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-· ··~ -· ·, G . .Luca de Tena (Páx. 10)

Vol tamos e·star· na rua,· no : seu· f.1U·iosco,; 11a su~ .cas.a.
. Sa.bemos que esto é un· motivo .de ledicia pra . moi~os arryigos ..
de ·A NOSA TERRA e esperamos· que · o sexa pra ~odo aquel
que teña interés na existenda dunha inforrñación .mellor pra ·.
constru ir unha Gal iza máis digna, de · todo~ eles .agardamos
a colaboración•.e as :críticas para que poidamos chegar a facer
un bon periódico'. gal ego . e as n0sas páxinas de creaé:i.Ón
e O'Jin rón quedan .abertas para· todo aquel que teña algo
que dicer.

No númeró e~traordin.ari.Q d~ agosto, o -úl::timo d~_ este ~e- . m~·nario que v'oste:je poido ter' na. man, insi.nuábanse unha·
série de dHicultade.s 'palas queestaba a pasar; a- .causa de pro-. - ·
ble mas econórnicos qÜe non son alleos ao c©.ntexto no ·que .
~~s .fem as q~e ·d.esenvolver,". p~ro tampouc~ . o son , a certgs error do periódico, tanto da sÚa , o·~ ientaciórÍ: informativa
como admiñist~ati~os ."
··

Deixando a unha barida o xu íció uunha etapa para a. que .· ·
cumprirfa te.r ,en. canta unha série:'de ~ariantes que a cercan ía
no tempo a-inda nos i.mpide ver, co idam0s . que non ' é
exc'usábel ó pec;lir disc~lpas ·J anto ao~ suscriito res (que d~ ica
·agorá mesmo non .. tiver'(Jn novas tia ·que iba pasa r ·co peri ó-- ·
dico) co.mo á opinión pública que, debido P .unha discontinui- .
dade- na administracion .e niáis na direcci.ón da ~empresa ,
tivo que sopmta.r durante fodo o vra n uns an.ú ncios públicitários que decían que A NOSA TERRA "xa estaba nos qu ioscc)s'' cando non era~verdade . .
· Malia. todo ·tipo · de difi¿ultadeS" e .caréncias· irnos ·. seguir'
na p~rcú.r-a ·dunha info;mac-ión :galegca par.a que tent~remós ·
. superar erras· pasadof a' aproveitár a' expe·rlénciá acugulada.·..
· Ainda sabendo as dificultades' coas . q~e nos ~mas ató.par
e.que xa tener:i deixado tlo camiño a meios coma T EI MA e

o

(Pasa

á última p áxina)

·cencia do.adro
Interior; nunha ocasión uns
dados que ofrecía a locutora
Maria Teresa Navaza xa esta- Na noite do · p~sado dia vin.te · ban · avelloados e tiveron . que ·
ser rectificados ·· polos seus
·.a Xunta ·de Galiza -in'stalou un
:~-centro .de t.ortt~oJ de dados co
. compañe~os d.e Madrid. .
fin de ofrecer aos , informado· A quen parete que si tiñan ·
· ben~ infQimada era ao Deíega-:
·res os resultados que sé 'iban
. coñecenaO' según avanzaba · o
do do Goberno en Galiza "que
reconto dos votos na xornada ; estaba instalado na De.legación'.
electoral daquela datá ,_ Aquelo.
da . Cultura da · Coruña, García
. estaba ch€-o, C()ma seinpre nesSabel. felicitoti ao goberno 'POtes casos, de x.ornalistas, réprela rapidez con que se éqñecesentantes ·. dos grupos "pólíticos · ranos ·resultaqos definitivos, e )
e ·unha boa cantidade de curioevidente que, · esta . vez.·. o. Sr .. ·
sos.: todos efos rexoubando
Garcia ·_sabel tivo rnais sorte
. agardando as cifras frescas que
que os que fomos agardar noali Ues poideran entregar. En- _ vas· á sé da Xunta·.
fregaban, de todo menos inforNo T.V. botaban, para amémación, había. a . disposicióff
'n izar a . espera . -dos cidadans
dos presentes
canapés, pill- . · ·. que · velaban
o que· fora pasar ·
.
;
., _ G.hosm
bebidas, ·
caras
cos seus votos, un partido de
Pero nada de dados.
baloncesto. entre o -0 ..A.It do :
O q:ue de alg~ ,se ·quería ente- · Ferrol e mais o ·Real Madrid,
rar Üna que achegarse palas sésao remate era· Madrid quén ga-·
dos partidqs, sÓbre todo · pola
naba ... Os funcionários, que es- da .UCD que estaba instalada
taban ·e ncargados de (ecibir 'os
ai'ó á -beira', nn Hl:::>'stal d.o~ Reis... · dados no ordenador, e transmiCatólicos-. · Unha idea de- como
tilos logo aos pr~sente~ decían .
funcionaba. o 'centró instalado "' ·que sempre tiñ?-n que pa~arllos
en Raxoi pódea dar o feíto de ·. antes· aos niembros da ·antigua
q~e, cando alguen quería manXunta Preautonóinica qu_e · estaban ali nunha . habitación
dar para fora do pazo ..aJgurt
.dado sobre a marcha do recon:moi acochadiños e·, claro, erito, tíñallo que preguntar aos
tre o ir e o yir, ·º que' conven
pre,sidente - do Goberno-.. espa-·
periodistas .d a rádio qµe 'trabaou non que se sepa, .pasabf! o
llab'ah nos estudos provisionais
tempo sen qué ninguén se ·en- _· ñól, ~i,~ºfº~.do,~alvo ~?t~l~, ~ialí instalados:- as cadeas de raterara alÓ de nada.
·
. ~o ª ~
:cia - non con_amm?
1
·diodifusión Úñan · xente nos
As tres da mañárt ainda fal- · ··~ t ~ P icip~r p.a catmp~fn~ e ei. ,
,.
b
·- ·
ora1- , por supas o- a1 uns
gobernos
ta an :por canecer os dados co._ t e d,ias.. Resu lt a que esta
·
ba
, ses
. . vm
.
. civies e, mais nas
dos partidos e ah enterabanse
rrespondentes a .cento <lazaseis
d . L . 1
-d 0
.
.
0
· moito ant~s que na da Xunta
mesas da província' de Ponte- _. . otn · eopo · 'te? . urense nudn
1
·
,
,
d
,.
. .
·
ac o non po 1 1co, se non e
dos datos que
iban saindo. á
ve ra e alo os termmaIS do or-· - " a0ercam1en
. t·O a -as
, d e1
.
1 --b.ases
luz. Non ·de1xaba de ser cunodenador xa estaban descorree:parti' d··0 ,,
d.
·1 - d 1 ·
,
. t d ' ' r·
. , .
.b
' can () as uces o oso ver a locutora
a . os; os
1 an
·cal s·e ·ap agaron
,
::..t
,
to
· de TVGA
· · unc10nanos
·.
-ue
· supe
como, despois de ollar, sabor
samdo. Eran as ~atro da ma·
·
das doce da noite; a·, pantalla
drugada e co~ó colofón a to ~ .
,A'xente pensou que a couconectada ao terminal de· orde-:
do o que sigñificou a Xunta
·sa non era grave; · que cicais. o_
nadór, tiña que correr a xunto
Preautonómica, naque!' centro ·.· apagón había que achacalo ·ao
do seu compañeir.o dl:lnha emide dados ·-xq· non quedaba nin- · éáldeam~nto· do ~mbente. Pero
,sora de rádÍO. porqúe fü~bia . gué.n que inforrri'ara ·de ·nada,
as ri&as trocáronse· axiña en
· transmitir · ~ na citada pantalla, · os resultados d·ef:iñitivos h0u- . medo. cando comenzou a tomsegu_ían danao os resultados · bo ,que coñec,elos · por . outra_s ." mar carpo o rumor de que un
correspondentes 'ao _46 'por
:canles.
comando de ETA andaba pola
cento do · cenfo nalgunha procapital das Burgas buscando_ao
presidente, e non pre.c isamente
. víncia, igÓal· que habia unha
média hora. Roi ·curi~so tamén'
pra in:vitalo a tomar unhas cocompro~ar qu~ gr~cias. a.o sisA NUBE Dp.PR~~~DENTE
· pas. . Coa. volta. dá. ·foz. tod~s _
'. te'.m a periférico { centralizado
respiraron tranquilos, incluique utiliza_ o centro de pro.ce~··
Unha nube, unha soia, endo _s os escoltas do señor Calvo
·so de datos do Ministerió do
tur.biou viaxe d~ p~acer que 'o
Sotelo. CENTRO SEN CONTROL
. E SEN l)ADOS
.
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.
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talán-, .· :Ba,sco ~- Galego e?aluz) ~epre~enta o' enésimo
IJ?tento do partido do' g·o~
16.10.81
. berno, . UCD, de neutraliza
A c~mspiración seg.ue. E .· d~rinitivamente as··, aspira~.
c1ons · de autogoberno real .
non necesariamente _centradas comunidad~s aut-óno ~ .
dw nalgún grupusculo das
mas. ~.' por outra banda, un·' '
Fornas ·Armadas, senón ' tal
noyo ll)tento do primeiro
· vez, principalmente, en sec·partido da oposición de satores civís de ideoloxía ultradereitista que todo's co- , cudirse de enriba a uns incómod9s veciftos, como. son
ñecen -. pero dos que parece
os
partidos nacionalistas
que ninguén poida aportar
que a política a d'esen~ .
para
as probas · sufícentes para
_
rolar
no Estado ·_ Español
. - poñelos a bon. reeaudo."
poida verse ceibe da inicia. Digo que a conspiración
tiva periférica. Hai', pois ao
segue porque é algo que se
meu xeito de ver' lin ~al
. apalpa no ambiente. E porque de vez en cando apare- , conti~o centralismo -en am- ·
cen ..síntomas ctaros. Un . basas duas posturas.... .
exemplo é certo escrito de .
Antonio Óje,a
aparencia panfietaria que
andou a circular nestes días
26.X.81
: nalgúns meios militares. O
- escrito _leva ao' remate imha
Ricardo Mella · queixábase
firma falsa: as siglas. da
(1912) de que en Galiza os
UMD (Uriión -Militar Demovotos foran sempre para as
cr_á tica). A firma é falsa xa
persoas e non para os ideais
qué a UMD non existe despolíticos. A política era un
de o 22 de Xuño de 1 .977,
corpo de levitón e tanto lle
unha semana dispois da cedaba
que cantara de "coniebración das primeiras eleiserva"
ou liberal pois a sua · ·
cións democráticas en Espachegada
desde Madrid era
ña. - Persoas vencelladas á
como
a
dun
tren que remeUMD naqueles anos así o
dun
remoto poxera
a
vida
fixeron saber para sair ao
,
boado,
no
tempo
breve e
paso da manobra que alguén
da
parada
eleitoral.
alleo
te cera.
Entre a burguesía urbaña da
Pedro Calvo Remando
Restauración, o tardo feudalismo cínico dos caciques .
tiña remédio nunha fórmula
V 1 O O
importada de Cataluña: un19. 10. -81
ha mi§tura de ciruxia de ferro, voluntarismo progresisYéxaxe desde donde se
ta e principalmente recono· vexa, as eleicións galegas
cimento dos feitos diferenvan estar presididas ou xa o
ciais no económico e no poe&tiveron, por ese _a mbiguo
líticb. E o rexionalismo. ·A
e -mal confesado intento de
el se lle debe, en Galiza, a
rematar dunha vez co endivulgación política do · tércambadeiro asunto da-s automino cacique, pero non a
, nomias ao
traveso da
prometida marte do mal,
LOAPA.
pois, como ·é sabido, son os
Esta· lei, que Jordi Solé
própriós progresistas ·entre
Tura calificóu hai tres días
os que, a pesar das exceicomo .moi perigosa e que un
cións, aparece un novo. clidía antes Alfonso · Guerra
entelismo ( ... )
consideraba inóc~a .p ara os
Ventil Carballo
e&tatutos xa ·aprobados (Ca-
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,- Desfalco ·en Caixa Rural

A centos de millóns elévase
o desfalco producido na Caixa
Rural da Coruña segundo unha
denúncia presentada no xulgado desta capital contra o ex
director adxunto desta entidade, Eduardo García Arias, e
contra "todoS- aqueles implicados que poda haber na operación".

Fontes dignas de todo crédito consideran que por de-·
trás desta operac1on están
. grupos de presión que operan no campo coruñés e persoas que se moven nos meios
políticos.

a
1,

AOPERACION

IS

Segundo a denúncia, presentada o cinco de setembro , a
operación de desfalco realizouse, máis ou menos así:

e
ii-.

.,
)

, Remera no intervalo de tempo
que dur.a ron_as comprobacións
das contás. ·Partindo destes- da.t os, hai xente que especula
coas conexións .- de García
Arias con Corzo Diéguez e_co
seu grupo económico, do que
.forma parte Antonio Alvarez,
presidente do Deportivo da
Coruña, equipo · db' que o
Sr. Arias é Secretário Xeral.

Estábamos á espera.
Unha.semana, o u tra semana
, sen poder s·air e c~ntos d.e <
inilÍóns desáparec1d9s na .
Caixa Rural da Coruña
· sen que ninguén levantas_e a
voz nen dixese nada.
Non babia quen se fixese eco.
Tqdo o mundo enfras~ado nas
eleccións. Se cadra fo1
precisamente polas eleccións,
polo que este tema non saltou
á luz pública. O caso pode
mancar a moitos ·€ ·pode
haber implicados ·coñecidos
homes da política e grupos
económicos. Nós traemos
aquí Q tema a ver que pasa,
pode ser que quede silenciado
como outros moitos.
Esperemos qúe o abogado
da empresa e senador
socialista Sr:-- Pardo Montero
faga algo por esclarecer
as implicacións, que polo
de agora a índa non podemos
demostrar. A quinta parte dos cartos da Caixa
· desparecidos, ¿onde fom
parar?

r-

)

,

1

Unhas determinadas persoas
entregaban en caixa talóns sen
fondos para que llos anotasen
nas suas contas. Estes talóns
deberían pasar á conta de
compensación bancária que
tiña a Caixa Rural con outras
entidades creditícias, para asi
comprobar tamén se efectivamente tales talóns tiñan fondo. Pero en vez de ocurrir isto,
o que pasaba· era que tales ta~
lóns eran cargados nas contas
corrientes resp~ctivas · polo
apartado de mecanización,
logo pasaban a compensación, até aí todo ben, pero
neste ~. epartamento' en vez
d.e pasar os talóns aos respectwos báncos de orixen e verificar se ·efectivamente tiñan .
fondos, os talóns eran destruí- ·
dos. -

Logo, os donos dos citados
talóns iba~ retirar cartos dán-·
, do.Hes a conformidade, ~nque

SITUACION
DAS' CAIXAS RURAIS

A Caixa Rural é unha cooperativa de· érédito onde non hai
capital social, que pode recoller diñeiro de cantas persoas
queirán depositalo , perp que
·non pode prestalo -máis que
aos seus sócios e para invertir única e exclusivamente no
campo.

l..

ANDRES

non contaban con- fondo algún na Caixa, ao terlles cargado nas suas contas aqueles
talóns sen fondos.
O encargado do departamento de compensación era o
Sr. García Arias e algunhas
persoas presuntamente berieficiárias deses talóns sen fondos
están no seu círculo de ami~
tades.
A CONTRATACION
DE GARCIA ARIAS

García .Arias foi contratado
pola Caixa Rural para a captación de diñeiro. Ao pouco
tempo de chegar á en.tidade
foi cesado o.· interventor da
mesma e unha parte do Consello
Rector propón áo

Sr. Arias como interventor.
piante .da oposición de algúns m<:?mbros, deciden ·dar_.Ile o cargo · de . director adxunto, cargo _que· levqu consigo ao se:r apoderado, xa
que .estaba recoñ@-éida a sua
firma. Neste cargo gánase a
confianza de case a totalidade
dos membros, pero, así e todo, unha parte non as debía ter
todas consigo xa que despois
de enfrentamentos no seo ·do
Con sello Rector, ·c_onsiguen
.que o fü~nco de España ·realicé
unha inspección encontrando
diversas irregularidades polo -·
que aco,nsellan que se realice
unha auditoría.
Esta auditoría é a que pon
ao descuberto a manobra dos
talóns sen fondos polo que d~
ciden meter ao Sr. García

Arias n~. xuzgado por éstaf,a.
ANTECEDEI'.HES
.DE DIMISlONS

Segúndo . infoimacións ~ que
ternos recollido, o Sr. García·
. Arias chegou á Caixa Rural
provinte _do · Banco de Madrid
onde foi director da oficina
da , Coruña. · Estas mesmas
fontes rilanifestáronhos que
se sospeitaba. -que foi · botado
desta entidade poi unha opera- ·
ción parecida á que supos.ta-menfe rrealizou .na Caixa.
Hai quen sÚpón q:ue García
Arias . accedeu aos cargos na
Taixa Rural co apoio de Cor- ·
zo Diéguez_, vicepresidente do ·
Consello Rector e home forte
no- campo coruñés; que.~ dimitiu xuntamente con Ar.,mando

Está dirixida por un Consello Rector e un equipo de tres.
interventores de cantas, anque
a . ·nivel · bancário funciona "
como outra entidade calqµera
da sua clase, curí director, que
por certo. tamén está despedido anque, segundo pudemos .
saber non .teña nada ·que ver
na operación«le desfalco.
A Caixa Rural da ·Coruña na- ·
. ceu -nos Canos cuarenta pero estivo intervida polo Banco de
· España a té hai seis anos,
debido. o seu mal funcionamento. Uteco Coruña puxo
os· 21 millóns, que ·compríari
para levantar a ·intervención
realizándose unhas ele ccións ·
para o Consello Rector, eleccións- que foro n impugnadas
p9la própria UTECO.
1

Despois · de anularse as eleccións · chégase a unha fórmula
· de compromiso entre os· tres
grqpos de presi6n ruáis fortes,
UTECO , -FEIRACO e Corzo:
poñei- a Varela Feán de presidente e
Corzo Diéguez -de ·
vicepresidente.

a

Se da .entidade ·coruñesa pódese dicer que despois. destes
pr.ocesos está collendo formas
democrátiq 1s, esto é o que se
pode dicer das restantes de
Galícia: A ·de . Lugo todo o
· mund0 sabe. que a. controla Rosón e os dire ctores-· de boa .
·parte das · sucursais son alcal- des da tJCD; a 'Caixa Rural
de Ourense · é de Franqueira
e do seu grupo , calquera que
·non se mova nesta órbita ten
pouco que · pintar. En canto á
. de Pontevedra, a sua importáncia é moito menos.
1

/

.

Así a ·todo pódese dicer que
estas· entldades ·deberían ser
potenciadas xa que rio s~u espíritu e na sua letra ·son perfeétamenfe válidas e proveitosas- para o camp9 galego: só
falta . que ~ se,ñan controladas
popularmente.
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Nas suas. alegacións, 6 comité dixo que_ con 105 -dias que
fova ba:il a- ti-aballar, aindá · fal- ·
taban _ ,para éumpl~r co convenio outros ·75; polo que· non
podería!l cobrar o subsidio de
dese,mpre.go.
.Tras dunha semana de es.p e-

ra; a empresa comu.nicóulle ao

comité d.e empresa a decisión
de fa cer v·alér-.a sua vontade a
partir do_ martes ~ trece . . Logo ·
, veu unh,a ,precipitada asamblea:
nun cine en Cangas, avisada a.
duras penas, e a decisión das
fixas-discontinuas· - ás qU'e "se
súmaron . algunhas diárias ~ · de ·
· non deixar entrar a traballár
aos qu~ están empregados
todo o ano· en Massó, os 4iá-

Na mañári do martes, todo-s - ,
se -presen tarán nas ~portas das
·
duas , fad6rias, : pero de inme.:. .
'diato se ·nxeron piquetes, _airl:.
da coa preséncia .cerc'!na d5t·
Guardia Civil é da Policia .Na7"
cioñal. En Cangas~· un grupo d:,e
Vinte diarios: -entr~ 'os qu~ ~e
·atopaban os membro's do ci>;~
mité de, em.p:i;.esa p.ertenecentes
a UGT pedifon -~xilio á Forza .
· Púbrica· p'a ta ·entra'r. -~sta fixq. _·
unha . carga: · contra'~as, muller~s.
.que ·esta.b an na p·oi:ta, prote~~ .
SANTI VI LLAR .
. xendo, ao: mesmo .tempo',' aos
oficios
do
Gobernador
e· os das
pres~:Qc;ia _ da . Gl!ardia Civil . en particular. .
esquiroi~. Da cargá re'sultan;m póidcton pasar ~ traballar os ·
cehtrais, foi salomónica : dous
Só deste xeito se entende a
fefidas · varias mulleres e:ainda _eÍnpregados ·diários'. Mentras,
dias de traballo , des de vacasua ·rápida solución, a mistealgunhas· ~on at.a ques de hisfo- . 'unha -·rep:t,"esentación de · cen- . riosa aparición de .15.000 mi:cións e negociacións nese esparia e nervos. Para evitar quy se
cio de tempo cara a buscar
'tráis sindicais unida aos' alca]llóns ..de pesetas, que CC.00.
repetira, todp o personal pasunha solución ao problema .
des de Moaña, Ca~gas ·e Bueu
preténde controlar e que sexan
sóu para dentro da factoría e
só para . crear novós postas de
dirixíanse ao Goherno Civil na
Xa que. logo, hai un compás
:se oomézóu: deste xeito , o seu
trabalfo, non para salvar empercur(_l dunha solución ..
de
espera , no que UGT, que
:encerro. Un encerro que ía du- ..
presas en cris'e- _o u en t<;>do _caso
no conflito non tivo un papel
\
.
rar·48 horas.
. . ~ASSO BUSCA DIÑ'EIRO
·: .extremo para reconvertir os : m01. erara
, va1 tentar que se
_mes~os postos de trabaJ+o.
lles pague as F-DD os meses de
Na noite do · martes · para o
Un escandalo desfas proporAsí, despois de que o comité
novembro e decembro do submércoles 14,-·durmiron dentro
Cións
(
400-SOO
persóas
afecta·
ofertara
cinco
dfas..
de
traballo
sidio
de paro , mentras que xa
da fabriGa unhas 200-300 pe¡I
das)
só
ten
unha_
,explkación:
.e
dez
d~
v_
a
c_
a
cións
para
·
os
ficaseque
teñen asegurado tosoas, · esperan9o ... l}nha · _góva ~
Massó
.
·usóu
omóménto
ele
e-xos-discontínuos
.coa
·negativa,
talmente
o cobro do primeiro
xornada e· novo~ .acontecimeñforal
par~
~beter
'
do
Goberno
en
primejro,
da
patronal
e
co
trimestre
de 1982 por iste
tos.
garantías· ,para . ·as conserveira_s -.. troque de traballo e vacación
conceto.
En . Bueu, o dia 14,· neri .epa
en . xeral e para a sua empresa . dispo.is, a solución, _e ntre os
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Peche . eJOlgas contra o ·deCano·de
Si.c oloxia
·
A hora de redactar esta c.rónica, arredor de cen alumnos de Psicoló~ia, turnándóse en grupos de 20,
. están- pechados desde .o mér,coles·, día 21, na Facultarle de Filosofía e Ciéncías
EducádÓn. Catro
deles están en folga de fame para reforzar a protesta, fu~damentalmente, contra a conversión da
devandita facultarle nunha leira privada. Os alumnos de Psicoloxía piden a diniisión do decano,
Carlos Baliñas, como primeiro paso para que os problemas-deste c~ntro educativo entren ~n vías ·•.
de solución e escomencen ~s aitividades académicas, até agora paralizadas polo encerro. Tamén
piden a CQnvocatória dunha Xunta urxente de Facultarle na que aos alumnos selles recoñeza unha
representatividade do 50 por cento'e que se debata .riela a posibilidade d~ inde.p end da seición·
·
. de Psicoloxía das outras duas: Pedago.x ia e Filosofía. _
·
Polo momento, as espadas seguen en alto: os pechados non ceden, Carlos Baliñas non dimite e o
rector, aparentemente, non tomou cartas no asuntó ainda que a situación lle é incómoda~

da

'

·~ :

OUS·

ica;pa>car

pás
que
tpel
se
; de
ubxa
to!ITO

is te
NS

As causas deste conflito ve.,. ñ·en xa dynde hai cinco anos
cando profesor Seoane Rey
plantexou a independéncia de
Psicoloxia co fin de profundizar nos estúdios desta rama e
.sacudila do xugo da sección
de Filosofía.
Non o consigue á vez que alguns profesores de Psicoloxia
doutras universidades como
Mariano Yela, potenciais candidatos a ocupar algunha
praza na futura facultade de
Psicoloxia, receben
cartas
anónima'S que lles prometen
amenazas se chegaran a vir
para Santiago .
A conflictividade renace a
principios do curso 1979-80
cando o cadeirádego , · Sierra
Marcuño cámbia o plan de
estúdios da sección de Psicoloxia, • orixinándo un enfrentamento
con
decano,
Carlos Baliñas, porque, segundo os alumnos, impón no
plan asignaturas de Filosofia.
No curso de hai dous anos tamén se enfrenta aquel co profesor Seoane Rey. Ao remate
do curso, marchan da facultade de Filosofia e Ciéncias da ·
Educación os seguintes profesores: Seoane ( cadeirádego),
Elena -Ibáñez . (numerario)
Adela Garzón e Margarita Diges (PNNS).
Ao principio do ¡rasado curso, os alumnos ocuparon a
Xunta de facultade para pedir
control dos presupostos, material escolar e asemade, que
contratasen a roáis profesores.
"O primeiro non o conseguimos - afirman ós alumnos pechados- pero inmediatamente
concedéronnos as demais causas ás que cleica entón lle foran
dando largas".
Outro profesor, Anxel Rodríguez, tense que ir da facul"por unha maniobra ·
. tade
burocrática''
entenden
os
alumnos ,. seguido de tal xeito, .
que neste mqmento só queda
na facultade un numerário de
Psicoloxia . "e sen numerários
sabemos .que é irriposib;el conseguir :-:-. independéncia da sec-·
. ción" , din, "en definitiva, o ·
· deca:,10 xunto con ~utros profesores maniobraron de .tal xdto que aqui non hai numerários suficientes" . 1

. 7\s' consecuencia; de todo
elo son ben patentes: faÜa dun
plan de estúdios próprios, de

J

profesores e, mesmo, dun ho.ria de Santiago.
rário está bel. A is to hailk que
Agora, ·os alumnos tratan
engadir o problema de que a
de . presionar por todos os
facultade foi deita para 500
médios posíbeis· a dimisión ·
alumnos e agora está perto dos
do' · decano . mentras- este se
2.100.
resiste. Alega o señor BaliEn canto á falta de profeso- . ñas que o profesorado ató pase
rado, cabe dicer que de Psi- - - sen interlocutor válido por
coloxia Fisiolóxica está dando
falta dunhas estructuras · le-.
clase un mestre sen que se cugais. De tal xeito que "indivíbrira a plaza por medio de
duos . o grupos espontáneos
concurso público.
aprovechan ese vacio para
abrrogarse la representación
Pero para os alumnos o 'feito
de la mayoria silenciosa y
máis grave dos últimos tempos
practicar el terrorismo coné a utilización dos fondos da
tra quien no se pliegue a sus
facultade que fai Carlos- Balicaprichos".
"
ñas. "Hai mes e médio - afirPolo momento, ainda que
man os pechados- o decano,
non hai clases e a maioria sico fin declarado de limar aslenciosa apenas fai a sua pre~
perezas, ofreceulle a 16 prosencia, fan "terrorismo" 18
fesores, que hoxe· están en
profesores e inais de trescen. contra sua, unha cea con cartos alumnos -que. participaron
go aos fondos da facultade
nunha asamblea da facultade
hasta un importe de cen mil
na que pediron reiteradamen- .
peseté!S e coa invitación imte a dtmisión de Baliñas.
,
plícita
de
emborracharse.
Como, ao p~recer, os alum- Isto sucedeu un dia· de· setemnos non teñen ' "un intefocubre ás 9 da noite no bar Cator válido" re.curriron a manizo. Están de testigos, entre
nifestarse na IV. Carreira . Peoutros,.' osprqfesores Alfonso
destre d© Santiago á vez que·~
Barca, Fernando Valle-lnclán
participaban nela. ·
.
e Alfonso Tobío" .·
Mentras os aiumnos fan da -~
facultade -~ sua Sygunda casa,
Por todas estas razons (e
escre qendo miles de paga tinas
ainda hai moifas roáis, segundo
coma ·a se.g uinte: "¿B~liñas'?
eles) os alumnos piden. a dimiNon, gracias" 'o decano agardasión de1 Carlos Baliñas como
que os alumnos,se cansen.
,decano de Filosofía e Ciéncias
Non obstante, ele~ manifes-:da Educación.
taron
A NOSA TERRA que
Recentem·e nte, cando un
teñen
pensadQ seguir hast~
grupo de alumnos- foi pedir a ·
conseguir
-a dimisión de Car:
sua dimisión . formal ao Deca-·
los Baliñas. E para darlles
nato, deuse un ' forcexeo cosegredario da facultade, X.L. · ánimos contan con ápoio dunha· ducia de facultades e seiPintos . (membro do PCG e de
cion de Psicoloxia do Estado
CC.00.), quen mordeu a un
Español .q ue Hes envian
alUmilo . e, · posteriormente,
telegrama~
de adesi~n .
. presentou, :Xunto .con Carlos
_ B-aliñas~ denúncia . contra o
X. DA RUA NOVA
mesmo alumno, na Comisar
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-A biblioteca popular-gálega
DICCION.ARIO .BASICCf DA
L1 NGUA GAL-EGA." · 1.nstituto ·
da Lingua Galega. O prim·eiro
diccionario ·iJustrado é:qas definlcións en g,alego. PVP. 280~
,;O FRESCO". MEMORIA DU
N :- FUXIDO. 1936. Edición
de Victor P. Freixanes. Finalista do Premio 1nternacional de
Pren~a. Niza, 1~80. PVP. 290:
POESIA
·coMPLETA .. EN
GAL EGO. Rosal ía de Castro:
Edición de B. Varela Jácome.
Primefra ~dición da poesía galegá de Rosal ía intro_ducida e
anotada pró lector" actual.
PVP. 360.
GALICIA ENTE1RA 1. Costa
.da Morte e Físterra.
X.L. Laredo Verdejo. ,
Os itinerarios mais interesantes desta zona galega, a todo
color. PVO. 290.
GALICIA ENTEIRA 2. Rías
Baixas do -Norte .
X. L. Laredo Verdejo.
Os itinerarios mais interesantes
desta zofla galega a toda colo'r.
PVP. 350.
GALICIA ENTEIRA 3 . . Rías
Baixas do Salnés.
X.L. Laredo Verdejo . .
Os .itinerarios mais interesantes
desta zona galega a toda color:

PVP.35-0.

'

O PODER INDUSTRIAL EN
GALICIA. C. Nogueira., . L.
Soto e X. L. F.acal.
_A industria galega radiografiapa
por tre_s especialistas con datos
actualizados. PVP. 290.
CRONICA DE NOS.
X.L. Méndez Ferrín.__
Os últim<;>s relato.s do gran cr'eador galega. PVP. 270.
A FUXIDA. X.M. Mar:tínez
Oca. As. ilusións, os arriore·s e· as
fruS.tracións dun mozo. galego
que quere fuxir das súas limita cións. PVP. 300.
A .GUER.RILLA ANTIFRAN~
-OUlSTA E;N GALICIA. -Har:

mut 'Hefr{e. As ca~sas, as accións e mailos protagonistas da
guerrilla galega · ( 1936~ 1952).
PVP. 450.
.
.
A-SEMANClA. Xosé , Ignacio
Taibo. A · semana do - galego
Amancio en busca da súa clase
pe.r oida: PVP. 390.
(RE)
INT80DUCCION
O
MARXISMO. Felipe Martínez
Marzoa. O punfo de vista dá
obra de-1<.arl Marx, cunh.a perspectiva actual. PVP. 250.
A .VIDA DOS PEREGRINOS
POLO CAMIÑO DE SANTIAGO. - Barret e Gur.gand. A soledade, a picaresca, as - ilusións,
os perigos e as · fatigas dos peregrinos· polo camiño de Santia- g9· PVP. 450.
E AGORA CUN CEO ' DE .
LAMA . . Paco Martín. Cunha
técnica que produce a impresión dunha visión subacuática,
descúbrenos esta novela ."o
' mundo ó revés" no q1,.1e vivimos
PVP. i50.
GUIA
PRA . PtLLA-LAS
TROITAS MIÑAS SEÑORAS.
J.J. Moralejo . AlvarP.Z. A pesca
de río tratad~ co humor e a
maestría duÍl gran pescador.
PVP. 350.
PREMIOS
, CASA
DE
" LAS PALMAS. X.M. Martínez
·oca, Aida Marqueta, Ma. F.
Días, M .. Almeida Suárez. Duas·
novelas curtas ·e dous poomarios que prestixian os premios ·
deste .Centro. PVP. 385. ti' BREIXO. Alfredo Conde~ O
Breixo vive e/ou saña a moce- qade . posible -sin prexuicios e
desi-nhibida- na Galicia atou~
tiñante dos nosos días.
-PVP. 370.
ESTEBO. X. Lesta Meis. O rea1ismo de Lesta Meis · fai desta
novela un pequeno arquivo et- .
hográfico da Galicia de primeiros de século. PVP. 450.

o~ · próx~a ap~ridón

Fernández Ferreiro. Esta noveNEVEDA.' F. Herrera Garrido.
~ª -·mencionada no "Pre.mio
Francisca Herrera Garrido foi a
Blanco-Amor
1981"- relata · o primeira ·novelista galega qu~
asasinato dunha moza que
chegou ás páxinas -da 'crít!ca liapostou toqo "por triunfar no
teraria francesa, a até hoxe, a
cine. - E o final tráxico dun
única mull~r elexida como
mundo de droga e pornografía
mernbro numerario da "R.eal
· contax iado do vértigo dos
Academia Gallega". ·
'.'Porsche
Carrera"
e dos
A CHAMADA ESCURA DOS
." M asserati Bora" i
CABORCOS. X. M. Martínez
ASAMBREA XERAL.
Oca. FinaHsta do "Premio
, ~!aneo-Amor, 1981". Cidade e · · Lauro Olmo e P.ilár Enciso.
Nestas tres pezas de teatro
· al·d ea, rural e -urbán, · son os
La4ro Olmo e. Pilar Enciso re·termos da dicotomía nos que
crean pra un púbriéo deñde inse Lieqate unha conciencia que
fantil a adulto un canto' do
cabalga cara a ningures.
"
'coRRUPCION E MORTE DA . Panchatandra, unha fábula de
Esopo e outra de La Font_9ine.
BRIGITTE - BARDOT. · Xosé

edicións xe,rais de cplicia. s.,a.

Na última t~m~br~da-'. e-~ -Ghile_,·
véñense-'-;atC.>p~~do cem.entér:ios cla~
' O ·~ue parecia tema interno deste 'país~ .·v,iu_se' d~sde o' priri-cí~io_
.-desy.irt1,1ado; algo_apar~ntemente tan ,.remQto· como ' o _g ran cap1tc(
f.íxose visíbel~ .partidario; E o~~partidos e.s pañois co Goberno do Es-:· .
tadn. serviron_fidelmente o- mandadg:.7). ~~ Bapca. Esta -paréce{lOS ·ª
clave de todo este proceso- abraiante..'"Gál_i.za intel'.~sa pohl' xeografiar
pola ~an : de_9bra barata, p9los re_cursps· m.irieiro~~ Gali:z~ -~ .p~za militar 'de' valor_s:iaia os USA e a OTA_N. Gal.i~a. ai~para ser .ut1hzada.
_" _ _A Dereita · Española . (Á~iat;lza: P"'opula~ e-:'.Un:~~n de ~.entre;> (>e~o
. erático) bÜscou gañar sen reparos' en gastos :Jálasé dµr.f milJeirQ á.r
mill.Óns tirado en ar:iúncios, cuñas
.rádio~ '.car:'te'is~ ... ~. ada a detivo •' .
co~ tal de se asegurar ben pasividaae. ~este povp_, -be~ a sua entre- ._
ga. Fraga foi o instrumento do franqui~mo ;.a·c~c~ado pe.-<>' ho.n au- .
sente, · que_._abrazou aos xubilados d9 'soma!én,: ~~$ capelaQias füili~
tares aos medoñeñtos do 23 ~F, aos her~~ir~s dun all,tor:!tarisme ,
sem~re _a resu~itar · nas socie~ades de peqll)!rio s 'i>roprie:félrio,s¡ Un. :_
' ali~n~ista resposfou aós que lle asúbjaban =;·~es-es _sqn os mes~.o~_tju~-)
vencim·os nO 36 vottaremos ve1;1cer". " :
-.,

de

a

e

su~

desbordad~ e~- .

. UCD .m antivo a
rede podéro_sa ..-d e·-caciq'u es,-só
certas cidaa~s indÚstriais. Gañpu á Qereitá Española;- ~oda , v~i_ se
gu-ir igoal ·en G'aliza; '. todo vai seguir .e,~~r: parp '-emi_g~a~ión,. ~or~1:1- _,
clón, prosti_tución, pornografia, !11isérla: _. -.;
· · '~ -

'

,....

·•.

- .

•

Ji._

'

-

,"':

·:

'

~;·

' :-:

. • ::-:.

Me.n t ra!;, , a ' chamada Esquerda E~p.añola se~~iu o .xo:~9~ªc .D_ere1t a : t ro'uxo tamén a t()da a plana· niaio.r do(~~s p~rla~e.ntáf.,it)s '3~
paño-is, a traca di.mtia campaña· irreve-renté~ c·~mtribuiu · ~que- Gáli~a _-.
se parecese a unha .terra conquistad ~ _ por;. un Estado ·nd q~u! -!!l<:lo s_e -."
consensua áté a élestrución; Detrás· de toda ~- Der:_eit"a ~ ,a Esquerda -q ueda a _cbnspiiación de utilizar coroo pre.t éxto. a c~ndidatura· de :,
cer~OS ·~galeguistas" e COnSeR~ir ,o aCOSO máis brutal .ao \.g ~~i.onalis- _1- •
mo" Prévi.o a este atentado, os. -~at~idos. _d e ..á_m.bi~9 · ~al~~º . foron . '~ma~xinadQs .d os meios :de ~oinuhic•C:fón, .cos censos. ainda 01· ~1$ de- : ,
terio.r ados so~eitos~tnente en fav9r ·das clientelas ~s~':tais~ ". ' ~::; _---,~:.: ...
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Confirmou~e asi" ~, que:.os: veciños

_destinos onde-:foró'n enterradas miles. de persoás. a~esiñadas- pola xunta ~
. que dir·i~e _ Pinochef. __
- -

Eu pregaríalle ~a ' estes homes
-comentaron - -·dura~te, todos _, e_st:és
que
hor;i teñen outro nome que na~ ·
anos, _o que· ·t odos· sabial'l: qs: deti~ 
tu-recidas, que -si. J?Olo menos 'hon ..
d~s na' tenéncia (posto policial)
Ná · lo'c alidade .de Y\Jmpel; ~ dn:
-d~ Laja foron sacados ná alborada ' ,respetan a vida dos seres viventes
co·c entos.: i<m. ' ao 's uf de SariÚago de
que !espeten a sua prnpia. .
'
do 18 de seferribro do 73,, nun :ta_xi.Chite,· foron atopados 19.cadáveres
bús da Cornpañ-í a .Mañufactun~ra
O setenta e cinco pÓr ·cen d~ .cul: .
, de - persoas de.saparecidas en_ dié:l-Sde PaJ}eles·- y <_- Cartoñe_s. (CMPC)'
. · p~s~e,riores ~o . golpe-de -e.stadó eta_2
. pa_ desto - tena ·o G<;>bérno . · Por ~
XU..nto a Ponte "Perales, foron
de setembr-0
de, .. 1973.
ur:ihá parte porque él sabé quen
. "
·;\'¡
:
·- nados e enterrad os. Pero ~ zanxa
q.ueima
os móntes, t9mén o sabe.'
- ..,Seis a~os 'cj~. ne.gativas -'. otidai~;
cavada non~ tivq· a · profundidade
mos
nós
todos, por su posto . qu~
requerida _para» acoehar debidamenseis anos de burlas aos "pre.suntos
un
pr?be
labrego ou un emprega- ·
te -os carpos, · e, en 19i? o dono ·
Cle';ap~reGi-dos" ~ é~ra. d9( das su as
do
·
non
os
queima, porque ó fin'
·" . d'esesp~radas ,:t~rr{Í~!a-s', - cutminara.n . ·. do fundo 'Elor . de Laja ou ' un dos
· ~nhá-fll~ñán. ~)~ "·~ '
·
seus tillos (dado 'ainda . sen cone ó cabo a eles que -lles intresa·
firmar) descubriu u-n corpo semien· queimar un sitio onde :di sfroitan .: . o J us veíc~l~s-' d1egaron >'at~ ~_o
térrado. í=rxo a denúnCia aos cara-,
da natureza ós fins de semán.
· -_ceme~tério p arrÓquial de.- Yurrioel.
b .ineros -· polo que os· desenterra·O rn.iniS-tro Martínez Gaensly orde-' dos (maí como demostrc;>u o tempo)
Os que lle intre_sa queimá-los- ·
~ho~. á cu:ad~illa de traba!l~dorés -que ' ·e trasladaron os réstos ao cemenmontes é ós grandes madeireiros,
: cavara nuri ~ lug~r_ preciso. ·A~i .que"
xa que a moitos dos arbres só. se
tério de Yumb'el.
· _doú Clescube:rto. ) :> . c'rimen nunha
Lle queima a casca, e o que que-fosa. clande~tina· de dóus m.etro~ e
DAZANOVE FURNAS
da polo meio, a madeira, queda .
. ' méd-io de lado: os-cráneos e os ósos
intacto. E así estes homes mer"-a-e·· 1S- _seres humanos fo
postas
Dazanove turnas_ cos restos das
can a madeira por tres cadelas
-..en" ~scáiot~Íante ringhHra, 'xunto _
foron e,ntregae vale pró mesmo.
'.e ó n t-óupas, . z~pato.s, cintos e ·até u·n
.•
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- - dÓcumenl~- de -i1:ientidade -con tapas -

E PO! outra . pa rte o Gob-erno
tamén ten a cul pa porque namentras arde Españ_a, en tódofos sentidos, eles están dándose
a grande vida ou aprobando as
subidas dosprecios. ·

. · yerd,es. - !

o

macabro contlc.fo ~ da fosa f~í

traslad~d~ 'aó _1-nstfruto Médico Le- ' gal ;da .c i9ade
éonc~pc~ón, .~mde ~
' - dé· i:nmed'iato~ o -.d-outor, César
R~y~s-· ~~~tci:u ~ a · tarela- -~e iden-ti~ ·

da

,: fi~acfóFj-~ :trés' d ias d~ois~ _as ~amí
r

- a.

recuñéhó _

-

Ünha multitude de pe-rsoas, máis
de .quince mil~ ac~mpakoa ás famílias ' desqe· o lnstitüto : Légal á pa-· rró~uiá de ~San Jos~. Un por _u n fo-

.,,,_,,i.;,.;
-

Entón si é verdade que hai algo, .
lpor qué p'e rmite tantas inxuSti:
- ,c ías?
Por úl~im-o eu quixera facer un
chamamento .a tódolos ga legos: isto
.é,'. que · $~ ven;.,a alguén yr~~oc:anci_o
u-n incencli.o 'q ue non tenan de
-. amenazas .dás 'que podan sér victi~
esta,,,-os· nun __ Pa1-is .
• •

•

b

·-

u B R'(

senan que adémárs::-de denu nciá~lo que foi. lnte.n tar pescudar
-._ quén e~tá d~baixo de todo. · ·
71
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MANUEL ANXO Gf-\RGJf.\ t·~;:
""'~·<"-. ·- - · ·<, .f.o-~Hes'·
'

1

,.

caboé -º~ investigador
d~cidÍÜ ' tra~ladarse . ~i~a Flor . de

·. "Atando.
.

_

.;Laja _e cndenou" éa~af mm sítie
e~acto, xunto a Pon~e." Petale~ : ~li
foi átopado ó cadáver:-'n úmere da- 1
" - Estaba ~marrado con ará-

..

·,

•., ·: '·" . ·:,

-' (Ol,JBE~~~) ,,

."

o
_aliadc
ta tal,
pre ge
e me
derro
econé
adem

que (

aprov
bernc
. dora
bert a
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. Pois non, non pode ser así, porque claro hai que seguir esprimindo
os _ fraballadores hastra que -es·
toupen, pra poder -darl'le mi llós
de pesetas os parados, en vez distes
millós destiñalos a posto,s de traba- ·
llo ou. a repoboar España._ Xa que
non se dan conta ou non se queren
dar conta que España e sabor de
todo , Galicia, ·a, S uiza esp_añola, a
zoa mais verde cicais da Europa
Occidental etc., está morrendo de
noxa ·esquencida da man deso que
-,debe h!3ber alá arriba ~ ·

os

titula
mes j
ro se
máis
tado,
da di

nunh,

O · -que se estará preguntando
a xente, é o ,segui nte: lSe Esp_aña, Galiza ou calquer outra nacionalidade está desertizándose, por ·: _
culpa duns caciq ues~ que fai o
Goberno con cáseque 2.000.000
de parados? Non me digan -que
esta xente [lOn podía estar re-_
poboando ou coidando de que nai·
de queimara os montes.

lias :do~' . " "de~t'idos-desápar-eei.dos''
'
·
ti~~ron
-o !;~~~o~ocimento: de~fila-'
. O nacionalismo,' inda que a.~anzou , na busca dunh~·i;onver~encia:.. ; :
.,
.
:ror:í
&ant~' - dos restos .sacar:ido'
pr~,sent~use moi esmig~llado~ A co~Jic;~o BNP~-PS.G~loi~~u -$Jráci.~.s
car:rax e - dalgu rÍ-·aa
a ~l:I ª militancia, e mantivo uns resultados xa consegu1dos i~~J~l9 .. -=-.
al~a·
~
empr~g_an~o
a
fon9o
~sa
for..:
· 'A base · social na que actua, continua apoiándoa. O PG utd1zou ·as . _
za mis.t eriosá -q ue surxe ·troito da ·clientelas profesif;mais ~en· suf.icien.~e ~~ito. EG embar~º~se .liunha
dor.~ '<-•• -. «-~ -"
· . --: ~
campaña propagandística de cus:tes perigosos. So.upa captar a cer:- r
'
t os sectores, v.g.: -en Vigo, grácias .áun progran_;¡a ·de teórias e a unhá ·
" ·Un -rqm_o , :de -f rores frescas ~na
chamada festiva -acerto importante '_nunha sociedade acósada polo .
, sala onde estab.an o.s rest9s.:... cons. ,des~llento. O . ria~ióna~ismo qué pediu. a _á bstencjón, · Comen~a-, agor~ . tituia a.:prime ira horrienaxe si-len- .. -?<ubi19 so a masiva de pertC? do ~O por cento, na q-u~; h.ai aptanda~ia:"
~iosa-- ás .víctimas oeste cri_m en nia~e afecl os á esquerda nacionali-s ta.
'
~
·sivo. Ouen ' -as puxo f~i :o prprio
' <;ioutor Reyes.
, .
_.-En· suma, A N~-~a Terra, a.nota _n a lon9a r1archa ·~e opresion ~,o
nos~ ,pov;d un . acontecimento máis, dobroso: despiadado, mesmo
"N.ENGUN ANTECEDENTE"
;. .
. .
-c ruel; Pero como cr:onistas deste país desde 1910, .en etapas dis_contínuas ' ~a. hemos que a história está ao noso favor~ que ~ad-a dia
' ': Mentras tanto·~ 'en-Santiago
pe-_
é máis · cr~ro -que Gali~a sofre · ~riha. fonda colot-iizá,ción~ e' ui..- il-r,es~·.
' ;iodistas consultaron a sua ·opiriión _
pon_sábel ~eteriorc'que· h~xe é vio_li!n~~.- pe~c:> q-u~ ma~á pode ser:,su·- ~
-a o'· "'inistro . do ; lryterior -- quen aseperadq. Sabemos taníéh' que a ahs~ención de máis _
do _5 0'po·r·cento
gurou que -! 'noo tina nengún ante~ignifica,_ d~sa_cordb ~º.~ _polltica instit,u cional ,de. · E~tado E.sP~~ol e
"cedente nen -información gficial, ~\le a padvidade abstencionista só espera o aguillón dun o~>Eectil(o
por se'r ~sta uñña rnatéria excl_usi~a
alca·nzábel~
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~ . ,_paña· a1iancjsta ·e "darialfe -2enso ,á

~ 08 dados ·cantan, haberia .que -pehsar· que o 'noso povo é. o

·serie de Úorta~ ~-~declaral:ións' ls
·. que asisfim:Os . nós derra9eirós ·
.días '.ga -e'!mpaña' segµñdo aS: que ,
os· dqus · grupos qesrñ~ntían ter
1
pedi4_o voto para o oútro. - '
O PSOE, así ,as_coirsás, pa~éc~
non .estar disposto a entrar e.n
-ningún tipo -de ,,,a lianza no senso.
-efe formar gobérno, .- polo menos ,
iso fót·o que dixo o. se~ segreda-- ..
rio . xéral _en Galicia, Francisco
"'~ Vazqut?'.?-quen asegu.rou qu~ .p_á:.'"
siba:n: ~L oposición é · qqé" lj!nta;-'
.: · rían· _fiscalizar o ·- qué fixerari un
.-":_parlamentó 'e maís __:miha Xun,tá'.
c(;mtrolados pola dereitª. ,
o caciquismo estreitamente organizaciós de masas
" As -,declarácións -de represen:
cais.
aliado cos partidos da .dereita estantes da ·ucn ao fio ~do desen.~~
. Estes pr9blemas . poideran · ser
tatal que esta vez sí que se em·· -~ vol~eirtento · ·dos - seus_· problema¿
os causantes de que~ apesares da
preg~u· _a fondo utiliza~do tan,to
internos -o f~n supoñer · gue 1 nó
e medo como a · confus10n e un - sua · unión có PSG en busca d.a
unidade do Nacionalismo, non
partido . do Gbberno estan á
derroche de Ílllf>Ortantes medios
ganar as teses que ,piefrren o · re-. , .
po~der:an, OS ·dous KUntos acadar
.económicos - apoiado ésta vez
·forzamento da· dreita -mediante ·o
o número de votos de aquel na ·
ademais pola patronal- fixo o
· - , pacto con AP -aind-~ que. esto · -:;-~
eleccións ao Padame;nto -Español que estaba n~s suas mans para
de 1979, nin moito menos o das
_-, · ·f orzamento d~ dereita media~t_e ·,. ·
aproveitar o descrédito do Gomunicipais de ese mismo· ano.
berno cqn unha imaxe rexenera. o pacto ~p. AP-_ aiq.da · que _esto
Pola outra banda, Esquerda
dora para a que se presta moi
.~. ',Poña -en perigo a -actual co~posiben a figura de Fraga, quén bus- . Galega e . Partido Galeguista~
- . .eión, · do _ setf Nitido, a unha:
cou a clientela das arelas de au- · presentábanse desta volta dividialianza qu,e eles cháman. contra
dos p que fixo que, a pesares de
toridade que sempr_e se crea
·natura, eo PSOE.- O desencade-que entre os dous superaron os
nunha sociedade dabondo- des-mento de l?rqcesos 6omo o que -~
52 mil e pico votos das últimas
feita ·como a nosa, e tamén a de
levou a separación do s~u carao
municipais, so E.ff conseguira
un certo ga leguismo latente exi_
;de F ernanc}.o- Castedo. para poñer .
nómico· e todo o que hai .son su- -- non.é novo naquela ·casa.
un escano meramente símbólico
bindo o seu "pedegree" de nado
· .ao · fre:Q:te "-do _poderoso .:ente 'pú·pósicions,
. p,ronosticos sacado~
en
Pontevedra.
Neste
'
senso
pó=
en Villalba. Todo esto adubiado
. Deixá~do ao máíxe previsións_,- ··_ blico Radioteleví~ión Españo!a: a dese dicer qu·e a laboura de gru- , das declaracións dos :representan· polo plan, con cabeza en Ma-roáis~ ou menos ave:yt_uradas._ o- .- -Uh . borne 'de Fraga denotan os
tes dos :grupos qúe obtiveron Fe::piños; incluso locais, que se pre<lrid, do m~m taxe da "Gran De9ue sí parece ~aro é qüe. quen ~ primeiros .pasos: da "Gran 'Derei:.
.pres en ta.ción.. _ .
sentaron en número de perto de
roáis saiu pe,rdencto uestas.: elei- ' -ta" e .destiñanlle aos soGiálistas
reita".
meia <lucia, o único ·que conquePero o desenc~nto que os anos
· - cjóns (para- el~s-foron un é~saio
un papel oposiCión na Xunta ~e
DO·"CORREMENTO A
riu (esto é válido mais que nada
da política a, SFguir no !..estado -e
mais no Parlamento autonómique van de democrácia parlaDEREITA"
os grupos da esquerda:) foi divi< non se gardaron de decilo) · foi ó
- . _cos.
. mentaría teñen producido na podir o voto nacionalista e de esboación galega (agravado pola
· Os vinte e seis .diputados con - .seitor sociáldeinócrat.a da UCD,
querdas e darlle escanos aos
que conta Alianza Popular van
o que rµÍtis carne puxo no .asador· . PRESENCIA DO .
. falla de formación política) e
grúpos da oereita estatal. En
· mMs o medo que deixou no ampermitir, seguramente, -- que O" · de!ita campaña-. Sectores situados . NACIONALISMO
canto ao Partido Comunista" a _ dautor druxáii Gerardo Feman- · ll}áis ,. .á dereita -:-se_ ·e que -se
,
bente o que pasou o 23 de Fepesares de ter traido aqui ao seu
breiro tam,én foron factores decidez Albor, candidato do -seu parpoden utilizar este termos en · se--- Po la sua banda os .nacionalislider de Madri, Carrillo, como - tido á presidencia d~ Xunta, se· . · mellante (\.sunto- -p ar.ece craro · · ta.s
sivos, sabor de todo se se ten en
Bloque-PSG prometeton
fixeron todos os partidos estatais,
conta. que este desencanto ven
convirta no próximo fo.quilino do. -que. _se _Yin?~ ,tentad?s de apóiar - empiegar-os seus tres di_p utados
sufreu un - considerable descalacausado no campo por unha proPazo de Raxoi, malía á U~C.D. .· ou - apmar 01~·
partido ~e Fraga "- ~na .pré-s entación de . alternativas
bro do que non lle vai ser dpado _ que cando xa iban moL avaqza- . :tal como , seica -,s~cedeu CQ. g~~~ .., . racionais e coerentes coa rnali-gresiva e galopante perda do
erguerse.
·
· h~~
· · · · da
.de Otero.
esto
;·. aos
'. ~ pn:>xectos qu_e .
poder adequisitivo e nas cidades
d-os -. os _escru".llllos
am
se ga-·
._ -.dNovas.
, &'. Todo
• "
d ma
.. - d a d e .d 0 pais,
polo aumento do paro, fundababa, por boca do segredapÓ de - en~aD)lD.a o a io:,ma90.~ - a -.ta~ . ,, a · dereita ~tente levac a ·cabo e1
mentalmente. A todas as apresuO PARLAMENTO ESTA AHI
organización, Xos~ Ramón Casq,
t~aida . e Jevad-a- Gran, :qe:reiJét: _ ~ . continuar na orgañiiaCión das _
radas apreciaciós que vimos de
de ter <;!Cadado . O_ SeU obxetivo
¡>,l~texada CQmO ,alte.fllabva aos , ID,asas para C~mbiar a--re.alii::ladtt'
anotar haberla que engadir o
De calquer xeito, as eleicións
que non era outro que a_victoria.
p~o~lema~ qu~ t~.n a UC~.
-galega áctual. .Eri. canto ·a9 dipúdesconcerto e división que se
xa pasaron e xa ·deron de sí o
Como os que terán que chega! ·a
mvel est~t-~l "~ mais ~~o .saida ~ .f ado de ~sq uerda Galega, _iion ·se
· produciu nos votantes de partisaberá . deica .a aprobación do reque t~an que dar: setenta e· un . un ae<)rdo de gobemo terán que. da Ci:oalicion · .Dep:iocr_atica., . Gados galegos ou nacionalistas que
diputados que formarán <'.> priser os dous citados partidos, sos-.
líza tería sido...:así · usada como
glamento §~ formará.' gru~p
se atoparon, por unha banda, cos
péitase que Alianza Populat se . · ~ellq de - md~as e máis .. tom...o
mixto ~unJo cos anteriores -ou se
meiro parlamento galego da hisproblemas internos do Bloque
toria para ben e para mal. ·
queda~á, come) decia!llOS, coa ponto •de partida pára a · reafua- · sera OUtra . a fórmul~. que se .
que deica ·aquí trouxera unha
presidencia da Xuma e UCD coa .ción destés prox~ctos. _Est~ seria,
adopte tal e como os dous
A hora de escreber estas línas
do Parlamento, posibeÍmenté na ,- .pois a· -explicacion -4é:;que ,p arte,._ . grupos q~úeren'. -~ - . ; --,
traxectoria ascendente consideranada se sabe aind·a de fixo sobor
persoa de Aiitonio Rosón· que
d~- Uél) tivera -apoiado a · cam- ~. ·~- ·
ble apoiado pola presencia das · da · formación do gobemo auto•

. .:.· , . o- .noso p.o.soaís máis conservador de, E uropa e ,qu(i?, au~mms,· ~o chegou a 'ter tan as~mido .() P.ªP~l que hox~ en d4t está. a
umplir que xa .non .hat c¡uen potda facer rebrilar nada desde
e
o Ortegal ao Mºmo.
.
,;
.
Os números que sairon estoutro dia da~ fornas m.ostras, J- como .toda a p'rensa diátja dicÜi ·O pasado mércores·con grand~s ·
titulares, un trun~o claro da "direita-direita", mesmo- dos ho. mes que :qt.áis tiveron que· ~er coa ~?lítica do fran,qúis1110. Pero seria ·m10pe quedarse a.1 na analise e non tentar peseudar
·máis na$ drcunstáncias que causaron tan solpréridente resul- tado, solprendente. digo,. 'incrus9 oeste pafs asíduo. votante_:_~
da direita ná história .r~cente.
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OS PA:R TIDOS DiSPOIS· DÁS EL-EICIONS

Perto de 120.000 votoS sell' escáno . Os;qll~ fic~m:m fora

·o

...

Cento dazanove mil quinientos trinta ~otos quedaron otfos·nas
furnas e só serviron, polo menos na fria.Iingu·a xe do método .
D~Hondt, para alimentar as fogueiras posteriores ·a o recontó
1.- .Para nós, . ficar fóra signi.do pasado dia vinte. Ese número de vóío~ é caseqqe o. mesmo
ficou só iso, fi\ar fóra. Nós
(128.901),que lle . sirv.e u a Alianza Popular pa~a ~cohseguir' os pensábamos ·estar dentro, pero
seus nove escanos da Coruña e son máis· dos que lle:deron ·á .
., os votbs non · nolo permiti'- -: · UCD ~inco na mesma província-(95.148).
·
Esas perto decento vinte mil papeletas foron para once
ron. A isto sempre se está
exposto, salv:o aqueles que xa
candidaturas presentadas, na sua maioria por outfos tantos
teñen forz3, :· Os . grupos ·mino-:_ partidos ou grupos políticos que quedaron fÓra do Parlamento
ritários estamos expostos a . autom~~mico, que viron esvaerse 'o s proxectos d~ aituación que
que _nos pase isto.
p9ideran t~r e que seguramente dispois -deste fracaso teñan que
Hai que ·ver que os nosos vó- ·, replantexarse o seu futuro e fuáis a sua estr~téxia.
. tos,e..desperdigados palas catro ~- Per a,demá_is, resulta curioso comprobar como destes 'Onee
.. prnvíncias, se estiveran xuntos
grupos, os seis primeiros están.encadrados na esque_r.da ou no
daríannos un bon resultad9,
galegµisrrio, a saber.
. -. . · . ( ~ =·'·:·, . ~_ ·
.·
pero non puido ser.
Partido-~ G~egu.ista 32.561 votos ·
·
· 2.-Imos · leva~· a . mesma políP~r.fido Comunista de Galiza 29.095 votos
tica que até agora, a mesma
Partido Socialista dos Trab~adores 18.215 vofos
liña. Nós non somos un .par- · Pa.rtido.Socjalista'Obrero·EspañoI,.:. Sector Histórico 12.881.v.
tido oportunista, - xa que te- '.- Coalidó:n LCR-MCG 5.027 votos/
mos unha · responsabilidade
Irmandade Galega 4.944 votos. ·
.
·Dunha
primeira
apreciación
poderiase
deducir
que
estes
votos
.histórica, cunhas siglas con ~
moita história, as do 'Partido
contribuiron a quitarlle votos e escanos,ao PSOEé máiS a
Gafoguista. Non somos un
dividir dalgun ·xeito o voto nacionalista, dándolle parlamentários
grupiño ~uxo traballo se re-· aos partidos maioritários.da dereita estatal.
·
·
duza a parescer nas eleicións. · ·· Para saber o que pensan sobre estes temas os grupos.de· que
falamos, ·ímoslle rantexar -a s seguintes preguntas ..
. 3.-Coido que non, éada parti~ ·
do ten a sua clientela. Hai ca- ·
sos doutra caste; como o da ·
. 1.- ¿QUE SIGNIFICOU PARA O SEU GRUPO-QUEDAR
AP, que ade.máis da sua clienFORA DO P ARLMIBNTO GALEGO? .
tela habitual sacou votos grácias a unha forte campaña e a
2.- ¿QUE AITUACION POLITICA VAN LEVAR DE AQUI .
que . tivo né,l sua rpan rhoitos
.
.
<EN DIANTE?
médios. :Seria, pois, unlia utopía pensar _q ue· os . vo.t ós dos
, 3 .., ¿PENS~ QUE A PRESENCIA DOS GRUPOS·
minoritários, de · non presenMIN-ORITARIOS CONT~BUIUA DRLLES ESCANOS .
tarse , irian para algun outro'
AOS PARTIDOS MAIORITA,UOS ESTATAIS? · ~
grupo.
PARTID.O
GALEGUISTA ·_
Avelino Pousa Antefo
-

.
. P

PARTIDO SOCIALISTA
DOS TRABALLADORES

so . partido. A diyisión . de que · \: ·
'falamos evidentemente restoulle vo_tos .aso partidos o breiros
pero a q uen perxudicou real- .
.. m~n,te foi . ao pqvo galega que · ·
_tivo· que ·votar a . OCD ou a '
·Alianza·P·apular.

'coALICION LCR-MCG

da

Por LCR,
coalición · LCRMCG falou o seu segredário
· naclO~al, Xaquin ·de~ Valle-Inclán .

L- A. nasa · aitividade .política non .co:risiderá a presén- cia nos organismos parlamentários como o ..eixo de aituación, .nen tampo~co como o
.fin único e exclusivo dun partido. E evidente que a preséncia no Parlamento axuda
a espallar posicións políticas,
perm_ite · utilízalo como unha
' · ·caixa de resonáncia para denunciar -as limitacións e contradicións da Autonomía, pero sempre partindo de que sexa realizado un labor nomovimen~o obreiro, -nos sindicatos.
2.- A nasa política vai ser
a continuación e o desenrolo
práctico do programa · eleitoral qué presentamos na coalición LCR-MCG; é dicer, unha
polític_a de defensa da .So be- ·
rania Nacional, da oficialización da língua xunto co traballo de movilización · e. de
organización. Ben pouco po{fon agardar os tra halladores ·
galegas <leste Parlamento e as '
suas reivindicaións -terán de
ser conseguidas aó través da
· · loita. A resisténcia contra os
plans ·económicos da burguesia, a defensa do pasto de traballo, a denúncia do golpismo e a represióq van ser eixos moi important~s na nosa
política. ·
Engadiria ademáis que a
percura da ·unidade, a todos
os niveis, vai estar tamén moi
presente na nosa aitividade,
post.o que · a situación política que vivimos fai máis neéesária ·que nuncá esta tare fa.

Ao faláremos con Xacobo '
Bermejo, o segredário do PST
galega, non pedíamos de'ixar
de plantexarlle o que é -tema
habitual · en . moitas conversas
posteleitorais, segundo as -q ue .
os votos d~-PST (e mesmo os .
do PSOE-Históric'ó), serian o
efeito .da confusión nun povo.
pqlítica_m ente moi pouco ·informado ....l~ermejo· coida que .·
os votos do seu.. ·p artido foron produto da camp.a ña de
enfrentamerito " ao Goberno
que tiña·~ ,'r ealizado e' pensa
que se ben . o ·s.e u grupo ainda
non ten - 'u n espácip político
3;- A coa.l ición eleitoral na
moi ben .. detenninado, os vo- ·
que participamos nen te,n un
tantes . que o'~ apoiaton sabian
ár eleitoreiro, nen pretendeu
que estaban - optando por un ·
xamais a~ochar ..os pontos esgrupo situado á esquerdá do
tratéxicos e tácticos do seu
PSOE.
'
· programa. Podemos· pensar,
1.-0 nori entrar no Parlamento
pois, que os votos recebidos
para nós, en prmcípio non~ sig·t~rnativa que pr6poñemos..
principálmente·, · a ñ'osa aituas9n· votos ao programa polítinifica un cámbio na idea que
-2.-Ben, a no8a _aituación,, máis ,ción yai difixida contra o Gonon a unha imaxe eleitodo noso partido nos .tíñamos
ou menos vai ser .a mesma que . berno' Calvo. Sotelo . .
,. rálista máis ou menos ben
presentada. E os votos ao
. forrhado, sac.a mos . unha can- . viñe.m os te.n do deíca agora. -_· 3.-Nós partimos dun feíto que
progr~111:ª . eleitoral son votos
· tidade . de iotas que enche
Ternos aqui. un obxectivo abé .moi gtaye, a~ firen diyidid¿s
,·a· favor do D.ereito de· Autode sobra as previsións de que
solutamente concreto que é
os· partidos . obreiros .e máis
determinación e da .So berania
- partíamos; entó:ri estamos
o de sguiÍ ·na foifa contra o . nacionalistas, o que fixeron
Nacional,
de de_núrrcia do Estotal e· absolutamente satisGoberno Calvo Sotelo, a 1mes:.. '_ fQi darÚe a vitória á ditéita,
tado das Aufonomias e ·do aife.itas dos resultados, tanto
ma lbita de . todos os pobos
nain~ntras éxista esa división,
. .tual Parlamentó, tál
como
en canto . ao · desenrolo da
·do -Estado · Español e de tonós seguiremos adiarÍte coa no. campafía .como · en canfo ao
dos os trabálladores, isto . ha- :sa alternativa. No mes .de maio · van · ·recollidas no programa
da coalición el~itoral.
número de votos outidos~ 'Ü
berá que contretalo nos propropuxéramos' o e.n cetamento
. S~m polo· tanto votos que
non f;ntrar rio Parlamento;
blemas · concr~tos de t.o dos . _dun · proceso de unidade, non
desde logo; · é ·.· un in.conv~os dias; os· que ten- plantexa- . ·nos escoitou ningqén,. e mennon cSe poden c9nfundir co
que' a pr.egunta chama ."es12anerite pero, para a nosa camdos o idioma galega, aqueles
tras isto siga asi, non podemos
, ñolisrrio'': Se o que se qüere
paña, os resultados son un \ . nos que se atopan os veciños,
ddxar sen representación '. á
.adian~o . moi grande _na- _alos .dos trablladores... pero, . xente a quen repre.s enta o no- · .d icer é que ·o s votos recebi1 S.?/?§r 9YJLW.~B-C?_,-pt{9><_~~S~P/, 1~~1

co).

1

e

tt;

dos .apoian..· unha·
'!Lltemat'
,
lVa
.ou ui:ih a v1s1on ~entralista a
resposta . está. xa· dada
. ·. M'a1s.
se o que se quere
dicer
e se
..
os ~o t os da coalición son ·uh
apo10 ·a unha maneira de en~
tender o problema da.organ·.,
d
1
. zac1on o partido.,. eñtón a
res~osta 'é si. Pero quede ben
claro que para nó,s, a LCR
a organización revolu cionári~
. ten que se cJ.ar a e-scala Ínter- ·
nacional, que o partido estruturado a escala estatal non
ten por gué ser un átranco
-senón todo contrário , .Para ~
liberación nacional e 0 sociá-:
lismo.
IRMANDADE GALEGA .
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Po.lo. que toca a este coleitivo, Xosé Fortes Bouzán dei- .
xou claro dende un pdncípio
que só podía falar a título persoal, á espera dunha xuntanza
que estrán a celebrar un <lestes
\lías, cando o periódico está
, xa na rua, en esta xuntanza
hanse · reunir, segundo as suas
verbas, representantes das zonas onde _eles teñen preséncia,
e farán unha análise . dos resultados_ das eleicións, do tema
que hoxe nos ocupa e do que
o representante de· Irmandade
Galega falou da seguinte forma:
l.- Para min, o máis significativo <lestes resultados eleitorais ·é o feíto de que só haxa
catro diputados nacionalistas
de setenta e un. O que vai significar para o noso grupo xa
che digo que o habemos de
estudar
nesa xuntanza da
semana que ven.
2.- Haberia que pensar moito o
que se vai facer daqui para
adiante e non só iso, senón
que haberá que r~considerar a
conceición polítka e' máis de
Galiza que saiu derrotada nestas eleicións.
3.- Polo que toca ao nacionalismo, eu non coido que o que
pasara fora que os grupúsculos
lle sacaran votos, habia tres
·opcións nacionalistas ben cla~
ras, cada unha para o seu t~po
de votantes; nós só nos presentamos na província de Pontevedra e non .por iso nas outras províncias sacou máis votos o nacionalismo. ·
A quen si lle poideron. sacar votos eses grupiños fo1 ao ·
PSOE o caso do PST é cla·
ro co~o representante do vo- to da confusión nun povo políticamente pouc~ informado., ·
.N e intre. de· tenp.os est~ páxina
no prelo salto a ~oticia d.e que ~
PCG acadara representación par·
lamentatia
:
.
O erro parece que estab~ no
reconto dos votos . de algunha
mesa da proy~cia .'.da ~oruñ~
Por esta raz<m non mcl~umos. ~
presente .enquisa unha ·entrevis.a
que . .m(.l-ri.tiv~nios -c.0 segredano
Xeral . desi~ partido, A~el ·Gue·
rreiro
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e~ta-~
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··,·,

dentro

.

.

e

_.· falou do.. -b~ile segtindo.n{.' .·· ·. · 1· • - ¿.· .Cá
. 'Z vaz
. •·ser
· o
. ·;p·rime·
;. · · i .t.,'.to· .tema:.·que
"
·
"
'
.,
~ ~·vai
·
·
"
· .
,
"'I
D seu
grupo
tfdtar
no..
El·1 toda·a ·xeira el~-ito.ra1 ho_u1)~ -C~s seus ·máis ·C>S ·~~us ásunfo~~ tad~ flÚ~ñ
fo i e cada_quefrchoroü as suas bágoa~ .eleitoreiras ~a con gaita,. xa 9on bombo, ~;'·
..
; :~.· .. ~ Parláf!lefiio..Gálego_? . ~ . · ·
....-..
· · · · w
ou ben coa orquesta.chamada "nas_ pró~imas·"«: .. ' - .
. ·· . .
/'. ·
.
:. .. .,_." ". ·
.. _. ,· . ,
.
.
..De tod,os,' dispois do "mea:culpa" -ou ~o "culpa d'o s empresários'', ficaroncinco .. "'-:
'2.- ¿Cómo.., Val'}' influir :os resultados ·das 'eleiciÓn§· na"poiiuca·
c-0n representación? se :ben dous (Bloque-PS,q e Esqu-e~d~ G~lega)~: s(> ten forza ·q·~~ lles dá ," <
dp seu partido'?
·
.
·
· ·
, "· - ' . · , ·
estar dentro dispois da ·dura·loita, xa,que os·seus-vofos materiais. a. nivel'.~e Pa,rfa¡lllel!-to .e st,n·".'' ;. ,.~
· · -~ ·- ·· · · · · ·· ·
· · - :' · · ' ··
redudd'os á mínima.expresión.
.- . - · .
. •
. . ._" ..
..~ ~
· 3.- · ¿Qué id_
iomá vq.i.U;sa(o) e:U grupÓ :parldméntdrio e cá-1 va(
Velai, pofs, as s.~~s opihións sobre ~s ·t1e~ pregtmtas que.s.e
fixeron aos cinco"grupos: .~ .
. pro'P:oñer parq ú~o · enl.dQfJtmentaéió~·~ºf~cial do Pqrlamento/ . "
f

·

-

•

lle

,

,1

•

•

Polo grupo de AP, f álou o
número un da província de
· Pontevedra Xosé Lois. Barreiro Rivas.
_
·
· t- O primeir,o ponto · qu
1.- O primeiro pon to que ,
· imos trataré o desenrolo do'
Estatuto na medida en que
como marco xeral trata os
temas pero que require .leis
Reglamento
particulares:
das Consellerias, da Xunta,
Estatuto persoal dos Gonselleiros, etc.
' Os temas próprios da
Xunta ha·i que plantexalos
desde un ponto de vista novo. De todos os xeitos, a
·primeira medida vai ser estudar ·a situación, facer un
xeito de auditoria própria,
para ver. como ian as causas
antes.

·"

,r..

.

. nívéis ~. So así se .entende a sua _
· n·orinaliza~·ión e a: loita ·ehntt a i·
t.odo ~tipo de cortapisas que ·lle ·
pofieil:~
n.o so idiom.a. ' .

exmplo, seria absurdo facer un di~p:urso. de apertura .
en ,castelán pero mm cando
se refirán á ·r econversión dos
asteleiros ou dunha lei téciiica.
·· ·

ªº

· Por Esquérda G~leg<:i
connosco o seu único paria-: ·
, Pola UCD falou· o segrdário
méntário Camilo Nogueira Ror~xional da -UCD-Galiza, . Mi · · ·
.. mán . .
guel
Sanmadín.
1:-. Hai. . tres, grUpos. de te mas.
1.- En princípio haberá · que
·que son prioritários e _tratare-_·
decider ·sobre tres cousás bá- ·
~os primeiro;.
sicas.
" · a) · Ihstitucionalizas;ión · do
a) Asentamento do · Parlapoder gale~o' con ~odas as le is
mento, o que, segundo' sinala
__ que se necesiten para iso.
o Estatuto , haberá que deider
b) Á's custións económicas e ·
por maioria de dous tércios.
sóciais. Vanse facer ·propostas
b) O Reglamento da Cáde · xeitd que o Geberno Galemara .
ga
teña xa ·que -tomar inkiatic) Resolver as incompati._
vas.
,
. lidades.
e)
Temas
culturais:
norrriali,
-zación da língua. ·
Nos propoñeriamos :·unha,
A conc_reción -destes .. tres tepor chamarlle algo, "Comisión
2.- Isto ten tres vertientes.
ma$
farase pública no seu mode Goberno" que fose a encara) Alianza Popular está
meri.tO.
gada de buscar un asentamen,regla_mento do Parlamento Ga.., . os problell!as grandes e graves
segura de que ganou as elei2.Ñós coidámos que
to , provisório, mais de e.stánde Galiz;a que . son, por outra
lego ,' para o. que xa . tembs
cións por organizarse seriaq
uerda
· Galega é unha forza
cia prolongada . para o Parla- . ,unha proposta. No que toca a
·b anda, os que poden, cambiar. a
mente como partidq e por-:
política
. en ascenso e que ~gá
mento.
temas concretos, xa estamos . situación desesperada das claque se organizaron os obñou
a
pulso
a representativiPodémos diéer, tamén, que o
elaborando proposi~íóns. para· -ses populares. Pese a to' do, a . dade . parlámentáría e que aló
xectivos a longo pra~o. No
labor de iniciativél; lle . corres.--- levalas-desde a .oposiCión.
·partido pesará o desenrolo
nosa voz oúvir~se aló é turraonde ten pre~éncia real ten re:ponde ao Goberno Galeg-0 -e,
2. - Os resultados configuran
da c~mp aña eleitoraL
remos deles. Baixó . o critério
sultados· extraor dinários. Taen parte, aos grupos parla- b) A responsabilidade po-partido como -Óposición e
d~ orgá_nización "que represen- . mén vai facer un: esforzo moi
mentários, pero estes teñen
imos asumir -esé lli!pel._ Pero' to, a AN-PG_, considérarnos .de
lítica que dá sair trunfante
grande ' en ·toda Galiza que esque
ver,
primeiro
,
o
que
fa:i
irnos ser unha oposición firme
nas eleicións. Isto é, que AP
moita ~ urxéncia prantexar- o
peramos dea r esultados, en
o Goberno. Por fin, dicirnos
q-ue fiscaliye o .go llerno da diestá disposta a asumir esa
problema qo noso idioma, . a . certa · forµia , · pola . cónfiariza
que as iniciativas van baseadas
reita e construtiv·a~ ·
responsabilidade .
Agora
Cu9ta Empresarial da ·seguri- . que éolle <}. xente.
.
no
Parlamento e na sua mecá3.- O do ·idiüma xa o ternos
hai várias posibilidades para
d_a de Social. Agrária e o .siste_Queremos
destacar
que sonica e, por outra banda , ·ná
definido e usaremos.' o galego.
o goberno : Pacto de lexislama ·de · cdmúcialización dos . inos o ptimeirn partido nacioeleición do Presidente da-XunE.n canto ás ac~s, t~m9s .qu~
tura, de Goberno e lexislaprodu~Ós do· ágro- e do rríar~:a · ·nali~ta x_a que o Bloque-PSG
ta.
fac(fr o mesmó · qué fan nas
tura , de aspeitos parciais
entrada· do- E~tado Español n~
son -tres e seguimos a ter voca2.-A liña política non a cám:
outras comunidades, con toda
OTAN, . a - nucleatización ·de
que gobernemos nós sós e,
ción de' que"ESquerda Galega
bia unha persoa, n·e n a define.
a docume!lta:dón_ para Galiza
por suposto, que pacten
'
e
o
cem~ntério_
de
resí·
sexá
o partid.o inaioi:itário en
GaJiza
Son os órganos coleitivos, en
en galégo e os documentos que
UCD e PSOE e gobernen
dups·
radioaitivos
-J.las
nosas
Galiza
·como partido naciona,,. todo caso , os que a dedden. · saian para o Estado, no idioma
eles. Pero compre dicer que
tosta¿s~
pois
esfos
tres
últimos
lista
.
.
Pen:
sa.nlo.s -que hai P.ers·
Personalmente podo dicer q'ué · 0ficial do Estado.
AP intentará a formación da
est¿j.n
relacionados.
peitiva
para
isto n o futuro se
probl,einas
a UCD vai ter como Norde du"maioria natural" .
.
-2.- Non van influir nos no- . o sabemos trábalfar .,_
.
. as cousas: os. intereses de Gae) As repercusións · que
Por parte da ~ :.,oalición Blosos· pre_supostos políticos· glo-·
De feito; o noso traballo no
liza
e
levar
unh.
a
oposición
..
vai ter a nivel nacional. Isque-~SG , r~:,Pó.Sfounos . Lo-is ~- bais, ~· dicer, mr nosa.liña.p olíParlamento vai ser construtivo.
construtiva.
~o é imprevisíbel e vai supoDiéguez) s-cgre4ário::.portavoz da tica. Somó-s realistas e sabemos
Queremos contribuir . a Cúri~o.'Como
non
esto
u
no
grupo
3
ñer unha remodelación das
cothpartidas'
por
Bautista
-AJque
·
éste
é
.uri
~aiS
colo~izado«
·
_
l
idar
"autonomía_. como _Uh
parlamentário
non
-podo
darUe
forzas polfücas en España.
var~z
(UPG)
e
Glaudio
López
.
que
pre'
c
isa
de
forzas
políticas
.
instrumeiúo
que . nos ·pei:mita
unha.
·resposta
clara~
·
Supoño
Os resultados a nivel xeral
Garrido
(PSG)
·
a
notando
este.o
próprias
para
-que;
ainda,
as
avantar
cara
"a. reconstrución
que vai ser o galego ~ máis. o ·
non son extrapolábeis; .pero
involuntário
esquezo
:de
Lois
.
óutr~s
te·
ñ
ah
en
conta,·anque
nacional
··e
Q
pleno
autogobercastelán.
0
si. son os da UCD, xa que esDieguez
no
que.faireferen9ia
á
'
s·
e
xa
formalmente.
Os
-resultan'
o
;.
de
·
x
eito
que
non
irnos ser
· ·En ·canto a.s actas e a ·docutaba aqui no seu mellor ludémocratizae<ión
dos
órganos
.:
d
s
eleitorais
r~sponden
a
isto'
dos
que
lle
van
dicer
só NON
mentación xeral~ -pódolle di·
9
gar e· ficaron como partido
de
goberpo
e
direito
a
voz
_
de
e
sabemo·s
q
e
·o
·medre.
nacio·
aos
proxectos
da
direit.a,
senón
cer, a ~ivel persoar e·tal como
.ruralisj:a.
.
4
todos
·os
grupos.
.
rialista,
a
\
conciéncia
do
povo
que
.
esperamos
'
ter
a
irii~iatiya
· · vai a liña do Partid0 ~té ago.:.
3.- . Nisto.1 1.mos levar o mes- '
1.- En-realida,de, vai <,lepen- .' galego, 0 enftenfamento . que , en p'rox·ectos d.e : g<?berno ~
ra,· que partimos da aceita- .
mo $Ís~ema que en · toda a ·
ción do bilingijism'o en-..fodos ·dér aó abordo que- se tome Jta 'ha ler para opoñerse. ao · seu = proposfas · de ·.lei sen agardar
asoballamen:to, van ser l~v.tos e . nen permitfr que ·a direita Ce:t;lcoalición B'L QQUE (AN:.PG.
campañá ." cada -parlamentáos órdes da yida galega.
UPG)-.PSG. Nós temo,s un produros. Precisámos moita orga~ , tralista marque:-'a pauta no el.e-·
rio falará o que q:tieira, igual
. que . fican en lib~rtade no
gramax'
e
néri~o
pr~sentado'
n~
.nización,
. moitq estúdio dos
senrolo da autonomía.
- .
.
_
campaña
.e~eitoral
·que
·
r~c9lle
·
métodos:
de
traballo
e
de·
loita
3.- Nós u~aremos~sempre o gagrupo -Parlamentátio. Para:
: ~ór· ·par~e qo. ~so~?... \álou o
as . acta~ propoñeriari o bilinos pi:oblel_!laS ~ais· fundamen". ' , _a en{pregar, m~iS .ii:'icidéncia
-lego , -única e exclusivamente .
portavoz Cefenito., DUJZ. O ~cur· tó .
conversl;t ven .dado pola - ,tais que hoxe ten ºlº~º gfle- . ,nas vi.l~s e 'yid~des, :unha. ·pregüis~o ,· segundo fose a .inQueremos que o galeg9 sexa a
t.~ryención ,'nun idiom'a .ou
go· e que. µ0s v@len :com0~-r~fe- "séneia éOntiúuada' nos· proble-" -língua oficial de Gáliza e que
süa. pro'tedén'd a<tefofó:trka .an.noutro . .'Poderiase · tam6~ ,
te a · impÓ~ibilíd~de: cte ~ conJ,'éncia ·p.a ra ?s no_so~ pran~~- .., 'mas do país. ,e · a potenciación . ·tÓda - ~ ~id~ polític~ sex:a no
·.: fevar · un·:.dóble;Jíb;~, . un e~
.-: tactaf-en' \rjgo, · pei:soairp.ente, xament~~ .. ~omo,. ~ª. ~em~s,.Ch- , ·~. de tocio· tipo .:d'e plataformas . ·n.oso idioma. ·
·
t_ galego
outro e~ -~óastelárír. ' ,.~ ~o· 1 se~ ~_ tJ,r,~:sí<lent_e'· .· Go~~záleZ -to 'repe~·~o~m~nte; o ~arta~e!1- . p~pular~s. Nisto estamos.
~üutra cousa é que isto sexa
to Autonom1cu ; ·coas compe- · , · .~ ".
.
- ·
. po~íbél ·segundo a legalidade
Amadióf ·· '::.. -. · '
·
:·,En ·tod9 caso~ -haj momen,
téncias'
qu.e
·ne
dá
i
<;o.nstitu:.
·
'3.O
gálegQ
co~o
sempr~
e
vixente, que in.d ubidabelmente
" 1.; _.Q ·'qut: · f,ri_meird... imós
tos que , necesitan .. o cast~- ·
ción
Española,
non
.vái
resolver
o
propopoñemos
·en
tad0.s
,
os
queremos transformar.
~lán: -e outros. o-- ga~Iego. :i<P.or
tratar é o·' da col1figuráción e
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PRENSA. E SOClEDADE EN. GALIZA":
uNHA PROPosrA:MJN1MA·· ·L.

d.rama perrachic.a é ~oi' tiara nest~ parte. do ~u~·nd.
.
E ~ M
.
oa
~.on s~r en spa11~. · . entras, o mundo empresar.ia'I dos
o ·consumo d~ papel prensa nas cidades de máis oe
xoma1s reordenaba a galloupadas da competénc·1
cen mil-habitantes en Esp.aña non chega á cu.a(ta parte
··.s.
uas- forzas, · cunha clara te_ndéncia . ao monopóli ~ as
do de ~ur:opa , ·O de Gal ita asómase norÍ- máis que á
.
prensa
hispánica vivia o torpor vexetativo decretºd 0
c~arta parte da média española. Esta p_osi~ión abalanpor
un
ha
.ditadura fascista. Salvémonos a honraª · ·
te de 1ázaros da imprensa, constituie Ünha mostra clavísper.
a
do
"par!e médico habitual,.', e entremos .da~:~ .
ra e diária da relaciórt que existe en Gal iza entre a clabalo
nun
escenari_
o diferente ·no que a competénc·
se dirixente e· o pavo, ·se aceitamos que ·os periódicos
1a,
. d
d
b o e remate e todos os dete ·_
como
suce
e
ao
ca
son. unha can le moito máis perrneábel e· eficaz que a
··~ .
1
. m~nt.os ~~tifi~iais do curso históri~o, rompe as rend: s
TV e a radi.o para dita · relación. Con todo, é doado
·~.
do d1_recc:1onismo estatal.. . En Gallza· tamén neste · _
atapar ,lucubÍ;aci.órÍs · sociolóxicas de calisquera capa
' 1.
pecto . a ~xcepc~onali9aae ~ notá~~I. Por unha par:¡
·sobre a atención que lle presta o galega ao aun'to da
\
os xorna1s ·d: tirada reducida ~ ambito. provtnciano,
dirección da comun.idade na qué vive,· pero- son moi
. s~peran a cnse como as toupe1ras .fuxen dos · incénraras as especulacións, estúdios e xuícios .'eneal da
,
dios: fura~do cara o centro da ter!ª: lsto é posíbel
·prensa diária. Aquel ,sofista de derejtas ·que fo.i F~.r
precisamente
porque se colocan ao ~arxe da mesma
nando Martín Sánchez-Juliá decia que ' ne/ periodista
competéncia,
sen_ ~astas de amortización, sen persno puede ·ser héroe todos los d/as", para sulifü:~r a
pectivas
empresaria
is e sen proxectos .. P0r outra parque non podía ser el é! peito descuberto quen r~sol
.
te,
alguns
dos
xornais
convertidos en .empresa con to.vese as coAtradiCións 'entre o 'i.nterés da sua emp,resa
·
_
d
as
as
suas
consecuéncias
inventan o amarelismo cu·n
. ou o do Estado e o· interés ·público. Pero se oS..xorna.
século·
de
retra.
s
o
para
salvar
os asaltos da cornpetén- ·
, listas destes . eidos manifestárnonos raramente contra"
cia.
Cando
a
espiral
de
custes
coloca á prensa ·españodesta situaciófl abraiante que no.s equipara·; postas a - .
la
nunha
crise
profunda,
os
empresários
reclaman axupresumir, · con Biafra, e nos fai mira·r ·con envexa. para ·
da pública poruqe consideran que un servíc io á socieTurquía, non é. menos certo que . ~n Gal.iza ós partí- ·
dade como- o que prestan os xornais non se poae dar
dos poi íticos fan 'segredo de · ·Estado da_sua flelaci.ón
a partir dunha rendabilidade tan precária. Deféndense
con ·alguns P,erióqicos ou, se se prefir.é, gardan un .si- ..
_ xa que lago, como unha parte da sociedade moi con- ,
"léncio de · n.oite ~cando é de criticar o papel do~ meios
c~e.ta q.u? considera ameazados os seus intereses espeainda que en -privado cadaquén chisque un ollo .com·c1f1c-0s. lSon estes razonamentos aplicábeis a todos os
padreira m~nte oa referirse a· este ·9u aquel croio . s~Hdo
diári·os que_aparecen en Galiza?. Unha boa parte dos
dunha . rotativa. Nas nosas letras só Celso E·m ílio Fe- ·
xornais galegas que aparecen.,. todos os dias nos quiosrreir'o se ten metido cercanamente con algun x.ornal _ .
cos,
están inibindo en tal medida a sua obriga de sergalega con crítica retrgnca. En Galiza hoxe ·hai .parti- .
vído
público que arruinan a sua existéncia comercial.
dos, asociacións, institucións, grupos.e coléxios, capa. \
Para
que
o público galego acade con plenitude a conces de dará publicidade proclamas e-comunicados de
dición
de
letrado compre que se convirta en leitor de .
rexeita en caso de .que o gober:no benefície o aeropor- ·
xornais, ainda que esta necesária transformación nos
to do veciño, cando un tren chega tarde, ou nos venchegue cun século de retraso. Para que este potencial
den acei'te de fami·nar ferro con étique~a . de , o~ivar, pepúblico leitor abandoe o absentismo no que evidentero nada se di da calidade dos xornais.·
mente se atopa~ .é preciso que os xornais deixen de colocarse tras da sociedade, como de_nunciaba Rafael
Por certo, Rafael Dieste falaba du'n certo ~'xorna
, lismo vellouqueiro" como ·prácti_ca dalgunhas empre- hora . d~ pula·r poi a' sbciedade. -Ás .campa~as dos pe- :.': Dieste, e asuman un- papel comprometido con respeisas galegas ·(1926). Ben cum¡:>rido m'édió sécu-lo da- ri.ódicos , americanos de fin de século forzaron ·a evo- .. to ao progreso, ás libertades e á identidade da Terra.
quela , é ·toda uriha invitacióh .decidir. cántas ,empre~ ludón do capitalismo e ._prepararon o terreo pifra un
sas ed.itoras poderian considerarse hóxe en Galiza a tipo de. relacións sociais · máis acorde aos · intereses
E cando os empresários argumentan que só medíansalvo das·:mágoas ·denunciadas por Oieste: antéposi-.. _·da proprie,dad.e privada .. e aos· b~nef ício.s. o amarete as subvencións é posíbel sobreviver, lpor qué en
c'i6n brutal dos intereses come-reíais aos de' .servído . lisr:no, nas suas dúas apariéncias de xornalisrno de
Galiza esta axuda a un servício público non prima aos
público; vulgaridade como· desideratum intelectual, sangue ou de ·escándalo soCial, ~e a .via da mixtificaniveis de galega er:npregado nos diários?. Trátase cerun pésimo nivel .técnico e profesional' e o razonamen- ci_ón que ·escollen· as empresas- de periódicos cando a
tamei:ite dunha· proposta mínima para se opoñer ao
. to poi ític·o de palleiró de. que o públ.ico lé.ita'r é sobe- · competéncia e o· avante da concentracfün da proprie- · lugar comun de que o "galega non vende", e un prorano e que cando . pide ·sucesos 'óu rnormeira, hail.las· 9ad~ .privadª lle non deixan apurar máis os seus
cedimento para correxir a inxusúcia que supón sub- ·
que dar.
, ·
,. razonámentb~. de sery.íCio ao público. Pero pensemos · vencionar co mesmo critério a un diário aberta mente
que-- esté! evolución ~do xornal.ismo desde"o p'á:'rtisani-spartidário da autonomia, poñamos como referénda,
n10,
pqsando
pota
.prensa
am~rela
como
solución
a
unque
a outro diário galega que mantén actitudes golO p"eri9dísmo ~on é s.omentes ~a forma rnáis .q.inámi-.
.
·ha
"co~peténcia
abrJ
aiante,
deica
.
periodismo
popular
·
pist~s.
· Medida~ desta 1 natureza con~ribuiria n a acheca ;'de 'comunicación social senón "que funciona a ma0
nejra dunha activa forza pol-ítica n;o seo .da sociedade. . que ten · un ha. ntistura qe ambos os dous, ·é 0 produto . gar os ceonce1t?s de· prens~ e soc1edade, hoxe tan
Desde o co"menzo mesmo. déste ·século, .o mu~do oc- duhha sociedaéle in.dustrial. o ciclo cúmprese media- ,- anormalmente distantes en Galiza.
cidental, '.e Romeadamente nos paises de . fála ·¡n·glesa, . dos os anos 20.: A partires ·daquelas datas, a..distlnción
- - - - - - - -- GUSTAVO LUCA DE T.ENA. Xornalista .
xor.nais desenvolven ·un ·papel de primeira tina á . entre ?<Ornalismo ·de calidade ,. e° xornalismo de rl)SIODirector de "Hoja del Lunes" de Vigo._ .'
,: GUSTAVO LUCA DE TENA '
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SANTI VI LLAR

Un verán seco, primavera
fria, un tempo do demo, recol·to, e un milleiro de cousas foron os determinantes dunha
má colleita de viño en toda
Galiza-. En moitas viñas as uvas
nen se viron, de podres que estabn, no chan, secas. Moí poucis se salvaron da queima. -

lamas é, xa que .son maioria,
dos labregos que logo -de apartar o viño de seu, venden Q resto da produción aos taberneiros - directamente- ou a quen
mellar pague. Cara vai vir a
cunea· de viño este ano en todas as tascas. -

Despois de", moitos tira e.r e do angazo, do sacho ~da ioi- - coll-eita. e ,vai dende os .20 ,. pe~
afloxa por --unha int6xícación -- ta diária, ficaron no mar e na . sos- de Meira-Moaña aos 1O· de.
máis Óu menós ou· por unha · ai:e-a para seguir ~L traballar o · Cesantes por quilo, que fan
~
.resto-da campana.
valer a un caixón de 50 quilos
contaminación maior ou máis
Algo de · chúvia ·e fri'O nos
pequecha_, abriuse a veda, _pdr
5._0 00 e. 2.?00 pta. resí»ectivafin para poder -mariscar ·nas • primeiros dias ·f oron os dados·
mente :
ruáis senlleiros . dunha colleirias galegas, mexilón incluido.
A nota ruáis -destacada foi· a
-.
ta
que se encetoti_baix.o a ameMilleitos
qe
persoas
baixa da cantidade de croque
aza dun précio ridículo coa
baixaron
ás
praias
na
que se colleu, en toda a camPor 9utra banda, ternos que
percura
g
unha- - a·xuda
á. prlncipal fábricá de con;erva-s
paña
dos primeiros dias' con
Por enriba, a maior parte do
de Zamora se importaron gran~
(Massó)
·
e
có
semi-pechada
sua-=-:emprob@cida
econorespecto
a anos anteriores. En
viño que se salvou foi do chades cantidades de uva "Catalapantasma
da
contaminación
;
·mia
diária,
co
anceio
de
-facer
C~rril,
co-lléronse
no primeira
mado Catlán Roxo, ao que en
na", xa branca ou roxa, cuxa
nas
mans
dos
intermediários.
en
-dous
días
uns
cartiños
que
'
dia
25
toneladas,
mentias -en
Galiza se lle adican i .200 -Ha.
comerciali_z ación e ainda seCon
.todo,
o
précio
tivo
moitas
ben
valen
para
o
resto
·do
-ano.
MelFa-Moaña
apañábanse
algo
de cultivo. Os viños nobres fomen te están proibidas palas
· variacións--·s~gundo as zona_
s
de
menós
de
9
.000.
quilos
e
en
Lógo,
os
profesionais
da
vara
ron os que ruáis sofriron, cheactuais leis. Polas estradas an- _
Cesantes
32.000
.
.
Por
outra
gando en casos a arder as vidiveron os camións cargadiños
banda, as cantidades de ameiñas de albariño, como en Dode bagallos descargando á visxa qab9sa branca foron as nornón-Cangas ..
ta de todos e por máis denúnmais por canto os homes da
cias que houbo, non se viron
.
vara seguen a ser cáseq ue sem Con todo , os labregos fixe-actuacións
gu be mamen tais.
-pre ·o s mesmos e. durante a veron os mesmos traballos de toAsi pois , alguén andou a xoda seinentouse bastante ameidos 9s anos cavaron, podaron
gar coa saude dos galegas co
xa trasladada .- dende outras
sulfataron, coidaron as viñas
visto bon da administración. ·
·
praias_
-onde podia morre;r_ se
e por iso se esperá . un précio
non
se
facia a manobra de tras.moi alto para o pouco viño
·As previsións non se basean
lado. ,
que se vai vender.
tanto no précio do viño co:r:no
_Non hai, _pois, perspectiya~
na actuación dos estamentos
d_e
qüe abonde o cróqu~ nen
Cando isto decimos non esoficiais. Agora mesmo andan
s1quera
para ·que ?guante a
tamos a falar das grandes Cooa inxertar xa en moitas viñas
xente
na
area cinco· ou seis
:, perativas ~ nas que ó fraude do
con ma.deira de alba:dño para
di°:s de xeito co_p;tínuo.. Algún
viñC? está a facerse todos os di- unilos á detenninados patróns.
peql!eno
-conflito, sen maiores
as, importando uvas da Castela
Irnos dar un cadro de uvas e
·consecuencias,
deu á nota ·dife·Para lego chamarlle "Ribeiro"
portainxertos máis comenenre_
nte
nunha
xornada
tranquila
.
ou algo semellante. Do que fa- ' tse:
en xeraL Vetai, ·m áís ahaixo, o
cadro qe cotizacións de croque
e ·a m·eixa babosa branca en diBRANCAS
' PORTAINXERTOS
.
.
,
.
.
.
.
_
fe.rentes praias. . ,
Albariño ...... :. . .· ... 420-A Para veigas cm terras de fondo
, Os p~~cio fan referéncia ao primeiro dia; L<?go subeu. en Carril eCesa~tes, baixando a30-40:pta." en M~aña.
Loureiro
· · --.
.
No_Grove e na 111·a ·de Arousa o-précio é resultado: dos pucos lotes sub~stados.
•
·
Treixadura ..... ·.' ... 161-49 .Para sucé!lcQs, saltos, con fondo
- As perspeitivas, .co peche de conserveiras: non .son bÓas. Con .todo, o précio da ame-ixa pode-subir, mentras q.ue o·
Palomino ou xerez .
· -.
, .
croque ·non ha! nada cl~ro_, c·o n pouca exi.s téncia nas praias.
· · ,
.
··
.. Godell~ ... J 10-R :x;abrei.~as, chan pouco fondo e terr~s secas
'

'- TINTAS
Caíño Negro ·
Alic'.lnte .

Gr~n -ne:g~o
. Esp~deiro .

·_ G~~nacha.,

-

\

Lonxa

Carril

Cesantes

Croque

_. 60-70

50-66 ·_ ,

Ameixa
·babosa·
branca

;._,

OGrove

Moaña

LArousa

70.:1oq

...

J.~

260-390

200

210
1350

Ainda non ben remataro
tándose cos homes. Aind
. ~s formas da promesa de
Ducias de meniñas prosti
todo o mundo sabe que
truncadas. Todo o mund
as au foridades ignórano
están sen permiso de re~i
son persoas "formaís" e
dereitista, anque os bares
Catorce, trece. doce anos,
pola única forma -de subs
-Bueno, decídese ou o
_¿Non lle gosto?. A ver qu
axudo.
-Mira, síntoo moito, pe
-non podo.
-E ... agora, ¿qué? -di
chorando -; se chego sen di
/ro danme unha malieira, s
dra. Pensan que nos queda
nós cos cartos. ¡Por favo

eJ
non mos·
xa o está:
!bares fori
sen form
one~a

~i rapazes

aelas, sor
lis, os do
recoñoc

ijemáisé <

che
moi be
,i moi grú

'11dia
11,

rapazas

nun bú
efoi falc

1

Chámase Belén, non ten
da trece anos, anque dixo
<lazaseis. As formas de m
ainda escomenzan a se ·
nuar e xa leva tres meses '
bailando ". ·

E unha das
menores dy
das, que exercen a prost
ción en Galiza. Meniñas,
dirian no seu país de pr
déncia, xa que case todas
portuguesas) que ainda
pouco tempo estaban en
vendo monecos en farrapo
que agora se reborcallan
sábenas, moitas veces con
mes que poderian ser seus
ou seus abós.
Ainda non poden vende
seu carpo de muller. Só a
peranza dunhas formas qu
van deixando entrever e e
froito levan outros. A ve
dunha espera.nza; dimha es
ranza de ser mulleres e
rense camifíos. A venda du
frustración , dun desengano
algunhas veces, da desespe

en con q
nos ·de cü
desea M,

a/iza, die

oen e' vifi
señorita

ª

~ión.

ASI EMPEZA TODO

non me
lo c~nsig
outro tr
da segue
espe·ranz

A miséria é a insepará
compafíeir~ do norte d~ Por
· gal de¡ide hai séc~los, sob~r
todo -das famílias campesi
'E sta situacioniagravo use co
derabelin.ente dende que.as,
lónias, por fin , ~onsegmro
independencia -. ·_

· xentes ven en Es.
As suas
.fi~, pe~o- ·sobre todo ~ .~ª~~
.a sua. "'T'err.a
de promwon
.s
i .
b
·.R"iesmo que
Iles pasa ~
· .g;:ilego~
· ·· .coa Arxe
.. migrant~s
' ...
ria, Afemafia, .s~1.za,_.Fra:~:
,, o.,,,, ·
.Pero .a. causa '. ca~bia, ··~ a
.... \. portugueses ~ahza esta~ id
.p aso e ten o "seu mes~ /
1

.•

•

ªº

~ ' aquefas

negou a

nte, anc
0

-moi

rustradas
iba basta
fr.ega nd
dia o Se

cousa qi::te, non fai · nengunha porque llo - apretaron éfemainen .portuguesa.. · sia.d o. , - Contárónnos como
non mostrou ao extermr
nen
.
españ'
o
la,
. polo . estad9 ; M;artinha·, . ante as continua.$
xa 0 están vendendo. ·
clandestino
destas
·
mjllleiras . de ~ que. era ouxeto
!bares fo rmais" donde ·
Se
as~ cousas ~~ _complicári, por parte do . '_'Señor", ·. decisen formar e esperanzas
"o Señor" ten a solución. na· . diu . escaparse a· Tui e pedir
iirapazes da escota, pero
.mart: pasalas. ao outro. lado -da · proteción no Consulado-Por- _
óelas, son portuguesas e
"raia", -xa que con ta,_ademáis, tugués. ·Segundo· as··. amigas
ns, os donos dos bares
coa
certeia de que a '.' man"' de pasarqn ~ ao ·~outro.. fado , perq
recoñocida mili tanda
obra".
;,_6n vái faltar. Realizan " nada · máis; · eiqu,í. niriguén .se
ven nomes en Galego.
asím~smo.
esfa operacíón éan- enterou', nin . fixo ningun)la
se viron tru.n cados
do
pór
un
"'descoido" qu_edan ' averiguación. _Tiñ_a so catorce
miseria.: prostituirse. ·
·embarazadas; sen mirainentos . anos.
· ·
de nengl,l·n ha . c~ste _so~ pasada~~.
ao outro lado · da fronteira e TQDO O MUNDO ··.
iemáis é <loado.
~ que ·se arranxen cÓm-o poidan-: ' . o SABE..
. '.
'iidta chegou un home, O
·ao no11 querer~n ir para a-casa·,:.
.,
moi ben traxeado e cun
se non poden. entrar o'utra vez
-"¿Qué,
ides a- · "tirar "?
.i'moi gran de. Viña á buse_n Galiza, van parar case sem- . Foi a contestación dunhos ra- .
rapazas para servir as copre ao ,·'párrio ,.' .do Porto.
,paces cando · -lle' pregunt amos.
nun bar. Preguntou no
Pero outras veces san as m'es- . polo "bar "Queirnada" en· Pon~ ·
efoi Jalar cos meus pais ,,
mas rapaias. as qu~ tbm ~h · a tear.e~s: Óut ro . . tanto: pas9u co
en é a roáis vella d unha
iniciativa ·:·· de ···: ',:',liber.a rse", -~·surriso'_', eco. "Noso Lar".
fila de cinco irmáns. Den1íberación difícil, ·d es't e . xugo. - Todo· o -~U.ndo. ~d~bé saber
sete anos xa traballa no
O máis ·probable e que traten dond·e se ·exerce esta prostitUio 'facendo de todo; mode encontrar traballó, por .me- .· ción · con menores, menos as·
edescalza ". O seu pai ten
di O' de cÓrrwañeira'~ é~ ·" b.a tras . , autqridaci'es, claro . .O mesmo
vacas e "sae aos xornais
americ'anas" ·ou · en·:':iap~di~ pasa ·en Vigo -con certos Hotepode, pero non hai moillo.s",..: Outrns VyCe.s~ é o mesmo lt:1S polo~ ,que merodean homes
en o chame. Está todo
mpzo, v.n mo!fos ~asps port4- da- - política e . das finanzas
mal".
. gués ta.Inért.,· :o__: que lles· pro:- . "°buscando. carne fresca" . Pero·
i non podía aspirar a naporcioria .o · trabal.lo, pasand0 ~ n_o n "hai porque _preocuparse ,
en con quen casar queda'
lons axustados, botas, blusas~ a exetcef _d e' macarra".
se es de confianza "sirvennos ·decindo. "Ademáis a
tiña que ser amábel cos clien.. ·,.chas': -~ d~nde ti q1:le~as.
.,
des ea Maria, que estaban · tes: Non sabia o que queria dicamisas,.. . ensUJ.oume conio SEGUIR .A CADEA .
·
·.
·
.
Non fai falla fr as cidades.
a/iza, dician que estaban
cer. Lago ·o aprendin. Ao prin- - -debia comportarme ... "'
~en e viñan que parecían
Esta é a primeira et¡lpá. A
dpio n1egueirrze, eu non son
Moitas. nen siquera e.s o· p·o,. Qs lugares . ·p redilectos son as
._
Jtábern
,.
dos :povós, ou bares
señoritas".
unha desas (cando ch ego u inda
etapa do cámbio de imaxe qu~ den lograr.
Canqo xa. collerori
acababa de cumplir os doce aproporciona
primeiramente demasiado oficio e sé fan moi ." de ·vilas_; frecuentados . por
lfoi como ~eu parar a Ga· ·
. é's tudarites, d11rante
dia, xa
nos) , pero amenazoume_· se
unha vestimenta nova; fogo os "escandalosas".
Todo a empuxaba a vir.
na sua:~ forma :
.
. .
.
non facia o que me mandaba
xestos e ademáns insinuantes· de comportarse,' pa~a· un. '~bar :que moitás veces ·están situa- ·
o comenzo ", segue co re·
dos cerca 'dos ·institutos. Así ·
para "que o posz'bel clzente se
pasariame ao outro lado da ra'puxéronm e nun bar, a
decente'.'
os
mysmos
··danos
con e~ta clientela. (t{ di~, - ~in~·
entere". Sorprendentemente,
ia ".
pratos. Si, era en Ponteson
os
"encargados
de
~en
conguéil
poderí~ d, ospeitar que .
isto apréndenno · moi pronto, trarlles trabano: Así pasan · a ."Ganaba dous mlz cinco cen,pero o nome non cho dipola noit'e aquilo . se trans. cqpaz de con talo e ver tos escudos, lago dába'?1e a mi-: tan pronto que parece que é uri "tapadillo.'·', oµ, ~s 'gue form~, se'tido - o tráfego conun
xogo
para
·
e
las.
,~ui e mállanme. Claro, xa . tade do que sacaba en cada
.teñen máis sorte, unha '<ba- tínuo.
.
Pero cal).do as causas-- cám- rra americana'?. .: · .
"traballo '', anque me descon:aprimeira vez que o fan.
bian · ou se complican, cando
-,- ,
_. ..
-Tamén os bares de "éarren poden denunciarme e taban para. pagar o piso".
0 pr.imerro..- i· · ,;
non
se
obedece
en
todo
ao
SePero
este
,so
·
~1
· ·d
rme . outra vez para
eslabón d. cadea. Ao , p6uéo. · . e~a · s~n .. ugtar~s ax~ita os,
ñor, chegan as ameazas, asma· .
--. . o que· unpor a e. ·dar unha ._
me non, non quera voltempo, unha rapaza . que em-··..
.
· ,
EXPLOTALAS
lleiras,
as
coaccións
...
·
·
t·t
'
.
.
apanenc1a normal.
1qué vou facer alá?...
pezou a pr.os 1 mrse, a tras_
. .
,..
MENTRAS POIDAN
non me gasta, pero tan
noitar
a
·
he.her
aos
doce
ou
.
Outras
- da~ '· características
TOTALMENTE INDEFENSAS
10
c~nsiga alguns cartos .
trece 'anos- en~ontrase t~:tal- - <lestes .. bares é · .tamén _a de
E con esas caras de inxéEstán totalmente indefensas, mente desfeita, sen n1ngunha . que . case ·todos están-_ rexi~qs
outro traballo ·e déixoo'
nuas~ con ese carpo sen form.ar
sefl: protección_de nenguri tipo gracia no·. seu cotpo ~ non por xente dCJ. extrema dereita . .
.da segue con esperanzas,
qúe venden dia a" dia por un
e ·cunha espada pendente'.·.sobre '.'sirve x:a para estes traba-_ Alguns en pouc~o tempo deesperanzas dun mundo
précio a ca:rón das cinco mil
r, sen tantos traballos e
pesetas, verille proporcionando - as suas cabezas: a volt.a a .Por- llos": o seu destifto é ; arras- . beron tet moitas ·ganancias,
tugal, _a-cousa que máis- as ate- trarse . por o barri9 4e Vigo~ ·xa que fan obstentadón· visi- .
ento, qúe .a fixo abandoao "Señor enormes .benficio's ",.
u fogar; unhas espetan.- ·' · polo que ne.qgun deste~ - "ne- - rra.· Este ~imple pensamento, ;de Ourense c;m da Córuña~ . ble das suas .riq-µe.zas, pando
esta ameaza qué está ·continua::- ·caer. nas mans de- · outro
antes ""non tiñan donde caer~~Jixeron que . o's seus greiros de carnes b,r.ancas .,, pomente
nos
beizos
do
explotaplotador
a
.
cámbio
dunha,
se
inortos';.
1 Cbnfiarari "a .'u n Señor
den permitir que alguén lles esds seus propietarios parecen
;.0!ioi rico, toda. un Setro.pe-e _o "negócio !.!: ~'marchei- - dor, fai por si ·sóia que· ·a · con~ fiticia proteción e.· ·ctun máis ·
0
duta se· amolde aos 'gostos fiticio querer. Así de "barrio" :runeionar en qade.a , existindo
'. dos pensan q~e a sua . _
me·· porque· m-e . pegou un dia
do Señor".
·
· en barrio,' de cidade en cidade, ó cámbio, cedo; presto, como
tamoi ben "situada": , . por .sair cun rapaz. ÍJixome
Os problemas vefien ··~ándo a até que _o· corpo aguante, no se as m~niñas foran unha mer.
;
que non .ia permi(ir- que. saira
inj ·aqu
·
rapaza empeza a ·espabiÍa·r e se · me.llar · dos casos .• xa que nou- cancía.
.
e¡·as "esperanzas con . con ninguen que.
,n on -tivese
rebela: empezan as maHeitas. tros, .ª mórt~ pode chegar. por
Mercancía que xenera, preegou ·a Galiza, ·clandes- ._ .cartas;. que gf:l:~tara< rrzoito conPero todo se complica 'ainda ~nha malleira ou por .un "ac-· p~ra, - acondiciona o sistema mte, anque con permiso'· :tn,ig(! ~ . que. agora/ non ·m e 1a
·nl.áis c~ndo as rapazas. l;i.uscan cid.e nte". Máis dunha · d~cfa de . social: O demáis só. e cuestión
.º -moitas-,. logo ·se
perder .asi corrzo r,isf'. .
rustradas. "
. .
.
·un mozo. Non poden permi- mortos están nestes · últimos qe aproveitarse, e de qúe todo ·
·
·· ao przmeiro ·
''Mira·~· segue a dicer. Be. lén,
Iba b t
· pareza· ~'normal".
r. as ante· be:n, estaba · .... !~ao princzpio . t~~tante ·mOi · tir .os . "tratantes de · bra'ncds" . tempos sen ex~larer.
t~:ega~d~ ·os P_ratos. _Pe-. · · Candó . cheguei .:comptoume que . algu.én- poida chegar . a . Algunhas, mui. poucas, dal)_
0
cumpli~ O · papel.- de d-e~~-ñsor; , ,r oto
'e ste
cerco. -sec.adra
eno.r dzxome que . .roupa·
.t otalmente
.
...,
. -: . . ,í.:zova, .pan taone~a e xa estañ dei- .
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, . Asi.stí.n a parte dá conferéocia da Montseriy porque había
MARIA XOS E QUE IZAN:
- m~'itas. dificuldades f:)ara entrar. ·Na.19cal cedido .polo 8onceJIÓ
Veñ de celebrar-se no estado español o
de . Madrid so tiñan · cabida 300 persoas e eran · moitas máis
cincuimtenário
do voto ferhinlno o :cal quer dicer·
(e moitos veilos anarquistas) as que querian escoitá-la. As difique h~i só
anos que a~· ~ulleres somo~ ciudadanas .
,: cultades para _entrar teño que, engadir as ·que tive~ · para sair, .
"' con direito aó v¿to.
·
porque, en verdade, fervia-me o sangue ao esc_oitar todo aquiio
e e.ntre o calor e a indignación poderia haber perigo par~ a_ten·En .Madrid rememoro u-se a data coh d.ive.rsos
sión arterial. Resulta dific·il para unha feminista de hoxe aturar
actos como a.instalación dunha placa conmemorativa con tranqu.ilidade os relatos das m"ártires repu.blicanas, das ab~
onde _viviu Cla·ra Campoa~or --'· grande defensora
neg~das ·mulleres que loitaron polá guefra masculina, e ao
_. -d~ direito ao votq das ·mu.Iteres ~a Rei:iú.blica.:...·,,
mesm~) tempo
triÚnfalismo' das mull~.res importantes (¡:¡la, ·
unhas conferéncias das "históricas." que viviron
,, ministra, ' á-cabeza) que ocupaban postas de respcmsabilidade
a época, sufraxista~ ou mirii_s~r-~s, como Feder.ica ÍVlontseny
na··Rep(lblica.
. ou amesma Pasi.Ónária (que ao finál non. pu ido asistir)
' Com pre· ,dicer en ·primeirn lugar que as poucas mulléres que,
coa prox-ección de cortosªº final· das mesmas. o máis
ao · 1ongo da H.a ocuparon 04 ocupan pastos de importáncia
interesante, desd~ o meu ponto de vista, fo'i.unha
_e ~écisión política foron, xeralr:nente, meras pantailas d~ ho·grande ~xpo_sición_f_otográfica que compr-endia mulleres
'mes. As dec isións toman-na·s os homes nas altw as mentres
as "'1ulleres, .sumisas, realizan o · traballo de base. As m.ulleres ·
destacadas,.na pol~tica ou nas artes, desde. o século XIX . que se prestan ao xogo políti_co mascu.lino non es~án da parte
(Rosal ia e·a Pár.d o Ba'zán entre el¿is.), as :loitas das
das· mu ll~res porque a fo ita no mu ndo varonil é polos dire itos
mulleres ~ufraxistas (in.gresas, france_sas e
-~ ma'scül in os e non pola rpivind icacións feminina~. As reivindic;:aespañolas), o papél'que·xogaron as mulleres
cións· masculinas están eri contr~dición coas nosas porgue ,
" ·españolas na ~epÚhl!ca_ e. n~ contienda
, axurlan a fortalecer o poder masculi no e, nesa medida, amino:
. civil e as. mull.e,res nas -batal las, .
rar 0 noso.
nos hospitaiS é nas cadeas.'. Ali -estaba, ~otog.rafiada
As mulleres q~e chegan a .algu rr pasto de responsabil idade
con ~u~ras mulleres na 'éadea de Segóvia, no ano 54, ·
son utilizadas polo sistema como exemplo de "racionalidade"
a ·guerrilleira galega Enriqueta Otero·,
· (non ,unhas to.las e brux a·s como as feministas) e de "ppsibi- .
a
npsa
amiga; que traballa na construción ~unha ·
lidade" de · ern.a ncipació n para todas. Unha g~~nde falsedade ·
Casa
para
as _Mu _ileres en Lugo e que loita cunha
porque a inaioria das mu lleres NON PODEl\I liberar-se da e~- ·
fe e unha fo,rza, i~creíbel ~ara a
'sua idade, .
plotación e9onómica e ideolóxica que padecen,. e _non e"stári
capacitadas para x ogar cos homes no seu · próprio terreno.
pola dignidade de todas.
As qu e se gaban dos seus pastos privilexiados poderl-se s~n-·
t ir un graLi máis altas que as suas pobres. viciñ·as analfabetas·
pero .non poden ser un ".deles, un home, e non poden evitar
seren .. tr(!tadas "como mu Her.es" p~los :seus compañeiros, .
nen deixar ' de desempeñar o rol doméstico se son casadas.
lsto sen contar que: por ' moi importantes que se sintan, ·
están st,1xeitas ~s bromas· de calquer indivíduo pola · nia .
e mesmo poden ser violadas en calquer esquina. l:Ulos os s.eus
priv lléxios? Rea'lmente sorr colonizadas ·que preteñcien escapar '
da sua condición política e social pondo-se ao lado do colonizador, defendcindo os seus interes~s .e adoptando' a sua .ideoloxia. A ·sua ·grande contradición é que nunca serán aceitádas
polos colonizadore.s po.r moitos . título~ qüe obtéñ.ah. Son
mulleres e "As mulleres somos todas iglÍais ... " "din os homes,
un .anonimato colectivo. Non existimos como indivíduas.
Por qué as m1,1lleres nos movem~s polas causás. dos outros·
e apenas· o tacemos palas nosas, pregu ntaredes? lPor que, pregu nto,-vos eu, os galegos loitaron; impulsados po!o~ coionizadores, heroica e . encarnizadamente'" éóntra . dos fiáncéses a
princípios de século (e ai tem~s os ~elatos ,de Xosé Fdez. e
. N9-ira para ate.stiguá-lo) e ríoustante foron incapaces de
"df'!fender co mesrqo brío _os seus direitos frente ao coloniza.: do_r? ·Por púr un de t~ntos . exemplós. Ami~as, hai que ler_a
Albert Memmi con calma. Existe_; ainda que nos' d'oa constatá-lo, unha adesióri da oprimida ao ·Opre·sor e a aceita'ción..do~ . ,.
~~ü s válores e . das suas loitas. Pero esta adesión é resultado
da opresión· e noo a causa. Produ~e-se ·despois e como resultado .9o proceso histórico .. E xa é -hora dé que empecemos .
a decatarmo-rios destes feitos.
Mo"itas mulleres que loitaron nas distintas revolucións 'da
H.c¡ sentiron-s_e defraudadas, e mesmo se · s,uicidaron, ca1_1do ~ 11os _libros· s~n as qúe lciita_r;n pota causa ma~ulina e citan ~se
por iso.. O que non se conta é o seu drama interno, a renúncia
os revoJuc;i<;marios ocupé:)rnn o poder e constataron «:iue foran
vendidas e que o seu papel ~ócial ñon tiña variado. As heroínas . .persoal e a frus tración posterior. O esforzO desta loita integr1s- ·
republicanas que .sobrevlveron á guerra non puideron cons- 1ta é estéril, e os resulta~os dramáticos.
Ha! 50 anos que as mulleres·conseguimos o direito ao voto~
tatá-to"' porque -estaba~ - no bando dos vencidos. Por ' iso a inda
_
decia
o slpgan. Permititle-me· uns arran·xos: Hai 50 anos que ás
poden ter fe.
,
-.mulleres
concede:ron-nos ,O direito de votar polos homes. Este
As mulleres, ten razón a Mon.tseny, fixemós cousas imporsl·0gan,
abs0lutame-nte
real, . nori merecía o esforzo dás feministantes, ·a ~ pesar das . dificultades, per~, - na maior parte dqs
·éasos -estas fqron 'silenciadas. As poucas ~eroinas ·qu~ veñen ~ tas. par-a .a sua celebración .. E volvemos ao de antes, ao de

5º

o

s'é.nipre_, p.erd"émG-s as nosas forZ·as en causas que · non
' son
· as .
no.sas. '
A realiaade é ,qu~as- rm:fl!erés carecemos de carácter., .
. tico, .de i~terv,e..n~ió,n, _ como. gru.po, nos asuntos públic.os. !ºd~
estado. A pol1t1ca e mascul1r;ra. As muller:e$ permanecemo · ·
· ' . .N oh participamo
·
s ao.1
, niarxe, ' l'la. . o b scun"d ad.e e na rec 1us1on
.
h
d
,
bl"
s
xust1za nen na marc a os.as!} ntos pu 1cos. Nos xulgados íld
ministérios, \etc., as mulleres somos efidentes ~-ecreÚ~·os
' f as. N~s part1'd' os po I'1t1cos
·
ias ·
-· e mecanowa·
rea 1·izan os trabal los d'
base ,mentres os homes toman as decisióhs. Son ademajs util~
zadas· para dar a imaxe da partic,ipación poi i'tica das mullere asi rec?ller os v_o tos femininos. Negan a exis-téncia da discr1~ ·~
. nación sexúal e reducen asi a forza do fem _inismo, quer dice:
da organización autónoma das mulleres para a nosa liberdad '
E unha situación idéntica á dos part~dos nacionalistas que col:~
bqran na farsa da "autonomia ~' galega dando a fa lsa imaxe
da posibilidade dun goberno autó~o galego, cando na práctica seguira a ser unha sucur~al do poder central. Seguimos a
. ca ir na trampa, n·os caramelos de colza, dos col onizadores
'eco naso voto damos coeréncia ao seu xo~o.
·
O direito ao voto situa-nos no status de ciudadanas. lPero
somos de verC:lade ciudadanas libres? Non. Somos persoas con~
_fra as que se exerce un atentado ·e unha violencia permanente . .
Desde que vimos ao mundo estamos destinadas pola sóciedade
masculina a sermbs escravas e ocupar un pap ~l inferior. Negase-nos a independéncia, a criatividade e somos condenadas
ao obscura.ntismo . A través dos libros d e texto, na escala, ou
dos médios de difusió n oferece·-se unha imaxe degradada de
nós mesmas. No traballo realizamos os ch oios máis ingratos
e desconsiderados e ademais estamos abrigadas, como unha
condición natural, a realizar os traballos domésti.cos. lmponse-nos un tipo de sexualidade que só aproveita ao varón
e somos o obxecto da agresividade masculi na en calquer si- .
tuación. N~n podei:nos sair a rua sen ser o branca do ataque
e dentro de casa, ás agachadas, moitas mulleres son maltratadas de palabra e obra mentres toda a sociedade se confabula pára ocultá-lo. Certos casos· en que as mulle res marren
transcenden á opinión pública. Todos os dias veñen nos xornais casos de mulleres asasinadas polos seus maridos ou amantes. A disculpa _é sempre que ao home lle entrou un ataq ue
de loucura. Que curioso que en canto perden a razón o primeiro que fan é matar á muller. Non se rebelan nunca contra
os seus superiores, contra os responsábeis da sua frusÚaéión.
O qu~ a sociedade patriarcal lle pon a man para satisfacer os
seus tolos in_stintes é á muller, á esclava:
_lOué cla5e de ciudadanas ·libres somos, amigas? Se nos
poden violar en calquer momento, se andamos con medo po!a
rua ... -E mentres · o noso drama continua, ainda votamos, ain·da consolidamos o sistema.
O -mundo está feito sen nós e contra nós. Somos, pois, disidentes en relación co consenso social e poi ítico resultando
ridícula a nosa participación en loitas polos poderes masculinos e en eleicións de sistemas dos que estamos, como
mulleres, 'como gr:upo, excluidas.
.
Pero, e esta é a razón fundamental da nasa opresión,
as mulleres somos a base da socied¡:¡de e da producción, mesmo
se estamos ao marxe do sistema. Asi como Galiza para desenvolver a própria riqueza non precisa as migall as de con·
cesións centrais senón o dimito de gobernar-nos nós mesmos,
as mulleres 'tampouco precisamos leis reformistas e priv ilé=
xios falsamente igualitários, senón o direito de decisió n so·
bre nós mesmas, de sermos mulleres e facermo s o mu ndo
tamén á nosa imaxe, medida e cultun1. Para consegui-lo ~
necesário recoñecer-nos e unir-nos como oprimidas.
As concesións reformistas, o direito ao voto,, da('l-nos unha
apariéncía de liberdade, de independéncia e ciudadanía que
é falsa e nos impede recoñecer-nos como oprim idas. Igualmente falso que falar de sufraxio universal e )ibe rdade ind ividual en Galiza, onde non existe, non deixan que exista,
·Un recoñecimento colectivo como pobo.
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Un ·referéndum preparando as
·eJeicións

.
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Ese gran ·paste!!.. nada ~enos que o control político da inaioria
da poboación do Estado, que é RTVE, segue amargando a uns
e a outros, a "dimisión" do seu direct~r xeral Fernando Castedo
. convírte·se nun tema de discusión para todo o Estado pas~mdo
or enriba da OTAN, a colza, dos máis de .douscentos mortos e
~e todas as irregularidades administrativas que nestes últi~os
meses viñeton saindo á luz. 'Femando Castedo . é un home de .
dereitas de toda a vida, procede do Partido Popular de Pio Cabanillas, un home perfectamente coñecido polo Gober11:0, c4egou á Direición de RTVE como consecuéncia ~os pactos UCDPSOE, Rafael Calvo· Ortega Alfonso Gu_e rra, cando us dous
partidos _se repárt4-on a TVE e máis _a Radio NacionaL
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RTVE ~'

· Pero Castedo, tras rodearse
dun equipo de xente que se
apro ximaba, cada día máis no
seu fraballo á cidadania e un
chisq uiño menos aos dis.cur, sos políticos, paso u a ser un
· traidor 40 partido do poder
que veu nel un médio d~ infiltración do PSOE, e fo1 defenestrado. Xa importa menos que os métodos sexan
anticonstitucionais e que pa.,
-sen por entiba do estatuto
de RTVE. A iso a UCD xa
nos ten moi afeitas, preocupa ruáis o freazo aos tí. midos pasos adiante. Todo
o asédio ao que foi sometido Castedo só pretendía unha volta a unha radiotelevisión meramente
gubernamental, onde vanos programas quedarán automáticamente suprimidos porque
o goberno non só non acei·
ta a Constitución, senón que
as discrepáncias irrítano. Así,
a RTV-Castedo está pagando
todos os fraca sos de UCD incluida a deTI:ota que sofreu nas
eleicións ao Parlamento Gale-.
go, recibida das mans de Fraga que, polo visto foi o que
acelerou o cámbio no cúmio
do Ente Público que xa esti
vera a ponto de se producir
cando o caso Gabilondo. Naquela ocasión ; Castedo plegárase ás decisións do Partido.
Agora a situación era insostíbel para Castedo e máis para o Goberno. Mira po onde
o reposto, Carlos Robles Piquer, cheira a hovo pacto, pero esta vez UCD-Fraga, seguramente .coa vista posta nesa
"Gran Dereita", en busca da
maioria natural pre CO,tllZada
Por Fraga. Isto pode s.e r. unha
a~ma de doble filo para a UCD
Porque o que ao PSOE non lle
traía nengun tipo de problema
(velai o cese fulminante) é po. síbel que agrave a própria situación. interior do ParÜdo de
Centro de bid o á se·mellanza
dos seus presupostos e da ~ua
cliente ;a.
·
·
,
· O dramaturgo andaluz Antonio· Gala Xa '.tiña di to "TeleviiYión é unha asistertt~ por horas
d? Goberno ".E niso vai seguir
so que ~on . renovados .folgos.
Tras da entrada cie ·Robles Pi:quer, _fraguista máis á dereita
que Fraga, os cargos direitivos
están xa caindo pou.c o a pou-

. '

Unidade Andaluza, un partido
Cunha participación de 53,6 · é o mello'r de todos os aproformado polo ex ministro de
bados até o momento, -supepor cento, o pobo andaluz
r:andó ao· basco ea .catalán e,
UCD,' Manuel Cfavero Arévalo
aprobou
p'o r
abrumadora
por suposto, ao galega. Du~
co~ petsoas procedentes . dou. maioria (co noventa por. cerito
ránte toda a campaña .fixeron
tros' partidos. O seu·segredario
de-sís), ,o proxecto de Estatuto
fincapé en que este estatuto
xeral era segredario rexfonal
de Autonomia: A abstención
fo_i posibel gracias a Consti-. de Alianz·a Popular en Anda-.
foi · menor que a que · se deu
tución Española e chegaron a
no 28 de febreiro do pasado
"lucia e o· Segredario Provincial
ano,. votación na que os an'da- .re~lizar en varias provincias
d~ Cádiz era militante do PSA
luces -se decideron polo articu- ~ unha homenaxe á Cortstitu- · e así m'oitos mais. Os p_e ros
, lo 151 da - Constitución para . ción como dándol~_e as gracia§
que lle poñen ao Estatuto son_
polo estatuto. Foi · o partido · . . . os seguintes: que limita a ca. facer a· autonomia. A pesar
disto .a maioria das forz.as polí- . que · máis . diñeiró gastóu en
tro os meses , de- sesións .do ticas andaluzas atópanse ·'insa-· publicidade pedindo 'O sí.
Parlamento, que os cargos non
tisfeitas. A normalidade · foi
son retribuidos, que 9 GoberUCD, ANTES NON,
a característica da xomacla
no Andaluz non t~n a prerroAGORÁ SI
I
do 20 de outubro.
gativa de disolver o""'Parlamen'"
to . e a falta de - e_structuras
· A CAMPAÑA
proprias de Goberno que t(fn
Para
Unión de Centró Deque topar cqas Dipufacións. mocrático i ca.m paña "planteA campaña do referéndum
Definen, por outra banda, ao ·
xábase como . un desagravio
.tivo mf só reclamo: o sí. Tan
ao ·povo andaluz tras p_ropugtexto como o último do ar-·
só . algúns partidos con . moi
nar a abstención no Referén~
tículo 1SJ e o primeiro ·do
-pouca ·implantación pop_ular · dum :do 28 de febreiro, dond('.
143 da Constitución Española-.
.
·
propunaban o non ou- o voto.
toda Andalucia se pronuncióu
en brnnco. Durante os pri-: por unha autonomia á partir.
E de destacar a falta de farco. A reforma-limpeza dos nomeiros días foron escasos os
.ni.ación política _dos seus cado artículo l51 e non do 143
ve meses Castedo , devolvera- ·actos que tanto partidos como
da -Constitución. A derrota
dros, salvando, claro está ao
lles aos . cargos perdidos a persúfdda · polo. partido guberinstitucíóns celebraron en tor.:
seu presidente. Como anécsoas de talan te reaccionário.
no ao estatuto~ ademais dé que
namental foi •_ tan grave que
dota podese contar aquela de
NOMESPARA
·º cidadadán non -respostaba agora, sen convición e lanza- _q ue pretendian, ante a ' non
A LEMBRANZA
ronse a,.apoiar o Estatuto Ancomo nun principio se espera-:ba. Foi entón cando soaron- daluz para así decirlle aos anasistencia de Clavero a un
Empezo~ xa o baile de nodaluces qlie eles tamén están
as - voces de · alarma. Rafael
mitin en Cádiz, que falara o
~ para a sustitución e fálase
pala autonomía. ·- ·
Escuredó, - presidente
d.a
seli chofer, que o escoitaba en
de Luis Ezcurra corro candi"Junta de Andalycia" foi o
todos e sabiéi: de que 'fa a cou-:
dato· para ocupar o ¡x}sto de
primeiro
en
avisar · do _- PCE, SI~ TODO
sa.
subdirector Xeral e de Abel
síndrome abstencionista.
Her~ández como sustituto de
Foi na última serñan -cando
. O . Partido Comunista - ·de
AP, A INDEFINICION.
Sotillos na direición de#Radio
os líderes -políticos -emprende- · España· (chamado rtestas teNacional. Estes nomes, por coron unha carreira contra reló:
rras "Partido · Comunis~a de
Alianza Popular non fixo,
ñecidos, lévannos · a pensar,
Os axuntamentos · aprobaban
Andalucia) foi o terceiro parprácticarpente, campaña, e a
que a UCD está a escomenzar
tido · que participó.u · na ela. mocións pedindo .o sí, o presipouca realizada foi moi indea campaña de 1983 lembrando
dente da "Junta" recorría toda . · · boración do estatuto, e tafinida. Arique están polo sí
o gran papel que xogara An_-segundo eles:- os ·seus lemas
Andalucia · avisando dg peri-..... mén 'foi o terceiro en .apoialo.
són cando lle mandawn gañar
go que, para futuras compePara o PCA dicer sí ao estatu- · eran: "Vota libremente'~ e
as eleicións xerais e preparar
tencias, teria un -baixo índice
to supuxo dicer sí a Constitu- - "Vota, pero sabiendo lo . que
a transición política que nos
' votas".R
'
de participación'. · Asociacións
ción.
traeria Suárez pola man. Anxeral, a campaña transde viciños e entidades cidad4ns
són fixo daquela tal papel na
formóuse nunha pre-campaña
en xeral, movilizaronse pe~in~
PSA, COBARDIÁ
TV que ainda hoxe se ere gado o sí.
POLITICA
.
electoral d~ tooos 'os partidos.
ñador das eleicións. PosibelTodos . estes esforzos co_nse- ·
Todos, ·tanto os de dereitas comente dentro de ano e pico,
mo os de esquerda, estiveron
guiron
que
a
al?stención
non
O
Partidó
Socialista
AndaRobles Piquer poida dicer o
chegase a superar ' Ó 50 por
luz ou _o q~e del queda tras as ·.· e están máis pen~entes d.e
mesmo, papeis non lle faltan.
cento, excepto rta provincia de _ numerosas ·excisións e expul- · censurar· os logros conseguidos
Para· a xente que ve a "tele'
sións ·que no seu seo .houbo,
en Euzkadi, Galiza e CatalunAlmería, onde for qun 54 por
e escoita a radio, queda agarcerito.
·
non estaba dacordo en absoya, dando -a impresión de que
dar a caída de moitos prograluto co · texto do proxecto. do
O
estatuto
tivo
os
seus
gran-·
gueren a autonoini~ andaluza
mas e o valeiramento de con- e'
s
tatuto
m'
a
is,
asemade,'
tamén.
des defensores non seus
só para frenar as aspiraciónstido de outros. Na rádio vai
sí: ¿Falla de
nacionais doutros povos. Ve''pais": PSOE.. e :UCD, os dous · propugnóu _
ser máis grave porque é ·nela
valentía política para dic~r
lai, como exemplo o lema do .
grandes partidos a nivel estaonde se están a dar as cqta:s ·
chamado -nacionalismo · an-non a algo· ·co qu~ non están
tal.
. máis grandes de. calidade e
daluz: '.' Andalucia por sí, para·
dacordo?
.
,
aceitabilidade dos . programas. ·
España y la Humanidad".
PSOE, O D~FENSOR
. Moitos programas que agarNUfy.IEROUN' .·
· U A, RET AIS __..
daban . para entrar na . progra··
DADOS ·
DOUTROS PART~DOS
mación .grádas á nova imaxe,
. ~ara o Partid.o · Socfalista
. quedarán · r~ducidos a g~ións .
Obrero
Espa:ñol este ~statuto.
Sí, pero ... Este · é o lema de
para a · lembranza. A "rádio_
total" "sen demasiado· contido-·
"
Córdoba· Cádiz
S~villa . Jaén
Huelva
Almería
Andalucía·
.Málaga
~ran'ada
· pero ~ ue· dá uns niveis de en·'
.. "
..:..
'
tretenime-nto "e de aproximaVotantes
50,5
58 ·
54,8 .
62
52,7
· 46
51,.8
- 51,5
53,6
ción a .todos 'os temas, sofriAbstenc.
.
47,3
49,5
45,2
42
38
54
46,4
4?,5
. .. 48,2
. rá un freazo. Todo p,o1a cau'
Votos.SI . .89,5.
91,3
85,9
86,8
- 91
~(5
89,3
87,4
89,4
sa "política 'do Centro. O pas·
Votos NON 7
5,4
10,3
5,05
10,2
r 4,9
7
9
· tel, esta vez, ·non vaLser repar-- .
"
tido con ninguén .. ·
Todos os <;Jados son en tantos p.or cento.
..
·'
.
PABLÓ V-IZ ' ·.
"'
'"

a

En ·

o

\

1

J

¡,
"

FJ
O pasado ·día 10· do presente .mt'.'s a, R~públi~a Federál · ,- · :.··
Alemán~ ·r existrába en Bonfl.a maior manifestación d~t'sua·,~.
. bis.tória ~anda.300.000 pe,rsonas, lanzaba!'} ún pa~ético é emotivo
. berro a·favor da paz e en demanda ._ do fin do armamentismo .
. , e _d a ~mClearización do vello continente. Era a cohtinu'acióÓ
. -·: :duo _nov.~ fenómério; c~ii:preceden. tes en Stuttgart, Paris;·- ·.
, -Copénhague, Amsterdam;_Ro.tterdam, ·A _H.a ia,. B:ruselás. :.; ·~
. e.s,tendi49, xa .piácticar,ne~te por to~a: ~uropa: - ·
.....
: · · . · A Marcha·a Favor da Paz. .
. Pataleiame~te . -a<f rexurdir ·
desfe fertómeno danse dous .
feitos trascentais: , no Estado
Español o Gobemo . da -ucn
fai · púbrica a sua decisión · de
inte:grars.e · na · OTAN;. .-nos
EE. uµ. . .a Adeministración
~eagan .decide ó .6 de agostó
- data conmemorativa da tra. xédia nuclear· gue 36 . anos
. atrás fixera estarrecer ao mundo co esferm,ínio en masa'"de roáis de .3 00 ·mff vidas humáns..:... .emprendér a ·fabricación. en. ·ser-ie da bomba · de .
neutróns.
Feitos · ambolos
dous contrarios .á manifesta
voptade dos . pobos .que con- .
. forman o Estado · Español, o ·
primeiro; e do mundo, o segundo ... ¿Cais son· as claves de
ambas ·situa<;ióris?; ¿a qu~ obedecen?
·
·
• SABOT AXE A PAZ
E A DISTENSION
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Anda.n dicindo que a democráda ten qtí'e chegar ao-depprte. Para iso estanse a celebrar
as primeiras eleidóns demo.cráticas, xa que as estruturas do d~porte seguen igual,
de mal, dar o.
.
:
'·
. ·1
Todo vai seguir igual. A moitas federacións galegas vóltanse .pre~enfat os mesmos que .
'
estiver'on sempre. E_les sós sen ·q ue ninguén os moleste . .o· que ·está no p-o der ten tollas as ventaxas,
mesmo én forma de peóns colocados estratéx~camente pat~. q~,e ni~guén po.ida ...
ameazar o seu "trono" ~
·
· ·'}.~ ....
~ - . ·. .
.
.
· Naquelas federacións nas que houbo algunha oposición e se, p.rés~nfaron máis candidaturas,
os enfrentamentos estiveron á orde do dia. Un ex<empló ,claro é
a Federación de Automovilismo.
· ·
·
Enriq4e Fernández e Arias
· Gayoso,. candidatos á · Federa-'
ción Galega de Automovilismo
estiveron· a punto de irse ás
- mans, seguidos polos respeitivos partidários, na noite do
vinte de octubro, data na que
se celebraron as eleicións a
esa federación.
Todo comenzou, ao parecer,
porque cento cinte cartas coas
suas papeletas, non chegaron
ao seu destino por ter cambiado de enderezo os destinatários, tod os eles votantes. Correos nol). as devolveu á Federación Española, senón á Galega, que presidia o controvertido Reverter, e que foi o
promotor da candidatura que
· sacou máis votos nas eleicións.
El seica quería ser segredário ,
cargo que é remunerado.

O Sr. Enrique Femández
acusaba á Federación, despois
do reconto de votos, de utilizar indebidamente estas cento vinte papeletas, que serví
ron para darlle a ganáncia ao
Sr. Gayoso. Aqui foi cando
.empezaron as discusións, as
palabras maiores e o acaloramento.

que están no serv1c10 militar,
menos igual "xa que pensamps
outrÓs que están ·no estranxei~
que · despois da primeira imro , como o cuñado do candipugnación se aterü;m á legali~
dad e, p·ero non fo i asi ". ·
dato Sr. Enrique Fernáridez,
que votou desde México, quen
OUTRAS IRREG ULARIDADES
nos manifestou: 'só faltaba · O F .U TURO
que votaran os morfos, como
Pero non só esta cento vinte
· O futuro preséntase negro e
nas eleicións celebradus para o
papeletas, que non se sabe qué
. incerto·, ¿Qué vai pasar agora? .
Parlamento".
· foi delas, foron a nota sospei¿Irá adiante a impugnación?.
tosa destas eleicións. Xa de
Non
. se sabe , anque . poucas
IRREGULARIDADES
por si a forma . de realizar as
hai . de que se
posipilidades
ANTERIORES
, votacións era dabondo axeitavolten ·celebrar outras efoida para compofier e amañar escións. Aí quedará ·o Sr: Rever~
Pero as posíbeis irregulari.:.
tas eleicións. ¿O que o proba?;
ter
mangoneando o panorama,
dad es nestas eleicións non .se
que en todas as "Federacións
xa que el foi a' "alma mater'-'
produciron só na última éfaRegioI).ales" onde non se . preda candidatura.· Isto, unido · a
pa. Xa ·coas proclamacións das
,. sentou unha ·candidatura únique o candidato eleito · ten
candidaturas houbo problemas
' ca (co que quedaba automáti- · A Federación Rexional -Galega
moi pouca expenene.ia no
camente elexida) producíronse
anulaba a candidatura do Sr.
rµundo do motor, ondé se·moimpugpacións e pretendidas
Fernández por non ter daqo
ven grande~ intereses; vai moirregularid ad-es~ os mandatáde baixa unha licéfü:ia, carido
tivar que todo siga igual: carios arranxaron todo para seeste · trámite xa se tifia. feito
tastrófico e ·enfrenta do.
guir mangoneando o 'catarro.
en Madrid. Dasé o caso de -q ue
·Catastrófico ·porqu~ o Sr. ·
esta candidatura xa estaba
Non facia falta siq'~era a foReverter seguirá obrando ao
anulada ahtes .-de presentarse;
~ocópia do dq.cumento de
seu antoxq .. Enfre_n tado xa que
segundo consta nas datas das
1dentidade para votar·. Só que
. se estab:a anteriormente, e ·ag<;>-a Federación che remitirá a
~etas respeitivas.
ra · con máis razón, porque se
·
·
"tarxeta . d~ . voto'·' . .Asi, quen
une todo isto a que ·algunhas
· controlq,ra ·'. as eleicións~ podia · Presentaqo recurso a · Mae~cuderias contestatárias ~ de
meter ~s papeletas que qtiixe_drid; esta candidatura fof d_a da · ·Re.verter, · cqmo as da · Coruña_
se · Da se o caso de que algu,ns . · por válid~. ~
·
_. e Ferrol, sub\tqnse so final ao
·votantes nen tiñan mandado as ·
carro do poder. ·
papeletas e apareceron conta- · _ Ven fogo a composiclón das
" bilizadas como , voto . poi' comesas, qu.e_ sol) ·: imp\lg,n adas · . Todo vai ser un currio de in-rreo (ocurrido- na Federación : : pola canc;lid.atura do 'Sr. fvr-· tere~s enfrentadós, de depor-.
.Centro) . !Wo ·caso. da GaÍega 'nández · d.fante . da·~ Espafiola,
te só o nopie. Esperemos que
os po-ucqs d.e por.tisJas.que exis- .
· n?n nos consta que fose.. ver- . ten.do-: qué forinar tinh:as mesas
ten neste mundillo non· saian,.
~ade -. isto, o _que si nos consta . novas, que· segu_ng,o p Sr. Fernáridez ·tuncionarian máis mi - urtha vez roáis, "rapados"·. · ·
e qu.e votaron moitas persoas

. A~; NOVA

TEMPORADA
., . DEPORTIVA(l)

Despois· ~o paréntese imposto

n~s

competicións .
deporti~as .pol;¡s ~aca~ións, (.t~mén das' liosas obligadas vacacións), pe-nsam-0s que é hora de
facer unha-aíiálisé das Iiga's ·d eportivas, en éanto . ·
a~s c;lu~s galegos, cun"eco _p~~ponderarit~ nos ·
afei~oapos. .
,
. A de fútbol é a quemáis intereSes e paix-ó ns move. Por .
iso 'e -mais porque xa leva unha ·~ndadura pequena
vai ser -p oló que irnos empe'z ar con ,.ela . .

· Non pod~~o~ dicer ·que a . s~tuacion que se presenta ;: ·
para esta_·nov~ temporada teña moito . de novo' alén~ d,a
~reestructuració'n · fejta na "Rexional Preferente, . agora
con dous grupos e, por conseguinte nas divisións infe. riores.· Esto levou consigo 0.uas causas positivas:·
A primeira ·para os clubes~ os desplazamentos serán
moito
· máis
pequenos.
. ·A segunda e máis importante, para ós deportistas:·
moitas persoas que se vfan·_ imposibilitada~ de . p:ra~
ticar · e.&te ·, deporte _n unha c9mpetición_. organizada,
poden · agorn facelo ao aumentar considerábelmente
- o número de equipos en liza. Nestes momentos case no~
exíste nengunha vila que non conte cun equipo de fút~ol federado e_
, aquelas que ·cantan· con equipos en
"Rexional Prefernnte", teñen un equipo filial.
Polo demáis as novedades fo ron míinimas. Os clubes '
están aínda máis endeudados que a te:n:porada -pasada,
. a. caréncia de instalaci~:ms é tan 'grande como sempre,
. pese ~. ,que en várias vilas se inauguraron campos' de
fútbol, queestán sémpre a ser disfrutados só polos
xogadores integrados "nos equipos . representativo_s" ,
como Hes gusta decir a6s cronistas .deportivos.
CELTA E DEPORTIVO .
Pero. fa!ar da. próxima campaña e non facer repaso ás
posibilidades de determinados clubes de· fútbol sería un
_err_o imperdoí1ábel. As~ póis, erripezaremós co Celta e o
Deportivo, _-o'u Deportivo e Celta, que tanto ten un coma
q~tro, (e que ninguén se ·vaia mosquear por eso do ·
· traslado da redacción).
Recén ascendidqs a ..Segunda División,· osprimeiros
partidos xogados fanlles presaxiar a moitos 1,mha temporada . ventúreira na que ambps -poden lograr o ascenso,
ain.~a _que .para moitos "'hinchas" o ascenso dos dous
· · equipos gaiegos non lles producira gran le~íci.a, .xa que ·
· parnc_e que gozan mái~ coa derrota e o ..fracaso do equiJ'.>ocontrario que .co triunfo do seu.
Para o noso .rriodo de ver, o asce~so .ést~ diff cir; .A
temporada vai ser inÓi longa e pronto va~ empezar
.a,s disensiÓns
seo ·das plantill~~,. cousa ql:mmais ven
·. impo~ibilitand.ó' a .
iharcha de estes ~-dous ·clubes
' agás~ - claro, da sua política _
directiva, xa que, de non
~er por pt9blemas de este tipo, calqueira das duas entidades, ~starían .chama4as a . acadar mellor_es resultados.: Os xogad.ores novos ' veñen reclamando · sítio,
peró 'o poder ·no club de algún.s·veteranos ainda é mo"ito :
Por outra banda ver~mos se este ano non se pqñen de
ma.Íiifesto os ·rav6ritisrnos manifestados na pasa'da t~mporada.
_
_
E sorprendente, ? caso do Celta, que primeiro esque'·ce a certos xogadores, que ' en condiéións nosmais terian
un gran futuro dentro da profesión, e logo deixaos marchar, non sin antes pqñerlle dificultades.
·, _. No tocante á ·..política de fichaxe.s esperemos a ver
que . res~lta4o dan, · sóbor de todo os xogadere~ t!aidos
~ poio Deportivo.da Arxentina~
. O fempo vai dicer a verdade e pofier de manifesto
-"as auténticas posibilidad,es, deixando ao descuberto
os erros.
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.. Estamos na era. do .trans¡)orte ~éreo, i~o ningJié~ . o duda~ _pero
non é moi normal que ·a!guén utilice un helicóptero para- Ir de
compras. Este helicóptero·pousouse ?1 carón da fabrica de Massó
en Canga8, e mentias uns coidaban que era ,-aiguén que viña
arrariXar probl~ma das fixas-discontínuas, a sorpresa saltou ao
enterárse· de· que .,só · iban mercar ostras a imha ·cetárea. A isto
chámanlle unha pasada: (N.A.~ o helicóptero en ~uestttJ·rl ~ra ·o fi- ·
ci_al).
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O ''Comatí" séica é mi especimen que nace nas chairas e se
repro9Úce nas estepas l"e~ando migrancións periódicas (normalmente coincidindo con épocas electorais). Sábese del que é
moi irritábel o que xa o ten levado a remangarse en público.
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PODIAN PROMETER
E _P~OMETERON
Nunca tantas promesas se fixeron en tan poucos dias, ainda
co descaro de pedir os votos na Illa de Arousa dicindo que a
Ponte sairia a subasta DISPOIS das "eleicións, pero que ANTES votasen por eles. Irnos dar un pequeno repaso, ponto por
ponto.
En SANIDADE, prometeron ampliar a plantilla do Hospital Xeral de Galiza e a do laboratório do centro HGil Casa'"
res": funcionando este ·a pleno rendimento. En 1982 vaise incluir nos Presupostos do Estado o Plan Radiolóxico de Galiza, servíciós de · urxéncia na província de A Coruña e vanse·
mellorar unha boa cantidade deles, ademáis dunha unidade
rexional 'de queimados.
_
En TRANSPORTES. E COMUNICACIONS, dispois das ."eficaces xestións" de Pepe Rivas, aló por xaneíro poderá funcionar o tren espec~l ·que vai levar estuClantes de Pontevedra a
Santiago. Nada; home, en dous meses,. resalto un problema
tan grande, Tamé~ nun zapatazo van colocar teléfonos en ·
canto .curruncho hai da Nosa Terra. Iso si, no noso periódi- . ·
·co estivemos duas semanas a esperar que nolo colocaran,
· cando é tan vital para o fraballó.
En OBRAS PUBLICAS, .nunca tanta .aitivida,de se notoµ.
A _estrada, Monforte-Ourense· vaise facer agora, dispois de
que nos últimos dias de maio o Sr. Ministro, Luis Gon~á
lez Ortii:,' dixera que nop ent~aba nos plaris qo .ano que ·ve~. '
Un dos seus trames (PenalJ:>a:.CanabaD vai éustar 2.500 mi. llons de pesetas, cando antes andaha polos 4.000 . .Xa comenzan baixar as. cousas. Para o fir:r:ne da estrada· N-525, ,
Ou~ense-Zamora - hai -625 millóns·, _ademáis de .1970 .millóns
en estradas para todo Ourense dós· 3.400 que vai'invertir 0
MOPU ·en toqa a província. A ponte da má -de- Aro usa cus- .
ta mil millóns ·d.e p~setas. e pronto sair~ a concurso. En canto
á autovía 'Vigo-Baiona, no 8:3 todos a correr como tolos.
Todas as J>romesas. e.stiveron acompañadas dunha marea.de
p~eiras pedra~s, cortes de cintas, inaugúracions, discurso~,
ceas, Jloinenaxes, .recefümentos,. . " 'majo,r~ttes"' gait~iro_s ; ..1~!
·tilras do Himno <Galego, etc. e.te. Só ·resta dicer "Vae v1ctls ,
so.bre touo ·se baixan. a segunda división . .

a

.)<AN CARBAL.LA

Os cairo ganadores das eleicións moitas''veces xuntaron ·a sua pt~pag~da: AP ~· UCD, PSOE e os
empresários -da CEOE. Quen de verdade gai)ÓU nesta~ eleicifms foron. -as axenciaS- publicitarias, as .
_. iniprentas e unha morea de rapaces que fixeron ·-pagados-=- o traballo dos partid9s qué así comP,ensaron a sua falta de militancia aitiva.
·
N ~~ €32t28·®UJU'.Í3R0-5NQVEMB8.Ó.l1 !i}Sq

SUi

na
Gl
lor

xe
. ra
qu

me
no

·to

gre
1

lle!

na
no

me
Cec

19:

J,ra
go~

dis

··'·· en.
ei
s~ ~

.F
ser

me

En segundo lugar o·_seu id~Q. ma ~excelente . .Qs .seJAs cantos unha del ícia~ .lnolvidábeis. N~ste senso, - Rafael·
Oieste lémbranos ao seu tamén veCiño Castelao. Seria
moi ·i,nteresant~·f acer ·un ~s-:
tudo . c9mparátiv·o en~re :a
prosa de Castelao e a de. Ra-fae·I Oieste.
>

Remata de deixarnos para
sempre Rafael Dieste,· ·a9s
· 82 anos de edade. Coa marte de Dieste pasa a ocupar o
decanato da nosa. narrativa Anxel Fqle.
Dieste pertenecia á Xefleraéión truncada pola Guerra .Civil Española. Debido á
Guerra tivo que vivir longos
.. · anos de exílio for4oso. Un. ha xeneración, por outra
banda, moi castigada pola
desgrácia. Dous dos seus
meHorés e máis significativos representantes _morreron en plena mocedade: os
poetas Manoel Antonio e
Luis Amado Carballo. O
resto dós compoñentes des. ta xeneración tiveron dificuldades polo tráxico da
Guerra Givil.
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A nai de Rafael Dieste era
-. urúguaia, de orixe brasileira.
Este feíto condicionou posibelmente a vida e máis a
obra do seu filio. O irmán
de Rafael Dieste, Eduar-Oo
Dieste, foi un escritor en español. Seria inter-esante estudar a influéncia que
Eduardo Dieste tivo sóbor
do seu irmán máis novo.

.. Dürante · moitos anos "A Fiestra 'Valdeita" ·pasou · por
ser 'a olua . m~estía -do seu
:.r xénero.- A.peza éstá moi ben cónstruida. E~tamos _:..
.. · conformes co Profesor Car. bailo Calero que; referlndo- se· a esta qbra, escribiu: "Pó- .
'dese - ver a, comédia - como
unha comédia agrad.ábe l,
ANDRES
como un conto de fadas escenificado, . p ois _ t ódo
remata comp debe rematar, .
'e .todos os persoaxes son xe- nero~os
e magnán im~s".

·A VISO DE CIRCULACION POR
R·I ANXO ANTE A-·M OKTE ll.E
RAFAEL Hl.E Sl:E
.
.

~·

-·

X a non se me estremeza mais, non mais:
xa non me toquen febras, as pelicas,
os fios d~lgadísimos il.e ·adentr'ó,
- semáforos, centrais.do senSitivó,
pezóns, botons pequenos, r~ro~ clíto~es
que fan sentir sentir sentir sentir
Xa non mos toquen mais, non '!'e aporicen
a min e a Rafael
a Rafael e a min
Deixádenos dormir. ·
Deixádenos dormir.
Deixádenos dormir.

:(.:-.

'

Tr_á tase .dun ~a comédia cos·tumista. . desenrol_~da nun
pequeno . porto. mariñeiro
que~·pode sef o· Rian~-0- rta-

.

·de esc~mas- e 'de magas, as desfeitas
de. p~ixes e fracasos cotidianbs babel! o"pe#l(
do.ven-to qüe xa:Verí támJn.coii ~éduia; .
carnet'de conducir moi libre as 1_nortas
. follas·d~ o'utonó, como outra ~desfeíta
agora sqbre o (:'.orpo preparado ·
· pára a miar, para.{l última de.sfeit~ .
tI;o grande Ra/aél !)~~te, poeta: -y'Para .dormir dormir dorrr.zir dormir sen fin.

d~t - do auto_~ .

O · p~nb lema

que -pfante_x a Di~JEiste,- e que .
~i~ve de no a /comódia, é ·moi ·
inte rectual. ·A obnf ten 'iso
que se chama
gráda' poética.·
.
'

-~

Dend~· 1990 · é, sen dúbida,- .
Estas ciréunstáncias da
· dunha excelente comédia e
sua vida: influéncia da sua
'unha obra - clasica - áe ntro
nai uruguaia, irmán maior,
do se.u xénero.
Agora que nos chega óu tono manso;
Guerra Civil Española e
· apaguen .os megáfonos, os.bombos,
Nesta nota de u rxéncia,
longos anos de exílio, ti- as
caixas,
o
cbiñ-cbin
de
.: ler'nbranza., e de homaxe
xeron q ue Rafael Dieste foda propaganda tola dos polt'titos,
a.
Rafael · bieste, queremos
Eu
quera
con
Rafae.l
estar
inmóvil
. ra un escritor en castelán
dos
grandes
empresarios,
dos
carroñas
ao pé do mar tan manso de Rianxo
saüeiitar o feito 'de que
que escribeu algunhas vecon intereses-mil.
·o Corícello. de Bianxo, a tísobre as·redes e a~ nasas do peirán, a rente
ces en galego. A sua obra en
Eu contareille u_n conto dos arquivos
tufo ·... p$turno, . o .ñomeara.
de dornas e boliches, bous, motoras,
galego redúcese ao breve todo ~rasno, que non f ai tantaS trasnadas:
·. F.illo · Pred ilecto ·~d-a \tila-.
debaixo do chiar e os voos mansos
mo de contos unos , Arquicomo a tolemia vil
Esta · decisión da cot poradas únicas, as únicas, ás únicas
vos do Trasno", publicado
do Capital ruin,
· -c1 on rianxeira parécenos
que saben circular: esas gaivotas,
no ano 1926, consta de oi e quedará pa.d fico Ógrandote,
mor ben e ·· máis que xusta .
que saben tras .dos golpes das desK!'acias,
. ·to breves contos, aos que lle
o candoroso egrande nen o.inquedo,
despois
de
maremotos
e
naufraxios,
Mais xus~o sería que ese
engadiu alguns máis na .edia conÚmplar o mar pola ventan~ .
coas
asas
amansar
acordo
se - tivera tomado
ción definitiva de 1962; a .
valdéira
Ún
séú
citrpo,
sen
pe._rfif:.
_
para
·moi
ben
domiir,
·
~n
vida
dó escrítor. Era .·o
peza de teatro
~"A Fies1ra
-'°::..-.·-~'
.·.,;:;~
a
min
'ben
·dormir,
·.·
.
menos
.
q
üe' podía ·~.facer o·
Valdeira': · pul!>licada rio ano.
iSiletJcio!.
iyinde71.
a modo! 'iNon !fOS tóque~ ..
a
min
e
a
Rafael,
concello, dados ademáis," as
1'927, o· seu discurso de ina min e f! Rafael,, ·
.
~
·a Rafael e a mi,z. · características_
personais- ·.
greso na Real Academia GaaRafaeÍ e a min:- _
concurrentes _ en , Rafaet
'llega, '~ Vontade de Estilo
· l)eixádenos 4ormir
Por t~t.o que circ'!'len só as gafoó~as
Dfoste. Os conceUos galegas, ·
na Fa/a Popular", publicado
con
voos
.
m
iixestuosos
..
· cando -se trata· de apoiar,
no ano 1971, e, aerradeiracoas mais abertas a$1ZS,
colaborar · oLi enaltecer a
menté,
'~ntre a Terra e o
epas 'as.as como palmas
algo que é ün. valo r. galega ·
Ceo'-', que saiu este ·
de. . ...
q-µ;e a'nundan 'a·c-u. aresma, ·o. trist-e fin
sempre chegan tarde e ll)al,
1981, unha escolma dos
.
.
.
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.,cando
chegan h.Outra~ cousa
Jraball os ·xornal í~ticos de
·
mo1
distinta
oc.urr~ · se se ·
· ·rnocedade: Ademáis de artixente
'ditquéla·x~neracrón
:
tj_·_
·_
..
.
:
.
~:t;es
.paÍabras
d&bonc:j'o
signi--'
·trata
de
feitos
ou dé. xente .
gas saltos, . es·pallados' por , . de x· eneracíón~· o gran"pintor
.
vo
-que
seÍimportante
.
.
·
Mais
·
·
fi~ativas:
.
"Ir
coritrá
a
·~us-:,
.
.
que ·nos coloniza.
di~ti. ntas publicacións e dalCarlos Maside, tíñaUe unha
·esa 'infl_uéncia Jlmitóüse ·a un ·
'tiza cando . nos convén, está
guns poemas· non recoUidos ·
grande ·e stima· e unha fonaa
-ámeto puráménte · estéticp, . . .. .be(),• mais Í( cando,. .ÍIO§ . fJ~fÍ- · . : . 0,e:nq~ ."'a~ _.. páxinas de.Sta _
~·
li bros. ' U.nha. obra.:escasa
admiración, que nos tr-ansCO-i damos"que· O:'>*SeÚ~·rlácro-'.,· · .;:" J'•'f "gan~ . . eh:- ljftJlleitd . _
atféo; 'e.-µ:n- :·~· .., .putJlicaCióri ga1ega , qt,Jére~
. e rn~is ..se .s~"' teh '~' n ~onta'
fofriu . aos ·· motos · q~e,=-"n<Ys
. nalismo era_moi-fJebe. O s~ú .~ · ha _cobardía. · iáueres rexe·. mos delx~r- c.onst~ncra,_ do
· · . s~lJ l~bor . feito en ca.st~lán . · anos .. da. _p osgµerra . xurdia' ~,V~cj{\Q. -'...e-- · COl'.F,lp~ejto ..·-.de:· ::;~/ne'ñirté?,"~. ·(a~fe~., so{dado '"r' fe . :~ pe~a~~«JU~ fiós- ~\JSOL( a. des. C~U3J1titaJiv.am~_r'l(e tTlOi sype~~ ~: . .tl:los.·~. yida c·~lt~ral , g~_l'~g¡i.
. xeneración , Manoe! .Antb~ ·.
. nor-..:
,. .
·
. Cándo. · tivernos ~asión _de
i.· ,Abd_:-de.,/.,Krim_
·f!.µ fuxe'~
.. , é;ip~rición de R~:¡_fael ·Dieste, · .
' , .. .
. ·" '- :.;>"
:'1er
artigas 'toriípreodidos
"=:nio', · ~a~do~·_ Di~ste estilba···
"·.· "·: . _., . ~~:., ~"
·polo que ·sentfatnos afecto ·
· .Rafael Dieste ti\io. s·o na de
, (l.o volume . ''Antre a Terra ~
cUmplindo o- servicio~ mili-.. ·".:
Entendemos qlJé a o.bra
.e ademiración. A sua marte
s~r ~,n home extraordinariae 0 Ceo". poidernos com~ narra~i.va do escritor' rianxei- '
foi unha sensíbel-perda para
tar en Marruecos -er~n os.·
. rnen ~e intelixehte e OÜnha .
prender mellor -0 - ~UÍCÍO de
a nosa cultura. · ·
ro,,_é importa'nte. En ptimei-:
tempos. da - Guerra Cólp-·
ro lugar a sua prosa é moi·asombrosa curiosidade. 'inteCarlos Maside~ Sospeitamos·
lect1.:1al · o seu compane1ro
· . . . -· que
·
·ti
'
·
t
e
a
MANUEL MARIA
nial-, ~escribeuUe- as segu.in- .
oidad.a, timpa e fermosa.
~ sua in uenc1a en r
--

o

". . : ,.

·',""' ",,,:-

-

ano

zá~

en.

mi-

co-

25,
)n~

ro
:US-

;ito ·

...

. . . en

.

o ..

0

:

-;

·.

os

:os,
leí:S" '

N; H32/28 QU~UBR0-5NDY HvtBROb 198 1

QuigirO
CONTO DE FADAS
De -agora en diante, esta páxina estará adicada á
creación literaria en g·a lego, os problemas cos que
sa enfrentan os nosos excritores, as diferente .
·tendencias linguísticas e lit.e rarias, terán ·aqui un
lugar, de eoco.n trQ, de exposición e de discusión.
· Invitamos a' colabourar nela a todos os autores
sexan nobeles ou consagrados. Os creadores de
comic garego terán tamen un curruncho aqui, ·na
páxina vinte. Esta e a escolma de un longo poema
qt,Je nos enviou o po~ta p.o rtugues Ernesto Guerra
da Cal.
·

Galiza, Terra-Mai de Portugal
" órfa de pátria num recinto alheio"
como certeiramente se doeu de Ti
o Torga
· irmao poeta da.banda Sul do Minho
o rio que nom foi nem é fronteira
Galiza, Mai e Aboa
de nacóns
.que falam a tua fala ·
ecuménicamente
polos cantos do Mundo
Porém;
orfa Tu Foste sempre, encarcerada
na cadeia espinhenta da Castela
·orfa de Sal, de Pam, de Fogo e Vinho
Até chegaste a ser
orfa tam absoluta
que foste mesmo orfa de Ti mes.ma
Tal como Branca-Neves
so tiveste Madrasta
(a fera "Madre Pátri_a ", á que eles chaman grande pára apeuquentar as outras que avasalam)
Esa Madrasta bruxa
"negra sombra" infernal
fixo de 'Ii umha escrava borralhenta
para· a sua cozinha emporcalhada .
e com sanha feroz espezinhou-te.
querendo destruir a tua beleza
tua xentil figµra
pola lóxica •nvexa de quem sé tem des~r~o
na paisaxe e na alma .
Perante a sua impoténcia .
pretenden extinguir-te por feitigo
fadendo-te comer
macám peconhenta do letargo E asim fi.caste
Bela Adormecida
L.ong9 sono de pedra
foi' a teu!
''Longa ·n oite de pedra"!
Mas pedra celta dura
como as pedras do dolmen de Dombate
Xamais, mesmo dormente ·
perdest.e a tua imagem
virxinal e insubmisa·; -_
e a violéncia demente, xenocida .
o teu fer~z algoz
nom logrou violar-te
O teu brilho imutábei
diamantino -~
arrostou o martirio
e quedaste intocad~
inxel
ensimesmada
· a senhar o teu sono
de sécuios a eito
Sonhabas nos ronséis
de todos· os navíos, negreiros e sombrios _
.
que le,·aban teus Homes para os portos ·amarg~s do Universo
como mercadoria
rica e preveitosa
de trabalho e de fel
de fame e de revolta
Sonhabas com as viuvas
' dos vivos -e dos mortos
fé~~as de ·forcosa -varo ni a
matriarcas saudosas .de lares amputalios
que co'as maos poderosas
na enxadá e no fo"cinho _,, _
faziam sós a labra 'do Agro dos ausentes
Sonhabas como a Diáspora galega
S:.nta Companha infinda
de sombras emigrantes para os 11léns lonxincuos
de terras e de mares
·salgados de miséri~s .
e podres de penúnias

· Sónhabas como o acerbÓ suor dos segadores
nos inhóspitos erll}ÓS. de .C astela;
coril os ainobldores
sempre atrás -da sua roda - ..
· aos .trancos ·e barran_cos nos ca1J1inhos da Europa; com.; as maos/ calexadas des pedreir9s;
co'as costas anchas· dos carregadores;
de pianos e baús;
com todos· os artistas
da pen~
do pincel
e do cfüzel .
degradados, errantes, espalhados_ .
por todos os confins do Orbe inteiro
audaces, bravos, fortes e teimosos.
refatendo Galizas pequeninhas
nos Brasis e A..xentinas
nos Trópicos ·arden tes das Antilhas
criando dia a dia ·
no eoracom e o~ olhos da lembrarica ·
sulagados dé bágoas de morrinha
esa Pátria remota
colónia _conculcada
venida por traidores
por un preco tam vil
.
que nom chegou a ser sequer Trinta Dinhairos~

. ET.u
a doce Terra nosa e amorosa
acordab.as ás vezes· do teu Sonho
-tráxico pesadelo
e qµerias afirmar a reconquista
da tua libertacóm._Mas a bota.brutal, sanguinolenta
obrigaba o teu Povo a novamente por a testa ao xugo
do E~tado inepto, estulto e iniplacábel
que com Aguia imperial
mi Coroa real
oumura1
ou calquer outro simbolo
dinástico," politico ou social
foi seinpre--para Ti
e ainda é
o grilhóm opresor, degradante e bestial
que nos fere no espirito e .na carne ·
E a Madrasta voltaba
a aguilhoar-te o corpo
a asaetá-lo éom frechas heráldicas grotescas
e a sqgar-te
insaciavel vampiro desumano
o sangue das tuas veías
com maior avidez
se iso é posibel
de. que o das suas outras colonias interiores
(SÓ lb~ quedou pára sempr~
fundamente .espetada no costado
a multisecular
~spinha portüguesa; Bendita Aljubarrota, .
exemplo ~ingular· o pennánente!)
1

poé

Moito

mais . i

todo
terra (

A imá

bien te
lnvent.
-·LÓrca)

En t

ª

E nova dourada Xuventude
, que berra "Liberdade!" polas ruas
que estuda
que trabalha
nas fábricas
nos campos
nas escolas .
e que organiza.folgas contra o Demo
porque sabe que tem Deus do seu lado
e constroe
diariamente
e devotadamente
a sua a:firmacóm irrevogábel
de nom tolerar mais a servidume

~vive n

das qL
sas, o
tica e
poet0

1

ca do
ferir a

de pre
par ce

Estas
tes po
lles os
rac ión

sura en
Ese Príncipe-Estrela
é paladino nobre e destemido
que com claro clarím .fai a chamada
ás hostes de combate
da Nova Ordem de Cabalaria
para ·a batalha
final, encarnicada
_contra o sobrebo infiel que nos subxuga
~s suas flamexantes j\rmas
soni as das Ferramentas e das Letras!
Com esa Nova Ordem
virá a -lume a só e verdadeira
Galiza redimida
A soberana
"A que nos (oi roubada
de séculos atrás
Os tempos ·som ..chegados.. !"
Hoxe xa nom se chora
Xa Rosalia "chorou por todos nós e para sempre" -cómo dixo o ·
Poeta.
Agora nom se chora nem se implora
para obtermos
aquilo· que de Lei sempre foi nóso
E a Nove Mocidade
a do libro
a da espiga
a do obradoiro
ouviu a voz do Vate, de outros tempos
que, como Cristo a Lázaro,
dixo á Gali~a exánime
Ergúe-te e a'nda .. .!"
E Ela ergueu-se do leito
onde xazia prostrada
puxo".'se em pé e comecou a andar
a aclarpar
com seu Povo
de punho alto e convicto:
~ .."como em Irlanda!"
"A nosa Íerra é Nosa!"
sob o· olho torvo das metralhadoras
com a calma serena
da seguranca da victória certa
·
de quem sabe luitar
vencer
e convencer

•

M uito suor e·sangue
·muita lágrima
muito nefandO' ultraxe .
aguentou a tu·a Grei, Galiza mártir!
Qué terribel Calvário ·
qué Gólgota infam.a nte
· com que longa Paixón
e emiqué sinistra Cruz
foi ·teu Povo encravado
pola "Patria Oficial~'
suposta e sobreposta
tam fátua e sobranceira
non seu inicuo
interno
Império anano ·
Mas agora xa nom! ·
Todo isso pertence xa ao Passado
porque o noso Presente é xa um Futuro
eos dias do cativeiro
estám contados!
Porque' num albor nov.o
U mha Estrela surxiu no Firmamento
e com ·ela ·na fronte
aparecen o Principe do Conto
e beixou-te nos labios
com bico meigo e vivificador
E Tu

• abrindo devagar
os olhos de turquesa
miraste para os dela
num despertar de Aurora deslumbrante
que in·augura um Porvir Uuminado
afu~entando para sémpre es trebas

Ese Príncipe'
·que leva no seu rosto
Luzeiro com fulgor de manhá· viva
é a .nova Mocidade da Gal iza
que vive, e sente, e pensa, ·e fala
no seu inalienável Verbo próprio'
E que sabe o que quere
e que o sa6e dizer
f errenhamente ·
vibrante como a Fé do seu Destino
· E está pronta a luitar
p'ra que ~ Bela Dormente
· nunca mais adormeca

A i1

r

Fis a nova versóó
do conto popular da Belfl Adormecida
·
que eu ouvín cando neno
ao pé dumha lareira canipone~a
no meu val quirogués
que o Sil dourado banha
_
,
e contém, -polo menos p'ra mim, no nieu recordo
a bela profecia esperancosa ·
para a nosa
ideal Nacóm· f~tura.
· Estoril, 9 de setembrÓ de .1981
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Ainspiración

--Miño ·
ah! v~n o--~empo de se espreguÚar.
.Moitas oútras fórmu~as f ica rÍ
acoch~rdas · e_ ~ médio • esqu·encidas na memória ~blectivá, do noso
povo, salouca.ndo poÍ~s , .pG>etas
. "- q~e_, arretjados. da 1'erra-por _unhá
rñ_ala fada, andan esvariados · por
111und~s -e': carriiños é!.l!éos á percura.de "Jórmu las u niyersais" .para
ófrecerenllas,· én valuto~ ás m.Úsas
' mprtas cfo Parn~s0. · _ · -. '_. ·
, _Non, as · A}U$as martas ,do
Parnaso non poden résucita.r.

., poéticá gale.ga
Moito se fa/a do Arte
mais . todo ,Arte ten a sua pá~ría,
todo Arte é fro~to de a~gunha
terra (Cast~lao).

A imaxinación leva e dá un ambiente poético e a; inspiración
Inven ta o feíto poético (García
··Larca) ,

. Non, o seg_redo da nos~ inspí.r ación poética ~-ó o posu13n .as no_sa~ dam.as encaf!tadas, ~- -0 ,s egredo
do desehcanto só o' · posuen as
fórmulas poéticás ·_acochaeas na
Ífleinórra popular de Galii:a. ·
Este é o segredo dese gran te- ·
souro poético. de Ga!iza que -~on
teén "as millares orfebrerias poéticas de todos os te.mpos;, seg!Jndo
a expresión d~quel críticá de· sana
· m1,rndial.

En todós os recunchos de Galiza

viven damas ·lexendarias encantadas que poseen, entre outras causas, o segredo da inspiración p'oética e que agardan a visita dun
poet3 qu~ coñeza a fórmula máxica do desencantamento, capaz de
feri r a sua sensibilidade poética e
de provocar a sua fermosura sin
par con tons e sons axeitados.
Estas damas agardan impacientes por ese poetas para entregarlles os gra ndes tesouros da inspi ración e as xoias da sua fermo su ra encantada.
Outrora houbo poetas galegas
que souberon toparen esas fórmu las ~' má xicas" (hai moitas e
mo l várias e cada dama é sensí-,
be l a unh a delas) e con elas
.despertaron emocións dormidas

o

durante séculas nas profundidades
do .e ncanto. Airas Nunes, aquel
crego poeta de s;ompostela cóntase entre os primeiros coñecidos,
versados nesta matéria:

Rosalia de Castro, flor poética do póbo · galega, abroch.ol,J .
moi cedo con fórmulas de-ste xeito:

So-lo ramo verde frolido
bodas facen a meu amigo, ·
ie choran olios d'amor!

Campanas de Ba$tabales,
can,,do vos oio tocar,
morrome de saudades.

E. Gurros En ~quei:' desencantou unha · doncela primaverál con
esta muiñeira: . ·

Ah.l ven o tempo de mazar o
liño,
ahí ven o tempo do liño mazar,
ah/ ven ··o 'tempo, rapazas _do

ióClla
Hai xa algún tempo ouvindo
a radio, escoitei unha
noticiá sobor dos nosos
pimentos. Concretamente
referianse a eses pimentiños
pequenos, pouco carnosos
e algo picantes (cando mais •
grandes, en xeral, mais pican)
que dan sona á vil.a de Padrón.
Ao parecer, conquireuse
aclimatálos á horta murciana,
con tanto éxito, que deica se
venden en Padrón corno se fosen
os propios de al í.
.Estes pimentos que , sinxelamente fritidos e salgados na ~es
ma tixola, inmellorábeis para servir de gorn ició~ a unha sardiñada,. unha carne e inda un cocido,
ou para tomar sós ou acompa·ñados con algunha pataca cocida, son un dos regalos para o
paladar, que non por asequibel
resu.lta mel)os esquisito, poden
estar amenazados. por unha
especie de "oriundismo", t~pb
futboleiro, trasplantado ao éampo hortícola.
·

Se q'-!eres que-saia a lua
pecha os olios, meu amor, ,
que mentra-los teñas abertos
a fua. pensa-que hai sol.

ERNesr·o

Pimentos recbeos

o

Este é segredo dese poeta anónimo pop1,.1lar -c:Jetodos os tempos .
que des~ncan~ou e sigue ~ desencantar fermosas doncela5, donas
de -tantós tesauros po~ticos, con
cant~gas coma esta :

Galida, nas suas horras me-'
llor regadas, ofrece rnoi bos
pimentos, que ala polos pr:i- ·
meiros de outono,, comple. tan do o seu ciclo ~exet~tivo (se·gundo as castes) ~adurarán,
tornandose dunha cor be"rmella ·

. mais ou menos . aloirada, ·os hai
mais 1:a'.rdíos tarnen. ·En ~oitos
pontos do , páis; ' especial!Jlente
no. norde, . ~d¿itan d~~xalos mais
tempo na planta·, se.ica ·. seña
para apr6veitar ao máximo o seu ·
rttais febk sol,, seica _que -callan a

cor e texru'ra desex~da_,.
Par3: a ·receta de hoxe, compre
ernpregar pimentos grandes e de_
grosa~ pa-rnes. Hai 'unha receta
moi: de. ~os q~e consiste en r~. cnealos de a~roz pranco . con
ctadíñós de. xamón ·veteado con

ÑóCEDA

algo da sua grasa , pero ; por sabida 4_éixoa e paso a dar a siguinte:
.Cállense 6 pi711 en tos, valeiranse
quítaselles
~ . r abo.
e
~ata f dcer o recheo, pi canse
xuntos 250 gr . .de .viteia, 1.50 gr.
de' magro de porco e SO gr. de
xaihón
vet.e ado.
-Doúrado un allo nunha tixola con .moi pouco- aceite, retíra-se
este e· métese .a carne, a lume
forte , d.ándolle 'un par de pasa- das,
-Engada, troceado , un toma-·
te despelexatlo-. e sen semente,
un sospiro de pimenta , o_urego
e sal (se se atreve algo de herbaboa_
seca_,
moida),
_,.Baixando o lume, bote é mis. ture ·arroi bran~o (1/3 do .tot al) -_
Rechee os p imentos polo bura- ·
to - d~ixado a.o - quitarlles .o rábo,
e, nunha fonte untada xenerosamente con manteiga ,ae por cÓ,
métaos no f~rno, ~ · lume meio ,
álg~· mais de meia hora.
,
Unha variant~ ·poae ~er fr.itfü~s
nunha potá. a lume lefito, doi¡. raneloos- dondainente por todos
ds fad~i, e· l?go · engadendo ~n
v~siño de viño br¡¡nco, déixalos
cocer tapados_, '· µ"ns ·vinte minutos. . ,

.-crítica
llbrol

cine
As causa desmadráronse. "O Crime de Cuenca" é hoxe para o espectador a película máis urt valor engadiso: a sua proilii_Ción no decurso Gle
anos. Isto estorba so bremaneira ao
tempo de enxuiciar o qu~ é verdadeiramente a película.

Pr_oblemas da lingua
galega de

Nunha segunda · leitur·a . ~ábe ·
.d
,
na
. coi ar que a pe1icula quérenos fal
. , d'
ar
da d~struc1on
unha amistade, dos
valores hufuanos, de cómo- un ser
humano pode, pola tortura, vers
e
. d
, ,
A ·meirande parte da crítica cineo b nga o - n~n so a denúncia senón .
matogrMica adícase a falar da liber-.
· a decrarar e ~u~par _ ao amigo <laque- ~
tade de expresión
'película certa.
}º .que non. f ixo e po_de procurarlle
men-te !lºn vai <liso. Máis ben pe_rte~ marte. Neste senso compriria para
ne·ce ao valor engadido ·q ue se sulia sua . e~e~tividade dunhas matizaña máis enriba.
cións moito mais amplas das rela·cións dos dous hom'es.
·
A progresia, · facendo acto de fe ,
Doutra banda, a pdícula tenta
síntese obrigada a non a deixar pavertirse nunha condena da t~rtura .
sar sen ollala: E de visión inexcusáen abstracto, pero a posta en imabel como autoafirmaci6n · da sua
xes de Pilar Miró, efectista dabondo
ao escoller a ollada directa en vez
da suxeréncia, restrinxe o seu senA burguesia paga e enche as sáas
tido e imposibilita o paso dunhas
co_morbo de que se lle proibiu, arimaxes sensitivas a unha racionalirepíase coas esceas da tortura, fai a
zación do conceito tortura.
fala o pobo e o literario, Car- sua catarse liberadora de má ~on
1
ciéncia
e
recupera
axiña:
"todo
iso
l;>alh;> - Calero a,segura que todos
Para min á película fáltarille couque
con
ta
a·
pelt'cula
foi
hai
moitos
os pobos que poseen unha linsas e sóbranlle outras, de tal xeito·
gua escrita; esta nunca coinCi- anos, ho~e xa non pasan estas cauque chega a ser un produto un tansas"(?).
de ~xactamente coa c·oloquial.
to híbrido, cheo de boas intencións
"Esta; · como vehículo de . ~o
pero medianiño na sua concreción
A película ten vanas leituras.
munica9on práctica, é um ins-. ~unha primeira amósase como unen irrfaxes.
trUI!lento económico, menos recontrución dun feíto histórico'
coerente,
mais
cambiante, pero non ten todos os dados necePABLO GOMEZ TABOADA
máis -'versatil e menos abstracto ~
que a lingua artística. A~ opinións segundo _as quais a forma
literaria da lingua se alongou demasiad-o da forma oral, carecem
.de ·e_x actitude. O - qÚe ocurre é _
que a restauración leteraria do
idioma: fo - m-ais depresa que a
educa9on ._ lirigüí_stica dg po_bo".

Carballo.·Calero
. linos . come~tar un riovo· libro
(-1) do -profesor· Carballo Calero.
·Trátase dé un .volume no que se ·
recollen -agora ' revosados e actualizados- diversos traballos que
foron publicados anteriormente '
en revistas e periódicos e qu; xiran arrecio~ da normativización ·
<lo· galega, da bibliografía, lexicografía e outros ramos da lin-.
güistica - o~ da filoloxía gal~g.a.
Non é, xa que logo, unha análise
sociolíngUistica dos . problemas
·do naso idíomal senón un feixe
de ·estud~s de un filólogo, de ~ n
dos mais prestixiosos investigadores ~o idioma· galega. Todos _
sabemos, n0n .obstante; que os
problemas que se tratan neste
libro son complexos e polémicos e que mentras para uns a alter~ativa de Carballo Calero será
·válida, para outr<?S . non. Mais
o que nin uns nin plitros pode. rán facer é prescindir das suas
opinións e dos seus traballos.
Digamos, por último, que aqui
referirémonos a aq u eles , temas
ou pontos que teñan un meirande intéres pra o leitor normal, para o q~e non é investi- . ·
gador_ e está mínimamente
preocupado · por millorar o
uso do galega. .
A obra -escrita en un ga-·
lego i,ntelixibel _ a unha e
.outrá banda do Mino- diví-,,,
d_ese en duas partes: Historia
e p~litica lingüística e · algunhas
notas
filolóxicas.
éorrienza · , afirmando o profesor
qué
a , implantació11:
do español en Galicia é o
abandono do g¡i.lego como
língua escrita · foi o ·resultado de un ·_proceso político,
causa que . nos indica, unha ·
vez mais', que o preb~ema
mais grave da· nosa língua -a·
norma-lizaé:ión- é . un . problema
político e social ·qt;te un~ca. · ment~ se poderá resolver no
m~rco de . unha_· Gali~a soberana-. Adá.ra, por · outra _b_an, da, ·.qué "Os ·~eis Católicos e- ·
os seus sucesores até Felipe V,
por mais - -~eis e mais, ca~ólicos
. que eles . foran, jarnais proscriveron · expressamente o uso de ; '
nengunha fala hispánica". Ese .
.proceso · de desgaleguización .
"non foi -engade- o ·res~ltado de
unha ··política lingüística do poder centra1, senón de alteras:o"ns
defuográficas producidas por .fac·- to res políticos. e económicos ·que ,
na sua esencia eram alheios a '
toda ·planificación idiomática". i
Tame~ recoñece que os partidos
polítiCos que ·se opuxeron ao
téxime franquista deron ao idio-:.
ma na nova etapa na que esta- '
mos a v1ver ~uns por 'motivos

·_
sários
para a sua .mellar comp' ren
.,
s1on. Resu1ta . mo1 esquemática· e
pr9be .. Bosquéxase som-entes 0 cadro social ·e político, ~ os personaxes _son -dunha oeza e maniqu,eos:'

e·ª

cácticos e outros por con_vicción
ideoló_xica- · unha frecuencia de·
{iso público astra entón .deseo~
ñecida, se be~ demasiadas · .veces foi _mánexado . arbitr~da~
mente· polas condicions preca- rias . nas que ·.. chegou a -~ nos
e porque eran tempo$ nos que
todo .esforzo en fav9r da re cuperación públi_ca do galega .
_era meritorio. Hoxe, ao mesmo
tempo que hai que séguer a d~
fender _ó idioma como lingua
oficial, enfrentandose a decretos represivos, hai que .co.idar o
seu uso, ou, como di · oprof~sór,
','ternos ~óito galega que aprender".
·
Outro . punto in_teresante do
Noutro lugar c_ritica o autor
libro é . a dura crítica que Caresas autoridades administrativas
baJlo <::alero fai aos ·q ue defenque se consideran tan competenden o insolaciol)ismo: "Unha En-,
. tes como as autoridades cientigua tam amea9ada '(2) coma· 9·
ficas para decidir quen sabe e·
galego non pode sobrevivir senon
pode ensin~r ou escreber galega,
apoiand9se nas . demais formas
algo que xa sabiamos todos e
do ' si.s.tem~, quer dizer, reinte-que compre ensinar e correxir.
grandose no complexo lu.soE pra réma~ar,- unha interro>
. galaico do cal genéticam'ente.
te: ¿se a diferenciación dos conform~ parte ( .. .Y Nom é se~sato
cepto~ -normalización e nprmaignorar o portugues .quando se ..
tiviz"ación -segundo o profesor
trata de. oraenar o 'galega (. .. )
- n~:m admitido por consenso uniO g!ll~go non é galega -portuversal- pode resultar' eomo el
. gues ou é gaJego-castelán. Non
mt_:smo
-di, -practico en deterhai outra, alt~rnativa (. .. ) Uriha
· circunstancias,. por
minadas
concordia ortográfic·a, quando ·
qu~ ese respeto pala escala que
meh_gs, e um~a inteligencia na
diferencia estes dous temas non
op9on <l,as formas lingüísticas
.s·e plasma n~ uso da palabra nor-'
que integrariah, s~i) · preJuizo
eh- lugar
de
das peculiaridades - d~ - galega, . · mativización
o vehiculo geral ae comunicazación cand~ se está· a r:eferir
s:om, sera.n indispensaveis (. .. ?·
á~ formas da ling,Úa escrita?.
, Demostra que o esplé~d,ido
¿Non sería menos confusionista
isolarriento do galega. é un suie mais clarificador?
cidiou ou un assa·ssinato por
MANUEL LOPEZ FóXO
asfixia". Lembra, asimesmo., que · ·
(1) CARBALLO CALERO,
ao pobo hai que lle devolver o
Prob~emas
_ da · lingua Galega.·
que foi seu . cando non estaba
·
Sá
da
Costa
Editora. Portugal,
. alienado lingüístic,amente e que,
198L
ao se ttatar de ,unha ali~nación
:multisecular, "non pod.,emo~ rea- .
....
(2) Sup()ñemos que o profesor ·
lízar sem .prudencia a obra resse , refire aos españolismos e á_
tauradora. Ela ha de t_er en conperdida de . palabras · galegás
ta a receptividade social em
'
cad-a .,momento' e moverse
-froito do iínperialis~o lingüísprogresivamente no tempo
tico..: que . conducir.on _·ao gale- .no espacio".
go .a un estado silvestre e non
E saindo ao _paso de esas opi- ·
ten n~da que ver con · aquela
· nion~ .que andan por ai sabor
~alvación do filólógo portugués'
a diferencia antre o idioma que
Rodrigues Lapa.
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A CORlJ ÑA.~Betaozos, . Pontes.
cla Rod ríguez, Santa Comba
dé Gar
c ,
~ta (mercado), , oton.
·
de ear n
'(
d )
_. LU GO.- Monterros~ , merca
11 Paci'o Ferre1ra de Paoton,
Sara a, Vivei;o Folgoso do Causarnos,
,

?,

relo uRENSE .-

Alariz, Póboa d:

·T~ives· (mercado), Entr\mo · (mer·
.cado) .
pONTEVED RA'- Ar.b o (m~!cado),
.p~ntevedra (mercado), Porrino.

Ven a lua nova .ci vinteóito e
pare_sce que trae algo de auga
: : tras dela. Vep. a lu(!: nova, dispois dunha semana de fraxe
<leste. autubro tolo que rom- 'péu os ~squemas do noso metereólogo paiticular e dos labrégos -en xeral. · Dias. houbo
támén dunha: arrepiarite .falla
de xouoas nos mercadbs polas·
frias de norde, lixe4as, pero
frescas, que nort -deixaron sair
a-os Qarcos. . .
.

. DIA 3 ..~
· A CORUÑA.-Santa Uxiá de Ribeira; A Castellana·.
LUGO.-Becerreá (mercado), Cas- .
tro de Rei .de Lemos. . "
C_astro OURENSl;'.-Sandiá.ns,
Caldelas (mercado), Beariz, Barco _
.de Valdeorras, Verín, Melón, ÓÚintela, San Cibrán, Pitón.
PONTEVEDRA.-Caldas (merca~
do)! Gondomar (mercado), Lalln,
Moscoso, Pu,xeiros (Mos).

Se espera pois 'JUé aló- polo
venres 30 comeze a .chover na
espera doutro troque de lua
para o m~rcore$ primeiro qe
sa!J.tOs que traerá ~on ela - ~ veranciño de San Martillo. . :

DIA 4
1

nali-

A CORUÑA.- ·Santa Maria de ,;.
Carnbre, Serra ntes, Callado - Cambás (Aranga), Lourdes - Curtís
(mercado).
.,
·LUGO.-Póboa de San Xul1an,
Rábade (mercad_C?), Laxe, Póboa de
Broul lón - Estac1on.
OU RENSE.-Tellado (lrixo), Cal-

A CORUÑA.-Carral. ·
LUGO;-Castrocán, . friol (mercado), Taboada, Momán.
OURENSE.-Leirado -de Maceda
.(mercado), Porqueirós, Muiños.
PONTEVEDRA.-Cresente, Cru.ces, Cambados, Tui. ·

· E- log~, se · r:ion veñeri_ as 'I
chuvas, _habrérá ·q ue ' ii a por
elas, non s~xa que fique -en ·
¡ mál lugar . o xornal, que_ainda
é novo,-¡ raio !
'

DiScuísos á Nazón Galega

cou-

A palabra axitador, muí en boga noutrora, é suave para hoxe

en dia : seguro qúe nas circunstáncias actuais, nada fáceis, o naso precursor~ Antón Vi lar Ponte,
á luz de vári os dos seus textos,
·seria chamado "lusista", cando
menos, e "incitador ao terro- rismo", ou "apoloxista do separatismo", no pior dos casos.
Como proba destes asertos,
que poden parecer esaxerados,
velai vai -unh a mui breve escolma de· text_os, entre os apar~ci- _
dos en "Pensamento e semen-

ten que considerar a
como o baluarte da
sua independencia espiritual. _
Men tres PortugaÍ exista como
nación índependente, · Galiza
non perderá xamais as eséncias
dunha personalidade própria,
, que, esvaída ou non., sempre terá a virtude xermoladora deu
senso irredentista.
Ga!iza considera o portugués
como o galega nacionalizado
e modernizado, e así pensa de
fondo e trascendente inter.és
familiarizar entre os galegas a

gloriosa literatura portuguesa,
proba suprema e fecunda .de que
no noso idioma pode e debe facer-se a nosa cultura CJJse inexistente...
Galiza e Portugal, estreitadas _··
ao fin , suportan unha expansión cultural de idioma diferente do castelán, -tarr extensiva ca ·
se como a deste na Penmsuta; e
camiño de rivalizar tamén na
América: ca baluarte · do -Brasil,
significando a redención do naso
espírito, para colaborar por nós
mesmos, con todas as esénciaff.l
naturais da nasa raza, no superior comunismo da cultura uní..
versal, de qué fa/a Guyau.
(A NOSA TERRA, ano 1919).
Pode-se fa/ar doutra unidade
española r¡ue non sexa a que representan as oligarquias fil/as do
rexi'(11e centralista - contando
aos monopolios-, f)ois esa unidade si que ten existéncia positivamente? E desa unidade non
somos todos separatistas, todos,
agás os que zugan dela?
Qué lle debe Galiza a España?
Como non sexa o caciquismo

bárbaro· que nos ·asoballa, _o non
· sabemos, e se alguén hai que o
saiba, qué no-lo diga.:. Faga-se caiJa galega esta ·pergµnta e con-teste:a na ínt1midade da sua coh ·
, ciéncia.
Spn muitos os galegas con 1achenda de cultos que vos din, co- ·
mo queñ di Uf!ha ·grande cousa,
que son incondicionais de Espa- ·
ña e que primeiro que ·galegas
. . sinten-se eseañois. lncondiclonais de España? Pero uri home
con razón pode ser inéo_ndicional
de nada? A incondicionalidade
é
2
escravitudf!. A (ncoridiciona!ldade inda ·n on se dá no senso natural para que poda dare·se no sens_o polftico. Condicional é o máis
respeitábel da vida: · a _relación
entre país e fil/os, dentro 'da fa- m ília. Cómo poden existir parvos que falan da santa incondiciónalidade a un Estado, sempre
-causa artificial e inudábel? .
(A NOSA TERRA, 1918/19: ·
"Discursos á Nazón Galega").

S.a nto Oomi~go, 9
Tfoos.:22 54 61, 22 44 58

Pola cópia
XOSE-Ma . .MONTE R ROSO

DEVESA

amri1cios de :balcl8
_ _ _ _________:___:_.:._~__;;_--...;:.;;_.....::._ _ __....__-.----:..--------:--·---- .. .F ANSE todo tipo de traballos . a
Santa Maria a Maior. Sabado
.31, ás 8 do ~erán, concerto da
Día 31. Proxección de "Cara de- ·orquesta Filarmónica'de LQdz,
Polonia.
.. '
ángel" de Otto Pre~inger
-Sala de Arte da CAP . . Expon
· r u'llses Sany (até o 4 de novem- ,
OURENSE

AMO El RO
Sala de exposicións da CAV,
expón F. Llorens (Días 30: 31
0
~tub ro e 1 de novembrp).
Cine Plata. "En busca del arca
Perdida'·
Cine Rosa lía Castr'o.
dolce

bro)

La

Pequeño Cine. Pro~ección de
"El .tambor de_· Hojalata" · Casa ·
de Cultura. O ' venres dia 30:
p~oxeccion .'cie "Siete · ocasio- '
.:. nes" ,' de Buster- Keaton. .
_
~~GO
Rad.io Popular. As ?.30 ' do
v~n-~es, prqgrHrna " .Er:i. dlreoto".·
~ine.· ~a90. "Opera Pri~~ .. ·
ale ria Sa.rgade-los. Expón · de Xulió Xiz, con .José Hierro. ' ?e
"
.
?e Barro. a sua r:bra de de86Q0 9fáfico
.. .
Vita .

Galeria: Cerralb~. Expón ~ sua
0b.ra '.'Luzuriaga" .

· ·

·'"

· · ·

Cine . Malvar. '' EÍ crimen de
Cuenca"
Cine ·vict.o ria. '.'En·: busca del
arca perdida"

~~~~~~~~'---~

1

,.

~

Para ql_le esta sección , est~a 
máis ao , servício de. todos·,
pedimos a to-gas
-AsÓcia. cións . Cultu_raís, eidadáp.s,
Clubes, galerias de "arte,etc.
nos .envien · as _programa- ·
cións con quince días de"an. telación.

as

ganchillo, · adrnítense encargos.
Rosa Tf!}. 27 48 59. Yigo~ ..Y
•
VENDESK · estantería met4lica
con Jres módulos d~ catro bandexas' cada .un~ axeitada para al- _
macen ou similar.. Tfn. 27 8.8 42.
por Sr. García.
Vigo.. Preguntar
.
·BUSCASE PISO. En .:Vigo, a
poder ser céntrico, con teléfono e
, . ·non moi caro . . Femando. Tfn.
419186. Vigo.
· ~ENDESE vendo · can de perdí:
ces €On "pedigree". Soio ten seis
.meses _e está . ·adiestrado, -_ Xosé
. ~xel, Laxe, C_!1antada, Lug~.
BUSCASE a colección de "Arquivos" de s·erninario de Estu. dios Galegos. Apartado de Go- ·

rreos, 12. Pontevettra.
INTERESA .o número 51 de "A
NOSA TERRA" para _completar ·
colección Tfn. 85 22· 79. Ponteve- .

dra.
BUSCASE ARQUIV ADO~,'
_catro caixóns,. carpetas, a ser posíbe. en bon estado. ·Chamar ao
· 30 03 36 de Cangas-Pontevedra.
Preguntar por Pepe de 2 a 2J30
da tar.de.

Esta sección de anúncios de
balde está a disposicion _de
to dos aq ueles, agás de empresas; que queiran mercar,
yender, cambiar, saber, pe~ir, ofrec~r . ;.:algo.

(
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mais . MAN COM.UN, pretendemos fa~er u meio galega en
canto á sua conceiciorí, ás suas f~ntes, aci; seus .mei~s, 'mercado e intereses, pr:ogresi_sta en canto ao xeito de seleccionar e tratar a información.
-ArJal izando o panorama dos meios de c~1¡~1Llnicació.n iwxe
existentes en este pai'is e deixando a unha banda
moi
pucas exceicións, · coidamos que .é doado comprender . que
t ratamos de facer unha alternativa á información que;· hoxe
·o noso pobo está a r~cebir. E decimos que tentaremos facer
unha info rmación alternativa, no sens9 de que queremos
buscar "unha alternativa ·galega á información .. Como. se
cansaron de repe't ir os 1íderes dos grupos nacionalistas ao
longo' da recente ca~p~ña electoral, 'somos u'n-' país qüe se
. está a facer e .q1,.1e ~stá a recuperar o dominio sóbor do seu
.de"stino, e nese : prioceso será preciso, imprescindíbel, a preseéncia duns rneios · de comu-nicación próprio's que p~idan
ser consecuentes co· seu entorn<;>. e .que: non sexan proprie/ .
' dad e d.e ,deterr:ninadas famílias (as . que' ·óoh'fro.lan 'os ; ma:is ,·
poderosos periódicos de · Galiza, hoxe por hoxe, alia,dos.
( co poder e cds s.ectores mais . inmovilista·~ · da sociedadeL .
nen parte de cadeas .est'atais con cabe.za e. cabeceir~ e~ Ma.drid de onde -receb~n q "cómo" · ~ o "porqué" da sua
laboura informativa a pesares dos loábe.is e.sforzos dos
seus traballadores que tentan achegar estes poderosos·
creadores· de opinión á realidade ~alega : A totalidade da
radiodi.fusión que hoxe 'se escoita en Galicia.,e, por su.pasto.,
a televisión, atópanse riesta categor{a ;

tampouco non demostran que .só coas ·vendas · se poida
mantera publicación nen atraer publícidade.
·

·ª
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, O baixi'simo índice de .lectura que se r.existra neste pais
(sabido é que sé ·o Es.tad~ Español ten un' dos mais baixos
de Europa, que Gaíiz.a ocupa por est~ conceito, un dos
últimos postas do E~tad_o Español), que v~i "lnseparabelmente
xunguido ·ao feble interés médio polos tem;s informativos, ·
·é .ouÚo dos graves·ha.ndicaps cos q'ue ten qu·e c;:onfar un·periódico que come~ce unha nova andaina como o noso . .lsto ,
xÚnto COé;I depresión eco~Ómi~a cró~ica ~ outra série . de .
fac t<:>res que xa .'teñe.n sido notados por ecónomistas e soeiologos e que a ..sua enumeración se faría moi longa ,· pechan
t.mha situación que ~oh anda· moi lonx.e de se . semellar"· ao
· que se lle te-n"chamado "Cfrculo da Pobreza".
Ro r se todo,: ó anterior fora pouco\. e pisando xa ma1s
de firme no terT!a que ·nos · o"cupa, atopámon~s cnn que as
·.· forzas 'prngresistas gálegas, .t anto as da p~I Ítica como as da
cultura, están . fondamente. divididas com~ .consecuéncia d~
su.a' refativa xuventude e máis debido ás caracteri'sticas ac. '!'Ja is·. 'dá nosa s~cLedade. O a.nteri~r é moi · importante · ~e
temd:; en conta unhas · cantas cousas: non ha·i . un público
xa creadó .d e antemán e a meirande parte das · entidades
con poder económi~o son allea~ aos in..tereses . ._de Gali,za eomo coniunid~de, co cal é. moi difícil que co .seu .capit~I
ou coa sUa publicidad_e · ma~teñan un perÍódic'~ galega'. . . .
Acaba'!lOS, l_dgo, de ver como as duas bases económicas '
da~ que pode partir a creación dÚn · rT!eto de comunic-~ción
están ; ne:ste caso e en princípio, bloqueadas e vela_i ternos o
caso do pedódico "Galiza" (tan agard.a9o nalguris se·ctores),
para c"o mprobar ' que' aqu'i ai:ida é mÓi difi'cil ' lanzar unha
' e~pre·sa xornal lstica cun bon cap·ital:, se esa. ~mpresa s.e,
quere ,.sair ·do ·q ue hoxe se nos ofrece. Por outra banda·, as
tiradas dos mei.6s impresos publicados ate agora en gal ego

N<

Así e todo, diante desta situación, coidamos que 0
último que habeda que · facer é cruzarse de brazos se é que
queremos que haxa meios de comunicac(ón galegas e creemos que ainda os pode haber.
A información en galego, os esforzos das editaríais,
espertar poi i'tico do noso ppbo e certa implantación do
galega no ensino fixeron que o i'ndice de lectura en galego
aumentara moito duns anos para acó, anqu e, com o deciamos, ainda siga a ser baixo. De entre os factores que citabamos, non cabe dúbida de que a prensa en galega é dos
quemáis teñen impulsado este avance.

Sabemos que A NOSA TER RA. vai segu_ir a topa_r coh moi-'
tos atrancos como meio de comunicación escr'i-to.'eo:-galego'
7
e de nde perspectivas galegas· e que ainda qw§da un bon anaco
por an dar deica qu_e na nos~ sociedade se poidari dese_nvolver
procesos que na teori'a son "norniai~" pero que ft<:lxe, aqul,
resul ta n realmente chocantes coa· realidade; cáseql!e labou'ra ·
de vanguardá .

o hábito de ler e ouvir en castelán que os i'n~ios . de comunicacióñ · teñen . afianzado fortemente · ao .longo de todo
o século, xunguido a un not ábel procesó de µrbanización da ·
ñosa proboación, fan que xa hoxe sexa de abando dif íciL p~ra
algúns sectores ·d.o público, a lectura en galego, ou, polo menos, que ésta requira un certo esforzo de 'aprendizaxe nuns casos e de adaptación neutros, que non sempre . o 'lector está
disposto a facer.

Agora ben,
como xa diciamos máis enriba, ainda
ha1.
.
.
outro factor q!,Je ten a ,mesma importáncia que os ue
vimos de citar,· se non tem . máis. A fonda división ide~l ó
xica e poi ítica que se ~fa na nosa sociedade e mais no seo
do "galegui·smo~' fai moi difícil a tarefa de con struir · un
meio de . informaci·Ón g~lego porque, indubidábelmente ·
terán que ser ese sectores os que o apqien e soste.ñan. A~
ser a converxéncia óu o acordo moi difícil, mesmo neste
ponto o' que ocurre cos me[os de comunicaci ón galegos
adoita . ser o seguinte: a~ non poderen ter unha forte
basé económica e ser moi difíci-1 o acordo en tre os seus
posíbeis el ientes e . sostenedores, rematan sempre por
teren L!nha forte base ideolóx_ica, moita vontade e pouca
calidade e ~onvírtense, antes de morrer, no voceiro dun determinado grupo (c~cáis isto teña algo de culpa na extensión
dunha opinión, que. identifica prensa en galega con prensa
eminent~mente . poli'tica. Esta opinión conta, por suposto,
co apoio de todos os nemigos dá nosa cultura) .

.TER

Existe, se non no gran púb-l ico, si en amplas mir:iorías
(enquésitos recentes as{ o teñen insinuado) unha necesidade
de prensa en galego e de prensa que npn siga a rutina asentada no iñmobilismo ideolóx ico e na re lat!v·a boa saude
económica da maioría das empresas periodísticas hoxe
existentes en Galiza, senón que represente á Galiza progresista, á queanda a recuperar a sua identidade en todos os
sectores da vida social, un periódico q ue vai axudando
· a poñer os pilares para construir a Gal iza ·do futuro, informando aos ga legós do que pasa "no" e " co" seu pais sen ser
o po rtavoz de nengun grupo nen 'sector concreto da sacie·
dad e. Non é· que nós vaiamos d~fender ago ra aquí a concei·
ción idealista e teórica, da obxetividade informativ a sacada
dos manuais de deontoloxía profesior;lal do periodista que
foron paridas naS' universidades ianquis, pero tampouco non
queremos qúe a liña informativa do periódico defensa oütrós
. intereses que non sexan os darecuperación da sua identidade
por parte de Galiza, tal e como está refflexado nos nasos
estatutos de redacción .
lsto é o que queremos ser, un periódico gal ego que sirva
de foro onde se discuta- a -construción da nosa nación e onde
se informe con claridade e independencia aos nasos lectores,
· de qué está a pasar en Galiza e'n cada intre . O que non imos
ser, e nen o voceiro de n'enguún grupo · nen un órgano de
intoxicacion qu~ contribuja ªº ºcontrol e ailleamento da opi·
ni~n pública.
As garanti'as qu~ lle podemos ofrecer ao lect~r están ba·
seadéls na· nosa absoluta independé~ci~ económ¡ca de cal·
qu'er grupo económico ou dos chamados "de presión" e a
e.mpresa edito· ~ "Promocións CuÍturais Galegas" est á aberta
. a cant~s estean _interesados e poidan . apoiar a A NOSA
TERRA.
A independéncia profesional, en :canto ao x~ito de enfo·
car e se·lec[ona,r ·a: información, está garantizada por uns
e~tatutos de redacci.ón firmados polos traballadores e ma is
. polo Con.sello d.~ Adm_ini.straciÓn e q1:1e· g~rant.izan a inde·
pendéncia ·dos· redactores no se.u traballo ~ máis a orienta·
. dón- en base aos in~ter-eses galegos, da . ¡~formación que sai.a
nestas pá>dnas ... ,Sabemos que a taref§l .n.on é doada-pero coi·
damos que paga. a pena, agardamas contar o apoi0 .de. .to~os
aqueles-que p.ensen ·i_g4al que nos . . ·
.
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