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No coinezo do· novo curso 

«Os xesuitaS 
, . 

e ma1s 
o papa>> 
CHAO REGO _ 
(Páx. 10) 

NAS PAX CULTURAIS 

CEN MIL PRIMA VERAS MAIS 
· PARA GALIZA 
· Achegamento· · . 
á -literatura galega, actual 

A Malafada do Valouriño 
. (CONTO INEDITO DE FERNAN BEL~_ü) 

CRITICA · 
' ' 

·Pepe ... Barro 
Br.assens ) 
Novoneyra . 

.,. ' 

F 

ALU'MINA-ALUMINIO . . 

MultinacionaiS 
' . . , .. 

~. e algo ma1s 
·. (Páx.· 3) · 

.· Crise 
·municipal 
·aa· dereita 

. ,,,.,, _. ~ corunesa 
·. (Páx_. 4) 



·GUERRA VIGO-AUTOPISTA 

A gm~mi entre "Autopistas 
· del Atlántico "e o Axunta-
. mento de Vigo, representado 

polo alcalde Soto IJ.On parece 
que vai rematar, senón todo o 

. contrário, cada dia. vese máis 
. que agardan amdá novas bata
lla s. ·. 

Despois do Scalextric, veu o 
·derribo dunhas· casetas.- Logo 
as quereua·s crimirÍais . da cori~ 
cesionária co.ntra dous conce- .. 
llais. Agora Soto anúncia que · 
de · seguir estas ª-ccións de Au
topistas vai pechar a autopista 

· poñendo direcións proibidas· 
n;:i. entrada. 

. Ver.emos ·quen gana a .. :hata~ 
Ha, "se o .povO traballador ou 
o capital monQpolista " -·como 
di Soto. 

OPOSICIONS 
' EN CHAN'F ADA 

Só un dos op,osit9res que se 
presentaron para Óljter a praza 
de conserxe no grupo escolar· 
N.0 2.de Chantada poido pasar 
a última proba, qtie consistía 
en facer, nun cuarto de hora,

.. unha instal~ción eléctrica q Úe · 
levara ~ unha bombilla : e ditas 
chaves c-onmutadas. 

lla un grupo-de contertólios a. 
un médico, para ser-contestada · ~con- un rotundo: . .. ·¿Qué drrían hoxe . ds-que 

dedicaron a sua vida a Gali-
- "Irnposíbel sen · drngarse. ,.' ' - cia? ¿E os ca p.erderon por 

Non hai 9orpó ·que aguan- · _ ,, ela? ·¿Que diría hoxe Caste- · 
té_o que aturou D. Manoei· lao? ~ ¿Qué comentarios fa- ' 
se.· nqn é estimulado de al- . rfa Otern Pedrayo~ ou .Bó- .. 
~unha forma." : veda ou· os Villar Ponte, ou 

·Emilio F~rreiro? · Ou indo 
- .E segumdo na convérs~ fí~ mais atrás, ¿ql:lé dirían Ro-

. ~- xose · referéncia a como Felipe salia ou Curros ou Murguía? 
González ynfermou eh. só tres ¿Sentiríanse ledos con esos 
.dias.-· Ü .mesnio_ lles_pa~o-U a du- ~cento- trint~ mil votos .dos 

, tros lídei_:es. ,. . - :nacionalistas, espaliados en 

._ 

A OTAN E 'O$ GALEGó.S . 

En · círculos militar'es fálase 
dá aport.a9ión . que o , Estado 

- ·Español lle faga á OTAN can
do .se inaterialiée a entrada, se 

" algo · non o remedia,' claro. 
A.Puntan estes rumores a que 

" será -un batan~:m ácantoad.o n·a 
Cbruña o que ficará baixo o 
mando directo da . Alianza 
_Atlántica. En caso de calquera 
, urxéncia ·vai ser esta fropa a 
que ·sexa movjlizada in.media
tamente para intervir- en -cal

·· quera· conf1ito · mundial non' 
. que · :se · defendan os irrter.esés 
capitalist,as. 

·· Outros rumores aponta ban 
por outra · han~a:_ "xa verás 

. agora cómo nos mandan facer 
o. servici9 aquí en Galiz~ ~nos .
destinan a todos-para 6 mesmo· 
batallón. 

catro · partidos? ·¿ou esta-' 
rían tristeiros e saudosos o 
ver .que· coma sempre o 
triunfador vai gobernar Ga
licia dende Madrid? 

O dia seguinte do triunfo~ 
como . na época ·de ·Besada·, 
ou de Montero Ríos, ou de 
Bugallal, cehgaban os 
comentarios dos · . xefes 
dende Madrid. Os xefes sa

. ben decote que aló lonxano 
está o país conquistado, e 
ateigádos do ra-zoable orgu
llo, fan grandes gabanzas dó 
bon_ pobo galégo, tan mansi
ño il, tan_ afeito os que viven 

-en Madrid, tan ademirador 
dos ric-os, por algo son ricos. 
Nos a ~migrar, que e-o noso, 
a- sair cediño o mar, ou co-s 
bois a arar, eslombados 

'sóbre ·a terra, que é o noso, 
a . ademirar' os madrileños 
coo -.aquél seu acento que 

~- fai peñsar nos anxos µo ceo. 
As ferramentas que •lles de· 

ron para realizár a tarefa era 
unha navalla qi{e non cortaba. 

O . úniQo opositor que deu 
realizado· a proba no tempo 
asignado iba xa provisto de na-· 
valla e até algúns dos descalifi- ' 
cados afirma que tamén leyaba . 
uns alicates. Algún iba máis alá . 
e de.cia que a riavalla era a do · 
proprio Alcalde de Chantada 
que a "deixara · esquecid~ · ná 
cántina que q opositor apro

rros animand'o aos parlame~tá
rios deste partido que intervi- _ 
ñan no debate. Unha vez-·rema- ·" 
tado este~ os asistentes á . reu-:.
nion rta sé foronse de · viños po- . 
los bares da' jua. de Elduayen. ·· 
A xente ·que os via ese dia 
acordabase da hoite do 20-0 

' caµdo a citada sé estaba va~eir~ 
e ,os centristas non se <l:eixaban Á ESCOLAD~ N~ÜTICA 

Nos, pobres de nos, falamos 
m~l, falamos o · <liorna dos 
parbos, dos vencidos, pero ver. 

¡Hai que ver qu_e custa con-
¿D~OGOUSE FRAGA? seguir · .info'rmación en Galiza 

_ se fálas en galego!. · · 

..._badó ten en Belesar". · 

.Todo . o mundo cgfiece . ?· Na Escala Náutica de A Co-
gran esforzo que Fraga reah-~ . ruña d' ' - -T· , -d. · d t · d - . eronnos, -ao raves 0 . 

. ~ zou- · U;.ran e a pasa a campaña . t l'f · · 
1 't 1 . 1 M'f t . . e e ono- mil revrrav;oltas para 

e_ ei ora ga ega.· · 1 .1~ ras mi- t ·acabar por dicer que o dado de 
tm, cea tras cea~ qmlometros e . · . . · · 

· · , . · .
1
, "t . . . ·cantos alunos tiv.eron no curso 

ma1s. qm orne ros. ·· 1980 1981 d-. d · . _ - - . non se po 1a ar 
A UCD' DE VIGO ÁNIMA ·. Moitos preguntábanse como por ese meio, que ~iñamos que 
DIANTE DA -T~V. p9dia .seF que Ún honie da ·sua - . -ir pe~soalmente (De Vigo á 

o pasado élia vÍntenove , du- . e~ad.e poidera resistir 'ta~to, Cor.uña). · 
.rante o .resume '-. cl~ debat~ da - amda ~~ndo en conta ª sua f9r- Así nos- yai, con xente cu-
OTAN na -sé de UCD .en ·Vigo ··.' ~eza ÍlSlc~. . nha ~,enteira visceral a 'todo o 
escoitábanse algo_ asi coma be--" Es~a ,mesma· piegubta facía- qu~ se~a galego'ou·en galego. 

- xa estiveínos treséentos 
anos representados por 
Zamora, agora melloramo~, 
e estamos nos outros · tres
centos anos en que os no

. sos xefes viven en Madrid, 
mais .ternos que se( optimis
tas,. débense estar cumplin
do eses trescentos anos, e 
logo seremos rriandados por 
xentes que o non depender 
de Madrid, poidan esixir o 
achego pra nasa agricultu
ra, ·cáladeros pra os nasos 
barcos, prot.eizón pra as 
nosas industrias. S_i Francia 

, pecha : os seus mer.qdos as 
~osas mercancías, ·que Espa-
na p~che o~ seus mercados , 
as mercanc1a,s: francesas -
't l' p . ou 
1 a ians. ero as conserv . - , . as 
~o~ .son os c1tncos,· nfo Ga-· _ 

· hcia e Valencia. · · 
Xa zjon faltan t~ntos anos· 

. pa~a que os ricos, falen ta
men c?.:11ª no~, como os 
campesmos, como os arte
sans, como os obreiros · co
mo os intelectuais. Xa ~st~ -

. mos .fartos de se nos trab-u
car a lingua fronte os seño
res o querer falar coma eles 

. ¿En qué se vai falar no Par~ 
lamento galega? ¿Na iingua 
do pobo ou na lirigua dos 
señoritos? ¿Falarán · os de 
AP en galego? ¿E os da 
UCD? ¿E os nacionalistas? 

· ¿Qué ~andarán os que . 
mandan dende Madrid? 
¿ Cántos centos de anos nos 
faltan para que os galegos 
tomen conciencia da sua ga
leguidade e sepan que só cos 
seus atributos d g~legos 
s.erán homes enteiros? ... 

Vl'DAL ABASCAL 

HOJAllWNES 
V 1 O O 

OGALEGO 
NA ADMINISTRACION: 
ACORDOS POSIBEIS. 

.-.. Duas causas hai nos 
acordos da Corporación de 
Redondela que quixera suli
ñar. Primeiro, o feito de ser 
"·acordos pÓsíbeis" , viábeis, 
f óra das declaracións teóri
cas-. Segundo, os votos con
trarios de UCD e Coalición 
Democrática á aprobación 
dos mesmos ... 

... E digo eu: ¿Non hai 
discriminación cando se 
atranca désde o próprio Po
der calquera iniciativa nor- · 
matizad ora . dun deses idio
mas considerados oficiais 
-polo Estatuto- , a língua 
própria dunha comunidade", 
maioritária, historicamente 
castigada? 
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ALUMINA-.AL·UMINIO · 

Multinacionais e algo máis 
"O tema da crise é unha 

mentira, sacouna ese periódicO' 
para vender máis xa que se es
tá facendo sensacionalista", 
decianos un portavoz de Alú
mina-Alumínió referíndose á 
notícia aparecida en "La Voz 
de Galicia". 

Pero ·segundo outras opi
nións recollidas, a finalidade 
da notícia era moi outra, -an
que estas informacións nun~a 
coinciden. 

. Para uns, a información apa
recida sobre a crise nesta em
presa foi sacada á rua no pe
ríodo electoral para así cues
tionar a xestión de UCD nesta 
empresa. Non hai que esquecer 
que o Director pertenece ao 
Execuiivo Galega da UCD e 
que "La Voz" está vencellada 
estreitamente a Alianza Popu-
lar. · 

Falan tamén alguns de que 
o que se pretende con .estes 
anúncios' de crise é lograr c;on
trapartidas por parte da Admi
nistración, A prime:ira delas xa 
viria dada pala "tarifa especial 
eléctrica" . o seguinte paso que 
quere dar a empresa, segundo 
as nasas fontes, é acollerse ao 
"Plan da Gran Area de Expan
sión Industrial de Galiza". Con 
_esto lograrían que a subven
ción fose oforgada por -in ver- _ 
sión e non por posta de traba- ·. 
llo, xa que a inversión feíta 

pór pasto de traballo ascendeu 
a 40 millóns, cando o normal 
seria de dous millóns por" pos- _ 
to. 

ENFRENTAMENTO ENTRE 
AS MULTINACIONAIS 

Hai quen afirma tamén que 
todo este revó levantado a ca
rón da crise non émáis que un 
pulso entre as . duas empresas 
que proporcionan a tecnoloxia 
de Alúmina-Aluminio: Alean e 
Pechiney. · 

Estos dous .grupos multina
cionais estanse disputando o 
mercado e~ropeo, trasladando 
aquí o enfrentamento pala su
premacia .mundial no sector. 

Primeiramente era Pechiney 
quen máis tecnoloxia aporta-

ba, pero agora esta quedou su.; 
perada pola trasnacional cana
diense Alean, qÚe ofrece unha 
maquináila moito máis avan
zada. 

O anúncio da crise fentaría 
favorecer a Pechiney: 

r 

NON PASA NADA 

Segundo a empresa non 
existe a referida crise, e tod,o 
foi unha manobra periodística 
para ·&umentar as vendas. O 
úoico que é certo é o despido 
de · obreiros efe'ctuado por al- · 
gunha empresa de -_ contratas, 

- pero "isto_ non ten que ver na
da, connoscos. -E · como se ti 
chamas a un carpinteiro para a. 
tua casa ~ ao -acabárseche. o-

RADIO GALICIA 

San ·Pedro de Mezonzo, 3 

Hai alguns dias,. aparecia no xomal "La Voz de Galicia" unha 
información ~obre .a crise na empresa Alúmina-Aluminio. 

A moita xente sorprendeulle, sobre to.do: os titulares. 
A xente pregúntase o por .qüé deste artículo, se é ·certo 

que hai crise e que é o que reahnente pasa nestafactoria 
. da costa luguesa. 

Neste traballo inlos tratar de aclarar, polo menos en parte, , 
· · alguns destes_ interroganfes. 

tiaballo o botas. Ñon haí ·máis 
cr~e que a do sector en xeral. ,,' 

Nós non pode_mos afirmar. 
que haxa ou .non haxa crise, o -
que si é eerto e que os pro ble-:- . 
mas do sector do alumínio son 
fictídos e dirixidos xa que as 
empresas multinacionais con
trolan tanto o mercado como 
~ tecnolo'xia ou as matérias 
-primas ... o que sí ocurre é que 
nun ,determinado momento 
queren xogar . cunha fábrica ou 
país. Un dado importante· a ter 
{'.n conta é que tarito ~echiney 
como Alean, están amortizan- ' 
do as suas inversións, vaia ben 

, ou maf esta ·empresa. 
Todo seria un desequilibrio 

cara a--- fóra~ tendente -a lograr - -
·abaratar os précios nun deter-
minado país, e así fund'ir . a 
competénda. ·Pode ser o xogo 
de Pechiney. · · 

' A MAFIA DAS CONCESIONS 

Pero de Alumina:-Alümínio 
non se· pode afirmar que estea 
en crise, quen están sori. as em
presas cóncesionárias e disto a 
culpa tena a própria A.A., que 
permite que existan,as mesmas 
que en Almeria, Valladolid 
etc. pero operando con outro 
nome. -Segundo diver_sa~ fontes 
sindicais consultadas, a Alú-. 
· mina-Alumínio sairialle moito 
ináis barato eontratar obreir.os 
qÚe siarllo ás -concesionárias, 

. xa que moitas veces estas co
bran por übre:iro ·cinco· veces 

· máis que D que lle costarían á 
. . 

empresa e o -que fan é sÓ poñer ~ 
a man de obra , material e, as 
ferramentas é A.A. a encarga
da de p_roporcionalo. 

O· q úe pasa é q ~e detrás des
tas . empresas mfrvesé un ha ver-

. dadeira máfia .con contactos 
dentro dos mandos de . A.A .. 
Todo empeza xa polas contra
tas nas · que _se cometen imha 
série de irregularidades que 
son próprias destas licitacións 
e están n~ men_te de tod9s. 
J 

. OUTRAS IRREGULARIDADES 

· Pero estas non -son as únicas 
irregularidades que se come
ten. Tamén se ,afirma que da 
empresa saei1 rodamentos pára 
tornear, que lago 'de pintados 

-. e torneados voltan entrar por 
novos. Todo porque alguén, 
que tarrién está en A.A=- se lle 

· ocurriu poñer ao lad-Ó . unha'. 
empresa, de· "neu~áticos". 

Pero todas estas irregulari
dades que andan na "voce po-

· puli" e moitas máis" que se pQ
deria-n enumerar, ainda se po- . 
den' quedar 'cortos; as multina
cionais na s.ua loita polo co_n
t.rol do mercado poden chegar 
moí lonxe. Outros intereses 
que non sexan o~ seus nunca 
son tidos ·en conta. Calquer 
pro xecto é na sua man unha 
marioneta que baila ao son do 
mercado . mundial. .Alúmina
Alumínio non é unha· e~cep
dón. 

ALFONSO EYRE 

¡A ·RADIO! 

Santiago de - Compostela 
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~:, * A· inéficáda da dereita.: ma~té.n .estátié·a a situación do , 
:~A:ih:ntatlien to. · . ·· . ·'.. · · ·- · . · · · 

· ;~:·;:· . ;.A Ineficaz xestión deXaquin L{Jpez Men~ndez _ ~o -frente 
; do '":.'Axuntamento, xunto _coas disensións· !.µtemas no seo qo . 

~ ·· séu~ t?a.:rt•do_, a. UCQ, provocaron dias p~$3dos a primeira .. crise 
. "uiu'ni~ipal forte na cidade . herculina desde que se rompeu o 
· __ ··pacto da esguerda. As divisións na UCD dos conceilais Meilán 

·e -Rlpoll, -firmes puntais do actual equipo 4e goberp.q, caos-
. rá:n .p_(!,S: próX;iinos dias, . sa~vo un cámbio únprevisto na sua de
, cisión;·· ª ·' .perda do posto de cdncellais e de diputado" -provin-· , · 
'<~i!ll n.o c~~o de ~eilán Gil. · · . - · 

· .,, · A dereita coruñésa, e máis. pr~»blemas iñáis · acu.ciant~~ da 
concretamente a UCD, que .ciudade. -Ap movimento vec~~ . o'·~SOE . J>UXf;>.· n~· marí d• UCD ~ - al~ldiá da A Coruffa tras criti~ar 

· non pararon nos seus ·ataque·s e - · ñal trata de marxitrnlO: eunha ' . agrlarñepte ao .. ·nacionalistjl [)omingo~ Merino. Agor~, tras o fracaso d~ ac
. boiGot contra ·a xestl'ón muni- · le.i . dés~rnrtinátÓrüi ~e· só,: se p·o- ···· tua1 9oberho ·muniéipa1, andan· na. percura de colocar de ah:alde a un .dos 

seus. · .. .;\pal de Merin«,_, estase vendo d~ dicér que fix.o xe-stións p~ii-a 
d~sbancada·. pofos problemas .. amplfar "º:. aeroportb "de .Alve- . poÜ . coristitaj_e:ti- un , firme .- ~ da UCD corunesa e máis con-

;!bda Cidade~ Desde que a. · UC:O -d,ro·; ·que agófa,' lógo -., aas. el~i- apo!o :. para López Menéndez, . cretamente en enfrentamen.tos 
·" ~onseguiii, · grácias .á desuniori cións," volta atopar ·pfobfomas, ciuen rion qudou en calificalos 'persoais con outros concellais 

da esq:Uerda,-coloqar· o. seu can-· e. lÓgo tramit~2ión de asuntos . 'de·, "ni'áis fif.in.es puntais". P .. do proprio partid·o. 
ididato para .alcalde, .non foron mai's '( ou rri~nos .rutina.rios. A Alcalde., ·iu:in ''. prin'dpfo, dixo -
·capaces de ciar ·solución a nen..: · própda 'd,inámiéa do -ª?'lmta7 que ~ 'l_ non _admitirla as dimi- 

.. gim ·dos problemas. Saltan- { menfo viuse .nos. últimos tem:- sións e clÍ~gou ·a p.edir contra-·· 
miffa.memória a situaci6n irre- .pos--ag.arrotada . p~se á .soítura .partida·s :· ao Comité Provincial . 
guiar do Mercado de· Frutas, as qué': sobre de Jodá o PSQ'E e -do seu partiqo_para evü'ar que 
contradicións ·_ do uso do gale-· outros ·grupos' en t~oria da.·.. se marchasen.;· ·p~rn paree~ que 

- .. gp, ª' pasividade na . hora .· de oposidÓn/ lle deixaban ª9 Al- a decisión. é vrevocá!Jel, cp cal 
~efaborar o nomenclator, o non , calde para actuar; · a xestión · López' Menéndez queda ·coxo 
: norn~amento de instrutor para .. rton. iba jJara~ 'qdiant~. e parece <liante ·da xeSi~ón actUal. . 
tver . ·as irregtilaridádes, . ·º 'non ' que dá voltas arredoi" do . mes- . Ainda qµe os qimitidos non 
funcionamertto de· nengunha . .nfo · punto .... Caiu no pozo~ do fixeron decÍaracións -públicas, 
das comisións. especiais ... Xa- · · cen.trg. ~ . a sua. pp~türa parec_e q~e xa 
quín Lóp.ez .. ·Menéndez; o al- · ... fora "tomada denantes. ·das eleí-
calde-, man'tivo o cargo para .DiMISIÓNS CLAVES cións . ao . faitnanet9._,__ Gal.ego. 
posibilitar loitas parciais da de- Fontes .próxiinas aos dimitidos 
r~it'a coruñesa, pero noh fixo No actuaJ · gob~rrio iñu:rti.ci- .Jconfirmaróh que 'as causas s.1-
nada en prol d~ soluciopar os pal os' concellais Meilán e. Ri-· tuanse ñas d~ensións internas 

. ' 
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¿GOBERNO DA 
. ESQUERDA? 

'A desunión da e-sq uerda no· 
Axun'tamento coruñés fixo po
sJbel a p.erda da alcaldía que 
resentaba · o nacionalista Do
mingo M.erino. A partires deste 
momento ~s distáncias entre 
os grupos da oposición acre
.centárofrse e súcedéronse os 
enfrentamentos con asiduida
de: - Pero ante o cariz que to
man ·as cousas non se ·de·scarta 
un ,posfbel pacto-. no · caso Q.e 

· f!Ue ~ .. : cri~~~ ,ce?tr.ista .:...que iri
. _c~~so-. preyese que s.e.-- pról6nga

, . ra cos sucesor~s ~dos concellais 
· actualmente dimi tidós~ leve . 

dimitir ao Alcald·e. · ª 
, . Nesta situa~iÓn, os nacioil°a
Hstas teñen a chave,, xa qu'e sen -
os seus vo1os, o PSOE, paFtido 
de esquerda _ con meirande· nú-

. :rqero. de concellais -:-seis- rion 
- ·pode acceder ao posto .. (Re.: 

. cordemos que a distribución 
; de con_cel:lais n9·Axuntamento 
. é:· · 8 UCD, 6 PSOE, 4· AP, 2 

PCG, ~-EG, 2 PSG, 2 BN-PG e · 
1 PG). Segundó rumores, 0 
PSOE poderia estar interesado 
en colocar coefio ·Afcalde ao 
seu candidato, -'-ben ·podia s~;· 
Enrique Carreira- pero non- . 

. esquezamos que a akaldia asig
nóuselle . nos pacto~ da esquer
da a Domingo Merino do PSG 
-naquiles momentos número 
un de Unidade Galega-. Pare
ce lóxico que os nacionalistas 
non vaian renuneiar á alcaldia 
sen nada a c-ambio ou millor 
dito, teñen dereito a Conside~ 
rar que o posta de Alcalde lle 
corresponde ao representanté 
d0 PSG. A pasividade do . 
PSOE dividiu á esquerda desde 
antes da dimisión de Merino e-· 
non ten moitas posibilidades 
de unila neste momento . 

MARCO -BREIXO. 

. ¡ ¡xa extán á venda .os números O, _l e 2! ! 

-liEtl ·suscripción por un ano '(6 números) 
1.200. pesetas._ ,. 

.._,.__~--'-----"----'------' . O ENSINÓ, Apartado 1.102, .9urense . . 
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COJA-VIGO 

O-·que -costa . un _semáf orb 

Os estudantes e os seus pai$ tomaron as ruas. Sinalado cunha flecha, o lugar ~>nde estaban a ser instalados os semá- · 
foros de Coia~ _ 

O pasado mércores dia ·2s de outubro tivo lugar na Avenida -
· Castelao de Coia-Vjgo un suceso que ia traer . fondas reper

cusións na cidade do olivo. 
Un neno e duas rapazas eran atropellados por un coche que ,. 

circulaba a uns 80 quilómetros por hor~ segundo estimaron 
algúns viciños e que non respetou o paso de peatóns qu~ hai 
frente ao instituto. Os tres rapaces foron lanzados con forza
contra a estrada, ficando en moi grave estado. 

llóns. 
· Os viciños ·pretendi_an que o 

Axuntamento instalase outros 
dous; destes,-ún iria frente ás 
casas do . -g~upo '~Cristo d~ la · 
Victoria". e o outro na Rua· 
A Estrada,. pero ta_mé-n andan -
algo dívfdidos en iso. 

.En todo o que vai de ano xa rroquias, San MartiJío e Cristo · 
se levan cinco accidentes na da Vitória .. Sobre isto, · dias · os VICIÑ'OS, 
Avenida de Castelao, antes -de atrás declaraba o concellal de 
·samil, e son moitos máis os tráfico do Axuntamento vi
que ocurriron ao longo da gués Carlos Núñez., que "non -
sua corta vida. Nestes cinco, se pensa en poñer un semáforo 
xa van dous mortais. cada SO me'tros", mentras 

O problema básico xurde da unha multinacional da alimen
non existéncia de grupos se- tación, ALCAMPO, que mon
mafóricos nos cruces máis im- tou en Coia un dos seus hip'er
portantes desta avenida coas mercados, inst~lou · pola 
ruas que entran e saen no bá- _ sua· con ta tres grupos semafóri
rrio de Coia, nas suas duas pa- cos por un valor de oito mi-

DIVIDIDOS 

Así, -temos que os habitantes 
da parroquia da· márxen es
querda en direic~ón a Samil, da 
parróquia do Cristo da· Vitória _ . 
prete:r:iden qúe se coloquen 

, todo ao longo da avenida e né) 
sua mediana, vallas metálicas 
e semáforos nos sítios básicos 
-cnices- ademáis dos que hai 
que poñer .nas proximidades 

· A Avenida Castelao vaieira de coches, semellaba un paseo· ou uriha rua do 
Maio francés. A xente tomou como· prÓprios os carrís da-circulación. 

..,__ 1 ,,. • • • 

·as suas. mais ou xente riiaios. dos · institutos e· coléxios. Pola 
sua banda, ·os da Asociación de 

. Viciños 'de ·coia ·éstáií ,en . - "' A po~9ia non cargou ei:i 
.principio en contra das vallas nengún momento, por mais 
e · pretenden -111áis semáforos. · que ª sua preséncia foi cons- · 
No-_ ponto que están dacordo é tante · en- todas ás barricadas 
que o tema necesita unha solu- levantadas e conseguiton que 
ción.urxente. non se fixeran .o sabado · dia 

-, 3 1. Ese dia, os viciños, para 
Hai quen propón como solu

ci6n a medio e longo prazo a 
construdón de pasos subterra
n.eos, xa que hai t~rreo daban- · 
do pata facelo~ -sen ter que 
cortar o tráfico en-nengi.m mó- " 
mento. 

As movilizacións foron moi 
iillpórtantes desde o mesmo-_ 
momento -do accidente, qor
.tandó . o· tráfic9 en toda · a 
avenida,- tanfo rapaces_. como 

ter a circulación adicaronse · 
. a atravesar a rua en grüpos nu

- merosos e ·cada moi pouquiño 
tempo. 

- Pára . cando xa esta edición 
e_staba pechada, existia a posi- · 
bifülade dunha manifesta
ción para mostrar -unha vez 

· n:iáis- a . protesta. Os semá
.foros do hipermercado están 
xa listos. Agora ·hai qrte espe
rar o resto. 
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Nas· d,emocrácias ~~rmais, .ao marxe cfos partidos políticos. · qu~ -, 
teóricamente . regulan a participación d~s cida~áns nas ·tarefas da. 
Atlministración, . existen os "grupos de ·presión", -ou sexa, -grupo$ · 
que exerc~n sofüe dos pai'ti_dos e direCtai:nente .sobré dos cidad~~s 
unha presión 1que reduce i> exercício d_a lil:i~rtade. Cao~a máis.·dis-

~ ·táncia· bai entre a realidade social e a· i.nstitucional; maior interven- · -
~ióo· dos grup·os ~e presión; En Galiza ~ride a re.alidade social está 

'.encorsetada, que_ non . asumida, polas institucións es.tatais, ·os devar;i-
. ditos grupos teñen un espácio amplo pará as suas coaccións. Asi o 
demostraron nas pasadas eleicións do 20-0. · · ': · · .' · 

. O .primeiro e fnáis decisiva grupo de presión é a Confederación. 
Galega de Organizaci·ón·s Empresariais (CGOE),_ parte da CEOE. A . 
forte propaganda ·eleitoral destes empresários lévaba .. sufíciente- . 
mente. erara a busca de . votos para a dereita española . . No_n facia 
falta ináis que saber ler, pero hoxe ternos dads}s sobr~ a ,nosa me.- · 
sa de c;óm·o _.O$ empresárhn, presididos por. Ferrer Salát, decidiro".' 
apoiar · só · a·. déreita ~e AP e · UCD ·e negarlle todo apoi<r a(>s · part;i'- ~ 

· do~ nacionalistas, incluido · o Par:tido Ga1eguista. Habia · alguns · 
membros· que apostaban polo PG, .péro predóminou a decisión ad-

- ve.rsa a este partid~. 'que para os re~tantes e~pre$ários ñon repre~ .. 
séntaba alterna:Úvas iguais ás do PNV e ~IU~ . · · . . 

Unha decisión de tal envergaCtura non pode pasar s·en que o povo 
galego ·a-: pondere : si_gnifrca quit"r apoio·, confianza, a-canto proéede 
e nace en· Galfaa . . d\lor:i sabian perfeitam~nte tah~s empresários que 
AP, .ao presentarse coas prumas de 4'rexionalista"~· empr~gaba ~n. 
·disfraz a descubrir por calque~a? · C:Cómo van ser c~paces . agora de · 
. sentarse ria· mesa de negociacións sindicais estes · empr~sários? Nán 

' negarse a· faceto co.a 1 NTG e co'a ·csG? E mesmo CCOO teñen carta 
, de galeguidade moi por enriba de AP e de UCD. Sabemos de empre7 

sár'ios que se negaron a págar u cuotas asignadas para a propagand_a 
da CGOE; sabemos de que_n ~en siquera está na CGOE. Pero do res
to tem.Qs que pJantex.ar .c.ruaménte que ~ª CGOE act_ua ·~e ~ó11.1plice 
do imperialismo. máis oscurantista~ de pura transmisora . das ordes 
das multinacionais de USA e_o Mercado ·Comun. A Galiza trátaselle , 
como á~ periférias máis . s ... perexP,lotadas. ~ra sabido, ·pero· agora · 
queda máis craro. · . ... · . 

A forza doutros grupos tampóuco estivo ausente o 20-0. A mili
tar e policial' anda acochada na espera· dos resultacio.s do xuício aos 
respon~ábeis do 23-F, entón saberemos se é p~síbel .algunha liber
tade de expresión neste p~ís. A lgrexa é Óutro grupo· de presión 
désígualmente actuante en Galiza,. nas zona,s rurais teh máis cap~ci
dade e exércea máls que nas vilas e cidades. Baste· d~ momento di- _ 

. cer ·que'· a lgrexa oficial aconsellou votar nestes c9mícios e que al
.gu~~ dos 1seus xerarcas advertiron ·aos fieis comra 9s partidos que 

.. eles alc~m~n <Je · m~rxistas., 1-amen ·que certos xerar.-eas riiost~aron 
·sumo disgustó pola preséncia en partidos nacionalistas de persoas 
moi ligadas á ·lgrexa gu ·~que certos par,rocos non só _cearon con 
fraga, nqn só ofreceron a sacristia par.a r:espostar ás dificuldades 
de d_ecisiór;i por un ou outro pari.ido, eregos e relixioso~ que -~exen-. 
tar:i , coléxios, enviaron circulares J:,en das AP f!'ts (pais de -alumnos} 
ben ·confederación' de ·C(!ntros de .t:nsino, nas q-ue se excluia· prác-· , 
tica_mente . a todos os partido¿ de esqueréla. O nacionalismo .,tivo 
en cqntra . á lgre,xa oficial. E sabido que certa minorfa cristián de 

· -· Galiza defende -as· alternativas socialistas e ¡is nacionalistas por 
suposto. Pero n~n· son nen se comportaron como grupo-de pr~sión. 
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Qt.iixera;' . nesta ·nova· . et_ppa ; do 
sem~an'ário, aportar algo. das minhas 
opinioes e inquedanzas aos l.eitores " 
de A Nosa Terra. :. -· 

· Trata-s_e, pois, de~ justificar .fxus;_ 
tificar) a minha -lingüistic..si neste in- . 
ti-e ºhistórico para' a superfiven~a do 

. - ' nossó . idioma;· .a mal chamada ."lu
-:-- sista"." .breio. é a. ·.única vi~_vel para 

. - um idioma . como O: noso. Arrecan
tado dé "castelhanismos" innecffsa- · 
rios. A unica-mane ira. de que o r)oso 
idimna nom morra, é . nom ~forzºan
doo at6e as "augas'' -do·castelhano.: 

'_Pero da"-me a . impresÓrn que os 
·maiores nenügos do gálegé> som, 
precisamente, ·'isses que em .tudo 
olham-o "ouro de Lisboa;'. . . . - . ) 

Por exemp"lo: quando sé cQme-
. _ zaba a escr!:!ber· os' plurais de· fórm·a 

"gafogo-portuguesa", lembrar{ yocés 
"' o pó que-... armarom · os '.'anti ~ius-is-

tas''?' , . 

Dizem que escrebér "min~ráis", 
"pluráis'! etc. era e~screber em Por
tugué_s; que o. séu era escreber "mi

-nerales", "plurales" etc. ·ern- fim, 
' queem re~lidade osseus ar,gumen- . 

t9~· eram __ bem descarados e· colon_i-' 
zantes -ven~se_-me agorá á memoria 

. o· sL· Carlos Casares~ que fai pouco 
".lim um livro dél~, que milhor .pares- · 
ce um· -''pachanguerismo" lingü°isti-
co "castrapizaQte':..e bochornoso. 

Senhores "castra pistas", eu que
ra recuper_ar para o dioina galego a 

.. dignidade q~e \/'océs lhe negam~ 
---Com_tuda pumildade-

. Gastelao dixo: 
: ' ... O Galego vive e fror~ce en· 
Portugal" ... -l,..embran;?- · 

Eu quero escreber. o n.oso idioma 
com os dr'grafos NH ·e LH, pero vo
cés; os que poseem os periodicos 
traauc~-n-me.: ' 

E senhóres eastrapistas!, o escre- ; 
ber '·'mulher" ou .;;organiza9om" 
nom coristitui outra cousa que re

.. ' ·~uperar a dignidad; idiomatica da 
· :-'·nosa ling~a. E que - povo (pobo) 
- - riom fol umha recuperácóm? 

Desd~ a minha curta experiencia 
,.de ~'esc;;ribidor" ~ficionado_ tenho

, me · 1evado bástantes . "contratem-

. gonhosas .. : .. 
~As orqúestas·.que ~nimam as fe.s-

tas galegas, algo · escalofriante: Os 
milhor_~s · embaixado·r:~s. de Bias Pi
~ar .andam sóltos por tu.do o .no.sO 
pa(s -pensaba eu- ,._ 

· Vicente Viqueira:· (l918) - · 
• • • 1 1 .• 

"Insisto. · mu.itó na prfografía,_ 
porque- elá terá., unida a purifica.-' 

. ción da 'lingua, unha vi~tude maxi
xicq: fará da nosa fala campesina, 
isoladas pobre, unha lingua univer- , 
sal, de valor· interoacional e . instru
mento · de cultura. Ademais capaci
tará .a tod.Ós os gal egos p·ara leren o 

'\ . 
Portugués" 
. Seguindo com as testim'unhas de 
pe~soalidades htstóricas, volto agora 
de· novo a Vi 11 ar Ponte: ( 1920) 

·"Gal.iza considera o .Portugués 
como o galeg() nacionalizado e 
moderniiad9" ... 

A tudas istas opinioes ünirr'a-lhes 
a dé_Garballo Calero: 

"O Galego debe homologarse, 
. no posibel, _as formas cultas do 
romance occidental da pen in
sula" ... -no livro, O Galega 

- Hoxe- · 
Alguém pode calificar de simples 

"regionalistas" a estas pessoaliqades 
·inquedas polo futuro do idiorna do 
seu par's?, eu penso qu_e ninguém. 

·Cada ·vez que leio na prensa as 
enormes barbaricfades que os senho
res da ÜCD estam a fazer coma lin
~ua dos valencianos da-me pena. 1 n
cluso chegarom a inventarse umha _ 
ortogrcifr'a "artificial" para quitar~ • 
lh~ ao "catala·rñ~' de Valencia tuda 
semelhan~a com o catalam do resto 
das ·z.oas catalano-parlantes, (Ando
rra, Baleares, Catalunha norte, Ca
talunha et.e.) 

Pero mais pena me da olhar co
mo o~ pr.oprios galegos (alguns) -e 
quedam e?<cluidas aquel es que · por 
simple "fobia" ac¡entifica rechazam 

rio! 
Pero eu repitovos aque.lo de 
'~Mentras Portugal exista · 

' . 'o gal~go n9m morrerá" -' . ; 

-José f!a .. ~ón Rodrr'guez ·fernández 

.- · Maclrid-22 

Acusamos recibo de duas---cart 
d 

. . , as 
a emrgracron, unha delas desde Eu-

ropa e a outra desde América. · '· 
·· A . primeira · é obra do~ xornárr t 

· , . / ' S a 
da_ Deutsche ?ress Agentur e Pre-
sidente . do . C.ehtro · Galego · de 

. . ~amb.urg_o, o galego Xosé -luis 
. Iglesias~ " C.o~rifcanos . a sua impo
sibflidade de votar por correo,pese 

. a normativa legal ~_?<istenté - para as 
votación s. 

A lei di que,"aos residentes· ausen-
tes no · extranxeiro" seralles 

. rem_itida pala Xunta Eleitóral ·de 
Zona, durante os tres dias seguintes 
á proclamación das candidaturas 
a documentación, sobres e todas ~s 
papeletas das candidaturas. 

En to~:Jo caso, o señor Iglesias 
non poido votar xa que da oficina 
de Correos de Cambados saiu a do
coumentación o dia trece de Ou
tubro· e chegoulle a el o dia 21, .. un 
dia dispois d·as eleicións. Primeira 
ilegalidade. A segunda, moito 
máis forte, inexcusábel na tardanza 
de trens, avións ou barcos de co
rreo, é que só lle enviaron unha pa
peleta: a do Partido Galeguista. 

Concluie a sua epístola Xosé Luís 
'-Ylesias diéindo que a c-onclusión é 
erara: "aos q_uedetent_an o · p.oder 
en Galiza non lles convén q_µe voten 
os emigrantes". 

A segunda carta é obra do profe- · 
sor Xesús Cambr:e Mariño, galego da 
Üniversidade de Puerto Rico en 
Ciéncias Sociais. Despois de facer 
unha reseña da etapa anterior de 
ANT,segue dest~ xeito: 
~"Como non teño informacións 

-a realidade "galaico-portuguesa"
que se inventarom a atual ortogra
fía galega,. totalmente f.icticia e dia
lectal -falo de quand_o os escritores 
galega~ comezaram a esc~eber, des
pois da decadencia, sem ter em con-

pos" com os "tradutores" das pu- ta para nada a grafía histórica, 
axeitadas e ao dia, non sei con moi-
ta certeza como se presentan as 
eleicións ao Parlamento galego, . bli~a~oes ·galegas. C\.lriosamente ta- quando o galega fora lingua úníca 

' máis 'rne trad4ciram,_ inclúsá ·incu- de Galiza; e que segur'a sendoa em · aunqµe xa supoño como ·andarán as 
rrindo em. east~lhanisroos involuntá- · Portugal- . 

cousas dado o contexto. Por aqui, rios, fo'i na ·iniprens~ Portuguesa. Si por umna parte, a estos escri 
· o Consulado Xeral de Hespaña ·- Lembram a Villar Ponte?. Pois. tores lhes debemos a recupera9om 

dize.:a: ,'; . , do actual idioma da Gal iza. Por botou uns anúncios na rádio falán-
·" ... O' Galego nón morrerá, /outra, tambem lhes debemos a doll~ aos galegas residentes que se 
memtras viva o" Portugués';... "desfeita" dum idioma universal • podr'an inscribir p~ra votar nesas 

Pero na Galiza os "coretores" que ele·s convertera~ ém dialecto a eleicións. Fun facer xestións ao 
te,nhem muito celo Rola súa profi- meio caminho do espanhol e á mes- Gonsulado e aló, un homiño' que 
sóm!! ·... . . ma di_stancia do autentico "galego- dixo ser de Porriño, informoumede 
Lembro-me quando escribim para A · 19ortugués"" e tudo por .um interese que xa non era posíbel votar, pois 
Nosa Terrá q· uatro /o. u cinco temas . premedr._tado d. r·ctado sutr'lme.nte f t non había tempo para acer a ra· 
sobre electrónica·,· ~'cástrepizaron- desde aquela burgüesr'a "importada niitación ao través do Ministerio, 
me" tu.do,, m_áis bérn parescr'a um de forá" que olhaba_ num idioma ga- etc., etc. o conto é que eu fun o 

. texto .de ,~astelhano antigo. lm~xi~ lego_ .autentico um . perigo inminen- dia seguinte de escoitar na rádio o 
n~m -se electrónica . em castelhano te; pero que numha lingua "desgale-. aviso que eles mesmos deron ... Se· 
añtigo? guizadá" nom 0.uservabam mais pe-

Pero' desexaría· q~e nest~ nova · rigo do que poda _of~recer o "ba- guen .coas mesmas traJ?alladas de· 
·etapa ·dum, pé~iodico tam importan-., ble" dos Asturianos (que sabém_ que . semp're~ Outra cousa que dixó 0 ho-
te.,como A Nosa .Terra, se for mais - tarde ou ,cedomorrerá) óu daquelas miño ,de Porriño é que tampouco 
t<?ler~nte - nesta questó~, ·gestaría- linguas que º riom se· salem. das súa~ r~deberan ··' : nengunh~ documenta· 

· me colaborar cbm vosoufros, em tu- comc:trcas . (Alto Aragórr,: Murcia, ción ou información referente ás 
do~ os.aspefos. .. etc,) , · eieidóns €;! qué él, . poi~ su~ . conta, 

· Gosta..ría::me cónta_rvo·s causas · · Pero a histó'ria seguirá, posivel" ialle escreber á : Xunta para ver 
deste ~Mádrid envefecidc» ·e inhu_ma- ,· .me~te . favorec_er;idÓ aos ''anti .. -lusis· ·· · · 1 ·uh cho · , - .de ,que mandaran a gp. ·I n a -
no. Como operam por cáos. sindfoa ~ - tas'·' ajudados polá '~Xunta de Ma- . queirada! (Que xa dura mohos 
tos CCOO 'e UGT. É umna lindeza··'. qrid" (na gal iza) e o noso idioma,, é . 

posi~el, que d.ento dum· seéulo nóm século~) ~'. f or olhar como o comité da' empre'sa 
d<?nde tra~alho, - se'Qql)l rurno~es, 
véhde ao.s · trabal hadpres .. a troto 

,,. duro 'posto de trabalho para as mu
lheres dos se~s membros. -Pero iste 
é ~owtro" asúnt.o ; volter:nos á lingua . 
que ~ algo ·que hai que. salvar.' é l!r-
xente. / _ 

Neste verao pude.IT! ·co'nstatar al _,. 
gumhas _qüestions abafantes ~ . ver-

exista .mais,que no folklore e err1 al- ·. .Remata a s~a carta o pro es 
gurnnha '~esquela" dalgú~ emigran- ·, Cambre Mariño fal~ndo das P?LI~~s . 
te-qu'e crendo qu~ "na Gal iza ainda - ~portunidades que ten de · publr· 
.se 1!fala· Galega¡· m'etera a -pata . . Em , . car . or estas terras: '.'Supoño ,qu,e
-fim, senhor~s .!.'ani:i-galeg0s," (e nom ~ , será por non ~star. relacionad~ ·con 

· · anti-lusistas) vócé~ sor:n _mais. fortes, ~lgü~ dos partidos ou grupos de po· 
_Madrid apiaos> Que in_teres.e podé cfor c~laboradores cfo sistema". A 
ter Madrid em que ,Gal egos e Portu- li_berdade · des;s demócratas é moi 
gue_ses ·se 'Elntendain?, tudo o cóntrá-
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. , Nas·.d,uas senia,nas longa~ que pasar~n . dé,sde·,a ~ce~ebración 
das eleición ao Parlamentó Galego x.a· tiveron tempo os resulta~ 
dos de .dar inllito leite. A crise tia UCD acentuouse despois da . 
derrota que ·Sofriron, , do ,P.S.O.~. o único-. que se : ~a~ ~o 
que 'proinetia o ~e~ Segredario Xe.tal, Franc:i~c?, Vázq~~z ao dia , 
segunte dQ.s connc10.s. Vanse manter na opos1c10n e ~·mase que 

· están á espera, dispois do pacífico congreso que veñen de ·cele
brar en Madrid. Alianza Popular, que ainda agarda a ver o que 
lle rentúa na política · de Estado a victória obt~da en ~alicia, vi- , 
xía por ·qué lado ·racha UCD elJrepara o reparto de poder no· . 
,que será~ "M~io~ Natu1;al". ou a -~'Gran Dereita" . .O rest_o dos 
grupos, os .nac1onahsta~ e ma1s a esquerda ~ofren ~ re~ca e ree~ . 
xa:minan as causas do que aconteceu no pais e no 1iftenor d~ ca- . 
da un deles. ,. · .., , 

·' No éaso da UCD xa se da ,. 
por seguro que o dia vinte su
puxo o golpe definitivo para 
escindir un grupo que nunca 
. tivera máis ven celo de uniqn 
que o poder e un dudoso lide
razgo persoal que agora Suarez 
xa non está en condición de 
éxercer. 

. ·Polo que se refire ao Esta
do, en Madrid , os socialdemó
cratas de Fernandez Ordoñez 
.están ·a facer xuntanzas como 
grupo independente e nego-, 

· cian co goberiio o apoio ao 
grupo parlamentário do que xa 
parece seguro que se van escin
dir. En Galicia as causas ainda 
están moito mais encerelladas 
no Partido de Centro, aquí no 
se sabe quen sor: os liberais, 

_ qlienes os socialdemócratas, os 
"' suaristas ou os- da Plataforma 

·Moderada: o_ das familias cen
tristas en Galiza non· funciona. 
Sábese únecaménte que man
dan moito Pio Ca banillas, Mei
lán Gil, Rosón Franqueira, 
Sancho Rof .,. pero .non parece 
que ninguri deles sexa capaz de 
decidirse, por ninguna opción 
política que non sexa a dopo
der. 

Na xuntanza da Executiva 
p.entrista do pasado filia dous 
non quedou moi craro o que 
ía pasar en canto á ·participa
ción na X unta ao car6rí de AP, 
porque os Ucedeos de Galicia 
debátense entre as arelas que 
teñen de establecer aquí a 
Gran Derei~a., e o m.edo que , 

.ten o cumio do partido· a nivél 
estatal, a embarcarse· mmha 
política que destruía o partido 
e o deixe entalado -entre_ o 
PSOE e AP. 

ALIVIO NO PCG . 

Pouco despois do dia vinte, 
o segredario Xeral do PCG co- ' 
mentaba · o desencanto que, 
por 1forza, tería que haber nas 
ha.ses dos' partidos nacionalis
tas e de 0sq uerda en Galicia. · 
Dalí a poucos días, empezaba 
a saltar á prensa <liaría a posi
bilidade de que este partido se ' 
integrara (nunca chegou a es
pecificarse baixo qué formula) 
en Esquerda Galega. A adxudi- ~ 
cadón tardia de un · diputado 
ao PCG na provincia da Coru
ña, veu apagar un pouco aque~ 
les anceios por . revisar· de re
pente toda a política _que o r -

grupo trouxera deica aquí. Os 
sectores oficialistas xa comen
zaban a poñerse en gardia pero 
o escano véu tranquilizar os á
nimos. Os mesmos líderes eu
rocomunistas manifestaron 
que se sentían máis satisfeitos. 

Asegurada a entrada de An
xel Guerr~iro no Parlamento, 
parte do partido voltouse 
atrás, sobor d~ todo na zona 
de Vigo, tradicional defensora , 
das teses oficialistas. Nembar-

, gantes, alguns sectores seguen 
pensando no -que chaman 
"Unidade da Esquerda" . e ao 
remate da mesma semana, un 

Esquerda Gal~ga reaccionou 
· con inoita cahna .e o seu segre
dário de Refacións · Políticas, · 
Camilo Nogu~J-a·, sé ben non 
·pecha ·as portas a- un posibel 
·acordó, propón alg~nhas con-
dicións que afectan as carac-: 
terísticas ··de Esquerda Galega 
e.orno grupo nacionalist~: . 

PROBLEMAS INTERNOS 
NO BLOQUE _...- . 

A criSe interna queyen afec
tando ás . organizacióris' do 

. _Blóque nos ultimas meses, 
mani(estouse, dis.pois .de . pasa
das _ as eleicións na dimisión de
.algún dos seus repre~entahtes . 
en vários municipios. · Manuela 

' Frague)a é Xulio Rodriguez·en · 
Santiago e· Teresa Conde-Pum- , 

' pido en Vigo, --presentaban as 
·suaS"dimisións dfarite -élos res
pectivos axúntamentos inm_e
diataigen.te . dispois · das· ele.i
~ións, . tal e '((orno xa se rumó.
n~aba durante .. o desenrolo da 
campaña -~leiton}.l. Tal como 
tamén se tiñá previsto ' a desig
nación dos sucesores dos cita- . 

Camilo Nogueira_ ~ ''Nós non lle pechamos a porta de entrada a .ninguén,-pe.
ro non estamos dispo.stos a des,viarnos en nada-da n~sa liña política". 

-dos · ex-conce11ais, estfise · pre
sentando como problemática 
(sobor de tódo ~n ·Santiago) 
debido ao~ problemas que te-
ñen coas suas organiz_?lcións as 
persoas que os seguen :na ·lista 
presentada pola coalición . na .. 
cionalista nas últim<;is eleicións 

_ grupo - de. universitários do 
PGG de Santiago, sacaban a 
luz un comurricad'o de prensa · · 
abogando pola creaCión dunha 
organización '.que teria grande 
implantación _ ep todos os -am~ 
bitas da sociedade galega e qu~ 
poderla acoller a -sectores do · 
PSG, do Bloque,'a esquerdl.stas 
independentes e; por suposto a · 
Esq uerda Galegá e · máis ao 
PCG. 

Propoñen os promotores 
d~sté documento, a confluen~ . 
cia de varias das corrientes 
marxistas da nosa sociedade e 
a creación ~un partiao que re- · 
coñezá as ten.dencias políticas 
in tei:nas .organizadas, que _res
pete~ a dem9crácia_ interna e· 
que loi te, dentro ·da, Constitu.:. 

.ción;- ·polo socialismo en Gali-. 
cía e máis en España. -. 

ESte séctor estaria :represen-·· 
tació por persoas afins aos pro
fésores · da · F acliltade de Eco-

:nómícas. -compostelán, Miguel . 
Cancio_ e. Emilio Peiez Toúri
ño-· e' fan . unlla forte critica á 
-práctica · anferior do-PCG. p'or ~ -
· non ofrecer alternativas, eraras 
e non .xenerar espectativas :qá · 
sociedade. o-pio_blema, nein
bargantes~ parece. que, se. vai. 

munic'ipais. 

Todas estas dimisióris (e al
gunha máis como a dun_conce
llai de' 'Nigrán), . xa previstas . 
desde hai algún tempo, parece 
que . estiVeron agardando. a que 
pasara ·a campaña electoral pa: 
ra saltar. 

, · Os diputados electos van re- . 
tirando pouco a poucd as suas . ver un tanto diferido .pola .Gqn- · 

secución ·do.diputado que dará 
oportúnidade pra que da fu
sl.ón se . analice con máis tran
quilidade dentro do.partido, o -
que- i:ion quita - que esté na 
mente de riloitos dos. seus mili
tantes q que 'Se ~bra un proce-· 
·~ de 'discusión sob~r .do tema -.. 

- credenci_ais e no rneiu de todos . 
os . movementos polttieds que 
aquí se. esbozaron,. Yaise perfi-· 
lá.ndo a situación en que cada 
grupo -irá' á · primeira -xuntanza 
de> Parlamenfo autonómico e · 
$.ái& q:e cará á- formación da 
X unta. "" · 
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Maila as '.móitas probas e degustaci6ns_públicas qu·e se están 
a facer nos últimos dfus,nas diferentes vilas e cidades galegas, as 
conservas ,.galegas 'están metida.s. nun cale~-ón sen saida do que 
·moito esf orzo vai custar o regreso: . . . 

: Sen ir- ináis · lonxe, nos aima.céns de · M~ssó hai · unhas 
200.000 é~as -sen vender~ As demais fábricas; de· menor entida
de que. esta, anque algunhas com9 Alfageme ou Albo tamén son 
fortes, . ta'inél,1 tefien os seus problemas, ·mesmo cos informes ali
mentários do Estado· no ·que se· pon ell'entredito a;calidade· dal-

, gunha ~.as suas latas. · 

Na província· de ·A Coruña, 
de tamén boa tradición e for
za, as fábricas soportan ·peor ·a 

"crise de vendas e vai ·pechar 
-ou tenta pechar:- , un be:ni 

. número· delas. Así, t~mos -que . 
a maior parte das do B.arbanza, 
verdadeira zona forte da pro- . -
víncia, está- en conv~rsas para 
unha regulación , de .· empr~go 
que afecta.ria, . s0bremáneira á. 
economia de_ toda a costa da -
ria -de Arousa. -

Así, os atuneros d'e Ribe-ira, 
os· sardiñe.iros de Cambados, os 
mariscadores de Carril e Rian~ 
xo, van ter poucos -lugares on
de vender os seus produtos.' 

·t· 

As novas falan de oitent~ · 
; empresas que van presentar o_s -· · 

oportunos expedientes de· crise -
pola disminución das suas 
vendas e palas poucas facilida
des á hora de obter ·créditos. 

, Estas empresas, c,omo·. xa ·di- , 
xemos, son na sua maior parte 

. da província de A Coruñ.a, · e 
. dan ·traballo · a unhas 3.000 
persoas, a maior parte pelas -do
grup_o .das traballadoras "fixas- ' . 
d. . . t, '' . 

· lSCOil 11;1Ué:l.S ... . , :. . ·: 

propietádo.d,e bateas mexiloei- -
ras. 

Os intereses cometciais dou
tra <;aste xa · deixaron fóra de 
combate _· a erriprésas corría 
"Cons€rvas La Gui-a" dé Moa~ 
ña, que .tiña máis dun cento de 
traballadoras e en · cuxo ·solar ·: 
·se. pensa montar o_utra caste de -
indústria, falándosé de . com
plexos hosteleiros Óu ben de 
Auxiliares dos Asteleiios de. 
Vig_o .que están -xusto énfrente -
ªºtravés d~ ria. -

.._ Na província -de Pontevedra 
hai unhas 50 indústrias que te~ 
fte·n ;máis· de 35 obreiros entre 
diáFios e fixas-discontínuas e~ · 
·se pode calcular· nunhas dez ou ' . . 
quizais menos, as que teñeri 
máis dese numero 'de operá
rios. · En . total .serian..perto de 
'8.000 postas de . traballo di
rectos dos que uns 6.500 .se
rian fixas-discontínuas. '1:sto 
referido-. á ·provinda de .Pon
tevedra. Na -de A ' Corüfta·, hai 

la moitas veces,, non _ chegou
~os . novo_s précios. Por 01.itra 

- banda, as export'acións, cos de
rradeitos a~onteci,mentos .sani- · 
tários no Estado Esp.añol, pe
charonse dtm xeito frontal en 
Italia, Fránda e Suiz~. 

· AS DERIV A-CIONS 
·J)A CRISE 

As primerras derivacións· da 
crise das fábricas de conservas 
se viron --no · préció do croque 
nas lonxa·s das rias. Así, men
tras o ano pasado chegaba en un nú_~ero semellan.te. -

- ' várias ocasións a-s 100 pesetas, 

A-conserva cheg0u a- Gali.Za, -
no·. seu aspecto-moderno, das· 

' } :.Y - • ..,..,. . -r .,,• .. ~. .. ' •_ . 

- neste -ano só se a-cadou ese pre~ 
cio · én Moafta os dous primei

. ros dias -ver ANT ·n.0 162, 
pá:Xina 11 ~ para logo b.aixar,: 

·:mans dos .cataláns, de quen 
: T~da ·a crl$e se 'tdpou', d.e :sµ..: aind~r haí apelidos~entré os fo.r-
peto; · agra.vad'a, coas _restric- tes do. sector': Mkssó~ Cq.i:berá,-· 

· Xa que lógo, ·a axuda e.conoriú
-ca ctu~ jsto sinif~c!l para as fa
mílias de beiramar foi probe. 

ciérts e, péchés. de .fronte ira ás· _ - Ribas ... ..;· .- , Por oirtra han da, o· ntáis for
te da crise se deu: no outono e conservas .desta terra por parte· 

· dalgúns -paises ·e.uropeos. Des-. 
te xeito, a inmediata aitivida- · 
de económica de outubro en 
base -ás vendas . ~o sempre -co_-

. diciado marisco das rfa.s ,.. viuse 
detida·, co _conseguinte parón 
.económico. 

. A maior parte dos obreiros-
T • 

as 4as empresas conserveiras 
son, comg xa dixemos, da~ -
éhamadas fixos discontínuos ... 
Estes represent~n, na provín~ 
cia de Pontevedra, entre o 85 e 
o 90 por cento do censo total 
de empregados~ 

. Por ·outra banda; os dados 
.. que ·andari a. manexar as ceri-

trais sindicais ·néstes momen- ' 
tbs adolecen, polo xéral,' de · 
falta de contabilitl'ade daquela~ 
empresas semipiratas, m~is én'.7. · 

· trampad~s que outra · cousa e 
que, como traballan sobre pe
dido, ainda van tirando. Ou
tras· están ligadas a'os· meios de · 
produción, e so:n 'de c;on~~a 
dun só producto, case seinpre · 
mexilón, por ser o se~ dono 

~· - t \_ 

O seu posterior desenrolu 
vai -unido ao da · Marifta Mer.;. 

· cante · e ás guerras, ,pontos .iin- . 
portantes de venda para . as 
conservas. -Hoxe ·en -dia a :Pii- ' 
meira tan cambiada a sua dieta 
grácias aos frigoríficos e éo.n
xeladores .e as 'segun,das son 
moi localizadas e curtas . 

Se heri .. as médidas básicas 
para .o desenrolo da indústria 
conserveir-a pasan ' por unha 

/; limpeza total dos'.·-métódos sa
nitários daAdministración e 
por · unha política conserveira 

. , -, a longo -praZo, non · só' para 
A sua calidade fpi superán- · ·poder ter - máis exportacións, 

dose 'pouco a pouco ªºtempo' senón tam_én para que háxa un· 
que se melloraban as técnicas' e -máior consumo- de portas pa
as receta~ de sa:ls<:ls e aditamen~ . ra adentro; a Conselleria de 

: tos._A fábrica de Massó chegou · Indústria da Xunta de Gall
a ser considerada unha das me- . za está agora a plantexar un-
llores de puropa~ cousa-que xa has medidas urxentes dacordo 
perdeu agora a 'marts francesas. co_s indvstriafs, q_ue·9se resumen 
e holandesas. ·. ·<leste x~ito. : . 

. Coa suba xeral de p~édos en. 
todos os · produtos . _básicos 
-mariscos, pe1xe mm}:to , acei-
te_, _ latas, cartón, e da . man _de 
obra, as conserv~ viron multi-

. plicar ós seus précios dun xei
to .. tal ql,le· o~ niveis ec~nómi
cos . <la xente que as mercaba · . 
case como base .da sua alÍmen- .. 

-taéión é por non ter que bai
xar da aldea ao mercado da vi- -

Eh primeiro lugar~ declara·· 
ción . de situación catastrófica 
para · <;>. sector e concesión de 
7 ._000 _,. millóns de pesetas én 
créditos. Logó · xa virián as me
didas de carácter - l.nmediato', 
que pasan · por · campañas de 
reabilitación de imaxe -e publi
cit~arias, cunha· subvención por 
parte do Estado, · moratófias 

-
permitiu que os sardiñeiros de 

. S.ada, Redondela e Cªmbádos, 
por c~tar alguns, non sofriran 
fortemente ·as consecuéncias. 
Con todo, o precio da xouba e 
da sardiña non foi moi alto. 

A máis importante das de
rivacións é a directa, xa qüe as 
empregadas fixas-discontínuas 
se van ver c~:m problemas. 
Agora me-smo, estas traballa
doras teñen garantizado por 
convénib ' un mínimo de 180 

- dias de traballo que coa ante
rior Lei. de Emprego cobraban 

1 

na inactividade o 7 5 por cento 
do seu salário real. Coa ·nova 
Lei Básica de Emprego, só lles 
toca pe subsídio tres meses ad 
ano, co que, dl\rante tres me
ses, non corbran un pataco. 

Comércio, alimentación, e 
outros establecimentos do sec
tor servícios van ser os máis 
afectados desta crise, que :pon 
se para nos aproximadamente 
8 .000 empregados directos,-'se
nón que vai moito mais aló._ 

Velai pois, un cadro do que 
significa a conserva na econo
mía de Galiza. 

o . ) -
·N. - de empregados en Gal iza~ .... , ............ .... 20.000 

, Movimento aprox. en so~dos (mes forte) .... . .. 900 millóns ptas . 

Mov-. aprox. en saldos (m~s pc>Uco trab.) ....... 100 rñillóns ptas. 

·N,0 d~ postos fixos de trab. depend ....... 10.ÓOO (estimativo}( 1) 

Empresas afectadas poi a crise (auxil.): latas, cartóns, mecá: 
nicas, aceite, 

.baJxura . 

transporte, servícios, salazón; pesqueira de 

( 1) Médio pasto de traballo por cada ún da cons~rva. 

nos aspectos fiscais e Seguri
dade Soci<;i.l; montaxe de mi
sións comerciais ao estranxei-

. ro e, por fin, · axudas aos em
pregados fixos-discontínuos. 
Isto vai ficar, posibelmente, en 
só prorp.esas e o .máis probábel 
é . que só as-fábricas de capital 
grande .e contactos coa Admi
nistración sexan as máis bene-
ficiadas. · 

- Asi, Alfageme, Massós, Cur- · 
beras e Albos van ser os ·prin
cipais recipendários dos se-te 

·. mil millóns de pes~tas de eré-
. ditos, non xa en base .á sua 
poténcia maior -como indús-

. tria e ao · maior número de · · 
postos de traballo~ senón á · 

sua influéncia económica na 
vida do país e as suas. cone
xións. 

Compre esperar uns me~es 
a ver en qué vai ficar o peche 
de fronteiras en Europa, a sub
vención ao aceite (que chegol.l. 
a vender Marrocos de volta pa
ra o Estado Español despois de·· 
que se lle rebaixara o piéc~o), 
a : cómpeténcia das conservas . 
coreanas, holandesas . e france
sas e en fin a precária vida 

' ' das fábricas . pequenas das que · 
depend~n , a maior parte dos 
postós de traballo do sector . 

¡ . '. 

Velai, nun ség4ndo cadro; 
os da.dos da catástrofe: 

._ Núm. de empresas ·._-.. _ ........ .. .... · .......... · ... · .. · _ : 107 

Valor de p~odución . -...... _ . : · ... -. : ... ·.15.000 millóns de pta: 

Stocks .... : · ......... ~- . : ... : .· . .- ....... · .. .. ·19.QOO-Tm. 
3'11 ..e. V 1 · ·1· - d · · 5 000 '1 1' - de-pta . . · . a or inmov1 iza o · ......... .. ; -. . . . . . . .m1 ons · 

-~Stocks condición;·norma,is .. _ . .. . · . · ........... -... 3.000 Tm. -

Volume da exportación ........... .... ~ ...... 26 por cento 
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Reportaxe gráfica : SANTI VI LLAR 

. "O Xefe da Policia Municipal, veu mallarmé, 
mandándonos a rua, como se non estivéramos xa nela, 
se vivíramos do roubo non estariamos aqui." 
Gregório Iglesias é un dos habitantes da !ºa.da Doblada en 
Vigo, xunto con outra xente vive nas chabolas 
que hai rio fondo da rua, xusto onde agora se. estan a erguer 
unha morea de edificios . 

. "Nun tempo, todos nós vi
víamos cáseque das festas, 
.porque podíamos poñer pos
tas nelas, agora subiron tanto 
os précios nas· subastas que é 
imposibel montar un pasto , e 
témonos que adicar a percura 
de chatarra , como único me
dio para a nosa subsisténcia." 

Perfo de cen famílias viven· 
nestas condicións en Vigo , 
todas elas montan as suas 
·chabolas onde poden, e aló 
baixo as lonas montadas en 
catro estacas fari a .sua vida. 
Aló tamén gardan todo o que 
teñen, que é pouco ou nada, 
aló crian aos seus fillos que 
medran entre a suciedade sen 
nengún tipo de hix iene tem
blando co frío nas noites de 
chúvía, e cheos do polvo das 
festas cando teñen que ir pe:
dir a elas. 

"Eu qué lle vou facer se non 
teño nada que poñerlles· aos 
nenes, teño catro fülos e só 
un pode ir á ' escola porque 
non podo pagar as mil pese
tas do comedor; se poidera os 
mandábaos a todos, pero non 
podo" . Isto <licia unha muller 
~ue . leva trece anos no Calva
rio. 

-¿E o. axuntamento non vos 
axuda? 

-"Non sjñor, cando irnos ao 
axuntamento poñennds mala 
cara, á min un dia un home 
dos que ·está en . beneficéncia ' 
díx9me que me. fora par·a ,Por
tugal, e anque levo tantos · 
anos aq tii ainda · .non teño o 
carné de probe. Outras véées 
téñenos caseque botado 1.fóra, 
mais unha vez como o rieno 
choraba e non nos deran en 
beneficencia . 6 vale do leite un 
garda municipal deunos duas
centas pesetas, pero (oi o úni- · 
co ." 

chabola. 
"Antes- tra bailaba na Coru

ña de camareiro, e. cand~ vin 
aquí tiven. que facerrne cargo 
de Gregório, e· roáis· esté home 
que tamén esta enfermo; 
intentei buscar traballo P.ero 
ninguen mo quixo dar, coidan 
que somos ladróns, e así nos 
tratan. Astra a policia fai con
nosco o que lle peta. Veñen ás 
tres da mañán, entran na cha
bola e sácante da cama a punta 
de metralleta, chamándoche 
de todo e bótante fora sen ,dei
xarte vestir inda que. este a 
chovendo ; trátannos p~or que 
a porcos e ainda nos queren 
botar de aquí. ¿Onde irnos ir? 
Aqui inda podemos vivir da 
chatarra, pero se nos botan 
fóra de Vigo de qué irnos vivir, 
teríamos que roubar, e iso é o 
que eles queren para poder 
acusarnos de algo. As veces 
aparcan o coche e pásanse ,as 
horas ai; cando lles dá a gana 
veñen e se os cans lle ladran 
.dispáranlles , non é a· primeira 

· vez que o teñen feito. Dfo que 
veñen ver se topan droga, sen 
darse de conta que se nós 
tivéramos cartos para. mercar: 
droga non iamo s vivir nunha 
chabola". 

Esta é a realidade / 
xente que está" marxinada des-: · 

, ta sodedad.e , unha xente que 
vive aparte· de todo, sen ter, 
dereito a- nada, cando se redac- · 
taron . os dereitos humanos, ou -
os dereitos dos nenos non hai 
dúbida que se esq mmc~rf) n 

desta xente. ·_, :Alcaldes, pólíti:
cos ministros, organismos; tG--' . ~ ' '{; 

dos ele-s iño:ran o que ~ b 

mundo' dos si n fogar, sen ~ar
né, sen dereitos, estes que non 
existen para, 'ninguen, e can4-0 
existen 1é pai:a falar d'eles como 

. Santiago, é un rap'az que ten se- fala dun delincuente., cando 
<iazaoito. anos e como el 'cti ,, ·· o .. seu úriico delito e ser pro be . 

' ' ' está .no mellar da vida. Pero o- e hon ter. 
seu probÍ~ma é que · non Üe 

. d,an traballo por vivU- ~ nunha 



XOSE CHAO Rr=GO 

A actualidade fata de conflitos entre o 'papa. l<arol Wojti-
la·, polaco e xefe da lgrexa, e o xefe dos xesuítas· .:......prepósito 
xeral ou, ..simplicando;. o .(<e.neral; lle · cháman eles- Pedro 
Ar;upe, vasco e médico que viviu coma misi_oneiro en XaRón e , 
áctu0u en Hitos~ima ·Gando o· tráxico ~sunto da bnmba· atómi-
ca: · · · ~ · 
" En realidad~, o conflito ~en de lonxé e está meshlo.--na 

raíz tanto .do P~pado coma da Compañía de Xesús. Os .roma-
1 nos falan de tres papas: o branco ..:..."il'papa bianco"- que é o 

bisp,o de .Roma', o rubio _dil papa rosso"- debicfo· á cor ber- · 
mella dÓs vestidos cardenalicios: neste caso do cardeal minis-
terio das Misións, chamado dica.sterio 

1
ou Congregación antes 

"De propagañda fide", é que tTfía moita' fqrza: a "propaganda" · ..... 
. req-uería cartos e impertahcia. o papa negro. -"il papa nero'-':.....'. 
é o superior xeral dos xesuítas. .. · 

A Compañía 

. lgnaci9 de Loyola era un mutilado de guerra, militar río-, · 
: bre do señor(~ de Vi.zcaia que, trata súa conversíón, artellou no 
século Dezaseis unha especie de exército ó servicJo da lgrexa 
-unha "compañía"- que, cq estilo castrense da ·disciplin~, es
tivese á disposición do p-apa. A coüsa era bast,ante revoluciona-. 
ria: renunciañdo ó estilo de vida dos monxes·, que tiñan nos 
rnosteiros a súa auto.nomía, mentres_ que os bisp6s eran moitas 
veces señÓres feuda is, a Compañúr de x"esús supúña unha- mei
rante mov:ilidade e,- ós tres votos clásicos de obediencia·, ·pobre- · 
za e castidade, engad í a 'un cuarto voto de obe.di.encoa ó papa . . 
Era unha arma de ·dobre fío. 

De féito, a Co~pañía actuo.u b~n pronto, adquirindo sp
na .e prestix'io, non só·maridarido. nomeados teólogos ó conc.Hio 

· de Trento, -s.enón tamén esfablecendo misións en :países ex
tranxeiros: o mesmo Franc.isco Xavier, fillo 'de ~pf?res navarros 
e predilecto do fundador lñigo, sa(u pra facer "propaganda" 
da fe católico-latina, pro ben pronto se decatou da riqueza cul~ 
tural de Oriente, meirande da que calculaban os conquistado" 
res, que se. fixaban nas outras :riquezas. Nesta liña lib~radora" 
souberon actuar os xesuítas do Paraguaia que, 110 contexto do 
-colonialismo de entóA, supuñan un certo paternalismo cos in
dios e un reformis;,,o que flcaba lonxe dos abusos dos conquis
tadores sobre o que nos ilustra ·frei Bartolomé de Las Casas. 

Pro o conflito .estaloll p·ranto n~s ~isións e, se s·e' produ- .:. 
ciu entre dous bandos relixiosos -::-xesuítas e dqminicos--:-1 en 
realidade· era u~ha cuestión entre o Patronato 'portugués das. 
Indias e a Congregación de Propaganda Fide; creada ~o sécufo 
Dezasete comij contrapeso ós colonizadores. Os xe~uítas italia
nos Mateo Ricci en China e Roberto .de Nobili na-India propu
x·éronse partir das culturas autóctonas pra chegar a unha teo
loxía e culto p'ropio. A cuestión r.ernatou, en definitva, 

/ 
afo-

. gando desde Roma. eses intentos coma ·agora, xa desde o papa 
Montini,.se -afogan os da afri~anización da. l_grexa ou incultura,. 
·ción. · 

Prec.isamente por. esa estrita obe.diencia ó papa, os xes'1,J'Í
. tas foron decote, os· executivos dos mándatos vaticanos e entra
ron en cofisión cbn gobernos que.tfataban de se moderñizare.n. 

, El~s, que xa na(;eran coma militantes contra a Reformá .Protes- ' 
tante --a Contrarreforma-,. tiverori que ~ermar coas consecuen
cias.de facer . de quinta columna do Estado '7aticano nos seus .. 
Estados de residencia e foron expulsados varias veces por culpa· 

_ do . p~der que adquiriran e palas presións que exercían sobre a 
.mciedade. Non entro .agora a. x-uzgar sobre a · xi.Jsticia ou a 

' oportuniaáde da súa expulsiónL 

O _anovamento. 
., 

Tralo Concino Vaticano 11, que se· celebroú de 1962 a 
1965. na· lgrexa entrou unha ventoeira de aire -fresco que en
·cheu os p""ul.móns de moitos pro acatarrou a non ·poucos. Ese. 

· vento viña de Centr.o'europa;-dunha teoloxía de · euño existen-. , 
cial. Preci~amente es xesuítas, con ese ~lfato que lles cara~teri-

za souberon elexir coma Xeneral-da súa Compañía a un home 
m~d~raqamente aberto, '.bañ~do pola súa carreira médica en' 
Madrid, a súa estadía -en Ohio (USA} e o seu exercició ministe
rial nese Xapón que un ·día deixé;lra abriapo_ pota súa cultura. a · 
San Francisco Xavier ·"convertíndoo". Un home capaz de coni
·prender a nova situación- trala desaparición do be~g? padre 
Janssens, 'finado-en 19Q4., santo varón que xa. anovará bastante 
e que sucedera e.n 1946 a. iun polaco!, Ledoch6wski, sobriño 
dun cardeal, gran patrio.ta polaco_pro integrista coma aquel ca-
tolicis~o. .- . . . _ . 

Pedro Arrupe foi elexido en 1965 e t"ivo oportunidade de 
intervir: con acerto na derradeira sesió_n do Concilio, qué estaba 

-pra .rematar. A pesares do seu maaerado progresismo, non pu i
do d~ixar de' asistir a un ·fenómeno que se deu en toda a lgrexa, 
cecais rrienos .na pola.ca e na irJandesa: a creb~ do m'Óriolitismo 
.e a er:itrada da teolÓxía da secularidade, en definitiva, o fín .da 
cristiándade, da er_a de Constantino. ·~. · 
. , . Fin tamén. do blo~o macizo_?<esuítico, que colleu tres ca
miños diferentes: nori poÚcos deixaron a. Compañía, moitos 
deles prá emprenderen. o co_mpromiso maÚ·imonial e, en bas
tantes ·casos, sindical ou político. Outros, ~obre todo os máis 
vellos, seguían na obediencia ós- vellos tempos, pro xa desde 
:Roma o "papa negro" .daba consign_as de pechar colexios pra 
rico.s, estimular;id.o o-servi~io en países terceiro~mundistas. Os . 
xesuítas .- deixaban de set, no seu conxunto e coma empresa, os 
confortadores .espirituais da ~Ita burguesía! que se sentiu in-· 
cordiada. . 

Po ida qúe -~s · rendas _se lle fosen da man a Arrupe.e tivo el 
mesmo mqmentos"de verdadeira preocupación. Pro, no ·fondo 
e a pesares de t<:>do, en conxu,nto soubo ser ·respetuoso ou non 

· -tivo outra posibilidad~. Xa non· ven .. teaba a .teolox(a seculari
. zante e poi ítica. de E u ropa, bastante ancorada aí nda en ideolo
x ías fil-osóficas· b-urguesas, senim •q.ue o furacán .chegaba con 
forza do Novo Mú.ndo· -teofoxía da )iberaci(m de base marxjs-

. ta- e do Térceiro mundo, teoloxía negra. Outrá~ ardes relixi~
sas se-ntían o. beneficio do phJrqf·isrrio e en bastantes lug~res as 
Misións Católica~ deixaron d!;} ser -"propaganda da · fe" .pra se 
con.vertiren en 'anuncio de, li.b'eración._ Un ex-emplo: o de l\Ílo- . 
zamOique -e co'fohiás portugüesas, polo . m~nos . en boa parte. 
Ho·xe Nicaragua, Q Salvador, Guatemala, etc. son. exemplos d~-

s~ actüa.1icia(ie d~ niH~ú~ xe-ita nin unifo.rme nin tan .ilouco ex.· 
elusivos. · · ,_ - · ~ · 

·,' ·Ese terceiro grupo de xesuítas 'indo mitos -"Xesuetas" 
Jles decí~n os franquistas- e a comprensión que recib'iron. des~ 
de o cume rorr\~:u:10, aíñda qu~ nbn sempre, foron os q.l(e leva-

. ron ó papa Wojtila a. tirarlle das orellas, .mais dunha vez ~ , 
Arrupe, e P tomar medidas autoritarias neste momento e ~ue 
tan mal están sentando polo que argúe de pouca delicadeza: os 
dous ilustres d.oentes -a doenza de Wojtila provocada por algo 

- mais, ó meU parecer, catolemia dun fanático musulmán turco 
·e a doenz~ de Árrupe trala recente trombose- estaban ·enfre~~ 
tado~ astra <;> punto de que o papa branco- impedíu a dimisión 
d-o papa negro hai cousa dun ano. · 

·o papa 

Ago~a, - despois . de que Arrupe nomeara- un vigairo da súa 
confianza e da sú·a liña progresista, o americano O'Keef, 0 pa- . 
pa, pala súa .canta, puxo de inspector a un velliño xa cegato, 0 

- italiano Dezza, tjue é un vello filósofo esc~lástico preconciliar. 
Tal intromisión non se dera desde tempÓs n~s que o autocráta · 
Pacelli, pa.pa P.ío XII, lles impuxese ósdominicos ó seu teólogo 
part_icular, o cardeal irlandés Brown. 

Pro ·este papa évos así: ousado e inflexible, que rompe 
antes· de dobrar, incomunicado do mundo e aínda da habelen
ciosa diploma~ia vaticana por un verdadeiro telón de ferro: os 
polacos que o arrodean. O seu comportamento é desconcertan
te, porque resulta ambivalente, nunca ambiguo. Ambivalente, 
porque .igual .lle dá por cantarlle públicamente as corenta a un 
ditador latinoamericano como tratar, ó mesmo tempo, de afo
gar a teoloxía da liberadón, non sen lle dar unha aperta públi· 
ca e publicit~da ó arcebispo brasHeiro li'der doS"dereitos huma-. 
nos Helder Cámara, tras .de encher de anoxante silencio a mor
te martirial do arcebispo de O Salvador·, monseñor Osear Ro
mero, asesinado en plena eucaristía de defensa dos pobres e de 
enfrentamento coa ditadura: morto n~ cruz. 

Pra entender ó papa actual hai que analizar o seu popu-
1 ismo tanto en clave psicolóxica individual -é un autor dramá
tico e de mozo quixo ser actor teatral- como tendo en canta o 
seu paÚiotismo. De -ahí a súa recente encíclica e.n apoio da co
xestión na empre~, o apoio ó .sindicato independente pro de 
influencia católiGa Solidaridade e o seu refugo do comunismo 
soviético que asoballa o nacionalismo polaco como nó seu 
tempo rexeitou o nacional socialismo alemán, cando Ds ñazis 
quixeron eliminar Polonia, e dos que foi vítima nun campo de 

. concentración. iOuen nos dese a nós, galegos,.unha xerarquía 
tan nacionalista coma a polaca! 

A cousa é a~í: Polonia naceú prácticamente coma nación 
ca catolicismo, arredor do ar:io mil e desde entón, cada vez que 
a nacionalidade polaca estivo en perigo, a lgrexa foi a defensa· 
ra da súa autonomía e do seu dereito á autodeterminación, da 
que tanto tala este papa. O resultado é un nacional-catol icismo 
de dereitas e iantegrista, pro moi popular. Xa o vemos: os 
obreiros tan a folga de xionllos, confesando e comulgando. 

En Polonia hai unha Galitzia. Cando no século XIX Pru· 
sia trata de anexionala, o cardeal Ledochowski deféndea a púr· 
pura e báculo. Dentro de todo, o papa Wojtifa é coherente, 
aínda que o seu anticomunismo teña o reparo do capitalismo 
vaticano que o acompaña e fai sospeitoso. 

Xosé Chao Rego é un dos teólogos creadores da lgrexa 
Galega aperturista; débeselle parte do labor de formación de'co
munidades e da produción teolóxica. Aparte de obras periódicas 
sobre a lgrexa Católica, leva editados 4 volumes comentando a 
Biblia desde O Xenese até O Novo. Testamentó; pronto terá no .· 
prelo os volumes sobre da obra de Xesus e da Primeira lgrexa. · 

. Chao casou fai pouco, é pro~sor numerário de galega no 
INB de Vilalba (Lugo). Aos seus 50 anos constitue· undosgran· 
·des animadores aa cultura galega e dos periodismo én concreto . 

J. 

NOTA.-

Q, artículo de Chao vai coa normativa persoal .a petición 
própria. 

De luns a luns .. 
\1:, 

'~ } .. . . . . ·. .. . 

Coa urX,éncia e a "puntualidade· dun diário. Pero tamén co peso dun semanário. 
Porque de luns a 1.uns., as causas vense doutra mane.ira. " ·' 
Non se que~·e sen Hoja del . Lµnes de V~go : . 
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CONVENIO DiPUT ACION .. MINISTERIO 

ctlmá xOgar có _gandfJ __ ga1e·go . 
. Hai uns dias ven ·de ser _firmado u~ convénio entre a Di~ 

putación i>rov~cial de 'Lugq e o Ministério de Agrictiltura:pa
ra á recria de vacas das razas rúbica, frisoña e · pardo-alpina. 
Este ·convenio ven incidir no camiño Ínarcadó pol9 .Gobemo 
espafiol para "transformar" a gandeiria galega o~, di°to· doutro 
xeito, para desfacela ( ao nón impedir a sua desfeita e facilitar 
así a implantación dos monopólios na . agricultura no marco 
·do Merca.do Común El!ropeo ). Isto lévanos a unha pequena 
reflexión sobor da sanid~de e niellora anim~l no noso país. . 

O convénio recentemente 
firmadó detennina que a Di
putación qe Lugo vai · recriar. 
xatos das tres razas deva-nditas, 
vendendo despois aos gandei
.ros, a précios de custe ·e prévia 
solicitude que será examinada 
segundo a . viabilidade eco
nómica da sua explotación. 
Detrás <leste feito, en princí
pio positivo, atopamos un tras
fondo bastante máis negativo 
do que poida parecer pois con 
. medidas deste tipo, a mellara e 
a seleición da raza no noso 
país segue camiñando polos 
vieiros da privatización, sen 
que se corre coa grande res
ponsabilidade da seleición e 
mellora das razas e isto supón 
un grave risco. Para decatarse 
disto baste recordar os inten
tos non moi lonxanos de eli
m~ar a raza rúbia por cruce 

· de absorción ou de sustituila 
por razas extranxeiras, que 

.·te1minaron en estrepitosos fra-
casos ou ben degradando a no
sa ga:µdeiria, respondendo case 
sempre a intereses económicos 
·moi concretos. 

E ben sabido que unha -das 
nosas deficiéncias estruturais 
máis evidentes· é, sen dúbida, a . 
ínfima productividade dos na
sos animais, o seu deficiente 
estado sanitário e a escasá ca
lidade hixiénica da, sua produ
ción. Neste senso pompre len;i
brar que mentras en Holanda a 
produción de leite por cabeza 
de vacuno chega aos 4.500 li
tros/ano, aquí non pasábamos · 
dos 2.500, que a calidade bac
,teriolóxica do noso leite deixa 
1moito · que desexar, non en
trando en moitos casos dentro 

· 'dos límites que marca a e.E.E. 
(aquí isto . non se ten en 
Cornp.re lembrar 'tamén a e·x-· 
tensión· das enfermedades 
-brucelose, tubérculose-· na 
nosa gandeiiia e que o Ministé
. rio de Agricultura d0 Gobemo 
español non da atallacio. Dian
te <leste panorama é .moi doa-· 

do concluir que a sanidade e: 
mellara animal é uñ dos asp.ec
tos claves do avance técnico e, 
polo mesmo, da.. transforma
ción da nosa agricultur~. · 

E un dos aspectos onde o 
naso subdesenrolo é máis ní- · 
dio. ·Por iso desde calquera óp
tica. política (de UCD e. PSOE 
ao nacionalismo) · este é un 
problema que hai que abordar 
e q~e aparece en calquera pro
grama eleitoral, pero que des
pois, na práctica, o xeito de . 
abordalo é unha demostración 
dos intereses que sirve a políti-
ca agrária do Goberno e c~les
son os seus obxeetivos por riba . 
de calquera declaración dema-
gógica. -

A mellara animal, a selei
ción da raza está hoxe·en mans 
de iantereses semi-privados_. A 
asociación da Raza Rúbia, 
controlada polo- dan Rosón é 
unha proba clar~. Deste xeito. 
impoñénse neste campo tan 
importante crit~rios de fav,or 
persoal ou de presión caciquil 
ao que se une a auséncia dun 
critério axeitado so bror do ca
miño a seguer na seleíción por 
falla de ivnestigación neste 
senso. O critério que se segue 
sintoniza perfectamente cos· 
intereses económicos dos gru~ 
pos que controlan estas asocia
cións ou as Diputacións, como 
pode ser o caso do grupo .Ro- . 
són nos seus intentos de rtio.
nopolizar ·o mercado da carne 
en Galiza. 

O control leiteiro e a selei
ción neste sentido apenas exis
ten, estando, prácticamente, 
nas mans. das empresas leitei
ras as análises e, polo tanto,-os 
estudos que se poidan fac~r · 
sóbor da calid.ade do npso lei
te e o aumento. da produtivida
de. Deste ~eito bloqueanse 
unha actuación . co'erente no 
camiño da millora da nosa . 
produción foiteira a · nivel ~a 
matéria grasa ou '. da ~alidád.e. 
bacteriolóxica. . " 

4

: 

·. ·FEIRA i>E SANTOS EN M.QNTERROSQ 

A-SANIDAD E 
·E OUTRO CASO 

Recentemente aprobada a·· 
extensión dos seguros agrários 

·. á gande·iria. _ estes só vari coller. 
casos de acc~dentes. Asf perd·e
se un instrumento importante 
para d-ecider ao .labrego a tra-

reflexions o Gobe.mo da UCD 
~gue a, potenciar o cac_iqui.Smo _ 
e a privatizacipn -no _ eido · da ~ 

mi41ora . animal, _mostrándose . 
incapªz, · int~ncionaciamé..nte . 

_ou ·non, para . variar sustancial-
. mente ·a situáción de afraso é 
. subdesenro~o da n~sa ganderia 

~ - neste campo. Deste xeito a se- · 
.Ielción e millora , da nosá caba~ 

ña vai seguero camiño d~s in
teres·es dos grandes monop6-

_ lios leiteiros ou cárnicos e a ela 
t~tán. acceso t~n só aque1as ex
ploj:acións que sirvañ. estes in
Jeréses . e que serán,' como ben 
di este convenio un novo obs
táculo" co . que haterán as pe
quen~s . explotacións 'que non
entr.ai:i nos se~s presupóstos. 

h~llar na sanidade da sua ex- ( · · · Boas ·!e.iras de outono,, en 'xeral, se dero~ p· ara o labrego neste~ · 
plotación pois, en boa lóxica, -· dfas. Asi, Sant~go, Sijleda ·e ' máis ~:anual de Santos de Monte-
deberia· valer para caso de en- rroso, contempJaron un grande_mqvime.nto 1;1as vendas: Velai un· 
fermed3,,des sempre que as ex- · d , · d · · · 
plotaci6ns aseguradas ·cumpll- ~a ro ·cos precios os pnpci,ats produtos. 

ran unhas condiciÓns· hixiéni
cas mfnimas. E mentras tamo-· 
a brucelose, a tub.erculose e 
óutras enferme.dades seguen 
~zando a nosa gan~eiria. · 

Por último, .non existen 
unhas liñas concretas·, no casó 
·de seleición e mellora xenética . 
pola auxén<?ia, dÍriase que dell~ 
ber~da, · durtha investigación 
axeitada· ao país. · 

A toda esta situación . s'ó se 
lle poñeria remédio coa estata..: . 
lización das asociacións de rá
zas ·e .todo o referente a. sanida
de e millora a'ñima~, e~boran
do· un plan neste senso ·en base 
á creación dµ~ organismo ·es
pecífico con esta misión e se
gun4o as fü)as establecidas por 
unha investigación ao servício 
do país. Pola contra, má1s alq 
,de . pr~meSas élejtorais e comO' 
o. d.einQsti-a á ·firma 'cio con~- " . 
-nio 9"ue $en1~u - de ·bases est~·s " 

Me.rcado 

Gando 

Frisón. 
1-3 sem·anas 

Frisón 
1-3 meses 

R(tbia-
1-3 semanas . 

·Rúbia 
i-3 meses 

Xatos frisón 
6 meses 

Vacas 
loyarto 

\" 
·. Santiago 

l-1.000 ' 20.500 . 

28.soo · 

23.000 

31.000 31.50Q 

39.00Q' 

85.000 84.000 

Cochos · Cochos 
.(3 mese.s) par.a ceba 

Cordeirqs. · Ovellas . · Egnas 
(p/cabeza) (p/cabeza) . mulas 

Queixos · Vacas · Ó.brit~ s~nie~te 
de toxo 

. 2.500. 140 

·5.000 .. 
Qg canal · 

· ; ,. cabalos . 

5.000 ' 8.000 ' . ' 50.000 HO 
Qu,ilo 

<' • 1 • 

_.·, .~ 100.0QO 700 
.· ·Quilo1 

. 240.000 

i'.600 
Quilo_ 

Viiéas 4e Ínenos 
. 'de catro partos 

Vacas de in áis . 
. de· ca~o partos · . ' '-



RACIOllAL 

Perto de ·. catro mil quinien
tos universitarios -comezaron 
o curso este aµ.o na Coruña 
e menos da mitade deste nú
mero fixéronó. en Vigo; .º res
to das ciClades galegas quédan
se moito atrás segundo se pode 
ver no cadro; entre todas su-. 
inan dez mil: os vihte mil 
alumnos ~de escola·s universita., · 
rías e facultades restantes son 
os que forman as riadas xuve- ' 
nís que lle dan personalidade 
e mesmo, en moitos aspectos, 
razón de ser a Santiago. 

Parece ·que quedan · 1o!lxe 
aqueles ·anos nos que, xunto 
cun grande "boom" no núme
ro· de alumnos, e co ·enceta- · 
mento da apertura política, a 
Universidade era cáseque o 

· único .foco de acción. política 
da sociedade, o viveiro e c.arn-

. po de entrenamento dos gru
pos políticos, o lugar onde 
moitos mozos espertaban á 
re?lidade social e ao cofíece
mento ·corrientes "cúltu.:.:· 
rais';; no senso' ámplio. 

Despois veu o traballo da 
acción políticq a outros· fren
tes_ e, para moi_tos tmiversitá
rios daqueles anos, o desencan
to político:, ·e tamén o paro, 
o subempregd e a constatación 
de que todo o ~ue fixeran ser
vira para inoí pouco ou para 
nada, tanto no . terreo ·social 
qomo no persoal, porque po
líticamente poucas .cousas ti.,. . 
ñan cambiado ~ e · os · partidos, 
nos que . algún fanto· tiña trá
ballado, non resultaban ser o 
que deles se agaroaba . . Por se 
todo o anterior fora pouco, 
despois de sair da Universi-

. daae, non se tiña o posto de· 
traballo asegurado ríen a so
ciedade reservaba b posta que 

· alguen supuxera iba ter cando 
adequirira a licenciatura ou o 
do'utorado. 

A aura que ródeaba ao uni
versitário e máis á universida
de, xunto con certo progreso _ 
e.conómico, podense citar 
como algunhas das causa~ de · 
entre as que fixeron que do 
curso · 71-72 ao 80-81 aumen.: 
tara o número de alumnos na 
Universidade Galega como 
a continuación se indica: · 
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·. 

NO ·coMEZO DO NO_VQ CURSO 

. . . ' . 

ESTUDANJIL 
Á.bocados.ao ~aro·, polQ menos nun_ d.~ce por cento s~gundo esfadísticas do a~o 79, volÍarnn .a eri
cher as ruas de acceso ás zonas universitárias e máis os autobus~s que a elas levan, os filáis de trinta 
mil estudiantes univérsitários que comezaron o presente 1Curso Académico, un pouco · 
retrasado de facto en cáse.que todas as facultades e "de iure" nalgunhas, pola celebración das 
pasadas eleicións ao Parlamento Autonómico. . · . 
Trinta e pico mil mozos e mozas, comprendidos na· sua meirande parte_· entre o~ dazanove e.os 
vintedous anos, que camiñan tódos os dias( ou non tanto) cara as aulas rodeados dunha ch~a de . 
problemas académicos, estrutllrais, sociais, entre un pasado de alta consideración social, e· outro; · 
cecais máis recente, de revoltas e. eníreñtamentos cos poderes académicos e políticos. No 
.horizonte, ,un ensino de calidade pésima na .maior parte dos casos, unha preparación para a vida 
profesional moi deficiente-, unfias esfruturas herdadas da "Leí" Xeral de Educación" do ano 1970 
e·, máis alá, unha "Lei de Autonomía Universitáfia ", case descoñecida para a maioria,,pero · 
dabondo temida (ou esperada, segun.do queñ) como impulsora dun tipo de.universidade máis 
clasista, privatizada·é dependente das institucións que xa detentan o poder económico 
e político. . · 

Cadaleito simbólico para Un decano in~eseado. lAlegoria de algun outro enterrro~ 

Cursos . 

71-72 
72-73 
73-74 / . 
74~75. 
75-76 
76-77 
77-78 
78:79' 
79-80 
80-81 

N.o ·de Alumnos 

11.000 
15.000 . 

/ 18.000 
22.000 

.· 25.000 
27.000 
31.000 
29.000 
3o.oop 
30.43.4 

A todo. isto, ao amparo · da 
'~'Lei Xeral d.e ·Educaéión" 
íbanse creando coléxios 
universita_rios nas principais 
cidades-, pero era so bo.r de to
do en .Santiago onde o medre 
·da riada estudiantil se notaba 
e o ~'Ensanche" iba aumentan
.do ao compás dos ffohéiros das 
facultades, asemade a relación 
de alumnos por cada profesor 
·elevábase tamén e, so no curso 
1972-73 era de 32, no . de 

'-i9 era de· 43 cando ainda se
guía a rubir. 

Voltando ao terna do p·rin
cípio, cando xa o sarampelo 

· político . pasara e o mentado 
desencanto fixera estragos na 
clientela universitária dos par
tido.s, os problemas da univer
sidade e dos universitários eran 
moitós e en Santiago, era acu
Cinte· a carestía, e má calidade. 
da vivenda; e roáis a especula
ción a· que se prestaba por par
te de .propietário.s e axéncias · 

· inmobiliárias, quen s.e apro-, 
veita han do · f(Ogo da oferta e 

.da ·demanda aínd~ que nunca 
fora1{ capaces de organizar~e. · -

Xurdira daquela, o fenómeno 
da "Coordinadora de .Servícios 
Estudan'tís e de " Vivendas" 

/ roáis coñecida como "Coorfü-. 
nadara'' simplemente; . un xei
to' . de organización dos 
e~tudantes que· levara . a cabo 
accións tan ., ruidosas . como ori-
xinais, ben coñecidas de todos, 
e que a· ponto estivera de con
seguir a dimisión do Reitor. 
Xan Máo, un dos líderes que 
mais se destacara daquela pó-· 
denos axudar a repasar . o que . 
significara a Coordinadora e a 
ver o que os estudantes conse
guiron con aquelo. 

A XEITO DE HISTORIA 
DA COORDINADORA 

. "Aqui había unh~ situación 
problemática que viña arras
trándose dende moi atras, mo-

. tivada sóbor de todo polo 
asunto d~ vivenda. Antes de 
que no curso setenta e . nove
oitenta se prnducira o conflic
to, xa houbera algunhas xun
tanzas prévias analizando a 
situación . e máis para tomar 
detérminacións que naquel 
momento non cuadraron debi
do a que todo coincidira coas 
eléicións e a algunha · cou8a 
máis. No setenta ·e nove~iten
ta _xa o traballo se-fixo <}outro 
xeitó; escomenzamos dende 
urí princípio a contactar · c~n 

. grupos e partidos políticos, 
con independentes, colectivos, 

.sindicatos, en fin, con todos 
aqueles .Ciue , nos poideran 
axudar, escomenzamos a con
vocar mesas, das cales, as 
pr~meira~, . contaron . con moi 
pouca asisténcia .pero á cuarta. 
9u á ql!inta, .xa conseguimos 
que_ ·houbera representado un 

·-

espectro 
amplo. 

O importante, coído eu, 
que desde un princípio se 
pezaran a facer reivindica 
concretas, asi, escomenz 
co problema que máis ac 
ba aos estudantes en Sant 
que era o da vivenda, con 
mos unha manifestación c 
primeiro paso , a 1sto segu 
unha chea de conflitos que 
ben coñecidos e que non 
a conto comentar agora. O 
si hai que facer é un rec 

· do- que con aquelas loita 
conquerira e, asemade, f 
unha análise de por qué 
se sigueu. 

Ben, cecais o mais im 
tante que se consigueu D 
apertura do Burgo que, a· 
que hoxe ten moitos pro, 
mas de infraestrutura (ca 
dor, servícios hixiénicos, tr 
porte etc, alberga a máis 
setecentas persoas, o cal su 
que haxa roáis de dousce 
pisos valeiros por esa ca 
No xogo da oferta e <lema· 
que ten moita importánci 
caso da vivenda en Santi 
o feíto de que toda esta e 
dade de pisos quede, en 
cípio, ·sen pretendiente, su 
que a índa a estas altura 
collas o periódico e vex 
cantidade de pisos en alu 
que se ofrecen. Non ·cabe 
bida de que isto ten que 
dcir, a longo plazo, un e 
baixón no précio dos. alu 
res da vivenda. 
· A apertura do 
universitário do 
pódese considerar- · como 
tra vitória aínda que non c 

_ -plet~ polo ·xeito en que· 
é explotado, xa qu~. ~ 
uriha .espécio de milita 
ao ter que adquirir, que 
queira usar, bonos mens 
_que fan uri pouco. in-cómo 
seu ·usó. Por outra ·banda;. 
que apontar· tamért do 1 

negativu, . o- xeito en qu,e 
sendo explotado, case 
como se fose un comedor 
vado. Non se_ lle deu·neng~ 
publicidade ao se.u fün ci 
mento e tal, pero bueno, 0 

to de que funcione x~ se P 

0 ano 
ade. fíxc 
oncesión 
~a que o 
unha er 
indataric 
comedo 

io e nac 
0 bar e: 
·xo xa h 
o -e rr. 
para co1 
1séase er 
iegundo 
mente f 
rtas. 
roblema 



A 'ULTIMA LOITA 
iEMAS AINDA 
¡VENDA· 
comedor do Camup~s 
e 0 ano pasado e a n.1-

d f íxolle unha especie 
a e. h 
oncesión a un a persoa 
~a que 0 explota como se 
unha empresa caf~quefra~ 
mdatario 0 que 1xo 01 
comedor na mitape do 
. e naoutra mitade, fa-
10 li 
n bar cando ·ª mesmo 
. xa hai outro. O ano 
1xo . • 

0 
-e mais este- o sis- . 

~ara comer neste come
aséase en uns bonos men
¡egundo os que se come 
mente _ por unhas cento 

itas. . 
roblema dos pisos, Eem-
tes, segue alí ; o ano ~a

¡emellaba que os propne
. lle colleron certo medo 
1¡¡zación dos estudantes 
º¡~an moi pouco os pré
pero éste parece que xa 
erderon o respeto e os 
res voltaron subir azuza
la cercania· do Ano San-

máis do Mundial de Fut
~romédio do que costa 

guer dunha habitación 
arredor das seis mil 

s. O que sí parece é 
estes précios están moi 
narizados e hai moi pou
eréncia entre o que custa 
'O en Belvis, por exemplo 
~ue custa no Ensanche_, 
un tanto atípica. 
condicións de habitabili
segu~n a seren tan pre
coma sempre, as casas_ 

aluguer ~afuda son na sua 
nde parte ilegais e moi
or dentro, frias e húme
xunguido t odo isto ao 
número· de pensións sen 

ademais, un 
tema que 

estariiQs a tocar , e a esixéncia 
dos proprietários dos pisos _de 
que se lles deixen no rries ·de . 
Maio, polo asuntb dó Mundial 
e máis do Ann Santo de que 
antes falabamo-s: -.,é .u_nha cou
sa moi simpática, todos os 
anos nos o brigaban a pagarlles 
0$ nove meses calquerá que 
fora o tempo que foramos vi~ 
vir neles, nembargantes este. 
ano, co_mo precisan os . pisos 
para os turistas. aos que Hes 
poden sacar, máis cartas, que
ren que nos vaiamos. - Como 
consigamos organizar de novo 
á Coordinadora, anque o cur
so remate en Maio ; irnos ten
tar de quedarnos un mes áqui 
de vac~cións e, por riba, sen 
lles pagar, para devolverlles a 
pelota, ¿non sabes?" comenta 
o representante da Coordina
dora. 

Agora, a Coordinadora está 
compás de espera, os prnble
mas seguen a ser os mesmos 
que había cando as loitas 
estudiantís de hai dous anos, 
as condicións dos p!sos en 
arrendamento precários, o seu 
précío elevado, aínda se nota 
a falta dunha ch~a de servícios 
universitarios mínimos. O pro
blema do Polígono de Vite se
gue aí, con alguns ·pisos a po
drecer, o goberno das fáculta
des aínda está directamente 
controlado desde arriba, ·a vida 
cultural é tan pro be coma sem
pre ... "Irnos ver o que pasa no 
curso que comezamos", foi 
unha das últimas frases dos 
representantes da Coordina
dra éos que mantivemos a an-
terior conversa. -

DEVALO DA ORGAIZACION 
DOS ESTUDANTES 

Pero para a Universidade Ga
lega parece que pasaron, C<?mo 

. dores universitários, reivindicación de onte, hoxe realidade. 

SANTI V~LLAR 

para to-das- as do Estado, aque- Asemade, 9 sÍndicato estudan- . sidade compostelán,; iSto polo 
les .anüs de loitas e revoltas til .E.R.GA., vi-u como se iban que respecta á ·dimisión que 
a·frida que razóns pará a sua ~boa parte \los seus militantes, _estaría sendo aprazada para 
.exjsténcia é mdi posfbel ·que debido -á crise das ·organiza- non lles dar ·a razón ao; alu-
non faltasen. Os enfrentamen~ cións que o apoia,n. nos (práctica habitúal ·nestes . 
tos idiomáticos s€guen presen- Ue entre os problemas que casos). En ca'nto ao tema da 

. tes na Universidade como no ~ máis tensjóns. e·stán causando ·creación da Facultade de Si
resto /do sistema educp.tivo, · neste encetamento do curso, coluxía, é posíbel que o ·Rec
os problemas da vivenda que . non cabe dúbida que está o -en- torada lle dea o visto bon di- · 
continuan vivos eri S_antiago, a .cerro e folga de 'fame que_ ferindo o seu funcionamento, 
má calidade e ·alto précio do -están levando a cabo os estu- como tal, para cando estea 
transporte público · .. para o dantes da seición de sicoloxia construido o. ·novo . edifício 
Coléxio- Universitário · de Vi- da facultade de Filosofía que do Campus, -· aló para dentro 
go, . a-·. probeza Científica _do xa foi dabondo coineñtada nos de tres anos. . 
ensirio·~ a -restrición da canti- meios · de comunicación (ver Polq dem~is, o ambiente 
dade das becas (o ano pasado .A NOSA TERRA N.o 162): . estudantil parece lhoi tranqui
eran concedidos 29 millón~ · _. No ,moinento de redactar esta·s lo: problemas de número de 
e 2.104 beca. menos que no páxinas, os estudantes .cum- · _convocatórias na · tranquila 
anterior), o aumento da· por- plen o seu décimo· terceiro facultade de Farmácia, · oposi
·centaxe de . licenciados uní- día de en cerro para esíxir a . ción -a Rodejas en Exactas ... 
versitários - parados:.. Todos .independéncia da sua seición polo .demafs, mellaras c_on· res- · 

, estes e moitos outros son os ·co que c.o-T1levaria a creación , pecto a outtos cursos (setecen
problemas ·de difícil soiución dunha facultade desta ram~ · tas· plazas no :Burgo con pre
que hai plantexados, - aínda en Santiago) e .m'áis a ·dími- suposto para ·· actividades cul
asi , pódense dar como dados sión do decano, pr~fesor Ba- turais incluido) pero tamén, 
de cales son os ánimos en liñas . . Deixando aparte as . inci- problemas. estruéturais e de 
Santiago, os seguintes: á pri- déncias e _ anecdotas que tive..' "razón_ de ser" da _Universida
meira xuntanza da Coordina- ron lugar no transcurso deste de, cada vez máis acuciantes, 
dora, convocada nesta cidade, pulso entre as autoriqade~ per~· normalidade ~cadé~iéa. 
asistiron arr.edor de media académicas ~ m_áis os estudan- "Non ;sei o que pasará, pero 
dúcia de persoas e n-on parece - tes~ hai que citar- a . posibiÜ- este ano o : único que parece 
posíbel, a . cu.rto plazo, que re- -dad~ de éxito que parece que· que vai mover -aos estudantes _ 
naza con moita forza a sua ac- - ten esta,.. 1oita, dado · ·o pouco en Santiago · é o prol?lema 
tividade xa dabondo eséure- apoio que paree.e ter o decano. da entrada na OTAN" decia
cida o curso pasado, se se com- entre os seus co:fnpafteiros e · nos o representante dunha ar
para co · que pasara no 79-80. superiores do cúmio da univer- gaizadóThestudantil. 

DADóS REFERENTES AO CURS0 _,980-81-

N.º de Estudantes Universitarios en cada unha das cidades Galegas. 

CORUÑA VIGO LUGO · ou:RENSE . PONTEVED~A . FERRO L . 

C.Olexio Universitario 1.087 679· 292 460 ./ 

E.U. F.P. E:X.B. .881 461 661 727 591 

_Escola de Em presriales 622 408 303 

Escola de Arqµitect. Técn. 467 

Inxenier. Técn. Naval 740 Escola Náutica 145 

Inxen. Tecn. Agric . .739 

Inx. Téc. Industrial 280 

Escola de Enfermería 196 145 - 189 ' 148 

Matric. Libre 108 68 n 71 57 7 

TOTAL ............. -........ 4.101 2.041 1.757 1.258 7-96 1s2· 

Nas distintas facultades e ·escofas de Santiago 20.047 

' . 
. Os Es tu.dantes Viven durante o curso; · 

" 

d~ Universidade Galega son: En Do_micilio propio . . . . _. . . ~ . . . 3 .40_1 

Galegos .............. '..' .......... 2 5. 715 , 
Asturianos~ .. :................. 655 

En Domicilio de familiares · ... -... 10.304 

En.Co.lexio ~ayor Univ~rsitario .' .... 749 · 

En Residencia Unviersitari ........ 1.5 22 
Leoneses....................... 513 

Vaséos.......................... 405 

Venezolanos................. 543 

Brasileiros.................... 128 · 

U.S.A. (l:'uertorriqueños· 

Piso Alquil~ó ..... · . .; ... , ..... 7 .669 

·En Hotél ~u pensión .. .. .... · .... ·. 3.266 

En Hospedaxe eri Casa Particular -. .. 3.088 

Non respostan ... · ........... _ ... 425 

na sua inaioria) ... ' 35 
l 

Mulleres .. _ ..... : ............. , .. 15 .970 Traballan .. -.. . :' . ............. 3.188 

Non traball~ . .............. 26.673 

Homes .......................... 14.464 Non respostan .... ,. ...... ; ..... 573 

,; 



. 'os .. d~sinform~dos . e cqnfundidos, os que· se; atópan 
alleados .. da~ nosa realidade social, que por desgrácia en Galizá ~
·danse a montes e' moreas, alporízanse c~ndo escoitan dicer q.ue: . 
·somos unhq colónia. O seu alleamento e desinformación con
secuéncia dunha cé>lonización de séculos, non lles deixa \er a 
-realidad.e que teñ'en .diahte dos seus·ollos. Por iso, se alguén f~
la do asoballamen~o · ,da ·nosa lirigua e do esnaquizamente da 
nosa cultura, deseguida din que esas son 'lérias dun fato de na
cionalistas ao$.que tamén lle. canga_n o, sambenito de extremis
mo. 

Coa sua .cegueira, os alleados,.. a inda que xa se sabe: non 
hai p_iores cegos .que os que non queren ver,· non se decatan 
tampo~co dos desastrosos efectos económicos do colonialismo 
e das suas lamentábeis consecuéncias socia is qu·e se traducen na 
paulatina destrución das · nosas fontes de riqueza e na emigra· 
ció~ masiva. lsto vai levando á ruina paulatina da agricultura, 
gandaíia e pesca, sectores primarios que .aínda hoxe son fontes 
.de ocupación moi importantes en Galiz~. Aos monopólios d<;> 
capitalismo español ou estranxeiro, interésalle m.áis afu ndir 
eses sectores da eco no mí a tradicional en aras da "moderniza
ción estrutural". Desde a perspectiva do gran capitalismo, as 

. vítimas que poid~ causar esa "modernización" non é causa pa
ra preocuparse. O obxectivo é preparar o terreo para a entrada 
de España no Mercado Común Europeo e Galiza conta moi 
pouco. Se hai que afundir o .agro e a pesca, sectores problemá· 
ticos ·e causantes de excedentes en Europa, afundiranse con tal · 
de facilitar o ingreso español no club capitalista mercomunitá
rio. De calquera xeito, pensan os capitalistas españois, aos ga
legos_ quedaralles a saida tradicional: emigrar para que· manden 
cartos. _ 

Namentras, o proceso segue o seu curso: a conversión de 
· Galiza en asentadeiro de industrias percas, contaminantes e in-

.X OSE· L.U 1~· FONTEN LA RODA 1 G U EZ Doutra · parte, 05 .meios de. -comu"nicacion deben dar . salubres. que crean ·poucos postos de traballo o destragan o país 
• trato igualLtário a todos-os. parl;id_os sen_ efxcepción¡ pois co- (alúminas, celUlosas,-centrais térmicas e-nucleares), e en centro 

Xa ·er~ ben sabido hai .meses que ~oa actu.al."lei eleito- mo recoma un xornal madrileño a· UCD tivo 78 minutos; o éxpor::tador de matérias primas e enerxía. Dese xeito Galiza se-
ral, que prima aos partidos central~stas, difícilmente os par- PSOE 24 e AP 'ú;. e o resto con ate 30.segµndos! os-parti- . guirá. a .cumprir o papel histórico que lle ten asignado o capita-
t. idos nacionalistas poderian levár ao Parlamento Galego aos · d.os nacionalistas, nun p. rirtieiro momertto, isto é, se prima 

- lismo español: a ser viveko de emigrantes. 
seus candidatos. lsto fora xa denunciado en A Nosa Terra . tamén nos . meios de· comunicación aos ·partidos españois e lso está ben demostrado polps datos oficiais dos censos 
con motivo da$ eleici.ons xerais en várias ~casi9ns citando cen~ralistas. . · .· -de poboación nos que se ve glie a demografia de Galiza estan-

- incluso o dito galego de "quen fal a lei, fai a trampa". En ne~gun país do mundo que se chamase democráti- couse entre ·1950 e 1960 ·e ainda aminorou en 1970. Ouere 
· Conven, pois, poñer de releve en primeiro lu~ar, queª cose admitiria unl=ia tan grave discriminación. dicer qu_e mentras a poboación do Estado medrou en-perta de 

.. lei eleitoral non só non é galega, se.non:!jue é anti-galega~ en_ Tamén haberia qüe ter en tonta que . a Gal iza . palas seis millóns neses vinte anos, a poboación de Gal iza baixou de 
segundo, que ignora ª realidade socioló~ica do n~so país, suas ·cara<::terísticas xeograficas 'e··pola dispersión de popula- 2.604.200 a 2.583.674 habitantes, e os galegas pasaron de ser 
cuxos núc~eos.-dé populació_n éstán e~p.allados. e'o máis ~~- rización necesita máis. de 2f días de campaña, se é que real- - o 9,3 por c~nto ao 7,6 por cento da poboación do Estado. 
8:0~0 pano~u1as .e. e~ ter~earo lugar, que mantivo 0~ ~raves - (llente se · quer .ct')~gar a todos os lug(!res e aldeias coa ~ensa- Causas desa demografía regresiva? A fuxida cara a emigración. 
v1c1os e defe1tos da le1 eleltoral xeral, cos seus mecanismos xe eleitoral; esta seda a única forma de combater a aasten- Nembargante, os español-istas non queren ver estes feítos 
a~ulterados taoto p_ara con respeito· ao censo gale~o - que. ción, 0 ~umentar- a -campaña a ~ários. meses, como en outros evidentes. o certo é que 

0 
capitalismo español veu .desde anti-

. non foi actualizado- canto p·ara c~s Yotos · d~s . em~grantes, . países democraticos, pois, u-nha vez máis¡ Galiza tamen nis- · gua conc~ntrando as inversións produtivas en certas _zonas do 
como para o mesmo act~ de !otar ou a campana eleitoral. to· é diferente -do resto dó Estado. lsto é: a Galiza precis_!:l Estado como Madrid, Cataluña e Euskadi o que permiteu ele-

Ouerse. ·dicer con isto, que mesmo .. ma~tendq a Jei; "dunha lei eleitoral pró'pria adaptaaa.·á sua realidade. .var 0 nivel de vida e mellorar toda caste de servícios públicos 
mais variando ese·s mecanismos os resultadÓs serian diferen-' · - . · '. - - - , . . , naqu~las terras. En contraste, Galiza recibeu moi poucas inver.-. . E fica ainda o problema"•mais importante, como e o 
tes. Por exempl0, se en vez de acudir as candidaturas en·pa- . feito de miles' qe · galego~ non poderen votar por e'star na sións e, pola contra, astra o aforro dos traballadores e os em1-
peletas por· separado se empregase unha -soia papeleta .por' emigrac'ión. .. A imprensa dal?a que cen mil mariñ

4

eiros non grantes galegos foi encarreirado polos bancos cara aos centros 
Part.idos -caso de Pprtugal ou da votaciÓn par~ º. Senado · xunguida ao subdesenro. lo e á probeza na que agora· se atopa co · poideran· votar por esta~_en· enrolados e~ barco~ e non se per-
españoi..'..., de forma que o eleitor poidera signar o' fecuad.ro - b corolário da em.igración e demáis lacras sociais. mitir que poídesen v~tar., p.ex; perante o capitan do arco e "d 
do partido que p~ef~rira, co.usa q~é dunhá parte afortalaria logo r:estr'alismitir. por radiq-telefoná, co.mo se fai en moitos Todos estes feítos, que traducen unha innegábel rea l1 ª" 
ao~ -partidos, e da outra impediri~ o roubo <:fe slglás que jn- paíse~ demo. cráticos. Tamén daba q~e · douscentos mil g~le·- de colonial, (pois senÓn, en que poder.á refrexar o colonialis-
tentou por 'exemplo o ·PSOE ~o PSG, ,sen que as. Xurita~ . moi), os españolistas ben pens~ntes pódeno comprobar en pu-
EÍeitorais o irnpediran, a pesar das réclamacións desde hai ·_. go~ dé Madr,id.tar:npouco votarían.e_ consta queª n~sa gente bricacións que se atopan ·"por riba de toda sospeita". Non se · 

· .de .América, .. e, dentro da Europa, de Alemañana, Holanda, - · , d 
. anos deste partido nacio,nalisfa. Este latrocínio político non · - trata·, xa que- logo, de trabállos .dos nacionalistas. Tratase e 

· Inglaterra, Dinamarca, Suiza,. etc. tampouco poideron votar . h 
·seria admitido en nengun país do mundo, aqui as cousas son· p~bricacións fo.itas polos grandes bancos españois. Por un a 

-- . f' . . t"'d . ainda estando . anotados no censo correspondente por que ·banda están os estudos féito·s p0lo Banco de Bilbao sob?r da -diferentes polo que se ve, en canto se re iran aos par 1 os ~on lles che-garon as,papeletas ainda téndoas pedid,o en tem-
hacionalistas. . " · . 'distribución provincial da renda que señalan nidiamente como . po ou chegár:onlle dem_ asiado tarde_ . E isto na. séptima con- · . . e 

O proibir que as papeletas- estiv~ran expostas ao pu- as províncias. galegas tópanse en posicións·moi infenores a m -
b.licp -:-como entodos os países democráticos- e qu.e se poi- s4lt~ popular que.se: faino noso· paí~! , . . - ~· día dq E$tado. Ourense ~ Lügo atópanse en realidaqe nas de- . 

. deran tra~r de ·casa xa obligaria ao eleitor a votar escollendo · Consta que ·álguns reclamaron xa hai in~itos meses en · rradeiras posicións. . · 
·a sua opc-ion, e.vitando todas ·as .maniput'é!cións por correo e '.· Consulados e Embaixadas, sen · t~ren r~sp·osta positiva. · " · PÓr ~utra banda .o Anuario del Mercádo Español 19SO, 
pol'as casas, -forz.ando a· voto en .Prol· dest,a o~ aquela candi- · Se .a ·isto engadimos~o éspíritÓ do· 23 de .feoreiro, dua_s. _ pubrica'do por B;8ne~·to1, · inclue un~ d~tos moi r~velador~.s.sob~r 
datura. En fodos os países _democráticos as papeleta~ .:....nor- bo111as que estouran ante's das e!ekións; o diñeiro émp~e~a- 0 acondicionamento das viviendas no relativ.o aos. servicios hi-
malmente 'p<:>r partidos . re~ollidos nunha soia papeleta- se. do polos partidos. españois, o alval dadq por galeguista~ ~ñ.. .xiénicos, aseos e ~uga corrente nas distintas partes do Estado. 
encontran u~bicadas en sítios onde se _pode exerci.tar o voto dependentes a .partidos que pactanª· LOAPA para .reducirerí Asi, vemos que nqmentras ·que en _Euskadf somente o d.ous por 

. J~bremente, ist~ f, '.i:'a:s_casetas de reeoUidaq~ f.?_qp,eletas_ ~S?·~ · .. ;~:és ·Estatutos de ·Adtonoí'fl·í.a ~~~~~~ do que estan, ·a - cerito e-ar;éce: ~E(~s s·ervícios, en Cataluña o ti:es por cento~ e en 
· '.'\iar-tidos n_oR ")~~:~tmp·~entar pala- su.a' canta neng4.n~ dQ~' •'.~~€anf~áñq ~fa -CEOE, . en' prol de 'partidos cenfraBstas e da di--·· Madrid do tres -ao cáfro por cento, en Galicia carecen ·de auga 0 · 

cu"mento ele'itoráf. rsto .loi v,ulnerado -en. todas as eletci~n.s reita, ·a inter:.ve.nción ·da lgrexa eri Galiz~ en proveito de .de- . ·. trinta por ,centó ·das .vivenctas e' o éu'~renta ~- dous por cento ca-
reá'itzadas_·a.té o de agora.1 coa conse_guinte vulneración· da ti- , t~rminadas ·ideoloxias e que tampouco os·recén é!CCedido~¡á >< recen de .servidos hixiénlcós é de aseos: · . 
b~_ftade do votante .. Quer;i vota librem~n.te..send~ presiori?do maioria de idade· de 18 años poiderém votar, ternos un p.a- -' · · . ·. A vista des~s . datos, .de proeedénci~ na~~ . sospeitosa, ~:· 
na sua casa' 01.:1 sendd obligado a collér a papele¡ta situada en ·norama claro de como ·a coritenda ·eleitoral foi ·en. realidaqe mosque concluir que.se .trata dunha pr,oba ma1s do est~do . 

. lugares qu~ están .. expostos ao público? _ . totalmente desfavorábel ·e discriminatória para a _Galiza e os · · marxinaciÓn ed-¡; explotación colonialista que ven ~ofrmd~ ª 
· - P.or outra · parte, evitariase qµe houbei-a veículos que ·partidos nacionalista·s qu·e.representan os seys intereses. nosa nación desde hai ·moito . tempo. Os españolistas, os desm- _ 

·transportasen, a votantes ·gratuitámente 'a inda que.coa obli- . . . . - . 1 formados e os afleados deltoé:tas as castes poden segu_ir pensa~- . 
"gación de , votar coa candjdatura -que' _se lle entrega como Ainda asi, sairon diputados dos partidos ou agrupa- d~ que· 0 · col~ni~lísmó ~,~r:i co.~~c;>~ d~.s n.acic:>ñalistás. :M~is, c~-
"boleto" . para . facer . a , viaxe, limitando..., os autoquses · á. , cións nácionalistas que. teñen loitado no franquismo e na · ~ mo se pc;>de·e?<J)l!car de c;>utro xeit<La re.a_l!dad_e de qal.1za. · . 
iunción de trártsporte nos lugares en,que ·houbese dificulta~ . "democrácia" actual -PSG, ·ANPG, UPG- situando no Par- · · · · · '.. · ; · , 
de,s para vetar p.or distáncias. persoas de idade, etc. . . lame~to Galego ·-v9ces . repr~senta,tivas dos intereses ~acio; · . , · XesJs cambré- Ma;iño é. pr~fe's~r de .Ciéncia·s Socia '¡~ n.a Uni~ersipade . cie . 

. En definitiva deben proibirse todos estes mecanismos ria is e de clase, da comunidade naciorial ·galega. . . . Piedra~ Blancas eri Pu~rto Rico: E· al.Jtor d~ diversos libros e traballos, 
que adulter~n o. voto e impiq~n que a nosa .xente pQida fu- . R~forzar ese$ partidos é o mínimo que ten de facer publicados en Galiza Er no est·rahxeiro . · · · · , · 

xi~ das rede.s c~aciq~ís que ainda. asoballan o noso-país. calquera nacionalista consciente·'. 
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:EUZKA_DI 

Agi'ávase . o conflito 
no P.CE-EPK _ 
0 pCE non quer~ qµedar . 
desbancado en Euzkadi e trata 

.RADIO GALEGA EN ·MA·DRID -
• • • ! • ~r ~ \:,¡ ,,., • .. 1 

Galizá -enXebré 
· Pensando nos catrocentos mil gálegos que viven en Madrid 

e na ~ona_Centro, a ~misora Radió Cadena (Radio Nadona:l), 
· por todos os rriédios de que 
non se realice a c~~verxéncia 
·entre 0 EPK e mais EIA. Para 
iso válese de fomentar a 

· · puxo en· antena o programa ·de información , g.alega "Enxebre · 

"aqueÍa . señ~ra xuhilada_ que se 
sent~ JlO Re-tifo"' a esperar, pois 
a súa filfa. que -a coida; t~--pou 
traballo ~n ·Madrid. Quere _ter 
unha bas_e .·fundamentaímente · 
cultural recollendo a activida
de · non só das asoci~cións cul
turais, senón individual q_ue ao 
lorigo ·do .ano se produce en 
Mudrid, o caso da.s exposi
cións, das galerías, dos''concer
tos, e re_collendo noticias ·que 
resalten a. cultura galega comó 
foi .. o recente. pasamento de 
Rafael Dieste- ao que se lle fi
xeron .un par de .. glosas. 

divjsión e, o enfrentamento 
entre os militantes. . 
Uitimamente, e despoiS da 

Galicia". · . , · 
"' ' . 

Decir rapidamente, que ·se ben ·a idea non é de facelo 
exclusivam~nte- en Castelán, a gran -con tradición é que se emite 
practicamente neste idio~a, c'ousa que ten explicación práctica 
xa que a redacción é castelán-falante. 

visita de Car,rill~, a atmósfera 
·voltouse máis .encrispada 
'.chegando aos enfrentamentos. · 

Estase emitindo desde fina- -
les de maio da man de Agustín 

- Gatáll _(Director) e · Conc;h.a 
Ramos, que veñen de Radio. 

. ' r . 
· Os membros do Partido 

Comunista de Euzkadi apostas 
ao proceso de converxéncia 
con EIA, ocuparon na· m~ñán -
do luns dia dous os locais que 
este partido ten en Bilbao, de
·saloxando aos membros do 
chamado "Sector Lertxundi", Roberto Lertxundi, secretário xeral 
partidários da converxen~a. do Partido Comunista de Euzkadi. 

Tivo que acudir a policía · 
para poñer paz entre os mem- PCE en Euzkadi así como da 

1bros dunha e doutra tendén- infraestrutura de locais e algun · 
·cia trasladándose ao xuzgado que outro negócio. 
os ' principais ·responsa beis de Os intereses económicos 
cada un dos sectores, namen- · andan xa polo ir.~dio· mistura-
tras quedaban no local, xun- dos~cos políticos. · 
tamente coá policía, membros 
das duas tendéncias. O xuez 
·manif estoulle aos representan
tes que a titularidade da sé era 
cuestión interna do partido. 

GUERRA._DECLARADA 

DILUCIDAR QUEN 
OPCE-EPK 

SON 

Juventud e de Carmen Vecino, 
corresponsal en Madrid de "El. 
Progreso" de Lugo; Todolos 
mer~oles de seis a sete, IJlOitos 
galegas sintonizan con nr{!.sica 
galega e con temas galégos. 
Pretende basicamente, segun
do nos contaba a red(}.ceión, 
a·proximar aos temas galegas 
ao núcleo galego d~ Madrid e 
-gue éstes. teñan un canle .pofo 
que expresar as _ sJ.,las activida
des e as suas inquedanzas. 

Anque o programa non bus
ca o-tema político "fampouco ·_ 
se pode estar alleo .a temas 
como a autonomia,_ os mexi.:.. 
lóns, ·etc.", deí que ffxeran · .llego)- é. outra tarefa que reco-
unhos monográficos-éxclusivos lle -e que pat~ce _clave para a· 
das eleecións galegas, polo que comunicación e pai;a ·as . t~refas · 
pasaron todala~ - fotzas :pol~ti- · ._, culturais por facer. Lago resul-
cas · a traverso. de entrevistas_ á. · ~ ta que tamén é-mui esplicativo 

A idea ~nxebre Galicia" 
pode ser boa: salvand6l_.as' co'n
tradicións .-de facer un progra
ma en galego, para galegas, en 
caste:lán . . Sobre todó -porque 
era algo · do · que _o.s galegas en 
Madrid carecían e. que precisa
ban: metidos eiqu(en centros 
de información e realidades dé 
progr~mas que mui pouco, por 
non decir na<;la, se aproxima a 
terra, a non ser que se no's 
contaminen os mexilóns ou· 
Fraga, Suárez e Felipe vaian 
facer as .suas reviravoltas elec
torais. :· 

¿SEGUIR ADIANTE? 
Manoel Fraga, Fra-~cisco Váz- por _ aquelo de "'que un micro-
quez, Bautista Alvarez, Carlos fon-o no "Centro Gallegó;' non . Queda ainda por ver se pode 
Barro~·... e varios sociologos enGontraba galegas e, . éando. seguir adiante tal como está. 
que deron unna imáxe real da .ap.areceu unha paisana de Lu- pensado. Non vaia ser que 
situación gale&a, . xa . que ha~ c.go, . de_ixounos . un pqúcó ape- cando apareza o . patrocinador 
que recoñecer que non é. mui --nádósi o feíto de que. tiveri,ql.Íe cic) prngr~ma -deixe' de ser aver-
habitual escoitar falar polos falar en ~castelán _(por aquelo to. · Polo visfo hai tratos' coa 
médios · de comunicación en . da audiencia) despois de ofre- Caixa· de Aforro_s -de G_alicia, 
Madrid da incultura política cerse a falar en galega! Eso, sí qu? recentemente ahreu suéur-
nin das outras :inculturcts d·o chegou a contarnos . c~mo se . sal ~n Madrid. Xa se sabe que 
pobo galega, sobre todo. cando faÍ o éaldó galega· cun acento .quen P0_!1 -0S cartas considera- . 
quedan no ar ~s dudas de quen ~a t~ma que · :poderia Ctear es- se no dereito de ",coidar" o 

Despois dos enfrentamentos 
verbais xurdidos xa d.esde un 
comenzo e da ganáncia d'o sec
tor converxencionista, a guerra 
parece destada. A dirección es
tatal do PCE intenta por todos , 
os médios reter na sua órbita 
ao mairande número de mili
tantes posíbel. A visita de Ca
rrillo feita hai alguns dias iba 
neste sentido , apelando "á 
conciencia de vellos comunis
tas e loitadores pola libertade 
dos pobos de España". · 

Anque na asamblea celebra
da o domingo gañou o sector · 
converxente · q4e , capitanea _ 
Lertxundi, o sector Orniazábal _ · 
manifesta que · ainda non que
dou · dilucidado -quen .é o 
"PCE-EPK'~ e que coa sua ac- · 
ción o único que pretendían · 
era "recuperar o local que per
teñece ao ~artido Comunista 
de Euzkadi". Pola sua banda 
con EIA manifestaba que "la
mentabelmente, cando non se 
ten razón, cando se pérde a 
maioria, repitese a mesma his
tória de sempre : a utilización · 

-. pode se·r o in-teresado nesta si- cola. _ producto .que se fai. Seria pe· 

Pero non só andan· en xogo 
o número de militantes · que 
vaian seguir no PCE senón que 
tamén se está a dilucidar unha 
batalla par_a ver queñ é o que. 
ie queda co património que 
tiña a seición autonómica do 

da vioJéncia". . 
O que sí está claro é que a· 

nacionalismo está triunfando 
en Euzkadi e que por moitas 
manobras que faga o PCE den
de Madrid non vai poder qow 
trarrestar o xir~ · cara a -posi- · 
c10ns autodeterministas da 
meirande parte do povo bascQ. 

AIO.U!IBBA 
•• • 

tuación social. . ·.. k redación P,retende .darlle ' noso que fose quen fose ú ·pa-
ao prográma un carácter po:12.u- trodnador, "Enxebre Galicia" 
lar á b:ase de concursos e lma · <l;exeraxe nun progr~ma-p'echa- . 

.,.; · avérta a partidpación; Que sai- do ·e folclorista. Non é. esp~cu-
"Enxebre · Ga,licia" é un _. va a · xente esas.recetas de eoci- ·1ar ar, antepoñendose aos te1-

UN' PROGRAMA NOVO 

programa novo que amqsou al- fia que non están nos libros· e _ tos. Xa· 'houbo algún intento 
gún aspecto interesant_e. A / aquel canto que . a aboa ~le de control e algunha fustra-
aprosimación as agrupacións con ta ao neto, sairá de v~i en dón para algún posible contro-
galegas en ~fadrid (Lostrego, ·cando a entrevista co tabernei- lador. . 
Irmandade Galeg~, Centro Ga- .ro, , co camareiro, co ·albanil e PABLO YIZ 

• .;;" ' ' : ' . " ' ' ' "' .,· •• , :. ' ' . .. • •. • • J ~ ¡ . 

Su'scrición anual: 2.500'pta. Semestral: l.25o' pta./Europa: 3.000 pta./Arxentina: 3:700 pta:: . 
IU,SA, Canadá: 4:000. pta./L~tinoamérid~ Africa: 4.Soó pta. anua:i~. . . . . . . 
_Rua Doutor Cadaval, 21, 2o, oficina 11. Teléfon'o (986) Z2 24.05. Apartado de Correos 1371. VIGO. 



.-: Gr_écia 
·- . .... . ... ...... 

Despois de 1 SO~ anos de · ,. 
Gol;>erno da de:reita, salpicadós 

. de íntervencións militares e d_e 
periodos dictato!iais, as 
·eieicións ·celebradas en -Grécia- · · 

·. o p~sad~- J8 d~ outubre . : -... · 
situaron no -po_~er ao . · · · · · 

· Movimento· Socialista -· 
Panhelémco (PASOK) de · 
A.ndreas Papandreu a pesar da 
suxa, pero noJl extraña, 
mano·bra fomeJitada p.ola 
de~eita o pasado mes de' ~abril 
consistente na utilización do 
fantasma do golpe de Estado, . 
( acomyañado dunhas cantas 

. bombas e·incéndios 
·provocados en determinados 
centros neurálxicos), c_o que 
preten~i~ situatse como a -
única garantia para ·que este 
non. se dira e polo tanto _como 
a única defensa real do 
proceso "dem_o~rático". O 
deseninascáramento desta 
acción, sumado á nefasta 
xestión ·dos asuntos 
internos do país e , 
fundamentalmente en política ~ 
exterior, provocou de fomia 
ascendente a perda do seu 
pasado apoio populár . . · -
constatada claramente ao 
través dos resultados 
electorais. 
.. Tres eran os grandes pro ble
mas ql:le dividian dunha forma 
·'clara ás forzas po1iticas e so
~jais · gregas antes e durante as 
eleicións. 1en 'primeiro lugar, a 
crecente aproximación e · de
pendéncia de Grécia nos terre
nos ~ económicos, político 
(CEE) ~militar {OTAN) etl r.e
iaéión ao capital mo.nopolista 
estfanxeiro; en segun.d·o, lugar' 
o . agravament6 . paulatino ~a 
crise económica e social do ca-

. pitalism"ü' gregÓ, entre · outros 
motivos como . consecuéncia 
de)' antetlor, que ten un efecto 
desastroso na situación das cla-

. P. COMUNl.STA 
EXTERIOR ... 

seus program·ás electora es ' co~ 
mo a un vetdadeiro furacán en 

· favor do cámbio. "A ·xente es
taba farta duh liderazgo gris ·e 
ineficaz" e votou emocional
mente por unha alternativa de 
poder diferente", eng~díase . 

\ 

Non é de extra.ñar s~ se obsE:r.- · · 
. - va ' a traxectória go be:rnarite do .. 

partido até· ·agora no. poder, 
Nova Derríocrácia. 

Unha politica· marcadamente 
antíso be rana . . 

en Galiza- tendente a reducir 
b riúmer~ de ttaóaÜadores e d·e. 
·pequenq,s_'propriedades no sec
tor (de 1.110.00.0 labregos de-

. berian: gúedar unicamente 
- 400.000) coa · ide-a · de integra_r 
ao país no Mercado_ Común e 
dacordo cunha linposición de 

: Bruselas, s1wrimítlse a· protec-.. 
-ción aranceláiia da producción 
industrial nacionao ao tempo 

. qm~- as bnportacións eran esti
- muladas en perxuício ·das ex
·. portac.ións, co acercamento á 
.CEE, permitíuse a penet[.ación 
do capital privado nos sectores 
estatais; reduciuse -o 'poder ad-

Candp no a_f.10 · 74 · :_despóis .. ·quisiÍivo da~ c;-:lases traballado- · 
do derrocamento do~ coroneis ras (dende l 974 os salários au-
negros e de . que a monarq uia mentaron nuh J 5 3 por cen 
cedera 6 paso .ao ·ré:xime repu,- · mentras que o cusfo da vida fí-
blicano- un°plebiscito He con~ ~oo nun '221 por cento) ... 
cedera a posibilidadé de- go- · Actualmente a -.situación es-
bernar ao· xa.· aludido partido '. . taba moito' máis agravada ... A 

. de 'ctereitas, Nova· Demo_crácia, , economia griega caía en barre-
este desfacíase en -promes¡;is na. Así, o ritmo inflácionárie:> 
comproíneténdose a "liberar crecia d~smesuradamente (13 
ao país -das cadeas da déperi:. -por cen ·o pasado '!no, 30. pm 
déncia e da sumisión", a ex- cen previase º pra finais deste 

< ses populares; e, en terceiro lu .. 
gar, o hábito de. aplicar· pór.. 
parte dos _c'írcufos · deica das 
ago_ra dirí~entes a politica ati:
toritaria ,: e represiva que mar- , ' 
cóu todo o periodo 9~ posgue:.. 
ua. A promesa, e a loita cóe- . 
rente destinada a rematar·· c<;>n 
·esta situa.ción, . for:on -as ·que, 
respeitivamente, deter.minar(?n . 
o trunfo do P Asok e o impor- -
tante avance do PCG -exte,rior 
(calificado ·pola _· prensa o"cci
dentalista: . como . ¡frosqviéti
co) nesta . eleicións~ .así como a 
incapacidade para facelo e a 
ambigüedade ·ante ela _provoca
ron, · respeitivamente t.amén, a 

cluilo. da OTAN, a rechazar .a -ano); . 0 clesemprego situase 
, .. pr~Sél).Cia das .bases militares .·· nµn : 15 . por cen . en ·aumento 

norteamerieanas. ·· no seu chán, _que agrava ,a· e:;icplotación dos 
a manter unha .p_olítica neutra- . trabailadores gregos · polo capi
lista nas ordes politica, eco,.-._ ·tal extranxeiro, convertidos, 

- nómica e militar-:- desenrolando .como os galegos, en· man ·de 
a~ r~Íacións ~os países socialis·· ·obra barata para os paises de 
tas veciños ... Nada máis lonxe " Europa óccident~tl, onde resi-· fulminan té derrota· do. partipo 

· deiCa agora ·gobernante, Nova 
Democrácia, e o retn?céso _do 
PCGº interior (eurocomúnista) 
que perde . a .representación 
parlainentária ·da que dispoñia . 
(ver· cadro). · · 

. Os meios de _comun.icación 
·coincidían, nu11ha primeira va'" 
loración dos'resultados, en que 
. a opinión xeneralizada no país 
era , que a yitÓria da esquet~a 
grega I].O:O... respondia tanto aos. 

N. 1G3/ ~-J2 DE ·~ _OVEM_BRD/.rn81 

-da· realidade. Os feítos. foro-n den cerca de 450".000 emigran-
ben c0ntrárío~s . : no ano 78 a~ · tes gregos; a integración de ·' 
bases dos EKUU. auméritaron Grécia, o 1 d·e Xaneirb ·do pa
e contaba~ xa cun fuaior' nú- sado ano.,' na· CEE convertí u ao 
mero de militare~ que na épo- > país nunha plaza de armas in- .. 
c~ da ditadura; consagiáronse, defensa ante as multinaci9nais 
pola via lexisiativa .. ¡e na ·cons-.. e o capifal monopolista estran
tituclón!' o.s· . priviléxios . dos xeiro qu~ xa controlaba 'un 
monopólios . internacionais e . ·tér~io. ·ao , potencial . económi- . _ 
do capital estranxeiro; aplicou- · .. co, principalmente nos secto
se unha. política na agricultura res máis modernos (28 bancos 

, -~imilar á vivida actualmente estranxeiros, 14 deles norte-

americanos, que efe"ctúan ce~-
, ca de . 20 por cen de :todas ._as· 
op·era~ións 'cr,editfoias;_~a maior . 
empresa 'de .tratame,lito .de ·bau-'_ 
·xitas· e prodqción de alumí.Qjo 
está en rrians" -·da 'compañía · 
francesa Pechiney; ·as acerias. 
de Salónicq están controladas. 

., por rU:mas 'xaponesas ... )·. -

cultar a saida" de pe~iódicos e 
revistas de cariz_ progresista . .'. -

Non . resulta estrano . pois 
· nest~ contexto, que Grécia op-
tara polo cámbio'. · .. 

·, . 

. O cámbio, no. contexto 
internacional 

E certo que .o PASOK. ma.ni-
. festou estar en contra da per

A dependéncia política . :e 
·militar sumisa e entreguista d~ 

, Grecia:. en relación· ao.s EE.UU . .., 
n'Os 'últimos tempos-2foi confir- ·· 

-mada: eñ novenibro do ano :pa-
. -· s~dc; cando o Goberno· deci

diu ~ reintegración do país na 
<OTAN, que abandonara 6 anos 
atrás seri condicións de nen
gun tipo, decisión .que se. pro
duciu· despois de que Washing
ton colocara "temp_oral.mente" 
sobre o seu control o espacio 
aéreo do mar Exeo, aprovei
tando as contradicións greco- · 
túrcas. Non obstante a reinte
gración da que falamos é só un 
dos e~abóns da 6adea que 

. tenéncia de Grécia á OTAN 
cabalos de taballa da campañ~ 
eleitoral. Non obstante é mais 
discutibe~ que agora no poder 
leve isto á 'cabo t~ndo en cÓn-
ta que tiria declarado repetida-

-.m.antén a Grécia na dependén-
- ~ cia das forzas ocidentalistas. O 
acordo de coop.etación militar 
gr:econorteamericano, que au
tei-iza aos EE.UU. a man ter 
cerca de 15 bases n::Ulitares en 
teÍTitório grie-go nas que os ser-

. vídos especiais de Washington 
exerGen a SUa ad:ividade orien
tada contras as forzas progre:. 
sistas e ~o través 4<?.~que a Ad
ministración norteamericana 
instalou homes da sua confian
za ·no aparato do Estado, no
Exéreito, na policia, ·e nos ser
vicios de información do país, 
constituen . outro sólido esla
bón, por citar os n:iáis impor
tantes. · 

No térreo das liberdades, 
tanto individuais como colec
tivas; "pódese constatar cómo a 
sua violación é unha constante 
cotidiana no marco da demo- -
crácia formal do sistema bur
gués, según do o modelo segui
do en Grécia até agorª. Baste 
enumerar o seu orixinal e anti
democráctiéo ·sistema de repre
sentación .parlameritária · co 
cal calquera partido que non 
o·bteña o 1 O por cen dos votos 
e teña menos de 1 5 diputados 
tén negado o dereito a for!_llar 
grupo parlamentário (e polo 

· . tantó) , a propoñer· proxectos 
, de lei e a pertenecer aos órga

nos dirixentes do Parlamento), 
mentras, símultaneaniente, 
existen grupos p.arlan;rnntáiios 
formados por. un .úñico. ._ parla
meµtário, priviléxiq ·que· ~os
·tentan . todos os ant'íguos pri- · 
meiros minjstros; a ·n,egativa (}. , 
utilizar ó dereito elemental de 
folga a non 'ser que se Incurra · 
en sanciqns xurÍdiéas; a proi-' 

· bición ·paulatina do dereito de -· 
manitestación; a ·imposición 
durtha lei ·"antiiterrorista" des- · 
-tinada· a ·~eprimir s91a·pada
mente aos' movementos, parti
do's e . p-efsoas · progresistas, 
doutra similar coa que se pre
tendia limitar a tirada e dlfi-

. ment.e ·antes de iniciada a cam
paña que es.taba disposto a 
manterse na CEE se esta ac~i
taba unha revisión das cond·i~ 

· cións da adesión, e que -con
tando con que os membros da 
OTAN chataxearán ao novo 
Goberno de Atenas coa idea 
de que unha actitude "hostil" 
pode repercutir nunha maior 
axuda militar de Alianz 
Atlántica a ditadura de Ankara 
(enemigo tradicional de Gré 
cia) en contraste coas grande 

· dificultades de Atenas pra 
manter a opeiatividade .e o ar
mamento do seu próprio exér
cito- a retirada da OTAN, 
precisamente por este motivo, 
se reduza presumibelmente 
como moito a unha saida do 
mando militar integrado, acti
tude que ainda revalorizaría o 
papel estratéxico de Turquia, 
causa que Papandreu non pa 
rece -estar disposto a admitir. 

E evidente que o triunfo d 
Reagan e o abandono da ban 
deira dos Dereitos Humano 
por parte de Washington abrí 
para os pa~ses de Europa Oc 
cidental, na maioria dos cales 
socialdemocrácia ostenta o po 
der, un espácio político impor 
tante nas relaci9ns cos paise 
do Terceiro Mundo que se v 
reforzado agora co triunfo d 
P ASOK en Grécia a pesar . d 
non estar este integrado.na In 
ternacional Socialista, aind 
c~inoidindo cos seus princí 
pios, por considerar que. "re 

· presenta algun tipo d_e estrut,~ 
ra de poder dos paises ma1 

· fortes" e "polo domínio qu 
sobre ela exercen os paises d 
Europa · do Norde" . Por out7 
p·arte . hai que pens.ar -tam~ . 
que este mesmo triunfo supo 
un retroceso para os plans d 
Administración n orteamerica 
·na odeníados a impoñer 0 mo 
delo -económico, politice e;so 

' cial ultraliberalismo · nos r • 

· país~s ·· da sua órbita, e _con!71 

bue a impedir a nucleanzaci?. 
de Europa Ocdden tal e_ª ~~h 
tarización do · Mediterra~e 
·aponta.da cara ao Médio Onen 
té ... En todo caso -seremos tes 
tigos ao través do tempo da re 

, · · e pod Iativa transcendencia qu . 
.' supoñer ~ instalación da . 5~~1~1 

''. · democrácia en .dous paises 
."succlo vello . contfoente. 

. Sob 

Esta 
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A ·caiza: entre deporte 
. . . ¡l • . ' 

e rlas1s1110·.· 

Agora poucos cans se poden permitir o luxo de ulir asi as perdices, comp non sexan de granxa. 

Sobre unhas sesenta mil es
copetas calcúlanse que saen 
xoves e domingos, dias hábiles 
de caza, en toda a nosa xeogÍ"a-··· 
fia, anque segundo pasan os 
dias o número vai decrecendo 
rtotabéhnente conforme o ca .. · 
zador se .decata como, ún ano 
máis, non ten a qué ti¡arlle. 

Esta disminución de caza- . 
dores que se dá dia a dia, con
trasta coa subida que o seu nú
mero esperimenta de temp ada 
a tempada~ -

Nos primeiros dias, sobre 
todo no que se abre a veda, 
pódense ollar amfíanacifta aos 
cazadores ainda con sono, xa 
que non deron durmido co an
ci~ do :rr.encer, pero cunha ca
ra ele radiante felicidade. Pola 
noite o cadro e moi outro: as 
caras longas, o corpo canso e 
as pottcas palabras, os que fa
la~ só fan contar fazañas de 
outras épocas. Destes días só . 
se pode comentar a ausencia 
de q1za. Alguns cítanse para ir 
nos próximos domingos a Za
mora, Palencia, Toledo ... 

1 b mal xa . ven de atr4s, pe~~ . 
Parece que ano tras ano · se 
agrava a . caréncia de pezas ás_ 
q~e o cazador nen siquera avis- -· 
.ta Jien Ós cans poden cheÍrar. 

No seu ca~to tiraselle a 'calque--
ra paxaro que se ·encontre . por . 
diante. Todo· por non voltarse . 
Para a casa sen nada e por non 
sair ªº monte -se'n tirar un tiro .. 

Unha boa -parte da culpa téñe-: 
na os incéndios, a oufra repár
tese entre os furtivos, as enfer
medades que afectan sobre to
-do aos coellos, e tamén o ere- · 
cente ·número de -cazadores, 
ainda que como· nos clicia un 
vello "a- mitade dele~ pouco · 
mal lle fan á caza, o único es
pantar as pezas. Moito traxe, 
moitas ' bofas, cartucheiras, 
morrais... escopetas de cinco 
tiros pero de cazadores nada, 
parece máis ben que o que lles 
gosta é queimar os tiros". 

OlITROSPROBLEMAS 

Un dos problemas, que an-. 
que xa se viña . dando, agora -
parece que cobra máis actuali
dade é o do envenenamento 
dos cans, que nestas duas se
manas de caza xa teñen morto 
en número que sobrepasa a 
dúcia. Non se sabe se os cebos 
están postas a tema ou se van 
destinados contra outros ani
mais, así e todo está totalmen
te proibido. Estes venenos son 

. a causa tamén da mórte de ·ou
tras pezas. 

OS CAZADORES 
·sENCOUTO 

· pletamente_ esquilmados,.. eles 
vanse aos seus _coutQs que aín~ 
da están· con tod~s as pezas·in
tactas. Logo, os "probes" té-" 
í}ense que contéJltar con mirar. 
-para o ár. 

-As leis ' dánlle a razón aos 
· donos . do .couto, p.gora ben, a 
tradición. da caza, que é·de to
dos e de cada un que queira · - : 
_practicala~ invalida estes _previ-. 

. ·iexios clasistas. 

· OS ARBITROS 
EOOCTAVIp 

Cambiando~ de deporte pero 
seguindo na "cazan, 1'.a que is·-
to é o ql;le p~nsan a1gúris aféi- _ · > 
zoados que ocurre. co Octavio 
de balonmán: que os árbitros 
van á sua ·caza para facelo per-
der os partidos. 

Hai quen fala de ódio e de . 
mans negras que se móven por . 
.detrás para lograr .que este 
club descenda de categoria. 

· Din que a moitos equipos lles · 
· parece. incómodo viaxar · a té , 
· Galiza, que seica está moi lort..: 
· xe, - polo meno~·, sempre que 
nórúeña en ép~ca eleitorai.'s. 

No partido xogado o pasa
do doming~ conha-do Málaga, 

; Os _ cazadores sen cautos moita xente viu esta mania 
emp·ezan 3;· queixarse da· discri"' persecutoria- dos árbitros que 
minación de· que son obxecto. ptopiciarqn , que o tanteador 
Aqueles previlexiados que po- rematara curr resultado · de 34-
den pagar 'un couto -receben a 23, . favorábel . ªº equipo anda-
axuda do · ICONA para facer luz. E, ainda que é o certo que 
repoboacións. Dos terreas -d.e 0-s árbitros influiron no resul-
"todos" ning4én se preocupa. tado, non . é .menos certo ta-

Á meirande-parte qtiéixase' ta- . mén, que foi propiciado polos 
inén de que así non hai quen. ·Agora ben.,· eses s~ñores previ- erros cometidos polo equipo 
sepa se Ún can é bon ou é mao~ . ·Iexiados -~entras non abren º· . . .academicista. Xogand,Q así nen 

seu couto, porque queren gar- coa axuda dos -.árbitros . se po- . 
. ·Esta c~réneia ,vense da~ tan·~ .

to ·en · terreas libres como ··na
quele~ qu~ está~ acoutados. 

dar as pezas para o fin da tem- den consegu~ bons· resultados. ~, 
porada, van aos t~rreos libres a 
caúr. Cando teñen estes com- -~ARDIÑ AS 

1 

" 

A NÜVA ·TEMPóRADA ,.. .,.. , . 

D EPO R'fJV~-(11) 

A semaná pasacta r~matabamos talando do Celta e o Deportivo; 
·e.quipos que militan na Segunda-División, _categoria máis alta na que 
ten· representación . o fútbol ~gaiego profesional. · Esta r ~elT!ana irnos 
empezar talando tamén _ do Celta e do' descontento -da sua afiéión, . 

- polo incremento da cuota de socios para muller_es e rap~ces. Unha 
. : medida que, se __ cadra, en vez de proporcionarlle diñeiro ás mingÓa

_das arcas, o"que pode facer ~ · daeix_alas ainda máis valeiras. 
. . 

Pojo que respécta á Segunda -D-ivisi(>n B, os nosos _representantes 
son o Compostela e ó' Racing de Ferrol. Equipos dos que se espera 

- unha boa temporada. Sobre todo do primeiro, ollando a realizada 
.. -o ano--a~terior, na que ~ engatuñou con méritos próprios- entre 

equipos que lle triplicaban en presupost~. Todo elo . cuñha ~ planti
lla nova ·que este ario .ten meirande experiéncia, eco mesmo e!'tre-

.. ~dor,J -o~. · 

.. ,.... - . ... . ~ 

- No toeante ao ~acing de FerroJ, en princípi_o·parece que -vai ter 
·ª campaña bas.iante máis difícil .. aoque resoltos os problemas direi
t.M>s ~- -.b!se,~9 -.'P-~~s . o ~qu_ipo !"ª cant~i~L SeQ.lfr'dQ ~e -v~a ~e>d~JJfi.9 _ -.. 
a_ marchateÍl que ~er ascendent~; i$O coritaJ1d9con gue_noa o apre-
1e.ó · Ql problemas. eeonómicos, tal cÓ~o ·sucede-U ¡¡ temp"orada pasa· . 
da: · · 1 · 

. ' 

. Na Tereeira Oivisióil, >.que se ven corr.e$pOndJmdo~ co que ante$ '· - _: 
foi 'a chamadá "Rexional Prefere~te", agiupanse equipos galegos 
de ta.nta tradición e solera como o Pontevedra, Ourense ou Lugo, · 
con outros novos como o, Lalín, Finistene, Porriño, etc. Con -estes, 

. eq~ip0s · como o G.ran Peña, Turista, Lemos ... xa clásicos:-

Eri boa . lóxica, os equipos citados primei;·amente terán (é a sua . 
obrigal que. acadar os primeiros postos. A Sl!a traxectória, as cida
des que t~il.en por detrás, asi llo esixen. Agora: ben, unha cousa é-a 
obrigación e outra o poder, por obrigaci(m o Pontev_edra, Ourense . 
e Lugo debian .de estar na categoría superior. Todo-vai depender 
moito de cómo se arranxén os problemas econ_ómicos destes equi- . 
:pos, xa que algun dele~ estivo ª ·ponto de desapar~cer. · · -

~ . . . . 

- Ollase.;tamén nestes clubes unha intención de. atender máis á 
canteire,¡~ - alguns pretenden ser o "viveiro'' onde se nutran -equjpos . 
·como o Celta e o· Deportiv9. Aí deberian encamiñar os· pas9s, an
que moitas· veces os xpgadores que saen van p·arar a equipos-doú
tras :partes do .Estado que . lles ofrécen unhas 'perpeitivás . mo!to 
millares. ·.. · ' 

1 

En canto á. Série A ".Rexionaf", este · anó present~ a nevedade 
de e'star formada por dc;>us grupos, o "norde" e o "sur';, nos que · 
se agrupan· os equipos das principais vilas. Alguns destes equip~s 
ainda están cheos de vellos xogadores, cansados_ xa de recorrer_ 
campos de terra. 

Outro tema que vai ser .. noÜcia unha vez ·máis, ,Por de~sgr~cia, 
é o da violéncia- ~os campos, que pare~e se vai agravar. Com_o ta-

. mén unh'a temporada máis~ vai estar no candeleiro o problem_a . 
arbitral, porque mentq1s_ non cámbie o presidente é al>solutamen-
te imposíbel de é!rranxar. - · 

E~peremos a ver qué pasa, e-desp·ois ... o mundial. 



SANTI VILLAR 

..&.. Este fungo · non é c?me~!1'bel, ~mpouco é dos que se . 

.:&: eX¡>ortan, :non, · este e maIS ben nnportadp do Sr. ,Rea· 
gan. Agora que irnos entrar na OTAN irnos ter moitos. Inda 
que o povo non se farta. de ·dicer ¡N~n, grá.cías! 

, • !~~Ffse~ .J:~ral cla_ llepúhifca 
• Presidente tiá U .. t; D. gáíega . 
• Senador ' · 

:·- • Pdndpal ~t;~ds~a de í~!)ii$ttla .~lt~oer11 S: A. ·· 
~~···- ',,-_,· < • • 
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.. CEN>M{E PRIMAVERAS MAIS ~PARA G'ÁLIZA 
' . . ,' . ...... . '. ·. . . ( --

·'' 

ACllEGA'MENTO A -· LITERATURA~ GALEGA 
o "A~hegamerito á · Literatura -

Galega Actual'' celebrouse en 
Vigo o·s dias quince, d~zaseis, 

vintedous e vintetres .unha série 
de conferéncias-colóqu~os na que 

· participarnn ., os princip~is 

escritore~ galego.s. 

A expedéncia pódese ·calificar 
· de posit iva J?.ara o coñeciruento 

· do panorama _ literárió, do.s seus 
problemas, influéncias e dos mó- · 
viles impulsores desta literatu
ra. Moitas veces non se chegou 
a u·n acordo entre conferencian-_ 

. te~ e público, pero aclararonxf 
puntos e posturas. 

:Ab-riu o ciclo Carlos Casares 
que falou dos "Tópicos sobre a 
noverística galega". Referiuse 

1 á obsesión de alguns escritores . 
polo feito de que non exista 
unha novelística longa na nasa 
lingua, para rexeitar este tó
pico afirmando "que hai grar:ides 
literatós que só fixeron relatos 
breves". 

Neste apartado citou o tópico 
segun o cal qtero Pedraio non 
foi un bon narrador. Casares afir
mou o contrário, para pasar a -

, referirse logo á críti~a lit~ráriá 
en Galiza; tema que foi amplia
mente debatido, xa que mentras 
o conferenciante afirmaba a 
sua ex isténcia, parte do público 
negabaa decindo que en Galiza 
non se fai nacla ao que se lle 
poida chámar crítica Literaria. 

Tamén o dia quince s.ubiu ao 
estrado da aula de cultura da 
Caixa de Aforros, M .a X.osé 
Oueizán para disertar sobre "A 
novela ga lega en relación coa no-.
va s.ociedade". 

Referiu~e a escritora á rela
ción da' literatura cos fenómenos 

· sociais, facendo niste senso, 
unha panórámica da nose Litera

·-tura que abrangueu dende o fi
nal . do século pasado deica ao 
presente. . Referiuse · a novelas 
"como reflexo do acontecer" e 
.analizou os piversos tipos de no

.· v~la que se · fixeron én Galfza 
(novela de señ.ores, de pazos). 

. ' Afirmou que 'a ,novela · galega 
, ·ten . os defectos .e · vir:tudes de 

toda a novelística actual noutros 
· Paises chegando .aqui as novas 
corrientes, algunha·s veces antes 
que ao resto do Estado, ·citou o 
caso da · corriente obxectali~ta · 
e a Ferr ín ~orno o seu máximo 
expoñente.' · 

Nese ,mesmo di,a· éoñecíasé . a 

marte de Rafael Dieste, e fíx~
se alí m~smo' un xuício valorati
Vo da SUa obra .e n'lais unha sem
?fanza da·· sua 

1

persoa, un po~c~ , 
infl uenciados pola notícia. · 

. DtA DAZASEIS . 

"Cen Mil Primaveras máis para a literatura Galég~" foi o lema 
do "Primeiro Em;ontro de Escritores en. Língua .Galega'; . . 

·Era un paso adiante que a '' Asóciación de Escritóres 
en Língua Galega" daba pa~á lograr que a frase 
· de Cunqueiro se fixese. realidadé. 

'Agora, xa p9stos no camiñÓ_ hai que ir cubrindo- _ 
_ etapas e máréando direccións. Neste camiño 

pódese enmarcar a série dé conferéncias - colóquios realizadas 
en Vigo nó pasado mes dé o.utono bai:xo o tídÚo xenerico 

- ·. "Achegamento á literatüra Galega Actual'?' 
A organiZacióñ corréu tamén ·a cargo· ~a A.E.L..G:, 

sempre todo o apolo que tívo, fqi a .cesión do local por· parte da 
Caixa de Aforros de v ·igo .. Néngunha outra · 

institución oficiar· nen ·privada consider_¡1 op~rtuno _ · 
apoiar estas iniciativas, hai que gardar ·os cartos para outros 

mest'eres ... , en-verdade, non lles interesá potenciar 
~ · - a cultura galega.~ -

Bernardino Graña, presid.ente da "Asociación ·de · Escritores · ~n Lin-
gua Galega".. · · · 

' go como ~ un "escrftor d~ fin 
de semana". No· tocante ás rela
cións dÓ .esc,ritor. coas edito ria is,. 

foi 'moi duro, ainda que non mbi 
> erara, . áo . referirse a certas prác

ticas picarescas : que ·es.tarian 

. a facer a sua .apar!ción nas ~ela: 
ció ns C:los . ed itorés co escritor, . 

'' u.so da 'palabrá na noit'e dq aa~a- ) 
• • • ,A • "' .. • 

'" 

se-is foron X.I. TaibQ., Martinez 
Qca e Alfrei;Jo. Conde. · ·., -

'X. t...o.is Taibo. tratou o tema 
da· "Subsistencia do Escritor en ' 

. Gal iza". · Referiu5e ás artimañas 
que A eñen que empregar aqui 

105 ~~ritores para poder sobrevi
vir_ e defineu áo escritor en gafe~ 

problemas -de cartos mais ca na-
· da· . Y • . 

·No coloquio gue .sigueu ao di
buxÓ · de un pan~rama , tan 

~ - ~scuro, cifrábanse ·as esperanzas_ 
do eSc:ritor na galegui~ación da 

•'\¡ • 

sociedade facendo~ a inevitabel 
referencia á introducción. do g~
légo no ensino. O gneco ~amiño 
qµe se lle pode abrir á nasa lite" 
ratura par~ce que -ter(que pasar 
árorza p~r~hi. · · 

Sigueul'le tlo uso da palabra 
- Martin~ óca-" darredo; do tema -

dos ·~Premios· liter~riOs' en -Gali~ 
za". Eseomenzou a s~á disertá
ción -daquel · dia ~o'. -senso _da ... 

· cr(ticá decindo que· os "'premios 
non debe'rÍan esistit pero tamen 
dixo que · non seria el -gatiadór. 
de· varios"_de estes-_ qu'e'n os re-_· 
xeitase nas. circunstancias que 

~ ettvolven .na actualidade a crea
ci{m Hte.raria _en Galicia. A . sua 
interve.nción non se -pode sin~-

· lar, ?<.ª -que , l'ogo, como unha · 
· crítica . · frontal aos premiqs , 
· literarios pero~si apontou alguns -
remeaios pr:a meliorar a SUé!. 

·calidade e - aumentar ·a sua cre
dibiHdade; que· as convocatorias 

· se .. fix-eran con ántelaciÓn de 
~ .. .... . 

. a_b.or:doí que os xurad0s estive-
ran g>mpostos por especia.listas 
e m-ais que · os seu,s acordes fosen 

- honrados e fallados de cara ao 
público, · foron as mais destaca
~les cJ~ estas propo-stas. . 

"A Novelistica Galega" foi o 
tíduo~d.a confereiicia de Alfredo 
Conde qu.en .. esqomenzou p9ñén,
do; en !=fúbida a existen~-ia' dunha 
novela galega con /ca_ract~rfsticas 

' próprias . .Asi e todo, logo no 
col~tjuio, mais ben se r~coryeceu -
a orixlnalidade.de _vari9s dos no- · 
sos escritóres e tamen a esisten-· 

cia de cei:tos rasgos diférenciais.--

~' 

Mend~z Ferr~ri falou ó dia 22~ 
Xa . COS/ resultados. das eleccións 

.- pesando sobre. o público, sobré'. -. 

_:_a "E.volución ' da poesía galega 
da posguerra."· . . E~pezou . pola -

. xenéración do 3o, os qµe ergue- :
'rQ_n a reivindica~ión d~ Galiza, -
pqra facer un recor-rido polos di
versos ~poetas. Dispois de-se rete-

· ,ir .a Manoel Maria, {'no :que · se 
poden aliar as diver~s téndén~ ' 
cias polas que ·pasou a literatyra 

. ; gale.ga actual;', fa!oú-- da poesia G 
galega ·como .xeito de 1 esisténcia 
diante d~ imperial.ismo e a colo-, 
nizáción. 

Sóhre .ú A pretensión didáctica 
da fiteratu·r_a galega';; versou . , ~ 
conferéncia de Moncho . Pena. 

· · · Referiuse aos problemas poi i
ücos . éxisteñtes - en Galiza e .a 
cómo os póetas pretenden adoc
trinar e cpncienciar ao povo p,or 

· médio da· poesía, -causa, .dixo, · 

· que .· non. é .nova. Xa en~ Rosalia 
e_xistfa un desexo de dem·o'strar 
que, Gatiza non e·ra ,.o que opina
ban en_ Madrid. 

Alfonso Pe.xegúeiro _ _ 
sobre o ~'Mi!P e o poder na poe- · 

-sia", .tratand.o .d~ demostra~ q~e, 
partindo da ·de.cadéncia da ·civlli~ 
·zación-~ 9os valores que s.oste-
ñen -a sqciecf.ade actu~I,, pod~ 

, '. ollarse como . a··poesia in~ide éo- _ 
mo poder ·e como mito na histó
r-ia. da-hurlianidade.· Sinalou a·si~ 

·. mesmo q~e é · precisa~ente nas 
obras éte arte. onde se manifes:· 
tan· .o·s p.rimeirbs síntomas do~ 

cámbio socraL _"A poésl~,' 
é a voz do inconsciente colecti
vo"; ~firmo u t~mén que o acto 
de creación -é unha ·ponte ·e.ntre 

o ser. e a nada. · 

fttA VINTE E TRES 

. ~~ste dia no que se cerraba o r 
<;iclo interviu . - primeiramente 
.Margarjta ·'Ledo Andión talar-ido · 

1 ' • 1 

~·Da forma como comunicación 
poética", mostráridose partidária 
qe -~·ixi'a'r aspectos tan de~coida
dos hoxe -co.mo. a preséntaCión 
dos l ibros, que ponto que. cal!fi-

. cou· de · ,,_bastante ál?andonado"; 

.Portaaas mal feitas, tipo de .letra,
desaxéitad?s, etc. que leva nioi-. 

· tas ve~es éf que 'sexa imp<:>síbel 
mercar o produto, logq, lelo. 

\\ . -

O ~_compoñent~ do ---"Grupo 
Roi:npente", Antón Reixa falou 
a contiñuación "Sobre a actitude 
p6étic!l"·, afir:mandÓ que hox.e 
existe· en GaJiza · un "novo- ro-

1 ~anticismo" '. e . ~anife.st.ando a · 
·~~cesidade da poesia 
"vánguard~ constante!!. 

O presiqénte d.a. Asociación · de ' 
Es~·ritor!?s en .- Língua . Gálega, ' - · 

B~rnardino Graña disertou sobre 
. "Canción e c~~adÓn". 

· Xirando a sua intervención da
rr.edór das estructüras que subxa-· 

. ~~n _ria c~éación poética.-' : 

Pará Bernardino, a 'p9esia e 
algó fóniéo_ e rton visual, a carac-

' terística da · poesia r-ion é expre- -
sar concep~os senón .un ~'pu lo " 
interno en ' relación coa resp.ira

.· ción ·e_-co !atexar do :corazón'.'. 
O poeta só ten que conectar co 
corazón,cÍa sua época. 

' ...... . . 

Rematou afirmando que, se ca
• dra, hq_xe ó poeta ten que sair · ~ 

- rua coa guitarra como facian os 
trobaderes .. antíguos xa que a 
poesía vai en íntima relación coa · 
.músicq. 

, Até . eiqfü. ep 'sf ~teses o que 
deu de_. si .· este"' ciclo qe. con'fe~n- . 
cias. · O ·camif\o está empr.end.ido, 
só fa1 'fai,la axuda ·par~ recorrelo, 
e ·se está non' "ben, que poi.o" me-



A MALAFADA DO-VALOUR/ÑQ 
• - • 1 • f • - \ • · ' - • .... ' 

·. 

. . 

-. . o Valurjffo daba voltas e voltas, sempre de costas á I ~ 
xa non tiña paraxe. r · - _ _ · . · a, 

Fora un diá de nioito traballo. O sól semellou estar máis - - O Valuriño, sempre ·t:emesiño e s.inxel:o, naquel -esta·d~ . 
perto da _te_rra. Oueimaban os seus raios. A xente _a trab~llar afoutaba-se_e coidaba-se un s~r superior. · 
nos prados -tiña ·que se gardar a cada pouco baixo as so:mbras · -_; o· relóxio ia·xa para a meia-noite. Nq .bar do EmigradO
fresq~eiras do arb.orédo. .. ·habia moito fume. O Va.luriño xa se estaba poñendo Ün pouco .. 

O ceu estiv~ra limpo-de nubes· e v-iña por el un sopro faramallas ·e· xa andaba algo a esbardallar. A x_ente coñecia-lle a 
q_uente, abafante, que deixaba na gorxa unha quel')tura .aceda e 

. . De súbit~, apareceu no ceu unha facha. Viña do no;te . . 
Imitaba ·como se fora esbarando polo ar. Levaba unha cofa pe

. quena aó xei~~ du~ha b:ola de lum.e ca indo a moita velocidade. 
A estrela fux1d1a cata ·cara a Pena. · raz.ón,· e cor:iseniian, para :non contraria-lo. unha enxoiteza ardorenta. Aquilo era irresistíbel, un forno. · -O Valu,riñ_o. ~_on creia na~s f.ach,as. Son. causas de v~llos. 

_Estaba canso de d1cer-lle a sua na1 que se de1xara de mirar pa-
las xanelas de naoite.ao ir-se deitar. · 

. Aquel dia non se viran moitos pa>,<aros. Tarnpouco oscas fume. A xente a falar e talar ... Fumºe e gallaroufa. 
andiveron moito polos camiñ.oS', se acaso algún procurando De súbito érgueu-se da mesa e,ficol.1 cougo acarón d~l.a. 
sempre a umbría. Aquel sol tolo... · · Agora, os seus· ollas ac.en_didos, císmosos, percorreron a·s faces 

Fora outro dia máis de incéndios. O fillo do Valuro es- dos que enchian o har e - seu balbordo. Berrou. · 
taba -cabuxado porque ardera a fraga de Fontarrega. A fraga .es-
taba a ·toxas e as chamas engulipaban todo, ferindo de morte 
aos vellos e grumidos ~arballos. Cando ·chegou ali non daba '. 
conta do-que via. Era infernal, a destrución absurda e despie-

...:...Qu_en ile prantou lume á fraga??? · 

........ 

· A facha_ viña cara a Pena. O Valuriño viu-na e ficou cou-

dada, o lur:ne asesino. Queñ: .. ?I · 
O sol queimaba na pel, pero el seguía a traballar. No_n lle· 

importaba o suor quente que lle proia no peito., El a :poñer ga~ 

go. A...c~beza 1a -estoup.ar-lle;. O corpo n~nca tan frio o senhra. 
la .. esma1ar-se, non pod1a ma-1s. Aquela febre era máis forte que 
el. O Valuriño berrou, berrou o medo, o arrepio que lle xurra
ba nas entrañas. O bracio humano do Valuriño encheu ~ noite~ 
A estreJa fuxidia alumiou un aceno de dor infinita, unha tristu-

b fume fixo-se silande-iro. Aqueles homes calaron e olla- ra extraña, no rosto xoiña do Valuriño, e··esfachpu-se contra 0 
· ron, o máis--deles de esguello, ao-rosto sorriseiro do Valuriño. .chan nunha morea de muxicas. 

· 11etadas de erba no cárro, acug!Jlado xa; no írieio do prado. . . Aquel silénéio alongaba-se moito. A vida semellaba detida bai- . A nai do \l.aluriño chorou toda ª noite; Desde a· xanela 
xo daquel fume cince'nto . .Moitos daqueles homes xa estaban· . do seu cuarto vira ª facha e soubo que caira na Pena. 

. Voltou á casa polo camiño máis longo. Non _quixo pasar 
acarón da fraga queimada . . b renxer do carro enctiia 'ª tardiña 
de q·uei~as vaga.rosas e fondas, foridoras do acougo ,tépedo en 
que rematara a xornada .. O Valufiño canturexaba andrómenas 

bébedos e ainda asi seguian a estar calados. A cabeza do Valüri- - . ·o Valuriño, coa cabeza valeira, soñaba coas sombras to
ño._. estaba-se_ enchendo de sangue. Naquela riéboa fumenta e las-que a morte ceiba no infinito do home, simptemente ·a na-

~ mornéira volvia a x1;1rdin aquel sol tolo, mai agora o sol era ber..: da. 
·polo babeo. -

Primeiro sentii.J unha friaxe lixeira· nas pernas, i.Jn tre
mar, arrepio suave; no~ ·X:oellos .. Traballara moito. Encher un 
carro .de erba <¡o rno o que levaba' non é cousa de todos os di as. 

. Había que fac'e-lo, mañá queria ir áJesta a Seixas. . . · 
Desj:mis comezou a sentir un-frio xélido be.Ira a be ir~ das 

mello e ardentio. . . 
Voltoü a ber_rar ,· máis forte. · 

-Ouen lle prantou !lime á fraga ??n??" 

Todos . .,.;abian de qu- e-fraga fa' laba o Valuriño. A fraga de 
tempas. A cabeza chea de_ sol e as tempas frias, metalicamen.te · --,;: 
fr·ias. Non . Non -ia be_n. _ , . Fontarrega,_a. das máis maravillosas é amplas sombras, que seu 

. Habia x-a 'moito tempo que o Valuriño non amalaba. Era pai lle deixara a el en herBade. 
im rapaz forte, feito nos rexos' traballos da labranza. Nori .. Non O Emigrádo achegou-se onde el. 
podia poi1er·s~ agora dóente. Ao !llellor era unha febr~ pasaxei~ 
ra. 

O Valu(iñ.o. cavilaba. Ouen fo.i o animal , que queimpu a 
fraga. M-añá he ir no saber· na·festa. · 

· Xa facia máis fusco· que· lusco e xa estaba chegando a ca-
sa. Case non se tiña. As pernas andaban-lle soias, como ·se e las 
. mesmas soubesen o camiño. Tiña moito frio e seguia a ter a 
cabeza chea de sol. Menos mal qué xa estaba-perfo da casa. Xa 
bei.reaba pola pista de entrada que el mesmo fixera. 

Cando a mae o viu na porta ela colleu algo de medo. Co
rreu onda el a por-lle a man na fronte. 

-Debes ter feb.re, filliffo. Anda, vai-te deitar que che le-
vo a cea á cama. Traballas tanto! · ' 

-:-"E mellor que te vaias· á ¿-asa. Anda, ho. _Xa estás bébe-
do. abondo e · eu nori q uero lérios.- , _' . . .. . 

- do abondo e eu non quero·lérios. 

-Deixa o rapaciñ.o que fale o que queira~ -dixo un da-
queh~s homes. - . _ · / · . 

O VallJ_r_iño mudou o sorriso por unha expresión engani
da, ríspida. Puxo-se rixo. Os seus ollos agora non vian máis que 

·fume. · 

-Eu n.oh son un rapaciño·e o que-quemoú a fraga é un
animal merdeiro, un filio de puta!!! 

. . . . 

........................... · .. 

-Ao dia s eguinte os foguetes estalarian na festa de Seixas 
e desde a Pena da Pedreira albiscaria-se o fume dos incéndios 
asesinos . 

Miguel Anxo Femán Bello naceu no ano 1958 en Cospeito (Terra 
~há - Lugol. Ten publicados trabatlos de seu nas revistas Coordenadas, 
Dorna ou mesmo en A NOSA TER RA . . 
_ O canto.publicado ho,><e é o primeiro premio do X Certame Literário 

"Meigas e Trasgos"_ -prosa- de Sarria en 1981. 

NOTA ACLARATORIA 

Por un erro involuntario deu
se-lle a nacionalidade de alen
Miño ao profesor Guerra da 
Cal, debido ás presas de últi_ma 
hora. Pedemos disculpas. 
Ernesto Guerra da Cal é ferro
lano de nacirnento, autor de 
doys · importantes libros de 

-Non. Ha-me pasar axiña, Colleú-me un pouco o sol. Non máls decir aquiío, unha risada escachante ceibou-se poemas en galega "L_ua de 

Er;:a de Oueiroz e foi profesor 
de Universidades como a de 
Nova lorque, Columbia, Prin
ceton e tamen de Porto R i
co. O poema publicado no 
número anterior de A NOSA 

TER RA veu das mans xene
rosas dos nasos colaborado
res Pilar Garcia Negr.o e Xosé 
Maria Dobarro, dedicado á 

mocidade gal'?ga. 
. . J . • arroutada das gorxas fedorentas, viño e fume< dªql,lele~ home~. Alem-Mat" e "Rio de sonho 

O Valuriño sentiu moitas cou5as xuntas: medo, calor, rábea,. e tempo". E un experto en 

0-Valur_iño s~ntou-se á ~e_sa da cociña. O fu~e ~o caldo sono. -~~~~~~d:.deluvar os ollos -aquel fume~ e foi cando vi-r------..-------------------
·entrou-lle pol9 nariz, recen_dente e mesto .. Es~!'ba ª paq,u~s d_e - ñeron. co caldeiro a valeirar-llo enriba. A auga fria fixo-lle ver 
sof_rer un esvaimen~o. Con~ivo-se; O sol 9~.e tina na cabeza da-., todas as luces e escentileos do b'ar. Por un pouco non soubo 
ba-lle voltas. Non tiña moita fame e comia con va_gar. Non !10 onde esta·ba. Albiscou a porta -e botou-se fóra a correr alporiza-

. gorentaba o .caldp tan quente. Botou u_n groló--de v1ño e sent1u- do: , · 
s~ un pouco mellor. -- O relente friorento da ~oite batit.i-lle nó peito e un tre ::. 

,,. mor" adorecid<,> e_ncheu-lle o carpo. Corria. A roupa mallada na 

- Vou dar unha volt~, ao_mellor veño: tarde~ 

_ A fre~cura da· noite pareceu dar~lle azos~ Colleu ··cara o. 
bar do Emigrado. Se cadra ali ouvia algo da fraga ou atopaba 
con quen fa lar. -

A ' noite er¡;i imensa, aberta .e!J e~tré'las limpísimas dun 
brillar fulxente. Habia unha lua arregoada que rebordaba de 

' 1uzada, un verdadeiro sol .de lobos. O Val u riño sentíase peque- · 
no. baixo daquel ceu ~igante saHerido de pingoadiñás de luz. 
Sentia-se asi moitas v.eces. Un pobre home, un trahallador da 
terr_a, sempre o inesmo, a nai que tanto' queria que ia vella, 
orfo de pai xa 'para dous ·anos,-el con todo o peso da casa, e 
sempre aquilo que todos lle repetian ·unha e outra vez; - "Va
luriño, e Célndo te has casar?" 

· No bar do Emigrado non habia moita xente-. Ainda ·era 
cedo. Era a véspera da festa de Seixas e de certo se habia xun
tar ali un bon número de celeha:antes por adiantado. ·Adema is, 
era o que se adoltaba sempre que habia festas na bisbarra. 

O Valuriño sentou-se a unhp mes<1. O primei'ro vaso de . 
viño baixou-lle pola ·gorxa a facer-lle cóxegas. Non· ben o valei-

. rara, fixo un aceno cos beizos e dibuxou neles un temesi'ñd so_. 
rriso de pracer. Habia pouco que bebia. Pouco despois do de 
seu pai, coa cans.e'ira do ttaballo e as tristuras.da vida, t:omezou' 
a parar nas tabernas. · . . . · · 

O Emigrado xa ll'e puxera un xarro a man e o Valuriño 
foi• entrando po.uco a pouco, grolo a grolo, no mundo, para el 
máxico, en que esquecia a zoupona ·realidade de todos os dia_s. _ 

Aquel' s.ol da cabeza (aquel sol .tolo ... ) viraba-se agora 
nunha_néboa fu menta e· morneircr que lle entraba e saia da ca
beza a enloitecer-lle os oÍlos. -Comezaba a sentir-se lixeiro ae 
pernas, dilingueiro, como rio.s meJlores, tempos da escala. Da
··ban-lle ganas de erguer-se e marcar po6tos de mui~eira, a se fa
cer o _tolo. ·ou bicar a unha rapaza loira, -llloi mullere moi brin
guela, que entraba co seu noivo langrán e esgurripado e se sen
t~ban a unha mesa, onde había me.nos luz. 

peL -As pernas daban canto podian. Botou-se polo camiño cara 
a Pena qa Pedreira. Fuxir, fuxir, fuxir: .. · 

Na Pena sempr~ sqpraba un airiño fresco. O Valuriño es
cacexaba pola co_sta tordeando acó e aló. Xa non corria. Fer
via-lle. o sangue é o corazón latexaba-lle a-trasnado. Xa no.h sen
ti·a \a friaxe da roupa na pel. Voltaba a ter a cabeza -sempre 

·aquelo ... ~ ctiea de sol. Os ollos doiari-lle e querían-se-lle fe
cliar: Un pouqüiño máis e xa est~pa ' no cúmio da Pe'n~. o spor 
reloeia~lle na cara como se tivera un lampexo próprio. Chegou. 
O soi-'da .cabeza estaba outrci vez a dar-ll"e voltas. -

A bebedeira. ia~lle pasando e- a febre volvia a envOlveló 
nunha ang(lria proente e dolorosa, aló no fondo dos miolos. 
Medo, calor, rábea, sono,· d,or!· sede... -

Na Pena habia un gr~'nde silénc ·i~, ouzaba-se .o siléncio. 
Ali a nofre -aparellaba-se á terra nun aloumiño inv.isíbel e ínti
mo. As estrelas semellaban estar máis perto; eran grandes e bri
llantes, timpas, dun tremor de lume nidio. Unha airexa -lene 
enc_hia o espazo. A lua... .. . . .r · · 

. As noites infinitas conc~ntradas naquela noite..> O Valuri- _
ño ali, só, el, un home es quecido, a fuxir, fuxir, fuxir ... de to-
do! · · · 

Puxose a' dar voltas, '.pa·sebs do proprio desacougo, poi~ { 
chairiña leve do alto da Pena. O Valuriño non queria ollar á 
lua. Desde habia algún tempo non queda ollar ó sol de lobos. 
das r:roites, tan absurda (f ri'dícula lle era aqueta esfera (e non , 
·sempre)· de luz. E el sabia que aquela noi.te a_ lua·arregoada non 
deixaba de olla-fo a el. A lua perseguia-o. · 

O Valuriño, cada vez, -daba os paseos máis cortos, e a lua 
sempre a suas costas; Comezaba a non ter paraxe. Por que es
taba ali? Ouen lle pn~ntou Jume á fraga? Por que .estaba ali? 
. Sentiu sede, sede .de todo, ·fame de todo, desexos de to- · 
d9. Alentos de pedra. Pingas de suor f~io pala gorxa. A cabeza 
chea dun sol xeado;.-~or que el? Que fago? Onde estóu? A ~ra
ga queimadá. Onde eu xogaba de cativo a"perseguir os tantas~ 
mas que se agachaban tras dos carballos . . As sombras·, o verde 
antigo, aquel silénciQ grande ... A fraga queimada. Ouen ... ? 

PARA 
POESIA SERIA 
Prá poest'a seria, tan seria que os candiles 

· señan copas de Jume, fago un verso medido. 

Para os destripadores que non teñen máis móvil 
que apuntalar con vigas a torre da memoria. 

. Prós acontecementos tac_iturnos, sombr(os, 
saturnos, sucedidos .entre duas persa as. 

Pró construtor de muros dá gran muralla china , 
que-non ·so upo que ás veces invádente por dentro. 

Prás intrigas de corte, de café, de tendencia, 
de pucht, de camarilla;'prós-roles sesua!e;. 

. ~ 

Prós maestr~s de nen os que levan alfileres 
· p~a premiar ós buenos y castigar Ós malos, 

e ,que tapan a boca coa man, ·botan· espuma, 
- e teñen lingua b.ifida e coiros de serpente. 

;Pra unba monxa que vive .no séptimo dereita 
da ruado r.emorso en Mitilene Lesbós. 

Pros v'ellos sin recqrdo, J!rÓs ~erdugos sin ·solda, 
prós poetas sin versos, prós borrachos sin viño: 
prós tontos sin espranza, pr4s fieles sin futuro, 
prós·porcós sitz esterc'o, fago un verso mo.i.serio. 

'Do libro inédito _ 
''As. Corredoiras Silandeiras" 
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Víctor Castor · 
Cacbafeiro.- · · 
Bugallo 

Cando servidor fo i a Cara· 

'cas e lle presentaron, no restau
rante . da 1 rmanaooe Gale~a, a 
Vfcto r Castor C~chafeiro Buga
llo , abriu os ollos yários metros. 

· Pensou pe que se_ t.r!ltaba dunha 
broma ou qu~ éstaba ollando . 
un ha panta.sr:na. Mais non se 
trataba dunha cousa nen dou
tra. v·íctor Castor Cachafei ro 
Bugallo, delgado, fino, educado, 

-.ta lador, de moi bon ver, estaba 
dediante de min. Era el mesmo 
en persoa. · Non habia riengunha · 
dú bida. A miña dúbida viña de 
que o cronista lera, na chamada 

· Gran E nciclopeCAia G alleya, escri
ta en espa·ñol como non de.be 
ser, que .Víctor Castor Gachafei
ro Bugallo morrera hai uns anos. 
A notícia é completamente fal
sa. Queñ morrera fora o seu ir· 
mán Bautista,· ao que tal encielo· 
pédia da como vivo. 

Os irmáns Cachafeiro Bu· 
ga llo, tillos e netos de gaiteiros, 
son os fam osos G aite iros t.ae S ou
telo C1e 1.Aontes, con moimento 
erguido na· sua honra na sua 
tribu nátal. O de májs sona de 

, todos eles foi Avelino, o Gaitel
ro de Soutelo por exceléncia, 
autor da popularísima Muiñei
ra de Chantada, que ·compuxo 
partindo dunhas poucas notas 
conservadas e que lle facilitou o 

COCil1a 

Nun anter ior artigo, referime 
de esguello aos vikingos (típica 
besta rufa de presa) e a sua afi· 
ción polo espeto, mencionando 
os seus procedimentos "expediti· 
vos". Estes piratas, conquerido
res, mercaderes, mercenarios e 
sa iones, que , to~o esto e mais fo-

1 ron, saian a percura da .fortuna, 
nos seus veloces e levians "drak· 
kars", em pregando par~ conque
rila, os métodos que a sua "ver· 
satilidade" aconsellara. Alguns · 
acadaríaha, outros deixarían o 
seu pelexo colgando dalgunha 
fortalez~ ou no fondo do mar. - ' 

Este derradeiro desenlace, 
tam pouco tiña moita importan
cia, pois aos que morrían en 
combate, as doces, ainda cun 

· pouco . bestas, virxes walkirias,' 
CO_flducíanos ao .Walhala, morada 
de Odin, onde oferecia un eterno 
banquete (o menú era un tanto 
pe rtoso: cabal.o cocido e caza ªº 
espeto-, para beber, hidromel e 
cerveza, aga·s Ódin que só toma
.ba viña) alternado con xustas e 
tacerlas. lmaxinó que este ritmo 
leva r.la aos héroes ao borde do 

musi_cólog_o Lui'~ Maria Fer
nándéz, · ao que tanta lle debe a: 

·nosa música PORUla.r . . 

Víctor Castor Cachafelro 
Bugallo,·o mestr~ ' cac~afeiró, CD· :· 
'rno todo o ·munao lle cham'a ga
rjmosamente na lrmandad~ Ga- · 

. lega, foi a Caracas no arfo. 1952 
-dirixir ui:l grupo de gaitas. E niso 
sigue. Máis tarcie levou á sua' m1,1· 
ller. Tivo a door de perdela nón 
hai moito. Agora el ~Ó· ,, arrÓúpa- · 
do·. polo garimo de milleiros de 
galegos emigrantes, pasa o día na 
lrmanda~e ·Galega, talando "con 
todo o murido: Os seus · seténta 
e moitos. anos xanta tocos os di--
as tol:Jciño, menú que- repite á
cea. Para amolecelo bótalle un
has copas de ·coñac -várias- ··e 
café. Dispois fuma. uns cantos · 
puriños. Polo · visto queima ao 
~ia catro 'paquetes de tabaco. 
Dese tabaco venezolano, entre 
loiro ~ negro, q!Je non hai cris
tiano que o aguante sen toser 
competentemente. Segundo no~ 
confesou o próprio mestre Ca
chafei ro, hai moitos ahos que só 
papa p~rco. Un día qüe comeu 
algo de peixe fl'xolle mal. E o 
'home . non voltou repetir a expe
riéncia. Non nos lembramos de 
preguntarlle -se tiña saudade dos 
chocolates da sua· xuventude, 
dos que tala a copla popular: . 

Os gaiteiros de Soutelo, 
mala cen tefla os mat~: · 
inon queren tocar a gaita . 

si non !les dan chocolate.! _ 

colapso dixestivo, rnais todo es- ·
taba previsto, aos héroes ca.nsos 
pendurábanos do lggdrasil (arbol 
mundo) deica que recuperaran o 
"tono". l .... ? Ben, a eles facía
lles ilusión. 

A nosa terra chegaron en va
rias ocasions, en grandes grupos 
e con ánimo depredador. Non se 
lles pode culpar moito, os seus 
eskaldos falaban de Galicia "Ja
kobsland", asi lle chamaban, 
como ur:iha terra na que abonda
ba a prata e o curo e tíñan l les os 
miofos caldeados (de ahí eskal-

. dos, "ke kaldean'~). 

Un dos que chegou, foi un 
dan~s, Ulf ou Olfag, aoque utili· 
zou como mercenario a noblez·a · 
galega, que estaba nun dos seus 
crónicos levantamentqs contra o 
poder .. real. Son coñecidos os 
problemas de contratar mercena
rios cando non se fen numerario 
para pagalos, hai q.u'e deixalos sa
quear, traballo · no qÜe os vikin- . 
gos se destacá!Jan. O levanta· 
mento remato.u coa intervención 
decisiva do prinCipal .. aliado da 
realeza,· o bispo de Iría e Com
postela, Cresconio, que conforte 
hoste, ·cargou contra ·os vikingos 
e os derr'otou. 

Víctor Castor CC;1chafeiro 
Bugallo bota sempre ·unha man 
onde hai que organizar un grupo 
de gaiteiros. Non hai moito _foi a 
ensaiar e dirixir a uns cantos gai 
teiros non s~i a qué ·cidade dé
Venezuela, na que hai un·centro 

. galega. Está moi fachendose por· 
que nese grupo, un ríegriño, seu 
discípulo, adeprende·u a , tOcar . 
moi ben a gaita. Un non puido 
menos -que lembrarse do 

Panchito, de Gastelao. 
• • j • 

.. Realryie'nte e . ~nha regalía. 
para· os ollos e para .os .ouvidos 

'oilardesfilar e~ tocar o grupo de --
gaiteiros q~e dirix~ o .níestre Ca- · · 
chafeiro-: Pritneiramente fan un 

-desfile co mestre ao frente. fei
.to o désfile, acoúga'n. ·E tocan. 

. Tocan a gaitá ~Ue'_ é Ún "primor. 
1 ncruso teñen grabado algun dis-
co·, patrocinado pola lrmandade 

lñoro .. quen teria a creativa 
idéa, diña do "Flor_entinq'~ , ínais 
nunha· .das trégoas .(seica fora_· o · · 
ensaio dun novo "'paito) Ulf .foi 
invitago a un banq·uete cúiá sin- -
xeleza,. non -só .non lle ·res_ta méri· 
to, se non que o realza, describo 

, pontoalrnente: ovas de :..rob~los e 
cab~za de xabarin, todo elo rega
do _con leite de égoa levedado,· e 

. de postre compota de reineta~ · · 
- imagnifico! - . Ulf coidou nos· 
seus defradeiros ·momentos que 
estaba n~ Walhala. - i"Passa con' 

, tu cuerpotí.o"J Saudou a Odin. 

ÍVlorreu de sobredose de cor· 
necelo do centeo (alucinante aíu~ 
cinóxeno), adeministrado,no leite · · 
de egoa. 

Como a · cabeza de · xabarin 
(non o fiambre) ~on parece ser1 

moi asequibel e inda n'on de~ba
rre.i como para propor carne de 

.. cabalQ coCida, mellor ver}-:omo 
axeitar unha lebre.:. á norniada, 

~ -· por s1.wosto. · 

Lardado o lombo de le-
bre : · salpim~ntase. . 

·. Cortase miTida unha.zanaho
ri.a, el] raxas unha cebola, málla· , 
se un allo e engádese . tome lo e , 

. Galéga. ~ 

" Resulta todo un.· espectá- , 
_culo ollar ao mestre Cachafeiro, 
ao frente dos deus gaiteirós: er
guido; garcioso,"saudandc) moi fi- .. 
·no· ,aos· an_:ligos, co ,peito · cuberto 
de medallas qü~ xa non lle caben 
1)1áis, recoñe~imento _ ao· seu mé- · 

· rito de gran méstre gaíté.iro. Un 
.' amigo decia·11e· qué, cando puxe

'ra as medallas, as terciara ben no 
· peito, senón pódia escorar. Con

tan, dun xeito garimoso, que ten 
'llri mal_etin -Para lel,far as meda- . 
JI.as. Un dia esqueceu .unha tlas 
medallas. Ao decatarse da falta, · 
negouse a actuar. sen ela; Houbo 
que ·11é ir pola medalla á casa. 

- cando lle falan destas cousas; o 
· ~estre Cachafeiro sorr(dur:i xei- · 
to_ cordial, xéneroso-e _oompren
sivo corno o -que_ ·está .de volta 

· das vaidades. -Cachafeiro, derrá
J • deiro -representante dunha di,.;a.S
. - tia de . grandes · e extr_aor~inád9s 

- gaiteiros, ·toca_ a gaita por voca-
ción· e por devoción e .non 'por 
v ítio ou .polá_s ·_meda! 1-ás que · lle 
poñ'an ou lle ~eixen de poñer; 

Unha causa qu,e mólesta 
·,, Uflha ~iguiña ao mest_re Cacha

féfro - e qu_e lle:dá algo de calen
tera como din ·os venezolanos....: e 
q':le fale.n -única e éxclusivamente .. 
do Gaiteiro de Soutelo. Pese a 
recoñecer o maxistério de Aveli· 
no, Víctor Gastar Cachaf~iro Bu- . 
gallo di que ,hai que falar do_s 
·Gait~lros de ·soutefo . . Cando el o 
di, que é a parte máJs interesada 
neste lério, por aigo · será. Nós: 
facémoslle caso. ' 

·ERNESTO NOCEDA 

Métese Úido- nunha 
fonda, ·onde se· botará unha C?pa· 

· de vinagre ·e dous · vasos de viño 
. . br.anco, e que adobe un . dia en
- teiro. 

Untase · o lombo escurrido 
·con · mantelga crua de vaca (así 
como á forite). . 

Métese no.forno a lume for· 
te. 

·Cócese ·o ~dóbo e c..óase bo
tándose a culleradas · espaciadas 
sabor do lombo. · · 

Cállense unhas mazans, 
-de.speléxanse e .. valéiranse-, re
cheá~se con manteiga crua traba~ 
!lada con n~z noscad~ e' engá
dense ao lombo. 

Ómdo o lor:nbo estea feíto, 
_ (unha hora aprox.;) · flam_béase 
con. calvados, pasandoo a . l:JJ)ha 

fonte de servir, onde ó manterá 
a.o calor. · 

Cun vaso de sidra, límpé;lse· a . 
fonte do forno e quentándoa, ' 
engádese algo de nata e 20 gr. de . 

,.. mante1ga .crua .amasada ca ,mes
ma cantidade de fariña. 

Deixase ferver un minuto 
bótase por enriba da lebre. 

SEfrvir xa. 



oiftica 
Pepe · Barro; 
d~seño gráfico 

. ' , 

Nos prime iros anos. da década 
·pasada, un rapaz de ollos pícaros ' 
e longas barbas chegaba de Pon- . 

. t~deume á Compostela resacada · 
e inqueda ·d¡:i · efervescéhcia de-· 
mocrática de finais dos sesenta . 
e comenzos dos setenta·. Vivo. e 
traveso comó as xentes da ma
riña, foise arm.ando de pinceis 

. e gúbias ·e, · a forza de arrapañar 
nos petos, de rotrings e tramas, 
de papeis dé distintas calidades 
e, por enriba c;Je todo, de senti
do crítico e anovador. 

Pepe B.arro, ·pioneiro do GP- . 
mic galego, era daquela un In-· 
cansábel traballador da plumilla, 
pero tamén da madeira grabada. 
Ouero dicer con isto que non es
tábamos diante dun dibuxante 
máis, senón dun investigador· 
intuit ivo que, se cadra sen gran
d.es formulacións, iba conectan
do moi 1 impamente con aquel a 
tradición popular do~ carteis de 
cego, das:· estampiñas. de feira e 
tamén · con aquel m.ovimento 
tan anovador e respetueso coa 
. tradición que conocíamos por 
"Estampa Popular", movimen 
to de- abondosa representación 
galega que foi percorrend·o un. 
bon fato de vilas e povos de Es
paña e, man ~ man e baixo cor
da, de Galiza. 

No 1973, a asociación "O 
Galo" organizara en Composte
la a primei ra mostrp do comic , 
galego. O motor da mostra fora 
o Pepe, animador daquela aso
ciación no tempo que lle deixa
ban as clases na Universidade 
e as carreiras fuxindo dos paus 
'da policia~ Tiña daquela ~azase
te ou dazaoito anos. Deseñara o 
afiche anunciador da mostra 
amasando unha claridad.e con
ceptual que seria en adiante 
constante no .seu labor. Tratába
se dun cartel en negro, moi na 
onda do "atelier populaire" d.o . 
maio francés, no que se represen
taba' un guerreiro do antifaz es
naquizado, e xurdindo das cachi
zas a sil\,Jeta espant~da do home 
que ·talaba . vegliota, aquel ator~ 
mentado árquetipo que dibuxara 
Reimundo Patiño. 

Ao longo de vários anos fun 
reconocendo a man de Pepe Ba
rro' en dúci'as de carteis, folletos, 
publicacións que . pacentemente 

. fun coleicionando, ·sabedor d,o 
infeliz anonimato que a clandes- -
tinidade impoñia a quen tiña
mos o empeño de darlle conti
do gráfico ás diferentes propos
tas poi ít icas para a nasa nación . 

Soupen. del, · sempre a bulir 
dacó para acolá, p.erdido de gai-

. teiro en Madrid, cha.ntando a 
ban.deira de Galiza na Praza 
Maior do · Reino, marchando 
cara a Xove ou ·baténdose en 
Baldaio e, . ao mesmo tempo 
adicado a aprofóndar os seus . 
estú.dios sobre o deseño, xa en 1 

Catalunya. 
Penso que a sua -estadia en 

Barcelona toi fundamental para 
o · seu · desenvolvimento como 
grafista. O seu contactd cos 
grandes deseí'íadore.s cataláris, 
fundamentalmente c.on Pérez ;"" 
Sánchez e logo tamén o seu co
nocimento certo do · labor de 
Zimmerman, Mir~ Satué, etc., 
lonxe de . fagocitar o seu pulo 

. . ' 

',.~ 

/ 

Tarxeta de autopublicidade 
. e díptico da exposición 
comentada, ambas diseño 
de Pepe Barro. · · 

imaxinativo ~ creador, foi apro
veitado, penso, como uri rico 

.acervo que . soupo recoller para 
afondar . nas cáracter í sticá'S pró-. · 
prias ·que- o deseño tiña que .ter 
en .Galiza. O Pepe Barro ' librou
se· ademáis dun vicio moi exten
dido daquela, e que ainda hoxe 

. pervive: . a excesiva influéncia' do 
·estilo de Alberto . Corazón. É . 
p.enso que se escapou a_ esa esca
la foi polo. seu fóndo critério es- · 
tético ~ ch ave que He perm itiu. ·ir 
recollenao influéricias. e . sabén-
doas or:ientar nun sentido de 
avan.te creaúvo. Creo, en síntese,· 
que soupo po~erse ao dia na far- · 
ma . para. poder dignificar o 
para saber conectar · cun pasado 
de deseño galego que a nosa 
triste história interrumpira. 

. Estes dias, Pepe Barro está 
a amasar a sua obra gráfica en 

' Santiago. Ao través dunha mos
tra dé engalanamento festivo; 
chea de guirnaldas e' bandeiri
ñas, vámonos metendo nuri 
traballo alternativo. A . expo
sición componse dalgunhas mar
cas -ben logra<;Ja é a primeira 
marca da AN-PG, asi como unha, 

,creo que rexeitada, da AS-PG-. 
Lo-go un a'partadc» de carteis, al
guns folletos e o que consii:lero 
mái-s interesante, as enmaqueta-

. cións da revista "Arco da Vella" 
e do semanário "A Nasa Terra" 
na sua· primeira· andaina: Hai 
algunhas auséndas que creo de~ 
beran figurar, como .un afiche 

que recordo de hai uns· anos no 
que se ·representa un se1o de Co
rreos cóa efíxie de Castelao e a 
correspondente tranqu1ícia. Po
de.ria valer esté! 'imaxe para defi
nir en _certo xeito a claridade 
ideolóxica e . conceptual do seu . 
:t'raballo. gráfico : tráta~e de rei
vindicar a l~galidade . de Gal iza 
por médio .dunha imaxe tan na-

, cional como a do riaflxeiro, pero 
· tam.é.n de reivindicar a sua lexi

timidade, ao :través d(l co'ntun~ 
dén~ia do franqueo: "Gal ícia, 
5 pesos". 

De entre _ á obra expostá 
-mesmo de entre a su9 produ
ción enteira- convén .salientar · 
dous ·pontos fundamentaís que 
configuran o · seu ricaz sentid o 
compositivo e raci'onal no pro
cesa creador: O coidado e o 
respeto poi a tradiciól") tipográ- . 
·fica¡ "a sua sensibilidade á hora 
de ~al:5er escoller a letra preci
sa para a mensaxe concreta; o 
saber iritetpretar na grafía a fun- . 
cionalidade · do tr9zo, porque 
hai que -saber·, como el sabe, · 
cándo se debe utilizar· -a Uni
vers ou · a · Helvetica, a Gara~ 
mond ou a Pascal. . ,, 

Compre tamén deterse ·na cor, 
porque· ·é necesário reivindicar as 
cores ·non como algo capricho
.so, .. senón como . un f~ctor de 
funcionalidad~, .cómo un factor 
de expresión en función dunha 
carga semántica. As ilustracións 
do cartef anunciador do festival 
de "A Nosa Terra" ou mesmo do 
1 ibro "Bere[lguela" dan o ponto 
xusto de cómo a_cor xoga un pa
pel fundamental - ñon puramen
te decorativo- no desenrolo dun 
proceso de comunicación visual. 

Respecto da parte ocupada na 
most'ra polo seu tr~ballo de ma
quetador, e por razons de espá
do, pararémonos un pouco no 
que se refire á composición de 

. ,,A Nos(l Terra", deixand~ .Para 

. outra vez·_unha análise que hai 
que facer de ·"Arco da V.ella" e 
niesmó do seu labor como mu
ral ista,- labor que incomprensi
belmente non está representado 
na mostra. 

Desder o primeiro número as
tra o ·derradeiro da sua ~utori.a 
vese unha liña condutora no pro
ceso de composición e ,maqueta 

'. que amosa un constante· exercí
cio de autodisciplina e supera
ción, tanto . máis complicado e
árduo cánto máis dificulto~a é 
a ·tarefa de elaborar graficamente 

· un ·. ·semanáric:>, · apremiado pala 
inmediatez da ·publicación e a 
constante improvisación á que 

,leva · o contínuo aparece.r de no-
vas temas noticiábeis. Hai algun
has páxinas, portadas e contra.· 
portadas· na mostra que deberan 
figurar con der~ito. nas rev'istas 

. internacionais de deseño gráfico. 
En resume, é necesário con

templar . esta exposición, en 
Compostela e Vigo, en Lugo, 
Ourense e onde faga falta, por

~queb hai· unha tare.fa nece·sária e 
~rxente que ten que ver moito 
co .. progreso, ca cámbio, coa re
volución: · botar á .. palabra ·Certa 
do signo. ·axeitado, -porque nesa 
medida darase unha compren
sión meil~r d.os dc;>us puntais bá
sicos de toda comunicación:. o 
discÚrso e a 'im~xe, que é tanto 
como a letra e o espírito. 

X ESUS CAMPOS 

·música 
Brassens; ·o poetá · 
qZfe rzon qU:iXO 
zr ao ceo 

Disque cando sementes con
tal?a dazasete anos, o ba.chiller 
·Brasens dirixiu na si.fa vila natal 
-o Séte de Paul Valery, o Séte 
de Jean V.ilar- unha b~nda de 
rapazotes adicada a roubar nas 
suas familias, chantaxear comer
ciantes escuras e outras tarefas 
asimesmo edificantes. 

Logo, nen os vinte millóris de 
discos vendidos nen os afervoa
dos aplausos no Bobino apaga
ron da 'sua mirada un aquel de 
ladrón de merendas no pátio da 
escola, de labrego afeizoado a 
viaxar en autobus para tocar o 
cú ás señoras. N ingu_én di ria das 
preocupaciÓns da sua nai para 
que aquel ·pillabán fixera a pri-

. meira comunión en condicións, 
éluví ndolle contar e cantar o seu 
debecer polas vellas escurricha

- qas e as mulleres dos policías . 
1 ndividual ista, anticlerical, 

antip~rfamentário! Brassens -o 
xoglar coa voz tomada de gono
cocos- recibíu a meirande dis-

. tinción· poética da Académia 
Francesa. Non se pode, porén, 
falar dun integrado: "Eu vivo só 
e non vai ser mañán/ que escolla 

libros 
·Uxio 
Novoneyra~ 
poeta do Caurel 

-A edición completa de "Os 
Eidos" (1) de Novoneira está xa 
na rua. Con este libro, o poeta 
do Caurel faise ouvir con máis 
forza entre nós, retorna, ou che-

/ ga por primeira vez. P~ro non 
· _pense o leitor qÚe se trata da ree

dición total / das entregas de 
·1955, 1966 e 1974 (aqueles tres 
libros e. os "Poemas caligráficos" 
.( 1979) conforman toda a sua 
obra publicada até hoxe). Non, 
este volume, por unha parte, non 
recolle composicións como "O 

· Laxe ira pintor .dunha Gal icia" 
. ou o poema ad icad o a Amador e 

Daniel e, por .. outra banda, ofré
cemos novos versos para a Elva 
que ven para o ·caurel. T ampou
co, por suposto, recolle poemas 
como o Vietnam canto, o do 
Ché ou tantos outros. Este é o 
Uxío que arna, canta e interpreta 
a sua terra do cauret anque o 
Uxío que ·cidadán galego, mem
oro dun póvo opdmido, tamen 

r está en '1A Letani'a de· Galicia'~, 
n~se fermoso/ e inesquecíbel can- . 
to colectivo e denunciador que 
todos· . coñecemos. Aquí, pois, 
atopámonos .fundamentalmente 

. as terras do ~au~el, a sua paisa
xe, os regatos, os penedos, todo 
o que ven uns olios, e as distintas 
e infiniias v.oces, mistériosas e 
ocultas, que xa non pode captar . 
calquera porque é algo que · fuxe .. 
do visual, que ·só un home.dalí e 
con gran sensibilidade pode tra
ducir. 

o bon camiñ.o/ .'Eu " son a mala 
herba/ xentiñas de ben." (La 
mat.1vaise herbe). 

t non foi doado aceptar n 
Fránci~ que tiña por heroica ª 
h. , . d a 

1stor1a a.sua Hesisténcia ao ho-
me para q~en "non pagaba a pe
na morrer por nengunha idea" 
As esquerdas, e. singularmente~ 
PCF ! mantiveron fortes liortas 
co herexe que ·nunca se amosou 
moi interesado pola coereé_ncia 
aparente, sempre na percura 
dunha morte moral íntima·, doo
rosa, ás veces e non sempre in
telixíbel desde fóra. A irrenun
ciábel sinxelesa personal do au
tor de "Le Gorille" .poñíao a sal
vo de toda sospeita de esnobis
mo poi ítico. 

"Moito me tarda a morte" 
-decrarou nunha ocasión, e 
adiantaba na canción "Le testa
ment" o seu ánimo para cando a 
cirrose rematara cos seus dias: 
"Deixo a vida sen rencor/ non 
me doerán as moas nunca máis/ 
voume á fosa comu n do tempo. 
"E tamén advertía "a millar 
forma de coñecerme é escoitar as 
m iñas cancións e non leer o que 
escreben sobre min''. Aproveite - · 
o Leitor ou a lútora tan poderosa 
razón para f ux ir desta e outras 
gabanzas mortuórias, desta e ou
tras literaturas de cadro negro e 
percorrer os camiños onde Bras
sens abría o corpiño de Margot 
para dar de' mamar aos gatos. 

. ROCAMADOUR 

O 1 ibriño. reproduce igoal
mente dibuxos de Maside e La· 
xeiro, óleos de Tino Grandía e 
Pedro Martínez Tavera, un es
malte de Bias L-ourés e un cali
grama do proprio autor, ademais 
de fragmentos de críticas, apolo
x í as e semblanzas. Precisamente 
dentro desta parte do volume 
aparece a carta prólogo de Ra- · 
món Piñeiro, da que quixéramos 
facer untia· pequena observación. 
O filósofo de Láncara, agora eti
queta galega dun produto espa· 
ñol, di naquel limiar que puxo .á 
primeira criatura de Uxío: "O 
dia que cheguemos a ter un Can·. 
cioneiro poético no que se reco· 
l la e se refrexe a voz de todas as 
terras galegas como en "Os Ei· 
dos" se refrexan a do Caurel, da· 
quela contaremos.co gran Poema 
de Galicia ... " iViva o paisaxismo 
e morra todo o resto!. Menos 
mal que Uxio Novoneira dixo 
tamén que Galiza podía ser ou· 
tra cousa, que o home podía ser 
outra cousa, que ·se iría .aCom· 
poste la por. terras liberadas, que 
se o Vietnam, que se o Ché ... Por 
todo iso saudamos esta edición 
completa do libro do Caurel, 
unha .obra que, igoal que a "Te
rra Chá, nunca se remata. Ai .está 
0 poem¡;¡ ·a Elva, escrito nes~~ 
ano que andamos, e o "Derradei
ro homaxe . a Carmiña Prieto 
Rou~o" é o "Pranto p0r Xosé 

. Luis García Matb"., feitos no 77 
e·o 80, respeitivamente, e que r~- . 
calle a 4ª. edicion ·do l?opular h· 
.bro de Manoel María. · 

( 1) u xi o NOVONEI RA. "Os 
E idós". ·Colección "Grande.s 
Mestres". Edició_n X erais de. Gal i· 
cia, 1981. 
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· -Sarria (m~rcado?, Monforte (mercado); Ro~fr ~¡{ LUGÓ. 

Cea, Vilória en OURENSE. 

1 Soutelo de Montes en PONTEVEDRA. · 

DIA 7 

Abegondo, 'Pino \mercado), San· Sadurn.iño-na CORUÑA.-

, Moreda, Palas de Rei (mercado), Sobrado, Mosteiro en LUGO. 

' - ' 

Ourense (mercado), A Rua, Vilardevós en OURENSE. 

Vilagarcia (mercado), Zamáns, Sabarís (Baiona) en PONTEVEDRA. 

DIA 8 

· Florcs-Feás (Aranga), Arzua, Cabañas, Padrón na CORUÑA. 

Castro de Ribeiras de .Lea, Escairón en LUGO. 

Raigada (Manzaneda), Dacón, Baltar, Crespos-Padrende, O Bolo (mer
cado) en OURENSE. 

Carballiños (Lalin), As Trehas, Pontevedra (mercado) en PONTE-' 
VEDRA. 

DIA 9 

· Curtís, Valdoviño, Toca (Somozas) na CORUÑA. 

Espasantes, Portomarin Muras, Iricio, Lourenzá, Bóv~da, Parada do 
Monte erí LUGO. 

Pinto, Doado Vilar de Bárrio, Maside, Sobrado-Gomesende A Veiga . ' ' 
Entrimo, Doade en OURENSE. 

Guillarei, Mosteiro (Meis ), Covelo en PONTEVEDRA. 

DIA 10 

Pedras Brancas, Guísamo (Bergondo), Albarón (Neda) na CORUÑA. 

Páramo (mercado), Quiroga, Antas de Ulla en LUGO. 

Ribadávia, Lobeira, Taboadela, A Gudiña (mercado) en OURENSE. 

Ponte Valga, Piñeiro en PONTEVEDRA. 

DIA 11 

S'.1° Ramón (Moeche) na CORUÑA. 

, Lousadela (mercado), Póboa de Broullón (mercadq) en LUGO. 

Barbantes, Couso, Muiños, Verin, San Antonio de Viso-Ramirás en OU
RENSE. 

A Gouxa (Dozón), Gondomar, Moraña en PONTEVEDRA. ,,,. 

, DIA 12 

Pontecarreira (Frades), Toca (Somozas), Téixeiro-Curtis (~ercad~) na 
CORUÑA. ' . . . · _ . 

Cádabo, Sober, Becerreá, Lugo ~merc~d9) en LUGO. 

Montederramo, Vilan.ova~ Avión, Rios en OURENSE. · 
. ' I , 

: A Golada, Mondariz (mercado), Cesures, Sela en PONTEVEDRA .. 

· FEIRAS ANUAIS ' 

8 de n~vembr6.- .Fonsa~3.da (Lugo) 
11 de novembro. : Ortigueira (A Coruña) ·~·· .-
13 de novembro . .., Á Estrada (Pontevedra) · · 
13 d . ' . 

e nove~bro.- Vdar de Fra11;cps, Calo-Teo (A Coruña) ~ 
1 ' ",.\ 

o . ·- ·. 
San -Martmq en: Ourense, O.sebe (A Co'fUña), Moaña (Pontevedra), · 

Coia (Vigo}, Bueu (Pontevedra). 

SALVATERRA ·oo MIÑO.- o 15 
deste mes, novena Festa do Ma
gosto. Vai haber maratón popu-. 
lar -e unha actuación de Fuxan 
os Ventes. 

OURENSE 

Casa : da · Cultura.- Proxeeción o 
dia 6 de "A· Besta -do Reino,., 

. do. b dia dez, proxecc1on da .pe- , · 
lícula "O quinto selo.,, ; de Fabri. 

VERt°N · .. 

-- Cine Buenos Aires, organizado po- 
lo Cine-Glub o . Cigarrón ,', proxec
ción de "Vé!nina -Vani'ni" o dia 
dez. 

ae Terry Gillian. o 10, ''Esta ·-ALLARIZ 
terra é mina". O dia' 13 "Mete- -

'' . 

·110" de· Bolognini. - ' 

. CARBALLIÑO 

Ci.ne Club Ziralla. O dia seis, prn
xeccióri da obra de Otto_ Reminger 
en f6 mm.; "Ca_ra de ·Anxel". Odia · 
sete, "A besta do Reino". 

AMOElfÜ) ~ 

Auditorio da C.A.V .-0 venres 
· dia _seis, recital do duo de , frauta 
e guita; ra a· cargo de :. Enrique 
Melio · e Antón Uxio Mallo no . 
Auditorio da p.'A. v. 

VILAGARCIA DE ARO.USA 

· Sala . de ·exposiciÓns da CAV .
Obra de _Gotzon Cañada · (escul
tu ra) · e de Ignacio Cuesta . Zaba
la (fotografia). 
AuditÓrio.-0 dia seis, proxec
ción de "O manantial da dónce
la" : _de Bergman. O sábado sete, 
o teatro mudo de Alexis pon na 
escea o espectáculo "Historias 
pará nenqs". 

SANTIAGO 

Cine Rivas, organizado polo Cine ·~ · 

Club .Carballiño, ·e dentro do 1 Ci
clo Cinematográfico P!Ovinciai, 
proxecció.n o dia seis de "Vanina 
Vanini" _de Rosellini. .O dia 1 O:-..,.,. 
"Esta tierra es mía", de J: Re
noiv. O -día trece, proxeccién · de 
"La Strada", de Fellini. · 

Cine Club Facto "Cultural . ."Os 
Chaos", proxección o dia· .sete, da 
película de J. Renoir "Esta terra 

.é miña", 
- Na ga!eria Citanfa expón o acua

relista Rafael ·Alonso até o dia ·11. 

O BARCO 

Cine Monumental, proxeccion den-' 
· tro do 1 Ciclo C. Provincial, d~ pe

lícula "Unha muller de París'.' de 
Charles Chaplin o día dez. 

CELANOVA 

Salón do Mosteiro de San Rosen-

'se. ben choveu, tal.- e cor;no 
adiantábamos, o ve'nres 30, tar:n.~ 
pouco deixa de ser verdade que 
nos :dias seguintes chegóu a ha·
ber astra calor ·verdadeir·o. , 

Seica xa andamos perta do 
San Martiño e a lua crec~nte que 

· entra na' noite do xovés para o 
venres ten tras de sí un tempo 
revolto, con néboas de fóra -(do . 
m~r) e m.atina.is nos tales no f1in 
de semaha pasado. . 
. Temas,. pois, que entre esta e 
a próxima iua, ' na rioite de -San 

.Mar-tiño, a humedade do ár vai 
· ser g·rande, polo que vai haber-. 

VIGO 

Sala de Expo.sicións da. CAV.-Ex~ 
posición do pintor Antón Quesada 
Porto . . 
Sala de Arte.-E.xpón . Alberte Frei-
re Portas. - -
Sala·_ Anexa:-Maria do · Carme Ga
llego, caiga ' os seus óleos a partir 

"' dodia7. 

F ANSE todo .. tipo de tra.ballos a 
ganc~illo, · a:dmítense éncargos. 
Rosa Tfn. 27 48 59. Vigo. 

YENDESE estantería· metálica 
. , con tres módulos de catro bai1-

dexas cada· un, axeitada para al
macén ou similar. Tfn. 27 88 ' 42. 
Vigó. Pieguntar ·por _Sr. García. 

,BUSCASE PISÓ. . En Vigo, a . 
poder ser céntrico, con teléfono e 
non moi caro. · Fernando. ~ Tfn. 

. 4 l 918q. Vigo. _ . . 

.· chúvias alguns días .e moita calor -

. nos mediodías e .pri.ncípios do ~e-

VENDESE- ·vendo can de. perdi
Ges· con :'pedigree". Soio ten seis 
meses e está :adiestrado. Xosé 
Anxel, ~axe, _ Chantada, Lugo . 

rán. 
. Ternos, xa ,,.que logo, un pe

queno-longo verán de San Marti
ño que po.éfe chegar até a. mesma 

. ,.noite .do -cámbio de lua. 

~USCASE a colección de "Ar- · 
quivos" de ·S·e~inario de Estu
dios Galegos. Apartado de •. Co-

Na Aula de Cultura n.o 1 éstá ex
poñendo Segundo Elvia. A mostra · 

_ é -de acuarelas predominando a 
· pai.saxe e os temas marinos. 

O FERROL . 

· Carlos Barcón presentará a sua 
obra nos locais da .Caixa de Afo

, rros de Galiza. O que máis· sobre
. sae .da sua pintura e a cor. 

· rreos,_ 12. Pontevedra; 

INTERESA o número 51 de "A 
NOSA TERRA" . para completar 
colección Tfn. 85 22 .79. Ponteve- · 

. dra~ · · · 

BUSCASE ARQUIV ADOR, 
catro caixóns, carp~tas, a ser po
síbe . en bon estado. Chamar ao 
30 03 36 de· Cangas-Pontevedra. 
Preguntar .por Pepe. de 2 a 2,30 
da tarde. · · . 

Es.ta sección de. anúncios de 
balde estf ·a disposición de 
todos aqueles, agás de em
presas, que qüeiran mercar, 
vender, cambiar~ saber, pe-

. dir, -pfrecer ... algo. 



NO AN.Q . . 

. dblema pol,ifacétrco. · é c:on c.onnota.ciÓns soci,ais evi-
entes:· ·, · ·· . · - . · , 

INTERNACIONAL DO A ,modo de iantrodución, e xa no -terreo das 
estadísticas vaia por diante. o feíto .cie ·que non exis

. te , no Estaao Español, · un censo oficial específico 
da incidéncia da "deficién.cia . mental" (DM) non MINUS\lALIDO · embargante~ ... as proce,ntaxes obtidas por di ferentes 
autores indican aproximativamente que a prevalén
cia_ da deficiéncia mental .oscila arredor do 2º/o da 
.poboación xeral. Se asi e no caso de Galicia eunhá. 
poboac:ión aproximada de 2.682.333 habitantes en .. 

" ... Q . NENO FIS ICA OLJ . 'MENTAL
MENTE ENFERMO DEBE HECEBI F(O 
TRATAMENTO E COI.DADO QUE R.E
OUIR'A O SEU CASO PARTICULAR .. . " -. · 

Punto 5 da declaración ·dos" Dereitos do 
. Neno aprobados póla o ·:N.U , e'~ 1.~59. 

En 1900 o ··sociólo510 sueco Elen Key; que viíia · 
de 1librar unha vitoriosa loita ·a favor _da emancipa-
1ció11 'da muller, . predixo que o século X~ ,._estaba 
destiri~ado a ser no século do neno". E xusto .suce-

- déflo:nse toda unha série ·de acontecimento's que 
confirmaron ,a, sua p_r"ofecia. ,, 

O ¡prnp1io L. Kanner ( 1), descubridor do "a~- · 
, tismo iinfant il", considera así as catro primeiras dé- · 

cadas do :século XX: 
D Nos primeiro,s anos -do piresente · ~éculo, púxo~e . 

.o acento nos problemas . do neno e especiat-
- mente no.s da sua instrución. Neste momento . 

de,sil:acan a divulgación dos traballos de Binet e · 
Simcm (p·ubHcación da sua-1escala de intelixén'" -
cia} a irrndón ~das tendéndas pskodinámieas 
de S., IFreud, o va~or. dacjo á · hiixiene mental 
por 8ie1,e1r:s ,e s1e 1gUifi!do 1estas orientácións a cre,a.-
1c]ónm 1polli0:s1 x:uris1tas, dos priméiiros tribunais es
peda.iis ¡pm~a meni01nes. . , 

colar". Fúndanse . asi o,s prime iros Centros de 
Orientación Infantil Multi~isciplinariÓs, con-. 
tribuindo ·médicos, psicó.togos e asfstentes· so
ciais. -Os "educadores" non sornen tes pensan 
~n simples retrasos intelectuais, 'senon ~ nos 
cámbios, de conduta infantil. e en unión .con 
p.siquiatras e psicólogos tratan de; definir mé
todos ed4cativos apropiados pa.ra cada neno~ 
.Apares:en. p;or estas .datas as prime iras agrupa- . 
Cións do pai.~ de alumnos e, dos mliltiple.s con
tactos .entre famí lias de alumnos e educado

~ ' res, -nace unha mell:or comprensión das dificul-
. tades do _neno- .no marco fami.liar -e mellor 
comprensión da.s dificultades no neno no mar
co familiar e escolar. 
marco familiar· e escolar. 

1V) Pór último na cuarta década, ·as tendéncias . . 

son as de traballar directamente co nen o .. Es-
ta_blécense pois .e xeneral ízanse os "métodos 

· · psicoterapéuticos", especialmente a terapéu
tica basada na interpretación dos xogos segun
do a teori~ psicoanal ítica,freudiana (2) . . -

Esta pincelada histórica enlaza cos denomina-
GOJ> "precursores" (pedagogos ·e educadores) re

. montándónos astra o. século XVI, onde un monxe 

1980 corresponderíalle a cifra ffe 53.646 DM. Ou- · 
tros aut<;>res (3) aplican un indice de prevaléncia do 
C},71 ° /o da poboación total; nest~ c~so, en Gal iza 
cun número de habitantes no ano 1977 de habitan
tes 2.724.178 (4) corre.sponderianos a cifra de DM. 
19.341. Se facemos referéncia á província de Pon
tevedra, no primeiro ~aso: .ano 1980 con 825.607 
habitantes cunha prevalencia. de 2 º/o acadariamos 
a cifra de 16.51'2 D.M. No segundo caso .ano 1977 

.,,, con 856.000 habitantes con prevalencia do o 71 
. 0 /o a cifra e de 6.082 D.M. . ' 

Se comparamos as cifras .. globais con Cataluña 
e aplicando o grado de prevalencia do 2 ºlo pra un 
censo aproximado de 5.980.170 habitantes existi
rian máis de 119.602 D.M. 

Calcúlase que rio Estado Español existen máis 
de 259.000 deficientes menta is (5) , que xenerali

·. zando datos ame·ricanos, a D.M. afecta ria di recta- , 
ment.e ou indirectamente a 1 de cada 12 persoas. 

Para a Federación Española· de Asociacións 
.Protectoras de Subnormais (6) a cifra para o Esta
do Español acadaria uns 261.032 D.M. representan
do o 0,71 do totál da poboacion de 36.76-5.138 (ci" 
fras do ano 1977): 

Outros datós son significativos e· falan por eles 
mesmos: somentes dos 261.032 D.M. teñan plaza 
en algun tipo de Centro especializado. · 
-

-En relación. ao "índice ae ~tención" (n.º de 
deficientes/n.0 d~ plazas) para Galiza dos 19.341 
D.M. e dun total aproximativo de 2.166 plazas só o 
0,41 dos deficientes están atendidos. E tamen neste 
caso, vai se_r Lugo a província co "indice de aten
ción" máis baixo de todo o Estado cunha cifra de 
0,04 frente ao 0,53 de Teruel, 0,45 de Lérida, OA3 
de Logroño e Alava, etc: (7) 

Estas son algunhas cifras que falan por si so ias 
da marxinación do neno "deficiente mental". E 
a inda, tamen hai que decilo, moitos son os· nenos 
internados en céntros inadecuados, faltos de meios 
e da persoal, cando non {as cifras cantan) inasisti
dos ou enviados de consulta en consulta sen que se 

. lle atope solución ao seu caso, para rematar aó final 
do seu tráxico peregrinaxe, como "cliente la doma· 
nicómio" . 

\ ' 
Cipriano Luis Jiménez Casas 

BJBL/OGRAF/A CONSULTADA 

· beneditlno (PÓNCE -DE LEON)it deu os primeiros 
pasos na ·educación dos - "xordornudos". Outros 
persoefros, xa do xéculo XIX, fixeron •tanién ·im
portantes ·aportacións, corpo ITAHD*. (que, tratou 
de civilizar ·ªº neno salvaxe do Aveyron) PEREI- {1) La Psiquiatría infantil. L. Kanner. H./. KAPLAN e ou· 
RE* (qué in iciou a .educadón dos xordomudos, a tras. Editorial Paidos, Buenos Aíres. 
oemunicars~ con 1qué10 Ós rodeanl G UGG.E RN- (2) Man-ual de Psíquiatrla Infantil J. de Aiuríaguerra. Cuarta 

, BUAL7 ·(que fon da en 11841 na Suiza o p'rimeiro Edición. Editada! Toray-Masson: · · , 
Centro ,Residencial pa~a . xóvenes deficientes men- · Introducción al psicoanáNsis para educadores. Anna Freud 
tais} PESTALOZZI* (fundador tamén en . Suiza "Educador contemporáneo Paidos . . . 
dµn . Centro -de Ed U'cación eedag:óxica aplicando {3).

1 

La pob/adón minusválida española~ SEREM 1979. Má· 
prncedimento.s intu[tivos e· 11aturais, frente á edu- · · ximo Díaz Casanova, S. -García Hernández yAntonio de P. 
ca<;ión abstracta e· dogmática imp,erante no $eu _· · Masa: ~ 
tempo) · 1e tantos outros como SEGUIN*, BOUR- (4) Anuario Estadístico;INE 1977(población referida a 1. 

.NEVILLE,CLAPAREDIE*,NAVl1 LLE*,etc.etc. ' deXuliode1977}. -- . · ' .. · . _ 

1 1~) Na se,gunda déc,ada créaJi11se i0rga11isrnos de, tipo · 
comunit ário. Ab111ens:e os pr~me iiro.s ie1e11tros pa .... 
ira 111ee,,d1ucac1i1ón ie;los delincuentes [n'iiaotís., sur
;XJen llu1giarás p,a.ra nenas: 1que s1e ailo¡panrn1n grave, 
¡pe!~ il 1gr0i mora·~ ao 'illempo 1que a1umenta111 as,esco
las .e.spedali!izadas no ensino- ii111di 'Miduallizado. A 
X'Elllfilte1 ·n on 'S11iJmentie:s up1e1m1sa'bai1' n os 00íliOS S'e-

111Ólíll 1q¡ue 1estabar 11p'r:e¡p.a1rada P'ª~ª ''fac1erlles, all 
!g:o,''·' co,a:s: axuda1s má1i1S idó1111eas ,que a comu'in1 ~ 
de lllles, fadll ~tase .. 

. P~ro· ·desde 1900 ' a~ hoxe a probl1emática. do (5/'Discurso de Triaf. Fargas no Congreso deDiputad9s. La 
- '"'deficiente me1111tal 11 acadou tail importáncla en Vanguardia 8 de Abril de i9BO . ...., -

t.enmos 'inten1_aciona its que as IN.AC 1IO~JS UN 1 O.AS · · {6) TrQbal/o de Javierlápez Iglesias. Tribuna Médica, 25 de 

, ~ 11' il ~l1esta temei ra década, as ac1cÍ116ns 1céntranse . 

prodamaron o ano 1981 como ANO INTERNA- . Abril de 1980. , ' r. . . 

C~ OINIAL O O M 1 ít\J USVAL 1001 ~ -co . obxecto de (7) Completando os "índice.~ de atención" potas provincias 
"menta, rnz~r" ,á1 poboác~ón en xeraJ e á profesión ' galegas temas: Cr/ruña: 0/4/ tugo: 0,04, Oúrense: 0;14;e · 

fondame11rn,.ta llmen~e nos e:idos "fam~ll 1iiarº e ''es~ . :sanitárwa en particufor, sobre 1es.te importante pro- Pontevedra 0,09. ', 

11 
p 




