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PiStolas en RádÍO Pop~lar 
Un raro suceso que a· p~ensa -díár~ sile.nciou oc~r~iu o di~ ~1 . ~ 
do p~sado outubro e tivo como. ~sceário _?s ~ficmas,~e Radio 
Popular de Lugo~ Naquefa ocasmn, o p~nod1sta- ~e . El_ · 
'°Progreso" e militar seño~ Rivera Manso-. entro~ ·pistola_e~. m,an . 
·no despacho do director '3men~zándoo_ d~ · m_orte. e, gracras ª· 
intervención dunha. se~r.edátia e -outros tra}?allador~s, a co~~a 
rion pasou a J\laiores. · -, .· _ , . . - · . 
A .história·v:en de moitq roáis .atrás e ten un trailsf~ndó ~e , 
cefos profesionais e manobrás polític~s. As~, P?~ese v,er qu~ 
entre 0 fillo do militar, tamén periodista t:·i:i Radio Popular, __ 
Rivera ·cela e o periodista Xesus .. Parga· h~i: sempre celos aos_ . · 
·cales non thillea a sua adicáción nos informativ.Qs._ ~esmo a 
un deles deulle un arreéhucho cando soupo do nom~~ento · 
do outro como redactor xefe. Houbo que facer_ o prop~IO , 
"p~ra salvarl)e a _vida". _. 

. . . ' \ ' 

diário local suliñando o bon _la-
.... 

. A MELLOR INFORMAClON , · 

bor da emiso!ra Rádio Lugo, · 
Cando a cadena ·COPE se ·sen ·-citar _s{que'ra á emisora da 

prei)arapa para'f(\cyr o seu pro- COPE: De inmediato a chama- ~ 
grama sobre das eleieións, no- da a Rivera Manso ·por· parte 
mearon · .. a:- Xesus ,Pargá, que · da din~écion de Rad-io Popular · 
rtormalm~Hte .. s~ encarga dos , n'on se fixo esperar , e .''agrade- · 
informativos e non a . Rivera- - · cetille" a sua- inforrn~ción. 
Cela ~que sempre. fai os de.: · Dv seguido .o· mmtar·, mem- \ 
portivos- para a resp<;>nsabili- oro de Protecéi_ón Civil; acom-. -
dade de di.rixilo·. · pañad6' _do' seu ' fillo -Rafael, · 

Para evitar isto xa que di_n n~rto . de . ximnásio; dirixiuse á · 
que Parga -é . nhome de Otero : emisqra-onde-entrou-pistola en 
Novás e xa case na órbita de man ocurrindo ,- o . que -máis 

' • 1 Alianza Popular, se moveron . arr.iba se con ta. 
.todos os peons da UCD. Al- Hai quen pensa que ,·isto 
gunhas fontes sinalan quy ó máis qu~ nada foi unha-provo- · 
próprio Xavier Rosón, conse- . cación para que. o (,iirector, Mi-
lleiro delegado de .Frigsa e ce- guel ·de Paz, agredetá a .Rivera 
rebro gris do seu parent~ An- Manso · co· 'que haberia unha 
tonio falou coa· dirección da boa e~cusa (a honra, a dtfoén-
~misora en favor dé , Rivera. '. cia e esás cousas) para chanta
N en isto neii a . publicidad e . , lo fóra e que Rivera . Cela to-
dun dia enteiro· en Frecuéncia mara · a cabeza visíbel da emi~ · 
Modulada nen Q pati:ocí11io da - · sora. Para 'isto contariá _,,ca 
transmisión dun ·partido de . 'apoio da Unión ·de Centro_ De-· 
fútbol . poide-ron · ,facer, mila- · mocrático, sector Rosón, que 
gros. . . - veri~ coh moito agrado que na 

O efecto máis inmediato fo-__ direeción - estivera ~o.locada, 
ron as· chamadas constahtes do neñ máis nen l)ienós, qUe · ún · 
Gobernador, que mesmo proi-: '<los seus responsábeis· na cam-
biu á emisora que puxeran mú- · · pafia ás eleicións_ d? Parla~en- · 
si ca de Fuxan os · Ven tos I?~~ - .- to Galega, -xunto·-ca s.l;lbduec~ 
considerar que' condicionaba o e • tor de Rádio Lugo" (SER), Xe- · 
voto. O seg~inte efecto foi fo-:,.- ·sus Torres.. . . 
d.o o que acontec~u ªº. (fia se- , o caso . foi silencia.do e · bo-:· 
guinte . · - · · tousé a suficient~ t~i:ra enriba 

como- para_ non . sab.erse ca_se · 
OBX -EClIVO, A _DIRECCION-., · nada e para~ que non hoü?e~éJ. -
Á~ ·dia seguinte, ~ O. militar - nengurt tipo de· acttiacjón nen 

(comandante). ·Rivera Manso - xudicial nen oficial da · emiso
publicaba unhá gacetiña no _ kra. ·xosE CURRAS' 
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tem.c»s sido homologados no us~ 
cónscient~ e orden_ado das liber-. 
tades, son - precisámen_te . eses re-

tucións cultura'is, etc:, e- que 
· _ ~dende logo- ·· resulta moi célti

. co; politicé!r'nente ~-ou~o com- . 
. prometed~r. ' e mesmo e,legante;· . . . 

. "~OTICIAS· E 'RUMORES" 

Résulta óbvio que ' -unha · ·da~ 
maheiras maís · ~l~me,r:1t~ .i~ ,de. ~i- . 
f~ndir - u'n rumo[ é· _des_me~tilo. 
Por iso é de ima>-einar a confu-

'_ s(d-i,ios· a_utocráticos qÜe a inda é -~ 
.. ._ posíbel ato.par nas orixes de ru;·· 

. . ¡ ' 
mores C<?_mo o de onte. , 

_C.) 

· / 

~a, 1fo2 dt g;afirta ~ 
. \ ' . 

:sión do Goberno.á hora de· deci~ - . 
·der dar ~se .mentís ou. non,, · aos 
·bulos ~ue · per.corr~roñ 'onte tod_~ 
Espa~a - sóbor da iRminénCia de ,. 15-X.M981 

unha -. nova .intentona mili1ar. ~e-.~ .... NACIONALISMOS, .. 
su Ita igoai'mente· ó~vio qu~ 'se al- :-i> ANTEISMOS 
guén sigue· no empeño de derri- - E VIAS LÁCTEAS 
bar ao réximen pota .. forza das 
armas non ha _abandoar-tampou

.: co a da ~palaóra: · o rumor détec~ 
tado onte, asi ~- todo, ·non pode 

. ~er gratuito. Mais ben parece 
.-creado· .e.máis difun~ido desá~ as 

própri.as . oficinas do g9.lpismo. 
( ... ) - E·s~a - instrumentad<:> sóbor 

. do envalentonamento da extre
ma deréita, o .veleño'Clas su.as pu
bricaciÓns,· a ·:-audáei'a das_ suas 

-cornpli~idades, a pasividªde fren-
te ás suas provocaeións. · 

( .. ;~) Nor{- existe~ condicións 
, ~ obxectivas ·ne,n ·motivacións ·de 

nengunha espécie qu·e no~ sexa 
a ambición dun,s pouco§, o -seu _ 

. culto á violéncia, · o seu ánimo 
. iñorante ou criminal, para que se 

· _ .repita a averitura ins~nsata d? 23 
. de Febreiro pasado.' Se se repeti

r.á es.tá c"onde.nada a·o mésmo--es
te~tór~o fr;cas~. -Este país ten o 
dereito a ter-. medo a memória 
histórica_.- para xust!ficalo. Equi
vÓ.carise, nembargantes, os fabr!; 
c~dores de rumores se coida_n 
que o medq é o único q~~ atopa- . 
rán dianti:;i. 

Pero ,seria inxusto_ tamén non 
recÓñecer a nece~idade de devol

, ver a confianza a algun·s.sectores 
da· nosa· sociedade. A .eses f)leS-' 

_ ·mas sectores, a todos os cida-. -
dáns preocupados· o mesmo po
los bu~os que pÓla realidade dos 
problemas· que -padece a nasa 
convivéflcia, é preciso incitalos á 
solidarJdade activa -e ~ normali
dade cfvica. Porque o único_ sín-

-toma~ de inestabi_lidade reát na 
nosa política, a única enferrr:ieda: 
de ' so~ial que ·padecemos, inato- '. 
pábei' no- resto dos paises demo
cráti.cos do · Occiden_te aos que 

Teño ·a- impresión .d~ que con- . 
· vertimos ao nacionalismo galego 
en· algo élSi como unh·a acitu~Je 
mental e' -sentimental, nun algo . 

. etéreo que pode descender e en
carnarse en ca'lqueira partido po
i ítico. dos xa éxistentes, se~ im
portar" o.centralista que sexa. . 

·A prensa destes di as postelec
to~ais infórmarios de que as pla
nas· maiores ·de AP, PSOE e UCD 
fan proxectos sóbor. do futuro 
inmediato de Galiza : Ou sexa 
qúe as .. Últimas decisións sóbor de 
Galiza poderian s~guir _a tomarse 
en Madrid. (._ . .) Pero, lNon coi-

.dan que para cliegar ·a ela sobra
ban estatutos, eleicións e máis 
toda. a parafer_nália ad hoc? Se, 
no fondo, trátase do de sempre, 
podería continuar a facerse co
ma sempreJ co conseguinte afo
rro en · burocrácia, impostos e -

· il~sións o_pticas. Hai xa bastantes 
anos que Karl · Loewenstein escri
·beu, .no ·seu coñecido m~n-ual es
colar "Teoria da '. Constitución", 
q~e o federalismo· e máis q auto
nomia sen partidos ·politicos que 
non d~pe~gan do poder c~ntral, 
sigñifica pouce. 

lCáles eren vostedes que po
derian ser as causas desa debi 1 i- · 
dade de expre~ión politica do na
cionalismo galego? Moitas e 
complexas, opvlamente. Ppla mi-. 
ña parte, comezarei po.r sinalar 
esa concepción do nacionalismo 
galego c_omo un "espiritó univer-

. sal" do estilo de Atan Stivell, 
'unha espécie de panteismo po- . 
litico-ideolóxico-intelectual-sen~ 

"timental-folclórico que, en moi · 
diversos degrau~ e doses, aboia 
sóbor de todo ese conxunto <:1Ue 
formá~ os partidos polítrcos, os 
mei9s q~ comunicación., as insti-

Deste x~ito, e nacionalismo gale-
99, ai·nda_ que existe_nté, difundi
do e· astra · crecent~, non repre
sent.a moito despe . ú . ponto de 
vista poi í~i .co operativo. Nembar
gan:tes; non faltará quen se tran
quilice facendo notar -que Galiza 
é r:_ealmente diferente, .e _que a 
sua·, identidade é a ma!_s erara e 
sentida de_ toda a Península Ibé
rica (coa e-xcepci(>r.i -de Portugal, 

. supons'e). E probabelmente teña 
, raz_ón en canto á tranquilidade. 

Máis causas do fenónemo: po
sibelmente, o purismo_ intele.c-

-tuatrsta metido -ou non meti-. 
do- en. política, xento coa esce
siva independéncia .dalguns iñde
pendientes, da cal finalmente 
acaban lucrándose os partidos 
non galegas. Tamen, quizais, a 
excesiva desconfianza cara a ·po
i ítica e má is cara os meios e pro
ced i mentos políticos, o "pasar 
de poi ítica" por superficial ou 
porca; e - lsóbor de todo?- o 
grande error de perspectiva con-

-sistente en non considerar ao na
cionalismo como algo capaz de 
l exit.im~rse a si · mesmo, algo 
auto-consistente ainda que non 
vaia acompañado por adxetiva
cións de , calse ou de ideoloxfa 
concreta, comunmente de es
querdas no momen to actual. 
. Esta caste de nacionalismo, 
por tanto, poi íticamente signifi
ca pouco, reivindic_a pouco, con~ 

segue pouco, non altera demasia
do -o sistema establecido e resul
·ta compatibe l con UCD, AP;. 
PSOE e PC. ( ... ) 

Unha pouca música .de Rosa
-1 ía, queimada 01:.1 lacón, chegan 
para que confraternicemos, can-

' ternos, choremos e, por ~n mo
mento, maxicamente, ba1xemos 
da ilusión óptica cotián á realida
de fugaz e misteriosa1 _decatán
dooos, asi, solprendidos, de que 
a pesar dos molestos (a~ema.is de 
triviais) acidentes de tempo espá
cio continuamos estando "Sem
pre1 en Gé\liza", stnxelamente por' 
non ternos ido nunca. E todo is
t~ e escelente, pero se se trata ?e 
poñer en marcha a autonom1a, 
que xa de por si é dabondo pou
ca cousa permítan01e decirl les 
que fai f~lta adoitar outra acti-

. t~de.(.~--~J~~~~-:-~~ 
A-e. PERE1 RA MENAUT 
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<;hataca, un ·e~emplo 

·As¡ se-'serven ·~cooperativas · '· 

As coperativa:s en Galicia· poucas veces están a servir aos labre
gos, senón qtie uns cantos aprovéit3:nse para os setÍs interese~. 

· Un bon exemplo pode ser a "Chataca-". . . · 
· Dende hai anos non se sabe cal . é~ a sua ·situación·, quen 

am).nistra os cartos nen q uen són -verdadeir~m~nte sócios ou se -. 
xa están fora. 

Agora ben, alguns aíndá deben estar sacando benefíéios xa 
que non teñen interés · ningún en poñer clara a situación, que 
xa· chegou a estes extremos por favorecer determinados intere
ses, por máis que móitos sócios r-eclamen as contas clªras: 

¿Onde van os c~rtos que pu- presidia o que tamén 'preside 
xemos? ¿Ainda existe a Coa- agora "Chatáca" e que ocupa . -
perativa? ¿Qué pasa co solar? o cargo de Alcalde _de Chantá:- . 

. ¿Por qué non se nos informa da, Sr: Fernández Campó. 
da situación . real? ¿Qué in te- Pero as "forzas. vivas" pu-
reses hai por detrás? ¿Benefí- ~éronse ·a andar e de.ci?iron fa-
ciase alguén dos cartas? ¿ Quén cer outra cooperativa, co _que 
son agora os verdadeiros danos os d¡:i. "Santamariña" integrá-
da cooperativa? ronse na nova. 

Estas e outras moitas outras Os sócios fundadores puxe- · 
preguntas son as que se ~an la- ron mil pesetas -cada un e logo 
bregos dos concellos de Cha·n- unirianse Ol:J.tras persoas, pero 
tada, Carballedo e Taboada, "nunéa recebemos nengunha 
integrantes da Cooperativa de axuda nen sirveu de nada á 
Produción ."Chata.ca". cooperativa. B_ueno, p·ara a 

A Xunta Directiva non se maioria, que outios bQ.ns be
reune desde hai anos, segundo 
manifestacións de membros 
cualificados da mesma, "a non 
ser, (como nos decia un deles) 
que outros se reunan ás nosas 
costas" . 

O tema fíxose agora actua-
_lidade non' xa só porque moi
tos . se cansaron de agardar á 
espera dunha respost,a , senón 
porque 4ai labregos que están 
interesados en relan~ar a coo
perativa ·ou de facer.outra. 

Os esp.ecialistas de "Ex
tensión Agraria" de Sanliago 
quixeron darlles unha res
posta con respecto a situación 
de "Chataca" pero non po1-
deron, xa que segundo o Pre
sidente da Cooperativa · "non 
encontra os papeles". 

ñeficios deberon sacar", 

AMORTE 

A Cooperativa· deixou de · 
existir de feito (se é que algu
nha vez tivo outra existéncia 

'.que a formal), cando nunha 
reunió_n se decide capitalizala 
tendo que poñer cada sócio · 
dez mil pesetas. A case tota
lidade dos sócios néganse a fa
celo e a · outros non Hes dá 
tempo de Gntregar os · cartos. 
Só da:iasete o fixeron. . 

Así éntrase nunha etapa na 

.que non s~ sabe quen son os 
ve~dadeiros ·componentes da 
cooperativa_ xa que non se f:i.xo 
nengunha reunión ruáis, qÚe se 
seipa, nen se_ lles no_tificou na- · 
da, anque se sabe que algunhas 
-persoas ·usan a · nome _de "Cha
taca" para acceder á determi
nados· benef í ciós-. 

Segundo os estatutos, os só
cios que· non quixeron suscre-

. b~r a capitalización -(qu~, co~ 
mo~ se ve, foi só apoiacfa por· 
unha miJ.:ioria, xa que qQeda
ron _ fóra -case un cen-to de só
cios), ferian que se liquidados 
para deixar asi de.ser inte·gran
tes de dita sociedade. Cousa · 
que non se . fixo en nirtg(m 
momento. 

' '-., 
~. Pero toda a . história dest~a 
cooperativa, ~ · imax~n· ~ s~me
llanza dolltras moitas, _parece. 
que se reduce . a ·se,rvrr a uns 
cantos señores que ·son os que 

O qué re·almente se fixo foi 
darllo á ·empresa· de rChantada, 
·"L " O · -. arsa . - s Eumores que .- co-
rren· pola_ vila son de ·que hou
b.o xertte que saiu beneficiada 
directamente por esa decisión. 

Por este -motivo a coopera
tiva" entra nunha das crises ce-

. kbrándase eleiciÓns par~ unha 
nova directiva que estará pre
sidida polo tamén présidente 
da Cámara Agrária e. actual Al=-

. calde de Chantada Sr. F emán
dez Campo, sen'do. tesorerro o 
Sr . . Regal . Vázquez, daquelas 
Alcalde e .agora vicepresidente , 
da Diputación de Lugo e 
membro ·da Xunta. Log9 viria 

. a ampµación , de capital. 

-.como a Xunta Dir.ectiva pr 
testou a res.posta foi: "no 
teñades medo. que aos da D 

. . rectiva . recoll.émosvolo se 
pie"; son_ manifestacións 
dos setis membr9s. 

· Diante desto os socios n . 
ganse a darlle o leite á empres 
luguesa, producíndose á co 
tilluación as xuntanzas reseñ 
das anteriormente e a sorpre 
dente de-cisión. · · 

O SOLAR DA DISCORDIA · 

Outra das opera'cións reaij 
·zadas ·pola cooperativa foi -
compra dün solar que hox 

, . ten un valor de millóns de ·pe 
setas. Agora· os sódos; pregún 

. tanse . de quen é ese .solar s 
nerigJÍn foi liq.Üidado nen s 
sabe a· situación da coopera 
ti va: · 

UNHA NEGRA HISTORIA 
1 a mangon~an e · fan e desfán, 

segµndo os seus interes~s. 

Do leite sacaban ~os sóciós" 
un dós poucos benefícios que · 
lles reportaba , tal -condición: 
pagábanlles . "lln real máis en 
cada litro de leite ;· 

_Pero seria ésto tarrién·punto 
de friciónxa que, se primeira
mente llo recollia unha empre
sa de Salamanca, ésta plánta- · 
Ues, din os ru.inores taméil que 
por un pacto con "-Larsa"; pa
sando a ser "Comphfaa" a que 
se · fai cargo da· recollida. Esta
empresa· cando · tiña .moita 
abu~dáncia . deixáballe quedar 
() leite ~ a alguns dos sócios. 

Así mesmo tamén se. fan 
pregunta de .quen administr 
os· cartos, se ten poder para ad 
ministralos e cómo o faí se Hai anos que uns labregos 

de Chantada q uix.eron formar 
unha cooperativa ' d_e produ
ción co nome de "Santamari-

' ña" . Fixeron a sua constitu
ción . form~l, presentaron os 
papeis, pero anque estaban 
aprobados, non lles foron en
tregados ao seu tempo pola 
Cámara Agrária Local, que 

O-E* ~· .. ~·~ .. ~··~~ 
ESOCI0°L1NGUI STI CA ' '" 

Of..WHO . , 
6IMAlJL\OO 
, NA· Plll1EIÍA ETAM .. 

DO FJB 

' NOOHJ\TIVIL\C~ ~~.úrm :\ ..._.. · E ~HlH4Llli\CION 
lM WOOIHAS .. 00 IDIOHA 6i\LEGO 

. ,..~~ ... -.-.... ~:"11 ,, .... ·-• · ... m m mm= .. 

Fernández C~mpo; .alcalde de Chan
. tada e Presid~nte de 11Chataca~'. · 

Así~ acordos . dos sócios en 
asamblea xeral ·extraqrdinárfa -
non se- levaron a ~abo;. anque; 
despois, seica se celebrara ou~ 
tra reumón. Isto foi o que pa-

. sou cando se acordou non -
darlle o leite a nengunha em-. 
·presa que. xa ó re collera na zo
na, · para así fomentar a com
peténcia. 

Se eres epsinante: Se tes i'nquedanzas 
por actualizar os teus conociment~'s, 

,xunta directiva , non· 
· dende hai áhqs. 

Así as cou_sas, os labregq_s_ 
entre pregunta e pregunta que 
agardan respostás móstranse 
escépticos ante todo o que se 
xa cooperativfanio e unión en
tre eles, xá . que ven como 
uns poucos sacan tallada . . 

_/ 

· por estar ao diá. Se qúeres galeguizar a túá prácti_ca escolar .. Se- . · 
- q~erés ~ubrir o valeÍro que deixaron ná tu~ fo~mación os plans 
de estudo do ensinq. Se queres colaborar a facer un ensino gale
ga. Se queres aportpr as tuas · ·experién~ias como educador gale: 

' ~~ go:. Se teS interés en pedei:cionar a tua piáctica educativa e 
~:.. AS .. · , adecuala ao médi~, SUSCREB~TE ~- "O ENSINO" · . 
~ _ ., ~ --

~ i ¡xa extán á venda os números o, ~ ·e 2! ! . 

Suseripc~ón · por un ano. (6 núi:neros) 
1.2-QQ,p·esetas . 



Os probl~mas de Gob.erno no Axµntamento da Coruña. son cada :. liñas e··o Áxuntamento no"n 
dia máis grandes. A dbnis~ón dos concella~ Meilán e Ripoll e ao · .. f~i ·n~da, u.sufnituandoas a 
affaire do ~ercado de Frutas, hai que engadirlle· toda µhha série . compfl.fiii ·de".{9rma il©gaJ. - . 
de problemas que están sen solµcionar e que levan aos·veciños · ~ Pero ágo.ra·seica á··maioria · 
ªºdescontento e á protesta na' que aletea m.oitas vecés-a frase: .mü.1].icipat qu_ere empezar a 
''pare~ianos que estábamos mal_ con Merino ... pero agora andar, .,non sy sabe pq.ra on_-

.' estamos moito peor."'. de, e vaí facet unta enquisa . . 
Os cidaciáns da Coruí\a lo pol)~.nte · enc~.rgado·, . Sr. ·.·. p·ara ._enfrent-ar º-~problemas 

están caqa dia máis desean- Carreira,:do ~SOE. do transpor,·e -~ _. q.s sua~ so1u- / 

· tentos co servício de tran~~ c-1óps~ ,A enquisa segupd.o os 
portes·· que aúmenta cada NON SE FAlCASO DA que a coñecen; ten todos.os 

· poqco temp0. o précio para OPINION MUNI~IP A:L. visos de ir teledirlxida. 
o usuário senclo, pola con
tra, cana dia peores as pres
tacións· que facil~ta. 

Hai algun·tempo yense:de · 
producir ~rntra suba, é~ta 

· pór siléncio . administrativo · 
-:-"at~ · ~í· podíamos chegar 
na illefícácia"., ·din álguns

.ao noti pronunciarse a . ccH
poradón no· prázo de quin .. · · 

. ce dias. Á _insatisfa.ción dos ~ 
·.· veci.ños vai en aumento, .e as 

pr9postas pára __ tratar o. pro- . 
ble_ma foron 'rechazada·s en· 
varios. ·pleno~ pola "Maiuria , 
de Goberno Muñ.icipai"., ou, 

. ·cando se · debatiron. ·polo " 
: . procedimen to' de urxén'cia o 

que fixeron · fói pasala . á 
· " Comisión . . de · · Goberno". 
Asi~ o tema fica sen resolver . 
n'.amentras o's veciflos Qllan a 
maneira de tomar . outras 
:medidas: · 

, UNHA.LONGA HISTORIA 

Hai un . ano, ·estando na 
presidéncia ·da alc~ldia Dó-
miilgo Merino, elaborouse 
un pían · · esperimental <l~ 

· i eest_ruturacióri do tr'an~por
te público .. que te_ria unhá vi- · 
xé_ncür .de .doce meses . ." 

· Asím.esrrio, a cordouse 
crear unha · c0misión con- "" 
xunta · "Axuntamento~AJ\:: . 
VV; -. p;rra .. fiscalizar , e- .con
trolár este: plán .e.xperimen
tal, asi··co_mo .. para pto·poñer 

· ·-~novas alternativas. . 
Pe.ro ~stes acordos nunca 

foron levados á practica !)o~ 
~ ... .... •. . ~ ... 

. .Per() este .. non é o ~ i.ínic~ 
punto . no que rton se ·cll;m
plen os acordos muni~ipais· . . -· 
Así, J;ron se: levaro.n a cabo , 

· ·os _acordos do bono-bus, da .. 
' redución nun ·cincuenta p'or 

_' cento -do importe para estu.
dantes', Pa~ados, minusváli-

. dos, ~ soldados ... · · 
Párece que ·o Axuntamén

, to, seguindo na'.~sua atonía e 
-inefícácia, como ñOs rilani
fo~taria· ;Merino., ''ten ain'da 

. menos: ganas -de negociar 
que a compañia"'. 

NEGOCIACIONS 
PO~ DETR~S _ 

. Pero mentra~ .o Gobemo 
Municipal non dá 'un paso 
para tratar ,de que estes 
·acordos se· leven á práctica, 
a x:ente fata da exjsténcia de· 
negociacións "pola porta de 
a·trás" e.ntre .. a . ·compañia ·. 
concesÍónária do transporte 
:e .. ~lguns edís, non se sabe se 
en nome do axuntªmento. 
ou non. 

E t~rripouco non se sabe 
~h qué sentido van, xa .que 
os acordos · resefü;ldos ántt1 .. 
riormenté, ·e .. que rion se 

· cumpliron, hai que ,engadir 
outrós problemas que estári 
'sen- solucionar, como son o 
transporte ·a Feans · e ~ á Ci-·. 
dad~ Sanitária-, · polos que 
veñen loitando os veciños -
dende tempo atrás. 

·Así mesmo est.án caduca- · 
das · as conGesións de várias ~· 

Q~PROBLEMAS 

· Pero se os e~ís. teñen que 
facei:. m;lia, enquisa· para co- . · 

" -ñec"er os problemas, aos ve-~ 
· cÜ'íos non lles fai falta algu.:.. · 

na, estanós -a sofrif na sua 
própria carne. · · 

Diversos · representantes, 
~:lás asociacións·· de v·e~iñós· 

· coincidiron , en sinalalo·s: 
·_ "As frécµéncias no paso 
dos autobqses non .. se .gµrp-

. - plen minimá.mertte , anque · 
axunta~erito - e · empresa 
afirÍnen~ o cóntrário; non l}_ai 
sinalización das paradas; son 
·usadas como ·apatcamento e 
.n.on se· dá . -~aixado.; hái bá
rriqs que están practicamen
te. -desatyndidos ªº reducir::
lles. o núméro de liñas. Está 

· :-I~go ,'a suba dos ·précios,. a
disfribuci6n das .·liñas, reco
rridos _e paradp.s.·;. 

Pór1 fodó isto as· AÁ: VV. 
empezaron x·a a·. ·prÓ te'star 
prevéndqse q .. Úe , en . curto . 
plazo- "irnos -ter que tomar 
medidas, xa que dout~a fór-: · 
ma,non nos fan caso·". . 

Mentras, .a c"omisiÓn ~'es- . 
tuda a '. man eirá .de . ~rranxar . 
·o as.unto~', arique· non ·~~ po-· 

. da deb_atir nos :plenos, xa o 

que a .maioria muriicipal, (1.S-. 
querda e dereita~ · rton que::
ren, ·e os · n'acionalista~ .-ma
iliféstanse '~p«>la municipJl~ 
lización-·com_o ú,~ica· fonn~ 
de garahtiz~r un servicio b.a-
rato e eficaz". . i' 

" . . - . - . . ~ ·' 

O . venres dia 17 celebroqs~. un" pleno .. extraordfüátio no mu ·
~ípio de Rairii de . Veiga ( Ourense). A cuestión. era a moción ~1 

.cens~ra pre.se.litad.a P?~ª op~_sición contra o Alcalde .francisc~ 
Fernande~. Pouco ma.1s .04 menos a mesma 1:1Janiobra que fi-· 
xeron na Corµña. Pero a intentona resultou fallida; o Alcald 
baseandose _na Le~ de Rexime Local vixente non permi1iu-que :~ 
votase. · --

· . O P~OE §egue nas suas, 
qµere botar do·s sítios que 'po
d·e aos Alc~ldes nac~onalistas, 
.anque sexa rompendo os pac
tos .que fi:xera· no seu dia ,a es
c(uerda: e aliándose ·epa direita. 
P~ro · se á manobra da. Coruña 
lle saleu --ben, añque agora, . 
co:n:io · xa - esperaban alguns se 
está voltando en _contra sua, en 
Rairiz falloú estrepitosamente. 

En vez de· consumar a Vota-
. ción dy · ce!J-SU~ra xa que non ó 
permitiu o Alcalde "porque 
non é legal ao ser contemplada 
na Lei de Réxime L0cal vixen-. 
te", acu~ou a AP, ·ucb e sobre 
todo .. ao PSOE de -incoerenfos, 
X.a que nos seus proxectos de 

. leí .non se -contempla a moción 
de ·c.ensura. 

M.anifestou así mt?smo que 
todo aquelo que querían con
seguir estas tres forzas era 

· inonfar uñ ataque -contra un 
- , Alcalde que lle era molesto 

,- · ·por ser nacionalista. 

SO QVERIAN VOTAR ·. 

~Pola sua banqa· as.forzas que 
presentaran a moción- de . cen-

. sur.a no._ pl~no' extraordinário -
manifesfaron- que elas non pe
dian a · c;limisiófl f(}o Alcalde; 
que só querían que. se votase 

.~ 

dita moción, en base a má xes
t_ión que estaba realizando. 
. Pero a pelota voltouse outra 
vez contra delas cando tombti 
a pafabra · outre concellal do · 
Partido Socia~ista . Galego , ao 

· que· pertenéce o A1calde' e dixo 
·que quen Yerdadeiramente non 
cumplia e_n nada era a chama
da . ,oposición, concretamente 
referiuse ao portavoz de UCD 
'.'que non pisaba a corporación 
desde o mes de marzo" . .. 

Anunciou logo o Alcalde 
que en breve convocaria un 
pleno extraordinário no que 
presentaria obras por valor de 
dez · millóns de pesetas e que 
entón iba ver que interés po
ñia a oposición. · 

Pará rematar tamén mani
festou a .decisión de .sustituir 
ao Tenente de Alcalde do 
·PSOE, "xa que se eles rompe
. ron os pactos, nos tamén imos 
facer igual". -
_ Até aquí a .manobra que es
ta vez foi encaixada polos na-"'· 

· cionalistas, como tamén o foi 
en Pene. Agora agardar ~ ver 
en qué volta a dar o PSOE 
quen entende moLben iso das 
contradícióris, p ara efes na
cionalistas - non nacionalistas, 
está claro. 

Xuicio ·contra a cuota empresarial 

"Este non foi ·un xuicio contra trinta e u nha p~rsoas, ~enón 
un xuicio en toda a regla contra a cuota Empresarial. Pero que 
non pensen qu_e irnos parar na loita, vai continuar até rematar 
con este trabuco?', decianos un -dos meIQbros de CC.LL. xulga
dos o luns en Santiago xunto con trinta compañeiros máis. por 
e~tr_ar na · se da Xunta para entrevistarse co Sr. Nogueira Ro
driguez. · 

Mentras que o abogado de
fensor pedeu ·a absolución , ·o 
fiscal pedeu unha multa de mil · 
cincocentas pesetas para cada · 

,.,un 'dos acusados,. basándose no 
artículo ~70 do Código Penal 
que di _que serári condenados 

. --éon falt.fl aqueles que ofende
ron -.levemente ·aos · axentes da 
autorldade. cando estes'' están 
.de servic.io.,.. · 
-· A pena solicitada polo fis.~al 
foi ·ª mínima que pqdia pedir,· 

.. s~ndo intei:pretádo por alguns . 
~ectores como unha fornía de 
noh· qµerer darlle maito" relie- -
ve á ·éousa e -<iue rion fo'~e mo
tivo . Q.ara r.ealizar outras ac-

d~ ·unha entrevista co Segredá
rio Xeral, como unha das ac- · 
cións encamíñadas a suprimir a 
Cuota Empresarial da Seguri- · 
dade Social Agrária, trabuco 
que fai que os labregos paguen 
como se fosen empresários~ 
por unhas chamadas xorn~das · 
J eóricas. 

A6 p~etender .entrar en Ra
xoi, unha parexa ·da· Policía 
Nacional irp.pediulles _o · paso, 
polo que os labregos deci~eron 
entra.T, -apartando aos policias, 

. que , sufriron a perda d~ d ous 
bofori.s que forbn tasado~ ago
ra xuritámehte co fio e-o tra
b;llo de poffel.os, : en · oite.rita · 

• 1 ' ~ ; 

cións. pesetas. . . . 
os FEITOS .. .. Segundo os xulg~dos, eles 
· Os fe"itos que determinaron nunca -tuv~ron intención de 

este xulgamento oé;urriron o ' ;ofender aos 'pólicias, c,ousa· pa 
dazanove de xunio _do .pasado que se basa· o fiscal. .: : ,. · 
·ano, ·cando unha representa-: · Finalménte hai que reseñar 

· ticjón:· a.os . labregos . de. toda ··:·que o xU:ez impedi1:1llé.á defon-
. Galida pe_netrou ":-na sexe . da .. sa. que realizara. esta~n-idiorna 
Xu~ta donde Ütlan- concerta-:- / galego. " 
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pONTEVEDRA 

OS da UCD buscan sillas 
Escomenzou a canta atrás 

na Ioita polo poder na Unión 
de Centro Democrático -é -un 
dic~r- ·de Pontevectra·, d~spois. 
de que . a exeéutiva provincial · 
apróbase· o -. calenqário de elei
cións para renovación de car
gos, nunha reunión celebrada 
0 pasado domingo, pr~sidida 
por Sancho "Colza" ~of. 

Non está o forno para. bolos 
no chamado centrismó -un 
_centro cambiante. , segundo 
conveña á situación- - <leste 
cuadrante sul de Galiza. Tres 

. opéións quizais catre' nestes 

. intres inda que logo decataran
se en duas, pulan agora mesmo 
por facerse co poder na UCD 
de Pontevedra. Son como co
chos pulando por unha mesma 
berza, inda que a crise que 
atravesa o partido a nivel do 
Estado aconséllalles facer pou
co ruido . 

Tal é. a tensión que denan tes 
de comezar a reunión do co
mité executivo o derradeiro 
domingo, o vigués· José Maria 
Pernas tivo un forte enfrenta
mento verbal con Juan Figue
roa, coñecido trepa á sombra 
de Sancho Rof. Din que o Fi
gueroa foi quente para ese cha
lé que seica fixo nas aforas de 
Madrid cos cartas de libre dis
posición. 

·Precisamente · o Pern~s apa
rece á cabeza do sector demo
cisÚán que pula por controlar 
a UCD en Pontevedra. Para iso 
únense cos ~ 'Piistas" (Crespo 
Alfaya que di que non ten ou
tra ideoloxia que o cabanilli.s
mo, aparte da falanxista, claro; 
e· Manuel Moreira Matalobos, 
que foi dos que deixou o hábi
to de cura porque cando a pa
rróquifl ia en "bendita tu eres" 
el xa estaba "entre todas · las 
mujeres") e estratyxicamente 
apoian a este grupo os poucos 
victoqnoristas que quedan - os 
de Víctor Moro son como os 
xudeus, esperan por un mesias 
que nunca cheg<1;-·, ~orredera, 
o segredário das xuventudes, e 
algun máis marxinado polo ac
tual aparato Sancho-Gerardis.:. 
t 

. . 
a. 

Noutra plataforma de com
.bate aparecen o~ liberais (o 
médico Manuel Fontoira e Pe
dro A_lfarp son as puntas visí
beis) que tentan -reenganchar 
o ·alcalde de Pontevedra Rivas 
Fontán, ·aquel que ía pata ga
l~guista-progresista e' quedouse 

· so .en alcalde, e a algún social
demócrata , perdido entre tanta: · 
roupa vellá. -

O · ~;aldo de retales, po-is,' vai- · 
se adian tar ao , nadal. · Para o · 
vinte está sinalada a asamb1lea 
Xeral na q Ue .. se elexirá O "mó~ : 

.dulo de mandop, pero. d·~nan-· 
tes farase -·a eleición ·dos com
Promisárbs ~segundo resu1ten
estas verase q uen vai mandar·: 

'• . 

Os liberais tentan enganchar a ·Rivas Fontán, que iba para galeguista-
pro~resista e se qued.ou en alcalde. -

Hoxe por hoxe ·non parece fá
cil-de desbancar a Sancho Rof, 
condeQado a morte por qemo
cristianos, en compañía pero 
aceptado, - sen o resto da sua 

-executiva actual, polos libe
·rais. Como do Ministério de 
Traballo e Sanidade, Sancho· 
pode~ia pasar a desnaturalizar 
o Banco de Crédito-Local, 
moitos alcaldes, · caciques de 
zona, seguirán con él, que sen 
cartiños non se fai nada. 

Pero Pío Cabanillas., inda 
que sigue afiliado por Ourense, 
pode tentar refac.erse eón Pon·-. 
tevec;lra agora que xa non se .bi
ca con Franqueira: Non deixa 
de ser curioso que Manuel 
Crespo Alfa ya , deica agora se
gredário xei:al técnicq da X:un
.ta e herdeiro de Puig ·nocon
tro.l das obras da · Diputación; 
volta a este organismo. Iriter.., 
prétase comO" o ª-delanto de 
Pio. A incógnita ·vaise resolver 
en 15. dias. 0

' 

· · O f eito de que no cúmio ció·. 
sector liberal apareza·· os sena
dorés- Daviz Pérei P:uga -'-de 
profesión, darlle de comer''- a 
un fato de fillos - résfalle cre
dibilidade a esta opción qué-se 
presen'ta moi escorada á detei
ta~ corl ·· ,.Miguel Sarimartín '.·· 
-consellefro' do~fote'rior~ pérB' '. 
tain~j.l' é · certcf que norÍ:por .iso · 

' son > me.nos.f,.. as ':·posibtlidades 
.. póis a zona nqrté pesa moito e_ 
con Sa!}ínartfo ·está o alcalde 

da ,Estrada, Jesu~ ·Duran," coñ . 
mando máís _que - en .plaza. 
"Cristo" supremo porque dei
ca agora Durán veu sendo san
chorrofista. Claro que tª-mén ó 

·eran os parlamentários e agora 
só lle quedá fideles Elena Ma
ría :Moreno -que ·se d eixa 
aconsellar por Juan · Figueroa, 
o refµgado · por ·tDdos- e mais 
Gago o de Vilagarcía . . 

Para c9lmo de lo~tas _in ter- ' 
nas, o fracaso nas eleicións ao 
pa~lamento galegQ meteu den
tro da UCD ~de Ponteved-ra ou
tro formiguillo que fará erguer 
a pel de máis dun. Tanto o 
Suárez-Vence Santiso, como . 
Gerardo González . Martín 
- que non podérá reenganchar_ 
como .secretárfo da exectiva · 
por · sair parlameniário- como 
o Mella., tiñan ,_a promesa de se
ren no meados ministros .do go
berno g¡üego. Os doús pFimei
ros ·deixaron. os ·dous cargos 
q e · tiñan (delegados de Obras · 

. Publicas e Cultura, res¡:fo9tiva
rne~te) par'l · pr~sentarse ··ao , 
parlamento galega, coa idea«fo 

· cobr:;tr poLaqui é .máis com~ · 
conselleiros. ', Pero vai · e ÜCD 
perdé ·as ~leccións. _o-miñisté- .' 
rio no pozo .. Sen -dohie· paga 
qin que os·: tr.inta mil pesos d.o · 
parlarpentq_ n9n .. chegan a na:: , 
da. Por~ ·!$o 'Sa11ch.o· Rof ·anda, 
tol.o"J?Or ver de-, poder .chegar. a ' 
unha_ coalición de,gobernó con 
Alianza Popular. : 

FU RABO LOS 

- ' 

A biblioteca po~ular galega·. 

DICCIONARIO BASICO . DA mut Heine . . As causas,. as ac-
. LINGUA GALEGA.-, ln'stituto cións e_mailos protagonistas da 

da . Linguá Galega. O primeiro gúerrilla galega · ( 1936-1952). 
diccionarl·o ilustrado coas defi- PVP. 450. . 
nicións en ·galega. PVP. 280. . A SEMANCIA. Xosé Ignacio 
"O .FRESCO". MEMORIA DU Taibo. A semana . do galego 
N FUXIDO. 1936. Édición Amancio en busca da súa clase -
de Victor F. F_reixanes. Final is- perdida. PVP. 390. . 
ta . do Premio 1 nternacional de {RE) -·· INTRODUCGION· ·O 
Prensa. Niza, 1'980. PVP. 290. MARXISMO. Felipe Martínez 
POESIA COMPLETA E-N ivlarzoa .. O punto .de ·vis:ta1da · 

- GAL~Gb . . R'9sa.lía· Ele Castr"ci: ob'ra de Karl 'Marx, cu.nha-pers; -
Edición _de B. V9rela Jácome. 'pectiva actual. PVP. 25Q: "' 
Primeira edición ,_ da poesíá ga- A VIDA DOS PERÉGR-fNO.S 

- lega de Rosalía ~ intr.oducida e POLO CAMIÑO -DE_SAÑTIA·:- ~ 
.anotada -pró · lecto-r a~ua l:: GO.. Barret e Gurgand. A sol~-
PVP .. 360. . dade, a picaresca, as ilusións, _~ 
GALICIA ENTE IRA .1. Costa os perigos e as. fatigaf dos pe-
da Marte e Fisterra. ' . -- regrino~ polo camino de S~ntía-
X.1;... Laredo Verdej9. go .. ~Y~· 450., 
Os itinerarios mais · interesan- E AGORA CUN CEO DE 
tes desta zona galega, a .- todo LAMA. · Paco Martín. Cunha 

- ·color: PVO. 290. ~-- . técnica· que produce a · impre-
-GALICIA ENTEIRA 2. · Rías · ~ion dunha visión- ·subacuática, 
Baixas do Norte. descúbrenos esta novela . "o 
X. L. Laredo Verdejo: . mundo ó revés". no qµe vivimos· 
Os itinerarios tnais interesantes 
desta zona 'galegá a toda color. PVP·. 250. 

GUIA PRA PILLA-LAS . PVP. 350. . - -
GALICIA ENTEIRA 3. Rías · TROITAS MINAS SENORAS. 
Balxas do Salnés. J.J. - Moralejo Alvarez. A pesca 
X.L. Laredo Verdejo. · de río trátada co humor é a-
Os itinerarios niais interesantes maesiría dun gran péscador. 
desta zor:ia galega a toda color. PVP-. 350. · _ 
PVP:350. - PREMIOS · CASA • DE 
O PODER .IN,DUSTBIAL EN LAS PALMAS. X.M. Martínez 

, GALICIA. : C. Nogueira, . L.- Oca, , -A ida Marqu~ta, ,Ma. F. 
Soto e X.L. Facal. · · Días, M:-Almeida Suárez_. Duas-
A industria gaÍega radi-0grafiada ' novelas · curtas e dous poema-
porr tres especialistas con datos · rios qué prestixian os premios 
actualizados. PV-P~ 290. · deste Centro. PVP. 385. 
CRONiCA DJ;: NOS. - . _BREIXO. Alfrédo Conde~ O 
X.L. Méndez'f;:errín. Breixo vive e/ou soña a rnoce-
<;:>s úJtimos rela·t~s~do gran crea- dade posible -sin prexuicios e 
dor galega. PVP. 270. desinhibida- na Gal icia atou-
A FUXIDA~ X.M. Martínez, · tiñante .dós nosos días. 

· _Oca. As ilusións; os amores e ;;is 
frustracións dun mozo galega 
que quere fuxir, tlas súas li111ita
cións. PVP. 300: ·: · 
-A GUERRILLA ANTIFRAN
QÚISJA .EN qALICIA .• Har~ , 

PVP:370. 
ESTEBO. X. Lesta Meis. O rea- < 
lismo . de Lesta Meis fai desta 
novela un pequ'eno arquivo et
nogr~fico da Gal iéia de prim·ei
ros de século. PVP. 450.-

De próxima aparfoión -

--
NEVEDA. F. Herrera ·Garrido. Fernándet Ferreiro. Esta . nove· 
Franc.iscá Herrera Garrido foi a la - ~- men.cionada no. "Premio 
primeira novelista galega que Blanco-Amor 1981 "- relata o 
cheg0u ás páxinas da crítica li- asasinato dunha h'Íoza ·que 
teraria francesa, a até hÓxe, a -apostou todo · por triunfar _ _;_nO 

única muller elexida como . · cine. E · o final tráxico .dun 
membro nµmerarlo da "Real mundo de droga e-pornograffa 

· Academia Gallega". '· · :· · contaxiado do vértigo dos 
A. CHAMADA ESCURA DOS · ".Porsc.he Oarrei:a., , ·e ' dos 
CABORCOS~ X. M.' Martínez . "Masserati Bora". 
Oca. . FinaHsta do "Premio ASAMBREA XERAL. '"' 
Blanco-Amor, 19EW'.- Cidade e Laur~ Olmo e Pilar Enciso . . -
aldea-; rural.· e _urbán, . son os N~stas tres peias de tfatro . 

·- termos da dicotom'ía nos que Lauro· Olmo e Pilar Enciso 're-
.se debaté 'unha concie.ncia que crean p.ra \..l'n, púbrico d~nde in-
cabal·ga .cara· a ningulíes. fantil · a---adulteJ un c0-nto ·do ~ 

: CORHUPCION E MORTE _DA Panéhatandra, unha .fábula de -
BFÚGl

1
TTE .· B~RÓOt. · Xo_sé Esop<? e outra de La Pontairíe-. 

.i '' 

."····(~: 
1 - ·~¡¡{1 -

edicións xerais de galicio. s.a: 



Temas da liosa terra 

f. 
j 

Unha' esixéncia . de Paz. 
• 1 • 1 ~ ' • 1 • 

•. 1 

. A ·~anifestación do d~a 14 en ~antiag~ dos tr~balládores .da con
serv·a, apoiados por organizacións nacionalistas, foi o !;>erro contra, 
unha das máis sangantes 'deficiéncias da Administración do Est13do 
Español. Xa eri 1921, Antón Vitar Ponte xunguia a sua ·laboura po
lo idioma á denúncia das' discriminacións que $Of.riá Galiza no eido 
económico: m~~tras se protexian os ,tecidos, ~ceiro e trigo, os no
sos produ~os da co'nserva e. gandaria eran esqµencidos e posterga
dos. 

Enumerar, os erros e as trabas (las d~as décadas pasadas.coa pe~
ca e a . conserva ocuparia longo e.spácio. Créditos aos_ conxela~ores, 

. pero descoido e r'apiña da riqueza das rías; para a conserva nén mer
. cadas, nen folJadelata." nen limitación · da competé.ncia. E agora 

lpor qué a Administración non garantiza· a au~éncia de perigosida- . 
de total do aceite. da ·conserva? l Por· ql,Jé mesturou a leve e pe·rió ~ 
dica contraindicación.do mexilón ·coa tráxica ·da ·colza.? · 

Os. conser.veiros din que só ·poden resistir uns .ciou's ·meses; as fá
bricas .. pechan 'nás rias de ·Pontevedra, Vigo, Ar~.usa, etc. un · s~ctor, 
o ~-~rceir.o en importáncia, da economia galega está es-naqujz~ndose, 
perdendo oportunidades , e atopando · máis comprensión en ltália, 
Fráncia~ Alemánia, etc. que no ·mesmo ~stado ESpañol. lncre-íbel, 
pero evidente : o Parlamento trata da OTAÑ, da LOAPA, etc. pero 
as fontes de riqueza que necesítañ .. cámbiÓs, adaptacións e poder 
decisóri9 do Estado, vense abandoadas. 

. Que ninguén pense que' os iígnítos de "'Xinzo de · Llmja •van ser. 
unhá panacea para Galiza. E demais coñecido que existe unah im
portante bolsa 'carbonífera de · lign.ifo no noso ·país;-a profondidade 
tal que a sua explotación nen ¿ doada de rendabil.izar~ nen de fácii 
compatibilidade. coa estrutura actuai do país. Ao lado ternos ~s 
concas de hulla asturiana das que a explotación é gravosa para .o · 
Estado. lsto fainos lembrár cómo ~aos 2p ·~nos qe pa~ i do fran-' · 
quismo a aparición de petróleo '. en Ayoluengo (B'-'rgos) foi · sau
dada · como "milagre da Provi~éncia" que ·acudía· a ;'sacralizar-'' 
á. Ditadura. Porque o de Ayoluengo cáseque nen se · advirte n~ éo
bertura enerxética do Estado. En ·resumo, atrevémonós a recordar 
que ·é tal a situación económica de Galiza que as am~azas de. pr:o
beza son reais, alarmantes e inminentes. Oúe as riquezas da natu;, 
reza. son .grandes, a preparación dos ,traballadores suficiente; só 
falta a planificación, ·só compre a.~ometer dunha vez a ref9rma to-
. tal das estrutu'ras económicas "º servício do país .. o que conleva 
esquemas opostos aos empregados nas .expropri,acións dos .embal
ses,. dos vales, das praias, dos montes veciñais .. ·Compre µn poder 
galego · qLfe · ~co~eta a p~sta ~ªº dia de;> país pa"ra' as suas necesidades, 
sen hipotecas de. patente·s, sen entreguismos ás multinacio'nais, sen 
vendas do chan e: do sochán aos ·interesados an apropri-arse da ma
·té.ria prima para tránsportalá e que se be~efícian nos lonxanos 
cent~os do capitalismo, '. J • 

-E todo isto pre-cisa dur:iha paz sen armame~tismo, sen ameaza~ 
golpistas, sen ·provocacións ao páni,cc;> d~n país febJe., dun país co 
que sempre se utilizou· o látigo para kometelo a· proxectos alleos. 
Esa paz q.ue piden as manifestaCións de Bucarest, Berlín; ·R_oma, 

_M~drid,. .. E a ql:le está convoca~a na Cor~ña . o .dia ?9. 
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AQ REDOR PO 
.,~HIPERENXEBRISMO'' 

BRILAR 

Non , se compr~nde con que . es-
teos se p9de . a.segúrar convencida

~ mente' que o brilar galego é. un hi- · 
· perenxebrismo, non ' sendo alega~n
do que no portugués . non e ~rilar, . 
senón bri,lhar, e-' po.lo tantó en .ga
lega .tamé.n --Consecuentemente de-

. be ser .por forza. brillar ., \ · 
Folga decir que galega e po r;,-

. tugués evol·ucion:;iton arredados. pra -
seis séculgs. O ~alego resistin4o en- . 
choído no recanto ríspido; o por~ : 
tugués esparexén.dose ~ára ,ao sut, 
contactando e en~houpándose 'de 
verbas e fonética mozárabes maior-. . 
mente. Posteriormente nos pri
meiros' .· t~mpos i'mpedais e cando 
a ·unión a España .sofreu forte rn~ 
fluxo do español. · 

O portugués ·posui ben máis de 
españolismos · que o español . lusis
mos (bó' . termómetro do prestixo .:... 
~duci nol,ltr.o) . . 

b .. Brilhar . portugués de seguro 
procede do b~illa·r español, ·e -a éste 
~iríalle _ do brillare italiano . (p_ro· . 
núnciase bdl-a.re). 

Mais desvalixíndonos de· mergu-

llos en te~reo all~ó e· atendendo ao' 
noso, ' ternos: lite.ra.lmente e . entre a· 
pr.imitiv·a -xente de relevancia, mái's 
ceiba de preocupacions diferencia-
, listas, ·a Curr~~. eo'n ecedor formi
dabel do gálego, que ños deixou bri
lar no seu sonado poema "Noutu'rJ 
nio.:' e· \.mha fiabilidade sin par: en 
Rosalía, a gran poeta, en RO$alía da 
lingoa. popular º"tal ca!", na Rosalía 

. 'que 1 non se lle atopa un $Ó hiperen: 
· xebrismo .. en toda a .sua obra; antes 

pola contra, ' ª R·osalía de Llanurasy 
llana, hérmoso, . niebras, retama, cu
~a, p9lvo, . agasaxo, CU'!'br.~, ~emi- · 
lleiro, 'promo, runa, llama, etc. que 
no seu prólogo a Cantares gall~gos 

·escribía: · 

"Sin gramática nin regla~ .~e nin-
- gunha cl~s~ o · 1ecto~ topará · moitas 

veces f~ltas ét~ ortografía, xi ros que 
aisoarán ós oídos· de un purista, pro 
.6 menos e pra disculpar en algo es
tes defectos; puxen o mayor coida
do; en reproducir o verdadeiro espri
to do noso pobo e penso que o con
seguí n en algo .. : si ben. dunha ma
neJra débil e f.ro.xa."' 

Nós p·ola nosa banda, apreciamos 
brilar, sempre entre xentes con ga
rantía contra influxos cultivados e 
.en espresions tales como: 
"o brilo da area", "brila o peixe, a 
tua, aquel coitelo, e_tc" 

Rexistradas polo nómen 0 . -' -· , a pe-
sare_s da a_gresión do español ; en Ou-
rens~ . e arredores, . e.n adrenda (A 
Notaria, Ponte Barxas), ná var ·da 
Lemas (Canaval, Sober) nas t , erras 

. .da Fonsagrada e ·na ria de Laxe 

. Tamen c9nsta o te'~tno bdla~ nos 
· .elellilentos de Gramática H'isto . . . rica . 
· Galleg.a, Burgo·s 1909, de Vicent 
Garcia de Diegd. · e 

·1 ndo ao campo_ eitomolóx.ico. 
· BRILA~ · parece ser proven' do ' 
latín "Berillare" (so beriláre) que 

· en. natural evolució.n da en galeg~ 
~rilar, o mesmo que Gallaecia deu 

· Galicia. . · . 

. Por derradeira, aos compañeiros 
da s~cción O 1 DIOMA, preguntá- . 
moslle·s con que gracia infalibel se 
consideran dotado~ pra non funda- · 
mentar - os seus asertos, como cal
·queira linguista, por importante que 
sexa, fai; a inda mais nas suas postU
ras "revolucionarias" e "desmitifi
cadoras" sobre vocablos tidos has
tra agora como· nidiamente galegos 
e sobre doutros que non se tiñan e 
aventureirámente se postulan. Todo 
polo que neste momento compre e 
urxe: . 

Unha seria investigación científi-
ca e popular. · --------

Mario A)onso.Noceda 
Ourense 

Luís· .Soto Lembranza· 
él~ _Bolché~que 
·O . articulo · ~'. Lembranza dun bol
chevique''·, panexírico ·emocic;mado 
do nacionalista Luís ·soto e recorda
dos . seus a~tua~s compañefros ven, . 

-.hoxe ás :-: paxinas de A NOSA TE
R RA no pasarriento. do. membro do 

· f.inou no exílio Luis Soto (1910-1981) Mestre, perseguido no 
36, tivo que fuxir de Gal iza. Colaborou con Castelao no exílio quepa
ra Soto durou até a sua morte. 

Perteneceu nos ·anos 30 ao PC; xa daquela formulaba con Benigno 
· Alva~ez novos c_a'miños para a liberación de Galiza q.ue non via no pro-
grama do PC. . · 

Gal ícia Ce-ibe e do PGP . . < .. 

Marxista, leninista, comunista. · 
Oesde logo. 
-. ·Agora ~ xent~ .non lé. Os políti
cos ·talan de 0Ídas. Os clásicos están 

En México foi alma ·do padroado da Cultura Galega e fixo editar vá- 
rios números de revista .Vieiros, de gran calidade literária. Foi un dos 
fundadores . d~ UPG á que prestou servícios important~s. A partir de 
1975 arredouse da UPG e logo perteneceu .aó PGP. Desde 1977 asis
tía ás manifestacións do dia da Pátria en ~antiago e mostraba ilusión . 
por un nacionalismo unido. A Nosa Terra únese ao sentimento fami-

1 

liar e social i>oia perda 'deste Jeal loitador de libertada de Galiza . 

"pasados,.,, d Í.n e'les. · ris~o. Aberto a todo, nada lle as~s-
Hai un libro, de ·Lenin, "O Es- taba. 

tado e ~ Revolución". ~Sónache es-- Unha. preocup~ción constante: o 
te '·nome, leJtor.? Luis ·sempre o tiña proletariado, o povo -galega, o ir. 
na boca·: revolución proletária, des- ~ternacionalrsmo. Desesperábase co 
trtlción violenta do Estado burgués. devfr : estúpido da política galega . 
Son as te.ses de Lenin. Opcións que nos derradeiros a.nos: esa dívisión 

, arrepian ; que mé~en medo, no tem-:. no ~cionalismo de esquerda, ese 
po que andamos. . ~ntregarllé ' ·en bandexa á dereita os 

. Estas . .fo.ron,. sempre, -as ideas de des~!nos da ,nación, esas tradicións 
. -L. Soto. Gientífic6, spupo e.n cada constantes á revolución ... 

Íntre ocupar o lugar: q ue lle :córres- Luís Soto era unha .fesla, todo o 
, pondia7 i"~char co . q1;1é con:ipría; - seu " ser era unha infinita verbena. 

constrnir o ne.cesário. • . , Como '_Vicente' l.ópez, o 'seu am.igo, 
"·LOITA", o primefro pertódico o noso amig9 que hai un ano 'tamén 

com~ tíista en galega ; "VIEIROS~', .se foi. .Nos verár'ls, cando o "mexi-
vangarda . cultural de GaÍizá; ·can'o'' cheggba, a · -Vicente estaba 
".UPG", o Jnvento ...- revolucionáiio alí, comó un clavo;, e . xúntos anda-
principal da- Gal.Lza da posguerra; t>an Gal1za dul)ha punta a outra: de 
"PARTIDO GALEGO DO PROLE- . .Vigo. a Santiago, ou a Vi,la.nova, ou 
1'AR IADO", un 'nome ·que sinteti· ~ Sarg.adelos. Entendianse ben. Eran 
za a' superación · impre~cindíbel do _ - como ·unha enorme explosión de fo-

- pQpul !smo : Ideas do Soto,. inventos · guetes de luce'ria. 
do Soto. 
: 0 compañeiro~ · ~ nos9 bénque~.i- Hai unha constante na-vida do re-

do. cornpañeiro .e ·amigo, era un voluciooárld: a r:epresión . o persi-
cie.ntífico ria totalidade aa sua vjda, gue. Frága lribarne exp~lsóu a. Soto 
nel estouraban as co~tradicións to-· . ' do território esP,añol .e . secuestrou 

. das, toaó nel era revoluc'ión, sempre . numerosos exemplares de -. "Viei·~ ~ 
era nova a sua palabr~. ·só nos dous ros';; o Goberno ·español pretendeu 
derradeiros anos; ao velo, poc:J í a~ apagar ~ ,_voz ·da .emisión de rádio ·

1 
· 

pénsa r que aquel home anqaba"per- que os galegas do exílio controla- r 

to do_s· 80 anos. Era un velló novo. ban en México; en' oc~sión dun re- . 
Freséo. "Decote na · '(angarda. Lú~i- - cebemento que . se . lle fixo en, Sal-
do; cachondo, amante, sem.pre . vaterra de Miño, a policia ihvadi.u a . 
am·ante .. • _ , _sá onde xantab~ cos seus c.ompañeF 

Corno cama·rada era sempre cor- ros;. como manifestante, J oi dispet-
dial, pr9curaba. resoh1e·r as .contra- sado · po la policía no ,25 de Xúlio 
diciÓns no' terfeo da discusión, por dos últimos a·no.s, nas convocatÓrias 
riba de. diferéncias persoais, ldnxe '- de Galfc.ia Ceibe (OLN). 
do' dogmatismo e de calquera aprio- · E tamén é 

cionário non· recua. E Luís Soto es
tivo sempre firme, sempre disposto, 
sen que a represión infrluira nas 
suas· ideas, sempre solidário. 
. Os seus últimos días son todo un 

exemp'lo: superando un malestar fí
sico dos brónquios, foi capaz de ·re
matar o testimónio escrito da sua . 
vida, e'?i ' relación con Castelao; visi· 
tau aos nacionalistas presos na ca
dea de Vigo; participou activamen
·te na campaña pala abstención nas 
eleicións autonómicas; afirm9u pu· 
blicamente a sua postura a favor da 
amnistia da autodeterminación de 
Galiza, ~ontra a tortur,a,. a sua sóli: 
dridade internacional ista con Eus
kadi ~ Irlanda, · a sua vo'ntade de 
traballar arreo -· por unha ~ali_za 
liberada. · . _ 

Leitor non te decat~s que ap~nas 
" se fa la ·cte Caste lao? ¿_Que apenas se . 

fai propaga.nda dese título "O Esta· 
do e a RevQlución"? ¿Que lrJn silén· 
cio enorme arrodea todo aquelo ~' 
que significa ruptu'ra? Así ¡::¡contece 
con 'Lu(s Soto: o sil~ncio, só creba· 
do polos seus- compañeiros e -ami-

.. gas, fai'se notar nestas horas de cri
se. Galiza camiña ao revés. ( · 
.NOTA. - 0 sábado, dia 21 de · No· 

·vem bro-, ás 5 da tarde, ce- . 
lebrarase en . VI LANOVA . 
DOS INf:ANTE,S, un fu- . 
nerat l~'u'e a sua família · lle 
adi.c;?a ·en_ ho.menaxe . . 
A continuación, Gelebrara- -
se. u~ a·cto ,clvico en m~
mória do revoluCionário: 
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Priineiro coidabáse que sería o cÍia vinteún, Jogo baralloüse _a 
data do vinteoitó d~ste mes como p~obábel para a celebració.n . 
da sesión .inaugural d<? Parl:;imento. Galego, asi, se insinuara 
despois da xuntanza que celebra~an os represen~~ntes dalgúns 
grupos con representaciún parlamentária o luns, dia·nové, no 
Pazo· de ~axoi. As mesmas datas apontáronse logo da 

·.xuntanza.entre os g~up.os políticos _e mais a Xunta, ~ 
·mediados da mes~a semana., . 
o sable. voando ao que nes referíamos nesta -m~sma pá~ina a 
semana pasada foi, posibelmente~ o mais destacado . · · 
protagonista _polít!co ~ura~té_a presente. Incluso é m~i ·. 
posíbel que, coas 1mphcac1ons Q!Je' o xogo da UCD po1dater 

·na trama dos rumores- golpistas, p~oblemas de involucionismo 
' e recabeo do actual si~tema político, sea~ os que estean a 
retrasar a sesión inaugural do Parlamento · Galego. 

Ainda establecendo as súa_s 
condicións, está ~raro q:µ~ . a 
AP lle interesa moito meter 
aos centristas no carro do seu 
goberno autonómico para ter a 
garantía de que desde o gober
no de Madrid non se vaia ac
tuar de tal xeito que o despres
tíxio que xa ·padece a Xunta 
recaía agora sóbor do remoza
do partido .Je Fraga. I,,endo as 

. dabo.ndo significativas "Cartas 
Entreabertas" de Au_gusto 
Assía pódese ter unha idea de 
cal é a .opinión da deréita no 

' asunto, se non foran ás órde
' nes que reciben de Madrid. 

AS DILACIONS 

A situación da UCD,_non e 
pre~isamente coma pra que 
tente apurar para nada os tr4-
mites para a formación dun 

· goberno autonómico no que 
se vería en"tregada nos brazos 
dun-ha Alianza Popular que 
para moitos dos seus parla
mentários lle resultarían dema- .-

. siado familiares como para 
non ~air na ténta.ción de ir . 
parar a eles. Partida pola mita
de desp'ois da ~archa dos so
cialdemócratas e, sóbor de to
do debido ao enfi:entamento 
entre o que se pode chamar a· 

. mas para se correr todo o fa- · 
ga falta á dereita; ~ UCD non 
se pod.ía . arriscar én Galizá a 

· formar coalición de go berno . 
con Alianza Popular s.en poñer 
en perigo a sua própri~ exis
téncia . . Postas as cousas asi, 
primeiro, os cer:itristas deciden 
"respetar a vontade popular" ~ 

· deixarlle as tarefas do goberrio 
para os de Fraga. PoUcos días . 
·despois de-que decidiran o an
terior, usando do poder· que 
ainda. conservan na xunta Pre
autonómica, deciden aplazar a 
prirneira reunión do Parlamen
to· Autonómico astra o deza
nove ' do mes que ven. A Co'mi
sión de Goberno decide. o dia 

17 en Santiago propoñerile ao 
pleno do mesmo organismo a. 
data citada, e o Segredário . Xe
ral áa- Xunta, Xosé Luis No
gueira; explica · .a decisión ·ba- , 
seándose en moitos técnicos 
que virían representado.s polo 
tempo preciso pra acondkio
nar o local -cedido polo Bis
pado do Pazo de Xelmirez pa
ra acoller á primeira itmtanza 
dos paJ'lamentários, e. máis as 
que el chama ]:iis~órico-institu
cionais (o dazanove de Nadal 
de 1932 foi cando os'"alcaldes 
galegas lle deron o visto bon 
áo proxecto de estatuto. que 
logo seria aprobado no ano 
trinta e seis. · 

particos parla:mentários - tiñan dir.Ilé que se ·cumpla ·o Acordo uns. ignoran e -ouiros -ti-errian. 
.'ac:ordado ·en xuntánzas ante- Marcó gue atenta- claramente ~í pod~n fáceí o que ql.leren, 

.· . riores~ .. estes reurííronse, par~~·~ ~~ntra j_~ · tla_s~s· pppulares xa gobernar a_ gu$to e~ segúndo Ós 
que por inici_ativa do PSOE, no . que lle carga nas suas -co,sta a seus inter'eses ·xa que é. ·ben sa- -

. hotel Peregrino de Santiago na - cri~e do sistema ~apifalist~. bidó que o -pantas,a da invQlu-
tarde do mesmo dia 17, : para · ción . ou db golpe.· se está em-
ver ·as medidas que se podian Pór putra banda.lee riós xor- preg~Q.do desde semp·re- carÍd.o 

· tomar con-respecto ao qú.e al- nais "País" ou ~'Akázar" uris s~ quere ·pasar. dun sistema to-
. gun deles a calificou.· como· · ariúncios qÜe' din qµe a noite · talitário :a outro ·con tintes de · 
·"intento, de querer .crear un va- _ de :·dia doce vai sef unp._a gran . · democ;ácia .sen pasar pór nada 

. leiro institucional". . _noite. · Logó Vyñen-,-os desmen-':_ · que se sémelle a _ únna_revofo.:. 
; Unha das explicacións a esta tidos oficiais, que para mciitos .ción, nen siquera por" un :cám-

-actuación da UCD parece c'ra: : . non son rváis que ª con(irma- - · bio»,·amplo' nas estruturas ~o
ra: non. que're decider,., sóbor da _ c~ó,~ .de q}le hai algo d.e c,e,rto, , ciais. , · 
sua actúaci4n .de · éara a Xunta ; ,"dtcmdo que _os rumorn~ de gol-

. mentras non resolva OS ' seus . i pe non son Verdade; q~e non. 
problemas internos. Pero pode f.>él:Sa nada. 

O ati.úncio · sigue até o daza- · haber outras ( deixándo a unha 
band~ 'ra~óns : d~~· tipo · técnfoo · 

pito; (a sáa de .f~stas -ainda no;n 
que sán comentadas estes dias .-· se inaguróu) e ·non sabemos á . 
nalguns. ambentes, referentes á hora de redactar ·esta crónica · 
situación, lÚgár . e disposición ': .. : se fodo .quedará' zanxado est~ 
nas qu_e os parlamentários, re- noite, ou é que airidi habÚá' 
fere.ntes· á ·situación, lugar e , óutros "asaltos.?' · neste preten- -
.disposición . nas que -º.S parla- . : didb combate ·entre '"demócra
mentários galegos van~ realizar iaé .. e golP.istas. o que sí ~abe-
ª sua primeíra xunfanza): Po- rños é que - os xornais estr~n-. 
deriase ir . más aló e, se se lle. xéin~s afrrman ·que existen 
dá algunha eredib.Ílidadec-a cer- grandés presións . para que o 
tos rumores que 1).Qn dei~aron : Rei poña ' de Preside'nte do 
de flurr nos pasados e presen- Goberno a un . mjJft"~r. Así-
tes dias, habería que pensar mesmo, nesta noite élo dazase·-
qué o compás dé.espera ten al-, te ·pata o dazaoito, as emisoras 

_ gtinhas motivacións· rriáis · for~ · -e'xtranxeiras est'anse . · a facer 
tes e inconf~sábeis tras das que . eco· destas presións, que Únha · 
mesmq poderia estar a duda vez máisi S<?n fiesmentidas ·ofi-
sabor da própria nacéncia do cialmente, desmeniido. que, · 
Parlamento. -_ ·para inoitos, equivak a afir

O GOLPE 

A x.ente da rua sinte que.al
·go está a pasar nas esferas do 
poder. Ólla as· declaraciórts dos 
políticos e · ve cómo· a oposi
éión npn é-. oposición se non. 
sustentadora do · poder; o 
PSOE en .. :vez de criticar ao Go-

. berno, do .. que trata é de man
telo, inesmamente nas .. Cor~ , 
tes, ponlle .en · bandexa sen 

. néngunha dfficultade a ·ªproba
ción de algo tan impo.rtante 
como son os Presupostos· Xe
rais .. do Estado. As .centrales es-

·mar, tal como funci<;man este . 
tipo- de . cousas no estaqo ño 
que pós toca sufrir. , . . 

Mentra~, alguns· dispóñense · 
·a esperar o dia-'20·-N.,.data por _ 

. todos -recordada e na que de- · 
beráá de estar "sohicionadas" 
unhá série de cuestions ao gos
to :das· forzas da ·. dereita. Se-

.nón, o golpe de timón pódese 
dar doutr~ forma .. 

._ . 
, -
A DEREITl\ GANADORA 

· UCD, o partido que· seica es
tá no .gobe~no, porqµe o :qqe é 

·notarse non se lle nota, nada, 
.sabe_·ben como cortar fodas es..

. tes·-fumores e ·como desbai:atar 
. dunha vez todos eses iriteritos 
·golpistas, anque ben .é verdade 
que pode levar a .que sedea de 
verdade o golpe· de fünóri. ·Pe
ro a UCD, aos impulsores _de 
UCD, non Hes .importa. que si- . 
ga a incertidume e os rumores 
ou, o ·que -é máis, pódeas in- · 
clus.o beneficiaF.. · · 

· Deixando a unha banda os 
marcos ·estatal e mais o auto
nómico, en Galícia estase · á 
producir unha ·série de _ reivin
dica:cións qúe _teñen a sua· plás~~ 

· inaéión· nas ruas das cid ad es e 
nos » locais públicos, en forma 

· dé manifesfacións e ·conferén-
cias. . 

. Se o pasado sábado' se :cele: 
· braba · uñha manifestación efi 
S~ntiago corivo·cada · polos -sin
dicatos nacionalistas INT.G · e 
-CSG, ·par_a protestar pól&s con
dicións que está a atravesar o 
s~ctor ·conserveifo · en Galicia; 
.esta ·. fnesma. sémana erripezou 
unha · ca~pañ,a "Pola paz 

·mundial.: Galicia contra . a 
OTAN e · a .nuclearización" 

, ('.orivo.cada polo Bloq ut: Nacio-- . 
nal,.:Popular Galego · (AN-PG, 
UPG ), G Partido Sociálista Ga~ 
lego, Movimento Comunista 
de Galiza e Liga -Comunista 

-estrutura do partido (con Sua
rez á cabeza) e m.áis os do sec
tor democristiano que utilizan 
a· presencia ao frente do Go
ber110 d un home sen pro ble-

Diarite desta decisión, que ·tatales en vez . de - enfrentarse. 
aden'lais vai contra d? que os. · coa patronal, ·o que fari e pe-

En todo · esto, cómo no 
23--F, quen sae ganadora é a 

-' tlereifa e·cortómica que, ·· claro, 
. ·taitién· é a política. Olla como . 

· Revoll!cior:iária ~- que rematará 
cunha manifestación o dfa vin
te, e ?ºv~ tia Coruña. 

UNHA RADIO c.oN· .M~RCHA, 
CON GA~·CHO· 

CON .. IDEAS . 
!VEN CONNOSCóf . - . 
. .." Estamos~ na ·onda Media .. en ·i.224 K~s/S, . 

'e na Frecuenc~a .-/llQd"lada .en . 81,8· Mhz 
.. POR ·UNHA-R.AQIO · MAIS NOSA 

( - ~ . . . 



Problemas na federación dé libreiros 

A ··cofuercialización.dó libro 
. . . . ' 

· ·A federación deUbreiras de Galici.a coristituese & 26 de Marzo.de 1977 · 
coa intenció~ de agrupár e defe~d~r ~s intereses dos libreiros gale99s q_ue 
deica aquel intre ~ó protagoniiZaran ''conatos de organiza~ión" en verbas 
do Segred~rio Técnico da organización Antonio Romero Fernández. Eses · 
princípiOs de asociación ·non eran ·outra cousa que as ·actuais. sete- ' 

~ Agrupacións _de Libreiros, unha en cada cidade. Agrupan a trescentos doce 
libreiros e son a pÍ.ataforma que estes utilizan para defender as suas 
posturas· diante da grande cantidade de problemas:que ten plantexados a 
comercíalizació_n de;> 1ibro. / · 
A princípios da semana pasada reuneuse. en Sa'ntiago a Xunta Directiva '--"". 
desta Féderación que preside un coñecido libreiro daqu_ela cidade'·e que 
ac'ordou a celebr~ción de Asamblea Anual Ordina'ria para o próximo dia 
vinteoito. · ~, · · · 

Pero nesa Xunta ademais destes e outros problemas internos (referentes, 
por exemplo á marcha da Agrupación da Coruña onde parece qué os 

. libreiros mostran certa reticé·ncia doante ,da Federación por 
enfrentamentos no tema da capitalidaae) tratouse todo ,ó referenté á 
comercializació.n do libro e aos problemas que esta plantexa, -sóbor de · 
todo no eido do libro de texto-, e que se cifran par_a esta F~deración i:io _ 
·intrusismo, mais· que nada. · 

A "Leí do Ubre"" de ~975~ di Tendo en . conta que ros "'textos 
que este é un artículo. _especial e en dun alumno de EX.B andan r-ondan- . 
base a esa' clasificación regula todo . do as mil oitocentas ou .dUas, mil pe~ 

,o seu comércio. ~sta lei, u.nha das setas, e o riúm_ero de rapaces qu~ se 
últimas que firmot,1 o primeiro go- .·fopan nes~ nivel de ensino, pode ún 
berno de Arias Navarro, último da dar¿e Únha 'idea (fo ·montante que· 
vida de Franco,· califica aos libreiros · supón o tráfego que 'todos os ·arios · 
como "persoas que se adican profe , se orixina· ¡:>or este motivo. País, au-
sionalmente a vender libros" sorne- toridades académicas e líbreiros son 
tidos a un ha espécie de status espe- os que mpis teñen que gañar ·ou que 
cial debido á suá _condición un tan.- . p.erder, e polo tanto que di.cer, no. 
to híbrida entre comerciantes e· ex
pendedore_s de cultura. O ,artl'culp 
t~inta e tres da norma á que nos re
ferimos, o únko que está un tanto 
desenrolado, obriga a que os libros 
sexan vendidos ao précio estipulado, 
qu~ terá que vir rn~rcado en lugar 
visíbel no seu corpo, (a tarxetiña 
parece ser o mais ax:eitado porque 
se adapta moi be·n ás flutuacións do 
custe d.a mercancia-libro). 

as~,mto. 

. En canto á. adeministración, o 
·que está craro e que non · está · a 
cumplir nen a . facer observar a lega
lidade vixente que, eomo xa ternos: 
visto·,. deixa era ro · que son os libre i
ros e quen os que se poden adicar :á · 
venda · dest'a caste de productos. 
Neste senso, está , sen desenrolar o 
artigo s:º da meritada Lei c;io Libro, -
que define estes temas. Un decreto 

' que · establ.ecia o rexistro., d_e libra
rías, . ten estado en ~ proceso moi 
avanzado .:...de elaboración. Chego_u á 
mesa de Subsegredár'ios -mesmo 

adicar á . venda destes produtos. 
Desde este pontb ere vista serian iTé
gais todas as vendas de textos reali
zadas nos coléxios polas · Asocia~ 
cións de pais de alumnos (APAsL' 
pol9_s, próprios coléx iós,,. ,po~ r:nestres 

. e ·m~smo por particulares, que de 
todo h'ai. ~est.e sen so I a Feder_ación 
de Libreiros o que 11~ r~procha á 
.adeministración· é o non 'ter proce-

. dido de ofíGio contra ·estes infracto
res da legalidade'- vixente e o non 
telo feíto siquera despois das de.-· 
núncias é:¡'ue teñen ·presentado .e das 
~onversas que teñen mantido con 

· representantes , do _Goberno e da 
· Xur:ita_, __ nas que seica sempre lles 
dan a razón~ para que logo as cousas 
sigan ig9al. -

o GRAN NEGOCIO 
.DOS Ll.BROS OE TEX-TO 

· O libro de texto é un gran negó
cio, diso .non cabe nengunha dúbi
da, o problema esta ·en saber quen 

se vai levar a tallada máis graride.
Nunha ~sociedade como a nosa onde 

Contra esta lei ainda ninguén .er
gueu a voz e non é ela, por tanto, a 
mazán da discórdia neste caso. O 
que si se lle achaca é o fei~o de non 
est~r ainda desenrolada · ~éndose 
convert ida nunha espécie de papel 

. molla.do que ninguen cumple nen" 
fai cumplir. 

MOITAS PARTES AFECTADAS 

Dende hai uns anos a venda dos 

. nas. portas do Con~ello de · 111inis
tros- pero, sen que se poida asegu
rar hada · sóbor .de cales son as cau
sás, . n'unca ' clílegou a . sair á luz. 
Hai quen coida qu_e fliso·teñen moi~ · 
to que ver os intereses ~as editoriais 
que xa terían feíto cai.r máis dun cá- · 
rrego nos sucesivos ministérios, pre
cisamente por terse. oc'upado dó 

"'l. os . índices :de lectura ·son realmente 
baixos, pódese dicer que ·este é un 
dos poueos, por non dicer o ·único, 

~"negócio cultural". Ás . razóns so,n 
óbvias, o .número de clientes é moi 
elevado _e·a demanda é rixida ao ser 

, libros de texto, sóbor de todo dos -
de EXB, ven constituindo 1:.1n pr~-

. b lema · que se present.a mái's paten: 
temen.te no .comezo .. dos· cursos aca
démi~os e ao que tanto ademini~
·tración como asó~iacións de pais, 
autoridades .. académicas, libreiros e 
todos os estamentos_sociais afecta~ 
d.os dun xeito ou doutro, téñen.lle 
que facer frente, tamén, · todos os 
anos. 

. tema. O certo é que o.rexistro de li- · 
brarias está sen facer -e, polo · tanto, 
a lei, nese terreo, deixa lagoas da
bondo com<;> para que queipa a pi
c~resca. Agora ben, o que si deixa 
craro a le.i e que ninguén '. que non · 
sea Hbreiro., (que, polo ·tanto, teña , 
unha licéncia comercial, un estable
cemento autorizado , etc.) ·se pode 

. obrigatória a sua a.dequisición para 
sl,Jperar ·determinapos · niveis da 
aprendizaxe. · Entón, van todas as 
editoriais e montan unlÍa boa parte 

: da· sua produción e do seu Úaballo 
darredor de_stá caste de libros. 

Nun periodo· de dous ou tres 
· anos experimentaron unha suba do 
100 por cen que parece excesiva se . 
se te.n ' en conta qlfe as tiradás neste · 
tipo de publicacións son eriorme-

. _Susérición ·anu.al: 2.500pta. S~mestral: 1.250 pí:a./EtÍropa: 3.000_pta./.Arxentina: 3.:700 pta. ' 
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mente máis grandes que noutra cal
quúa que non adoita pasar duns 
canto.s milleiros, por riba, estas te
ñen a venda máis ou menos asegura
da e pódense permitir ·.unhas tiradas 
considerá.beis dado o mercado co . 
que contan. Ainda así a sua suba é. 
parella, se ,non superior á de calque
ra outro tipo de libro. 

A Subsegredaría - de Educación 
mandou unha circular o 26 de Maio 
de 1978 que proibía a venda de li
bros nos coléxios, esixía a coloca
ción · de listas nos tablóns de anún
cios nas que se espeéificaran os tex~ 

tos· que se ·iban seguir no ·curso se
g'uinte e, ademais, esta~lecia q1:1e 

" nuri 'périodo de catro anos, non ~ 
poderian cambiar' os libros de. texto 
dun determina~o curso. ·Ao parecer, 
esta circular está sendo igñorada po
lo~ coléxios e mái.s polas editáriais 

.qu~ chegan a cambiar detalles míni
mos nos libros de texto dun ano pa
ra vendelos como modificados ao 
ano seguinte. Por outra banda, a 
venda de libros de texto nos colé
~ios seguese a dar dun xeito público 
e, segundo al·gunhas fontes, poderia _ 
ter chegado a un valor de entre cen
to cincuenta e douscentos millóns 
na zona de Santiago. As APAs .e 
máis o director dalgun coléxio son 
·os prota.gonistas, mellor dito"'; os in
·termediários, destas vendas ilegais. · 

A adequisición dos libros por es
tas canles adoitá supoñerlles aos 
pais dos rapaces, un aforro· que 
ronda o 1 O por cen do précio dos li
bros, o qu~ supón sobor de duas
centas ptas. pero as que realmente 

. parecen .interesadas en que isto siga 
~si, son as editoriais en competéncia 
por · colocar os seus produtos e que 

utilizan ao seu favor ao mestre ou 

:.-. 

~ .AlfOIA~u- 8 . 

. J1 

ao director para CJU8 este (ldO.pte Un . 
texto ou outro. · · 

0$ PERXUDICADOS, . 
OS LIBREIRO~ 

Os. real~e~-te perxudicados Por 
esta s1tuac1on parecen ser os librei
ros. Son tamén os que a es,tán a de
nunciar e qui-záis isto sexa o que es
tea a xenerar o proceso asociacio-. 
,nista d.o que falábamos, xa que real
mente estanse a_ ver privados dun 
d~reito -que, por lei, lles pertenece e · 
n,un campo no que se. moven gran
des cantidades de· cartos, (pode dar 
unh~ idea o feíto de nun poviño da 
província da Coruña onde empezou 
a funcionar .un coléxio comarcal 'de 
EXB, establecéronse duas librerías 
que viven prácticamente de vender 
o material consumido nese colexio 
prévio acordo codirector do centr~ · 
de que iban ser elas as· que vencieran 
todos os libros de texto. En cám
bio, outra situada nun bárrio de Vi 
go e que tamén ten un colexio ao 
carón non vendeu a penas ningún ·li
bro de texto). Pero o que os librei
ros chaman intrusismo non para aí 

.e, deixando aparte a venta ambulan
te que tamén teñen denunciado, hai 
que ter e_n canta os grandes alma
céns que poden organizar campañas 
de venda e establecer sistemas de 
convencemento do mercador que 
poñen en inferioridade de condi· 
cións aos pequenos libreiros (os 
cheques-regalo dun -gran almacén 
¡}arece que teñen sido utilizados 
con máis dun director de coléxio no 
tema dos textos de que 'falamos) e 
estes . denúncianos como ilegais. Os 

· descontos, as ventas de promoción 
e sistemas deste tipo poden sigñifi-. 
car unha dura competéncia para o 
pequeno comércio nun campo 
cunha demanda, en xeral, tan pe
quena. 

Da outra banda atópanse os inte
reses comerciais destes xigantes, 
multinacionais nalguns casos, e máis 
qs das editoriais que, salvo en casos 
moi contados (o caso dalgunha ga
lega · qu~ nos teñen citado expresa
mente) só miran pola coJo'cación 
dos seus produtos. A ademinis.tra· 
ción é acusada pol'os propietários 
de librerías de connvéncia con -es
tes intereses o que esplicar.ía a sua 
inibición diante dos casos de ilega· 
lidade e a lentitude en darlle sai~a á 
situación. 

L. LABANDEIRA 
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· Seria de11ü1siado longo refe..: 
rir n~m artigo toda a historia .. 
do mostdro de Santa Maria de 
Oía , mais1 ·ben porq.ue, o real- ·' 
me1~te il'.lteresante -agora, son .. 

. os ·avatares 'pasados por este 1 

desde . ci ue se produce a desa
inortizadón ·de · Mendi:Úibal. O 
mosteiro e· as suas propiedades 
foro n divididas en lotes € ven
.dida.s. O lo-te que comprende o 
mostefro e máis as te1Tas colin
dantes non ti-veron .co1pprador _ 
nas primeiras subastas. O pri-· 
meiro interesado na compra 
consegu~u que un arquitecto 
declarase o mosteiro ·en ruinas, 
diste xeito foi mercado o ante
dito lote por pouco diñeiro , 
senda vendido de contado a D. 
Bernardo Alonso , natural da : 
Guárdia que estqba por aque
les anos en Porto Rico. E asi _ l 

como a reventa é un dos pri
meiros negócios que se fixeron 
co que os mo'nxes construirari. 
e conservaran a conta do povo. 
Xa en propiedade dos S~es. de 
Alonso, xurde o primeiro con
flit o polo pago, e reclamación 
dos foros. Os antigos foreiros 
do mosteiro neg4baflse a pa-
gar, e neste pleito estaban can-
do aos lugare_ños se lles ocu
rreu queimar o edificio., coi
dando que unha vez desapare.
cido éste, con el desaparecía a 
obriga de pagar. O incendio 
poidose atallar e o pleito dos 
foros seguiu en ve, inda. qu~ a 
xente negouse a pagalos. No. 
ano 191 o os xe~uitas expulsa
.dos de Portugal, éonseguiron 
arrendar o edificio do mostei
ro e alí estableceron unha es
cala, co que se evitou a inmi-

. nente ruina de todo aquelo. 
Permaneceron no mosteiro,. 
astrá o ano 1932 en que tive
ron que abandoalo, ao ser na
citmalizados os bens da Com
pañía de Xesus, por un dos go
bernos da republica e decreta
da a expulsión pa orden. O Es
tado incautouse 90, mosteiro, 
conferindolle a administración 
do edificio e máis da hora do 
alcalde <;le Oia. De ali fo ron le-

. vadas po.rtas, fiestras, vigas ... 
todo o :que poidera servir pra a 
construcción de' casas na vecin
dade .. Durante ·os· arios ' d~ gue
rra, , estableceuse· un campo de 
concentración, onde _estiveron . · 
inoitos· presos catalaf1:s;. "Din 
que foi nesta epoca · cando se 
fixeron mofras .fo,rhnias do. 
povo, pasandolles comida de .. 
estraperlo dos presos que' non 
comian mais que castañ.as pi
longas"; G>s· destrozos feitos no 
mosteiro ·durante este tempo_ 
foron. moitos . .. bo rematar .a 
guerra .. o mosteiro ~ vo1ta a. ser 
de nc)Vo·: propied·age· dos S,re~ .·, 
de Atonso. · - · - ' . 

, . ' .• ·"' ·. ~ :-- -

.. · ANTECED-ENTES · 
. E D·~T~LLES -

Moitos séculos pasar~n xa pÓr riba do mos~iro. desde· ~ s~a fiirida~Íón polo rei AJ{onso VU; :desd~, enton astra os nosos dí~s.·unha 
.riloréa de acontecimentos rodean a·sua historia; aquelo_que im dia for.a .sefiorio do ·Císter:;máis tarde convertiuse e~ · 

fortaleza pra.repeler os-a.taques dos pórtu_guese~. Durante :a,Gúe:rra Civil foi ca~:go de.concentración, 
~ · onde os pr_e.sos cataláns c.omiart castán~s pµongas é_omo t~do.· alimento mt::ntras ~s paquetes · 

que viñan de Cataluña, nupca cheg~ban aos sel.is destifüitarios: Actualmeflte, é -
_.-- inexplicabébitente; .é -propiedade privadª no máis estri.~to . · · _ -, · · 

.~ . sentido da verba. -- · 

mans dos irmans. Daniél-e. Ga..; . ·de ser unha especie de Chálet > percibí~ diñéiro de. ni~gÚn mi- ': mostéiro, t"ampo_µco este po~
briel Bouso Aria'S, este ultimo : de ~_verán, respetouse o . e~tado · histerio; por"q~e isto obligqríao _ · to se puido confirma'!'. ¿Que 
cura, xa finádo. Ao repartireil _ ·do edificio: Foi no veran do _ a ahru as p©rtas,-.. e<que e.1- non · pasou co estes ~artos?. O dono 
a propiedade-Gabriel quedouse· : ano setenta . e caúo ... candó, ..,._~ estaba aisp.osto .<! isc;>: . .·actual, esgrime c9mo arma· ao 
co _!Jlosteiro e as terras que -coma-·consecuencia -dunha rifa · -· ·Tamp.ouco estaba dispostoa · seu favor ·o feito .. de ·que·ao po
chegan astra a <Carreteira; du: .· familiar ·e tal Gabriel .. de~cide qµe - a"" porta · que ~ co·m~nica a. Yo de Oia non lle interesa o 
rante o tempo en que t.iveron a ·-vender a propiedad e d.a .noit.e._ Ígrexa có"' ínóstefro; for~ tan~ só ~mostefro, .cou8a loxica se pe.n 
propiedade do mosteiro a sua para a · mañá, e sen ' consultar · . iso, ""Qnha ~porta, ·. para ~ evitalo; samas· que s~mpre foi a-lg;o. q5· ~ 

.· restauración foi lenta~ .peró , con· ninguen. Os p~eíro~ soF .-·p_tanto}ille en r-ib.~ ·ufr~f1r_ef(ado tuveron ali pro ·que nµnca f01 
feita a conciencia, sin deixar prendidos forÓn _os haqitantes · que ·atenta co~tra Jodo o _con- .deles, ' e pra 0 úniéo qüe Ue 

- de Oi~. Máis tarde cándo seco- _ .xunto e que dá unha)dea~ das .servJu fql par.a · ter que paga 
ñece .ü precio da· verid.á; a.stra ó ·_ suas i.nteri.cións. ·~ . _ ·foros. Con tan os maís vello 
axuntamentó brua de .rabex.a; O os~uró do asunto, _empeza -· . d_o lugar, que somente houbo 
a propie~ade ~foi . vendida . en . no '.an~ . trinta ·e dous ·canq?-o ._ unha époéa na Q'Ue o mosteiro 
catro millos e pico de p·esetél;~,. ·:.estada. se incauta do mosterrq~ serviu d~ algo á. dia~ e esta fo. 
cantidade esta .que xa noa:no ¿Comó despois de in-caut_arse .a dos anos nos que os m6nxe 
setenta e cafro resultctba irris0- del; · ao rematar a g~ei:ra, e cie- Portugueses estiverpn nel; 'co 

.-. ria para , unha propiedade; de . volto aos .donos- sendo pra-cti- . : in.stala~ión ~o - co.fo:Xio ' viu~ 
tales dimensió'ri.s. · carñente ·unha excepCi<?n,.r no- · bt!nefiéiada .a comarca: 'Fam· 

' -meio , de inoitos casós ' séme~- ' -·pouco ·é estrañ<;> que aos v:eci 
o· actual . propietar~o Xoxe llantes?~ Tan OS.Curo ~onia fato . ños _ non Hes i!llpor.te· a- ·mostei 

· Goiizale~ Garcia,-exerce. qesde . e 0 caso da ·ultima .venda. O · .ro se . se ten en conta que ta 
.a s:ua "compra un~a política ae í~risorfo da cantidade fai pen- . so u~ trinta ¡for cen coñeée 
privatización totalmente ilegal. sar · nun. da:Fo caso-de permisi- interior do mosteiro ~ ¿Com 

: Ilegal polo xeito de proibir. as · -bilídade por ·parte ·do mlniste.-.... van ··estar iaj:~re~ados en alg· 
visitas, tendo . pecll~do tó_dc rio, ¿non · pod_fa ;éste · I?ag.ar . a que -110n -c_.9ñec,en, e que se lle 
ano~ ·as P.ortas· - abríJ].dÓas so- ca'ntidáde de venda por o nros- priva de ver? O. ministerio si · 
m~~t~s . ·º~ días· das festa~_ de · teirÓ e asi conqu~rít, unh~rpeza · -_ ·gue siri se· pronunCiar a yes~ 
Oia, deixando que os vecmos ·· .. importante ~ do . nQso patrimd-· .··'de ser .consciente de que u qu 
admire.no se'u .muse.u· de ani- -~~ n'io? A ·premÚtél; e segr~do . c.ó~ ' ·se. est~ ~facer no mgsteiro n_ 
ma1s diseQa.d,o.s;. e .trofeos. de que se realizou a. ultima ve-rtda, . s'omente .· é', ilegat - senon, ·qu 
C'!Za, \~ando 'ewr.ea'lidade a -au- e algo qúe non se acaba .de en- pode , a_cabar con_ aqqel con· 

. téntica obia de arte ·son as 'bó.,. ·:·tender. ~. · xunto arquitectonico. '_ 
.· · ved'a~ ·planas--.da sá capitular 1

•• Hai pouc·o os dorios contra 
... que da~~n) dQ s~.culo XVI, asi' _ ·~~O.M0STEIRO E NOSO"-· tararí .. un escultor. _pra coloca 

~;· ,> · Gomo o. clati'stro. Esta ilégali- : · · ' unha fon te no meio do claus 
>'-'i d ·a·•· ., · .. .. d ... ' I e . . ó, - •. Dunh_a ... _maneira_ cm O_- utfá, a .. ~ <•" • ••• • - • - . "i " ·. . a ' e. e .apq1a a po a 0~1swn . . tró. Isto; , en.· caso 'de poders 
~ ~. de D~fünsa do Patrimonio, que Íepetidas ·. deµunoias de º xente ._. - facer, terfa qt.re estar controla· 

· pot . medio . dunna disposición fote~esada 'na· apei:turctdO ·,~OS- ,. ub . por · técnicos. . _· d 
Xeral~ o exime = de mostrar o ··· teito ao publiCo se.mpre tr6pe- ·" ·Logo, .non . é de ystraífa:r que 

'mo~teiro a rtinguen. As visi.tas :Ú~li contra ... tmha, parede· de · ~i- C'}Íldo alguen _ c.hega á porta pa: 
-son··- repelidas cándO . chegan' - lencios. O _vran. pasado o Giario ra visitaío~ '" as noras do don 
· -t · t p · ' ·· + b - d . "La Vci.z,. de Gaiicia"-de_ U 8a no- _ ·. · as _ra a ··por a.. or outra an a digan . ·"O . moste.iro é noso 

·d v di-. ·to. Sr GonZ'"lez +en ti~ia d. ·e que fora ... c.oncedida · , o _e an ·= ,u -t - aqui noQ entra n_ingué~' . 
u.nP:a subveriéión. de ·quiñce mk < • 

llóns pára a restaJ}raci9n do . . , . St>.NTI VILLAR 
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a entrada do estado español . "8 Ota.n 

·oNSIDERACIONS XEOPOLITICAS 
. '• -t , • 

O Gobern~ Español, sordo áo clamor crítico e mais ás :p~ti
ións populares de ref~rendum, consigueu que o Congreso,.dos 
iputados aprbbara por 186 votos contra 148, unha autoriza- .. 
ión pota que, ños termos dq artiga 94.~ 1 da Constitución, ~e 
resta o consentimento ·que. obfiga ao Estado en relaCión coa 
desión ao Tratado do Atlántico Norde e se solic.ita a devandi

. a -adesión. Ou se~a, e para entendernos, o Congreso autorizou 
o Gober'no a formaJizar ó ingreso do E:stado Español na · . 
TAN. · . 

. Os melas de · .comunicación social, desde aquetas prime iras 
eclaracións ·do · entonces Ministro de Asuntos Exterio.res, 

. r. ·Oreja, ao seu regreso de Washington, 'e sóbor de todo, ab 
longo deste ano de grácia, colza e sequia de 1981;ten enfoca
º de.sde .cáseque todos los pontos de vista a realidade da 
TAN e a significaCión · nacional e ' internacional _ da nasa 
ntrada. · . . 

lntentaren:ios, pois, un ' enfoque global (as árbóres cá
eque nunca deixan ver o bosque) é ·radical, e dicer, 

buscando as . ráices do .problema,=-complet.aaa cunlia .s(ntese 
a significación da nasa entrada. · · 

Desde unha . atalaia globaliz;adora e · panorámica ·vernos, 
a escala planetári'a, uñ mundo dividido en dous bloques 
políticos e sócio-económicos, hexemoriizados por USA · 
e ·URSS que se · materializan, ' no campo militar ·en duas 
organizació~s, a ' OTAN e o Pacto de . Varsóvia e que teÓ
tan mariter . un inestábel equilíbdo l;>as'eado "na disuasión, 
ou sexa, no medo á guerra. Pero, dándoll~ á '"moviola" · 
per:cebimos que a 'guerra, dende. ó.~6 de agosto de 1945. en que · 
fixo explo'sión en. Hiroshima a prim.eira bomba atómica, 
convirteuse nunha nova ·realidade. De feito ocámbio cúa
litativo que . a enerxia atómica r~presenta . no fenómeno 
bélico, deixou descolgados os esquemas mentai~ tradicio
nais e abriga, como di Einstein, a buscar unha rova forma 
de pensar'. 

A guerra xa non pode voltar a ser considera~a como 
"o princípio tiinámico da história'r nen como ~'indisp ensábel _ 
para a saude ·· moral dos · po.vos"~ nen siquera uh axeitado · 
"estabilizador demográfico, e moito ·menos, como unha 
"continuación da poi ític~ por outros meios" (Ciausewitz), 
porque, desde que as capacidades de destrución se miden en 
conflitos de escala' planetária, deixou de ·ser un meio para 
convertirse "no. fin"· e só pode ser "continuación da loucura". 

E por isa polo que as organizacións militares n,on poden 
ser enfocadas coa iriércia histórica tr'adicional qu'e xustifica 
a sua .Persisténcia, nen ao paci.fismo comoó longo sano dos 
ut.ópicos, ·porque· a cor::ivivéncia pacifica ao convertirse. ná 
única saida cara ao futuro, é unha via que ternos que rozar 
e practicar. b problema é que o pacifismo é incompatíbel 
cunhas relacións internaciona1s basadas na operesióri, na explo
tación e · no. imperialismo e unhas -~ estructuras naciqnais 
basadas na repr_e.sión: na desigualdade e máis nos priviléxios. l 

Daí que o camiño sexa difícil de facer pero como non ternos· 
outro t~mos que seguir an9ando no camiño da cooperación 
internacion.al'e da igué!ldade social 

As organi.zacións milita'res que¡ desde unha. contínua rees
truturaeión funcional,tentan ser a cahle que poida encuadrar 
a vontade de resisténcia popular e ' que faga posíbel unha 
convivéncia· nacional e internacional baseada ria llbertade 
dos homes e dos pavos . . 

A disuasión, é dicer, a i~timidación destrutivá, utilizada · 
como recurso estabilizador dos bloques, e non só un p'erigo· 
tanxíbel que nos ameaza a todos, senón un.ha via sen outra 
saida que a destrución do planeta. · . 

De calquera .xeito, conven. s,uliñar. unha diferén'cia. Nªmen
tra$ que para · os-grcmdés, Ü-SA, U'RSS, o obxectivo principal. 
debera ser impedir a guerra e, de non conseguUo, o obxectivo 
secundário seria parala, para o resto do·s paises o único obxec
tivo ·é. evitar a gu_erra -porqúe s~mpre perderían. Por istó, tanto 
OTAN, como Pacto· de Varsóvia, tef\en lin significado moi dife
·ren.te para USA-U RSS~ q~e para o resto dospa·ises . . O encua
dramento militar ao marxén de .raións históricas, que no.i':l se 
poden dar no caso do Estado españot ten c:fjf~rente significado 
nestes paises. 

· Debaixo do disparate que parece o encuadramento na 
OTAN, hai sempre as razóns dos disparates, porque; a. OTAN, 
deixando a unha ba~da a sua reaHdade militar, ten unha 
vertente política ("A pertenéncia á OTAN e unha garantía . 
contra calquera proceso revolucionário",. Haig), -e unha ver
tente ec.onómica. A OTAN é, de teito, o eixo da política eco--· 

A OTAN, non e a ponta de lanzadas multinacionai~, a OTAN· · 
mais as multinacionais, son a mesma cousa . .. bend'e este ponto·· 

· de ' vista, as orgaizació'ns militares er.ifrentadas, OTAN -· Pacto 
· de Varsóvia, presentan perfís diferentes. Debai~o do ·antago
:nismo máis . OU 1 menos real e da carreira equ.ilibrista (?l, per--
CÍbese ünha segunda ·realidade: a loita .. pola hexemonia e máis 
por manter na sua ó'rbita político-económica aos paises que 
compoñen ambos os dous bloques. . ' . 

Os nemigos ~~cundá(ios, e isto depende sempre .do pc;mto 
de vista, da OT'AN son . as 'ciemocrácias europeas. O do Pacto 
de Varsóvi,a, os paises do Este, na medida . en que · ambos 
tente'n buscar saidas nen · dependentes para o futuro desde, a 
sua identidade. nacional.~ . . . 

A_ utopía · europea, como afirma Egon Bahr, foj durante 
moitos _anos a créncia 'de que a guerra entre bloques, se esta'
laba, seria un Jntercámbio mortífero entre USA e URSS, por 
rib.a das suas cabezas. Por contra,- a utopia americana a·corde. 

.coa doutrina ·esfratéxica de "Flexible response" que, tentándo 
racionaliz~r o irracionali?ábel,· establece astra' 44 degraus 
(dous má.is dos ql:Jé r~xen p carpo human) de intensidade 
bélica, consiste en · asegurar · que a guerra de estourar s·exa . 
gradua1 para poder ·aplicar gradualmente frenos axeitados 
aO' risco -de cada escalón, sen afectar o sagrado solar das· 
superpoténcias. E· como a fronteira entre bloques pasa polo 
r:nédio 9e Europa, parece · estar destinada a servir de campo de 
operacións para·, na sua agonia, dar tempo a aplicar os frenos 
hidráulicos. . , . -
. Esta. é ·a caus~ da sensibifüación europea contra .. a· pó'litica 
agresiva do goberno Reagan - Haig, centrada hoxe na oposición. 
á instalación en Europa dos euromisiles (Pershing 11 e Cruise) ·. 
encetada cando a decis.ión amei-icaiia de fabricar a ·bomba 
hixiéni~.ª de .neut.rón's q.ue epminaria aos homes sen destruir · 
as coüsas·. 

· Os europeos· parecen asi -barbos parvos, pois non só defen
den a éstratéxia dos grandes e ao.s seus últimos intere.ses servin
do de vangarda da marte, senó,n que ademai~' pagan polo ofí
cio', fen9abilizandq a carreira arm?mentistica. Carreira ciue ~a 
non ten senso militar (non ten sen so aumentar deic vinteseis 

OTAN.: 
ORGANIZACION 

CONS~LLO 
DO ATLANTICO NO~DE · 

Ministros de Asuntos E~teriores, DefeAsa 

e Econófu ia. 

(Reúneose duas ou tres veces por ano, en 

ocasións.a nivel de Xefes de Gobernol. 

Representación permanente 
(Embaix'ador'es) 

SECRETARIA XEFi·AL(~. Luns) 

BRL/SELAS 

: COMIT,E Mll,.ITAR 

Xefes de Estado.Maior dos 

l;stados membros: 

OMITE PlAN.fFICADOR . 
DA DEFENSA 
• 1 

TRANSfv11SIONS 

ESIANDAR IZACION 

. NADGE (Deteécián an-tiaérea) 

COMl.TES DO CONSELLO 

. TE¿CNICb 
ECONO-MICO 

POLITICO 

. PLAN·IFl:cAiON NUCLEAR 

Cll;NCIA E ECOLOXIA 

SACLANT 
Mando Aliado 
do Atlántico 

SACEUR .. CINCHAN 
Man.do Aliado 

do Canal 
Mando Aliado 

Europeo 

CASTEAUX-BELXICA 

• 
1 

Os rnHitares ~rííedcanos, ·de pa~entes probes foron pasand_o ... , 
a 1 irr:nans para/ convertírense na actualidade nosirmans m.áis 
vellos do capitalismo americano (Mills). O ·complexo militar 
industrial USA, denUnciado xa, coido· que . nún lapsus, polo 
presidente Eisenhower no seu discurso de despedida, como 

NORFQLK-Vl .R~l

. NIA-U:?.A. 111 . . 
SUBCOMANDOS · 

NORTHWOQO. 
INGLATER.RA 

'un perigo para a paz e a democracia, e. o ·miolo do funciona
rr:ento _ e penetr~ción do capitalismo monopolista americano. 
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, NORDE ~ENTRO SUL 

Nota .. O território do Estado Español podia non integrarse nL,Jn 
soio comando e· ter, polo tanto, distintas dependencias: Canárias · 
do SA.CLANT, a Costa Cantabrka· e Galega do CINCH·AN e -0 

resto do SACEUR. . -

ADlDBU1o· 

veces a capaci.dade 'de destr.ución do planeta, pois con unh 
chegá de sobré;!) senón económico, ao con~ertirse a indÚstri! 

. de armamento e o mer-~ado de armas ('mercado da marte) h 
-~ixo da ~conomia amer.icana~ · . • 

0
· 

Os gastos militares,. sempre diante de todasas previsiÓns 
reb~san hoxe os 500.000 mrnóns de dolares anuais, ' aproxima~ 
dame11té mil quinientos millóns de dólar,es diários, e decir · 
mais de deous mil,tóns de pese~as por segundo (catro vece~ 
máis que osgastos de educación, tres veces máis que os de 
sanidade ... ) E non .só debemos ter en canta as cifras, senón 
o pes.o social dfllas, que leva a producir e investigar aquelo que . 
quere a defonsa porque "o que paga.ao g~it~iro paga a tocada" · 

O- vello milita,rismo prusiano foi stJstituido por un no~o· . 
. aparentem·~nte ~ máis civilizado, .que engloba toda a sociedad~ . 

pala, socialización do perigo e a irreversibilida~e ·do sistema. 
(Cada vez é mais dificil chegar a entendementos globais po~que 
a capacidade de d'estruCión total require nemigo total, ·razóns 
que esplican o fracaso do SAL T 11). 

Este · é o panorama internacional .• que perceben os pov05 , 

da í o incremento dos movimentos pacifistas, panorama qu~ · 
parece non querer perceber o Goberno Español cando en vez 
de e~coitar ao povo (nen siquera era preciso o referend~m) ·, 
do que está moi erar a sua postura, decideu escoitar e obedecer 
ao patrón que deu a_ orden. · 

ALGUNHAS DAS SIGNIFICACIONS DA 
ENTRADA _DO ESTADO ESPAÑOL NA OTAl\I 

NO PLANO.INTERNACIONAL 

-Reforza a política de bloques, modifica o equilíbrio in
ternacional e, polo tanto, representa un factor de de
sestabilización. 

-Contribue a endurecer as relacións E.-0. perxudican
do á distensión. 

· -Fávorec.e a estratéxia tJSA de guerra prolongada en Eu
ropa. · 

-Reforza· 9 Complexo Militar Industrial americano e o 
domínio das multinacionais. 

NO PLANO INTERNO 
-Non- ten. só unlla vertente militar,· senon básicamente 

poi ítico-económica. Supedita a nQsa libertade, a nosa 
sobe~anía, os nosos proxectos políticos, a nasa econo
mía, a nosa -d.efensa e o noso futuro ao Complexo Mi
litar-Industrial USA. 

-MILITAR. 

-Supedita a nosa defen'sa aos intereses USA. Defende-
monos con material USA de enemigos USA (non no
sos), que en resposta, terán que apuntar desde xa al
gúns dos seus cohetes contra o ·noso país. 

-Aumenta a nosa inseguridade. Mais que un paraguas a 
OTAN é un pararraios. 

-Non soluciona a involución golpista (Grecia, Turquía, 
Portugal). 

-Convirte a España nun depósito nuclear, nun almacén 
de armas estratéxicas ou euroestratéxicas e nunha pla
taforma de dirección de Tiro. 

-Convirte a España nun membro dun Club agresivo ·e 
· perigoso e nunha base de agresión contra terceiros paí- . 
: ses nos que podemos chegar a ter que realizar funcións 
·de xendarl1lerí~ delegada. -

.:--ECONOMICO . 

-Recarga as nosas obrigas presupuestarias. (A OTAN é 
. un risco caro). 
-Forza e garantiza a .nosa orie~tación cara .un modelo 

dependente e reproductor do capitalismo monopolista. · 
-Hipoteca as deéisións· económicas e, de feito, supón a 

pereta de control das mesmas. 
-Impide a · elaboración dun modelo socioecon.ómico 
"axeitado á nosa realidade. 

' -POLITICO. , 
~Hipoteca a nasa Soberanía Nacional. ,A OTAN SUPON 

COMPROMISOS POLITICOS MAIS ALA DAS 08~1- ·, 
GAS DEFENSIVAS -País 27-X-81 (As decisions·otá-

. nicas tomar.ianse eñ mi~.utos}. ' 
· -Valeira de sentido os nosos proxeetos políticos~ 
· -Supedita a nosa poi ítica exterior aos intereses USA. 
·-Xenera sumisión '(Non é dific'il traducir, porque xa tí
. Íiamos Bases, o · profundo· significado sociolóxic;o, da 
,presencia .d~ tropas e~tran~eiras 'no P.ropio país) . 

Xosé FortE¡ls' Bouz'án é capitái:i ex.pulsado do Ex~rGito" acmado de per'te
·necer á ÚMD. Fo( Oiréctor da revista infantil, .galega VAGALL)ME, ele· 
xido concellal polo Axu:ntamento cle P.ontevedra. E un. dos dirixentes 

. de lrmandade Gale~a. 
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Crédi~os. para o ~~mpo 

Moito ruido,: poucasnoCes_ .. _ 
E· s_abido que.'n9 Estado Español o sector agrário está totai- · 

mente desc~pitalizado, mais é sen dubida en Galiza onde. o .m.ini
fúndio e a rutina van dá ~ah, ond~ o problema~ m~is preOf;u-

l~go, que coa emigracmn e o 
. seu afo,rro pagoú unha .. grande 
parte dos costes de ind.ustria1i-

- zaciór( alleas, abonar os intere
se§_ do crédito oíi,Ciat que son 
moi a:lt6s, dada· a baixá renda- __ 
biJidad~- das inversións a:grá<' · 
ria~? ¿;E ta.n extraño ·que' se so- · 
liciten pouco's créditos .se ~o ti~ · 

pante. . r , . • ' 

Pois ben, a pesar disto ou quizais por· iso, son ÓS labrego~ 
galegos os· -que, proporcio'nalmente, menos créditos ~olicitan 
dentro do Estado. Isto non é ·cousa nova xa que o ditador Fran-· 
co, nunha _visita ª· "-Feria del Campo" en· Madrid, .diante duns 
gráficos que poñian de nunifesto a actuación creditícia d_o sec
tor, constatou a realidade e á sua pregunla sobre os motivos des
ta demánda baixa, o ministro, de turn'o contestoulle que '"por-: 
que non os pedían". · 

· po de _garantías, tra"rriitació.ri.s e 
xestións ·son semellantes _para 
un . credito pe.q u~n_o e . urt d~ 

. moítos millóns? . Se a isto en
.gadirrios a incertidume ·",e atar
danza~ podemos saber as cau-· · 
sas do· pouco interés dos labre.
gas · en endebeders~, aínda 

Pasaron xa mo.itos anos e 
aínaa que a .solicitude de cré
ditos medrou -sóbor de todo 
ao establecerse· unha oficina · 
el.o Banco· de Crédito Agrícola 
en Santiago- e dispois d·a , 
firma .dos q.cordos de .colcrobra
ción e.o Se-Fvício de Ext~nsiórt -· 
Agráfia, áíndá .. está Galiza na 
cola con respecto ao, resto do 
Estado e como única razó'n pa-. 
ra explicar esta realidade fálase 
de "falta de iriformación -·dos . 
labregos". 

.Poido falarse, p~r contra, d.a 
falta .de publicidade, porque- é 
sabido ; . e a ·experiéncia así , o · 
demostra, que en base. a. un.ha . 
b9a campaña · puolicitÚia cal
quera · pode promocio·-

. -.máis cando non hai, como eo
bertura, unha .polítiGa agrária 
~éria e ·cara á e:ritrada ·no Mer
cado Común pretende a Ad- · 

. mínistración que 0 agro siga a 
pagar os , pfatos rq~os dós· ·de- , 
máis. · 

Por outra banda, . é ·curioso 
qbservar que as entidades ban
cárias falan dos labregos como 

. os que mellar .Pagan ·os . seus . 
compromisos crediticios. 

TARDE E MAL 

. '-·. 

· Para máis problema, ·.nos es-:. 
tudos de rendabilidade e con
dicións eºconómicas, non se . 
-aplica a ·re.alidade galega . 4s va'." 
loracións~ Asi, a .mán ·de. obra _ 

'<la família, as ·forras, . 'o auto- · 
consumo e outras constantes 
non son tidas en canta na· hora' 
de valorar a petición de crédi~ 
to por parte dun labrego. Hai 
máis. Os prazos. para obtelos 
dependen, como·. sempre., dás 
amist~des. 

- Por e-.X:emplo, · eñ cerfa vila 
costeifa a un la brego mozo e,. 
con ideas diferentes, se lle ocu
rriu solicitar un destes créditos 
oficiais. ~ Ao pouco, x~ tiñ.a aos' 

·:capitostes locais"' da UCD na ·. 
pórta co fin ·de engandialo nas 

· suas filas, causa que non ldgra
ron. ·van máis de seis meses . 

- desCle que füco a petición e 
aínda non ~ 9-concederon. 

• TJNO VIZ 

. . · O diaJ 9. ·celebro use en todo o Estado ó chamado "I dia do 
mexi16n", ·potenciado pola administráción ·coa axuda de -todo o 

-~eCtor. ESté acto, . espécie .de ·desagrá~i.o e folletín prqpagandísti-
·. ~o~\1e pouco valeu -ma~ _qúe· de celebración folklórica~ . 

· E l~rga xa a-experiéncia en festas de marisco e mexilón (O 
Grove, Moaña) que l)ai na nosa terra.· Até agora, por ri9n estar. 
acompañadas dunha axeitada cámpaña de apoio e creditícia da 
Admµtistracíó"ns, de ben ·pouco valeron . . _ · · 

- ' . 

Con .toda a história da into-· non se-acorda outra'.: xa.que ás 
. xicación "e a irresponsabilidade > "boa.s vendas do ano anterior fi-· 
das· declaraGións· ·. do ministro xero.n -conc·eb1r esperanzas·, os 
Sancho Rof .é do Conselleiro baJéiros· toparonse co proble-
de. Pesca Fernández · Calviño, ma. 
fraco ser~ício poden facer ago
ra os representante·s dos culpa.
be.is ,directos da desfeita na · 
que se a.topou o me.;icilón .. 

OS PRECIOS 

·-
A SALVACION VEN 
DE BARCELON~ 

R~éent.e.s novas falan de 300 
toneladas diárias que está a. le
var · unha ' firÍna 'de- Barcelona 

· De · cotio podese - ver como para :_. o. extranxéiro ; {Ítalia,. 
·nos bares, mercados e outros FranÓia). A nova podeFia_levar 
centros de consumo', o quilo a fac:er p~nsar m.m xogointen-
de. mexilón pasa dtts SO pes.e- ci6na_do para· dar lle pulo ao da 
tas -no casó de-merqadq's- ou intoxiCación e logo. lev.ar me xi: 
dá.s cen - ~no caso ·dunh'a pe- ... · _Ión - 1?,.~!a:to ,, ~os !11-ercad~.s · e~-. 
quena ta'pa .cunha "dúcia "nas ., tranxeiros do'h-de especillaria'n 
tascas:-. Estes .. précios vé~ense éon d :: . " . 

-m'!rttendo ~ai . moit<? Aempo ·" Mais e·sra non: é a acfüal so-
pqr ". moito qqe OS · orixinátio's focióri, .. xa qlle _e;ie'ntro do"mal 
tivetan mojtos'altibaixos. ~. · ., ·· · -

'- O_u ·sexa~ rion hai-pra~_os -le: : . , 1 
, • .. ""'' · • _ pan(?ta~a oa iJ!~Ús~ri~,_ qu~ d~. 

narse. gais establecidos Pél:rn salvar· a . · , . Os précios q,úe . nos , "(llt:irn_o~ ..•. n_ing_~l}- ~,é~to ~esperab~ .tinfi~ re-
Repítesenos . ihsistentemen- burocrácia ·que é9nlevan~; nen: ""· ."· d.ous a1ws . anda~o:µ entre as . . cupe~~f.J,,on\ rap1da, podese ver 

te · que ' 0 paro ·_é 0 noso pro- hai .garantía de- que as entida-· 1.. ·.Cinco :e as . v~nteduas pesetas, ...:. que están ~pagando a--2Q~_pes~-. / 
blema máis grave, pero · non se des bancárias . colaboradoras . alcanzando nalgú~_s casos , as . tas quilo o · produto .. da. ti.a .dé' -

! ven solucíÓns inmediatas para- ~ 
. . · · . usen critérios ·racionais, féra · 25-27. (O Grave-) vír6nse éste · Vigo que nestes momentqs é o 

'.fesolvelo . .Jl.Qr c,ontra, seguen a d h bºt .. d fº . ·. ano bastante r·eba1·xados xa 'Ín que está a ·ser exportad·o . . . . ' ' .. os a 1 ua1s as suas o temas, . . a .: . . . . · ~ 

··aempt ~lxarnos ª un consumismo__ · . para a concesión- do.s pr_ ~sta- tes ·cta "in.toxic. aciói;i':. e .. J)oucªs / ·E .. , , 
e o os - - . . _ . d. - . . . ·· ste precio . non e tan rentá-

L . d . . · . mas ~oncei:tados ca Banco de veces' pasare.n . · as qúmc~ pese- _ bel como quixeran os bát_éiros 
ogo, can o as causas van C 'd·t·. A , 1. · - tas · ' , . -· re 1 o gnco a: . ·· ·· - ,. d i · • • b · -mal, buscase quen- pague os " · · · am a: que se. aproxrma ·a:stan-

pratos roto·s. Asi, na reunión . · · ·· · · · . Durante moito tempo; e coa· ~~ te ao 'Iímit~ d'as .s~as arelas: .o peqr é qu~ ,a política ·ere-~ 
do último fin .de semana ep · ditícia non" está basada. nunha crise_ que elas teñen, ª~ fáqricas ... · Irnos ver, pois, o que dan de 
Santl.ago, toda a culpa d. a crise l' · , ; de conservas non colleron me- - . pp It1ca agrana · séria e . ben si, cara ao consumo , · estas 
a tiña o· petróle_o e: iso que Jala- . plantexada e ·,a sua eficácia xilón case, saindo a produción . festás estatais do mexfü:)n q·ue . 
;han de . créditos para os labre- "limitáse a un sin~elo ·parcheo para un mercado . de "fresco" xa . tiveron -o seu início nunha 
gos e non ~e -.coches. ~ , · en tempos en · que sobran al-'· · no que as vendas so·n pequenas ~ capital castellana e se ~a c~m

gúns mÍllóns nese banco .oficial - e cmde a tallada de león lévana . paña enc;etáda nos~ ri1édÍOs in- . 
para facei a correspondente os / intermediários, os dépura- for.mativos ten as repe'rcusións 

¿Cómo .pode un . sector tan · política de votos e irnaxen por · dor~s e os vendedores fínais. . necesária~ para a indústria b_a-
depiimtdo . como· o :_ campo ga- -,parte do coruñés Meilán Gil. : · Coas· bateas cargadas "c.omo teéira de Galiza. 

. , . , . N. 1,65/ 20 AO 26 DE NO\{EMBRO/ 198_1 

(:REDf.TO D_IFICIL 



ADAmB& 1i/1J 

Unha_ explotación de_ séculos 
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PAGAR-·,OS FOROS 

De-vez en cando aparecen nos ,xu.zgados ainda , redimirá forza se queren seguir c-oa ppsesión das 
demandas de foristas contra forei!os. ¿·Cómo é sµas terras. Quedan caso8'por Galiza que arrepia 

posibel? Calquera q.ue analice ·as ·fórmulas de obse.rvar, _danse· sentencias moi 44legais" que • · 
liquidación daquel sistema de corpropriedade ~ amosan toda a crueldade dá-lei, toda a falta de 
feudal, observa cómo. sempre se procedeu de . protecc;ión ao pomo, tr~ballador.. · 

forma favorábel a.os foristas e contra os foreiros. - Sorprenden'te o· caso que abaixo se relata; 
As. loitas agraristas foron despezando a maraña _ sórdido -o prQeeso dun burgués contra a. probeza, 

dos fQros; pero ~reac<:::jón da bur·g_ue_sia a miséria digamos, duns Jabregos. E mentras 
··. coriséguili ventaxas coas-leis de 1926, _as· ¿qué fanos organismos cha.madós a ·prote~er ao 

sucesivas prórrogas, e a posta en práctica da feble? ¿Qué fan lryda, ~s Cámaras Agrárias, os 
.. Compilac~on do Dereito especial de Galiza de sindicat.Os, os concellos, o Goberno en suma, 
1963. Total que os foreiros que non po~de.ron ante estesJeudaiS casos de represión que caen 

"redintjr" os foros por falta de num~rarió-, venen . sobre· do' lombo duns tráballadores que resistiron 
arrastrando o pago de rendas uns e depo~s ,outros desde 1930 e agora, na .Refonna política, non 

e despois de 1963, os atrasos e a obríga de · teñen acougo ·nen defensa? · - . 

- '·'A min pedir dame vergoña, 
roubar non sei,' para -atracar 
non sirvo;· a única S'1:ida ,que 
me quedé). e coller ·a escopeta e 
empezar a tiros", dinos Xosé 
Poián Conde. 

inxenieiro de p·rofesión" como· 
reza na demanda non q uixo . 
quedar sen os benefícios que· 
lle reportaban os foros herda"' 
dos da sua. nai, a · Condesa de 
Piñeiro, município de Taboa-· 
da, con duas v.acas, tres ferra
dos de prado e un ánaco de -
casa, toda desfoita, asi como 
aos seus irmáns Carme, · tamén 
co.n duas vacas, a· Xosé, .que 
vendeu todo, a Xesús que 

nio Poián Novo, pai lexítimo 
dos demandados · as seguintes 
ref!das anuais ( ... ) tales ren
das viñeron seudo pagadas por 
I>: An_!onió até a sua motte, 
e a acaecidas estas polos seus 
herdeiros . até o ano 1930, 
inclusíve. ~Pero, apartir~s ·dest~ 
ano, negáronse ao pago. 

Veu fogo a República e a 
guerra civH .española. 

Nest~ t.esitura p(lxoo a sen
téncia do xuzgado de Chanta
da que reza desta forma: "que 
estimando a demanda debo· 
condenar e condeno aos de
mandados a que, solidariamen.:. 
te, · paguen á comunidade · ac
.tora os douscen~G-s cincuenta 
·e oito. ferrados ,de tdgo, tres 
mil douscentos cincuenta ~ 

morreu pero xa vendera todo Rematada a contienda, xur-
~ .e " a Manuel Ernesto. que éstá · diron diferéncias entre o noso 

na Arxentina e que taplén ven- ,. caµsante e o administrador; di
deu. feréncias que deron lugar .a 

oito ferrados - de · centeo, cua- · ' Com0 se ve, contrasta a posi-
renta . e . _tres carneiros, mil sións socfal dÓ . ·demandante 

· duascentas libras de touciño, coa dos demandados. Pero de 
· cento sete e médio canados de pouco valeu diante . da xustí-
viño e cento setenta e~ dous, . cia, nen dunlias lei_s . anacróní-

i - euart~llos de vlño ttinto:, ob"'. - case ant'isotiak 
. xecto da recla'mación e a redi
mir tales pensións a razón de 
cen ·de· capital por ciii.co e · 
médio .de ten.da, tendo en can
ta a valoración da espécie res
pe~tiva ao précio mé~io que' 
tiverá a unidade de medida no 
quinquénio anterior a mil no-

. vecentos setenta e tres". 

Ñon, non é un anacronismo 
nen unha senténcia do século 
pasado neñ siquera de ' comen-. 

"Mira, nen siq uera ·presen.to 
a-bogado, con qué lle vou pagar'· 
se ainda me éstán vestindo"os · 

. de fóra", dinos XÓsé, para pro
seguir "estiven en Madrid hai '. 
dous anos.;· se sei ·disto busco a 
ese home e - mátoo. Hai que 
facer algo, _isto non .' pode 

· ser: .. " · a miña nai deixoume 

prolongados e bruidosos plei-
. tos, .motivos que impediron 
qµe as rendas se cobrasen; por 
iso, os demandados deben as 
correspondentes a 1931 e 
1973, ainb.os inclusive'2• · 

. "NON SABIA NADA" 

D: Xosé Poián dinos que el 
non sabia nada de tales rendas: 
"nunca na miña .vidq oin que 
se pagasen e Xá kí}o cincuenJá 
e un anos, nen siquera sei se 
as paga o. meu pai". Pero isto 
d~ :poÚco ·vale, Tamp~uco irn
porta ·que non as cobrasen na 

. República cando na zona exis
tía . un -forte moviinento anti

"Os herdeiros suceden ao 
difunto polo só. feito da sua 

. marte ·· en . todos os dereitos 
e obligacións"; estes son dous 
d.os artigas que se refiren 
á sucesión .. De pouco importa 
que os herdeiros ·nón se entera
sen de nada, até que lles puxe
ron a -,demanda~ 

¿Pero se osidem~ndados non 
saben nada, como se poderá 
saber se son foreiros ou non? 

O art. 42 da Compilación 
do Dereito Civil Esp.edal de 
Galiza dispón que a. existén
cia de foros . poderá ~er pro
bada . mediante a escritura· 
'pública ou privada da sua 
constitu~ión, e non seu defec
to pola existéncia de subforos, 
apeos, _prorrateos, deslindes, 
dC?.tes; donacións, te~tamentos, 

pattidóns, vendas, tomas de 
· razón, inscricións e mencióhs 
de contadurías ·e hipotecas e 
Rexistros da Propiedade, reci
bos do pago de faudémios, 
re la ció ns xuradas que . teñan 

' servicio para o _amillaramento 
ou catastro ou CALQUERA 
DOCUMENTO QUE OS MEN
CIONE; · ¡todo vale para pro-

. bar a existéncia 1de foros! 

A HISTORIA DOS FOROS 

Na Edade Média a instituón 
que regulou máis amplamente 
a ~opropiedade de terias foi 
a foral:. cesión a un traballador 
dunha . explotación, ou dunha 
parte . dela, a cámbio dunha 
renda, xeralmeñte en · espécie. 
Este contrato era perpétuo de 
seu; mais logo foi tendendo a 
temporal. ·Nos sS. · XVI ao 
. XVIII fíxose semitemporal ao 

- - zos de·ste: ditouse a semana 
pasada. -Si, por máis que lles 
poida párecer imposíbel, ~n 
Galiza ainda se seguen a· pagar 
os foros. 

. \ tres . ferrados de prado, para · 
manter duas vacas teñ'o q-ue 
co~prar á herba e · agora qué
renme levar, todo o que tefto"> 

EXEMPLO DUNHA 
DEMANDA 

f oral. Nen tampouco que anps 
despois·, poi prélto.s · aos que · 
son · alleos os · demandantes · 
t·amp.ouco. se _fixes,.en. Non im- _· · · 

· ter que renovarse cada tres ve
. ces (tres xeracións ou a . vida 

de tres reis ~te.). : No XVIII 
unha ·pragmática de Carlos III.' 
vÓlveu perpétuos · os . foros 
(1 763) para evitar os despoxos 
cos que se amea-zaba aos foréi
ros e subf oreiros; ·e ~sá ameaza 
servia para aum'entar as ren
das. UN BURGUES CONTRA 

ÚNS PROBES 

Todo empez:ou, cando a Leo- · 
poldo Gonzalez . de La .. Maza, · 

. "maior de edade, solteiro, pro-
. prietário e veciño de Madrid, 

con domicílio en Alcalá 105, · 

Para mostra aos leit¿res· da 
-·inxustícia e de como aqui non 
.•cambiou nada, repfoducirrios 
·algunha parte · da demanda: 
(. .. .) "a- nosa· causante era a: · 
proprietária (refírese á Con
desa de Taboada) e ·viña en p~
_sesión de cobrar de D. Anto-

porta , nada . .... ¡ainda hai que 
pagar as rendas! 

OS DEREITÓS 
' DE SUCESION 

"Os déreitos de suces1on 
dun,ha . persóa trasmítense des
de o mome·nto, da sua morte" 
(art. 657 do Código Civil) 

Os movim~ritos ·agrarios do · 
s:. XX bus·caron _ unha de tres · 
·alternativas: liquidación: destas 

. cargas; . ou redención mediante 
m:iha cuota 

1 

determiñada; -ou · 
simplemente· "non pagar". 

En 1926 deuse µnha 1 
"redención de foros" axu 
do a redención a cánones 

cisos de capitalización. 
seis ªJ?.OS foran poucos os 
deran o paso. A Repú 
prgrrogou en 193 l este p 
O F. Popular declarou liq 

dos 'os Foros. Franco su 
deu a decison do F.P. R 
pezaron as redencións 
1950, data en que os 
eran poucos cuantitativa 
te. 

En 1 9~3 , coa public 
da Compilación de De 
Galega Especial cpegous 
acordo de que a redenció 
forzábel polos altos po 
res etc. 12.73 debería ser . 
da desaparición d 
arcaísmos. Pero os preitos 
tos antes da liquidación ' 
tema airÍda están algúns e 
Uns por preito do forista 
tra o foreiro; outros por 
tos de "cabezoleiros contr 
_outros foreiros , cando 
pagou en nome de todos 
dención e estes non q 
aceptar o que "pensaban 
crito". 

OS FOROS HOXE 

E asi chegouse ao 
hoxe. 

Nen as loitas agrárias, e 
·nos as leises ditadas, s 
ao se~vício da burguesia 
perxuíciO dos labregos 
ron tema tar con esta · in 
ción medieval. 

A lei de 1926 poñia as 
labregas nun difícjl calex 
que -frente á sua consig 
non pag~r~ esta lei' viña 
tar a non prescrición do 
ros. 

A desaparición dos 
podia vir dada pola per . 
expropiación da finca, o 
gándol~e _ao pro~rietário. 

o cinco de decembr 
19·63 · aparece no Boletí.n 

. cial do E~tado a Compi~ 
· do · Deireto Civil . Especi 
Galiza, que entraría en. 
aos . vinte · dias. e que di 
no artigo vint.e e cinco 
guinte, queo~. foros se 
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. . Especi 
aria en 
. que di 
e cinéo 
iros se 

n pola redención. ·Esta po
'a solicitala· o pagador nos 
;o anos seguintes á publica
da citada compilación. Se 
0 fixese asi, seria o forista 

que deberia solicitala, so 
a de perder, ao cabo deses 
co anos, todos os dereitos 
uedar asi redimíaos Ós fo-

EN AS DEMANDAS 

oi así como no partido 
icial de Chantad~ , e no ano 
sobre todo no mes de de
bro, data_ ·en que prescri-
os foros, se presentaron 

'demandas por parte dos 

tas demandas termináron-· 
arranxando case todas entre 
istas e foreiro_s. 

ora queda unha demanda 
rfallar, outra recurrida á au
ncia e a que ven de ser falla
xa. que dende o setenta e 

¡ ainda non lle chegara o 

UE V Al PASAR AGORM 

gora, coa senténcia xa en 
e, ¿qué é o que vai pasar? 
itas das finGas aforadas xa 
bia:ron de proprietário. 
o ainda hai duas persoas, 
ha propriedade que non 
ainda para manter duas va..
·, qµe teñen que pagar urthas 
das contraidas quen sabe 
r quén e· cómo . Pero o povo 
n está dispost9 a pagar. · 

1

Non, aqui non vai pagar 
guén, xa ternos límpias as 
petas. Que veñan embar

r. A ver quen se atreve a 
lrar nas leiras e a ~ compra-
'' 

nha vez ma1s cáseque no 
~ 2000 os 'la.bregas gafogos 
en que loitar contra dos fo
'. Unha lo ita .. que parecia 
tmguida, como o'utras moi-
loitas que ter~n qu~ voltar-
·a lev~r mentras non remate . 
osa· explotación~ da qu,e isto 
nha boa mostra.. ' · 

ALFONSO .EYRE · 

·DCIOBAL 



APROXIMACION LIBERTARIA 
AOS ' M0VIMENTos<~N'ACl0NAblTARIOS ' ' 

1 . 

CONSTANTIN:O RABAD-E C .. 

ÜOs ánarquisf"as galegos ... 
estan autorizados,. . 
poi-a súa propi~ concencia, . 
a recoñecer~n a.persoalidade 
~acional de Galiza~ .. 
P.ara vivir confed,erada 
cos demais pavos de Iberia 
ou do mundo ..... · .· . ......... : . 
(Castelao. '.'Semp're en Galiza") · 

1 • 

k dóctrina marxista, que ,Eng.els bautizou como "mate- . 
rialismo histórico e dialéctico)', posui unha ambigüedade desde 
a sua mesma órixe. -no .século pasado-, por quanto ·procura 
articuJar as tendéncia.s autoritárias e libertárias ao socialismo . 
.Velaqui o secreto, a razór:i qoe permite man.ter a vixéncia ~ca 
da vé·z con JTlá)s dificultade- das conceicións ortod.oxa-s-e eco.- ' 
nomie'istas, de abandonar. progresivamente a doctrina ~como é 
o caso das clases socia.is en ascensoªº poder, representadas pa
la social -democracia.- ou mesmo dé evoluir -de xeito apare~-

:- t.emente p·aradóxicp- cara un ~;marxismo !ibertário" .. 

:rudo isto foi a resulta histor-icamente "pos(\(el cievido. a 
esa ambigüedade dialéctica do marxismo orixinário, que fadli
tou diferentes aplicacións do mesmo, segundo as distintas áreas · 
xeo-pol íticas ou atendendo .a intereses de clase diferenciados. 
Daí a ~perativi.dade qúe conseg.u1:u o marxismo na tra~sfor~á-

. . / . . . 
éión económiea e sócio-pol.ítica .da realidade. Podemos falar, 
portanto, qe un desgaste evolutivo da dqctrina "marxista,· mais 
non de un frac~so rotundo· da mesma .- -. 

Asi · mes!Tio, p_odemos considerar que fracasou nesa -:frans
formación · oa'. realidade o socialismo utópico ou li.b,ertádo, · 
porque non resultou historica~e.nte operativo.' Mais tampouco. 
podemos falar rieste caso. de un fracaso definitivo, ppis que 
marxismo e anarquismo, diferindo nos métodos, per'se·guen os· 
mesmos obxectivos, que ainda es~án· por acadar. Sobretudo 
te ndo en canta o resurxir dos movimeritos neo-libertarios nos 
últ imos tempos. · 

' 1 

MATERIA~ISMO MECANICISTA 

Pensamos ~ue as -categorias ma,rxistas de ''.infra-~strutura -. 
económ'ica" e "super-estrutura ideolóxica" adoecen de un ele
mento "int~~médio. Esta .bisagra Óu nexo viria ser u.n· el~mento 
socio-c.ultura~. Pr~cisa'mente, son. os movimentos socio~clJ.huJ 
rais que se viñan incuban'cfo desde meiados:... de século, sobre ·as 
bases dq neo-capitalismo, os que desbordarán á esquerda tradi-

. cional na ~écada dos 60. · 

- Desde entón está a desenrólar~se unha transformació,n da 
super-estrutura ideolóxica e p.olítica, na ·que a esquerda traai
cional se ve involucrada nun proceso. de decadén~ia. A crise . 
atinxe ás· suas esfrutu,ras organizativas,' mais tamén ·á· -sua 
ideolo~ia ·. Porque a .crise dé· valores, .· que re;ulta tan ·difí
cil de asumir·''pá.ra os n:tar~istas, non é soment~ de carác. 
ter ético, mais tamén ideolóxico e atinxe- .ao mesmo cóñeci- . 

I 
;, 

rece liberada de dogmas. Fica en pé, portanto, unha metodolo
xi-; -de análise sócio-ecoriómica, poi ítica é' his{órica, que a do ita 
denomíniir~.se ·márxiana. Ma1s cal pÓcle ser a sua orierrtación 
ideo.lóxica ?--

TENOENCIAS NEO-UBERTARIAS 

·se"' o.s fundame!_lto-s do marxis~o -descansan sobre a ar
ticulación do socialismo autoritário e do libertário, unha vez 
superada l:iist~r.ica.mente a prime ira de . e;tas. conceicións -:-SO
.bretlJdO na área xeo-política occidental, do mundo desenv¿i'v.i-

. do:- : resulta óbvio ' qt..fe. semente pode evolufr cara ·ª segunda. 
Mais, . lque .iéleoloxia pqd~ .encl:Í~r o valeiro dei.xado_ pala Tant~ máis, teridd en corít~ que: ~ sociedade está a· e~olúir ta-

f'T)ento. 

pseudo-metafísic.a engelsia(la: que hoxe non . ~suni.e .nengunha ... : >rn'fo cara ~n vertebrgmento complexo e plu~alista, aoque c·uin-
das moqernas cÓrrentes marxistas? Porque, desde unha ópti1ca _pre engadir · ~ creceñte -recházó de calquer fc:irmp de central is-· ·. 

.dialécti.ca, non mecanicista, a denominada /)super-estrutÍ.Jra rrio autoritário .ou'._irriperiqlista.. . . _, . 
ideol'óxíca" incide tamen na '"infra-estrutura económica". Aléñ · · · " 1 

dixo, o . nexo sócio-cuíturál adquire en épo.ca .de" (tránsición De certo, algúns elementos· do den.ominadQ-"spciali~mo 
unha meirande importánciá, como aéontece actualmente. en liberdade" parecen querer en.cobrir de xeito eufemista ésta . 

· ' - ·- te,ndén~ia libertári9. Agor~· oen, . cumpre termos en canta ' a in-

Nbn :obs.tañte; _a es·querda rrlar.x.ista ve~s~ desborqada pola; ·_fl. uéncj~ dos anos qQ · nos úFÜrrios t.einpos, can.do surxe a de,n9-" 
actual , revolución científico-tecnolóxiea, que está a foicia.r . mi mida . '.'Nov;:i Esqt,ierda'"'·, que .se. expresa a través de un ha trí- . 

do nes,ta acele:rada· e conflitiva etapa que .estamos a vjver, de 
transic-ión ou renacimento ?" 

I. 

.. MOVl.ivlENTOS NACIONALITARIQS 

Tan-se o~servado que existe, non obstante, unha lagoa 
impoTtante entre os teóricos da den.ominada "Nova 

1 

Esquer
. da"': a que atinxe_ aos movimentos nacionali~áríos. Mais isto 
· non. constitui ' un gr·a.'ve atranco, por quanto ~ lagoa pode en
cherse faci.lmente desde os princípi<;>s feder~li~tas do socialismo 
libertário. O mesmo .Castelao considerava que ·a autonomia non 
resultav·ª allea ~s c.o.nceicións do~ anarquistas, a partir de-unha 
óptic¡:a maximalista. Mais os .anarquis.tas galegas non asumiron 
esa !'bita ... ~ · -. · 

. -
Polo que parece, os pr~supostos federalistas do anarquis-

mo adoecen de unha formulación· abstracta, que efe.rece 'sérias 
dificultades .para adaptar-se ás condi_dóns obxectivas e concre
tas, coa finaÍ id;;¡de de tránsformar a realidádé de un xeito efi· 
caz e operativo. O anarquismo tradicioñal -incapaz tamén, po
lo que parece, de asimilar as reividincacións neo-libertár ias
está .a relegar-..se .máis ben a ~n testemuño idealista, ainda que 
vivo e com_bativo, da 1:1topia, ao situar- se constantemente fara 
~~ trasformación cohcreta da história . . ó que non excluí que 
devan reactualizaren-se tamén ciertos presupostos do anarco
sindicalismo, cara o desenvolvimento de un novo sindicalismo 
revolucionário. · 

· Mais tamén para os partidos da esquerda t radicional os 
denominados "'sub-nacionalismos" presentan graves dificulta· 
des no que atinxe á sua asimiJación, como está a pór de mani
festo a realidad~ do Estado español. Por outro lado, entre os 

· moviment-0~ .ñacionalitários de carácter "sub-nacionalista" - os 
que teñen luga~ no contexto dos Estados-nación- tende axe
ralizar-se a definición de "marxistas-revolucionários", diferen

_ciaren-se da -esquerda tradicio_nal. As graves crises do PCE, ori
. xinadas pofos mcivimentos nacionalitários do Estado español, 
son .un claro exempla do carácter conflictivo que estes ll e pre-
sentan á esquerda tradicional. 

Cumpre ·preguntarme-nos, non obstante, se a defi nición· 
· de "marxist~s-revol1;.1cionários" non implica unha red undáncia 

nos seus termos bu, o que parece máis lóxico, const itui o prin
cípio de unha· revolución da esquerda tradicional, a longo pra
zo, éara conceicións non autoritárias, máis ou menos libert'á-

.. rias, do socialismo. Por outra parte, o cadro de esta -nova orien
tación. fica comQletado ao ter que asumir a 'esquerda tradicio- , 
nal, ainda que.sexa de un xeito limitado, os movimentos socias 
periféricos que hoxe ~·e moven entre certos sectores "désencan
tadós". 

. ' 
ALTERNATIVA LIBERTARIA PARA GALIZA 

Os pavos ou peq.uenas nacións oprimidas polos Estados 
tradicionais forman parte tamé.n, desde unha perspectiva liber
tária, dos sectores marxinados poJo sistema capitalista, desde o 
ponto de vista material e cultural. Neste sentido, a lóita po!a 
lfüeración nacional in.tegra-se entre as reivindicacións radicais e 
de carácter marxinal que,. xunto cos traballaqores non -cualifi
cados, movimentos autónomos e correntes contraculturais, 
constituen os act.uais axentes de maior potenciaL revoluciona· 
río, asi cGmo os fundamentos e valores mais claros de unha so· 
ciedade ou civ¡lización. 

1 

De. tuda o que vimos de dicer poderian deduciren-se as 
liñas mestras para situar unha nov~ posición libertárj a, co nce
bida cfespe e para Galiza, sen E!XCluirmos, por ·suposto, a di · 

'mensiÓn internacionalista. Tal co'nceic.ión difire, obviamente, . 
·,dos plant~xarnimtos marxistas -soq'retudo de. carácte.r. leninis- . 

ta e a'utoritário-, encanto propón a loita por un socialismo . 

. -xunt¿ coh ¿utros fenómenos sÓcio-económicoS,' .poi ítiéos tica neo-.. marxista e' libertaria·. . __ ' ·;¡, - /. ' 

e cultura.is- u'nha ~~va era . Etapq_ que nos co~duce a un ha Por out(o lado, os n:lovimento~s autónomós_ e, as d.iferen~· ·r-

tamén "noya percepción da realidade ou. v'isión do . rñundo ·e á tes correntes contracultura is que se manife.staron vigorosamen~ · Esta .nova a'iternativa libertária encan:iiñaria-se cara unha· 

. libeJtário, a iongo . prazo e ·a'través .do de§envolviment-0 dia- · 
léctic6 da história. \. 

trasform~ción da· sensibilidad-e humana. Revolución c.ientífica te durante aq~ela época e que ho.xe e¡stán a desenvolver-se, non sociedade .ve,rtebrada e pluralista, apoiañdo calquer .in'iciat iva 
qu~ implfc~ a crise do Positivismo decii;rlonónico e do Raciona"'·- · soméntes cÓnstituen u~ · elemento importante na actwal crise . · de carácter'-auto-xestionário nó marco dé unha Confe;ideración 
lismo · Mecanicist~, cartesiqno, que profesaron .· os ilustrados de · val~re_s, .mais que. a Sl!a asim ilaci.ón' i<;leolóxica plantexa . sé- ·, . ·das Nacións· l·b.éricas e den;ro do . p 'roxecto futuí~o ' da Cohfe·. 

. ~urgueses. _,Mais ·de ambos re·sulta fam~n ·deudora a doctrin'a .. das dific~ Ita des á esquerda marxista : Trata-se de. un· cónf!icto de ración ._·da~ Nación; Ibéricas ·e den:tío do proxecto futuro da 
. marxista. - - que ten muito que- ver cóa actual crisé de militán~ia; o ., pasotis- Confederacióñ 8as rNaciÓns Europeias, que xa anticipou · 

mo •xuvenil, o alonxamento dos intelectuais 'e o desencanto ·de Pr9ud.hon.~ Consid,eramos·, alé~ .diso, ·que. a mesma estratéxía 
'Así, se. h_óxe fa lamos de ·"materialismo dialéctico", ·xa 

non podemos entender o primeiro termo desde unha conéei
ción mecanicista ; nen . o segundo de- mane ira dogm~tica. E:vi
.dentemente( a '.'in-fra~estrutura económi~a" ' posur un carácter 
determinante, desde un.ha aceición dialéctica, mais no~ pode
mos ,afribuir_-lle, de xeito reducioni~ta, ·uriha nat~rez~ determi
nista, run sentido liñeal ·e cartesiano. · 

Nen . meca~icism.o, . nen e'corromicismo. O . materialismo . . ~ 

meca_nicista ve-se superado · pola história e a lóxica dialéctica 
-xa cÓñecida polo mesmo pensamento pre-racionalista- apa-
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amplos -sectores da ·sociedade. internac,ió.nalista " somente pope ter hoxe sen,tido desde pre· 
.... ·· · su_postos -federalistas, defendidos desde a s~a orhe polo so-

A mésma-caútela ideolóxica do · ~uro-comunismo, funda- cialismo libertá0o, que terán c;le adaptar-se ás condicións ~b-
mentado nos princípios gramscianos, ; resulta tamén uri meca- xectivas de cada pÓvo e zona xeo-polít_iéa', tanto no que atin· 
nismo efe-defensa. Pronunciar-se~ ante certos fenómenos , sóéio- xe á formulaeió~ teórica cdme ·á sua aplicación práctica,_ª!'.ª. 
cultura is e ideoloxias de hoxe, supón asumír unha crítica dó - . vés de unha .nová praxe social que supere a clá~l.ca contradicion 
mesmo marxismo para e.nfrefltar-nos con p~esuposto~ .de ,Cá: existente entre marxiSm,o, e anarqÜismo. 

1 

, 

· · · · · ·· ··de 
rácter libertário. A teoría de Gramsci, con feíto, parece conce- Cons'tantino .Rábade e membro das ·comisions 

- blda para unha etapa de tra~siciÓn. Fa-cer "po.lítica-ficción", · Poli'.tica · e Investigación do Colectivo libertário 

_pórtanto, resulta herético. Mais~ la~é que_. ponto no~ é necesá- ' ZONA ABERTA. ' 
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Segue . sen-chover~ ~ Manifestación · do· dia 15 

0 próprio Cardenal Prim~do atopouse na "obriga" e 
"necesidade" de organizar u~ha procesión de.:rogati_va_para 

' que as chúvias cheguen po~ fin á ·mitade Sur?º Est~do e máis 
á conc~ do Douro, que tan tal.tos andan 4e ~uga. Na sua 
. alocución exéusouse .como· boamente po.ido a prol d~ .facer - -
ver que non eran aqueles uns titós pasados e que a ceremónia ' 
relixiosa. ia moito fuáis ~ló da supers~ición pa~a na f~ solicitar 
a tan necesária auga. · · . · . 
o dado seria tan só anecdótico noutras circu~stáncias, mais a 
sequía que pad~ce grande pa~~e oo E_stado Español está · . 
motivando mo1tas especulac10ns en todos os terreos. ·Mesmo 
en Sevilla,. a primeiros de se~ana, cairon unhas pingas que . 
·foron máis esperanza .qut: realidade. · 

Con todo, .a maior parte das 
colleitas xa se perderon e o 
pouco que me.dra non alcariza 
tallas coinerciais. Agora mes
mo. a maior parte dos embal
ses están na quinta parte da 
sua capacidade e hai ruáis de 
cen pavos en "Alerta Ro xa" , 
que ven ser a forma oficial de 
calificar a aq uelas vilas que xa 
están, na práctica, sen auga e 
sen posibilidades de tomala 
dos seus próprios manantiais 
habituais:· 

REUNIONS GUBERNATIVAS 

agrícolas. Con isto córrese o 
risco de desatender o aspecto _ 
sanitário e de abastecemento á 
povoación. 
D. - Acometer con urxéncia as 
obras de· captaciót:i de novos 
(llanantiais e transporte das 
augas posfbeis. Semella que xa· 
sabian onde vai haber auga e 
que só hai que ir aló a collela, 
cousa de dous ou tres 'dias. , 

E. - Información en -todos os 
méios sobre medidas de. aforro 
da auga e as c9rrespondente13 
.sancións para quen ás incum
pla. 

Nun acto moito máis dem~- F .- Suspensión temporal das 
góxico que outra causa, reu- actividades que poideran ser 
níronse .unha morea de altos c.ontaminarites en · augas de 
cargos da administración na sé consumó. Con ist-0 por fin van 
do Minist~rio de Agriculfüra e conseguir os . ecoloxistas p~-
Pesca o pasado dia 16, luns, co . char, ain.cia que só sexa por un 
fin de Ver · toméfr as fnedidas tempo, todas .as fábricas GOn-
oportunas .. -para paliar a seque- tia as que veñen loitanélo hai 
dade . · moito ~empo por contamman~ 

Asi, os minist~_os de Obras 
Púi!llcas e . Agritultura, xunto tes. 

G .~éoordinación de toc:los .os con outrns altos cargos tom.a- ' -
han as seguintes determina- dép-ártamentos par.a tratar ·do 
cións. mellor cumplimento de.stas 

111edidas. -Ou sexa, qear unha 
A.-Acelerar as obras 'en cons: comisión e,. como senipre, non . 
trución para in'crementar a dis- facer nada . . 
Ponibilidade de recursos. En 
nengún _caso -falan .. de cántas -. . Asi, terán -qtie esperar os ha-
son nen cándo é .a data ·filáis bitantes da zona afectada que 
Probábel de remate. cli~va .pronto ·e .moito, xa {fue 

.coas medidas tornadas polo 

?ola paz eri Madrid 
. . 

A concentración pacifista·convo_cada p.or máis de duasc~ntas organizaciónS<poÚticas, -sindic~iS, 
cidadanas,, ecoloxis.tas, .fen:iinistas e persóeiros do .mundo da cul~ura, foi un éxito de participación. 
.UCD e máis AP non apoiaron o acto., ao parecer por"'ll.oÍl identificáre.tise co lema da c_onvocatória: 
Dous temas que non estiveron.~na pancarta· convocante., .foron, sen em\jargo, grandes prptagonistas 
do acto. O Non á entrada na-OTAN que saia de todas as gorxas -foron quei,madas ·várias . 
bandeiras dos Estados Unidos- e o Non ao golpismo, que latexaba acóchádo nos corazóns dos 
ali. presentes,; foron os máis · ~portant~s. deses temas aos que nos referimos. -

.. , A xente ariimáuse a partici
par a pesares da nota que o 

' Gobei:no Civil difundira nos 
meios de comµnicacién, · suli
ñando posíbeis incidentes e a 
co"rrespondente resposta poli-. 
cial. · A concentración cele
broµse d~spois · con-· absoluta 
tranquiildade . e organización, 
ademai~ de nun gráñ ambente 
creado . principáiménte . polos 
grupos qe música, charangas e 
disfraces (houbo q}len se dis-. 

· frazou de tanque da segunda 
.guerra múndial) . Mais ainda 
houbo outras dificultades, que 
se poden advertir . no' fe~to de 
que o acto ti vera . carácte.cde 
concentración e non de inani
festaéión. O sítio elexido para 
a mesma foi · continuamente 
denegado· polas aütoridades 
deica que se chegou ao acordo 
de faceto caseque iürs aforas da 
cidade. Pensemos que a con
centración -frariq uista ·_do -20-N 
se vai celebrar iro mesmo cen
tro de Madrid. · 

MUSICA E DISCURSO~ 

O acto', que durou- mais de 
tres ,horas, estuvo vixiado a 
·certa distártcia · pola policia; -
desde . ~uas e tellado.s próxi
mos, coas armas a punto, servi-· 
ron cf e ·co'n traste aos -berros e 
pancarta~ que ped_íán 'o de~ar-
me e mais a páz. ' 

As intervencións de- Rui.z 
Gimenez, Felipe, Gonzalez, · 
Alberti e outros, int~tcalá.ron
se coa música -de Leño, Topo, 
Suburbano, Luis Pastor,. -LÚis 
Eduardo Aute, Victor Manuel, 
Ana Belén, e ao . rematar, de 
Miguel · Rios, co seu - "Himno 
da Ledícia" acompañado de 

' todo o.público en plan coral. 
. Só se fixo notar un asµbío 

xeral cando Ruiz Giménez,. fa- · 
latido da paz, di~o .que tamén

. os militares ·estaban por ela ·e 
.que seguro· que alí 4abía moi

.. tos. No tocante a. Fe,lipe Gon"' 
zález, · só r~cibeu un pequ~no . 

, abucheo, pro.pinado · por uns 
centos de anar:q uistas -que asis
tian ao acto. Na tribuna dos 
político's, estiveron presentes, 

· Carrillo, a J;>asionária, ,moi,,per- · 
to · cle ·Pilar .Bravo e de Carlos 

· Alonso · Za'idivar, - que . son al-

:• 

guns dos recentement~ espul- e aglutínadores na · campaña 
8ados do. Comité Central do . Anti-Otan na ~apital do Esta
PCE. · ,.. · .do. ~sta . discriminación foi 

C<?n . posteriotídade a este moi prote_stada . publicamente 
_acto, foi · moL contestada. a ci- por , grµpos . como o_ MCE ~ 
fra : de setenta-e cinco mil a sis-. ruáis LCR, ademais de polo 
tentés que deu o Goberno Ci..: próprio "Comité". O Goperno 
vil, ·- durante o desenrolo do - Civil, tamén tentou de poñer 
mesmo, os presentadores de dificultades a estes grupos, ain-
Radio.- .Nacional, Carlos Tena da que ao remate , a concentra:- -
e mais .Luis .Del Olmo~ que ta- ' ción p-adfista que tentaba de 
'mén presentaban· o acto, fala- ser a réplica' española a óutras' 
ron· de médió millón, cifra que · xa celebradas , noutros paises 
tamén é algo esaxerada._ · - _ de Europa, chegoµ a discurrir 

OS DISCRIMINADOS 

' Na ~oRcentración, convocá
da baixo un lema moi xenér:ico 
e -asumíbel por ~ectores moi_ 

·_amplos, non foi . nembarg~tes, 

tan unitário como po.ida pare
ár. O PSOE ·negárase ·a ~cep
tar entre os convoqmtes ªº 
comité Anti-:Ot~n .. . de Madrid; 

_coledivo· ·aberto .. que. está sen
do un dos grupos máis activos 

sen incidentt;s · e . :cunha . parti
cipación masivá . 

E . significativo, poJ_. outra 
banda~ que nunhas ' datas .in

. mediatamente · anteriores ao 

. 20-N, Madrid apare.za, por pri
meira ·vez · dende hal: . varios 
anos, euberto de c.a~€i§ perte
necentes a. grupos e -:,tJai-tidos 
progre_sistas. A dereita parece 
estar v~lañdo armas. 

- VEIGA TABÓADA 

B . ~Manter a xestioñ ' da aliga Gi0berno pouco ·m.~is que levar 
,disponíbeL · · - ·. t .'auga· en · cani.ións, -como xa es- · 
C .. - Critérios de . prioridade de tán· a facer nalgures, van reali-

Santo 'Domingo, 9 
Tlfnos.,: 225461 - 224458 

suministro de auga a "traballos zar. 
.-
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Repfesión institucionalizada: 
~ 

' -

O modelo turco 
o 13 ' de setembro do .ano ' -- """.._, 

pasado e por tercerra ve~ nos . ~ ..:..1 -
últimos vinte anos, o exercito - >··- --....-/-\" 
faciasé .co poder· en Turqliia. I · "· \ 

· Despois de depofter· ao inestá- ; .1 .J 
bei' goperno de .Suleirnan' De- , _ RUIVIANÚ~. \.... . . _..,, 

u.R.s:.s .. 

. mir.el, os xefes militares tur- "\ ' ' - - - - - - -· - - . - ~ ·. 

~~a:º~!:~~d~r~~~~~e~~~'. 'v~ . /' ~~· ~;--,4;.~jfe,?!~3 . . -~>~.-----_ 
sello de Seg4ridade Nacional e 
xustificaban ·a sua acción co 

· fin de ,·'preservar a integridade 
do . p.aís, asegurar a unidade e 
coesión nacionais, previrt unha . 
posíbel · guerr~ civil, restahle~ · 

. c·er a aut9ridade .do Estado e 
· ehmínar · · éanto entorpece . o 
· funcionamento -normal do ré
~ime demoérático" . 

'Pasados . 400 dias .daqúela 
·data, estes 'son · O$ .resu1tadq_s: '- '\ 
continuación da agravada crise \ . 
económica e do aumento do · . . . a ~ c:e.. _ ' 
paro, cerca de · 35 . mil" presos . supuman· par<;l estas ·µnha ve1y Os estímulos decisivos e de- ·aade de Turquia, en terminas 
políticos, - unha centena_ de taxosa: inversión ·· de - capitais t~r~inariÚs _pata á interven- que ~ preservasen ao mesmo 

· ·condenados á mo,rte, e un pro- .con altos· di~idencfos ao esixrr' ción0t1nilitar fqton, ·po~ - un fa- te.mpo o seu papel de bastión 
xecto de "apertura~ ' elaborado . ·_ cómo .contrapartida que sé' li- .do, o ·fracaso das conversas oriental da OTAN,. convertiase 
·polos xenerais qµe . carece da mita-ta a actividade· do sector -~ entre os principais forzas polí-:- · na priorid~de máxima para a 
roáis mínima intención de re_- . estatal na ·economia do ·país .e ticas do-_pais para tentar poñer Alianza Atlántica en xeneral, 
tornar ·á democrácia, ainda que se <litan ·v~nta~~s a'dicion_ais ás. fin a t1Sta delicada shuaciót~,é, e ·para Washington~ en particu-
só · sexa· formal. .- ·¿ Onde están corporacións t~~nsnaci~m~i~. poio outro; o éxito alcanz~do · laL · . 
os valores que .di defender a polo -Partido Republicano Po-_ 
chamada allanza para a defen- A prol9ngada inestabilidade . ·pular de -socialdemócrata Bu-
sa do "mun.do libre" , coñecida .' económica víase paralelamente len Ecevit, c:o·a axuda do. Par-
vulgarmente polo noi:ne de ·, agravada poÚi: · inestabfüdade tido de Salvación Na'cional {~-
OTAN?... · · po1~Vé<l:, ~aract~rizad~ no fun- lámico ), en preiéipitar a renún-

Para ~ntendeÍ realmente ·o <lamen.tal por ·unha. paralizante cia .do entón m.lnistrQ de Asun-
proceso que se desenvolve ~n . disputa interna' no seo d·a coa- · tos Estranxeiros sobre a acusa
Turquia desde hai 14 meses, ·, lición dereitísta gobernante na . ción ·de "seguir unha :politlca 
hai que ter m_oi. en _conta-a sin- que se appiaba o fd.iit poder ' demasiado pro;Üccidenial e 
gularidade de que é _este o úni- do partido ,do. primeiro mi- pro-israelí". Especialmente es-. _ 
co · país do Terceiro Mundó. ñistro ; · D~mirel (Partido da te último feito _facia vulnerábel 
que figurá entre «?s membros XústfoiaY X.unto · co Movhnen~ ó _pápel de Turquía como p_o_s-
da · OTAN é que ademais é o ·to · Nacionálista (de · estrema - to avan.'.rtdci' da OTAN _no su-
tapón entre Europ-a Occidental d_ereita -~ orga:qiZador .de gru-
e o Cercano. Oriente, e o centi- ·pos Úmados parapü_lici~is sirrii- . 
nela 'cta Alianza Atlántica no Jare·s· á. "Triple"A)' arxentinaL 
flanco suroriental. qu~ ten co- Est'e .feíto, 'engadido á caréncia l 
mo fro'nteira á Unión Soviética ·de tepresentatividade·, despre~- ~-

<leste europeo. · 

· UNHA REXION VITAL PRA 

OTAN 

e ao Irán ... Non : obst~nte, :~o tíxio e _imposibilidade , de go:. ' -
' seu antecedente hai que situa.: : -. f>ernar ~por non 4isp?ñ~r no ', Esta '.. precipitada _carteira ca- . 
lo -na decisiva · e crecente de- ·· Parlamento . dunha ma1ona se- ra ó "caos" ná que se sumerxia 

·· -bilidade -do· -sistema de poder · gura- por párte do ·Partido da . · apuradamente ün dos "puntos 
vixente deica . entüri, minado · Xustída, ·asi· ·como á devasta·-. 7

,. ffa.cos" da OTAN, coincid.it~do 
por unha doble cris:e~ económi- dora . escalada terr:orista '\ 2.0 Gun momento-no que ~.os s_eus 

. ca e polítka, para· que parecía . ·mortos diários) protagonizada arred9res se · desenvolvían 
impos1bel atapar solucións no " · por grupos maoistas e ~ de es-.- aconte~ementos contráFios áos 

· ámbito dun goberno ciyil. tremá dereita- coa que se da_- · i'í1tereses dá Afianza occiden-

KCRIS-~ DETONADOR DO _ 
'' ' 

GOLPE 

No · campo económico: as .· 
componente~ · da cr~~e inéluian 

ba pretesto ás auto.ridades para tal; conve~tían. p~a esta; e én ' 
_increment.ir· a·s represións e especial para · .os , EE.UU., . o· 

' resfrinxir os dereitás e liberta- "caso '. turco" nunh;;i. cu.e_stión 
des fundarne'µtais e se iba pre- . de .máxima emerxéncia." 

O triunfo .. da revoluéión ira-
"ní - ao temp.o que revitalizaba ·. 

. P9r .e'sta razón, cando se 
produce o golpe -anunciado 
antes · én Washing~on ·que en · 
Ankara, e· ao dia' seguinte de 
que . o -xefe das Forzas Aéreas 

. _ xeneral Tahsin Sahinkaya, re-
· gresara dunlía "vjstfa técnica" 
á . cap'ital . norteamericana-..::. , 
que haberia de favorecer un ré-
x~e "forte" ," ditatorial, e que 
traería consig9 a proibición "da 
actividade política e sindical, a_ 
.supresión do dereito de folga, 
miles de . detidos, condenas· -de 
morte ,' a dirrilsión de todos· os 
alcaldes e concellais e ':l sua 
sustición _por militares e tecnó
cratas adictos ... , todo~ os paí-

ses occidentais ab&tivéronse. de 
· condealo , obliagados a acepta

. lo. como ''un -mal menor", ao 
· tempo que o daquela presi

dente dos EE.UU., o "demó
crat~" Jam~s· Carter; calificá

. bao de "golpe bon". 

UN SOÍO CAMBIO:. 
_<I 

AUMENTO DA ESCALADA 
REPRESivA- . 

· unha deuda externa de 18 mil 
millón.s d_e ·dólares, -unha infla
d ón cunha tasa anual do 11 O 

parando a . xustificaciqn drin 
· futuro golpe, ·son ós elementos 
priñcipais' que, consid_e-ados 
no seu co:qxunto ·explican por , 

_ sí só1ós a entrada en escea dos . 
o islamismo riqs ·paises nmsul- Coa idea de diferenciar o 
máñs:- privada aos E~_.Ul).,do seu_ golpe dos ·modelos_ clásicos 

militare·s tur~os - -r -por cen, un· catastró.fico .. ª~~ 
·· mento do ·desemprego situado · 

nun 14 por cen :(mais de 5 mi- - Désde . xeít o_, .. os.- xenerais . 
llóns· · d.e- •desemp.regádos), e _turcos apro~~i"áronse do pod~r . 
tú1ha caída en,. vertical especta- . para pre.servar os intereses. v.i
.cular . dos salarios, todo - · est~Y tais· da Alianza Atlántica no 

. añadido a· un-h'a detida e;;terior '' área, ameazádos pola inest~bi
que ultrapasaba con · moito os "lidade que imperapa ~ sobre o . 

, 30 -mil millóns de dó.lares~· Tur- · _goberno de Defofrel e pofo au- . 
quia vivía· a "crédito'' , dun xei- xe do movimento de · -I nspira~ 

- to a,rt ifidal, .gráci_as ás cons- " ción bposicionista q ue cuest!o-
tantes inxecions Jinancieiras na.ba a · occidentalización do 

que . deica entó.n fora º· seu ' ; no asuntü · óu dunha reprodti-
·principal _ xend.armé no .Médio ción das tradicionais ditaduras 
Oriente, ao mesmo tempo que latinoamericanas, ·Q grupo mi-
estoupaba no Afganistán · o ,,., 

-litár · encabez~d9 . por Evre, conflito que, cµhpinaria coa_ Ü1:~ 
· . . aparte de negar- esta · circl¿ns

. te'rvención da · URSS. ,Por ·se is-
- táncia, tratou de proxectar rios to fora _ pouco, inten_ sific~oase 

seus prirrierro-s días de goberno 
a viruléncia do enfrentamento · · · 

unha . imax'é Il.l·áis ou menos . árabe-israelí despois do fracaso 
de Camp David co_mo fórmula · progresista e' _· neutralista, pro-

·ae · pacificación na r~xíón... . me·tendó u1.1 in.mediato proce

d~s poténcias. o-cci~entais, que. _ país. . '.C~n. est~ panoram~, a -~~tabili-
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só de democratización · e .ó · es- -
treitamento .das. refacións · cos · 

·países veciños; 
· · .Estas :Primeiras promesas 

engadidas a · anterior traxectó 
ria histórica n_acionalista· da 
FF .AA~ turcas, bastante inde. 
p~ndente da Alianza Atlánt' . 
ca e . que contrnstaba . máis d 

; que coincidía ·cos interes~s d 
Occidente· ·(Washington no 
viu con agrado o derrocame · 
to, e-n. 1960, de A.dnan Mend 

res, fiel amigo d~ EE.1UÚ.; ne 
recibíu eón s~tisfación ·a not 
cia do levanfam.ento militar d 

· 1971 contra o anterior gobe 
- no de Demirel) , xeneraban ce 
·tas expectativas en torno a 

futuro inmediato deste paí 
mediterráneo despois da ació 
dos militares. 

Pronto se desvaneceron .. t 
Este primeiro xogo de aparién 
cias .non podia resistir á opció 
seguida polo novo réxime d 
ditadura de . Videla- asentad 
nos pilares do neoliberalismo . .,._ 

imposfbel de aplicar en cal 
quera país sen unha forte po 
lítica represiva. Opción -prin 
cipiada polo anterior gobern 
"democrático" coa proclama 
ción do chámado "program 

. de e_stabilización" - que s 
concreta, nos seus aspectos xe 
ner~is, en r~ducir á nada os or 
ganismos planificadores do Es 
tado, en espoñer ao sector pú 
blico ao "libre xogo" do mer 
cado, en orientar e supeditar 
economia cara os créditos d 
Fondo Monetário Internado 

nal e das poténcias estranxe· 
ras, destinados estes últimos 
reforzar e vencellar ªº país ªº 
plans militaristas destas ( é' sig 
nificátivo neste senso o acord 
turco-norteamericano ao tra 

vés do que, como compensa 
ción a un crédito de 400 mi 
llóns de dólares · anµales, o 

EE.UU. adquirían o · d~reito 
utilizar 26 bases asentadas e 
território · turco) .. . , Opció 

que, en fin ~ so é posibel sus 
tetar cunha represión fero~ ca 
ra as forzas .progresistas e co 
eliminación dos dereitos fun 
damentais do home. 

O . , proceso. ou "mode.lo' 
turco é só . -ún d:Os rnoito 
exemplos qué desenmascaran 
pretendida . r~zón de existir d 
OTAN, basada na "de.f ensa ? 
soberanía populaJ en Turqma 

ao través da prescrición const~ 
. tucional (extremo que nin sr 

quera os x·eherais golpistas gre 
gos cónseguiion · obter) ~e_l~t~ 
as permanentes contra?1c10n 
da Alianza Atlántica as1 como 
a s~a innata agresividade e de~ 

· , · , · ele· menta1s .préc_io cara os ma~ . 
derertos· dos pavos. 
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RUAS 

·A crise. do· peportivo 
'' 

A xente xa iba preparada. Unha pancart~ ri~n se fai nun pá~tido e tan. pronto como empezar9rt os · · / 
"oles" ao xogo do Elche xa se comenzou 3 exibir alg-únha que <licia.: "Se non queres acab?r coa 
afidón, non deixes,que· Martinez coma aqui o· turrón, e . o~ ·dem~is, ·a- loitar~ oú deixamos de pagar: 
aupa Deportivq".. . · -. · ·. · . . · , · ·· · 
Isto pódese considerar o final du.nha ringleira de desacertos propiciado_s polo entr~nador 
coruñesista.e dos que é en boa parte culpábel a directiva. Os afeizoados pregúntanse agóra: ¿será 
0 comezo dunha recuperación?. · · 

Nos partidos que van xogados da presente temporada, vense dando unha constante,moi sinto
mática na marcha do Deportivo: ·gana e xoga ben fóra e decepciona na casa. Malestar na planti
lla? ¿enfrentamentos entre parte desta e máis o entrenador? .... 

Cando un equipo anda mai totalmente o~ papeis, ,deixan-
a solución máis rápida é cesar do xa os resultados aparte. -
ao entrenador. O Deportivo Nas once xornadas de liga, 
non iba ser menos. Cesou a que se celebraron e na conse-
Martínez nomeado a Rodrí- guinte pre-temporapa foi in-
gue_z Vaz, que entrenaba ao capaz de conxuntar un equi-
Fabril, para preparar ao pri- po e crear un esquema de ~o-

. meiro equipo, anque andan, á go. Iso víano fodos os que 
· caza doutro técnico para diri- iban domingo tras domingo ·a 

xir ao Dep.ortivo· senda o pro- Riazor. · 

.a culpa ao entrenador:Taní.én o 
xogadores a teñen, ·é_ ináis, son , 
~s culpábeis fiñ.ais: · 

r, 

Os afe!zóados prngúntans~ . 
por qué en Rfa.zoi non xogan 
como -o fan fóra. Non se- lle 
pode achacar ao exceso -de re_s-. 
ponsabilidade nen ªº medo ªº 
público: Algo máis debe haber; 

blema económico o que lles Por outra banda aí estaban O ano .pasado xa se dixo 
dá atrás na sua contr:atación. as fichaxes, recomendadas por desde estas páxinas que reina-

se bvn nós somos contrários él e que agora non xogan. Aí . ba un gran descontento dentro~ .. 
á rescisión do contrato co en- ternos os exemplos, por poñer da plantillª- co·entrenador, sen-
trenador como métod9 para os máis sonados de Perez Du- do ós máis descontentos os · 
sair dun bache de xogo, tamén rán ou Meyer, que o domingo · xogadores de_ canteifa, che-
é certo que esta vez parecia cando- entrou · sustituiildo a gando a afirmar algún pub1ica-
concurrir todo para que a me- Castro, un dos menos desacer- mente que certos. xogadore_s 

'1--

dida fose tomada. -tados, foi o princípio do fin. repartian a prima co entrena-
Asi mesmo son constantes .. dor con tal que os metese. 

Vexamos: . · os .tratoques. nas alineacíóns e · 
Aparte de que o público . nos pastos, deixando fóra in,. Só existindó un enfr~nta-

nunca estivo de pa:ft~ de Mar- _ comprensibelmente . a homes me-nto .entre parte da pfaritilla 
tínez, in.da . que unhas veces · que 0 ·estaban facendo ben, tal e o entrenador, se pode enten~ 
pode ter razón e outras ·só bé- e 0 caso 'dé Lolo, que a pesares der o feito de -_que se esforza-
rra por berrar, e -o entrenador, _de ser un dos m~is destacados _·sen. fóra e na casa no suaseri -a 
xuntamente co árbitro~ é o seti sempre,,, nunca pareceu gozar _camiseta como tiñan que suar, 
favorito, o cert.o é que eles son do favor do entrenador. Outro motivo polo que a ·directiva· 
os que pagan e os que man te- . tanto parece pasar. con Xosé · · -decidiu : sáhcionalos cunha 
ñen o .espectáculo ª<? que al- Luís, con mo_ito; ¿ mellar xo- multa d.e cincuenta mil pe_se-
guns aí.r~da lle seguen ~ chaní_ar . ·gador es.ta · temporada. pero tas. 
deporte. O público era unáni- que' sempr~. estivo falto da ne::- _ - Algtins· afeizoados· · pregún-, 
me: estaba contra Martínez, cesária confianza. As fichaxesj tánse se . esta· forma de xogar 

' pero xa· non este ano, . senón sobre toqo as .procedentes ·do. en Riazor nori_ ·seria unha-Jor- · 
que a.temporada última xa vi- . seu a-ntíguo club, 0 Sabadell, ma de boicot a_o entrenador e 
ña mostrando a sua disconfor~ · tiñan . que .xogar partidos-. án- asi conseguir · a· sua ·marcha. 
niidade , coa .maneira de actuar _ q,~ no campo _non demostra- Todo pode ser, como tamén 
deste pr,ofesion~l. . . ' rl . . que a directiva . unha vez.'máis ran na\'a, . . . . 

Por outra banda e;a evide.n
te que o ~ntrenador ·pe~dera 

PERO 'll;AI M.AIS CUI,,PAB~ES · 
; ' 

· Pero non só se lle p'ode botar .· 

non se entera de nada coino ·xa 
é habitual. 

PUCHEIRO 

¿Por qué uns · deportes son minoritarios tanto a nivel 
- de priÍ-cticantes como de espe_ctadores e, eses mesmos .-de
porte~, noutros paises ,arrastran ªriadas de xerite?~ ciecia
nos o outro· dia unamigo. , 

Tan.tó o deporte como a cultura, da que este é parte . 
infegrante, _e~tán suxetos a unha série de condjcionarttes e 

- determinantes que veñen marcaélos, -en primeiro lugar, polo 
sistema económico imperante e, logo, por unha séne de in
tere.ses en consonáncia co sistema no q'ue se vive. Intereses 
qµe fan variar ou1ras constantes da influénda, como son as 
xenética,s, as climáticas e as xeográficas e as económicas. 

O sistema imperante trata dé adaptar todo en 'ba8e ás 
_ .suas mir~s supremas. 

Tanto o capitalista como 'o socialista coinciden nun 
obxe<;:tivo: a sua supe.'rviv~ncia, para -diferenciarse logo, xa 
que mentras que uns persiguen a plusvalia, o qutro tenta· 
conseguir a igualdade_soeial. · .. - -

Con ·estes princípios básicos explicanse as duas fon~_as, 
cio deporte: espectáculo-lucro-aline.ación e o deporte de 
masas -ben. social- competición; así como os pµlos a de-
terminadas manifestacións deportivas.. · 

. En ·Gaiiza - sistema capitalista imperante- país colo;:
nizado pesan'" moi pouco as raz_óns secundarias. -

._ En primeiro lugar impuxeron uns deportes alleos á 
nosa realida~e nadonal pata facer .desaparecer aos .popu
lares, feito indispe.nsábel para· a asimilación dun povo, co~
binándose esta introduéión de deportes foráneos coa _sua 
utilización como espectáculo alienante.· 
. A isto· hai que engadirlle outra série de factores como 
son o do deporte -cómo diferenciación de clase; factor im
portante para manter o sistema dominante, e a potencia
ciól). daqueles dep~:>rtes que por ser máis propensos ao es-· 
pectáculo de masas, g~{ coino a' interrelación dos indiví
duos. para convertilos en "hinchas" e así poder sacar máis 
b~nefícios ecorióínicos directos ou indirect9s, cuantifica-· 
do's .estes'últin).Ós.n:un meirande:peso socia[ 

Así, ·nestas análises da nova tempada que remata de co
menzar nos· deportes que máis 'peso so<;:ial teñen, ·que non 
quere decir-1}ue ·sexan os deportes· que_ mellor se adapten a 
baliza,--definida ._no senso máis amplo da palabra, quedan 
· reieg~dos algüns .. que por d~reito próprio debían qe estar_~ 
pero qu~~ hoxe por . hoxe, só .moven. un núme::ro reducido . 
de cidadános. · · - · · · 

Agora ben,_.non se íwdeñ esquecér de dous deportes: 
balonmán e hockey 'sobre patíns. · 

_·E . o primeiro -ún dos que máis· importáncia ten nos 
paises socialistas x~ que está consider~dQ dos mái.s comple
tos e menos caros, así co.mo por ser o número de practican-
tes o ideal para dese.molar un pe!Íecto equipo. · . 

- En' Galiza non podemos dicer que teña gran implanta
ción, tendo . que facer f~capé, unha vez máis na falta. de 
instalacións e monitores axeitados, co~o no caso do- balo~
cesto. · 

O Académia Octávio parece que atravesa por momen
tos difíciles, dos que xa non é alleo, ao basear a sua exis-· 
téncia . nun só ·home, que polo demájs quere ser aino e Se- . 

- ñor de todo e riori-permite. infromisións, anque tampquco · 
~ se ·lle· pode regatear o seu rÍiéritq e traballo. ' 

Os ventos non parecen ir demasiado favórábeis tam
puuco para outras instfrucións como o·_Universitário ou o 
Teucro·._ . _ -

. En _sunia un pórvir bastante ·oscuro, sobr~· 'todo se se 
ten en coilta o abandono a que está sometido o· deporte ~ó , 
ensino. 

Áo outro deporte que qeuremos facer mención, ··o)Íó
ckey, está atravesando·- un espellismo en Galicia 'co Liceo 
Hoc~ey club como motivador. O interés é inusitadO-·p~r un 

· · deporte antes descoñecido para o gran ptíblico e que -agora 
acude por mille_iros a ver os .seos partidos; os practicantes 
~sceqden . en número c,lia a ~ qia; pero faltan as esttDtvt~$ c;i,
nalizadoras destas chrrent'es ')lle c.onvirtan o entusiasi\la ~ 
práctica · deportiva dtária. lJnha" vez máis, os qu.e tefien a 

-resp~nsabilidade oo~, e.stán á& altura·s das distáncias. · · 
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Satanás existe, e éxiste igual qué existe Deus, e como este ten 
unha coorte de anxos, dos cales dispón pára facer -

o mal. 
· !Sto qµe parece e~t,raido dutÍha entreviita. crin sacerdote. 

son simplemente as declaracións de Manuel António Arroniz 
f . . 

"O curandeiro" como a xente do seu bárrio o .c9ñece. 
Pero el, .e rriáis que iso, el ten .·moito que dicer sóbor 

do menciñeirismo . . 
,,___:;~'----------...,.., --.. refíreste á ·sofronización? 

~¿Desde cándn ves ·exetcen
do dé mencÍñeiro? · 

- Desde . os catorc~_ ano_s 
adícome -a isto, erara que en
.tón tiña " que faceto d·u11: xeito 
informal, porque é sabido que 
durante a Ditadl,lfa, non se 
podía facer .abertamente. Des
de o ano setenta e' sete · xa me 
adiquei máis a fondo, tendc! . 
ta,JDén roáis xente. · · , 

- ¿Qué típo de: xente te_ vi- . 
sita? . ' 

-De todo tipo, desde a xen
te Ínáis humilde astra ·a. do 
estatus social ruáis alto; incru-

----:Exaoto, non¿ é , nen mais 
nen menos que iso,. penso ·que 
nese tema seguimos. os mesmos· 
métodos de Freud .. 

- ¿Qué out.ros meios empre- · 
gas no teu traballo? 

· ,__Actualmente ·os rdaciona
dos coa fitoterápia, hi§roterá~ 

. pia, termoterápia, . b~rroterá~ 
pia, radiestésia, aparte" da. te
tápia ·mer~mehte _natu:rista. 
, __:.¿E até . agora, a' evofüción 

. dqs padentes como é7 
-Satisfatória, claro . que é 

moi difícil chegar a conseguir, 
u;n nov~hta e nove por ce,nto 
d~ cu:é:acións, .pero istó non· me 
desanima. ·_ 
~ ¿Hai xente que fala de mi-_ 

lagros? - -
, -A . ver~a milagr~ non ' me · 
gost(l, posta que eu non son-

. mi' santo e p'olo tanto non poi-. 
do facelo.s, o qüe si é certo 
e que se __ teñerl dado 'algunhas 
curacións espectaculares~ -. rpáis 
nada. -

- ¿Antoniq, ti es católico? - -
- Se eu non fose católico, e · 

tivera tanta fe, non fara -~apaz 

de curar, eu- baso ~s miñas 
~uracióris na fe , e_na e~sténci~ 
de Deus. · 

-:-¿Incluso os -exof.cismos?· 
-Os . exorcismos son algo 

. so familiares cle médicos fanno 
ocúltamente para que non· se 
saiba, pero €~tes . ~on osmenos. 

·.-. ' -:--¿Qué de contan os pacien- _: 

_gue ten.en que se fac.er, p.orqu~ 
a persoa poseida ·o necesit~, 

_ e máis o exorcismo ·existe por- · 
que,Satanás· existe . . 

- ¿Realmente existe? 
tes~ Cando veñen ·pO:t primeir~ -
vez? : · ' 

-Moitos vefien con certo te- · 
. mor' pero cando empezamos a . 

falar, este desapare_ce, en'tón ~ 
o ·momento de facer. o histo.- . 
i"ial, -e hai" unha causa moi cu
riOsa, moitos deles ·veñen por · 
recomendación de médicos 
ou sacerdotes. <.. 

- ·¡De cregos! ¿ CóÍno se :ex-:
plica iso? 
. - Os ~cregos teñen moitos 

prohlemas . á hora d_e facer un , 
exoreismo' e pedir os penrti-

. sos a.o · bispaüo. Eu non teño 
que.· 'lle pedir p_ermiso a nm.~ 

· guén . . ¡Vamos non sei! de mo
. mento inda nunca tiven pro
.blemas con iso, · e se · m~ din 
que teñd qúe ·lle pedir permi
so a-alguéri, non dúbido en pe-
difo .. 

· • - ¿ ~éñen~e presentado moi:. 
tos caso~; d~ púsesió.t?-? 

-=--De auteJjtica posesión, n6n1 
pas.aran dos-· dazanqve en .todo 
este tempo, pero tainén se pre
sentan. cas0.s.de simple Psicose, 
que s·e·:resol\ren. por meio .da in:. 
duc16n. . · · 

· - ¿Qué se existe?· E.u téñome 
.... enfrentado con el -várias veces, · 

· preséntase ·de moi~as formas, . 
o que hai é que- conecelo. o _" 
que non se pode é. confundir 
un fenomeno · · paranormal, , 
cunha · posesión,' son ·duas cou-

. sas totalmente . distintas. To;
dos ~ternos poderes parap.sico

"ló xicos, Pt'.fO ." hai que sab.er 
uso deles. Por contra os pode- · 
res de Satanás teñen outro ca-
rácter. 
. "Fuxb:, : demos, - -rÍein!gos 
decrarados do home" Asi 
poderia coniezar~ {inha · das 

_,,.... sesións dun exorcismo,. cou$a , 
oculta e misteriosa ria que nós 
non . irnos- entrar, nen rp.oito 
menos xuzgar. 
- ¿Qué hai dg -certo nesta·s de- : 

clara.ciü'n.s? Iso son vost_edes o.s 
que teñen a última verba, de 
to~os xeitos dia a dia chegan , 

- tnáis . e . roáis x·ente's astra da 
. coñsulta de Antonio, se é men
. ciñeirn ou non is-O. poden deci

- lo os seus pacientes, rtós sim
. ·plemente conÜmo slle o que 
; -el á sua v~z .quixo contamos. 

- - ¿.~a:qq9 f~las da ·in~uc9~ón, · 
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.:6.. ·"A excepción que confirma a regla" .. Velaí'por unha vez e 

.... sen que sirva de precedente~ a un mandamáis traballando. 
Luís Cordeiro, presidente da Diputación de Lugo, puxa para de~ 

· satascar. un l.and-Rover, e pola expresión ·parece faceJo con au~ 
.téntico entusiasmo. 

' . .. . 

Calvo Sotefo .. dándolle consellos aqs seµs correlixionários~de aqui,. sóbor de cómo levar a cabo 
ós trámites pára a celebración-da sesión inaugural do Parlamento (}31.ego. 
- . ¡-
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.Sáa "Luís· Seoarié": 

TeatrO estdbel para· (Ja!izci 
,, 

Galiza xa ten ~nha sá de teatro estábel. O p¡lsado día nove de novem
. bro, [uns, inaugurouse n~ Coruñ~ a sá de teatrq ."Luis ~eoane"., q~e preten~ 
de escom.enzar a encher o: valeiro que neste ca~po existe nQ pais. Atrás 
quedan moitos anos de teatro nas ruas, en escearios improvisados, etc.-Esta 
sá pretende· dar un paso máis e situar o teatro e sobor de todo o teatro ga-

· 1ego, nun lugar otfto. - ' 
A nova sá, asentada na rua Alfredo Vicenti, número cinco, é un local 

acolledor, ·especial~ente diseñado polo 'arq·uitecto Andrés Reboredó ~a 
'percura dunha grande funcionalidade e dunhas ·condicións óptimas - den
tro-da pequena inverSión feíta- para poder ver teatro:-Cunha capaé:idade 
pequená -inhas duascentas cincuenta persoas-, tenta ofrecer unha gran fa
cilidade para as mtuacións de decorados e o desnivel do -aforo e perfecto. É 
un recinto teatral moderno, onde se aproveitou ~o.i ben o espacio. En defi-

· nitiva, é segundo a _totalidade dos críticos, unha gran sá para un ambiciosó 
proxe-cto. · 

Compañia Luis Seoane 

A CASA 
DAS TRES, ·LUAS 

Inspirado no Teatro de Máscaras, 
de D. Ramón Otero · Pedrayo 

Na primavera de 1980, un grupo de profesionais do teatro galega decide cons
tituirse en Compañi'a e elaborar o proxecto c;:lunha sá de teatro estábel· que se 
instalará na Coruña sob o réxime de SÓciedade Cooperativa. Os motivos desta 
.decisión obedecen a consideracións de 'tjpo cultural, sociaJ e económico. 

Os ouxectivos podemos resumilos en contribuir a normalización do teatro 
en Gali tia ampliando as ·suas perspectivas con afondamentos teóric;s , investi
gacións, preparación profesional dos actores, etc. Cada espectáculo progra
mado pala ·Compañi'a titular contará coa publicación dun "Caderno do espec
táculo" que levará ademais do testo da obra presentada, unha série de textos 
de apoio ao estudo da obra e a·utor pastos en. escena, escritps teóricos-de informa-
ción. etc. . 

TEATRO PROFESIONAL 

A creación da .sá "Luis Seoa
ne" supón un paso adiante para 
~ profesionalización do noso tea
tro: A compafifa titular 4a sá 
-sociedade cooperativa ,Lufs 
S ' , 1 b . eoane- proponse que os tra a-
lladores -nove en · to~al- .vivan 
da sua laboura diaria neste cam:. 

. po . E.1;1 réxim~ de cooperativa 
tentarán manter unha progr.áma
ción diária· maioritariamente en . 
galego, :p,ero tamén- con._ inter
cambios con compañfas das na-
cións do Estadó Español. O~ pro-
-~otores da idea . coidan,...,..~e unh_a 
c1da,de como a Coruña ten cab1-· 
da para unha expe~iencia (tiste 
tipo. Cunha promoción for~e do 

. teatrn e ponei:ido précios popula
res pod_en · acadar-p.- ÓÚxetivo" de 
fomentar¡¡. culn:ir.a galega ao tra-. · 
vés do teatro. E, .. mesmamcnte, 
combifla__ráno con ·presentaóó'ns -

··.de libros, conferencias, mesas re- · 
dondas, sobar .de · todo o's 

luns: dia que non haberá repre
sentacións. 

Nos últimos anos en Galicia · 
desenrolouse un "f~rte movimen
to· teatral en 1galegó da man d.e 
xóvenes actores e directores. Seis 
grupos profes.ionais -Teatro· do. 
estaribeC Troufa, Compañía L.uis ' 
Seoane, Artello, Farándula e 
Mari Gaila- traballaron con in'-: -
tensidade e continuidade_ na· 
campaña 80-81 .. Á nec€sidad·e de 
dar o paso cara a contar co~ cen
tros estabeis viña sendo destaca
da- ·pola máiori3: .<leste grupos ao 
travé.s, das últim:}~ ·experiénC.ias, 
o naso teatro actua:l _surxiu hai 

· ahos élun xeito puramente voca
cional° para ·colab9r3:r . nos .eidos 
sociá.is, políticos e culturais co
mo un meio )untal' O traballo 
foi . 1!1º¡ ~g~~nde, até chegar ao 
este i;iovo paso. . · · ~· 

1 

· "Por fin cónqueriµse ~o . oµxeti-: 
vo de ' contar cun pequeno teatro 
nunha· cidade gal~ga. E un .pri

.. me.ira, paso · -que . non -esclue 

Continuidade de teatro nas fei
ras, .festas, troulas, etc:- para 

.. asentar ésta á.~tiv,idade artí~tica e -
cultural en Galiza, aínda que~ .vá- . 

· rios éntendidos no tema conside
ren precisa. a instalación dbutras 
sás en Santiago -e Vigo, como mí- · 
nimo. Pero poto · menos aquí 
liaberá teatro de calidade para. 

- . tod? tipo-· de públiéo. 

ESCASAS SUBVENCIONS . 

- ·o camiño que_ deberá andar ~a 

sá "Luis .Seoañe'' i~resentasé di
fícil, p~ro aó ~esino 'tempo cori 
outas posibilidades dé· ir .adiame. 
O apoio.decidido_~dos que t~nta
mos potenciar-a cultura galega e 
dalgunhas ·institucións culturáis 
debe permitir a s~·a consolida..: 
ción. Até este intre_ varias per
soas coñecidas . como "galeguis
tas" puxeron o' seu -hombreisq e -

, espérase · que . ·a . cplaboración
aumente coa posta en funciona-
.mento da sá. , · 

Até ~ funcidnamento :os pro
n:iotores deb'eron percorrer' un · 
duro cammo. Fixer.on falta 

,. quince millóns de pesetis e ·moi
to traba.lfo .. Grácias a; unha_expo-
sición ·d~pintüra; a .créditos per
soais, etc., ~foi posibel ·a P.0sta. en 
marcha d~ idea. As subvencióps. 
br~laron pala su~:ausenCia . . , .,, 

~is pro:giotores confían .en re- . _ 
_ceber algo do Axuntamento, d·:! 
Diputación,_ .etc., pro todo será 
po~eo e o peor, chega . tarde. 
Asemade, para o próximo ano a 

"fundació~ Barrié pJ;"¿meteu un.ha 
axuda. Pola. contra, fre~te .a esta 
promesa atopamos ao Ministerio, 
de ,Cultura que .denegou ~nba 
subvención que -cORvocaba pra · · 
sás de teatro. As razóris .desta ne~ 
gativa debémnse á falta de djñej
ro . . Algo curioso, porque non 
podemos esplicarnos. · para · que 
conypcan axudas .se logo non vai 
haber presuposto. 

Os prpm~tores da sá de teatro _ 
~ éstábel tentarán outras axudas, 
aínda qu'e a maior confianza té~· 
neña posta no seu ti:~ballo . Na 
laboura da cooperativa xogou un · 
importante papel Manuel · Lou
renzo, ha.me moi vinculado d'én- ~ 

de hai anos ao teatro. _El asegu
rounos que puxo todo o seu es
forzo -e ·os cartos ·qu<: tiña. E 
consciente de que a posta:··en 

, funcionaÍnento da sá non vai 
amortizar os gastos, pero . co_p.fíft 

· rto ~xito do-- prnxectQ de· tea,tro 
- estábel. 

De·spois · dunh.a · inauguración 
moi exitosa, só queda proseguii:: 
no traballo encetado. A obra que · 
inaugur~,u 6 local, -"A Casa 9as ' 
'.J'res Luas", seguir:á en estea até 

· o vfote ·<leste mes. Lago aC:tuará . 
o grupó ·de . ·teátro "Mari ~aila" 
de Santiago, etc. Na nasa percu'.:. 
ra de fomentar a· cultura galega, 
xa lles teremos áo correhte dq 
qy.é alí siga a acontecer. Desde 
logo ·que ,non dubidamos que se- , 
rá· a;lgo· que co'ntribua a fomentar 
a galegu.idad~. 

_Apontament~ . ~~re· a orto~a · __ 
do galego -_,, 

lintua~falada· 
e -língµa_-_ escrita 

A língua falada é distinta da língila escrita. 

i 
f. 

,. 

os· usos da escrita son _lll~is .importantes d<? que os d-ª' fala. ->1 

Comezo tamén hoxe por Únha advertén.~ia. Irnos ádiantar na 
p~ática da ortografia galega. Utilizaremos neste artigo G e J. na~ p~~., ,., 
bras que a xente. escrebe .con X.- Ainda que non seu dia explica,rei con. - . 
detimento as_raz'ons, estas resumen~se en duas: ·A etimoloxia e a. tra- : . 
dición escrita do galeg<?_; , pero_ a tr~dici6on ql!e é tr3:dición,. a medi~
val e mais que esa, non a dos trinta anos ·de Galáxia, que·n.a mesma 
editora· tainpo.¡co fof tan Ün6anime. Asi que néste párrafo .debin es
créber: hoje, e~imo,logia (sen acento) e gente. '· 

1.~ A. lÍngua falad~ é distinta da língua escrita:. 
. . 

Esta afirmación . iion ne.cesita case prnbar-se. Apesp.r do que se 
di, ·que ~ 'lrni que escr'eber como. se fa]~", ,nirigu~n o fai, ning~én o-
pode'facer. · ,- ;-

·~) .Aspecto psicológi~o. 

Cando .. un fal.a, súcede que se· amostra· comó d é;-:case. Ver fa
lár, mesmo. escoitar fa}ar ·a algw~n. dá os.suficient~~ · dadós para coñe
cé-lo como é. A gente poucas ·veces se équivoca ; disimular, cando se 
Jala, non.resulra tan singelo . , -. 

En sámbio, e.scr~ber é óutra· cou-sa. En· princípio ten-se de ad:
. mit:ir que es~reber é, en ·certo mpdo, mascarar o _ pró"prio indivíduÓ: 

Primeifo., porque · non ·se ve, está ausente. Segun,do, porque as regras 
da escritura están -. sumamente formalizadas, como ana-lizaremos mais " 

-adiante ~, Polo de ago!a digª.mos o seguinte: As nor111as da fa.la son re
lativamente estrictas; nun velató'rio se poden contar cantos en-..voz al-. 
ta, ou un discurso,.-no 'Parlamento, ten de aparecer corno ta,l. Pero as 

-normas da escritura sori plenamente estricta,s, sen mais, e todos-ten-
tamos observá-las. -

b) Aspecto sócio-cpmunicativo ... 

· _ - Na nasa so~iedade_ (ocid~ntal) organiza:se -cada acto ~orñunica
tivo dun jeito determinado. To.dos 0 s acto~ proc.uran a cojistituízón 
da);ociedade, e todos basean-se na existencia do grupo. Dito dema
neira simples: Haj sociedade .porque, nos comunican:10.s entr.e .nós; 
mas comunicamo-nos p~rque formamos unha sociedade. Volvere-

. , mos sobre este .ponto noutro artigo. 
' Hai duas .manefras _ de comunicar-se (sobretod.o): A fafa, atra~ 

vés das ond.as son~ras; a escritura, através das ondas "visuais". Esta 
diferenza de meio provoca a reorganización de todo o .acto comuni-· 
cativo. A. fala exige a prese~za, -mediata (por .~ex., teléfono) ou in~ 
mediatll (conversa ordinaria), dos falantes; a. e~critura permite. des-
~ocar 0 acto com~nicatbm. o: escrítpr pode estar .muí longe, no espa-. 
zb e no tempo, do leitor. Como con~ecuénCia, o que· se di é menos 
cuidado; ó que · se escrebe está mellar construí do. -

' Quedemonos hoj.e coq isto: 'ª) imédiat~z ~ espontaneidade da 
'fal<!, cualidades que a difef_encian da escrita;. b) o meio da fa.la _esvai-
se, o da escrita persiste. . _ . 

Certo .é, portanto, o <lito latino: "O oral voa; o escrito perma- · 
nece" . . Ainda mais, o _escrito sem'pre awostrou ce:rta ambigüÍdade na 
cóns\deraeión da gente: E diví~o pola'"' permanéncia; humano, polo 
autor e o entorno. . , -"' 

. 2.-. Os usos da ~scrita sol! mais impQrtantes. 

O anterior. leva-n.os. a observar-brevemente que tipo de usos son :· 
pió'prios da fala e que, da e~crita. Unha eous·a é .iriduvitável: Os usos 
da escrit'a consideran-se mais importantes que os da fa.la. , 
' No . próximo artigo insistiremos ne.ste ponto. Agor:a indieamos · 
Ínais nada o que segue: ' 

a.) o' ordenamento -legal na sociedad~ é fundame~talme.nte es-
. crito. 

b) ·os contratos ·e disposid6ons que regulan a ~Ü-ciédad~ _son 
· ta~én . escritos, ·ainda que a Sua publicación se oferezca ~n órgaos ofi-

ciai:s de diferente hierarquía. · · · _ 
c) O escrito ten_ un prestigio, ante a sofiedade inteira, que non 

ten a fala'.·. Exige.:se mais correcci6on nos textos escritos¡ e,stes, mor
mente algun <lestes '(os 'literáriós_enon só) apresentan-se como_mode- · 
los · para a fala, serven efectivament~ de mbdelos e en mui~os_ ~asos 
impoñen-se como modelos da f ~la, de ·"bon di~et". . , 

. Daí que·· en grande medida seja certo Ó contr~rio :· · "A gente 
tende ·a falar como. se escreve" . . . 

. A. GL_L HERNANDE·Z 
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LUIS CERNUDA · 

. cv 
rornesa: . 

S 
, ron V fixera u~~a fe rnedian?s, 

au T ra Meuia 
.lir.ripa-la , e~erras Elficas'-1 Algarves 
de elfos as -aos Ifornes uos . . -

nas ferras decontado. : 
e los Ananos , . 
espena-ó cabo dos didas, reos loiros, 
E que, b raz.a- e o . 
sornentes un a , dalas súas eivas, 

. da de to . 
esquirna stade .. 
ciscara rna~ebarra a Mordor 
d 

de a Bis .,., 
en d . tanto una, d neno 

( ou Mur er' tiver~ dt?n e 
· ue sauro~ . ) . porq pronuncia · , · 

. atrancos na . , . -
Milleiro de anos da pr~posta. 

Vn prido xorne .. . .-
era o cor» s illeiro de, ano - tre as tebras. -
Un rn 1·1elos e 1atalos an 
pra ~o , . · 

Pu, {~ . . 
.. xeronse da \:!:!::_) . 

grandes·,.., . que/a en u... . 
n ... czos d " 1 0Vem rasaban . e seres e p e_nto 
desfi/ab~n . anopfias. 
coma l con tarec , . 

-de cara ~n~as· riola's os o lombo 
A1· . Cozs cal ,J • 

ivznguén so a~os. 
Os test. upo dicer . . 

'l_gosp , · 
nen de d 0slbeis 111 d. · 
( ouh lopte ra, nen sal u aron estadp . 

que · ~as 
senon d vzves n , Unh a eemb . 
nos astro ª.materia in . ranza) 
e some s dezca a.que,_ existente 

, ·ntes u U1 Coñ ~,J. acoch d n nen o . ecru'os 
, a otra. d ' ' 

Vtu - s 1!nh¡¡s ha . .. 
. o va . mb1nelas -

/' rgaroso a d. . . ' 
1a beir. n ar daq i 

ancorad.a as estadeas Ue es Sefes 
as na t . , ·-

-ca erra e mpos ente. no si/en . , 
nun pl tros de . c10 

lloúbó a~=~tlf sen so/ ex:eransois serodios 
'ou-en atu-.' , que olio . .' asemad. . •r10sfera-) 

(. u envzs e, . 
que eran t o o chan , . . 

e vz'u ah raslúcidos) o traveso do 
e h erba. - s seusp 

a erba . es 
e uns b . . puxo a and. . .. , 

. f!tzo.s, d. .. '!r com l ·· -
quzxeron dib e n;ietal, ou d. 11 exos meca . 

P: uxar Unha l e 1110/eza nzsmos 
ro Atila x . s etras: Atil " 

ou inda a morrera h , a. 
. (o único.Patexaba no veab1a anos, 

, ·e as letra{ ;;sen te a súa ;::: da iúa naf 
' l::' nxeldban encfa) 
era se na t. 
l º,.segzíndo d' , . g.o_te. ,..~ 
a111b1an. o . ta e ali u . . ,. 

aborrecidasRe1chstag, ~ nhas labarada. . 
' cansas ,J • .f ... .-uo seu 

, Z4h1zo -no 0 -1'; • 
, JICfO, 

de VICTOR VAQUEtR_Q 

w. . . @ 
. ern¿r Frzed • h .. 

erguéuse e d _.rzc . von Eitzen 
. . zxo: . 

,· "To~orrow- b ·, . . 
l . eeon 

zmpárei arb rgs to me. . 
d · , .. or.edas e · ' 

. .e_verm.es e de e esterqueiras 
Sezturare .- . spullas e del . 

. .r os antr. . esmas 
. trocarase- ~ as, e a morral'- . , . ea. 
en corp · · · · . 

1 . . co . os xeométrico ~· , . . 
sto foz o que di . , ma rodas dun tren .s' m~tiltcos, luído 

Werner F . ,J • xo, resumida . , zmaxznario ,; s 
. . rzf!urtch vó - E' . , . . .-. n ttzen . . . · 

· Hox · t ·· · ~ , e ornou o d' ' . . , 
· unha b · , ta·e soiófi' : 

t ota sen am ·Jl' .. .. rea 
onde rúan lam,. 1/ ons szquera 
"7' .ac egas e termes · 

·· .1.omorro . · 
. . . . ~ be/onKs to fflP." . 

'·, 
"· 

-··,.io\j i _, • 

"P!o, <.?._cabo, os te_us betumes pezoñeñtos, -
· a túa ·cinza maligna · 
. - dixo Herr Werner Friedric;b- / 

vai_ser logo aluída - · . 
por bálsamos de sándalo e de xatxa, 
por albafqcas·riu)rñas,. _ . 

· pqlo:a-rrecend.o doferven¡;efiuncbo, 
por a.mentas' e meles end-0._zado_s, que veiíen 
doutras -constelacións~ · 
ó traveso da xistra·e da-planura. 
Cbataránse a~ túas· tempas. de por vida 

. de_nantes ·de que murcben 
inocentes coroas de lo-ureiro 
e outras esp""'ecies n9bres, · 
e a·tua -castimonia esvairáse 

¡ do qbrente e dos porvires 
_coma carre,iros dondos an,tr.e a neboa ". 

_ ~stes "S~is P~~~a_s t~wtons" ~ertencen : formando bloca 
• }?m~_xen_~?. · 9 .,libro '.4 Ca[:rliño de Antioquía", que gañou 0 

P~~~e~o -:~_out@ o pasado ~1 de O u tono do anó ·en cu~so. 
_.- '- ,Orfl~ se p9c;J.e \7~(_, ·u w ntento de observar e pes'cudar 
nu~ha chea de facetas que acompañan 6. fenomen 0 do 
n_az1smo: o ~so?allamento, o racismÓ, a arela. de pÓder, 

a teJma expans1ornsta. Antre as.súas liñas navegan perxoaxes 
concret?s q_ue poder~amos chamar de "ficción realista": 

Porén, ® 
. malia a lonua ad. 

o· vertenc · d 
... as am~ntas, a xarxa ta e Herr Werner 

. e os sándal ' as alhafacas ' 
e n h' os murcharon . 

, un .a adega ' 
a/en da .estrada o ne . 
fraulein Erika ~ Herron ~ 0 ~emento, 
;,onS'!maron ,e consu:::::rz~dh von Eitzen 

esenrolos e m .., . vz as b . orte ' 
. atxo duras fiol erpas de 

que asulagaha casca/los 
. n un adeus dos corpos. 

.· @ 
Partiu a frecba. . . 
Xerouse un 'asobi'o equidistante. 
A frecba xurdia~.. · . 
deixou atrás as terras da ~ronteir~, 
e voaba espilida, co asob.to 
teimosamente ó prometido l~st~. 
o seu paso os solstfcios, ~s bioeiras 
foron virando _as SUflS latitudes. 

Nun i~tre prefixa'do, de xeito vagariño, 
a frecba debalou, . · , 
deixou de proxectarse a sua sombr~ 
no cbán. 

Naqúela chaira 

figuras coleopté~cas . 
axexaban a estreita traxe~torta. 
Barbavermelfa andou uns cantos metros, 
tentou ·toller mais folgos/ pro somentes 
Ufl cativo rouquido ' 
saíu da súa_ tr4quea infrutZfosa . 

'. pesp_ois~ "' . . _ · 
. dende o alt_or espido, 
dende o cume da vouta, 

,.... dende o 'celobre vertice,. 
-dende o inefabel eixo, : .. . · 

Werne~ Fnednch _vo_n E1tzen; fraulein Eriká, como elementos 
ma1s sobra~ce1ros. Amais, por ripa 'deles ; pairan outrós . - r' 
mes~os evidentes, pro, se cadra, mais reais (na propria 

-dende 0 inferno de gas irresptrabel, 
_ jixo cos seus ombreiros un .boce_xo ' 

mat~.n~ ~o poema: na realidade ob-xectiva,-evidentemente 
. 1~f1r¡1ta~ente mais réais, xa que de feit~ existiron): ' 

D1m1trov, Hitler, J.R.R-. Tolki_en, Jesse Owens. Ev?J Braun. 
, Os poemas precedentes tan, con ésta publicación, a .súa 
' · primeira saída á rúa. , 

/ 
· 

e'i:bimpouse até as · terra!._~ . . 
onde ficou primeiro esf~lgaxada 
e ó cabo morta irremedtabel~ente., 
mein kampf, ou_b,-que_desfeita. 

< 
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Via~e a· Vilafr~nca_ 
do Bierzo 

Servidor .sempre s~ntiu unha 
" frenable simpatía e. unha 1rre - - . 

rme curiosidade polo 'Bi,erzo. eno . -. 
Nunca tivo oc;asi6n de tripar o 
u chao demoradamente. Cando 

~ . 
' 'ba a Madrid, dende o tren, os 
11 . f ' 
seus ollos miraban, <;on ixeza e 

l
deg~ro, paisaxes e povos ber
'ianos pra metelos dentro de sí, 
e , • d 

" 0 máis fond o e intimo o seu 
~er. Dende Quereño a Brañuelas. '. 
o mesmo .· ne ,.a.con teda ~and_o ~ 
viaxaba en auto, dende _.Monforte · 
de ·ternos ou de Our~nse, por 
¡Ponferrada. 

! En Manzanal del Puerto -por : 
esta vez que quede así o nome,.: ' 
pois servidor ~esí~.tese . a. escNribir 

l
os nomes bercianos en espanol-'
iembraba ó coengo lugués - logo 
larcebispo- Antolín López Pe
IJaez, natural daquela soedade de
isamparada, onde seu pai fora sar
xento da guarda civil. López Pe
IJáez, home de fonda e fina eru
jdición , foi biografo de San Froi
IJán e tivo un estreito comercio 
intelectual cos máis destacados 
persoeiros · da cultura galega do 
seu tempo. O Bierzo sempre lle 
semellou Galicia a este que es: 
cribe, aínda _que o cabreaba, non 

1
lle chocaba. En Galicia pasaba o 
·niesmo. E, desafortunadamente, 
!sigue pasando en algunos lugares. 

1 

la 

1 

Hai algunhas semanas, escribi
bia que grasa e féculas foron as 

1

1 bases da alimentación dos euro
peos astra hai ben pouco. E pre
cisamente a parti~es do século 
XVIII e especialmen

1
te do XIX, 

cando se produce o gran pulo 
demográfico posibilitado e sos
tido, aparte doutras causas, po-
ta .introdución de noves · culti
vos, que permitiron obter ún ma
ior rendim.ento en calorías por 
unidade de · superfície cuitivada 
(non é que se alimentasen me-

1 llor que denantes, senón que poi-

1 

deron sub-alimentarse moito 
máis) e unha meirande segurida:' 

1 de no logro das colleitas. _ 

Cuns anos· de desfase, iso 
exactament~ é. o q~.i'e sucede en 

Pese -ós seus anos, servidor 
nunca entrara no Bierzo por Pie
drafita do Cebreiro. · Entrnu por 
primeira vez neste anos de 1981 . · 
nun víaxe que fixo a Madrid con 
Chiruca. Xosé María León Blan
co e Lara, que.o levaron, moi re
creado, no seu auto. O baixar o 
Porto de 'Pedrafita os seus olios 
agrandábanse máis e máis. Según 
iban camiñando, as construciós 
m1:1daban de figura pro conserva
ban un "áire" familiar prós gale
gas. Unha arquitéct1:1ra un pouco 
desemellante da nosa na -que os 
galegos nos recoñocemos. A Ve_i
ga do _Yalcarce é f~rmosísima_ A 
servidor gustaríalle demorar nos 
pov~s que iban quedando atrá:s: 

Galiza. Entre nós a .. grasa e as 
féculas · eran aportadas .forn:ia-, 
mentalmente polo porco e polas 
castaña&, e este modelo, ainda 
que por causas que. hoxe non ve
ñen ·ao caso, teña perdurado 
máis temp'o, ·non er_a excepcional 
. na Europa da época. Se troca ou 
simultanea as castañas por b~lo
tas, avea, centeo, éebada o.u trigo 
e engade. unha bÓa cantidade de 

·berzas e nabos, cabazas e remola-.' 

RAD10 ",.GAL1CIA 
) 

Ruitelán, . Veiga · de Vakarce; ·. · 1 

Arilbasmesia~, trabad~l~, rere- ·' . 
·xe... O Val ~h Valcarce i hase .. . 
a brindo cada vez ·máis e· facéndo- . 
se 'ináis espacioso e ·folgadó. Cru
zamos o río por m_oitos ,lugares. 
Por· fin chegamos -jf , Vi]afrá.néa ·. 
do- Bierzn. E parariios. Serv.idór
h·abí a moitos -anos que des~:x:át>·a ·., 
tripar as súa~ rúas vellas ·e ilús
Úes. Eiquí o río Burbia xurita as _. · 

. sú_as augas coas do Valc~rce,. 
~- Servidor, n~sta p~rt~ ·do 'ªier- · 
zo, · tiyo e ten -~oi entrañables _ · 
amigos. 

De Atnbasmestas é. César . J.· 
Q.uiroga; antigo dire;ctor de Ra
dio Mo.:i:ifort~, ~utor do interé-. 
saritisimo libro Armería en· pie_-

chas, estarase a dar un r'ecorridp. 
"gastronómico" .pola outra EÚ
ropa da época, bastante exacto: 

, ·cinguíndon~s ao c;aso gal~gó, 
-o campesinado vivía no límite -da 
subsistérn;;ia, e dado que as·nosas_ 

. nunca foron boas terras de pan . 
Íevar, estaba expos~to, ·de cotio, á 
fame mo:ura. E induhidábel que 
a . introdución do millo (antes ' 

a ·avea) e d.a patac~1 déron- · -

cir;,t. ·del \ralle de .Lemos, oxe- moi 
ben -situado no mundo dos-nego
éios de ,Caracas e responsabk, en 
certo x.ei_to, de qu_e. e_ste que ¿s.,. . 
c_r_ibe viva. ep. _ Monforte de Le- . 
mos. Os _outros dous amigos eran 
de Vilafranca: b p. Sarmiento 

- que ·nace·u nesfa vila porque s.eu , 
, pai estaba, á saz6ñ," didxindo ·ds 
ohras da Colex-iata e: dos pazos 
dos Marques~s. -O , P. Sarmiento 
naceu o 9 demarw.de.1695·,foi - .. 
bautizado na .románica ·eirexa-de 
Santiago e sempre se sentÍu gale:-
go pontevedrés. Servid?r, dend€ : 
.os anos da súa adolescencia, s.en-

. : tiu '- unha fonda " s~rppatía . pola -_. 
persoa. de_ frai Martín Sarmien~0 
e, na medida das súas posibilida- -
des,, amistou o que puido coa sua 
obra .. O' outro seu ar:nig<>' vilafran
qúino foi Ramón Gonz~lez-,Ale
gr~ Bálgoma, nacido en_ 1920' _e . 

. que· rnorreu éri Vigo. no 1966. 
Dirixiu a . revi~ta de poesfa Alba, · 
·primeiro na Cruña e logo en Vi- .. 
go, que viu a lúz polos a~os cin- . 
cuenta. Naqueles anos dif_fciles e 
desnortados, de énormes ·dúbidas 

. e ·anguriosas . desori.entaóós, 
Gánzátez-Alegre · presiorrou· inoi
to sobor de seryidor pra que es-

. cfibira versos eñ esf año l. Se,rvi
dor _ foi tan· fleve que cedeu en 
parte_ ·- só en parte- a estas pre
~iós. ·Calqueira día contaremos 
esta historia. _ · . 
A~servidor, Vilafranca dó Bier- -

io déixquno como pa~vo. Es.ti
situada no aba : dun monte, ·: do 
qut'. . s~ olla unha paisaxe dil¡ta-

ll@ a · segu'ridade de .que-, se· beñ · 
fa:me seguidan a pasar, ;xa non 

... era_ tan <loado que morieran de-
la. . . 

Pero · estourrte a desvi;r do 
q_ue era ci meu Óbxecto in-iciá.l, 
qu~ -era e_scrlbit da castaña, r que' 

. hoxe en dia está en desbañdada 
frente á competénciá d~ pan ~ 
das pataca~, e isto xunto . coas 
enfeqnedad~s da árb'ore, a· -re
gresión pavorqsa do bosq.ue··ca- · 
ducifólio galaico, vitimado por 
uriha repovoación forestal miope 

_.están por· convertir o castiñeiro · 
ñ unha-lembranza_ do pasado, ·un 

J- _ob:~ecto de folclore. . 

E n9n embargantes, a castaña _ 
_pode cr'ar certo xogo na:cociña e 
de feito cdeuno n.un. pasa~o nón 
tan loñxan0, COffiO recheo · ÓU 

aco~p~ñ~ndo como dó.ce en 
moitas ocasións, e .de - dóce ·de 
c.astañas vai a re·ceta de hoxe: ~ 

da, cingid·a de montes -e outeitos. 
A .uniformi.dade ·das s'úas edifica-

"ciós; os lousad.os _de pizarra mou-.
. ra -'-xisto-, a~ sola in as e coir~- -
dore:s,- bs aldros saíntés, as rúas . 
estreitas, ~ silandeiras _ e retortas 
que van rriorrer - ou nacer-· ó 
campo-, as.sfias prlazas es·páciosas 
e a-sóportaladas e as torres das 
sú,ás ·eirexas,"dominando afoda o·; 
conxunto . urba;o , ~Santiago , 
San Franóscó, a Colexiata. de 
Santa María, S~n_ Ni.~olás.; : a i~n
ciáda._:::__: e ·.o :-castelo .dos señores 
Marques~s. -ae ViÍá:franca, .de mo.i 

_ bó _ver, fan ., des_ta: vüa,-algo l.n't~s '.' 

qu~n~ibi~. '.Ó)iin~ lento, pa{is·a-. 
d9 e ·n~~ura1 da vida, Ó sil<;:nciÓ, 
fai p~nsa.r- no ,nóso am~do _Mon"' . . 
doñedo: S~hÚm'?s de non dispo- · 
ñer de ma1s tempo pra cont_em- ~ ' 
prar a Vilafranca do ·Bierzó ó. n.o- . 
so gust-o-é antóxo-. 

O noso Ínesquenól)le amigo, o 
gral! , pÓeta · e erudito F ~rmfrí 
, Bouza-Brei: Trillo tennos fala_do, 
en moitas ocasións, de Vilafran- . 
ca do Bierzo! E~~ un namorado 
desta vÚa. A razón e~!aba da súa 

- banda. -
, Ós galegqs r'emos que ii m~i~ -_ ó' 

-Bierzo. Compre que visitemos 
Vilafranca. Ademáis d¡i: belezá, e 
·do -~ngado da Vi.la atoparemos al

.. go' que ' é noso : o idioma· e a pai-
, saxe. E · cecáis tamén "a historia.
Vilafranca: · do Bier~o·' está no 

. Camiño dé Santi¡go i é veciña- do 

. Santuario d.o Cebreir:o , onde se 
garda o Grial que está no escudo 
de Ga_licia.· -

E.RN ESTO NOCEOA 

_ Despélexe ". · un quilogramq 
. de ._castanas(a . primeira· · pel), . 

. bot_ándoa:s log6 el) auga fenienpq . 
onde. as ter á- dous ou tre-minutos 
para poá~r qüitarlles..m'áis doada7 

, mente o pelexo que ainda lles 
queda. '· ' . 

_Feito isto, bátanse 
pot~, e cúbrens~ con aug.a 

. leite, mitade po~ mitade . . 

Bóta~selles un. anaquiño 
de .vainilla e _déixanse ao lume 
-deic.a que se -coza!l e se· desfa
gan e que se _consuma o líquid_o. 

Engádense 15 (J gra'mos de 
sucre,, m~stúranse e pásanse pq- . 
l<? pas~p1:1r~s. A·pasta ,que resulte 
ten q·ue·ser i?esta. 

. Dé a lle. forma para servilo 
e cúbrao · de nata crua sen 
sucrar . ... 



;ó?itica 
cine 
. ·«El corazón . ' -

del _bosque»· 

de Manuel Gutiérre~Aragón 

. A pelícúla básase nunha dialéc
tica de afirmacións e negacións; 
de verdades e ambigüedades, de 
feítos e de moti vació ns, de deco- · 
rados naturaiis e pefsonaxes, que 
comeza xa polo piantexam~nto · 
do 'ponto de 'partida: Unhá si~ 
tuación cun telón de fondo mo1 
definido de espácio, tempo 'e lo
calización da ación (España, de 
1942 a 195 2, unha aldea e o 
bosque, .o maquis, inexistente 
xa como grupo coordi_nado de. 
actuación política e unha situa
ción xeral de opresión e repre
síón) e uns personaxes., que se · 
definen e concretan non por 
des mesmos senón polas. rela
éións que teñen entr.e ' eles. 
Como comun denominador ª .. 
tódos . eles, a traición, · ainda 
que non se decateh pu a ten-
ten disfrazar. · 

. Jua~ P. (¿referencia Ó José~.· . 
·. do . "Proceso" kafkíano?) volta 
ao seu lugar ·de orixe, desvénc(::
llado do seu contexto, para cum-

. prir. as ordes do Partido desde o 
exterior: Convencer ou · matar 
.ao -Andarín .para · que de"ixe a 
- loha armada .. Cumprirá a ~ua mi-
~ión pero, dalgun x~ito, ~ r~sa
res das- suas orelleiras part1danas, 
ao · r~cuperar as .sinais de' identi-
. dade, comprenderá ~o Andarín_ 
e chegará a itlen,tificarse coa sua 
persoa (a p~rcura do Andarín 
polo b.osque, a sarna:, · a sua bla~
f émia ao ser col1ido, etc:). Trai
ciona~ ao . Partido no seu intedor 
xa que logo chega· a compre1:1der 
ªº hom'e e a sua postura vital, 
-nun trasvase 'vampirico . catali
zado polo bosque. 

./ 

o Andarín xa non loita cünh_as 
pcr~p:citivas ideolóxicas~ A_ loita 

· é a sua supccvivéncia. _Non en
tende aos traidores que o ten:t~n . 
para que deixe a· lo-it¡L S_<!guir a ·_. 
loitar e seguir a vivir. No,n pode 
vivir:. fóra do -bosque non so men
tes . por estar ·pers~guido senón 
p'or fórn:iar _xa par~e do_ bos9~e. 
Traiciona a sua .i.dea poli uca 
partidária _e disciplinada por 
unha vivénci! física e psicoló
xica-. Chega a establecer o 
cordón umbilical con Juan ("co-:
ñe~i"nte de peqll~niño") e· morre 
cara ao chan e dándolle. o seu 
alento. 

Amparo, namorada do mito 
desde nena, . <1;ma áb home-mito 
de moza pero casa C?J1. Suso. 
Axuda ao seü irmán a esconderse. 
e a recuperar o pasado pero non 
ilB fala da sua relación co Anda-

- rín. e rematará por denuncialo. 
Casa co. Suso pero .o ~arte! do 
remate din9s que cando -J u~n 
volt6u . da prisión' viviu con el e 
Suso noutro lugar. 

Suso, coñecedor ~a s~tuación 
dos . outros tres p'ersonaxes; axu
da a todos efes por amor a Am
paro, pero lávase· as· máns .?- dd· 

.xa a todos· e.les á sua sorte. · 

A anécdota, .que non sona moi 
lortxana á visión dun Gutiérrez 
Aragón tránsfuga do PCE, .de~
bóidase e inedra ·p·ola complex1-
dade· e '· amfügü:edade das rela
cións entre -os personaxes e a 
posta e:i· -imax~s dunh; singula
ridade verdade1rarnente - rara no 
cine español, pola sua c-apacida
de de· suxeréncia (o baile do An
darín no comezo da película, o 
plano ·do ~ont~ ·ifüm.inado por 
unha luz h~ar), o seu ngor (-o en
contro na festa _dos. - ·dous 
irmáns), a sua verdade -.do-s fei- -
tos (o baile -b-aixo '"' a chúvia con · · 

, . para~g~s), a potenciación _dqs ex- . 
· ·teriores naturáis que fa1 deles, 

como no caso do bosque, verqa- -
de iros personaxes, en tanto -en 
canto · non sornehl:es' condicio
nan a" vida áos homes -e mulleres 
.senón· que os · explic_an-e. fan ser. 
como · son, . e a recreación dos 
obx~ctos que se tornan cáseque 
·máxicos (as botas, a cunea _de 
leite baixo a chúvia, as b~tas). - , 

P.or r.iba d3: parábola' da esqu~r
da espa;ola que queda ~x~osta, 
coa guerrilla redu~ida, hqm~ada 
polo franquismo. e as consignas 
do Partido dadas desde o e.~te-

- rior os ,militantes d~ partido_ 
na 'cadea . e ªº remate reinte-

. gradas á vidá pá~ífica, q~~da,n..-
nos no maxÍh as imaxes c1sman
tes .~ desacougantes do bosque-.'":°"' 
vivo non ·comprendido ~t;n 
entendido polos per~onaxes que - -

. ne! niorreron ou' vivíron:- ' 
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mus1ca', 
W . Xof710das 

. de Música 
Electroacústica 

I · 

. · 'r>~sde o pasado nove até o' dia 
(trece celebráronse en Vigo as 

: IV Xor·nada:s de Música_ electroa-
-' . cústica ·org!lnizadas e patrocina_. 

das 'polas Xuventudes Musicais 
e máis concretamente ·polo seu 
Departamento. de ·Música· Con~ 
temporánea. 

Estas xornadas que naceron no 
ano" Í98ú tenen,• aproximada~ 
mente, unha ·'periodicidad e cua
trimestral e son · a:s únicas que se 
·organizan a nivel de todo o Es
tado. · O . seu nacimento co:no 
xornadas fixa.s- · deuse despois 
dunha série de cóncer·tos illados 
e p-ara achegar a _música electro- . 
acústica á maioria da xente -xa 

-q{ie ~n ~princí pio deb~ria de t~r 
máis facilidades no coste. Logo 
é~ta - hipótese non 'se axustou 
totalmente. á realidade xa que 

-sempre foÍ ne~esária u_nha cert~ 
e importante cantidade ~e d1-
ñeiro para levar todo adianfe. 

AXUDA ·DE FO~ 

. F oi nece~ária ·· áxuda de enti
dad~s de_ fóra par'! ,que -as ry 
Xo'rnadas--poidel'an facerse. Asi, 
enfüiades italianas, holandesas 

· e portuguesa_s envíaron mat~r~al 
totalmente "de balde: Adema1s, 
houbo Únha axuda monetária da 

. Sec~etarfa de E~tado da Cultura 
d~ P~r~ugal e da . Fundaci~n ~a
louste Gulbenk~an d0 mesmo 
~ai~ ' , 
· O Axuntamento de Vigo puxo 
somente o At!ditório do Centro 
"cultural founicipal, xa que dixo 
que- diñeir? non ,había por nori 
entrar nos presupostos. _ 

- Segundo os organiz,adores un 
dos . 'problemas básicos para o 

_des.enrolo das Xornadas é -que 
determinados proxéctos cultu
rais non teñen cabida nos presu
posto.s ideoló xicos e cu1tur~is 
do Poder, Para iste, todo proxe_c;
to cult~ral ten , que t~r cabi9a 
no seu procesó da cultura, senón 
n0n é valido. ,"O' problema das 
xornadas-. é u·n · exemplo do que 
está 

1
a ·pasar . na vida éu!t'ural ga-

Jega · con · todos ,-os · pr~xectos 
ambiciosos e descontanunados. 
Non se apoía á actividade creati
va no ·paiS", diriarios · uri dos 
Órg~n izad ores. ·. · 

u~· FUTU~O INGERTO 

As pr6ximas . x~rriadaS- pensa
ban· facelas aló_ por ·maio do ano · 
que ven, pero o -~specto maneta- . 
·rio o teñen moi difícil e a curto 
plazo non. se ven .moitas .posibi- . 
fidades. 

Fixeron fíncapé os organizado
res n.a falla de potenCiación da 

· infracstrutura coa que co~ta o 
Aximtamento "de Vigo e como 
non· ~e están a facer máis instala
ción~, de. tal iorma que non hai, 
pola ·banda , oficial, unha alter-

-nativa cul.tural definida. -
Do programa prev1s.ro: en prin

cípio 'houbo que suspender as 
audiciór:i.s previstas para o martes 
dia 10 porque non chegou o 
~atería! e as outras desenrolá
ronse -cunha median,a. asisténcia 
de publico. 

O PROGRAMA 

O luns, dia nove, e ,en primeira 
aucli-ció~ no E~tado Español, es
coitáronse as realiza~ió-ns do Ins
tituto"'de Sonoloxia de Utrecht 
(Holan.d~) feitas polos · con:iposi
tores Van Proo~en, Weiland, 
Vínk e Berg. 

.O rriércores estrenaron obras 
. Y an Diederichs (I t should non. 
be forgotten - In memori~m 

· Bruno Maderna) e un colect~vo 
. de Xuventudes Musicais (Strip
tease, un film didáctico). Logo, 
en primeira audición no Estado, 
obras ·de Jorge P~ixinho, Pekka 
s·iren e Sousa Afonso. 

o xoves, 0 andaluz · Guerrero, 
o -holandés Andriessen, o italiano 

. Ivan F edele e o ~atalán deron 
fei tura á catro obriñas das cales 
.as duas últimas eran estrenos 
mundiais. 

Por fin, o venres, trece, escoi
touse a obra do grande composi
tor italiano, xa difunto, Bruno 
M-aderna· "Tempo Libero I". Lo-· 
go, unha. das ·re~lizacións do, E_s
tado ·Experimental da Radio 
Nacional Finlandesa, a de Pa
trick Kosk e a última obra do 
compositor vigués Enrique Ma
cias "Viaxe de Inverno·", que 
pechou as IV Xornadas. de Mú
sica Electroacústica de Vigo. 

libros 
Arquitectura . 
popular en Gal~za 

Viaxar por Galiza adiante, co
nocela mellor en todos· os seus as
pectos, é. unha constante _tenta
ci0n ou chamada. Pero ha1 oca
sións nas que esta chamada faise · 
máis apá.re.nte, materialízase .nu
nha invitación expresa, apremian
te, para coller o camiñ_? e -andar 
aldeas e lugares, abrindo os 'ollos 
para .ver todas as pegadas 'que o 
traballo do home foi deix'!-ndo na 
ton·a da terr~ .-da Terra-. -Pode 
servir ~n.libro com~ este para inci
tar á viaxe, para comenzar a viaxe, 
mesma, que é, gesta vez, viaxe de 
volta -unha viaxe ªº conocido-, 

· de redescobrimento e reencon~ro 
con esas construció'ns, vellas ami
ga - e todos ~s dias. nas que xa de 
ordinario no.n se repara a por . de 
vefas diarite: tanto se d~sgastou xa 
a capacidade de asombro. Viax: _ 
cómoda e imaxinária entrando ·e · 
sainda ·nas casas la bregas <las se
rras . sen ~overse da _de cada- un, 
par~ ~er explícita, e ~xpl~é:~da . 
aque'la apropriacion · rntuitt:a, 
cando usa e · vive consciente ou m-

. ~onscie~temente os_ ·espácios ha-. 
. bítábeis const~uidos polo home· 
· galego. ·. . 

· Un m9mento--'.como o actl;lal, 
' de crece~te .interés pola arte popu-

lar en xeral, pola arquitectui:.a .t,. 
mén, é favorábel para que se 

_ beri ~collido un libro como e~t 
' Foron os etnógrafos os piimeir · 
en consideraren estas, entre outr 
manifestacions da actividade h 
·mana, -~orno obxectos de · estud 

Compre recordar aquí os traball 
dos Seminário de -E_studos,Galeg 
-Terra de Melide (l.929)- com 
directos antecedentes citados pol 
mesmo de .Llano. Ben que a \l-rq 
tectura, ou mello!"" a construéció 

· ten só dentro da Etnografía un e 
rácter .acxetivo: é un elemen 
máis a cÓnsiderar, non o príncip 
pero hai xa tempo que desde 
campo da Arquitectura se tent 
as aproximacions a esta Constr 
ción, e a· estas construcións, reivj . 

· dicándoas ·como unha parte d 
conxunto Arquitectura, equip 
rándoas con aquelas outras obr 
que sí figuraban nos tratados d 
Arte, e, en definitiva, aprendend 
de las concepCións do espácio e d 
meu uso, em prego de materia1s 
depuradas ou enxeñosas solució 
construtivas. Non queda_ porén e 
te interés reducido ao terreo d 
especialistas, senon que acada á 

. plia- difusión entre o que se cham 
público en xeral; até qué ponto 
poidan mesturar cuestions de m 
da, de gosto, con aceios de bus 
de ~identidade diferenciada, o 
mercado mais ou menos inducid 
aproveitado, 

1

de produción, vendl 
e consumo de símbolos arquite 
tónicos merecería a pena consid 
ralo noutra ocasión. 

En todo caso, neste 
eipecialmente receptivo, cairá be 

-o recorrido pola arquitectura p 
pular galega que Pedro de ' Llan 
propón e sistematiza na su_a obr 
e cairá ben porque compna unh 
guia para encetar o camiño, un 1-
bro non pecho, nen dirixido_a r 
<lucidos círculos de entendido 
ad~biado con abondoso materi 
gráfico ·-fotografías, planos; d • 
'buxos- que acentua este c~~act 
de viaxe que a sua elaborac_1on t 

vo, como ten agora o seu repas 
Pódese abrii: por calquera foil 
pois calq~era delás é un con:enz 
de roita, durtha singradura por t 
rra firme que, ao final, sabe 
pouco porque non está todo, to 
a arquitectura popular, porque 
físicamente imposíbel recollela 
posuila toda, todos os meus ma 
'ces luces e calidades, e fo rzoso 

' , l limitarse a escolmar so ·ª gu 
exemplos; e tan:én estimula ou d 
sanima segundo QS casos, porq 

' . d o deixa ver que compren am a m 
tos máis esforzo~ tanto pp.ra segu 
reeollendo riovo material, cant 
para analizalo e tra~allalo nese f 

. . - de Xaqum Lorenzo d 
ccr~m~o . , r~ 
-erara aberto no prologo. 
unha segunda parte (leya es~a pr 
. . d ral da , v1vend metra ·o. es tu o xe · . . , 
labrega e a sua particulanz~c10 

· · centra1s d nas serras onent~1s e . 
G r- ) . adicada á . Gahza . co 
~ Jza ' . o ainda as . telta e a dos nos, per . 

· ' . , 1 · d 0 ' 0 la bo non ·quedara conc m · .. 
· ·, nen profu nen en <;xtens1on, ne _ 

didade. 
O que, a. forza de repetido, x 

non e notícia, é º· coidado pos~. 
l , . d Arquitectos polo Co ex10 e . edi 

Galíéia nesta como n,outras 
cións coas qae, desde 1975 '.ve 
contribuindo a ess:rarecer olsl cam 
. . l gá que e so pos da cultura ga e · 

mais afins. 
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Nos locai~ do ·Museo do Povo. Gé!-
Jego vanse celebrar os dias. 2 (e 28. 
deste mes,. e por : acordo deste Mq-

. eo, do das Peregrin:1:cións de San
~ iago e os provinciais de A Córuí1a, 
Lugo , O~renst; e ,Pontevedra, 1 Co
lóquio de Museos Galegos. A ' temá
ti~a do coloquio concretanse nos 

seguin~es pont?s: 

A.-Problemática dos museos gale-
gos. · · · · .. 

B.-A coordinación dos museos' ga·-
legos_. 

C.-Muse~s e autonomia. 
D.-Os museos: ensino e cultura. 
E.-Os· m_useos como centro d~ in
. vestígación. 

Do día l ao dia 10, na sá de exposi
cións do Minis tério de Cultura na 
Rua do Vilar 35-1.0

, celébrase a 
mostra de foto-pintura de Kukas. 

OURENSE 

Dentro do primeiro Ciclo Cine
matográfico Provincial, o cine club 
P. Feijoo proxecta na Casa da Cul
tura, o día 20 ~ a película "Accato

.ne". Asimesrno, e na sesión de ne
\los, o día 20 ás seis do serán pro
xéctase "A seré niña cativa". En 1-6 · 
milimetros proxéctase ás oito üo se
d.n "Macao". 

Na galería de arte Souto e desde 
o luns 16 até o dia trinta expón a 
.sua, obra pictórica o artista Corral 
Diaz .. Nos cadros predomina a pai~ · 
saxe sóbor dos dernais temas. 

·CARBALLINO 

No cine Rivas, ás 10,45-da noite 
'e no mesmo ciclo que en Ourense 
proxéctase o dia 20 o film "Mara
villas". Logo,_ p dia 27 proxéctase 
"Sete ocasións" de Keaton ... En 16 
milímetros, completa a programa
ción desta semana o film "Macao''.. 

ALLARIZ 

Organizado polo cine-club Zira
lla, proxectarase. o dia 27 a obra de 
T.G. Alea "A mort:e dun burócra
ta". 

AMO El RO 

Novamente é o fato cultural 0$ 
Chaos, na, sua sección de cine-club 
que se encarga da proxección dou
tra película. Esta vez, o día vinteun 
vai "Macao" e o 28, "Tristana". 

O'BARCO DE VALDEORRAS 

No cine Monumental, en se-

, sions de da noit~ o tine-
club Groucho Marx, no.· cido de 
cine. provinéial, proxecta ·o diá 24 a · 
o_bra de Fe~ini ".~a Strada". 

CELANOVA 

· O cine-club Solpo~ da vila de Cel-
. s.o Emílio,p-rox:ecta o dia 24 no Sa~ 

lón do Mosteiro de san Rosende as 
~,'30 do serán a obra cinematográ
fica "A morte dun btirócrata". · 

VERIN 

Os do cine-club· Ó Cigarrbn pro
xectan no cine Buenos Aires ás 8 do · 
serán do dia 24 a pelú :ula ".fylete'- ' 
llo "! Pará o dia un éstá pre,vista a 
proxección de "_A espi~al". 

O·FERROL 

Até o dia 24 permanece ab~rta a 
exposición de Miguel ·Amador na sá· 
de Exposicións da Caixa de Afo'rros 
de G?-1.iza. Amostra recolle unha sé
rie de paisaxes da com~rca ferrolana 
e do estranxeiro·. 

A CORUNA 

Na sá de exposicións da Caixa de. 
Aforros expón a sua éerámica ario
xana residente n~ capital hercltlina . 
Maria Xesus Martínez. A exposición 
permanecÚá aberta até o dia 28. , 

PONTEVEDRA 

9 dia 20 no Par~ninfo d9 Institu
to Sánchez Cantón, concerfo a éar~ 
go da · Otqüesta de_ Cámara de 
MannheirÍ, dirixida por Wolfga~g
Hofgang . !amén o venres · dia vin
te, no auditório da Cai)ta de Afo
rros provin_cial1 ultimo día do cur
siño sobre cogumelos. 

VIGO 

Na sá de arte da Caixa d~ Afo rros 
expón Virxílio. Na de exposici6ns 
da mesma éntidade, colga o artista 
Guillermo Alonsó Monroy e na sá 
anexa hai unha mo.stra sabor de "O 
arte no norde de Portugal". -

·No auditório, o cine club A.dega 
proxecta "La Strada": O domingo, 
concertp coirespondente da Banda 
de Música Municipal. Na semana 
dos di as 2 3 ao 2 7 comeza na Aso
ciación Cultural o curso de .g¡i.lego 
nos seus dous niveis: iniciación e 
perfeccion~mento. A matrícula é 
gratuita para os sócios e é aberta . . 
Para máis información, no local, 
López de Nei~a 22~1.º .:S ou no te- · 
léfono 22 27 87. 

ACTOS POLA PAZ, CONTRA A OTAN 
. , E A NUCLEARIZACION 

Organizados pola "Mesa de Forzas Políticas Galegas" vanse de- -
-senrolar unha ~série de actos en t~da Gali.z~ que· teñen como· fond·o e 
contido a información e sensibilización prévias á manife~tación. na~io
nal que vai ·t_er lugar e_n A.Coruña odia 29ás·12,30 da.maná. 

Os actos son os ·seguintes .. · '": · 

Sábado 21. No Bar Attsede de A.Estrada, conferencia ~obre ~s· vertido~ 
.e.a nuclearización a cargo de Ramón Varela e X.L. Fontel~. 

Mercares 25. No Museo do Povo ,. G_al~go en Santiago, acto sobor da 
OTAN, coa proxecci6rr dunha mon'tax!';! audivisual sóbor dfl. nucleariza.., 
eión . Neste acto falatán Ramón.Varela e X.L. Fon.tenla. ' -, . . 

Xoves 26. ErÍ Monf;rte, mesa redonda sobre a OTAN. En. Carballo, 
charla sóbor ·da nucleadzación a carg; de Ramón Varela. No salón de . 
actos do Colexio'_dos xesuitas d~ A Coruña, acto sobre a nucleadza
ción <:; Os vertidos-radio.activos·, .con proxecciiln dünha pelíc~~a ·sobre . 
Xove. Participan riel Ca~los vales e X0se ~uís Fo.r:i,tenla. - . ./ . 

• •• > 

Venres '27 r Mesa re.do~.da no 'Instituto Masculino de o Fertol sobre a . 
OÍAN c¿a inte~veqción.- \los ·'diputados . B~utista Alvárez, Cláudio, Ló-

. pez Garrido e Lois Diégu€z. · 

Non .xela áinda como' nou
tros anos por este t 'empo. o 
ve_rán de San _ _Mq.rtlño xa pa
_sou, pero .o ceo ·só nosrega'
lou unhas pmgueiríñas <lesas 
de "nen pairo · rien ; empre~ 
ño"; ·de . segúrr -asi; ás fon tes 
ha,pes· costar Irioito _- abriien 
~ este ano. Asi .e .todo, o tem- -
po parece que .--se está vol-
_tandÓ ·un pouco m~js túza- · 
ro e xa algún dia. alborea 

. con cara.,de vellá. o~ primei: 
.ros ventas con cheiro á in:. -
vétno, van ·traer . c'Onsigo a 
friaxe e astra poida que te
.fiamos ocasión. -de -estrenar 

... . /. 

os paraugas coa_s primeiras 
chúvias <leste mes ·de San- -
tos, i por. falta .·ae· gan·as non 

· será! ~ · 

ALU~ 
Míilgua ás dU:as menos on- · 

ce minlJtos do dia dezanove 
e seguirá a ·rrieno& deica que 
se aco.che_ o _.vihteseis, para 
quedar. x;;i asi ·-para se.te di
as. · Bon ter:npo para· matar 
o porco e para retorcer o 
bímbio, - ainda que - os_ re
céns . nazan máis aparvados 
quenoutras semanas. 

. . _,.. ~ ...,: ... ~ .::!.;:;. ¡ • 

Para que esta . seccjpn estea-rríáis ao, 
servicio de todos, pedimos a todas 
as Asociacións Culturais! Cid_§ldáns, 
Clubes, Galerias de Arte, etc. que 
no~ envien. ·as · pr~gramacións ·con .. 
quince dias de antelación. · 

. --~·---.,..... . ....,_,.. 

- . 

... 
" Monfotte· (mercado}, Val (+'farón), Pqutomill9s (Oza 

dos _Ríos), Pad-rón; Cabeiro (Pi- . en L UGO. 
Xunqueifa .de Ambia (mercado), _no),, en A CORUÑ,A. · - , ~ .1 ,. 

· Vilamartín (mercado),J;a.rabans, .Sarria (mercado),_ Ta_ b_ oada en · · - , "" ·· ,_ 
Chandresa,_ Lobios en_ \'.)V. REN-

L UGO. . . · SE. -· · <i"" 
.. - Macetla (mercado),- sobradelo/ · 

Mosteiro (meis), Puxeiroi (Mos) 
Beariz en ÓURE~SE., . . . en PONTEVEDRÁ. · 

. Carnpolameiro, Gondomar (fuer.= 
· cado), A Cañiza, Vilagarcia, Pon- ... Dia 25-
te Caldelas en PONTE~DRA. . San Maréos (Abegopdo, e'n A. CO-
Dia 21 ., RUÑA. · .. " . 

.,/. , -. _ _ . . . . _ "ii"· '. .. Pir~mos,~Póboa de: , Br~Ü~b'. Mo-
Areal (Ca;banás) en A CORUNA. · '· . xu-~1ra en LUGO. ·- /0", ',. - , ~· ..... . 
Cl:Íantada Pedrafita Mosteiro Ribadavia (mercado), L:uintí:a, 
Ril;>a~ do Sil en .LUGO. · ._,.,. Laz~"Nogueira de. Ramulfi·; ·ve-
Riós, Viladervós, Ben trance$, Pe- ra en OURENSE. · , 

. tin de Valdeorras en· ~oURENSE. · C~ldas (mercado), A Ramalfüs~ 
Covelo . (mercado), R~d~~del.a en . en P.ONT~VEDRA 
PONTE VE DRA. 

Dia .22 

.. Arzua, Es'piñeira (Bq'iro-). en A 
CORUÑA. 
Rábade . (m.ercado), . h:rcio en 
LUGO. 
Cea_ (mercado)', Po-nte Liña.res, 
Man_za~eda,- Avión, A Gudifia,_ . 
Outomuro en OURENSE. 
Cuntis (mercado), Guillarei -en 
PONT.EVEDRA. 

Dia 23 

Lourdes (Curtis)., . San ·. Rarrión 
(Moeche) en A.CORUÑA. . -

-.~rolol, ·Gomeán en LUGO. 
.Maside, Verín, ~-Gomesende, ·A 
~ainza· en OU:RENSE.-. 

· ·Goián, A Gouxa (Doz611)., Ponte
vedra _(méréado), Silleda, Toml

~~o .en PQNTEVEDRA .. 

. Dia-24 

Carnot}l, Barciela _(E_nfesta-Sa~

tiago), A Viña, (Irixoa) en A CO~ 

Dia 26 

·· Lestedq7Vilas . (BoqueiX-ón), ,Pe~ 
"-- dtas Braricas-Guisamo (BergQ..n-
. dcü_, Bouza (Trazo) en A CO-~U- · 
. ÑA. . 

Guimarei, CÜrrelos, A.dai_ Auga.
xosa,. Riotorto en .LU(;O~ .. ~ 
A -Merca, Ribas <lo~Sit, S~n Ama
r'o (mercado), O Bolo (mercado), 
Ri6s en~.OURENSE ... . , . . 
·Arcade, Bráutega (Golada), _As . 
.Trev~s en PONTEVED~. 

. FEIRAS ANUAIS . 

. p ·ara o dfa· trinta está prevista 
· a .feira anual .de Betanzos, que 

coincide--este a.no ,pun -1-uns, .dia 
s~guinte ·ª domingo de mercado 
na ahtiga c;apÍtal galega~ 

·FESTAS 

Para o _·día tr!nta,, San Ari~ré~; 
ven a fes fa anual de A Rua en 
Ourens~ e máis · o dia principal 
do San Andrés qe Teixido_. 

anuncios: di• balde 
QUEREMOS COMEZAR -un l~TERESA · CONT~CTAR Pregunta-r por Luís. 

. . ' 
d~bate, teórico e práctico, que con xente inten~sada :µo .dibu-
poida.: dar .pé ,ao mício . dun . xo de humor e temas 'laterais -. FANSE 'todo tipo de .traballos 
proxecto comunal; pois e'sta-· pra facer ttaballos~ seminários ' a, ganchillo;' ~clníítens€ -, encar- . 
mas conv.encidos d~ necesi- · . - etc,' relació,nados co tema:, In~ . gos. Ros~i, 'tel.-27 48 59. Vigo. _ 
dade dun cáínbio radical na teresados contactar con Car~ , 
fo_rma e xeito de vida. los. r/ Méndez-_ Núfte.z-l7; Iº," · · BtJSCASE a coleición · de ~ar-

Para un prim~iro -contacto, . Ferrol : ' ,q\livos do Seminárip._·<Jb ~s.tu-
. os interesados podedes dirixir- dos Galegas. Apdo. J 2. Ponte-· 
vos-a: . V.ENDESE . coche Seat-600; · , vedra. . · · . 
Grupo Comunal ~~ro " " Madrid-B. Tel. 23 55 43, de 

_Apt_do. ~e ·correios :r:t·º 52 Vigo,. pregu~tar pór Pepin .. ·, · 

Compostera (A Coruña) 
(Curiosos e afins absforse) 

ALOUttASE PISO, Zona Tra- ·· 
_ vesas .. Tel. 23 5 5. 43 de. Vigo. 

INTERESA o 



ESPELLO.BREVE DAS TRAVESAS 
As 'Traves&s xa no son' o que era~.~., bueno, en xunta ªº 'outro camiñando Puialto e Fornasari, o "sol- evidenciación contré!-ditória dás clases sociais que ocu--~:1 .. 1111-

realidade, nada do que hoxe é, é como era. Recordo vensias:' berrou, "¡La reina, Pui.alfo, bolud'o,· cabrón, pan .. no espá~io, _d,e xeito segregadq, unha, como esta 
hai anos cando un servidor iba en burro, ·perdonando, me hodiste la reina!". O condenado do ·solvensias fora vifa costeira galega. -· . ' 
ao Instituto, /dispois de tomar a copa .de erbas nos polo t ·amiño repetíndo de memória a pa.rtida, até que . As Travesa,s máis-. t~rde faranse tamén pasotas .e 
chucos, · .agueles .anos do ·dios ToHn (~aquela ·decíase se decatou que perdera a partida porque o outro máis roqueras cando as I?autas pequeno-burguesas impoñan 
dios non deus), aqueks anos en que habia menos pa- argalleiro ca el roubáralle a raiña. . · . estas t.engéncias .. As Travesas. é mestura, as Travesas 
sotas que hoxendia e a cafet~ria Gran' Via era un lugar · Daquela as. Travesas eran qutra cotisa,-podiamos son populares nos Chucos (planchado con manises) e 

.de folga e esparcimerito o'nde R~berto expricaba len-· ir _a moitos sítios.- que agora. xa non é pos1bel.., como a finas na. Granja (a p~sares de ter tido unha augardente 
tamente as cousas da vida co ·se acento da Estrada. aquel piso do opus, polo que p(;lsainO.s cáseque to.dos, de erbas moi boa) e no Beatles Pub (hábil manobra a 
transmutado en vigués .. ., ·qmdo o firíado do · Sr. Caei- , magdalená (~adanela?) proustiana particular que é -deste n~me, para aproveitaren as iniciais nas xanelas 
ro tomaba tódos os d~as .o seu 'Vermouth e contaba para a nosa .xeración, (:lquel limpo, inmáculo., lugar, qo preexistente Banco Pastor). O que realmente non 
anécdotas co~a a daqueles dous amigos .do bárrio, be- -arrecendente a .in9enso e santidade.. son as Travesas é beilarinas. 
bedores inseparábeis, que iban ao Gran Via e encere- Ou podias ir rdubar fruta á finca tle J'roncosó . Perto do Paquetá, na rua · perpendicular á Gran 
·llábanse en liortas inferminábeis, ~ntrámbolos dous, (máis -ou menos á altura de ondehoxe está Povisa), Via, vense de construir un "Pub" que foi inmediata
sendo un o funcionário culto e o mitro o sábio popu- e mesmo sentarte tranquilamente á sombra dun carba- m·ente . invadido ~ A sua clientela responde un pouco a 
l~r, ' ~ ¡ ... Pero, Pepe, hombre, si te lo de:cía. nietafóri- llo a descansar, -¡eran· outros tempos! , este público mesturado de pequeno-burgueses, máis 
c~mente ! , · ¡ ... Mira, a m'in, éo'mo ,se mo dis metasul- · · · ou menos intelectuais. No "De catro a catro", que é· 
furicament~!". Daquela caira polas Travesas un ar- AINDA E ASI AS TRAVESAS. unha espécie de h-íbrido a mitade de camiño entre·ca-
xentino altísimo, enliarite e falador coma· poucos. Es-·· -· TE_ÑEN O SEU AQUEL... feteria de_ estación e salón decimonónico , podes ato-
te a:rxentino que se apelid.aba Fornasari, e_ra 'coñecido · As Travesas naceron como zona de ~xpansión· da par unha variada representación do barrio ; ali estarán' 
por "solvensia_s", por aquelo de -"no tengo solvernHa .,_cidade -no comenzo dos sesenta, tendo unha ·composi- dende pasotas finos non proletas, dos que non cabal
.para ese trabajo.,.", era de longa e escanaveirada- figu-· ción · social Ínicial peq~eno-burguesa· próxima a do gan e probabelmente nunca cabalgarán (hai certa cul
ra, admifador duh seu compatriota-, poeta de segunda .. centro ·da cidade. Nas Trave~as · vaise producir moi ce- tura e unha relativam~nte soportábel esperanza no 
liña, co.ñecido . por "Alma fuerte'' e de _apelido Pala- do, a fins· da mesma década, unha relativamente im- porvir, e se non, sempre queda (uxir ao campo), a in
cios, coido, . que . tiña uns poemas moi nietzscheanos, . portan té tensión e/ou eclosión política .. A área ocu- · telectuais radicalizados, aos rebotados da política que 
no mal · sentido da palabra, é .dicer, escritos dispois·. ·pada palas Travesas no teCido xeográfico de V:igo está prefiren tomar gin-tonic e falar de ecoloxia e de Ka
dunha má ou non dixerida ledura de. Nietzsche, da: definida ,por ser uriha zona de cruzamento entre o vafis, e libertários domésticos, a estetas lúdicos, e 
quelas·que se facíari hai trinta .ou corenta anos en Ale- mundo urba_no de clase média, .o mundo burgués epi-:- mesmo a algún penene vacileta con sabor aunque no 
·mania, Italia e España, maiormente.. _ zoário, que dormita ao pé. da· Gran V.ia,·os bárrios ru- sea' moreno. De calquera xeito e "malgré tout", todos 

Ao solvénsias gostáballe moito o axedres e nori ral-simbiótico's :de Pereiró e Castrelós e o mundo mari- os ali presentes parecen querer cazar algunha vela so
era mal xogador, nunha .ocasión xogou con Puialto , ñeiro, yia Bauzas. Esta ubicación pr~vilexfada favore- bre do torso rebelde das tormentas para poderen trin:. 
unha partida na que solprendentemente perdeu, ao ceu a_ -aparición de rasgos c~lturais e craridade de_ car;:¡ escota dunha ilusión. 
acabar a partida.' e dispois de levar uns minutos en mente ante o- contraste diário vivido como confuto da XAN O R X E COSTAS 




