~s _que_ an.i_ñ~n f1as:- .c~st;is ·ga.l~- ... 
,.,_. de molusco"n~-~crustáceos de San meiro ~:le-~es fo1 _o do ,PEtlycqm~n:> ·, gas,· é -disminución 'do numero"de 

. ·Üprian,<süpri'lhíndose,unha foh ·º ' : ,_det, ·b~s: · s-..d~n-:iUas €i.e~ ·no ano .... , .' :P3:tellas:".d0 ·Aro: (IJria'aaJ.ge iheri
.=.:--t~-· 1 cte · Tiqueza:s tenovábé-lpor _un . . .- 1970~ '.Ü .. seg;unch fo¡ _no' ano- . .: · cus) 'que ainda' ' iron· se ·cO-ntari 
- x.eiier,adbr: de 'famas roxas que"' en ,'': 1975' pero- 'Il01:1''. su~det! ._ nas - .--.: eon ti:aba:llos a:nterióres' -a.os.ate}-;•, 
· poucas anos far4 da 'costa foren-· nosas co.stás," s~nó~ en, Por.tugal,.· ·7· « d~nt~s ~fa'lv0 no cas.o ·das'!. 'sisar- · 
"se un, deserfo para a vída niariñi>"' · per~~ d~. ,Ppr~? ! -mais . a;s;su~s-éon- ".gas, · as· · colóriias ·tradiddnais · 

. Nón falfaíi os depósito·s ·de .resi·-. · .sec~encias ~ohega,~on ate F~sterra. • ·:como · Os Aguillóns, CoeHeia-·, .Si-
. ·.· dúos fi'udeares ~que._ano -a ·ano s~ · ,Casi _·.u.n ·a:J)·o m::i-1s tarde e-:0 .:do - · -. sargas, Cies, Vilano de Fora . etc .. · 
. · ~ veñe:n ' verqliendo ·frente as'- nosas , _· Urqü~óla; ba ent~~d:a 'da- Ria .da --:' s-egnnélo ' cohfan . ·os ' marifiefro~ -· 

- c~stas serán- éámo li·n leg_ado de -: .Cor.una, · cop.tam.mand0 · a . z.ona -·· ··-. c¡ue · :·antes había "rríoitísiinos : 
- "r~~e~ -qu€ -dei:x;aremos ás x~·nera- ·: - ~ . e · ~O -da .- prov·Í1!-'c-ia da C~ru- ·· ·Aros no-s· aeantilados, este' ano . 

-cións '. fo turas corno .. testimuña · n_a, - c.aus~_?~~ _gr~ves ·danos. E en · fixemos un censo ·dando túis po~ 
·_da rtosa falta de :pre:vis~ón . '. xan_eiro ~e 1~19 - ~cent~ceu o · ·b.res .res.ul~ade>s. P_or __ exemplo, 

acc1dehte <lo Andros Patria, que . na.s Cies de 1· á 3' Aros, .nas Sisar-
. A PERDA DA MERLUZA, 
·. O GOBERNO CÜ~PABEL 

As , investiga·cións levadas,· 

N. 126/3-90UTUBRO/1~l 

orrr \ oft·3u1u g • · ~:.:r .111 

y-eventa un_ d?s s~us · tanques á . .·gas vaixou ·de 600 Arós no ano, 
·-altura ~as .1}las S1sargas,, a : sua 1948, a · un neste anÓ, en Vilano 
c~:rntammac1on chega ate Astu- de Fora a.inda~ quedan ''unhas 20 
na~, pese .. a "n:i.eQ.tis" das autori- .· parellas.· . . . : ...... ... . . .. 

Entre as ponencias de carác
ter xeral hai que destacar a ·pre

- ·" seritada p,or un _colectivo de in-
.:vesrigadores, -de Ourense sobre a 
ocupa,cion ... e .poboamento no val 
do rio Salas (Bande), e asirnesmo 
a .• presentada por Felipe ·snén 
fa·lando do estado actual da Ar
q ucolox 1a Subacuática en Galí
L'ia, ao longo da cal suliñou a 
L1r t ura de xacimentos subacuáti
dis q.ue ten a nosa nación e a ne
n·s idade dun traballo de investi
g.tc ión coordinado, percurando 
111cwdos axeitados ás condicións 
las nosas costas e mudando a le

.., J;icion actualmente existente 
't 'bre esta materia. 

Na área do Paleo! í tico ad e-
na is das comunicaé:ións presen

tadas sobre aspectos da xeoloxía 
do Cuaternário no NO, léuse un
ha ponéncia na que se daba con-
a das excavacións levadas a cabo 

l·ste verán no xacimento das Gán
daras de Budiño (Pontevedra); 
X ulio Vida), o ponente, postulo u 
:i' grande antigüedade dos mate
riais presentes os cais pódense re
montar a uns cenro cincuenta 
mil anos, aó mesmo tempo cues
tionou a valideza das datacións 
radiocarbonicas feitas no lugar. 

A epoca megalítica foi qui-
1:ais a estrela deste Seminário po
lo interés das comunicacións li
das e a polémica suscitada por 
clas. Vítor ~ Susana O. Jorge e 
o utros colegas portugueses deron 
lectura a unhas comunica.ció ns so
bre o complexo arqueolóxico da 
'-;erra da Aboboreira (N. de Por
tugal); hai -que salientar destas 
comunicacións a formulación 
d un ha metodoloxia de estudo de 
áreas determinadas cun carácter 
n :haustivo, acudindo a diversos 
t "l LTi ;i l i'itas ·de cara a consq~ u ir 

,h .. · . _. k l' •H\XUnto . '-

p i"l'';l' J 

u.1 . pur Felipe Criado e ·:\nro_p 
Casal ~obre as relacións entr<:'. o 
11'i-~galitismo e o meio xeolóxico 
en duas· bisbar.ras galegas, _ unha 

· ·(.l'a's;melloP documentadas de can
:ras -,tiv.eirios o.pórtÚnidade de es

. co'ilar, :pódese conc;Juir·a .<;;xist'én
cia·, dunha -serie 'de cendicionan-
tts ria e~colla. da~·ubicación dos 
~ino·D-µm:~ntÓs pl~gaI-fti~o~ :en .fu-n
·ción da · economÍá,-' tecrtoloxía e . 
-sustrato x.eolÓ:X;icd; ,,Á.o remate 
da lect4ra ti~o · l:uga~ un animado 

'. debate durante 9 cal.G~rcía Mar-· 
·,, ünez cu~~tion-ou- o-,~ao seu pare: . 

· _ . cer ,.. exe::~si .v-o · qeter.minismo xe9-
gr4(ico-x~Q<lóxico das tese~ expo~-

. tas; contestando os .ponentes· que · 
· no - ~or:Ilento a.C~u~l aquelas son 
··meras hipóteses :de ._ traballo n,as 
· ,g_ue se t~rá de ::tfondar: eri·sucesi-
vas investigación~. "'-. ' . 

· Nas ponéneias -sobre o mun
, . .do. :.c.ástre:i.co 9xo~.e .unha. rápida 

n.:frrl:ncia, ao levanramento J.c 
can~ s arqueolóxicas por comar
cas naturais, á vez que se facía 
un_ intento de definición dos ti ·· 

'pos de castros costeiros, ins ,snn
Jo nos sistemas defensivos e na 

relacihn castro-parróquia. 
No campo da Arqueo loxía 

romana, sohrancean os traballos 
presentados por Sánchez Palen
cia sobre a explotación mine1ra 
na zoi:ia do Caurel, e o de Acuña 
Castroviejo-Arias Vilas sobre dos 
asentamentos na Galícia Baixo
romana. Na primeira das comu
nicacións vius a incidéncia que 
tivo a explotación aurífera .no. 
desenrolo da penetración ron a
na no. NO. , á vez que se suliña ba 
a falta de dados directos para o 
cstL do da minería pre-romana. 

Canto á segunda comunica
c1ó11 que estudaba unha época 
L. uc vai desde o século 111 dC. ao 
\' 1 dC., os autores centraron a 
s.ua· atención nos problemas que 
presenta o estudo desta época: 
asentarnentos, estrutura poboa
cional e vida material , salientan
do a posíbel continuidade das es
truturas socio-culturais pre-ro
ma.r:ias até os séculas V-VI dC. 

Deuse leitura neste Seminá
rio a tres- ponéncias centradas na 
época medieval que amasaron un 
outo nivel documental. M.C. Pa
llares e X.A. Puente Mígue'.? fala
ron sobre a Villa Bidualdi, no pri
meiro estudo que se enceta en 
Galícia nun xacimento altome
dieval combinando a documenta
ción escrita, atopada no Mostei
ro de Sobrado, coa prospección 
arqueolóxica. Anselmo L. Carrei-
ra leu unha comunicación sobre 
o ·urbanismo no Ourense baixo 
medieval, baseada na documen 
tación conservada e nas compro
lncións sobre o terreno levadas a 
caln polo autor. Para rematar fa 
larnn Barreiro Somoza e P. de 
1.lano sobre da estruturación ur
bana de Compostela entre os 
anos 1037-1140; ao longo da sua 
ponéncia expuxeron a tese de 
que . o desenrolo urbano de Com
postela nesa época era froito dun 
proceso de posta en circulación 
de metais preciosos e dun desen 
rolo par.alelo da burguesía com
p-o:;telana por motivos fundamen
talmente internos, esta . última 
afirmación levou a unha forte 
pnlémica frente a outros medie
valistas presentes, que. vían nas . 
peregrinacións 'e na ,~hegada de 
burgueses · extranxe~rns un,.. d.os · 
~actores 1p~is importa11tes no de~ 

·sel)vo'lviment6 compostelano 'd9 

_morvento ., . - , - -- · . · , 
· .· Como -concl.usión_s. finá:is des- · 
te 'seminário vfose _a ne_c.esidad~ 

._ imp.eriosa. de · facer 'un .traballo-
. ' c;omc4nt.o eritr~ os arq.u~ólogos 
g~legos e os d9 ; N~me de .r-orru- _. 
gal, asi comG> dt;· realizar . est;udos,. 

. -interdisciplina,riqs. nas . distin~as 
áreas da . nosa . pre-história. ' .Ta
mén . f íxose un · chamamento de 
.cara á rápida pub.licación das --m~ -· 
mórias das excavacións . xa rea·h
zadás, algunhas xa moi antergas .. · 

F . . FABREGAS VALCARCE 
.· -1\Jl.'VILAR ALVAREZ ' 
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CE 

A NOSA TE1lB A -1 

¿Que relacións hai entre Ga-
11 cia e Portugal ao longo da nosa 
história? 

Evidentemente entre Galícia 
e Portugal hai unha profunda 
identidade de tipo xeográfico e 
ecolóxico e necesariamente terá 
de haber moitas circunstáncias 
iguais culturais. 

¿Até que punto ere que os 
condicionantes xeográficos in
fluen na história? 

Eu poderia responderlle cun 
tema que é moi importante pero 
que foi desaproveitado polos es
tudosos da cultura galega: o te
ma da parróquia. A parróquia ga
lega non é recoñecida polo Códi
go Civil español. No norte de Por
tugal ternos parróquias idénticas 
as galegas. En Portugal a parro
quia sofreu a influéncia, no su! , 
da parróquia do norte. E factor 
social importante. O feíto de que 
a parróq uia -so exista no noroestt: 
é un síntoma de que o clima, o 
modelado granítico fomentou ~
dispersión e é con este poboa
mento disperso que xurde a per
sonalidade social da parróquia. 

¿En que momento histórico 
se diferencian as formas de po
boamento galegas e portuguesas 
e baixo que circunstancias? 

Evidentemente que hai unha 
profunda identidade canto ao 
poboamento. llai auga, hai grani
to, hai moito río ... Mais en certo 
momento comezan e a dar unhas 
certas diferéncias é:ulturais. Eu 
supoño que, por exemplo , na 
Edade Média ternos as mesmas 
realidades, un gótico idéntico,, 
un romanico moi parecido. Des
pois do século XVI as guerras, as 
fronteiras, o control estatal cada 
vez máis riguroso no paso das 
mercadurias, a rivalidade dos cas
telos levou a que Galícia e Portu
gal se virasen as costas unha para 
outra. Dai que a partir do século 
XVI haxa unha profunda diferl:n 
cia entre as igrexas e os reta~<'-' 
do barroco portugués e ·as igre
xas galegas. 

lOué cr~ vostede que fai do 
Románico un movimento de tan: 
to relieve en Galícia e .Portugal e· 
·Outros, pola contra; como o ·Re-

. nascimento non penetraron tan
to n~ i:ealidade, é\rtístic~ galega? · - -

"' .-.. ,• I_ .,. ":: • ~) 

, · · Canrn a: Galícia non domino 
tanto a . epoca renascentista e 
moderna como -por exemplo a 
medieval. Da fase romanica nós 
tem.os o nascimento das cidades. 
desenvolviménto do comerci~ 
P.orque o Románico é un gran es
tilo europeo que trae moitas no
v1dades e coloridos locais. Des-

RACIOIAL 
':Queria dicer que estou cont~nto de estar. en Galicia, 

e deseko que ela entontr_e a sua identidade, valoric't~ o seu pasado , 
salve o seu patrimonio e continué s~mpre~ caqa vez máis prósperá, 

mais ·respeitando os seus-patróns culturais". , 
Ferreira de.Almeida, profesor de Letras na Faculdade de Oporto,. 

' venc.ella~o desde ·ant.igo aos me_ios investigadores galegos. ~. 

De proxeccion internacional, -os seus estudos a prol de inV-estigaeións 
conceptuano como unha autoridade ·científica 

-no norte de .Portugal. · 

FERREIRA ~DE j\LMEIDÁ 
.t;. 

pois ternos a grande fase consnu
riva dos séculas XVII e XVII! , 
4ue é o misticismo, a exaltaci érn 
rdixiosa, toda unha cristianiza
ción qu'e se fai e que conduce a 
construcións con moito luxo que 
aparecen en todos os recantos , 
en todas as parróquias d·ese estilo , 
¿cómo se fan?, a base de moito 
sacrif ício. 

Tendo en conta esta fonda 
identidade, leal foi a relacion 
entre os investigadores de alén 
Miño e aquén l\'1iño? 

Gahcia, vendo sentido o 
apartamento que Madrid lle facia 
v1rou os pasos as suas orixe:;s e 
des.cubriu o celtismo. Procurou 
mistificar este celtismo. Isto en
carnase na . revista " ós" . Unha 
pleiade de investigadores de alti
s ma estirpe que afondaron na 
individualidade histórica d.e Galí
cia. E este movimento tarnen se 
deu en Portugal, ati:-avés da revis
ra "Presen~a" e sobré todo ren
d o un gran literato e.orno Pas
coaes que este renascimento, es
te descubrimento das orixes , da 
personalidade base da cultura, en 
Portugal este movim:ento foi lite
rário e proxectase en producións 
literárias. Na Galícia este movi
mento, sen dei xar de ter unha 
proxección literária ten unha fun
damentación máis histórica, ar
queolóxica e etnográfica. 

¿cómo influlu na investiga
ción en xeral e na prehistória en 
particular o feíto de que Portu
gal contáse con institucións poi í
tic;:as a partir da sua individuali
zación como país e en Galícia 
non se produciu este fenome.no?, 
lcoida que isto ten unha incidén
cia na investigación? 

Si, eu voltaria atrás. O feito 
de ter aparecido q rexurdimento 
galego favoreceu a arqueoloxia 
tal vez máis que en Portugal , on
de nóc; non sentimos tanto o ·J e-
sexo Scxa 

como sexa, esas rela.ci <.,> 11 s ,· 11 tr1.: 
Gal íc1a e· o nortt:; de P_prt uga1 
sempre existiron. Portugueses . 
como Cesar: Pinto, Mendez 1~ -

rréa sempre . pensaro.n que era 
mais útil. vir a -Galícia, · facer as 
suas comparacións que non ir ao 
centró e -ao sul, .xa que os dados ~ 
a rqueoloxicos son ~ifer~ntes., 

aproveitar todo ·aquelo que a rec
'.J tca modern·a nos permite e esra
mos nun momento. de intercam
bil'.l tan denso , tan denso que pc.~1 -
so. que case non · se pod_e mantcr 
nos anos .futuro~. C'.Cómo esta
lll1)S hoxe·?, co'n valentía e oxaJá 
que os anos non nos lf;ven esr.a 
vakntia. 

_ Hai .un tema que parece ser 
va í ter moita importáncia neste 
.seminário, que é a conservación 

_ dos xacimentos arqueolóxicos, 
.cousa fundamental para poder 
inves~igar, ¿podi-anos informar 
como está a situación en Portu~ 
gal? 

Este congreso procurou en . 
riqu~cer a descripción do utrn sí 
lio. En primeiro lugar, unha aná
l ise dcscripti va ' rigurosa, é comq 
a base dun edif.ício, e despois ir 
para unha interpretación socio
ló.xica , antropolóxica , ·cultural o 
máis posíbel, na seguridade ds 
que é nestes análises múltiples 
que se enriquecen : Se eu lle fago 
g. un utensUio. un ha serie de, pre-

. guntas de índole sociolóxica e de 
índole cultural isto obrigame a 
m ellorar e .,desen volver a parte 
descriptiva. ~Porque nós non bus
camos o utens ilio para colocálo 
nun museo ,_,nós bu$camos expli
cación da vida dos nasos' antepa- . 
sados e~ para isto ternos _que facer 
pr:eg untas cµlturais, _preguntas 
antr;op9lóxicas, _ todas - as posí-
Seis. ; · 

Os estudos dé pr~-históRia, 
no conxunto do Estac;l.o, pór non 
.ter apoio instituci-onal , · é consl
dnado .marxinal e · provinciano, 
:cómo se valora ~ste estud~ no 
norte ~e Por~u~al? 

Os estudos de pre-história, 
no conxunto do Estado, por non 
ter apoio institucional, · é consi
derado marxinal e provinciano, 
(como se valora 'este · estudo. no 
norte de Portugal? 

tir ·oa europea. Isto e L n 1.,Ín;il 

de que a história sirve p<_i.ra 1.;.\.f'l; 
·:;ar nwito do presente. E o home 
tamén é curidsidade, non somen
tes · é uff animal que se .alimenta 
senop que :é un ser imaxi.nativ_o: 
i:;: xa que lago ternos qu_e coñecer, . 
que e_xplicar. A crianza: .. effipeza 

· aos tres anos a .petcurar. os moti - • · Para - a c;ultu-ra hunca os 
. vos. -Entón : hai unha·- necesidad e meios son m~itos eri - todos."" os 

¿Qué .interés ten para. o pú- . de responder .e, se se ·responde países, d~sde América- ·R:. Rusia. 
- '?lico coñecer.a pre~istóriapapía . ben, -6ptimo e se non se s;ibe res- SÓ' a . técnica ·de. guerr-a funciona :' 
~· persenalidadé cultural é cofecti.- : ,pon.der -ben respondese· ·maE · E . sen limitación d.e'meios. No.s paí"'= 

· va dui:rpaís? · -~ · como ·o ·hoso po~o que o explica ses ricos, por exemplo na "Alema-
- ·- · " to.do, - na.da fica sen explicación-r. ñ_a, · que .necesita gastar' bastante 

-Ev{gé~ten;ente haí" u·n ' ési:'I-~- , aíndi,q.u,e-'ú'.xplicacion sexa erro~ - . dífreiro· n·a s\iltura p·or causa da _. 
turalism9 histórlcn dado -que.· ós ' nea. _, __ . e~ .. onorrria-,· _ta~¿n aí -~á_i lirnita-
patró.I).s O~ CHlt.ur.a, _O Vi ver ante- 0:- . . . . , . ClOnS ... ~ero COIQÓ que algup do? · 

... , . d9r . ~itemi1n_an :ffio .ito o : que .''!~i -·. ·· ... , ·_ Xa ,adentra_do~ · n.(l actuaJi9a-, ·: - no~ó.~ . pre~Q.ist~·ri~d,g_ies,· ·copo 

. 1~:~~;:~·, ~'~~- :}¿~n~~·:·~,~.6~~~~-:~-~0.;t~,-:~i~:·:~~~ -: .. :~''.--:~~~~~~:¡· ;:~~~::~~~:~;:-n::~:~~:~'.~2-~~;~jll~~~~t;~~~~t~~ ~t~~h:~:~: .::~~~, 
~}· -~: '. '~~· ·ga:E.:-~em os. ~uiih~ ~n-d!istriá . de J :k ... _., güe:_se~~;e-·o·:J:nte_l)tQ:-q_Q~-1.~ e~táw .,:-~""' /~:-e;- e.p- ~&~ª-~º1?~1a, ~:P~:_ alljJ;a9·er: .. <~.-~-,. _ .. 
~<- · - -~~- brix:as"'de:frª-dv na.,.rnár'xeo ·do .rio - facer.·. aq.ui.-_. Q-a ~~ntv-er.$:fdac:J~; '1<>:'- "~ Je~ _;.t_er a.1;- amqa.~,L!~Ju-_g<1:r::-:pnrno~"" __ .,~". 

: , V.isela e Alv.e, _ précisamente -p~r- P~dre- Sarmiento? , -- .._. - dial porque có.1:1 técnidls f:leta_- -
que aJi babia _neutro tempo, na. mente- , burq~ranza_do.s -nb.n iria;.. 

· - Ed'ade M_edia .e _Mode_rna, muiños Nbs- neste ~spect0 . a~tuaÍ- mos m9i aló .. _Cre9, qu'~ .a :afióón 
de au.g,a que moian o liño. Como mente podemos dispar . du_nha é esencial para ó aboréiamento _ 
est'es muiños pasaron para fábri-_ · maior. movjlidade respeitp . da <lestes estudos. 
cas de algodón, hoxe ternos unha _época da x.eneración Nós por 

. 111dustria textil que pode compe- exemplo, e · por iso estamos a : · C.Bl·EffQ 1(3J-E.SIAS 
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. EXMINESA: .. 
"NON SOMOS TOUPOS, SOMOS 'TRABALL:ADORESJ./ 

As seis e médfa da mañán do 24 de setembro tiña a sua hora de 
entrada o primeko turn~ de traballadores de mina e ás 7 o prime.iro. 
rurno do "lavadorro" na empresa Exminesa. Pero desde ese mo~en
r:u, e até pasadas 48 horas, non houbo. actividade laboral na mina d.e 
R.illbiais en Pedrafita do Cebreiro. . · __ 

Desta mina xa ternos falado en A Nosa Terra. ·Exminesa xif'tén: 
ca.usado daños nas augas, terras e casas aos vedños dos arred~res. 
D1t:ntro da pr~pria empresa é de salientar a falta de convénio col~cti-~ ·· 

Pero non f~i este o motivo que levou a case totalidade dos 480 
traballadores da plantilla e unha folga que durou os dias 24: e 25 ele 
sctembro. · 

AS ~OTJVACIONS qon -~ ªl!men_tan_ . de \ate~ooa _. -
0 18 de ·Ábril deste ano fi.- Agranda as " difer.encfas salaria ·s , . 

~nonse as éleicións . sindic.ais _E certo qué no "lavadoi~o" gana-
roa · conseguinte formación d,J .. an ·pouco e subíronlles ó'- cen 
Comité de Empresa. Dos 13 que R.Pr cen. Pero tamén neste ca:o 
o compoñen 7 son da 1NG, 4 . f~ i a costa do resto ·dos traballa-
de cc.90 e 2 independente~, . .Jores da plantilla. e non <lodo,_-
Nese mes mesmo ·a empresa em- dos da empresa: . -· . · 
pezou a maniobrar. Pero tainén OS PASOS DADOS . · 
os traballadores foron manifes · 
tando que eran conscentes das 
maniobras da empresa e' imíron ·. 

. se arredor do Comité de Empre- . 
. sa solidariamente e foi o Comité 
quen nos falou dos moti'vos da 

·folga. . · 
Antes de nada fixéronos 

unha chea de consideracións so- · 
bre o papel que xoga o capital 
polo xeral e en concreto en Ex
minesa : Manifestacións que fo-· 
mos recollendo no magnetofón. 
Da sua situación concreta isto 
foi' o que nos contaron. 

"Esta empresa fixo unha 
manipulación no mes de Abril 
que non foi pactada por nengun -
representante legal dos traballa
dores . Daquelas <lera . o 14 por 
cen que supón unha cantidade 
de 9 millóns de pesetas máis 
ao ano para toda a plantilla. 
Deunas, se non se ·ía á- folga, p·ara 
que se repart;iran entre as cate
gorías que menos valoradas 
estaban . A simple vista parecia 
ben, .pero logo resulta que, co
mo fixera xa dotitra vez,· este 
aumento foi

1 repar~ido "directa
mente proporcional"' aos salá
rios· que xa había. Así resulta 
de inxusto. · A -máis ·salário máis 
aumento. Nós pedimos,· para po
der manter . o valor adquisitivo 
dos . s'a.lários no· que vai de ano · 

· pasado a este, un -aumento de 3 
m il pesetas máis d 2 por cen que 
fa ' un total do 1-6 por e.en. A em
presa sigue na sua:. o único qu'e · . 
fai, é repar_tir cos que xa teñ.en 
máis salário, á . costa dos· que . 

A folga, nun princípio, es- _ 
;:;_ba plantexa_da ·para os ·dias 4 e 

5 de agosto. Ante a actiru({e ·a'.1 
empresa, de dar · eses · 'no~ 
millóns, acord.áramos dejnanter 
un compás de espera. Pasou .o 
tempo e a empresa- non qmdóú 
de postura. Nen negoeiacións" 
houbo en todo este tempo. Ex .. 
minesa agardou --ás últimas para 
dar . a contestación e deu· a 
mesma sempre, 6 Comit~ de 
Empresa soliei~o\1 - o facer. nos 
vestuários unha asamblea o dia 
17. Alí propuxérom;e duas cau
sas. Si á folga, e seguír loitando · 
por un ha solución seria _ do pro~_ 
blema. _Aceptar '<;> "caramelo" 
dos nóve millóns da empresa. 
Renunciar ao "cara.gielo" e ·non 
ir á folga. ~ primeira. das propos
tas foi a q_~e ·tivo apoio rnaiorita
rio. · A fo~ga-acord.~da pois para 
os , dias 24 e 25 pedíuse legal
mente . 

¡(- i . 

Exm_inesa nón quería ver. as ~ 
causas ·e' jJUxo, o '23 pola mañán: 
ufl' anunciO' decinco. que. a folga 
era ilegal Pº! fallos na trai:riita
ción. O Comité .noil' se .demorou 
e> pasada unha hora; razonaba 
no tablón de anuncios da em
presa o por' qué . da empresa o 

.. por qué a folga .non era ilegal . . 

XORNADA DO 24· 

Vivirños ·cos traballadores a 
pfimeira · mañán: de folga: ... · De. -
pois de facer ú'nha asamblea aó 
pé: 'da ."bárreira" d'a' e~tráda , ás 

·6 da ina~án, · baixaron logo até: 
- Pe.drafita para ·que todo o mun
do -se enterara da sua problemá-
ti.ca. . ,; . . 

As ·. dez e ~édi~ pasou un 
' coche con · dirección descoñeci'
d.1.. Nel viaxaban o Director Xe~ 

-raI da· mina, .Sr, Pluher, na co~
paña-.dun conselleiro delegado . 

Despois dun cacho de, tem
. _po, en Pedrafita, os traballadores 

fixeroñ· a viaxe ·-de volta cara 
· - Rubiais -para S'e to_n·centÍ'ar de 

novo <liante ·da "barreira" de en
_trada á e_mpresa. - . 

As doce e média houbo ~n
tenfo_ de negociación, pero non 
·estaba a Dirección Xeral de Ex
min~sa. Si estaban o Xefe dé 
Relacións· · Laborais e . o xefe de 
personai. · Ao non serefl esas per: 
soas represe'ntativas sobré a mar- -
cha .da folga, sobre as· reivindica-

. cións;· pero ·no'n chegóu a' haber 
·µn diálogo-sério de negociación._ 
Esta ' coriver·sa · fóra pedi'da ·~ 
Comité · xa con anterioridade -á . 

· .folga: As reivindicadóns dos 
: traballadores de Exminesa ·resú
mese no próprio que des puxe
ron nas 'pancartas ao ·pé .-da estra- , . 

· · Ja de Pedrafita. ·"Por unhas con-· r 
.. dicións ·salaríais ·dignas" . . '.'Non 
· ·somos-tóupos. Somos traballad9-
. res" :' . .. 

XORNADA DO 25 

fodo parado como odia an
terior. O único significativo foi a 
asamblea que houbo, ás 11 da 
mañán, <liante da entrada ao r ·' · 
cinto da empresa. O Comité fa
,ou cómo fora o primeiro dia 
de folga. O paro seguia xeraliza.
do. Plantexóuse a toda a asam- · 
blea o que a empresa solicitara. 
"Que o turno de noite do "lava
doiro" empezara a traballar xa 
naquela noite. Isto foi totalinen
Ee rexeitado. A folga continuou 
coá duración e términos previs
tos. Despois do Comité falaron 
membros da ING e de CCOO. 

RESUMEN DA FOLGA 

Hai en Exminesa 480 per
soas de plantilla. Delas unhas 
13 son mulleres que se reparten 
no comedor, oficinas e laborá
torio. Somente deixaron de ir 
á folga o personal técnico (fa
cultativos, . inxeñeiros ... ) que 
chegaron a atender os turnos 
do · "lavadoiro". Nesta sección 
fánse an.álises diários para vi
xiar a concentración de cali
dade do mineral. Os traballado
res en folga sospeitaron que 

. estes "obreirós suplentes" non 
aproveitarian tan ben a cousa 
como a eles obligaban a facer to
dos os días. Isto suporia unha 

-A· ASAMfiL.EA ·~.·DE _ ~MSl,MAMT.E-S INFORMA· 
A Asamblea Nacional de En- 0• 

sinantes de Galícii celebrada en . 
. Santiago o dia 27 de ·setembi:-o 
-co apoio da UTEG-ING, SGTf. . 
e CSG-- analizou en pr5meiro iu
gar a problemática de · talta de 
pos tos de traballo. ha es fatal e . a 
inestabilidade do profesorado do 
sector tanto na 'ExB· c0·m.o .. no 
BÚP. e FP. Constatouse a hecesi
dade de novas pastos escolares, 

· a deficiente atención dos 
existentes e, consecuentemente, 
a necesidade de ·dotación de no-

nalidade e -. heteroxéneidade,_dos. p las Delega:C.ións. referente .ao. ' 'sindicatos que xa en úneiro re-
critérios segu.idos polós 4 delega .::· ' · funcic)namento. d.9s corh~dor~s. nunciaron. á · négociac,jón do con-

. dos prov.inciais: no nomeamento es.colares, á : Asamblea denunc1~· vénio firmando un pacto de p_ro-
do profrsor.ado . . Para a tallar esta · ·a maniobra· ·da -Administración · ·· longar ague~ acordo - d~satenden-
situación, a Asamblea acordou que leva consigo -·a pá.Falizá.ció h , _ do as reiv-indicacións dos 
convocar aos · 4 deleg¡idos -_· das; .. ~<.le moitos comedores · tendenª-o ' trabaÍlado~es - e traballadoras do 
provfo~ia~· .qe. ·Gf!-lícia a unha re,u: : : :· a · facelos· desaparecer- como tal sector. · -
nión "·cu.nha representaci'ón' ; di -· .Se'rvíC!o ·público-. · ' · · '- · · · · - Denuncio use tamén "a acti- · 
me.s~a. e OS· Sindicatos para tratar- . c6n -:r~spec.to :-.áo·ensinó -_pri- -pi9e r-~presiva . ga patr;on:d do 
. .Gesta problc¡mátic;;i.. Hapia con ta vado. a As~mb}ea. . tivo coñeci- seétor.,- concretada en numerosos 
de que o luns, dia 2 9, en , 1 . . : despi.dos a finais d.o. pas,ado '<;ur-

". - Padrón, vanse ·adxudicar prazas inento _ d_:i loita que se esta eva~ - so e rio verán, as. roáis das veces .-
·1,. acantes- de Ensino Meio a PNN, do pol,á negociación _ do conve- vencell:ldos a discrepancias ideo-

' a.co'rdo,use ·celebrar no _Institui'o 'üo colectivo_ da província da . lóxicas ou 'á represión directa da 
de Padrón, ás 10 da mañán unha Coruña, acor;darido apoiar esta · acdón reivindicativa ou ' á mera 

. ·A-OSAl'EIUlA1 s 

perda que, como é costume nas 
. empresas, se bota en cara aos d 
fol.ga d~ante da opinión públic1'. . · 

As1 foi o caso que os "s~
plentes" do lavadoiro negáronse 
a ser vixiados no seu labor 
ocasi_onal. c;on. todo parece que , 
Exmmesa, a vista da firmeza na 
folga, xa prometeu 0 diálogo 

. para o dia 1 de outubro. Neste 
tempo o semanário "A Nosa 
Terra" entraba na imprenta . Por 
iso que lle prometemos, cos da
dos máis recentes, a volver so
bre o tema. 

Hoxe por hoxe a Dirección 
Xeral de Exminesa, co Sr, Pluher 
incluido, prometeu sentarse a 
negociar. Hai moito que 
solventar agora mesmo. Esa 
loita que ven desde Marzo por 
actualizar o dos pluses de turno . 
Os 18 millóns anuais que piden 
os traballadores repartidos de 
xeito "inversamente proporcio
nal" aos salários que hoxe ahi 
::'ª'"ª beneficiar aos máis baixos . 
Exminesa <luere dar 9 millóns e 
repartidos de xeito "directamen
te proporcional". 

Un --portavoz da ING díxo
nos: "Queremos deixar zanxada 

- esta$ reivindicacións antes de 
comezar co do convénio . Por
que o do Convénio xa está acor
dado que se pode empezar a ne
gociar. Será polo outono. So
mente quedan por fixar os.días". 

Cando rematábamos de 
facer este resume estábase á 
espera dunha resposta positi~a 
.da empresa a toda a· problemát i-
ca b boral . e social. Cu.mpre 
recordar de paso. que no serví
~io de comedor os mandos su pe
riores non pagan nada mentres 
que os traballadores teñen que 
pagar ~O pesetas. E así cousas 
polo estilo. Xa digo, Ou Exmine
sa séntase a negociar ou os tra
balladores, a non tardar, volve
rian á folga. Folga que, eremos, 
fará ver máis claro aos traballa
dores, mesm~ aos que viñeron 
das veciñas terras leonesas, a pro
blemática laboral galega en xeral . 
Personalmente este corresponsal 
confia en que, por non ir a cró
ñica "bilingüe" non van deixar 
de comprender o que aquí queda 
<lito, e sí aceptarán as 
aspiracións máis globais do noso 
País. 

·P. ARRIZADO 

teñen producido denuncias e 
presiÓns tendendo a impedir o 
uso do· noso idioma amparando
se no Decret0~ de Bilingüismo. 

~· 
.O PASTOR J. 
ELECTRICO . . ' 

NA SÜA ZONA HAt UN · . vos pastos d@ traballo .. Asemadc, 
un ano máis, un bón número dt! 
~nsinantes ve peligrar o seu pos- · 
o de traballo ou so.n desplaza-

asamblea de ensinarfü:s para tra- lo.ita e . promover ª pegóciación afiliación .a det;erminadas cen-
. do · cóiwénio nas outras provírr-

rar da problemática específica de - trais. 
. ~ -: DISTRIBUIDOR; PI DALLO 

dos fóra de Galícia . ' 
.Constatóuse tamén a irracio-

~-stabilidade do profesorado -da : cías gaJegas . 
<!~tatal. Tamén . se denundan as 

Diante da cir-cular en~l<tda ina11iobras ·aa Patronal ·e alguns 

Respecto da repr:esión , lin
güística deuse conta de que p-esc 
aü' recente inicio do ·cµrso xa. s~ 

Ru1 Nnva, 50 
Apartado 322 

Tfnm: 982-2171&5 
982-211107 
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-- As· EXPLOT Aé:10Ns G.í:L'EGAs,· MARx1~A1s PARJ\ _o Me 
~;:-' . . ". -

Botando unha ollada ao gra
do de aµtoabastecimento na 
CEE no 1978 observamos que 
nas principais pro,ducións este é: 

Patacas .101 por cen 
C<:oada .106 por cen 
íV\illo. . . 5 6 por cen 
Xirasol . 20 por et:n 
Aceites e grasas vexetais 70 por cen 
Carne de porco . . .100 por cen 
Carne de vacuno .100 por cen 
Carne de ovino . 63 por cen 
Carne de polo. .1Q3 por cen 
Ovos . . . . . .100 por cen 
Leite. . . . . .105 por cen 
Mantequilla . 97 por ~en 
Queixo .103 por crn 

En Galícia nos últimos anos 
os monopólios orientaron a nosa 
pro_dución especializandoa en 
moi poucos produtos. Hoxe os 
produros gandeiros mais as pata
cas fC.EJ1:Sentan O 7 5 por cen da 
P.F.A. Ain<;ia mais, os produtos 
que permiten a entrada de cai:tos 
na pequeña explotación familiar 
galega son pracricamente. tres: os 
derivados do vacuno, patacas e 
vHio e só moi marxinalmenre -al
gun produto hortofrutícola. ~s
explotacióris de porcino e avíco
la son xa explotacións que cada 
vez teñen menos que ver cos la
bregos. Mais ainda dentro <lestes 
poucos produtos o leite foi o úni
co qúe mantivo o seu nivel pro
dutivo cnos últimos tempos, au
mentando dun xeito evidente a 
sua participación na P.F .A., men
tres que a carne de vacuno e os 
produtos agrícolas están en elato 
retroceso ha sua participación no 
vólume de ingresos dos 1'1;bregos 
;ialegós. 

Como xa vimo , a CEE está 
:wtoabastecida u t n exceden
tes nestes produtos .nos que se 
cspccializou a agricultura gakga. 
E re feito influe decisiv.amente 
na Política Agrária Comun, polí
tica m.ui. proteccionista e que e i
xc unhas enorme inversións des-

dan augusto 

~ -

Xa vimos n.un ard~ulo anterior que a evol'ución das explotacións 
no Mercado Comun Europeo favorece a subsistén~ia das superion;s a 

. 20 Has: ou 20 ;vacas leiteiras,. ainda que mesmo estas teñen que ter 
prevista a sua ampliación. Neste proceso a.s explótacións galegas se-

. rian explotacións marxinais inc,ap~ces de superar este límite e, polo 
menos, condenadas á désaparición. ·Mais ex;iste.outio factor que agra
va ainda m~is esta situación .e· .é a orientación ·prosJutiva que sé segue 
na CEE en contrap<\~ idú.n -ea que sé.de1;:1 er;i Galicianos últimos tcm- -
pos.- ·· .-_ 

tiñadas a manter_gs· précios e fi- · 
nanciar as exportacións (n:stiru"' 
cións ou exportacións) póis no 
mercado mundial os précios aco"' -.;. 
turnan a ser superiores. Des.te XL'Í -

to os excedentes estruturais, au '. 
dicer dos estudosos do tema, es
tán chegando a ser unha carga 
que o presuposto ·comunitárío 
non pode sost~r. Os p~odut~ ' 
que se levan a meirande parte do 
presuposto son os produtos lac
teos, cereais, zucre, materias gra
sas e carne de vacuno. Estes pro-
d utos son os que necesitan da 
práctica totalidade do presupos-
to. 

Isto fai que a P.A.C. sexa 
unha política restritiva e que 
prantexa unha estratéxia de lü_n i 
tación das producións excedenti
'' as. Un exemplo claro desta pq
lítica rémola no sector lacteo. Po
de e citar ·o Plan Mansholt de rc
dución do número de vacas ki 
teiras e máis recentemenre o es
tabelecimento dun direito com~ 
pensador de co_rresponsabilidade 
que na p"ráctica é ünha retención . 
sobre o précio pagado ao gandci
ro que iria desde o 1,5 por cen 
ao 4 por cen. Asimesmo, intru' -
ducironse primas pola i:ion c1 •
mercialización do leite e deri\·a 
dos .. Ainda que este PlaIJ, moi 
complexo, desenrolase con difi
culdade no Reino Unido coma
ban con retirar xa no ano pasado 
1 )0.000 vacas le1teiras. · 

Canto as patacas, por unhá 
banda o grado de auroabasteci- · 
mento é' do 101 por cen e nos 
<lerradeiros vinte anos a superfi
cie adicada ·a este cultivo deseen- . 
deu ao 61 por cen. Cando noh 
son m didas concretas·. que limi
ten a produción é o nivel de pré
cios o que incide negativamente 
sobre o desenrolo destas produ
cións. Asi 'hai que ter en canta 
q ue na campaña 78-79 o précio 
da carn de vacur10 era o 90 po( · 
c<.:n . do que rexia no Estado ·espa
ñol e o do p·orcino o 94 P~'?r crn. 

F tu• u isto can dp c<>tes p ·L ·1;~ 
nnn garaht1Lan h~o\.c ·u?ha n)' 1h.i::. _ 
ma rentabilidade · aos '_produws 
galegos. Deste xeito -vemo~_ Úrih?J.~ 
dramática 'realidad.e: Durarrte' vi- :
r ios anos 'a riosa pr.oducióri ·otierl~ 
tase, · -dacordo ·"con necesidades. 
alleas, de "c«fra .t· unha S{?:rie :de -~ 
produtó:s· que· hoxe, co3: polít~ca: 
de · e.ntrada no Mercado Comun, · · 
vense en difícil posición'' para ·se- . 
guir nó seu bivel. Asi, á.o -ca.r:nbía:r 
as ~ondicjons exteriores a ·agricu1: 
tura galega dep·ende;' i:'n '" f:l.~ncí'9n " · 
semjire ·de inte.reses alleos, sofre · 
as 'con,.secuéncias . é os' :lab .r~gos'. 
g~i'egos, · por mor des ta dep'im d~n- · 
c1a, son os que c_a~~anc c~): ~<.mes 

J~< ·e · c'.tri1f)io de' estrathia pn.1-
,J~t i ~:a que m:m:an o~ 01ohÓpóoiJ~ 
lio.s.'. '.A e ntrada:· no MefHH-fo Co
m'lú1 fpó ls-un al.to va~ado que~ ' 
miior.ia ~ós labr~gos nón Ha po- . 
deft salfar : o qunignificá. a ruin'~ 
e.O ·" aba11 dorio~ .da.:· . 'profesión" 
agrí'<:01a·:por: tM9s el~s. Es't_e obs~ 
táculo .. é doblemente· gr.ande· p6f 
sh ~s .. nq_sas e'xplcita:cióhs, mahsí::. 
nais, 'COridenadas á. rriort~ eº·por 
ser, ainda rµ~is,_ ~xplotacións cu- · 
xa econóinia depende da· venda 
duns PTo.q_µtos que van sofrer. un
ha esfratexiá 'restritiva a h'ivel _de 

- pr&íos .e:~xuaas (candq hón)e 
p\::nafüan direc'ta.ln~n(e). - . "' · · . 

. A~g~iéii po_de pens~r· que esa.-: .. 

xero ou que de calquer _xeito a 
agricultura galega pode ser recon
vertida de cara a outras produ
cions rnáis viabeis no Mercado 
Comun, Canto ao primeiro, a cri-. 
se actual que pasa a pequena ex
plotación fal~ _por si soa e canto 
ao segundó é un plantéxamento 
polo menos inxenuo,· cando non 
n-ialintencíonado. Con efeito, na 
sociedade 'capitalista só os mono
pólios ágroalü~eñtárfos. _ g~ranti- · 
zan uñs )pgr~sos e.conqihicos . _ás 
péquen~( ?J'Pfotacións .é!1 - ~~E~J 
de,.p~ndenc1a deles, , por .1~0 . ~ un::
pensábel qu~ 'o fab-rego ~e póid~ 
adi~ar á produci~IJ h.ort~fr.oi~í
colá; ou de cultivos fr1dustriais. s~ 
non hai: quen eomÚcialice . e 
tq.nsforr;ne esta produción e ~o
xe a estratéxia dos grandes mo
ñopólio_s non vai por esies vieiras 
xa que outrps países , sonll~ máis 

, rentábéis a corto plazo .Para estes 
produtos (pensos cataláns, Casti· 
lla, etc.). Se a- nosa agricultura 
sofre algunha reconver~ión pare
ce. que . irá de cara. á _produción 
cárnjca .e esta parado_Kicamente 
faráse por .grandes empresas nos 
montes dos veciños, . ao marxe 
d_os próprios veciños, co que o 
ia.brrego non poderi P3;rticipar 
nesta reco.nversión, se : se_ produ-
Clra. , 

· Todo isto .{o. que nos-ofere
ce o Mercadó_ ·cpmúrr,-.pero hai 
quen ·sosten .=nÓJl obstante que 
existen benef{C:iós para_ o fabrego 

. ga~ego;_ bene.fícjos_ que ve[\en da
dgs p9las . rñaio're( axuda.S que- a 
P0l_ítica _ Ágrá~ia_· Comu_n o'ferece 

· jps· peqüenos P,~<?,d~.to~e~:- Is~·º' 
con todo, non ~o e du1lu;loso se
ñón que- sigl}.ffíc.;i ~o.n, coiiecer os 
r~sulfa4os hoxe aa. Políti~a Agr~
ria ' do Góberno españo1, "aplica
ción á:qu; .das diretrice•s .. én' mate:_ 
ria agrári~ da CEE. Seúa bón c</
ñecelas _para irer que "'heií~f_ícjo5:'. 

·.J1os agardap. - · · · 
.: ., r • ~ * . • ~· 

·Por XA Ql.1X .lfA J< /,\ 
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·· A éstas alturas d.o ·mt~yime1i-· 
.. ro--ha1 un dado novo a -salienta r ; 

que .0 o -espallamento das 
inquedanzas políticas e orgarn-
7..ativas a outras _pon las do 'estu
dantado, como é o caso do en
sino médio, incorporado á loita 
de xeito localizado ainda pero 
impo~tante ·polo degrau de acti
vismo que amosa. O Instituto de· 
Coia, en Vigo, pode servir de 
exemplo neste aspecto. 

O tipo de loitas protagoniza· 
. das por o estudantado galega van 

dende o enfrentamento a actitu 
des despóticas e acentíficas dal
gún profesor, á loita contra a st:
_leitividade e mesmo algunha na 
que se albisca xa nidiamente a ' 
problemática do ensino galega, 
como a reivindicación da sección 
de psicoloxia en Santiago, 

_denuncia implícita do carácter 
alleante e antinacional da 
Universidade. vixente. 

No.ut~os lugares, onde o de
senrolo do movimento estudantil 
non acadata ainda o nivel sufi-

+ ciente para plantexar unhas rei
vindicacións sectoriais, desempe
ñou en troca ' un papel 'de deto
nante en loitas populares que 
trascendían o marco académico, 
tal e como aconteceu no movi

. mento de p'rotesta xurdido · én 
Ourense no· curso 74-75 ante o 
intento de -'instalar unha fábrica 
de celulosa perto da cidade. 
· Na dinámica política· do 
sector, chama a atención un 
dado significativo: a. impresión 
i.lusória de que as forzas ·de o_po
sición ao réxime franquista esta
ban representadas por o abano ' 
de grupos organizádos no, estu
dant3'lo . Espellismq .derrubado . 
no curso de transición á . demo

-cráda burguesa actual, hexemo-
. nizada por partidos políticos, 
dos que nen se sospeitaba o pro
tagonismo que . ían acadar. Esta 
deficieote evaluación das posi-. 
bi1idades de maniobra do sist€'
ma, a fenomenoloxia partidariá 
artificial actuante no estudan· 
t.ado, 'indica!lnos o divórcio exis~ 
tente entre as persp~ctivas estü.c' . 
d;i.ntis e máis especificamente 
universitárías, e a reahdade social 
"exterior!.' as faculdades. . · 

A incomunicaciérn devandira 
non foi superada por as actitudt.:s 
teatralmente "_obreiristas" postas 
ei:i pr.áctica por algun séctor. Ac
tudes éstas ·que se p~den 
exemplificar en lemas moi usa 
dos no estudantado, desp'C) is do 

~· .,~ / 3-9 OUTU_BRO / 198(l 

11 . pactu ,J ,t; · ~,r nlgas . ,, :.rciras .e 

Fcrrol e Vigo no . 72, cóí110:. 
áqüela de"'obreiros e esrndantb , · 
a rnesm¡ loita" .. Do degrau d , ' 
voluntarismo <leste tipo Lle ac6 
nos ~ c;lános · idea cabal a ·práctica 
da "proletarización" · por parte 

· de algunha corrente ·esti,.Ida.ntil, · 
int~nto ·de inx.cctar no moyimen
rv obreiro uilha dinámica arti
ficial· e non autoxenerada, c~xo · 
resultados rion pasaron; de testi ,-. . . ) 
.m9ma1s. , . · 

A desconexión da política . 
estudamil respe_ito do . rnrp o 
o::lH.:ial, a dialéctic·a política can
caga de · pre·supostos infantís, l~ 
quizais un dos -factores 9ue e:\
pl~can o ' 1-desencanro", ·a desor
ganización dlln movim~n to inca . 
paz de sobrei ivir intacto a Re
foma Polúiq1..· O conflicto lin -. 
güistico no ·interior do movi
mento est:udianti~ é éiah>ondo 
sintomático. Das pripeiras asam- · . 
bleas, onde era rexeitado O' -uso 
do nosO idioma mesmo por os 
militantes da esquerda española, 
até a sorte de "diglosia" en .qúe 
hoxe se moven estes sectores 
asumindo o galega como instru
mento de propagandá e linguaxe 
polít.ico e reservando para os de
mais usos, o académico inclu·ido, 
ó españoL,A galeguización da 
Universidade foi pu-lada O!lte po-
lo· nacionalismo e hoxe a inda ·se-

. gue entablada a _ loita, que nos 
últimos anos tén ~ acadado, non 
sen. virulencia, tamén ao estu -
dantado de ensino médio e 
pr~fésional. 

Singularmente espectacular 
foi a nor:neada "crises .da · mili
tancia" que afectou sobre todo 
aos grupos_ estatalistas de carác
ter esquerdista. Grupos que na. 
sua traxectoria experimentaro n _ 
aumentos conxunturais seguida.f. 

í I<CltVd.\ : lfltfhl .\ , l/ll:·u¡ <1 11/ fJS 

e 11 111e:.;.1 redon·da a cwco 11 ; l ·111 

bi·os da Coordinadora de S er
v z'cios · Unive.rsitários, orga11isnzo 
que funciona na Universidade 
cómpo.stelana . . Os' convocados 

· son Migúel Cancio, Pedro· L~go 

Xoan Ñ1ao, Mo1itserrat G~rrct•-' ¡ ' 

· Fernando A./Jc;·1t!dcs. 

¿Que sulierttaú,;ides vr)s, " 
l' Qra de facer un balance do cur· 
·'º pasado_?. 

CANCIO: O ano pasado su
ptixo un cámbio total no que se 
entendía até ese _ momento· a 
pr~áica -'do movimento estudan
t il. Dábase. unha reposta puntual, 
.obxectiva· e contrastada ao Rec
rnr dos .problemas, o. que permi
tía ·gue o movirpento ti vera unha 
consolidación moito maior. Po
las ·características· do movimen-
to, polos obxectivos, a composi
ción e organización pode definir
se como un feito no.vo. 

MAO: Para mín foi un éxito 
na medida que se consegu.iu er
guer un distrito que o Goberno 
pensaba non ía plantexar proble
mas, apesar duns erras dos que 
ternos aprendido para este ano, 
como- foi ceder a unha serie de 
trampas que nos pu xo o ~istema 
enfrentandonos a policía consi
de.r::mdoa como enemigo princi· 
ral . . Eu n.on rexeito en ningun 
momento enfrentamentos t a 
pohcia, mais coido que é ur 
muro que nos colocan no médio 
para non deixarnos.seguir .~diá._n
te. 

MONTSE : Positiva a diná:. 
mica que levo u o mov-imento, 
concentrada na apertura do Bur
go,. problema de residénóa, coc 
medores, · etc. Todo -elo·encadra-

~·d(:) no i.ex-eitamento da Leí 'ele 
.. r\Útonomia . Universitária; polo 
seu carácter privatizaqor e selec
tivo. A mesma loita I€vouse en 
ensino cméd{o por mor dó· Esta · 

tle esfarelam~ntos ·súpetos. A sua 
fugacidade é todo .un sintom·a de_ 
desarraigamentO. A posterior di
solución en_tendéncias apoliticis~ · 
·tas é a conse<:uéoci'a dese carác
ter postizo, ·o que aconte.ce ca·n · 
do se perde a "noción de enwr· 
no, amáis humana das nocións"» 
segundo di o · escritor 'Mario Be
neditti. 

,
1 

mto de Centros, o_. que-facilito u 
a converx·én1cia nunha coordina.
dora nacional, que globalmente 
den·unéiou · a política educati va 
do Goberno. 

. Despo;·s do · repaso de q'lle 
Jioi o movimento estudantil gale
ga recolliqo, con brevedade im
posta polo espácio, nas lirias . 
precedentes, par.a jalarnos da si· 
tuación actual do movimen to 
estudantil galega e das suas pen· 

LAGO: Para poder analiza r 
o pro_blema- de Santiago ·_hai que 

• analizar a nivel estatal o mo v1-
mento · estudantil, que foi posi
tivo polo que signifJcou: non se 
moviliza asi desde os útlimos 
anos do franquisrrío. 'Log-rou sc 
parar a LAU e . retrasar unha 
serie de proxectos do Goberno . 

. 1 

. .os prii;ieiros anos do 111 )~ 
apontan xa o caracter contraditór 

do seu desenvolvirnento futuro1 Por unha ba ~ 
compostela, e a carún 

un principiante interés por conectar coa ·rea 
· 'ºn pausas es 

aproveitadas polo público a e~t?nar· as consig 
son unha estampa valida a evocar 0 

cr 

. . Os anos finais da década dos sesenta [ 
rois a medida que se profundiza a descomposi ·: 

tudantil acado 

. A represión non foi quen e 
que mes,mo se co,b.rou a vida dun un 

As forzas de caracter polinco xeneradas 0 
aJlea a Galícia ag1•clando multitud d 

percurando diferenciarse en base á polemica 0 · 

· fenómeno exótico engaiol a 

Mai" agromaban ascmade, novas forzas de fas4u 'a 
nunha dinámica própria e truncar a si . 

chegadas das Ur i 
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LUGO 

SAN FROILAN 
Coma todos os anos chega San Froi 

lán coas casetas do polbo -que por aqui e 
111illor dicer pulpo p >r se acaso-, coas ba
rTacas e cos circos e teatros arxentinos . 
que prometen mórbidas vedettes e cantan
rcs españolas na mellpr tradición dunhas 
festas que hon acaban de recuperar o \Cr 

de scu. 

1 fogano aínda tivcron que vi r touru-.. 
e tk seg uro 4ue pula curiosidade enchcran 
:1 pra1.a: cousa tan exótica e estranxe ira 
ré n que atragucr un público á,·ido 'tic se 
ilustrar nos bárbaros costumcs que preten
den facer pasar por próprios . Seis liu;c-

' rros esfameados ou setc contemplarán alu
cinados como un scrio r cstrafalario vc-.ri 
Jo de antroido ll es amosa un trapo vcrn1c
lh l ' n olé con acento do Ceb reiro ao r H.:
llor -.oa na praza, e algun inglés despi-;t:r.l(J 
rnnl undirá Gal ícia con España. 

.\~a is en Lugo pu idérase pensar que a 
rnu~a nc.,n está para festas e que a ·\'ella 
ecuació n do pan e circo está fa] rosa do 
principal elemento. Resulta que asi de 
boas a primeiras atopárnonos con que tres 
das máis grandes -dentro do que cabe- das 
empresas de Lugo están agora con ex pe
dientes de crise, regulacions de cmprego e 
causas <lesas. Ou sexa, que alguns vicinos, 
aínda ben deles, hano de pensar carro ve
ces antes de tirar a casa pola fiestra coas 
fesras patronáis. Os obreiros de nvaso , 
RTR c.: l'inanzauto ao mellor pensan nos 
graves inconvenientes que ten pasar á re 
serva do chamado exército do traballo. 
que ao fin e ao remate non son ministro-. 
que deixan de selo e en espera do 11 \ )\"0 

turno consolan as suas magoas cun caq!uÍ 
ño no Banco de España ou outra co111L'-

· nrncia semellante. 

E tampouco non fai falta personalt -
1ar en tres empresas. o fin e aó remate. 
pudíase coller e facer un listaoo máis am
plo <le todas aquelas que van collendo o 
.,, Jigo penal do traballador e á conta del 

pe. ha n cando lles convén e lles dá a gana 
ou .t kgan ru í na ou ·reba que todn o 
1111 , •i. [11 -;ahc qm· c;on fraudulenta ·. ,1; i. l.t 

FESTAS DE SAN FROI LAN EN L UGO 

q 11L eso si, ' ieg~lísimas e conforme. ao c1r 

li t 11;,tmento xuridico vixente . Isto L·Jk, 
unha mina: nen si-quera co~pre ter coi· '· 
1 i Su íza para crebar honorabelmente l 

dl'i :....1r os obreiros ll8. puta rua en canto ~l· 
llcs ljUÍtou o unto ben quitado. 

As estadísticas do- paro din que c1 
Lugo non afecta rnoito . Con efeito , ao 
que publican as estadísticas ao mellor no n 
lles afecta grande cousa, pero o cert~ L" 

que a metade dos obreiros da construcion 
de Lugo estan sen traballo e sen moitas 
esperanzas de o lograr. Cando entre en vi 
gor a nova Lei de Emprego, que ven tan 
axeitada como o devandito estatuto u u 
código penal do traballador, verrnw 

. q uc pasa coa desproporción tempo -de tr i 
bailo/tempo de paro. 

As estad Ísticas en xeral .rernl°a I' J,, 
LJllc !les poñen , pero hai outra estad1 " • ·.1 
lj u~ . considerand'o erróneamente C al t L 

co1110 parte de España, coloca Lugo 1 

prnúltimo lugar -ou sexa , 49- das pro\ l ' 

cias españolas canto a desenrolo industr i. 
apcsar da Alumina e ourras gaitas que ¡, 

tima.mente nos caeron. Ou , para entendcr
monos, que se vostede e de Lugo , t é11 
moítas saídas para gañai-a vida: pode fa 
c~r cestos ou zocas, aguilladas de ferrón . 
ou hórreos en miniatura, traballos tod('" 
eles moi próprios e remunerados. TaJ11t:"11 
lle cabe cargar coas alforxas e irse pol u 
munJo ou poñer unha renda para vender 
c:.i kkiros de vento e farrapos de gaita. 

Xa sabe, éhega Srn Froilán e po r 
aqui élle todo aire de festa. Sai vostcd · :1 
roa e atopa milleiros de lugueses con c1LL 

de r isa celebrando o seu patrón. Touo L 

contento nas xentes e un certo aquel dt 
prosperidade, de abundáncia de trabafü1 
solira de posibeis. Vera vostede os nu11i-. 
ve ·ridos de roupa nova, os homes con tr , 
.\.es caralludos e as donas vestidas con 111 , 

delo de París e pelexos de Rusia , a1 · 
aq u eles da clase·obreira. Veña vusted e 1 

Lugo no San Froilán e verá un pobo ind t 
trivsn t: próspero no que non falta de 11 

da 
D .\NIFI :\H'Nf>E7 <YDOS,11 1 

Anxel Fole 

CART AFOLIO DE LUGO 

J· u non sei si saben os mcu leitorcs 
por que o Domingo das Mozas se chama 
ci,1. O día de San Froilán veñen a Lugo 
os patrós as festas; mais o domingo siguin-

. re é costume de que o fagan os mozos da
cas candia os criados. Asina é tradicional
mente_ Mais agora ... 

O ano de 1933 inda non se daba un 
-paso por Lugo o chamado Domingo da 
Mocedade. · 

Ma_is fai anos que non se acugula tan
ta xente eo Lugo ise d1a. Vi-lana pe, a ca-
balo·, en tren, en auto de Jiña. . 

Habia xente dás aldeas que xa se pu
i}a en camiño antes de ,romper o día. Vi
nan en greas, todos o·s da aldea, cativ:os, 
mozos e vellos. E despóis voltaban pras 
suas casas aló pulas tres de madrugada. 

Andaban polas rúas todos collidos da 
mao, pra non se escangallarse ... 

¿E a que viñan, meus probes? A velos 
fuegos, a oir a musica, a entrar nas barra
cas. 

Aquele.s anos do dez e do quince as 
k1rracas das festas do San Froilán de Lu
~ 11 tiñan inoito que ver. Eu non sei como 
.;on as barracas de hoxe. Fai cuase que 
lllcdio sigro que non vou a das ... Mais 
.tquclas ... 

FESTAS DE SAN FROILAN EN LUGO 

Vou ver si me acordo ... 
. ''La mujer araña es un ser viviente'' 
A barraca do Tragabolas. 
"El hombre de la Polinesia, que come car.- . 
ne cruda". 
' ~La mujer que tiene tanta fuerza como 
tres hombres". 
"El lobo qu~ convive ,con la oveja"... ,·. 

PoJos anos dÓc~ e trece dábase. cine
ma tografo ·público na Plaza Mayor. Moi
tas veces cantaba o Orfeon Gallego ,no 
quiosco da Alameda. Q cine de Lugo-Sa
lón da n.ia de Aguirre ateigabase de fami
lia, e vianse películas de Pancho Villa, o -
mexicano, ou dos apaches de París ... 

Mais agora, inda pago por non botar 
o San Froilán en Lugo. 

Tanta familiamarea. Esta un desexan
do que a vil a se valeire de f esteiros. 

Pra ver unha vila calquera, un día da 
semá, un lus ou martes. 

lse gragarismo das moitedumes acaba 
L' por ser noxento. 

Pra se divertire non fan falla tantas 
. andrómenas. 

Cando rematen. as festas voltaréi a 
Lu~o ... 

A~XFI !«1(,F · 

FESTAS DE SAN FROILAN EN LUGO 

FESTAS DE SAN FROILAN EN LUGO 
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A mesa · informativa sobre a xestiún. 
municipaI pardciparnn Carlos :Dafonte 
(PCG), Marcial Fernández Deales (UCD) e 
Serafín Pena Souto (CD), qúe escomen
zaron a falar do desequilibrio existen te 
entre o centro e a periferia da cidade. 

O ·. cen-tro da .cidade, é un ha zona 
que estivo cuidada de sempre, con 
ruas asfaltadas, planificadas, con paseos.··' 
a diferen~ia aos bairros nos que faltah 
unha serie de servícios que, pou·co e pou
co, terán de ir facéndose. 

Fernándo Deales. - Estou de acorde . 
Non se planificou, no seu tempo, como 
deberan ir formadds e, agora, atopámonos 

. co dilema de que hai que volver reestrutu-
rar todo. ' 

Carlos Dafonte.~ ·A cue;stión plante
xáse en duas partes. únha 'é o q~e fixo 
con anterioridade a esta coroporación que 
foi eleixida democráticamente, e outra o 
que se _ está a facer_ hoxe en dia.. Dunha 
parte hai qu~ fala.r dun caos completo a 
~ivel urbanístico; todos sabemos que está 
en suspenso o P¡an Parcial San Roque, o 
Plan Norte, o de As Gándaras, con graves 
problemas en "A Cheda", · no 
Plan Saamasas- Carmen, polas reparcela
cións etc. Isto foi debido a que foi' me
drando a cousa anarquicamente . Cando se 
tiña que atallar non se atallou e a situa
ción coa qué se atopou. ~sta Corporación 
foi bastante difícil, cun Lugo completa
mente destruido, pero que os comunistas 
pensábamos que, cunha política axeitada., 
se . pódía salvar ainda . ¿cómo salvar 
~Lu,gq ? . P0is ir á un Plan de actuación rn u
nicipal perfeitamente delimitado . Osco -
in1rnistas dixemos sempre que as priorida
dc;s tiñan que ser os bairros periféricos da 
udade; por parte doutros grupos. que 
se debía primar, nun priricípio, a zona ru
ral; outros limitáronsé a sinalar todos os 
problemas que tiña o ·município, pero 
sen tratar de marcar a:s prioridades que a , 
·nós parecíannos fundamentais. Eviden
temente se contáramos cun· plan de ac
ción municipal Cando . debía de ser1 é di
cer, ao princípio da nosa "lexislatura" 
)Or deci.lo dalgunha maneira, no que oc:; 

. bairros periféricos forari unha constante 
dentro destas prioridades; parécenos que 
nos catro anos, que esta Corporación 
pode estar, podíase ·mudar, en ce-rta me
dida, ese desequilíbrio, esas deficicién-

- c1a<; entre os bairros e o centro d· ci
dade. 

· Pena Souto.- Eu quixer:a decidle 
a Carlos Dafonte que o plan de actuación 
municipal está trazado ... está mesmo 
aprobado polo Pleno. Ese Pla,n de actua-

. ción municipal, quizci que por falta de 
, presu pos to, poi s... Agora, can do se Je ve 
adiante a aprobación qo Plan Xeral pois , 
o· rirnnicipalpódese ·realizar perfeitamen-
te. 

Carlos Dafonte.- Ben_. Eu, se o Sr. 
Deales non . quere intervi,r, q~B quería d;i
cer é que falaba dun progr11ma eleitoral 
que foi o que se preseilt-0u aquí por parte 
da maioria. O programa ese, valerado por
que eu nun plan d~ actuación non o con
cibo se nbn leva unha valoración , valería 
sobre 4 Oli' 5 mil millóns de pesetas. Por 
iso que outra cousa a min non me vale. 
'Fácer un recordatório. de cais son ·todos 
os problemas do município non . é un 
pla.n de actuación. Este plan debe ser para 
un ano que é o que dura o presuposto. E 
facer tamén o presuposto. en función dese 
·plan de actÚacióri. Iso .foi u que non ~ s e 
íixo. · · 

Refedndorios a cúestión dunha c~a 
que hai n~ Avda. de C~rre~o Blanco ... ·to-
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... ,,... . 

da vez que hai a scnténcia de que debe ser 
derru bada en partt das suas columnas de · 
arriba a abaixo ... ainda non se cumpliu, 
Vai seguir haóendo a toleráncia de tcm
P?S pasados?... · 

Fernández- Déales. - Non. Eu creo · 
que· ~on . .J'.\qui na -Com.isión de-. Urbanis
mo, que . é ,onde pertencen todas esas 
causas, pretendeuse faé<:!r as causas o me-

, t ...... . 
llor pos1bel. · . · 

Carlos Dá.fonre.- Hai · un problema 
grave . ~a situación na que atopamos o 

· munidplo; . case ·non se pode · construir. 
dentro del. Ao-non haber pláns parciais 
ap.r.?bados nun pleno. Fora aqueta de 
aprobar. unhas , determinadas aliñeacións 
que poderían ser 'as ruas .que .estaban nos 

· antigos plans marcados, que valeran as 
al,"lchuras - etc.. . Evidentemen te somos 
~onscen"tes de ·que todÓ isto é ilegal. Se 
hai un propietário qu~ di que non quere 
ese aliñeación, pois evidentemente non 
hai maneira legal para facerlle aceptar. 
Nós , 'evidentemente, natábamos de .que 
non se . paralizara a construción dado que 
e pn sector que está nunha crisc grn\·c. L· 

l ,_¡, r,¡ ¡ \ ' )l , l fl • l 1 

_consenso, a ver esa postura. Pódcsc fal a.r 
de, qu e sigue a haber tolerancia ... non so-
mos rixidos·... · 

A-Ümpeza ... Ternos aí unha seténcia 
do Tribunal central que dí que hai que lle 
dar a .concesión ' do servício a outra em
presa _que licitou no ~eu moment~ coa 
que hoxe o fai. En que punto .se vai situar 

';l . a cousa .... 

Pena Souto.- Esta senténcia dá un 
plazo de ' seis meses ái empresa "que ten a 
cocesfon. Entón o axuntamento nese tem
po -pois ten qu.e -tomar unah resolución. 

~ Ou ·sacará novamente éoncurso ou, no seu 
día, tera de decidir o que vai f<l:.cer. O meu · 

.. critério · particular é que. no se debia 
chegar ·ao- extremo de. municipalizar. "Pa
récemo que non é axeita9o a estas alturas. 

Agora qu~ tocou o da municipalizá-
ción ... hai grupos-n6 · 

Agora que tocou· o da municipaliza
ción... hai grupos no axuntamento qu(! 
están a favor, neste caso do da limpeza 

· porque se presta a, ocasión .... Tamén ~en 
a conto recordar que o axuntamento non 
tivo vista co servício da Estación de auto
buses de liña tendo de conta que p.o.día-

' ( 

MESA R~DONDA COAS F AS 1 

COMO TODO 
~ ... ~r de iÍlgresos moi saQcados e que dci.\ uu 

nas máns dunha empresa· par.ticular? ... 

Pena Souto.-- Para min é ·diferente 
o cia Estación ,de Autobuses e o servício 
da limpeza, A Es tación de Autobuses pó
de'~e dicer que era como unha industria ,. 
un negócio que está aí .. . Dará máis ren
dimento ou menos rendimento... dará 
perdas QU ·dará ganancias .. Eso xq. dep,en
de .de como .o administren. Agora ben . O 
'servício de limpeza ou outro servício cal
quera ni."unicpalizado requite un grande 
con-trol para o axuntamento·, un gran mo
vimento de personal .. . Eu entendo que 
está mellor: de fora_da administración, de 
cofltratación, que non de explotación di
recta por parte do axuntamento. 

·Dafonte. - Aquí tamén había que 
entrar nas distintas concepcións que ·se 
poden ter · respeito do que debe ser un 
axuntamen to e os papeis que deben xogar 
os concellais . Eu con todos os respeitos 
para os compañeiros da corporación, 
non diria que un concellal deba ser un 
profesional do · município , pero ...:a t:. 

Ser ·oncellal a inda qu e. h0xe en di .1 n:i 
1 • 

as í 11 a 111a10ria do s casos in<li vidu .1i :-. ... 
Por iso cando se plantexa por parte dal 
gunhos membros da Corporación a c u r:~ 
tió"n de que tal ou cal Servício da· perdas 
porque non hai control ou tal.. . eu digo 
que o problema sería menos se houbera 
unha .xente que traballara; que traballa
ra unha ou dÚas horas á semana senón 
que traballara. nel. Nós somos partidários 
de que se municipalicen os servícios por
que consideramos que se para unha 
empresa particular é rentábel, sacan 
unhos benef ~cios que , esos benefícios 
podían repercutir tamén no axuntamen
to. Iso por exemplo no caso da estación 
de · autobuses, ainda. que a concesión ten 
Ynha. vixéncia ·de momento para moitísi- . 
mos anos ... pois se á ·poideramos conse
guir seriamos partidários de que fara 
municipal. O servício . de limpeza é outro 
caso -distiñto porque nón é cuesti0n de 
sacar benef ícios. Todos sabemos que a 
lei dí que n~rn pode ,haber nen benefí
cios i:en perdas, · que teñen completa
mente c;ompensados os ingresos cos gas
tos. Pero nós · pen~?-mos qu~ cunha boa 
Xestión .. ·.. i···· 

f U non estoil dacordo co que decia 
. ~. Pena Sout.o de' que cando chegue,n os seis 

meses temas que 'tomar unha determina
ción. A min paréceme que debe tomarse 
unha determinación. hoxe xa. Porque den
rr de ·s~s !11.es~s quedaré~.ónos sen ·o sei-

\ t(iti lk limp eza . Para nós .esa determina 
ión debe ser a municipalización. l Ioxc 

t.: \'tdcntemente hai problemas en moitos 
L ái.rros de Lugo porq ut; _ iso é un deba te 
interno que hai dentro do ax.untam~nto 
ainda que non aflorara. Consiste nas posi-

-cións de se isto se vai facer cunha brigada 
municipalizada ou se se lle vai dar a unha 
nova empresa a contrata. Se non se foi xa 
a solucionar os problemas dalguns báirros 
é porque nos pareceu, polo menos a al
guns ·-e quedou así bloqueada a situación 
un pouco- que os 12 millóns que nos pe
día a empresa. para esta ampliación era un
ha cantidade moi con.siderábel para o tra
ballo que se ia facer . A nos parecenos que 
esa ampliación había que faceta xa cunha 
brigada municipal. Que había que empe
zar a comprar os coches xa que podia ser 
a base para que dentro dos 3 ou 4 meses 
que quedan para cumplir a senténcia xa 

· teriamo unha base perfeitamente centra
da no a.x untarnento dese serv ício munici
pal. 

De al es. - Non esto u dacordo no to
C::l N C á municipalización do s servícios. 
\!en nos axuntamentos en que ten maio
rta a UCD, nen nos que ten o PSOE, nen 
nos que ten o PC non dá .. . non someme 
4ucdan equjparados os gastos cos ingresos 
<;c nón que dan perda todos. Tanto o serví
(io de autobuses como o de limpeza, co
mo os das estacións de autobuses. Ternos 
a proba en Santiago. En Santiago pérden
se moitos millóns de pesetas todos os 
anos na Estación de Autobuses. 

Pena Souto.- Iso mesmo "é o que 
penso eu. E a base non está na municipali
zación. 

Carlos Dafo nte .- lso está, pero aquí 
hai números. E dicer nós hoxe en día , á 
empresa de servício de limpeza lles esta
mos dando 40 e tantos m illóns de pesetas 
ao ano . 

Fe rnand ez Ocales.- ... Si , pero ti fai 
cálculos, fa i cálc ulos do personal que ne
cesi tar ias. 

Carlos Dafonte. - Por qué sei que ía 
necesitar máis? ! .. . se un ha empresa consi
gue qu e cuns dett.:rminados t raballador
rcs ... ben habería qu e mirar tamén a plus
\'alia qut: lle saca unha empresa capitalista 
a un traballador que ten ao seu soldo ... 
ev identem ente pode ser que fagan máis 
ho. as das que ll e corresponden, de que o 
t:sprima máis do que se podia fac er desde 
o axuntamento . Ho xe en día ese servício 
ten 35 ou 36, pero ao mellar nós con45 
traballadores, cu ns coches , contando 
amortización, gasoil , e tc ... 

Fernandez Deales.- .. .lso ocasiona 
uns ·gastos sérios ... primeiro haberi a que 
adecuar o parque de automoveis para guar
dálos ... 

Dafonte. - ... Si, pero iso xa o irnos 
facer! ... · Hai tamén un ha proposta vosa, e 
qu<: nos aceptamos, que é a de facer un 
novo parque móvil, amplio supoño, non 
irnos facer unha nova cousa pequena, no 
que se poidan meter desde os autobuses 

. urbanos municipais até os coches d~ reco
llida da basura. !Non creo, ~egundo a vasa 
proposta, que se tire o local no que hoxe 
están os bofnb.eiros para facer poucó máis 
do que h.oxe hai. Neses dous. lócais póden
se facer duas pfantas subterráneas e' ai ca
be wdo. O caso é. planificar. 

éE p~síbel logo que hax3: sítios nos 
que nen se r~colle a basura? 

Pe~a -Souto .- Estes son problemas 
que xurden en todos os sítios., pero que 
son alleos totalmente . ao axuntamento. 
o~ sexa, ·q'tie en báirros nai moitos sítiús 
nos que non .hai· recollida de basuras, nal-

- gu~ síti~ non qqere rriesmo que· se lle ·re-
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AS DO AXUNTAMEMTO .. 

SANOS ...... . 
L" ol Lt. 

l)eales. - Seria importante que«·, ve-
cindário colaborara co axuntamento. 

Carlos Dafonte. - Por exemplo nus 
solares próximos a rua do Miño e Rinco
nada do Miño, porque ainda que por toda · 
acjuela zona ·pasan os autobuses ... pode 
haber xente que moitas veces por comodi
dade ou por unha falta de educación cívi
ca leva a basura e deixaa nun campo. Ou
tro problema distinto é naquelas zonas 
nas que non hai servício de recollida ou 
determinadas zonas nas que os veciños 
non acaban de porse dacordo, é dicer, em
pregan os "detritus" e vánnos enterrando 
como abono. Evidentemente iso o único 
que pode traer é un grande número de ra
tas e infeccións . Estes basurciros que se 
van formando nas zonas periféricas é moi
to pola falta de planificación a nivel urba
no . E dicer que medran báirros case sen 
que o axuntamento se enteire. _O proble
ma está en que cando o axuntamento se 
en teira de que iso ocurre ten que por os 
meios necesários. Cais poden ser estes 

. , . r:> 
me1os necesarios . . . .. 

Xa se apuntaba por parte dalgtrnhas 
candidaturas que se podian por por cont,_ 
do axuntamento uns' contenedores"' que 
adem ais hai uns carriños que están perfei
tamente ensamblados despois nos ca
mió ns Ja recollida ... eses carriños engan
chan, elevanse e olean e logo vol vennos 
pausar ... enfin. E paréceme que a empresa 
concesionaria ten deses carriños. Que non 
os emprega en Lugo , pero que os ten. Por 
eso que en moitas destas zonas podianse 
por <lestes carriños que teñen capacidade 
dabondo e que a xente se fara servindo 
deles e pagarlle lago á empresa por cada 
sc::-dcio e recorrido extra deste tipo. Ou
tra solución por parte do axuntamento se
r;a creando esa br igada que se ten que 
crear como paso prévio para a rnunicipali-
1.ación , pois que se adicara a zonas perifé
"Ícas e creando " contenedores". 

rn qué pasa coa iluminación? 

De ale . - E té dias pareceme que se 
aprubou non sei qué cantidade de puntos 
de luz para pór de inmediato .. . 

Pena outo.- .. . Na zona rural.. . 

¿E o que se aprobara no mes de mar
zo dcste ano ... 

nc ales. Fso prccisam_ente \'al l" l 0 l ,d 
'" • l'" fl' 

.REGALOS , 

E os bairros periféricos de Lugo i? ... 

Deales. - E que a oficina técnica on
de se fan os. proxectos técnicos de aluina
do teñen unha cantidade de traballo terrí
beL.. E:món vai un pouco, enfin, porqut; 
coas vacac ións .. . m e parece que o técnico 
regresou hai quince días aproximadamen
te e está facendo os proxectos que están 
no plan de urxéntia recollidos na progra
mación de 1.980. 

Ben, e o báirro das Gándaras tefren 
auga con conÚnuidade ou ... é unha cousa 
de sobresalto? 

Dafonte .- Pero non con tanto sobre
salto como antes polo menos. Puxéronlle 
"Bombas elevadoras" que para solucionar. 
iso transitoriamente pode valer. Agora 
metéronse tuberías novas da infraestrutu-

' ra satlitária, 'ainda que eu considero que 
halw ··ia que ir ao do depósito en cola que 
sena , como os técnicos apuntan, a sulu--

ción :~a. definiti va. O dos puntos de lu1 
q ue tam.en se planteou , a min pareceme 
que é unha política boa facer pláns táh 
amplos como o que está feito agora ben , 
remitome ao de sempre, o problema esta 
en que ternos un plán global de wdo o 
município que está perfeitamente valora~ 
do, presupostado, e que me parece que 
eran 65 millóns de pesetas, contando ade
máis a parte que corresponde de contribu
cións especiais. Evidentemente, o que hai 
que pl"antexar a1 son prioridades. Para ·nos 
non é prioritária a zona rural hoxe, para 
nós é prioritária a zona dos báirros de r.!1-
go. No noso po-rgrama pequeniño,-esque
mático, q-u e presentabamos de acc~on m~
nicipal, plantexabarnos 15 millons de pe
setas en luz para os báirros peri_féricos. _ 

Deales.- ... pero Carlos eu teño en
te. dido que isto vai _ir imediatamente xa. 

Carlos. - Pero isto vai ir para o cam
po .. . 

Deales.- Agora digo que, despois dos 
puntos de luz que estan aprobados xa ... 

Carlos. - Pero Marcial, hai tres mi
llóns de pesetas no presuposto para adicar 
a luz nos báirros. Ou fas modificacions de 
crédito ou non podes facelo porque ·non 
tes máis cartos. E dicer, tres millóns máis 
L'untribucións especiais ... pónlle que se
X<. n 5 millón! . .. até os 65 n:iillons de p se
ta'i ... ! 

Pena Souto. - on hai -con tribu-

Carlos Dafonte.-... Pois' ma1s ao 
meu favor! .. . · van ser tres millóns pura e 

.simplenente o qu e se ga?te este ano e máis 
nada!. Májs nada!. 

Respecto doutras cuestións muni ci
pais como deportes, tráfico, zo nas peat -
1ales os tres grupos viñeron a coincidir 

·na necesidade de solyentar os ~aves p ro
blemas polos que atravesa a cidade a . ·sre 
respecto, así reamo na urxenc,:ia de crear 
de inmediato zona·~ verdes e mesmo dcs~ 

Por iniposibüidade de_ asisténda a roda ..,. 
de prensa convq.cada polo n0so semanário 
respeit? da ~estión municiP.al, Mar;mel 
Castiñei..ras do BN-PG fai unha s~rie de 
1.:onsideracións respeito dalgu~has cues
tións: 

· "Nós, os concellais do Bloque, fornas · 
os únicos que plantexamos o problema 
do desequilíbrio entre o centro e a peri
lc'.:ria. Hoxe en Lugo empezase a configu~ 
rar unha estratificación social clara. o 
grado-de suburbanización nos bairros ten 
reperqirsións moit graves corno no ca.so 
dos nenos, que non teñen onde xogar. E 
xa que lago, coidamqs que · o Axunta
mento ten qlJe asumir este problema para 
levar unba política de planificación nos 
1wsos bairros. Doutra ba:J)da, a UCD e-CD . 
non teñen a miis .mínima capacidade exe
cutiva:· Hai centos de acordós que non se 

.. -cumplen. O planeamento urbanísrico está_ 
_:i ·anos luz do que é a realidade da~cidade. 
_Po1a c9ntra,estáse. a facer unna conctsión 
de Licéncias gue é. u11ha clara bipo.feca_do 
futuro da cidade para beneficiar a9s pro
motores de vivencias, empres.as da 
construción e poseedores do chán. Mesmo 
nos servícios básicos estase a senti_r unha 
falta de- calidade. _Neste senso, . no ano 7 5 
a recolliqa de basura foi contratada· a 
unha empresa privada. Feíto ilegal como 
u demostrou a Audéncia da Coryña. A 
:-.oluéiÓh radica na municÍpalización deste 
..;crvíóo, municipalización polo que nós 
L'Stamos a loitar. Outro· problema .a abar- · 
dar é a depuración das augas e o da luz, _ 
.'.:a que moitos bairros da._ periféria _ató- .· .. 
panse ·sen nengun p:unto de luz. Asimes-
1110 o acordo polo que se aprobou un plan 
·, i incumplido. ' 

Doutra banda, atopámonos cun Plan 
' r<1 I :-t-pro bad.o no ano 69 que ÚQ.Ja as 

l. 

eYÍ!macen:J 

·. cVftazcoó ·· d/dn 
TECIDOS-·-NOVEDADES-CONFECCIO~S , 

MAIOR E DETALL . 

Telfs. 

conxcstionar o casco urgan. Doutra ban
da, diante do conflicto suscitado a raí z 
do e.ñ.frentamento. do alcalde cos veciños 
por mor du11 camiño veciñal, a UCD veu 
a afirmar que "tal camiño non existía 
xa que é unha parcela municipal ·, 
aseveracións secundadas polo representan - -
te de CD e do PCE no senso de que, como 
decia este último, "desde o ano 69 efec
tivamente é unha parcela m1rnicipal, pero 
os ,ieciños non se enteraron". · 

zonas verdes rus _ aforas da cidadc. No 
novo PJ~n Xeral haberá gue integr¡i.r esa:. 
zonas verdas que _están fora da cidadc 
dentro da . cidade, nunha palabra, cons
t tuir, poñemos .por caso, grandes parque::. 
pero a nivel de bairro . E ao mesmo tempo 
dotar de máis equ_iparamentos áos bairros 
para que _ non · sexan ·nec_esários os despla
zamentos ao centro, co que se conquen
ria desconxéstionar o casco xa que boxe 
en dia hai unha exéesiva densidáde de trá
fico dentro das murallas e ·, xa que lago , 
en toda a cidade. Onde sí se están .a facer 
rnoito é no tocante a.s instalacións depor
tivas. Xa haj un polideportivo e en _vias. 
outro. Non obstante, a promoción. do de
porre puro, no sentido de amateur desde 
as escalas até os maiores, falta . O .Bloque 
propuxo facer convénios co Ministério _de 
Educación e Ciéncia e mesmo co próprio 
Conselló Superior de- De portes de c·ara a 
promocionar, sobre todo -a niv~l de EXB 
e de Ensino Médio, para levar adiantc 
unha serie de cuestións no terreno depor
tivo. E xa para rematar, é de salientar a 
actuación que o alcalde tivo cos veciños 
respeito do problema da fonte dos Ran 
chos. Nós consideramos que , en priméiru 
lugar, hai que ver o que representa apio -· 
bar un 'Plan Xeral sen que haxa unha 
información e participación pública. 

Üoutra, o akalde enfretouse aos veci
ños sen plantexar nada, cÚestión esta moi 

. grave porque agota as posibilidades de 
dialogo que ~en que ter 9 axuntamento 
cos veciños . Neste senso, no úlrimo pleno 
aprobouse suspénde~ as . licéncias até -que 
o novo. Plan Xeral, marque · o que ·vai se r 
esa · zon~. Esa ~ra a solución que haberia 

ue adoptar e non impoñer unha 
-suposta· autoridade en base a levantar a 
obra que ' os veci~os fixeran naquel cam i 
n(L 

TENDA DE orneas 
E DE ROUPA . 

FAGANOS UNHA VISITA .A.....,. .~.. ·co .. ,.. .. ¡.c..n · 
··~" · ... . < · c··~~:'.-M-. :.,:.;~,: .... ,,..... .. ....... . · Cera ca' · ~TUI: .. , au~ra.' ; .. · · .. · · ·~. 

Xog~tes educativos e de importaé~_ón' en 
ROa Ci)rt~AlUa~s¡[W';•(E~iñci1'~i:·cii~tn:O -: . ' 
Teléfoiio 2138 67 " ~"(¡ : • · ' . • • • " 

. Reina, 7 · _ 
' . ...., 

Teléfono 21 ~W4 

- Oficinas: Graf f~anco, 66 y 6a 
T elfs. 51 00 08 y 51 03 61 Praza do Campo N. 10 
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Felipe Arias 

O PATRIMONIO ARTISTICO 
ESTA. DESFEITO 

¿Cal é a s·ituación do p:l"trim(·,nio :ir·. 
ústico e arqueoJbxico? 

. O estad~ do . par.rimónio é·bastantt' h 
rncí1tábel, en tanto no estado en si e en 
ca~1t? a defensa e protec~ión dedito patá 
momo. As causas son moi variabeis, con 
crctan:ente d_o arqueolóxico que é do que 
eu po1do falar mellor, está desfeito ·desd<..: 
hai moito tempo, por exemplo as mamoas 
est.in desfeitas ·desde d uas xeneracións des
pois de realizarse o último enterrame'nto : 

Ha] a .desfeita tradicional que se ac't· 
lerou mo.ito neste último século. Este fei
to hai' que engadir o interés cultural, ou 
rnellor <lito, seudoéult.ural de moíta xen
te, unido ¡w colecionismo que revolve to
do este mu°'dillo, e despois, por suposto o 
chamado "progreso" industrial. 

· Entón c"laro, as causas son moi di\er
. ... :?"'iS e o P,roblema que 5e 'plantexa pára a 

sua defensa, moi complexo. - · 
, Curiosarrienté a lexislaci6n . esp-añ'ola 

sobre o patrimonio é das mellares de.Eu- · 
ropa, o qui; pasa é que con ·efeiro-, no ·te
rreno práctico non se cumple nen na mi
tade e logo hai que contar conque moitas 
vece~ esa lexislación é inaxeitada a cada 
pa1~ ·concr~to. Q problema é tan:i_én que as 
entidades que teñen que velar polo patn
mópio o fagan, por. exemplo, sempn· se 
esquecen o papel dos concc;llos no cuida-

. do do património que teñen no seu muni : 
ci'pio. 

· A Sección de Arqueoloxia do Institu
to P. Sarmiento do que vostede é xefe, es
tá dedicado en b·oa parte a esta tarefa ... 

E unha sección eminentemente cien
ríf ida, para investigar, pero tendo en con- · 
ta LlUe ternos un vencellamento .nacional 
galego, facemos isto non por estética se
non "que para nos é un compromiso social 
e co país en que vivimos e aoque perten
temos. Entón esta· sección que se tiña que 
dedicar a investigación , tendo en conta o 
p~norama que existe hoxe, ternos que de- · 
cl1carnos a defender o património, a facer 
cursillos por ai adiante, a facer divulga
ción, cando non nos correspondería a nós, 
pero temolo que facer xa que non hai 
quen o faga. Estamos un pouco cumplin
do unhas ft,1ncións que non son nosas e 
que esperamos que nun futuro non rL·1i:1 -
mos ·que cumplir. 

. ¿como ve as perspectivas da ·arqueo-
loxia en Gahcja? , 

yexoas francamente · positivas poJa 
.cant1dade de vocaCións, palabra q"ue non 
m~ ~u-~ta, que .están xurdindo. c;:ada paso 
ha1 ma1s xente nova e non só con máis iiu
sións, senqn máis preparada que_: _cando 
nos .empezamos . . Habendo relevo ·o p.ano-
ram.a pode ser optimista. . . . . 

. . . . Cal pens·a q~e é o p~pel dos museos, 
un ·papel de simple almacen... · 

Está dar.o xa desd~ hari moi~o. tempo 
que ·· as tres funcións ·primordia·is dos rn u
seos son a fünción conservadora, a inv~sti 
gadora e de divulgación. Está clarísimo 
ljUC::'. Un museo ten que enseñar a asumir a 
sua própria identidade: Pero á hora da \'c' r

dade cos meios económic.os que. Sl'. conta 
. son poucos. Se e.u non t:eño un edif 1cio en 
l1o:t<; condicións . se tcño moito m:i tc,-ial. 

' C' t) il .l J ' () i.J L' 1' l; 

'l r a " -la 1 iu u r a:-. : d ll l . l 1 : _, '. l t , ( h 1 .., L. q l , " 

l'n !abo ura pcrsonah.: c.11.· iniciari·,-::.is l •• ~ 
litar a v i ~ it~ . de ingiruios, d"~ co!Úi~· '" .. ! 

-pecto di'dácticd do que traballamos rn a;~ 
Logo viria: pór os mate-riais. dunha mancir.I 

. ~ais ~idactica, pero hoxe por hoxe isro e 
n_npos1bel. -

· Hai .apoio ·financieiro_ por parte ch<1 
- institucións locais? 

O de Lugo non é dos. piores · nesr _ 
sentido pois depende ·da Diputación L' t <' ' 

menos agobios económicos que poi da:' 
ter, por. e{{emplo os museos do Estado . 
que dependen da Dirección General de 
.Museos e que teñen os cartos máis conta
dos. 

O de ·Lugo no aspecto económico do 
mantenimento non ten maiores proble
mas; per~ tendo en conta que é un museo 
coi: moito material,' moi 'grande e que ne
cesita grandes obras de infraestrutura, da" 
ro, fan falta moitos rriillóns para mudar o 
sistema de iluminacion, as vitrinas e intro-
ducir a calefación. · 

Iso de golpe non se pode facer, pero 
o plan ~reo que xa. está en marcha xa yuc 
eu ? propuxen e agora parece que se vai 
realizar. Es.te plan entre outras tousas 
consta en trasladar toda a etnografía , tl; _· 
dos os obxetos de arte· e cuestió.ns popula-
res a Torre de San Paio no Friol, que ck
pende tamén da Diputación. 

, Con. iso, que é case a terceira par' e 

do que ternos no museo, quedaríanos si 
tio para pór mellor este museo de Lugo e 

. ~pr.o_ve~t,ar , neste momento para mudar a _ 
infraestrutura ademáis de ser ·unha manei
ra 16xica de ter separada en -Lugo· a ·ar
queoloxia e as belas artes, a etnografia L' 

cuestións populares. 

.¿Hai afluéncia de visitantes a em: 
musep?, ¿mostran interés por el? 
· . Si,_ 'ca.da vei' . máis. Vemos que· cada 

: .anu. medra o número de visitantes. Ad v .. 
máis hai unha causa que causa m~ita ak 
gr.ia e que é cad,a ·vez os yisitantes sori 111.1 1-, 
novos, máis. nenos ·e · 'máis e·studantcs. o' · 
numero dos visitante~ aos museos depen- · 
de moito se están enclavados ou non nun 
ente turístico e Lugo nQn o é, pero eu rL" 
cordo que por €xemplo nó mes de x u.ll o 
deste ano ·(o.ron mil cincocentos visitantc'-.,
d:· pago, ª.~arte dos sábados que é gratis e 
das excurs1ons. 

R IGLFSJt\~ 

MOBLERIA AMERICANA 

MOBEIS D-E TODA CLASE 
MARCOS E MOLDURAS 
COCHES PARA NENOS 
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/ -
OS GAITEIROS. DO SAN FROILAN 

Para inoita xente ·da mina edacle, :lS 

fc:m,i.s· do San F..coilan en Lugo teñcn u·n 
. réfle'xo nídio na música da gaita . O fei to 

de ' qú:e escoi tarse a música .de gai te in:~ 
-=-algo· nos anos 60 e xa entrados os 70-
po la rua: dabache o sinal de que as festas 
comezabari. Se r:on habia gaitas non habí a . 
fl'S ta nen pa~rono. Os gaiteiros eran, ao 

. 1ucsfno tempo ·músicos , nas h;indas muni
cipais c~usa que npn pasaba na meirandl.· 
patte dé país; onde os gaiitciros tocaban 
de -ouvido ou ' porgucti1i:1J1 u 1 pai ou .un 
ir_mán que tocaban e eles remcdábanos. -

·En Lugo comezaba o San Froilan coas 
gaitas de "Os Montes" ou de "Os Enxe-. 
brcs" acompañados polos cabezudos, rito 
que se perdeu por descuido da xente que 
esraba ao cuidado das máscaras e polo de
sinterés dos ·mozos en levar aqueles apa
re11os, nos que se xuntaban algo de 111c
do11ento e algo de fantástico. 

Se queres saber como andaba o San 
f::wilan, desde a perspectiva dos gairciros, 
tes q·üe ir falar ¡:o señor Camilo de ··O 
F n \L·bi-cs", un dos gaiteiros máis antergus 
dL' :lugo L' áli mesmo tempo un dos mcllo 
t : t.~ que tn~· :1h : 111 :-:a haj ben de anos. 

· ·¡. '. ¡;c·cei ,1 to c llr 111111/.Ja ba11d11 el, · J11f1-

,¡cr ' .dó au 1w _111eu pobo polo ~1110 . 40. 
¡._·u tocaba o clarú1ete, no ano 54 xi1 111e · 
viñ,·n para Lugo e de paso que traballuha 
no axuntamento pasei a tocar e11 "o()s 
Em:ebres" o clariuete e máis tarde a gui 
ta. Dunmte uns sete anos estiven en "Os 
ii1011tes". Á primeira ve':.- que toquei no 
San l·'roilan foí no ano 56, con "Os Enxe
bres '!, e tocabamos. duas gaitas, un r.:lm1i-
11ete., bombo e caixa. O encargado de tra
tar con nós no axuntamento era don ja
cinto Regueira, (persona moí afirmada e!l 
L~go_ por ser , qu~n puíou a afición do 1 

· pwaguzsmo aco) aznda que o no·rma/ era 
. I b ' 1 

que non JOU era trato," senon ·de palabra, 
porque to.cabamos todos os grupos que 
daquela habiá en Lugo. A. pri111eira paga 
que.nos derpn foi de 15 pesetas, para lago 
subir no ano 59 a 40 pesetas ao dia. No 
axuntam'ento non nos decían nada do que 
tiñamos . que tocar nen que facer, 

'· sabíámalo mellar nós que eles. Saiamos 
dos Cantóns e cada grnpo repartiase m 
ruas d~ Lugo, uns 1'an a Milagrosa, ou t r(Js 

polo Centro, outro a Reca.telo e. 011tros 
·po:La Estación do tren:: Co'-rn ezaba;110; o 
pas¡Jcalles sobre as dez .da mañan r: ·rl' 111a
tab,1m os ás doce e media. Non tocaba111os 
.máis se non hab,ía que ir to(;ar ao parque 
de Rosaiía de Castio pala tarde, mais isto 
na /J ai tempo e só o Domingo de M ozu.\', 
onde se celebraba u11ha romería tamé11 
con bandas. O rep ertóri'o basase so·bre to-

do e•1 11111dfrir11s, jotas, pa11dcir<1 f11s, ¡1.1:w
dohlcs, valses <' 1dbor~1das , · 111ais se l. 1ubir1 
q11.e .fiu:er 1111 descanso alg1111bas orq11es-
1us tociíba111os r11J11bos e foxtrot, cu 11s11 
qui· 11 x:1' 11t1' 11011 sabe pero todos cstn ui
rn 11•1ie11 rt'pr·rt1)rio 1111 músic:a g11ll':.:,i1 e· 
g11it c1, ,1illda que os /.J11bia qui' arru111.::111". 
,-.1 que a gaita, polo seu fJl'q11e110 r, ·xis
t ru, non daba para 111cÍis, pero. tl'11 u11 ,· 0 11 -

1,1 que 11Ós tocaban/Os co11 c:lari11et1' cr111st1. 
1,¡ue lle daba 1111 aire especic1/. , 

/\s gaitas c:oc1s que nu.~- toc,íbc1111os 
/á ·i,11110/as 1111 1111"ir, 111 dt· ¡1 ,1rt1· 1·11 Po11/i110 , 
.ou 1111 lJÍ/!lltacirÍI( . 111,¡¡, /,rrdc ta111¡ ;11 
Coru l . . Alg11 ¡1s out ros 1111<1,1 g.11111 .te 
C1rril, 011 dc .1·) ,1 11/ Í.l,'.!,fl. l•o.\ 1' sig11c•11i1s " 
¡:1cvr os jú111ili1m's de' P11/i110 11q11i' ,·11 
l.ugo , ou l'll Ortigu11 iri1, Corra! ;· ,, lt111J t' ll 

Ceibane, que xa cbt: d(ito q111· 11.-; 1ws." 
xaitas SOJI as 11/l'SllltlS de' 1111/es. As g<1it. 1~ 
estaban 11c1 tot11/idad1· de "si he111u l" . 

. ailld 1 t..¡llt' tw111:11 tocaba c11 "do", /' •' l'I; 
<'stes l'n711 os q11e tiiia11 JJllÍis i11str111111•11tos 
110 gr11po, co1110 clari11('tl's, jliwtas u11 
i"l'lJllÍ lllL7S. /\/x1111s grupos ht1i tll!OS tii/t111 
,11·ordciJ11s. / .1·111bro111e d1111 de 1 igu. 
T, 111/l;ll }> ,1/>i,1 us qtll' 1 i1i .111 j/1//1/, /\ . ,fe · 

5·,'u11tiago ou d .1i.¡11L'lt1 purti '. l' .t•.1 q111· 
vc'xas, vi11 1111 gmpo c11 /.J ,1drú11 . de 
Sa11tiaguii70 do MrJ11ll!, que' rifía 1111 saxo 
sopra1to. 

Lugo, co1110 ti sabes, é tara de 11wi 
bhs gaiteirus, entre eles Corral, o nzestre 
de Ortigueira, Nemesio q11 e toc:aba 11a 
h~711da, Reboredo e 111oitos 111áis q11r ' 
tiifo11 gurpo como os Masq11eiras 011 os 
/,11ccnses, que xa 111orreron hai a11os. 

No San Froilán tocaban todos os q111' 
babia salvo os "Arnigos de /,11go" q11c' 
11unca , o fixeron, ai11da que estabi1 Nl'
mesio xunto deles. 

. "Os Montes" e logo 11ós. Tamú11 b(zbia. 
xe11te que non tocaba efl grupo pero que 
facia pe;:,as para gaita, como o .señor 

- Benxa111i11 que fara bai tempo dircf'tor 
da banda, que fixo -a p e':.-a "Pinceluda_s 
de Gali'cia" e coa que os "Amigos de Lu
go" ganaron un concurso. Hoxe volve a 
xente a apreciar a laboura dos gaiteirqs, 
xa que antes todo o que estivera xun
guido con Galz'cia ou coa sua cultura esta
ba mal visto polo sistema e isa influía na 

·xente. Hoxe todas as comisiÓ"JJS de ft's tas 
contratan a un grupo de gaitas pard jiu;l!'r 
o. pasai-'alles ou o pa'sawrredoiras, segun
d() sexa e· non só en Calz'cia senón tamén 
en Astu'.rius. ". . 

Despedimos ao señor Camilo ~ dixá- . 
molo coa sua música ..... .. : 

XAIME DAPENA 
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estudiantil galego 
. unha constante no longo se1 , , . -

¡do 68 franccs,que temen se ouvlfon en 
de segunda man, 

As conferéncias de Carballo Calero , 
~ª· . 
ra beber, · 
· 0 e entusiasmo, van alén da auécdoti:t t' 
n • , d 
~e prccariedade ma1s tamen e 

-un ensaio da acción vindeira, 
adura f eixista a onda de efervescencia e.s-

es cu mes. 

rcsc a sua violencia, 
¡0 alú polo setenta e dous. 
iado , viñan rcflexar unha dinámica 
¡a moverse na órbita do PC, 
ista, xa. que daquela o maioismo como 

·1,crsitários europeos. 

entando Jeccno·arao cstudantado galego 
osición mimética das consignas 
ccn trais. 

l ten ese senso. 

AMO 

ENTO 
HTIL 

l 

1 J 

A movilización conscguiu algo 
concretq, a conquista do . Burgo 
foi fundamental para que logo 
o estudantado se enfrentara a 
·J .AU. O certo é-que agora a xen-

- t e estase a prantexar cuestións 
qu.: antes non se prantexaba. 

¿Qué te des ·que dieer da.1; 
dt'C aracións do Rector asl!f.•;' 
l"tJndo -que a conflitividade do 
01rrn pa-sádu non obedece a 
mo tivos acadérnicos e das sub-
1•r1~cións de 2.000 millons de 
pesetas? 

CANCIO: E-o de sempre "as 
mmorü~s subversivas - te_ledirix1-
d.i~ · desde Moscu". Unha form a 
de €scoar o _bulto.= Volver a estes _
pretextGs- coidamos · que é un 
erro grave. Con . relación ao: 
2 .OQO rnillóns cn~emos que se 
ins<;:ribe na política continuista 
das últimas épocas. Se ollamos 
as ináuguracións de; curso, todas . 

, as ·tomas de posesión desde o 
~no 39 sempre falan de cartos. 
¿ Quén elabora os critéri_os para 
distribuir os cartas?. En -Santia
go , o Rectorado e a X unta de 
Goberno. Deses mill9ns xa 
falaron no ano 50,60 .. .. 
FERNANDO: O -prime1r0 
.que ternos que conseguir é a di
misión" do Rector. As suas deda
racións representan a · liña polí
tica das autor·idades españolas, 
non está disposto a ceaer e can
do o fai é distorsionando, como. 
acontece con estas declaracións. 
Hoxé hai que concenciar á xente 
de que o único xeito de solucio
nar os problemas do estudaritado 
é trocando as institucións pol í · 
ricas vixentes. , 

¿Qué problemática acpte ;
x.i ao Ensino Médió?. 

. MONTSE: No Ensino Mé~iio 
lo itase coAt~a o Estatuto de Cen
tros ~ por cuestións mais con
cretas; como os reglamentos dis
ciplinários emanados do devan
di t~ estatuto, e que tentan co"n
sagrar o autoritarÍSil,lO e repr.e
sión que existe fü) sector. 

. FERNANDO: .E un sector 
fundamental porque é onde se 
come'za a · tomar a ·concéncia 
política e onde as medidas repre
sivas están acadando maior con-

- i:und~.ticia. . 
CANCIO: Compre que . o 

moyimento s~xa unitário para 
conseguir o que non hai : Se non 
sabemos c,onveflcer ao estudante 
de cnsino médio ou .universitáno 
de que o Estatuto de Cenrros 

está a influir ncl, ca~L1 día. pi· U'.' · 
s·crvícios, exámenes, etc ... . irnos 
.volver a enc9ntrarnos desven.:e
ll'ados-do movimento masivo que 
permite -solucionar os problemas. 

· MAO: ·o Ensino Médio ven 
·crmdicionado · por un.ha .sei:i~ de 
factores: problema_ idiomát ico, 
estatuto de centros·, represión 
nas aulas, etc. O · que ten que 
conquerif ·o -moví mento estudan
til é unha organización que non 
"exa meramente reivindicativa, 
·enón informativa e participati-

¿e al é o degrau de concé11-
cia nacional no estudantado ?. 

FERNANDO: Na Un iwr
sida~e coido que o problema· 
nacional está moito máis esva1-
do que no En.sino Médio. En 
conxunto o medre da concén
cia nacional dase -no enfrenta- . 
mento con leises reaccionárias 
e antigalegas, a carón da loita 
en defensa do noso idioma, 
qu·e coido.fundamental. 

M!\-0: Penso que o riaciona
lismo non é _só un sentimento, 
senón unha resposta a un proble
ma. · A nivel da Universidade 
cúcstión nacional é rnoi senti
mental na medida en que non 
hai uñha formación política que 

· permita .dar .resposta crítica a es
te ·problema. 

FERNANDO-: ~ntendo que 
o problema - estriba nas 
condicións mi_teriais e sociais 
que teñen .0primido ao sector. 
Hai unha seleitividade, a· xente 
pasa pola via que lle impón o 'sis-
t cm-a. _ · . . 

CANCIO: Eu discrepo-co uq 
que se ven entendendo por prác
t:ica nacionalista en Galkia, o 
que non quere dic€r qtie eu non 
scxa, solidário destas lqitas. Hai 

·que .. definir be.n o enemigo, cor: -
seguir uns rne1os que nos perm1-..._ 
.tan unha maior ·1iberdade , _unha 
maior emancipación e porque 
non autodeterminación p.ersonal, 
social.. ... 

LAGO: Créo· .que si existe 
esa -concéncia nacional no movi
mento estuda~til. Proba delo é 
a aplicación do Decreto 'de Bilin
güismo · , aos compañe1ros da 
Coruña, que ocasionou 
importantes m0vilizacións nos 
Institutos forzand·o a sua read
misión. Tamen nos debates de 
LAU ·e Estatuto de · Centros se 
profundizaba na negación de to
d{) direito a nación galega .que 
estas Júscs eontemplan. .-

r ( .1 1is SU !/ ,¡_s ¡ 1erpectfrilS 
Í1J1tdiatas do l!loviin euto esw · · 
da11til? 
Cr\NCio·: A situación é grave 
porqúe as reivÍndicacións - p_t'n
dcntes non· deron . sempre re
s~ltadd. Ao comezar o curso 
o _ .Burgo segue como estaba, 

' mesmo ;O Rector di · que non 
se pode ·ab'rir na sua totalida
de, ·o. que é falso. Os come
do_res siguen a depender de en- , 
tidades privadas, as becas limi
tadas ... 

MAO: No curso vindeiro pd-
. de darse unha situación moi boa. 

/\ entrada ·na Universiaade estase 
a poñer a cada paso roáis dificil -
e_ a permanéncia está chegando 
a unha situación límite. Para 
min o .problema é non cae.r no 
erro dunhas reivindicacións me
ramentes reformistas. 
· LAGO: Toda a problemáti-

. ca tense qúe englobar na política 
xeral do Góberno: a LAU, Esta
tuto de Centros, Decreto de Bi
lingüismo como n.egación da ofi
cialidade do galego, et_c ... · 

MONTSE: Tratase de canse-. 
guir miilores servícios universitá
rios , Burgo, Resi'déncias a

1 
cargo 

da Univdsidade, ·comedores; to
do aqueld que complementá o 
ensino. Ampliar o número de be
cas con pagos a cometo de 

· curso, etc ... 
FERNANDO: A partir da · 

experiéncia do .ano pasado h.ai 
condicións obxectivas para ·que 
a conflitividade sexa algo 
masivo. A situación deteriorase, 
hai un desencantó con pro~ec
ción de tipo político que se po
de convertir. en oposición ao que 
está a acontecer. 

f.. problemática penden te, 
tentó no atinxente a reivindica
cións üuediatas como · os . serví
cios uiliversitários no ensíno su~ 

. perior, a denuncia · do autorita
rismo · e represión no médio, 
como no tocante a 'custións glo
bais'.como son a contestació·n a 
1exislación· antigalega e privatiza
dora que o Goberr~o tentará de 
inipoñer con todas as consecuén- -
cías este curso, anuncian un ano 

· conflitivo e activo do movimen
to estudiantil, que semella sair 
por fin do estacantamento e es
cepticismo en que se viu mergu
ll~do en anos. anteriores. 

XOSEFINA. L. CORRAL 
BIEITO IGLESIAS 
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· Nes~e,s días os xornais de Ga!z'cia e"stanse a da "despareceu" senón que lle van a donar aos mesmos máis cara (~n ~ui poucas o¿asións) no nos poideron quitar ara-
. queix~r de que no Parlamento oironse voces ca- doutro tanto do que puxe.:-on.- · · zón, pero ao dar a volta ás costas ríronse de nós e coido·qtu.: 

talancts; vascas, etc., defendendo ·o seZJ,, pero nen ¿c6mo ocurre ese milagre? Con duas Leis ou Ordes Mi- «nos sacaron a língua". · . 
chisco pasou 0 mesmo coas_'galegas que nos de - nisteriais: · E logó, pregunto, ¿para nós non hai Direitos· Humáns 
bian representar, que .talmente parecian mu.di- A do .Ministério de:¡. Facenda de.18-5-76 para as p,erda$, a·plicabeis a nosa voqtade de supervivéncia?.-Non, hai Leis: 
ños os pro bes. _ · e a Ley de 19 de Xullo-1979 de Presupostos para as gañán- · .. A de Expropiación con carácter de urxéncia para facer 0 

?E logo que se podía esperar? iNon hai cias. princípio do choio a nosa canta,~ logo, para rematalo, duas 
mais,-eera que a que arde! /Non son máis -ben No cuaderniño a que antes facia teferéneia faciase un . disposic'.ións rnais que repercutindo, no seu dia, no Erário 

- peóii$ de partidos centralistas?. . atinado xuício da improcedéncia das duas operacións, e o Público ainda repercutirá en nós.- Aclaro, agora dirán ·a 
O qiie suscrebe leva xa case catro anos loi- -mesmo tivolJe que pasar p.olas mans aos nosos diputados quen queira escoítalos que estes benefícios quedan de rexi-

tando sen desánimos para dicerlle a todos eles o . através dos seus partidos, como taÍnén debéu leelo o Sr. Pre- men ipterno.- De tal "Rexirnen Interno" vanlle pasar a con-
que éstá a acor:te.cer na nosa terra. -A inda no sidente Suárez a quen tamen se lle mando u ao Grove... ta o Estado cando lle devolvan a Concesion, que xa debe 
més de Agosto pasado deulle o ultimo toque pa- Pero imeus compañeiriños! 6.000 millóns mais ou me- faltar moi pouco se algun outro Decreto, que lle saque as 
sando aos· seus p"artidos un cuade.rniño titulado n9S que repr~senta o d1oio, iso n<:>n · debe ter nengunha im: perdas do próprio coiro, non o remédia, 
"Comentarios a la Memoria-Balanee de Autopis- . portáncia para a economia brilante do Estado, -nen sequera Tanta inxustícia moito nos doi aos que vos estarnos se-
tas del Atlántico para el ejercicio 1.979'" cando se pensa que tales ·cartas son os necesários para crear ·guindo de cerca, e por iso chamamos ·a todas portas honra-

r . iCoitadiños, diso eles non entenden! Segue 6.000 postas de trab~llo estabeis. , das para que nf2_S a~uden a poñelos o descoberto.-Asi nós, 
.... vixente o dito de _Castelao: "As vacas galegas Pois non, -as nosas Señorias nen fan interpelacións sobre pequenos propietários que sempre estivemos máis ou me~os 

han de pastar en Galicia pero por os tetos en o asunto nen reservan -a sua confianz~(até que se aclare por- enfrentados con xentes como a da Dirección de "A Nosa 
Madrid" ¿Qu~ importa que a nós._nos esqujlme , _ que;: se lle da a uriha empres.a privada tal regalo. ·- Terra' por diferéncias artificiais de s~sgo político, vemos ho- · 
a Autopista ou q'!len sexa se ao fin todq a_ de . Aqui hai que ·-dicéf" tamen que nos últimos tempos na- xe con ledícia como nos brindan as suas páxinas para espa-
quédar na casa?. . ceu un parti'oo redentfüista, chamado precisament~ Partido llar as nosas inquedanzas. 

. , :; . . . , Ga1eg1;1ista Use· despertara Castelao máis ·de catro mqn:ia~ . ~o.uco a pouco hase de ir. a brindo a plena seguridade de 
Este comentárfo ªmarg-0. ·ven a conto ._ do .a_núndo que .do. sustot) q,lie a través da "Comisión de Estmlos tamén de- que as divisións só han ter un cariz en Galícia; 

nestos dias pasados ·puxo Autopistas- do ,Atlántico.na maio.- ,b_eu de leer o trá.balfo ¿Vístelo rebulir?. Non, nen econo.µüa Dµnha banda os que loitamos por ser libres de sambe-
riá da prensa do país ·convocando a Xu~~~ Xeral Extrao~di- - nt;n pastos qe tfab<t11o ná terra deben ser da sua competén- sugas. 
naria para' o 'dia:25, onde, com(i»pu_nto 1 $e ,q~: ."Ampl!ación .. cia.-Iyláis berrlle interesará unha vía r'a.pidiña entre A Coruija , Doutra os que non lle importa 0 sofremen to do seu po-
del capital social por destino a.'. dícho fin del sal,do d~ fa .cuén- e .Santjago para' andar máis ·axina de tabildeos. ¿Que iso te-n . ba con tal de que eles medren de calquer xeito . 
ta. Actualización Ley de Presupuestos 1.979','. . · utÍ costo ins.pportabel pata anosa natión?:. Que tanto da, iSé . A partires da semán próxima (se nos deixan) empezare-
! . ._. ·, · -1· ·. · •·. . .• ·· ~so fose o :Lmeco! Ainda falta ver o que nos vai costar .un Par- 1120~ a poñer máis en daro para vostedes ~odos, homes e mu-

A rriáioria da xente, deseoñ'ecedora do que hai detrás, ·_famé!lto de rriáis de los s~sudos varóns para arreglalo. , · lleres sinceiros de Galícia, 0 que foi 0 negocio da Autopista 
ist-0. no· lle di nada, pero enseguida -lle cairá a _v.end~ dos olios ,_ Mentres,_ máis dun·m)llar 'de pequenos ·pfopietários de : · no exercício pasadq. Verán cousas escalofriantes. 
cando sepa que esta Empresa levando perdidos. máis de 1,0,00 ,9en~ rurais, -representados ;niinhá" Coordinaclora, berran e es- Deica logo pois iUnha aperta! 
millóns de pesetas na explótación, ou sexa po·r riba da carta caljfan_se contra .:_un muro- qe sil~n,c_io e. bulr~, ano tras ano 
parte do capital que puxeron os accionistas_. non. só esa pcr~ denunciand~. barbarida~ies.-Cand0 nqs· deix.aron falar_ cara .a T ABANO 

·-' 

-SOBRE R.EPRO[)lJCION-E POBOACION 
1 '(" I ,._ - ~ i_ • Y'. • -

. J · . .:- - - t~ 

' E o meu desexo i_ntervir cos meus c~~entários sobre ;-;por que c~antitativamente hai que supor que se a;un:t~·-á 'aque.las épocas temporais, máis bu-menos longas ,_ nas que o 
os artigps que Anxo Rodrigu~z leva pub.ricado, xa que me realidade- é da~ - influéi:icias ambientais; é dicer, xenqJ:iH9.:e . cre~mentd':·idemográfico sofre · bambaneos, cantitativos p.or 
interesa o 'tema, .e levo collendo o fio .dG_, mesmo desde .o ; pa-ratipo vai· a -Oepender .á vindeira -constiru_ción da persoa- causas diferentes: económicas, sócio-culturais, epidemioló-
numéro 121 en adiante. Quew ·que fique clarn que -non é-a --: a· nivel som~tico, de persoalidade, sicolóxico, etc. ·xícas, conte:odas armadas" etc. , 
miña intención a de replicar a laboura de-c Anxo· senon · dar ~. ; Por outira bandá';;·-penso ·que -non é unha comrariedade __ Ollando outto·- punto, non poido estar ,dacordo co au
ómeu enfoque.· '. · · •' ... ._, . <~· ; -..: .- . ·'"'· demogfafic~ -0 •frito .-de que .. as.famtliás ben acomodadas se:.. · tor. Refí.rome aó enfoque nacionalista do tema carid0 di e 

' No, número 121 petiso que ' é conve.pente !:exainjnar ·p :·x-an -.as ·m.enbs prolffiéa:s . .'"Ikro beri"pode considerarse .como _afiima a tese <le qqe o -creciemento demográfico é-necesário 
resume que A . . R. escrel).e do ~a pubric,ad0,-. de.vatic~ira.J;I1en t tmha .~ontrd':r¡:iedade -se fixamos a mira nos efeitos de índole para a nosa nacióo_:· ·P·enso que por moito que crescera Galí-

_lt· .· ·_ · . .. . . .. _ .... ,·;,· ·; ..: , -':. , · - social e c,ul~ra-1. Rorque ·¿qúe' po'de· f~cer e como vai subsi§- cia demograficamente,,non se ia a resolver ninguns dos.pro-
A. R. es.cr.ebe .... "atribue unhas determinada:s- c-0n~e-r :! tir-no noso-~aís." ·unhcrfámilia modesta con _un.fato de ·fillos . blemas que nos baten no actuaL." st;ltus" sócio,político-cul

.. ,cuéncias ·xenéticas ~ - ambientais aq compor~~mento re,pro- ,«Glettás? : ·A<f: falar d iai -tiúe ... ter ~ rríoi · en= conta •a formación tu·ral da mesma. A resisténcia frente ao. está.do colonizador 
dutivo dunha sociedade" .... . . . :. . -. . . . .cultural.pasfdases so dais-:- ~ '"-· • " r - • '"' · non se vai arranxa:r; isto tén que surxir por o sendeiro cu J-

.. Non .poido collc::r· axeita,.damente o senso desta frase; __ , . Penso ~ue, o feito ;de que desde :o derra~kiro carto ·de ' tural e da . loit~ popular. Un exército por moi numeroso 
vero.' sen. dúbida, .eu ·en:tendo que_ as Ú;°"ieas_·consecu~i:cias , ¡S~c_ul~~ se -,n~te . un ,<l~sce~~<:> -·?o ·éiélo d~mogfafico hai~ · 9ue que S~Xa non gana a C~ntenda se non dispón de -~eios axei-

. _a.IIlbi~n..t~- .9!!-~ ·pndenan-ae_arrear serranras . demografücas.. atphmlo a ·toma de co.nci.encía, pola .. soc;1edade, da neces1da- ._ tados. Tartlpouco esto u d1 1 cordo no que se refire ªº.! ~nve-

Clar? ._ q_ae; ao ~ome_ar ~sta p~labra ·_non ~~-' ~óde ' e~~uecer_ d~··'. de -d: millot~r ~s.e0n~i~.~orrs: ?e :vi~da ~escendencia ;xa q\.l~e llec.iméhtC:) rla: pó'boaci6n galega. Sen · ·dilbida en 'Gal{ica hai 
cole~tlVldadei: e . • ~ª p~rso~ en s;: Se a. colei~1vida~e e ga~de~rn.;· '. os :.sistemas~ s?c10~póhti.cos _~o-c~i,denta:1.s n?_n. lle oerec~u ~moit3.s persoa:s ·vedrañas porque está envelleciqo 0 sistema 
e dicer, se o hab1tat esta superpoboado-,' leva; consigo ' :outras· a.lterµativas. Na _nesa Naciop UR"IT:ll!.nn€-trO, un labre- · sócio-cultural-econótnko e entón os xóvenes vemohos . na 
u~h~s --co9secuéq.cias:, ~haboli~mo; caiñe;z~ etc: ·dep endendo ; "g.o, ~un obr~!~o .:dun_h~-"· exr:lot~ción ' etc~7 cunha~ descendé~cia- 'riecesidade de emigrar para' p,oder " levar. a terrÍ'ío a~ no.sás 
drr.~itamen~te da:, c~.s~-~ . de s~ci~.~ade que se tr~t_e;, ; ~.e conta" ' S·~per!lumarpsa · ._se~ia aJ~o asi. con:io p0rse <unha corda ~a , inquedanzás · alo orid~· _topam_os os ~hqs' ~xeitados · -~u ¡ 
con r~~ur.sos ~co9o~~co~, -~~Pa.~_iqade _e ·preparaewn<~~lt~-ral. ._ g?rx~-; para1.que m:~ ,. po_rdm ent~i:der .be? :aqueles ~-0s"'q~ · 'pensari · Vds c¡tie .eu· -(e con1'a · 'eu ,todos ps gal.eg9 ~ que 

__ Q~-,IJ-.º?1· .. ~t~3: ~~b~ -?u ~~.~io~_,viy~,~~nro~~~B .n~nhas.·cir-c::un-s+; ,. p:e~so ~aor· ~~creb€t:"f"'. N<ycaso a~ncliro~ ~aJi~ia .segu~na fabn- andan polo rrü~ndó)~ facém<;>l,ó por capr_lcho!-: o .máis 
tancias p~opnas _ que o aesem~Jlan dos o_utros. Pen~<!o ; ea .· candO'-.emigrantes~ · ~· ~ente,,p-~ra .. sufrir., co seµ __ destmo .n.egro '· 1amentábeT de rodó· isto son as· éonsecuéhcias· de orde 
nós _'t~no qde ~ic~.9-~~ ~ -~fosa ~~~cj?n seinpt~·foi moifér~-ll ,' __ colgand9 dt,' gor~a·_~ .en~ón :a ~.ar.x.ina~i~n . au~~ntari<1: moi, sicolóxico ' q~e· se P.roducen en móitos emigrantes galeg?s: •. 
en c?n~_ª'.'~~- opm1on: d~lgu~s· !~a:mda, que hoube:i;a,' e s1ga,,t,to.; Oµtra l~a hril{lrlll;: s~ ,-~ con,~~~~:P· _'SOc~o-p~h~i~o d,o,·noso :que no ·: vérárf p"ódern0s ollar' nas nosas ' praias 'do 'Atl~~tito . 
habe~do '_~di,hl;s parep~~ , ou. f ~O:íhas ester~ ~ f.ley~~~-~ ~e~ , re~ ..,_P~ }~ .JP~~ d~. tot"'!l opos;t~!ºIl)l:O · l!-t'.t:u;l .,,.En:-Gah cia b.en: PQ- . ; fomuhic'án<i6s: ·'en álemán, . ing.l~s, ~ran_~és , :'et~ .. n:i~l faf~do, 
solver -o · pr9ple~3: a · ca~s~ .. , dg retraso .~u}~u:c:.~l : 9~e _n°?--~--q:l'~m~s . colfer tod~ · _os..;,.e-~1graptes, q~e; anda~os P?r . e~t~. . renuci~ndo <leste _ xeito a sua ·propria . on~e, cult;ura ·e. PFr~o~ 
corro:- ', e_ co!1:? ~~m~~-cue~ci.~ .de~a alta fernhdaae ; a !al~a -~undo_ de peus -~ª' qu~:. -Q . i:os ,~~_1s ~ fonte i_nagotabt;l de nalitlade. Só ·retornan a Galícia por ~ese ~erftimento de_ ~au-e : 
~tmsis~e-~a se;10~poh~co q~ear~anx~:~ _c:noso\ais~,inos , bwm_asa eDj, relacion ,c;_o --_ hab1t~t . J~e10-5sp~cial). A C,:QJ!~O dade 'epola ;mor.riña~ ,; ¡ . - . " .. 

nve~~s 'qu~ arr.a:trar~~~ por os 'camq-1os '<:13: ·emigraci.?n. ·(tt -·con: 1~to Pq.dese . faQ.er-. ~ "per~uq,ta; ~Q~e sa.1a_ hoxe en_:?ia . ,.,, ·Non- erlteridÓ -por · que unha reduáón a 'ó ' cre_éim~nto . 
seguiremoto' fac~mfo -~te _'que ~5,te punto n~o no~ se po1d;t_ ·GallCla s_e a~ remes~s-,dos' enugrantes fp~al} a.ficar nas. !11~1:1S . dettíogr~fic<;> ién: que -. colocarn~S'· ~uJ'.lhas · ·c<:>~ditióiis -~e .: · 
~esolver).,·~espo.i~. ~ota~~~ sobr~- es_te punto por ser o_-meo- , dunha ban~a -enteir_ame~~e . galeg_a c.onrr:o.lad~. polas- mans · inferforidade l'~speito Catahmya .. OU'·-·Euskadi, por ··ex~m·-

f~:r~~~~\~~·: ás. ·c~n;dcué~ciis·~xetiéti_éas se r~!ere/~u~ moi 1 ~-a~i~-~~ N~~n:.i '-~~~i~~~i~~:d!r~~~~s'U.~h~~~~1~~á~sª·.;rC:s~:. :- ~!i;i!{S¿f t~~~~ ~~¡sg¿~~~ ;~:~I~nj~o~~~ c~uhlia ª~fri~t~! , 

d~sca?1:l.nado ando eu ou se non, penso .que ~Sf? non le~a · pera ~ _ch~a ~e n~~ez~~· Ne~te suposto o cremmen~~e:. d_~- :: irj.yersións :-den:i~gtáficas -rfti'ais-:-~·(de aq~i· ~ n!cesid,~.de-.~esa . 
verac_1da~~ ,alguJ?-h~ . A. ~· porque .na trans~is10n de, p~is mografic?, :s~~t ~ais vi~b~l a:nda que nos vexo conv:~~1epc bantá á"ca). f~-xeif al¡y-sión)?.pondo n~s man'~. d?s oaml:?es~~o~, 
-transm1s10n xenet1ca oen entendido- hai unha lo xi ca te un aesenffe~o:.:dq. d;:.t.sppto, proft~ag9r..: que, mais .. ou: instr:umen fos· e- conéiiéióris axei tadás ási :este véríase reah-
ce.ntífica, -~:º·? _ f~~to_ ~e que u~ha familia teña moitos deseen- menos -~ºd?s)e~v~m6s : de~tro_. -~~?nr§l>$~<t1:1F~X~.;'!t~:t:C~~)~~._ zaqo e non teria a necesidade de es¡ar a~oballado na _lagoa · 
de~tes nop_ ~ue~e- qicer que e~,t:n. van.ª t.er, u.nqa herdapza , ppnto de· ollª'dá, _,. a. - pr?p~ia fam~lta .·g~l'.e~~- s·~ri«..- ~onscisnte· .~-- ~~gra ,dá ~migración. · , ·.. .. . .:._ . . 
m~1s es~agad~ que unha que te,i;a. un_ f1~0. ;o porque, _?e s~r··:. por _se mes~a .Pª~ª ~e~edil;(3: de:ce:ri.dencia a xestar segund~ .. _· Finafinente, ·ª'inda: que fiquen moitl!_$' col.lsas"m;> ~-tmte~~ . . . 
a~i, ent~m f~na falta levar a ~ab,o ~nhas ,~e~idas _d~mogra- as crrcunstan~~s i~divid~a~s e .~amil~ares de cada cal .Penso · ro ,· quera volver <(:pórde manifesto que. non é Q· rµeu desexo . 

_,. frcas hai mo~to tempo. ~ yammo~10 xenen_c,o familiar sofre q_ue cada fa~iha ten odireito mto-cabe} de"~t~! -~· ?esc.enden- 0 de di"esti~nar a;,;:iI{teresante laboura Of An'*~l Rodrig~ez, 
.' · ?"oques debido ~ mutac1óns ou restruturac10,ns _dos compo-: :ci_a que. c;iueira, pero _non_ procre~r ao .t~p.~un _se~_on con.-res~ se.nón a ·de por o -inéu ~g!auciño de area . . • · :.· ~· ,. . · 

nentes e_strutu~a1s d~s- _cromosomas, ,consecueJ:?.cia de cousa-s ponsabihdade e conciencia das crrcunstancia.s. ~· - .. · _ , · -,,.,. · .. 
ben distintas e ?íoitas· $en . c~ñecerse hoxe en dia. .., . ,. · Re!erente ao ~~do dem~gráfico, penso. que-a defi~id~h ·: , :~au,dos Naciq~alis·4s. 

o que esta· ben claro e que do conxunto do patrimo- ben p01dera ser mais obxecnva cara aos leitores non enten- · -~ ·~ . - r 
.. nio -xenético qu_e leve ou PC?rt~ a persp-a cualitativamente di4os na matéria. Coido que se podía definir coma _.-:.._.

1 
.• MANOEL .l\.t -NOGUEIRN 
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ESTADO 
PA.ISES CÁTALANS XAVIER ·ROMEU 

.P NOV~ DE OUJONO.Í Eleicions ·,e., Po~ug.al 

OBXE-TIVO: DERROTAR: A AD A ·UCD E A LINGUA · C~TALANA 
Tal . vez coste un pouco aceptai: polo seu escueto simplicismo 

unha afirmación como por exemplo se<> estado das antonomias, que 
tt)i proxecto da UCD, seguro que ·non nos interesa (nes(e caso, com 
ii.outros moitos a expresión proxectos de UCD significa naturalmeti-
1.e, proxecto de UCD e do~ demáis do ·_reformismo consensuado, ii 1· 

,;luindo a leal oposición). . 
Pero esta aseveración elemental pode ser ilustrada nos Paises Ca

taláns sen necesidade de trasladar:se a Andalucía, ou a nacións como 
.Galícia ou Canarias, · onde as cou~!t_ áp11.recen I1_1oito máis claras. " · . 

lNACIONS AUTONOM.AS?' 

Non é preciso recomezar a 
:.'.: scusión de sobras coñecidas so
b e os imensos intereses que se 
vt ntilan no estado español su-
• .... tos a unha condición básica: 
democratización, autonomiza
ción, orden público, etc. Todc 
isto coas comillas corresponC.:rn · 
tes e con un completo resum .P 

que o engloba todo baixo \ ' 
manto paternal do estado, alleo, 
0 es'tado das peculiaridades 
réxionais, nunha palabra, o esta
do das autonomías. Todos os 
esforzos serán poucos para 
garan.tizar este modelo de es.~ii 
do, o estatuto de autonomia , o 
estatuto dos traballadores, as le1~ 
antiterroristas , as policías es1 e
cializadas en case todo menos r.o 
servício público no metro ou ne 
au tobus, a nuclearización impos
ta . etc. 

Esta é sen dúbida o proxec
w de UCD para o seu Estado de 
Au tonomías, para a soa '!ación 
de nacións, onde unha nación 
trn adquirido dir_cito de conquis
ta sobre eas outras, e, sobre to
do, donde hai que oferecer a uns 
grandes intereses multinacionais 
e trilaterais a imaxen de España 
chea de españolitos mansos, 
agradecidos, peculiares (unhos 
máis peculiares que outros). Coa 
condición de permitir certas 
peculiaridades a ilusión de cha-
marse nación (nacionalistas . 
segundo o texto cosntítucional 
de mil novecentos setenta e 
'oi to), logo chamaselle 
autónoma a cada comunidade. 
P' culiar e o miragre xa se cum
phu . 

AINDA O LEMA CLASICO: 
DIVIDE E VENCE RAS 

Falando en prata, a este 
· milagre chámaselle operación 

Rdórma. Ou se ere no milagre 
o.u non se ere. As ' cuestións in
t.trmédias son dif ícies e in está· 
.beis. Polo que a tendéncia a po
larización refo~mismo-indepen-
dengsmo é unha constante que 
se repite sen parar. · 

O reformismo ten unha cara 
oficial, que é ·a confianza otorga
da por Converxencia i Unió ao 
Goberno Suarez, que é a acep
tacción de a nuclearización dos 
países cataláns e a sua ·sateliza-

. nón, gue mesmo .nos debates 

. 1arlamend.rios (no parlamento 
..: spañol ou no ·rexional catalán . . 
.- ,nde a "esquerda responsábel' 
1ferece a alternativa responsábel, 

¡1ara reformar a máis 
responsabelmente, o Estado 
:=<'ranquista. E ten unha cara, 
non sempre oficial, pero tamén 
efectiva, que é a da rexionaliza
ción disfrazada, a da desraciona
lización, _.a do tópico de ""~'' ' 
imos fuxir do centralismo de 
\~adrid para caer noutro máis 
~"1·)ximo" etc. Esta cara non ·0 ::1. 

Cié!.· e esgrimida polos grupo: , 
ur116ns ou colectivos de Catalun 
ya, do País Valenciá ou das lilas 
que utilizaron a consigna "So
cialismo, Independencia", para 
así negar a realidade nacional e 
facilitar o traballo aos reforma
dores-rexionalizadores-autono-
in izad ores do Estado. . 

Esta cara non oficial do re
formismo preséntase claramente 
produtiva aos prestidixitadores 
da nación de · nacións, xa que 
permite enmascarar aquela cru
da polarización reformismo-in
dependentismo e levar os deba
tes máis escabrosos "dentro das 
xustas medidas, sen crer en ex
tremismos dun ou doutro signo 
que condemamos enerxicamen
te, non perderemos a serenida
de". 

Algo disto acaba de ocurrir 
no País Valenciá coa decisión da 
Comisión Mixta para a 
aplicación do Decreto de 
Bilingüismo, disposta a inve car 
unha língua, unha ortografia, 
unha nación e o que conveña pa· 
ra facer frente ao "imperialismo 
catalán". 

A potenciación dunha forza 
radical ao marxen do reformis
mo oficial, aspira a poder neutra
lizar ao seu simétrko; que é o 
i rydependentismo revolucionário. 
Así, sen darlle nengunha razón, 
po,iese mesmo contestar o 
pro,,ecto uc;,edista via Abril Mar
tollel da creación dunha língua 
valenciana e dando tamén 
acuani~emente a razón aos 
"nacionalistas" .valencianos dq 

· azul intenso no corazón. E iogo 
que non digan que esta .non {: 
a quinta-e~~ncia da democráci<t. 

O independentismo ma 1i· 
fe~touse · por exemplo . nunha 
acción levada a termo o ·pasad ·. 
dia <lazaseis por uns militantes 
dt1 PSAN. de Girona que sairoi1 
rapos os tiduos .das carreteiras 

que estaban en espa.- ol e qu 
denunciados por un Guarda Ci 
vil de paisano foron detidos, un 

O ritmo · trepidante qué as diferentes candidaturas lle imflrh'nc n a 
esta -campaña caracteriza nestes .intres .o proceso eleitoral portugucs: 

- deles_ encarcelado, proces.ado::. 
e _ despois "em bargaronlles ~ ós 
coche$ 0 FSAN l ·uNÍ nou as 
det;eAc ións t an uncm que di ante 
da _ inor":.:::~c!.2. d2..:. ::istitucióo s 
autonómicas e municipais pensa 
proseguir as .~ accións <leste tipo 

Desde cedo a madrugada, todo Lisbo;;i., e un centrO" neurálxico ~om· o 
a praza do Rossio, son un puxilato .entre ·APU, a FRS e AD. Carava
nas, desfiles, mitins, e todo o que e normal nest~s casos. Os propa
gandístas de AD acostuman, por· 0 utra banda, o agredir a militantes 
da esquerda co obxetivo de favorecer un c}imade·terror e impedir ... o 
\'Oto popular democrátieo, eso~cialmente na APU. 

.- ,· • • • • l.. ' 

a pesar da represión. ;. -
Por outra banda os Comit.és 

ú Solidariedade cos Patriare 
C;ttaláns comezaron unhi. cam
pa.na de ·sensibilización e mo'vi
~lZación populares <liante do 

- anuncio que xa se chama ~'Se
gundo Xuicio Contra: do Inde
pendentismo Catalán" (o 
primeiro foi · o· caso Batista i 
Roca) que tera lugar, sc;:gundo as 
predicións en novembro ou de
cembro. 

Os Comités de Solidaridade 
.~omprometeronse igualmen~e 
a. escomezar unha - campana 
e· ntra da Lei Antiterrorista . 
que ten que ser rénovada en de
cembro. 

DIANTE DA CELEBRACtON 
DO NOVO ÓE OUTUBRO 

DIANTE DA c ·ELEBRACIOÍ\I J 

DO NOVE DE OUTUBRO 

\ DIFICÍL SIT~ACION DA . 
DIREITA 

A existéncia dunha débeda de 
34 mil millóns de escudos coa 
ba_nca nacionalizada (popular
mente o "Watergate" por-tugues) 
e 6 affaire do seu divórció nun 
país fun.damentalmente católico , 
fan de Sá Cafoeiro un lider en 
baixa. O 30 de setem·bro ~ a . Ab 
recoñeceu publicaÍnente ··por pri.
meira vez. a posibilidade de non 
obter a maioria. absoluta <iue . lle . 
permitise o góberno en so_l"itáriq. 

. r\lguns ·sec:tores moñopoli.stas . 
\·en-con millores ollos a alternati
va dt: Soar.es e contemplan a po - _ 
sibi li dade de lle retir;ar o apoio á 
candídatura do actual primeiro 
ministro. Indícios fundados fan 
pensar .eñ . que os USA prefiren 
un goberno socialdemócra.ta (PS 
e sectores da AD) ti'po Alemaña 
Federal antes que o mandato en 
solitário de Sá Carneiro e dos -

Para a celebración do nove seus acólitos, de~prestixiado t:ri.-
de outubro (Diada do País tre os sectores máis' co-nscentes 

· . Valencfa) que se val. celebrar cfas clases ·po.pulares e que, entre 
os días once- e. doce, están outras cousas, viabil izaron o au-
previstos · vanos actos entre mento do f>C. 
os que destacan un mítin in de- A .es~alada de précios, a poi í-
péndentista no que fal;lrán diri- rica permisiva coas agresi~ns mo-
xentes do PSAN e como invita- nopoli~tas, a via l ibre á contra-
do de honor Mikel Castell de rreforma -agrária e .os ataq~es á · 
HBf acto que rerá luga_r ·o .dia Constitución e -ao Consello ·da 
once pola noite . · . Revolución (símbolos :vivos_ c.1€ 

Para o día doce está previ.sta . \bril do 7 4 e aos g~e é moi sen-
unba concentración na praza de síhe.l 0 pobo portugués) son . as -
touros de Valencia coa preséncia· medidas contestadas polos .sindi.-
de representant.es de Euzkadi, caros e as organizacións pop:ula-
Canarias, Andalucia e Irlanda e ~,_., c..: son. a Espada de Damodes 
pola tarde unha manifestación · .sobre a .cabeza .de Sá Carne ir o , e-. 
pola Oficialidade do Catalán no · da AD. Non -debe.müs esquecer 
País Valenciá. Os actos do do- qúe a· Inter:sindic~r -:-que 'apoia· 
mingo convácanse . l;>aixo a implícitamente a APU- ten mais. 
consign~ "Contra o: Estatuto·. Es- de millón , e _meéi¡o de afiliad.os 
pañolista, o Autogobernq". (o 76 por _ten to dos _traballado-

Até o momento d~ r.edacrar. res sin9icados). No Alentej9 o 
estas liñas· non hai publicament~ 110berno AO--ten ordenado ocu-
noticia do resultado das negoát- · 

0

paciqns sa1yaxes de 64 . Unidades 
~ión~. co PSOE que pretende Colectivas e C0operativas, o qu.e _ 
participar na ma!life.sra,c,i{>n . \la . . , r_ep.~es.e~}~ v~rios . c.en~o~ d~ _miles _ 
tarde impoñendo "liherda~e de . de hectareas e -cada un ha_ clelas · 
bandeiras", ~ dicer, bandeirá.s _perda elei.toral - par~a AD · e· o jrt-
coa franxa azul distintiva da ci- cremento ·da · preséncia · d0 PCP-, 
dade . · de Valencia .e adotada que xa en 1.979 acadou má.is .d~c . 
como simbolo rexional valencia- SO por cento dos votos. · 
no polos anticatalartistas, e ban-
deiras españolas...repuhlicanas. RESULTA.DOS, 'PREVlSIONS · 

- - Pode que ·a dicotomia re- -É FUTURAS ALIANZAS 
formismo independentismo . se 
·materialice de forma clara a con
.tu A dente na manifestación «Ja 
Diada Valenéiá. Espern · poder 
contálo. 

. Un dos . slogans da campaña . 
da APU é "dnpedir as alirm: a 
do PS coa direita ". Efeitivarn L"-1 
'te ·; : com~ sucede.u no 7 6, ·o PS 

firmou UJ1 pac'to cóa .CDS e é se
guro que Soares volva repeti r a 
maniobra do pasado ~- tenno de-
clarado en oca:sións: "hai que · 
agardar aoque lle acontez.a a AD 
dcspois da sua derrn ta ". E case 

· nídia· a intención do PS. de nego
ciar cos "sectores progresjstas" -

.da coalición hoxe no .poder con 
tal de ter unha particÍ_pación no 
goberno e de impedir a chegada 
ao ext:cutivo do PC. O PS na rel)
nión da sua Comisión Nacional, 
en xaneiro <leste ano, colocou 
como obxetivo deitoral "impe· 
dir o C1:ecimcntu· da APU". 

Yóla contra, APU decl.ara re
petidamente qu(¡'. sen a FRS e vi
ceversa non son alternativas con
tra AD e que somente -a maioria 
democrática, que será sempre 
·APU mais FRS, pode decidir so 
bre a formación do novó. gob~r~ 
no, a sua composición e a sua 
política. A ventaxa actual da di
reita sobre a esqueda é só de 5 
escanos, ben escasa. Se unha fu - · 
tura alianza FRS_-APU consegui 
se salvar esa diferéncia á Consti 
tuci-ón, as naéional izació ns e os 
d1rcitos dos traballadorn fica
ri c1 n_ garantizados. 

Per.o para forzar ao PS ao pac
to de · esqúerda compre que APU 
c.onsolide a sua influéncia popu ~ 
lar e o · reflexo eleitoral conse-

. gu .inte. O Servíciq de Informa
ción e Propagaada ~ do- PCP r.esu
m!a o . .l. de outubro esta inten
c10n: 

".Un .numero crece11te de e/ci
tares de. se'ntime·ntos éiemocrát i
cos comp,rende que o voto na 
APU é o único v.oto rea,l-me11/ {' 

·seguro. para· únl~a ·aUenia.tiva di:
_ mocrá ti~a, parit un gób,erno t' . 

t111ha poli Úca democrátfrfíl.S capa-
ci 's· de re-spu_ndh as- aspiraáóns 
p-opulm-e~, dl:'fender- o Portugal 
de· Abril e i'esolver q_s pro.ble111as 

. . _,, 4 ... ' 
.1u1c1011a1s 

DESENROLO DA CAMPANA 

· · De.sde o· in íci'o da campaña, ·n 
. ·15 de setembro, a.fié o peche de.sta 

edición, os comícios e sesións de 
· t;s~larecimento. sucéd¿ronse a un-. · · 
ritmo vertixinQs~ . . Á AD cc»me- · 
zou utilizando os _ méios de co
,municación ao seu alcance (espe~ 

' cialmeme Radio .e TV. o . que 
pro"vocou unha folga -de _xornalis

- ras .. en defensa ' da _ Jiberda_.de de. 
e ·presión), tentando -erix,ii:sc na 
.>. · ·rnati ·;1 qu.e mi . r :1pa1 k 

= lPASA A PAXINA 14) 



O MUNDO 
EL E e ·e 10 Ns EN P O .R JU G ¡\J • 

. AS COA..Ll~I(),~~ 

6s portugµeses · terán duas elccció.ns antes de .acabar o a.no 80 e, _, 

:presente: unhas parlamendrias en outt~hTo , da que sairá escofü1 üo .. ~· .. · 
pi·i 1 neir~ m~istro ou· xefe do goncrno , e o'ut:fa · en decembro,.da ~111; · 
saíra-eleito un· Presidente da Rcpúbli ~.1 oa xefe do estadó. 

e o ·tráfico de armas. -
.Mesrño teñen aparecido bi- · 

i ktes d·e banco coa imaxen de 
-Si Carneiro criticando as suas 
~·iroplicacións .no ~ "'Watcr[!:i r1_ 

- A estas elecci6ns asisten con 
posibilidades tres grandes _coa _¡ -
·ió ns política~. que r'epresé n.ta ¡1 

as.· ·tendéntia.s pol íticas ·rnáis · rm ~ 
· ·portan tes do país: APU ·"Alían
~ª Povo Unido" - constitu ida 
·poló · partido · Comunista Po-m .i 
gues de Cunhal e o MDP-CD E da 
<;ua. 1nfluéncia- , FRS "Frente 
Republicana Social~sta" -cons
ti ru í da · polo Par ti do Socialista 
Portugues - ,PS - , pola Unión da 
Esquerda pemocrática Socialis
ta UEDS - e Alian za Socialde
mocrática Independente . ASDl
e AD "Alianza Democrática" 
constituída polo Partido Socia. l
t.lcmócrata ---PSD-, · Centm 
Democrático Social -CDS -
dem ocristiano e .Partido Popu 
lar ;\'\onárqui c;:_o - PPM-- . 

A estas grand es coalic1on , 
J\PU, FRS _e .AD hai que unir 
J PSR - Partido Socialista Re-
._ o: ucionano··- PT - Partido 
Traballi sta-, PO US-PT - Parti
do Operário da Unidade Socia
li sta e Parti do Socialista dos 
Traballado res-, OCM L - Or
ganización Comunista Marx is
ta Leninista- , PCTP-MRPP 
-Partido Comunista dos Tra
balladores Portugu eses - Mo
vimento Revolucionário Popu
lar do Prole tariado - , UDA-PD · 
.Partido Demo crát ico do Atlá n· ' 
ti co -e Direit a Unída- coali
ció n do ~m N, .PDC e '. PDJ>-FN 
q u e~ levan a cabo un ha ca rn pa ii ~1 

morna e sen maior inc jd énát 
para con respeito aos resultadós 
fina is , empregados alguns só 

1(1s _meios de comunicación .. -rá
cJ io e Tv-· · nestas eieccións xc
i-a1s . . 

O elector portugués vai ter 
en frente , ·vote a quen vote , a.~ 
t res grande coalicións, cada unha 
delas coa sua alternativa polfrica. 

· - APt; ; coalición do PCP ·co 
MDF -CI:»E posibelmen.te asq:n 

- derá sen deixar de perder . a sua 
"fisionomía co'í:nunis~a, apesar 
.. de non . apar~cer no . boletjn de 
·voto a fouce e o. martelo . Hai 
que ter •presente que· représe.n
·ta o _partido c9 Sindicato roáis 
forte de · Portugal a "Intersin-
dicaJ-Cofe_dera~ión. GeraL de . __ 
Traballadores . Portugueses" (1 N.-

- CGTP). Apoia a Ramalho . F-a
nes para Presidenta : .,

0
da ; R~ p"'u

blic~, oponse ao ingreso na CEE 
..: ·1a NATO e tan boa:s r.elación s 
¡.-Íc 1 í ricas coas . e~-c~l6n.ias ';10/ · 

. _tugue.s_as da. f}fr:ica _e os gobcrn o~ 
r_rugresi.stas . q'ue .as preside re .· · 
A . F-R,S , . coalición .do PS rna" 
~l ; ! l .J~ .. e ~SDi._,: .levaría,, p9;ib et-

. m elnc· como pnmeiro mi.Ais t ró 

a J\fabó .Soa:res e apo1;1 .1 

Ramalho E-a.ri.es para a Pres.1t 1 1·n ~ 
cia .dá: Repúbliéa. Opta pola ,td c- _ 

. sión a C. EE ' e a.: ... reg0·ciac-i'ón rc 0
-

p eito ao tema da .NA'ro, presen 
tando un : programa de 25 pon 
tos ecónómicos e sociais e ime"" . 
diato.· praz9, -· -

f\ .:\D;_ coalic;i6n do PSD, 
CDS e . 1~.PM, levaria éomo primei
ro 11iín ist ró 3. Sá Carneiro , caso
dc nl1 - 1..' rc 11 ·:1 ma.i_oria, e apoia. ;w 

xe nera l So:ires Carneiro q];!et'1m n · 
1arti c1po~í na · revolu Ción do 2 5 
de ab rir, de tend éncia dire itista 
e organ izador da recente Asocia
ció n dos Comandos Militares . 
Opta ·esta alianza de partidos t ~ e -
carácter eleitoral pola revi-sión 
constitucio nal, o ingreso na CE E 
e na NATO_ e a liberalizacion 
económica portug.licsa. 

. f'.S Ló"ITAS ELECTO.RA ÍS . 
AÑ.TICIPO~ DA LOIT A POLO 

- PODER 
Para ' conseguir cada ~gn.i n~- . 

CJÓ n electoral convencer aos 
\·otantes futuros estanse a levar 
adiante __ en _to.do - Portugal as 
ca'mpañas electorais en comícios._ 
e .festas populares , atravé~ .. da· 
rádio , e ·da TV e: m esmo . con 
campañas. d~ _desprestí xio : per
soal con maior . ou menor fu·nda-

-~ent~ . Mentr~s o ·chamado "W?-- · 
·tergate portugués" que · inculpa 
a Sá Carneiro ·de AD co·n· nov,Ós 
J.ados facilitadQs por "O diário~', 
de influéncia . PCP, de abusó de 

· purtugués '.', cgincidindo co-, 
· · ú lti rños ·do.curnentq_s publica.Jo~ . 

_sobre _o tema- por ·''.C;:>: diá1 1c) _' . 1 •". 

. pasado : i 6 deste me·s., co _m o ti\'<i 
. de a.presentar unha perr{·anda xÜ
Jiciária este xornal. · 

- _A campaña ~d,o -PS e dq PC 
tenú. ~educir_ a9.· m_?.~_imo as posi
bilidades do - pri~eifo ministro 
s~í . Carneiro , que- non tivo re¡")a 
ro ~;~ ·én apresentatse en TV' d 1as 
,t ll[C S de encetarse O pcri< l ! 1 

- lt'c tor_a l, se ben os cfrc':' lo::._111 ' 1 

ricos non consideran via bcf Lle 
omento -Unha alian za par la 

.111enfária dest~s do us partidos 
-na futura AR~ (Asambk1a 
d: _ _ Republica) o u Parlam en to 
cr.nno alternativa - estabel de c:-. 

g u erdas en Portugal. As dife n ·n
cias _parece ser que estarían mái:-. 

n política exterior do que infe
rior; tanto a nivel'- de empré.s ta 
mo económ ico e ou t ra:s axu da'> . 
canto .a n ivel mi litar (NATO _ 

-bases USA,.etc). _ 
·: Sá Carneiro xa advertíu qu e 

non admitirá. como Presidente a 
Ramlho : Eanes , polo que pode
ria producirse o fenóm eno de se 
crear unha nova crise política 
g.rave en Portugal , m esmo des-

- pois .das _eleccións de outubro
decembro , ao estar ápoiado este 

_ · candidato presidencial polo .PS 
e o PCP através das suas coali-
cións respectivas, o outro can di
dato presidencial dos conserva-

. dó re-~ . , · · 

-..:on.fianza ao teren · usado él 'e .o -En · calquer caso , apc5ar 
· :-;c u ~ """ irtmr~ ' clinei:r-0 da 7bi:nea das fortes . inversións en pro " 
rucio-11~li zada ,' ma-r~a o e~cá~1d'af() pa.ganda e slogáns electorais 

- nas liñas'de flG>S.Íbe is votant-.:: s de º-. o pobó portugues semella máis . 
"A D,. Ü<;ieres de?ta ~~ai:fció ;1 - at;_~"'· , · ·: - es céptico nestas el~ccións do que ·-
·can ao mesmo . xornal . "O -, nas primeiras - en que. obtiña a 

. diario'', .eh '.cantq .. is suas fin<!.-11-Z:a.S- _sua liberdade, -
e dependéncias, . ou ao .PS, aluc -_, ·. . . ESper~mó.s o-s reS.ult adós. 

:. Jinqo -aos casos Ba.rreto, Edmun ~ . . _. . 
d (i , etc li¡taifos·' á reforma ·ao ~ ~ ~-1 J·-- ~. · , -- . < , ANTONf0 Elf:W\IA , - . e . . , --< 
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ó~spois de dez meses de tensións entre -ambos, o conflito 
frM~tcirizo que enfrentaba a Irán e Iraq esto4pou hai má_is dun
ha semana. A poucos dias de que Liria e Siria anunciaran a sua 
unificació.n -paso fu~damental na loita contra o sionismo cx
Pª'.1si~mista israelí c·o _seu produ~o;,_ o i~perial-ismo - e os países 

. 1 ~bm1cos apesar dos mtentos d1v1s10mstas, se pronunciaran a 
L1\·or da movilización ,dos seus rccurses ,. humanos e económi
(·1~s., cpntra Israel, .este conflito cntre-dous países non aliñados 
que ,. salvo algunhas contradicións_acusadas do Iran, viñan man: 
't Hlo unha acti-tudc progresista ante o problema palestino e en 
xcral ante as loitas de liberación, abre unha nova brecha na cri
se que atinxe a todo o longo e ancho desta zona e agrava peli
grosamente a sua xa ben deteriorada situación. 

Prec isam ente é esta última circunstancia a que fai chocan
tL' q ue o Iran e o lr_aq , ambos de cari z progresista , se enzafi'.a
r.11; nunha guer ra, que posi belmentc nen os sectores máis rca :-- 
c10 11 ários - do impe~i a li sm o esperaban , e non foran capaces de 
resolve r as suas d i\' erxé ncias -qu e ultim am ente adquiriran un 
to no aute n t icam ente provocador- pu la via po i í ti ca. O Iraq rc 
\'O uc ionári o desde qu e o BASS asumiu o poder no ano 6k, L' 

a p•:sar das limitac ió ns do seu proceso intern o (ilegalización do 
PC e persecució n dos seus mili tantes a raíz dos acontecimentos 
Lk~ ano pasado) en co n traste cunha chea de medidas positi \·as 
(nicionalización de todas as empresas petroliferas antes en 

· máns das m ul ti nacionais extranxciras, transformación profun
da das arcaicas estruturas económicas e sociais, estabelecim rn 
to da reforma agrária que rematou co poder <los latifundistas, 
plans importantes de desenrnlvimento da ·inversión das divisas 
p etrolíferas na industrialización .. . ), mantivo e manten unha in
disc utíbel postura non só progresista e comprometida scnón 
tamén militante na 1oita contra o sionismo e o .imperialismo 
norteamericano, (defender a utilización do petroleo como ar 
m a pol ítica contra estes dous enemigos, defensa da consoli'Ja
ción da OPEP como organización pion~ra na loita do Tercl' iro 
Mun<lo pola recuperación dos seus rcc~rsos naturais, porta\·u1 
destacado dos países islámicos e do mundo árabe nos foros i• 
te rnacionais en prol das reivindicacións do pobo pales ti 11 11 

apoio no se u início da própria revolución iraniana, recoñn·i 
mento, dos p rimeiros do mundo, do goberno do Frente Sandi 
n ist a nicaragüense ... ). 

O Iran, apesar do anti-comunismo dos seus dirixentes qu '-' 
os Ievou a apoiar abertamente aos contrarrevolucionários afga
nos e manter unha actitude hostil de cara a URSS e do scu 
controvertido proceso -utilizado por elementos contrarre\'olu
eionários que aparte de tentar valeiralo do seu cont1do anti-im
per ialista están empeñados en complicar a sua situación inter
n a azuzando aos fanáticos relixiosos contra as forzas democrá
t icas e de esquerdas (destrución dos locais do Budeh en varias 
localidades), cometendo actos terroristas (e -plosión de bom-

- has en locais públicos) e utilizando as depuracións do Exército 
e nas institucións públicas para botar a especialistas honrados t 

anti-imperialistas, co obxetivo de desorgani zar o aparato esta
tal e a vida económica-, manten un ha firme oposición coni ra o 
im perialismo norteamericano conscente de que foi este o cu! - ' 
pábel do seu tenebroso pasado e que é hoxe quen está interesa
do en afogar a sua revo lución para recuperar as posici9ns c~tra 

n~ xi cas e eco nómicas perdidas. 

AS RAICES DO CONFUTO 

O estuario Chad e.J. Arab -co nfl uéncia dos ríos T igris e Eu
frates e zona vi tal para os in tereses p etrolí feros, especialmentr.: 
para o Iraq pois é a única via qu e t en de acceso ao go1fo Pérsi 
co- e tres pequenas illas n o. estre ito de Ormu z (G ran T umba, 
Pequena Tumba e Abou Mu ssa) , s itu adas xunto ao li to ral d os 
·emiratos e de gran valor estratéx ico pois son un punto impor· 
tan.te d e observación sobre as costas de todos os p a íses do gol
fo , parece ser 0 motivo da confrontación militar en t re estes 
dous países. 

Os conflitos fronteirizos entre o Iran e o Iraq foron desde 
t empo atras unha constante que alnda que non dexeneraran 
nunha guerra como a actual tampouco tiveron unha solución 
total. A do estuário eludido non. ·puido ser resol ta nen duran.te 
a dominación Otomana sobre o Iraq (1658-1917) n.':! n poste
riormente despois da sua iridepenaéncia en 1921, nen co Sha · 
nen polo qúe parece pola Revolución Islámica. Diferentes acor- . 
dos sobre o te_ma f9ro~ yiolados ~em_pr~ sistematicamente. . . 

detcr a in tha-il'rn : e ·mais o pa ro . .' · f ensor·a· de t t;í·da•»,a.s" cb c;cc; c;oóaí<; , H:J.S., · a·s sesiun::. ·Je L'SL · J.fLL rn coto A crise máis importaDte anterior a actual tivo lugar no ano 
Aó ·m~smo tempo trata de !ntul- cJo país. Os eix-os. da sua propa · na s ta ui·ic.as cua ¡) art ic ip aéióu 69, pduco despois da subida a.o -poder do BASS iraqui, cando o 

.. P~:r ao -~C~ da ·desas~r?sa rnu~~- ganda ínciden ·m.áis no antico - ·p-GpuJ ilr acaci::.1.rc,)ri a ·duzias ·<l e mi- · Irán do Sha denunciou unilateralmente o acordo de 1937 que 
·_,-.,. .... ,o·~ .;c~~ n- .do:pa1s po_la -polil1t.a r;iew1_l~ ·: _ ~ ' )n:=t.~is:mo.: ·qu_e .. _n?" . · a._t.aq u,es~- a ~;- '.~--,H€:.iros "'·de poitugueses.' ~ comu- concedía .o priviléxio da zona ·ao :lraq. A situación agravo use .e 

: _· :· ... ~ ~- z~~~~ - ~~ste · eontra:' a~s-~.~S']1:_ed1 1 ·_,, • ._?. · "!l.i~n~ a:-<~r~a~c1ón~-r_ra~'.~ . ~;.· ~~odé~c~~--.~~. --:·1üéac?6n 'cos h a:b'atladp res. cf.ú:'..ga: -. ,_. ca n.do en t97F b Shá o-cupa ·os -tFes, islotes do eswrito- de Or--.... · 
:..~: - :- ·""'" .. · · .. da~ a-n;np?pula~~=; ~s1 -_c~~!()>dc _-~ . d1c:'e~· q·u.e_-,._a :Süa· ca:mpw-a:· .. e:~-'~t'c. .'<._:;~- a¡._ e_~-t!f.emos d~ '! ap_~rnose 'l'!aS ·ac; ,: . _;,::: Hiuz perrencemes,.· á·0' -Irán~ .. a_n~~s · dai o:ctipación._hritá!nica ·e q_u~ ;. ; 
. · : -, _ .. · - ' t fa·1G!or.eS .•E; · P:atr. ·1a.; · a c."'li ~anüo:o·s d <tc ... : ' lios efitas1a;sta "e ·as-suas~p-ropri:?-S :'.- ''"" ~fuatiÓns . ·ctosf,artistáS' e. i·rítde c- ,. - ,/,;- f i:a·q· diquela esix..i_u se·ev_aé.uaran: /E;$.te f eito ·prnV.<;)CaÚa a.rUP-tUr .. ; : 

· . -- '-· -·~c:o, la;b-ora:r " con "'di·plomáüeos so- ~previsións sQ'n ~inanier-' o resúltá- ~ ·"- · -::' tuais ... qu~ apo<i'an · á~ candídatun; . ra de: relacións entr.~ os'<lous paises que se_rán restabdec1das en .· 
\ '1e_ric;ps - expu.l~ad~:rs de P.ort;ugal do dd7~ ~ · '. ,·; .. . - ·' - ._ - (José .Afonso, Carlos do Carmo , 1973· eselladasen 1975 cosacordosdeAr:xel,desfavorábeisao 
ba1,xo ac.u~ac1?·n_s de esp10naxe.. Mer:c1on . aparte:; m erece a' Paulo Carvalho, etc.) nos que Iraq , pois nele~ estebeleciase unha liñ~ divisória a-0 longo do es-
A-¡:e ho~e e. a urnca for~a que-ten campana ele1toral da A PU. Co- eles mesmos .ao remate disc-utcn tuário pertenéente a este país-e incumplidos case sempre polo 
s~~p.endi_dos ~ct?s prev1st.qs ,e c_o ·: n:~zo.u ·. con g.rap.dcs mov ili-za~ cos asistentes. o programa eleito- Irán mesmo despois da Revolución Islámica. Agora _Iraq recla-
~~1~ baixo indice de asisteµc1a ~1ons . de ~ª~-9.S e _cun despegue ,,__.. ral ·da AP U, as suas -p'rc:> postas pg- nu a sua soberanía sobre éstes territórios_. 
a d es.- . . propagand1st1co sen precedentes líticas, etc. 

A FRS :empezou de xe'ito se- que vai en aumento coa pr'o ximi -
m d lante ,. autoproclama11dost de- dade do d ia. 5. Os comícios i1asi-
N. ~ 26 I 3-9 OUTUBRO ¡'-,~} 1 ~ : 1 .~ l ,. " $ , {' . í 2. / '·: 1. 

Xosé Manuel Albán 
Fernando Carballa 
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DIPOBTIS 

M·ISIONE .:.::. "- ~ ··2 
......... 

:"-

11-0 d_éporte ten· que ser · · pa·r(f't~os~~!.; _,_: 

Campeón do E~tado desde infantil, campeón do mundo, meda
lla olí1,11pica en duas o~asi?~s,r · mellor -deportista· es~tal: Ran?os; 
Misione. Doce anos no p1ragmsmo,~ espello no qu~ se mrra,n xa miles-. 
·de rapaces. ' · . • · ·.. ' · · · :~ 

Para chegar aquí, sufrimentos e problemas x·a ·que a dedicacibn '· 
plena a este deporte do. piragüismo n?n se via ·Compensada cunha se
guranza cara o futuro. E problemas tamén en Lugo, primeiramente : 
~o seu antigo dub, o Fluvial, que os botou das suas instalacións, logo 
co Axuntamento que Hes queria tirar unha caseta feita a beira do 
rio. 

Agora todos son agasallálo, a fotografiarse ao seu carón e a sacar: 

. peitoc. d d · · " · d U ·• an o eixe a o uta competic10n momtor o Conse o de Depor- _. 
ces, pero ainda que agora está de vacacións despois de tres anos sen · 
elas, Iogo terá que voltar a unha vida case espartana. A competición : 
así o esixe. 

¿Cómo foron os -comezo& 
do piragüismo en Lugo e cómo 
entraches na sua práctica?. 

O piragüismo en Lugo, qu 
éu saiba, ernpezouse ...a practicar 
alá polos anos vinte e tantos. 

Eu xa coñecia o piragüismo 
desde a xuventude, pero quen 
me introduciu nel foi Anxel 
\'iUar, "Chillares", un gran pira
güista. Levo doce anos practi
candoo. 

Lugo sempre contou con 
hóns piragüistas, ¿a qué crees 
que se debe?, ¿non será polo 
apoio que recibe este deporte?. 

Isto é unha· tradición, sem
pre os houbo e a demostración 
está nos éxitos que estamos con
seguindo no Club Aneares. 

Axuda non ternos nengunha, 
non tiñamos angar, só unha cha
bola feíta con tablas e madeira, 
nen tampouco casetas. Agora 
parece que este problema se vai 
solucionar xa que a Diputación 
prometeu construirnos o angar . 

¿cómo ves o futuro do pira
güismo? ¿Pode ser un deporte de 
masas en Galícia?. 

E un· deporte q~e agora está 
en auxe. Acórdome que cando 
empezei só existía aqui o luvia! 
de Lugo , bón, Xúntamento w 
Aneares, tamén de Lugo, ainda 
que este non tiña apenas pif' · 
gÜlstas. Agora en Lugo hai cat ·n 
clubs, e un gran número de pira
güistas, de todas as condicións e 
de todas as edades. Pouco a pou
co "ª isc pro rr<'<>a 11 dP , 

Non é un deporte de masas 
xa que a xente ao non ter que 
pagar para velo non lle dá impor
tancia. Influe tamén que co pira
güismo ao non poder cobrar por 
velo é máis dificil facer negócio. 
Por outra banda as casas comer-. 
ciais pensan que a pu blicidade · 
no piragüismo non lles é tan 
rentábel; é polo que andamos 
tan mal económicamente. 

¿Qué relación existe entre 
o nivel do equipo olímpico e o 
piragüismo estatal?. 

O equipo estatal é moi dif e
ren te aos clubs. Alí estamos a é
h e. Os entrenam~ntos son moi 
outos. Entrenamos nioito máis e 
moito máis forte, só nos dedica
~os a iso. Levantámonos ás seis 
da mañán e estamos entrenando 
até as oito da tarde. 

No serán unha falacia a~ 
medallas conseguidas, as meda
llas duns homes privilexiados e 
non dun deporte en conxunto .... 

Bón, eu para chegar ao que 
cheguei nun equipo estatal tiven 
que sair dun club. O club fo¡ 
quen me tivo que sacar de Espa
ña. Logo cheguei a selección . Pe
ru para chegar hai que empezar 
a sí. 

No equipo estatal o sistema 
que ternos é un sistema socialis
ra, estar concentrados todo·- o 
ano, todo o dia entrenando e 
dedicado plenamente ao depor
te, sendo a nasa federación a pn
meira que pu.xo en práctica rn 
Espa ria este sistema. 

('e>n111ctindn <\Clllpr\ !'>\.'. 

aprende algo no plano dep-orti
vo. E no plano organizativo qué 
é o que apren_destedes sobre to-· 
do dos países socialistas, que son · 
os máis adiantados neste depor
te?. 

Case aprendemos todo ddes 
Hai nacións moi forres, como Es
paña, Noruega, Suecia, Alema.ña 
Federal, Inglaterra, ,pero agora 
'11esmo, sacando aos países 
comunistas nos somos a poten -
cía máis grande, en equipo . Par· 
o que sabemos aprendémolo dos 
rumanos, xa que non sabíamos 
para chegar á un refinamcnto 
que se n~cesita para conscc:ruir 
medallas. Cada campeÓnato, ca
da ano que saimos ao estranxeiro 
a.prendemos máis deles. Agora 
ta.mén cks están aprcndendo de 
no~ ··11 .. , .,,.., <·1 1 ll r 

::,cu::, :>1::.-LL l ~ a -. e l.IL':-.p.1L::. rcmo ... lClcí· 
los, sobn:: todo _ o sí'stéma de con
ce11tracjón. 

Cada nación tén o seu siste
ma, o noso é moi _parecido .ao 
Rumano, existindo outras 
nacións que tamén o teñen pare
cido. Despois hai outros . siste
mas como é o hungaro e o ruso 
que é unha recopilación <le to
dos, xa que aprenden., de todos e 
despois fan elés unha._ recopila
ción .. adatand9 as suas caracterís
ticas. 

Falouse bastante da vosa. si
tl'lación. Agora estádesvos dedi· 
cando só ao deporte e danvo s 
unha compensación, pero isto 
.:hegará un tempo que se acabe. 
¿Cóm_o ves a sit:uación actual e 
com9 se poderia resolver este " 
pr~>hlci'iia? .. 

Estábamos r:noi mal, tan · 
í11al que . non nos qaban ne_n un 
p~so por estar con_centrados. T i--

. vemos ~prob lemas e a ,base_ d t" 
presiÓns lograrnos estar un poi\
CO mellar, pero non ben· de to
do. Eñ- dous anos ou tres me" 
lloramos nun cincuenta por 
cento. Nos pretendernos"· que os 

. que veñan atrás se encentren 
. coa causa moito mellor, sen os 
problemas que ternos tanto os 
tráballadores como os estudantes 
para · practicar deporte d~ auta 
competición. . · 

Para resolver totilmente. o 
problema non se póde _ faéer só 
desde a federación, porque non 
teñen forza para dicer eu vouche 

. b4scar uñ pasto de traballo. 
Estes problemas tiñanse que re
solver a nivel de Goberno e co
mo ves isto está moi difícil. 

, Agora .está agasalandot~, .re-
cíbete Alcalde e Gob~rnador; an
tes até vos querian tirar a caseta 
de táboas que fixestedes ... 

Bón, eu quedei campeón do 
1pundo e non tiven recebimento 
algun. Este ano sí que tiven un 
bon recebimento, do cal "estou 
contento. Eu comprendo que a 
xente que está agora tén uns 
sentimentos - que se cadra os 
üUtrOS . non tiña¡;¡_ A xeiite que 
vcña por : detrá.: ·· :r.drt vai rnello
rar a-OS de agora, rcñen que facer 
instalacióm deportivas para ci ue 
todo o ·mundo que queira, xo
wns e nenos poidan facer depor
re . 

Os_ teus éxitos a nivel inter
nacional traducironse dalgunha 
forma en l:.ugo no número de 
practicantes e ·de instalacións? . 

Eu queria que o club Anea
res, o meu club, que ec-Onomica
mente .é pobre ·tivera un angar e 
isto vaise solucionar, -xa que o 
presidente dp. Diputacipon o pro- , 
nJ:etell; . E_ste ano quedamos quin
t:os de España, po_r non ter rapa
l'. as perdemos a primeira praz_a, e 
non as ternos xa que . non teñen 
onde ca_mbiarse. Par-ecem~ que 
P?-ra o ano n_o_n vamós ter estes 
pr:o-bkmas 
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"I·""· ,_ :. E ci , - - · . . .- - . --~· - · · -~ .... ·· .~L~~ .-. k--, . - ~·Pa.~a~articipar-no concÚ.r~o envíenos este ~l~tf~. --- ',~_· 
; 1· ~ '.· . . . :.- .n_. er_ez_9 ._ : .. :· ~ : : '• ·' ·:· ... . ... ·. · ~· .. - > •• , : '. • • : , ',. '. .' • • l .. ~ No _pdmeiró .. -perió.di«;o de ' .. Cada mes ·publicaránse .os nome~Ldos ·.suscriptores• 

',. · ¡ Locali~a.de .. : .. · .. ~ ......... <:' .. ::;._.:.:: ....... Telf ... ........ : .... . .-..... :: .. _::;:_·:!,·- .. · ·af9rtunados; · · 

Firma: 
¡ ¡ ·;- 1 Precio para Európa. :. 2.500 pts ~nuais Arxentina .. '.. · .. . ~ .... ... :-........ 2 .. 800 pts ·~nuais 
I :· , I· U.S.A, Canadá .. : .... .. :.3._100 pts anuai-s America do Sur e Af.!'ka ... 3.600 pts. anuais 

· l _ ~~n ~ .. ~;:-.= .... ~ .. .. ... _. .. _..' . .'ª .. ..... de .... ... ......... ,. ............... ........ .. . '~ -. de -~- 98 ......... '.. J. _As tarifa s por se'is meses serán a mi~~de das anuai s mais cincoenta pese'tas. 
- . - - - -- - - - · - - -:--
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\ . . ·. ' . -·· -l]1x1ene ·e· panacea· 
NUTRICION 

ANXO RQDRIGUEZ 

~esmo na teorfa que na p:ractica, o ameto. da nut-ri<"ion fluéncia dg. nutriciófi._e inexorábel . e determi11ante ao lqngo . . A O~ganizaci_ón Mundi~l. da Saúd~ , (OMS) é quizá 
0 

or-· 
· constitue un verdadeiro calidoscopio conceptual. Con efeito; de todo o ciclo . vital, , con especial eontund~ncia e significa- g~::1smo 'm~ernac1onal de ma1s reputac1on e autoridade cien
ª noción de fmtrkión, ben pode signifiq1.r ,diferente~ cousas ·. ción nos imres ~~i_s. ~J.7c;isivo ~ e ó·uciais d; grupos; com0 os- :1hca relac10nada cos problemas da Nutrición. nas dHerenri~ 

.. para diferentes persoas, de maneira que moitos dos .seus as-- lactaDtes· e ~s _ na1s xestantes; nos_ que e_stan aumentados os areas do mundo, mesmo tunha máis eficiénte produción 
5 

.,, pectos non sexan correctamente interpretados ainda por reqúetimentos de nutrintes e a _enerxia. · · distribución dos recursos da terra; a sua función é· a nivel do: 
persoas dalgun xeito relacionadas co tema. · · Ert base :a i~to e polo qu~ se_ fa~ cada vez ~náis necesário est~ ~~s, pu;amente ase~~rativa, porqu~ a . nivel operativo a 

· · · o estudo . da nu. tric.ión ·"_-~n · rela·ción cos ef eiros· tanto nur1·1c1on e unh est d t d · 
A nutrición é unha. función fisioló x ica do organismo, imediatos como serodios sobre o. individuo. E unha noción ·' - a cu ion a compe enc1a os estados, os 

C] Ue inclue unha p rimeira fase, externa, con c<:rnnotació11s defi~iti va que a des~-ut:rición afecta a todos ~s orgaos e sis- cu.ais dese.Brolan a sua própria política alirilentária . 
conscentes e voJuntárias, relacionada c.os 'alime.ntos-e o ac rn · - A s1.tuac1"0' n en mo1'tos pa1'ses sen esaxer · ' d , · · · _temas e tam~n _ e acept_- ado unanime_rnep te na com.unidade~ · • acions rama-
de alimentarse, e un ha segunda fase, inter_ na que a partir da .. · t1.cas e' dabond·o se' r1·a en contraste nos pa1'ses ' · · científica que o cerebr,e_ e , tµl dos, o gaos mais vulnerabeis · · ' ma1s neos, o 
inxestión e ·asimilación do material inxerido, atraverso de · · , 1 problema nutricional é xeralmente por exceso. Decía un co-. nos periodos cr_itiéo~ da sua grgai-zacion " e desenro o e que 
nudan zas quimicas (metabo li-smo), compoñ ei,,'-. os texidos f · d · ~ , ¡ · mentarista inglés de temas científicos Kenneth MellamL

1
, ., ·pode su nr ano : ~rrevers1be. . · u 

e libérase enerxia. Os estádi os sucesivos que compre_nde esta A nutrie_l.ón . ~st-~ · pojs·, na base do erecimento ; díferen- que cando esc.oitamos dicer que un dos nosos amigos está a 
st:gunda fase, coñ.ecense como dixe?tión, absorción , trans- ciacion e desenrol'o, ·e realización humana, e quen sabe se dieta, imediatam~nte nós pensamos que el está intentan<lo 

. porte, utilización e finalmente ,eliminación residual. Tense non estad. tamén na base dá adequisición doutros atributos perder peso, que ten ganado por so brei n du l~éncias•prévias. 
, di to (Vi vaneo e Palacios 1.9~4) que a i:.iutri<zió n ca.meza on- mesmo dunha alma ' 'imortal" . · · . · . Todos os estados teñen expresado esta competéncia, na 

de remata a alimentación, o qUe haberia que engadir a non Non obstante a revolución que se ten operado na área claboració1! de programas ou códigos alimentários, (Código 
· -~, existencia de sol ución de continuidade. Para nós, na percura da nutrición nos derradeitos anos moitos fritos fican en Alimentario español l.968). National Nutrition ConsortiÚm 

· .ii: dú'~ millo~ enten'dimento , tóid:<imos m~is c;rrecto conside~- comportamentos empíricos no"n desme~tidos . Por . ourra USA. 1.974). Acaba tamén de aparecer unha publicación 
J!: ra: a~ alimentacbó{1,·:(,0D!O' unh.p. fase previa e innexorábel da band_a, outros feitos tampouco estan ben consolidados e INI-OERGA (Observatório Estadí tico Rexional de Galícia) 
~ nutrición, .· estabe~~cen~o , <leste. ~,eito º. , ve~~-ell~~nto _ non ~on sempre co~r~ct.~me~te i~terpretados_ ; poís a miude_ La Alimentacion en Gálíc1a-' ', 1.980, sobre o que volta.re
,,,,; absoluto e ·cohcom1ta·ncra·a:s cond1cro·ns soc1a1s, ecoñom1cas, ' ésquencese ·que ·moüas nutnntes 1frtetactuan en forma com- mos a miude ao longo donoso traballo. 
~t~ culturais e histór icas dos recursos alimentarios e da sua ·dis- plexa._ Hai principalmente na area infantil unha metodolo- No ano 1.974 o Instituto da Nutrición Nacional. dos 
...:': ponibilidade __ H_ai qu i:- suliñar co- n~tróJ.ogo. Bengoa ~ · tomar xia- es"tereotipa<?a e . e_:xcesivaf'.lente mecanizada, con predo- EE.UU. public<Yu o instrutivo para unha norma da nutr ición 
-; co_ncencia de ;que inda que ~3: P!im e·ira vista a 'nu-tri0i6,r.i. es.tá, minio e preocu_¡)._éi;ci-Ón polos ~<lados matemáticos de ingresos nacional, que- coi damos de interés transcribir eiquí, cuxas 

s.ub.ordinada principalmente a factores · do · ambient~-- fisico, de nutr-i ntes ~ .: ---~" -- · .,- metas a nivel naciona~ consistiran en: 
: _,. tales _como .o cl_ima, a t?pog~afia e estru~ura xeoloxica ; mes- No noso conte;_.:t0~ de dependéncia_ ~ colonización te- .· . l. - ~ara.n~izar un _bón abasto de alimentos sans e a.pré
·,_. mo aos componentes b1ol.ox_1cos do aII_1b1entelrnmano r~pr~~ mos importantes lagoas no terreno, da riutrición -ql'l'e~-se .t..ra- c1:0 razonabel, R~ra satisfacer as demandas de todos os sec
~' . sentados prin~ipalmente polas c_adeas alimentárias, o deter-: ·_Jucen . nou_tros tantos :desaxuste; a nível práctico,· a cuxa tor:es da -pohoí!ción os vjveres deben venderse a un nivel 
'.: :- rr:ii_napte primordial do . estado h.utricional -dunha poboación." perpetuación contribue ta_méñ-a:_ J1:e.glixéncia· dos sucesivos compátibel co estil? de v!da qu,e p_riv~ ria zona . 
. ". es~a consti_~ui_do .pqlo a~~iente social ~ n. ¡:iue se dese_niola es -gobernos do.estado español. __ De maneira que a-non aplica- 2.- Con:er~ar as font~s de vi veres n~c~árias p,ara fa,c.er 
',.. ta . poboac10n. A , fin, de .cc:rntas a nutnc1on., boa ou mala , e - ción-axeitada dos coñecjmentos da nutrición fica en no vos frente as urxenc1as e asumlí un papel sohdano como nac1on 
~; . un ·aspe~t.o integr;mte .do conte'xto total da r .ealidad~ social!- · plani:exa~entos subsidiarios. 'Por exern'plo ·a cuestión de para cubrir as n_ecesidades alimentici<!-S da humanidade. 
~ económ1qi. e cultural. · . , . . · · ·· .. , :·· , :q1,1e_n qebé ¡'.>roP,9tcionar e. verificár_a jnformaci6n:e-execución . 3 . ~ Fomentar u?, nivel ~e firmes c~ñ~cimentos ~úbli-

Dentr? dest~ marco de referencia_ a desnutnc1o_n .a nivel dos prog~amas de nutrición -en xeral e mesmó· a:s campañas cos-e unha .comprens1on altruista da numc1on e dos ahmen
. d·a comumda~e e un . pro~lema cr~a~o polo me~m~ hom~ , específicas- de erradicació.p de problemas· endémicos. Neste tos para conseguir un estado nutricional optimo. 

"·· -~lut.: ~en especi~l p_revalencia ~os sectqr.e~ ?~ po~oacion mai~ ,senso h'ai_ q~e po.r inoi_ ~n d_ú,bída-o papd x~ f::xce~ivame~te , ~ 4 ._.....:. Elaborar pr<?g~amas pa:a ~mpartii:lles ensjno nutro-
alon ~ad?~ e ma,:,xi~ado~ ~a toma de :~ec!Slons perto do .arde prepopderante e agobiante dos resp;ons~_be1s ~das mdustpas lox1co ao pers~n_al me~1~0 e o publrc,:o en xer:aL . , 
economico, s9cial e pelmc.? .<} ·. C:ravi~to): , . . relacionadas,.p-orgue non .é pósíbel. evitar o fraude e-outros 5.- Identificar a:s areas en que se carece de noc10ns 

_ . ~ evidente _ q~~ a nutncion. desen:ip.en3: \:1 11 papel funda: conflitos-q~e irievítabelmente xui-den entre a "necesidadc~ ' " . utrolóxicas e .fomentar a investigación para encher estas 
me1~tal na area <l,a saude, e nos d~rr.ack1ros a.n.?s, xunto_ c~~ -. de ganancia-somercfal e nutrició_n optima. Fraudes, hai que lagoas. 

·. our_r?_5 asp~c.tos .Jffi~ortantes da P 1 ~~~!1-e, ~onsqme .ª b_as,l' da ' decilo _ no~ que ten hafüdo subrep.fitias connivencias. 6.- ·Recopilar información sobre dás existencias de 
'' accion so_qa), ·asum.u;'la,_ con ,c.o_n Il)'ais ou menos_exito, P llos . . Por ·outra banda·, ainda -se cüscute entre as i'nstitucións viveres ·que .abrangue a produción e distrjbución de alimen
·.'_. e_st;~dos. mode~?ºs: . .'. . . . .. , , . , . . _ . . i :_ d.o e~_tad~ ~¿br~e que~ . debe respon.s~bÜizarse ~s·pecific~men- tos, e facer que se tome en con ta o consumo interno na re

. C~m.o . cie~c 1.a 1 _ _a nutncipn , ~b.rangue º· · ~studq . .d<?-~ .. te dest~ trabalJo,_ de maneira_ q~e a disportibilidade actual glarnentación do comércio agricola co extranxeiro. 
· requepmentos en. ali.mentos .e. beb1~as d~s. seres huma~~?s · ~oma con m9i esca~~ pro:xección_na corpunid~de e .ne~ pobo. 7 .- Estimar a composición dos nutrimentos no.s 

:'",· P._a,ra ~- seu r:;ar¡_t1mento1 . cre~1m:nt~, a:ct~v1~ade, r~p~od.u- . En ~ase, a isto e polo que. se fai .cada vez máis evidente e alimentos, promover e vixiar a sua calidade e inocuidade . 
. ,' c10p e )act,ac10.r: e _ o ~e~ obxetivo e determ1nar a ~ant1dade e inaplazábel á neces·idade de ensinár e espallar gs princípios 8.- Colaborar con outras nacións e <;on organizacións 
· .' .c.a)1dade d?S · :aJ_1.ÍTlent0s ·que millor prorno van a,saude. e ·~e- de nuÚiciÓn, O ·que. ven a }exiti'mar ~ ~UStificar unha .\ 'eZ j¡lterna:cionais para tomar medi das destiñadas a resolver OS 

· .. '· ne -.; tar dq mdmduo-C' dos pop ~s. Co tn 1 i se cümp~enJc a 1p- máis cncarar ·agora o tema· desde· a nosa perspectiv_a nacional. problema' da' alimentación e nutrición no mundo. 

'~ A l~.I AUGURACION. DO LN.B . . 
, DE SARRIA · .· 

:·o problema . ·do INB ·de 
Sarria ·\1en desd·e hai cinco anos, 
que foi cando se dotóu á ·vila dis-

resa que ·a sua posta e-n marcha·· xo, a anterior delegada de Edu ~ 
sexa -. verpadeira, cbégalles fac~r . cación como o ·actual deleg~do, 
un "amago "'Cle · _>·'inauguración ' '. -.Sr. · Asorey, non deixaro.n .-·dé 
¿-cómo se -'pode inaugurar un mostrarse ·"níoi 'ióteresados · no 
Centro que somentes ·tén o edi- asunto'.', p·ero ¿qué fixeron? .é 
ffrio?. · · · · ¿q,µé fan?; .despois ' de levar anos 

Ter tén ' laboratói:-íos, peró o e anos á .construCión do Centro~· 
pol.ico material· de laboratório · por. suposto por· . _problemas 
que enviou o M~E.· o ano pasadci, · "alleos a 'sua vontade" ~ resulta 
foi roubado neste verán ¿ cóm·o · · - . que agora · se topa con esas difF 
van funcíonar logo eses laboxató· cultades ide quén é a cuip:a ago-
rios ·se,n o material?. : · ra·? · · · · · · ' 

te centro. Para .escomenzar"; so
mentes serian un· ·ano ou do:Us, 
axeitouse un vello" edif íéio, pero 
xa pasaron cinco anos ~ .. o .INB 
estivo ali dúranté todo este tem-. 
_po;' ágora ,!'xa''. está construi9,Q o 
novo edif ício, desde · fins do de~ 
rra'defro . curso' . peto .v.ai chegar ·o 
mes de Óutubro ·e ainda ·non :eSt::· . 
arranxado ¿qué fai ·o -5r.._ Delegi 
do de Educaéión de Lµgo?. ¿hai 
que agardar· :ao. mes de .Outubr~l : . 

.Esta é unhas. mostra de e , Está moi. claro_ que o qué : 
· ' · f · M' - , .. . d . meno"s importa é a calidade de · e.orno unc10na . o . 1msterio e ·::: . . _. , · · · .. . en smo ·que po1dan. ·ter . os alum-. 

·para ' pensar no material 'escolar? . .. 
Vai 'pasar ~ de .sempre., Jevarán 
para aH o ID:aterial .do edifí~io · 
vello. e así .xá poden sa·car- no 
periódico- que Sarria conta -cün -
novo centro de INB, e O · Sr, De
legado, chegará . a facer ver· qúe 
fo.i gracias a esta~ él no posto. · 

· ¿E este o :x:eito de poñer a 
f Úncionar ·un novo Centro? Ti ve- . 
ron todó o verán ·para p~nsar n0 
material, pero conio se trata dun 
c -ntro estatal ·a .ninguén 11~ inte-. 

N. 1?6 / 3-9 OUTIJBRO / 1~· 

Educación, anda ·_sempr.e .con t4,- mos, basta .coa "fachen.da" p·ará· 
duxos, non lle irnporta que un . 
r poder·, facer demagoxia, ·e isq 
centro est~_tal fu_ n. _cioné beC:, des.- , , -. e o . unic9 que temo_s en _ S~~ . 
pois de pasar cihcb anos nun e-
~if ícío dó século pa~do, o INB 
pasa est~ curso a uh _edif ício 

·novo pero sen ma:terial de nin
. gµnha- clase ·· ¿é asi -como -- se me
llora: ·o -Ensino .Estatal?, como 
qs· oartos se van· para privada non 
é de extraña_r q.u~ non haxa c_ar
fos para axeitar urt ceritro e~tatal 
i dotálo do material que lle fai 
falta·: 

> o gob.erno d~ UCD . and~ 
sempre lixei!'"o .a anotarse ta.n-tos 
ao seu favor, e esta vez a~i o fi-

rria· para escomenzar o curso ·; . . 
pero ·is.o" non chega -'de qué '¡_l~s; 
sirv~ .. a~s .~lumno~ ter ~riha_ saJa 
para ~iblioteca se no·n teñen li-' 
bros? ¿d-e ·qué_"lles vale- ter labo~ ' 
ratorfos si .non ha:i material? ' 

, A ver se dunha· ·vez _'se cfei
xa de 'xogar c~a xerÍte ·e -q?e a · 

·-inauguración do INB de .... Sarria 
non" sexa unha pantomima máís' 
da UCD, porque para iso mel~p.r · 
é deixálo onde esti agora. : _ 

. O Consulado Español en 
Lo1 dres e máis ·".a Agregaduria 
Laboral publican folletiños de 
información para os traballado
res emigrantes neste país e. brin
dan o seu aseso.ramento nos ca
sos de despido e retorno 1 que se 
estan a.' producir agora -con roáis 
frecuéncia debido á forte 
recesión económica. 

Este é o, ca.so dun traballa-
' ot galego compañéíro meu, que 

foi · despedido da Organización · 
· Internacional d-O" .Cacau, que esrá
en ·iiquidacióri. En vista· da-situa
ción laboral aqui, este -.señor 
decidiu voltar a Es.pana . coa fa" 
mília, e foi aos . m:ganism0s espa-. 
ñois arriba .mencionados· en bus-

. ca da información ·.e · o · asesora~ - . · 
' mento. que prorn:etian .. o home 
foi dunha sorpresa noutra... ·No 

.Consulado limitáronse a: lle -Ciar . 
os consabidos impí:esos para dar-

. se· de bai:X::a e para que na_ aduana . 
He deixen ·pasar alguns obxectos 
domésticos que dep10stre seren 
de uso persoal e telos mercados.· 
hai máis de seis meses. Canto ao 
coche (que ten . . oj to ' anos/ e , 

·J:neio),. dixéronll.e , q~e non se 

molestase en leválo porque ain-
a. teria que pagar unha suma . 

cnnsíderábel paTa matricul~o en 
E. ·paña. · Asi que tivo que malven
delo en Inglaterra. 

Na Agregaduria Laboral as 
· cousas non lle foron mellor. Di

xéronlle que se· os patronos lle 
deran alguns cartos de compen
sación polo despido (como é o 
caso) non teria direito nengun 
a · cobrar o paro obreiro en 

·España. E a información' sobre 
. posibilidades de colocación no 
.EE foi nuia. 

.En definitiva, o m~u compa
ñeiro atb_pase ~orí que. estes ~r
ganismos, que . . se s:upon estan 

· aqui para. axudar a.o . emigran~:' 
e que de~er.an- axudar--ainda ~a~s 

-~o emigrante que retorna, hm1-
táronse aos formulismos e so 
formulários -a que nos teñen afei
tos as institucións do E~, e a de- . 
sexarll~ . boa sorte . na loita .por 
un posto de ttaballo na eco?o
rriia libFe de mercado garanoda. 
pula Constitución Españ~k ~~s-

, pois de nove an·os na em1grac10n 
quédall~ '. o con solo de ter ~sre 

~'direito ·l1uma~AR.:~ . .<?S DURAN . 
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' 

da arte e. dos xeitos 

O ESCULTOR XOSE EIROA 

Nunha antoloxía da Arté 
Galega non pode faltar endexa
máis o nome · do ' escultor 
~ompostelano Gabriel Xosé Ei
roa Baltar,- un d_9s .nosc;>s grandes 
·úiista, , P~rd~ que:"'~. s,ua vida ~~; .. 
me¡ites fose un a,lumiñ'o ' de' crea
c~ón, un ".:s~spi~o · fqpdo _tjue .foi · 
desde un 30 de Novembro de 
1'892 <itp~ o 21. de. Fe}miro d; 
1935. Neste c~rto . , temp9. 
hrotari das suas máns xeniaís o-

ras en granito, broncé, madeira, 
os materiais da terra, nos que 
.,empre estará presente Galí cia, 

csa Pátria que Eiroa epcarnará 
na escultura dunha muller farta, 
nunha nai garimosa ou nunha 
lt:1Ll.'Íra, as mulleres da vida t: do 
agro de Galícia, cas suas pernas 
L·ntrCCllZadas, abrindo o colo, 

andando aterra 

VIAXE A FISTERRA 

como moitas figuras do Romá
nico, hercio que famén esLa.rá 
presente na escultura de Asor<..:). 
na do ourensan• Failde, nas pin
turas de Maside ou de Seoane, 
na literatura máxica e enmeig~da 
d~ . fo~~ .?u de Cungu~iro ... , es.t,~_ .. 
er:a 6 ' tfrco das amist:;i.dis de , ~i
ro¡, o ·_.artisdñá 'que " n9_S. "déixo,y_,. 
sendo un mozo novo. . ' ,. 

- • : ~ \,. . ~ -.'i 

·_ a curva, ás {ormas redondea-
das ' d1buxanse ·nas esc_µlturas de 
~iro_a.', ' 'suavidade e c;i.g~rimo .Da · 
percura .. das sombras, esto é o 
aquel · que caracteriza a galegui
dade da sua obra, creaccións qu 
que se suman á paisaxe, aos lom
bos redondeados dos montes, á 
espiral, ao laberinto,_ aos sou
to.s e carballeiras, á arquitec
tura Barroca . . --

0 escultor Eiroa sabe facer 
e-;c xogo do que xa ternos fala-

Por PELIPE SENE.\' 

presente e futuro, del nascerá sibilidade: 
unha auténtica ·· obra de arre, Manuel Maria tamén botou 
chea de identidade, suma de cul- de menos. aquela cara de mazán · 
tura galega. As suas obras trans- fresca da Leitéira da Ferradur~l 
cenden ~o temporal para ser de Santiago, 1izgaira como unha 
eternas f orno as mesmas pe- S, camiñan.do cara ao Pedroso·co 
nedás ·d . paisa.xeJ·.-. co;n9 , o~ -~ó ~euc latón~ de - le_ite _.na . test:_~,até · 
n~b~i·i;_os . .,Ct:U'i ; . p~-San 1.~ .' "·: ~o~ ~, q~~-"_:II\ ~nerñigo ·!Ít. q~lícia.r~ · da 
d.i_~tin_t~s -?~r:p "-~~rripre. ' ~~st.~!.1' _; : s:nsib\J,J,da?~ -µ~ ~ºI!l-,P~Y a ~~ª ~a-:_ 
col) .n9s,_ . Eirpa . e __ :_s<:nc1al . deJl- . . q~n-~ a¡mga,_ ;¡¡, . pe~rad.a~~ Vm-

> tro da . escult~;ra galega, :d~ntro ._ g~ndos~ 4~. q:llen}:- . . .. ._... . , 
· · , . da arte universa!. · .. · " . ' Á Leíteira de · Eiroa nas ma-

• • . . . Maternidades, a muller~. pei~ na.néíAa:; de 'cümpostél~ vestida. 
~eándo.s~, a rriullér acougando~ :- coá raranxa dos musgos e co sol 
raparigas da _aldea, son os tema·s que · no dia · se va-i_- acochando 
n9s que o artista busca unha re- polo Pedroso sigue no seu cami-
presentación ·de GaH cia. ñar, a pesar dos pesares, coa cara~ 

E_iroa faise querer nas suas triste cara ao cruceiro do ·Gaio. 
obras, nelas intúese quiza a tq1.- Tampouco s:( respei·ta a ama:bili-

. xé<;iia da su~ vida, un solaiq mor- dade, -0 agarimú e amistade, ·a 

nn e garimoso levado á dureza da tenrura <lesas mulleres do artista' 
do máis de carro ·'veces. ese xog9 pedra coa que loita 0 es.cultor sempre mozo e vivo Gabriel 
que . ·onsiste en misturar pasad0. para conseguir femenidade e sen- · X.osé Éiroa. . 

Por /11.HORTAS VILANQ~$·!\ 

de~ca Fisterra, pois xa. lle era Si 0 que dice a cancion é escul~o,r _noi~ - ~elipe de .Castro, lis. LeiTibrámonos . . da ·: .v.dla 
tempo de facelo. A Fisterra-ten . verdade xa hai que chorar e bo- cu11 . ·· .~~rba·n:t~:·es_ótíco .e pi~to- ~rmida de San Guillermo .-·e· do~: 
que ir . todo galego polo menos tar unhas bágoa~ ben competen- ~esco, que .cháffia. '¡)oderosarnen- _ rita.~ 'que alÍ se fa.dan pra recun-
unha_ vez na vida como ó San tes. un:; ·na-· súa homildade e ria :t~ a aJe:rlc~óp. . . . . : . · . . dar as mulleres que non tiñan fa-

Pra 'un galego de terra aden- Andrés de Teixido. Serv.idor ·foi; · súa probeza., coida:. ;-que· non tei1 _· - -~~- -N~n- ~'Ím.os .. fala:r . -~? , viaxe milia. E tam~n da Ara Solis, . el.as 
tro, como é este barbas . que e_s- pois, ,dende .Ponte Beluso a Noia - :(orzas nin -caudal pra 'tanto." iE' d~ ._~ora a F1sterra, t;mcamente· lexi{>s '_romanas e ao Borrow, que 
cribe, 0 ma.r,f s~mpre un~a 'nov~- por unhá estrada, estreita. e tor- unha m~goa! u~ · censólase 'pen:-· .·"- decir. q~e ~ti Outes. pod_ese oll~r tan c~riosar páxinas ueixou 
Jade. - Procura ollalo a distancia tuosa, que xa .tiña percorrido en -sand~· · en ·q·ú~ _é>utto~'~ a ·)eráq . .. _. ~n _busto _qu~ a ·R,eal ~--c:~?~r:i.1a: s~bt.e: _o lug~r : S:_o~sas . e~-~s _q~e 
e con respeto. A desp!oporción é bicicleta - nos lonxanos días da ~- Neste muf!do hai xennn:a p'ra fo- Gallega_ lle a~1c~u o p_oe_;a Anon, __ se poden . lq. en . c~,lque~ia . gu~a 
moi desemellante: ún é ·dema.s:i.a- súa adolescencia-. O pasar frente ·do. · _ - . - . . ... . . . , "~ :eoa ._ad1cator.1.a : en_ ·espanol. Que qúe s~ precie.._Chp.mounas rrtoito 
do pequeno e o mar ~--demasía-· ll- Fruime lémbrouse, .como_- non . . , Nun·ha- taberna · noíesa:· m01 , conremppunos ~- _noso_ xeito o {l. atencióp v~r á-.tóO.a.las mú1lere-s 
do grande. Por eso toma ?-S súas -~día". seCer ' m~~~·dd~~D;- Diego :"' pin~ore_sca, na J-q{ie,-_ ó .·b~n visto,- . ,:. hó_ueo . a~ Cat_n,~i:a; 9ue~ C?l11º fna?u~~ -: e · --~s ._ ~ell31s ____ ves~~: ele 
pr~caucíóns. A primeira delas _é . t:-~o li m~ · i:Q e; .<\..Jd~tr~~~~'"' ,-. si.rVen año segoviano ; este viaxei- . · tedo o 111~~~? sabe,, ~ .0,( n;~ir~n-_ rpouro ._ ,E _as rap~_z~-~ vespr de 
nor{ achegárselle demasiado, por .. '. tor . de re~t ~~cu o . . . ' ro 'atopou- q .~eu = veltó_ amigo :~º ·-. - ·dell d~ -d(;ahciba. -~ q:du~. )ndt~nXat'.l~ns_ ~ra,~co ; :~_ . , 
siascaso~ Ade~áis· o rriar -aiñ: .- ~oeta. _ ~ - ern e< 0 ª a ;VGa, ~·pre~ · -·p-~eta f.1-vilé~ de Tarfmárt_éos, qúe. _";·º ª~ª esem oca · ura º:. ~s~- ~ _? •• • • • .'' • '· •• • ·' 

da que sexa o Meditérran~o que . curs r dos : Pre~ursores. -Ad1cou . non lia1 molto_ vo1tou· da émigra-·. º ; no ~~n~~o -~or _Po~~· Sa . - l :~ .. . .... :· . 

ten sona de manso' mételle unhas lle · unha ernocI?ada~>lemhranza '·.·. 'ción; despois tle moitos · anos ·de - ._ Oiamos _;~ue __ ae~e!fl?<?,CaUaJ~ce~- - . ,. V?lta-mo~ : ·. a .·.·~an~~~ de 
ronqueiras que p.sustan. Un, d.e que compensa-ra, en ' ,parte, 0 · · auseircia, pra. asentarse· ·definiri;. · ·· do ·unh~_ ?rei:x:a ou fer:yenz~ que _ Comp<?st~l-~ - · pola _ estraCla ·. 

. g- ue sei'pa', nun~a ·lle f¡'xo m·al o' longo . esquezo da sua obra; .. _ · < ,,: • · ·N . . . E.. · :· :. · __ ,. cm·tastelan -Ué,· cparnan catarat_a .. Brens a SanU!: Coml?a.: 'f-.odas-e.s-_... . ·de _ dº ., vamente en 01a. atopouno .. ·"·d -~ .... . --- d : . .. 0. .. ~.· .... - ' . , ":.-.. ,. -. . 
mar. Incruso hai anos, que non matena dº edru idc10nd ,so~end·~e~! e .... rntú ben: . forré ·~ fexo "como· un~ ., .. N<?n . p01l emos yeenli~ ad. .. no ~as · !erra~, qu~ ~º1:,,~~~- ~ª~-~~m()~ 
se mete riél, nin 

0 
m_olesta p_ra non ree ita a·· en e . a e ic.19n ·- b -~_...,..., , 0 ; · -; -:- 1 · - li ~~-- ·:v.a.1 · totameht~ -~ cana za o car.a'-.!~ c;ont~mpqtr,· so~_rco!TIO ·'.ª · Pºe---

.,.,,, · ·principe que· viu a .luz hai dou"s- ~ - _uxo~ am ,~ g~le ~~ .ª~-u~:... ª ··,t,· a'S tÚrbirlas 'da. <~'Centr-a;l'- Eié~ui--::S ía º'dé '.Pond:~.r. Ou1-i ' póesía d~ 
nada. Mais a .. vida, xa é ·sabido, , ,. , can.a e rna1s s1enc1oso . . n. v.ez. _. ~- d 

1 
-.
1
:;,.,. . .-,, ,-·¡¡,. ' ' ,. ,,. . _:,, .- ~-· ~a· .

1 
.•. (:·· .. ___ .. , -' . ,~., ... .. · 

está chea de incornpresióºs e de ·cerrtos anos, ma1s ou menos·..- . · t · · . · · "''. ·· ti ---:t r ~ ..1 N ·· .... ·:--ex-- e Ja:~1as- ' .. · ü~umco~que se pQ- .Pon , a: ..,e como estas ferra~:"_Nón 
"1~xusticias. ~ E ~ ch~gar :.a Noia e · pas~r - ~ i~nclr~m¿~~q. ~al~~~;~ ;~rvi~~~~ : ... '_d~ ~lla~·:. é a~_-~ariI~ _d.~ '.j~o, :\~ri - Ó ,:~i~~r_íaffi,os }~?-'"~-s~e~-~ ~-~~ s· 

a . ponte de pe~ra ~ le~b~?u.~~ .. ~ . ha. _ . c~~ih1.ña , q~~.~_mé~q~efl,ci,bl~:·.~ ,- ~~e~~ae..:a.~~;' ; q~:, n~~"T-~~.~ n_l~~ :.1- .<?f :I:~rg~-~~- u.i~ten~mg\,~~n 
O caso é 'que servidor nu'nca 

pasara de Carbi1Jo,_ pola parte' 
norde d~ Calicia. Pola parte ~uf, 
non fora máis aló de Noia. liai 
aprosimadament~ un mes que ~ 
per onou en Noia e achegouse 

d<? cant~ popular· . .. . ~ .. ~ am1~0, 1 ~?n~~o -- ~~J:>o,rras. _F9f~- . -a.-~un mu1no . <;ié. talas,, ; dos .,qµe ~J!PE.!P gr~'nd; .. ~nt ~tt~ -~~t1~e.gp . _ 
·Pase2-aponte- de Noia, · _ o d1a..~que ~e . .flJ,:ndara . o. Fr.@nte -:_,,_ údamgs--:-".cande--. ~-rarn0s- -. nenos'l: Qac1ou,".co..q1Q es.te .. ~~~Vl.~9-,&. q\le 

- • .»- .. 

\ 
'-:'I" \ 

' ' \ . 

( ., : \ . 1 

... 

paseina de pedra en pedra. Cultura_l Galego. O bar ~~ que ' pra, poñ~r •ifos re~o~._ ;§n: ~·:.f~t~~~~~'"'ª~fs'~~~-d.~-~¡ ;·, 
iCoas bágoas destes meus I xantaramos e-staba despo1s de C:ee . as chimeneas da fabncLae--=~fü...ias ,:e~-~r_e.g,~5ª~-,_'5J:~P.~~ un .. , ... 

' . oilos -Alameda:-' Por c~rto. que ·na· Ala- -dtbutós, :Ií'i~tért médó. '~- ..... ·:· -. .... -.. gado· ·especial ·'qúe ún non sa. 
ha de subir.. a marea.! - m~da · J1ai -un busto do ilustre Fisteri:a estabi che~. d,_e cara- ~-~Pttcar. ben .. ,./'.-~> .. ·'_-:. .. -' .. · 

... ~·. 

·I 

\' 
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' 

. ':. . ~·. ~-- " ~- ·'' ... -~ __ li·~;·~.,-1'' ;;·~~~~~,,? ... 

~~ - ~.~DENDE OS ' GU~ 
. ~~ , e.M.8A.RGArf. A~os . 

. ·- LA B·~EGQ'<; ~ ,lJE NO 
~-: " ~ BAGttN ·A CúO-rA 

~ ·E:HPi(ESA-R)A L_.·_ •• 
.. ~ ' "';, ' . ... . .. , 

-. ~-. D-t fcA ~ -. O~-.~~.G ~~ :E " 
ESPEDJENTA~-_AóS 
ME~TRE~ -tluE - DAN-
AS -C:l.[\st.~ .. ·e;N.'.<?>A-· 
· LEGo--~~ ... EN -Ft -r.! ~· .. : 
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.GALICIA, UN POBO, UNHA 
LINGUA. 

RAMON VARELA PUÑAL 

O libro prnponse dous oh·· 
xectivos básicos: 

1.- ·Reflexar o estado actual 
da. língua galega e a posicíón que 
adoptan ante a mesma os d'iver
sbs cokctivos socio-económicos, 
políticos, culturais e meios de 
comunicación de masas que .te
ñen máis incidéncia sobre a 
situación actual e roáis influéncia 
no seu . porvenir: Administración · 
do Estado Español, Igrexa, ensi
nantes, -intelectuais, capas · bur
guesas da pob0ación, partidos 
políticos e mieios de comunica
ción de masas. Inténtase ·clarifi
car · as diversas actitudes e mós
trár cales son interesadas, cdnfu· . , 
sionistas, terxiversadoras e calt::s·· 
auténticas ·e realme~te fa.vor'abe \s 
de- cara á normalización e empre- ·· 
go do noso idioma. · 

2.- Concienciar as xentes 
do noso ·pobo sobre a importán· 
cia e v~lor transcend~ntal,-~}L 
ten á · língua galega na conforma

··ción do noso ser e ·ha ·coÚión e 
diferenciacióñ .. nacional galega, 
ofrecen do lle argumentos que lles · 
permita desbotar os prexuizos 
que moitas veces sofren e asma
nipu4cións que . se están a levar . 
a cab:a s0lÍre a p'roblemática: lin
güística. Tamén, por conseguiñ
t._e, sensibilizar as xentes sobre a 
necesidade de recuperar o uso da 
nosa · língua en todos os ámbitos 
da vida colectiva galega, propug
na~os como solUción o tJ.nilin- . 
guismo social. 

Móstran'se no libro as corte
xións, interdependéncias e mú
tilos influxos entre a situación 

. soci'oeconómica e 'política , e a . 
·problemáticá idiomática; · :que 
condicionan a evolución do noso 
idioma. . · ·· 

lncluese, na stia pruned:a 
parte, ·_un estudo experimental 
sobré a fala dos país, a fala dos 
país áós filllos e a fala dos . fillos 

. no · .cQncello de Santiago de 
Compostela ctixas coriclu~ións 
podense extrapolar a tóda Galí
c::ia na medida : en · que as con 
dicións sexan semellantes. 

No ·capítulo ·referente ao~ 

i11telectuais e a língua, apresén
unse :colaboracións especia-is de · 

. vária/dest~~adas ·personaÚdaJ~s · 
,_eta vida galega actual .(Carba:llo. 

·msco DA SEMANA . 

Banda Munjcipal éle CClanova. 
· Dtor.- Mestre · Alfonso Salvatic· 
ria Mesa. 
DIAL-Limoeiro 50.15 30 
Son.- Mediano. Calidade inter
pretativa; - Boa. 

Con sesenta e oito ·anos nas 
castas a Banda 'de Cdan'ov~ : é 
unha · mostra da importáncia cuF 
tural <leste tipo de agrupacións e 
dos resultados ' que se poden. ob
ter ao dispar dun director com-· 
petente e dun estatuto adminis
.trativo -qU:e lle permita esixir aos 

· ~úsifos adicación ·ªº ~eú" oficio. 

N.126/3-9·0UlUBRé>/ 19ao 

Calero, Garcia Sabell, Carlos 
Casares, Ramón Piñeiro, Torres 
Queiruga, Francisco , Rodríguez, 
Antón Santamarina e 'Q so.<;:iól6-
go Cebrián Franco), con ·obxecto · · 
de que o leitor poida ter unha v~
sión máis · ampla do problema e 
poida tamén contrastar as di
versas solucións e comparalas 
entre si e coas que o autor Jles 
ofrece .' -

' .O libro vai dedicado ·'A tó ~ 
' dós ·os ·que est~n cómp~9metidos . 

na lqita pola normalización do 
.nosq idioma''.· 

A NOSA HISTORIA 
,SECUESTRADA · 

. t .·. 

O libro "Hist6ria de Galí.
cia', promovido polo Frente 
Cultural da AN-PG e editado. pq
los seus autores ·x. Barreiro, F. 
Carballo ~ Felipe Senér:i e Ansel-_ 
mo López acaba 'de _sufriJ; un·se"- . 
cuesfro prevericivo ·decret~d9 , . 
polo Xuzgado d~ -Instruci~n. d~ 
Betánzos. · ' · · · _ · ~ ... 

O libro 'a, "História ele Gal i:. 
da" que saiu a luz no mes de·no
llembro - de ano setenta e nove, 
en Pontedeume, acadou, apesar 
de estar só mes e mé<lio . nas 

a \náis lixeira crítica contrária , 
sali1t:ntando a favorábcl acollida. 

. da cr.ítica especializada que aca
qou mesmo as páxinas do rota
tivo 1uadrileño "ABC". Tamén 
haj que '. suJiñar que este manual 
foí recomendad.,o pala Cense
lleria de Cultura da Xunta hai 
pouco.máis dun mes. 

Segundo o Freñte Culwral 
da AN-PG esté secuestro preven
tivo é "consecuéncia das campa
ñas a que nos tenacostumbrado 

, o imperialismo que. cando n_a 
proximidade das campañas elec
torais (Ref er~ndo e Asamblea de 
Galícia nesta ocasión) levanta 
todo tipo de ~alumnias, inxurias 
e actuacións represivas e tenden-

-c1osas para desacreditar ao 
HN-PG. 

Por último o F.C. da AN -P-G 
pide 'unha vez müs a dimisión do 
(~ohernador Civil da Coruña Sr . 

_ G <1mez Aguerre. 

librerías º tiduo de·. "libro. máis_ -_. __ . __ : ~,·i · .. U-51. ,..A 
vendido do ano"' tend0se edita> . m . "" 
do xa -dez mil. copias, caso insó-
lito na histórÍa edit0rral de -Galí-
cia. 

Segundó se . puido saber as 
causas de dít6 sq::uestro preven- · 
tivo baseanse na denuncia da re- · ~ 
presión ·franquista. A .frase cues
tionada di. o seguinte: "A opre-

. sión freq1.en~~mente violenta, · 
que o poder exerceu ·sobre a po
boa·ción foi constante tanto a ·ni
yel cultural (. .. ) c~mo no terreno 
cconómi·co, social e 'político. No 
mes. de agosto de. 1975 Galída 
-viv1u u.nha ola de : error(. ... )". · 

Da:se o caso . de que este li
bro, que xá ~lev~ ··case un ano na 
rua· non re.cibiu at~ o- momerito . 

NOVE CONCEIÜOS DE 
REPERTORIO POLO 

VIOLINISTA 
_ ISAAC SJ"ERN 

, Únha vez que. os grandes sé
los fonográficos se decataron c:I:o 
interés mercantil das "séries eco
nómicas" e decidiron seguer o e
xemplo do xa castizo "Ace of 
diamonds", o mercado hispano 
encheuse ' <leste tipo de produc
cións . c0ñecidas de vello noutros 
m~cac:Jos europeus .onde se vía 

, co;no normal_ a .reedición . a bai
~o ,piécio .e· coa mesm~ .calidaJc 
sonora. das ·xoias. do.s catálogos 

Nas pezas con gaitas hai proble· 
·mas de . oonxul.'lción tonal.xá q:ue . ... 
esta·s · afínanse -case un quinto 
por enriba ~fo diap_asón. . . 

.. Suso Vaamonde.- OS SON OS 
NAGAÍOLA 
NEVADA-Limoeiro 
51.0023124 

NDE-

·cun par de anos de . r~traso 
e . 'coá recomendación da riosa a
miga Lil;>ertad. '(unha melóm"aná. 
noviña e afervoada) escoitamos 
e-ste intelixente traballo de ·Sus'iJ 
Vaamonde sobre ·OS fe~mosos 
poemas ·de Manuel María. A uti- . 
lización do sistema Orff ao servr- ,. 
óo do elemento popu~r ·galeg¿ · · ·· 

••• 

logo de pasados alguns anos des · 
de a sua presentación. 

As edi~oras europeas orien-
. tan estas colecci6.ns cara á recu

peración de grandes grabacións 
mentres que as americanas prefi
ren evitar vellas grabacións de 
"vedettes" . Asi CBS foi presen
tando .as sinfonías de .Beethoven 
por Leonar Berstein coa Orques
ta de New York, as de Brahms 
polo chorado Gerorge Sz_ell C03; 

Orquesta de Cleveland, etc. O 
sistema ten a ventaxa de cubrir 
o repertório con grandes figu~as 

o que garantizan unha clientela 
pola banda dos que comezan 

· a sua colección sen esquecer 1 > 

afeizoado que difícilmente resis-
. tirá a tentªción de poseer o con · 

certo _ "Emperaqor" na interpre 
tación maxistral . Serkin/Ncv · 
York Philharmonic/ Berm:in, · 
por ·exemplo. O lado negativ ·1 

do sistema -é que na colección 
non se chegarán a integrar gra
bacións de obras moi importan-

-tes ainda que non sexan <..k 
repertório .... e dada a política de 
promoción de orquestas ameri 
canas e de artista xudeus -e 
escoitando o son da orquesta de 
Cleveland ou a xenialidade dun 
Berstein ternos que agradecer es
tas grabacións- vernos pasar a 
ocasión de adquirir por menos 

.- pré~1º unha xoia de Ga:brielli ou 
u_nh maxistral interpretación de 
(n!S. , 

Neste verán, "Maestro" pr,..
senta unha colección de concn
tos de violin en interpretación 
estelar de Isaac Stern. A promo
ción 1que CBS ten feita <leste vio
lí:nis~a é notória, sexa aproveitan
do as suas actuacións en Mad r 1 

o~ .Barcelona, sexa comercial i
zando as grabacións da décad~ 
-dos sesenta como neste caso . 
P-ers9almente disto moito de 
~cr un "fans" <leste artista. E
f ecJ:ivamente . é un gran intér
prete e as suas versións semprc 

. s.on convincen~es; maila carece 
da chispa lúcida do intérprete 
"extraordinário" e nese sentido 
un sempre atopa unha alterna
tiva convincente ás suas inter
pretacións dos . clásicos. Algo 
asi sucede neste caso,- mesmo 
no millor dos casos que é o con · 
ceno de Beethoven con Berstein 
creando un clima idóneo parn 
os solista. Os concertos de Bach 
están leídos desde unha 
visión romántica que resulta ina
ceptábel hoxe en dia ao marxe 
<la falta da imprescindíbel cua·· 
dratura barroca. Moi d~ agrade-

t:<:r é a .edición dó concerto dc
'lamuel Barber' o interesan te 
compositor americano inxusta
me.nte descoñecido nestas latitu
des que· vai completando unha 
versión do concerto de Alban 
Berg digna de encómio e con ma
xistrais momentos da parte da 
orquesta. Menos convincentes · 
son as versións dos concerros vir
tuosístico·s de Mendelssohn e 
Tchaikovsky c.oa colaboración 
da Orquesta de Filadelfia dirixi
da polo irregular Eugene Orman
dy. A altura interpretativa dp 
concerto de Brahms, polos me~~ 
mos intérpretes, é meritória re
conciliando ao auditor do di-seo 
anterior co director.. 

_ As presentacións son sem c.:
liantes en todos os discos ratiii · 
cando o .carácter de colección e 
as grabacións son boas ainda que 
CBS non atopa a calidade · q1¡.
..t:n noutros países. 

Resumindo: se vostede po
see boas versións dos concertos 
deixeo estar, no caso contráno 
pode adquirir o Beethoven, o 
.Grahms e o Berg/Barber coa 
tranquilidade de levar a casa bn~ 

cousa e que se familiciará coas 
obras en boa compaña. 

XOAN M. CARREIRA 

CONCERTOS PRA VIOLIN E 
ORQUESTA DE 

Ludwig van Beethoven. 
CBS-Maestro S-61941 

Alban Berg e Samuel Bar
l1<:r.- CBS-Maestro S-61939 · 

Johan Sebastián Bach.-
CB5-Maestro S-61940 

Piotr Tchaikovsky e Fel iz 
:\1endelssohn.- CES-Maestro 
S-61942 

] ohannes Brahms. - CBS-Maes
tro S-61943 

Violín.- Isaac Stern 
New York Philharmonic Or-

chestra . 
Dtr. - Leonard Berste in 

( Beethoven, Barber, Berg, Bach) 

Philhadelphia Orchestra 
Dtor.- Eugene Ormand~· 

(Mendelssohn, Tchaikovsky. 
Brahms) 

London Simphony Orches· 
tra 

Dtor. - Isaac Stern ( Bach. 
La menor) 

· na colaboura de Suso Vaamonde. 
t- o querido amigo "Pachote" 
Jr logararon un excdente disco 
infantil. 

Grupo de Gaitas:· "Airiños Gale· 
gos". 
DlAL-Limoeiro 51-0051 

Os gaiteiros de Lavad?res·-" 
Sampaio presentan neste pnme1-
ro disco o resumen de oito anos 
de trabalio. Pese ·a· disentir· dal_
guns usos -e:ia percusió_n e coida; 
esixibel un meirande rigor na afr 
11ación .recomendamos gustosos 
o discd . .. A grabación é mediana. 
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TABOLEIRO O TURISMO EN. GALICIA 
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A) IT 45 43 T3 29 18 38 TI 47 46 
B) 8 9 3 TI 18 IT 2 5 
C) 4 19 22 24 7 f2 fO 30 

O) 6 25 39 TI 32 44 

E) 26 34 27 20 TI 
F) 14 36 TI 16 
G) 28 -1 35 42 40 15 

__ ...._,r ,,;ne -

_,,.r.·, -

A) Dícese do que ten unha soa sílaba (pi.) 
B) Vila da provínci,a de Pontevedra. 
C) Súplicas, discursos. 
O) Lugares onde se coceo r?an. 
E) Terras non cultivadas. 
F) Metal moi valioso. 
G) Dícese cio que non ten son. 

* 
Sol ución ao Taboleiro n° 11 

TPño medo dunha cousa 
c¡U l~ vive e que non se. 
Teño med o á desgracia traidora 

r;·,J ~ · , < 1 • • F l 

* 

Di:~c:--an1 0~ 1•.it.1 t 11 d111 

xrntc preocup a.J a. po la in fo rn 1a 
ci «> n, sobre to cio periodistas e li
cenciados en cencias da informa
ción 1 para arte llar colectivo . 

Poñ ede o endere zo, e tell'.·fo 
no L" cscribir ao apartado 1.062, 
Ou r1 " 'it' . 

.i ¡ :-, u -.111.1, .. 1.. d J cul~ura L'<>' 

prc:so s po i íti cos galegos. fai . un 
chamamc..:nto a todas as publica
ción periódicas e editoriais para 
lks enviar aos presos políticos 
ga~egos todos os números q uc 
sa1an . 

Santo Domingo, 9 
Tfr:tos.: 2°25461 -224458 

N. 126 I 3-9 OUTUBRO / 1900 

Os envios a nome de cal 
quera <los detidos. Prisión de 
Car;i banchel. Madrid. 

/. 

. , · 

/ LUGO . 

;. 

No xornal Ó, "Ideal Gallego "· 
do 20 de Setembro nün intere
sante tei.ma decia no· .encabeza"? 
mento: "El Consejo Gallego 
de Tu~ismo es ya una realidad" 
baixo a firma de Ezequiel Pérez 
Montes, ca fotografia do señor, 
Enrique Romero, director xene
ral do Turismo da Xunta. 

Con rrioita _ledicia lin todos 
os artículos que non deixan de 
ser de moito proveito, ao ver que 
Galícia vai participar na soberba 
F eira . Internacional adicada so
mente ao Turismo onde decia ta
mén que o desenrolo turístico ha 
de ser unha laboura . de todos. 
i Oxala que ·estos vieiros sexan 

de ditosa felicidad en ben da 
nusa agarimosÍl~a terra que desde 
vellos tempos foi asoballada, des
co ri ccida e despreciadá en sila n-

CARTAS 
J •••• 

Ben1 .... 1-1Jo..s-o.;- ;p .1. neiro ::, : 
Vaí -x;;-para_ p.crto_ de dous 

--._ meses qu=e nqn tendes' notíl.'.ias _ 
de min . N Qn se lle pode achacar 
todo á pregúiza. Exrste-esa situa
ción de -porse <liante dun papel 
en bránco c·on ánimo ~9e escribir 
e_ .quedarse div-agando sobre cou
sas _que_ nunca Vá_n chegar a ser 
unha carta para nip.guén. F oron 
mínimas as que es'crebin. 

Primeiro foi (c9mo- mente, 
investigadora) o bochorno dun 
recoñecimentos médicos plurais 
e mas1ficados .. ~e rqoitos homes 
e mülleres . ("Se isto ¡:fa,sara na 
Unión Soviética ·dirían: Probri
ños , como o~ tratan", foi o 
comentario . da Susana) Pero 
a.qui é moi normal, polo que 
-observei .. 

. 'Logo colas semellantes na 
policia para conseguir uns per
misos de estáncia ben clarifica
dos, non vaia ser o demo ! . 

Despois os primeiros con
tactos con ese curvamento GÍ

nico das sqrrisas dos suízos ao 
dicer :. "oh- Spanisch", tan sua- . 
ves na pronuncÍación como tor
pes na idea do que foi, é e será 
España (mellor do que non 
será). 

. Xa por último nesta liña, e 
· L:nglobandó a miñ~ esti ncia aquí , 
-a vivéncia da mina p~quena emi-· 

: de ira· quie'tude ! . 
,Vemos chegar en bón núme

T O moitos _. turistas a nosa monu
mental Cornpos_fel.a a- ademirar 
aotigos e a,rtísticos monumentos, 
pero temes que r;econocer qúe 
estos forasteiros non levan siquer 
un anaco do coñecimento do 
nóso par~diso en totalidade . La
boura de tqdos e certo, facer 
que coñezan .a paisaxe , os rios, 
campias, aldeias as lindosas ro
bredas, co seus hórreos e pallei
ros etc. ademáis das ermicdas 
mosteiros e lexendários castelos 
porqué sen ollar · estas e outras 
cousas máis, queda o turista na 
rnetade do camiño do sentir da 
terra , · podendo levar . tanta for
mosurá collendo fotografías co
m o o mellor apréeio de dita 
lembranza .. Polo mesmo di o 

xente (suiz~) moi xeitosa . que 
no·s fi?Co yer que realmente , no 
meio d~tanta ''cabeza cuadrada¿ 
pode medrar _xente que pensa e 
actua en .contra desrn sisterrnt. 
Tam_én rios consola -saber. que 
Berna é nesie senso .bastante di 
ferente do resto ae Suiza. 

-O máis interes~n te son os 
viaxiños a "anacos · perdidos". 
Estivcm en Friburgo (Alemánia) 
cun ambente · rnoi diferente· do 
de Berna (positivamente), en 
Zurich, alborotada por unha 
manifes'táción cunha policia bru
talmente _ represiva e iip.presio
nante equipada de obxectos re
pres_i vos; -en Basilea, bastan te · 
preferibel a .Berna, coa curiosi
dade da grande cantidade de 
frescos pintados na.s paFedes das 
casas. Tamén fun dar unha volta 
polo Lago e as mm;itañas de 
Thua, cunha~ paisaxes que até 
agora para-min eran de -película 
e postal. -Quédame nos pfans 
aínda · a zona itali:~.na e, cun 
pouco m~is de calma, Xenevra. 
Estas viaxes foron sempre cortas 
en tempo e en pJ.an probe, pero 
n_on por-iso menos interesantes. · 

TINO 

graciqn (pequena en tempo) no 

médio· dunha érrligfa~ión que .· · ,, -UN AnEUS A 
a índa teorizada non sospeitaba u ~ 
tristísimo alcance que ho·.xe lle CJ;\RL.QS-V_ARELA" 

a:to po (triste.~ cabreante!.::.A r , ~ - Cando!: ao comp,ás ·· do ru-
ta] desconexion dos emigra11t1.:s xir das bravas·onéfas do mar. ga
coas suas · terras, ben pode diccr 

· lego, en San··cosme de Barreiros , 
dos galegos. con Garícia, pois, po- escoitei a tris'té not ícia da morte 
lo menos aquí .en Berna, son do meu gran amigo Carlos Va~e
unha maioria ~smag~dora ~ queria 

la, ante tal acop.t~cimento, die-
di.cer esmagada). Por outra ban- gou ad Ínéu peqsar"aqúeidito do 

. da , a nula integración na vida 
suiza. E, para· cándimentalo to- gra·nde fifósofo hqlandés Spine-
do, a "insolidaridade de . ~lase" . zat . que ~on ~q_ta ·, raz.ón -cscre

beu: . "O 'ha.me ·libré en tódo . 
Mal.. .. pero .que moi mal... .'. pen.sa rµeno_s "~ª - mo-rte, e a s_ua 

Dos 'Suízos xa dixen algo. ' sabidur!a e 'meditació.n non é ·da 
Até hai .pouco pensabamos que mort¿, ;~nón ··[:fa . vid~1 '. Ne'ste 
eran un · caso perdido. Por sorte, di to .·. frot_é¡ii · ~Ií,cerro , · eu por 
por meio dunha rapaza· portu- epteiro ~;~o :-., §er ·~;cfq:,-Jn~it.'~ªIlj!go 
~uesa, c,oñecemos a un grupo de Ca.rl.os_;yatel~; · ~?~<e.· 1íbte el; con 

articulista xa nomeado, entre 
outras cousas: "Puedo décir 
que estoy contento, pero para 
sentirme satisfecho todavia hay 
mucho que hacer" Esta Feir_a . 
Internacional do Turismo que se 
cele_brará en Madrid do 6 ao 15 
de Febreiro de 1981, fai brincar 
o corazón de paixón é fondas 
ilusións por ter a imaxe gloriosa 
da nosa terra como un facho 
que dirá a quen a contemplan 
iCanto vale Galícia! .. na lira 

dos florescentes poetas en 
sensibeis estrofa_s, -que para todos 
os que levamos na alma belidas 
esperanzas, sentimonos cun forte 
desexo dun vindeiro feliz non 

-~~ moi lonxano por eles sempre 
cantado . · 

ANTONIO PRADO DIAZ 

.·arelas dunha aplicación de·sa 
Ji bertade de engeddlar no ben 
q Lie tanto lle é menester ªº ser 
humano. · 

Mais a este quc:rido . amigo 
chegoulle o seu fin físico, pero 

. non o fin de; · seu pensar, pensar 
sinxelo e honrado que para este 
.non ten morte. Hoxe fá.ltanos 
o amigo Carlos, _pero o .seu ho
rizonte non desaparece por moi
tas néboas que se .poñan <liante. 

Dicia Luís Arasquistain. 
"España durante séculas deulle 

.as costas á vida para pensar. na 
morte". Moita· razón ternos que 
darlle este ensa Ís-ta e perí-sador; 
menos, craro· está, que (hesa Es
paña ·que nos reflexa -iion entran 
os homes como 9,~~noso amigo. 
Carlos Varela riaceu para viver, 
non para morrer,, porque morrer 
non .dá. t,raballo ~lgun,_, filosófica
mente :{ morte é un acto simple, 
máis o f tVer é unha loita contí- . 
nua e máis cando se fai sen ·mi-

. ·ramentos e vaidades:: persoais", sen 
benefícios p,t"atefiais, cando so- -
mente é ""por un~ ideais limpos, 
sanos, que fán· ae facha para lu

·rniá.rnos J;(cáÍniño ?a '!'er_dade . 

Fcii _'c _arlos Varela un grande 
artista, poda que por- ese xeito 
de ·non sobresair, nunca se ·deu a 

.- rnñeder rias J'salas de · exposi
_ó óns" ._ E.n m áis· ~<lunh<!. em posta 
ardidameri~e erpR-UJ{einq..·para fa
c'ir_ un.ha:~ cfe_rriósirá.:ci orr~dos-. seus'. 
trab·allos-~ A stla liam)Íd~d&':p-ér
soal, tan sana - e - desinteresada 
nop. et

1
á.' ~~1a ~· encerr:arse nunh~ 

desa-s d_ethósas:. b~rguesas. Non 
q.ufxo sair parii.' o escen ário 
humano, poda" que a sua, alma de 

.artista ~on se',:parara· ~~n . ta.!s pe-
que niños desex os. · _ ·' · 

_ · Hb.Xe-c'hdramos a morte dun 
bon amigo, duri artista; dun idea
lista duff 'defensár da Pátria.- Ga- · 
lega, porque dicer Carlos Varela, 

. era dicer Gal Íéfá~ ·e·- Gal ícia non 

A.--YEBRA de .ARES. 



'-.;· Os .pa~iidos _que _firinaron o a.cor_~o · son, a. excepción 
cio PG, todos ·eles de obed·iéneia _estatal e, por conseguin 
te, íf~(s servi·dore-s du_nha política que se- C0

1

Ce as COSf.l\ 

do J?Óbo g_alego. R~·cor~enfo_s -a.Q fespeiro q.u~ o esta tu r u 

O .venres di~ i6 de setembro as forzas -polítitas A.P,.; 
ucb' PSOE· de Galícia, PCG e J:lG . .,,cbegaron a uri"a'éoi•tÍ.o_ 
de reforma do estatuto de ·Galícía qu~ permite darlle .IÍ.fi 
~-.:.cr~h~ .. ao texto apro~ado pola Comisión Constjwc:io.nal'
. Asamblea~· ae I>arlamtmtátios de Galícia o dia 22 de no-

. vcmbro de i.97~'.f: corso-s~t"t>i:_~~~e.is. dY,..._E~,~!d"~ dá a¡irob~do ~n - Madri~Hes foi i~1posfo á ,UCD de Galícia pl)-

UCD. ...., -~" · ~· ~--~:=._:--:· --t~~fu;s.t_~a l e ·que a misión da primeira reduciuse a pa-

.ron 106 millóns de pe etas, pagad-o por todos nós, es ·n 
q11c ~e lle -resolvera nengún .problema ao pobo galego. 1-s

•. tu-; <;,>n ·os que van a pedirnos o respaldo e o apoio para a 

-, ua política qu e, outra vez segundo eles, vai a ércar unha 
nova dinámica en Gal ícia, vai a facernos cidadáns galego~ 

· e non subditos, etc. etc. . 

, -. sar-p·oto qu~_ Jr2.aa_tr~"t~-d.es.R.Q~ a con\fertirse ·en defensn- Claro que o PG, e outros .ma.is, vannos a dicer a par-
res -dan .product"o que -res--p-qnde--.W:S_li~e-se4..d_Qj~ stad o t1r Je agora q1;lc o estat uto non é perfeito, que Galíci . 
pc'ro non de ·Galíóa. Algo semellante sepotte-di<;.ér~---~-A--µo.di.a_ }?erder a sua oportunidade histórica quec.lan ,Jo 
PSOE de Galícia (e con maíor r3.zó n de CD) cuxa pol íti- aparcada dur:~Ift~ ci-nGo.. a.Do~1 que (: un instrumento util 
ca autonómica· é basjca.rpente igual que a da UCD e ta- para resolver os n·osos problema~,_que--é un avance cara o 
mén, po~o - tanto, de matiz daramente sucursalista pd- autogoberno, etc. En canto a estos argumentQS, -cerr:.i 
rnai:ido a concepción centralista, ainda en detrimento do.; n ente algúns ladinos, convén suliúar que non son no'º" 
p1·óprios proxectos de sociedade, sobre os intereses d · s c que xa se proferiron cando nos invitaron a refrendar a 
-nació ns .p·erif éricas -do-Estado, como -sucedi u no caso de Constitución. Tamén nesta se nos recoñeceron todos º' 

Cando se reforma algo ·fa ise·'por unhas determin_adas. 
ra:tóns e para conseguir uns deterrriim,dos obxectivos . Es
to é .o que tentaremos clarex?-r agora e c.on esta finalida· 
t k vamos a responder as seguintes _preguntas: · · 

1) Quenes reforman o' ~statuto e porqué o · refor -
man? · 

2) Cais son as reformas introducidas e releváncia d;s 
mismas para Galícia? Canárias. J1 1citos: ao traballo, liberdade de expresión, de manifr;; 

Son tamén fiejs servidDres dos seus amos da. Co-rte os 
En canto a primeira pregunta, a iniciativa da refor- do PCG, sendo ,as diférenzas que amos~rou na ·negoc1a-

111a correspondiu ao goberno uc~dista que · foi o que .co - c1ón do acordo i;nais· forma-is é tácticas que d_e fondo. A 
meteu os erros maiores e que, como res ultado dós ·mis- . ua co,incidéncia co-PSQE, no terreo autonómico-, é pra<::
mos, encontrábase · nunha situación incomoda, sobre to- ticame.nte rotal. T~én os comunistas de Carrillo teñen 
do a raiz dos fracasos electora.is en Cataluña· e Andalucia. - que- estar pen ... dien.t'es do que lle digan e.n Madrid antes de 
Non podía expoñerse a UCD a sofrir un novo revés elec- ' poder: dicemos- aos galegas~ que é..o que mais nos com·l.·n . 
ro.r,al como quizais presentisen por inquéritos fritos po lo Como di o colectivo ULTR EY A,- certamen te _nada scs
go bérno sobre a intencionalidade de .voto na nosa nación .. · pcitoso de hacio'nalismo, . 'La gran política de estaLio -

rnción, etc. etc. -e, con tantos direitos, os parados crecc
r(ln mais que en r:iingún país europeu o poder continua 
n.as mismas mans, a libertade <le expresión non existe 
mais que para quen non pon en cuestión o sistema, ali 
berdade de manifestación desvirtúase con pretextos irra 
Z(}nábeis como aconteciu o día da pá.tria galega, as detcn
cóns están a orden do dia, a inestabilidade do traball:i 
d1>r e a desprotección por desemprego son ma1ores que 
na época franquista , etc. etc. 

Para a UCD, o estatuto aproba:do en M;dri colmaba 
rodas as suas aspiració.ns .xa .que a sua finahdadé ernofe -
rccer unha fachada galeguista ' que non cuestionase os l n
tereses da oligarquia dominante . Son elocuentes a este 
respeito, as · declaracións fritas polos mandatárÁos da 
UCD unha vez aprobado ,o e·statuto': ''nos colma de satis
facción --y ·nos complace plenamente" (Quiroga Suarez)' 
"es el mejor de los posibles en las circunstáncias actua" 
les" (Meilán Gi.l), "es infinitamente mejqr que el proyec-_ 
to inicial y el techo político y las competéncias de fun- . 
ciones que se· prevén _para Galícia son las máximas que 
a utori z:a la Constitución" (Sancho R!.)f), etc. Polo tanto, 
de acordo con esta última declaración.,, ou as reformas 
propostas son puramente form<;1.is e non afectan ao fondo 
do problema ou sobrepasouse o teito constitucional_.. 

. ' 

A in"'.itación, para procederá-reformad~· texto, cur~ 
souse a todos os partidos AUTONOMISTAS. Desta ma- -
11ejra marxinabase pala Oireita a F uerza Nu_eva que coida 
yue o estatuto supón un atentado tontra · " la. unid(!.d Je 
la pahia", e pola esquerda .aos nacionalistas qu_e compo
ñen a ~esa das Forzas Políticas Galegas : BNPG-PSG, que. 
sosteñen que o estatuto non recoñece a soberanía dopo
lio galegO" e i;ion resolve os graves- problemas que neste 
rnomentq ten plantexados 4 nosa nación. De~te xeito ga-
1ianse tamén argumentos electorais xa que se lle pode di 
cer ao pobo galega que o acordo foj amplamente respal - · 
dado polas f 9rzas polítiéas "maioritá~ias", negándose só 
a suscribilo os "' radicais" -e "fanáti.cos" da ex.trema direi7 
ta e da extrema esquerda. Os partidos firmantes, repeti
rannos a partir de agora, representan a moderación , a 
sensatez, 'a cordura, o bon~uício, etc. e o. rechazo do seu 
pro.xecto "alteraria la paz gallega" (Iglesias Corral). Mé-- · 
tense ademais nun mismo sáco a partidos órganizados e 
con seria implantación . en · Galícia -BÑPG-PSG- xunfo 
co n diversas siglas sen representación ' real e cunha p~a.xis 
desvencellada da realidade galega e que non respo,nde aos 
cus intereses naciona is. 

..:olllliciona, _i_nspira , ,acelera y frena el pt-oceso negociador 
<.k acuerdo co n unos avatares dificiles d.e prever". 

D úni'co partido de obediéncia galega ·e tam én o que 
lle confere mais rent.abilidade ao.s partidos q¡aioritári1 \ . 
e.statais, é .o PG. Este pártido ten a osadia de autoprocla
marse hacionalist?- por- unha banda e pala outra de 'cón
vertirse en defensor do autonomismo mais claudicante. 
Presentándose asi ofereée aos partidos estatais ~. argumen
to electoral de que o nacipnalismo ."moderado", como 
soe repetir- Pousa Antelo, está con eles e que só ·os extre
m_1stas· quedaron ao marxe. . · · . ' 

Cal)~O · se estabeleciu a Preautonomia ·Gal ega tamén 
. se nos ~ d1xo que era "unha data histé!>rica" e un camiño 
cara. o . a~rogobernÓ. Hoxe vemos que para o único qu e 
serv1u fo1 para desmoraliz~r e sembrar a apatia nas nasas 
xe ntes , ademais de ~er unha fonte de pr~bendas· para os 
homes da UCD que xa en _nove meses de l. 978_ se gasta-

En canto á segunda pregunta, vamos a ver cada unha 
d t!s modificacións introducidas e ver cal é a variación q U l' 

-csulta. 

a) L íngua. En canto á língua o artigo 5 queda igua l. 
"'~:gundo <lito artigo , "os idiomas galega e castelan son 

1 iciais en Galícia e todos tcñen o direito de conecelus ,_. 
. ilizados". Estabelece , pois unha cooficialida<le ent re 
'" Jous pero non en pe de igualdade . xa que, en canto au 
'pañol, hai obriga de coñecdo (Constitucion) e direi to 

.1 utilizado e, eri canto ao gakgo , so hai direito a coñecc
lo é utilizado. Esta redacción non é coincidente coa qul' 
i' igura no estatuto catalán que di que "J\. Xeneralidadt: 
!.!arantizará o uso norma] e oficial dos dous idiomas . 
~Joptará as medidas rn.:cesárias para asegurar o seu coril· 
cemento e creara as condicións que permitan alcanzar a 
sua plena igualdade no que sc rcfcre ao.s direitos e debl' · 
res dos cidadáns de Cataluña". Neste estatuto, contraria
mente ao que pasa no gakgo, estabelecesc a cooficialida· 
de plena entre as duas línguas se ben tampouco resolw 
doadamente o problema xa que, de duas lí nguas en loita . 
unha delas desaparecerá como no lo amos.tran todos o~ 
o:émplos históricos , e sobre todo manténdose as difercn 
tl'" posibilidades de penetracion de ambas. Hoxe vemos 
como tampouco o estatuto catalan impide que. se .pro
_rrrnlgue.n leis corµo a de Estatuto de Centros docentes que 
e. tabelece no seu artigo 14 que os centros tetan autono 
mia para "incorporar las lenguas y peculiaridades re~ io -

, nales en la medida en que no constituyan discriminac10n 
para· ningun miembro de la comunidad educativa'. Quen 
se pode sentir discriminado é calquer españoHal~nte, 
nunca un galega, e basta que o . sexa un soio in~iv1duo 
nunha aula para que non s@ poida realizar o ens1110 nas 
l ínguas "regionales". . 

O fondo do problema n~ queda resalto coas moJ i 
,_ ficacións que se. introduciron e é realmente sorprendente 

que un partido que se chama nacionalista, o PG'. acepte 
· este tratamento discriminatório para a língua galega .. 

·Das · modificacions referentes a hngua, eleicion 
l:ornp.eténóas. etc. falarcmos na....prpx i1i1a semana, 

-




