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ENTREVISTA CON
SILVIO RODRIGUEZ
Os moitos atrancos que
R iba Ita· puxo aos representan ·
tes do~ meios· informativos pa ra poder entrevist'ar aos membros da Nova Trova Cubana,
en xira, dias atrás, ·. pola nasa
Terra non foron óbice para
. que ~on falara·mos con Silvio Rodríguez para saber corno
vive; como _participa- ci: 'pobo
~ubano na· Revolueión. ·

'cEN 'iVuL-PRIMAV.ERAS
MAIS PARA.GALIZA
As resolucions- - do 1 -Congreso de Escritores en Üñgu.a
Gplega . poden chegar a facer, se
·
est_a fras~ se

.
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outra _vaca.no millo
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· P'reside~te do C~nsello de Administración: ·
.-Xosé Luis Fontenla Rodríguez.

Alf~ya ·e

Coosello de Administracion:
: Secretário: .
César
Varela Garcia. ,
,

home. x1
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Consellei ros:
Francisco Carballo Carbalio, Xoaquin Acosta Bei'ras
_Manuel fylaria Fernández Teix~ i~o, ~antiago Esteba~
Rádio, Xosé Paz Rodríguez, Felipe Senén López ·Gó- ·
. mez, Cipriano Jimenez Casas .
'

~
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medie

seu
Xose ·'C

Comisión de Fundadores:
Xoaqu ín Acosta Beiras, Xosé ·Luis Fonten la ·Rodrígu ez , Felipe Senén López Gó mez, X osé Ell ri que Morales O u in tan a, César Vare la García.
· ·

terrorismo'' (J.J. Rosón)".
Teñe
Lás . j uventu'de.s de AP ,
uco·, PSOE .Y PCE se que- · tQué seguridade? lA vq7_ Hermanos onetti ou Gabi,
sa?. · · ·
·.
·. ·
·Miliki Milikito. ·
jan . de la falta ·de apoyo ofi- · _
-.....( . .l-- .. . ,
. cial.
~I ia_nza ·Popular ac_u_dlrá en · · ·.-~·É'I Ribeiro deL_Avia podria
E os nenos de Piornedo da
falta de médicos, escalas, solitario a la s eleccwnes al ser dedarado "zona cata·stróParlamento gal lego . ·
fica~' .~ .
·
·
condicións dignas de vida .....·

. Tan ~sós non han ir. Han.
Sen " fundamento las espe- - levar difieiro, baodullt> cheo,
promeSás e un bon español
culacicrnes sobré la dimisión
.
para dar OS mitins. ,
de Luis· Sobrado. _
Home, son tan. poucos no
·seu~ cboio que cada un fala da · . "El Presidente del ·Gobierfesta tal como lle foi, a- ver- ·no éonoce perfectamente la
quen bota a máis 9rande e · problemátlea de Gali·cia"
(d0ct0r Ouiroga, ·· presidente
. tira a r:nellor tallada.

"·

La l9nja de' Cedeira, irractiva.
.
.

·Menos, mal. que esta vez
..· . non foron os .mouros ós que .
:se · meteron á collér barcos
de Cariño· e · Cedeira, ·que a
. cousa esá nos' intermec:Jiários~ .
·Home, falando · de · in.termediários..... ·
'
l

. "Hemos avanzado nofableel terreno de la s&
gurida·d . ciudadáría y · - dél

m:eAte ·en

-

.
!
: ·
'dá·Xunta). .
-E.ea de León, Euzkadi, An-

p ·
. , ,. , 1·
1 ·id ~ espano
OI~ O a~
_IS~
de R1badav1a so leva dous
aQOS 110 carg.o .

".Oué UCD no - puede sobrevivir 'a unas elecciones es
algo que no se discute ·(Ma·
nu_el Fraga). ·
lEntón . para . que " J.oi o

23-F?.

da.lucia .... Asi nos· vai. ·

" "Debe irse a uha coalic..ción amplia de derechas"
E~n· .un ataque · esqui~ofré ·. I,F-raga, otra vez) ..
1 Para ~sto.
n ico amariaza a varios tran - · ·. ~hhhh ....•
un · cuchillo
seuntes con
(sucedido en Carbal lo'· o dia
"El país se siente goberna30 de abril).
do, cuidado, y sus problemas
Ver o carto ·párrafo. Sen - están siendo . afrontados"
comentári.ps. ·
(Calvo . Ortega,
a
Radio
Nacional).
-~;6
, \laja, home, outra vaca no
El det~gado del Gobierno, ·
millo.
·.
sin decidir.
·
·
- •

'

•

.... .

predica

Home:

Dir.ectora:
Xosefina López Corral .
Redactores e Colaboradores:
-Bieito Iglesias , Alfonso Eyré Xosé López, X .L. Labandeira, Xosé M . Curras, Ignacio Brisset, Pablo Viz
Pac9 Arri zado (Lugo), Fernando Franco (Vig o), Sus~
Pi ñe iro (Ferro !), X .A Suarez (O Condado), Xan Do~
camp o (A Estrada), Cándido Miranda (Porriño), Váz quez Pintor (Morrazo), X.M . Suarez (Cede.ira), Fran·cisco Del gado (A Rua), Patiño, Tel lado, Lois Rodrí~
guez (D eportes), Jordi Fort~ny, M . M_erc;:e Mar~al, Xavier Romeu (Paisos Cataláns) , Mugarra (Euskadi), Manuel Toural (España), A.P. Dasilva (Portugal), Domingo Prieto (Holanda); Carlos Durán (Londres), Carlos
Si~irei (Latinoamérica) .

.do rest<

Pt

previste

no Porriñ
:me!
non sen

· · Baior
trad ición
ñolista, t
oposiciór
fórmana
lición- 01
vila na q

Deseño e Confección:
Proculgasa Deseño Grá f ico. ·
Fotograf ia: ·
Alban, Tino V iz , Ca r ~alla, C. La fuente .
Dibuxos:
X_. Marin, Xosé Lois, F. Vilanova, Carlos Rod ríguez..
Silvar, Xulio Gai oso.
Publicidade: ·
Rodolfo Lamas C_onde. T el f. 582613
Redacción e Administración:
Troia, 1O - 1o - Santiago . Redacción: Tfn . 58 26 8'i.
Administración : Tfn . 58 26 13.
Imprenta:
~La Reg ión S:A. " Offset C. Ou i roga, 11 -15. Ourense.
Dep . Lega l C-963 1977 .
Distribución. A Corurla: Libreria Colón. Tfn . 222206
Santiago, Prensa Nacional . Telf. 583456 . Pontevedra,
Librería Cao , -Y.:fn. 855374 . Vigo, Dis tribu idora Vi ¡guesa, Tfn . 414570 . Ferról, Distribuidora Velo. Tfn.
357707. Lugo, Souto, Tfn. 213425. Oure.nse,D isga l,
Tfn . 229200
Bilbao, Distribuidora Vasca . Tfn.
4231833. Barcelona, F. Rafal e's Arta l, Tfn .. 2433458.

EENTI

VIOLAC

·Ouix1
ta orde, «
caso por
cacicadas
Quintas E
~ola

anc

ooncellal
alcalqe d(

Na n
de Xuño
I
t ,

l ··

ller

s1

Hiphíns,
asistida ~
señor HE
precisamE
frentado
sas lesio
contusiór

Segur
stas fórc
priétario

ro Mad,

AllOSA
•

..... -.

1

• •

..-.. ....... ':."

•

- -

'4

•

~·

'

.--

.

~

Todo o_·que aconteceu naNosa Terra
nos anos ·
,_ . . 78_; 79, e 80
/'- . .
nos
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.....~.-- SE·G UE.·. :NA 'PERCUR~A DUNilA
. . . INFORMACION.. GALEGA:·, .
PRECIOS DAS $USCRIPCI(>NS~ Galícia, Estado-e Po~~gal! un ano 2.500 pts.;
6_iµeses 1.~50 pts.; Eur~pa 3.000 pts. ano; Arxentina 3.700; USA e Cana.da 4.000;
América do Sul e Africa 4~500; As tar_ifas por 6 meses serán ,
·
...
a mitade das anuais .mais .50 pts.
A NOSA TERR.A; apdo. 1.0.31, Tlfn. 58 26 13.
·
_ ,· S~tiago de Compostela
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.Tras das ~léicións de ábril
. do 79, Ba1ona con~a .cun
ralcalde dunha ca.nd1d_atura
independent~. Ben1ngno
Rodríguez ~umtas, h~me
posto por P10 ~aban11las,·
Xoan· Fig~eroa, Crespo
Alfaya e Valcarcel, ~odos e~e~
··
mandama1s da UCD
·
. Pontevedresa.
Rodríguez Quintas,·
home~ xoven, s~í~. triunfante
con gran ·ma1ona, en parte
polas luces. das outras ~
candidaturas e ~n gran
medida polo bon nome do
·seu compañeiro de 'lista,
Xose 'Cede ira Vasconcellos,
máis coñecido por
"Papelitos" con gran
.
predicamento entre o P~~o ~
.
erizan • ...J,
Homes de hosteieria, dono <t: .
éo~he dé>· señor . aicaldé sempre aparcá
-~
.do restaurante 0 Rin~ón ~-e
P.robe gabanza da xústícia do sefiar alcalde.
Pepe naquela y1la, tina
mesmo l,ugar, enrfüa do .paso Ae peatén~ - ,.. ,
previsto abrir un nove:> ~?cal
no Porriño antes das e'e~c1ons, sión, foron asi: "Estivo cean- por el Conjunto Residen cial . dunha factura abonada ·por ~oLtar.ian para ela.,-·AgÜra, as ...
do en tal resta.urante e AtláQticó".
el para_ a reparación do iella- . m_onxas non poden volver e .
·mesmo cando d1c1a que
Esta -cantidade, · gracio- do dG c.entr.o - de sa.úde ·do, o aicalde non levá t(ázas pe
non,se meteria na política se ·despois de ·pagar, o. dono ·-i n-.
non era para sacarlle vitouna a un viña que ~la samente dada ao _axüntamen- · pobo en vis.ta de qué o Ax un- - ·arranxar 0 téma. ····
por ·uns especuladores tamento non tómaba Gartas
Tamén sé pode fa lar 'da
rendimento persoal. aceitou por ccindescendéncia, to
e aquel invitouna a dar un chegaba · até UN M 1LLON
ne asunto. A factura da re- .quelma · dos periódicos antiparaclón -feitá . por Alfonso 'QOS do Val Miñor ·depositado-s· · Baiona é unha vila éon paseo na noite, lago voltou DE PESETAS.
Esta arbanización puxelglésias·ascendiaa .17 :000.pts.
na
Biblio1eca
Municipal.
tradición de direitas e espa- para a st.rn residénci.a no Para- ·
Até aqui.todo.vai normal . ·Nunha limpieza xeral, o ano
ñolista, tal é asi que a maior . dor, xa que non quixo ir dar ron uns focos na parte traoposición no Axuntamento tal paseo. Cando se ato'paba seira da edificación, wna :pri- Mais · aparece na escena o pasado·, • atopáronse ·estés
tórmana os concellais de Coa- tory1ando o fresco no mira- vada, sen permiso nen nada, éontratista · - Hilarió . Pérez exem'plares histori.cos e ao
hción- Democrática. E un ha dor, chegou Rodríguez Quin- .éonectados ao alumado pú - Vida!, que cobrou 424.300 _bon señor .álcalde non ·se lle
coL1sa que
vila na que se vive cara ao tu- tas nun coche branca cunha blico municipal, de tal -xeito pesetas- por- "reparación de · oqmiu mellar
rismo e se vai perdendo o que botella de c~ampán e dous que ven ser lodo o pobo- G _ danos e~n vários edificios mu- . qLJeimal·os porque xá .ian
que pague
os gastos duns niclpais'.'-, · entre . eles a Casa -vellos.
'de mariñeira tivo, cun nivel vasos.
Ela
aceitóu
un
.vaso
de
vipoucos..
.
Cuartel 'da Guardia Civil, que
cu ltural moi baixo ·e uns préño
para
que
se
me'1rchase,
Ainda
hai
rnáis
"donanon é münicipaf, senón, co·- RACION DE
cios e~cesivamente alto nomais
xa
estaba
moi
nerviosa,
cións
desinteresadas'{.
No
mo
toda~ as éa'Sas, depe.nden·: ALCANTARILLADO
verán para os pisos de aluguer .
e -segunda declarou a 'se- pleno dd 26 . de xaneiro des- · te do Ministério do lnteri_or. . N.O BURGO .
Cob'rou ·ta.rnén: .o "seu"
ñora Barbro- o actu·a1 alcal- te ano, tamén extraordiriário;·
de quixo abusar dela, force- nó ponto 2.8-da orden do día - trabal lo na Ca$a do Médico,. . . .un' alb~rán' da ·ü brica de ·
xrnodo até que lle deu un . fálase .de "donación en metá- . en total 39.700; mais do da- · terrazos e mosaicos· H.umber·Ouixéramos ter unha cer- batazo e cai a muller esca- lico · al· ayuntamiento de ble. do que que en. realidade to Pereira Troncoso con data
ta orde, ·a xeito de ir levando leiras abaixo.
.
Sayona".
.
·
reparóu. Rolo tellado da pra- 24.7.80 -.:vennos .· a sinafar a
caso por caso cada unha das
Pala sua banda, RodríEsta-- córresponde a Xcian za cobróu · 321.500 peset<;.1s compra de ·cert0s materia(s
cacicadas do señor Rodríguez guez Quintas dixo que a-pe- Avia
e · xa . son · DOUS cando segundo a peritación de~ alcantarillado polo AxunOuintas e por iso comezamos dira ela . tras serlle servida a M rLL ONS DE PESETAS. Es- vale menos. Velai duas perdi- · tamento da v·ila . que foron
polo ano 1974, cando Bra cea e -que ficara. atracada á te bon señor necesita licéncia das. por xénte interesada. .
transpqr.tados por Marlo'Va~ooncellal franuista
(agora, barra do bar, ao parecer em- para facer duas alturas máis
· O s:iparellador Xosé Sam- concellos.
alcalqe democrático).
briagad~L Dixo tamén que aos no · seu edifício de catro pedro·, vistas as obras e- comEstas _m.ater.iais· foron éoloNa noite do sete ao oito vinte minutos foi en direc- plantas, cha.ntado á-beira dun probadas ·as reparacións ef~.c- ·cadas de tal xeito que perJTii-_
de Xuño . de 1974, un ha mu- ción ao parador e que atopo u de se~s., chamado edif ícfo Pa- tuadas·, .valora · todo · en . ti ron· o- desagüe da depucadoller
sueca, Loo
Barbro a señora tirada na estrada, norama. Non é mal método. 40.455 pesetas ~. O arquitecto ra · do restaürante do -alcalde
Hiphíns, de 45 anos foi que axudou a levantala pre- este.
Pedro . A-. Alonso, pala· sua á rede xeral . d-0 .alcantarillaasistida polo médico d~ vila guntándolle se estaba ben, dibanda, fa(i unhavaloración de do · d_o .Burgo. Po-r istb, o seseño~ Hernández Parra, que cindo éla que si, retornando . CENTOLAS NOS
48.690 pesetas, tendo ampas . · ñor Rodríguez Quintas non
Precisamente agora está en- , el para 0 seu restaurante . Ne- TELLADOS
"' , moi lixeiras diferéricias de o-· pagou nada,
polo .menos,
frentado co alcalde, de diver- gou, pola sua banda, os abupinión na man de ob'ra que non hai constáncia -no axunsas lesiones, hematomas e sos e 0 detalle doLcharnpán.
Tivo que haber centolas- debería ser empregada. Am" tamento.
contusións.
·
A. prime1ra upregunta é polo· meio, senón non se ex- basas dugs sqn seo impostas
· Mais lago,· Gando ps vici.
Se~undo a própria señora ·tan simple que caí de caixón: plica ó t~ma da reparación nen - benefídos. En. fin, o · ños quixeron _·_facer o próst~s f~ronlle feítas polo pro - Se vostede ia para 0 Parador. dbs tellados da casa do médi- doutor · Hernández Parra · ne- . prio . con esta lifía etU~- -tiñan .
rietario _do Restaurante "Pe- . ¿Por qué volta lago para , 0 co e da Praza Vella. Ainda . gou ante n6tári0' coñecer . ao cerca de s.i .(eran 165 metros
ro Mad ruga", señor Rodrí- seu estabelecimento?. Acousa que ' xa · o tema é moi cci.ñ_e- señor Perez Vidal e. que este . · de tubériq)· e conectar- os seos
ue~ .Ouintas· naquela noite . . foi tapada e da señora sueca cido, convén 'tocalo, sobre .real~zase · oora . riengúnhá' na- ·fogares "coa rede ?<·eral, tives eitos, segundo a sua ver- - que din esposa d.un dip.lomá~ . todo -'canda· a inda non ". hai ·sua ~a~: .
,,,.
-ron
gue
pagar '42.000
tico,· nunca máis se sóubo. . senténcia da querella pre.sen_:
"' •
Faláse de máis dun · millón - tada· por ,,·P apelitos" ..
··
INCISO CULTURAL.
de ' pese.tas pero
non
Nos tempor.ais de decem·n·
ro
'( .
.,....
chegou a haber senténcia bro de 1978, os téllados ·da . 1mos facer ·un álto n6 ca" :
~·
', , ·nunca no caso.
caia - do rpédi'co (municipal) .· miñ.Ó das desfeitas. ml,micipa·is ~
e da -Praza de Abastos sofre- no · rnandáto de Benigno .Ro-,
!· ...
VIÑO DE- DONACIONS .
ron -alg¿ns desperfeitos'. O ti- · dríguez .· Quintas para falar
DE·SIN·T ERESADAS ' V •·• ,tu.lar' ·municipal, doutor Her- por ün [ntre do seu nulo lanande'z Parra, enviou un es- - bor cultural.
·
gobemos i'm perialistas_
f
'
No
pleno
da.
Corporación
·
crito
ao
Axunfam.~nto
80n
Entre·
unha
das
suas
.
m
elloae.·todo
lto que p~ra a
cul0 · mundo, personifimunicipal
baiGnesa
do
dia
26data
26.12.1978
recordándores
obras
está
?
.
botar
for~-caClo
esta
v~ no fnglés ,.Que
,r~pr~senta ..a ·celebráción
, Con_gresa de Escritores de, setembro de 1980 foí 1le as promesa·s de reparación _· da casa na que y1v1an e daban ·deixou morrer . . ao patriota
Lmgua galega..
tratado na orden, oo dia un . dos di.a.s anteriores. · Lago, o clase a un g(upo. de -mon?<as, ;·M andés Bobby Sands
.
':P-ºf'.ltO qt:Je ,f alaba : da ' "Can~ tres : d"e febr:eiro, volve a es- óai?<o a p·rnmesa de que ' . · .. · .
•
~tidad, · ef) metáhco, oona,da ·crebér para p·edir o f.eintégfq_. cando estivese arranxada,' ., .•-,•.
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.d probac ión· provisori a c1·0 . 9u inte,- 1980,. ,o chofer que
plan, foi presentado .o 1.3 de levaba o Barreiros, bastan1e
marzal pasado.
inexperto para ·· .el, volcou,
ainda que, afortun·adatnente,
óS RESTOS E UN
. non houbo vítimas. ·
- CAMIQN DE BASURA

e rna1s .a que non7 - For
·
·:
a co.
mo fora, a nosa edición
t~ba pechada no i~tr~ d~ :~:
pirar o plazo, Ouizais
C~eg?ran i~ - ?S forzas do Q~O~,
Publico enviadas pÓla X ~e
x.a, .que doutro xeito, a· s~~~~
l.NDISXESTION DE PLAZA
Cando enfe'rmou o chofer
c1on do alcalde seria de f
ca i 1ega1 idad e e non cu ran.
Litular do camión máis gran- '. ~.E ABASTOS
rnpi-e
.. meter a un _colaborador ·
de da recollida de basuras da
.vel la Erizana, tívose .que_conO tema que, a nivel popL-. trance somo ·este.
nup
tratar_outro para 0 seu sítlo . - . lar e poi ít'ico, pode darlle a
Esto ocurria en outubro de -puntilla ao- señ.or R.odriguez
.: Por out~a banda, as vende.1979· e ·aló e· na perman.ente _ Quintas é o da Plaza. Ou me- doras venen de presentar
do dia " dous qu·edaron · os·.. llor, das Plazas.
no xuzgad.o u~ha querella
..
~ras
dos v1nt~cinco dias de
· componéntes- enterados. e áO día ·25 de xaneiro despavinteseis asuntos encer_ro. No 1nterin, 0 alcal·cordaron por ' unanimidade . cháron~e
.......
ter' en ·con ta .. ª' peticoón de Gio pleno ordinario E!n só no- de ftxo _p_úblico un bando
. Estas pedras son os restos da praza vella~ ponto
señor R_odríguez
Misa de ve minutos. Un dos asuntos no que d1c1a que. as vendedGfinal das actuacións .do'"' al.calde até hoxe. lv1aiíá
susti'tu ir temporal n:iente ao daba conta
da aprobación ra~ pec~a_das "carecian de la
" veremos·. ·
·
·titu'iar enfermo.
definitiva dun creto co lres- mas m in1ma credibilidad"
que ~;an, "gente sin escr(i'.
Mais . en Novembro do co por valor de 50 millóns
_pesetas, como pagou. M.J.F ., ~ obras da parte posterior t epulos e mesmo na perrna.
. E todo i·stó, sen, .declaraci"ón ' .ñen unha altura excesiva, 20 · mesmo · ano xa era outro ho ~ para a con.s trución da nova
nent~ s~ llies. chamóu "irresde expediente de contri bu- mstros e 65 de lonxitude
me ci que aparecia ao volan- plaza no lugar da vella.
ponsabe1s e ignorantes", sedóns especiais nen nada.
· Deste xeito creariase un ha te do citado camión» Este hop
.n do- o concellal Ceara esto faciase necesar io gun90 consta en acta.
muralla f rente aos edifíc ios me Segu
d ·b
-.
·
deira Vasconcellos non t1.ña
em ar
vella. e pasar a to'" PLAN PARCIAL
da parte posterior, lin-dan-t:es
das as vendedoras para unha
. ~~¡, con todo, a plaz~ proDO BURGO
co camiño xa mencionado.
permisn de ·conducir'suficien- - plaza provisoria, xusto .fren- v~sorta non reune a. simple
Por a°tJtra banda, a un dos ; te para manexarlo, polo que te á vella. Cando selles orde~ vista un~as boas condicións:
"Desde o · pleno do 26 de · vici_
ños deixano sen terras pa- se dirixiu á Corporación co
,
I
'
f1"n de· que t '1vesen en conta
nou ta causa, parte das ven- non ha1 desauges axeitados
setetnbro de · 1980, encón- ra f acer 'zon·as de servicio
p'úd d
·
e oras se negaron ir xa que e case todo vai pola porta
-trase aprobado inicialmente -- b l .1c~s, mentres que os terr8- aoseñor Rodríguez Misa, que ainda
non estaba r:ematada. de fara, a porta do frigorio ·'Plan parcial ~:iel · Burgo- nos dos urbanizador.es ti.can - tiña a sua solicitude presenta- - N
.
.
-da p·o r escr_1.to _e cos perm
· -,·sos
ese intre, ·voltaron vender a fic~ do peixe ~ase sempre
Bah iña". Contra e·ste pl.an para uso - particular.
dos
que
· na PI aza Vella.
esta atrancada por algunha
·
,
- necesa'ri·os. _
sua mercanc1a
que significaría deixar ·sen te·-. v iven na urbanrzacion.
Aos poucos dias, comuni- que outra vendedora, o espárras a uns viciños para darl le
C-orno era de e-sperar, non
Este escrito; ·que remat a
11
es que xa podían ir pa- cio é moi pequeno para mozona verde a outrns que le- pe d .in· d o que non se proceda se lle fixo caso e .n-o ano se- caron
ra a nova, mais xa as verse a xeito. O terren o onde
vantarian até sete plantas- en
vendedoras esixian un reco- · se vai cons1:rulr o novoedifí·
alguns lugares, · xa se teñen
nocimento por parte do cio, que vai ser onde estaba
presentadas várias alegacións.
Axuntarnenfo dos seus di rei- o vello, nunca foi mercado
1mos .p ois, recoller un has notos adquiridos drnante moi- nen expropiado á familia
tas dunha delas.
tos · anos para cando estuvera Santodomingo .
Na delimitación dos terrefeita o novo mercado.
Naqueles 800 metros tanos afectados polo plan
drados
chantaron a plaza e
P.arcial hai uns qúe se íncluen ~
Houbo agresións ás vendeni~guén
se lle pagóu unha
no Plan- Xeral como ·zonas codoras pechadas na Plaza, inch
1ca
nen
se fixo papel nen
. munais {estación de :autobutentaron que non se lle pasagun.
Agora
anda en trámites
ses. O camiño posterior, qoe
ra comida, cortáronlle a auxudiciais
a
familia Yañez
no plan· aparece como de cin - ·
ga, sitiaronas as forzas da
Santodomingo
cara a obter
co metros, ·na rea'lidade ten
policía municipal para que
a
devolución
dun
terreno que
entre dcius e catro, segun-do
non 1le pasaran nada e menxa
non
é
de
uso
público,
~e
os lugares.
·
tras, o doutor Hernández Pcinón
mero
solar.
Dai
as
presa
, A reserva de terrenos para
rra, desautorizaba sanitariazonas verdes é insuficiente xa
mente aquelas instalacións do actual alcalde en quer
qu·e pr~ve 1008 metfos cad.ra - .
novas, ao mesmo tempo que facer canto antes o edifício.
dos·~ són ob,rigatórios 1 .;378.
a Xunta ordenaba o seu pe-· O valor estimado ·do devan
Om-ítese na redacci6n de tal
che. Informes e máis infor- díto solar é duns 120 millón
p'lan os 766 metros cadrados
mes, e por fin, unha comuni- de pesetas., segundo algunha
necesários e-obrigatórios.para
cación da Conselleria de Sa- fontes. ·
nidade na que dan un plazo
dotacióri cuhural.
d_e quince días para proceder NON TEN SOLUCION
Tamén vai resultar que as
a correx ir os defectos da Plaza - lsto plazo remataba o d1a
Asi segue todo en ~a!on.a
seis, mercares.
con
oposicións a adm 1nis'.ra
,tivos
pára as ,oficínas rr:iun1~1
Sobre o peche da plaza, dipa is das que case n1ngue
cfoinos o alcalde de Baiona
sabe nada cunha bibliotec
que xa todo estaba árranxapública d~satend ida, e~fren
do, ·pero gue habia un pacto -Rodríguez Quintas, ~lcalcje de -8ai0na· e Xosé
tamentos entre partidos ?
de non fa lar. tOuen fixo · o
Lis, alcalde
de Gondomar,
atniyu;iiQs
e éompinches.
..
_.
,
di re ita zonas verdes á-. be1r
pacto?. iA X unta co alcaldo ca~telo .de ·Monte Rea
de?, ¿a facción de UCD que
>
. ,.
nas que se -quer edif icar des
apoióu a Rodríguez . Quintas
pois que os terrenos foro
¿Quere
Sistema CREDl-CARNET dend~ 2.000
vendidos pola ta mi lia posee
mercar
-pts: ao mes. Moto, turismo, camiÓn
dora ao alcalde Gondomar
·
un]la
-"":"'- e;tractór.
Xose Lis, que non parece se
/'
casa
outra causa que un home d
barata
palla na operació~; Vela
e ..
as suas boas ' relac1ons. co
para
Rodrigu_
ez Quintas, e. c~n_ sec
Rosalia de Castrq 1.5-1
tlf.: 2289_61
tores de UCD, por ex_emplo.
sempre?
{r

ª

- - __§...~Ci=_lQ_~~

Avda. das 'Conch.ii'ias, Edf. CC-1
~-lf.: 26961.0
'
' ·: :
~E_5:_f_!_Q_~-ª (Nova apertu_ra)'

¡"rVIV ~NO LUGAR Ql!E
DESEXE!!

T

.

telf. 24571!?

N: 153 I 7-13MÁIO/198i1

.

.f'o~a do Outeiro.,Epf. PlaZa, _ 112~1

Home autoritario onde~
haxa o actual_ alcaldé . ·
,
erm1t1
.
Baíona non quer P . ·
q u-G.o re ti r_~n~ do seu pasto.

...
-XOSE CURRAS . -

Un""º n

pairaba .p
Quedo u

e as c~nt1
deixand.Cl

apráctic1
Que a UC
ciefenden
asi como
libértade:
pola sobf

ealgunh~
non:é ou·
dia a dia
Este

~

·o un
ICO. dad;
tancias.
ano.s qu 1
has centr
se pqdic
tica poi<
este anc
nas per1
das· no
tual. As
tas galeg<
te un d
de libE
odó istc
e nos
clase obr
Asi co
la maña
galegas,
en [TlOit

Foron
l~gares o

ticipac ió1
cións ..
A ma1
da en V

CSG

COI

mil per.
nela os ú
nos de r
o_servíci1
~ros de
bandeí ra~
nada tiñé
estación
ció_n da:
úbllco
:veron d1
unha PE
~eta. _
Tamér
estación

O_e U
oi de e
entas PE
o lugar ¡
umerosé
ita esta·
ade dUé
Aqui a
as conc
áis de e

.

.A"l'~
· -,."'·a·A TIJIBA
:'

..
~

5

ora co.

in xa es-~ de ex.

is . no~,
do Orcte
a Xunta.
a· situade fran.
cu rnpre
dor nun1

c?ónlc8·pOlíticª

is vendé)resentar
querella
dias de
·o alcal1 bando
Jendedoan de la
ilidad"
n escr(i.
l perrna:
u "irrestes", selaza prosimple
ldicións:
1xeitados
)la porta
) frigori~ sempre
algunha
i, o e·spapara mo·
eno onde
JVO edjfí.
fo estaba
mercado
familia
3.

etros ea

plaza ea
~óu

unha
apel nen
, trámites
3 Yañez
a obter
Teno que
1bl ico, ~e
as presa
en quer
edifício.
io devan
.OmH16n
, algunha.
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VIGO E FER ROL
OS LUGARES DE MAIS

ARTICIPACION

.

Foron Vigo e Ferro! os
l ~gares onde houbo máis participación das manifestqcións ..
A mani festaci ón convocada en Vigo poi a 1 NTG. e a
CSG congregou a má is de
mil persoas, produc lndose
nela os únicos incidentes dignos de mención, ao ¡·mpedir
servício de arde que mem IDros do PG P enarbolaran
bandeiras e pancartas que
~ada tiñan que ver coa mani ON ., festación e a posterior actuació.n. das forzas de orden
n Baion,a ~úblico que a ponto · estidministra ~eron ·de atropelar a máis
3S munici
uunha persoa coa sua .fu rgo1 ningué
eta. . ·
bibliotec
Tai:nén en Vigo e na ma·ni a, e~fren
estación convocáda pür CC.
1rtidos d 0? . e UGT a participación
es á·. beir
01 de cerca das mil cinco)nte Rea
entas persoas. No Ferro! tiificar de~
0 lugar a manifestación máis
10 s foro
~rnerosa. das centrais de ámi 1ia posee ito .estatal que reuni u a ceriondomar
de d.uas mi!' persoas.
parece se
Aqui as centra is nacional is1 home d
ª~ . concentra-ron na rua a
)n. Vela
ais de duascen.tas.
cións co
e con -sec
.UTROS LUGARES
3x'emplo.
E·GALIZA .
1

o onde o
i1caldé .d.
. perm1t
J pasto.

O asesiÍlafo lento .e legal · de Bobby Sands, patriota .
irlandés,·..diputado e m.embro dó 1RA (Exércít9 Republicano Irlandés) provisional, testemuña,· unha v~z
· máis, a brutalidade, ·a dexeneración., o terr.or, a falla
total de respeto polos direitos humanos, de que tan-·
to c::acare~an nas suas intoxiéacións propagandísticas,
nas· denominadas democrácias occiden.tais . Si se cavila que Bobby Sands morre por defender simplemente
o estatuto do preso poi ítico para,os patriotas irlandeses nas ..cadeas británicas, . decatámonos da brutalidaéle da opr"esión institucional, xudicial"e policial que.
sofre :a Irlanda do Norde. ·p~ro resulta que non~ sóio
ali. Porque hai pouco tivemos ocasión de comprobar
estas sanguiñentas. e frias posicións. oficiais >:democráticas" na República Feqer~I Alemana en relación cos
presos a·o s que se .denomina "terroristas", cando repre_sentan a oposición . política .a un sistema social,
non. s{>io policial e de alienación embrutecedora
·colectiva, senóh con graves deficiéncias e inxustícias
sociais. Nori irnos fa lar, pólo .demais, de exemplos
recentes, producido$ n.o Estado Español, de tratos
inumanos oficializados -aplicación da tortura e da
violénciá física calculada....: até o asesinato (caso
Arregi)_. Sí compre suliñar que os casos 1ímite indican
unha $ituación que nos seús aspectos fundamentais,
-intimidación, terror, indefensión dos detidos,
· -violéncia física, tratamento dos p·roblem~s polfticos
®mo problemas ''terroristas''~--· é comun ás denominadas . democrácias parlamentarias" dabondo .xeneralizada ·cuantitativamente, inda que non chegue
sempre."'"'10S seus afectos a semellantes· horrores. Non é .
de extranar que, a raiz, d<J" caso Bobby Sand_s, os
méios c.J.e comunicación nos desen notícias, por mor
. dunha interven~ión "tenorista" nun programa
informativo da TV ·helvética, ·que habia un caso
· semellante_en Suiza, do·_que.ci.nicamente se nos di que
non era _tan famoso ·para a opinión publica mundial.
.U.nha vez máis, ponse . de manifesto q_u e . nos enteramos só.io dé casos escandalosos e que non poidéron
ser ocultados oola trascendencia e evidéncia social da
pro~lemática que representan.

Noutros lu.gares de Gal iza
~n. con .tanta tradició~,
a~:~a co_íl}o estas ~uas ci . ' tarnen -se rex 1·straron
an1fest · ,
·
.
ac-io·ns. Na Corufü;i as

1
1

centr is estatais

ron

-a cerca de mil persoas, co-_

rrespondendo case a mita de OUT RAS
desta cifra a obreiros tami- CONSIDERACIONS
l iares e afn igos -do produtoAdema is das festas . cele- .
res de Sidegasa, empresa que
está neste tempo e_n confl i- bradas en várias cidades, con ' Vocadas tanto palas centrais
ta.
A manifestación convoca- españolas como _poi.as galeda polas centrais galegas re- gas ·e que se vi ron bastante
un iu máis de· cincoyentas per- concurridas, hai que manife.star os g,rupos claros en
soas.
En Lugo tamén fioubo as que ian divididas as mani"duas
manifestacións
con festa cións de UGT e CC.00,
máis de trescentas persoas na
xa que- mentres uns coreamanifestación das centra1s ban os slogans de defensa ·
galegas e unhas dw;iscentas. da Constitución,. a xente do
na de UGT e CC.00.
MCG e LC.R , coreaba ouOutro tanto paosu en Ou- tros total mente °diferentes,
rense onde a 1 NTG-CSG con- como "non pasarán", etc. ·
gregou a cincocentas perscias
Asimesmo
-reseñ.ar que
e a man~festación de CC.00 agás a manifestación celebraUGT a unhas duascentas da no Ferrol e na Coruña, po- .
cincuenta.
la preséncia xa reseñada dos
O número que ,dos mani- · obreiros de Sidegasa e os seus ·.
festantes de Santiago de familiares, as manifest'acións
Compostela foi similar nas ·das centra is ·nacionalistas foduas
manifestacións, . ron · máis numerosas que . as
.
sobre unhas trescent~s per- de ámbito estatal.· ·
Ficou d~ manifesto tasoas.
En
Pontevedra'
a mén, as discrepáncias de fon1NTG-CSG tograroo levar na · do que non p~nniten a rriasua manifestación a mái.s de nifestaci6n cohxunta destas
duascentas persoas, mentres centra is, algL:mha d<as .Cales
que CC.00 noh pasou moito. como USO, ce lebrou a data
das cincuenta. Hai que dicer na intim idade. ·
qüe a·UGT de Poñtevedra de-, " Só engadir -que na manifescidiu ir celebrar esta data a tación das centrais sindicars
de ámbito .español, celebrada .
Portugal(?).
En Viveiro rexistrouse en Ourense,_os encargados da
unha concentrac ión convo- megafernia durante qlguns ·•.
corearon,
cada palas -centrais naciona- . mi nutos
listas· a que acudiron unh?s · s.upoñemos que n,un desp,iste 1
tresceritas per.soas. Pala tar-. ·"Paro si, traballó non" . . ·

En fin, as, chamadas· Leis de. Prevención do Terro_rismo están á- orde . do dia. Tenna Inglaterra, tenna
· a República· Federal Alemana, -tenna . ltália, etc ... ·
Estas leis son indicativa$ dos ·procesos de fascistización, de· direitismo·_ e , represión progresivas nos
que se van enf_angando si:tem_as económicos e. sociais; dispostos. ·a . non daren saida poi a via
da razón a ningun.ha das suas graves eontradicións e
inxustícias. Unha das graves contradicións de ce~tos
Estados "democráticos" europeus está na opresión
nacional ,, "exercida con todo xénero de astúcias e
\lioléncias~·.
.

..

Na sua escalada de "irracionalidade'' represiva, os
poderes fácticos, que a . veces poden 'estar ocul.t os,
chegan mesmamente . a promoyeren ou teledirix1iren
"atentados" contra · persoas, institucións. ou locais,· ·
. co fin de descalificaren estratéxias de Joita armada
que levan a cabo movimentos de liberaci·ó n p~c.ional,
ou ben para xustificar ·asi todas as medidas policiais~
represivas · oú simplemente .facer .medrar o , me~o, a
,confusión _e o escepticismo na opinión púlllica, de
- cara a que apoie . calqtiera saida .fascis~a;· no intre
oportuno. Cada vez é má·is claro que os atentadQs do
GRAPÓ ·están teledirixidos desde esf.eras ·vinculadas a poderes "oficiosos". E ben elocuente que _se poida chegar ao asesinatQ calculado de servidore~ do orde establecido por parte .de quen, in~a co~ lixeiros
enfrentamentos, forme parte tamén do basamento de- ·
-sé mesmo Poder. Constatamos asi mt:!llor. o degrau de
americanización" da vida eu.ropeu-occidental, por
decilo de maneira literáriá e eufemística~ . .
11

· _C:itroe·n -Vigo ·

Regu,ar emprego

par.ci aumentar .benefícios.
1

BALANCES E XOGOS
DE NUMEROS

Unha nova re@úlación de empre(']C?, ..
· durante 41 dias, está a ser pretendida p'ola dirección en Vig
O dia seis de febreiro, a da multinacional Citroen e afectaria a 7 000 postas 0
dirección de PLANOSA abriu ·traballo! mentres-tan só ficarian na factoria os equipos de de
·
o peri'odo de información mantemmento;

. prescrito no Estatuto do ·TraNos antecedentes máis pezas xa feitas noutros paíballador e ao dia seguinte, irn ediatos, está a regulación ~ ses de Eu~opa, pezas entei-·
presentou a sua solicitude na etectuada a primeiros de ano, tas qu~ ate ~gora estaban a
Delegación. de Trabal lo._
por 27 dias . e que fora pac- -facerse en Vigo. A segunda·
. Os sind icatos presentes no tada poi a U-GT e polo S ITC acoplar a regulación aos Pos'.
Comité de Empresa, (forma- (Sindicato lndepend~nte de tos que van desparecer unha
·¿Como
do por nove perso·as) - 1 NTG,
Nova T
Traballadores
de Citroen v-ez que se entre na e.E.E
CCOÓ, e CSG, contaron co -amar~lo-).
Ao mesmo tempo, con suce:
· A ·r
asesoramento dun economis- ·
As razbns que se deran si vas regu lacións, aceitadas
ta · por central, que por sepa- falaban dunha disminución po_uco a pouco, vaise canse.
existe ¡
viment(
rado
deron
os mesmos das vendas e a creación c¡un guindo que a opinión públi-·
ba dese
resultados no estudo feíto so- ·stock .(pro_dutos en almacén) ca e os próprios traballado:.
A med
bre os balances entregados moi grande. Cando suscrebe- res vaian acostumándose aun
nando
pala dírección da empresa.
ron a regulacióri, suscrebeuse despido en masa que non vai
xeració
O Comité solicitou, en- tamén un documento no que tardar en producirse.
pasand(
tón, unha ehtrevista có Con- a parte empresarial aseguraba
O pouco coñecido foi que
tras. N
A dirección da fábrica viguesa PlANOSA acaba de ·presenta·r selleiro-Delegado señor Ya - que non ia facer máis paros tras a regulación .de xaneiro
xeració
expediente de regulación de emprego na D~legación
rur, . que non os quixo rece ~ en todo o ano 1981 . Agora, a empresa ve use na obriga d~
se deu
de Traballo dest.a cidade e no que mesmo alguns.- membros
ber en Vigo, _e logo a empre- tres meses despois, pretende aumentar o ritmo de produRevolw
· do actual comité de empresa . est~rian afectados.
·
·sa pagoulles a viaxe a Madrid, outro.
ción, por máis que argumendaquel éi
el,
co
para
entrevistarse
con
Mais, segundo a empresa, taran antes do stock exces
O c·incoenta por cento da plantilla
anos.· (
_asesor xurídico e director xe- o P.aro non vai significar un vo .
estaria afectado·durante seis meses,
pios da
rente· de P.LANOSA A en- parón na produción de autos, CONTAS CLARAS
agás 29 técnicos e administrativos, o que equivalía a que
poñend
trevista tiV;o lugar no Hotel senón que se reduciria a xor Planosa prescindiria da mitade da sua plantilla
67 creé
Bárajas e en nengun intre se nada á mitade para axeiA multinacional Citróe~ tidurante un ano.
sa
das
lles permitiu contactar· co tar a produción ás vendas.
vo durante o exercício eco. No fondo non hai mafs que un intento de pechar a fábrica o Comité- de IPECSA nen cos
cultural
Por outra banda, fontes do nómico 1979-1980, uns 'be·.
ou de rebaixar a sua plantilla, segundo fontes do. comité
Améric.
trabal ládores, e deste x:eifo os comité de Empresa facian nef ícios de 3.200 millóns
r de empresa.
.
.
tamen fi
trabal lado.res
de
Vigo fincapé -en que as vendas dos que o pretendido 30 por.
A história ven de moito atrás.
de Cir
sospeitar que o eran parell-as no prime iro tr i- cento de baixa en vendas sigcomezaron
·apoio ,
°Logo, a firma pro prietá- .trasvase de -capital era unha mestre de 1981 e o último de n ificarian 900 millóns de peP LANOSA, ·antes ndus ~
oomeza
. .
1980 e que a empresa, en setas, dos que se aforrarian
trias Patria, foi mercada por. ria creou un ha sección dentro " real i·dade. _ .
dentro
de
1 PECSA~ d_
esti
nada
a
cha:i
Co~
·dad9_s
r~c?l
l
1dos
en
perto
de
500
nos
salários
to-ao momento esté a ocu 1unha firma procedente de
Grupo
Chile en 1972 ~ Esta mesma marse Planosa, cousa que n·on .1.: · Madrid e ma1s o_1~forme <:Jos . tar as cifras de coches dedi - pagados pala Administraci ón
Son
ora.
-firma, SOF 1 NSA, mercou pudo ser, por impedimentos . asesores , o Co_m!t~ presentou · cados á exportación, que Estatal durante os moitós
de
apr
1
Xéfe técnico desta a sua alternativa a A_samb~e_a nunca se reflexan nos infor- dias da regulación.
pouco despois en Madrid a legais.
que
e~
sección
era
un
obreiro
da
fáde
traballadores,
que
rat1f1-·
A isto ha i que engadirlle
mes por f:!les.coñecidos.
fábrica de gafas,· peines e bofun dad(
brica
,
.~igw.esa
Esta
sección
~
ou
a
n~~ativa
do
Comité
A base económico-po¡ ítica a situación estábel da exlígrafos IPECSA. .
Noel E~
A facto ria .de Vigo, con .iase dedic-ar a fabricar espu- a regulac 1 ~n temporal. Ne~a desta regulación agora pre- portación de coches da mare
mais
127 traballadores sempre foi madós para a indústria autó- asamblea s1nalouse a postura tendida ven ser a transfor - ca que se está a dar a través
dida
en
da empresa, que nos anos 78 mación en horas de traba- do porto de Vigo.
econorn icame.nte
ben, motriz
medran
;. En Torrejón colocaron.:-a _e 7~ tivo baJances positivos llo do esforzo humano e laVese, en fin, que todas
. mentres a madril·eña., eón 220
s1dade
·empregados, dos cales o 45 sección .. de ·peines e bol ígrc~- . ·mentres gue ·- o ~e 198?, boral que representan os as multinacionais do auto·
zación
por cento ·son técnicos e ad- fos, riunha nova factoría que .ª _prime1ra vista seri,a 1.500 obreiros que di a em - movel están . nestes intres
xuntarr
ministrativos e no restante constru ída non hai moito e negativo ten ~n xogo de nu- presa que sobran. En rea- pre-Mercado ·comun, a facer
vez ao
hai 60 homes eventuais, n.on- nesa mesma direGción preten- rr_ier~s, no_cap 1tuLo de amo~ 1idade, a regulación leva uns regulacións de emprego para
ideas...
tivo máis .balance positivo dian instarar o domicílio so- t ~zacion xa qu~ e~ ,1979 fa.1- obxeétivos máis claros .
botar fara a todos aqueles
máis de
O primeiro son as . facil 1- que no seu plan de aumen·
q·ue o de 1980. Pala contra, . cial de PLANOSA mais non · se_ u~ha amort1zac1~:m de sei s
de dua~
·o de PLAN OSA, é aparen - ou deron por impedimento le7 mlilons de pesetas que se au- dades d@das agora polo Go- to de benefícios están a es·
Nova T
al ·
mentan a 22 en _]980, sen b' rri o , ra a import ción de
·
temente _negativo'.
tor! irl 1
máis m
g ·
au mentar o· lmovli1zado Mal
go un 1
t erial.
de
dice
Tras a asamblea, deuselle
."
~¡
ñer
...
por parte dos obreiros un h
h..~ ~,.A
DISCOTECA TAi-TAi
ALLARIZ . i
:
~
~·
I¿,
"ALGO"
DIFERENTE
!·
resposta en firme á Direcci ón
: ~ ,,,,, !it".lllllA
NUN LUGAR DIFERENTE.
~
lPe qu
da empresa e despois en t rei
~F.~~'~\
!//~~~
.
Aberta.sábados ta(de e n01te
·
! relaciór
gouse na Delegación de Tra
~ tl~•P•~•lft.~
e dommgos e festivos tarde.
:
da can<
bal lo. Segundo fon tes dos
i •~f:: ~111111~1~ ::t1..
, AP~RCAMENTO._PROPRIO
! américa
•
·~~a.:..;¡a.
,
Situada
na
carretera
xeral
·
·
,
obreiros, parece . que ,t al
i ~ · · Zamora-Santiago, Km. 515
¡ bana?.departamento ministerial es- :
ALLARIZ (Ourense) . ...~ ...:·
tivese de parte dos enipr.esá·.· .Hai t
rios, pois xa mandaron nove
treita .~
denúncias, desde 1978, e
mezam1
nengü_nha foi contestada . O
das
Am
mesmo día de entregar o cdndor
dur
ra-informe na -·delegación, ·
non
e~
ante a presénCia· dun grupo
nou
Ce
·de obrei ros, OS'' poucos eA'lTen
testa. ,
pregados que .nela ficaban
o que
eran 01
ás doce da mañá quixeron pepide.
tro, e a
char-a porta, pero impediuno
De todo.s
zabamo
, o Comité de Empre$a.
soais pr
os precios
Agora, están a esperar a sono inte
e dimensións.
luci ón, .mentres as· cantas aincias, . de
Pensando·
da non están moi claras, nen
cer. a 1
en voste
panorama dos obrei ros.
Santo Do~ingo. 9
. . LUGO.
entón
Tfnos.: 225461-224458.
Protest<
.
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Silvio Ródríguez naceu .na prov íncia de. La .Habana, no ano 46. E un dos máximos,exponentes.da primei~a xeración,
despois do t riunfo da Revolución,.da Nova Trova Cubana,.movimento que ten as sua~ raiees na
'J"rovadoresca cubana existente hai case un sécu lo e que hoxe ~grupa a 111ái.s de mil persoas. Através de cancións .
·
suas tan coñecidas como Te doy una canción", "PJa~a. Giron" , "Testamento" ..... , . ·
Sil vio Rodrí9uez .vai reflexando non só as sua~ vivénci~s per·$Oais senón tam.én a realidade da
Revolución Cubano que como el di ~ 'deu ~por:t~ nidade a todo o mundo".
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Vigo
;tos de
1

de

SILVIO RODRIGUEZ

os pa í.
i en.te
taban a
3QUnda

~Na Revolución CuJ>e1na partici p~u· todo . pob<> 1 1
.

1

IOS PO.S·

3r unha
C.E.E.
in suce.
:eitadas
! conse1 públi)allado·Jse aun
non vai

foi que
l(aneiro
brigad~
produ.
·gumen.
. exces1-

traen tício eco·
uns 'be"
millóns
1 30 por
1das sigs de·pe.
orrarian
salários
stración
moitos
\

1gadirlle
da exda mar·
a través
e todas
o auto·
s intres
a facer

lttt•t;f/'"
LARI Z . 1
f
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:
1

.
'1
'

'

..........'''·

. ¿Como e por qué naceu a
Nova Trova Cubana?

lPe qué xeito se viabilizan as
· relacións entre o movimento
da canción social en Latinóaméric_
a e a Nova Trova Cubana?.
·
.Hai unha relación · moi es· porque. cando. nós cotreita
mezamos a traballar na' Casa
das Ameneas
,·
o fixemos arredor du~ 'centro, que agora xa·
non existe, e que se denomi·nou entro da Canción Pro- ·
te t
s ª· . s no·sos con· certos
er an organizados polo Centro, e a medida que pr fundi~.
~ab.amos nas_ relaci.óns perºª'~ profundtzabamos taméí(¡
. ~io 1ntercámbio de experiéh&
as,_de gustos á hora de facer a , ·
, mu~1ca que por aquel
enton se chamaba canción
Protesta
or
. · Mesmo chegouse ·a
ganizar un festival 110 que -

o

9

-

,

¡'

•

1
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.

-
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' festacións cu banas e .con que
critérios?

e despois da Revolución?

'Real mente non che podeEn princípio, nori creo rí a dar un ha resposta global .
que dependa tanto dos cub a:. ~ e- científica · dese fenómen o
nos · o feíto de que se coñ e_:,, porque n on o investiguei. Pe· zan máis unhas- manifest~~ ro o' que si che. pojdo asegucións artísticas que -o.utras, rar é que os galegas que
porque nós · t ratamos de di- foron a Cuba antes· do t riunfu ndir a nosa culi ura inte- fo da Revolución -con moito
gral mente·. En Cup_a non hai trabal 1o se fi xeron con penada que. prime sobre as ou- qÚenos negócios. Despois . da
tras causas. Dáselle moita Revoluc ión , moitos airida esi mportáncia á actividade 1 ite- tán trabal landa nos seus ne_rária, e nes'te senso ed ítan- . gócios. Todo is.o foi naciona se un ha cantidade · extraor- lizado, en Cuba non existe
d inaria ao .ano · de · libros, a propriedade privada n_o senidácticos e de texto . A-dan- t ido de xesti ón económica, ·
za cubana non só se coñece ainda que si existe o ben de
pola acti'vidade que despre- uso pa rticular priv9do e ningou o Ballet Nacional seoón . guén se mete ~ iso.
tamén por outras afirmáción.s
como é o Conxunto de Dan- --As vosas cancións, e máis
za: Nacional, Conxunto de en concreto as tuas, deixah
Camagüey. O _
cine non exis- traslucir un certo sentimento
tí a antes da Revolución ,e ao de an~ústi a, lé un sentimenpouco · tempo do triunfo re- to existente socialmente?
vol ucionário ·mesrno se falaba ínternacionalmente dunha __ Nas miñas canc ións é a mitscóla Cubana de Cine. Res- ña situación . real a que refle. peito da música ..Jradicional, xo . Tampouco penso que hapor razóns de gustos e de . xa un cariz nostálxico que
areas, hai zonas do mundo ven dado por unhas caracte·que tradicionalmente· . foron ríst icas persoais. Cando fa lo
· máis consum idoras da músi- da tema'""tica social ut ilizo ou. ca popular cubana bailábel t[ o esp írito .e quizais isa veque Éuropa·, a non ser naque- ña a dicer que debo preocule_s anos do pulo do bamba, parme un ¡doucó máis do que
do c;ha-cha-cha, f itos e ·ritmos me rodea e · menos de min
que se instalarán e se ¿foron mesmo e... tamén pode quecomercial izando poi as gran- rer. dicer que - escol lo para
des multinacionais naquel . falar de min os moment os en
momento. En Latinoamérica que me sinto triste ...
hai moitos países que consu.men a nosa -música, causa lComo foj e como é a adapque non sucede no Estado es- tación da mocedade cubana
pqñol , penso que por proble- ao proceso político e social?
aqordo final.
· mas de gustos, '. entre o utras ·A xuventude cubana non
v
-.razóns. E na plástica, · apesar
se
adaptoü, participou de
l.Como explicas o éxito das · - de ser un ha especial idade
cheo no proceso revolucioná vosas
cancións
entre
a
pequemáis
reducida,
desgraciadalComo se configuran e canamente-, xa que .logo, non ma- rio cubano ...
l izan as relacións dos inte- na burguesia de Occidente?
Si as clases populares tive- siva, deserirólas·e un traballo
lectuais co Partido Comunis~t;_n acceso a adquisición de moi interesante polos mozos lComo se integra en Cuba s~
ta Cubano?
discos, se a Universidade poi- 8 de feíto aJguns pintores cu- cialmente o home·de cor?, lé
• Hai que ter en canta que deran ir Os fillos de obrei- · banas obtiveron alguns p'ré- asimilado p-ola poboación
m 1os 1·nternac·1ona·1s·
·
branca?
moitos intelectuais son mili·- ros e 1·abregos e mesmo poi· ~·
tantes do Partido. No caso deran comprar ·a nosa. músiA discri-minaci óri interesacontrário, o Comité Ce.ntral ca · quizais tamén chegáramos lCoñeces · a pluralidad~ cul,b·a unicamente aos explota~
tural-artística-literária
do dores e de certo era unha sido Partido - ten unha dire- a eles ·
,Estado
Español?
cción ideolóxica que atende
tuación que se daba. Despois
os, meios de información. Es- lA vosa música ten ·éxito ~n·
·
1
da ·Revolución, as, Universites compañeiros son os que ~re os sectores popu ares cu. ·si, coñezo .. . sei que hai dib.
?
dade's, as praias abr íronse aos
o. rientan e supervisan todo o
anos.
..vprsas
nacións no . ·Estado· .negros e non sb aos negros
~
traballo de dtscusión masiva,.
Si, sen c;Júbida alguhha, a español. As manifestacións ·senón tamén aos pobres. A
todo o traballo · culturpl e nosa música chega a todos os ar.tístico-Uterárias-culturais t
discriminación máis· grande
loxicamente existe un estre1- sectores .. : e non hai que es- de cada unha delas teño que era a que t iña o rico co
to v.íncu~o entre dirixentes e . quecer que os fillos de la- dicer que non as coñezo . a.· pobre, fose negro, fose -bra·nartistas porque os artista? fa ~ bregas e obreiros son os que _ .fondo ...
co, fose .... o que fose. A
Revolución deu - oportun icernos as ·c:ousas,· e eles, can- están na universidade ...
do teñen interés· en prepalComo valoras a preséncia dade a todo o mundo .. .
rar a1go, con tan · con ·nos · e lComo promociona o Esta- dos emigrantes galegos na Cu-deste xeito cheg'amos a un do. cubano as diversas ·mani- · ba -de antes da Revolución. )<OSEFlN~ L. CORRAL

A Nova Tro~a Cubana
ex iste porque exi ste un mo:.
vi mento trovadoresco en Cuba desde hai case .un séc u~ o.
A med ida que fo 1 evol ucionando houbo u~ re levo .de
xeracións, a guitarra fo 1se
pasando dunhas mans. a ~u
tras. Nós fumos a prime1ra
xeración de Trovadores que
se deu despois do triunfo da
Revolución ...
tiñamos
daquela entre dez e_ q u.i nc~
anos.· Comezamos a princ 1pi os da década dos 60, compoñendo illadamente. No ano
67 creamos un grupo na Casa das Américas, organismo
cultural de achegamento con
América Latina, que conx untamente co ICAIC, Instituto
de Cine, - brindou todo o
·apoio á Nova Trova. Lago
comezamos a facer música
dentro dun grupo de cine ,
Grupo de Experimentación·Sonora. Esta foi unha etapa
de aprendizaxe musica l na
que estabamos catro dos
fundadores, Pab lo Mi lanés,
Noel Escola, Eduardo Ramos
e mais eu. Despois, e na medida en que o movimento foi
medrando, aparece u. a nece.
s1dade de crear unha organización que nos perm itise
x.untarnos po lo menos unha
vez ao ano para confr on t< r
ídeas...
Hoxendia
somos
máis de mil e xa se pode faldr
de duas xeracións dentro da
Nova Trova Cubana, nós e os ~
máis mozos que t raen consi' go un novo alento no xeito
9e dicer, no xeito de com po- asistiron tamén alguns eurqner .. .
peus.
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· KAo1oN.AL
"Valeiré>~"

·--

de Cesures
.

1.º (

...

.

Mata los .de falne coa

.Cer
" t~ban en terra,' mais como ti-

Máís de catro meses en
paro forzoso, cos aforro~ a ·
agotarse, dia a diai a buscar
solucións, recurs.os,
'
. escritos ás autoridades,
multas, ·expedientes, as r·eQes
dos trasmallos requisadas
pola Comandáncia de .
Marina, .. :.. son moitas as
circun·s táncias que concurren
na vida dos valei~os
de 'Cesures
~
Son ·xa trescentos 'anos de
história, , sempre pescando a
· sol la os homes de 'Requeixo
e Cesures, "valando" o p~ixe
coa auga até as rodillas mesmo onde agora as ·areeiras levan escabichado o · fondo do
· ri o cara a deixar máis de cin·co' metros de fondo. Son· 300 .
anos · d.e direitos adqueridos,.
río abaixo.
·
0 -· dia vintedous de ·de.cembro pasado comunicouJle
·tódos os homes que Jraballan nesta . ar:·.te · que non.·

a

. na_n o vento en contra, unha•
frw do su!, eu non oía nad
Eles estaban pola bOnda n ª·
te do ria.
or.
;Dde sub;peto vin un tiro 00
pe . o . ar_co e funme PUií
arnba e ao. c~egqr ás Trec~
Cruces, a~naron . unha des.
carga de tiros; a min ·e máis
a outro.
Cando xa os coñecin uri
pouco máis arriba da P~nte
de Catofra, mandáronme ir
para a . terra, mais eu seg(!in
para casa xa que non /les vin
nengun un,iforme, ainda que
sei que eles tomaron o fófio
da miña lancha.
Fixeron lago unha denúncia dicinrfo que o barco tiña
impactos, recoñecendo que
dispararon, mais non se atopou/ nengun en todo o casco.
Po/a contra, eu fixen outra
polos disparos, pero debe estar na pape/eira ". .

As areeiras-cambiaron as conclicións ecolóxicas
dorio.
culpas. a~ora •. so~; par~a, os vale'iros.

As

· vender·.. Dificil- re2ho, verdádeiros
·
'podían faenar m;áis con ela
levan para
asesinatos f1llos de puta, que.din que esque as Cofradias sol icitarapr ·mente· ·p oderia ser esta un ha ecolóx icos, un cámbio ' das taba' a col ler salmón e que
·1
·
·'
__ ,
/ b 1en
. t a1s
· e da n 1·n ven ·as actuacións das
a sua 1
ega 11zac1
on ( sobre to·- razón, xa . que .os mesmos con d.1c1ons
am
do· a de Ria.n xo) debidoª que · valeiros din (1Ue nu_nca col le~ can le do ria, élfondando 8 fa- areeiras, nen aos das -pesquei~fonaban e matabar:i os ero- o marisco, xa ,, non porqu·e cendo ·que a auga salada suba . rasquecollentaménsalmón" .
ques .
. · non entra no· c;:opo da sua ar- río arriba até onde nunca
- En parte,
culpa da situaSegundo os próprios ma- · te,, senón porque · se ~ntra~~, · ·chégou,: non son c;is únicas ·dón tena un "valeiro" que se
riñeiros, elessempre traball.a- ' estarian _dispostos a fac€.r c0usasquequeiman o U_lla. • dedica ao furtivismo do salron como
1ím ite máx-imo máis anc;ha a malla da rede ·. · Están tamén os lavadeiros rnón e da lamprea, pai e resafora na enf·llaciqn ée- . para qu·e. safra.
de mineral do Deza,
a co-· ponsábel dunha faf!lília moi
mitério c;ie Bamio-Leiro, até
1..
...
•
tío -arrastran canti~ade dB té- numerosa e por quen o ICOonde chegaba .moi pouco b~r- ' · UN -RIO ESTRAGADO
rra . e resídüos, uri dos ·maió: NA, traduciu a persecución
bereito. Agora ben, qado que
E QUEIMADO
rés
cont~minantes polas e todos - os valeiros. Ou sexa,
este ano chov~u pouco, o ·. .
:.~,
-. . contírwas · enxurradas que que·· xunto coas Cofradias,
marisco subiu pola· can le do
· Oüe bon· seria . para o · rio' p rovocan, , sobre todo, nestes qu e non os deixan pescar
rio . arriba e ha'L croqu~ até en.
Ul~<;i que fosen só~. os már)~ tempos en que ' a chuva · é porque matan o cFoque, está
CatoLra.
· · ·.
ñerios cesu.r:eños ·os que fixe-· · pouca e baixa a terra pouco . 6 ICONA, facendo un doble
·. ·Os · razonarhentos dos m@- ·ran -algun ~.dan o nel : Mais pá- cldu ída. .
·
frente· contra un ha xente sinrJscadores, _arte ~ aproveitarece · q_ue algo raro hai detrás
. · ·, .· - ·
·
.xela, traballadora.
. I
.
d
,:.,¡
• •
d
.
n .. Tam@n estropean o ria .os - Por riba, acaban de chegarmento comercia mo1 ,. novo,
e to~o isto, segre os meo -. . . mohos .furtivos, os ·que nas
xa que até uns 25 anos ou
fes'ábeis; .qué só ven p~ra eles . p.esq,µeiras da lamprea col len lle, a seis deles, as notificaquizais trinta; ca.se todo ia
No r1o UUa, ' hai máis -de sálm6ns, a FI NSA en algunhas cións do expediente da Autopara· estercar as leiras e mes- c~ncoenta · barcos-chupoQas- oéasións e a polica auga, tan~ ridade de Mariña de Vi lagar..mo S(i;) · pale~ba ao· mar . as ciqu~ se de.Qi_can á~ extra.~ción to . embalse como hai (neste cía, por pescar con trasma.:
. galas, é que
o~ ,. "valeiros" . de 'area para a Col}struc1on,- a_ caso so o de ·Portodemouros) llos en augas .. proibidas, ou
matan ·o cro.gu~ e mesmo o '. maior parte déla moi má; xa
sexa, de pontas para terra.
q~4e le':'ª mciita salu. ~rida~:Je'. .
Non marre poiS r.O marisco . A história dos expedientes é
En prínCípio só tem·en permi- . pola 'actión de 20 níadñeiros. unha história da decisión de
so . para ,..trabal lar 'das . Torres Mais ben, se desaparece . é sair pescar como· fose antes
-a-e Cato·ira para· arriba, polo . porque
area se vai. Ainda de morrer de fame, que os a· rio., e se baixaban tifí-an unha . nón se sabe por qué nen por torras estaban a agotarse e
série d.e multas q_Úe se ·tradu - qué n_
Gn,
cargos da Cofra- son moi-tos en ·cada casa.
cían en 30 :. 000 :pesetas a pri- dia de ~ianxo, -~geti_stas, n.o n
me ira vez, outro . tanto e un ·de~uAc1arr aos are1ro~~que
As z,a patil las coniezaron a
mes ·o barco amarrado na se- _,_. b_a1xan das Torres. Ma}s. ~ , ao toller lanchas á altura ·do Co1
:
'
~( fin e-ao cabo 1 o secretario io.- léx io de ' Bam io, lago por'
•

ª

par~

~ue

ª
ós

. ·gunda, mentres que na terc
8
ra . so~ .50.000 pesetas

!e

seis

meses amarrado.

- 'Se ]Je vai viaxar .
fagá turismo . _
' na· "casa H ' . . ·

Até agora só un organismo
l lo a estes cesureños, ainda
que fose un . G:lo~que llo'sacou.
Así,
!CONA ofreceuile tra0
bailo no m·o nte a 1.170pese·
tas diárias con seguro, pouca
cousa para tami1ias numero:·
'sas . E non só isto, claro Wué
pinta un mariñeiro de 64
anos ql.Jeimc;mdo malez.a~?.
¿Qnde van ir os direitos ad·
quiridos en ·300 anos de arte
"valeira"?. Pode ser un par·
che para darlle de comer aos
f illos un ha semana ·pero non
é unha solución .
C
ll . d Pesca
A
onse eria e
,
como sempre, non fai nada
Todo o máis, prometeu m~n·
dar técnicos x.unto cunha re·
presentación cesurnña á ~re·
taña francesa, para estud~
unha arte das sollas que alo
se utiliza. Esto era xusto para .
oespois de Semana .S~nta'.pe·
tfo a primeiro de maio ainda
non hai trazas da viax.e, e 05,
cesureñ6s a esperar.
·
"Irnos ter que roubar, em-,
·cerrarnos nalgun sítio, non
sabemos .... isto non pode seguir · así"
remataban a1
conversa 0 ~ "val.ejros" de Ce-

lsorna e máis arribff, nas Tre· sures.

en 'moi

ce Cruces. A un dos .que co-

bo~s .re-lacións cosque
comprá~ ~rea; . · , ·· ··.c. ·

. chegáron ,. ¡;¡té . O. _G~ancloir9, Mut:TAS A ESGALLÚ '
-. ma1s dunha milla rio ·abaixe> a
paríir da Pdrité dé Yordi de : Üs: "ya]éiros"' ~ostraban

Dó

se preocupou de darlle traba·

mi de' Pádrón. do PSOE, está

· Apesar ,·disto, os areeíros

mello.r inversión
, , c;Je ,hoxe. ~

AS
SOLUCIONS
ICONA
.

.

, , ..• ,

Neste intre tan · so o..alcaA1

·iieü, viña ·de peS¿ar chocos de do pobo, XOsé Piñegaºni
- moito máis afora e a inda ti-

res

indepeF1dente na

,

ñii o aParellÜ abordo; sen lar· dat'ura da UCD, ·está} Je~~
galo .. :T-odos os aparellos fo- · xestións cara a solu~ion. '
a · rdn requisados e cada un ten me Pacífiw, está d1spo:J~:
Carricarte. Al,gLJ_nh~ . que ou~ ~u estraA.'ez.á -. póla . .actuación un valor dé ·sesenta O'U séten -- petar. eFl ·'todas· a~ _por 'ro'·
-tra chamada á orden :: e sub_i- ·~das areeiras x-a ·que pregunta- "fo, mil · pesetas, , de tal · xeito arranxar como s.~~a . 0 Pdi·

un-

e}on''
pÓuco, '• até ' ás Trece 'bari ·"porque. a e-le's GS autori- . qué" o valor total está perto blema . . Mentr.es,_ <? comiacaCruce,s, n'o meio d_Ó· traxecto zar:i · e a · nos dannos Uí}ha , das 500'.000 pesetas. · _
ci9n un
min,,x.a ~e m boa~
que xa tiñan . ~EL máis. Con .P~,W,9ª - ~~ cu e má-hd~n9~, fo:, -~. ~áir.
g~av~ _ nó~ .é . i.~t~ . .qan· os aforras .~.)otblbdt~á
todo ainda ~traba11an porbai- ·,rai -!. -~ .':
· ~.~ . /·
.
.f-fa1 ~ t1ros·· p.olo · mew, .· t1ro$ palabriñas:.na 0:unta, .., : xa
· xo
Torre?. ·.;,.·
__.:
.
_c6ntr:a· ufl ·
:·· ·:.. .- .. .' • tn. - e
..

"r

:o·

d~s

"~
·~. c.!J~iM~::r· i.~e-i~~~~'.-.:g .ue~·toí~g:-demariñé~rq
11_e09·~~ha s~l_ug?~· .:
Centós e c.eq1('),s2~q€._ ton'elQ- 1~ n:~n~i%~9~ '. po(d(ár,_ip~. '~{~i,~p.~; '''::,"·.·~11 · ~s~~ba, pr~a.,5:tt:9:i_~9_.. ~s sonj;9.tro- m.e~ys, <l.~-~P~~at ..
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1.º cONGR_ESO DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA

Cen mil pr_imavei'as máis para Galiza / · .
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Galega" so brevivir. A 1íngua non po·
· de,serallea . Este ·congreso vE;:n .
premura que nos imp?n. o ten:ipo e o espacio,
.
,,. _
a dicilo tamén así". Pasañd.o
imos tentar facer unha cromca de1xando para semanas ~uces1vas unha añálise máis polo miúdo _ a continuación _a ler ·carta_s
do_ q~e to.i este Co~greso e do que pode supor para Gallz·~·
.·
.·
:
.:
. : . e telegramas · recebid6s entre

~ataba no ·Mosteiro de Poio, Póntevedra, o ~·1 Congreso de Escritores en lingua
r~e reuniu nos dia 2, ~e~ a case duascentas,p~rso~s entr~ congresist~s e !nvit~dos. ·

im_pori:ár1cia dos· meios de
comunicación na l.(ngua e· na
cultura.
lnterviu logo Méndez Ferrin cunha poné'hcia sobre o
o·s que se encontraban os das "Escritor . Gal ego", onde o
Asociacións de Escritores de qua. máis fixo foi· atacar ao
Bloque.
·
Angola e Cabo Verde.
Para cerrar este día falou
.
PONENCIAS
o · escri,tor perúano Manoel
.A primeira · ponéncia pre- Escorza que non con~ctou
sent d
f0¡
de 8 ' i · . , absolutamente coa .real 1dade
a a
a
asi '? galega nen cos escritor-es gaLos_?d? que versou sob.re a legos : · Alguen
se
"prena,rrat1va galega. A .cont1,nu?- -..guntaba despois ·quen trouc1.on espux:° - a sua ponencia . xer-a esta persoa.
Pilar Garcia Negro . sobre a
lniciouse o · trabal lo do úl~reséncia do nos~ idioma e da timo día cunha ponénc~a de
- l1teratu;_a no ens~no, P?ra fa- Tino Rábade "sobre a literacelo ma1_s tarde Pil,~r Vazquez tura Galega ante 0 desenCues~a sobre os problemas . C;jnto para a cont,i nuación fada l1ter_a,tura ga_leg~ na sua celo Vidal Bodañ_o sobre 0
proxecc1on exterior · .
teatro.
. Para rematar o pri mei ro
A seguinte inte'rvehción
dia de congreso falaron os esestivo a cargo de X. - lñacio
critores portugueses Casimiro
Taibo , é versou "sobre a suBrito, · Égito Goncalves, ·x.
pervivéncia do escritor galeAugusto Seabra, Mannel Fe:ga", para -facelo logo San,rreira e o- BrasileirQ. Claud i a
·tarnari.a Conde sobre "os esMu.rilo, segu.ido dun colóqu io
que sen · dúbida -pudo dar tÜdds económicos en Lín gua
· Galega".· ·.
e
. moito .máis de si. · - ,
Pola _tarde Pilar Gar.cia NeO día tres comezouse coás gro e Xosé. Mª Dobarro p re"Algun día aos nenas gaQue o escritor se negue a recollidas ao longo das di- ponéneias sobre "o escritor e: sentaron outras ponéncias scJlegos se lle ensinará este dous que as suas de.claracións ou f<?"rentes ponéncias e propos- a · 1 (ngua", ··que expuxeron
e Maio como día da libera- obras señan traducídas· en tas pala directiva da · Aso- Víctor Baqueiro, "Anxo Mura- bre .:a 1 ír1gua, paca pasar lago ao capítulo de conclusións
ción da· nasa cultura", dic1a ·c alquer meio de comunica- elación de Escritores en
do Antón- Santamarina: )foacto de clausura.
Be-rnardino Graña, Presidente ción galego.
L íngua Galega e . que se ten:... sé Ramón P-.éna chegou --un
Ao longo de todas. as
da Asociac ión de Escritores
A resolución comun de tarán poñer en prááica.
pouco tarde; polo que a sua
ponénóas e deb_ates quedou
en Língua Galega, no acto de non publicar nos- meios de
.
ponéncia 'foi _I ida · a médi9s.
:unha· cousa , · clara, · que o
clausura do 1Congreso de Es- comunicación trabal/os can- INAGURACION ·
Foron sen dúbida 'estas pÓ-problema da · J·íng-ua galegá e
critores en Língua Galega.
do noh se reciba unha renencias das rrÍáis .interesantes
As "Cen mil primaveras muneración digna.,,.
A inaguración deste con- do cohgreso, · desatándose dos escritor~s, -galego,s yrecis1 .
máis" das que tamén falaCreación dunha sociedade greso que tivo lugar o dia anha ·forte discusión ehtre. os dunha soluc1on. poi 1t1ca que--pase p"olo poder de décisióñ
ba e que eran o lema do con- de autores galegas através da dous de maio abriuse cunhas partidarios da -' normativa do
gal ego.
greso serán posíbeis sobre cal se devengarán os direi- . verbas -do presidente · - da
ln$tituto da Língua . Galega e
todo se se cumpren as resol u- tos de autores.
'AELG,
Bemardino Grañ.a os lusistas. Ao final deixou- PONTO FINAL .E ·_
cións tomadas :
Reivindicación da pre~én- que resaltou a · importáncia se ver que· se - pGldia . chegar SEGUEEste 'Congreso rexeita todo cía de autores de teatrC? deste congreso e dos escri- a · un acordo e que _hab.1a
recorte na liberdade de galegas na TV.
tores galegas na toma de outras
discrepáncias máis
Foi . ademáis este en·c onexpresión. A esixéncia dos
. Escota galega e en galega conciéncia nacional. A conti- fondas que as· p.ropriamerite. tro· unha. ocasión~· de conviméios de comunicación esta- a todos os niveis.
n-uación tomou á palabra R.
lingüísticas. -,
véncia -.importante -entre os
tais, rádio e televisión que
Que se corrixan os erras · Dieste quen manifestou a ·1eSvbiron logo ao estrado.de · escritores galegas,· moitos -dos
nos seus programas utilicen a e os enfoques erroneos ·sobre . d ícia que lle producía este oradores, detrás do que se
cales· -non se coñecian perYlngua galega. Que todos o a líteratura !falflga no ensino.
congreso, despois 9e faeer contraba un mural . de Mol.- · -soalmente ainda , que fose ;
meios de · comunicación non
. Derogación do decreto
un paseo emoci'onado polo des, os integrantes do Grupo -abúndante a -correspondénreduzcan a ''gheto" as se- bilingüismo.
_ percorrer dos literatos gaJe- · Rompe_nte que falarón . "so- da·.
,
ccións _de cultura · e literatuO uso do galega na admi- gos e das suas relacións. bre a· actitude . literária" ,- e - P9ra rematar quixeramos
ra galega, poñen(lo ao fren- nistración.
Tomou a palabra a con ti~ Manoel Cuña Novás". "a poe- facelo · co s·aúdó · do · prógrate a un especialista nesta maProposta dunha xornada nuación
Carballo
CaleJo, sia".
ma:
.
.
_.. , . .
téria.
.
de lingüística sobre norma- . que ·despois ·de afirmar que os
. A tarde~ deste dia tres .
"Este 1 En'contro de Escri- ·
Reivindicación do acceso tivización do ·idioma cunha vellos quixeron deixarlle paso comez.ou cunha ponéncia tares en Lír.igua Galega, non·
do escritor galega aos meios base de acordo de dez pun- "a mentes máis activas e pe~-- $:Obre -"0 es9ritor e 9s _m eios só significa a autoafirmación
decomunicáción.
tos que redac..to~ na sua po- nas máis lixeiras"., manifes- . de Co1nunicación", p_resenta- das nasas Jetras· e do nó~o :
. Maior participación do es- n~ncia Victor Baquéiro. . .
tou que o gue seña a · 1 (n- :. dá: por Víctor Frei·~anes, Ma- . idioma dentro 1 .das amplas -.
Critor..
.
Centralización da re/ación· gua galegq ·depe(lde dunh¡;¡ ad- . nolo . R ivas; Alvárez .Póuséf e coordenadas . culturais do
Posta en marcha .do tercei- ecoiióíriicri de · autor editor · minis~ración · 9,a.lega afirma_n-· ' Margaritá Ledo. quedando de -noso - país_, e _do -mundo ~ni
ro ~~~al de' TV e dunha cdrta pvf un can/e unitário xestio"" do as1mesmo que o que 1,ms manifesto, tanto nas - ínter- . vers~I formado _palas- difeemision · dé · Rádio . Nacional nada através da ' Asociación homes · torcer~n , . ou~;os .- ~p- vencións como no colóquio a rentes culturas e- pob<?s, seenl Galiza .exclusivamente en 1. de .Esiritorés. . _ ·
·
mes poden ·end1re'.'1ar .
: . <.. · 1'1fY~!!)''
"·1·~~ nón un anov9_merit9 da -posa
ga ego_.
.. ,
, ·: ~ . . Elaboracf.ón.~ .. :.d_un _· e~tu_do -. _ Ce~~ou es~e a~to __d~
a~~it~?e 1 !te~ári~ ..e d.e crea:
d A_.'. creac1~n. ~unhá faeul- sobre -Jrrf3;gular1dade~ _e .ar-.· gur.ac19~ A!:o{lso PexeQ~e1r,o,
_
.c10.n ; '.~ . ·da _ d1aléct1ca d.o
ad~, de , C1enc1a da /nfor- :'<bitfariedades notrattJ dos au- . ver·g~de_1~a- alma mé!ter ~~$, .
ser que ·se. sabe · -qu~ é nos
~aci?~ _na. ún_Jversidade ga- · tor~s por ·parte ·¿¡e editores 1e Cón_greso e sobré qu~íl_' (e.: · . ·
d~
~Tt. ~ ; espácios · li_b-res c:fnde se ata~ ~ · ·
eY~ .e ªº-.Sf!rv1c(o. da L.íng11.~· -: e.)neio~:. d~ ·compnic.a..~lf?n. _, . ,: 'Gq€~_-:- -~~?P~·:q., t~a~~~;l~\º~<W~
, ~ L!NAIJ/~: · ~+' ~ . P~ .·-a qt_mó~.t,~f9. ,~ impresc1n-. -.
'd /ltur~ da nosa comumPropiciar aó max1mo o . g_ an1zac10~. ' , : · .. ~· .
·
.
, -,·:dib~I -e . nece~an~<para sobreaAe noc1on~I; . .. · ··: .: . - - ~ontdctq: ··~pa ·-~~te~ª-~l!~ª . na~ --~~ . \ Ü S~crnt_~rio : ;·da. ,AElq
, :. vivír e sof.)~r~:':~,-- .-·-.:·· '.·:. _:" _
emiso~~;~;!'ºRM1med1<:'ta_ ~as . . oreas. á~r-expre_~l<¡JP lifSf!~.flr_a~1~.~ ·:,:g1~~ -~~idu~ .~n~t~~~·S'º': '.' ~l:Je
.. -.. Aquelesbqt.1~ nqn ·g~.1~,er~l'.1 ....
das · .. ·. . . : xa so 1c1tq-~ leicii: ·,:.,', ".\ " ,·\.),_,::. ;,., ·,.~,. ;, ·. /( . :o·>e.x :.:º Jm.ei::r ... :·. ·<os · Pp os .
-." · · dia-logacsa eraw_~o~. que. , s..
',
met:r~que'.e_s ·q'(~ se comp!o~ · · S~car · µn~-°'f~v.rst~ _ bi"!én~-.· a~obapa~()S e ppa~19n~J1.sm~
... .' .·, '_:. ·. .. taban case todos :o~:que ~on . . . . .,- ·
.. .'· ·.'1:-.a. ·en}Jtlf exclusivo-· suol. ·
,·
. {. .
son--s.i.ntomas que ma.nifest<;in ,·
·
· - ..
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• PONJ"EDEU.ME
CATRO NENOS :·
INTERROGADOS POLA
·a).JARDIA CIVIL
.

EXPED·1ENTE D:E ...~- -REGULACION TEMPORAL
·EN SIDEGA~A
.

longación da autopist~ · ~té .o ··su1 ·
de . Santiago, aparcámentos .. sub- ·
· terraneos . no p.e rímetro do caso ·
vello, vlverida~· :sociais... ningúén
· sabe onde foro-ri .parar e iso ·que .
·· xa · hai máiLdun ano ~ que foron ·
. .
teitas polo alcal~e.

' Os rumores .que· circulaban ao
· resp~ito dun posíbel. expediente
Catro país de al unos· do ·colé· . de r:egUlación. temporal para Sid~xio. ·~couceiro Freijcimil" ··acaban gasa acaban de ser 9onfirmados.· O
de denunciar diante da A~ociaciÓí) '° Ministérfrj de Traball"o; Sanidad-e · A INSCRIPCION GAL.E GA
de Pais o interrogatório ao· que se . e se·guiridade Soclal.admitiu ·O" ex- ·. _- MAIS' AN_TIGA, Et\! : , ·
viren sometidos os seus tillos, en pediente de regUlación que a em- ·ALLARIZ
.
horas de clase, sen que estivesén presa presentou, que po·r un periototal
presentes
nen o director nen o do ·de seis meses áfectara
Unha . lc>usa de -sepulcro con
tutor dos rapaces, de idades que da plantilÍa, uns 562· trabállador~s. " ,
inscrip_ciór:1s ~n galega · acaf?a de
oscilan entre os dez . e os catorce
ser descoberta nas excayacións da ·
anos: os· interrogatórios baseá- DESPIDO DE VINTES~-TE
Praza Maior de Allariz.
banse nos sucesos acontecidos en TRABAL LADO RAS
".-'. ~. suadataor. i.xinalead~anodito centro .nas vacacións de Se' 1. l90~ e tras diversos cámbios
·(j~
mana santa.
.
.Despois dun periodo de . regu- . e actualizacións, hai que pola en
1.152. -Trátase, pois, dá inscriplació_ñ
de seis meses; vintes~te traINDENIZACIONS DE
dón en galego máis antiga entre
balla<;ioras de "Confecciones Age,
FENOSA AOS
as co~ecidas.
·
S.L." acaba pe ··receber a :notifiDANIFIC.A DOS POR .UNHA cación qo seu ·despido, despido
. ~ RIADA DO AVIA_
irtipor·cedente ·porque o cantr~to___ PRESOS ·oA.CAR.CERE
entre as: traballadoras e a .empre- CORUÑESA EN. ·FOLGA DE
Segundo f.allo feito público o sa es.!_aba_en suspenso.
FAME . ·
·
pasado sábado,· .Fenosa terá . gue ·
pagar máis de 126 millóns de ·pese.·. Desde o pasado xoves, Ma.tas ao 178 danif.icados palas riadas DIMISIOl\I DO ALCALDE
_noe.tP~-rez· Mahia, e Xosé Ramón
do Avía en 1978. Os daños produ- DE SANTIAGO
. · López Moscoso· levan adiante
círonse· en d~cembro do 78, ao
A inda que hai versió_ns ·de que· untia folga .de fa_me por negárselle
ser inundadas vá.r-ias fincas e · edi- ·
fídos das ribeiras do Avia, ~ras a non via dimitir xa :que o ~eu par- a pr-áciiea-das· probas que- eles mes,, .
apertura de ·comportas . para desa~ tido (U·CD) vai atender as suas . mas sÓlicitan.
laxar o .crecinte voíume 'de . auga . peticióris, o alcalde de~ Santiago·,
ac.umulada palas intensas chuvas señor SoutQ Paz, preseri~ou no FOLGA DA FLOTA DE .
que se rexistraran : na comarca · seo do seu .Partido, que n~n no da . -ARRASTRE NA
. Corporaci.ón., a .dimisión do seudo Ribeiro.
·C ORUÑA_cargo.
Segundo as · suas ._ proprias
XORNAOAS 'DE
- Até o peche · clest-a etjición
declaracións, . as razóns da dimiCOROS GALEGOS
sión vef.ien dadas- pola obstru~iór:t . mantiñase a- corwoeatmria d6folga
indefioida~ ·ª · partir do. xovesL 0iá
do ·seu partido á formació.n defi. O vindeiro 31. deste mes·está
nitivá do Patroqató. de -Santiago: .7' naofl9t-a de arrastr;e do--Porto da .
prevista a celebración das Xoma- . e mais á ubicaci.ón definitiva do . Coruna, 'convocada- po( LNlG,
centr:.o de T'7G na cidade comp~s: · · CC.OG e UGT de' ·cara ·a lograr a
da ·de 1rmaridade de Coros Gale·
gos, na qu·e participaran t:inhas ~- telaria,.
,
,_
_ . negqciación do primeiro coiwénio
Nunh~ riunión que
14 agrup~cións. · ·
·
Outras peticións, e.ornó a pro- do sector

ªº

·.

·

R~~10 ·

·· m~~t~v~~~~ · - os '· cotnpo,ñ~~tes aa:-- AIBAOEO ..
comisión ·negociadora 'dó . citado ·.
.
convénio, ·as· .armadores . mar:Íi- NOVO ·ALCALDE
feStaban que contestaria .a ,to·· ·
reivindlcacións · dos
. ~ sá.b'adó p sado foi ele .: ·
·das · .as
9
trabaJladores si se desconvocaba· a· nov~ alca.lde en Ribadeo A txi~o
folga. · Non,. obst-a, nte, . as tentrais . "" , · L,
· n on10
1V1art1.~ez ope, cabeza de listad
sindicais soli_citabaln · "'a contrao- Candtdatura Progr.esista ln·d a
. ·
epenferta patr.onal· ao convenio e mos- ·d t ~
. ~_n e, e o terceiro alcalde que se.
traban~· paricilarjc;>s de dar, o mar- ~
d
· tes, e ante da asamblea de arma-,
"'~. -!lome~ ~ · :desde as Pasada 5
4 e.Jv10Qs·mumc1pais.
dores, contestación si se de.sc6o.::,
1
vacaba ou 'non a folga.
/
,
.

DEN·EGADO O
EXPcDE.NTE
....
DE REGUlA-CION PARA
. "LACTAR 1A ·
CASTELLANA"
' O Min~sterio de Traballo, Sanidade e Seg'\Jirdade Social, por
meia da Direccioo· Xeral de Em ~
prego, ven de dénegar a petición
de regutación de plantilla que solicitou.. '~Lactaria ; Castellana",
mais coflecida pola ·sua marca
.comercia·1 Ram, • para rescindir
o contrato.· de traballo de 225
em.pre~ad.os ·dos 650_ -qu~. compoñerr o · total da sua· plantilla,
.p.orque, - segÚnd.o o · Ministerio
nor:i · é ... a farma de soluesta
os pmblemas polos
cionar
que atravesa ~ empresa.

111 SEMAN DE
PSICOLOXIA DE
GAEIZA

..

O PARTIDO OBREIRQ
GALEGO DESAPARECE

Nunha . asamblea celebrada
de · .sen"lana · o Partido
Obreiro Galego (POG.) decidiu
disolverse e que os seus militantes
se integrasen /en Esquerda Galega
(E.G.).
.
Asi, unha vez máis cambian
de siglas os mesmos militantes
querendo encontrar un campo
pelítico próprio.

est~ ,fin

MUROS
APROBACIOl\i DO
PRESUPOSTO MUNICIPAL

•
No último ·p11Jno cele19rado na
vila de Muros, ven de-ser~ aprpbado
o presuposto municipal nunhai
cantidade de m•is de setenta e tres
millóns ~~pesetas .

·Até o dia 9, celebrase en
Mais cie. 30:<~00 persoas visi:
.Santiago, a 111 Seman de P-sico~
loxra de G'aliza,· na que se tr.ata- ..tan!)rr, :u ' _ -dorniago pasado, a
ra fundamentalmente ·o problema XVllL ..teria do ·vifío do Ribelrn e
.da droga e na que· participaran que foi clausurada- coa-entregad~
especiálistas de todo o Estado na prémios .aos garrndoras do concur·
so de viño·e dibuxo .
materia.
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niz e os intereses capitalistas en
africano,
anticipandose · os
-xeral :
escritores a loita armada (: ... ) xa
"Aquí fái falta orden -dixo
que os escritores angolanos, m~·
,y ·YG)D ~
Arzallus , especificando enseguida
5-V-81
zambiq~eños e caboverd!an?s t!·
4-5-81.
-"" 'lfi,IV\..
de ·que "prden" se trata-. A·eses
ñan desenrolado a sua propr!a loi·
.
. ,
no 222
que se amparan .en ·asociacións de
Ate' 0 Consello de Mi'ni"stros . ta a ~ravés da literatura.
"( .... ) O .bon
facer musical dqs
viciñás porque non gañan nas urd 22 d
·
··
cantant~s e do grupo dos tres múos· catro· grandes de Es·paña
d" ·
d
a
e ma10 non vai haber Dele.
.
· .;., b.
( )
nas, é.ada vez que as un vara e gado · do Goberno p'ara Galiza .
.s1cos que. o~ c¡cornpana an ····
nón celebran .o Aberri Egúna. Nen
pau a esa xente (dirixiuse a Jon .
vi use empafiado polq rixidez dun a· ·UCD n.en 0 . PSO-E . nen' 0 PCE
·castñares) estás axuda~do a Bi 1- Pensouse
d
· d no dia oito, .pero
. servícjó de . orden qlle·, . seguindo ri~n AP . . Bon ... eles:· saberán, ñós
a ema1s e que ainda non se ~
~
'r. t
.-,
1·· .
d
t
'
.. bao"•
.
atopOU aO home, resulta que .eS0
v
t'11l"u
1.. s rucron PO 1c1acas Q promo or n.on. ~omos grandesJfo ·España.
Mentres pronunciaba estas pa~ dia ainda non existe Cominida~ {
· madrileño~ Luis R.ib9lta; impediu
'Non ·obstante lé deníocrátilabras, a Policía española encargá- de A
_ utónoma. En-to' n, mal . pode
· Goberno .nomear un delegad·o· .5"'°
.·tre'
calguer
contacto
máis
directo
enco
que
estes
partidos
lle
proíban
_
.b.ase.
nas
r.uas
,de
Gernika
e
out.ras
. 1
0
.público e artistas durante des,
_
5 1-0
ademais · a celebración dese dia á
c1dades- v1~~a!nas de· .~ar . ~01ta,~
seu en algo. que non existe. Até
.Poi~ do espectáculo. A repr~sión segunda for.za -eleitorar vasca; ou
"varas de pau" a to.da esa xente
··
·
·
a que .chegou O mencionado p(O~· calen disimuladamente
-::--eJes .··d
. .,
d . ·ciños e dé 't O d1a 18 de - ma10,- no que Val
indudabelmente existe ~nha
t
,
·
f
·
.
as.
ashociacions
e.
vi
·
·
entrar·
e~
vigor
o
estatuto,
.non
.
·
M · inda
mo t 0 .r 1canzou amen aos. in or- que so.n longos. en: palabras- · ante .• ma1s c usma. ·
h . ·e
.d d A •
.
música galega popular. ais,,a
.-adores.
,Segund
'
o
nos·
1·a
mentin·
~
d
a1
omuni
a
e
utonoma
h
·
"tos
secu1QS
.l'!l
tal pr:oibición?. _
. . ~ . ~e_-cónformidade. ~on e~~a . e- ,
·
.
.
·
existe desde a1 mo1 .
. to·
' do,. nen_ Silvio Rodríguez nén ·Pa, Reprócbarino~ que .-~stemo~
mócra~1ca po$_.tura, a d1-re~c10.n do . .
_
(. ... ) Achegan<!onos ma1s h.15 ,
blo Milanés quQriar:daa~r....deClara-_ dLvid[tlos: E é .c ertó qué... o esta-. . P.NV ~onverteu. ó seu At?erri ~gu- ~· iAnJo .
_~ria - ternos nomerosos testim0
cións . . A insfsténcia· na labor, in- ·. mas; por des.grácia. A div_isióri . ena·· nim·na córñpfet.a 'fálklórao.a sén.· .
~ ~, ~ \ )
- ni os, xa desde o sécu. lo XVl,adleº·
formativa desacreditariao cando
ás · - ~iste> en todos qs países, pelo de · protesta al9unha co!:1t,r~ a actual.
·
: · ·
canto popular ·típicamen t. ~ g
nove-e media da noite, ps cubanos agora. Existen, que .saibarrios, as . opresión nacional vasca. E o que .
.
go. Algunhas das melodias P0
fiimalizarón
recital ·e através de clases explotadóras que tr"atan de.
"l'.'>eia" .definiu asi, ~un optimismo 5-5-Bl
pulares do século XVIII ch~garo
Silvio foi posíbel o· cnntact.o con ·deter o niovimento de rdtación da · ma1s inquebrantábel que · as·
até nos con rnoi poucas variantte::
. eles (. .. .). Coma -c~mio .de ·despro- ·terra, .defendendo un capitafümo . adesións ao Cauqi llo: "Pese a to- -.
(... ) Q colonialismo que é .so- O mesmo pasa cos irstr~i;ien ºd '
.' n, a ausén~ .e 'un cen.t ra l1"smo
, . e ma1s
,. " . ,_
b re todo
. unha agresión cultural. ,conservanse
'
Pos.itds de Qrg· anizaeio
·
. caduco·s, e a·. s . d º~avanzamos ma1s
representac1ons
·d Med''ia
cia de ·i.nvitacióhs aos ·douscéntos: clases explota
· , d oras que· , pre f iren
- Cada un pode valorar as coú- Foi a partir desa ag·· resión cultural 1gaita galega des.d e a Eda e t ·n
' · ~ sas_ao seu a-ntoxo, claro esta.
, , Pero que en· Africa
· , ocurreu unha·' E o mesmo da zan fona, ou romú
msiriñeires
·da ·· flota cubana que controJar_ directamente· _as palanq
permarie'nteme11te ' s·e' '. atopan en c·as do poaer.
.. :
sabem'os que a moitos simpati- . reación cantrária e- o african ter-' ' •trµmento tradicional da nossªant
-Vigo e,. 0 . d'espeito cos ·membros
O PNV,.· partido demócratazantes do ·p~y, e mesmo de ~E, ; , min?u ao fin.. cunha ·larga . ,_loit_a . sica popular .(..! Os . nnosnoo xeit,
dos Cóm
. ités de. Solidar·1dade.
con _'cristiano,
· -·
...1· • ·d
esta, w1.nx1
o po 1a uurdeulles vergona celebrar o seu p~r- . para reencontrarse coa sua prop-na pasa d os non co.necerof b lecalis
América Latina deVigo, ·quetam- ' . guesia ~ média vasca, que éa que
ticular Aberri .'Eguna n~s.m!?smos , per:sqnalidade. N_ese. _co'ntexto m.ais absoluto,. esta. ªcor~' senó
. ·· pauco log.raron nen darlles as boás .détermina ·a -'sua liña política, a~
mgmentos en que a Pollc1a de tp- ·de contar co colonial1smo - e ta · que· ag_ora nos ata lles p
noites ·aos cantantes ante a barrei .-.~
· · d os
. seus
se flOS 'm
·- ·pesar· . de ·.c::jl!e a ma1ona
da a . vida o convertia en· Aberri tgrnarse en suxeto_ja histó~ia, q~e nen_ po1a, ca bezanos
Eguna. a outro sector ,popular ' creou a sua própr:ia . literatura, saba. as ideas que ª
·ra ~e o~ganizaoor.es .e' :fmpedi~en~ votantes pe(tenezan ás clases fra· tos:
·«
· balladqras. Po.r iso defende Le~ovasco.
·
, .unhá literatwra.virada .Para o home,. ven": .Ló.pez Calo.
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Merc?d'? Común apatece ao .,tsri. do· como · ~odelo ··a 1m1tar. Na e.E.E ·os prec1o_
s
· ·agrários ponense . tend~ en. ,canta os . da~~~ do .
· RiCA (R e9e· de lnformac1on e . Contab1l1~~de
Agrúias) que -agrupa a unhas 30.000 explo.tac1ons
·das· ch~madas viábei?. O m~todo c~ár:iase "obxec- .
·tivo", pero ..en real1dade _e__un_ . m~~odo que .non_··
considera para nada as re1v1nd_1c?c1ons dos la~~
gos. Ao fina!, º. Con~~llo _e M1nis~r,os,\COn crrte- ~
-rios claramente,, . poi 1t1co?,. e apo1and0se · nestes
dados do RICA f1xa os precios.

o módelo español é moi · seme~lante. No
FORPA reúnense produto~es, con_s~m1dores, Ad -'
ministraci ón e os sectores industrra1s e do comer' cio Realíza nse unhas mesas de traballo no que .
cad·a un ~p o rta os seus d~ados . Ao final as neg~
ciacións red úcense a ponerse dacordo nos precios que lle van propoñer .ªº Goberno, pero resulta que os representantes dos produtor~s son
unha ínfi ma m ino~ia entre os d?s. cons~,m1dores,
fndustria is, comerciantes e A~n:1n1strac1.on. Pe_ro,
sobretodo, é o Consello de Ministros quen decide
con toda liberdade. A demostración máis clara
témol a este.ano, no que cambiou·o précio propos:
tct de seis produtos ~ se non o fixo con máis é
debido a que o total predom ínío dos sectores ligados ao Goberno nas _:nesas ~do FORPA fai que
os preci os que. lle_pro ponen senan os que o Gober- ·
no espera.
1

A este fe it o hai que engadtr que se marxi na·
destas mesas do FORPA aos sindicatos nacionál1stas representat ivos que serian os únicos capaces
de denunciar esta· farsa e buscar negociacións
sérias e eficaces. Este é o· caso de Euskal Herr't ko
Nekazarien Elkartasuna (EHNE) dé Euskadi ou
as Com isións Laoregas, en Gal iza.

O desprestíx io das . citada~ negóciacións vai en
aumento entre os labregos de todo o Estado. O
feito é.q ue nengun ano a suba global dos précios chegou a alcanzar .a dos costes de produción,
segundó os · próprios dados oficiais. lsto agrávase
en Galiza, na Cornisa Cantábrica, onde o leite é
o produto fundamental. Neste caso m~ nca se chegou a un acordo neri sequer nas mesas do FORPA
e as su9s subas e~tiveron sempre moi por debaixo
. das necesárias. Estó faí que o tratamentd-do te~
ma do leite esixa un ha estratéx ia diferente, marcada ademais polo predom ínio dos sindicatos nacionalistas en duas zonas produtoras de importáricia decisiva como son Galiza ·e Euskadi. Asi, o
ano pasado, recebera xa un tratamento individuali"zado, fixando a campaña léiteira de outono do
80 .a·setembro do 8~. Non· obstante, ·o feíto d~
que se revisaran os demaís précios na primavera e

.- ...

.

-

-

.

tes razóns: .1. a perda · dc/podér ·adquls-itivo cfos
."la.bregas pó}a subs desorbitante dos mei·os de produéi6n, 2. o ter subido o leite ao consumidor no·
¡,mes de :x'a_n:r;;iro -sen·sub_ir ao produtor.
·
·

B. P,ropófier n8go"ciación en base .aos seguintes
·... po-f\tos: 1: protesta por non haber unha mesa de
. , ' segu .irnentó do sector laéteo, . 2. pré~ios que co'bran .os costes de prodúcíón, 3. equiparación de
· .descontos ,e primas por .cal idade; 4. tratar conxuntamente produción, if)dus~rialLzación= e comerciaJi_?ación. .e' pl·antex9r u oha ·'fefor~a dos canles .-de
· comercialización, 5. non · ao Estatuto do Leite,
· As negociacións e précios agrários son un acto
6. si a un .Reglamentó d-e. comercialización e' el·aformal que o Goberno fai para manter
boráción . de, plaris agrários
nivel das 'distintas
a caret.a dembcrática.
· nacións "e- r~><ións coa participación· dos sindica- .
Estas mal chamadas nesnociació~s son en reali~ade
tos democr~ti_cos e ·
··
·
....
unha simple consúlta,
.· · C. Necesidade· de reunirse periodlcam-ente e ela- .
un formalismo burocrático xa que o Goberno
bÓ:ar pl·ans'c:!Ei! ~cción corr:un. , · ...: ..
·. .
·
con5erva todo poder de decisión
· sen que lle abriguen a nada as propostas
. :, O-golpe. do 23 dé febreiro e os acontec.imentos
que lle faga o FOR'PA.
posteriores ·fixeron que a tlxación dos précios éste.
ano .volvese ·a ser -tremendamente .oscurantista e
que- fora predsamen.te a· COAG .(Coerdinadora
· de Grgani.zacións de Agrícultq[es. e. Gándeiros .·do
Estado Español) -e niáis .a FT.T{UGT) os qúe apoiáran incondicionalmente as. propostas do Goberno. Mentres, as· organizacións éaciquis, ao mellor
fl)enos '.'Preocupadas"; ·denunciaron que os p~é- .
cios ~ran unha auténtica miséria. Jóvenes Agriculteres (vincufados ao sectór máis liberal da .
. UCD) mesmo. chegaron a plantexar simbóHcas e
demagóx i9a~ · accións de protesta. De calquer· xeíto, o que .deixa verse ·nova.mente é o absurdo dun-. hqs ·chamadas "negociaci,óns" que cándo lles convén todos .denuncia·n, que non poden ser chama- das asi, e que hai ·qae cambi.ar o. siste-ma ('este é o ·
~aso, este ano, dos· Jóvenes Agricul-tores · ou da ,·.
tNAG
(Confederación Nacional de Agricult9res
~ ·
ligada CEOE} -ou o ano pasado da
e.
Ganadeiros,
~
:CQAG
(V,i[lculada
ao P'SOE e ao PCE), peró que
<t~~~
tarde ou cedo ·acaban plegándose aos intereses do
o espectacular- aumento dos CQStos de produciónG-oberno, uns porque son da mesma camada 'e ounos .últimos meses, esixía unha revisión do ·leite - tros -·porque non acaoan d~ \Lf?r que plegándose.
tamén nesta época, Nese senso, xa hai t~mpo que
contiouam~nte aos intereses dos monpólios non
se intenta unha coordinacion 'entre os sindicaé a mellarº maneíra de defe~der a· democrácía, s13tos da cornisa cantábrica con máis ou menos
nqn de defender o predomínio e a opresión do
dificuldades. Este ano foron estes sindicatos os
labrego' e demais c.lases populares.primeiros en eslxir que o leite fora ·revisado éando
-Parece :tamén cada vez _máis dar9 ~ue no agro a
os demais produtos. Asi, na reuni.ón mantida en
.i
.
nsfüuciónal
izacióri . das ·negociacións preocupaOviedo o día 14 de febreiro, as Comisíóns Labre~
·a
grande masa dos labregos, canto en
moi
pouco
gas de Galiza, a Unión de Campesi-n0s Asturianos,
.
Galiza
com0
no
resto do . Estado e ··q~e · a posibili-·
a Unión de Agricultores e Ganaderos ·Montañeses
dadé
.de-.conseguir
mellarás nos prétíos vai cada
e o EHNE suscre_beron os seguíntes acordos: -..
-vez máis c-lararriente· pola via da presión 8'
mo· A. Esixir a revisión do pré~io do leite e-ando o·s -- vilización e quB.mentres i_sto non se faga, 'cada, ano
·
·1
demaís produtos en base a, entre outras, as seguin- · repetiráse.a mesma antroidad~.

a

a

ªª

pa l la, cu~~a cama de: ferr
unha c~cina v.ella de butarr
unha mesa e c1sa no ·médio d
· chabola. Doce- 1rmáris, un d
le.s subno_rmal, ? pai e a na
A~ora ha 1 an~s . que ch"egarn
de Lugo, ali v1v1an ainda pio
~ent~es a nai sae vender e
P 111 qs po las casas adiant
cepillos que compra as fáb
cn s, os rapaces quedan ao c1
qo da irmá máis grande.

"Vivimos da chatarra
c.línos a que fai ás veces de
m a de casa e que non qu
que digamos o seu nome. "
no so poi cómpraa por ai} e¡
qo vólvea vender "} seguen
contar; si, bon, tamén col/
mas a que hai por ai tirad

pero rouba,r non roubamo
nós non roubamos ....
callemos o que outros tiran.

·

"

-

ir má ns soh . O 1 11 i &1b
Ao po uco tempo chega
ue cando ten fame e na ch dbola non ha·i que comer, o . pa i cun cargamento de ferr
que debe pasar bastantes ve- nu n "Rena ul t 4" de cores
ces, has bolsas da basura p o- u n ha matr (cula de fa i. moit
de encontrar algo que _levar- anos.
_se . á boca. Sabe, tamén-, que
se atopa algo de valor: ferros , A UNICA MANE IRA DE
tablas, botellas ... debe levalas VIVIR
r1ara.. ."casa". Por isa debe
"E a única maneira q
de ser polo que ao rematar
quer leVi3r a botella de Coca - nos queda para vivir. Cla
que quixeramos ter unha.c
Cola.
Di todo decidido que a sa · como os demais e
escala non lle gusta, mentres trabal/o fix o, ou vostede q

..·: Un rapaz, cos. moqos éolgá~doffe ao~nariz, ·
,
·
· ·~
..remexe nunha bolsa da basura,.·esparex·e o contido polo chan
'
. .
- eºmira con ollas cescudriñadores
.
.
/ . . ·s_e ~ atop, a. algq para levará boca. :
Ao .mesmo tempo,--ala abaixo, noutra -rua~ unha muller,
a
·
d
1
· · · ball
/ Xa ca:r:iga a po OS' anos e OS tra
OS
vai .re~ollendo
cartóns
.e ·colocánd9os no carrifio que algun di.a
·
,,.
.
. - - debeu de cargar l?Un rapaz ·ben arro~pa~o.
Tam~ouco. tarcl.árá tnoito en pásar un home, camiñamos cara á sua chaboJ:"í
la e pasamos por xunto dun
.CUIÍ SaCO¡aO lombo, en bUSCa de ·botellas e papel. grL.tPO escolar, ainda q'ue
.o·cha'tarre.ir_o xa paso.u uns instántes antes', co seu burro e o .~~~~ é~oi a ,unha ·nen sabe
-·
- carro,~ prociira ·de calquerobxecto· metálico.
QUINCE PERSOAS ENTRE
X unto ao ve~tedeiro das basuras viven· outra.famílias que cada LATAS E LONAS
"
.
dia remexeran os vertidos dos 'ca.mións
A casa onde . vive, así lle
' ~n :husca _.d
, alg.o qüe·teña un _mínimo de '·'valor n. chamá Fernando, é u nha forma de nomeala, xa nunca co. ¡Todo, ~ válido · ca~~o non se -ten nada!. ñoceu. outra cousa mellar; eslatas, taeoas, e, a
Común ·a.enominadot da miséria e do . que tenen que facer os tBondefeíta.nondechegaron·estas para
:. · . · ·. .... · ._ · _ , _.. -. · ·"lumpens" para ~obrevivir: tapar· os buratos, unha· lona
Todo un espácio de doce pés
·
; .'. vivir d~ q_!le ou~rós tiran. de ' longo. · .
·

7

Ali viven catorce persoas.
Nestes
momentos está ao
1
· Ainda se .me eriéhe a cara "'\-Podo _
fa lar contigo?.
mando poñer na - mesa, pero "nian do" da casa, u hha rapavergoña cando penso no '
"Aindá f1on ,· comin~~, · di Sf.?n. _descorchar," consigo ,.de - za,_ duns doce an9s, . que ~ae .
rapaz q\Je me di ca · $eU seseo
mirando para os cartas co
que . coma · un boc0dilló e - aó vernós cñegar. Leva ?SU- ·
.un vaso deleite quente. .
ñas· a · médio pintar de roxo,
.característico:
"hoxe,
se brillo-nos olios. ·
-Eu· tampouco, . díxenlle~ ·, · · - Móstrase' reaccio a fa- . b~ixa os. ol l0s e pa'.ece 1er·
quer-tamén podernos fa lar''.. ·
Ven comigo e págoche o que lar, · r¿arete que non ~ntende bastante medo: logo contaEran as oito da mañá _d an
di9· -antes. Fernando andaba
q1,¡1eiras cerner./.
.
nada do q,ue esta pasando, rianos -_ q.ue .Per}sou . que_ era
· ' Despois · dalgurí tempo
outro '.· tanto lle . ocurre ao . un pol1c1a. Medo q!)e-fo1 s:Jeremexendo nu·nha~ b.olsa, ·en
camarero.
. s9pa,r~ndo p_ouco a pouco .
mangas de camisa e .tremen- ~onseguin , co.nvepcelo; pero
Ao fin, -di que se .cha- e ma1s cando saco unha boldo co frío; aínda ·que é pri- ainda me- s.eguia mirando con.
eara de estrañado. . .
Pernandó.
.
'
~~ de caramelos. ' '~ .
-maveira -sopra un vento d.o
. Xa no bár, o prim13iro
Nól sabe cantos ·anos
"Vivimos · bien~ ';· din_os, e
. · ~ no(dequetOlle. ·
· ~.Ola .
·
·
QtJe pede .é un.ha Coca-Co!a . 'ten .. . s·:g r10. A todo & que r,epite, · "si,
vivimos, bien,
A duras penas e baixo a- pro- · si . Por.a.ídebedeandar, pero ' _
m uy bien :'.
.
.
Nen · sequéra levanta os
mesa de . que ao rematar po- -aparenta algun menos .. · .
~
Ali, dormindo uns en pe' • ) ll os ~ Achegueifle cinco pederáa .,beber t pol_o ' que a·
_, T?Jmpouc5} sabe éantos · · quenas' colfh0n~tas otJtros €n

de

ma

si .

pensa que a min non
d 0 en os meus fil/os, pero n
hai ootra causa, hai que am
r arse.-ao que seña, non que
outra solución. Pero non pe
se que a causa está fáci/1 ca
dio 11/ves~ piar disto/}. Din
· o chatarreiro Xosé.
Apreciacións que fan su
outras persoas que viven
recol ler o q~ encontran
basura.
.
Un ha mull er que anda
col lendo cartóns e pa~~I ~
Santiago dicianos que .ago

xa non se pode vivir disto,

e cada e
dantes a.
ape/ per
e véndet
a día
perd!cia J
Polo mE
comentá
. vive

de

~e nos,

viñeron a
'de p/ásti
ca o q
o non h
lgo hai ~

que segui
remédio

o/le} estáJ
odas, até
asura no
ó~ . co!lei
rtart g q
lado e· e
nisto l/1
peténcia1
rapidez

aPUfa mi

a basura ,
-UNHA SITUACIÓN QUE ,
EMPIQRA DIA A_ DIA

de:· forr
Je butan·
,·médioct
ins, un d
1
ai e a na
; chegarn

Todos os trabal la dores
q ue viven das basuras coinc iden en que cada d'ia está a
. cousa pior. A crise afecta a
Lodos e xa se sabe que os
máis perxudicados son os quemeríos recu rso.s teñen.

3inda pio
vender'c
) ad iant

·a as félb
fan aoca

En Santiago seis fam (lías
r1u,e Sivia~ en chabolas na Al maciga t1veron que marcharse á Coruña. "Aqui xa non

nde.

chatarra
Jeces de
non qu
nome. 11

1or ai, e/
') seguen

mén col/

al tirad
roubamo
nos ....
r

te.cada dia Liru meno ()
udantes antes tirnban muiape/ pero agora acumúlae .véndeno. A causa está
a día piar) ninguén
perdícia xa narJa".
~A

DE

Polo mesmo estilo ·eran
comentár ios de Manoel,
. vive de recoller botell-as
outros ob xectbs que 118
an para vender . Dicianos
agora con -iso de devol
botel las t(ranse moi -

as

~enos, "causa que ainviñeron a agravar bs envade plástico. Hoxe é moi
co o que se saca) pero
o non ha/ outra causa e
lgo ha/ que vivir) asi que
gue seguir, non queda ou-remédio. Pero a cousa
lle, está/le ben fodida pa~
odas, até ós que traba/Ion
asura non queren que ahós. col!eddo causas, e/e5
~tart 0 . que lle vale para
1ado e despois véndeno.
nisto lle hai unha gran
Peténcia, se. non anda un
rapidez non col/e ·nen
aP~~a merda".

podíamos vivir todos pedindo
ou reco/lendo causas palas
ruas)·', dinos unha viciña.
"Nós xa nos viñemos de
Lugo cando come~ardn o
conflitos no Carqueixo e·
xa ve como esta a causa
aqui".
· Tamén · outras fam (1 ias
q ue VfVÍan nas .chabolas Xtlnto o vertedeiro de basuras de
Suntiago tiveron que marchar
xa que agora cerraron o monte e non podían entrar coll er
ali o seu meio de subsistén·
cia. Agora tamén están na
Coruña, ¿despois para onde
irán?.
A mendicidade tamén ,,. é
un meio de axuda para estas
fam i'lias, de dia peden axud (
nas ruas, de noite remexen
- nos caldeiros da basura "pe-

ro cada día hai máis xente
neste ofício e a competéncia
non benef/cia nada", dino..,s
Xil, un home que tanto
anda remexendo nas papelei ras como pede l~mosna a porta dunha igrexa. "Ai que dar/fp á todó, remata, e ainda -

asi.... ''
I

CAUSANTE O SISTEMA
Pero non vaiamos a pen·sar que estes menesteres son
cousa exclusiva dos x itan 0s.
"Tamén ha i "paibs", como
nos di xo )(osé , o Ghatarrei ro,
ainda. que nós nos 'teñamos
que adaptar máls a isto · ao
encontrar máis . trabas .para
peder ter un trabal lo fixof).
O ·causante é tamén a a.c..:.
tual crise, a.crise do capitalismo mt:mdial, que está l evan~
. do a rn iles ·de fam( l ias ao_ p~
ro . e a desesperació·h .cando ,· como ·de Portugal, que é
única maneira de subsistir
se trata - de comer .cada d ia
. Buscan a sa.ída pola própria que lles queda ao botalos do
situación de de.pendéncia a : ·trabalfo, , xa que non teñer1
gélrariti.as ·nengunhas ao. estar
crise é máis brutal,.
·
· . Antes, a sa i'da' era ·a emi- - na i legalfdade, e a mendic1- ·
, gración, · agora esté cerrada, dade·e a procura dalgunha so-.
' ;::i inda máis, veñen · parn · qqt:fr bra son . a . única · forma de
. ~) n igrnntes doutras partes, subsisténcia.

....

1

'

a·..- Poc

o·utra banda esúm'os
case _cen postas de trabal.ÍOque se" perden ao dia en Galiza e moitas :Jarn fl ias que sB
están q Úedando._ ser:i o subs'(d io de desernpregct ao remataro prazo; asl comó o ruinoso da nosa agricultura, que se
verá ain'da mási · abofada

t

entrada do mercado comuri. ~
· Para rematar· pÓderiamos
.·d 1cer co poeta .-. .'. "outro ia
collendo as. herba$ qt.ie "eu ia
. t1r-ando .. .. ", pero prefiro di-cer: ante? .na_s bolsas ·da basu- _
ra remex1an os can~, agora fa- ·
'no as persoas.
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E convén pensarmos que posibilidad@s rea1s
ex isten de facermos l..¡nha poi ítica galega, desde a
Ga l iza e para a Gal iza, sen ' sucursalismos ·de nen.gunha clase _

XOSE LOIS FONTENLA
-· No mes de octubre serán yonvocadas .
el·eició~s ao Parlamenta Galega,
de maneira que antes de fi'ndar o anó ·sera
posíbel que a naciorialidade galega
' -como a define a Constitución- dispoña de .
· : in~titµciéms próprias, ·previstas no
Estatuto.de Autonomia aprobado no pasado
referendo;con inoi es~asa partic~ación de'votantes.

Goberno con o partido que Goberne
~causa
a1nda mais laqÍentábel en quen confunde porra
zóns poi íticas por exemplo a Xunta con a própria
UCD, pola poi ítica desastrosa que levou este organismo desde o seu nacimento, sendo fonte de
enchufes de antigos franquistas recoñecidos-. ·

Se van permitirnos fa.cer _esa poi ítica as
1nstitucións contidaS, no Estutci de Autono·m ia
Semélla como se de forma, por veces mo1
habida canta de que as competéncias de -que d · is~ .
conscien;te se tentase impar a idea de que o nac10poran estas in?ti'tucións. nunca poderan superar as
né) 1i smo e mesmo o federa 1is mo fosen partidários
1i m itacións referidas no , artigo 149 , da Cosntituen cclnto doutrinas poi íticas de prescindir de toda
ción española, a n0n ser que ·está "grudnorm"
forma de Estado ou de Goberno democráticos
fos-e mo-di_ficada de for,ma progresiva , o que é máis
qu e garantizasen a convivéncia pacífica entre as
dubidoso despois dos ú ltimos acontecimentos. ·
histó rica a -,s_e , desenvolver iibremente sometP.nnacións e ciqadáns dun mesmo espácio xeopolí·
Q
d, b "d h
. .
-_
doos
idiÓma castellano, cando seri~ o .lóxico
tico, como no caso do Estado español.
.. ue u 1 a· ai de · que se vai encetar unha · -que todos os idiomas fosen oficiais sen máis de
progresiva invo.lución poJos partidos cenfral'istas a - for_ma ·· q1Je _·non houbese depen.déncia nengu'nha
Nada máis errado e lonxe da realidade , a con·
fin de frear: o avance dos partidos nacionalistas e
cepción nacionalista e máis a federalista non só
mesmo do nacionalismo en xeral;en_ cada Nado- . de caLqu_er. dos catro idioma~ face aos outros.
pret~nde que haxa un Estado eficaz e moderno
~- ñalidade histórica.
·
Nou-tras: palabras qu·er se _negar a real idade
.
_
pl u ricultural da Penínsu1a .e mesmo agachar que · que rexeite as formas ditatoriais de antano, senón '
LJUe ese. Estado se adapte en natureza e estrutu ra ·
Mesmo o adianto de -posíbeis con.feccións de
idiomas 9omo o gq¡lego son d,a meirande importán .ás
realid ades soc ioló xicas plurinacionais e pluri lín-.
novas· l.eis sobre as E:ontendas eleitorais de forma ·
c ia a njve.1- mundial, ·habida contado mundo; luso-gu
ísticas
que representán as diferentes Nacionali· .
.que estés _partidos dexa·n marxir:iados· do própri.o .. ; brasileiro e africaÁo' de e'xp.resión portu guesa :
dades
ib
éricas.
De fe ito son disgregadores eper1· •
Parl.amento · Españo.I ,, ou as ·cuestións .semánti.co.- -"A -for~a ,qe l~var. a- poi ítica de in_c orpornción
. ideolóxicas de reducir o uso oficial de t(;rmos co -. ' das 1í"ngua das Naciona-lidáde aó ensino as diferen- -· gosos os partidos e ideo lo xras centralistas que
·pretenden agachar a _realidade ta l cal ela é'.ac~r
.mo· 11ación e nacional para o Estado, rion · veñen
tes autoridades responsábeis do- tema evidencian
que exista r.elacións de dom ínio e dependencia
confirmar o q.ue ·.xa era_ ben sabido, que nor:i. va1 ; unha vez máis a clara decisión de ma rx inar aos
dt mhas n·acional ida des sobre outras.
ser admitida nengunha ·forma de nacional·is.m o . id iom·a~ periférl'6~ das Nádonal idades · respectivas;
por moi rnoderada ..ou sol'idária que ela fosé.
. malia
sua . importár.icia · cultural e lingu ístic;:a,
E nesta cónxuntu ra ·onde hai que comezar .
·" Co_nvén lembar, por exemplo, que a formul ac _ como é o_ caso.. dó g·alego . . ~ ..
,
a
reflexionar
sobre os proxectos poi ítitos quepa·
c'16n x"uríd.ico-pol ítica 'q.ue facia no seu dia o Con -= ·· ,.. E. as éousas chegan a tal. n:ivel que setenta · fm .r.,a
a
'
"
'
e
,onvivénc.ia
n_o Es.1ado: é.sr@]9 l-a.fcf2..G@_Qs par:,
s~Jlo de ..F.or:-zss. 12ol íü8as .,Gal,egas ·e que agora a- ·. por . non- ..u_nh€1~~gualdade lingu ís-tíca- ent-~~~ ós iGl-iü =---t
i
dos
e
ideolox
ias
central isfas a partir da íhvolu·
sume, e·n certa medida, a Mesa de Forzas Poi íticas ·
mas .en co~f_lito," senón imp.or .o·idior:na c.astellano ·
ción
que
se
·quer
xustificar
a raí'z do trustra·do gol·
Galegas, _viña a ser consecuente coa realidade ' sobre os outr6s o que r_eflexa ademais dun claro
pe
de
Estado
:
plurinacional. do Estado español' . . -mesmo con
s~ntido imper ial ista -lin.guística · e culturalmente
~enti .9o iberista, ao__ incluir a Portugalnun - falando- un proceso de aculturación e coloni za. Resulta evjdente que. ·os golpes_de Estado non·
11mteresante proxecto de. - Estado Federal ou
cjón progres'iva das culturas desas Nacionalidades
van permitir- -agachar por moito q-ue o intentase~
· Con federal.
históricas e ·dos.seus habitantes. . .
·
·~
os gcilpisfas 9s realidade's portticas e culturais das
--~ i·.
Non habia nese momento a nivel de oposloión
Falar de que nqdón e · nacion811dade non é. o . d_if~rentes· Nacionalidades. do Estado, que seg~en
"- . al·go' máis·solidário e coerente. para ·con esa reali da· mesmo neri . ten
mesmo' sentido, semella iguaf
ainda a buscar o seu destino a ·partir das inst1.tu"
plurinacional do Estado e.. que agora se quer
que confundir Estado con nación ou outras bar- • cióris a"ctualmente vixent,es, · coa ·finalidad.e d~
negar ~orno se esa r~alidade_ no.n ex.,istise.
paridades pare"cidas que están levándo a que/se
solucionar os graves problemas ecoriórnicos-p~! i.:
·r
CC?nfunda da.forma perigosa ,Ooberno c·on Adm i- , ti<?OS e sociais que lles afectar) e que sen d.@da
Do mesmo xe·ito e maneira que setenta nega r
nistración ~sexa a n.ivel central ou das nacións · n~ngun centralismo de .Estado lles vai ·solu 91onar,,
.esa r~a~idaqe plurina~ional setenta. nega_r o d~reito:
"q ue di.sfrutan de ~statutos de Autonomia- ·forp~nto que está máis que acreditado polo fracaso
düs . 1d1omas respectivos ·de cada Nac1onal1dade
m{3 .de Goberno con forma de Estadci', e mesmo
do -anterior réximen:
f'i¡r~ 53_¡ H1.MAt(l/ l!llll ____ '__ ~-.:_ __ ____: __ ---- _ . · .·.. .
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.0 10 de Maio de·s te ano corifirmou
·ve pobo basca.
.

·:

:"

•

-

'

· -. "

.. ·

-

"

- " . -. -'· ~· . •

d~nha véz por todas o cará~ter :de escalada re_p re-s_iva que

. ..
. ·
En Vi-to-r·ia, repeti-ase sen . nun · m.itrn-festival, a Qresénc
0
. ~s duras
cargas policiais ~ontra os manifestantes .d~ co~vocatória r~alizada palas .;.
apenas Variacións, ·a· ·cele- ..c; 1a ahertzale foi sen dúbid.a
. rzas esquerda, q~e t1v~rC?·':' lugar nas catro ca_p1t~l~s d_~ E"!sk~d1 S~I, . · . .
.
bra_ción ·do _. ~rimei.r<? de alguí!ha,_ o aspecM. máis · im~
1 nificou a respo.st~ ~ presenc1a.~a ruadas orgamzac1ons s1~d1ca1s . . .
.
,. · ·.. .- Ma10, coa P-0l1c.1a · Nac;:~on?l, _ portante .da· xotnada . As·i, ¡;
sg líticas apostas a concentrac1on,
.
.
.
._
,_
~ · , . . , .. como ~as· _dema1s prov1nc1as predominaron· as · ·consig11as, ./ ·
~~~tres que a disminución das cifras de asisténcia fndican ~estado de -desencanto ·actu~f'n"t:i ~,. b9sc_as do Su_I,. como pr'inci- . laborais de esixéncia de"treaue se ~topa o movimer:ito obreiro basca.
· ·
·
p~I protagorns:ta da : xorn.a- . ción de pastos · de trabal lo, ,
. é· Euskadi Norde, da .sua banda,
da. J:.s FOP· 1.rrump1r~n .no . cui'turais, ensino do euskera ~articipación abertza~e ~a manifestación' de Bayona foi
~eg~ndo .b}oqu~ ah!Jnci.and~J. con subveneión' estatal' ~. as
8 máis importante .dos ult1mos ano.s.
'""
polos _r;ie_gafon?s que a ma~1~ anfüepres-iyas, como ·a ~i.ber- _
8
f
.
'·
.
.. festac1on .era ilegal ao~ terse dade para os -detidos da orEn Bilbao, 80~ .pers?,as tas e. botes de . t.Jme ao se- . que rupturista., ~~noe este · be . d
, · 1.1 ·
· · ,, · 1 _ ganización.. armada ORDAGO _·
cornpoñian a manifestac1on gundo bloque, composto por . segundo grup-o 1h1c1aba o seu · rra Q .· po f'~ asestnJ '. e · e a oposición á extradición
1
0
unitária ainda que claram§n:. unhas 3.000_ persoas onde- paso, vários Avias da poliéia · ~a que .1ºn
.corea_ po_-~ dos -refuxici'dos. bascos. Ao re. te ·dif~renciadas en dous fuí'.damenta.lmente s~ esco~- cor~aron a manifestación, su-' ?S rnaAJ e~ta~,~f e sib c~n- metar 0 acto, .uns ·trescentos
0
blo ues: 0 primeiro (CC.00, taban · co.ns1g_nas ant1repres1- cedendose .as cargas, , ~ótes sign_as como
_ a~e.
reir~ 'dós ·participantes. dirix-írorise
q·ST\.1v, PSOE , EE e PCE) vas
de.sol1dandade cos xorna- de -fume pelotas golpes e de- ª.º - fr~,nt:,· Euskadi m .9epen . ao ca'rcere· dº B"'v:ona prote- _ .
- . .
.
· . ,
'
·
'
. aente
o paro· terrorismo
"" u ·
ELA
baixo os lemas : Sindicatos . 1e1r?s . a~,clr.iluces, ~ont~a as tenc1ons · _xu~to co despre- . t
' 1,., ;, · 0. k. k I ': xido- por : importan.tes forzas
~era_ · <;Je. CRS, e- x.endarmes, onde .
. fortes contra o paro" e "Pola e_xtrad1c 1 ons,~e apo10? E.TA gue de ate 1se1s _tanque.tas po·~ pa _r,?2ª '. pfe~ ª
demo·crácia - e a Autonom ia" e a favor da 1ndependenc1a e las ruas donostiarras.
. ou · . en~~ ~~cia · qL!e pa
t.ras· 0 berro de· várias ·consig- .
0
e. 0 segundo ( LAB, EM K, soli9aridade d?~.:pob?~· Debi En Pamplona, un_ eno~ gue
ca pi
nas ~ntornaron _o
Eldsk.0
HASI, LAIA, HB, KAS, do. a c?rga pol1c1al, varias-per- me despregue de FOP disol -.
Gudariak, antes de . di_solverSTEE-EILAS, SLMM, Xesto- soas t1veron que ser . atend1-. via ó bfoqu.e da esquerda que
Mentre·s, en ._ Bay·ona (Eus·- se se,r1 incidentes-.
ras pro-Amn istia e Comités das ·de feridas diversas en dis- · aglutinaba a unhas duas mil . kadi Nordef, perto de sete-·
Anti nucleares ) . agrupada en ti.nto~ centros hospitalários persoas, que repr~sentarian a" centas persoas,.- constitu íron . -_ Asi p.ois, . o . prirfreiro -de · torno ·aos slogans: "Contra o b1lba1nos, mentres que a poli- mitade do t 0 tal. A pattír dese. ·a .manitéstaciór:i . comemora- Maio pásou_ in .Eusl<adi Sul
paro, a represión e o fascis- cia efectuaba sete
deten- momento, sucedércinse·os be- tiva -'do Dia dos Trabal-lado- marca·do__pola· represión .'e o
mo, solidari dade das naci6ns cións. En San Sebastian, rna- rros de "Policia asesiná!', e. res. N·un ambiente eleitorai.t~ desencanto, mot_
ivado basica-·
oprimidas", marchando entre nifestábanse unhas.4 .500 per- _outros de apóio a ET A, men - ~ e_spera da -segunda voita das · mente
_p.ola
decepóór\
ambos o PST, LKI e CNT.
soas,
separadas tamén en tres a FOP golpeaban con du- eleicións francesas e coa au- causada nos tratíalladores poEsta manifestación unitá- dous bloques, marchando reza a bon número de pe'r- séncia -·dó- sindi.cato ·socia'lís- , la poi ítica desenrol.ad~ polos
rra era 'dividi da pola FOP á · no grupo institucional unhas soas, · entre elas a uns máio- ta
CFDT,
· -rnaiorit@-, sindicatos "fortes" .'e en Eus- . ·
mitade do seu recorrido, re- 1500 persoas e 2000 (na sua . res' qué se atopaban nas ime- rio no Norde B.asco, -que ,ce- kadi Norde co incremento' do
"primido duramente con pelo- maior parte de LAB} no blo- di acións do lugar.- . .
lebrara o acto . ó dia anterior . movimerito ab·ertzale.
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Coa aprobación da chamada " Lei de Defensa da
."Constitución 11 , a liberdade
de expres!ón a tópase gravisimamen te ameazada. · con. cretamen te, con esta lei na ~
man, o Goberno pretende
pechar o xornal basco
EGIN. Na· nasa nación, poden correr. igual perigo os
meios de comunicac1on
galegas e populares que ho- ·
xe existen.
o~ abaixo firmantes
rexeitamos total e aºb solutamente tal pretensión antidemocrática. Afirmamos a defensa incondicional da existénCia de EGr'N · e decla. ra·mos, tam~n, que o cierre
de EGIN sigpificaria un in- ,
toleráble _ atentado ·_
irre. núnCiábel direito á libre ex-·
· · presi.Ó_n · e privaria ao pobo
. basca dun . acre di ta do de. fensor · dos seus interes~s.
Defendemos ·o direito dos
pobos a . contar
Própria. _.-

ao

Galiia, .Abrii: .de 1981

Polos dere-itos dos pol>os Q . unha··voz'pióp.r ia
'

.

_En defe·nsa de ·Egin
~

Xavier Abalo Costa
Pilar Allegue Aguete
· Carlos Almu íña Diaz
Bautista Alvarez
Lois Alvarez Pausa
Xosé L. Armesto
Rosário Arrieta Gallastegui
Guillermo Barros Asías-Castro·
Xosé Caamaño
Lois Calvo Seixo
Carolos de Cabo
Francisco Carballo.
Xan Carmóna Badia
Uxio Castro Alvarez
Manuel Castiñeiras Castiñeiras
Perfecto Conde Muruais .
Mª Teresa·Conde-Pu_mpido
Carlos Davila Fernandez
Lois Diéguez Vázquez·
Lois Eyré Diéguez
Lois Facal Casado
Xosé· Mª Fontao
_ 1
Xosé .Lois' Fonténla Rodríguez
Manuela 'Fraguela 'Seoan'e .
Xosé Antón Gaciñ·o
Dolores Galovart
Antón Garcia·
Benedicto Garci·a ' .
Xosé Garcia lapido"
Carlos Garcia· Mattinez ·"
M8 ·carm:e Garcia Negro
Mª Pilar Garcia Negro·
~
Xosé Alberto Garcia Suárez ·
Eduardo G utierrez Fernánd~
iSailtiago del l:loyo Fernández-Gag9
·
Maragarita Ledo Andión
Xósefina López Corral
·
. Claudio López G~r:rid·o
. Felipe Se.n én López G~mez

Mario López ·Rico
- Francisco Rodrígúez Sáncliez
Ramón López-Suevos· Femández
Xoán L. Huiz.;Gimén~z Aguilar
Xosé Antón López Taboada
Manoel Sanseveriano Caxjde
Carlos L. Piñeiro
E lvira Souto Presedo
loquis
-.
Alfredo Suárez Canal .
Pedro Luaces González-Rpsón . . Franci·sco Trip 'Ol,lrán
- Gustavo Luca de Tena
Xoan lgnacio ·Ta·i bo ·
Xavier Maañón Laxe ·
Francisco Torrente ' ·
Pedro Mariño C~mpos'
· . , Xaq_u in de Valle·-tnclán_Alsina
Franeisco ~a~tee6n ·
.- Rainón,Varela Díaz
·
.' .César Va_rela Garcia
· ~oxélio Mariñó teiró ·
Manoel María Fernández Teixeiro- · Manuel Varela J.aftiente
.Xavier ·Massó -Romero -: _-,: .
· Ramón Varela Puñál .. F'ernando Martínez Randulfe
Xesus Vega Buxán
· Domingq Verdini D.eus
Xosé M.ascr Vázquez
Xosé L. Méndez Ferrin Xosé Lois V.idal
Anxel Vence
Qjlmingo Me.rino
Xosé M" ·Monserrat
Maruxa Vide
,
Teresa Mouri·n González .
Xosé Lols Villar - ·
: Rafael Xosé·'Mouzo Lago ..
#
.xullo Villot CameseUe
. E lisa Muntañés
, . ·X~ Arturo Xardón da Cal
M."Anxo Murado
· Dario· XQan. Cabana
.. Xosé Novas Piñeiro
Esta primeirti relación. de
Xavier A. Olariaga.
firmas ten· un· carácter, sirriAmér,ico PéreZ Díaz
b6/ico:· Néla ·hai abogados,
· Fernando PéreZ· \_óp~~i!
.ensinantes,
- xornalistqs>,
Ventura--Pérez Matiño ·
· escritores, poetas, aloa/des,
Millán Picouto
·com;el/ais _e '. diputados, eco- ·
Xoan Arturo Pinado
. nomistas; arquitectos,· pinAlfonso Pillado Fernández ·
j es, - biólogos,_ médicos, traCesar Pintos Barbeito
· val/adoras e trabal/adores.
Lois Pausa Merens ·
limitación de . temf).o im, Xosé Lois Quiñoá López ·'"
pediu unha, recoll/da máis ·
Uxio Rei
ampla .. Toe/a aqueta persoa .
Alfonso Riv.as' Fraga
que desexe expresar a sua
Manoel Rivas
solidaridade con EG!N po. · Xosé Mª Riveira Arnoso
de iacelo a:. . Diário· EG!N;
X'osé Rodríguez .Castro
Apartado 1397. ·sán Se- ·
Rodríguez Longueira
bastión.
·
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Visita de Gadafi a MosCú

·.
AXENCIA DE NOTICIAS LIBIA JANA
.

.

.

.

\

.

. .

· Asimesmo , Gadafi 1nsistiu
na n€cesidade de -frear a poi íti ca de .xenocídio e exterm'ínio contra o pobo Palestino
e na necesidade de .frear esta
agresión 'israelí ·contra' a in de- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·· ._- pendéncia e unidade do Líbano e en contra do pobo Palestino :

Cumprindo cóa invitacióndo Comité Central do PCUS, ·e dacordo coa .decisión ,da .
· ·carta Conferencia do Frente de-rirmeza Arabe, o .1íder1 íbio Mua mar El-Gadafi chegou a
'
Moscu en vi'sita oficial de. cara a estlidar os meios de profundizar as reladóns·
de ámistade e cooperación entre·a URSS .e os países do Frente de Firmeza Arabe. Asimesmo.
Gadafi foi recebido polo Presidente búlgaro, Secr·etário Xeral do Comité ·Central
do Part_ido Comunista Bulgaro, reodoro Tokol.
.

nacional". Asimesmo,-Gad~fi
aclarou que Al-Yamahiria
~~ ión Sovié~ica son corn~a~
ne1ro_s na lo1ta polo direito
e a l 1berdade ?,os pobos ,CQntra a explotac1on imperia lista
e P?la pa~ xusta e o progreso
-social. Da sua banda, Brezn
•
"
•
ev
~ina 1ou que
os imperialistas

defo;man a imaxe das revolucions dos pobos de libera- .
ción e os denominan "terroristas" e utilizan os pretextos
Con re.speito ao Frente de para · intervir nos asuntos dos
Firmeza, · 6 líder' líbio sa- .. pobos".
lientou que "o meu país e
· o Frente de Firmeza estamos COMUNICADO
decididos en poñer frente · a CONXUNTO
opresión contrá o t~rritório
'árabe do oceano Atlántico ao
Libia ·e a Unión Soviética
r;olfo Arábigq. Realiio esta condenaron enerxicam~nte 0
visita porque temas fé en que 1mperialism? encabezadb por
existen obxectivos comuns, Estados Unidos e os intentos
entre eles combater impe- imperialistas de mixturar enrialismo, o sionismo, a reac- tre o terrorismo internacioción, o capitalismo - para nal, rexeitado pola sociedaconstituir. un mundo mellar de internacional, coa loita
para a humanidade en base á de liberación dos pobds, repaz, á xustícia, cooperación e coñecida pala carta da ONU.
respeto ·mútuo. O meu país Asimesrrio, recnazaron as
e o Frente de Firmeza e Re- duas partes os acordos' do
sisténcia son conscientes dos Camp-Dayis e o tratado bila· benefícios da amistade co seu teral ex ípcio sionista que au. país, co bloque sqcialista, a. mentou a ameaza na zona anive/ bilateral e a nivel lnter- rabe e condenaron a interven,
nacional, péro tamén asegu- ción militar do Lm perialisí)ld1
ramos que a nasa amistade e -americano nesta zona, que a'
cooperación nunca foi a cos- pretende dividir e reforzar o
ta dos -nasos 'valores sociais co lonialismo sionista na teou -políticos relácionadas co rra arabe--palestina ocupada
nasa lndependéncia nacional e. impedir chegar a unha
e unitárias, afirmando asi a solución xusta e permanente. ·
(Josa neutralidade positiva
Doutra banda, a Unión So·
e as nasas opcións sociais". O v1ética expresou a sua satisLOITAR CONTRA O
IMPERIALISMO

-;,.,_)

o

primeiras páxinas a v-isjta de - O-ENUNCIA DA O.FENSIVA
Gadafi. O periódico meñcio - IMPERIALISTA
.
nou qS posturas· revolucioná~.
>
rías uni'onistas e os cámbios
No ·seu prímeiro dia ·de es-revolucioriários· que tivero n tánéia· en -Moscú, Gadafi, du· l·ugar_,eh · Libia, ·desde a Revo- rante a cea que lle foi ofrecida
lueió'n qlie anunciou· o Po- polo Comité Central do .. l'ider líbio continou dicindo fación e estimou os pasosdader. Popular én 1977 e a fun- PCUS no Kremlim, salientou -que "a ocupación de Palesti- dos entre ambos pa íses como
dací6n de Al-Yamah iria .~
qtJe "nesta. circunstáncia na na, a a instalación de colónias fundamental para apo iar o es,· "Pravda".-·salienta o p_apel · . que · visito o seu pa/s, as· forCisjordania e Rermanecer forzo da nación árabe, asi
primordial de · libia en .:án:i- zas colonialistas e reacioná- en terras ocupadas son viola- como o papel positivo que
mar as torias· :naci9m~Fistas rías in~ta(an pontes de pene- ·cións
claras ao direito realizou o Frente de Firme·
na nación á~be en can·tra tración para. as forzas impe- interñacional. Aqueles impe- za Arabe contra as conspira·
. dds - plans. · colónial istas·
ria/istas. to fin de· ocupar os rialistas que falan dos direitos cións imperialistas sion istas
sionistas , reacdonários para nosos'. países árabes, é dlcer humanos son en realidade o 1 e reaccionárias para que frarématar dicindo que . as ·ri- ·Exípto, Sudan, · Somalia, O- perigo verdadeiro contra a casen os acordos de Camp. -quezas
petrolíferas .en Al- man, asi como as contínuas humanidade
e quen falan David.
,
_Yamahiria están en mañs do ameazas contra Al-Yamahiria, .contra o terrorismo internaAsimesmo, os dous pa ises
· pobo 1 íbio · que as aproveita . Libia e Chad e evidentemente' cional o que pretenden é · condenaron os intentos do
en evolucionar e desenrolar as agresións militares contra preparar a ofensiva contra os imperia lismo co pretexto .de.
-o seLf país·a todos os niveis.
o Llbano''.
moviment9s
de liberacJón loítar contra o terrorismo in-

O 1íder 1í.bio · ac.larou
nunhas "palabras pr.onunciadas na cea ofrecida polo Presidente de Bulgaria, que . os
ponfos · de vista entre Libia
e Bulgaria coi·nciden ·s.obre as
c·uestións tratadas na reunió'n
entre ·arnbos 1 íderes e especial'.mente · sobre as relacións en tre ·o Frente· de Firmeza Arabe e os ' países do bloque socialistá. O presidente búlgaro
elox iou a·s grandes co·n-qu istas
realizadas po-lo pobo libio,
-·gracia~ á Revolución.·do Al ·_· Fa·teh e· á postyra anti colonialista, antision.ista de · AlYamahiria.
...
Ao mesm0 tempo, .o ·órga:.
·no
central · do ~ PCUS,
"Pravda", destacou nas suas

en

movimE
cional e
beració1
dade dé
rabe, e
pretenc
nista qL
os terr
cáodose
das as se
nuncian
rexime
tados L
reitos
mesmo
ciacións
ma au-t1
cbnside1
con tra 1
seu' dire
ción : R1
tanto e
declarar
p ublic~

loita po
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GRAN-· BR~T ÁÑA -

Os métodos polidais ingleses én Dublín

3adaf·i -

CARLOS DURAN

Os ingleses teñen un conceito hi~ro~érmico do mu_n~o. As
situación$ mais inesper-adas expl 1canse. po~ dous parametros
principais: presión e temperatura. Sabido is.to, resulta doado
controlar as inumerábeis "troubles" que encontran cada
.
vez máis .por todas partes. Non hai máis que ~aplicar
.
unha presión adecuada e rebaixar a tempe~a~ur~ a un mvel
aceitábel para o "establishment". Esa ·é ª~ tu-nc1on que
. tenen a_signa~a as fotzas da lei e a orden. . . ·.
·

ria ea
ompajireito

is .c9n-

·ial ista
ogreso
reznev

ia/istas:
> re110.
libera"terro?textos
:os dos

se por sorte / para . o rapaz
·n·egro_ sub~norma l porque a
policia, ao cachealo,. atopou. lle no · peto o ret:ibo da
compra dos ·"elepés" nunha
tenda de m(fsiea. Se non
chega a ser .por' iso, o rapaz
.- teria ido á cadea, como tenen
ido e .van moitos outros da
sua . raza, "por- actuar sospeitosamente" aos ol Ios · da
pol.icia branca. Esa poi icia
non ve con boñs olios os
COStUmes antillanos· de XlJn - .
tarse na rua e facer verbenas, .
por _exem plo.
único que
queren . é-. que- se dispersen e
esteñan calados_ E de nada
valen as inumerábeis queixas
-· e
os volurnosos
informes un
_(o
Parlamento
. xa nor:neou

-o -

1viética
1~nte

o

db por
1tentos
rar enrnacio·
ocieda3 loita
>ds, re-

' ONU.
Jn

as

fos ' do
io bi la·
~ue au\,

zona a·

terven,
ialiSt110\
, que a,
orzar o
na tecupada
1 unha
mente. ··
ión Soa satislsos das como
ar o esbe, asi
vo que
Firme-

ternaéiondl , pcJr~ cHcl ~?r os Namibia
e entregar o país
movi mentos de l1berac1on ci~
ao seu representan-té único
lord para investigar os tumulcional qu e loitan pala sua lilex ítimo
do pobo
de Nami, tos .dé Brixton), que rion fan
bia
SWAPO.
Asimesmo·,
conberación . ~ f i rí'.1,aron a grav~
máis -que apaciguar . a certo. dade da si t uac1on da zona a- de~aron os actos de agresión
~ pcú,blico piadoso que o único
rabe, condenando t9das as sionista e os seus axentes
que quer ~ que se restabeleza
pretencións do enem 190 ~10- contra 0 ' Ubano, insistindo ·
nista que pretende coloni~a_r
a . confianza
· nasque
bolsas
de
na necesidade dunha soluvalores
da City,
é que
os territórios árabes, rat_1f 1- eón poi ítica que garantice in0
1.
cándose no seu rec:hazo a tocon ta.
condicionalmente a para iza- No .ca$o dé Brixton paredas as sol ucións bila~rais, deción
a
non
reanudación
de
ce
que á policia foi inv.estigar .
nunciand o· os intentos de
todas as formas de inxeréncia
un .negró . que estaba caído
re xi me ex ípcio, sionista e Esextranxeira por parte das farnas laxes do paseo . Comezou
tados Unidos de violar os di- zas imperia listas e reaccionad
d. d
reitos do pobo Palestino e
.--.·
·
1dades
d.e
coí
ten-en
av·
1
sa·
d
o·
darl
le
pata
qu!? wn
se
t
.
,
. on obstante, -n·o . fin de
11
•
.
,
~
ergLiese, candoasse para
achegou
mesmo condenaron as negb- rías, - pe in o a pro ecion
dos intereses leXítímos para a -seniaiia .pasado parece .que repetidamente as autoridades. grupo de mozos negros. -A
ciacións sobre o que se charesisténcia Palestina no Liba- - este mé'todo' ·hidráulico -d_eide qu·e situacións como esta _ poi icia d íxol les _que se disper. ma aut onomia Palestina por no.
xou
de
funcionar.
~
Prim
eiro,
teñen· que suceder á for'za, sasen. Eles dixéronl les que
cbnsideral.a un asobal lamento
Reafirmaron o seu apoio
-os
·
ingleses·
receberon
con
debido:
ao estado de total -estaban no seu b9irro e que
contra o pobo Palestino e o á loita do pobo de Sudáfrica
raiba
contida
9
notícia
inau.:abarrdono
· social e discrimi- non tiAan por que se disperseu· direito a autodetermina- para acabar co réx ime racisción: Respei to dE;1 A fga.n istan, ta e condenaron os actos de dita de que un · membrn / da · - nac10Q · raciaJ, ademais dp sar -Subiu a ·tensió'n e aos
1RA, ·preso no tristemente· ·actitude. arrogante e provoca- p·o~cos minútos voaban latánto Gadafi como Breznef agresión de Sudáfrica contra
célebre
H-Bloc·k de - Selfast e tiva da poi icia, · que xusta- dri !los e comezafon . a estou- ,
Angola e Mozambique_
· ·
declararon o seu apoio á
·taiga
de tan:e para que _11~, mente utiliza
táctica de rar. cócteis Molotov·._Apolicia
en
Finalmente, trata~on as. republic~ de Afganistan na sua
recoñecezan
d1re1tos
·
poi
1tr..
"esmagar"
militarmente
uri pediu refqr-zos en cantidade
lacións entre ambos pobos en
loita pola independéncia.
cos,
fo
i
eleit_
o
diputado
polo
·
tumulfo
co
método
da
"marital que arguns 1íderes comu- ..
base ao respeto . mútuo e exdistrito _ predominantemente . ta"-: ou sexa; botándólle · nitários avisáronlles que o _
Doutra banda, sal ientaron prE!Saron a sua satisfación pocató! ico e nacionalista de
centos e máis centos de poi i- · mero número deles xa era un
a necesidade de atapar unha lo resultado da visita do 1íder
Fermanagh,
na
frontei
ra
-enc-ia~
brancas, e.ntr!? os cales é feito provocador. A respb_s~a
solu ción xusta para o Sahara 1íbio á Unión Soviética para
o U lster e a Repúbl ica- 1révlderit e que hai un número da poi icia .foi que _el.es xama1s
occidental, pedindo ambos reforzar a am istade e o enJen landesa. Mentresestaban ad is- - crécido de indi\ríduos ab~rta- · se retiran e que a todo custo
paises tamén a retirada das d 1mento entre os dous pobos
cutir medidas de urxéncia no
mente racistas - e· sádicos. A -teñ.en que' mater a leí e a
forzas do réx ime racista ·de e aumentar a colat;>oración
Parlamento
para
non
deixalo
polici-'a
ven ~sendo criticada ·. orden. E asi cóme.z oú case
Sudáfrica do territórió de entre ambos.
tomar ~ Posesión · do ~eu. esca19ola · falta .de flexibil"idaqé ~ ·u·nha semana de -violéncia. A
no evitando crear 'Uíl preceimaxinación para tratar ~1 - . policia, sorprendida poi a bede~te, _ o.utro feito hidrodi-- tuacións deste· tipo . . O ·ano ·1icosidade . dos negros, reco.:
námico< veulles subir ·. a tenpasado produci~se - un_ caso rreu ·~:i ~istórias de infiltración
slón un pouco máis ·do qué parecido no - bairro negro de por elementos T_oraneos qu-e
:. .
están afeitas a considerar - Bristo-1;_ que ta med'r ddeu _ós _ queren semea( u · ódio incomo tolerábel,
·
consabidos resu,1ta os e vio- . ter-racial e destru.ir a civiliza- .
¡.~;.~¡.
· E foi . que no notórici
léncia, saqueq·, incéndio~ •. f~- c.ión.
Se eres ensinante. Se tes in· ·
·
d B · t
·d
etc
·
,
· 1
bairro londinense e nx on,
r¡ os-;
·
Mais o certo egue o n1ve
é¡uedanzas
por ·aétualizar
os
que ten sido calificado de
· . A b' -'-;.¡ B · t causou
teus conoclmentos,
por: -esf · ·os
s -, de violéncia if1stituclónál ·de
"paraíso de sociól,ogos" poi a. distúr IOS ue rix Oíl OI xu - Brixton ,.. como de moitas· ou_tar ªºdía: Se queres galeguizar a t1,1a práctica escolar. Sé
· su.a -terríbel .pobreza; .·aban=- .. tamente . o_utro dos ~~!oda~ . tras concentración·s .urbanas
queres cubrir o valeiro que
don0-¡ desempreg9,- ag~ o mera06 ·reper-~ór.:i c5 poi iciak · ?·· ··de ·ami llanos .e· asiáticos,
C:leixaron na tua -formació!"I ,
ción de brancos e pretos,_ e apl ica~i.ón " ~~-- "lei ,de sospeJ- - verdadei ros ghE{ttbs ·na -soci_eos plansde es-tudo do ensino. , ·
toda a 1ista das lacras sociais
ta", o qu&-s1 mplemen~e_- quer dade - bci tánicá;; · '~~·C)'nr prec f§a
Se queres colaborar a facer .
i max in¿Qeis,
presión . da.- d\ce-~ cque- _se \IJA -pul.lí ;a ten
de nengun . "a·xen'te "'provoé'aun ensino galego . .Se queres
::::::
trustrnci6ri e o ódio á poi icia
r~zóns. · para · crer' que un dor'' p'ara · estouf ar. Como
·aportar as tuas experiéncias· .
¡:¡;r salta.rón violentamer.te a_os. :::idadan ·é sospe-itoso dun d 1x o un ha mullerom aior negra _ ·
como educador galega. Se.
l!r
atohhos m.eios ·de comunkajelito_, a leí dál J.,8 .a
un
"estam·o_? . .tes. inter.és en perfeccionar a
•...
· · ·
,·
·
d ·
1
·n
f t
ri
.
, t" a aducativa e áde- - : ¡;¡; , -.. dúh británicos. Durante ma1s
t1va e interroga o e mesm.., _trnstrados; estamos ar os _~e
.
!¡USCRE- ,: -:;Pe, qitrq nbi tes prod udron_se arreStal o. · A este respe !tq é que íl on nos faga n .casd".
BETE A "O ENSINO"
~ ..
é:erltÓS deferidos detencions, . útil cit_~_r · uri C?JSO ·- relativa1-nglaterra está chea de Br1-x.; · .. ~: :·_: - ~- _'":,, . -~ ·.
,.::;::::. _· '-:· incéndios; . fo ron' derrubcidos _ menté . recente dun r~paz tó~s, n_
o re~to _de Lol}dre~, en
~;~··
edifícios saqueadas · te_nd~s, .. negro sub:nqrn:iaJ _que l~v?b? -- .Bnst_ol-,_.. B1r_r:n1ngham, Mant .~-- .• r.:;:v pleados :e . " in<Ssñdiad-os .. -.. uns di·scos 'musiaa ba1xo~~;-~ ch~ster, ·-Uverpó-'o( ''·Glasgow
al:hómóbeis para facer barrí.:
brazo. A un poi icia que o v1 u_ Belfast, que sao focos de
cadas, improvisados · cócteis
ser:nelloul!e - que
"actuaba frustración social nos que · o
Molotov, nun dos pi ores · sospeitosamente" e detívo.o. método da "nJqnta" ·qQ:e
tumultos : rac\ais que tefíen
O rapaz ·non _se so.~bo expl i ~ o· so.focá todo está a .:qued~?r
..experimentado os británicos.
car, · asu_stouse e atrapallouse anticuado.
.
·:
. . _ . M.oito.s _1,íde[es das ._ 9om_-u~ · co'_medo. Este-_caso_,rns0tvew:--_.,_~-,--~-E;.a·..vi-0Léneia..eoi::~1=~-u~. ·"
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Unha entrenadora ·p ara· os futboli_stas ·ga,legos

Da ópoteose

o

.á ind.i ferénc·i a

do in•
mostr;

O que- non pudo pasar na liija, ocúrriu na Copa: 0 .
proclamouse campeón do baloncesto femenino estatal. No ambente. do pabellón vigues flotaba a
. soa:nbra de Maribel LorenzQ. 'Ao .final no partido con-·
tra o Camansi, gañador da Liga ante o Celta por só un
ponto, e gafiador tamén nas últi_mas edicións da copa
·o público estalaba nunha . apoteoses · de entusiasmo'·
deixando ver varias bandearas g~legas, que non sabe'.
mos porque non aparecen caneo é ·o Celta de fútbol ,
·q uen xoga.
Celt~

Apot~ose que se produciu té)mén en Cangas ao

o
"

lbe~ia, equipo de fútbol de San .Miguel de Reinante é not.ícia, porque militando SÓ un ano

na segunda catego'ria rexiona.1 al.c_anzou o ascenso a primei.ra.
·
Tamén é notícia por ser dos poucos equipos modestos en G~liza que conta _c on camp·o de seu,
pero sobre todo diferenciase dos outros equipos en que·o seu entrenador é muller: ·
A~ne~ret Keiter. ·
.
- ·
·
·
Desde· sempre · o deporte
nia realizando logo uns cu r- bol, etc, pero andiven toda
do futbol
foi práctica exsos no 1 NE F madrileño polo a costa lucense e non enconclusiva dos homes, as mu- ·que ten os ·co·ñecimentos ne- . trd que quixer xogar". E re.ll eres que estaban é están discesários para podér opinar so- · coñece que isto se debe amén
criminadas en todo"s os ámbi ~
bre · qu·~ lle _parece 8' prácdoutras causas como - á falta
tos, sofren no campo depor ~
tica do fútbol nas.. mulleres.
de · .instal·acións, á planifica tiv.o unha discriminación ain"Mira, dinos, iso depende de cion deportiva que existe· nó
· da.moito máis acuciante que
cada · mul!er, pero non ·creo Estado español,
"xa que,
se mira no acceso a -.suaprácque o fútbol seña · dañino aquí nos coléxios non se'tíca as( como ria claS,ifica- ' para il condir;ión femenina,
lle dá importáncia nengunha
ción que ··fan dos t:leportes:
.hai que ter en con'ta que ao deporte, mesmamente e a
depo-rte·s _d e homes e deporpracticamos o balonmán que educación física téñena como
tes de mulleres. Unha forma . hoxe por hoxe está senda 4n . asignatura de segunda orden,
de..
discriminación
que
deporte durísimo".
e con ela tamén aos profesofünciona a outras alturas coa
· Pero . se aindá bóá' parte
res, moitos dos cales ainda
diferenciación entre ·deportes
da sociedade non aceita que
seguen métodos trasnoitados.
para ricos e deportes aos que
as mulleres practiquen o fút: En Alemania o deporte é non teñen acceso as clases
bol, ¿como aceitan os homes
unha asignatura obrigatória rJ
menos previlixiadas; non por
ser dirixidos por wnha m·uque se lle dá a mesma ca.nada, senón porque ·as clases
ller?.
."Non tiven nengun tegoria que a calquer outra.
domin¡mtes doutra maneira
problema, afirma Anne-gret . · Esta mentali(iade calla ria
non poderian mostrar a sua
Propuxéronme o ser entrena- xente e fai que a práctica deSUP.erioridade. ·
·. ' ·
· dora e dixen que se os moportiva seña unha causa norPero se a práctica do fút-· zas est<,Jban dacordo por min ·1J7af e posíbel para calquer
bof palas mulleres, q~e hoxe
non había nengun probfef11a,. cidadán".
. está senda aceitada a durns · Eles .xa estab_
an -enterados, ·
Como . se ve a práctica do
penas, a inda . é un ha causa
presentáronnos e... ·se non o . deporte
un ha decisión pocase insólita neste país, moi~
fixese ben creo que non me
1 ítica, hai que ter meios, hai
to máis o é o que unha museguirían aceitando, pero pre.que estruturar, e hai qLJ~
ller dirixa como entr::enadora
gúntalles a eles ·o que pensan, _ mentalizar as persoas,, homes
poderanche dicilo: moito mee mulleres na importancia da
a un equipo de fútbol onde
llar".
·
Os Xº. gado·res son varo' ns., hai
· P.ráctica
deportiva.
Neste
E a .plan.tilla parece est ar
campo o papel que está
que ter en canta · que ainda
, os equipos femeninos . están- encantada cunha' entrenado~
xogandó Annegret coidamos
_senda · dirixidos por.· homes
ra, segu.n do .as próprias inforpo.de ser de gran importáncase na S!,.19 totalidade.
mácións, que afirman · "desde
cia-. ·Agora ben, un.ha persoa
P.ara
Annegret . Keiter,
que chegóu ela campi.a mos' ·',
só pouco pode facer, ainda
entrenador.a do · Iberia, . isto
Polo demais nós podemos dique pode comezar un caminan ten nada de particular,
cer que a prepq,ración fí~ica
ño.;
esperamos ' que
·o
. "nQn vexo nengunha causa foi ~ base total que levou a emprendido por esta alemana
. extraordinária, ne'? sequer no este· conxunto ao ascenso de en Gal iza conduza á prácpobo /les parece u unha causa · categoría o que dernostra .a . . ti ca deportiva xeral izada, da
rara". Dinos tamén que "es- capacidade da entrenadora que a mu.11,er non pode quetaba acostumada a estar en- na ma.téria.
dar exclu.ída, a mulleren- caltre os homes xa que o meu .
r quer dos seus estados ; casapa/ foi entrenador da se/e- UNHA CONCEPCIÓN -·
·da ou soltéira, cb :~1 filias · bu
cciótJ española de· Balonmán. DIFERENTE DO DEPORTE
· , como
·
sen .e 1es ....
esperamos
Non era que sentise tampou. que sirva tamén para que a
co unha gran atración por esEstá claro que en Gaíiza o
muller seña eceitada en "rote deporte, ainda que hai ql!~ deporte recebe un trato moi
les" que até hoxe están pracdicer que .de pequena practi-·' di-ferente · do que recebe. na ticamente destinados aos
cárao algunha vez e que· no .República Federal Alemana ·homes. A aceitación corno
escala dé Educación Física · ' polo que Anr:iegret, aipda. que entrenadora dun equipo de
fixen un · cursiño de fút- coñecia un pouco . o depor: fútbol composto por hon1'es,
bol,'.· matéria que non err;¡ t!;3 no nosó estado recebeu
tanto polos séus integrantes,
obrigatória".
·
" un choque coa su.a estáncia directiva, · así como afizoaUNHA PROFESORA DEen Gáliza, onde bota moitO
dos, · supüxo xa, sén dúbicfa,
:E·DUCAC.ION FISICA
1eh falta · o dep'orte, "sobre
-un paso adiante neste .c amiño
· AU:IVIANA
·
todo para as mulleres.
es- a andar. ,
taba disposta a facer equi.Annegret li·cenciouse en
~_9ucación Física en Alet)1a- ·,pos de Balonmán, de VoleiPUCHEIRO

e
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ascei:ider o Alondras a Segunda División de Balonmán .
Todo un éxito e unha ha zaña para un equipo dunha
vila, non estando, como non o está o balonmán promocionado a nivel galega, senda aind a poucos os
practicantes nas cidades e tratánd,ose ademais sempre
de estudantes ou persoas que pasaron por uns coléx ios onde se practicaba este deporte.
Noutra orden ternos que o Celta xa logrou matemat1camente o ascenso a Segunda División e que o Deportivo está a dous pontos ·de conseguilo, coque para
o ano poderemos ver fútbol de máis categoría en Ga" liza, o que non · sempre quer dicer fútbol de máis calidade, o deporte, xa que os termos non van relacionados moitas veces, e o deporte dase, case sempre, inver-·
samente proprocional á categoría da competición, ai.nda q ue, iso si, o espetáculo sube en emoción ao ser
máis os intereses que andan en xogo.

OS CLUBS DE FUTBOL
-·Outra das causas que está a pasar no referente estes
dous clubs que moven as ináis grandes cantidades no
depo r.t~-espectáculo galego é que mentres o Celta ao
ver o ascenso asegurado parece que se dedicou a dor_mirse, a non practicar o fútbol e pasearse polos campos, e por out ros 1 ugares, horas antes dos partidos, asi
_ como a pensar nas · primas, ~ renovacións de contratos
etc, causa que é moi lex ítima nun profesional, cando
isto vai acompañado cun rendimento na sua tarefa,
cau sa que non se traduce polo esforzo realizado polos xógadores do club vigués, deixemos o de vigueses
para mellar ocasión, no campo. Diciamos que mentres isto lle acontece ao Celta, o Deportivo parece que
d 1a a dia se afianza, senón no xogo, si na conxunción
· do equipo e no de loita, incorporándose ultimamente
váriGs xogadores novas, concretamente un,. Lolo, que
non ti vera antes oportu n idade e que agora está demostrando que hai que contar con . el, e que é máis
válido que calquer estranxeiro -fichado por millóns.
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SEGUEN AS FESTAS DO DEPORTE
Nestas mesmas páxinas xa nos ternos referido am·
plamente as festas do deporte, que tan pouco de·
portivas són e pouco serven ao deporte, ao gala;don,ar
unhas persoas só por uns resultados, despos~endo~s
de calquer outro contido, que dá a. verdade1ra entidade deportiva :

a

A celebrada en Vigo asisti u por esta vez o .secre.t~
rio da Xu nta Sr. Noguei ra Rodríguez, quen h.a1 que dicilo, falou ·en play-back, poñendo de manifesto a sua
concepción deportiva, ao. dicer que a mente san~ pode apoiarse nunh~ estrutura física sana . Esta af1r ~a
cion mostra toda lmha visión ©eportiva: a educacion
f íska ,e o deporte como uriha causa marxinal n<l ~or·
mación da . persoa. Pero iso si o deportista é embaixda·
o
dor cando vai ,por a í. Outro mito e. deformac1?n e
deportista representante de toda unha comunidad _'
cos seus éxitos e fracasos íncluídbs nos éxitos ..efra·
casos de~ta comunidade; 'Di.xo· tamén ~-~e hab1a qua~ ·
cuidar a infraestrutura mental. Eu ' dmalle que h.
que cu id ar a ·¡nfraestrutura deportiva 'para poder cuidar; saúde e a formación in_
tegral da persoa. .
·
I
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o día catro -de abril pasad inaugurouse en Vigo unha.
ºostra antolóxica do pintor
;e Lalin, Xosé Ot~ro Abeled_~,
Laxeiro, un-dos artistas ~e- ma1s
forte raiz na sua expres1v1_dade
lástica ·cara · ao noso pa1s. A
Potória transcendéncia desta
n
' b'1to ~u.-1
exposición
no noso am
tµral e a ampla representat1v1dade que das obras, que abarcan as diferentes épocas do artista , obríganos a analizar paseniñamente o seu traballo,
nun intento de aproximarnos
a un dos fenómenos de creatividade máis grandes que se teñen dado en Galiza.
Laxeiro naceu en Lalin no
ano 1908 emigrando para Cuba
aos trece anos. Foi na Habana
onde recebeu as primeiras clases de dibuxo, no Centro Galego; de volta a terra conseguiu
unha beca da Diputación de
Pontevedra para estudar Bellas
Artes no ano 1932, pero o seu
espírito in·quedo non se amoldaba ao eclecticismo académi-co é abandonou a escala, dese
xeito aparece a sua primeira exposición en Santiago . na Faculdade de Filosofía, dous anos
má is tarde .
Pero terá que pasar algun
tempo até que Laxeiro impoña
á sua arte esa disciplina persoal,
que non se manifestan abertamente até que no ano 1941
pinta en Pontevedra o Mural
"Manantial de Vida" o.....que lle ·
sucede outro no cine Balado de
Lalin. A partir de 1951 pasa un
quinquénio na Arxentina onde
contacta cos nasos exiliados e
onde leva adiante unha produción de forte s:esonáncia en toda a n_ación do Plata. Actualmente o seu traballo cabalga
.a lombo da sua vila natal, Vigo

e· Madrid sóbor de todó, onde
posui un estudo en riba do -café Gijón.
Filio artístico do autodi-·
dactismo, Laxeiro sinala en si
m'esmo as dificuldades qué su pón ·querer ser artísta e'n Galíza e poñer' o seu talento ao ser-·
vício da no_sa diferenciación
cultural como pobo . .Sánchez
Cantón escrebia · n"un trabal lo
sobre Sotomayor que este pin. tor coa sua obra pulida facia
- aparecer ridículas e carentes de
sentido esas desf iguracións
grotescas "a las que llegan algunos pintores modernos actuales de Galicia .... ", sen dúbi da referíndose a Laxeiro e·
como exemplo da intrasixéncia
da intelectualidade oficial ao
recoñecer os brotes de natu reza
saídos dos nosos creadores.
A sua produción defínese
como un extertor esporádico
da simboloxia popular, cunha
imaxinac1on exuberante de
fantasía e inxenuidade por •iba
das tetisións estéticas do occidente ,4 evidenciando unha gran
sinceridade e a procedéncia
·dun país sen normalizar que tlvo o seu século de ouro cultural no románico de onde parece emerxer as suas figuras por
riba dese longo sono de séculas. Dai arranca os entido
xerárquico do indivíduo ria colectividade representados cos
volumes e atributos diversos.
lnferniños inimaxináuis, fortes contrastes hu!'T';:mistas oomo
na pintura . negra d~ Goya, ancestralisi'nos na temática onde
o tempo non parece existir ;
Laxeiro fornecese dCAsubconscente popular cargado de
superstición e mitos, baixo un
temor milenário que tamén se
iniciou no románico e apareceu
reflexado nos capiteis e basas

ue ·di-

ª sua

ia pofirma:ación
.a for9aixa-

)n do
idade,
.e frá·

a que
J8
~r

h~i
cu1·

.

.

.

,

Correspondentes
-ao n_.0 .153
do 7 ao 13 de Maio-de 1981

de servilismo .con eses rostros
de ollas· miudiños e bulideiros
que alimentan toda a temática
pagana que resume a composición ... O recurso de· fortaleza
da 1iña recortando e definindo
espácios e figuras, fan evidente
o .carácter prímitivo da sua arte, hierática na sua estrutura
como· figuras .petreas, e animadas pola atmósfera .que emana de todo. o conxunto. Laxeiro é
por iso un artesan . xe_nial e a '
isto. se debe que · cando -quer
sua pi,ntura o
. intelectualizar
produto di lúese na amb.igueda~
de e na i"ntramcendéncia pois
fáltalle ·a base etnolóxica que
a sustenta e a sua traxectoria;
~paree.e a contradición éntre
temperamento e condici-onarnento estético, entre-o natural
e o artificial. ,
A fonda resonáncia da obr~ de Lax-eiro chega a prender
como Escala en Galiza feíto
que supón- unha maduración
do nosb proceso artístico, ·xa
encet~do .¡>or Ma_
side e anima·
do na carga .galeguista que impo.ñia Castelao. Nas obra·s de
Pesque ira, de Mercedes Ru idas colunas das- nosas igrexas
.narrativo que L~xeiro como dis
ba!, de Sucasas... presentese
medievais, O ser humano con:
torsionador de formas e recrea· a influéncia da personalidade
vertese non nun mónsfrou bídor de escenas · sabe impoñer
laxeíriana. E por iso que cando
pedo como en Brueghel ou o
na sua cómunicación. E asi
Laxeirq nega . a existéncia
Bosco, senon no reflexo dun - como podemos entender a "erdunha pintur.a galega, ambición
' pobo depauperado pola histódadei ra dimensión da s1.,1a obra,
perseguida polos seus C:oetaria que responde quedamente
resumida nesa resurreción de ineos da xeración Nós, sen lur1táxenes adormecidas na máx ia
sen ambición nos avatares do
gar a dúbidas está .a xogar coa
e no rito do noso pob0, e condestino e que respira ·saciado de
ceéléndolle a categória de gran ": revalorización. da · sua arte por
masoquismo.
representar o inverso da sua
captador e suti 1 ax ente Je.Eses monigotes vi~os~; esas . metamorfoses da nosa história .
afirmación. O seu perxuício
meninas bigotudas que r=·otan _
da arte universal está enfrentaSe o retrato sintético que
polo cadro nunha ·orxia traxido co seu exemplo , xa que a
. fai da nosa comunidade coa sua
cómica teñen o seu antecedenpintura tala galega e brota da
profu~ión de ~legorias e algo
te tamén na imaxineria e e.sculnosa integridade comq. o máis
. palpábel, contribuí a sua horno- .
maduro dos nasos froitos.
tura que o_pobo ergueu e na
xeneidade o trato da forma, -a
.-figuración, xa que_ descubre. a
que se autorretratou ¡nconsFERNANDO M.
cientemente: nas máscaras e
redondez das nasas forrnas en cruceiros, collendo ese destino
chendo as imáxes de dozur9 e - VILANOV,A ·
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A realidade de Laxeiro

axenda
1 .

Actos

de Cantos Lois Peña Novo, que
Director do Programa de asisde Psicoloxia Cle G~liza.
se rlxe polas seguintes bases:
téncia, prevención e erradicaAs conferéncias reali.zaránse
111 SEMANA DE
a)Poden participar en este
ción do alcoolismo e toxicona Aula A da Faculdade de
PSICOLOX IA DE
concurso todos os rapaces e ramanías do Goberno Vasco. As
Económicas, e os colóquios na
· GALIZA: A DROGA
pazás que non -sobrepase·n os
19 horas, colóquio sobre· "O
Aula 42, da Faculdade de
dazaseis anos.
Oo 4 ao 9 de M~io · dr·
alcooli'Smo" por Javier Aizpiri
Filosofia e ciéocias da Educagariizada pola Comisió~ de
b)A - extensión de cada
cióp. A proxección das pel ícu~ •
Diaz. O xoves, dia 7, as 17
conto será como :· mín_imo ·de
Estudantes de Psicoloxia terá
horas, "Drogas e vida cotidia·las será no Salón de Actos do
~eis folios mecanografi~dos a ·
lugar a 111 semana de Psic~loxia
na", coordina José Fábregas
Coléxio Maior Xelmirez.. ·
doble espádo por unhá sola ca,de Galiza, que nesta edición
Poveda, do Hospital Clínico de
abordará a temática da droga.
ra.
Barcelona. As 19. horas, "Ideoc)Os temas seran libres deA presentación será o luns dia . · loxia da droga", conferépendo estar escritos en galego.
4, as 19 horas. Quince min utós
ncia-colóquio
por Enrique
d)Os prémios s~ran os sedespois haberá unha conferéGonzález Duro, do Hospital de
nci~·col~quio sobre Aspectos
?uintes:
D ia de Madrid. As 22.30
sociolóx1cos e penais da droga"
1
1O · Cinco mil pts. e diploproxección .da película "PerPor Emílio. Lamo de · Esma.
formance".
venres, dia 8, as
pinosa. O martés dia 5 coló2°.rres mil pts. e diploma
·17 horas, colóquio sobre A
quio sobre · "Mét~dos d~ trata3ºº E>~as .tnfl . pts.c é diploma.
droga: lunha pollti~a de Esta.m.~nt~ . ·autoxestionados polos
e)Os traballqs mandaran se a
do?, coa coordinación de ErJriProprios toxicómanos" coa
Agrup. Cult. LOIS PENA NOque González Duro. As 19
coo.rdinaci6n de
Francisco
VO, Apartado. 19 Villalba-Luhoras, Mesa redonda sóbor
Freixa Santfeliu, Director qo
·psicoloxici
go.
,
de "Aspectos sociais das Toxi'- .
Cen~r~ de Saúde Mental . para
- f)A Fecha -tope para recede galicia: _
comanias" na que participarán
Toxicomanos da Generalitat de
ber os trabal lós ·~§erá odia 12 de .
Enrique González Dur:o, José .
c.ata.lunva. As 19 horas, confemaio.
Fábregas, · un xurista, Fernáren~ia-colóquio por Francisco·
g)O fallo . do xurado sera
ndez Albor e un inspector de
~~eixa Santfeliu sobre a "Vidado a coñecer, atraves da
policia da Brigad~ · de Estus1on. ~ntica
· · do tr~tamento dos
CONCURSOS
prensa galega, facendose entrepefacientes. O sábado, dia
toxi~~manos". As 22.30 pro. ga dos devanditos prémios nun
9, ás ·12 horas, · "Persp·ecx~ccion da pel ícllla Trash". O · tivas críticas das abordaxes · -11 CONCURSO DE CONTOS
acto cultural organizado por es. "LOIS PEÑA NOVO"
mé~cor~s; di&,.,6, as· 17 horas,
terapeúticas das toxicoma-ta Agrupaci.ó n, que será dado a
c.elo~u10 sobre de "Aspectos
Co gallo do "Dia das Lenias", conferéncia-colóquio por
coñecer no mesmo comuniqado
da dro ga ,, , coa coord1na·
.
·
tras Galegas" a A.C.'' Lo is Peña
José Fábregas Poveda. As 14
por . cuestión de horário · e
'lega1s
·
de Jav·1er A"1ze1r1
. . o·1az,
hora·s, clausura da• 111 Semanat
Novo, convoca o 11 Goncurso
· .c1"n
~
. loca'!.
1
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1 CONCURSO DE NOVA
. POESIA GALEGA
A Editorial Discográfica
Galega "RUADA, S.A." wnvoca o "I Concurso de NOVA
POESIA GALEGA". As bases
polas q~e
se rexirá este
concurso son as seguintes:
1.-~ 0s poemas deberán ser ·
inéditos·. .
4.-Podérán presentarse até un tptal de 3 poemas aun .
mesmo ·autor, redactados en
-língua galega. Terán de enviarse
por. cuadruplicado, baixo plica,
e o'S orixinais rion serán devqltos ao autor.
_ 3.-RUADA reservase o direito de nomear aó Xurado,
que estará composto por 3 persoas. Duas estarán relacionadas
, cos meios literários galegas e, .a
terceira será un _membro de
Ruada.
4.-0s ·poemas seleccionados pola Xurado serán pubi'icados nunha eqición sonora.
5.-0 prazo de presentación rematará odia 15-de xuño
· e o fallo do Xurado fárase pú ~.
blico "o 25 de Xullb.
·
Os pem·as deberan remitirse a" "RUADA, S.A." R/ No~a
Señora da Luz, 18-b.aixo. A
· Coruña.
,
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.desengue"
déllandO ·.
Do.s accident~s
de tráfico
Neste artigo de- ' h~xe

cio o_ral) oú · non (xulc.io de
·
faltas), a inda . que tamén hai
q_~-e ter en conta o tipo de les1ons, sé foron
. · leves
- e .tarda ron
en ~u rar MEN· OS . de 15 dias
vent1 a~fi.se · po 1o proceqiementd
do xu1 c10 de · falta_s, si tardan
MJ;\IS d~ 15 dias é 0 xuez
quen decide. O médico que atendeu os feridos e qüen di
no correspondente parte os
dias que tardaron en curar. A.'
. parte· nerxudica~a pode. exer··
cer a corresponi:lente acción
privada · personándose Por
medio de Procurador e sen.
do defendidas por Letrado ain:
da co Fiscal exerce a acción
· pública. Nffstes casos, o culpábel ten que pagar os dlas de
estancia no hospital dos feri·
· dos mais das correspondentés-'
indenizacións que serán ais
ou menos segundo o ferido fo.
se un neno ou un home traballador, ós dias que perdeu de
traballar, etc . No caso de incapacidade ou perda dalgun
membro, xa hai o correspondente baremo. O culpábel irn·
poñeselle unha multa cun mí.'
nimo de 20.000 pts e retirada
de carnet de conduci r . Nesto
das retiradas do carnet hai que
and.arse cqn moito olio pois
ha terceira retirada e definitiva.

irnos

cia está decote de pfena actú~li
dade. Son os accidente de tráfico .,. con toda as "suas secuel.a s
de morfos, feridos 1 etc .
· Escomenzaremos p~o· mais
sinselo: aqueles nos r¡ i t sementes houbo desperfectos nos
coches, s'e n qeu r:iengun dos
protagonistas
re su Ita sen
feridos. Normafrnente nesles ·
casos 'as Compañías de Seguros
fanse cargo 'sen ·mais; todos cofiecedes o proceso: vaise a
Compañia onde se fai o correspondente parté, se o culpábel
está asegurado ·a ter-ceiros a
Compañia somentes paga· os
desperfect.Ós do coche contrário; se. o séguro é a todo risco,
paga todos os desperfecto_s,
cando
.a Compañia paga as·
facturas do taller , os donas .
coche~ teñen
que firmar ·un
finiquito coritorme a Cómpañia
non lles debe nada e eiq-ui paz e
d_espois grirba.

Se os dañ_o s ocasionados fo ran de menos de 2.0_0 0 pts.

,N

1

trat~r un tema ·que, por desgra-

Pero tamén pode pasar que
a Compañia
do coche n.o n
queira· facer se cargo dos gastos porque non tén craro
quen foi o culp_á bel, · ben porque sospeita que os gastos non
se corresponden coa realidade
• do ·accidente, etc _, ou tamén
porque un dos cbndutores chamo1,1 . a Tráfico para · facer o
correspondente· atestado, nes·tes casos vaise o xu.zgad'o e ·
po_ñese
a . correspondente
denuncia, · no caso de intervención de · .°Tráfico eles ,mesmos
pasa~ todo ao xuzgado.

Va

o . proceso resolveráse polo ·
procediment0 dos x'u ícios qe
faltas r:ios xuzgado.s de distr'i. to. Se os danos foran maiores
poñeráse a denuncia no xuzgado de _instrucción- e o xuez
decidirá . se · o proceso vais¡¡¡
seguir polo' procedimento dos
xu1e1os orales ou polo tle fal -"
tas; o critério gue segue o xuez é o de ter en canta si
o . accidente . foi causado por

simple imprudenda ou houbo
decide quen foi culpábel, a
infracción dos - reglamentos.
ca~tidade a pagar pola ComPor iso non debe estrañarvos
pañia de Seguros e imporá
-que; nb .caso aun accidente
unha multa qeu normalemen. _o nde· haxa ~- unha marte se ' · te e. de 1.500 pts.
ventile
polo _procedirnento
No caso que no accidendos xuícios-de faltas.
te resultasén FERIDOS, o
Unha vez feito o reparto,
critério a seguir en canto ao
se · vai polo procedimento dos
tipo de xuício é o mesmo
' xuícios de faltas, as partes poq1,1_e o anterior, o xuez de
den ser defendidas por ·Abogainstrución decide se houbo in- ·
do ou por _Procurador, o xuez
fracción dos reglamentos (xui-
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Nas martes o precedimento
é o mesmo, o xuez nas dilixén·
cías prévias decide, tamén aqui
o pago das i ndenizacións varia
moito segundo a marte fose un
médico ou un peó n poñamos
por caso, estivese casado e con
tillos ou fose solteiro, etc.

voráf

U1
tamé
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lla q
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mo.
pra E

Coido que con isto xa quedades un pouco ma~ enterados, somentes decirvos que
andedes con olla ah! as Compañ ias de Seguros non p.agan as
multas iso é cousa vosa.

...lt
As

·. Cousas ·da tena e do mar
Os valeiros

no
A!

e

máis lonxe, hai 50 anos- os
'viciñ os bi.xaban · á _ribeira: co
de CesureSpantalón remangado até a ro. dilla e : xuntábanse uns cantos
Cando ainda Cesures .estaba
nun' corro a . bater a auga. coas
na beira direita do rio una
mans( ¡.,emexéndoa e: levahdo o .
e o seu ·emplazamehto actual ·"
peixe a onde eles querian. ·
chamábase Requeixo , hái xa
máis de 300 anos.; nen tren nen
Agora, areeiras polo meio ,
marisco habia, lcot:las ne11 Co~
son· moi fondas as augas ·e xa
fradias, ·xa se contabilizaban .
hai que coller a sella doutro
por centos as persoas que,
x_e ito. Para isto ·válense dun
seguno do P. SarJTiier;ito en terastro semellant~ c;ios das _ameise recollida por PiñeirÓ Ares na
xas~ ligado · a unha' vara que é
actualidade, se dedicaban a pe-sarrastrado pala pequena motocar polo método de "valar".
ra que cad~ ~m ·dos poucos va-;
Valar non é o que algun eruleiros . que hoxe ha i ten da sua
dito ' quixo ver nos va·leipropriedade. Ao mesmo · tem- - ·
ros, "0s · que baixan do val _áo
po, a vara axuda a cravar os.·
r!-o. O acto de "valar" o peixé é
. dentes d9 rastro na ar~a para
unha operación , de moitos, roif' metendq no copo as sollas
deándono, facendo ruído, .m oque, vai levantando . .
·
vendo o mar. ·
Pouco, a pouco os valei ros
: Esta m esma operación, ·que
foron . rio abaixo alo onde as
nas Riás Baixas .chámase ·~ava 
areeiras non cliegaron., IOnga
laJ" . bit "axoar" ó peixe (so~
desemboéadura · dun rio cheo
.bre todo sardiña e c~jncho),
de vida e peixe., lampreas mireq uere pedr:as· (pánduJlos) nas
tolóx icas-, salmóns en disminu- augas altas ou descalzarse tal
ciór:t, mux_os, robalizas , troitas
e como facia·n os aritigos valei· as veces e tamén polbos que
ros nas beiras do ria. una en
cad.a vez chegan máis arriba
Cesurés e Requeixo.
nuri rio no que até hai 50 anos
De antigo , 'as éiugas do Ulla
se. éoll ia auga para beber e SE}
por Ce~y_res non . tiñan a prolavaba ·a xente nas ·suas . augas
ful')d idade de hoxendiá -sen ir
de cristal.
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y 0 íentín Rol:dán
. Non . hai móito que lín ·
un artigo de Anxel Fol~ no
e falaba de Valentín ·Rold~n e decía que, pol~s an~s
vintetantos, o naso comun amigo fumaba nunha feErmosa ~a
chimba de louza. _ ~t? tina
que ser un p~uco insolito _no
Lugo daquela epoca, unha· c1dade pequeniña e forteme,nte ruratizada.
.
Valentín Roldán -era un
home pequenote, forte, moi
moreno, de cabel<:> r_izo ~
unho.s ollos estraordmanamente mouros e-espresivos. Pertenecía a Xeración Ronsel luguesa forrn'ada por Alvaro Xil,
L~ís Pirnentel, Anxel · Johán,
Bal Corea-Calderón ... Antes da
gue~ra era funcionario do axuntamento. No ano 36, como lle
acoriteceu a moitos, quedou cesante sin saber ben as razós.
Despóis, coas súas dificultades,
foi ganando a vida como puido.
Nos derradeiros anos da súa
vida trasladouse a Coruña,
onde rnorreu. O pouco de irse
pra· Coruña pergunteille que faci'a alí. Respostoume, poñendo
un acento irónico nas súas palabras:
-Pues... contemplando la
vorágine de la ciudad.
Un fillo seu, chamado ·
tamén Valentín, é da miña
época do Instituto. Tennos levado, a varios compañeiros e a
este servidor, a unha buhardilla que tiña alugada seu pai,
na Plaza de San Fernando ou
do Ferrol, que ven a ser o mesmo. A casa xa desapareceu
pra erguer ~ seu lugar, unha

moderna urbanización. lbamos
alí escoitar· música Clásica os
·d omingos pala mañá, n·µ n picup ó que lle había que mudar
a agulla éada vez que se poñía · un disco. A blhardilla
era unha verdadeira ledicia e
moi confortable. Estaba chea
de libros, dicos, cadros, fotografías e tiña unhos ' sofás moi
cómodos. Tamén había un pequeno bar e unha caf~teira exprés.
·
Valentín Roldán ' -pai e fi. llo- empr.egaban a bu1ardilla
como laboratorio fotográfiCo.
O · pai · foi un estraordinario
fotógrafo. As súas fotografías
viron a luz en distintas publicaciós e ten feíto incluso algunha esposición. Supoñó. que
o filio -tamén escelente fotógrafo- conservará o interesante arquivo de seu pai. Moitas das fotografías de Valentín ·
Roldán pai publicáronse · na
revista Vida Gallega, segunda
época, que · dirixía o lugués
Xosé Iglesias Díaz, da que Rol -dán era colaborador habitual.
Valentín Roldán era un home intelixente., xeneroso, agudo, inxenioso, falador: comuni cativo e de xenio un pouco .-súpeto. Dende nena foi amigo
de Al.varo Xil. Tanto é así que,
senda ambos unhos rapazolos
de doce ou trece anos, decidiron fugarse a América en bicicleta. Planearon a· tuga no faiado da casa de Valentín
Roldá~. O pai deste estivo a
escoita. Cando os rapaces saíron do faiado, o pai de Valentín -coido que era ' mili ~
tar- arreoulles unhos bastonazos moi competentes. Os

MANl)EL ·HORTAS VILANOVA
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aventureiros voltaron a - pecharse · no faiado. Con , todo;
es~e · tnaga~dado contratempo
non alterou pra nada os seus
plás. Eran homes pra eso e pra
moito_máis.
Pasados unhos dí as Alv.aro -e
' Valentín ou ó revés, aluga. ron un has bicicletas - -supoño
que en Félix Latorre pois foi
ó primeiro lugués que tivo tal
industria- e pillaron o camiño
de América. Tiña·n cav il ado
chegar en bicicleta deica Lisbo_? e, no ·primeiro barco · ~ue se

·'

literatura pOpula,r
As formas eróticas ,
no romaoce .
As formas erótjcas teñen caPf!la na cultura de todos os pobos e o erotismo é universal a
todos os individuos. Mais cada
pobo é dono das suas próprias
formas e ten un xeito própio de expresar culturalmente
o erotismo.
· Na Literatura española as
form as ·eróticas máis requintadas e slmbolicas van unidas
coas formas místicas. Esta sim. biose atopa a sua expresión
!Tiáxima en San Xohan da
Cruz: · "Oh llama .. ./ .. ./Pues ya ·
no_ eres esquiva/ acaba ya si
quieres;/ Rompe la' tela de este
dulce encuentro"./. Na Literatura Popular gale- ·
ga as formas eróticas ocupan
un lugar privilexiado e atinxen
ª. rniúdo un alto grado simb6:
lico. e Poético. · Nela brincan
eroticamente o .sol coa lua e
0
lu~eiro .coas , outras estrelas~
Os nos, as tontes · os montes
as . c~rballe1r.as
·
e ' os 'castiñei-'
rais . son · lugares ideais para o
encontro ca deus eros· o seu
templo tena nos miuíRos nas
longas noites de "miña'da" Entre.
·
dou os apar~.11.os de labranza ~
· tros of 1c1os, desempeñan
unha . f unc1on
.,
erótica. espectal
1
1ª ~spada ·e o tarambelo· a-aguillada·
roe? e o fusa; 'a agulla

· -,' ª

·de Bilbao. A conversa de :Valentín Roldán e ra mo.i anima~
· da . Sabía as causas máis estranas e inverosímiles. Algunhos
invernas tocábase .cuñ chapeó .
gris, de. aza calda e emiolvíase
nunha capa azul, cando xa ninguén en - Lugo usaba esa pren. da.
. Nunha ócasióri tirounos unhas fotog~afías, · ·que conservó
· con moito garimo·, ó poeta Novoneira e a este que escribe . .
F.ixonolas no xardín que rodea
a casa .'de Alv_a ro Xil, na Avenida do Parque; chámado -popularmente o Paseo dos Tilos. Valentín ·Roldán carido nos tiña
. enfocados coa súa cámara, díxonos;· moi serio:
- Pra salr con naturalidade
hai que . poñerse en postura
forzada.
Nos
adoptamos
un has
posturas estranas. Con elas saí. mos nas fo~os. Cando as contemprou o desap_arec)do pintor
Xosé Ramón. Vilar. Chao, que
' era da nósa época_, fixo o seguinte comentario: .
-Puxéstevos de tal xeito
que semellades que. estades
lles puxera a xeito, embaragardando pala chegada da
car de polizós. Cando nas súas
Sauda~e. .
. casas respéctivas notaron a_falV1lcrr Chao tiña razón. Sin
ta dos rapac-es, os seus pais dedúbida Valentín Ro.ldán quixo ·
. ron parte a é!_Utoridade compegastarnos unha broma.
tente. A aventura rematou en
· Valentín Roldán era un
Ourense. Os ave.n tureiros volta_lugués típico, moi ideñtificadq
ron pra Lugo_ en· tren, conduci<;ios pala foria pública.
cóa cidade como Luís. Pimen' Lembr.o a Valentín Roldán
tel Os dous foron "homiños
nas tertulias luguesas que se
de Lugo" como, garimosameniban formando -ó redor do poete, dice a frase popular . Coido
ta Luís Pimentel. Primeiro _no / gue nunca se afixo de todo na
Cántombar e lago no desapareCoruña. Viña a Lugo tódalas
ddo café Mendez Núñez, onde
semanas. E en Lugo gastaba._as
oie esta' a sucursal do . Banco
súas vacaciós.

PRE.TO DE CERDEDELO ·
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ha de axudare" ~ . o romance
rem'a ta as{ ll)ais non nos queda
.dúbida do esito da empresa.
. Xerineldo (no RQn:iance deste
~ om~), o paxe do rei, despois
de pasar a noite coa sua filia
respóndelle aó pa i que lle per- gunta de onde ven: "-Veño
de cortar as rosas/ e de rondar
o caste16". Noutra variante o
Xerineldo pede deste xeito a ·
· filia ao rei: "~Siñor, quera segar frores,/ elas estanlle pedindo"; ·~-S i fíor, q_uero segar
herba/ que se está poñendo secá". . ·
No Romance o Seitor ou o
Segador a filla do emperador ·
de Roma manda ·chamar-ao sei-_
tor que "mais agabeiaba", de
· tres que andan a segar nunha
seara enfrente da sua ventana
e d.ille: "~Ouero que veñas
arriba/ a segáresme a segada".
Despois de dar11$ unha boa ces.uas· foffllas eróticas inais cote .vin"/ " : . ./estou en f¡¡¡Ídiñas/
na
dé facerlle a camá con
muns fican encarnadas en elevoume pra cama./ Si estás en ~
"boas sáboas de -Holanda", deimentQs . relativos a oficios do
faldiñas/ eu qSi te quera/ ... ".
táronse xuntos e ~lá pala meia
campo e da casa como : indican as expresións: _"segar unha
No Rom¡uice· A Tecedeira, un
noite entaman ésta conversa:
seara'', ·"cortar froles", "demozo para poder entrar na· ca. "-Como vai meu seituriño,/
v.anar o lenzo"...
·
sa da Lauriana e 'poder namorac omo vai miña segada?/ millar
No Roma'nce O Duque cego,
la ·é:fisfrázase de · tecedeira e peque coipaba./ -E cantas meu
este dille · -3 Ana: "Abre as
talle á porta ao mesmo tempo
. seit4rifio,/ cantas mandas sacaporta~, Ana, /ábreme o postigque sostén esta conversá: "S-on
_d as?/ -Teño sacadas catorce,/.
go,/ dame o teu lenzo/ q·ue ve:
~nha tecedeira/ da raia de Por- ,
pra quince só unha me 'm arra./
ño ferido" /. o senso erótico
tugale,/ fáltanie un pouco de
-Pois adémais de seis onzas
destes versos non deixa lugar
lenza/ veño a si mo pode dare/
nun "paniño de Holanda" ~ dun
a ~dóbida · a meclida que avan-;;.Este lénzo,. tecedeira,/ inda
~'rico fouciño/ con fío moi afia· tamos · iía . leitura · do romance.: · . -'está por devanare,/ entra a dendo) é frores de prata, e ouro/
"'."" . qu~dei fe_rido/ ..ldftsde ·que
tro, tecedeira/ que moi ben
no cabo, da- fil'igrana".
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·e o dedal. Entre os animais
a corza e a cerva; a rula e a
pamba. Entre os homes, a muiñeira e a sua filfa, o crego e a ·
sua criada, o gaiteiro. Entre
os tr~bal 1os, segar, . sementar,
. moer, abal~r un . arbre, desfollar, coller frolés. Entre os .
pasatempos, tocqr· a gaita, tocar o pandeiro, asubiar.
Dentro da literatura Popu·1ar galega, -.-a · cántiga é a raíña erótica por exceléncia e t>
' Romance é o seu filio natural e ·
mere.ce un capítu'lo ·aparte. ·As

e

me
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fitos das.•clases popul~res
Ídioma_: non aparece na sua .
. 9¡¡,e.
. gas. , D 1ran alguns _que i"sto
obra: Ehtón GTB afirmou que
· tam~n pasa. na. obra da lguns .
.-o .galega lle quedaba · '.'corto")
escritores
Certo , ma1s. ,
vaia, . que non tiña vocabulário
. ,galegas.
.
1c1p10 xa fan al
suficiente·· para plasma~ toda a · ·en . pm_
•
1 .
go
sua - capacidade creádora, tiue · pos1t1vo: cu t1van ese mu"nd
-fap:ástico na 1 írigua do Pobo~ ·
-era algo asi como unha 1 íngua
ofrecen lle a· este a ·posibilida- .
inferior á española, declarade ?e ler en Qglego ·. e ca.
-cións que calqüer- interesado
rr~x1r, o proceso anormal. ·Expode ver na prensa daque~s
pliquemolo doutra máneira:
dias. 1so fqi exactamente o qu_e
ali sucedeu. Ninguén o acu-·
Un eleva~o n'? de galegos
sou de tra.idor. Díxoselle unínon lee nen escrebe no idioma
, camente que n€1n o Princioal
que falan.
·
elemento galega_ apa,recia nas
suas -novelas -~nen ernn razóns .
situación anormal
dun académico e catedrático de .
literaturao- considerar ao gale Torre-nte Bal lester perpetua esa
go como ve(culo""corto" para
situación.
a creac'ió.n literária. Pensamos
Alvaro Cunqueiro contribu i á
. que non hai direito a infraválonormalización, ao menos. literarar o nos6 idíoma para xustifiriamente.
,car unha actitude que tén
'moito de comodidade e nada
Gonzalo Torrente Ballester
de compromiso con Gál~za.
novelista español nado en Fe'.

~E-scritor galego

-

]¡ ·

Torrente Balleste·r?·

se .

Non é a primeira vez que
trata ·este tema en A NOSA
TER RA.
Lembremos, .
exemplo, un l(lcidó e.interesan: te ·traballo do profesor Francís. co ·Rodríguez, publicado hai
certo tempo, sobre ·o ~ue
era·. e. non era l'iteratura .galega . .
Nada novo, pois, podemos
dicer nós, pero . hai · un autor,
Torrente - Ballester, · que non
para de manifestar que el é uri·
eseritor galega, un periodista
como . Pedecto Conde que
considera a Cela 'tan -'" escritor galego como·a Cunqueiro. e,
o que é ainda máis grave,
existen dentro e fóra de· Galiza
moitas · persoas · que xá non
-somentes poñen a etiqueta de
galegas a literatos que non
escreberon unha só liña na
nos 1 íngua, senó_n que mesmo
chegan afirmar que Torrente ··.
Ballester fi-xo máls por Galiza .
que a maiaria dos autores ~
monolíngües. Esa é, ¡:>recisa- ·

por

mente, a razón
do nosoartigb
analizar
e valorar
. a obra:
do novelista de Ferrol . con
respeito · a Gal iza e · de!Jl.o~
trar, non únicamente que nada
fixo pola cultura galega, senón
tamén · o pape:I negptivo ·que
cumpré a sua ·o bra dando 'd éste
país a imaxe dunha terra onde
non ·hai m.áis que mitos,
lendas e tradíción·s.
.
Cando a recenté ap'arición
de · "La isla de los jacintos
cortados" (Editorial Destino,
1980), Perfecto ·Conde entrevístou . ao hovel.istá e, entre
. outras causas He preguritoü se
•Torrente era, "co.m o foi Va. lle . ou como pode ser ago.I..a
Cela 'ou . tu.-r::ique iro, un
dos mellares escritores gále.-

r~ol, opina que a 1 íngua galega

· L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
· gas", aoque Tórrente B'allesterrespostou o seguinte: "Eviden-_
temente, eu son · un produto
·. galega, alnda . que a veces me ,
· chamen. traidor, como fixeron
·: ha i dóus anos. O meu temperamento, miña mentalidade e
-a· maneira -de funcionar o meu
cerebro ·correspo·nde. 'a un ·$ergalego~· · (suplemento [ibros d~
"El . País,• 1-1-1981). Non sabiamos nós que o idioma,. o no so mellor carnet de - identi- ·dade, non_é nada para demos-..
-tra·r a nosa galeguidade. com-·
parad9 co furidnaménto - do .
cerebro. <Creíam.o s, ásimesmo, que xa estaba clara diferéncia

a

a

escritor galega e escritor . nado en Galiza. Coi:
dabamos,
finalmente,
que
Torrente Ballester esquecera
aquel polémico coloquio xur-·
dido
remate dunha conferéncia sua., pronunciada nun
centró .doce-nte da cidade fe- ·
rrolaria. lndependentemente de·
·.que seña ou - non traidor ·
á verdadeira -Galiza, a Torrénte ni-nguén lle eham.o u
tal cou.sa. O . conferenciañte .tratou "Los. elementos gallegos "en mi _qbra'·' e un amigo, o
- profesor Fé_rró Ruibal, díxolle
. que si, que mo.i ben, pero que o
prJnc pal elem.ento -galega -o

ªº

0

0

~

Pero, ¿eses "elementos galegas" que hai nas suas páxinas,
qué opinión produce nas per- _
soas que descoñecen a nosa
re.alidade? Uns párrafos dun
traballo de Luis Marañón poden ser reveladores: "Un selo
diferenciador con respeito aos
_ novelistas doutras xeografias
españolas: o galega, que non é
·outra causa que a imaxinación,
ese fermoso exerci"cio literário
que camina antre a razón
e o máxico ( ... ) O factor
galega -paisaxe, mitos vella;
- culturas e tradicións- ... ("Los
miedos de Blanco Amor", "El
País", 2.8-Xll-1980). Velai o
que aparece de Galiza na obra
deste autor. - Velai - a imaxe
que poden ter do noso país os
leitores de Torrente Ballester.
Por nengllres a opresión nacional; cultural, económica e social. Por n~ngures .o s con -

lle queda "corta", dá unha
imaxe folclórica de Galiza e
non aporta absolutamente nada
á loita pola normalización
cultural galega. A nosa 1.
teratura nada gaña eón "lfigenia" ou "La saga fuga de JB"
cos "Fragmentos pe Apocalip'.
sis" ·ou "Las sombras recobradas". El, pala contra, saca proveito de Galiza ("Cando me
atopo seco - meto a man no
fondo e saco experiéncias ·galegas"). Resumindo. O escritor
en cuestión non é un escritor
galega nen un "produto galego", é, sinxelamente, un escritor- español e un produto dó
colonialismo que sofrert igÚafmente, e desde vellos tempos, moitos intelectuais ·nados
en Galiza. Nen máis nen
menos.
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reografia . d~n _aquelarre faústi:
co (para quen o queira ver asi). ·
,A -no:ite .
Segundo unha : referencia
wcilp.urgls
que téño _d iante (." A Galla
Dourada,.' . .de _·Frazei) a Noite
--de Walpurgls-(Walpurg(! ou Val=. ,
Asi c9mo os ,pobos agr 1~
co'las, basearon · os seus. calenqurga) noite de bruxer-ia oi;ide
dários en consideracLóns de tias haxa , seria :~· ;do 18 aci 19 '
,de. maio ,-.. pero ·segundo outra
po . astrenómico, solsücios
; egui.nócios e fases . da lua,
é a noite do 30 de abril ao 1 de
· pobps . dedicc;idos fondámenmai9, .o que · darfa un. caráctalmente · a actividades pecua~
ter .·" maldito" a este dia, - que
.rias, basearon os seus eh 'conlle fai - , os mitos són de direitas.
sid_é racións -de tipo climatoh·· ..
xico.
Probabelmente as duas datas
Ao chegar ma.io, abriase-pason certas, . pois ~a evoluc'ión do ~
ra .estes ·pobos ~ de economía
ano . el imático . difere· r dunhas
··· gandeira, un novo Ciclo. · A
'partes a ouiras, segundo a lámaior - bondac;:te do: clima,
titude, as cadeas · montaño$as,
permitia .á desestabulacion ·dos
etc... ademais, . o santoral, ·(Sangandos e ·os pastores ao mesmo
ta ·walpurga) tanto· esta a va-. tempo,os espíritos que . nos duriar cos "defenestres" (ou "des-·
ros dias ·do 'inverno se metían
•forneles") de santos ·dos alta- ·
res e ·o seu derog_o por _axeitar -··
nas casas,
calor do -lar, can' do chegaba a bonanza·, abando-se as necesidades -dos MiÍiisté. nábanas para .. il)ternarse nos
rios de Trabal"lo, que cando se
montés ·e lameiros,· seguindo él.s
mira unha data· rara non,,._ se
reses' bruador;;is, ás que protesabe se estará xa desactual i'xian . ou feitizaban, segundo fo .
zada.
·se.n ben~f icos oú maléficós ..
En · claquer caso S . . Wal=
Era natural, tendo~en contá
purgis, non ·te-A absolutamente o ca·r ácter sacro do lume, e a
j nada que ver coa ºe smorga pi. ,necesidade de propiciar ou esrómana da que se trata, agás .·
conxurar estes espír'itos, que a · ser ánha ·sobreposición cristia· ceiba dos ·gandos fose acampa- · . ná que converteu en ''p~gÓte '
ñada dunha ·cerimónia de lume.
. romano", un coi:ido barbaro.
·Xa temo.s pois montada, a co'No . noso
di-a-~a.!o,

se preoct.tpe, d1gollo eu: non
tardando ·m oito comerá Qéllo;
se as v1sceras son de polo, polo.
A receta para facelo ao viño

·,

de

os

ªº
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él festa dos maiQs, 6' nqs_tres
primeiros dias do . mes e lembrándome da cantiga dos galos_
pode facer un esconxuro (amén ,.
doutras causas máis eficaces)
ce ·poñ-er un "gallo ;negro" en viño tln-t o. ·
,
1
é ·· vostede
• Se

tinto é a quE{segue :
Partido o galo, póñao ~unha1
fonte fonda cuns talos de pe·.
rixel un alfo, un breli~o de to
millo un par de follas de lou
reiro ·unha zanaoria ·ünha
cebola e duas escalon_ias pica
das
sal e pimenta negra
Cubrao con cáseque un litro"de'
viño tinto e deixeo adobar un
día enteiro.
Derr:ita n·unha p~ta, 50 gr.
de manteiga crua e engada o,
galo, 150 gr~ de touciño ma·
liro · en dados e como dez .ou.
doce ceboliñas pequenas desp~
'lexadas. · ·oeixa~ a · lame lent?·
· quinée minutos e botelle o ~ 1
.. ño do adobo colado previa ·.
mente (nun· pouco viño ~es
. lie únha cullerada ·de farma)
~. allo e per·ixel . deixe' que :. ~oza ·
tapado. unha hora ou mais se,
a ave fora dur·a
-·_.
.. 1
Co~ido galo, _misture.~ se~
. tanQue cün pouco de vino
boteo a pota . siga cocendo .ou ·
tras quince minutos e xá ª~ª 5 ¡
1
tado o probe. retire · o penxe .
e 0-állo,
· ·
....., '
. S1(vao nu~a fonte co se_UI

o
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A) Decláración escrita que serve de exemplo ou proba
8) Melena, greña, cabelo
C) Pastel de masa recheo de carna, peixe ou marisco
D) O tellado na Terra Chá
· 'E) Peza que cobre o pé
F) Nome da santo con cadelo
--.......
G) Ten dentes e corta
H) Pan de ·millo
1) Trebello de pescar nécoras
l.
L) Estáncia, aposento, habitación-

;·gale;critor
;critor
galeescrito dó
igÚaftem-nados
nen

. 1

anunc10s de balde

:DA

Asociación Gc_1lega de Axuda a
El Salvador invita a persoas e institucións que deseen colaborar na
tampaña de divulgación que se
Propón a asociación. Os ínteredos deben dirixirse por escrito
8 Rua Santiago de Guayaquil,
nº .8, 1° B. Santiago.

., polo.
10 viña

ªº

nunha:
de pe·

.

Chamar ao {981) 592681, preguntar por ~urrás.
lnteres~

localizar fotografias ,do

go~iño "N ína" que apare~era en
Lorbé . Tamén dás focas d'e Pon~

tenafonso e de Barraña-Boiro.
Calquer outra fotografía de mamíferos mariños· nas costas. gale,Necesito o max1mo de do- gas, ainda antigas, interesan. Decumentacipn sobre das lendas do vólvese ·este material. S.G.H.N.,
~gro galega e- tamén as do mar. apartado 330. Santiago. ¡,

) de to
de lou

· ·unha
3s pica
negra

-

litró.tfe

a imposición- cjunha 1 fngua extranDices-Rois é o máis coñecÍdo
xeira, asi. · , .
.
. non é 9 (meco, como demóstr~
. 6) A postura da Xunta ante .. ~,~onflito gfantexado no lnstitu~ .
~. a declaración .no senso éle que,· to de A Xunqueira. Do ·q1.1e se trat¡mto a língua galega :c omo a ca~. ta é ·de imposibilitar as ' posturas
Tendo coñocimento esta· Alt~lán son meios de expr7síón par.a consecuentes · na defensa do galecaldia: de C.circubión dó contido
"los gallegos" t.eño que · c:ficerlle~ · go, condenando aos que as manteduoha carta~circular sóbor o idioma galego e por ,t ratarse ademals . deste x:eito infrírixese a Declara-· ñen a un ha certa "interdición cición- Universal do~. Direítos Huma.vil".
dun profesional· do · ensíno, desePor íso. esiximos un Tribunal
xo pontualizar. á · mesmá ó segu!_n~ · nos., facendo que . o noso idioma ,
·· fose a ser na escola como unha ·de Comparación que . .corrixa os
te:
língua e-xtranxeira, francés, inglés, .exames, ·a~tl:lando con critérios..pe1) É totalmente contraditório
e.t c., mostrando upha tot.aJ )gnodagó~i.Gos e" l)on poi íticos .
a actuación dá . Xunta de G'aliza;·
rancia
da
realidade
nos
.
n
oso
poe . concretamente da'C:onsélleria de
E~R.GA., ÁN-PG; PST;
bos, vi(as ' parróquias e aldeas
Educación e Cultura: no que resOf1de
~o
·(mico
veícufo
de
comu:
~
PSG;UPG.
peita a naturaleza da p.rópria-,l[lstitución coa tnaneira de · dirixir·-·· ·n(cación · é o galego." lDecatá.ronOue t,idgs amigos:
se dé que ·a pprcentaxe de fraca-·.
se á opinfón pública, fomentando
Ouero~ felicitar a Carlos Dúran
so.
escolar
en
GaHza
-está
cansa
-·
a m_arxin~ción- do· idioma galego,
· polo ~ .seu ·afortunad lsimo . art igo
ao c;li~ixirse en Castelán, · língua - da .- pola · impÓsición dun idí~ma
'e xti-anxeiro? ·
gublicado, sob o título de "O Gae cultura que colonizaA o nó'so
tego dá AutonQmia", nó semaná: .
' pobo en contra · ó que· loitamos
' 7) E. insultante por parte· da
rio ~ Nosa Terra.
firmemente.
·
Xunta poñer etiquetas a pais e
2) E en extremo demagóxico . profesores · _no tema . .do . Idioma,
Haí tempo. que eu, nas midirixirse á qJini-ón pública como - levantándose ~orno · defensores
ñas cortas posibilidades, veño
fc;>rza política representativa de
dün· pobo ao que eles mesmos _me- .. · dandovos a "latá" con o -mesmo
Galíza, cando saben sobradamennosprecian nas. mínima~ e elémen- asunto. E sempre é agradábel atote que hai poocos meses, _, o ple- _ta is reivindicacións. ig~ora11do
parse con artigds que-· alentan a un _..
biscito lles demostrou que Galiza
toda realidade, percebendo con- ·a .seguir loitando contra.os "popunon quereria aprobar · ·o Estatuto
cargó .. c;>s_·tondo públicos uns suel.·. . lachistas" . que queren facer -do
que eles · fixeron, ainda .que a pú- .. dos esáxerados po-r un . labor que,
idioma.... "Una cosa : regional y
blicidade a - fixeron en gatego.
en p~rte,~ serve para aktraxar a cul!
bien entendida" ....
A.demaís saben. que se hoxe - s~
tura ae Gal iza, e reflexando igno. . P~ro· ·o · máis triste é ollar Có·
fan novas eleicións,· quedariarÍ fo- 'rancia do . ·que e o ensino, a mo os ñacionalistas a veces -=quera.
- pedagoxia·, metodoloxia de certas 'ro p.én~ar que -por i®oránciaJ)1 Se nengun -ben é superior
ciéñcia~, como -a xeografia e a his- · caen na gaipla que lles tenden 05
ao das liberdades das persoas·,
tória, impondo coas suas inxerén-· '"expertos" en línguas "regiona- .
como di a cirClllar; lPor qué
cias un ha tótal' regresión n-o deles".
,
reprimen a liberdade de ensinar · senroló dun pobo qÚe poder:ia ser
E curioso comP.robar a coin-·
na 1íngua que mamam-os, na que
moderno, rjco e próspero, se non, ddéncia, sobre alg~nhas publicatose por: tantas alimañas de den- · cións, de Augusto Assia con alnos sentimos · identificados como
pobo _ e responsábeis dos no~os · tro e de .fora_ que,a d.e voran.
guns nacionalistas acusándoas de
- ·
a-stare·A · escritas en · -Portugu~s.
d estinos.7
•
. RAFAEL í.li.l
. c.
~O.· LAGO.
m QU
Mais nu~ca- foi Fiticada a ortogr.a_4) A X unta refei-ese ao diAlcalde .de Corcubión.
fía "Castellana" do "Ñ" e "LL",
reito inallenábel dos pais· e dos
entre outras anirn~ladas "populaalunos a elexer libremente o ensires".
no da língua gaiega QU castelári, · POLA NORMALIZACION
Volto a recu.rrir
exemplo
·pero non se pronundou .can_do . DO IDIOMA GALEG-0
de sempre·: nunca os Cataláns tro_moitos pais e alunos, baseándose
caran a "Senyera" por "Señera"
nuns díreit9s que eles crearon na
os._partidos
. e organi..zacións a~~ .ar'gum~ntando
mellor . compreconstitución, pediron mellores .- baixo firmantes,- queremos .. de- . ~ibilidade par.a ~ palabra con gra- ,
. centros escolares, · material, trañs:
t,·a cast·erlan'a "Sen~era;'. < Ma1·s os
nunciar a medida arbitrária e re·
porte, ... profesorado suficiente.
presora da utilización normal do . Valencianos -. ."regiona~r-as" ·sí a
lOué· respond.e ron? A· 'calada foi
cambiaron. Haí que
id)oma g~lego no ensino que su- v""l~ar o u' lti-.
a sua resposta. 0 que demostra pón o suspender a dous alunos do
mo nu' mero do "Herald·o Espan~ol"
a inutilidade do Ente Autonó-.
-·
-·
e _ o. bserv~r· como· se er1·xen en de- .
ITIÍCo.
1'1stitutó de A Xunqueira. poi:. fa cer os seus exames en ·galego-.
tensa do "Valenciañó". Por qué?
pois moi'simple, porque defenden5) Non .teño coñocimento da'
·, Consideramos que o galego,
do. o valenciano como dialecto
existencia de nengun conflito
lingl,Hstico porque a época do ~orno idioma do noso pobo, debe . "y cosa re_g ionaf" atacan á unida- ·
de "G_atalano-Valenciano·B~lear."
colonialismo rematou e o mesmo · ser_ norma.lizado en" todos os ámetc.. ,
que ·no século pasado tivemos que, bitos da vida e, · dentro de éles,
no . ensino . . Toda a téxislación ·
E xa non vos imp_ortunomáis,
irnos de América; hoxe o que non
con _qué o .Go,b erao E;pañol pre·- pofl'hoxé claro!.
..
se sente agos~o en Galiza que se
tende "racionalizar" ·o sistema e- '.
.
vaia para- Castela; xa que foi e.la
. a única intrusa que veu traer por . ducátivo :verÍ..jrripealr ·este pro'c esq - X'OSE' RAMON. RODA IGÚEZ
· .-.·
enriba do noso direito~ n_a tural, : de .,_norl]:la!lµci~n . .se· cq.so·_'.de: fER!'J.~N-DES · -.
1

Solu'Ción ao n. 37:Camiño da serra busco os aloumiños
da lanzal pastora qu~ me da agarimo. fF. Delgado
Gurriarán: Bebedeira)
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· Outra vez chegaron
·maios; a máis bela das festa~
agrárias. Hai tempo que nas ·
suas coplas, o canto pola renovación da 'natureza vai misturado ao pranto pola· parali.se. social: ·

Qué triste é á·ch_egada
. do maio 'tras máio
.e nos a cantarmos '
· Có mesmo desmaibf
-~ ., Non é que-·nas falte
: fervor nen potencia,
· senóo udmartelo .
para .a nasa cadencia.
. ; ,1·.

·~·

•

..

1

en són de castigo.
E aqui, aos principios
da igrexa moi d,ocil,
o naso bispiño
uctua df! fósil.

'.

· ,. ' ··:.··, .•

,.

-

~

/

Administración

Tamen sube o imposto
de radicación
pra todo o que¡ venda
caixiija qu .caixón.
. Marceirps,. tendeiros
·e zapaterías .
.. xa bailan·o baile ·
. das dez á!egrias .
Tan caros !les pofi~n,
. os metros cadiádo~;, ' .
que ganan mais tendo
. co0ercios pechadas·.
Non paguen a suba
nen duas pesetas!
Se o ak/blde redama,
~ que cóbre puñdas!

dix-erorj//é "amen·
a "esquerc;k1 1 ' española:
PSOE e PCE. '
11

En fin, unha desgracia:
!

. -Un fíbrn · de Histbria

, que di a verdade
sufrlu uh sec_u estro
_pala aLí"tarida?e. · , Por dar as c/qses
-en.Jf'ngua galega
sancionan aos mestres.
Xa chega; xa .chega!
E o máis ,excjuisitp
de toqa esta grqcla:
"que ocurre ho n'ome
· da gran Democrácia .
e o. ma'is admirabe! .
.
de tanto ladran:
,
qué
rouba niJ'marco
·.,A . : Autoridade arruina ,(>''
da
Constitualón
.
.. mundo:
",.:
1
'
(
e
f star, estar:emos
·m o; constituidos, .
·: Cerebrosh1rentes .
~ I ·_ fnais nunca dejxamos~
· ,: de vid~ 'e de edra; ·
' \. ·. eje estar .dprimi(fos.
··'condenan·as rosas
· :1 Vivif, vivirtt..mos
,· :
1.a parqu~s ~e pedra .. .
autotfomam·
'
ente
:.;Cerebros que pensim
mais .sigue un Estado
' f/n plan ~depvestruces'. '
mallando na X'en'te.
·. con'Virten o mundo
Estado que rincha ·
:•.·-e palie/de luces.
con dentes de puto
por n.oA-qsentirmos ·.
ao seu Estatuto. . ·
·. Os causantes· do mal, sempre'
Estado que'/ogo
. :. t~ñen nome:
de termos mallado
pretende Lin chan'taxe '
. :Asuntos que esquiva ·
cun golpe de Estado.
· _:a lercha U<ED
Non hai njnguiJ golpe
'.',. e"non soluciona
·que
novo nos veña:
_ a vil CEOE. _
Galiza no· lombo ,
!evou sern.pre feñd, ·
\' :
Non hai nlngun golpe
,Ta~é1,1 teñ·~n consentidores~
qu-e afogue o clamor
~ .
·de nc:s ~ontra , o Es'tado,. ,fif;•.c9 .
_: · E a to~u estafit erqa ,
o pa1 do terror. ~
~

1•

se

1

11

~tod~ ~~nna
.¡ " '

••••

••

Nefasta, a
·. '!lunicipal ~

Claró que non só é culpábel
a ·autoridade relixiosa:

Por falta de berzas
e máis de mercado,
iria pedir/le
ªº alcalde un bocado
e non /lo :daria
o alcalde de balde,
pois nunca foi parvo
o burro do alcalde.
A inda que'OU,rense
padez de bocio
\·· ...
el sÍgue ateatiño
A; ver s~ un mar.tela
ao propio negocio:
. é a nasa afouteza
Pra esto dos cartasnos sirve para abrirmos
.
_,eu
xurovos qtJe
mais dunha ·w oeza, . ·
·
,
n
lnguen
con mais maña
pois sei dal'g,uns·miolos
·ca
esá
UCD.
· '.
·
·que valen ben menos . ,
.
Sehon,
non
explica
ca un par -de r'epo!os. ·
·
que, nado nas cortes,
chégara o f rancjueira
,culpa de
·
a
:-. · autoridade:
·
·
· ·\· a verse nas Cartes.
·. Ninguen nesta terra
8 ~
'
·nen nóutras viciñas
No Ourehs~ ·coitado
subira tan alto ,- .,
non vive' un xerarca
montando . en galiñas.
ao que eu 'non maldigá
por lerdo e'por carca.
Senon, contemplemos ·
· A,s cousas· hai que ch~malas
ao. floso bispiño
oolo seu nome:
.en quen un bonete
culmina un touciño.
_ Que naid~ me negue
Na sacra poltrona
·:¡ '
·que ostento cordura
ás'enta unhas cachasse .digo que 'Ot/f~nse
que non por divinas
- vo!veuse basura.
se libran de fa.chas.
Basura da que -Óutros
A igrexa romana,
fixeron o agosto,
·, _ prevehdo un perigo " ·'
pois por recol!e!a
..... ~..¡p.andoundlo iJ Our:ense
subiron o imposto.
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