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A RECONVERSION
·NAVAL
'.

olas ·me-lloras sanitarias

lQué solución de traballo .alternativo terán . os .
traballadores excedentes
co Plan de Reconversión
Naval que o G·o berno pr.e~nde 1evar a cabo para paliar · ~ crise do sector?.,
(Pax. 11).

"DIA DE .GALIZA'\
\,

·.

ENTRE A E~IGRACION
~· A ),(UNTA -'

A ·presénéia ·. do Sr. Qui-,
· roga en ·.Parls · no ~'.Oia de "
Gali~.a", _
cho.c ou ~oas ~re- ·
las do.s -eniigrantes. · ·

o suicídio en.Galiza: ·
Entre

0

sub.dese.n rolo e o inistério ·

outra ·vaca ·no milló ··

·. · .· wrfta.a ·.
~--:-

Xa sei que liaberá · quen
tome estas liñas por extemporaneas,· pois qu~ . se tecen
ao fio. dun· artigo publicado
hai nada n:ienos que un pa'r .
1
de meses. Certo. Pero vds. saberán disimulalo..e até xustifi·calo. Ao fin e. ao cabo xa que
non ternos opción de adiar cis
cantazos, que nos cáen arreo,·
neri de e.lexer o terreno de
tan singulares combates, per- ·.
m iti rásenos, cando menos, .a
~Ómodidade preguiceira de
aecidir sobre a data de resposta. A d~ hoxe é seródia,
vagarosa, co éngado suplementário de porse a esgarabe. llar na aira sagra e se cadra de
catar ese ulido de alm.á rio de
sacris1ia, húmedo e pécho,
enci rrador ta.lvez de anticlerica i.s tentacións.
Pois é o caso que ·o Sr. Espiña., que é crego, publicou o
dia 11 de febrei ro de 1 .981,
no xornal .,, La Voz de Galicia"
un artigb titulado "Unha
cruz prá Coruña". Re.feriase
· ao .A lcalde e afirmaba·, 1 iñas
embaixo, que o Sr. M~rino . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
estaba "tratando á· Coruña . rri semé endilgar unha braga plumas eclesiais, nen seqL e1
·como a unha br_aga". A$Omen idéntica función nomitati- naquelas outras que esgr imen
broso, si .. Non lles quera diva a quen me viñese en gaña. esgrévias mans de monagui ~
cer a riola de títulos para un- ·Mesmo· tal titular poderia ir llos·e.acéilit.os·.
ha resposta que pasaroñ polo
pr.ecedi.~o de aigo semellé!nte
Dé ce'rto que desa'parecimeu maxin en pouco .tempo,
a "Pol~iro de Xan ' Súsfo", . do o neboeiro d~s verbas tapera si indicarlles qu,e éJrlimapara non se alonxar da or.ixi'- .bu, a prosa pastoral arrequedo pola progresista .facúndia
nal co~boración .que comen- cerase daqui en adiai:ite, e
do Sr. Espiña, que é crego cotamos e máis para.que servese · non hai' por que exfrañarse
mo fica dito, en todos aparede notícia ou aviso. Porén,- de que ·o Sr. Espiña. -poño
cia a palabra "braga", subsun conceito dá caridade sen por caso-- que utiliza tan vatantivo qÜe extraído da pruaúbida distante-d? manéxad_o lentamente ·a verba
"braga"
dente . prosa cto Pai Espiña
por D. Manuel Espiña e a-po- diante duns ·setenta mil lei t o' nori impl icaria nengunha das sibilidade de que certas aso- res, poda _ ·empregala igual. h·a bituais conotaci6ns de. mal 'ci.acións de ideas, frQito ·da mente sen ri·sco nel!gum nun
gusto que puideran atribuirlle
referida rotulacj0m, poidesen seu sermón, a inda nos domimentés máis timoratas que a escandalizar ou ruborizar se- nicais que hai qu.e supor máis
·do noso crego polo simple
quer aos devotos/as do noso concurridos. E ~ que coño!.,
feito de ser pren~fa. próxima, · crego fixéronrné des.istír, ben· despois dun exame de conexaustivo
calquer
en canto a ubicación xeogra-· · ao rrieu pesar: pmque os títu- ·J_dénGia
tic~ $e re.fire, a partes do cor.- · los atinados non son doa·dos crente de-..vi-da disipa.da podé:.
po femenino calificadas de· de atapar.
·
· rá descreber máis expresiva 1pudendas, como todo o mun- . . Agora que · desde logo o . mente .a sua sitLJación dicin-do
. do sabe · inclu ído, segu·ramen- que non renúndo-a _glosar é-o _que ,está como unha braga, e
te , 0 Sr. Espiña. ·
feliz a·c ontecimento, · certa- polo mesmo poderase exortar:
, E xa Que o devandito Sr . mente- novidoso, da liberal í.: desde púlpitos e tribunas a
semeflaba , designar
como· · dade ·"' léx.ica do Sr'. Espiña á ·non troq:Jrse en pecadentas
, unha cruz ao $í. _Mer-ino, ocu- que non estábamos afeitas eh .-bragas rno.rais. -Amén.
.
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Todo o que aconteceu na Nosa Terra
nos anos
78, 79, e 80
. nos
tomos ·

· encuadernados~dde~--*'~;::

, A· NOSA TERRA

(

PRECIOS DAS SUSCRIJ,>CIONS: Galícia, Estado e Port_ugal; un ano 2.500 pts.;
6 meses 1.250 pts.; Europa ~.000 pts. ano; Arxentina 3.700; USA e Canada 4.000r
América do Sul e A(J;ica 4.S<>O; As uir~as por 6 meses serán
a mita.de das anuais mais SO_pts.
A NOSA TERRA, apdo. 1.031, Tlfn. SS 26 13.
Santiago de·Compostela
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Polígo~o .de S~n . Ci_
í>rio:n
X0Qando ·. cos ·no.s_o5· aforros

J8Z

Xa de antemán se sabia da sua corta vida.
__ eón carácfet:_ prioritario, da~ - ESTA SITUACION
Agora estanse a cuniprir as pres-ións.
corda- coa inversi'ón a rea/i-- XA-SE VIA VIR
zar _e
postas de trabal/o
Os peches, regulacións ... véñense sucederido paulatinamente,
de tal xeito de que son vários centos as famílias que se quedaron sen posto de_traballo
a estabelecer".
Pem ~sta- · situacióh que se
.
_
OU O teñen inseguro.
está a dar, xa ~e Via vir des- ·
Ai, senón, están Moclisa, Calzanor, Calzados Celta, Cradytor~ Até aqui
propaganda _ de - que se comprobou a conPereira dos Santos e un· longo e~c. - Pasemos á real idade .
cepció n de - di to - Poi i'góno
Nada do que estaba previsto se cumpriu, agás claro, da en·trega dos cr~ditos solicitados, - aproveitandp os afo-rros dos .
ainda que non se cumprisen case nunca os requisitos esperados ,.
UNHA REALIDADE
emigrantes -e-·abusando dunha
e fosen a meirande parte das veces dedicados a outros mesteres. E asi, a Caixa df}-Aforros de
MOi DISTINTA
especulación 'do chan en per.
Ourense di que "ten un excedente económico_de moitos millóns
xu lcio dos viciños · do pró- de pesetas, pero como ninguén o~ pede, ai están".
Agora o Poi (gano -está ,na- prio ·pobo de San . <!:ibrao.
Mentres, invirte os cartos non só forado Polígono senón fora de Galícia.
desfeita,-segundo as ·próp~ias- A , industriálizacián irracional
Toda unha mostrada industrialización irracional que se está a facer en Gal:ícicfe de ·como se
declaracións ~_do Alcalde de .: que ali se estaba a -dar, con
_
.
utilizan' os nosos aforros. _-=- Ourense- e da 'Alcaldesá de indústrias sen· base na nasa
-Sán Ciprián~ de Viñas_, tnui;ii- econom-ia e a -non in.versión
Aforras
Provincia/
de
Durencípio no qlje está si:tuado o _ dos qenfíctos que xeraba ,
O Poi ígono de Sari Ci- _ Industrial de Gal ícia, segunse
e·
SIGA
LSA~
sociedade
P<;:>I ígono.
non xa -para crear mái$ posprian de Viñas foi creado do decreto qo 5 de xul lo de
constitulda
coa
finalidade
~
A
tod_
o
-ist6,
a
Caixa
de.
tos
de traballo,- sen-ón para_
aproveitando os aforro's q_ue 1974.
Ten unha extensión total
os emigrantes tiñan na Caixa.
promocionar a ·creación de A forros Provincial·, promoto- af-ian_zar 0~ que h~~ia, ,t,rouxo
O ~lan resultou extremada- de 3.250.000 metros cadra- chan industria/ en Galícia -~ - fé! pr_inci.pal do Poi ígono, e_ c~:m~1go ª. ?ct_u~l ~ s1tua.c1on . .
mente .barato.. . e en per- dos e unha superf ície útil na que participan as ·Caí- que tanta pl)blicidade fixo, - ·- . :.S1tuac1on -que P?demos caxw 1cio dos viciños.
.
de .aproveitamento industrial .xas de A forros galegas, . va~ mantén a boca -calada ou se- l1f1car de angust1ante para
O Po l·ígono fo¡ delimitado de · dous millóns cincocen- rías entidades bancárias e limita a- dice-r que "ten un c~ntos de fam íli~s. D~sde o
·
_ e·x cedenJe económico de .seu comezo x.a desapar~ceron
orno
chan
industrial tos mil. · metros cadrados, SODIGA.
Como resultado desta cola- .- moitos mi/ló_ris cfft pesetas, -· - máis de tre~centos~ PQ~tos. de s~gundo Decreto 1890/1974 estando situado · a 6,5 , · kid~ 31 de maio e . inclu ído Jómetros de Owrense,- entre boraciórr urbanízanse doüs- -. púo cornp ni(lguén · os pf!de trab~allo e ot.Jjros c1ncocent<;:>s.
na Gran Area qe_ Espansión a · éstrada de Zamora e a · eentos mil metros ' cadrados ' ai estáfl"._ Como · se estarde .Maceda a Ourense.
máis 'de-terrenos.
:'
quedán-dose séri post_os de '
A -Caixa de Aforras Pro- traballo non _ fose suficiente • • • • • • • • • • •"
ESTA ERAA
viniial, aparte de - propor- · -ehamada :·._ para ünha entidade_
· PROPAGA"'DA
donar chan -_Industria/, com- deste '. tipo para invertir· os
p/etamente urbanizado _e-· a cartas e sa.lvar· o po_Iígono.
. .
'O Pol_ígono de San Ci- precio ase_q-u.íbe!, · prdporcio.Pero mentres,_. .debe - ser
prian de Viñas é . , _'unha rea- na asimesmo financiación
lización ·da Caixa ·de A fo- adecuada ás .caracter/stícas da ., porque. llG· ·peden, a ··rnesma ·
- rros Provznc/al ,d<? Ourense, lndústria que _se desexa es'tq- ·:· _. Caixa . está invirtindo os ·carcunha adecuada infraestrutu- . _belecer. Ao estar incluído na tos fara, --noR -. só . dd _Po i íra de sesenla indústrias insta· Gran .Area -de_'.:.E;f!ansión In- go~o sen6~ _de G·a1 í cia.
.
O Sr~ quiroga que viaxando
e resposta dos em igr_a ntes ga- la(/as, cunha inversión supe- ·· dastr¡al de -_Ga/1c1a, · segun_do
Por poner. ~n , dado, d1,~e ,_cos cartós dos galegos quixo
g~s en Europa no "Dia de
rior aos 5.000 millóris· de pe- decreto do 5- de ¡xullo-.de · que esta ent1dade _ten ma1s embaucar aos nosos emigranahza"-, Gel~brado ~n _paris.
¡ 974; ~ os industriais que se - - cartas ·- invertidos na S_E AT tes~
- - .
sétas. En xul lo do 76 ffrcontrafo de có!a- ubiquen no mesmo poderán' ' ·que . en toda -a prnv'íncia- de
inase
boración ' entr~ a 0_aixa 'de disponer de créditos of(c!ais1 .Ourense.
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No ano 1979 morreu o 01) . _e. yan tanto os catar.ce · '·.
Sr. Per~ira dos. ·santos e fí- 11 ,~ n~ · qu e houbo -de fa ctu~:
ose . carg0-_ da _empr esa · unha c rons en _se pte mb ~? .e os
15
f il la. ·· A p'a rtt r' dese m o.- ·e de, outu b ro . Méi! n1 festan 'ta.
mento· cor_nez_a ro.n os pr?-· . men q ue se compromete.na
IJ"lemas. Cam b rou a adm 1n 1s- levanta r a empresa ·se ' 1ab
tración e e'v idenciouse u.nha dona a actual dirección eª;~
.total fa lta de go berno que fan cargo das facturas qu
~un_id.o ·.ao. despr~st íx io cons~- n 0.~. correspon~;fl, ª· empre~
guid o nas entidades ban ca- ·
rias por anda r ·xogando con
pape l e·cometer pufos, lévou- AO CABO DE TODO A .
na a que n on ll e foser:i con- ESPECULACION ...
ce di dos os créditos necesá·rios, ainda . q ue ' afai xestións
. Pero toda esta situación
·coa Caixa e co Banco de e~pl ícase fcicilrnente cunha
· ·Crédito 1ndustri·a t Ouen si lle so pala~;a.: .e.speculación. Es· con.cede u'n millón é a Gran p~cu lac.ion cos aforros dos eArea de Expansión 1ndustrial
m 1grantes e cos créditos con.
de Gal íc.ía.
"
cedidos.
)!,

J
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En febreiro presenta unha
regulación de plantilla por
seis meses que afecta a seI: sen ta trába l !adores, cousa
e que foi rechazada poi o Com it~ de empresa, chegándose ro,,
.
go a un acordo coa dirección .
·Vista xeral do .Polígono-de·San Ciprian._Algí.mha das naves-están pechadas.
no cal esta se comprometía
-. ·. bailadores -están na rua. ~
do ~ aian estas li ñ a.s.
a retirar os expédientes se
están nese tran~e , De 63 em -·
Forjas -de Galícia (Ba rreí- .. · Toda ün-ha lista q u ~ se ·os t rab al !adores se reintegra. ,p resas 'que estiveron eh. funros) tivo 60 dias de re-gula- aumenta dia a d ia e q ue se ban ao ri tm o normal de traagora . so' quedan
· d o ·qu e as · bal lo. ·Ao término do mes a
C ·ro.namento,
3c ión , do 5, de fobr-erro ao po d .1a .re.s um ·ir d· .1cin
xu·ño, ten do xa .o ano , .
..
49 / Contando . as 4 qu~ e es- . )
u111cas emp resas que non ti- direcci ó n m anifestoulles que
tán en período de constr1:1- 5mterfor out r.o p_er iodo ígu_al.
veron problemas son aquel.as. só l les p odía pagar vinte mil
ción e · as que se fi x eron · de . : Calzanó r - rescéndelle defi- q ue d únha maneira ou de ou - pese tas, para l izándose outra
novo .
nitiv.amente . ·.posta· de ti-a- ·tra están vinculadas . a UCD
vez a fábrica o seis de mar. ba l Lo a toda p, plantilla . ·
Jacal como Cerv~zas San Ma r- zo. Os trabal ladores encéTODO .UN RE'cORD ,DE
rranse ·na empresa e son de·. Trebo.lle : t'ivo 24 rescisións Hn, Fudialsa , Mueb les Cat
. PECHES E DE
.1
de contrato no ex caso tem~ · vo ,
Car-rocerias
F'e rez - e - sa l o x ados po r for zas antidisREGULACIONS DE
tu rbí os . Por esta acción a emp q que leva trabal !ando .
UTECO, . ·
, · PLANTILLAS
presa n otifica cartas de desCitroen, ·xa val con vár ios .
pido a sesenta trab~aadores ..
Un dos casos tlpicos das
éx pedientes de . regulac i? n PE RE IRA DOS SANTOS:
Nomea un novo director
empresas do Poi ígono . co 11 s~e mp_oraL .Calzanor .· con trin- , OUTRO CASff
sen co municar! lo ao Comité
tituio _Unión ·Credyto'r. Unha ~a .P?Stos d~ trabal lo desa- SIGNIFICATIVO
de ·Emrpesa, senón que é preemp resa "co n gran rentabí.11- parec idos:
· ·
·
sentado
como Conselleiro
dade , cun'ha boa .sa ída .dos
Calzados..· Celta tivO . reg w- . · :· Perei ra dos Santos é un ha
.., Delegado . seus . produtos e qw.e absorla c ipns de emprego.
em presa . que se' inst alo u no
beu a o u tras i'r}dústrias, para . :.
Mocl isa con cerca de 'sete n ~ .Poi ígo ri o no an o 70 ai nda
Entáblanse
negociacións
que asi .lle fose máis fác il
ta traballado~es pech'ó d e t i-· . que
antes - t raba llara en por as ·sesenta cartas de desp i. a · regulación - de . plantilla. . vér ónse _·c:¡ue. cpnstituir estes· ·'ou rense capital, dedicándose dos pero a empresa négase a
· Pero os carfos das .ganáncias
.á . f u.ndición . eri x era l. O seu. aceitar a volta ao traballo
· , d as - su b vencron
· , s ·.
ma' x·1m
· o .ac'.c·1on ·1sta era o por~
- e ate1an . en ·cqpe rativa. ·
destes obreíros xa que dí que
·para r'· a . o utro s"ltio, .A i ~ ve r-"
. Corifeccións V idan con l 3 t ugu és· .J oaquin · Pereira dos ·non "pode sobrevivir sen des· slón q ue ia face r era .de ,, traballa d or9s desapateceú o Santos con t an d o a empresa pedir estes trabal/adores"
" 180 _ tn i l-lóns de. ·pesetas e · · _dO:n o e levaron as rñá qüin as ,
con 130 trabal lad ores, e unha Vinte e seis traballadores pe ~
'. os p9st os de traoa l lo q u~
gr::an demanda _ dos seus pro- d i ron tamén re$cisíón do conprete nd ia crear eran d ousGenA lmacenes "' Re.v erter · ~ase · dutos,, xa que era prdvedo- trato .
. .tos . . A qo r8
r:escer:tos. · tra · s ~ uro que teña cerrado can- ra de .E rD.esa, Sava , Pegaso, ·
· A empresa ten nova maqu inária- sen poñer en func ionamento e están a com- .
prar pisos e un garaxe na avenida de Portugal c;:o . díñeiro
.
qu e sae da empresa. Os trah<-1 -

ae

o

xa

Asi podemos ver como as
empresas manifestaban unhas
inversións e a creación duns
postas
traballo que nunca
se corresponderon lago c.oa
realidade. Todo para acaparar
créditos.
'

qe

Oeste
xeíto,
empresas
que afirmaban crear trescentos postas de traballo
en real ida de só crearon 30
como é o caso de Coguga'.
sa; Conf~ciones Faro dicia
cen e ten 30; Con el dicía
90 e ten 40; Muebles Cal·
vo 120 e ten 60; Orens 150 e
só ten 50 e podiamos seguir
contando empresa por em·
presa.
1

Outras o que fixeron fo1
facer unhas grandes naves,
u nhas grandes fachadas para
acreditar a subvenc ión, pero
estas estiveron case sempte
vale iras.
Pero mentres algunhas em·
presas están cerrando 'aínda
segueñ a chegar créditos abo·
leo, como chegaron antes
da Gran Area sen mirar a v1a·
bilidade e as posibilidades das
e mpresas~ ou se eran só u~h~
-ta padeira para col ler os cred1-,
tos.
Pero o caso de San Cipríán
non é un caso illado, senón
que se encadra dentro da po·
1ítica
de
industria lización
irracional que se está a levar
en Galícia e do expólio dos
1
nasos afo rros .
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DESEXE!t
'Unión'Crad.ytor ·levou os cartos para .fora e pechou. Na
· • en~r~da ainda queda unha pancarta .esfarrapad'a. · .·
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. Oui ro ga COQlO mot s i·gnif i cati ~
"Cara un Congreso na E'.Foi ben significati"\1a a importáncia ·c oncedida polos
vas do q ue é a Xunta e os
·igración"-, "Po'los dire ito_s
m
.
p b ¡,
n:ieios de comunicación oficiais do Estado e por aquého mes que a. Gobeman ,. 9s i
nacioirnis do noso
~ o ,
. I~~ privados que actuan e11 Galiza con mani-festa inten eo m o o proces.o autonómice> . .
"Polo . direito ~ n~~a ,!1ngua
Man iiesta o Se . O u.iroga ·
ción anti;: nacionalista, ao IV Congr~so do ~CG. A su ~
e a autodeterm1nac1on , eran
cursal galega _do POE fixo unha vez rnáis declaración
·..,
qut:
va_
¡
"
a··pei.to.
descuberto"
as · pancart~s q ~e colgaban
de fe e·1,.1rocomunista, coincidindo cds critérios da ,die
"sen
·
rier-igun
~
p
r
oto
c
olo"
;
do escear10 s1t.uado" nas
. ·récció,n madrileña, sen qué houbese discrepancia dig-· .
non sabemos 'o .. qúe q.úereria .
instalacións do c~rco Jean
na de ser sinalada. D.esta-maneira, ·mostraron que aqui ·.
o -x unteiro · maior
como ·
Richard", de Paris . o_nde se
recepción, :ou a que riña· me~·
non existen as veleidades réalmente autónomas dun ,
deron . ci ta máis -de _tres mil
PSU~ ql)e, aguilloadó polas ensinanzas da experiéncia ,
do e se en algúri momento ~
emigrantes galegas proceamarga, comezou ~ contestar a poi 1.tica di.reitista do
pensou .en .levar unha ~scolta
dentes de todos os pontos
para "enfrélltarse aos émtcarrillismo: creando _graves c~>nfradicións. e tensións co de Europa para celebrar
grantes". D"i tarnén que coñe- . ·
f>CE. Non se pode dicér qüe, · no.: noso país, non tive.,_
"o "Dia de Galícia"; . fest9
ce ben. . Gal ícia porque foi
sen .o~euro~omunistas., éxperiéncias amargas ahondo-.·
que na s~a segunda edimédico de aldea, com6 tóda
sas. Non : Ouérese dice/ que están incapacitados para
ción · organiza a Xu nta de
xu stificación cando d_ia 'a di a.
recoller as ensfnanzas ·o por.tunas e . actuaren ·e n conse- ·
Orga ni zacións
Galegas en
.mostrando"
o
contrari
ó;'.
.
'cuencia.
_
· --,
está
Europa .
. .
como ·· quedaría -pat8nte un
A esta festa as1st 1u o
poúco máis adiante· do seu _,
. ·O problema ...nacf9nal g~l.ego; _eixo polo :ql1e·pasou a
Presidente da Xunta, Sr. ·
díséurso cando afirma "que o
· \fida política-aquí, determinando ~ctitudes e _obriganQuiroga Suarez,
acom~a
drama da emigración- non
do a definicións, non foi. xamais abordado cun míniñado da sua dona, q uen
vol te a repetí rse",. como~ se
mo de realismo e de comprensión, ·s~nón máis ben sifoi ampliamente con testado
·a emigra ción fose u nha c6u- .
tuando en - actitudes ridículas e de conciliacionismo
xa desde o comezo da sua
servil cda dir.eita españolista, a dinámica dos eurocosa súpeta., que xurdi u un día, ·
. intervención
ao
aparecer
munjstas galegós. A sua func.ión foi a·qe compañeiros
como pudo GCUrrir un ' terre~ .
unha pancarta na que
pode viaxe, -demagogos e fanaticainente . anti-nacionalis- ·
dia lerse: "Os galegós emimoto, como se a ~ migración .
.tas,, isto -é. anti-galegos, de cantas manobras caciquis e
non se estuvese _a_dar ainda .
gramos e a Xunta viaxa cos
represivas veñeh argallándose no _noso país nos últinasos cartas"; e con berros
aindaJ1oxe e non fose a con- ·
mos anQs. Ahonda con l~mbra~ a posición de maridacomo "Xunta non, Goberno
secuencia. do asoballamerJto e
xe co fraudulento proceso autonc;nr-ico, a inacción e o
Popular" : Nen que dicer ten
do coloniali~mo .que está a
que tencionar:on.crear· respecto da proconfusionismo
qae as verbas pronunciadas
sofrer ·Gal ícia_. Despois de en- _
.blemática
da
represión
lingü1stica, o siléncio cómplice ·
polo Sr. Ouiroga, nen mesmatrar en tópicos discrim.ina=-,.,...
.
ante
os
conflitos
má-is
agudos
que tiverón que enfr~n ;
mente a propria Xunta cont
orios
sobré
a
muller
galega
A emigración yalega en
tar os nosos labr.egos ·- os embargos pola Cuota-.: en
cordaban moito coas pancar- - Europa estase organizanoo
e -despois de talar como se a
fin, o ayal que. prestaron semp.rer hoxe xa de mane ira
tas esibidas no esceario nen
muller galega non em igrase .
de cara a · resolver os
ruin e' espantqsa, a todas as.campañas de intoxicación
co sentir da boa parte dos etamén,
rematou
co
viva
.Esproblemas lijue teñen como
contra
o pobo (as. denominadas de defensa da Consti.::. ·
paña clásico. .
migrantes al 1 presentes.
emigrantes e mirar a volta
·tución,
:léase .CJefensá da - involución e da represión; .
. Dixo o Sr. Ouiroga que ia
a T erra e como solventar
contra
ó
terrorismo e favor das For?as Armadas,Jéa- . .
POR.UNHA GALICIA
"sen nengun protocolo: a
os problemas que esto· lles
se
contra
as lo itas de 1iberación nacional contra as 1i- ·
SEN
EMIGRACION
peito descuberto. Coñezo

a

ben

Ga//cia,..-seguiu dicin-

fun médico de aldea e
ali comprendo que deixastedes moitas causas moi importantes para todos vos. Non teño nen vos traigo promesas,
nen ifusións sen base. Só quera afirmarvos que o naso
desexo 1 o desexo de todos os
ga/egos,é· que o drama da emigración non voltea repetirdo-

acarrea. Para lograr estes '
fins, foi polo que se forlttou a Xun't a de Or~aniza
cións 'Galega~ en Europa
(XOGE)'.
E asi esta, or~anización puxo en práctica a
idea de xuntar a unha boa
parte dos emigrantes . galegos espallados por Europ~
nunha festa de hirmandade. Asi, o ano pasado en
Bruselas tivo lugar o "Dia
de Gal ícia". Agora, o pasado dia 18, vense de celebrar por segunda .vez en
Paris, coa asistéocia do
·Presidente da Xunta, Sr.
Quiro~a Suarez quen foi
ampla mente .contestado
polos asi~tentes·.

Se as palabras do . Presidente da Xunta, "que non levaba ·promesas" · son - unha
. mostra do que -pode facer a
Autono.m ia no - campo da
emigración, asi comQ nas outrqs facetas nas que Gal ícia
está necesitada, as verbas pronunciadas· polo ·Presidente do
Centro Gale_go de Londres
son unha · mostra · do pensa-·
mento e das arelas que guían
aos hosos emigrantes: · '.'Queremos 110/tar a Gal ícia~ Si. :

_ _¡

Présidente da Xunta iome·
nota desto",. para .rem9far

con unha "Viva Gal lcia sen
Emigración.
O "Dia - de :Gal íc ia ": foÍ
.unha Jesta dos emigrantes ga se· e cada un de 11os poder vigos reunid os , na quwse G!e - ·
ver e voltar, se quere, ao seu· .leitc;lmn coa$ comida s· típicas ,lugar de odxe, porque alí é - coa ·a~tua c i ó n qe grupos fol-:
donde están as vasas raíces". c::lorjc,os~ e_coa co nwaf5 ia -dos.·.
_ . Despo is de ren"d i rll e ho- seus irman s-"nb desterro ". Pe
·m.axia á mull er galega ·e ao seu ·ro non abonda co n iso, como
' amor "pala casa; polos seus queren facer- cree r. · O "D ia de
fil/os, por Dells e polo seu , Gal ícia' 1 leva ·c o ns igo un fo r~ .
. home''-, deu po r r~mé;ltad_a . t e p o.der de afir maci ó n nac io--·
a s·ua d is.ertac ión o Sr'.1 Eluiro- na l, un forte po der re ivi ndi ga con un :vi va Gal íc ia e u n cativo ,
"Querern os , vol t ar
v iva España-.
para ·. ~ al íc ia"; a esperanza
· du nha ," Gal ícia sen em igra- :__ ·
ción';,, que .non · vai -vir dada
VERBAS-MOi
se'n on' reco ñecénd o // os --di -..
1 ·SIGN:IFICAr1vAs
re itos nac-io na is. d o naso~ po- '
Pod ern os· cons iderar ' .as . ,bo" e os " di r eit os á nosa 1 ín- ~·
1

. Ten
o que ·
pide.
De todos
.os preCios
· e dimensións. ·
_Pensando
en voste.

J

r

~ro n u nci a d~ s - poLo ' Sr .

9uaeáa~to~teT~inación''.

e

_ ber:tad~s democráticas e · ~ favor do fascismo). En fiñ,
a poi ítica dos eurocomunistas _españóis, pero a inda
máis magoante, porque a nos.a realidade xustificaa
moito menos.
,
- ..
....

A dinámica d9 PCG parécese moito. á do PKE, e
non por casllali_dade. Tanto en Euzkadi, como en ·me- ·
. nor medida · pero tamén evidentemente en Gal iza, os
eurocomunistas padecen ·unha crise de tal natureza
qu_e vai camiño de convertiios nun ·grupúsculo insign-~
ficante, pese ao apoi·o e propaganda interesada·de que, djsfr4tan por parte dos Poderes fáctrcos como forza
de ·choque contra o nacional"ismo. Velai clave: a·sua ·
saña españolista parece ser a sua .xustificación. A suc~rsal do -PCE en Galiza non é~ hoxe por hoxe, xa OU :
tea cousa que un niño de peque'na-burguesia .españolizada e . de nücleos precisos de clásé obreir~ mimética e
· bur~cratizada. Po!o menos,-isto é o que marca a pauta
e o· que segue dándolle a vida mediocre que le~a.
'

a

Agora se enten~e que "unha f~rza poi ítica retati.va~
menté · pouco relevante goce de tanto bomb_o e plati,..110, can.d o celebra ·o seu Congreso. H~i que deixar. ben
·claro que o eu:rocomunismo un animal que goza de
· boa saúde. Hai que recurrir por todos ós métodos á
pótenciaci,óJtdaquiló que· é útilizado , como co11tención . do ascenso do movimento.,nacionáHsta, cando
menos nalguns ambient-es popuJares. Precisamente,.- ·a ·
g·rande. difer~ncia· eón .C'ataluny.a está en que o ·psuc
· non conta confortes coinpetidores ·nacionalistas, ainda
. que si se ye o~r.igadó;pola .sua prppria xénese e intro··dución no país,- a recoñecer e _identificarse máis, can- d~ menos ·formalmente, coa sua dinámíca reaL Por· ~s
te ·_ca~iño · van lle vir todas ·as ~ontradicións ,_co PCE.
Esta~ia está ~a pechada para· o~ eurocomunistas galegas. Derón· probas .sobradas de · que á sua xénese e a
:.. sua di_n ámica pplít.ica serviu · ~ serve .a intereses que ·
non son os de Galiza~
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Obxectivo: 'derribar

•

'·

--Seg·u e a lofta
'·
· po·l~s melloras sanitárias

Onautico de Bueu

Bueu a presentac_lón dunha
A partir da.. chamada da Asociación Cultural Santa Cecília ·
moción do BN-PG na que se
de Marin, per.to dunha· dúcia d.e ·organismos e asociacións do
-pedía o sobreseimento do
-Morrazo van levar a cabo conxuntamente a celebración
xu ício ·a cineo mariñe-iros -da
dó. "Dia das Letras Galegas'! clin acto qu~ esperan
vila,
acusados de · coaccións
~ª'5ª multitudinário e que vai .ter como esc..enário ás ribeiras
do La[jo Castifjeirn, no muhicípio de Marili1.
·
- . _ · e- danos 'ao .CI ub Náútico . Ao

O pasado dia quince,
tivo_· lu~ar ~nha ma,nifes~ació~ convo~adá poi.o Ax1.J"ntamento
e na que caseque tres mil persoas de toda a b1sbarra
_
manifestaban a sua repulsa polos feitos acaecidos o.día un de
abril . . e. polo abandono que padecen palas autoridades
provmc1a1s.
,
Demostraron, deste xeito,
.
que ·n·on fai falta _
mandarlles forzas répresivas
e '-iue se se manifestan é para pedir alfio que están pagando
e .que non·:teiien.

Neste intre xa levan catro xen te non subiri·a ao- 1·ago,· mesmo tempo aprobouse a
segunda pacte desta ' mo ción
outras dixeron, pola contra,
reu nió-ns os seguintes 'grupds:
· ~egundo a que- se va _
i -· iíli Axuñtamento de .Móaña, A - que a asisténcia dependía do
_ciar un estudo po r parte do
xuntamento de Bueu, Santa di·a e das atraccións co poder
Secretário Municipal, .A p re ...
Cecilia, AA.VV . Breogán de de' convocatória, ·aciema Is de
llador e Comisión de - Obr S ·
Moaña, Elma de Marin, Millo m Gstrar lle, · con este lema;
co fin de ver as posibilidades
Verde de
Pontévedra, a verdadeira fasquía ·de -loi ta
· legais para lo grar Q derribo
AA.VV. de Marin, Sementei- poJa ' defensa do idíoma e _a
do edifício do Naútico, cali ·
'ra de Domaío-Moaña, Eduar- ·cultura.
ficado como- ·ru inoso e aten
do Pondal de Bueu e a agru· _O "Dia das . letras Galetatório 'contra a
saúd e
pación cu ltu ral de Seixo-Ma- - gas", pois, va.j contar no" Mopública.
-r.in. Faltan por concretsr a - rrazo · cunha festa conxunta _
participación· das agrupacións na que xunto a gr'upos e can O lugar que hai un-s pouNos de Moaña, Casino de tantes nacionais, haberá ,gui- cos anos ocüpou o edifício
Cang_
as, A xuntamentos de Vi- ñol, bailes; gaiteiros, concur- - _do devandito club pénsase
laboa, Marin e Cangas e Can- sos -de dibuxo e poesia, leitu7 restituir aos mariñeiros parn
le de Meira: Moaña .
ra
poemas po r parte de va- vara c;je iro natural e facer, po
O ·lema, votado o pasado tes xa coñecidos e a l eitl:ira. - ' la banda de arrib¡:i, ao lon qc
día· 18, sábado, vai ser '/ Pala de rnanifestos sob re o sigoí- da rua Montero Ríos un' p
_·de.fensa
idiom.a e contra
ficado do dia. _
seo marítimo que vaia desde
a represión li_ngülstica". Ain· o· novo· peirán até -a. serra.
da que houbo algunha a·g ru- DERRIBAR O
Cumpre dicer _que o muni ci- Con~ellais e alcalde de Corcubión e Cee na cabeza da
pación . que veu excesivas N,l\UTICO.DE BUEU
pío de Bueu non canta , na manifestación do dia qüince.
conotacións poi íticas no le- ,
Dias pasados t ivo lu gar actu alidade con nengun ha
Os berros de "hospital co- dia Civil, entre eles o próp rio·
ma ,. a·rgumeñtar:ido que asi a no pieno da Corporación de · al ameda ñen. paséo.
marca!, "queremos méd icos"
alcalde ..
o pasado dia quince,
e outros, foran as consignas
qw! duran.tE! todo o perca- · despois que a manifestacióíl.
rrido , per:mas de todo _tipo e
iniciada na praza do AxunA · GOLADA:
condición qerraron até ficar
tamento rematase no Campo
~
sen v oz.
do Rollo , o alcalde de CorVIClnOS
~e·
c;I· VÓ
CO
Mai s fagamos un pouco de
cubión diríxiuse aos presend
·
· d · lle ped iu que 1105- : volvese . . história . A raíz do problema tes para. facer uriha pequena
·
·. d
0 s viciños dé Basadre
am a an an ~ espe~a de que-o obispa 0
S8nitário da bisbarra de Corhistória do tema. ·
,tles leve ao crego ~á'li.
·
Agora non lle qver qasar
cub ión· hai que buscala na
Dixo, entre outras causas,
A sua actitude ditatorial (ver nº· 147),
, tilla _e pédel_le 9trasos das mi- toma de posesión, no mes de que "non habia direito a que
poderiamos dicér feudal, unida ao- caciqu'ismo _
que a UCD
sas
,
d
b
d h
.,d.
d
b·. b
·
· t'
PO.A DE.TRAS
DE TODO
ecem ro, un a me 1co e a 1s arra segu1se sen as1s ensustenta en toda a zona: levou aos viciños a· tomar a decisión
A .P.D. Esta comezou a mos- cia médica. Sen ese centro

de

qo

.O S

• •-

de Basad

Seguen

1tOS

· Crego

ª

. "de non parar até,que o crego se marche, sen importar
a onde teñamos que chegar".
·
·

OS CACIQUES DA UCD

,

Pero esta act-·i.tude do ere- trar unha série de irregulari- de urxencias que tanto se
,
·
·
h
b I'
go·, - non se pode ollar 1
-11a- dades nas suas . fu-ncions,
necesita, sen un a am u an.Agora acaban de entrevistars~ co v.icário unha·vez má_1s.
·
1d
·
·
• · contra
· o crego
da, seno' n no seu contexto irregularidades que re!llata- c1a para tras a ar aos casos
Pero asi como arrecian
as denuncias
,·
,
.p ol i'.ti·co.. Por _ detra's esta' a ron coa negativa de prestar
ma1s graves e sen ese metamén arrecian as ameaza.s.
·
L)CD. Ao tal . cre_go. · na zoa asisténcia, sobre todo, aos dico pediatra para os ne"Quedamos - . de
volvr:r· afirma o crego porque pasa·~ cháman.lle "o . pai dos pe- accidentados.
nos". Ao longo do selil disdentro du.n mes para saber ~a das medidas. Tamén pL.i- daneos". Todó 0 , mundo
Despois de ser chamada á curso foi interrumpidoenváa decision que - tamou o ·demos recol ler de várias ' per- comenta tamén as: relacións orden polo alcalde de Corcu- rías ocasións polos aplausos
· obispor _xa que_agora éoa Se- soas o testemuño de· que co Alcalde e con outros con- t;iión, na sua calidade de dos manifestantes, que memana Santa despois coa via- a Guardia Civil foi polas ..cellais, e como senda an- presidente da Comisión Mu- drar on cando se referiu aos
xe '- a Roma, seico non pode casas_, causa que nega>o .cr_e- - tes totalmente contrários, nicipal de Sanidade que lle sucu~alistas da UCD,atodos
facer nada". Dicianos un go .
agora se aveñen moi ben.
dixo que non podia facerse o eses "que durante _moitos
· m:e mbro -da comisión que -se
H · 1 · d"
· ·~
que _e la estaba a facer, isto é, anos quentaron a sua poi- AM
-..,.E AZ·A.-S.-D A c 'R IAD_A,
-q guns 1as o VIClílOS
entrevistou co vicárO ca~id e Basadre tiveron unha xun- . negar a sua Qs isténcia e man- trona servíndose dela paraª
tulaJ:., ~ . _
Desde que no . noso serna- ta para nomear unha comi - dar aos pacientes á consulta sua promoción persoal".
Segundo ·afirmacións do vi- nário saiu a reportaxe, a cria--. sión de obras . . Esta xunta que o seu home ten en Cee,
Deseguido, pasou a len:ibrar
cario, o crego Manoe_
l L:ó- da 'do tal D·. António seica asistiu 0 Alcalde da Golada
de tal xeito que tiveran que os
graves acon'tecimentos
_pez Fariña di que as acusa- $Ó fai -dicer qu_e ·"a alguns os · nela ·saltou o .tema do cámbio pagar a ·correspondente mi - do dia 'un cando "A Guarcións que vertén os . viciños van arreglar". A unhos ·amea- .de ·_ Alc;aJde . pedaneo . e da nuta.
. _
dia Civil disolveu por orden.
contra el · son - mentiras. A
zaos- co Alcalde e · a outr'os . negqtiva· total da parróquia
Advertí das as auto_
r idades do Gobernador Civil a maNOSA TER RA pldao rec·o- co Suso - do Ferrei ro, per- de . aceitar ao .que 0 Ax Unta- : san itár-ias provincia is .do' pro- n ifestación que, o rn~smo
ller unha ve-z máis a opinión soa da Golada, na casa de mento puxo. A resposta do. , blem·a e coa - cllegada do que a de hoxe desen:olabase
·dos vidños implicados que quen c~lebran as reunións os ·' -ALcal'de foi "que nón lle teño inspector : a · Corcubión, · a pacifícamente,
sol1c1tando.
-afirman _que todo o mani- caciques _da comarca. Ta.mén que dar canta .a nin-g.uéri, pú- _ doutora alegoü · estar en- algo· que é noso e que o goféstado anterLormente é abso- ·- chegou _a dicer, segunqo in - xeno porque ·era 0 único da ferma, ficando asi Corcubión
berno da UCD non nega" . \
lutamente certo. Que. nada -.fomac1ón dos viciños, que os u-en". Todo m·oi democrá- sen asisténc:ia. Desde ese intre
Como remate, hai que enga~
.. lles importa que diga que ten
"do conxunto", asi lles cha- ti-co. Dase a · casualidade de ·inicianse toda unha série dír qL:Je tan só osalca.ldes_de
as _fc;ictoras das cen mil pe- ma ás , pe-r:soas _q ue máis se que 0 actual peaaneo é 0
de contactos infrutuosos por Cee e 0 co·nv0cante est1ve·
setas, ·que o que- import~ é . m9veñ neste problema, lle dos· poucos amigos que ll e parte do alcalde coas autori- ron ·na manifestación, fa l ta~·
ond~ foron invertidas, que . rouba.ron un ·grif_b de -auga-:
.· q-uedan · ao crego na parró- · dade$ da província, tanto no do os de Fisterra, Oumbria
non era par.a
onde ·toron
E falando cos viciños vol- _ quia 8 que na eleicíón que -se nivel sa_nitário como no guCamota, . membros da UCD
destinadas. Ratifican que · se ·veh sair máis trapos suxos fixó en dita ,ásamblea en pre- bernativo, que remata nas e viciños ·desta bisbárra sen
negou a darlle a Comuniór,· -do. crego .' Afirman que era in - séncia do - Alcalde, non fi- manifestacións de fina is _de _·. asist.éncia sanitária case. O~e·.
como afirma a· própria inte- - termediário para colocar xen- _· gu·ra n.en sequer de vocal. .
marzo - e do un de abril-. to rematouse co ca~to ~
resada, así · como que a ·ne- te na Citroen, cou.sa (;1Ue
Todo · 0 muridq especula . Nt3sta, da _que deu cumprida
Hino
Galega , e vivas
gativa da ·cpnstrución ·do pan- ·nunca fixo, pero isa si, al- cos intereses que UCD ten en
notícia
A f\JOSA TERRA,: b.ísbarra de .Corcubión .
téón foi · dada antes de co: macenaba cuantiosos regalos .. - -conservar ao .ú ego na parró- hubo rnáis de quince ·1esio)
m~zar as __qbras e non CO!lJO
Regalos que : algunha persoa qúia.
·
nadas . tras a_-- carga da _
Guar:- ·sANTI V'I LLAR
,
'
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¿Como foi a ·tua ~raxectó
ria até agora, n~ ens.mo· e no
traballo?

o

1to

de
l~s

t

· ·comci -· estudante fun bas'tante normal, como todo .
a inda que
leve1
mu nd ,
,,
A
.
algunhas n:atr1cu 1as.
o sa1~
da Un ivers19ade no~ . b~sq u~1
trab·alfo po~que_ ~b1a qu_e t1- ,
f1xen
na que 1r· a mili,
. , que.
.
· rimeiro · por mi-1 1c1~s e 1ogo
~or ºmili normal._
.
Cando remateJ , est1v~n., un
ano preparando as ~po_s1c1?ns
para agregado de ' 1nst1tuto con tanta m~ sorte de que
aló por febre1ro o~ marzo non s~ convocar.o~ pra. zas _da miña_ espe~1a_l 1dade,
História . Entón decid in que
·tiña que facer . a 19~0, ·xa q u~
estaba casado e tina unha f~
lla fose o que fose. Ao pri·m~iro que saíse, aló ia.
· Nun bar, lendo a prensa ·
mentres tomaba un café to' pei. no xornal un cin~n~_io
para o concurso-opos1c1on
. para cobrir unha praza de
porteiro no axuntamento -de
A Capela . Mandei a instan. cia, prese~ teime, apr-obei e
aqui estou.
N
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: ... ·- .
En princípiO penso qu@

deb~.ria ser só isa, galega > Is.t o
é funaamental e deb~ria ter
as suas ~aices nq meio_en que
vive, causa que non · fai. Debe ria pr~parar. xente galega
par 9 Gal ícia. ·
.
' .
Con réspeito ' aos poucos
ce ntros de estudo ·que hai,
hai que_ d.icer que .é
prob lema histórico. Ouer dicer
ue antes había m'oi pouca .
x ente · na Universidáde e agora,· ªº : éomezar a . chegar
necés ítanse moi"tos máis coléx i'os, moitás máis ~u.Jas. '.

·un

I

,

?Pensas .que as clases ·populares . teñen a\qlora un acceso ·
máis fécil, tendQ en ·cónta a
s·ituación económica na que
se vive hoxe?.

___

·¿como se estaba a ievar entón a galeguización do ensino'?

Dentro da miña especialida-.
Naqueles anos foi cando se
de e para a xente que querja
comezou a reivindicar esta
trabal lar, penso que estaba ,causa . Nas nosas clases, sobre
bastante ben . . O nivel xeral
tuda , partir cfo terce iro ano,
· da Universidade xa é ·outro
'Cantar .
.
. Eu. 'distin guiría dous üpos
de profesorado e dous ti pos
de alunado. Penso que ha i
alunos · que realmente apren. den moito na ·un iversidade e
outros que van só por estar
aló,por snobismo quizais.
En canto ao profesorado só
Poido · falar da · miña faculdade . e aló tiñamos de todo: ·
algun bastante bon e o"utro
bastante 'mao.
' · ·/

O.· Profesorado lé malo só
¡Pola sua formación
· ¡Porque pesan as
labora is que ten?
·- ,

~~:t~f:~~!~:!~~~t::~.:

,func1on da Uh1vers1dade gale-

obreiro· teña :un fillo n<;1 ·un1vers1da e ,_~?.

Xa sabes q ue da Uni v r- ~
sidade hai yários anos q u8 ¡=..__
sain, xa. que logo '.10n poid o u n posto
trabdll o t ix o
vela mo1 de cerca, dadq qu~ sempre tes ese.· QrobleFT}a ennos tempo? que corren hfü riba e iso impedeche dar as
rr;~itos avances en todos os clases ben.
s1t1os:
Eu sernpre compartin os
Na _epoca ~a que ~u estab~ seus problemas. Pero t1a Unic.ons1dero q~~ o nivel poi i- versiáade hai moitas clases de
t1co era pos1t1v?, porq~e da- xente. _Desde os .que s.ó van
ba unha _formac1on mo1 gra_n- ao seu a outros que ven un
de. Sabia~ por onde anda- pouco máis lonxe a cuesbas e o nivel d~ ~ estudo, .~o- ti ón e entenden perfeqamen1? menos na r:iina experien- te 0 problema dos PNNS e
c.1ª. pers~al, fo1 bastante po- comparten todo 0 problema
s1t~vo, ~inda que ao mellar da Universidade en conxunha1 mo1 ta xen,te que proba- to . · 1
be!:nente est~ en . cont_r~,
Agora ben, había out~os que
ma1s para m1n }OI pos1t! - non, ian quitar a carreira,
. v.o xa que aprend1_n u~ha se- aprobar e nada máis.
" rie de cousas que me .1nteresaban.

lComo 1está o nivel do ensino na Universidade? ,
•

d

Non hai moi.to tempo ~ue a pérso~ ~e Antón Enríquez Alvar~z ~~ltou ·~ a~tualldade · da;m~n
da sua praza de porte1ro no Axuntamento de A Capela (Coruna). O problema ·no ex1st1ra ~
de n?n es,tar por meio -~ sua _condición d_
e li~~nciado univers!tário, ainda con _boas .~o.tas n~
carre1ra. Home con fo~d~ ra1gam~ galega, militante da sua _I mgu·ª· a que c?ns1dera q_ue h~1.
que. usar ~n todos os mye1s do ensmo. Ao neno que ~ala galego h_
a1 q~e ensm_a~l,le en g~lego , .
leva u'nha longa pelenym:1axe na procura de .trab~llo. Agora, t_
ras novas opos1c1ons, va1--c!e administrativo para o axuntamento de Mos ~ (Pontevedra). Mentres-_ agarda que se lle presente a
ocasión. de dedicarse ao ensino.

lComo ves agora a Univer- N
sidade e os seus problemas?. :;
e~,

,A
NTON EN RI Q.U: E. Z..
·.

>:

as co.ndi-·, ~

lflqns lab?rais. _'"Set ti non tes, ¡::

A .LJnivers.idade .e cáse_que
só para as clases alté;ls. Para as · ·
clcises populares ~/ praetic-a~
mente imposíbel acceder a
-ela.
· Tamén hai que · ter en ·
conta o ponto de vista econó~
--.míe.o. E moi · difícil que · u:n
obreir.o m'Snteña un filio na
Universi.dade, e taméh polo
ambi ente en que vive ese raintentamo s -eu no me1 - . un Jarti do e a ente pensá paz, xa que non se lle mosque se imparti(a.íl as clases QUe O enchufe é necesári o te~· tran as vias, ner:i se fai unha ·
en galego. Alguns profe~ores lo. ,Eu, até certo PODt.o, coi - planificaci·ór:i desde o bache·estiveron de acordo e daban , daba q-lle non era necesári o, ·lerato cára· á Universidade.
tanto as clases como os apu.n- pero.nada .. non sei .. , - ·
tes en galega_.
Eu vin ~- .A Cap~la, on_de Ti que fuches como un infil- _
.
-··
ningu én me coñecia .e· apro- ~rado ' das . cl(Jses popula!es '
Tal e como está a situación, bei. Fun ao axuntamento de .. tpensas que nalgunha medida
¿é a Universidade unha fábri- · Mos.- , onde ninguén me co.ñe- · te condiciona isto.~ par_a, que
ca de parados?.
cia e aprobei. -En cámbio en- te atopes .na tua s1tuac1on acSi, ~ pero ao respeito ·teño Lugo, 0 1ribunal coñeciame e ~ual d~ si.1b-empreg9?.
_
que dicer que ir· a unha Uni··
non pase1 . . u sexa ... non _se1 .
..
.
b d, b"d
versidade non· presupón que Non me ·defino respeito_a isto. .
S1, ~1. ~on . e~ ~ - . ~ 1._ a
teñas que coller un postci de ·
.
_
de que-iso 1nflu1, e lox1co. Se
trabal lo determinado. Conci- lCómo estaba 0 · ambiente es- eu fose .do Opus Dei xa teria
boa Universidade como un ha tudantil -no teu ;tempo, as or- trabal o. Agor9 ben, os · ou- ·.
fábrica, non de parados, se- ganizacións
estudantis .. _e . tros non teñen ~ prpblema,
nón onde aprend~s únha ·sé- como ves as actuais~ ·como saen da Universidade e xa te.:
rie de- coñecimentos.
que
ñen trabal lo.
.
.eu sexa l'icenciado en H istóri-a ERG~, por exe'!lplo._?·

o ·

·

1

o

11on quer ._ dicer que sexa pro.Teño que falarche, o LJti·a .·¿Perisas, en fin, q,ue o galego
fesor de Histó,ria. Para min La vez, con referéncia aos me·Us deberia ser utHizado dun xei- ·
satisfacción non está ·.en qu~ tempos de estudante xa que . to normal e normal izado ,no
. "' ..
7..
sexa ensinarite, senón· a· inté- ·_ .agora estou bastante alon-xa- ensmo
rior que· teño polos cqñe cl ~ do da Universidade, alonxado
Todos os dias estou dismentas que a Un iversidade no espácio. .
cutindo ese problema. Coido
me deu.
,
Naquel intre había un
que o · gal ego tiña que estar
moví.mento éstudanti l ,· interenormal izado,, porque para · un
¿e a' qué se.debe?.
sante, con º presén.cia dos parrapaz qu.e f~la g,alego co seLi,
A má pfanificación . Sabes tidos dentro · das- movilizá~ pai', coa sua na i e lle talan en
que" cando se deü-.o "boom" t:ións. ·Co i do que a xente res- castellano na cla$e, ten que
tado o mundo entraba. E . pondia bastante á problema - \5er unha discr iminación.
·
" hóubcio porque non se pre- . ti ca ~ que tiña plantex·ad.o a
Ainda _· ben eu _recordo
veeron . as . condiciór]s socio-. Universidade e o estu·dantado. -ten en conta que nacin
economLcas
qL.le
se dan
nunha áldea- que cando fun
actual mente- e en ton e. cando . lQué-. .pode 9freeerlle ·a Un.i- para a ddade, para Monfdrte,
s·¡,· a Universidade é unha 'tá- versid~de a unha persoa?:
ch.a mábanme ·aldeano- e perbri·ca de parados.
·· ··
Isa. ·depende do que· se soal ménte ·1embro _que sofrin
O feíto de irá unha facu l-~ vaia buscar.· Na ·miña espeda- bastante · naqueles tempos, -.
da9e non leva iry1pl ícito que · lidade penso que se o aluno por non- saber falar o castell~
teñ'as ao rematar un posta ·de_ quer realmente, pode apren-. _ no. A n~xmalizadón .é unha
trabaf'lo.
. , /
der bistória. A Universi-dade é cousa :que reivindico total - . ·
.-- ;··
.
- rnais teórica que p·ráctica, E . mente.
.
l.Tes algun. tipo -~e problemas case un mundo aparte, unha
A ·un rieno qú·e fale en ga. polos qu~ non a,t~pa~.., traba- · illa diferente. do que a rodea.
légo Qai que eQSinarlle en §aUo, como os politi~os, 0~ enAgora ben, as cuestións lég_o. EN _GALEGO, P-ER9 XA
c~ufes ... ? ~
teórica-s márcanche o cam.iño
- -- '
H_o me, non milito en ·nen- · e danche un ca~le. Coa Uni· N. 15l/ 22-28 ABRIL/ 1.98'1

As Sellas

"Eu · comecei aos . .trece almacens:.. pero non pode
"N.o s .eramos 'tres rapaces do mesmo tempo qu~ andábamos -=_ -- an·os, no 1934, ·de aprendiz,- ser, este traballo quer moita
á procura de traballo pero éranos moi difícjl de atopar:
· ·sen sáber. e sen gañar -nada._ tranquili~ade.
Eu quer~a ser mecánico: .. Un d.ia; cansado de non atopar choió; Non tiña ·posíbeis para vivir e _ o traballo das sél~as faise
senteime · n·a praza do Treuco -onde habia un taller. : sofrendo moito puden aguan- todo a man 8 segundo 0 sr :
de ·facer baldes e _sellas e fun falar _cQ,. patrón. Lémbrome que
-tar os prirneiros -tempos, que - Xosé Rei, . "unha máquina in-_
foron os máis duros. Logo_ teresariá cando ela mesma come, pre~untou se me levaba a idea es~ traballo._. - ·
- _ Eu d íxenlle que-non ~e gustaba, 'p ero· que que~ia ~!.allaUar e · _veu a gu~r~a_. l?e volta ch~- _ - meza unha peza e a remata,
que me acomodar~a.- Loyo fu~l!e collendo·carmo e ·
moume· o patron ao mesfl!O mais na nosa arte · isto é impo, ago!a non o dei~p'.': . · .
., . · ·
sitio , cobrando. tres _chi~a~ síbel, a min una máq~"ina ~sDesde .aquel en ton ate hoxe pasa,:on coaren_te e seis_anos,
(dous patacos en tres .chas) .
torbariame ... non me soluc10anós que X osé R.ei Fariña, :l!(J' dds'"' n'osos máis
· Mentr:es os - compañeiros na nada.
veteranos ártistas dá madeira, pasou fdcéhdq .sellas, báldes,
,marchaban xantar, X ósé R,ei
·
paragüeiros, xar-ros pára o viña e macetas patrias plantas:
aprendeu o of ício, copiando
Vostecfe é un dos máis ve.
·
··
;'"
--dun modéló que habia no ta- /los cultivadores desta arte
1-ler e que utilizaban os com- popular agás do alfa~eiro de
p añeiros que non ·11e querían Bonxe, sr. López Lombao,
ensinar porque 'habja pouco .üfué pensa do trabal/o que
t rabal 1o ·
- está a facer?.

Tarjas'" as pezds que. vostede fai teñen un 'trabal/o moi
''parecido, ¿como se fai unha
sella?.-

parella· da Guardia de asalte ·
que facia ronda por ali, que'. -ria chamarlles a atención por·
que dis que "cantaban moi
altou, pero un deles, que des·
pois fuxiu de Pontevedra ao
estalar a guerra, díxolle "dei·
xaos, home, que cantan moi
-ben".
Segundo o sr . Rei o futuro das sel las, dos paragüeiros .. _ é da bon do doado, porque ninguén quer ?Prendero
of ício, "porque esta arte ao
primeiro é ·moi dura".
·

E entón, ¿qué conse!los
//e daría aos que queiran
aprender esta arte?.

Penso que _facer unha seQue teñan paciénciá, por·
lla ou un balde grandes non que ao princípio as cousas
ten moito mérito, é dicer; non saen ben. Ao igual que
que , a pode facer calquera, aos alfareiros, rompen e estro·
meJlor ou pior. Non obstan- peanse pezas. Ademais hai
Prime~irame:nte hai que te, coido que facer unha figu- que ter en conta que é un of.í· .
.ter a madeira serrada e prepa- · ra pequena, unha xarra Para cio moi sofri~o porqu_e .mes·
rada, cortándoa ao tamaño . 0 viño, un paragüeiro, unha mo non se gana para v1v1r co·
· -que se queira: Labranse as ta- maceta para plantas -iso se ~ mo nos outros e que ~ando se
· boas pola parte de afora e dá- que é arte . Todo 0 que-seña teña 0 ofício aprendido non
seHe· curva_, vadanse, pala como miniatura· ten arte por- se pode perder o tempo: ~or·
p.arte · de adentro. Xúntañse que unha peza pequena que que . é cando xa podes v1v.1~ a
as distintas taboas armando a -dentro dela non colle nen tan canta diso collendo conc1en·
peza e recortándoa. Logo fai- sequer unha man, hai que tra- cia de que 0 .que, se fai salga
, selle o fOndo segu·n do ·a medi- ballalá moi fino antes de mon- cada dia ·mellor.
-da e - pof{éns~tle os aros. A se- tala, porque logo,_ xa non $e
-¿Que-opinión lle m·ereceñ
lla ,xa' está feita · e só ·quedan pode r~v61ver.:u~ cqn ela. - os últimos toques: raspillala -e ·
estas exposicións de arte po- 1
· pulila, fina.l mente · pi11tase
O sr .' Xosé R'ei lémbrase pular qi.Je se están· a facer pocon barniz ~ embrease por 'iJ.e cando ian por an Cast_e.lao lq no so país?.
-"dentro. A madeirá que eu uti- e , Bóyeda, por'q we o seu pq-·
frón era moi amigo de CasteCoidó q~e - son moi i~te·
lizo é de ~astaño_._ . :
la·o. "U.n dia ian p~seando os ,r_esante·s porque se está levan·.
¿Non ti-vo ofreámentos dous pola rua de Fe,l)osa, en . tando unha .cerámica, ,unha
· de grandes almacens "para trfi-· Pontevedra, a · que vai do ga- arte da que xa ntnguen· se
ballár ?.
· ·'----"'"
·
rax_e de Puig á estrada de Ou~ 'a cordaba. . dela, pola falta d_e
_rense; . cantañdo esta copla apofo por parte do Goberno
Hai anos quíxeronme . 1~- · que nunca se me esquenceµ .: .e · dos que mandan que ~on
, var. para un~a fábrica de en- :Anda póbo anímate, bótaos· teñen interés por nada disto
vases grandes. para o .viño én fora de Españá, déixa qu~ .vi·- noso.
Valladolid e ainda liai pouc.o va o obreiro, qúe é e'I só o ;.
.
estiveron aqui duns_ g_randes ~ ·que ·traballa". Entón, unha · CUÑARRO
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SOBRE A URXEMTE MECESIDADE
DO PARLAMENTO GALEGO ...
X.L. FONTENLA
Naciona lidades, resulta da ma:ior importáncia pogalegas.
Após o referendo e a aprobación polas Cortes
1ítica o dispor de diputados nac ionalistas no Parla-Garantir que esa: coal_icióh vai -·conseguir o ·
españolas do Estatuto de Autónomia, pendente
mento Galega futuro, que poi.dan · 1evar avante . número · indispensábet de di putados · dispostos a
da sua pronta entrada en. vigor, a ni nguén se le
presentar .proxectos de leí importantes para a so-·
unh'a loita antisucursalista e antiColonial ; de ·for oculta que é unha necesidade perentória por e.n
.
m
a
eficaz,
en
defensa
dos
intereses
das
camadas
lución dos problemas pol ·íticos, económico-socia i·s
marcha o proceso eleitoral para o Parlamento Gapopulares
maioritárias
dopa
ís.
·
e
cultura is que · ten plan.texados na actu'alidade o
lega e que esta asamblea de representantes do poPara
esa
confrontación
eleitoral
primeira
c¡ue
·-Pobo
Galego . . _
·
·
bo debe conter uns requisitos mín.imos para levar
, dará lago lugar a un Parlamento Galego cumpri~(a
-Potencia r, eñ consecuéncia, de'sde xa unha
avante no país unha poi ítica realmente galega en
r parte de to- . po i ítica .realmente galega; que permita impedir o
desde xa unha estratéxja definida po_
defe nsa dos intereses da nosa nación, nomeadados os partidos políticos galegos non· sucursal istas,
funcionamento s.u.cursal ista do Parlamento Galégo,
íl}ente das suas clases popul ares, as menos favorecidas.
·.facéndoo opera t ivo e é:i'uténtico artífice dunha·poagrupadas en coal icións eleitorais, que permitira·h
obter o maiór número posíbel de votos -galegas
1ítica r~almente galega.-~ .
· , Este plantexamento faise a inda máis evidente,
se ternos en conta a malfadada xestión levada a
· -Atrancar e imped ir o estabelecimento dos ·
que evidentemente hai hoxe.
E é necesário que esta 'e stratéxia ele itoral se
. partidos centra Vistas e "españolistas no país e 'as
ca_bo po,la Xunta da Gal iza no periodq preautonóbasee nun amplo ap-OÍO popular, con garantía de
.SblaS alternativas"'_ sind-icais e· poi íticas, . COOtrárias
. m1cq ate a actualidade, de forma que veu oferecer
aos· _nasos inter,eses cóm·o Pobo é ·aos das clases
· podér defender logo os seus intereses en prof.unperante_a opinión pública· unha imaxen calamitosa
didade, 'de-forma que o Par-lamen-~o Ga_leg<? ~espontráballadoras-e camadas populares
dunha ~n~titutión que teoricamente tiña de estar , .. -,
.
•- . ·
·· . . _
..
.da a .tal nome e non sexa unha simple .sucursa k.de , -'
ª~ s_
erv1c10 donoso país e que nada fixo por el, 1i·partidos
centralistas
españois
que?<ª
están
a
negar
·
_.
E
só
dese
xeb:o,
co0seguindo
un
ParlamBnto
rnitandose a ser unha entidade sucursalista a todos
o pan e o sal ás Naci onalidades históri.c;as, sempre
Ga1ego que-sexa tal, como.se. pode dar o_. p-r imei r:o
os efeitos, comezando· pola Presidéncia e seguindo
oprimidas
e
discriminadas,
ag_
o
ra
»
outravolta·
sereFI
paso
·para estabelecer as institUCÍÓílS demóériJticas
Palas Consel larias
rnarxinadas
non
só
eleitoralmente
-co
pro~ecto
galegas
que o p_a ís preGisa, e m_esmo provocar acti. E, pois, dernx~nte necesi,dade que exista un Par1
de
lei
de
.defensa
da
Constituci'ón,
a
modifrcación
tudes
solidárias
con os restantes Pobos d_o Estado,
~mento Galega con importante e decisória precia d
·
.
da
leí
eleitoral,
etc,
etc.económica~
_
cuttural-·
hoxe
impedidas
pala actuac'ión gúbernamental e
. . e -~art1dos gal egos, non sucursal 1stas, e nbménte -:-e~critos co,ntra os idioí!las nacionais usada própria ,oposición · españd ~f, Que quer ciefenesmead_amente dos nacionalistas_máis coerentes,· pa- .
dos no ensmo c°'mo corresponde-:-- .- _ . _ .
trar. a:s pos-íbeis -~in.sti:tuc.i óns · futur~s galegas~ii· na
ra ~vitar que unha institución poida servir de.n.o:Nese senso,· todo~ os n~~10nal1stas deben
medida ,en que non _sexan sucu_rsal1stas e respon~~e-de f~rma colonial ·e dependente- a intereses
os.
.
dan a intereses color;:iiais.
- -.
··,_ - ·
:apo1ar . aquela alternativa . poi 1t1ca que presente
~yrnior
coeréncia·
ideolóxi.
c
a
,e
q~e
permita
cando
Se
no
futuro
"Pari"amenfo
galegci
triunfamos
·as
~gora q~e corr~za-un ataque frontaÍ contra ~s
menos,
da
mellar
forma
pos1bel
:
nacionalistas
como
.desexamos
non
hai
dubida
de
, , ~:~t1d~s nac1onalis:t:as, aos que. queren eliminar os .
_-A unidade~ 'do maiOr .número de partidos, _ que esta inst itución.. pode ser ~n- arma dQ primeira
.iou/r?list~s _do Par~am_ento español, e de cálquer
grupos e perso'ás nacio'naiistas nunha coalición
orden para a loita ·a nticol·onial en pral da nasa
ro espacio pol-ít1co no que teñen ·diferentes int eres
·
'
· · ·
Terra e ao 'noso Pobo.
.
es Que defender, mesm~ dos Parlamentos das . .ampla que consiga . a~mentar o número de votos
1
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Feiras e Exposiciónsr levou ,a grafacelo a "Semana Santa de Viveicrise pola que está. atravesando;:~ ro" .e .a éJe Fisterra. ·- .~
UNHA SEMANA SEN _LUZ · 'f6 periódic'c) e ·qu~ pode col"!duéir- ~ , . Tamén se puid.o apreciar· ·este
· ·
..
.
· ·. ~
·· a un ._ peche JlOn . .moi lonxano. · ano como recoll imer:1to ·i mposto
Na semana · do seis . ao doc¡ Segundo os· trabaUadores,· aos que
a' forza a~no tras . ano - se· .vai a.ca ~·
de ·.abril estivo · a lllá de. Aro~. ~ese lfo adeudán cinco millóns de
bando. E§te , ano abriron · xa casen luz·,.agás unhas horas na qlr.é-se . pesetas en concepto das mensuq-· ·si toda las discot~cas . tanto o xosumiriistrou. A dependéncia da · lidades de febreiro - e' marzo, es- ves como o _ venres, causa que
enerxia "'é moi alta' na llla, xa que tra de 'febreiro .e aumento salanoutro tempo, por . exemplo fai
con elá se extrae auga dos· pozos e · ria! corre.s pondente ao primeiro
dous anos, ' nOl"J se podia concese· .c onservan os alilJlentos nós fri- trimestre do .ano p·a sado, . faltou
.b ir ,en alguns pobos.
gódforicos.
·
vontade· de resolver a cri'se e . o
Ha(-que té·r en canta _que~ o re~ Consello de_ .Admii::iJstración, qu~ PEDRAFITA DO CEBREIFlO
lativo illamento no que viven, · estuvo se_n reunirse desde abril .
obriga ·aos seus -jloboadores a un · do 1980 até febreiro deste ·ano , O CONVENIO DE
·ritmó de vida diferente · do resto non reaccionou, ne11 xiqu.e r cando
EXMI NESA· ·
.das vil as g'alegas. .
·a gravedade da .situación · 'era .1i'·oe~po·is · de dous· meses -· 1t
Esca situadóh está a repetirse.· mite ; Agora os traballadores denegociaci6ns · e . tras sete :dias .de
de cotio,' e a cómpé.Jñia sumini~t.ra- cidirnn . desvincularse d_o Co~sello , folga, as .partes economica e social
dera négase a cc::il01;:ar ~ un .n ovo e . levar · a cabo unha sene de ·da factoría Exminesa de Ped'ra'c able diante 'Q as . negativas ·da}9uns ' .a ccións. de .Cé)ra déf~nder o se.u fita do Ceb~eiro, chegaro.n a . ur:i
viciñqs que pénsan que ·n on de.oe~ p.osto_ de traballo e a ~-erv1venc1a · acorde para a firma do convénio.
pagar nada como ca.non pota sust1- _ dun .organo de · ~x~r~sion, cand~
Exmiriesa, empresa de extracción ·
'tución.
º.s·¡ seus ,.propnetanos · non
de mineral, é a segunda~ factofixeron.
ria da província de L'ugo en núFER ROL
mero de. emp~egados -450-,
SEMANA .SANTA
despois da Alúmina-Aluminio.
' POSIBE~ PECHE-DE
EN GALICIA:.
. O · ·acorde, que vai ser o pri,;EL NORTE DE GALICIA"
-rneiro 'c onvénio que se fi.rme nes.-:. Non . se p.ode· dicer ciue as· fes- ' ta empresa, tiña que ser rubric.aDespois dun r~lanza.rñento, en ·· tas. de Semana Santa teñen en Ga- ' do tras- pechar a edición deste
·abril .do 80, o periódico da comar- Hcia unha tradición e un arraigo p~riódico o martes dia . 21 · ás
c·a ferrolana "El Norte de Galí- no pobO'-moi grande, anque nou- · seis d·o serán. Entrn out>fos, con- .
~ ia" está ~ piques de . pechar. 'tra hora as igre~as. estuveran cheas ·t.e mpla os seguintes pontos: ..
A falta de at~nCión da defintiva · cando se celebraban ós actos do
i . Estabelecimento. dun plus e
formalización da nova -"'sociedad°e, cuito . Eiqu í non existen celebra- ' asfsténcia anual de 26.ooo pesetas·.
na que se integrarian os mesmos éions m·ultitudinár'ias . nas rúas
2. Estabelecimento &m plus de
traballadores, pqr parte do · gru- como noutras partes e .que son
nocturnidade.de 200.pesetas/d\a·.
po Botas, presidente da Cámaraéle mestura de reli>é'iosidade e folcio3. Recoñeciment.o das seccións
· Comercio ·e. do Consorcio por · re. Eiquí de-destacar terian;tos· que
sindicaís.

..

.

, .· ·

·

ye

r

o

r

°·

4,. AcLilllulación parciai das horas
.sirtdicais. ·
·
5. ós .dias de neve, con impo; ibilidacfo de acceso ªº posto de
fraballo, consideraranse traballados.
'6. 'Aumento liña!, en todas as tat~gorias, . de 9.000.
.
7. Vixéncia dun ano.
SANTlAGO

CONCURSO$
DE
FOTOGRAFIA

CONGRESO

~.XT_RAORD~l~A~IO 00.PG .

· · Os com Ltés de zona do Parti.
do- ~aleguista en Ferro!, Lugo· e
S~nt1ago acaban de convocar un
Congreso Extraordinário para 0
días 23 e 24 · de 'maio, tras a dimi ~
sión do secretário xer~I,. Lois So.
brado. .
·
·.
Na orden do dia van tratar
entre outros pontos, da campañ~
el~itoral e-'do programa de gober.
no, .da presentación de candidaturas e exposición poi í~ica de cabe.
zas de 1i~t~, _ade~.ais. da eleicíón do
novo comite executtvo nacionaL

~ Acábanse
de . · fallar
dous ~
concursos de fotografía: o convocado po-la Asociación fotográfica
Compostela "O Antroido en
VIGO
Galícia" que foi gañado por Xes1,1s
Varela Mañou. Neste mesmo pr é- 66.340 TRBC AO ANO
mio, no apar1ado de diapos¡tivas,
PODERAN FACER
o gañador foi o naso compañeiro
OS ASTELEIROS
de traballo Xosé Manoel Albán
No concurso fotográfico polo
Dentro .do proxecto de reconCOAG sobre "A destrución do
versión do sector de construción
património arqu.i tectónico .galego" - naval preparado pola administra.
co n motivo das terceiras xornadas ción, os asteleiros da Ria de Vigo
de arquitectura galega, o primeiro
só poden construir ao ano 65.340
·prémio foi concedido á fotogra:
toneladas de rexistro bruto com.
fia "Que alternativa", da que é au- - parado.
tor Xurxo F ernandez, ligado nouA distribución por asteleiro é
tro tempo ao naso · semanário.
deste xeito: Ascón, 27.060, Barre.
O primeiro prémici de reportaxe
ras, 12.540, Santodomingo 9.900,
foi concedido a Lois Plácido
e Freire e Vulcano, 7.920 TRBC
López.
cada un. Hai que ter en canta que
Tamén neste co_r'lcurso resulas que van ser adxudicadas-a Aste·
tou premiado ··cun acésit o noso · 1eiros e Construcións (ASCON)
compañeiro de traballo Tino
teñen que ser _repartidas entre as
Viz.
factorías de Rios e Meira -Moaña.
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hemeroteca
ce ignorar que hai agora- dous anos
··)¿ústificar" 1,mha pól ~tica que eles
vez aparece m,áis nídio ante as
red icróns de contas. A Soto fallouváriós .técnicos do · Departamento · dicen pr'agmátic.a pero que non é - clases traballadoras que non· haí
lle a información e o conocimen·
V1 G o
·de Seguridade da Xunta ·de Ener- · · máis .
tr,avestismo político ·
máis esquerda que a nacionalista:
to dos temas municipais para o
xia Nuclear, manifestaron ao seu -'renúncia. Ao abstemionos demosgran público (. ... ) desde a rua se
20-4-81
director que a : éaréncia 'de -meios - úar a ;- nosa "adesión inqu_ebranDOMINGO MERINO
requeria transparericia informatf·
Un elevapo porcentaxe de r,a- · humanos e técnicos faria que á. · tabel'' ae Rei estabamos deixan(ex-alcalde da Coruña)
va, a mesma que tanto nos prome· .
diactividáde foi detectada ~na baía probabflidade. ·de accidentes nu-. do en evidéné:ia ao PSOE .e PCE,
teron antes e dispois das eleicións,
de Tsurugat no
do . Japón, ' cleares
España era sensibelmeil- . ' partidos que se din republicanos Hoja del Lunes de Vígo ,
e a esta demanda respondiase fa.
perta dunha central nuclear recen- , te sÜ~p.erior á , de ~ Estados Unidos
(:.. )
cendo públ.icos os partes sobre as
temente : p~chaqa (..) As algas · ( .. .). Polo qúe ·~ -Galícia .se r.efire, · ":. - Ao descobrir a incoeréncia 20-4-81
reses sacrificadas no matedeiro,
e outras plantas marinas cbnteñen, . entramos -como ,nq!1...:.. na to,m bo- · · do PSOE · e · PCE, estes partidos os lumes apagados· ~polos bom~e i·
nesa ;zona, sustancias radiactivas, la nuclear grácias á central de Xo- , lanzaron contra nos a sua demaros ou as camas ocupadas polos
( ... ) Desde o primeiro mocu.n · nivel de conc'e ntrac1ón "ex- ve, en _Lugo (.·.. )Cando unha cen- . góxiá complicando ·ainda máis o mento; o novo alcalde, Manuel
clientes do hospital.
tremadamente elevado"·· de coba!-, eral dest~ 'tipo queda fora de serví- panorama.
Soto, trazou un programa dematb-60 e manganeso -54, ambos ra- cio, o combustíbe.I. nuclear, os ma.
O eG sumou.se a cam- siado xenérico e pouco comprodiactivOs e .procedentes dos resí- ·teriais radiactivos líquidos e gaseo'- · paña ·dos outros partidos atento metido: os dous primeiros anos
duos da central nudea·r. ( .. . ) sos, e os rest'duos~ radiactivos de- a'. posicionarse contra min a fal- p¡;¡ra organizar e recaudar e os
A ·central nuclear de Tsurugá, ben ser eliminados en primeiro- lu- ·t a 'de alternativas próprias. Estas · dous seguintes para executar. Non
3S:O · kil<?metr.os ·ao oeste de · To·-. g~r:. (. ..) En canto aos resíduos ra- 'situ~cións non buscadas por nos, se con'cretaba que tipo de organiki o, foi ·p eché)da recentemente aó &o:ativos'( o~ galegas témos mqti- senón-preparadas estratexicamen- .
zación, que teitos de recaudación
Nº 221
detectarse µnha . fuga de radiati- vos para .preocuparnos. I=n 1.978, . ·te: polo centralismo, mesmo po·r
nen que clase de execucións se·
Os bispos das Vascongadas
vidade, debido .ao mal fundona- o movimen.to . ecoloxista "Green aqueles que" din que no Axuhtaguiria ( .... ) · Hai unha nómina
atreveronse a dicer o que nen se·
mento_dun reactor.
Peace" deJlu ñciou· que nunha fosa . ment_o .non se . de'be facer polí~ abultadísima de funcionários que
quer se atreveu a insinuar o Go·
a 700 kilómetros das nósas costas, tica, .levárnnnos ao convencimento se abur~en nas' mesas de traballó,
berno desas mesmas sofridas pro·
estaban serÍdo sun:ierxidos bidóns de que só unha . definición polÍ- .pero sen . un só topógrafo -reviv 1ncias. A adverténcia dos nosos
con !"Daterial de . desfoita,· prgce-· tica; poderia salvar ·o gpberno de sese a riqueza municipal ~o noso
· pa~tores teria que tela feito o Go:
o pasado 30 de marzo, nq ac- .dente da central· británica ·de · esq y_erdas. ·
municipio-, cun único economis. - to de' inauguración da primeira,fa- Windscale .' ·calculásé que ·na de- ·
~ ·
P9r i$0 presentei a mi- ta ~d.ous mil ,quinientos milfóns. bernó local, parece eviciente. Se e
qÚe respondese ao ti'tulo que os·
se qa centrál nuclear de ·Alma-raz, vandita . fosa atopanse 5 .500 bi- ñq_ dimisión co1110· unha .c uestión
·de presuposto ordinárioe
tenta. Garaikoetxea 'poderá pasar
o presidente do Goberno., Leopol- dóns con o'utras tantas tonel'adas · de confianza (.: .) · PS.OE, PtE. e
·c on plantillas ridt'cul'as na Policía
á históriá por moitos motivos pero
.do Calyo Sote lo, aminciOÚ que a ·· de · .r esiduos. Segundo o .f nstituto · ~OG laméntanse agora que -a CoM~nidpal, Bombéiros, etc , ( ... . )
_non pola sua valentla.
'
nuclearitacion de España é. uri te- Xeodesico de ·Frankfürt, eses bi- ruña teña un alcalde de direitas
A pastoral recolle o pon~~ ~f ·
ma xa déc·i.dido ·pol0 ·Gobérno e dons poden '.ter si<;io ·áchegados~até pero corren a colaborar ~elitusias- Un has prime.i ras dec'laracións, in9.20Ó millas da costa palas corr·e n- ticamente con el. O PSOE .f irma portunas, accións illadas impopu - , vista do PNV e tivo moita gracia
que rion exi-s te probab'ilidade nen
,·qué no primeiro momento a Mar· ,
tes
marinas. Pela sua· banda, o co- o pacto de xestión· coa direfta lares -como a toma da Casa del
desexo algun de convocar un refe~
cos Vizcaya .lle parecese inoportu·
nocid<;>. oceanografo Jacques.Cous- despois dé_negarse ·a traballar na Pueblo- · e logo o primeiro gr~n
rendo .sobre o tema. Si se éumple_n
_
na. Xente máis · sincronizada co
as previsións ·do 'Plan ~nerxético teau presentou~ próbas 'irrefutabeis esqi..Jerda e x"a ocupa iriterinamen- .zarpazo sobre j3 econo.m ia local,
País Base~ . retificarralle .logo a sua
ante o eonsello· de Eur.o pa que· al- . te ·a Alcald fa ,nás auséncias . do ti-" convertirian 'a Soto mm home proNacional, en 1.9.85 España sera Ún
·
f.
do~ p~fses . de Europa · eón maior guns deses bidónS"· -calculados · tular da .UCD, o .P'OG, fallle as re- • fundamente odiado por amplos ·, opinión. ,
A denúncia que a past.9ral 1
_
número de instalacións deste ti - para durar varios centos de anos- lacións -públicas~ a¿ novo · Alcal- . sectores.
da tortura lim ítase, claro, a unha
· Ünha perda ., de i_m axe
po; ..mais· de ·trinta :centi-ais nuclea: · non resistiah a p.resión da auga .e _ de · e o PCE agarda a sua oporremota insinuadón unicamente
·
tunldade. A ·política do PSG no· que xa n0n conseguiría superar,
res, · .s ete ,_ mi'rias de uránio, dous· se abriran-. · ·
. captada polos mellares entendedoConcelfo
da
Coruña
vai
ser
:
a
éntre
o.utras
razóns·
porque
non
centrns· de investigación; dous 'ciFERNANDO RAMO.S
r es do , lugar pero _· non polo co~·
mesma: oe·m ocrácia, trasparencia soupo contrarrestar ataques cori
metérfos .de . .résíduos nualeares,
xunto das evellas. En xeral as P ·
-e
'
honradez:
p'ostas
serv-ício
das
.
razóns,
nen
.
bufos
eori
informa' dua_s plantas de reprocesamento
20-4-81
.· de 'resídú'os .. : ·amén das bases miliclases popul:a res ( ... )· En todo 'caso . -cíóns veraces,· clo mesmo xeito que . labras están .s opesadas é somet!das , '
a encaixe de bolillos, .como so, os .
. ' . tar~s <:Jotadas con artefactos ató~ , ,- (. .. )· o ,golpe "do 23 de fe,b rei- ·.. o papel máis difícil será o 'da es- . áos reproéhes de ' ineficacia non
rñicos. O señor Calvo Sotelo pare- ro ~erviu ·a alguns . parti~os -para.·· ql!erda colaboracJoni ~ta,. pois cad,á -· foron capaces de responder _con . ·bispos 'saben-. facer.
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présente a gran importáncia quee o sector da consNo novo - Plan ,d~ :reconversión, non se fai · a
. trución naval ten en Ga ícia que agrupa directa- .
. má is mínirná re~e~enc1a a -~steyrobdl~md ª; nebn sera amáis m1n1rna a us1on as me 1 a;:i ·es _ozamente _a · cifra -.:onsideráb.el de · 1 7.400 trabal ladore·s repartidos entre Vi·go e Ferro!. A redución de
d~: nos Aco_rdos da Cas~~LLana '. i m ~~ándose a ac" n gubernamental a · C9ntr1buc1on a la solu- ·
postas de traballo no sector naval ten que leva-r /
ci ?n del problema de excedente de planti 1las" :
. a _ alternativa de cr~ación dout ~os-consigo
.· O Plan de Reconvérsión Nava1 que o.Goberno
CIO
"
N.n se con creta esa contri'b uc1on,
que non po de
; pretende para a solución· da crise no sectór, ·__ .· ..compensatórios que non aparecen por nengun lado. _.e~ ou.t ra q ue a ~ reación de postos . de trabal lo.
carece duAha alternativa fun.d amental:
~ümpen sa tór i os, . tanto para os traballadores que
0 prox-ecto do Goberno nón é máis que unha ·
·¿Qué ~o lución de trabalJo alternativo terárr os
a perdero n o seu posto d~ traballo, ,cor:i? para a- .
re·estruturación '_'salvaxe" _sen as · sa ídas preci:':>as
traballadores ex~edentes?. A mesma pregul)ta
xueles ·que, nos Plan·s do Goberno, prev1s1pelrt1en que necesariamente teria qu·e comr o rtar,
sabor
que fai dous largos anos nos faciamos ante ·as .
- ~~ 0 perderan no futu ro pró x imo . E dicer , o Pl an
desta
base,
difíc-ilmente
se
poden
enrabiar
negoAcordos da Castellana.
,
. ciácións· frutiferas. cie Reconvers ió n ad o lece da fa lta d e sa íd as·ao p ro -------------------Por ' todo isto, este Plan ten q\){ser valorado
.blema fundamen tal : garantizar q ue non se perda n
corno
negativo, adema is de que, por outra banda,_·
, pastos de traba l lo.
.
.
é
fr.uto.
di recto da polrtica da$ -centrsis firmantes
Non obstante, o Plan, de ma neira clara , aos
dos -Acordos da Castellana, e da desmovilización
obxectivos que se pretenden , dos que cumpre sa q ue veñen ma.ntendo, sen esixir medidas claras e
r1entar: a redución da produción 9ctual nu n 33,6
concr~tas para a - solución da problemática que, ·
·por cen; adeoua~ión conseguinte d_a~ planti l I ~~; ~ 
nestes dous· últimos anos, se viu rnoito. má i$ agudecuación dos incrementos salar1a1s no tr 1en1 0
.di.zada. Neste sentido é de resaltar c;i suá incoe1.98 1-83; movi l ida.de interna entre gru pos proferéncia mesmo cándo, ·.opóndose nas suas declasionais e entre factorias; redución de persoa l meracións, aceitan r.egulación'S de ·emprego por sediante: decrecimento vexetativo, xubilación s anti- parado -empresa a erripresa tomo é caso
cipadas, baixas por capacidade disminu ídas , resode Barreras, desmenbrando e desunindo ao $.eClucións de contratos mediante acordos indivitor en tan graves cjrcunstánci9s.
·duais .... e a redución da preséncia da indu stria au Nen os acordos da· Castellan~ foron o "acon.- .
xi liar· nos asteleiros.
tecirnénto
histórico" ner-1 "mostra realista de coAsi mesmo prevé, dentro das alternativas parél
mo se resolven os problemas", nen. a . sua poi íti =os aste le iros medianos e pequen os, sa (das como -ci
ca de contubérnio coa patronal e 6 Goberno se radquisicións e fusións e a adecuación das plan-ti . viu en nengun momento. aos traballadores . Os
llas e dos incrementos salaria is.
resuJtados están á -vista: situación máis deterioraE, en todos os casos, cifra como sa ída de gran ·
-~
da
a inda; postos de trabal lo perd idos nos ú ltimos
importáncia, o alcanzar ons nivei s· de. vent9 ao ex dous
anos (erí Asta no algo máis de 600), convé- terior superiores ao 60 por_cen é 40 por cen da
n io~ sen negociar, e ün futuro cada diá -máis incer-.
produción .
to, sen sá íd~s alternativas.- ·
ílespeito ás medidas· que o Goberno pensa adoptar, limítanse basicame.nte a:· simplificación
da tramitación burocrática, primas e contribuA.DEF-ENSA DO
TRA BAL L O
ción á soluc ión do excedente de plantillas.
Oeste xeito, resu lt~ especia 1mente alarmant .
E o ob x ectivo fundamental que ·ternos os
'el previsión de que 4 instalacións deixarian d
trabal ladores. Necesitamos que ó - Goberno asu ma
producir ao final do periodo ( 1 .983), si tuándos
u n Plan de Reestrí.J turaci ó n que 'contemple a· ú eaentre elas ¡ empresa Bazáfl de Ferrol.
, ció n de novos pasto~ de traballo" . Sen esta con di Da mesma m aneira, as bolsas rexionais de de _c ión á si 1:uaci ón agravaráse cada-dia máis consoli semprego que abarcar ian aos trabal !adores tant o daíl dose a p o.1ítica do Goberno e Patronal e que-.
do sector público como privado, só abona rán ao
. ' dan do ca da dia mái&- os trabál ladbres- coas mans
tr9ballador afectado o 80 por cen do seu salári o,
vál eiras. Unha vez m~is , conseguír ·,a p r-esj ón neporcentaxe sen si bel mente inferior ao esti pu lad u
césária pa ra op oñerños a este Pl an é o aspecto
até este momento. .
fu nda men tal qu e 1em os qu e ccinsegui r e po ñ.er en .
ma rcha. Este é o ú nico camiñ o réali sta d e soluNON SE OFRECEN SOLUCIONS
ciór:i . Os resu lté;Jd os . d o o_u tros camiñ o , están a
v ista de todo_s. Cumpre po ñe r t o dos o s meios para
O Gubc11.10 :-non ofrece sol ucións, min i ma me11 que o camiñ o ·fraudulen to. d u nha falsa so lució n
· non seña novamen te o esco ll,id o . ·
: te sa tisf¡_ctórias para os trabal la dores . Cumpre tc~r
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·o número de suiCi'dios au - · moitos países o suicÍdio
n enta en Gal {c ia nos últimos pa _o terce1 ro. lugar· entr
tempos. Cada _cfia atopam os razo ns ?a morte, nun pr
reseñas na prensa de novas dio da 1dade que va i desd
casos de mo rtes volu ntá rios 15 aos 45 anos. Moitas3·
en diversos sectores socia is e razó ns e . de moi· ·var
qÜe obedecen a diversa s ra -. índole seg undo os casos
zón s.
Gal íci a, co mo en to- ci rcu nstáncias. Teñen
das ás zonas deprim ida s, cia se impC? rtáncia_ desde o p
un alto (ndi ce de suicídios . de vista soc ial a situación
Pero a nivel xera l tamén é do lugar no que se produ
un fa ctor preocupante , xa En Gal ícia son .poucos 0
qu e fa·i uns an os a OMS faci - tu dos detallados neste s
· 1 itou unhos da dos segundo os
P só os traballos do Do
ca les su idd anse di ar iamente Xaime Ouintanilla perm
no m undo mi 1 .Persoas e nos tirar unhas. conclu
intén'tano unhas oito mil. fri que du n xeito ou do

En

O súiCídip ·non é algo novo,
. seft-ón algo moi;añtergo-· ~ ;,':..
e 1igado á icultura dos po6os. .
1

.· ·,~)('.;~.

A mf:~~~ ::i·::i!~~:~~

~pa~;;~t.J.:~~a~:~~~~ . ;· ;~;_ :~~;:;:

,de poñer fin á v.id~. , . .
. · Enteoder o"suicídlo - ;,.·
é entender ~·marte,
· - ·porque-o suicida
formal iza interiormente .
.seüs " tie~exos de' morte.
Cada un é un mundo .
aparte, e analizando ·os
.
diversos-. casos
atópanse moitas razÓns. ·
Podemos observar desde o ·
suicídio _.considerado cómo
un_ha.das bellas artes,
desde·ver as relaci.óns entre ·
· a· literatura e o sµicídio;....~
até englobar -O feito na
.. realidade social dun. pqbo:.
,Enfocandoo deste úWmo
xeito; 'tam~n .hai . que pasar.
. por particúlarizar .
maioria' ~os Cé:fSOS,
dándose causas ·moi ;
·diferentes ainda que en~:Xera.I '
. veñ,an ·a désém boc~r eo:
desesperación, fusira~_ión;
'ol;>sesióri~ impoténci'a ante '
algo .."
-Galícia i-Íon ·é ünJ'la
escepc;.ión, dándose aqui un
atto índice dé suicídios, ~.·
sóbor de todo no rTíeio n~ra1 : .
. Os afor~amento_s· son ,
caso$' que·se.~u ceden en - ::~
todas- .as·parróqu ias 'e que ·
·. ·"uríha vez:analizados"
::.'
.•
.
· · l.
permiten ver: 'coü sas tal\ "· '.·1
curiosas como· ql:le o fan nu ns
. lugares moi determinados, ~:
que o la_!l ~on ventós de '
.
cádtante sur, ... ·
' ' toda unha -série éle condi.cióps., .
·que ·non .teñen ·1.fnha
· exp.licacl'ón clara, :
pero qüe están'a í: .
Pódemos ·facer un páso.;.
lixeiro'polo sufoídio en ..
· ·
Gal.ícia.
1
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que nos meio ru.ra l, atopá- ''" que ·desericadean o final _do · problema da herdanza . . Por
.monos que en Ga l ícia o su f- ~ suicida.
·
iso várias. veces lle. insistí ron ·
e ídio é de aproximadamente. ~ ·
en que fixera testame.nto. Es:-·
--.to foino
deixáíldo várias ·
un 67 por _ cen · no camp·o ALGUNS cÁsos ·
veces, ·até que un_ dia- d íxp ~
frente a un 33 por cen~ nas ·" D~ SUICIDIOS ·~· cidades. De.ste xeito diferénl!es que xa o fixera. As 48
ciase t_
amén o , .caso gale-go
Para anal i.zar un · pÓuco. di- horas. de da riles a n_ot ícia
de outros _ países como. os . versas causas do sucic ídió e rn_atouse pqr aforcé;)dura.
nórdicos. Ali o suic ídio é,. ver - o ·que fixerÓ~ os diás
seg'lmdo paree.e, por exceso antes ·da acción vamos ano:
Oütros .moitos casos que .
de comodidade e· benestar so- tár_uns casos.
recente.mente
v1n.eron
na
cial. Aqu F a ·xente ·que_· se
U ri · s~ñ or de 56 ·.anos la- p-relisa -.poderiamos desm iuza- ·
suicida
a- que está mal eco- . brego - e que quedara viú- . los, ~pero todos te~en un pro-:
nom icamente, o ·q ue está~ do. Estivera · durante mo.i to· c~so mo'i semellqnte . Unha$ ·
apla stado polas dificuldades-,: tempo en Venezuela grácias razóns fortes que provocan..
o·s que teñen más oondrCi6ns · ao ·cal adquire un.ha boa po- a. desesperación do. indivíduo .
de vivencia, ós deficientemen- sieióri económica.. Vivi·a moi ~ que se sinte imp,o tente e máte · alimentádos, . .-. Aqui é a ill9do ·da -fám.ília en eompaffra · tase. E ..nóri é cousa,. de ante -_
xen te que vi~e · e pi ores con- . dun": can _ao que 11.e tiña-gra·n ou de ma.ñá,.xa que é de sem1 icióhs e sóbor de todo en
.cariño , Unha semana ant_es .. pre, e hoxe n9n _parece .' ir ""
zonas menos desenroladas. do su_icídio os· familiares ad- a menos .. ~ dinámrca do srsPor ocupacións atópanse en . virteri que non ·[le dá éle co- tema capitalista non ·procura
p rimeiro lugar a ~os labre-. mer. ~o ·can. Como lle· pre- desde nengun· ponto de vista .
os _ con moita- diferén-c.ia guntase·n ·as razóñs contesta- . de _ _disminuilo, ·$enori · que
ocupando un 53 por cen·, de ba que nada lles impórtaba, segue segregando unha gran
. u ns douscentos casos. A Tuto xa que o can era .seLi e facia éanüé:lade de casos. Nó gal ego
pódese engadir que a maioria con- el 6 que lle ape.teci-a.
segúirá. a aumentar sóbor de
..
.
todo en epucas com.o pre
dos suicídios en varórís p-roO- suicíd.i o por aforcadura sente cando a situa.ci-ón·· érí- ._
dúcense entfe os 35-49 anos,
non coincidindo . cos º dados preparouno poñ.endo unha tica aprémia máis as persoas e ,.
que facili~a a OMS, segundo .corda- ab pescozo e atán-doa a e panas e11 .sítuacións ás queos cales o maior númer:o de unhti viga. Na ..mari esquerda non . lle ven sa ída: O par-o, por
suícídios dase despois dos _55 ·sostivo un · tfoz-o de pulmón· exemplo, · está xerando hoxe
anos:
.de vaca. Colocado nun tallo uhha gran cal]tidade de _sui. tlroulle o pulm·ón Jora do al- cídios, xa sex·a dun ·xeito
canee do can. Este como non · direéto . ou indirecto. Tamén
O QUE SE FAI
cÓmera nunha semán lanzou- son recentes vários casos que~
ANTES DO SUICID-10 .
s_e ao · alimento e. arrastrou . saíron n-a prensa de suicícon el. o tallo, producíndo a_- d-i,Qs por xente desesperada ·
Na maioria dos casos pare- marte do dono por afo~ca- · ante a suba de impostas, xence ser . que o su icí.dio .;to.rna dura. ·
- te que se _sente _rechazªda,. ·
corpo logo' dunhas 48 horas Outro caso que podemos que se atQpa en i.ncom.uni_cade que a idea toma corp-6 até
·
qu e se pon en práctica. Pro- ver é o dun home de. cin- ción (:Qnstante,...
· Por todo is~· a tónica xeral ..
dúcese un cámbio radie.al de cuenta e nove años. Estive·personal ida.de ao cristali,zar a ra -casado tres veces tend·o - parece .que __seg u¡ rá sen do a
idea e póñense en mar-cha os fillo·s 'das tres m_u.lleres. A ól- dun alfo índice de .suicídios
preparativos para levar adian-. ·tima morrera facia· un ar.ro. sóbor de tódo - ño meio rute o plan. En todos os cám- Convivian eón el os f111 óS ral, an.de . a xente segue ele- _
xindo 0 aforcarse ·comomeio
bios analizados vese un inten- solteiros das tfe~ . mu·lleres
·que non tiñan- r:iada claro o pra rematar a vida.
to de . dar a idea de cara os
demais dun xeito indirecto
pero reservándose a decisión
·- final. Dase o caso de que
mesmo os familiares riestes
casos non foron nunca capaces de apreciar o cám.bio nos
costumes e· nos liábitos, e só
se pode x~zga.r cando o feito xa se consumou. Nos casosanalizados e nalgún máis que
nos contaron . o tempo ime-:.
diato que precede ao feito ;_,_
do suicídio -é dun cámbio
_no ritmo da vida, pero non
se .pode facer
moito pola
dificuldade de nótalo mesmo
·para a xente que vive con
e las. O que si se pode ver'-nestes caso é _unha forte depresión que denotan · as persoas
qwe optan por esta via. A_is-.
· to xúntanse os .-·ventos de
cadrante súr, o que até hoxe
t9'm.pouco se lle atopa unha ·
explicación, pero que se dá
na maioria dos casas· cunha
dlferéncia · enorme . . Logo séguenlle os ventos de .c adrante
nord~, sendo - rarísimos os
ventos do ' .cadrante W. Esto '
. dem.ostra qüe .'pese a que a ·
causa do suicídio é endóxena, ·os factores ambientafa ..
son,~ -con .moha fre€LJén~i.a, o~

e

a

oden extrapolaf a t o a.
lícia Tampouco seria xuseralizar nun_ tema onde
nali.se de cad?, caso ten
a interpretac1on dentro
aloración sociolóx.ica glo-

AS PECULIARIDADES
.
Cada cultura .ten 0 seu
meio para facer as causas,
8 neste caso en Gal ícia vese
reflexada na fonda tradición de aforcarse na horta
ou nas vigas das pendellas. .
En xeral este tipo de . suicí
dio é dos pobres, mentres

desexo da vida e da mormedran parellas. Levan
a simbiose moi grande xa
e a mo rte non é algo quo que 0 suicídio dos ricos das
cidades e· a través
dos
·ao finaJ da vida, senón
que a- acompaña coa barbitúricos e do gas. Dentro
.Qra. Pero a persoa pasa do aforcarse ciase 0 caso
Itas veces da morte espe- curioso de que os estudos
a morte desexada por un feitos sinalan a mazaira como
so decidido e firme que a . árbore preferentemente
oe trastocar estos termos. elexido polo suicida, sen que
~ . obstante esta decisión se podan determinar as cau1viqual eng loba a todos os sas . Pero 0 . certo é que
e compoñen o entorno da persoas que · tiñan vários
rs?a nesa situación . En un árbores na harta entre os que
1mento individual, pero podían · elex ir para · levar
.~ a 1so ten unha escura re- cabo
acción, pois elexen
on coa cornunidade· ime- · case sempre a mazaira.
na .q~e o suxeito vive. A ~ Como dados xerais compú-'.
acotidianava i·configuran- · tqnse que un 76 por cen sof!
as situacións .nas . que se homes 6 un 24 p.or ce·n son
: nvol~erá a persoa, o po- . mulleres, . tendo importáncia
. su icida. Desde o· seu os casos de· múller::es soltei1
:en~º'. as suas vivéncias, · ras' embqrazadas. Pero. a divis .exitos; cis seus fraca- sión máis· forte ven marcada
.· Permíten 11o·s concluir .e . pola d_iteréncia entre ·o me.io
cid ar
..
r .?s trasfo ndos. A · no ' que desenvolve a acti-f¡ae~sio n do suíddio o. vidade ~ das persoas, é dicer,
· P antexar un traba- entre o meio rural e urbano .
e toda unha vida, xa que · En oposición á rnaior.ia dos
hent~nder algunhas cou- estudios que din que a xe_n teº
aberia que revivilas .
se · su icid;;i: máis nas cidades
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A" Lei de Defensa de la Constitución o que
ven 'facer é rep'rodu'cir te xtua lmente as leis naci.das _en circunstáncias en · que a direita viu
· .ameazado o poder; · El Ley de Secuestros., a de ·
1894~ contra u~ terroristas e _
anarquistas, as de
i:·
marzo do 43 .. :. . ias do 8Ldirixrdas contra · os
,··nacionalistas!. ·
.
O resultad.o son sempre norma·s. dHadas en ter-·
:.....,., · m·os especia is contra movimentos poi (ticos opostos ao sistema dominante. Se ,se mjra. a Ley Anti. terrorista de ·agosto do 75, veráse que estas normas de agora non veñ_én sen.ón a reproducir aque·
l es contidos . . ·
Aq u i estáse x-uzga·ndó como del itivos aspectos
.que nunca 6 farian noutra parte do .mundo, c6mo
é o de difundir · ideas para cambiar' ·legalmente a .
Constitución. Adema1s Rai -unha falsedáde nesta ·
Lei cando con·sidera que estar contra a Consti-tu.ción é .non estar co Estad~\ · cando un m·esmo Estado- p~rmite· que na súa vida teñen lugar várias
constitucións diferentes, qinda periodos rl_os que
non haxa Cons-Pitución. Agora quérennoJa facer
xurar . .
.
- 8, de LAXE
.
. · Por outra banda, calque~.a · ciudadano pod·e estar
- Aí es.tá a Ley de lá Defensa de la Co'nstitución,
, en desacordo ca' Estado -~ expresalo li bremenfe. ·
. .' que;ademais de afectarnos directamente
Non hai nengun delito, non .deberia hab~r néngun
como ciudadans·, e, sobr~ todo, como ciudadans,
delito, _nun réxime que se nomea democrático, xa
aféctanos tamén, ien que medida!
que .u nha causa é· ir contra a vontade da ma ioria
.. aos profesionais da información, Aí está a nova
expresada i bremente, e outra, estar dacordo cun
Estado en concreto, o c6 Estado efl canto' a · redacción do artigo 175 do·Código Penal..Ai ternos,
· .forma de organizar a sociedade.
· en suma, a esquerda parlamentária reproducindo
'

van contra a vida das persoas _
ou contra as suas lid~ forma s poi íti cas d1stintas;·que mo.d1f1quen as existentes.
· _
Est? _apa,loxia _
non é delictiva en si mesma, ao
contrario,_e wnha forma _de.exercer a democraeia. ·
O q~e ocurre e que a d1re1ta semp:e identificou ·
·a lo1ta contra o seu poder coa lo1ta co ntra do
ben com·un, contra a sociedade en si .

·berd~d~s, toda aquela_ ~polox
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Poderiamos calificar ao artigo 126 bis da "Ley
de la Defensa de la Constitución", como un artigo' claramente medieval, xa que non olla some ntes as accións contra as persoas, sehán contra os
obxectos. E moito pior a inda que aqu ilo de que se
ro ubabas cortábanche u nha man,", agora o peso
d9 xusti'cia cae sobre as máquinas de escreber .
c8{n <?ras fotográficas, bol (grafos, papel, etc.
'
Trata dito artigo da posibilidade de pechar os
meios de comunicación, da ocupac ión material
das máqu_inas e instalacións .... e para isto só basta
a- querella polo M in istério Fiscal. Nen xu ício nen
senténcia, non cumpri ndo asi u nha Constitución
á que eles din defender, a cal di que toda persoa é
in ocente mentres non sé demostre o contrário.
O fiscal presenta unha querella, que pode ser ·
ordenada polo Gobern_o, contra dun periódico. Se
a querella é admitida por un xuez central - que
. depende orgánicamente da Audiéncia Nacional- ,
leva consigo a dopción destas medidas. Negan asi
ó direito ao xuez natural ao mesmo tempo.que
fan depender ao fiscal do Goberno, estando ab rigado a facer o que este Goberno lle suxira " Esta
lei . priva totalmente aos ci udadans do ºdireito a
información.
Vemos asi como a pesar de non ''prosperar v
go lpe", se vai instaurando pouco a pouco unha
ditadura á que a chamada esquerda en vez de facer! e frente está consesu~ndo.
11

'

e aplaudindo textos. da epoca fra~quista:
aprobando e defende.ndo a. polític~ da direita . .
· Todo isto -en aras a defensa d.a Constitución, .
Parece como se aó .fin que quixer~n chegar é a
dunha Constitución que xa está vioíando desde o
que a xente, a poder de ca·lar, se-quede mudá. A
momento que ponen en marcha estas leis. Estas
ohamada . apo lo xia do terrorismo foi sempre unha
medidas teflen todo o ar anticonstitucional.
. fo rma represiva· instaurada pala di.reita ílOS seus
. pero ninguén o denúncia, ninguén do abano
_-momentos..c'ríticos, ain.da que nos_.códigos non es- _ · parlamentário, claror Con estas .leis o único que se
tivese riunca recol I ida como unha forma caracteestá facendo é que os. fascistas ~hen én moral,
rística ' de de-1-tto, senón -aplicada de forma '. moi . ademais, de ºdar o yolpe" os chamados
· "democrátas"
concreta a loita polJtica .
.

·'ª

O ARTIGO 126 B!S E OS MEIOS DE
COMUNICACION
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·ngo de Pascoa ti'ña lugar en Euskadi o 49 aniversário do A~erri Eguna o Dia ~á Pátria
º~~on este motivo, as forzas poi ític~s .PNV, E'!skadiko Esquerr_a1 • ~erri' Batasuna e a - "
ascl~dade dos partidos da esq~erda rupturista convocaban _aos seus af 1hados , . 0
~ª atizantes a diversos actosª?. longo de toda a xeograf~a ~asca. Un~a vez ma1s, .
simPen anos anteriores, a repres10n cebábase na -convocatona de Hem Batasuna e o
º~~rnador Civil de Bi_zkaia proibia P<?ucas hora~ an1es, da celebracion_os actC?S .
pacificamen~e deb1an de transcurrir en Germ_ka. E e que calquer t~mpo _pasad~,-,
oi exactamente igoal... .
,.,
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Nosprimeiros di~sda ant~ior semana, Hem Batasuna
do
acia' rpúbl 1ca a· sua co~voca
ória a celebrar o ~bem Egua en Gernika, Sl~ala_ndo a
ecesidade da legal 1zac1on do
oto como mostra dos deseos dun importante sector do
_ey
obo basca, sob
lem~
1rtiAberri Eguna, Hem Eguna
1enDiada Pátria, Diado Pobo).
1 os
coalición aseguraba a conese
ición de que o Aberri Eguna
•8SO
1 ia constituir unha impor)er, . ante manifestación da vonde do pobo ba~co pola sua
iberdade e soberan ia sinalano ao mesmo tempo ter cum rimentados .todos os tram ilegais pertinente~ ante a
utoridade gubecnat1va. Pola
ua banda, partidos de esuerda rupturista ~orno L K1,
ser · K,PTE,PSI, diversos orga. Se
ismos populares como os
que
om ites Antinucleares, Xesil- ,
oras "Pro-Anistia, EHGAM
as1
Grgan ización para a Liberaque
1on do Movimento Homosebriual), movimentos feministas
:sta
os sindicatos LAB, SU e
1 á
UT sumábanse á celebra -.
ión en Gerni ka, mentres que
AIA, partido independentis-·
aescindido de Herri Batasua, criticaban a convocatór icJ
eia.

~o u

· ~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~

as

·de

-º

_,..c.·

0r "o seu claro wntido in"
ere/asista, que non recolle as
spiracións fundamentais do
dependentismo revo!ucio-

ário"1 indicando a sua non
sisténcia e non convocando
n nengun outro 1ugar.

NVOCATORIA DO PNV;
NAMB.IENTE FESTIVO

O PNV _pl'antexaba a celer.ación do Aberri Egu na
_o_utro co_
ntexto ~má i s despo- .
1t1zado, nun ambiente fest io. En Bizkaia o acto quedaª convocado- na Feira de
ostras de Bilbao, en G ipu zoa-quedaba. en mans das dierentes Xuntas Munidpa ís
e_cadEJ ·l:ocalidade, en Alava
~ria lugar_ en Esti ba l iz .meiante un ha -romeria e com iacampestre, ·mentres que en
ª!ªr:oa os actos quedaban
.rganizados ~n Leiza, con mi~ Pola mañá, cotn ida · n-o
?nton e p_
ola tarde de-p orte
u~al 8 peleas de galos e careiros. Pala sua banda a ·
unta ·Municipal do PNV de
;errne? plantexaba a celebra1on d0
-·
.
acto na localidade
oste1r
-.. ·
ec· . a, -_ r.~í'0P_endo coas .di tr_ic~s of1c1a~s do partido e

e os · dem~is convócantes . a baixo-o Jem.a -,_'Co_n struir Eus- ·_
Gerni ka manteñen a convoc.a-· kadi sen paro, sen med-o· e. sen
tória: -".... Entendemos que ,pr:esos". No- ·actQ in,terviron ,
renunciar a ela setia nmun_- lñaki Gurrutxaga, Martín·
ciar a. uns direitos deiriocráti- ;;úzmend_i_, Xabier Olaberri e _
. cos que foron e son avalados Teo Uriarte; qu·en protest,ou
cada dia por un "importañte pola proibici9n gubernativa
sector __do p.obo basca".~ 'Con da celebración dos ·actos dé
motivo desta -proibición sucé- Herri BatastJna eo .Gernika e
dense
reaccións de conde- reé!firmouse na necésidade de
na -: por ' outra banda., vá(ias chegar a unha unidade-entre
delegacións de distintas n~ : as forzas -pol íticas cie esqu·er_cions " do · Estado español · da.
-anuncian a - su-a asisténci.a a
' ~ernika, E?ntre . elas ·a -; do .
Pola sua banda, o PNV tiPSAN e BN-PG.
·.. - '
vo 'no acto celebrado na Fei.. A mesma nnite ETA-Mili.- · ra
Mostras de Bilbao , á.
tar suspendia a trégtia ·de se-. maior concenfraci.ón levada éf
mana s_anta, arredor das once cabo neste día, r:iun ambiente
e meia unha explosión deixa- f-olcl-órico e·.- pol-íÚco. No mi:.
ba practicªmente destru íd,o· Q tin;- que tiv,0 IJJgar á-tarde, intransformadór de lberduero, terviron o alcalde ·de Bilbao
situado· ao pé da Universída- JÓn Castañares, o l::liputado
de do ..' Este, er) Donosti, oca- _ lñaki Anasagasti, Carlqs Gasi-onando perdas~ materi~ais va- raiéoetxea e o prnsidente do
· !oradas nuns cinco millóns de Euskadi ·-- Bur"Ü. Batzar, Arza- ~
pesetas.
llus, quen,· ·entre outr~s coú~
sas dixo, "hoxe gBStarianos,
- A POLICIA INTERVEN - . --· e-orno .. naqueles anos 30, ir
EÑGERNIKA
con todÓ$ os que -~creen que
Euskadi é a Patria dos bascas,
O domingo 19, centenare.s baix-o .a m~sma bantleira . Nós
.de veículos e autobuses - in- non queremos loi·ta . e menos
tentan ·chegar á v.ila foJ;;al que .entre a xente dun rñesrno po- .
_.desde primeiras horas da ma- bó.
--,1 á _ está tomada poi as FOP ,
_ _
Guardia Civil -e compañías esChegará un . tempó de ~to~
- : pec-iais· de GEO e UAR, oon .. dos -os que nos profesamos
mult itude de contr_ois_por to- eüskotarras .podamos ·ir x'un das as estradas de acceso, o_n- tos no que nos-une -e sen ter x inárrdose grandes _colas po1a que be>tarno_s pedradas· no
_de Amorebieta _e Gem i ka· (lo-· qu.e hos separa" . Para -rema- ··
cai-id ades distantes nuns 25 tar dicindo, "estannos mirankiÍónietros),: Apesar de$tas do _dun lado e doutrn coa.esmedidas, desde antes das do- - capeta ca rgada, , pero-. irnos .·
ce do mediodía vários ceritos trabal lar · na ·casa, iniQs. mande p_
ersoas vanse concentran,- ter o ambr a Euskadi no ci ta a
do na Praza de Gernika e nos ·a .dia desefe o máis mozo-ate
· arredóres ció Paseo da Unión, o· xubilado" -- ~
1ugar ~ onde estaba - pr~yi s-to
,__¡ue se cel~brase o acto poi íri- ---------~--co . .

~
:
·_
contando co apoio de ÉG 1 guerra cha_m aba _aos seus af r- .
{X uventudes do PNV), que l 1ado~ e s1rnpat1za.o-tes · a -L n
afirmaban nun comunicado: r:1 itin concentración· _na loca"Exis.ten intereses moi con- , l1dade de Urretxu ba1xo o_lecretas que pretended a des· . ma "Construir ~uskadl",_
truciÓn do nacionalismo bas- n:-ientres_qu~ ÓS' ~ar~l~Os_ p_ol. Íca e con iso o naso aireito á _~1co~ esta~a1s de tn~·1denc1a _no
independéncia, principalmen- ' am.b1to basco como o PSOE;,
-ie na traición consumada PCE ou _UCD no~_ ~o"nvocaduns autonomista_s despreciá- ban a nengu~ acto. - ·

beis que ao amparo de siglas
.!
nacionalistas .venderon a baixo précio os 'dir.eitos _h/stóri-. PROIBIDO O A.C TO .DE
cos da nasa Patria e nos cori-_ - H'E RRI BATASUNA
-ducen 'a un novo Aberri Egu'
na da claudicación".
( O -sábado 1'8, 0 Gob~rno

Pou.co pespois· e tréls un
intento ·de· diál9gq er¿tre · vári s dírixentes de· Herr'i Bata-,
. sr 1na e a Poi icia Nacional, con1ezaron as cargas con ~f!:lplg_
material a.n'tidistúfbios. Sobre
¡:is duas. da tarde, -tiñan · !l)gar _
intentos de concentración en
ourang() e Mungia por: pa - e
. de ' manifestantes que - ·n J'i
poideran chegar a Gernika. · .
, sua vez levábanse ·a cabo actos de: prntesta en San Se~ as
tia-n,-Verga~a, . Eibar e Bilbao.
ACTO DE
_
EUSKADU~O l;SQUERRA·

CARAVANAS_CATUSA

A
mellor inversión
de hoxe. -·
Se lle vai viaxar
-faga tµrismo ~
na "casa"

·~

,.. En Urretxu · (Gipuzko<1 \
tmhas mil ·_persoas asistian ao
Civil . de · Bizkadia decidía _ mitin-concentración corívocaEUSKADIKO ESQUERRA:
prolb·i r o acto d~ Gernik9, en . do por . Euska,Qiko Esquerra,
CONSTRUIR EUSKADI
princípio
leg·alizado,
"ao no que non estivernn pees ,n_- .
existir razóns funda. mentais te' s . nen Ma~ rr·o -Ona·1n,· d·ia r_•en - Perpetuo Socorro, t Navia
·
- 12 General
24
- Por . ouúa ban·da a.oficina : de pos/beis ·alteracfóns da ·or- .. Bandres, que -~ 8- dese~_ rQIO~
T•~J~º · r~fi~ - ¡;1 ~:;~s .
de prens? -de Euska~iko. Es- den públ/c_a". -Herri Bata~tir1a
••••••••••••
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· MEXICO

Os ·novos ·~icOs do·petroleo
CARLOS SIXIREI

•

1.

.
.
..
.·
·
Cando Mariano Moreno, un· d(?s promotor~s da indepe1Jdén~ia arxen~ina~
· lle.suxeri.r.o n qué, antes de iniciar unha nova vida políti.c a,
consultase cos demais vireinatos, entre eles MeX.ico, contestou alporizado:
. . . :
" "México?, pero se está máis lonxe qu·e Tartaria!".
· . .
·
E velai que ese M.é xico lonxícua; estrafíó e nuncª ben comprendido de todo (ás veces até
polos seus próprios tillos); converteuse en centro da atención mundial coas ·suas
reservas petroleíras, das que as eoñecidas superan os 40~000 millóns de .barris e as po.te~cias,
·
200.0PO millóns (cada 7 barris son· unha Tonelada de cru).·Cunha p.rodución diária
de.~ase ~atro millóns de barris, México pasou a representar . u1:1 xeito de esperanza, de
de derr_ade,1ra ra1ola de sol para o en"tebrecido futuro das potencias industrias cástj§adas polas
esixéncias dunha OPEP .a cada lntre mái's politi~da. _
Un país atormentado, dividido, na procura dramática da xustícia e a liberdád.e. Asi· foi México
desde a ln~ependéQ.da. E··a .ansia de'atopar esa sí~tese segue senda o
._ . .
· · ·,
·
Nerte dos esforzos do pobo·m~xicano_.
•

•

•

.

a

•

•

1

•

-A Rev~lu.c· ión, , entendida ·meia ce~túri'a·· que .osme·xica- do PAN e do PRI engaQíronrnmo, un movimento po·I (ti~ · n0s. ign,,o ran compl.etamente
b Partido Comunista, o
co, · social, agrário~· e racial o q·ue son os gO/pes de esta- Partido S.ocialista dos Trabarnarca ·o paso decisivo entre. a do,' as revol ticións. e os.. CL.Jar- !/adores,-o Pártido Auténtico
etapa oligárquica que mell ar te.lazos,_ costuJTies .polJtic'as, da · Revolución · Mexicana, O ,
que _
n inguén· p·ersonalizou mentres, absolutamente fami- · Partido Demócrata . e o ParPorfid io D laz, ·e a etapa tau- 1iares _á's demais Repúblicas . ti do Popu[ar Socialista), dos
di/lista . e· .militarista que se látinas do continente,
· · . - catrocentos membros da Cá- ·
prolonga . até fins do.s . anos
mara de Diputados, trescenvinte. Foi no 1929 cando o PRESIDENCIALISTA
tos pertenen cen a agremia, Presidente -PI u tarco . Calles SISTEMA POLITICO . , .
ción gubernamental.
creou. unha corrente poi ítica
A que' se- debe. este éxito
chamada a dominar o pa ís
Dez anos . despo-is
do - continúado?. O PRI def.íh~sé
de ica ho·x e. Esa coáe nte que xurdimento do ·PR!, -fündou- a s.i mesmó-~omo un "Parti-·
tiña. co m? finali9acje . aglut~- _se un novo partido á d.ireita . do· revolucionario e de vanpa'Xldo, as inv~rsións indusn?r aos. ~1versos caudill os c1- deste e · que defende os guardia, f.ondamente naciona- -. triais subiron espectacularv-1s e m1l1tares que a~qaban a intereses dos granaes proprie- lista, democráta e ·anti-impe:. -· mente e comézase a ver con
. repartirse o pa Is en feudos, tários \. e . ¡ndustria is, · é. 0
ria! i.s ta". Ben, • pero por riba
optimismo a sa Ida- para o
foi chamado Partido Nacional . P.AN . ou .Partido de Acción · das fra,ses altisoantes está a
problema de falta dé pastos
Revolucionario, nome qüe Naci.onal. Até a "apertura
infraestrutra e os ·elementos
de traballo. O único ponto
cambiou máis _adiante polo poi ítica" de López Portillo o mater~ais e humanos con que
negro segue a ser a inflación
. de Partido Revolucionario · xogo poi ítico limitouse a un ci part[do conta. Tanto é- ·así
que neste ano chegará . ao
· instituc ional (P.R./.) e que·_ , dom'ínio absoluto do PRI ea · que en México é. popular o
25 po c cen. A política de
desd e entón, e van cihcou~n- existéncia do PAN case como ., d ito de que "a ondé non checontrol de précios para detela
ta anos; ven _exercendo o_po- partido. · testemuñal. ·. Ainda · ga a Coca-Cola, ·chega o P R I ".
deu resultados· contrários fa·. · .der. · Esta situación co.nvértBu · hoxe, cándo sete Bgrup·acións Até as máis-esql)ec·iaa comuvorecendo a escasez· de pro-.
él
1 ' x ico no país máis está- po'I lticas teñen represe1, - · nidaae indíxena hai algunha
dufos de prime ira necesidade
b81 '
0ri ca 0tin.1 :
11 ci' . rio Parl amP.n t'o (ad ) ·1ais base· partidária :
e a conseguinte especulación.
.~-~- .
ó sistema po i ítico mexicaDesde lago o responsábel ·
.
.
no tendeu desde.a fundación
deste pulo económico foi o
· :~··••••••··~• .. •···• ..-. ...........---...e••....;.................., •. do PRI e -un agudo presiden- petroleo. Desde 1977 os des1 c ialismo.
.-. ~"'--~ ~,.A
D ISCOT ECA. TAl_
- TAI
A L LARIZ · '.
sistema de suce- • cobrimentos de reservas de
·~ ~·
·
1¿.,
"ALGO ' ' DIFERENTE
.
\.'\ffli~..A :
NUN -LUGAR DIF-ERENTE
sión de. alta maxistratura, por
hidrocarburns e a sua poste~F-~~''' , i ~~,
. Aberta.sabados ta(de e noite
,.,, 1tra banda, prestábase a iso.
rior explotación colocaron a
~ttt~•P•~•l•t.
e dommgos e festnios tarde. ·
Segundo .a . tradición, 0 canMéxico no sexto pasto mun~8~1'111~1~..Jii...
AP~RCAME_NTO PRO~RIO -~
idato presíde.ncial· elexiase dial entre os produtores de
~
Situada na carrf!_tera xeral
~ ·
Zamora-Santiago, Km. 515
) Olo titular .sa(nte previa con- ouro negro, coa ventaxá adi•
.
.. . ·
ALLARIZ rourense)
.' ü lta coa cúpula do partido . cional de · que o país non é
•••••••••••-•••••••t!•••••••···-•••••.• ·---·••••••.. ••••••••' •••••••••
. candidato é se- mem b ro .d a O PE P. E xíste a:J l')orrie do
creto até' un ano antes do demais u nha situación que
cámbio de mando. .
n.on se observa noutros pa íCon López Porti 1fo. esrn ses . produtores: . desde 1937,
sistema comezou unha reo- e por obra de Cárdenas, as
rientación nun senso máis riquezas petroleiras están naSe eres enSinante, Se tes inplurarista. e dando . á oposi- cionalizadas, asi como tamén
quedanzas por actualizar os.
::;:;
cióh máis. posibilidades de · o están os posteriores--proceteus conocimentos, por es::=..
participar, · por outra banda ·· sos de refinación, distribu· tar ao dia. Se queres galeguis.
o b o seu mandato retomou- ción etc-. E dicer, que -a .riquezar a tua práctica estelar. Se
se con anovado pulo o ·cam i- za ficará no país e non ocuqueres cubrir o vaieito que
~:. : .~·¡: · ñ.o do seu desenrolo.
·
rrirá que sexan as transnaj deixaron na tua formación
) os plans de e$tudo do ensino.
·:~;
O PETA.O LEÓ E 0 PULO , . · cionais quén capitalicen para
ECONOMICO
si unha important~ porcentaxe económico.
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como educador galego. Se

ttes int~_ rté_s en dperfte~ionadr a .
;..:~.=~ ·.:;.:_.:
ua prac 1ca e uca !\la e a ecuala ._ ap médio, SUSCRE- .· · ···
; . BEfE.,A "O ENSINO" ~
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· Suscripción por un ano (6 números)
'·1.200 pts.
o ·ENSiNO, Apartado 1.1'02,
Ourense. ·
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· No 1976 a economia mexiA - gran riqueza - petroleira
.cana atravesaba 6 intre riláis ·. mexicana . irá posibilifan'do
cr (tico da .etapa post-revolu- real izar e:Xtensos programas
cionai·ia. A inflación era galou- · .de tipo social que· permitirá
pante, _a d.ívida púb liéa multi- · faeer c:hegar
me llora · xeral
pliCárase por -seis respeito a da economia .á masa popular;
- tres anos·· antes. O déficit ai,nda que 0 perigo . de "veílecornercial anda,ba polos catrb zuelanización"r,
e perdón
mil ·m illóns de $US e 0 ir:icre- polo · neoloxismo, esté pre.
_ sente. E dicer . gue existe o
men_to da . prod~c_ión ·caí,ré;) . per-igo 9unha disfürsión ecopu_n 2. por cen. _Desd_~ ~nton . nómica
co . estancam ento
de1ca, h~_?<e, a si.tuacion detJ . doutros · sectores produtivos.
un cambio total. O P. l. B · au- Un ha . chamada· de . atención
mentpu un 8 por cen -no ano · aó respeito é 0 fé'ito de. que

ª

só no ano 19ao as impuí.
cións de alimen t os ascende
ron a máis de dous mil mi
llóns de dolares.
Tamén o petroleo· est'
. condicionado ás re!a cións in
ternacionais. 1mportantes fi
guras mund iais visitan conti
nuamente a capita l azteca a
mesmo tempo que . Lópe
Porti 11 o aproveito u está favo
rábel conxuntura para permi
ti rile ao país accederá tram
feréncia de tecnoloxia e d
bens de capital q~e requere:
López Porti !lo non esque
ce as angúrias do Terceir
Mundo no que está xurdind
como un 1 íder indiscutíbe
e entende que a nova riquez
petroleira entraña compromi
sos e abrigas cos máis {lrü
bes . Reflexo deste xeito d
ver -as cousas é un récent
acordo suscrito enúe Méxic
e Venezuela para suministra
en especia is conqicións d_
précio e f i nanciamento, h1
drocarburos ás nacións d
Caribe e de rCentroaméri
con econom ii:ls que sofrene
normemente pola crises d
,
enerxia.
Durante 1.ongos anos o Pª'·
azteca lo.itou por independ1
zarse · e desenrolarse polo
seus· próprios esforzos. Hox
o petroleo constituise nu.
factor de riquezas -e prospen
da de. Lonxe de pretende~
como- outros fan, despilfa:~a
o património en xogu~tino
· para · matar, México apresta
a proxectar socialmente este
novos .recursos e. a socorre
· a.que les . países famentós ·d
hidrocarburos.
.
Sémella que; por primeir
. vez, ante un mundo pouc
acostu mado a estes rasgos,
petróleo. de ixa de ser un ins
trumento de presión para .
converte·r, nun factor de eqoi
l. íbrio e coc:icórdia.

e
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Gustav Husak, secretário xeral do Partido Comunista checoslovac9, recebe no aeropoito ·de ·
Praga a Leonidas Breznev.
·

9 aÍliversário da hin.d ación do Partido ComUniSto de. Checoslovaquia - ·
~·

Na década dos ano~ trinta obreira, cambiaron desde. as· iniciou a formación da nova
o· PCCh pú_xose ao frent? ·do bases as . condición~ · de · vida dírecció[i do -partido, enGabemovimento de masas contra dos traballadores.
· zada por Gustav Husák. ·
o fascismo . e en defensa da
Non obstante, a viá da
O dbcLJrilento_ "Ensi.nanRepúbl ie.a. Levantouse con- consfrución d0 _ sociaJismo zas derivadas da evolución da
tra' o ·-vergoñ.ento ·ditado de non foi doada ésen erras. Co cris~··no partido .e ná sociedaMunich ·en _ setembro oe .. debilitamento do tr~ballo. po- de despois do X 111 Congreso", .
1.938, co que as poténcia's 1í:tico -e ideolóxico ·n.á década .aprobado· n_a sesión de de- ·occide·n tais e burguesía na- dos ~ anos· sesenta foi aberto cembro- de 1.970 do Comité
tiva entregaron as nacións de espácio pa·ra a pe[letración da \ Central do PCCh; rea.lizou en ·
Checoslovaquia a mercede 'do . .idéoloxia ~ burguesa, das . .ten- base ·aos fe.itas nunna profunfascismo: :
·
· déncias_ peque·no bürguesa§ e da análTse dos anos de crise e
A 1iberación de-cJ:1ecoslo- da diversión· ideolóxica· -do sacou as coñclusións para a
. A fundación da 1nterna- sidade da fundación dun par- vaquia polo ErxerCito Sovié- ex.tran.x eiro. As forzas revi- activ.rdade futura ·do ·partido.
ional Comunista tivo unha tido marxista-leninista.
tico e a vitória da revolución sionistas ff direitistas,-reclutaO X IV Congreso do Parrotunda importáncia para as
nacional. e democrática crea- das r:irincipalmente dos· ele- · 'tidq Comunista ·de Checoslo=
orzas revolucionárias
no FUNDACION DO
ron as condicións para o seu méntos
pequenoburgu_esesJ - V-aquia Bn 1.971' pecha" este
ovi·mento obre i ro checo si o- PARTIDO COMUNISTA
desenrolo posterior e_a · sua tamén -penetrBroh no partido, complexo periodo na h istória
aco. Foi o pulo· para a unifl - DE CHECOSLOVAQUIA
transformación en revolución especi_a lmente na es·fera ideo- de Checóslevaquia. :O PCCh .
ci6n e toma de conciéncia
socialista. O Partido Comu~ lóxica e nos ,meios de comu- sal·iu desta difícil - proba uniA fundación do Partido nista
as forzas revolucionárias.
de
Checoslovaquia, nicación masiva. En 1.96.8 ficado ·ideoloxícamente, po ~í- si, no transcurso dos anos Comuni.sta de Checoslova- guiou á clase obreir·a a~o afian·- creouse tmha nova s.itL1ación · tica e orgc;mizativamente e catre 1.918 e 1.920 transcu - quia (PCCH) · no congreso zamento e afondamento da cando · _ame·azaba · o p~rigo paz de acc·ióh.
iu o proceso de nacimento, constituinte de Praga, nos sua posición reitora na sacie- dunha intervención contrare·~
olución e maduración da días do 14 aor 16 de maio de dade checoslovaca.
volucionária directa. Nésta.s-i. Os resl.Jltado:s @lcanzados .
1.921, foi un' paso fundamenquerda . marxista no partido
tuación a axuda intemaciona- . na h.istória ··do camiño de sevolucionário do pro~etaria  tal no desenrolo da clase A CONSTRUCION
l ista dos países socialistas ir-= sen ta anos do Partido Comuobreira checoslovaca e na his- SOCIALISTA . ochecoslovaco.
máns creou as condicións bá- · nista de Checbslovaquia .. soñ .
.tória contemporanea de Chesicas para O'COmbate exitoso · u_nha expresión da validez
coslovaquia . Desde o seu naEn i febreiro de 1.948, a das torzas marxistas-len in is-· ·p.e-rmanente das ideas do mar- ·
LOITA DA BURGUESIA
cimento, o PCCh debeu · pa- clase obreira e todo o pobo_· tas pala ·1.impeza e consolida- ··xismo-leninism6.
No
seu
NTRA
sar polo esixente proceso da trabal lador afogaran o inten- ción do' partido .e .de toda a · ~sp frifo marcha todo o pobo
PROLETARIADO
bolchevización pqra ch~gar a to da reacción ·por un golpe sociedade.
ch,ecoslovaco
~ entontro _..
ser unha organización real- contrarrevolucionário.
Esta
Uri ·paso. importante · des- . dos debates do XV_I Congreso
A burguesia cos reform is- mente capaz de acción e con- ·· vitória abreu o catn iño para a- tes .-esf.orzos foi ·a .sesión de do PCGh en abril de 1.981 en
as no movimento obreiro no sec"uentemente revolucionária construóón-.socialista de. Che~ abrí 1 .do Comité Central dQ Prága,· que estabelecerá a -1iña
Wto8o ·de 1.920 comezo.u o do proletc¡riado. Un fito deci- . coslovaquia. Para a sua reali- Partido Comunista de _ Che~ de_.coristrucióJl ulterior. d? soaqu~ contra a esquerda re- · sivo nesta vla foi o .V c;on_gre- · zación tiveron . unha- impor- coslovaqui·a · en· 1.96§_, que . ciedade socialista desenrolada
lucionária . O choque de so do PCCh en 1.929, · que táncia fundamental as co'n~ses, polo carácter da 'Repú- chegbu a ser a vitória do leni- clusións ·do IX Congreso do
lica, culminou en decembro nismo_ n·o partido. Ao frente. PCCh en .. 1._941 ;·que estqbele- · ·
e.1·_920, cando o proletaria- .do partido foi elexido o na- . ceu a 1i-nea xeral da constr'u- ·
· revolucionário declarou a quel entón líder do núcleo . ción ·do socialismo : Estable_lga xeral. A loita · rema.t au bolchevique do PCCh, Kle- ceu as tar-efas e propósitos
d~rrota do p·roletariad.o, ment Gottvald.
principais do desenrolo; que
,~fianzamento. do ·poder
paftian de.Jeis xerais e válidas
oW~ico da burrguesia.' Pero
:.. Q Partido, unificado na da construción socialista:
rnen ~portou os seus frutos. · · plataforma do marx'.ismo-leni~Nun pe'riodo historica-· -·
s acontecimentos dos dias nis.rno, avanzou ao frente dos mente -breve foron construí- ·
~r decembro demostraron. combates - polo ponto de das as · bases ·do socialismo ·en
~ment~ oyapel ·dos opor- sa ída proletário da crise eco Checoslovaquia . .O gran - de--·
nistas d1r~1tistas no movi" nl:>mica, que _
nos anos 1.929 · senrolo· ·da base mater'ial e
~oto obreiro, descobriron a até 1.93?, - afectou tamén- a _ técnic"a e· a .vitória das rela:iz da sua traidón de clase. _C·hecoslovqquia. Dirix.iu a l.o'i- · cións sociali_sta~ de produción
Santo Óomirigo, 9
ao coñeci mento ca- ta ma.siva contra a depauperi~ na· cidade e no .campo, fortaieavaran
vez m , .1 f
-.
.
.
Tfnos:: 2°254~1-~24458 ·
vol · . s. -0rte nas- masas zación ·dos trabal la dores e o ceron o poder do pobo trabaucionar1as sobre a ~ece- c~~ente ~esempreg9 ~
llador encabez~do pala clase ~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ba influencia da Gran Revolucion Socialista de Octubre e
do xurdimento do primeiro estado socialista .r:io mundo ·
senrolouse o movimento revolucionario nos Países Checos
en Eslovaquia. Non obstante, a clase obreira ainda
ermanecia sen un guia revolucionário. A sua loita transcurria
nforma espontanea. Apesar de que foi a forza principal ·
aloita contra a odiada monarquia austro-húngara, .
ola liberación nacional dos checos e eslovacos,
resultados da sua contenda, pagados con grades sacrifícios,
ropriounos a burguesia. A República Checoslovaca,
.
roclamada o 28 de octubre de 1.918·, chegou á ser un estado.
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O telanzamento
do baJoncesto galego
·-

-

C?o final d.a Liga

\

Esta te111porada repr'esentou ·para o baloncest~ ~alego
" un auténti{:O relarizaniento para recuperar as pos_icións perdidas durante
os últimos anos. Noutouse nas escalas, nas ruas, nos comentár.ios da xente.
-Fálase de baloncesto. Ap~sar de que as competicións oficiais
jea practicament.~ remataron, ha.i moitos e moi importantes acontecimentos .
que ternos que ·resaltar. Destaca entre todos a pr~séncia en Galícia
,.;
Qa Selecdón Nacional de Cuba, a notábel _clasificación do OAR ·de Ferrol
· · na xa rematada Liya Estatal de 1 Div.isión e o _títul·o de Campeó·n·
do Es~ado do l;ql;Jipo xuveni_I Peleteiro de Santiago nacategoria de 2 División.
¡

'

..

•

•

-á desaparic.ión dos equipos
Cando a inda a case totalidade dos afeizoados está
·pe~dent~s.. ~? incért~, f~nal d~, Liga de F.útbol de Pr~
meira D1v1s1on, coa disputa ·entre o R. Madrid e .
Real Sociedad~ que non se resolverá ·até o . últini
0
partido a· xogar o ~róximo domingo e que ben pode
equipo ,donostiarra pr.oclamarse campeón, conseguin~
do asi o que se l~e escapou o ano pasado no final da liga , en Sevilla p~r u.n exces? de ~érvios que viña
acumulando partido tras p_art1do .ao 1r de primeiro na
clasificación,; agora · cando parecia que u tiña todo
per:dido, pode lograr ese .ansiado título, que lletsenta. ·
rá COf!lO unha bofetada aos centralista, xa que ade. m~i's de ~on ser o ~~al Madrid o c~mpeón, se iso ocu- .
rnse, _senao o equipo basca. ~quipo que ainda que
non t1vese un claro senso nac·eonahsta bastaria igualmente para encrispar os ánimos de · tanto centralista
que veria asi como os bascas, gañaban unha batalla·
e a perdia España, esa "Unidade de destino universal"
representada poJo Real Madrid, que foi quen paseo~
ano tras ano poi' Europa adiante estes conceítos e
alguns máis do nacional catolicismo español que airida segue estando presente na nasa vida poi ítica, sobre
todo nas altas instáncias do podef, que fará todo 0
-posíbel "para que todo sigua igual".

ª

Mentres, a xente segue con estas cavilacións e coa
discusión das posibi 1idades dun e doutro equipo
-alguns equipos galegos vense ameazados coa desapari'.
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SANTA CLMA E CITROEN: DOUS CASOS
DISTINTOS E UN SO DENOMINADOR
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Invita.da po o .OAR de altura fo) o
máis 1-eu -vitorioso nos dous enconFerrol tiverños entre nos á - destacado. Arbitraron este
tros contra o Juventud de BaSelección Cubana de Bal.on- . gran· encontro os ferrnlanos
daloná actual · campeón da
cesto. Xogou nas canchas do Uria e Albela · que estiveron i3
Copa Ko,rak. O· seu c:ir;riericaSta·. Clara de Vigo, Obradoiro . altura do partido demostranno Hansen rematóu 'a Uga
de. Santi.ago, Bosco da . Coru- d_ó _unha vez máis ·q ue nas -de máximo encestador cun
ña, e . por suposto en Ferro! al.turas -_ non están · todos _ o_
s. total de 717 pontos, e no c·acpn.t ra · o _OAR . sendo 'este . q·ue - son e · lamentabelmente
p.ítulo de destacados o ferroultimó a único" . encontro non son tod0s os que están . .
lano Loureíro e o preparador
físico Torrado :,,O Bruxo";
onde. a Sel·ecc-i'ón Cuba.na foi
· Empatado ·a · pontos co
· derrotadá.
·
Manresa: rematou a compe_tieste último fixo verdadeiros"
A · Selección
Cubana, ción mái.s importante de Femilagres para _que os xogadoClasi.fiéada en ·sexta pos1c1on rrol .e superando a... .Areslux,
res fixeran un verdadeiro de;.
na última Olimpiada, deu un de Granollers, NaútLco de·Terroche de enerxia.
Tras ·quedar campeón ga- .
gran espectáculo nas canchas nerife, Hospitalet, l[lmobank
gálegas. Pra~tica un balances- . de Madrid ., e - Basconia de. lego o equipo xuvenil · M. Pe::
to de gran .calidade, con ho- Vitoria. Como. xa se sabe desleteiro de Santiago e vencer
mes altos· de gran técnica - ·:cende.n ·a 1 División B os ~tr:es ·e11 .duas fases · de Sector proindividual. Remataron a s.ua últimos clasificado's; Bascoclamouse· con toda xustícia ·
xira pala nasa nación · cun · riia,. Jnmobak e · Hospitalet.
Camp.eón .de todo o Estado
grar:-i encontro contra o OAR Foi unha Liga dura onde a
na categoría de 2 División '
reforzado polo ·ex-xogador preparación física xogou . un
ascendendo polo tanto á 1
·do Juventu(j de Béidalona papel moi -importarite . e láDivisión xuvenil_. Vaia deste
Johnson. Ante máis de 4.500 men.tabelmente as· arb.itraxés · aqui .a nosa felicitación, a'if1, espectádores os ~fous equipos tamén~. O Equipo fe_rro1ano . da que teñamos que lamentar
deron un gran espectáculo . .O fixo 0 imposíb€1. Nove dos -que ·o ascenso represente para ·
resultado ·flnál. fai 103-87 a 21 po"r:itos conseguidos foron · o -Equipo uns costes econófavor dos locais que fixeron o contra .. os · "grandes."
do , micos de·tal envergadura que
mellar: partido. da .su'a história :-- Baloncesto~ " Ganoulle en F~
non .dubidem'os. que lles dé
destacando como sempre -o rrrol
Est.udiantes (2 clasi'- . moito que pensar á hora de
n Ferrol tamén ao , participar na máis áltacompecanadiense Hanseq -que cofi'l ficado) e_
4J pontos metidos fixo un Heal Madrid, empatou co Cotición xuven i l. óxalá venzan
.partido · sorprendente. . Na · tonificio cando este ,marcllaeste obstáculo.
Selección Cubana ·· o seu -ba na cabeza da clasi'ficación
.i;:olbso · Herr~ra de . 2, 1O de e no seu . próprio feudo ~Tc~i:ADO .
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e
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O Club Santa Clara de Vigo, equipo de baloncesto
que aspira a fOnseguir as máximas cotas dentro do
deporte da canasta estatal, está a ponto de desaparecer.O problema é encontrar a subvención
dunha ·
fima patrocinadora xa que Alvarez comun icoulles qwe
para o próximo año ñon patrocinará este equipo.
--Agora están buscando out ra firma que os patrocine
- para. a próxima temporada ,- senón poden desaparecer
porque este ano o presuposto xa lles ascendeu amáis
de dez mi llóns.
O G.E. Citroen cambiou totalmente de rumbo co
seu descenso a terceira división . Agora replantease o
seu, futuro mi 1itando case seguro na. categoría provin·
cial e nutrindo as suas filas de empregados da Bmpresa
e de fiHos destes. Todo un cámbio de timón e de política deporfiva que non ternos máis remédio q u ~ aplau·
dir, xa que asi os traballadores terán un aliciente máis
para practicar o deporte . Os cartas da empresa deben
ir para esté fin e non para subvenciona r. deportes de.é·
·. lite que si benefician a unha minoría prifilexiada.
lDESAPARECE O ACADEMIA OCTAVIO?

Un ano má~s ·o Sr. Octávio voltou a pronunciar a
tan traída frase sobre• a desapariéión deste club de
balomán punteiro entre todos os eguipos galegas.
u ·n ano máis di ,estar cansado, a inda que non é de
·.estrañar xa que el ven anos e anos facéndoo to_do no
~ club; desde poñ.er cartas até utillero. Nada pod1amo·
· v~rse no equ·ipo sen a sua autorización. Eso-ten que
cansar.
Agora pode ser que o club desapareza,. poda 9ue
dunha vez decida abandonar o mecenazg·o deportivo;
pero ai0da non o eremos. Se é asi", ¿a onde ir~ parar
a élite galega no deporte do balomán?; füabera outro
equipo que acolla estes xogadores que se poden-v~r
privad,os de realizarse plenamente no ámbito deporti·
v,o?. O· depor::te rtJon debe ir orientado ás .élites pero
debéselle permitir e apdiar .ás persoas que polas· suas
capacidades ch·egaron a un ponto máis .alto na .sua
práctica deportiva como u nha faceta má is da realiza·
ci ón ~ota 1 ·da persoa. Agora estas persoas.; pódense·
v~.r imped.idos de practi~~~ .º·~eporte que a sua cap~: .
c1dade es1xe. O Sr. Octav10 f1xo todo menos pla0,'
. car. 4.gora di que abandona. iAsi son ·as concepcio~s
q_e portivgs! '.
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Acaba de actuar en Santiago e noutras vilas hai
poucos.días o grupo bretón Gwendal, que xa levaba
~
. cer'to tempo ·sen apareeer por ·estes lares. ·
o que se deu en chamar "música celta". é o xénero
.
cultivado por eles e para eles, esta 'r)1úsica
"celta" ven dada pola identidade diferencial dunha
série de países ~ue non se pode ignorar, sen
implicar nengunha caste de racismo.
Nesta1 últlma actuación mantivemos unha pequena
'
conversa con membros do grupo.
Velai as respostas.
'

IDesde cando está Gwendal no
mundo da música como.grupo?

O grupo, como tal, existe des?e
972,
hai oito a11os. Ao prm1
cípio todos nos eramos estudantes dé música, pero non profesionais.
Logo
xuntámonos
porque estabamos interesados na
música celta.
· cPero, existe en re_alidade a mú, sica celta?

Nós formamos o grupo, non
para comercializar a música, senón para facer o que nos gustaba. Tocamos na Uníversidade,
nos pequenos clubs, nos· festivais. Logo quixemos ter má ís _
incidéncia · e decidimos trabal lar
a música. De seguido fixéron nos
un ha proposta para grabar un
disco e así o fixem os. Nu nca
fonios nós a casa de discos, senón que viñeron eles a nos.
1

A músiea· de Gwendal evol ucio-

Para nos, en Francia, había e
'hai un movemento flolk "reviva!" pero estabam,as interesados en facer unha música persoal. Amabamos a música celta,
pero tamén nos gustaba o jazz,
o rock e de- todo is to f ixemos
unha música persoal. Xa había
moitos grupos que facian música tradicional e buscamos facer
composicións persoais.

a nosa mú'sica sexa unha música
actÚal. Para que o folls sexa al~o
vivo é preciso facer unha - 1)1Ú·
sica actual e ter en éonta as cqrrentes musicaís existentes naactualidade. Aquí non só hai a
música celta. Tamén están discos
rock, pop, esco itan se outros
tipos de música. A- que nos quixéramos facer ' é unha que
relexase o que se vive. En Bretaña a xente vive como noutros
países, traballa, está sometida á
rádio e televisión. Nós queixeramos facer unha música qué ·re· ~
flexase esta realidQde.
~

a

<(

lCómo está o movimento musical en Bretaña, qué tipo de música se escoita?
Ao princípi o a xente estaba
máis apegada á música trad icional. P6uco a póuco foi buscan do outra música e os que
comezaron , como Alan Stivell,
foron moi at acados poi. a música
que facian .
A xente deuse conta que a Bretaña queria sobrevivi r como un
grupo étnico e, xa 'que logo ,
teri an que face r as suas próprias
producións, compoñer a sua mú~íc a , pe ro isto im pl icaba face r
inovación s dentro da música
celta.

•

lQué vos parece a
ga?

mú~ica

lOué entronque tedes- coa realidade social bretona?
. E difícil dicilo, queremos que

A. E.

Calquer de nos expón unha
iaea e vemos se nos interesa-cu
aportamos outras e faise unha
composición colectiva.

~

"Para q·ue o _folk ~exa- o igo _vivo
~ /p~eciso facer unha

gale-

Semellase a música tradicional
de Bretaña, ainda que non coñecemos .a fondo a música tradicional galega. Pode que esté mal
informado, pero non vexo unha
evolución.
A música galega e a bretona
teñen a mesma raíz. Hai, pó dense ver, similitudes reai~ nas
melodias,
nos
instrumentos
musicais. Velai, pois, a· mesma
raíz celta .

lEn qúé se basa a vosa inspiración?

GW'ENDAL

.

cuantía respetivamente.
marse -escreber a Carretera de " porais dó" Museu de Arte Galego
CINE
d.- O tema deberá referise Barcelona. N. 31. Sabacfell.
Carlos Maside · ·con obras de
a
Galiza:
xeogra~ia, . arte,
Concurso · de ·Redacción F·rancisco Alvarez, Doroteo Ar- VIGO
· "Amar á mar" : pintura- de
etnografía, economiaJ etc.
·
en Galego e de Dibuxo, · para ne- naiz, Andres Barajas, lgnácio Be- · -F raga: Toro salvaxe
Ant?n SobraL Do 20 ao 30 de
e.- O prazo de admisión re- nos en idade escolar do mu.riicí- rriobeña, · Enrique Brinkmann ,· Plata:Volven os caraduras
.A~nl. Sala de Arte do Ministério
matará
o di'a 20 de .xuño e o .fa- pio de Teo co11vocado poi a Aso- Jorge Castillo, Maria ·Josefa Co- ' RosaTia · de "castro ~ Kagemusha,
rd~ Cultura. Rua do Vilar 35
1PL5o i:ir.imeiro. Santiago.
'
' 1lo fáráse público o día 25 de xu- cición de viciños Baiuca de So- - 1am, Francisco EGhauz, Amadeo. a sombra do guerreiro ·
Gabino, Lwis'Garcia Ochoa, PieDisol : O nido
llo. Para máis información diri- llarís.
~e ~ Con_c~rso Gafiza en lmaxes . x_irs.~, a .Escala ~berta. Admin_is- . Na Galeriia Sargadelos de Santia- rre Gauthier, Jose Hernandez,•
diapos1t1Vas en cor que se tera'· trac10':' ..Aparta~o 5: Our~nse. , - Q.o, . dos di as 21 de éJbrih10 9. de Joan Hernandez-Pijuan, Marcos · MARIN ·
de
·· ,
ax~st~r as seguintes ·bases: ·
Cine Ouiroga : O expreso de me1rizarry, Jase Lapayesse del Rio,
IU Concurso literario_ .~os. · maio, -pérmanece abertá ao pua.- Formato 24x36, en cor. · . Conv~cado polas agru~ac1on~: blic~ a exposición de pinturas e , Antonio ,L0renzo, Antorii'o. Már- dianoite
·
b.-Con cada diapositi.va a- Rosal1a de Castr~ de Co~nella, ceramicas de Felipe Criado.
coida, Mitsu -Miura, Andres Na- . ·
comp
· gel; Jesus Nuñez, Enriquez Orti.z, ·. · A CORU ÑA
'ª a~arase un lefl1a e. en sobre Castelao de Hospitalet, Nos de
tParte 0 nome e enderézo do au- · Sabadell, F. C...da AN-PG e C~n.O sabooo 18 de abril quedou Dimitri Papageo r.giu , Francisco Cine Riazor-:Xente corrente
.. ~~ · ader;tais do lema escollido tro Galega de Barcelona dentro aberta · a MOST~A GRAFICA Peinadb, Maria Asuncion Rave·n-· · Cine Colón :roro salvaxe
~ icado no exterior. .
¡do programa de actividades pre~ DO P.RIMEIRO ENCONTR0 _ tos, .Luis Saez, Baruj Salinas·, Eu:· . Cii ne Avenida : Alída no país
15 ~·- Os prémi9s serán 3 · de visto para comemorar o Día das SOBOR DO, GRABA DO NA ES- · seb ió ·sempere, Salvador Soria, das maravillas
Equitati va: "Z"
·0 O, 7.000 e 3.000 pts. de Letras Galegas i.981.. Para infor- PAÑA na Sala de mostras tem:, .Bafael Ubeda, Vaquero Turc ios
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desengu~dellandO ·
Seguridade -e
hixiene n~· trcíballo
Neste ·artigo ; q'"'~ ~emos darvos
unha· visión xeral dun tema, tan·
importante dentro· do tra- ballo como é a seguridade .e a
-hixi(rne.
O artigo 19 du Estatuto dos
1raba_lladores qo 14 de marzo
do 80; dí: "o trabaljador na prestación dos seus servícios, terá
direito a unha protección efi. caz. en matéria de segui-idade

-~E'RCEDES PINTOS-ROSA~

e hixiene". Adema is, o traba- daquelas medidas de seguridade poida · ocasionar graves · riscos
IÍador virá obrigado . a .obs~r- e -hi'xiene que · O empresário _te- . para o próprio trabalfador, para
'var no seu traball-o 'as rriedidas ··· ñaque re~lüar obrigatori·amente, . o's seu.~ compañeiros óu para ter- .
'lega.is e . -reglaméntárias .de se- . por _'melo. dós· séus representan- ceiros, xa seña con servícios pró-'guridade e hixiene, quer : isto - tes legais · no Centro de : Traba-· ·prios ou ben é:oa · intervendón
dicer: que se poñamos por ca- . no, se é que non se conta .con dos servícíos ·oficia is corr.espon·
so, un traballador da construción Órganos · ou -centros · especializa.- dentes.
t~n a obrÍga de. levar postó uñ dos competentes nestq matéria .
O traballador .e_stá ·obrigadb a
casco mentres _,, desenrola o seu
Por · outra, banda, . o err1presá- segyjr as devanditas· normas e
traballo '-e non Ó fai, incurre · r.ió ~stá obrigado a facilitar unha· facer -as prácticas cando se fagan
nunha falta que, por sl:lposto; form9ción práctica .e áxeita"da en dentro da_xornada ·de tr.abal lo ·ou
pode ser sancionada fo patro- : matéria de seguridade e hixiene _a · noutras horas, pero neste caso co
-no tén a · obriga· de propor-". todos os ti-aballadores que co·n-. descanto naquela do. tempo incionarlle ·o casco).
.
trata, ciu cando cambian de pos- vertido nas mesmas. Portanto,
-. O traballado.r ten direito a par- tos de traballo ou teñan que . cando un traballdor- seña cam'ticipar :.na ·inspeci§n e ·control ·aplicar unha nova · tecnica · que b,iadp ·do_seu posto habitual de
traballo, e· teña que facer outro
que teña- unba realizadón moi
precisa, xa qu~ de non ser asi
Pncerraria un c.erto risco ou
pe rigosidad'e, ten direito a que se
ll'e facilite- unha formación practica e axeitada neste novo traballo, e de non ser asi· pode e
debe denunciar este feíto a 1nspe_~ci~>n de Traballo.

das ou suspenda
as suas act1. ·
·
dades na .zona ou locar ·d vi.
.
e tra.
ba 11 o ~u co m~terial en perigo:
lamen
_pode
ordenar
cos .in for-. _
,
.
. ,
me~, te~nico.s prec1so_s-, a Parali·
zac1on
1med1ata do
.
. trabalrio se se·
estima un grave riscó de accid . ,
te.
. en
de .accidente fose
. · Se· o.. ri_sco
,
'':11~ndednte, a dparal1zación das -ac.
t1v1 a es · po e ser acordada
decisión dos órganos campe~~'. '
tes .na empresa en matéria de Se·
guridade _ou polo 75 por cen dos
represent<1ntes dos trab'al-ladores
nas ~mpr.esas con procesos discont1 nuos, ou pala to.talidade
dos me~mos naquelas de proce- ·
so con-~inuo. Tal acordo debe ser
:omunicado ~MEDIATAMENTE
a empresa e a autoridade laboral
competente, a cal en 24 hora
debe anular ou ratifiéar a parali'.
zación acordada.

Se o empresário non cumpre
algunhas
destas normas de seguOs órganos internos da empreridade
e
hixiene, pode ser san- .
<;a competentes en matéria de s·e~
cionado pola autoridade laboral
uridade e Hixiene (Comités de
competente con multas de até
Seguridade e Hixiene), e no seu
100.000 pts. polos Delegados
uefeito os representantes ~egais
Provinciais do Ministério Traos traballadores no centro de
ballo prqposta da 1nspección de
trabal lo, que apre'Cien unha posi- Traballo; se é o Director Xeral
hilidade séria e grave de acci- competente por razón dá matédente· pola' inoserváncia da lexis·
ria o que impón a .multa, a cuan·
lación aplicábel á matéria, requi- tia desta pode chegar até
riran ao empresário por esctito
15.000.000 de pts., po r suposto
para que - ado¡::fte as medidas
atendendo sempre á gravedade
oportunas que fagan desaparecer · da infracción cometida, o nú·
ese estado de- risco; se esta petimero de traballadores afectadós
ción non fose atendida nun pra- a reincidéncía, etc. etc.
'
zo de CATRO DIAS, dirixiranEstas normas mínimas das que
se á autoridade laboral compe-ente (1 nspeción de Tranallo); se aqui falamos, son de aplicación
esta aprecia~ que. son certas as en todos os ramos ou activida·
circunstáncias alegadas polos des laborais, pero · hai outras
_tr aballadores ou polos seus re- qu~ se aplican específicamente
• preseñtantes, requerirá ao em- en cada se'c tor industrial, polo
presario mediante resolución cal ten que estar o .régulado en
fundada para que adopte as me- · cada Convénio Colectivo ou Ordiadas de seguridade apropria- denanza Laboral nesta matéria.
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AN.TON BAAMONDE

A prensa

situac_ión polít.i c~ tlo E~tad9 Español.

Agora ben, os meios de comunicé)ción c.ump.ren .eficazmen. te coa sua función fundamental:
en Galiza .
.
Eses
acontecimentos
dete
r-,
~pa~añ, ocultan o.s di~,erso~ 0eSe no.11 tedes cuidado, os pem inaron, están detertn'inando, · ~arnsmos de deminac1on, e 1mríodic:os farán . :que odiedes á .
ª· · aparición dunha nova forma p·iden asi a compresión global
xen te que está sendo oprimida e
de consenso, inag(.J r:a d6 xa· h'ai
das leis que rexen a vida . social
. queirades a xente que está o_prianos p_ara a defensa da filoso: ,.-nun reximén democrático-bur-m indo.
fia e dos intereses i.mperialistas.
gués ªº servício da oligarquía fi· (Malean X.)
E probabelmente_, nesa necesi- - nancieira máis vinculada ao mundade ·. reside o específico da ·ac- · do irtjperialista e", en . p~rticular, ·
-- Estamos . a~istindo aos · pri- . tual ' conxuntura ·. hist órica nos · aos USA. Os meios de· comunicameiros pasos · da concreción no paíse-s de. Occidente_capitalistas ción forman parte dos aparato·s
·~ Estado Español do chamado
nos que este,estado se incluí.
ideolóxicos do Estado·' e partici' "'Modeló AJemán"; estamos, ,
pan na loita ideolóxica, axustán'pois, asistindo a9 .. iní~io ·do OuSe unba . ordeñ social' .fan
dose nó seu funcionamentó, en
tono, dún tempo de fascismo co- indigna - -e imoral como .esta é ' cada periodo, á estratéxia políti. tidiano que Georges Orwell pre- afirmando · apontalado -p~r gru- Cél global da clase dominante.
·sen_tira nos seus rasgos en" 1984'-', pos ·, tales como, por exerriplo ~si, . no franquismo o Estado arelato descriptivo dunha sociePCE-PSOE, é neces,ário pensar ·-.seguraba o · consenso social en
dad~ controlada, monolítica, audalgunha forma qú'e os intere- forma abertamen-i:e i:epresiya .~ ós
tonórnica, · repr~siva.
· ses das~:;capas ·soC-iais .que ~stes - meios en_man
próprio Estado _
grupos r.e'presentan están ·, cande e · estaban, por iso, falto.s de ~
Totalmente, . en definitiva,
menqs,: sµbxectivam·e nte Cd é)C_- Credibilidade ·salvo para. OS can·
cbmáesta ...
túal sisti;in:ta~ . Es.ta é unha e~pli- ver:'cidos _o u sené>.n privados p~ta. .
. A . voraxine .dos · últimos - c~ción materiálista e negar isto existénpia da c~nsuf'a prévia gasucesos (a asamblea de Gernika, propabelmente implicase unha rantizaban o descoñecimento do.
a morte de Ryan, a morte ppr: versión .ou outra do Idealismo, público (_que intentaba informar... · torturas de Arregui; ·e, por fin , é dlcer, da expli<:ación da exis-i- se · ña BBC ou - en . Rádio P'aris
ténci·á social pola conciéncia· ·e - . e por aí -adiante'). Estó permitia
· Con todo, no . frariquismo '
· ~ -o iritento--de_gdlpe d~ e~tado que
marca un corte 'decisivo) teñen- ·non, como é _lexítimo , á :._ in- que, canqo menos c_erto público ,'· j1abia con~radici6n no interior
se posicionase frente á i·nforma- -~º bJoque dominante e iso expfi:
marcado
unha riova farsa ni!_ versa.
·....
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ca, certos lios entre algun
prensa "liberal'" e o Estado. Pe·
ro en def in'itiva, tbdo o mundo'
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andariilo-. a -terra:.
·o señor Sogo

...

~;,

'I:'~

MAN lfEL HÓRTAS V.ILANÓV:A

media~,

unha maura· polo precio
cen pesos. Según contaba era
xei~osa, gordiña e lamboa. Tiv~- ·
ron que volvela a vende.r sin ganancia.

en furar o Monte de Sañ. Vicente, abrindo . un túne·I po~ debai·xo, · p·ra que se refuxasen nél . os
mdnfortinos en· caso de guerra.
En- tempo de paz 0 túnel serviría '
pra unir o pavo coa estación. No ·
vrau sería un lugar moi bó e fresco. pra montar tabernas e bÓdegas .. A idea non se levou a ramo.
Foí unha mágoa. ·Aínda sé .-está a
- tempo. O proiectp ·cos. seus planos dibuxados polo seé)or Soga
deben estar arquivados na Xefatura Provincfal de Proteción Civil
c;ie Lugo .

qe

0 señor Soga era auto como
un eucalito e fraco como un ·asu, Nace ra en Fermoselle, terra
b
, pe~50 xa .
. do vello' reino _d~ Leqn,
· -lE por qué a vencieron? .
. da fronteira portuguesa. Tina un
-~ Es que la muy púta cosía
~·cento rudo e cortante tal as
para fuer.a.
xeadas dos campos zamoranos e
tra~sparente como .os ceas , da
Senda tenente chegou a
"ú.a tribu natal. Sémellaba un a~a- abandeirado da súa campan 1a .
. ~ó c¡ue se botara a andar.
. Cando desfilaba a tropa saían tó·daias criadas ós tialcós 'e fiestras
·Procedía dunha · familia la.:
·p ra ollalo pasar coa súa bandeira,
brega e sentara plaza no exército.
. · X.a des~inado na plaza de
Retirouse de teniente coronel e
morreu, J10n hai moitos anos, de
Monfor.te púxose en relaciós
edade avanzada. Casou en Mon- cu nha - rapaza, coa que lago caforte de Lemas onde f inou. Che- sou ,· tilla de maragato, tratante
gou a ser t~nente de alca!de do en "productos d~I país". A pri conc;:ello monfortino. Mesmo nos
me ira relación que' o señor Soga
banquetes oficiais usaba na~alla tivo co seu futuro sogró foi merpropia e non pelaba q que1xo:
carlle, sin .regatearlle, os dous
raspáballe a coda co~o de?e s?r .
mellores xamós do estableceO señor Soga, f1del as suas mento. O maragato ben se podía
decatar doadamente que o seu
raigañas' lábregas, contaba e non
f uturo xenro non era un famenparaba dos labo~es agrícola~.
to.
maiormente da cal1dade das fariñas. Era moi curioso dos aniNos días da guerra cjvfl nomáis, mesmo dos esóticos. Derramearono x'uez mUitar de Oviedo.
deiramente andaba entusiasmado
A primeira providencia que tocun libro que lera encol , da vida
mou foi valeirar as cadeas. ,Este
das abellas. Tódolos anos, polo
feíto aínda se lembra oxeen Asvrau , facía unha escapadiña a . turias. Escusado é decir que pou Coruña e contábanos as súas co durou no destino.
~venturas, algunh.as moi chocanO fútbol tíñalle unha teima
tes. Tiña alí. un irmau que era
militar c'o mo él. Cando podía iba especial. Somentes asistiu a dous
partidos na súa vida. A primeira .
a súa tribu de Fermoselle, onde
na Coruña. Cando máis entre~
foi
lle corría cos seus eidos e pertenencias un mestre e procu radar tenido estaba armouse unha lioren exercicio que se chamaba Ca- ta de pause pillarona·no medio.
Era un Deportivo-Celta. A segunlisto.
da vez foi en Monforte. Estaba q
naso home moi récreado conA comenzos de século, e
tendo o grado -de sarxenfo, de- temprando o partido e un balón
sempeñando o destino en Africa, pegoulle nas suas partes, facén - el e outro colega mercaron, a dol le ver as· estrelas. Dende en-

'º·

· t.embro.ó señor Soga no Casino ·de Monfo..rte ·nunha t~tulia
de mé9icos, -abogados e comer. ciantes. Un día que estaban d .iscutindo sj o galego si ou o· galega
non, terciou na disputa:
· -Con los años que yd llevo
viv.iendo en Monforte, si ustedes
fueran · verdaderos · g~llegos, yo
tenía que .e star, en este momento hablango gállego. Como ustedes no defienden lo suyo, yo na·
tengo· ninguna necesidad ·. de
aprei:'der gátlego.

/

Nunha ocasión na que lle subiran a soldada comentaba que , .
· ·ha sú·a casa o trataban mellar.
An.tes cando se queixaba facíanne unha manzani~la. Agora cociñábanl~e un flan.
·
L.

ton non quixo saber máis de fút- .
bol.
'
Xa retirado e aveciñado_ en
Monforte fixo unha. R.lanfación
de · chouplos nun tarreo da súa
muller, a veira Elo Cab9l. As( que
os chouplos· medraron vendiaos
dende o café. Tiña o plano do .erdq en papel .cuadr .icul'~do e, nas .
cuadrículas, dibuxados os ._-e hou-_

pios, ún a ún.. Según os iba .ven -~
_ a·.señor Soga era. un home
dend9 bprrabaos do plano. A súa . moi popular, moi' bÓa . persoa e
contabilidade era moi rigurosa e- - estraordinadamente
querido. '.
esacta.
Dende- que falta os ' cafés · e as
.rúas monfortinas perderon algo
. Senda Xefe.,. {Je ·~ Protección
moi .importante: un hor:ne i~repe
Civil de Monforte..~frxo un proiectible polo singular que era. E
to co seu plano correspondente
unh-a voz popular si.n ceira, auténpra defensa da povoación en catica e espontanea como xa non
se leva .so dé ataéfu'e aé·reo. ·cpnsístía

·literatura popular

PRETO DE CERnEDE·LO ,
1

A filosofía popular
no romance

ª

A loita é oposición de clases ·
fica expresada no Romance popular de vários· xeitos. Un · deles
aparece no Romance Caralinda
,onde un reí- fai mátar··a un ha filia do pobo porque se -nega . a
casilrsé con el.

No Romance Xirineldo, a"filla preferida do rei, "doce",
'bo.ndosa", e fermosa ·prefire a
)(irineldo, o paxe do - rei, a todos os príncipes qeu o pai Ue·
propuña.

,
Asi POF e:xempl·o no Roman-'
ce O ,Segador "(ou Seitor) a "fi~fa bastarda" 1do emperador d.e
_Roma,. P.retendida por "cone!les,
duques e cabale iros de gran so na"
No Romance Dona· Branca
n,?n lle- fai caso a nengün' deles esta aproveita a ausencia do seu
· todos os desbotaba") . En. home, o conde, para ter ·ar:nores ·
troques, "como era desperta e cun soldado "de ..segundo bata- ·
,ferrnosa" prefire un segador ("o llón".
que máis agabelaba''., "o quema~lilada m~r ;.tiraba"} :,de tres que
Son tamén-mpitos os exem[Qlla segando nurihé:'! seara.
· plos ·¡,o Romanée en .que un rei, .
.
.

(ª

'\

•

nunca boa se'rá./ Collan Mariana/
botená ao mar./"

Na Literatura Popular tamén fica reflexada a filosofía
do naso · pobo. Os refráns son
quizais o mellor exemplo da sabéncia popular onde rezuma
arreo. Nos demais xéneros literáriC?s asóma se de cando en vez
·para . relembrar a sua preséncia.
Eis por exemplo unha pequena
m,ostra do que podemos chamar
"fi losofía social" no Romance.

. o pobo é conciente do rol
iñferior que lle impón a sociedade, _rol g~e non correspoñde nen
moito menos·ao que naturalmen te · expresa esta contradición
Qt.Jer inverti'ndo· os ro les entré. ~·
xen.~ .d o pobo e doutras clases
'S?ciais máis áltas, quer promocionando simplemente algunhas
Personaxes populares sobresain·tes unha clase sócial superior.

~-

-

'

\..

un príncipe, un conde ou un duque preflren as · fil las ·d.o pobo ás
da sua própria clase.

I

Mariana, neniña fermosa do po. bo, pero un ha vez .c asada, renega
da sua fam íl ia e através· dela da
sua cl'ase social. N.este romance.
No .Romance O Duque Cea-fróra un ·eleménto. m'áis da filo-'
go, este vai _petar á porta dunha
sofla popular~ O pobo . aceita e
neniña . do. pob.o qtJe estaba iian 'gusta da promoción social dos
do liño.
. ~eus níembros pero non perdda
~No Roman~e 'Rufiniña her- aos que despois renegan· da sua
orixé social como a Mariana á
1 mosa, un "cabaleiro,
siñor . n9bre", pretende de amores a Ruti~ · q·ue fai castigar de'ste xeito: "Cu~
·razón de ferro/ tes ti, Mariana/
niña que anda co gandq. , .po.r eso te enxeito/ da miña comE no Romance ' .Mariana,
pañá./ .Ouen é mala tilla/ q~n é
o Conde, de Andrade case coa tal· in.ala · hirm.á, para o seu homiño/

Outro xe.ito tradúcese no
Romance. <1 Pastora fiel, onde· a
,. .J idelidade ·á ~ua- clase social pasa
po la · fidelidade ao · seu próprio .
home, un pastor, ,cando a pas- ·
· tora refuga a i.nvitación dun ·
. cabaleiro "Vaite con Dios~ cabaleiro,/ que eu non quera -o teu
ampre/ nen os teus castelos fortes/ con ventanas de r~dore,/ que
si tí es un cabaleiro/ meu marido
é gran señor/ e te.n un fato de pvel'las/ que nubra 'os raio"s do solei _"/.
.
'
A loita e a· o'p osición de clases tamén se tradu_ce na -descon-. fianza que o pobo mcistra ás clases _ privilexiádas. Nu ·Romance
Margarida-Rosa, esta meriiña do
pobo despois
entregarse a un
conde . vese traicionada por el,
razón pola que · se repite obse- sionadamente. através de todo o
· romance este refrán: "ai! triste
da n'ena/ que eri nobres se f ia" ./ •

de

E'sa traición'"Cfos nobres ás filias do pobo repítese en yários
R0mances mái.s como Hena,.Santa Irene, entre outros.

noción de tipicidade tal e .como próprios do poder social;
aparece en Luku'c.is, . afirmaba outra, Ciar~ Kent, un fu.s trado
que un leitor _podia ~entir cOmo periodista, torpe e aburrido.
profundamente· verídico · unha
Queda claro, Su.permán- representa a típica personalid.ade esSuperm·á.
personax~·, ''mesr:no .ali onde esa
personaxe· _non manifesta a sua quizoide, dividida: o espectador
dos c.om ics .
c_onesión co mundo, senón· pre- pode identificarse con ~ Clark '
cisamente a'st:1a impersonalidé)de,
K.ent, signo da mediocridade e
.á pan.t.alla .grande. '" a sua auséricia de conceitos". ~
proxe.ctarse · ·ide'almente
en
--~,,.
Tal é, efectivamente o uso de S1:Jpermán. Polo demais as ·rela- ·.
Foi en . 1939 que . naceu, "'1as Supermán e- é. ese rasgo, entre cións'con Luisa Larre son ópvias.
páx.inas d.o prime.iro número ."de outros, índício. de · ."moderni- · E la ·despréoia a Kent .pero ama a
AC:ti'ón Comicis, ünha person~- ·dáde"~· o que 'o diTeréncia ·dos · Superm~n. Par.a · o c6nsum1dor,
xe idea·da por Jerry .Siegel e · héroes "clásicos" _de . vi'rtudes · un mecanismo típico de consodibuxada· po ~· Joe .S~ust,ers, chjl~ m~is humaf)iZéldas; máis sícoló- . lación~ similar por u~ar. a m~tá
xicamente deJinidos.
mada Supermán.
fora a posición de aqueles, qu e
Des~e a su.a aparición pública
Eco sinala, ·ademáis que se Su- sendo rexeitados, pénsan - lAh,_sf'
Supermán viu multiplicadas as permán fuhciOna ~ e.n parte -:deme coñecesen de verdáde!
-su as diferentes reproducións e - . bido .a- süa estn..itura rép~titiva
adaptacións. ·de todo tipo de n~ces·ária ao mito na medida en
A~ B.
m~ss-m_édia: Pero, ademái-s, 'e se- : que . encarna unha lei -ur:iiver- guindo o paradigma fUhdarilen- · sal, · arqu,~típica~ estrutura · qLJe,
mente os podere-s reais des111
·tal da personaxe, a saber, posuen · por outra parte debe permitir·
A quinta do porro
país. non permitiran unha aná: ..
super_poderes e habitan . nun certos : des.enrolOS,· var-raé101]S.
líse fonda, nen levemente antimundo en parte ver:bsímil: · en debidas tanto a novedade que
Seguindo a racha do "cine de militarista, do tema. Pero este é
parte fantásÜco, pero en calquer - ·· presupón cada nova entrega ·de
mozos para mozos" che-ga agora outro problema. Non se pode
cáso sen nengunha .ligazón apa- . "comik:book" (libro de comics)
autotitulada primeira película combater certos xigantes sen
rente coa -vida· real ; apareceron . c«)mo a necesidade de ubicar dalsobre a mili, qüe realmente nen ideoloxia ou con argumentos
rapidaménte. multitude de ·.figu~ gun modo ··ao honor na vida. co~
chega a ser tal. ' E é que o asunto baratos.
ras deseñadas seguindo o modelo ' tidiana . co fin de suscitar un efi- .
Queda engadir que ·a versión
central da película queda reduci{Flash. Gordon, Capitán" Amé-- ··to . de ·coparticipación ·do : púdo a unha broma digna de co- orixinal 'catalana está traducida
. rica ..: )
· _
'
blico. Ademáis, · di Eco, ó· amlexiais, trivializada e intrascen- por Fernando Trueba e a pelícu. Rrecisam~nte Jerrv Siege( que "biente económico próprio · do
dente. Ridiculízase e caricaturí- la está funcionando como un
foi desposeído xunto eo com- 'c omic_ é semireal, co que queda zase a entrada dun grupo de re- éxito de taquilla, o que non é de
p'añeiro . dos .- direit;os de aútor. · garantizado tanto o aspecto fanclusos no servício mil.itar, pero estrañar. dado o carácter tabu
pola empresa editora explicaba . tástico como . o verosímif pr6sen contestar nen analizar a ideo- do . tema argumenta!, polo que nunha er:itrev'ista · ao '!New York prip da pei-S:onaxe.
lo?<ia militarista. Ademais, a ca- Bellmunt xa está pensando en
Tim.es" como inv_e ntoü un dos·· . Polo demáis o factor e~eñcial
rie.atura resulta de pobre realiza- realizar unha segunda parte.
mitos máis populares da cultura ·e a. doble : personalidade .' sobre
O tema non é novo : "... A
ción,
esquemática,
dunha
de -masas. Era
ano 1933 e a que se asenta o mho de Supercomicidade facilona, _tópica e · propaganda crea unha obrigatoSiegel pensou que aqueles anos m.án, xa qüe, basicamente, a sua
simplista: Bellmunt utiliza a- sua r iedade do servício militar, ou
de . m isé"ria ·económica e crise so~ eficáéia aséntase ·sobre feíto de .
cofíecida · saga de persoeiros tó- mellor dito, unha obrigatoriecial unha personaxe dotada de que esta per-sonaxe de enÓrmes
p_icos e prototípicos: quinquis, - dade da servidume militar. Na
· superpoderes · poder.ia :funcio- poderes, -capaz"' de da.r saltos xiácratas, pasotas (os bóns) e o es- miña opinión o síntoma máis
n ar como mecanismo de eva- ganteScos~ cbrrer milis que Lln
querdista convencido (o mao, vergonz-oso da falta de dignidasión, imáxinariarriente . compen- tren, v:oar (motiv_o . polo cal ten
de persoal que sofre o.mundo ci·
segundo o seu esquema).
· sitívo das fustracións colectivás.
asegu~ado· que , Supermán· é. un
. Fora disto, "A quinta do po- vi lizado hoxeendia é a sua acei·
Esta interpretación. do próprlo· símbolo fálico) a· velocidades
rro" é a encaranación' dunha fus- tación das denigrantes cadeas do
guionista colócanos na pista das 'ter,ríbeis, ou derribar dun;golpe a · Úación, a da cativa liberdade servício m11itar obrigatório en
razóns do éx itó fenomena1. d~ ponte de Brooklyn convértese
que se goza neste país para re- calquer das suas formas ..,"
· Supermán .
ademáis contrioui· · fina.lmente nun mozó púdico e
. presentación d-e certos temas. A (ALBERT EINSTEIN, 8 de na·
a darnos .a clave dos· rasgos .. ti'mido.
·
·película comeza cunha fr~se que dal de 1933, na revista "Libertipolóxicos que definén ao · hé- . Asi, por · uriha ·bándé!, Super.:
di máis ou menos asi: "Sentimos ty", recollido en "El País Semaroe, tan brillantemente an.aliza- . Ínán poderoso, guapo, dotado .de
non poder agradecer a colabo- nal" do 25 de xaneiro deste
dos por U. Eco · nun artigo x~ saberes n:üsterioscis, c9mlfati~nie racióa das F_orzas Armadas, pero ano).
~ clásico: '~O Mito de Supermán". i. da xusÜcia e da felicidade, .én
tal c'omo está " o pátio non nos
Naqüel texto Eco discutindo a- dif.if.litiva,. coberto dos atributo.s
atrevimos a pedila". E probabel- M.V.
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ERNESTO NOCEDA
ban con pariximicadas e co·
E. pc;>r poñei: un exemplo vi- ·
lleron a salsa bordelesa que tan.
do
segundo
suposto,
ternos
ciño,
·
O ·añq
ben lle vai a lamprea, por poa Francia, 'un - país con dous
ñer só un exemplo, imitemos a
·, Todas as. granees cociñas nacio~ tipos de dimas Ciiferenciados,
nais que ·so"ri ou qye· foron; atl~ntico e mediterraneo, qÚe
sua sabiduría.
A seguinte e unha receta .
asentpron as s1,1.as bases mate- xunto coa lfondade da sua oroque eu considero comprida ·.- e
ria is . ou ben .nunha '_·xeografia .grafía e o ' b_o n facér das ~uas - ~
- ainda _q ue na nosa terra se pre·
éxteR_Sa · e · vária, que ofrecía . xentes, non podia-n menos que
fira o cabrito ao afio, penso que
·diversos· climas e por tanto dis- · obter ese explendido ga,lano que
interesará aos comellons 'seguié !:l despensa .francesa. E non-só
tintp~ . produtos ou ría . consecución através d.o ·comercio in- iso, cunha 'boa despensa non
dores da sección.
'Nunha fonte de barro, bó·
ternacl onal, deses mesmos . ele-_ fai -"per • se" unha / cociña de
tase un bon vaso de auga e sal··
· -rnentos qu~ a sua terra lle ne~ . categofia e ªº· mar~eri dó indugado xa ponse os .3 Kg. de a.ño
gaba. Predominando un ou outro bidábel '"'savoir . faire" dos seus .
mal']l9te . (que sex_a gro$O) es· ·;·
tipo , ·de ·. solüción, é evidente "chefs", hai outra causa sen
cachados. ~ngádense catro c~lle·
que istas flan se .derorí en esta-· -a cal a ·cociña · europea e e,ntre
radas de cebola picada, penxel,
elas a . francesa·; seria inconce·dó puro . .
un dente .de allo en raxas, un ..
·
· Como exeniplo da · primeira - .bíbel, a especieira.
belisco de ourego e unha ·(olla ·
· Europa (Francia) non produsolución, ternos . a Chiná,, · de.
de . lou rei ro métese no forno,
maxinac1on ou bon gost$ (que
espectro climátio que . vai desde c~ espécias, por tanto i~tas hari- cma . pobre e cunha base
o tropical no sul, deica o case . se de adquirir me{cadeando· .(ou teria1~· estreita, .. non se pode Son difícis de · ter se non ·se ten .e deixase-tres cuartos d~ hora .
Pa a.d os istos delle a volta ·
ártico na Mongolia, o que deu ..embarcándose en aventuras colo"- . botar a voar a maxihación, que ocasión de exerdtar,) non se4f)oe
_.o
deixa ' meia hora, pasada
de
facer
cáseque
ren.
.
_·
orixen a diversas cociñas, que niais, as· que, por certo, tan ven: ·xunto co bon · gosto fqrman
que
botará por enriba da car·
.
.
Hai.
que
sáber
toma_
r
éte
.
afo:
cellada
está,
na
'
s
ua
orixe,
a
areas
tres
esteas
nas
qu\
se
asenainda que cons~rvan ·a sua iden.
~
ra o que sexa n.ecesário para ne ~n adobo feitó mallando un
. tidade ~ peculiaridade, por. efeÍto la especieira) e 'para .isto hai · ta unha cociña. '~
·Natuq;ilmente, non hai volun - o ·usa. . própcio e ista non· só !i- · dente de allo, perixel e un ~~s·
das . mutuas - interrel.acións ao · qüe ter unha · economia sana:tarismo que valga, se se dan· as m.ítado
campo dos meros in- piro de ourego disoltos en yin.o
'
longo dunha prolongada histó- · e a tiñan.
coridicións
materiais
o
máis
pro,
gr~diehtes,
:
se non tam~n lpor. .branca, deixe m-eia hora e comConcluíndo, Uf.lha. cocifüí
ria · cómun, decantáronse nese
m.agnífiGo resultado .que é a co- autárquica, entregadá os seus bábel é que se _• obteña .6 resul- qué ' rion? o - e ido . das recetas, probe a tenrura . da carne antes
se anda- de sacalo .
ciñ·a chinesa.
.- próprios -, ~ecursos, será unha . ~o·- tado · devecido, · pero · con só . noutros temp9s
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DIANTE DO 11 CONGRESO
OE -E.R.GA
.

de 5 a.nos intentando cqnsegu ir a ca, porque aparte de inutilizar
nasa , legalización e dene.gannola
unha parte de _ditas fincas o trabacon crFtér!os de forma). - ·
lfÓ nas mésmas conver.tese en niáis
\
·
O problema .n on ~ · pois de · dificultoso e per.igoso xa que _,e n
dia 5 de abril a ·nosa orga"legalidade". Trátase de- desorga··· · calquet mom~nto e sóbor de todo
nización tiña prevista a· celel:>ranizar ao estudantado, de de'Scabe- se se. t_raballa con maquinária, que :
ción do seu 11 Congreso, na' Fazalo, de desarticular r>or calquer e o normal pódese prnducir invoculdqde de Económicas de Santiago.
meio o combate social a.rganizadQ luntartamente a rotura· dun destes
contra os pr.oxectos educativos do postes, tendo ·que correr o labrego
Previamente . fora presentada
a solicitude de utilizacíón dunha ' Goberno.· Non é casualidade que afectado cos cuantiosos gastos. de
_ ·
sendo unha organización estudaM.- reparación.
aula da Faculdade ao Decano e á
til nacionalista proiban o naso
Xunta de Faculdade de Et:onómi, · 2.- ·Os. contínuos traballos de
cas, que deréin a sua conformida- " Congreso.
reparación de ditas liñas telefónide.
Xuzgamos tamén intolerábel Gas por calquer motivo, traen conas detencións. practicadas pro par- sigo o destrozo dos cultivos con
Non obstante, ·por: orden ·do
A) 43 54 19 T
2T 25- 48 33 IT
ticipar en manifestacións · p_acífi- · que nese momento estén ocupadas ·
Ministério do 1nte-rior, dilixencia
cas, esix indo
direitos máis ele- as fincas e se·n que por iso a C.N.T.
através do Gobernador Civil de
"B) 57 . 5_1 30 A4 37 f6 8
·
A Coruña · e do Reitor da UnLver- . mentafs, !>que nos confimé/a galo- se 'faga cargo dos mesmos.
sidade, proibiusen,as .a celebra- - pante inf,laciórí represiva que
3.- Os viciños ofreceron á
C) · 3T 45 9
padecemos; fruto do consel']so dos CNTduas altemativ.as a cámbio d~
49 53 35 20 3
ción do Congreso, impedíndonos
partidos constitücionais . .
a entrada nos recintos universitá·non pasar por o meio das leiras..
O) f4 6 55 41 23 28 39
rios.
A · Dirección -Nacional de · que a liña· discurrise póla beira da
ERGA reafírmase -na convocatória · estrada pOr onde xa esta in.stalada
Asimesmo, as F.O.P. procededo. 11 Congreso como un acto púE) 5 24 1ron á_identificación dos congres_is40 27 50
. outra liña t~lefónica ou .-pola beira
bl lco e legal que se celebrará na
tas, declarando que disolverían os
do rio Tambre. A CNt recha~ou
Universidade de -Santiago o vindeigrupos de máis de tres persoas.
F) 22 29 59 46 32 36
constantemente estas duas alternaro 26 deste mes.
Diánte disto, a nosa organizativas ·aducindo argumentos técni- .
asirñésmo
a
. Esixemos
ción promoveu manifestacións en
G) 38 47 4
26 10 17
cos que non teñén a mínima base
d imisión do Reitor e do Goberna- .
Compostela o mesmo 5 de abril,
rnal e "menos xustificación ainda
dor Civil de Á Coruña pola sua
duramente
reprimidas - polas
H) 2 58 T8 34
desde o .ponto de vista dos intereF .O.P., que · detiveron .a 5 estudan_-- responsabilidade nos feítos expos"
se-s sociais afetados. · ·
tes (entre eles dous membros da .·tos.
1)
42 ·52 56
feíto
de
que
o
monopólio
da
,
O
Facemos un chamamento a
Dirección Nacional de E RGA) · e 3
Teléfónica
se
empeñase
en
levar
todo
o
estudantado
a
m.ovili~arse
invitados _. ao noso Congreso (BauA) Composicións musicais fo r madas c9n canc ións folcló adlante a i_nstalación dos postes
tista · Alvarez ' -presidente ·-da
para apoiar a celebración legal do
ricas.
polo meió .das le iras, sen tan · se- .
nciso 11 Congresc:><e impedir que seUPG-, Francisco Rodríguez e
B) Relativa ao autor da D ivina Co medi a. _
Xosefa Baamonde).
• - .xa reprimido polas institucións.do • quer pagar unha indenizaéión acorC) Comunidade xudea fotta de Xudea.
de cos danos -ecasionados respo_nEstado.
Valoramos· moi positivamente
de·, a0 naso entender,· ao interes
O) Bebida obtida de orxo fermentado:
a resposta do-estudantado á proibi
deliberado, abusivo e maJ in ten- ·
E) A que mata ·con premeditación
DIRECCION NACIONAi:. DE
ción do naso 11 Cof'lgreso e ás decionado de dito monopól io. E de
F) Os de Euzkad i.
tencións; resposta concretaoa nos
E.R.GA.
des~acar tamén~ por ser decisiva, a
G) Barca de fondo plano comun nas Rias Ba ix as .
paros, Asambleas e manifestacións
Q'a rticipación nesta agresión con:
que tiveron . lugar en toda a nasa
H) Molusco gasteropodo sen cuncha
tra os in:téreses dos labregos, · do
nación- o luns dia 6, apesar da ac·
1) Nome de de letra .
·
Goberno
español através do seu
' CÓMUNICADO
tuación represiva da policía. ·
·representante na Coruña o · Sr.
DE
SOLIDARIDADE
E
APOIO
X~zgamos
intoler-ábel
aSOLUCION AO N. 35:
Gebe~nador Pedro Gómez AgueAOS VICIÑOS DA
proibicíón de ce lebración do naso
rre,
quen no dia de onte e hoxe
A noite será fo~ndeira enloitada
BAROU,~ ÑA-NEGREIRA
Cong reso: unha vez máis as libe.rma·ndou .a . Guardia Civ il ao lugar
que ira fiando o manelo dos desacoúgos
daqes de expres ión e__asociació n
Desde 0 ano 1.977 a Compañ ia do conflito para "protexer" a insvense conéu !cadas, recortando os
(Ricardo Carbal lo Calero : Profec ia da noite ama~qurada)
lex ítims direitos de todo cid adán. , . Nacional· d~ Teléfonos -veu- inte n- talación da mencionada liña teletentando a instalación du n tendí- fonica.
E de dest aca r a · colaboración
do te lefónico na par róqu ia de Lo- ·
As CC.LL. manifestamos de
cómp lice ·d as autoridades acadégrosa, lugar da Barquiña no ter::mi- maneira .rotunda a nosa total opo- ·
m icas que imposibilit~ron a utilino municipal de Negreira. Dita sicíón a esta descar.ada-agresión e
zación dos recintos da Universidacompañia pretendia instalar este
atropello dos intereses dos -labr'ede, en contubérnio ·coas autoridaA Asociación Galega de Axuda a San Xoan de Paratfa, Martul,.. d es civis.
teñdido telefón ico (fixación · de
gos da Barquiña por parte domo·
.
El Salvador invita a persoas e ins- Lugo.
postes) polo meio e meio c]as fin- . nopólio da Telefó11ica co apoio do
Entendemos que a nasa org~
titucións que deseen colabora r na
cas situadas e11tre a· marxen · es- Góberno español, só explicábel e.
nización está avalada ·pola sua
campaña de divulgación que se 1nte resa localizar fotografías do
querda da estrada Santiago-Negrei- posíbel a partir da escalada repre- _
práctica social continuada n() seo
propón a asociación. Os intere- go~fif\o "N ina" que aparecera en
do estudantado, polo apoio que · ra e o río Tambce, critério que en v siva e. de ataque aos intereses das
sados deben dirixirse por escrito Lorbé. Tamén das focas de Pon- _ este 11~ presta; a ilegalitjade en _que
absoluto compartian nen compar- clases populares galegas, que este
a Rua Santiago de Guayaquil, tenafonso e de Barraña-Boiro.
ten os viciños· e ·labregos da· rugar
Goberno ven praticando cada dia
segundo as institucións do Esfado
n°8, 1° B. Santiago :
Calque r outra fotografia de. manos . movemos non e mais que
polos si_guientes motivos: ..
. cori mais forza. Queremos mostrar
míferos mariños_ nas costas galeasimesmo a nosa solidaridade e
o ·incumprimento do requisiVendo coche Seat-600, m atr í- gas, ainda ·antigas, inte~esan. De1.~ ·o feíto da localizac-!ón dos · apoio aos viciños da Barquiña.
to 1formal qe non constar no rexisc1Jla LU -14256 .. 1nteresado diri - vólvese este material. S.G.H.N.,
tro do Ministério do · .1 nterior. ·(e
postes no_ meio e meio das Jincas · -xrrse
a:
An
xo
Castedo
Losada
apartado
330.
Santiago.
"
non pala nasa culpa: levamos n]áis . causa un grave perxuício.éconóm i- ...COMISIONS LABREGAS.
•.
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colas entregan ao estado contribucións econom[- ·
A Refo ~ma Agrária .,faráse en duas fases; a. .
· XESUS R. CASTRO
cas espécie de impostas en función da rentabili -·
primeira _comeza no ano 1 :945 é consiste .no re-· .
·
dade e. de outros factores que colocan as empre- .
A Elepública Democrática Alemana act~al
·parto da propriedade··entré os pequenos campesi :. .
sas en igualdade de condicions.
nos para embarcalos na liqu.idación da i·deolox ia . - arranca da revolución socialista levada a cabo
A práctica deste sistema refléxase nalgunhas
" nazi ·e na conformación da 'idéoloxia cl:rlectivista.
no l.945 despois da vitória sobre o fascismo.
. cifras; a produción de alimentos cobre aproximaA segunda fEJse da . R~for-ma Agrária comeza no. ~ O RFOC:eso de· cámbio no _tocante a agricultura
' 1.956 e caracterizase polp .carácter de:. erganiza. está marcado por un matfz ideolóxico de ...
damente o 30 por cen do produto social global e
ción. cooperat,ivista do· campesinado. .
eliminación d.o nacismo e o militarismo
aproximadamente o 45 por cen das mercancías
O proceso cooperativista nace da unión dos
reaccionário asumido polos terratenentes. Eis,
destinadas ao consumo proveñen da agr icultura e
campesinos peqúenos e ·canta có apojó estatal a
o interés da ROA en eliminar os latifúndios
industr ia alimentícia. Por outra parte un 7 por
- 1ravés ·das Estacions de Préstamo de Maquinária
.e ao mesmo tempo gañarse o campesiñad.o
cen da poboación activa agraria é menor de 25·
anos. A agricultura ven a consumir cerca do 23
(M.T.S.l No ·1.960 dáse por culminada a fase de
.
facendo novas proprietários. Coa
orgciniza'ción . dos · é:ámpe~irios ao .consegÜirse' un
R~forma Agrária espropriáronse.3.300.000 Has
por cen dos produtos industriais.
A representación do campesinado nos prin- '
elevado degrau de implantación de cooperativas
correspondentes a 14.089 fifícas o que da unha
cipais órgangs poi íticos e no ano 1.977 como seco qu-e se considera c.ondu ída a transformación
média de 234,2 Has/esplotación. Estas terras .
· socia lista do campo.
. _
. ,- .
foron distribuidas a 211.000 novos ·
· gue: na .Camara do Pobo, organo supremo lexis-· ·
lativo; o campesinado esta repr:esentado cun 15
En cantG a estn.itura. e evolución cooperati - · p~prietários do ·que resulta unha media··
.Por cen de membrns frente ao 43,8 por cen dos
vístél p-odemos distinguir claramente.tres tipos de _.
aprosimada de 15 Has/explotación; ademais
c·o operativas:
.
~
· 82.?00 pequenos campesfnos receben máis terras. obreiros da ind ustria; no Consello de Producion
Agrícola e 1 ndústri·as agrícolas, órgan o consu ltia)" Tipo 1; os membros . só trabal lan en. eónpresa agropecuária elabora as ·súas propostas para
vo
colectivo asesor do Goberno, participan 100
K unto as ·terra_s cons$rvando a propriedade dos . o Plan. Log_o O? 'Consellos de distrito comparan
especial
·istas e obreiros especializados da agri. ~u! ·
méios de produeión inclu ídas ·as terras. ·
.
os -planes das empresa·s coas cifrás ·indíces cen tura polo que ·se refire aos Consellos Prov inc1a1s
b) Tipo 1-1: os ntéios· de produE:ión (apéiros, · trais ~ discuten· cos representantes das cooperano 1.971 o 12, 5 por ce.n son campesin os, e nos
a11imais, . maquin.ári_a) pa~an á.. proprredadé d_a
t ivas ·as modificacions ,·oportunas para logo p_reCohse l l:os Distritales o 12,9 por cen en 1.974. e
cooperat 1va. mentres _que as ·terras poden _
seguir , . ·senta r.. ·a discusión e aprobación ria_asamblea de
o 27 ,6 por' cen de representa·ntes .muni cipa is pa·. sendo pr?PP,~d~9e pr~vada . .
·.
. · distri.t6, .represen.tqntá do pnbo a _nivel d'istrital.
o mesmo ano.
··
·
•' · ·
e) Tipo 111. . . os · campes1n~s aport~n p_ar9 _ser ·· ~ 0 -Plan~ -asl aprobado pasa a form_ar parte do· Plan
usa~os ~oop~rat1vamente ·,todos os me1os de pro- . para · a Economia Nacioná·I da República Dem·o' PROPRl~DADE, HERDANZA .
ducion incluidas as ~~rras.
crática Alemana que -será· a suma dos planes ela0
E VENTA DE TERRAS
borados democraticamente d~ aprobación defirnPLANIFICACION, REPRESENTÁTIVIDADE ·
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· _En canto aos précios, a fi xaci6n dos mesmos
a nivel estata·I _corre a cargo da Ófíc1na de 'Prec ios .
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S_uperf ÍCÍe , cu.ltivábel 1 modificacións na rOt?CIOdíl
de cultivos e inseguridade para a comun.1~a 8
por falta de planíficacióri da producíón c;igraria, 8
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