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PERIO'D ICO GALEGO s·E MAMAL ·
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DO 14 AO 20 DE XANEIRO DO 1982

50 PTA . . ·
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COMO XOGA R.E.N.F.E·.
COA VIDA DOS·
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.para aumentar, a sua pe·ne~raerón
o
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d1do (25.000 marcos) -e .unha reeconómica. Esta estratéxia que.
;.
,. . "' ' · _.
.~ .._ · ' .,, ·.-,
· · :-. ~ ·
, •. :
- ·ximf:l ~otalm~nte . osAcrisexime · ·
. da evidenciada tanto polos gran!ffliXSNA,Q_~S--;, ·~.
·_: . :. · ~'~~sti:~~n;·· ~e q,~it~ 'o/):>ó~J e<m~,"-'~ A CR ISE·CHEGA . . ..
fiscal q.ue exime fotalmendes · novos préstamos. que fo ron . ·
PAR L:AMEN·TARIA~ .~ ... . .. <.:" -~X,f?r_esJ?ns ··co;rp.~0 _:qs :s"egumtes-:-,, . _. . A '7.\LEM-A.NIA "'
· te-·,o~ . be11~ffci9s postes nunha " conc.edi'd~s ao Goberno de Kánia
"!·. ,:. . · , . . . , . < ' ->;;'i./'.0 q'lfte sn.i.'gobéJ:no .paLfá~~r '~ · :·~
;, .; · cc»nta· especial para a sua rei nvet.corno pola incesante propaganda
r· : ;,. E
L<l-¡:¡i, s~te .. ·~a priméir~\íaL ~: ".'~de~_tr_~yenil(1~ ..~ ~'á.~fjq¡;", "to'-_~ . .: . Alé'mánia fora Q paradig'ma .·a ·sjón post~rior: .. H~x.e a 'necesipola lgrexa Católica nas declaracións', dos pólfticos e as e_misións .
t~ei"-'.1seÚ6ns. ~ue . (ÍlJ.ró~ ~· cere~~:- .dq,pra''.: "~arJ~O ::; ~.:d;~a,_lo_ JW ;~... ·. -.,. to·da' pro'ba ,da~ cdses e~ónómicas · · ~ · dade_é anal da lmaxi~ación crea~
de rádio adicadas a Polónia.
iri6ni~ \ ía · inv~stidura· habi~ ·<.-- e· e_stás son .so as maIS malsoan-- ~-·
desde_ qüe ós.,GC?bernos dernocrátiva pará atqpar .novas saí~as á
·
.,.,._ t
·
ticos · saídos d9 . segll!'lda guefra
crise. ·'
O .Papel economico de Occi"moitos simP.atizantes_dos grú- ·. es. : ·
·
· ·. ··
mundial decid'ir~m estabeleter Jtl'.l
dente na xénese da pre$ente crise
parlaméntários ' dentro do - . POUCOSAPLAUSOS .
'"Si'~1iethlfd~ ' eeonomia de mercado .
é pouco coñecido. Case o 40 por
, ·. Paz.o ·de X~lri:i·ÍÍ'.ez que s·e ache-:
como co·n:trapont'o ~80 dirixismo. -cento do. comércio de Polonia se
, · ga;ari por ~·rui . aproveitanao a , • -0"_porta~oz ae .UCD, Sr; ""' ~~.
do periódo_ hJ.tl~r-i¡n~ . .!?rimeirn; _- - ,
. " realiza cos país~s capitalistas infall_a de.·
aceeder
na
·-: OS ·
·e logc( á-. .
dustrializados. Os 25 $ billóns
sá onde · se· celebralia ·a: sesión.
m.an:a ,.~ "contento/u ··con ~_1tar ; ~- .- ~o~iald~-~o-~ra~ ia .~o~l.~i_taron 'éxique hoxe debe Po Ión ia a OcciNa banda _dereita "da. p~rte<trá:- : . -ao ;~utor· .?o Quij _o te ·e <:!dnY: ··.
tos c0ntínuos~.. , . -.. 1,
dente era hai -uns ·pou~os ,anos
seira -·db:" improvisado-· p·arla- - . . nu_ a,.r ..c_unh. ª.s ~ei:ba&ep_:. Gáste_lap .·_,.
. . -...
.
f ·
1
(ll
Non ousianti,
carre.ira do
descritos .polos banqueiros como
me'n to, .podíase_ ~ constatar 1 a
pára tecti ~car ~ vo ~~ ao. ~· ··t:1-...:; .:
Estado be.n efactor,· as regramen"unha inversión de soño". Efec. ·pr~sén.cia de_yários. simpatiián- . go d~ segutdo;·na ~sesi~n d~.t~_r-·
.· ,\taCions. ) aborijs, - cáda._ vez · máis .
tivamente, os termos finanéieivo_I 4;-10/1.1, pax. 38
tes.
b 'tga'n lzacións·: do Gru- - .de xa comezou ·- a f.alar no 1d10, t -.
•.
b
_ 1 . .··. ;:
ros que Occidente obtivd de Po.
rna
,dp
e,
Occidente El Polo ia
lónia nos anos 70 compáranse fa' c6h#fgué~: d'os seu~ .pájlamen- . . do 1'?~r~~~i2 ,.~u-e· ~e. .Ieva:qtdu .,_;-~ .-= -p'etróteo;· están ' itacer q~e- 0 sovoré!_belmente con aqueles negoA -estratéxia dos poderes occi- tário~ . . t· ~ue' -~ non'~· puidero:n
n~ sa; _par:~'\;).';~, fe:?¡~ fI? do Séti :;;!~ -fÍ.sticado . mecánismo ,da econó- .
ciados con moitos países. do Ter·
dentais na presente crise noñ é ,
aguapfaf·:· deica .ao .~r.e:µiate da, · d1scur~~ e·,. ~~:füF Estoy ,.-~-,. ~"! ~ IT!ia al~mana empece ta.mén- ~deciro Mundo. Non é dificil adverdifícil de discernir ao través dos
·sesión.,'Na banda 'es.qÚerda es-, · blanefo1tre_n,, CfistellarJb, e~tQ'U,,e .
.¡ te.rse ..M_oitos "!lerc~dos de expo.r:
tir as ventaxas para un banqueiveos da hipocresia oficial concer'tában OS simpatizantes ·polí- ' - ini derecho (. .. )'a lingua g_alegá "":._ . .~ tación - cerrar:GR ·-OU- poJo menos
ro dunha situación na que a dis·
·n iente ás esixéncias dos traba.l laÜcos personais do Candidat~ - ·6·a da tnf'ñ:a terra, e á .miña linen. c~lle.ron, men~tras---qq_e a corncipl ina b,rutal d .o traballo necesi dores polacos · -esixéncias que
á i>residéncia da :Xúnta s~. Fer- · .gua nai, pero_ lengua cqstel!!1:_-·· -. petenc1a do~ . xa~~neses os _des_ta para a_extracción da plusvalía
nalgunhas circunstáncias ·nunca
, d" Al
. b
·
.t
·
na
e
á
lz'ngúa
da
.
miña
pátria
: praza ~e mo1tas linas produt1vas,
nesta orde é responsabilidade
nan ez
or . e IS o no o use
·...
·
· ··
·
d.
d
, · Al
,
se concederan nos países 'capitad b ·
d·
t
. 1nc1uso entro a propia emadun aparato represivo que se
~? .r ematar este .. de ler o : seu
.. . " ~n
aixo_u . o _ esr~. nia.federal.E.n .1981,ornedroda
. listas máis ava11zados. Se a dináchama comunist~ Un feito poco
discurso
e comezar os presen,do, e por esta fazana,
aplaud1. , d e bens
.. e serv~c1os
" , . - f 01.
mi~a da · revolución non .é detida
,
.
·
·
,
prod uc1on
sinalado é que "as reformas" aostes nesta·zona a aplaudir a can- . r?no U?s. poucos parla,m entanuío, e pára ·o ano 1982, o pres. polo . subterfúxio ideolóxico, enprécios do consumidor do últi da ·os~ patlaméntarios-de Alian~ · nos de AP ·
-- .ü;i'oso instituto de .Kre·1 pronostón a presente confrontación
mo ano, que desencadearon _as
za ·Pop.ular.
- · .CABALGATAS
tica un re_!roceso ao :menos· _d e
conducirá ben a unha brutal in primeira~ folgas de Polonia en
Por ·certo, ~qué, d'os· parla~ - · 1RRACIÓNAIS
1 por c_en do PNB, · cunha por:
vásión e ca·os prolongado na Euxúlio, foron esixidas po los ban.mentários ó~ único' qué tamén
centaxe de paro .. ~obre . da po.vo.a-'
ropa Oriental, ben a unha.revolu·
4
queiros occidentais como condiaplaude~; .non ·s~ _pode ~aber
Cabalgatas -lioubo. E c~rro:; ,_ _~ ~ción a.cti~~ ~u~·erjo~ ¡;io ~,5 .Por _ _ción socialista en vários países
ción para conceder préstamos
se 11 p·or convidón ou por , inérzas. Xente a esgalla nertos; co- · · c~n! 9e.spois de que gran~es ~on_o rientais, ,i neluíndo quizais. a
adiciona is.
·
. f · · r.> ' ·R · ' i p·- · ; ··
b. t .
t .·t
tinxentes de traballadores ex_Unión So.vi.ética mesma. _N ingucia, 01 on
am9n ·: IQe1;ro, merc1os a er os, ven as a ope, . , . tra~x eiros foron . definitiv:a~ ente
E fácil comprender a incomonha dest:as posibilidades interesa
que deu tres ou catro sonoras . .todos felices que son os)leis. · · licenciados.
didade
dos gobernantes do munao
capital
occideñ~al.
Mentras
páfmadás . ·deifat-qt:re-o e.o da· re- · . Ben, - alguns· felices-"pero . medo.
Ningun
feito particula r da
c~1tá1:fo d~""Franciscc(Vázqitez"-.1, nbs~sl.biún,>.-.' ¡·~·Y· · • ... "'· '~'-;"~ Q~ '"Í
· -~ A inversió · ·está ·-parál
iz~~do~ · • · que amqas posibilidades inclui;! .........
história recente alumeou con
nan -enormes perdas en p restao aviSou da inconv~niéncia do '-' · Por ~xempk> · en Vigo, onde
. sé, "Ef '' econó'rb1stas~ "-'s• C-iolo~os
tanta crueza a decadéncia moral
mos a Polónia e · incalculábeis
políticos; péro 'ta~mé n :·ern presá-"'.
.- ·s eu_ xesto~ co · que . rep_enflna-' , os éoiidutore·s, borabán os mais , ,
e as contradicións internas dos
consecuéncias para a ~stabilidade
rnenfeJ~ f'fftérftíÍhpeú~'ó , gal~guis- :· grandes xura~entos ·p or botar. -~. . ríos- e sindiéatos·: d -Ís{cuten' no~as
poderes dominant es no mundo .
de Europa, a segunda posibilida.ta . independente a . sua· ma¡{f: "·'.". ante c~r· situácib"if' fi·o :t·ráfi8'6 H.asü~ . 'fÓrmas·"ae -pr~moCióA,· GaJ:)aees de
Ouizais séxa o pecul iar destino
susc!tar· asr iníci~ti va;¿, "émprésa, '. festaciórt de .felicitación.
. ruas do . ce~tr~ (tfo" centro--da -.
de iªmén destf uiria ·a visión- ~o
histórico dos pólacos expoñer a
.comunismo que a pe'dra de to ·
·vila, se--entende)'. At.é ·elaslrou-· .. " ·ria1s. P9lo momento, a primeira
· ·~
hipocresia dos - ideólogos. De
fórmula adoptada · consist4;!. na
que da ideoloxia occidental e daacorde con Marx, a primeira re"Muv · E-~E<3ANTEL
xo o" señor alealdé ou· ·os da ··
creación de are~s de inieiativas liria un poderoso novo irripeto. á
volt a política con esixencias so-EL.DISCú RSO· _ ·"
·coinisión,-"'q ue · qon ~ sa-beinos. a
bl'.'eS, e dicer, unha espé.cie de
esquerda na Europa Occidental.
ciais tivo lugar ~n Cracov ia en
MUV 'BUE~O,.' ·
·Cabalgata e arµiou~a,, gorda; ·-·
zonas J rancas exentas dé to.da -i.n=-.
1846. Escrebendo hai cen anos ,
· ... ¿Para qué~diaño téñen ·que meDe a~ordo coa doutrina Son·tervebción burocrática, .e has que
sinalaba: "desde ese momento
As1 -~~~~ba· a n~tiña. que leu, · tela · e.il Príneip~ se" os n~nos
ne'nfed~ (un c;jiscípulo de Kissinas re9ramentacións Íabórais é a
en adiante todas as mendaces
' ·. · sorrindb.fl· Francisco Vá~qu_ez,
frian - 'vela - aínda que . fara á
guer) elaborada a princípios dos
contratación colectiva non se- ·
simpatías da rica Europa se diri 70, a alianza occidental está uti, :desp ois , de · ·p ronunciar .o s~u · Candeán -(con · todos os respe-·
, g1:1ef1 ·: a_s mesrrias pautas que np
xen cara Polónia". (Michael
.,.festq do territó.rio .. Ei:i défihitiva ~
=· discurso de c.o ntest.a ción ao·~o
tQ.s ., para. qs . de pa~deán) . .Te1_1 ·
lizando ·todo o peso do seu poSkolny, noine literario dun esé'lllr~ ~i:ntento de legaliz.~r o.s expe,der· econ~mko e ideolóxico para .
Candidato,·' .d'ia oito'. No seu · unha explica.ción: ~_·p<;ira .darlle
crito polaco que reside e11 Par is).
, ri~ent'osc de -eco.nomias .. irregulaconservar o modo de produción
. - d.iscur~o, ·o brillante· portayqz
aú1da_. qi~is g~ná~ciá ·a o" negó.:
·~ · ~~s o__ golfas: e ,incluso de impul..existe.nte · en Polónia~ . mentras
· , 'utilizara . ón · idio:qia modelo
e
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Son m~nos de duas semanas
os últimos días de decembro e
os primeiros días de xaneiro.
Vários milleiros de q uilómetros para poder pasar unhas
xornadas de descanso, as vacacións de Nadal, o fin do solstício · de inverno, palpando
quente por fin a Galiza da foto
na cociña de Estocolmo, de
Frankfurt, de Burdeos... son a
demostración viva do drama
latente da mitade do povo galego, do exilio anexo. Son os
emigrantes.
E dificil plasmar nunhas
poucas liñas a vivéncia que r·epresenta unha mañá a cabalo
entre as estacións de Endaia e
Irún. A dos dous lados da muga basca, nas datas que anteceden ás vacacións navide.ñas. Ao
tópico do axetreo dunhas festas con desfase, · únese outro
bulir, fillo do anterior, pero
moito roáis triste e real: son os
emigrantes, os "outros" fillos
de Galiza.
Despois d unha viaxe roáis
ou menos eómoda polo ·continente, chega o transbordo, o
abandono dos corpos por parte da "Nai Europa" para a re- ·
collida do "gando'' pola outra
nai. Máis pequena pero con delírio de grandeza. E fluen ·os
no vos carteis ("Papá, ven en ... '
"·Es _el momento de ... "), as vellas maletas, os felices aires, os
·rutinarios sistemas. E é que ~a
pátria segue esquecendo aos
seus fillos p-ródigos e, ao f iri eao cabo, son ovellas que retor- ,
nan, inda que só sexa por uns
djas, ao rebaño do império ¿Pa
. ra q.ué terxiversar os sistemas?
V_árias horas de espera a tu!nos.
entre oito bancos ·' salteados
IlOl). SOili en· absqluto Un handicap para unha esperanza tinxida de turrón (de Jijona) e de
saudade revivida. Atrás fican
. por uns dias o traballo en s_uizo, a compra en francos e -as

unha enorme..recompensa a
·
quen
~onseguise topalo e que
~
asi, outros millerros de persoas
· safron buscalo (o final, eviden·té, suptímese' por falta de espácío). ·
~
De Estocolmo á Coruña,
'
pasando por-· Euskadi. Dun
clima xélido a un m6rno, paHai que sacalas ás agachadas,
deste conto, a hixiene· e .a limsando por: un. queóte (in,,d_a que
xogando a ll! engano . infantil
peza sempre fóron. primordiais--:; leo qú~$ agorá· men~s) ..:O .'ci~a- .
pero lacónfoci,_ ~~icaz .-Pero--te- '· - c. ·
'°f . _ ·r"' .
ma · do exilio '. vív~se en tpp¡w
rribelinente desolador. O ou0-24 de .setembro, ·a Asain- partes ao marxen de p~oxIStro soñ'? o de ficar na casa pabl~a Pa:rlamentcfri~ do Congrem9JH~tóric.os ·ª-° usq._do sacro:- ~ so~
de
Europa,.
p
ediaa~
Conse--sánté{
:' , : .
- -·
ra sem_pre, xir~ co 1;>0!Jlbo da_.
lotería, radiada -en d!recto por
llo de Ministros dos .21 mem-.No:ri sei qué vos pasa-, qué
mao agoiro tr'aedes, que a vós
un altavoz da estación, men- . bros un "~nstrumento" . que denunca vos to--ca o dia ~azul. Detras as .participacións da espe- . finise un mínimo de dereitos
.
be ' ser por velo todo'tan -negro.
ranza mandadas polos parentes
civís · ao emig~ante. E cobtan
entre as tarxetas de Nadal, van
as rnás línguas. do país que na- ' As tántás da mañá, co boeadi- _
llo de · .tortilla, o daltoñ,ismó
enchendo unhas papeleiras que
quel momento ninguén·soupó
convírtese n un corñpaneiro ·
non faltan, porque_ no império
qué facer e que o rei ofreceu
habitual. E unha ·p ena, pero·
·ninguén ere xa_ en , Navidades
Brancas. . Todo _se perde. Por
·fin, tras váriB;s · h_o ras ·( dias, semanas) de viaxe, ~hégase á Galiza dos abrazos é :. . os prantos,
.dos foguetes ás' doce e o ano
que ven na casá, do maz'a pán e
: as uvas..._ Felicidade de -dias
,· (horas, minutos ... ) -para retornar á Europa comunitária .(léa- se "de comu_n idad"), · de "instrumentos" e bendició-ns, de
trabállo"- e de ~benestar. En
·'rrún '~Hasta la vista" en eúskera ~ español; o naneo que
non _se esquece e a escoitar a
loteria do Neno, ·que aínda
hat pos.ibilidades. Pero · merecia a pena. Hai· que tratar ·de
~ superarse para poder voltar ao
país .c oá estabilidade necesári.a.
Outro · ano será. E a rutina, o
catro . de· xaneiro .. E . difícil
·plasmar nunhas po-Ucas ' liña~
a vivéncia que r:eprese:n ta unha ·
mañá a cabalo entre as estacions· de Endaia ·e Irú_n, aos
dous lados da muga basca; nas
datas do Nadal.
..

Emigrantes !).a fronteira

TrátadQS cQnio gandoclases de história alemana. Reahnente no Mercado Comun
non saben o que se perden.
Eles nunca ~rian o enorme
placer de seren recebidos cun
"benvidos" en forma de fria
noite e con sono a prazos (na
"pátria" astra o sono se tasa),
pero Galiza tan lonxe ... E nada
de fotos. 'U na cosa es morirse
de dolor y otra cosa es morirse
de vergüenza" (M. Benedetti).
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darlle · asi uñ'.s- 'milleir'ós~ .de vo,tos ·ao par~ido que en realidade está <letras do tenderete.
. Por fin é d~ ciestac~r qu.e,
xa, sen implantación .-nen tra- ·
dicíón, piden participar nas
reunións do Goberno con terc~iros paises para a firma dos
tratados pesqueiros, . cousa que
até agora malamente conseguiron drganizacións como ANACEF (en Canárias),
Gofra. qias de Pescadores ou a Co. operativa de Armadores d o
-Pórto de Vigo. Normalmente,
a preséncia dos sindicatos con
tradición foi nula ou escasa
nestas conversas, por roáis que
a través das Cofadias conseguiran meter alguns dos · seus
membros.

Un ~ovó sindicato;-· de·- ámbito. estatal, ·e que se · define c.o.ino .

-· ''apartidário ~, ven de .ser ci:é.él4Q' ~cfn h~i n;.o-~fü. 9,s11~MAP.·:'( st~:

~

-JJícato Libre <;le Marmos deJa "fesea) trata, segunqo as '·s uas pala~
·bFa_s,:d.e acábar ·co paro dos· marifiéiros_e u_ne toaa· ca~t~ ,le em.:. .
.. · -.pregadQ_S·do_s .barcós para "álencf:er·,as ·reivi!l_di~acións'. d()s trab"J!:- ·
: · tfadoref rrzáiS. fe bles". ~~ro, a· realid~de=-é ?en di~ti}l ta.
~
>

. ,-·

º <·s~u sub-~éc-~et~rjó . ~er~l; '

. X0se'. e~rlós Currás.tfe,na, é u~

o.. patr.óir· de '· pesca ·.c on ··f,amé;l da. ·~ond.o .;_de·: maltratar ·aos. ~ari·· ñeii:os~.Mesmo no·barco.do seu
Qai~ ·.o · '.'Sin Co~entarios" xa sé
del,i a· ca~9 .de golpear a un ma·~ ,, riñeiro e máis
p·a hón d,e .
. ·~ Costa·. que e fae.na~a . con el'" na- ..
·q uel tempo. Té!mpouca se distiq~ue ifor · protexer. ao mari- ·'·
t

ªº

. ·\

ñ~iro

xa· q·ue ·dese me"sino

bar-~

.·

•

-.

•

•

•

.d'9 (!Ó cacique 'locafdo se9 ,pc(
vo: d~· Alianza' Pqpµlar, ·Se.~as.: ·

'

tii!ÍÍ Juncm:'e· mesmo sospé°ita'.~ se 9-a· .s,Úa -mllitápci~ - nese· · par~ ,' ·
· tido despois .de fuxir; .na mesifi·~ desban~ada que. outr'.osi. d~ ·.
.UCD -onde ·:milifaba.· Ou' ·s exa, .'
'' qué l1ll' .·slib-secretarío .. estat_al .; !
, q·UEr milita nuh _partid-o mala .. ·
·. mente poderá se'r · "apartid·á-

rio''; ·.

~

as

·'

·

.~co · que -agora ten· en AdminiS- . DA,nos ~AIJsos . · _
- tración hereditária ·xa ~espediu ·
Nunha entrevista coheecida
a . u..ns -10 trab.alladores, moti-·.:r . q_ -ril~iós. de ~,orri\i~nícación "vi- ·
Por fin é de destacar o in- v.a~qq ~.R,;··R~s.~n~o!q. ~~-11~r~s· · gu~se~ · afitmaban contar ~ª-·
tento
de meter un "delegado
qümce , Por despedir, .cfiegou a . ·c:on ' '3.0Q'.O ·, afiliádps;. . :'aiqda
·-midaqe- en-· todos -·as barcos
outros. ¿Qué
social''
en cada barco que
despedir-·ao . contábel, que ñ~s< qmLJlcab~ba: de nacéi:" e' que---~ . corisDlta<fdsi;!;)~bb'té
~!liación
entón?
transmitiría
ao delegado de
t~ . momentó' .tell' plantexado
por' unañiniidade os mariñeiros ~ a un nqvó sindicáto,.xa que-en
- O espádo do control. Lemporto
as
peticións
concretas e
un ' xuíci9 ·por despido e .coa . dos· buq.\ies 'rechazar~n o áff · calquera buque sempre hai .afibremos que .non hai moito pontuais
de
cada
tripulante.
_posihilidade fd'u .n ha denúncia . .'füfrse ás éentra!s. x~ estableci.liados ·.a · outros: como UQT,
tempo se descolgaban os lídeBen, esperemos que non haxa
'por. non · pagarlle' os partes :da '_ das para_unirse --~ estq ~oya éi1:1-e
CCMM ou SGTM ou mesmo - res de AP dicindo. que os barmoitos desembarcos senón van
cos · debian ser considerados
Seguridade ·Social mentras es- -.· xa contá - corí ofic-inas~'-en Las . ao SLM:rd"' 9ue pa~ra .. para a
estar elexindo delegados cada
. tana· d-e baixá.
.
.
Patmas e Vigo ·e ~~speran instq-· ·~ .. pes~a. ·
·
·
-como coléxios electorais cara
Asimesmo, ·e ste Sl1b-secretálalás Íios.'ptinéipais pGrtos ·pe-s· ·· '
as vota(!ions, para que poide- 'cincuel)ta· dias, sabor de to do
estando como está nas mans
rio · xeral -que 3fjrn:1a repetidas -~ qu.eiios do Estado; E iso C(!ndo ' ,.·. :As ~~as re!viñdicaciq~s ne>n
ran votar. os mánñeiros que andos armadores o botar fóra a
veces pala . telefoniá que. -"os _:..comezan ~ e :serf apoio ·-de nen- -- son, en -abs9luto, novas para o
dan- sempre por fora na perun émpregado antes de do us
cura .do seu pan. Controlando
arn;a~~r.es -soq· ~odas ._uns lá-,.. -gu?··partido.~Van..;"ben . ._ · . . ~ - '_siñ~dicaiiSni_? .- Pesque.iro.
Es,meses
"por non servir para
arons e tenta d_e meter n9 · ·, . Para ~quen _canece a wal1da- . tado-·Espanol. Non hru. un so
aos patróñs (que son os de
aquel
traballo
e estar en perío~'-seu" sindicató . aos pequenos. · .de mariñerra é . im'posíbe'f de . ~ poq·oo.- n9 .seu programa exposmaior índi~e de afiliación), pódo de proba".
arrriadores, está moi 1 relac(ona,. ·: comprender . que ~h<;L~a unan1~- . ~ t0o ~cíue nonJqra--x.a to.cado por · dense controlar as votacións e
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A.xuntame-nto -coruñés ·

TO·

la-

~CORUR~ -

Fortalecer un frente patriótico que teña como liña:s·-básicas·o nacionalismo e o, anticolonialismo, "sen sectarismo nen antidem~~
cratismff~ chegando a un acordo con 'todo o mundo" e a reafirA sesión municipal do pasado. vintetr.és.de decemb_ro n~ Axunta-·
que ·a crise-, máis forte . do
mación da .liña marxista-leninista "non ocultando. nen erro~ memento da Coruña marcará história dentro da famosa mais non -· Axurttamento . da Coruña retodolóxi~os, nen os feítos errados~ así como as dificultades" po- .
mata
. ~e.. -empezar.o que a
. polas ~oas,. ?bra_s pa~a a cidade, eta:p a, de goberno pr~siélida por
..
.
den considerarse como as conclusión_s máis importantes sacadas
?'aquin Lopez ~enendez. O home que se fixo cargo da .álcaldia
·do .111 Congreso da Uni~n. dQ Pqbo G~lego" celebrado os dias
UCD outeña a primeira tenén- - . _cand.o a~des~nión da.esq_u erda perm~~~u qué o leVtmio -r~pré~én- · ·
oito, nove~ dez en Santiago.
·
cia da á!cálqía, na cal sustitúe
tan te, Dommgo .Mermo, fose desbáncádo, está ao frénte dunha
CD ; que UCD perda a ponértnave en contínua crise. Ahora ven .de facer unlía remodela~ión
Bautista Alvarez como precia de- sanidade en favor do
. _.. na . 9u~ o_m~is sorpre~d~nte é ª·_ent~ada de q-onzal~- V?zque~
sidente e Francisco Rodríguez
PSOE, que ~ntr-e· Vázquez.-Po:P.ozo, de Esquet<;l~ Galega, na .ponéncia de <;ultura. ·Ante a sorcomo SecretáriÓ Xeral resultazo eri Cultura,... non é máis
presá de própios e estranos parece que o Axqntamento ·aa Coru. ron· re-elexidos nos seus cargos
que unhá nova fachada. Pór .
. ña, . no rri.esmo intré da · reorganiz,a dón, · acaba de entrar nunha
no III Congreso. da UPG. Asia.d·e ntró todD·segue igµaL forte crise.
·
mesmo a ponéncia oficial das
~ contradic.cióqs deste -. go"Teses partidárias sobre a siO caos· no que vive a xestión
ineficácia -da xe~t-ión da maiotuación política e as conseberno municipal non se -resol_.
municipal neces~taba, . eviden;. . ría de goberrio. ;
cuéncias para a nosa liña de
-v.eron.< -Indus9 ·a · composiCión
temente, unha saída.-Para o al- _ do .novo · equipo directivo muactuadón política" (que marcalde,
a
re.
m
odelación
trata
de
AS
acusacións
que
a_
o.
p
osica a liña a seguir até o próxinicipal . denotou · problemas
buscar unha máis integradora e· ción- ao . actual goberno fixo
mo congreso), derrotou· ameficaz xestión municipal. ¡Ca- . .n~n foron respostáP,B¡.s. "Só . .Pe~soa,.,is entre· o al-calde. ~;o ~ pripliamente ás d uas ponéncias
meiro tenente de alcalde, Rey
se nada! A sua declaración pu- :outive_ron a calada pokrespósalternativas, que se presentaPjchell. De igual xeito,- ó 'PSOE
blica non podía estar roáis
ta" .. Alguén di que ·o que cala
ban por primeira vez a un cone
o álcalde tiveron,as su as difechea de demagóxia . . Afirmou
consinte,'e pode que ·neste cágreso <leste partido, xa que
rencias
_en tornc;i a .várias cuesque a restruturación en distinsó pasase algo <:\esto. · "Ísto panengunha destas ponéncias lotións
da re~odelación . · O
tas áreas de trabaHo tiña como __rece que é ·igual que :no -antegrou acadar o vintecinco por
ouxetivo a méllora de acción
rior réxime, decíanos Merino
PSOE -deuJle.·un "lÍltimatum"
cento dos votos esixidos para
·
do
goberno
municipal
-semdo"PSG.
Cand<;;
m~n.os
qu~
den
hai uns dias, porque ·se -deéa·ser discutida no pleno.
pre
ten
que
ser
asi;
senon
non
,
as
suas
-razóns,
se
é
qf..!.e
as
tede
ser
re-elexido
Secretário
tou
do mar de fondo q~e hai
A po'néncia presentada por
valeria.
~
a:
_
pena
f~cer
cámbios.
ñer<'·
Logo,
a0_
fin
;'vmeron
as
.
Xeral
referiuse
ao
.
fortaleci·
detrás
de_todo: p alcalde non
'Manoel García Mel · así como
mento
dun
"frente
patriótico"
canta·
co total apoio do seu
por outros antíguos membros
"Entendp, ade-mais, contivo.tacións e. só o fixero~ . de
grupo
-político.
. ·
palabras
que
foron
recollidas
do Comité Central da UPG,
nuou, que responde a unha ar:-· xeito fávorábel o PS(}·e Blo- .
nas
su
as
in
tervencións
tan
to
entre os que se encontra o antual demanda cidadán de .en- - que. Esquerda Qalega, na opipor Cláudio Lqpez -Garrido
tiguo Secretário Xeral, Pedro
tendimento ·e solidaridade na
nión ·do.PSG, pode-que -xá és- ·
O parche _posto agora é poquen falou en nome do PSG,
Luaces e que propugnaba a
xestión, respetando 0 pluralis- _ ·tivese pag~ndo o .entrada rias
síbel que revente pronto. A
que por primeira vez acudía a
formación dun ámbplio partimo - ideolóxico ~e- as distintas
áreas . de xestióñ, ~- ñon a · _ .corporación, · incluso d·e ntro
un congreso da UPG, ·como
do, nq liña eurocomunista, no
pos'icións políticas".
apoiou. _Así 0 goberno das d~- . stia liñ~, carece-de coesión inpor Fran.cisco Carballo~ repreque estarían integrados a UPG,
Algo de todo isto mencioreitas _seguirá campeando. Ga:. . terna e 0 señor. López Menénsentante da AN-PG que fixo
AN-PG e o PSG, e -que propudez~ peligra ·caer en calqu~ra in-_
nado había, porque ao fin e a.o
ñou -a moción pe:ro a "música
un chama.mento para que se
ña a aceptación do marco
cabo conqueriu meter, roáis ou
non varia'-'. tre. Esta poido ser a última haintegrasen no frente "todos
constitucional e autonómico
.
meno~,
:r;io
"cotarro"
.
a
V.áz_.
,
,
.
.
.
__
.
,
..
=,
za que xogou, porqúe, de non
aqueles que sexan nacionalisnon logrou acadar nen o seis
Pozo,
llbn
sen'.ántes
cl
ear
.
"::
~- A;.rsaíéfa vitoffosá d.á_maioría
mellorar
as cousas e cónvencer
quez
por cento dos votos globais ad- _ tas, esquecendo erros pasado~
certas
·tensións
·
110.- seu corpo; : · de gpbérn:o municipal_da Có~o
.
'
s
~:U
grupo
da necesidade de
mitidos nas catro comisións. -. - e olvidando prexuícios".
porque algúns mémbros non hiña fai temer que no adiante . -:.a¡foial-0 sen condicións, pode
Menos apoio tivo aínda a
estaban de acordo con -~ne se~ .oa temas,,._ ca~dentes~ sigan seJJ~
·verse -- apeado do "burro". O
SOLIDARlDADE
outra ponéncia alternativa prefixera
cargo
da
.
poiléncia
de.
do
-"atrapalla'dps"'
·
e
·
conseritem_po xa falará, pero polo ben
ANTIMPERIALIST A
sentada , que acadou escasaCultura. O señor Pozo quixo
suados -"t.odo preparado e - da Coruña necesítase, cando
E REVOLUCIONARIA
mente o tres por cento dos vopostµra
e
no
ben prépa!C!do ·~~ ..-Así, parece -ménos: . un goberno eficaz~ Se
deixar
clara
a
sua
tos emitid os.
Entre os invitados ao con·que
Esquerda:Gale--:
·
q_ue 0 pern}jso para, a refineria . fose así, outro ·"galo cantaría'~.
pleno
dixo
O informe presentado polo
greso atopábanse representan~
xa ten informe favorábel aínSecretário Xeral foi asimesmo
tes de forzas políticas de todo ga aceptaba a área de responsa-'
M.B .
da que_ a obra_non- ci.m~pl~ a léaprobado por unha ámplia
mundo que "están a loitar bilidade. .encomendada, per?.
maioria: dous votos en contra
contra o colonialismo que dei- - que is't o non supoñía a integra- · xislación · vixente. .Tamén o
e cuarenta e oito abstencións.
xaron de manifesto nas suas .ción no ' goberno municipal. .. pr'o~lema da partic}pcrción ciuintervencións a solidaridade ,,,Algo non moi. claro,_pero que dadán · ~seguirá comcelado, o
anticolonial e revolucionária~
E~EICION DO NOVO
así quedou. Nembargantes, os . problema do tránsporte"non se
da mesma maneira que os reCOMITE CENTRAL
máis suspicaces coincidiron eri
abordará á fondo, etc. Son .
presentantes
das
nacións
do
supoñer
que os de EG '"dalgúp
Dadas vicisitudes polas que
moitós os· problemas :acumulaEstado Español patentizaron o
xeito sempre· ~starán atrapa- . dos ~úma pa~a _~it~os t~d-Os
pasou o partido despois do
seu apoio na loita pola Iioerados.
-·
vintetrés de febreiro, tomouse
~gora ~
ción
nacional
dos
seus
respeca decisión de que a votación
tivos povos.
·
- PLENO MOyIDÓ ~
para· o e.e. se fixese, excepo
congreso
quedou
cerrado
cionalmente, de forma secreta
coa intervención do .Presidente . ~-- ..~
...
· e non a man alzada como é haBautista Alvarez, quen despois
O pleno -do ·dia vintetrés na
Os analistas inais lúcidos da
. bitual nos partidos . comunis~
de facer referéncia aos de vanCoruña -tivo moitos .acontecí- ._, Coruñ'a. p·arecen coincidir en:
tas. Os congresistas tiñan asimenta;~ Áderrláis da remode- -~ ·
:.;;:
· ~ \'i> . ; ·
ceirqs · na· lo ita naciona.Íista
me~mo direito a recursar aque-.
las persoas que non considera- ' cu~am~~n~e~ ;p~ . ~ .- ~ :~- ~ e ~~~~~~~-~~~~~~-~~~~-~---~~
..
Ale~andre Bóveda, Castelao e
unha moción .,.:de~ : censÚra -~on-sen oportunas para ocupar di-'
LIBRARIA
·
os
miÜt~ntes
da
UPG
Moncho
'.·
to cargo.
. _
Reboiras .e Carlos V arela dixo
tr~ 0 alcalde q..u, e · p.rese:r;itou .o · CERAMICA
¡
~
-psa_, -e tamén_:~tonio_u p-osesión · ;.
· Feíta a vota ció u,, · r~sultaron
que,
·'_
u
n
.
partido
ri2n
se
podii_
G~LERIA DE ARTE·
elexidos cuarenta membros ·
inventar. cada dous~.- anos" e . do seu c.argó~ cre'. c~ncellal"o .sedos que o ·c incuenta por cento
despois de afirmar que deste
ñor · Rey . Pichell --da UCD-.
_s~n . novas . nese máximo. oiga- '
congreso
saia
un
·partido
"coe.
A . moción de censura foi o
·
nismo partidário. .
re,nte e fidel aos · princípios máis siñificátivo, pois nela canide.o lóxicos que Q· fundamen- . ,taronlle moitas causas clariñas
UN FRENTE AMPLIO
·. tan" remato~ - dicindo que a ao alcalde. Na .moci6ri o partiNOIA
MAZACAÑOS, 15
"vitória é daqueles .que saben ·do que a _presentaba fixo unha
Francisco Rodríguez,
ve.ncerse .cada dia".
· documentada ~ exposición d·a
alocu?ión pronunciada despois
~

a

o

1

o

-.;.,
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~
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CHITON
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foi . encontrada., . cór;no foi cbllida,
etc'.). As comunicacións poden daf.
E T<~poS-·A.o
CHÁl\L
.
...
.se .a o Apartad'a ;330 de Sant'iago de
lle
eu,
chegado,
o
.caso,
que
os
per. A Cru_ña, 30 .de -_Decembro do 198J', -..
C0mpostela, OIJ ben pérsoalménte
xüdicado~ veñen sen~. o - os galegos
Ano:do T~jerazo,~-e.~ .
todos, _ participantes ou . non - no . n,o local da Sociedade, ro. Museo do
. Pavo Galegp · (Convento de Santo
devandito -Prémio, e mais, que coSeñor Diretor de A NOSA TE· Domingo), de luns a venres, de 4 a
mo dixo untia vez coido que UnaRRA.: cc;>m9 cabezaleiro que é Vdé.
7, e os sábados.
muno, .h.aí ocasións. nas que o calar
d0 ·único periódico ca que pode .
O anelamento de ·AVES SIL VES.
é talmente mentir. E non será caucontár hoxendia o 'pobo gaÍego, .
TRES é, ante todo, un método de
sa de . virmos colaborar aíFida no envoulle .contar unha cousiña causa -i
investigación científjea, no que
. guedello caloteiro ·coa .·nasa boca
que ma1dita · importancia lle dá a ' pecha.
·
moitas persoas . poden colaborar,
G~an. Prensa Galega,- esa mesma
aínda sen ser especialistas. O métoAnque vivo non moi lonxe da
prensa que_nos fala polo miudo de
do consiste en poñ'er lJnha anela na
Redación da VOZ ' remésolle estas
calqÚ!!ra chilindraina allea, pero caletras mesmo á Delegación de ~om
pata do ave, anela que leva escrito
la; acala; tapa e mais encobre os Jej. ·
postela, onde o Alvarez Pausa ben
u-n número e un r'emite. As anelas
·tos. mais r.echiantes que acontecen
sabedor é dos entreforros· deste tramáis usadas son ' de alumf nio
nas
· . entre nós, na. nasa própria· Galiza.
xe· mal cortad,o e pior feito, poisque
aves acuáticas, de monel (aleación
. Velaí: perarite_ o · atraco literátió .- nel aínda deu el algunha pontada.
que soporta berr a auga salada) . As
con:sumado rio Premio Chitón; ·a
aves, unha vez aneladas, son ceibaOuero crer, coidadiño, que s.en ter
, "Voz de ·Galicia" non ~e dá nen,.
das. Se un dia o ave é topada marta,
er parte no feitio chocalleiro do tal
quere darse por: ente·rada. O prémio
trampeada _ou cazada, a perso~ que
traxe literário, pois téñoo por me-fo¡ fallado o 21 de Decembro, _an:
_a topada debe comunicarlas señas
llor xastre e non o iba deixar coas
que de seguro xa estaba concedido
do remite da anela, isto chámase
costuras tan . tortas. Porén, o traba. moito antes. -Cando .menos ·once ,,
"recuperación". Se o ave é recapllo que este xornalista fixo hai quindias antes~ 9 dia de'z, publicaba ese
turada e volta a ceibar coa ane la,
ce días entrevistando ao Con.de Cid
mesmo xornal uhha longa entrevist.a
chámase "control".
non ten perda, non ten fogalla de
ca autor pre111iado,. e facia asemade
A finalidade do anelamento é
desperdício . Velaí ternos unha boa
unhaJ'6oa . reseñá d3,.obra trunfadodescifrar as incógnitas da migración
mostra ~ do afiunzado que estaba no
r~, ca seu· tíduó, , tema ~ e méritos
das aves: rutas m igratórias, cuarte is
seu triunfo o xa seguro gañador do
mais o premio concedeuse o mesde invernada, áreas de cria das aves,
.Prémio Chitón. Aí, por iso ... moita
mo, . sen vacilación nengunha, taletc. Pero ta~én serven para o estúseguranza dá o seotirse ben apadrimente .como- se tjña di~posto'. A indio de outros aspectos da sua- bio loñ~do, porque, a quen se lle diga que
xustíéia clama ao c~o, e un dos
xia, como a volta aos mesmos luga·
cantou as louvanzas da sua obra
·finalistas, mais perxudicado ca min
res de nacimentos, colonización
cando aínda estaba nas mans dos
e xa que logo máis alporizado, pudoutros novas, lonxevidade, maduxueces, baixo o segrec;io do sumáxose-· de contaao.. á fa la .co Alvarez - .
rez . sexual, din~mica de povoacións,
rio ... Foi u.n exceso de confianza,
·Pausa, delegado en Compostela da
crecimento, parásitos, contaminan·
ben se ve, que reverqueu por fara
"V9z de Galicia" e firmante desa
tes, etc.
.
do prefabricado-afortunado · autor.
entrevista -na q·ue, por garrafal desA nova da captura dun ave an ela·
Polo demais, dirá algun, non hai
coido, cantouse antes de tempo a
da debe comunicarse da maneira seporqué lle dar tanta iniportáncia,
().bra premiada.-0 Sr. Alvarez Pausa
guinte:
que estas causas ben se sabian ou
,__ chamouse alleo ao _<::alote, descarrea) Os dados máis importantes
cando . menos' sospeitábanse, inda
gouse de t9da culpa, e pra deix-ar .
son: inscrición completa da anela,
que nunca houbese coma desta vez
b'en claro que · el non tivera ren q1.,1e
ver se ten algunha outra marca ou
ui:iha evidéncia tan probatória . Tanvér no eng1,.1edello ofreceuse, xentil- anela de plástico e indicar onde esto descoido no- encobrimento do
publicar
a.s alegacións ou
mente,
tán (anela de plástico. verde na pata
' '
.}
• .::a.;;. • ..cmatute, vaia. · Ou tanto cinismo,
. protestas que·.se lle-qu1xese mandar .
dereita, mancha de pintura marela
impudéncia e desvergoña, que ta. O ano xa vai fora e a "Voz" non
no peito, etc.), localidade de encon·
mén.
~ . foi quen dé informar do caso_, nen
tro e data. Convén mencionar o
·Seria moiJo de r:náis pensar que o
tampóuco.de acoller ·as queixas que
oome que lle dan ao ave nese lugar.
Alfredo Conde, nun arnaxe de ética
lle ma'nélar~n ·. A consigna é o ·siinagardada,
poidese
renunciar
ao
b) O método de capt ura é un dalénci.o, polo v'isto, en razón · de aldo científico moi importante, e ás
gunha_escura comenéncia que acon-. prémio que por dereito. (de pernada) lle oorresponde. Pala contra, é
veces esencial. Compre saber co má·
· sel la agachar o e.alote e tapar aos cade suporlle ·unha rixeza no aceno
ximo detalle cómo foi topada.
. lot~iros. Alá eles, que ben saberá n
("firme el ademán", diríase neutros
Para máis detalles e/ou informa·
por qué o fart. Eu defend_in o meu
na
sua
nova
tempos)
enfaixándose
ción
e envio de anelas, poden d iridereito e comprín coa miña concén- ·
dinidade, ·na sua fresca condición de
xirse á Sección de Ornitoloxia da
cia, e· cumpro·tamén agqra remesánparlamentário dun partido disque
S.G.H.N., na dirección e horas indi·
dólle · á Nasa' Terra, a vostede Sr. Disocialista
e máis obreiro, anque por
cadas.
rector, a fidelísima copia, o pqpel
no que calcou o carbónico esa car-_ certo ben espaij.ol. Non hai dúbida
de · que o sonado escritor atópase
ta que a "Voz" desbotou. E así vaiSociedade Galega de História Natu·
moi acochado. no PSOÉ, como se
lle aí a denuncia ~ue aquel -xornal
ral. Sección de Ornitoloxia.
·
viu na cea do faHo (e mais ben fa non quixo recoller, as queixas por
1lo) onde non fallou a presencia dos
un feíto vergoñante que a mesma
seus superiores pc¡rtidários, que xa
"Voz" tenta de encobrir. Se a Vde .
sabían aoque iban.
lle ·parece ben . publíqueas, _e as(
En canto ao xurado .. . iAi, oxucando menos, podera,se saber un
rado!
Esa é ' unha lan que dá pra
pouco quen é cada quen . .
moito
fiar, abofé -si. Deixarémolo
Como participante, son eu' parte
daquela pra outra noite ·de inverno,
interesada, e xa· que Í~go perxudicapra unha nova fiada, na que se tra. da, nese Premio -Chitón que xa deu
·tará
ao xeito dJ:? moda desta CróniAVISO PARA OS NOSOS
· en. argalia aberto na sua . ·primeira
Gª
dun
Premio
,Aunci~do,
se
Deus
SUBSCRITORES
andaina. E de porpart~, ~ por riba
deixa
e
a
VOZ
mo
permite.
me
DÓ
ESTRANXEIRO ·;
de_.todo, comó galega. ámán'i e ' cias ·
nasas letras _síntoaje doído polo alManoel R·. Loureiro
draxe que. prá nasa c1,1lturá. sup.ón
Tributario da Facenda, de Fer1osa,
ese manifesto ealote· pÓlitiqueiro .
A mellor maneira de facer
.e máis ele canto compre selo. E ao dr'a .
que nos tentan mére·r, m~ldisfraza
efect·ivo o pago da sua
do. agora de Co.ncurso Literário. O
subscrición é:
:burdallo montaxe compadreiro, o
auto'prémio, fica ~an ao .descober,tO ·c
· AOS QUE TOPEN
. .'ne~a ·volta que ~fende ao e,nte-ndi- , AVES AN_E LADAS ,
- XIRO POSTAL
mento- do máis distraíéJo, e áínda
INTERNACIONAL -ou ben
· terán . que se ·dar.' ·8 ar -enterados os·
P" Seéc,ión de Ornitol9xia _qa SO. --TRANSFER.ENCIA á .
que quer:en deséaiendérse d.Ó tr~lo ·
c¡eé:ladé Galega. de História .·Natural.
"-conta cortente de CAIXA
· ·" ollando pra~;Jbutro · Íado pbr ·come-agradec;e a todas aquélas peJióas (~n
~ POSTAL OE AFORROS _ .
néncia 'ou comodida'dé. Non" falta~special ·aos cazadores).· c;¡ue ttoper:i
4.0~ 181 q de Vigo .
rá, asemade, quen califique as miA VtS marc-adas· cuñh-a· anela metá·'
ñas verbas . otJ asjle calquera 0utro
licc:i ou de plá~tico -n.-t,:t nhci"aas patas;
perxudicado comó filias da envexa~
o comuniquen _a esta Sociédáde, cos .
ou do -despeito, ou com'o sinxela
dátos de captUra (c:Íata e lugar onde
es-

p~rnexante. A - q~en' t.al pense diría- .

..

- un avante'

e,

.no·nacionalismo

. Nos dias 8 a ·1O'_ pasados ce'lebrouse o 111 · Coñgreso da uf.G. Tivó
como .marco_ dos plenos.. o - salón-refectório do convento de .San
Francisco, Santiago. -E curioso q4e mentras o Parlamento galegó ·
salón do )Celmírez,_a UPG '. se xuntas~ nun con;vento ca·rusaba
. gado de r-esoáncias do "Povoréllo." que peregr,inbu· á co.:npostela.
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Queremos sÍnalar tres circu11stáncias que:.;nmarcan ,. e~te Cóngre:'"' ..
so e que por si rrjesmas talan da impÓrtáncia no . porvir -de Gal iza.
A expectación morbosa que provocaron' certos meios de comunica, cfón que actuari· en Gal iza sóbre pretendidas división~ internas, o
Congreso respostou "c4n funcionamento democrático · ~ a libertade
d~ opinión tiyó canl.~~ abertas .e a eleición·'do_Comité Ce.ntrai' po_r
votació,n secreta rachou inéluso cos mecanismos obs~letos dos partidos comunistas .. Os.observadores poidemos constatar· un ambiente
sereo, sen agresi~idade e. alegre nos co.11gresis.tas. o féitq: de preseñtarse ponéncias aJternátiyas e de ser·:~xaminadas nas cortjisións, inda
que· non conseguiran os mínimos de v9tos .favorábeis para pasar ao .
pleno, concprda é'oa devandita democrati~aci~n asam.bleária. . .
0

A prófundización nos princípio~ _ ideolóxfoos da UPG,-como. pro, duto dunha "nación. coloniiada", voltou como ·no 1 Congreso ocu- ..
par a máxima importáncia. O Congreso· reafirmounos, pero foi sen-·,..
síbel ªº ár que re~orre o mund~ e que .se traduce na' busca da libe~ '
ración dos povos oprimidos e na superación da burocr~ci~ nos paí- ··
)t
se.s do protonac·i.onalismo. - Neste a:spec}:a,.: a"'valoración ·é , desigual
por parte dos congresistas : os veteranos re{lexaban contentos, satis. "'-faccióti potas aclaracións; a mocedade no~ quec;lóu satisfeita e os ..
bisoíi,os apetécian. máis. E parte da tarefa para· o poscongreso.
~~ .. '
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Por fin, Únha preÓcupáci_Ón saía ~onstant~rl)ente {p~-1 -~ a coñ'tr'i-· .·
bucíón. d~ -UPG , ao fr~nte patriótico que desde 1975 representóu a
A,NPG e que. ho.xe todo parece indicar-a su.a ampliación. O pr.óxi1
pleryá.rió ·da ANPG "séguramente qu.e vai aportar · canles a esta
nécesidade. O representan.te do PSG, ao falár na .clausüra,'tamén se
fixo eco deste proxecto.
.
-1

mo

Sen triunfalismos, pois/ o 111 Congreso da UPG supón unha .pro- ·
fundización Íias bases dotrinais, .unha consol idacjón ·do partido é
unha esperanza de. meilor funcion~~ento no futúr~. Cbn iso G~li
za asegúrase -~ existéncia . de forzas que asimilara~ as .teori~s revoíu. cronária~ e prQcuran enriquecelas ·coa própria ~xperiéncia."
' .
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:scrito
ar' elas
e, nas

"A mil'1a reacción. ne~tes mo.menfos é de preocupación, de
alegria nadt;i. E curioso; pero in~luso pa~ece que sinto un pou:co
de tristura depois qq responsabilidade que .se me confiou. Fixen
un debate de conéiliadón porqu·e.é asi o ineu ·carácter; a xerite ·
a{nda non está moi covencida e hai que andar con sentidiño pra
que non se alonxe de nós.'! Estas foron as primeiras dedaracións
· .·
que fixo aos periodistas, no próprio Pazo de Xehnírez
inmediatamente despois de rematar a votación na qu~ era
elexido presidente da Xunta Autonómica pór cincuenta e d_ous
votos a favor (os de AP, UCD e os Galeguistas que se .
presentaron nas listas do PSOE como independentes) dezasete
en contra (os do PSOE e mais os do Grupo Mixto, integrado'
polos parlamentários de Bloque-PSG, EG e ~CG) e unha.
abstención do parlamentário Alfredo-Conde que-se presentou
ás eleicións como Galeguista independent~ nas listas qo PSOE,
pero que, ao parecer é militante deste partido, o que o teria ·
empuxado a manter esta postura intermédia entre a sua
militáncia e a fidelidade á sua adscrición nas listas electorais.
E seguiu o novo ,Presidente-nas suas declaracións, contestando á
pregunta que se referia á sua opinión sobor do apoio que lle
prestaran os Galeguistas históricos: "O dos independentes
p{lreceume estupendo. Pa~ecéronme inaravillosq.s as verbas de
Piñeiro de que o -Presidente da X unta ten que levar forza a
Madrid para poder pedir causas para Galiza. O importante é
darse a coñecer para que en Madrid sepan da nasa' existéncia.
E remataba: "A miña máis grande preocupación é a responsabilidade que asumo con ·este cargo, e lago o do traballo da xente,
pero non sei como solucionalo ...

ron aS' críticas ·máis completas.
( aínda qUe, non as máis radi·. cais) a.o programa exposto polo éandidáfo· á~ prE;isidéncia pero tamén se pode aseg!Jrar -sen ·
nengun temor a errar que o
seu galego foi o peor dos, non .
moi bons en xeral: que sé ;g_
c.o itaron n_a sá; o seú idioma
fui capaz de .producir xoi~s
· · como esta "Ue · desexo .que
_.:. vostede teña éxito en suá
· xestiÓn ".
..
~

J

•

Do- -p.ortayoz -dos ,galeguis- _tas .das listas-do PSOE, Rainón
~-: J?iñeiro 1 ,pódese· destacar a súa ·
retórica poúc.o decidida que .
coincide coa indecisión do seu
. programa ile aet-ua.cién, e iil--. : -'-chiSd'Caberia pieguntars~ se éste existe· pois o~ mesmo Sr: Pi~ .
ñeiro· afirmq_u: ''Non · estamos
a valorar- o programa porql:le
non tem.os unha alten;.ativa ". ·

~el Gúerreiro foi capaz/a
IGLESIAS CORRAL,
o brigando, asLe todo ao por·.pesares
.da
fobleza
da
que,
_
en
.
PORTAVOZ PARA·QÜE?- .
tavoz de AP .a dicer que "o disprincípio, _partia ·foi capaz de
·
·
,
curso do Ca.ndidato á presidén-:
presentar _ unha alternativa, .
Menctón aparte .·merece o
cia
asobarda
o
programa
do
Atrás quedaban os debates
buscala sen embargo, e diso
·aínda que imposíbel, atrevida ~ · c«tso do pmtayoz do grupo de
da sesión de investidura e o
parece encargarse a ·adminis- · naso partido T', para · que máis
cl~a - á prdposta·de goberno
,UCD Don Manuel Iglesias .Cotarde o próprio FérnánJlez. .
novo presidente da Xunta aíntración central que, contr.a as
do
candidato.
Camilo
Nogueirral que, polo menos xulgar
Albor tivera que rectificar
da non sabia cando formaria o
opinións dos representantes do
ra·
tendemostrado
ser
un
dos
polas su~ ·cluas primeiras acaquelo de que. "quera .deixar
novo goberno autonómico xa
partido que 'leva agora as renaétivos
e.
tuacióris, rien'que,fora escollei.,
parlamentários
máis
constáncia de · que asumo de
que, segundo el mesmo decladas do poder autonómico en
máis . fecundos _en .canto á preto para rematar ªº seu partido
rou, agardaba a confir~1iación
Galiza, pretende- retra8ar a . cheo modelo de conomia s·o,.- sentae.iórí -de proxectos ·e· no
en Galiza, despois do despres:
cial
de
me-rcado"
e
que
tivera
real no seu cargo, agora, mentoma de posesión do Presiden- .
seu
.diséurso
.voltoµ
conseguir
tíxio que lle acarreou a sua
qt1e retirar as~ suas críticas á
tras se agarda que esta ratifite eleito da Xunta astra remate
outro~
g9lpe~
de
e(eeto
parla.
xestión
· ao frente da Xunta cación apareza no Boletín Ofide mes co que o cérto interés . "Lei Orgánica de · Nmoniza- ·mentádo éando propuio a -·P reautonómica e do descalación dos Procesos AutonómiCial do Estado, aínda se. segue
que poiciera terse espertado
concesión dunha amnistía pai;a _·. J?r,O ,}:?leit~ral q~e so~reu,... A$
a reunir a Xunta Pre-autoarredor das institucións auto~ - cos'~~(LÓAP A) o qúe o . colo- i>s "presos .políticos gruegos co- · suas i,ntervenci{>ns, cheas du- ·
nómica que na mentada sesión
nómicas debido aos debates - caba · neste terre:o, en pé de
pio xeito_de empezar 0 _ cami- , nha t~tórica . valeira nas que fói
igualdade éos nacionalismos de
ocupaba unha ringleira de caque se produciron o fin de seño de ·goberno autoIJ,ómico.
perfectamen~ capaz de estar·a
deiras situada ao fondo da sá
mana voltará a esmorec~r. Oh- . dereitas que gooernan nas uu~ ~De tqd_os os xeitos_, quizais
falar de calqtiera cousa-menos
0
tras duas "comunidades autóque sirveu de sé ao Parlamento
servando estes primeiros pasos
. portavoz m4i(incisivo e, qesde ~ da opinión que lle- merecia o
nomas".
Por
outra
banda,
f
oi
deica agora, colocada despois
da Constitución da nova Xunlogo, 0 que niellor man~ivf>
discurso , do candidato, ·comeexplícito dabondo para axusdos parlamentários de todos os
ta dá a impresión de que o enatencióri dos .observadores foi · ~aron por exemplÓ asi: ·"Sr. tarse
á
polítjca
do
partido
en
grupos e enfrente á Mesa do
frentamento, aínda que sexa
candidato; ánimo~ valor, adianéuxas listas se _' presentou ás ' 0 da eoálición · Bloql,\e-PSG,
Parlamento, n unha situación
soterrado, entre UCD e máis
Cláudio
López
Garrido,cando
te ( ..J Os fungos ("hongos")
eleicións, prometendo seguir a
que non pareceu· convencer
AP, utilizando os prime iros o
.
_na
sesi.
ó
n
d~
.mañá
ceibou
da
-ilusión nac~n axiña pero
entrégar ao noso campo nas
moito aos conselleiros saíntes.
goberno CElntral e en contra do
aquefo
tan
apatante
d-e
"Az'nda
·son
moito manos resistentes
mans do capital monopolista,
O incomparábel refectório
Autonóm1co Galego, está a piqu(! coincidz'ramos co prograque o "rol?le" ( . .)" e .contiaprofondar a privatizaci<?n do
do f ermoso Pazo de Xelm írez
ques de comezar.
ma do candidáto non o vota- . nuar logo con. cítas do "Quijo-·
ensino
e
definindo
un}la
políti__
estaba indubidabelmente mete~'· ou asi, para rematar reivinca cultural e. social que non se . ri~mos pala postura antidemollar acondicionado que na ocaPRIMEIRAS INTERVENCIONS
crática que á seu grupo manti- _ dicando insistentemente ~s.
comprometa
a
cambiar
nada.
sión na· que se celebrou ali a
DOS GRUPOS
vo ao negarnos 0 ·dereito a . conclusións do Primeiro 'ConSesión Inaugural; os parlamenPARLAMENTARIOS
cons.tituir grupo. parlamenta- ~ greso · de Dereito Galego e
tários estaban situados de xeiGRUPO MIXTO~O TEMP9
.tia", ·ou na' da tarde, -cando ... ctice:dogo que () seu grupo dato· escalonado, djferenciados
O primeiro debate do ParlaDIVIDIDO ENTRE TRES
aínda estaban ausentes os seus
rá 0 apoio ao ·n'ovo presidente-.
os seus escanos dos asentos
mento Galego tivo lugar- e cada
co. mp~ñeiros · de· coalición que ·_ for certo que : ~ste . diputado
- t·ou. _ o -uso d o
dos invitados e informadores,
un dos grupo& expresoµse a
Na Se sión do venres,· dfa 8,·· o ·aSistían á séSión inaugural do ~ f 01. o , que en ce
e na segunda xornada das duas
través do seu portavoz a extempo que tiña 'cada ·grupo
congreso . do- seu p-artido, e, . · Decreto de Bil!ngUismo nas
cepc1on do Grupo · Mixto - parlamentário, para expoñer a- de~pois de recurrir corúó~apoíque durou a ·Sesión de .Investísesións do Parlamento ao fa': ·
dura (é posibel que debido- a' ·(constituído en contra da-voh- . sua ·postura con respecto ao
ta, a citas .clásicas, dixo, 9iric~r toda unha intervención en·
co~sider~ción nese senso que
tade expresa dos seus compodiscurso. do c~ndidato á fresi- . d
.
. "t,
casteláp. ~
,.1, t- ""-t
xm ose aos grupos ma10r1 a-.
, . d~ x · t
d
na víspera fixera á presidéncia
nentes) no que ·cada formación
. .~ncia
un ~ra u.e. riu .~ · ~ rios da cámara, ''Xunto á tummmutos que p~a os I?orta.vo- _ ba da Autonomia estarán vos.._
Moíta mellor impresión ·cau:
da. mesa 0 diputado do PSOE, . política usou . un tércio do
ces
do
grupo
m1:x,,to
quedaban
.
·
·
·
sou
·o portavoz de AP, Xosé
Franciscc{Vázquez,· de criticar
tempo que aQ grupo
corres- ..
"d os -·a d ez. xa. que tman
·- .. tedes-e
xunto. ·ao berce
da soLu1"s- B.arr"err· o ct1· x·o galego e" un
re
uc1
.
,
·
d
c~rtas actuacións do- público y pondia, e maís do PSOE que
,. t t - O
berama
. '·a·1
realizou as suas , intervencións
que d iv1
1 o en re ·res . . s pornós ".' . nacwnal estaremos . dós mellares que se utilizan na
ast,ra~. incluso babia montado ás
,
távoces
do
PCG;
de
_
EG
~
..
do
,. ~ámara e que ferit.ou . e· conse- .
portas do Pazo un servício de
ao.·. tempo que os ·. Galeguistas
De Francisco Vázquez, o
gueu deixar ;ben claro que
indepen<Jente·s · incluídás nas . · Bloque.-PSG; a pesar .de que,
.seguridade e era esixida acredipotta.voz dó grupo ~do PSOE
apoiar· a Fernández .Albor era·
por veces poida · dar a impretadón para acceder a el.
suas - listas" o facían pola sua
sión de que predican no d~ser-_ .pódese loubar o seu indiscubanda.
apoiar a AP~ e . qqe o s~u partiDo discúrso do Preside~te,
Parece que coa ex,periénda,
to, cumpliron,' a sua laboura · t_íbel of1cio·q1ile lle permite se- do desconfiaba d.o termo "rJ,ao P~rlamento '.empezaba a fun- · ·cuxa intervención no·s pareceu
cori moita dígnidade'· e poiqa . g4ir COB . faci:lidadé. -O fió . dos
CiGnalidade" . plasmado na
cionar neste local cun mínim0 · dabondo , digna; pódese -dicer .· que ' ~exan os . que derp.ostren .debates con moita ·elo-cuéncia
constitución, marcando ben as
de ser:iedade e parece ~nha pe- .,eri po~.cas verbas '.·q ue foi" su- . unha mais ~lara id_e á dos· fins . pee;> non t~nt,a cla~idadé', o que
élifet:éncias con ~ealquera tipo
na que teñ.a que trasladarse, . t ficierÍtemen~ .' ambíguo ~, para
ten feíto -gue alguén o teña -· de _postura nacionaHsta e deique. persiguen -e qs que posuen
"
Ol'
·
a
tórias
.
con·,
máis
garra
.~ap
;
"'
"
'
acusa(to
·ser prodfüe. ~_á . ae.- .· Xaltdcr claro coa SUa practica
,.n.~n. se s.abe m~i .be~, aínd~a" a· ,non ~omp·rom~.terse a n·a pa
que para· eles; baliza segue a
o_!ld~,. para próximas . sesións.
nen · errfreñtar ' os· problemás · tempo qtié .utilizan. a· g~te·go · ~ m~góxiÍ'- P6dese · afirma~· 'que
Parece ·que haberá tempo para . que · hoxe compre''" enfrentar . con soltura.
intervencións co.ntiye~
ser unha "rexión ".
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Moratona ·na caza das baleas ·

A

fuforme dunha' Joita ·
. A Sociedade Galega de His- ·
toria Natural quere dar a .coñecer a alegria . que nos ·.m:eios
preocupados·-polo estud6 e~dé- . fensa do m~ío h~tural causo u a
aprobación da moción socialista eri ·favor dunha ·Moratória
na caza de baleás ~en · Galiza e
cl"e conveniente. puntualizar,
para mellor· coñecimenfo do · público do que esta aprobación 'trae consigo·, ·para Galiza,
o Estado Español é a nivel in·
ternacional.
A moción -.aprobada ven recoller Íla sua totaHdade as reinvicacións que esta . Sociedade ·
plantexaba na presentación da
Campaña contra a caza de baleas en Galiza, ·reividicacións
·publicadas no "V~ceiro -de di.vulgaoión''i, AS . BALEAS CA:
RA A EXTINCION, e con iso
a reafirmación dunha campa. ñ~ que -durou_vários anos.-

..

Recentemente o Goberno aprobaba unha_moratória na caz·a das
comun onde menos se esperabaleas a proposia do PSOE e despóis de ter- que respostar -a
ba, coa sua ·balea ele trapo 'e os
unhas-cantas preguntas da. oposidón sobor .do controverttdo
seus panfletos palas prafas, ro... · .
·tema da caza dos cetáceos. . . ·
merías,. festas·... :
,
Como é sa bÚio', as cóstas gal~gas eran o
sítio de Europa
· · Pero todo quedaria na rua
' onde se seguia a facer unha caza indiscriminada <lestes
se non se tomaba contacto coa ·
aniinai& por parte da empresa "Industiral'Ballenera.
solicitando .
_Admfoistración
Sociedad ANónima". Astra o .a~«) pa~do, calculábase nunha
mesma unha actitude favorácifra qüe andaiia entre-400 e 600 '0 qú,mero de. rorcuais que
bel á. moratória nas -xuntanzas
eran abatidos polos barcos desta empresa·, na temporada do s1 ·
anuaiS .da Comisión Baleeira
·paree€ que xa o mar irnn poido parir baleas dabond o e que non · Intern~cional (CBI), que se
poido cubrir o cup~ que tiña.previsto como.mínimo (as 143 que · reune .. en Inglaterr~ <liante da
lle foran ·asignadas ao Estado Español na ~ltifüa xuntanza da
cal esta sociedade jndepenComisión Baleeira Internacional). ·
·
dientemente levaba presentaNo .infortÍle que· ofrecemos á ~ontinuación, a Sociedade Galega
do informes os dous últimos
de História Natur_a l (SGHN) d4 un repaso á loita que se ten
anos, expóñendo as irregularidesenr'olado nos últimos anos p-a ra que o -Gobernó chegara a
dades 11as que incurre a Indusadnptar esta postura, enumera tamen as accións que de agora en
tria B aleeira nas nosas costas.
<liante.lle han seguir- á declaración da ~oratória para que .
Os contactos cos partidos
as baleas poidan sobrevivir como espécie.. M.e ntras, nós podemos
políticos fixeron posíbel nun
apontar que Tomas Massó,'un dos máis destacados · _
princípio que se realizara unha
- representantes de IBSA; andivo :soan9o como conselleiro de
. pregunta ao Goberno por par' decpe'sGa da nova Xunta {H¡ue do.µs dos seus.bm:cos_~aleeiros
te do Senador Socialista por
están a ser reparados en.Bueu.
Ourense Celso Montero e a cál
sucederían ·outras preguntas
pola banda doutros diputad~s,
facéndose eco ·asi as cortes da
nosa· campaña, culminouse o
proceso coa presentación da
rada en xeral), asi como a exis- -~ ____ .::.-.:-----::. - ¿,~~
.
moción socialista que viiia movida pola acollida que recebira
a campaña e pola contestación
popular á masacre das baleas.
tinción a-os cetáceos: a indús". ~· ~- ·· -- Consecuéncia directa da
tria baleeira contra . a cal se al. aprobación da moratória· é a
zaban milleir"os de voces por
. ·v9tación favorábel á moratória
. tod0 o murido. Os· informes
mundiál ante a C.B.I. na próxicientíficos daban a ~alarma de
ma xuntanza a celebrar este
· que os grandes mamíferos ma. ano. Asimesmo implica o perinos podían desparecer do ·
.che da indústria balleira se ben
planeta,' e todos coincidiall, na .. ·
· débese producir a recoñversión
· · · denúncia da responsa bilidade
dos -postas de traballo; é dicer,
.{,fas · indús~rias .baleeiras que,
que ·os traballadores terán que
guiadas poto ·úniéo afán de luser . empleados polo próprio•
crarse no ·menor tempo posí- '
empresário o Sr. Massó, dono
bel, masacran_ ás baleas nos ·
océanos. Mentras, a-Comisión
ademais dunha das maiores indstrias conserv~rias de todo o
Baleeira Internacional, · imico
stado. Despois de ,longos anos
organismo de control de tales ·.
de levar zugando centos de miactividades, víase' impotente
l\ :i-. .
llóns de pesetas do lucrativo
para consegurr a ansiada mqnegócio da caza das baleas, te- •
ratória mundial na caz.a.
rá que invertir algunhas das
Galiza:, onde quedaban as
suas ganánciás en construir uns
duas últimas factorias baleeipostas de traballo p-ara aqueles
ras da Península, logo da perque
enriqueceron. De que
secuciqn dll:rante séculos das
isto
·
se
cumpla asi deben ter
baleas. ba'scas do Cantábrico,.
vacionistas e os ~ contactos· coa
circunstáncias . da caza, .denunboa conta os sindicatos.
'da Eixtinción destas e da poadministración. Desde .-.o piiciar as Jnfraccións. etc: A resA nivel estatal, só un par de
·voación de . ··rorcuais comuns
me:iro. momento viuse a necesiposta foi sorpr.e ndente eritre
empresas fabricantes de "Xa. nas augas.de.Gibraltar, acocha~
dade de . eontár ounha · docu~- · as '- nosas xentes, como o demqn York" e de pastillas para
. ha a sua colaboración na manwntación exten~, para poder
mostran -uns sondeos de opia
sopa terán que· deixar de en. s~cre coa :cautela ·dos proprie.dispoñer . sempre ~ dós. datos
nión seguindo 9s q;Ue o 8.9 por
ganar
ao · consumidor e facer
. tários · da Indústria: Baleeira · máis fiábeis -sohót",d a sifüación
cen da · povóación se definiu a
S.A. "(lBSA) · par~ mm desperna que se atopaban as baleas, . favor da suspensión da cáza de - 'Xamón. dos xamóns_e non da
niasa muscular das baleas. Polo
tar o q-u~ -en-·;toda Europa: ·era
asimesmo , creouse unha Comi-· baleas
Galiza. Asimesmo,
resto,
unha · pre~a de accionis·
unha . fronfal oposición dos
sión ·de Cetóloxia ( ciéncia que . foron. recollidas mais de
tas
·dei.xárán
de . comer marisco
grupos, conserv~cionistas. Pero
estuda .os mamíferos marinos),
20.000· firmas ' solicitando a
á canta da persecución irracio. tal vez o que inais nos aguillou
e qu~ logo de levar traballanMoratórfa~
nal dos cetáceos.
.a es co:qienz.ar coa campaña foL do váriqs: anos r~uniu en Xulio
·· A máis importante . das re- .
As áccións ~onservacionistas
"º forte incremento das' captu- de 1981 ·a· nµmerosos especiafixéronse, en· estreita colaboraprcusi6.ns q u.e esta moción nos
ras de balea~· por parte de
listas· pas .baleas organizando as
ción ·con outras organización_s
traía vai ser a nivel de política
IBSÁ · a partir'- de - 1974,' está- - Iás. -. Xor.nadas Ibéricas sabor
como a FAT ou o Gréenpeaée, · internacional balee ira'. No seo
blecer unha c·o-o·p eraéión desta · Mamíferos.· marinos. Esta coasociación que tanto eco tivo
ind(lstda co ·$apón, pasándose . rrilsión-~·est~ ultimando unha
da C.B.I. . c1 pasado. ano estivo
·aunha meia de . cen ·. captura-s . "Gú.ia para. la :identificación, na prensa a ·causa da detención · moj próxima a consecución ..
do seú barco no pórto do Fepor ano a , oútra de máis de ca- ·dos Mamíferos .marinos nas
da ansiada .Moratoria Mundial
rrol, · paralelamente . decenas de
trocen fas. ' . . "':~
_
co~ias d;l Península", asimesna. caza de baleas, tan só a falcharlas e . colóquios realizabanA campaña'.en' contra da c_amo á encargada dos censos
ta duns cantos vótos non per- ·
se por todas as vilas do país, . mitiu. conseguir os 3/4 do· totar
za de baleas ·desenrolada en
anuais de 'Cetáceos varados
chegándose ás" escalas e aso- · necesário, séndó 'Ó Estado 'Es~
nas nosas costas. ·A labor .de
Galiza tivo catro camiños. de
actuación; a . investigación, a · divulgación radicou.~n levar _ciacións culturais. A preséncia ~pañol xunto cos rusos e xapodivulgación, as ·a·c ción conseraos meios de comunicación as . dos conservacionistas fí:xose . neses, máis os-.. países que des~
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te -ultimo dependen, os cau-.
santes. O voto que o Goberno
Español terá qu_e facer en fa.
vor da Moratórfa-Mundial neste ano, xunto co desexo de
Portugal e outros países ele entrar na·CEI con dereito a voto ,
poden ser a clave pa:ra que neste ano se propoña a nivel
mundial a proibición da caza
de baleas e por primeira vez
na história. Este é pois o grandísimo valor.que ten esta aprobación da moción do partido
socialista, ad.emais de devolver
ao noso país o prestíxio p~r
dido pola defensa desta irracional indústria nos dous últimos anos.
Todo isto sucede cando os
últimos dados aportados polos
investigadores veñen confirmar
que nos últimos anos a povoación de Rorcuais ( espécie de
cal se abastecia a Ind ústria Baleeira Galega) está en franca
regresión nas nosas augas, pois
máis do 33 por cen das baleas
· capturadas na temporada 1980
foron ánimais non adultos e xa .
que na última temporada do
1981 os .·barcos · baleiros de
MSSO non poideron acadar o
cupo que lle otorga a CBI.
Dados -todos eles esclarecedores da situación pola que pasan
as baleas. Pódese afirmar polo
mesmo que a moratóri~ aprobada pode ter salvado da extinción irremisíbel o derradeiro dos "stocks" de baleas das
nasas costas.
O balance xa foi excesivamente . tráxico, foron cazados
3.609 rorcuais comuns, 16 rorcuais azul, 293 rorcuais de pintas, 2 xubartas e 5875 cachalotes, boa hora era xa de darlles a estes animais un descanso, unha trégua.
O paso seguinte a dar a nivel
estatal é dotar á nasa fauna de
mamíferos marinos dunha lei
de protección contra os abusos, a caza ou a comercialización da sua carne, e sírvanos
de exemplo o dado pola administración portuguesa neste
senso.
A aprobación da moción
socialista· obriga ao Goberno
a tomar as medidas necesarias
para a sua realización. Os grupos preocupados pola conservción da natureza ha.n facer
unha campaña para divulgar o
acontecitnento, que non se retrase a sua execución, que en
ningún,sens6 se permita que qs
barcos baleeiros· saian á mar nó
pró:x;imo · ~no, . trata de q.ue ~e
leve á próxima reunión da CBI
unha· política conservacionista
, e de que se vote ·a favor da Morat6ria Mundial na caza de ha·
leas. Noraboa · póis· a' todos
aquelés que. loitaron ·por· conseguil-a e ás baleas para darlles
a oportunidade de . que sigan
povoando os nosos mares par~
sempre.
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mesturar na mism~ gaióla: un
éan, unha cadela, dous lo be- _
cos, e. un cáchorro · de puma.
tor González Herrero, non paOs dous lobecos foron amarece ser demasiado satisfactómantados pola cadela, .xa que
ria, e segundo algunas persoas
a loba non quiXo criar roáis
preocupadas polo tema do pat-·
que dous dos catro que tivo.
que, este labor é catastrofico.
O fin do ·experimento paO Sr. González Herrero, parerece ser que é demostrar que ce ser que ten o parque como
animais de distintas espécies,
a sua base de experiéncias parpoden convivir na misma gaioticulares, sen ter en conta que
la
deste xeito poder "rebatir"
este é do povo, e que é ao poa
tese
cio prémio nobel, Konvo ao que lle hai que dar conrad
Lorenz,
o cal dixo que estas, do que ali se fai, e iso é tota
convivéncia
~on era posído o contrário do que· está a
~el.
Por
outra
banda
-o feito
facer o Sr. González Herrero.
de
que
os
lob~cos
se
deixen
O cal, está a levar a cabo algo ·
tocar,
lévano
a
pensar, que
. que el mesmo denomina "Ex-estes o aceit4U como xef e da
perimento", consistente en

O labor que está a relizar. o
actual director do par'que, Ví-

)

.

No parque zoolóxico~ da ~adroa, está a ter.- ~o-ifos p.roblemas, ,
recen.te e aínda o escándalo .da contratación de perso~t 'a o m_ar: ·
X.en dos cauces reglamentados, por p.árte do (:oncellal delegado
Teodoro Fiñeiro, o cal é tamén vice-presi~ente do Conseno· do
Parque, cando o asunto está aínda "Sub~judice" ¡1arecenos loxicó, buscar a raíz doutros problemas que se ben non teñen a re- ..
dundánda p.o lítica <leste, non por iso deixan de ser importantes,
sobre todo se ternos en conta que ns perxndicadós oeste caso os
protagonistas <¡lo parque -Os animais-.
·
·
-

.

s

..

mana~a, ·co cal ·,"rizaria. o ri- · un··,veterinário .non é --ide~ para
corrsello, parece ser qu_e ignora
zo-" dü'. proce.so d~ impregna..- .a -dh'e_cción dun .P arque Zoolo- ~ estés- p.r oblemas, e permíteme
·ción pro.hado xa por Rodrí- · ~:xico;~ ~n troques . a-. préséncia · clíam·arlle mentiráns, os que se
~ .guez de la Fuente, · do c_al se
duñ . biólogo cunha - adicación
atrev~n a denuncialos, nientras
define como admirador~
..
exclusiv~
p,arqué.; seria q . .un -se adic~ aos. set].s experiNon imqs- r~bate.r- ~qui o
ideal· ·para paliar os problemas - meritos,-- e _outro. yai. de tgno"~xperímento", do Sr. Pirec-. deste~ Supoñémos qué na lista . rante,· os que sófren as ·consetor -do parque da Madroa, -c oi.:' · de. párados haberá éentos-__de li- . ~uéncias, son ~s ·a:nimais: Nó-_s
damo~ que. :rnáís. ·élun'_'Bi~lo~o · 'cenciados
biolexiá dispos-· mesmos fúmos testigos -de ·c·ófJoderia fac~lo m_el1or que nos - tos á asumir esta dirección. . mo _uns -rapaces lle tiraban pe_en cálC}-11:':~ª momento; o noso. Deste xeito, se . pod~~ian ~vi~ '.  . dras. -á · gaiola d-0s tigres; ·: prelabor . e informar, .e__ p~r o~t~a . ta1;'.: qtle _u n cachorro de Tigre
guntamos pa porteria , se·_·non .
band~_ os ::r:ios9s con~cnn~n~os . µiorra, unha rapaz sexa comi:habia un axente da policia mude Bi?}Qxia s?n · ~Ie~e~taIS; m- .. da .polas suas' co~pañeiras; · nic~pal,,.. e este dixonos que o da que a lox1c~ nos. di que o cos -leóns tigres -pumas tefián
único que estaba no ·parque
"experimento" pode .ac.a bar_ que . se e~ibir c~ntinuamente
era el e ma~ do llar. ·El, _qtfe
tra~ic-amen..t: e 'se un dia o _p uma porque. ll~s pechan a porta d~ esta~a encargado d~ cobrar.; e
se tira a bravo.
acces,o ao ·habitáculo nnde duro .do- bar, que paréce ser ·qué
se encarga de aturdir .aós-~ ani
- ·Pero non sornen tes .é o caso . . men, ou que a cadela coma OS'
mais _coa megafonia. _Supoñedo experimente, co que ·von é
patos ... e _asi poderiamos seguir
mos qu~ ' o ter un polic-ia no ·
del. O feito ·de que este' señor
nunha longa lista. O Sr. Direcestea · desempeñando o cargo
for xustifica estas deficiéncias, ' parque non ·é .rentábe1, porque
'(le director como uriha -máis . · has~ndose na falta d.e compe-. ali no_n se ·poden ·p oñer . mul-,
das suas _actividades profesio- __ téncia d~ persciaj, C.,uizais non ' tas,. pero · iQué pasaría· se .u h
chimpancé lle fo-ra á casa do
nais, adicándolle ao_parque o ~ cual~ficado, . pero contratados
'director
-á' tirarlle pedras? se-·
tempo mínimo imprescindí- ·- con. todas as da !ei, ·e non co.
guramente
tomaria medidas; e
bel dá unha ideá da falta de mo os -outros, entre. os- que se
.
se
pañería
un
policia.
·_
int~rés que pon no fÜndona- atopaba a sua filia.
-·
S_ANTI VJLlAR- .
mento do Zoo. Coidamos ·que
· O sr .. Alcalde., presidente do
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CARTA AB-E RTA A CLAUDIO
LO PEZ. GAR_RIDO
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Querido Claudia:
.
_..
.
. _
Onte -vinte i escbiteite pola televisión mi sesión de .iavestü;lura dó Parlamento (autonó~ico) .galego. 1 encheume de _ledicia ·
co~probar que erán .os pÓrt;;:ivoces do grupo :'mixto", cada un
'·
'
e.o seu talante · e no : seu estilo_e coorde.nacfas ideo1óxfoas ..:_e ti',.
. '·
"-'tremelucinte·, .antre ifes-::" quen oaban a-'lección da palabra fer.·
masa, preisa e"incisiva-'ao' servicio de ideiª5 -niqias e . lanzafes e ~.
dos "élans du co·e ur"· xenerosds. e sobranceiros. Quen eran os
homes da e~querda sin preocúpacións de imaxe razonábel é os.
" ... Mais oar;ido ·leo -.cómo se and·a .a facer li'ngoas
loitac;iores do nacionalismo sin sucedáneo po~íbel quen, nun
·do recital de bo sentido déJdos.' polos galegas ante
t0do ·a Estado
alarde de capacidad.,e de sínte_se, tornaban en .lanzas o "demo· ,.,nas.,.. receAtes
· - eleécións· ao parlamen- ,
to
autonómico,
da
·
lec'ciór:i
de "sano regipnaUsmo"
.a't'ico"
recorte·
dos
tempos
de
intervención
c
,on
._
c
edidos
pi:a
'
·
Cr
- non seise tamén "bien enténdidó"- qwe ocomdeciren o· esencial -e. abonc;Ja- notoriamente alisénte nos Ion·· portámento el~Ctoral dos ·que votaron dereita seugos soliloquios dos. c;temais. Pensei, daquefa,. que ahÍ¡ estaban,
·dopopulista suppn,_e da asisada moderación -xa o
nese contraste de .luz e sombra as facianas alter.nativas da· his- . .
-sa©edes, PSdeG-.P SOE: vós non sodes moqerados, . tor1·a negra· e a h'1stor·1a·. aut· e'nt"1ca' de Gali.cia ás que
eu. reféri.dos pioneiros dunha inexorábel maiciría "natural"
-=-- ise o ·RouS:Sea~:'erguera a cabeza!- e demais: inte.
n
d·
o
.
me
pregunt:aran··
p
.
ola
valoración
.
.
d
a
xornad
.
·a
de
aper·
·
·
ra Ca
.
.
lixentes andrómehas, ·prégúntome se, polo visto,
tura do Parlame.nto.' E soñei ·que, ao capo, a histo~!~-·~u~~nti~a ·
. · "~Galicia" da exemplq cada vez que pon de manifesacabaría por impoñerse i engonzar coa que nos re.velaran, e árí-t0 a óndEl. p·ode chegar unha alienac_ión que non é a
, , é:los individuos élunha erase esplotada sin conciencia
dann. os a revelar aínda, d~nde . Murgu_ía aos xurdios hlstóriado. de séreno senón a dunhas xentes se cadra instruí- .
_ enfo u
·
·
.
res. mozo. s dos nosos di'as. A historia cuio 1 desfoñecem
-·
das, pro desprovistas d-o p_ouso cultural e a concien.pr~t~~i~ió~- fa( e~cribir ás vec.es asneiras propiai5'@e§mam~nte
· ·~ · é¡a· pp!ftica que identifican e dan persoalidade co. de a.lienados habitantes do's "pobos sin historia"' '. p'or:moi érU... ~ ~héreñlte ~ U.fl pobo qe seu -tej1a instituci.óns sobe- ditos. que sexan . A historia, en troques,~ cuío aprendizaxe e
._ rábs propi~s ou non ... "
.
Fa'FO de Vi.d o, ,"O Atraso" e. nós: carta aberta .
asunéjÓn dota de lucidez e~ se cadra, de folgos, pra :firmar levar".á práctica aquelo de que "nas~mans dun hom.e enteiro, o esa)<an Fác~I. 2 7'-- XI 1 - 81 ·
tad~llo carreteiro. non lle ten medo aos fusís".
Eso· fo.i onte. Hoxe che.ga ás miñas mans a carta abe·rta ·que
me dirixes en A NOSA TER RA desta se'mán. Carta emotiva
baril~ Carta ~ben me decato'- ·que, tanto ou mái~ do qü~ amin,
vai dirixida a moitas ~entes que poden estar incursas en malen',
tedidos graves eneal ~o nacionalism.o ' e o socialismo-na· nosa
patria, e mesmo tamén tocantes á rniñ~ 'persoa.
.
·'· ..
Poisque Hai anos 'xa que afirmabamos que "os soci~fistas galegos somos nós" e certo é c:jue,, daquela, can~o face~ po.l ítica
activa 'sociali'sta e democrática supoñía incurrir en riscos ,e non - zació~s. na~lo~alistas de ésqüerda tiñamos naqueles intres a ini- facer carreira; nin siquera no plano· formal e org~iÚtivo. habi'a.
citiva íd~olóxica :.._moi relevante, por certo, neses anos dé crise
- posibilidade de corifusión. E poisque por nada do mundo fah~~
letal das Ínstitucións do réxlm.e-=: mais que de ningún xeito tinin ·farei nada que poida ser utifüado corno instrumento dé .. ñamos a capacidade polítit.a _e a.forza social precisas pra extre~gresión contra 0 ~ ·"pex·eg~s", militen 1ou non no· PS~d~e,.hoxe,. . márembs· q·_proceso, e que co.inp-ría· por eso_mesmo abrir, denPsYsicio!Js_fi!f!:!e.~abor:tgo.,p· ceyG. ~
O feito de que, po.r circunstáncias persoais imprevisipeis,-i'.n- '
· · voluntarias e tem.póralmente fata is, esteña arreciado ·de calquer
· Poucos saben que por -esta razón, primordialmente, fomos
alcumádos sistemáticamente de seudonaCionalistas por quenes
militancia _partidaria, e que o home que son hoxe resulte .ber:i
diféÍente' do que era hai uns anos .~"yo que ·tantos hombres he
se decían os nasos ·afiados privilexiados e que, en rigor, pretensido"- non siñifica que o esencial da miña persóa rÍitJdara de
dían féÍcer con nós o que, no dibuxo de Castefao, decíafle o
índole.
en .min, o esencial, o que dotou e pode dotar aínda , can. ao raposo.: 'domestícate, hom, verás que vida máis regalade sentido á miña .e sistencia, .consiste .en que son gálego, SC?Cia- . da" :-aO que nós respostabarnos Coas Verbas do ra,poso -no meslista e naeionalista ' -independentista ou non está por ver:, pois . ·mo deseño: "eu non che nacín pra can". Nat_u ralmente que
se cadra resu-lta ., ql,le os fehos .fannos chegar de volta .,a unha
cando se ten unha cpncepción do cámbeo' político, a· revolu;
ción sociáf e 'a liberac.ión nacional como ·un proceso dirixido
c·ousa tan simple i éJementál; como que no~ cabe outra base. prá
sofldari.dade internacional que a ·propia libertade _e indepe_n den- . por un .partido único, sobran CFPGs, e calguer alianza interéia.
· .
·
·
·
· - partidaria carece doutro senso que non sexa a dócil satelitiza0 .utra .c~usa é que poida discrepar -e que de feitc;> discrepe- _ cióri. 1 é curioso que, mentÍas eramos ben conscientes de tudo
. de operacións e alterna~i~as políti.cas e de opcJóns tácticas
fsto, rna~tivéra~os deica ~ límite a alianza, o diálogo -cada
adoútadas polo PS_G -nos derradeiro's tempos ·-pois noutras cu~-- ·.vez máis· kafkián- e ·o. debate, mesmamente por fidelidade aos
tións :de orde interno nin -me consrdero fexitimac;lo pra entrar
'principi'os· nacionalistas que simultáneamente .se nos acusaba de
ni.n.quero facelo. E outr.a cousa 'é tapié~ que~ prdxecto socia·non profesar ou, o que· pior, de falsificar :.....de convirtírenos
lista prao fúturo de Galicia- o pro'x ecto de encarreirar o · noso · en "pseudo". E que así pasáramo.s tamén á historia. escrita en
país ·cara o logro . c.IUnha sqéiedade socialist~ na hosa Terra
declaracións a.índa oon)onxanas a este mesmo semanario por
.:._poida ·ser atribuído hoxe en éscru·siva a untía seia i éspecífica
quen nos ten inculpaqo -aos daquela· 1íderes do PSG- de mi· orgai:iaciÓ~ _partifjaria. Mesmament~ por eso, na miña recente
metlsmo e depenqencia re~peito de orgaizació.ns riacionalistas
carta ·aberta
Xan ' Facl ~ao vello com·pañeiro Xan Fa.cai- . á nasa· esquerda e ·de JalÍa ,éfo-aXllidade negoéiadora co-soci~lisatrévome a form1,.1far prantexamentos que desbordan ámetos
mo e~paftoleiro, sin v~r, nin~ no futuro nin .no pasado, que ninpartidar_ios específtCOS estri~os.'0 que non siñifié:a que me situe · g(tñ l.(der é meigo e ·nen J:)Ode facer po S.Í SOÍO a SÍ!1tese ?e convaidosa.mente por riba dos partidos -e menos aínda por .riba
ttarios que sóme:ntes ·Os pro~esos históricos consuman -cand~
do · ben tjo ~al-'- senÓn que ·me produzo, ·ho~é, ñeste jrme, ,' a consú'man- e mdito menos vender a mé~ma "mercancía" en
. dend~ a njifia ~i~g, ular >-~ n. 9n .b.uscada-··~ituación.per·soal, (mi·'do!JS mercados sill)Uft~neos e-an;toágóhko.s .
·ca forma ~·orirada pqsíclet de ni'e producir ~iquí e agora: .'
Nós eramos perfeitamente fúCidos -coa lucidez que sempre
Men,cionas o~histórico ConseÍlo de F~rza~ P9!,ftic~~ <:1alegas,
a~aba ·por _costar morcara~ :fl n4·vel .í:>ersgal ~n::-~~_ntE!-_><t_~.s esiste~e afirmas qtfe "nirig~én ca!u na inxenuidad~ d..~, s~~:pr que se.. ciais!an ad_.ver~os e.o rno aquil- e o ·CP.FG rac~ou~e feit?·.p~si~
·· ra abrir _un proceso revoluciona_rio.1 nin siquer..,.q ue s.~' .fora al-· . os nosos esf.?rzos, 11º .owton~:do . setenta e .seis. Ai, coa líllC!~ti. terar: sustantl·vafl'.1Emte a"éorreláclim deJ,orzás'! ;:-f~~5~(tsa'me por .'· -vaf»olf~ica ~ nivel ~o E~tado t,?.m ada ;X~ P?la r~forma su.a.ri_sta
,' .reintegrar .a
ortografía¡:¡' aquela á q~e,eu,' 9dpeusppfn_pa, .. ·: ·se.gán~;l.ol]~('a ~e~ba ba~xo. os. p~s ·~ :aJter.~ati~~ .de _creba _sostida ·
ñeiros de xener aciórÍ, estamos afeites:· . . . .,'.;,; é :. :• • • · , .';. ·R9J8:s :.autépcias forz,~s, demf:>p~~tica~, - ª-'·. digo, .c omeiou ~a a
Ben se bota de ver que non participach'e naql,lE!J.a ~ea pe ·se- . .tra'!esía· 'do ·.dese(tó ~rap ~q.c]_ól'.lalismo -e.., xa qae logo, pra.~
'siór.rs maratoniáns, capaces de. reventar pu~ cabalo do Ba'rban~ ,. P~?? Q~J3QO.; C?~º erite p~lfti~~-. e corryo .conci~n~iad.e seu-:-, o --·.za. Porque ca{quera dos que . si participamos · p~~~e_:í_a t~sie-.:. . ~·sgaz~tTH~~;tº da,s ·~t~·"f,ª~ e~~,~~ ~er~~s d~ radicain~ter~~tivas,
.muñ.a r que a conduta dafgunha das forz~s ·polo .,eí\'ton tnte- · 1med1ata~, , _Ef ~ - drav:i;;iticp, en .J 1·~;' ,.. !1,Praza~en~o.:..sme, d•.~ d~
granws do CFPG .c_a recer(a mesmamen.te .doatra xust~fi~a~.ió~ i,' futuro ta~tas veces x'-'"~~!"or~do ,; ~os que me te.no ~~~~rtd~ .. espricación racional que a d~ p_a rtir dp ~uposto d_e ~9ye-a comXusto _n~ mtre -o re·! llate da ~ta, do_xeneraf ?e o:flo.s mo~:s.:- eA
tura era : revol1,Jcionaria ou pre'rrevolu~ionaria ~cqa - creba - ~<? ·· que ·s:e ~1ve~~n· postas as _e,~p~anz;as do comezo da. vida c.~eadora .
. franqu'ismo como rampla de tánzamento, a crise mundial co.m o . e· v'izosa~no -~oso v:rdecerít-e_país·.>.:,.
'::.
· . ,_-·
~- .
., , ·,.
contexto e a revolución portuguesa como proceso de apoio-' e
E vou agora -levasme dama~:_: coa menc1on que fas tamen '
que ·a correl~ción de forzas ....:nacio~alísmo versus .españolismo,
da "encruc:illada d~cisiva .a ntre o pacto honroso co PSOE, na
que era 0 que entón · OUs~sionába.os- est~ba en trance de se i~· . espranz~ de g~legu1zalo~ dende_dent~o, ou .~travesar ·o . deserto
virtir. Mentras, nós; os "pexegos", insistiamps en .que as orga1con ventos adversos ~re_?ado-s..de tormentas . Volves -p.e rdona
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que cho 's1na 1e- vo 1ves ser 1mprec1so. on era sa a a erna 1va.
Millor L!ito serei eu tamén máis riguroso': a ningún dos dirixen.tes pexego~· se nos pasara· polo maxín a opción dun "pacto
honroso co PSOE" pra "galeguizalo dende dentro", sinxela ·
mente porqué ·xa non eramos poi íticamente piñeiráns dende1
había tempo. O que t<?máramo~ en consideración tora ahipótese da oportunidade táctica dun pacto eleitoral co PSOE, dun
pacto, específicamente, prás eleicións do setenta e sete -cousa
ben distinta da que tí enuncias. Un pacto prás eleicións do se- ·
teñta.. e sete, ás que con.c urriamos preicpitádamente, coa legali·
·' ain
' d a -en t1'nta fresca , desgastados por l1'ortas e relees 1·n ·
zac1on
1· f
d
· ., d
'f
1
t~rpartidarios nas P ata ormas a oposicion emocra ica ga egas, estatais e. mundiais, inzados dunha nova base de aluvión
heteroxénea e confusa, er;itrapallados decia última hora en ne·
gocjacións estériles e interminábeles, sin tempo de elaboráre' ·
d h
·
' d
mos seriamente opcións programat1cas a
oc, inmersos a 1n a
nun clima alérxicamente antieleitoralista en toda a esquerda ,
carentes de calquer asomo de fe na reforma poi ítica, e afinca·
dos en prantexamentos ideolóxicos e actitudes síquicas total ·
.
'b .
h
d 1
t
mente ruptunstas -e por n é!_Sln un a ca e a no pe o.
Tratábase a última hora -frustrados os diversos proxectos
de alianzas- de escol ler entre Í'remos sós frente ªº PSOE -David frente a Goliath_, pro sin Jehová dando arrimo ªº pequ e·
no- ou facéremos un pacto electoral que implicaba o recoñecemento da soberan(a do PSG como único socialismo "lexltimo" en· Galicia, o copo das listas e subseguintes escanos parlamentarios (en Madrid) por "pexegos", e a ocupación do espa·
cio electoral socialista. Logo xa se vería -logo xa falaríamos.
Nó vou entrar en miudezas: dixemos non ao pacto. Eu, singularmente, dixen non ao pacto, botei o peso da miña opinión
a prol dun non ao pacto, enardecido, por certo, no intre -e
arrincado da miña hamletián prqclividade:- potas enfáticas ase·
veradóns trinadas dun pardau de aquela primavera que axi ña
transmigraría a unha arbre esteparia. Non eludo a responsabi li·
dade. Durante moito tempo, á vista de todo o que sobreve u,
reprocheime ter escoitado no trance ao corazón máis do que á
mente, terme comportado máis ·que f ixemos ben, que fixemos
que compría. Mais, eleitoralmente, foi a desfeita que eu - e
0
non ~omentes eu-tiña por certa e inexorábel, ou 0 "naufra·
xio" que estarreceu a unha persoa benquerida. Internamente,
foi 0 sinal de alarma e posta en marcha pra quen -como me
dixo un díles- "non querían autosuicidarse" e habían ensaia r
esa pretendia galeguización do PSOE dende dentro. E pol íticamente tivo 0 enorme coste, absolutamente previsto, de perdermos a hexemonía no campo socialista dentro dun proceso
no que a estratexia e as confrontacións eleitorais Ían ter unha
relevancia enorme. Seica será a esto aoque te refires ti': mais a
encrucillada, entón, pasáramóla denantes, e o resto eran secue·
tas predeterminadas.
Por tudo isto, e porque te sei galego e intelixente, solpren ·
deume que non percibiras o humor - amargo, se cadra, eso sícon que me refiro ao PSdeG-PSOE na miña carta ao Faca l.
Poisque pra tomar eu en serio 0 problema das siglas, xa puxen
a miña firma no escrito que fixéchedes circular encol da cus·
tión hai unhas semáns. Polo demáis, quera decirche eiquí, en
privado, antre nós, 0 que levo dito a algúns amigos na intimidade: que, ao meu ver, 0 p .S.O.E., hoxe, non é Obrero, é. dudosa mente Socialista, e 0 que sí é, é un Partido Español. E d(gocho
c~n todolos respetos praos militantes socialistas de toda caste e
· nacionalidáde i .en calisquer organizacións partidarias.
Xa ves que 0 meu non foi un "hipsus calami". Pregúntame
-distmula a brincadeira- se o teu seria acaso un "acto fallido".
E remato con algo que sí que foi pra min unha primicia in fomativa na tua carta -tan Jonxe andiven dos circuitos segre·
dos do' borbóriño nesta cidade. Refírome á tua alusión aos
tribunais académicos chegados da estepa" que, ·s.;?gún tí e as
tuas fontes de información, "non teñen ningún recato en decir,
púbricamente, que- ~et ·e ra ·hora de que a Universidade de San·
tiago dera a . luz teses ~outoraiS. sin a perniciosa· influencia de
Beiras e Suevos". Nqn tiña noticia de que tal ti vera acónte~ido.
.E despoi.s de le/rte, inquirin e· averigüei. Xa sei agora a qué te re"
tires. Non te inquec:Íes polos esteparios .. o malo de enterrar pre.cipitadatnente difuntos que lago resulta estaren 'vivos é que, se
~ presunto finado subsiste ao· trance do temporal ehterro en
vida, pode .reaparecer en casa dotado dUI) veneno .do qu.e care.:cera eh to~fa a sua esistencia ant:erior e an(micamente; inmuni. zado, sin destrágo . . irreparábe.l da su~ sensibilidadé profun.d .a,
frente a tanta~ posíbeis taic~truadas ás. q1::1e andan expostoS, o~
'~damnés de la te:re". ·
..
·
·
Teu·, ~cabo d.o ·berce da ;oberanía .11acionaf dunha Galicia so- .
-cialfsta.
-. ·, .
·
' ..
11
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Cando ·o· anteior ministro ' de Agticultura do Goberi:io é~p~~ol, 0 ·
señor Lamo de Espinosa, pl~nte~ou ao Cong~eso .d~s _Diputados
0 proxecto de desen~olo lex1slat~vo, ,~n dos.eixos, bas~co~ da sua
lítica encamiñada a "modernizar a agncultura, e d1cer, de
d
t d
po
.
preparala para a entrad:i, no me~~a o comun, ~~~ o proxe~ o e .
"Estatuto de Explot~c10n Fam1har y de los Jovenes agncultoes" Hoxe o próxecto xa ten pasado polo Congreso e o ano
~ 982 traeranos esta no~a lei como 1981 trouxo o "Estatuto do
Leite".

· estes acordos sexan. comple- ·
mentados con pactos ' sucesó_:--:rios ou· a designación testamentária do colaborador como·:
~su·cJsor ·¡;a titularidade aa ex~ plotación.~ · ·

1

. En primeiro 'lugar, o Estat~to da Explotación familiar _tr~
ta de definir cales son as carac. terísticas da explotación fomiliar. Para definirse en dous
pontos básicos:

1.- Que se adique a producir
"primordialmente
con~
fins de mercado".
2.- Que sexa capaz de '"proporcionar un nivel soc'iolóxico semellante ao doutros seitores".
Estes dous plantexamentos,
practicamente calcados das directrices existentes na CEE sabor da matéria, definen un. tipo de agricultura determinada
e uns obxectivos claros que en
-Galiza supoñen, en. primeiro
lugar, unha especialización
produtiva e, en segundo lugar,
a· condena das pequenas explotacións como eD:tidades agrárias.
Estes dous aspectos que hoxe son xa unha realidade vense asi reforzados. A pequena
explotación debe ser eliminada
por ineficaz e as que subsisten
terán que roducir para o mercado, é dicer, para as empresas
que controlan o mercado. Na-'·
da novo, senón sacralizar
nunha lei o que xa era unha
realidade, pois como di Ernest
Feder, 'os pequenos labregos
déixanse de lado, non porque
sexan ineficientes ou . porque
representen un proceso máis
costoso nos procesos produtivos (....) senón porque se convirten, por necesidade, en vz'timas dunha maquinária inexorábel que leva á concentración
,de riqueza e de produción no
·seitor agn'cola, indus,trial ou
nos niveis de servicio ( .. }'pero
esta -OOva expansión do capitalismq que recebe o nome de .
modernización
reptesenta
unha · gravación .do sisten:aagrfrola ·tradicional, con todos
os ·seus defectos e vicios pero a
un nivel máis alto de c.omplexidadé '!.
·
.
..

Sen 'embargo, a lei entende
por {nodernización·"o conxun-:
to de cámbios,. accióhf Gil
adaptacións con plante~amen- '.
tos técnicos; económipos e fznancieiros éorr.ectOS; d~ben in.traducirse .'globálmenti; . hunha
- empresa -agráYia para modificar ·
a Slll.a es tru tura pr9 du ti Va CQ
- prO'pósito d:e me llorar os re.,.
·sulta4os econ6óniicos finais e_as
1

A :téi- prétende, · ~a"Síb_íesmo,
evitar--- a -disgregación · da · pro'_Í>rÍeclade fomentando
integridade.. da explotac;iór~, de xei. to. que_~ó serán obxect~. d~ be-~~
nefícios e axudas aquelas explqtacións que gárantic_~~ .que
.. '. van ·. ~ontinuar · íntegras,~ salvo
. f~c~0s .~ eX:cepdonais·. - Para fo. mentar a permanéncia desta
integridade, trátase de que o ·
titular ,da· explot~ción :conyeña
~ .. a ~sua sÜcesión con quen é colaboraa9r e xa participa na dirección da _expl<,;>tación. Por is. - to., o colaborador ,sucesor na
. titularidade da explotación de:- berá efectuár o pago· do 4.aber
. heréditário dos seus co-herdei-ros min plazo ~~imo de de:it

·a

condicións de traballo". -·. ·
Neste - l{)roxecto modern~a
dor ficarian fó.r a os traballadores simbióticos xa que deben
adicarse á agricultura principalmente (máis da mitade do
seu tempo laboral) e as explo- -- · ·
tacións non viábeis (ter capa- '
.cidade _para superar mediante
un plan de modernización un
ponto mínimo).

/.

Só cabe facer, para rematar
con este+ ponto, unha consideración respecto á concepción
da explotación familiar que_se
f ai neste proxecto de lei. Se-. ·
guindo na liña. marcada polo ·
Estatuto do Leite-, define e
distingue entre explotación
familiar (aquela que é traballada polo titular aínda que utilice eventualmente man de obra
asalariada) e explotación empresarial·.

..

.

I

:$ -. ·

. ailQS.

· ·No

caso de ..que_=.nbn houb.ese pacto- suéesório ou de-· disposición . testamentária,_ a -·explofación· familiar attibuirase
integramente · &O · herdeiro lexítimo máis próximo que teña a ·calidade de .colaborador
da _mesma~ Se ílüufi~s~ .~átlos.,
terán . que porse dacorgo,_ se- ·
_non iria para aquel que fora
, c_oli!ÓOraJiOl por II!áis;;1;empo.

E, xa que logo, ¿despois de ·
seren aprobadas. as leises -tjrá o
momento en que o la brego gaACCESO DOS XOVENE-S
- Ós fillos ou parentes que-t eAGRICULTORES
A n'IRECCION
n-an
er1"e""- ncia
de •-d.ous
. ..l d o
lego deixe d e ser cons1uera
. bunha-'-exp.
~-r::.·.,..
• ~ "' ,
DAS
EXPLOTACIONS
:t-i
•
~.
·
•
·d
·
d
- , ·
· É~ definitiva, tratarase de
empresário para pagar a S e- . _
anos ell. . act1v1 a es agrarias
guridade Social-por uns em:Pr.e.: ·
O .s~gund6 aspecto -clave dá
poden_ser :cólabor~dot~s da exconseguer que a povoación acleí é· a regularizacíón do_ acce-_
.
· -tiva .na - agricultura~: sofra un
gados que non ten?, é dicer
·ano-Vameñto. :Este-,
en Galiza, é
; desaparecerá a Cuota Empre- So da mocedade. o'u. '.' agticulto- - plotación.
· · b · Os
t. .. acord·os
, d t'
· teñefi·
·
. . c1on
.,, . d as . como o xec ivo e ermmar as
un -dos aspec·t 0s laves e que se
sárial ou manterase o anacro- · ·res xovene~ a d- irec.
se -selévara ·adiante sig_nificaria
nismo de que o labrego sexa explotacl·o' ns. '.Para iso prevese_ funcións e res_p.ohsabili_d ades
considerado empresário só pa- o establecip1ento de acordos. do eolaboradór . na direcdón
un cambio de proporcións moi
r.a pagar este _imposto?
de colaboración.
da e,xplotación. Teñdese a .q ue -- importantes no· rio~o p_aís. Sen
~.
·· - · epiQargo, as d~bida_s que . se
- plai}.texan para que ~~e acceso
·da iriocedade á dirección das
, .explotació.ns se .efectivice d un
.xeito amplo, veñen d.~das .por- sq~e son -poucas, as·~ explota-,
cións que . g~rantizan mt certo
- · nivel d~. vida como para que o
, ~osm ~ labr~go · decida fi~ar e
,· por<iue o mantenimen~o da in.. tegridade da· e.xplotádóµ coa
'SUCeSiÓll en favor· d Un SÓ hPr:-4.eJro~ YJ~i\ to.par ·cop }i~i~mlta-_
des derivadas da extens1on do
simtiiotismo; que fai áp~ecer
"como unha ne.cesidade dispar
·de ~ce~ta ' ca~tiaade -''de 'i erra, e ·.
· .;· <l~~ ~rise -econ.ómic
Ín antén_:., ~n paro- enc~l}erto 'importan'. - ·:te no agro qlle non facilita en
·nada ·qu~ sexa lHl só herdeito o
que éontim.ie coa explotación.
·<.;

V

,

.

"

• ..

,

'
e

·

que

-· Esp~remos ·a aplicación da.
lei, 'que co~~z~ra . a fa.cerse
,,- neste ano 19'82, para ver como
'e nfrenta ·o labrego galego este
~ 'novo paso no desenrolo .lexis. · -lativo que nos queren preparar
e .:''restruturar" para e'i1trar na
Európa dos ·monopólios:
-
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Harilie b¿
como
send<;> hori 'algunh
algun acci
m.ba al
dela, na vi
vai de
O noso re
co, Sai
der mo stra lego a~
con centos
unha
guinte.
vias est
para que n
café nun b
con eles. D
ne!".
Xa saberno
ñan dentro.
da obra se
condicións,
vouse de m

As

l

a maq uinárja para afora dos
Os problemas no .tunel dos
menos que infrahumanas,. para . . Estes obreiros estiv.eron o
tren que ten que pasar ad ·
'Valos comezan no momento : dar list0 o traballo. ·
· ..tempo . d~i s.ua contrata sen eo- . gases qúe se produc.ian dentro.
quilómétros por hora .como
·en que Renfe· encarga a CYT. _brar nada dos pluses de peli'"
locidade.
''MZOV(.'o s.. traballos de· rebaixe " ·,_ A . empresa 'estata) decidiu _· grosidad:e. e _toxicídade. Expli_- , UNHA OBRA MAL REMATADA
Todas as· noites, desde que
As presas ·de RENFE botaobra foi ·"rematada", un gru
.· dos gálibos ( altu~a· .d itíiinélf '.'" ~ar . pm:fin~izad? ó élfutr~-to t,~ , ' que.WjO)?.R~~:.:.:i ~-·
.
' par.a poder montar as catena-: -.. ~a .obia-- ficou sén refüa:t~! CYTCamiñar-. no .tunel, cos bura·ron f óra á constructora e a
de sete ou dez <?,breiros b ·
,J"ia~ que conectando cos pan- : MWV despediu · cerc;a·_ dé ·30 , tos. feitos, con auga cons.tanteobra ficou -a m~dias. Agora hai
ao túnel para reafirmar as
."':tógrafos do tren fan funéionar
empregados "q ue tiñan,. cc:>nt~amente caílldo desde o teito . travesas que estan ~o aire,
ñas que postas entre a via e
_._ as unidades <leste. tipo. O pro- .. to (seis ~on co;ntrato d.e ~eis · ;que pª;AA .ri:~ - L_oµf9,, agµanta;n~
paredes del (hastiales) im
montadas sobre unhas pillas
·x ecio· tra:taba de rehaixai a via _; .. meses .e -o r~stó até 'f ináliz.a eión · do os·· gases ..que produciaii as
de paÚs. que non ofrece nende'n, momentáneamente, o
-~ ·Ho -tren no quiló·m~tro .·que mi- .··; d_
e· obra) 'e·(tc_ou _con cin:·p~que:. · máquinas ·que actuaban no in.,
gunha seguranza. Na maior
rremento dos ferros polos q
:·-de o túnel, a hase de esburacar·: ,, no . reten' para manténimento. ... : terior, -f re_almente · digno .. de
parte <lestes buratos noat hai . discurre o tren.
. un-.,me~o-u;n metro .e melo y ·. · A :máiO:r ·parte· da X:ente 'ficou · · con<Jicións terceiromundistas
pedra que faga de con traforNormalmente
. _segunQO . qué zonas para ·que: - sen ~uhsíd_io. -d·e . paro pbr no~
de traballo . .Houbó ·m omentos
te e as travesas dos carris ma- . res xa coñecen o lugar e p
<-:'e ntrase a catenária.
poder traballar os seis mt:ses. · - en .que foi necesário. sacar toda
lamente aguantan o peso do
amodo. Pero pode darse o e
dun · novato ou dun condul
Contemplab~ así mesmo. o
vido de fóra, ou mesmo de q
r:eforzo con pedras de cada bu- .
caia o sinal que limita a ve!
°'f ato., de xeito qúe as .. vias sern.- . .
dade e entón o accidente p
~ pre esta han firmes e seguras e
ter consecuéncias impre ·
travesas non . tiñan ·'pro blebeis, non polo descarrilamen
. ·mas· .de desprazamento :lateral .
en ~i, porque o tren non se
·nen dotitra caste . .Á.realidade
de desviar moito, xa que t
foi moi outra.
peza contra os. hastiales
túnel,
senón porque en caso
TRABAI;LO DABONDO
que plante lume, o lugar
, As obras coniezaron hai váunha trampa mortal. Non
rios anos con un proxécto que
pode dicer que é imposí
." cos.t ou
p~ do~ trinta millóns :
que haxa lume porque sen d
de pesetas, cantidade que xa .
carrilamento xa se deu na P
sobrepa8aba· os cálculos da em· víncia - de Ourense non ~
presa ferroviária, debido .a que
moito tempo e eremos lemb
-· foi necesário tragÚer un4a emq,ue rnorreran duas per~oas.
pre~a francesa, con rai<) láser .
Hai buratos enormes aín
illcluído, p~a ás operacións de
que _mes:a+o °fan peligrar a
sondeo~, dad~ a complexidade
te·g ridade dos traballadores
· da obra.
·
'
grupo 9,e m.aritehlmento ch
de
auga, .o que fai que _apoo
·Posteriormente, a empresa
Zran
as travesas 'que neles ~
construtora ·comezoú as. obras
para
aguantar a via . e ·non ¡
con uns-- poucos empregados.
nada por tapalos.
·
De_súpeto, até. o requerimento
'. As casetas de segurida
da Renfe de rematar .a ob'fa a
-como poidemos· · 'c omprob
finais de novemlJro, me~eu uns
están atascadas ·con. materi
40 homés que traballaron a fo- ·ferramenta e outro's· ense
da presa, en co~dicións poti~~

.as
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s como sempre, ao gatd3:barrejras. Ou. ben · á se.fióra. da· ·~mpeza, que X.a vai .
'algimha .vez. Si, porque eles, os_xef~s, xerifaltes, van~e lavar ~~_mans se hai
mba aberta na terra galega que e o tunel dos Valos, entre Porrmo ·e Redonvai de Vigo a Oure~se.
'co Santi, Villar, tivo qu~ .e ntrar ~on risco para a sua vida, no turiel pata poJe~o as fotos que ten entre as mans. Son foto~ da. desfeita que significa tirar
unha obra mél,l feita para poder facela doutra yolta ó ~~o que ven o_u _no see noite teften que ir os obreiros a revisar os contr~fortes e cuñas que teñen
escarrile o tren. Cando nos enteramos do asunto, casualmente, tomandu ·u!l
Porriño-Redondela, p~dímoslle permiso ao encargado-das obras para entrar
"A dirección tiña terminantemente proibida a entrada-de periodistas no túemo

oíbe .a nosa entrada_ Para que non se vexa o intento de asesinato -quemante-

ntro. t' bota_rlle as culpas á señora da limpeza en caso de que haxa mortes dentro
prende lume. A ver se caen as cabezas que teñen que caire poñen a via en
to escrebe xa tivo a oportunidade de ser vítirna de RENFE en Rande e .salvor, máis mortos NON.

1

CON MILLONS DE PESETAS

O XOGA R.E.N.F.E.

A DOS
• o que de dia a segurida-

. posíbel vixiante fica en

mpresa mon.opolizadora
ocarril no Estado Espada, agora, e polas novas
mos, empeñada en facer
oble via entre Monforurense. A obra que cusecenas de miles de mie pesetas non pasa de
episódio roáis na tolé"estado de obras" da
-ia do "·papá ven no
asado martes dia 12, a
sacaba nos papeis
nota na que afirma~a
s me,lloras ferroviárias

VIAXEmos

antes, inauguraban a electrifi-.
constituen unha inquedanza
cación da linea Monforte-Vigo ·
constante da compañÚl e asi,
con bombo e gaitas. .
nos últimos anos, leváronse
adiante, entre outras, mellaras · · Agora din que vfil1: ·invertir
en dez anos 62.000 miltóns-cfe 1 L
importantes nas instalacions, a
pesetas en Galiza: Pódese'p·en- ·
última ·das cales foi a electrifisar que para o novo túnel, por
cación Monforte-Vigo."
outro lugar ou. para unha ponA nota non falaba, claro, de
te ou pata b qmr sexa necesá_: :.-~ 1
que a inauguración foi fe ita
rio van gastar 900 .millóns. se- ·
apresa, o mesmo que as obras,
gundo algunhas infor'mación's.'
para darlles un pau aos de
No túnel vello fican e~terrados "
Alianza Popular que mentras
roáis
de 300·ipillóns de pesetas ·,
potenciaban, cos seus pactos,
dos
que
Qinguén se fai respona Rosón como presidente do
sábel.
Responsábel
de queimaParlamento Galego e . esperalos como palla secJl nun.h a
ban a presidéncia da Xunta,
obra inútil e asasina~ Moito tiñan que ·ver "a gran política
despido <le xefe se pode pagar
de obras de UCD en Galiza".
Asi, o 21 de decembro, na- ·con 62.000 millóns de pesetas.
da máis expulsar aos obreiro's
XOSE CURRAS
do tunel dos Valos uns. dias

. . ·, ,C ando t:n setembr~ de i 979~ estaban xa p~actic~ente
. repia'tadas: sub-éstacióris eléctric~s qlÍ,e deberían alimentar
o· tendido . eléétrlco no .recorrido da via Monforte-Vigo, as
obras de instalación de dita catenária estaban bastante. ávan- ·
z_~das.
··
.· ·
. · .~
"'
·
Nes~ data só eran obstáculo .para inaugurar. a. liña do-us .
mi.tres t(lneis con problemas do mesmo tipo que-o dos Va-r · fos peró .non-de tanta lonxitude .. Ademáis diso-; .estaba a es. taci6n de Ourense-Emp·alme, cunha modificaeiófi·, prevista , ·
no· Plan d~ Resfruturación ·de Vias e pendenté de electri(ica~
ción:

as

Esta última obra estaba adxudicada a unh a compañia
·de recente formación naquefas·datas: OBRANSA. Esta for'--.
mouse por irnha escisión de MZOY, a da família dos Ca_cha. feiro que se u~iu cunha. pequena coñstrutora ·chamada TABOADA que tiña por campo de acdón fundamental' a EU;skadi. Despois da fusión, a case totalidade do . volumen de
obra trasladouse para Galiz~ hai quen di que por razons do
famoso "impostü"revolucionário" de ETA-militar.
Outra--pega para a inauguracióri--era a pbnte so.bre o rio
Cabe en· Canabal, p~rto de Monforte. Esta ponre data de finais do sécufo pasado e xa foi n algunha ocasión·obx ecto de
reparació ~1s e _a sua situac;ión· o bligou á construción 'dun tú. nel despois dela, para mellorar ·o trazado. Este túnel foi remata~o en -19:79 e, ao igual que o re~to da liña, está para o
serv_ício só dunha liña. E curioso como unha liña proxectada
hai menos de .cinéo anos está hoxe en dia·en contraposición
.cos propósi~Ós de RENFE, que segundo as suas próprias de- .
claracións pre.r ende por pronto en estudo ·a Óbra ,de cón~
trución~de d9hle ·via ·entre Monforte e Ourense.
Rérilatado o túnel "artifical" do Cabe, f.eito pola compañia MZOV, a empresa fen:oviária lembrou o túnel dos Va., los· e encargo :,1 to~al ou pardalménte .o pro~ecto á compañia
CMZ, fúsic;m de CYT (Cubiertas -Y Tejados) e MZOV (Medi-

~~Zamor~-Ouren$~-Yigo)
t~mq,r~._ d~ 1979

éQmo

º-~~a.,de ur~~nc~:~ ~,e~d~ se~.

en que _se._f~xo _0'1 pro.~ecto até ~gosto -?e
1980,' noi:l foi -adxudicada -~ . obra~· que saiu nun montant~
duns _l'4S.-~illóns de pesetas:-e. obras debian.e_s ta.r remata.;
d~s· en~· f981. '. _-~ -~'"'"' /...~: ;~-~ . -.l <·'~· 1 ¡, __ "! .-~,~\ - ,
·

as

j

.

")

-,

-

._Éntre .constantes .iriip.rovisaciórÍs, o pr.a :w ·d e execució-n
ia avantándo e a. obra com.pli<;:ándose cada. v.ez níáis, e p·o r;
fin -eq _xuJlo .de~ i 981, . RENFE topouse en apqros e mandou.
CMZ ·(CYT-MZOV) re:viSa~ 9 :prox~to e refonn.alo de xeito que . os avantes na c9nsecución de altura do& gálj.bos foran .·
progresivos, co obsecfo d~ _ qu~ o 30 de ,novembm dese arrq.
pasaran xa polo túnel trens eléctricos. ,
·

ª

I

Asi, a compañia remata o qqe _se _p ode ch:~.mar primeira ·
fase e OS trens pasan a v~locidade mín~a C0Il . sinal qe prec~ución. E d~. sulij1ar que RENfE esixe c9mo,altu·ra mínima' ·
na vertical dos carrís 5,40- metros pero qu~ para sair do paso .
nos Val.os padou 5,05 metros. Con todo, -nen ·a-si ficou ·a
cousa e a~ora hai 4,85 _e-pr.evese dar máis altura progresivamente.
_
Na obra,. até hoxe, tamen traballou . outra empresa:
RODIO, .. Cimentac,.ions Especiais · S.A.; que se encargou de
facer · cantidade de sondeo~~ e m·x eécións de formigón nos
hastiales (laterais do túnel)_'p or se cando s~ rebaixaia a-via o
túnel se ·descalzaba. Algunhas fontes sinalan que tales tra- .
_ballos. foron case suficientes para esgotar o presuposfo pre. visto. Do mesmo presuposto- tamén comeu o equipo experimental francés coa sua _·sofisti~ada técnica que fixo os sondeos.
· ·

. No q~e chamamos primeira fase, a compañia CMZ Je. V.a consumidos uns 250 mill~ de pese~tas ~ terá que esperar
a que faga_n un no·vo~presµpost<;>, act_ualizado, para cobrar. O
· resto d.a obra· cakúlas~ .. até lograr . gálibo de 5,05 , nuns
·· 400 millóns de pesetas de valor . .

o

. . En tótal vanse g~star (éo que xa vai aló) ce1·ca de 900
millóns de pe~etas; que case darian _para un túnel novo con
.do~le via; Improv~sación. qu~ non falte .
·
·
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XAOUIN DEL VALLE~l-NCLAN

Cando- hai un·s domingos(') exércitcHalu á r_ú~ ~n _Polónia de- ' dos dl'recto~es de empresa ou a supresió~. dos priviléxio.s da busos. c~eg?S par!iciparon nas . colectas de solidaridade. Nalguns
c_larand~ o Estado de · Excépción,. militari.z aodo a gran parte da.
'rot-ácia_·e dos me.c anisinos ,de ve'n da especiais ... .Por c'oll~r un
11,!gar:es, .a opo.J.ic.ión e os traballadorés puderon xuntarse nas ··
poboacióri,·· establecendo severísimas conde.nas pra calqúe'ra tiexemplo m~is pecto no tempo, os:· tr:aballaé!ores da' mina ·"Ma·igré'Xas. _E Wyszinski, o c.ardena·I primado, esixfu, unha vez que
po de ·actitude "disidente'·',· pareceu éómo. ~rÍ plumaió: á ex pe~ · riifest · upcowy": deciden e~tr~ga . ee ,5-od Tm de carbón .á fá~ _ '.? '.movimento decaia, _q ue. se me110rara a~sor.t~ dos obreiros ,
riéncia polaca,.ao xurdimento dun sin'tfic;afo i·ndependente do ' ..brica ·de Coque Zdzeisz~wice e doutras 1.000 á'de Gjiñice.· Es~.
·
·
·
En .troques, cada vez que se plantexa a cuestión do poder, a
poder que ' toi capaz de dar acougo na$ ·Suas filas a máis .d e 10 ~ 'thes: ~tj~mais, · aslegu~aron q~e bo c,odqu.e:.Prdoduciléld chegar-a -aós' .~ . >Ú~rarq'uia defe.nde ' claramente a arde establecida. E.n 1956
millóns de ·trab¡:¡ll~dores p~lacos. ·
·
· "'.
osp1ta1s e esca as ' as que esta an estma o po os mesmos tra.. · . ·
,.
.. "
·
·
·
, '
A r~alidade é qúe esta safd·a supón U:nh·a e.s calada _en.. 'canto
bailadores. Solidaridade de Lodz, anúncia· erí' Octubro a e.rea- ·- _Wyszin:k_i , ~hª'.11º 1 apoiar Gomulka. En 196~· cand? at~c~u a
ción dun sistema. de. controL.9a procedéncia, do transporte e da
b1;.iro'Cracia baixo
cobertura dunha campa__na. antisemita, ao
aos retos que .o-Goberno e os cúmios dirixéntes do PqU,R.están
dispostos
plantexar á C?paci_dade mbvffizadora'· de...:-Solidar'distribución dos ben'S alimentÍcids, ao tempo que decide. "asé-·
movimento estudiantil e liquidÓU- OS conquerimentos de 1956
nosc. -·Non' se trata xa de pequenas e~carahiuzas locais~·ou resgura'r u·nha intensificación.das colJeit'as desenrQlando- a produ- ... ·ª lgrexa mantívoxe en silencio. En 1970-71 despois da brutaÍ
triccións pa.rciais no exercíeio da práctica sindical bu c;fá defen_·Ción de -máqui'nas e ferra:mentas agrJcola:;.nas émpresas nas que · represión das. folgas de Gdansk .e de Szczein, Wyszins.ki- cha: sa dos dereitos democráticos. Vai máis alá plantexánd.ó de fein·on'..se apro~eite to'taime·nte ác'a pat.idade produtiva''..
-.. móu á reconci.l iación oacional á calma e á paz s.ocial. Apoióu
to u'n• enfren·tamento global que~ pretende .ser algd 'asi' ~orno o Así seguiría~ cantidade dé caso~ cbs que corrobor~r o xa di> --. abertamen-te a G !~rek, o novo primeiro segredario do partido .
ponto sen retor'no para o--mov·imento encarnado pqr s:~lidari-·
to que -é. precisamehte · o qu~ leva <Sonsigo a reacció.n dos dife- . Xa nesta nova situación, un conselleiro do Papa no- Vaticano
· dade.
·
· '~
· ' ._ - --~
ren.t es Gobe rnos que se · ván sucedendo e. dQ', x·a semidescomsinuncióu, pouco antes de que a lgrexa polaca obtivera o ac. pasto, POUP que, pésie a todo, non poideron· frenar os avances
ceso . á radio ·.que ucorresponde aos católicos salvar ao descre- do · movimeJ'.'lto Solid_aridé¡!de que vai ·suma~dq ' nas súas füas a
ditado.-f!C polaco '~
·
QUE REPRESENTASOLIDARIDAOE?;
centos de milleiros de tr;;iballatlores. Astra chegar ao·día 13 nÓ
Segundo a súa mesma formaci.ón, Solidaridade ~ x;a ·aponta,
qU;e os t¡:m_ques-saer:i. á rúa.--'_
SOLIDARIDAD E
d~sde os séus primei~os embrións'. máis aJá da~ ta,ref~§ silidi,cais
Nesta situación de conxunto, co exército na rúa tentando de
q'ue poderíamos ·chamar "normais'/. Non .se tra~;;i- ~Ó' da reivinsuprimir os éxitos do pobo polaco nos derradeiros meses, te n·dicación masiva das 1ibertades pol'íticas e sindiGa:is; -senón ·tatando de quebrar a organización e forza que aglutina Solida riniéri do tento de íntervir na vida--eG:onÓ-mica e so'Cililfora da fá- ~O xen.timento r~líx!oso dos pblacos e ~coAecido dabóndo. A
dade, é máis necesária que -nunca a axuda material e política .
brica: no mercado, na organización ·social da pr1;ci~~iu~·: .: -Reasu'a ~aí~ .-~stá, emÚe o~tras causas, no feíto.de que a 1glexa souE todo elo sen esquencer que aquéla non se pode confundir
firmantjo a propiedad~ colectiva t15?s _m~ios de pro.d_üción (que·
¡:)°o apa rece r como un ·cantra_peso frente á borucráci.a, ideolóxicoa farsa que pretenden montar as sociedades capitalistas de
nunca "foi posta' en_cuestión), os traballadores polacos qe SolíCéJ e p'ol ítica·m~n_te. Reprimida astra -1956, a xerar·q uía convirOccidente con Reagan na presidéncia. Resulta dun cinismo
· daridade van avanzando consignas- .nesta liña: na. prim·e ira taiga . tíuse en ·voceiro do sentimento. nacional frente a un réxime
exdarecedor que os ianquis clamen contra a violéncia en Po lóimportante na rexión ' de Gdari~k.~ en xú°lio de 1980, q~~ha. tá~
que, ~poiándÓse n~ u RSSI ºera .fácilmente tachable de "imporboa reivindicativa de 21 pontos,- exqlusivámente d6tis ~ eran es."
tádo". As~mesmo, durante os ·períodos de "c.alm~ so~ial": a - nia multiplicando as ameaz_a s-e, simultáneamente , loen a vonpecíficamente materia is, o rfi!sto ibar,. oesde a reivindiéación· . lgrexa preserital;Jasa como unha-oposición, respetuosa pero· firtade "pacificadora" (e salten bós créditos) do exército en Tu rdos dereitos democráticos ast_ra a reclamación de abastecimen- , :me. Despois das folgas de . xúnio do ·76, cando-se discutí u a re- ·
quia,- 0 Salvador, Chile, ou figure ; en carpeta, unha invas ión
to COf!lpleto no mercado ir:iterio'r~ . pasaódo t>'ora designación' '<t;.. presión . sobre os Úaballadores, a xerarquia protestara. N u~erosobre Nicaragüa ou Cuba:
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A LBE-RTE PIÑEIRO

blic

uE,n. ocaslós, as águias voan máis baixo que as galiñas, peró
as galiñas endexamais poderan.:ergúerse·a altura· das 'águias~- Ro~
sa·Luxemburgo foi e será send~ un-efg_uia. "- Len in.
· _·- ' · . _

rárn
pen

sábio Comité Centrar. Sen embargo estas críticas facías den-

1

tro dun mesmo marco de actuación política, e motivadas por
unha fonda preocupación revolucionária. Son crític as fei tas
desde o mesmo campo e desde a mesma posición de combáte,_
donde existía unha mesma unidade de critérios no fundam ental, pero evidentemente visionados desde organizacións e países de distinta composición e carácter.

E
non
cer,

0

Unha le.i tura crítica crítica que recolla de forma mais froití-=- -·
fera as refl exións teoricas de Rosa Lúxemburg, a inda está' por
facer polos partidos marxistas né! nosa P.átria; o ·f io_condutor
da sua curta pero importante obra; é o seu consecuente inter-- nacionalismo ·proletário, e por coñsegui.nte a sua loita teó.r icopr~ctica ~dec_ontra reformismo, o militarismo ·é, en definitiv.a,
. con'tra -o 1mperialism o·, e é nesa perspeitiva ·e-desde,ese-mar'Co
"onde d_e bemos acada'r o ·esenciqt-dos seu's•princípios, para~ efec
. - tivizalos nas suas principais formulacl.óns na·nosa naéiÓn :
. b discu'rsó lux embürguiáno, "ten un 'a lto grado de orixinalidade ·e diferénciáse- de contado das· correntes dominantés na, quel entón, no ~ovimento revo 'l~cionário de ·base má~xista- · non só: po.la:sa~ creatividade innovadot:a,- ~enóntamen · pofa su~
, fonda raJgame plenamente materialista, q~e a ·1evará a tnr~ro. gr.esivo afastan:Íento da socia ldemocrácfa, para porse -,-no es-encial- ab:..carnn de Len in 'na -chamada esquerda· revolucíonárra,
bolcheviqúes.é espartaqui'sta:s._
·
-:-

cob

Est1
que
idee
E
ció r
vir ..

Motivado palas xornadas revolucionárias de 190_5 en Rusia,
sae á luz en 1906, "Folga de Masas, Partido e Sindicato", co
inteRto de recoller e divulgar o que de positivo tivo aquela exper iéncia para a clase obre ira, asi como facer ver ao 'proletariado alemán a necesidade.de rachar os ríxidos moldes de discipl ina e moderacion con que os dirixentes. políticos e sindicais o
adormiñaban. Ponto sobranceiro desta importante obra vol.ve
ser ·a crítica" ao burocratismo, especialmente ao sindical. que d irixia. á clase traballadora pbr vieiros rutinários e' sen perspectiva
política ao separar as reivindicacións económicas do seu contexto P.ol ítiGo, e era desa mane ira u.n factor de desmovilización
dos traballadÓres, ao mesmo tempo que creaba unha burocrácia ·sindical especializada, que se autoperpett,Jaba ao frente do s
sins:Jicatos, en· base a sobreva'lorar a sua xestión, puramente
eco[lomicista - a1,1mentos salaríais, · dísminución de xornad a,
etc.- pero -sen transmitir unha concepción revolucionária da
.loita 'sirnHcal. Rosa é especialmente dura cos seus nemigo ~ de
sempre, n'o aparato do seu p~rtido.- os funcionários sindica is,
para: os que .ten frases como "a especialización da sua activida-

o

pos
fo n
F
xi d,
DA
NO

Tres sori as obras nas que formula máis nidiaménte ás süas
. conc~icións _polítiéas: "'-Reforma ou Revolución;, ( l .899). c~ns- .
titue ·aínda ho'xe .u nha das'-críticas· máis luriiiñosas, &finitivas e ·
aemoledoras a-ó 'reformismo·, que se empezaba a' erguer· na so' cial , democrácia ·a i'litriáriá1;'ácaudillado· por Berstéi~ O S;.P.D ~ ,
-. forte iias' suas organizaCións e con gran introdüciórf·foéfar ·ha
·-..él~se traballadora, füra"caindo nu1:1ha i·nércia ruÜnÚia e buró- ,
-de profesional com'o dirixentés sindicais, ao igual- qt¡e o hori- ·
-cr_á tica; q'ue. o fixo . derivar~ posición}; conserv¡;¡do~a~ e a· unh¡:i
zonte, naturalmente- estreito: que acompaña ás loitas ailladas
práctíca político-s.ind ical plenámente eleitor·a'!ista, . ·co :fin .de
dunha etap'a pacífica, facilita moitísimo a tendéncia dos fun. cónsegltit patiratina.$ refori:n-ªs sociá~, -e unh~ introdu:éiór(nas
:cionários sindtcais cara
o -¡burocratismo
e_a estreitez de miras'~
'
'
institucións burguesas, cafa' .afirmar a· posibnlfüide .dunh·á evo~ N~sta impo~tante obra, ao: par 'd e mpstrár con claridade o
· lución - ~fr-ad úa] do cáp(té\lisnio cara 'o 'soc,icHisní(( "p ola v-i~ ,_p~cífi- .
d~~enro,lo
da lqita ·de clases, plantexa a función qµe oebe cumca. Cóntra ·este ~stado de causas :é'rguesé Rogi, -e· ria 'süa aceira- .
plir
a
lo
ita,.
económica e poi ítica,. e denú ncia os prin~ipa-is neda crítica, concibe ¡:i·práctica parlamentár_ia e eleitoral como inm
igo,s,
de
'
cjent~o,
de éalquer móvimento revolucionário, isto é
. tegrante duntfa. estraté'xia global re·v¡;l'üéioñária, ~ ñon é'omo- Cm
a
burpcrá.cia
.
sjn,
d
!calOe
· p~rti~·aria, e o ~l~itoralismÓ pé\rl,a menfi[l e si 11Jesrna~ e só-lle ve" senso como unha fórr:há máis de cla'< '
tafista,
aos
q,u~
r..
c
ompatiu
sañu~ar'nente durante a sua vida.
~if icacióh ~''~ducaC:lón
clase obÍ eira : c ·lasé obre ira qué,, se- ,. ··que. den· u' nc·1a a" a::.-o' s v"s't
'" -f 1· ':'·· d e"' UStJrpac1on;
,, .,._' ·; por par
. t e,
1 a o·p e 1gro
· "F~lga de M~sas; Partido e Sindi~ato" niar¿a un· fito no pen- ·
gu·n do . el.a, ,d~be -_ser '-º- . verdadeiro factor qesencadean~.e~-- por
'dunha mihoria_tecno-hurocráti-Ca', do~ proiagonismo d'~s masas,
meio da- sua ··a it.ivigade extra-parlamel)tária.¡ para Ú:ansforma- .' . o·'que levaría. a un ~- pr(Ygresivo:arreda'mé°nto erítre- dirixe'nt és e
sament9 marxista que. pbr aqüel 'entón agramaba, e. pón· as bación .do orde_n e_conómico-, cuLt_ural e socia_I.~
·
·
· ·
·
·
ses_ dunha nova práctiea' rev'olucfonária ' que · sepultarla nunha
JT) ilitantes, ·prime iras man_i.fe~tácións dun pr_oceso dé 1X'erarqu'i-.
fonda fosa .aos arño.rroaaos me~bros-da 11 1nte~nac.ie-~al. .
.zaci6n e anquilosar:nento teórico e práctico;·e conse.rvadurislli.lo
,En· 1904 p~blica "CcrestiÓs Orgáni.z ativas da.,Soéialdemo~rácia Rusa" na que ·polemiza con L¡;¡nin-a raíz da publicación por ; _e dereitizaci_ó.n ao·-rémate . . "F_alamos claramente". "Hístorica- _
un
de
de 1919 "'vive
éste de "Un Paso Adiante dous Pasós Atras", c.r ítica que fun_mente':. os erras cometidos p9r un mo·vimento revolucionário
para. sempre ná c.onciéncia
revolucionária
'das
d
'
a
ses
trabaUado~
. . ~'l
.
'
...
· damenta no caracter uLtracentrista d~. partido de.. Len in ,. e polo
son /nfinitamen·te _má.is- fecundns que f1 ~n.fali~ilidade domáis
ras de todo· o mund-0. . .
"
- < - ·~
- . ..
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os-NOMES bAS .RUAS:

'.

NH.A. PC>t1TIQUISIMA: CÜESTION:

"
. XOSE MARIA MO.NT ERROSO D.E VESA
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Cando se fala de trocar o nomenclátor urbano, en grande ou
pequena parte, normalmente danse,' a nivel ·publico en x~ral,
várias posturas que coinciden no rexeitamento cara a tal medida.
Están os que, desde a ignoráncf.a en que sempre os tiveron
-e da-que tampouco se esforzan en salr-, din, subestimando_a
cuestión: "Para qué, qué máis ten un nome ou outro? Ca traca

se non conseguirá máis que ocasionar o gastd dos fondos públicos e privados, e, por ríba, confundirá xente toda!" (lgn oráncia que non lles estorbou a calaren a boca, o ano 36, cando
1-

1

' f.
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l,

o
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pensa van o mesmiño).
Están tam-en os que, xa non con tan boa fe, concordes co
nome nclátor do momento, e o que nel se representa, veñen dicer, pouco máis ou menos: "Estes van espir uns santos para

cobriren outros... de signo contrário e asj irnos vivir decoteí"
Estes son, como partidistas, máis barulleiros, todo o barulleiros
que non foron no anterior trocamento, cando era a proi da sua
ideo loxia ...
Está n, por fin, os que se opoñen abertamente á defenestración do seu, menos perigosos porque é de lon xe que se lles ve
vir .. .
(Hai que aclarar que, de ordinário, aquelas duas primeiras
posicións se entremesturan, sendo a bo'a ou má fe a que, no
fondo, distera aos extremos rea is).
. Para ilustrar a uns e desenmascarar aos outros é que van dirixid as as liñas que seguen.
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DA VERDADEIRA IMPORTANCIA DOS
NOMENCLATORESURBANOS
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Entre os meios utilizados polo poder para se manter como
tal non é o menos importante a manipulación da história escrita dun povo.
Pero esa história manipulada non somente é .a que ·se apresenta nos textos pedagóxicos para os rapaces. Extende-se ela a
canto meio ten a man o poder: as efemérides, os monumentos,
as p lacas cornemorativas, os selos de correos, as moedas, os nomenclátores urbanos ...
Se aqueles son instrumentos subsidiáríos dos livros d~ .t~xt.o,
·expresa mente dirixidos tánto aos adultos como aos cativos. os
tres últimó.s son en ori'~e, fenamentas o"u úteis· nados con outros diferentes fins, logo aproveitadás para este ,que nos 0cupa.
As moedas e billetes, nadas do comérció 1 e comoemitidos
po'lo Éstado; os seles postaís,' nados do inte rcámbi-0 _epistolar
como. meio de pago por uri ser·vizo do Estado, a ·toponi:mia,
nada , case sempre, espontaheamente: como siste, de referén~ia 
para a relación humana .no espazÓ.

1a

conformar a toponímiao · t= parte dela é a nomenclatur:a dos es- ~~, mais si novo nome para unha vía tamén nova (como seandou a dicir da madrileña "Avenida del Generalísimo' '). .
.
13azos urbanos ou os mesmos nomes das cidad_es . .
Noutras, . o choio quedou minimizado á si'mples plaéa, pois ·
·Pero cando, tras este bautismo popular, xurde a intención que a xente ?eguiu dan_doJis. vlas o no.m e que lles dera toda a ·
política, entón ternos á toponrmia en xeral e ao nomenclátor
vida: quen chama "de José Antonio" aos n<?sos" Cantóns?
. en particular tornados· en s·jstemas hiixtos de g~ía
cami~an  - E_a maiÓr p.a rte· d.as-veces, pasada a xeraciórÍ contemporánea
tes ou estudosos e instrumento do poder. .. é:lvico ou relixioso.
cfo feito c~memórado, ~ povo somente sospeiia que certos no, Asi a Cesaraugusta ·española ou a Alexam;:lr.ia exfpcia, na Ant imes pertencen aos outros" , pero sen mais saber deles.
guidade; ou as modernas Stalingrado ou Ciudad Trujillo.

de

11

Outras veees o culto (a mortos ou vivos) v.ai, -al.én disto, ate
abranxer territórios enteiroºs: a \lírxt'nia, a Louisiana, Antano,
ou 0 Chaco e ·a Pampa, afemeramente nomead-0s Juan Q. Perqn
e Eva Duarte de. Perón. Ou mesmo países: Bolivia.
Tam-en pode se referir o bautismo a só engadir algo ao éomezo ou ao éabo do topónimo orixinal. Asi o santoral que invad íu toda ·a Nosa Terra, através do sistema parr.oquial; asi
EI Ferro! del Caudillo.
Ou quer a comemoracións póstumas (caso. d~ Colómbia ou o '
niesmo recén citaqo dos santos das ·aldeas, vilas e cidades gale :
gas}, quer a homenaxes promov idas en vid~,- directa ou indírectamente, polos própríos interesados {qüe fon -a maioria do's
existentes-e dos aquí ante~itos) ·

o

soas ·comemorados sexan os que estiv~órí ao lado-do povo, ·sen .
dúvida nengunha. ·
lsto conse"_gue-se de dous x-eitos: ou facéndo-o constar .na
Própria placa da rua ·(o méfodo unversal e, .dáquela ; pref.erí.veH;
:. ou edita.n do, polo _o.rganismo p.ertinente ; un traballo explic¡;¡tivo. __ a·· préCios · populare~. E non so.m ente referido a"aqu.eles no. ... mes ci"é .persoas, modernam-ente incorporados· ao nomenclátor,
OS NOMES DAS RUAS
. máis tamén aos ' vellos tqpÓnimos, tantas veces' inexplicábeis
pára os mesr:nos investigadores.
Igual, ig~aliño fai.-se· cos nor:nes daúuas, tradicionalmente li- Sen ·emba-r'go, ~inda só c9a p.reséncia, sen-nÍaJs, de certos no·mitades, cun grande sentido funcional,. a guiar ·ao viciño ou fo- · mes no. nornenclátor, xa é -rnuito o cam iño andado por un réxirasteiro através d\;lnha _vila calquera; por exémpl~, A Coruifa{ o
me que, mesmo pqr este meio _:.como vimos,' insuficientemen.dos nome$ dos grémios't.Cordelaria), penso,- é o .caso pa·radig- .
explotado.-::, é que· lava o cerebro de quen o padecen. Ben
mático ; xunto co ·dos ·s antos referi'dos aos templos polos que . sabido é ·o e.fecfo. cabalís:tíco das palavras, teimuéfamente repe- .
esas ·ruas ¡:;>asavan (San An,drés), ·é co dos estabelecimentos pá- - 'tidas: a forza de.·andaren por e las di~ a diá .e se referiren ás ru_as
blicqs (Tabernas) ou. estaÚi$ (·Aduana}.
·na' ~ua · vida co.t idiana, os v'iciños ata'n-se, aca.ban por ver como
-Íl'atural
¡;¡se odioso
~omenclátor dé homenáxe para os seus
·
Logo veu .a utilización ·poi ítica-;-.~ e o .conlo furou-se. Segun-

te

do fosen absolutistas OU liberals, éonservad.oreS.OU progresistas;
opresore~ lonxanos O.U de perto.
.
.
.
monárquicos ou ··republlcanos, · de . dereitas ou de. esquerdas te ·
Velai verd;:ideira e ·grande importáncia ,tlos. nomenclátores
estou-me a referir a todo o l.ogo e .ancho de.s ta pel de to uro par- ._ urbanos como arma polígica. ·
·~
.tida <que chánian . España)·, "qüer: pola .forz;a. das armas ou polé! ··
das ·u rnas (sen pretende'r eu .emu.lar un ha coa. outra) ... asruas e
·
05 que .empezar'an. foron °~ liberais d~ 1840; pero nestoutro
.p razas das cidades trocavan o seu nome: .. polo ·máis aposto po- ·- (~1 ) Aqúi

ª

síve l. Ou.tro exemplo 'coruñés a índa: San Andrés, Espoz Y Mi ·n a,, Sa~n An,g rés, Capitán Hér:~!1~e{z,. San. Aa.drés ....non sdn s,e·nón sucesivos ·només dunha. mesma rua ... no curso' dun século
·
- '
·
· · ··
escaso!
( 1} ·

de

'

~º

,

r

~

home~
semp·re, deu-l:e nomes ás causas, e cando 'esas
causas éran sitios xeográficos, eses nomes· própr1os pasarbri a

Xa dixemos que era o do nomenclá~or, eomo outros, un sü- ·
cédáneo'id.o.s textos de história. Pern sen posulr, porén, o sentido didáctico 'que se lles 1:1pón a aq ueles. Pois a tanto chega o
cerrilismo d certo's réxi mes, que, afortunadamente, nen sequer
saben aproveita·r todos· os rn~ios de que dispoñen.
Así, por non facer un ha referénc ia histórica da per.soa lemhrada c°1.;1ntia rua ou praza, sexa da i~eoloxi~ q_ue for, o cidadán ·
meio acaoa por ignorar <;> significado de .todos eses nom.~s, se .é·
que son de onte; e se .eles son .rle l:Joxe, será .ao filio dese cida. dán··a quen lle acontecerá o .mesfí!iño.
,
· ·
Dal que aqui se rei,vindique 0 ·valor culturizahte que 0 no•
menclátor ten·~ .. pero, como para os t extos, tamén se defenda o
enfoque aberto da História, de' manefra que ·os· feítos e as per- ·

Se ben é ben diferente 0 caso dun poder imp.osto ·a do duri
poder elexido por o- pavo: un parlamento democrático puido
escoller para o seu pafs 0 nome do Grande Almirante · (Colómbia); urJ úcaseJascista üyjpuxo o apéndice (ou' rabo) do ditador
á sua cidade natal (Ferrol...de/ Caudillo}.
.

<

. A TOPONIMIA

O.SENTIDO DIDACTIVO DO NOMENCLATOR-

·

En o~asións, ·o troco tivo suceso, maismar'nente polo m'ü.ito
.

ca.so serian -os monárquico's de princípios de xéculo: a "Marina" ou
" 'Calie- del MueÍlé" lag ~ foi Alfonso x 111. e lo go· República, ·para pasar, xa nos· estertores- do frañquismo, aser "AvE;!nlda de la Marina" ,
na acepción e i;;omo home~ax e á "Mari~a Nacional": velai un caso.
muit o ·sutil' do_ acostuma~f~. de apropriac ión ,indevida , para a ut ilización do nomenclátor con espúrios fins poi íticos; pois que a "Ma. -rina" prjmitiva éra a mariña· xeográfica ou rlbeira. e agora. de topó. . nimo es¡:iontáneo, veu d9r en feitci co11memorativo dun sector das
' forzas armadas(!) .
·
·

-tempo qu·e durou a última ditadura (p.e. ci coruñesa avenida 1,
Gral. SanjurjÓ), ou, mellar aín(:la (para éSta), ·se nón -era tal ~ro - · · - - , . - - - - - - , - - - , - - - - - - - - . - - - - - - - - , N.' 172/ DQ. 14 AO
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Oscuro proceso contra .
naCi QnaHstas dttalans ··en .Macltiil
~'

.

e

.

A c~lebr~ción en Madfid., o ;P.asado mar~es, do x.uício contra e~:-- .·, membros de '"'Terra Lliu're" a ,
' ' tro moios e nha moza c~taf~ns ;¡cusa dos :dó- asesinato dó in~us- . - ' - 'al tas horas da madrugada, nos
.trial . BúJtó . -ocu~Ído en 'inafo de mil noyec~ntos setenta e · · seus· prprios domicflios, a quen ·
.· movilizo.u . timid.a mente á úpinión pública catálána · e puxo en ; o
Central de Instrucción
, evidéncfa, rotqndamente ; -iso si-,., a situación legal irregular - Numeró .~Cinéó· -de Madrid pudiante:· das actua~ións 'polidais en relación cos inilitante~ do ~a:· , -xo en libertarle (agás de a dous
cionaiismo radical.
, . .
- ·
· · "- .~ · - · xóvenes obxectores de coh- . ·
Siñalenios que os cincb acu-·
. · .ciéncia
Manresa).
'
:-"sados,' -.qúe· ·se. decl~raron . inoAs _reivindicádóns das forcentés, rio transcurso ' da vista
zas políticas que ·se ,pronúnciaÍia Audién~ia · Nacional, . están
. :ron so-bre o caso ,( unicamente·
__, - Convergencia : - Democrática;· ·
relacionados · no suniário cunhas ;·supostas actividades ile- ·
Nacionalistas de · Esquerra, a
· gais do vello loitador c~talanis-· ·
fracción leninista' do }>SAN o -.
ta Baptista ,j Roca, que 'ro¡ ~m· IPcr consisti:fon eñ pedir a ce· lebraeión do xuÍcio en Barceplicado pola _policia, despois
. da sú.a_tnorte, en-líos ierroiis- ·
· · lona, · 'como- permiten as -leis·;
· tas. .
por ter pasado en Cataluriya
Por isto, ó caso foi denomíós feitos '· de que son µcusados
nado · indistintamente , polos
os procesados e en pedir a· dexorna!s . como· c'aso "Bultó ~'
roga,ción da Lei Anti terrorista
ou "Baptista i Roca". Diante
por considerala antidemoérátide .todo, sinálemos ,qtie Ba:ptis.Cq (sobr~ esto, ~CDC non dixo
ta i Ro~a, · personalidade que
ria~~)~ ·
gozou .d un grands . prestíxio \~
o NACIONALISMO,
nos Paisos Cataláns', foi obxec- ·
'CHI~O ESPIA-TO~IO
to dunhas informa'cións p_,o, uco_
_De .feíto, ·parece que 0 nacionalismo radical séxa o chivo
sérias. e moi des..honestas do
semanário "Cambio 16" que ·
expiat~rio das iras anticat-ala...1
· ,
•
· d ·¡ Alg. uns dos nacionalistas · cátalañs ·
- · ·
·
11e V<:Í.leton
a revista ma ri ena. , ·detidos.
. nas do Goberno Español xa
u.n necesário desprestíxio enque a cotio".} . obxecto de ac: tre a op'inión pública catalana.
·abogados -coñecedores do su- -ción~ de desprestíf{io como as
o . desprestixio inrte.cesárlo marió, o ' xuício do pasado dia mencionadas:
.
porque ninguén en Catalunya
doce leva o mésmo canliño.
Os seitores independentistas
que tivese coñecido ininima1 E
por t<;>do isto polo que
de · esquerda, ·nos- Pai"sos- Catalans, actuan con lexitimidade -e
rríente ·a obra e a personalida- ·· nos referimos ás situaclóns l~gais irrégulares ªº comezo d~ssen provocacións .-irrespoñSá-de do vello catalanista qeu :as
informacións desexadas, que
ta cronica. · A pesar das alisolu-' -beis e infantfs cómo as dos seicuriosa'mente . coincidían ·coas · : ci6ns xúdiciais, aos acusados
tores · ant1démocráticos. , ó1_
1i-q ue fixo públicas a policia'.
.ninguéri: lles ' saca os seus mes~s
zais s~a isto, ~precisamente : Q_
·E n resumen, Cambio atribuía a
de -cadea .en espera da ceÍebraq'ue-lies Jeve a tomar medidas
ción· das vistas. Nen os supostotalmente -.afonxádas do senBaptista' i Roca o intento de
organizar un suposto "Ejercito
tos maos tratos . policiales setido común.
· Catalán". '
·
gundo eles mesmqs ·declararon
.A última· acción desta índo. en várias ocasións . diant~ das
le:
foi o añúncio -de .que- Go- 9 TERCEIRO XUICIO DO
atitoridades.xudieiais. ·
berno Civil de Barcelona abriu '
' iCASO BULTO !1.
unha investlgaCión - para sa her
Por :o utra banda, digamos ~ VINTE DETENCIONS .
qué ocµrriu ntjn recital-mitin qu~ O· XUÍclO do martes f~i O
¿A quén vaf ·crer a opinión
de Lluis Llách 0 ppsa~o dia
~, .'t erceiro .que se'· celebraba eh . pública?_ ¿A policia,' ou aos " óito~ organizado ' polos Com1Madrid_ contra pérsoas a:CuSa- .acusados? A verdade é qÚe, ~ ~tés de Solidaritat amb els Pa·d:as .d-o ·m·esmo delito -termasexa- cal sexa a resposta, . son
triotas Cataiáns· para reivinditad~ .cr .Sultó~, stfo que -~s tri~ .ev!den'tes os perigos q(le co- · · car a c.elebración dos xuícios
bÍ.mais · tenan observado nune:·a _ rren os,. cidadaQoS' politizados . en ·BarceJona~· Llach adicou a
a e~d.sténcia ·de -probas suficien- . coa lexislación antitefrorist_a'
sua popular caoción "'La Esta- '"'
·
-.tes que xus~ifiquen a culp~bili- ' que permite .accións policiais
ca" á "Lei Antiterrorista".
co·m o ·-as - recentes detenCións
dade dqs ehcartados. Ao pareJORrn ·FORTUNY
en masa-~d~ vinte pretendidos '.
.c er ,_-segúnda· · comentários de
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Cando amaina a· tempestade en Polónia, éando certos me.ios de
comunicación non teñen máis remédio que presentar as imaxes.cfun
povo· ben alimentado, duns. nenos que recollen "os xoguetes lédos e
ben vestidos, é .hora de repasar o, significado da convulsión polaca
do XII do 81.
Duas i~terpretacións foron mé;lioritárias até· hoxe nos mejos de
com'unicación; As dereitas quixeron facernos crer que o problema
proviña do nacionalismo e da lgrexa polaca que rexeitaban o socialismo. As esquerdas (léase a socialdemocrácia e o eurocomunismo~
. mantiv·e ron con obstinación a tese de que toda il revolta iá cªra un
socialismo . máis ~erriocrático. En Gal iza só a- UP.G facilitou unha .
intepretación Jnatizada,' os atrancos do sistema polaco nunca podian dar pe á 'intromlsi~n do capit~lismo, por iso a situación excepcional· era un mal menor. A sua .vez o PCOE defendeu a postura militar adoptada polo Goberno polaco e atacou á "Solidaridade".
ANT facilitou tres versións non contraditórias-da situación polaca. Remití monos a elas. Cremos que a "loita revofucionária" polaca
debe entenderse no SE'.U própio marco. Polónia é hoxe a décima po- téncia industrial mundial. Pasou de ter no sector primário o 60 por
cen da povoación activa en 1938 a ter hoxe só o 23 por cen. A
maior parte dos obreiros son de extracción campesina. Os traballa·
dores do ·agro,..melloraron tamén grandemente a sua situación económica. De feíto os traballadores non se solidarizaron cos intelectuais ~esidentes en 1956, nen en 1970. ¿Cómo se explica Jogo que
· en 1981 -Solid~ridade contara CQ apoio de numerosos intelectuais,
- concretamente cos do KOK? Parteé debido ri crise'económica que
bate duramente á. Polonia. Os créditos concedidos polo Mercado
Común tiñan un précio igual aos concedidos ao Terceiro Mundo e
as esixéncias nos pagos gravaban as concesións para novos présta·
mos . .Q Sindicato Solidar~dade intentou tal intervención na poi ítica
como é tmpensábel· nos países capitalistas.
l-Ouen está neste momento _detrás de Solidaridade? Ségundo M :
SkoJny tres grupos, a lgrexa oficial, Kor e os intelectuais católicos
aperturistas. Unba alianza dif Ícil de manter. Por iso-..o-Goberno militar, o mesmo que antes o civil, busca con int€rés o apoio da lgrexa
oficial para restar forza á. es9uerda de Solidaridade.
·
- Entre as motivacións progresistas de Solidaridade está unha flex ibilidade maior no uniformismo do protosocialismo actua'i dos paí, ses do Pacto de Varsóvia. Está o cansáncio de aguantar ao POUP,
partido bu~ocrátizado que está a receber agora o castigo dos seus
fallos. Están ingredientes de diverso matiz que bufen sen firmeza
ideolóxica; pero tamén está un descoñecim,ento sério da gravedade
das presións occidentais sobre~ economía do país e un optimismo
infantil característico da falta de vete·rania dese sindicato.
En Galiza podemos observar cómo un país se transformou rapi- damente co Goberno socialista do partido comunista polaco, cómo
_pode incluso atreverse a avanzar cara formas máis maduras de co·
lectivismo, como lle beneficiou a alianza coa URRS. Mentras aquí
seguimos extorsionados polo imperialismo próximo e mundial, e
cun sector primário de arredor do 50 por cen da povoación activa,
En Galiza podemos comprobar no caso polaco cómo a via socialista
é unha vía de progre~o; cómo os pa~tidos comunistas transforman a
sociedade. ~erto que o camiño non é de rosas, é aspero, pero paga a
pena.
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A directiva contra os. remeiros en Tirán-Moaña

Cómo fundir un clube de remo p0plllar
Membros de Fuerza "Nueva
de Cangas e Bueu entraron na
. asamblea do Clube Tirán de
Remo portando cadeas e .~n
dos seús membros unha pistola
para deixar sentada a ~ua "lei"
e os ·caprichos da directiva.
·
Momentos antes foran expulsados da reunión, celebrada
0 dia nove de xaneiro, os ·remeiros deste clube que se encontran -enfrentados á directiva.
Momentos antes foran expulsados da reunión, celebrada
· 0 dia nove de xaneiro, os remeiros deste dube que se en·
contran enfrentados á directiva pola sua política ditat9rial e
arbitrária que convirte ao clube. nun coto cerrado manexado ao seu antoxo e utilizado
como catap ulta para campañas
políticas.

. REUNION DE_SOCIOS

Na reunión convocada pala
dire.c tiva . o dia nove, ·reseñada
. ªº comenzo, asistiron sesenta
e cinco sócios .dos trescentos,
custodiados todos por elementos de Fuerza Nueva, t-otal- mente- alleos áo clul;>e, r~afir
mártd_ose "a confianza na directiva~' con . dous votos en
contra.
Haberia moito májs ·que fal_a r, pero o anteriormente exposto ..chega para comprender
duas posturas irreconciliábeis:
,· a do deporte e a de aqueles
que se están _servindo del para
•'
.,,,.
.
.
as su.as aspira_c10ns ~ersonaIS.

CRONOLOXIA DO CONFLICTO

..

~-

"Desde Iogo, os plantexamentos que esta .d~ectiva fai sobre o clube e sóbre a-trainera; chocan ponpo&to, áo que se-nega a directi· va.
.tualmente cos nos9. D\se1ws que non . ternos dereito 4 información. da sua-;ictividade e das suas deAnte tal postura os remeiros
cisións. Que non é asunto noso s~ ·a lancha ·está arreglad-a ou non· o .está._Dísenos que non lles imconvocan· unha reunión inforporta qú~ a lancha estea parada dons anos. Pero ¿de qu~n é a lancha?. De catro·señores ou de toda1
mativa con sócios e afeizáados
afición e duns sócios. -¿ Con que dereito fan esta afirmación? ¿Traballar algo e prestar algun que ouónde . ademais do exposto a·ntro carto, vailles dar dereito á facer.:co clube o que ll~s ven en gana sen contar cos sócios nen cos re- .
meiros?. ¿E acaso <;> clube deles ou é de fodos os sócios?". ·
teriórmente poñen de man_ifesto outros problemas que teñen
Estas son algunhas consideracións que se fan os remeiros do Clube Tirán de Remo, do conceiio de
Moaña.
· ·
·
·
:~ "co.m<;> "º da are a para entrenar,
p · arranxo da lancha, as duNelas pódes.e ollar o verdadeiro- sustrato dun confli'to que arposa claramente a mentalidade aitato.
--rial que está a imperar no deporte, que non é outra que·a <fue 'quereri iinpor noutros órdenes da vi- · chas, etc. Afirman que o qu~ "quereda. O que pasá é que o campo deportivo téfíeno abonado, dominando pór completo dada· a desídia
- mos. é boga_r por un povo, por
e o deséoñecimento das· forzas progresistas.
· unha afipión, para Tirán. C9n
·ese ánimo bogamos._a""'temporada ariteriór a pesar da de,,sconl.
fianza inicial dos afeizoa[i.Os-e
así levantamos a trainera, senda -neste rema a parte máis implicada, polo que d_e bemos ter
u.ns deréitos mínimos".

Esta directiva que momentos antes pedira que sairan da
asamble·a todos aqueles que
non fosen sócios e que mesmamente quíxolle pegar a un dós
socios por defender a preséncia dos remeiros da citada reunión, non puxo o menor reparo á preséncia dos elementos
fuerzan ovistas que foran buscar ás localidades limítrofes
o coñecido militante moañés
Suso Cotofino.

Todo parece comezai: o día
seis de nadal cando remata o
entrenamento. Non existen
chándals para todos e o representante dos remeiros, o patról} e un directivo discuten
sobre esta cuestión, pedindo
que os retiren e que consigan o
máis pronto posíbel os restantes. Asímesmo, popse de manifest o que teñen que deixar ditas prendas na caseta ao acabar
o entrenamento :ka que así se
tefüm que cambiar duas veces.
Apon ta tamén o patrón que a
partir de xaneiro non · se deberá coller a xente nova para a
plantilla da temporada como
Sl;lcedeu no ano anterior.

.

,.

.

- - p.

lancha estea sen arranxar o
tar ao patrón'~ negando todas
que é · contestado cun -"isa a
as anteriores imputacións. Din
vós nqiz vos importa nada".
que a· única ·''falta de respe.
Ao rematar o entrenamenFinalizada"' a reunión, preto" que pudo habér foi pre- ·
to, a xunta anúncialles aos resérttase o vicep_residente q uen_
güntarlle á directiva cal ia -set a
meiros que esperen que quere
manifesta- que nQn ·sabe nada
laboura do novo entrenador xa
falar con eles, an unciándolles
das
éitadas _medidas, . co que
ql:le ninguén coñecia que .fara
o despido do patrón con estas
queda
claro. que non _existiu a
contratado cando foi presenpalabras: "Queremos comuni"unanimidade"
reseñada poia _
tado un sábado, ·nen siquera·
carvos que por ·unanimidade
xunta
directiva.
vários direc.tivos.
'
da xu"nta directiva acordamos
· Pregúntanse _ tamén _como
botar a~ patrón ffa do clube".
REUNION DA XUNTA
sabe a directiva d~ "comedura
DIRECTIVA
Os remeiros preguntan cales
de coco" se nunca foi na lan·
son as causas, e a primeira con· Diante. do anterionnente excha. -Asimesmo consideran que
testación recebida e: "non _teposto, da negativa do patrón .
eles tamén te.ñen que dar a sua
mas que darvos explicacións ".
de -volver se non se marcha alopinión qo caso do despido do
Ante a insisténcia dos remeigunha xente da xunta. directipatrón, o que é contestado-poros pasan logo a afirma~ cr~e . la directiva cun "vós o que te- · va, . de que o- patrón 'r eserva
Rematada a reunión, un
existe na lancha ''un xermen
des que facer é sair a bogar, se · afirma que se mar~ha definitimembro da directiva fala de
maligno" e- qÚe sacaron a con-' · queredes ben, <( senón hai vi~'
vamente;. o's .remeiros.-deciden
convocar unha reunión da
clusión de que o patrón "lle
enviar imha carta aos actuales
como vós esperando, xa que
. . teninguén
xunta rectora pedindo os recome o coco '' aos remeiros,
dirixentes do - clube - pedindovos foi-búscar á casa".
rtieiros que · asista a ela · o seu - para que esixan cartos por holles unha reunión-que ten lugar
Verbas moi no estilo ditatoríal
representante, cousa á que non
gar· coIDQ fai o patrón. Ade- · empreg~do 'cotianll)'ente por
dia dezasete de .nadal.
accede o directivo.
mais alegan que "esixe feítos~
Na
itada
re~riión
a
.directi·
estas
persqas.
_
·
_ ,,
.
.
..
directil;Ja e que el non é nin.-_ . _
va despois de afirmar que todo
Tani én manífesta·n que ·a
-DESPIDO DO P A TRON
. guén para esi~ir 'que rion se
foi~e~ido á excitación, entre ·
eles non Hes importa que a lanmetáñ a máis na plantilla ...
outras cousas afirman que cori
ü luii.s dia sete;· o patrón re~
cha estea parada inda que sexa
que, · mete política a bordo.;.
aJgunhas . condicións que lle
cebe unha carta da directiva na · que e/ixen aos representantes a · dous anos, e que "o mesmo
ESPECIALISTA
- poñen, pode voltar o patrón. _que sen darlle nengunha explique
fixernos
.
co
patrón,
podeENVESTIR
dedo... que chega tarde a en-: ·
Aceitan entón ÓS remeiros
cación lle comunica que pres-A
MULLER
DE HOXE
trenar... que. Joi ·maleducado . molo facer con ca/q11er,_ de ~ós
-vo)ver-·-a bogar se -sé , \~incor~po
.sen- darlle explicación · a nin-·
cinde dos seus servícigs.
co en'trenadorde Vigo ".
ra o patrón. Coinó a · patrón ao ..
\'
guén ".
esixirÍle que firme u·n has· certas ·
O martes dia oito; os remeiNON HAl RAZONS ·
· Nesta reumon manifestan · éondlcións non quere - volver,
'r~s preséritanse a _. entrértar
VIGO
Brasil, 12
PAM.'~BOTALO . '. .
. tamén- os r~meiros outros proos remeiros píd~nlle á dire.cti.saindª ao·· mar.,, co gatrpn sUblemas como o Gonsabido dos
va que faga unha reunión para
- Os remeiros aducen que non
,plente· ªº -non- apareéer o tituque
ratifique a cada un no.seu ·, ...._____- - - - - - - .
chandals
así
como
o
de
q
ll:e
a
lar; Non saben nada da citada
"hai nengu.nha razón para bo. ·
·
.
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carta na que a directiva prescinde dos servícios do patrón.
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diais; xa que nos· países capita- ..
·listas
o fan en forma de comérpara o pró:x;i.n10 mundial de fútbol. Aqui, a_demais de entrenar,
·de
promoción, etc? .
ció,
. enfrento use nun partido amistoso~ ao Celta de Vigo.
Como
técriíco futbolístico
A NOSA TERRA qui.Xo saber qµé pensan os se'us dirixentes dos .
ttaballei
mentalizado
nunca
.campeonatos mund1ais e do deporte en particular, polo·que ma~
~por
unha
parte
_
económica
ou ·
·mantivelllos únha entrevista con Valeri Lobanovski, un dos
de
organización,.
etc.
O
meu
·
,
.
entrenadores eco resppnsábel federativo da seleicibn, Alexander
..obxetivo é -preparar a un equilvanov~· o tempo sóup<;>s a pouco xa ·q ue a hora de marc_har para
po ·_ que ten ·que participar no
Balaídos _estaba cerca e tifian que darlle as últimas instrucións ·
campeonato mundial.
aos xbgad ores.· · "
· · ,:. ·
·
··
·
··
o responsábel -d.a sele_ición
Por oufra parte hai q,ué facer' constar o c~mportamento dos
:· · engade:
. e~pedicionáriós rusos_pouco amigos de entrevistas, ind~ que
sempre cordiais, e .menos amigos ;iínda das, fotografi~s .. Como
:~ . Mire, a. FIF A elixe, se nós
nos dir.ia Ruperto Sagasti, basco residente en Moscu e .profesor
tiyése.rños que ·organizar un .
da.Escala Central de D.eportes: "eles non,ne_cesita.n publicidáde
camp.eonato destes faríamofo, :
,, nerrgu,nha, non é como aqui que calquera rapaz que aúida non . . ~. a nosa .maneira, como nós sa-·
saqe ·darlle ·ao palón ·xa se crefigura, quere sair sempre nos
bemos ·. fa celo e · baseándonos
~ periódicos e que lle fagan entrevistas. ·Os xogadore$, rusos _,
. ·nas posibilidades que teríamos
consig:énmse trapalladores como outros .calquera, -Xqgan ao
: de org_anizar es~e campeonato.
fútbol c;_omo outros o fan a·outros deportes".
·~
· ·,
·A participación da seleición :
que ..significa . esta competi- . . da UriÍón .Sovietic~ vai levar :. ¿Qué .significa ·para voste-O carácter da nosa partici' qes un :qrnndi~l de-fútbol, sen:- · ción ... polQ que ·a miña pre- consigo' que se fale t_leste _camgúnta
:ia
.
d,irixidá.
a
cómo
.
ven
peonato
en
todas
as
partes
do
pación
é, simplemente, purado .como é unha monfaxe capie8tes,
cainp.
e
on~tos
nun
réx~e.
seu
estado.
Aqui
a
rentabilizamente
<feportivo,
baixo o puntali~ta que non ten case nada
,
socialista.
ción
estaná
·
a
facer
a
nivel
de
to de vista- do equipo.
de departe ~ que ·m oitas veces
o nóso obxectivo en cálque- vender bandeiríns, botas, caestá servindo para apoiar a ré- :
Nun réxime socialista o me.ta _campeonato mundial e xo- _misetas: de promoción do tuxiines fasds1as? ·
.
..
nos importante, é, ou debe de
gar :cantd" mellor posíbel. Ago- · rismo ou de dicer que xa aca..Bueno, ·esta. pregunta ten un
ser :> deporte de alta competi- .
ra ben, a fifa é quen determina
damos · a democrácia. ¿Cómo
matiz un polico político. "Nós
ción. Ao deporte de élite dáo país no q·ue se ten qµe xq_gar - enfocan isto no seri país?
chegamos aqui. simplemente
selle importancia só como for1
o
campeonato · mundial.~ NÓs
· O noso obxectivo principal . mación da persoa e camiño papara' pr~parárnos para o camnon o eleximos, e a FIF A: Par- · ·é a . p~ticipación · nesté cam- ' ra lograr que se practique máis
peonato mu.ndial. O noso obxectivo· é ese; unh~ boa prepa- · tic,ipamos nestes campeonatos · peonat6, para· demostrar a qué
deporte. ·¿Cóm_o· conxugan esnivel .se atopa hoxe o fútbol
e tratamos de facelo o mellor
, ración da Nosa s~leíción para
tas duas facetas?.
posible. ·
no -noso páís.; cómo.se traballa
. poder .facer en . España o méEfectivamente, nós para
O deporte ·na URSS ten 'evi-_ . para -elevar o · seu nivél. Canto
llor papel posfbel.
.
chegar
a unha élite ternos que
dentem~nte, como réxiíne so-_ máis Rlta sexa a clasificación
. Pero cando_se toma a deciter
unha
base fundamental que
máis álto .podemos-dicer que é
cialista, unha .función social.
sión política, de paitiéii»ar nqn
está
ba~ada
no acoplamerito
¿Cóm~ rentabiliian socialmen- . o nivel do noso fútbol hoxe en
campeonato. como o Mundial
dµnlíá
gran
cantidade
de redes,
.
de Fútbo~, tense en conta o .' 1~ ·¡, e'stes campeonato§ mun- ~ dia. de seicións deportivas, onde os
nenos,. desde a máis tenra in: f áncia, poden participar, son

·.A seleición de fútbol ,da URSS_estivo en Galiza prépar.áridose ·
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ent+enados, son preparados;
pero non somentes para un deporte especial, senón tendo en
con ta o desenrolo físico da
persoa, o Clesenrolo integral.
Evidentement~ e_ntre eses rapaces existen alguns que polas
suas dotes naturais, de nacimento, facendo un traballo
· paulatino e contínuo •vanse
_destacando, e ·. como hai equipos eQ todos os países acollen
es tes rapaces que xa levan
unha lifia de perfeición ·avantada. Seguen logo o seu camiño
at~ chegar ao equipo da cidade, até a seleición nacional. · .
Pero .iSto no,il . é unha rede
montada para o desenrolo de-

portivo, senón que do que se
trata é de . formar a personalidade xeneral, multilateral e integral. Logo xa veñen os deportistas.
A URSS é unha federació n
de nacións; concretamente
vostedes son, segundo teño en- ·
tendido, dalgunhas des tas nació ns máis definidas. Nestes
paísés existen d_e portes autó.ctonos. ¿Cómo integran estes
deportes, qué tratamen to lles
dan?
Efectivamente · existen deportes nacionais. Estes deportes receben -axuda como calq uera outro, por exemplo o
fútbol que é comun a todas as
nacións federadas; xa que poden ter o reflexo nos eventos
do deporte olímpico. 0utro
exemplo: a loita.
A loita nacional, é un ponto
de-saida para o sambo ou para
o- iudo. Pero isto non é o máis
importante, senón que estes
deportes deben de ser desenrolados co~o integrantes que
son da cultura nacional. Ternos que ,desenvolver esa cultura de cada país federado. O
deporte é unha parte integrante desa cultura autóctona e
vaise desenr9lando o mesmo
que outra parte calquera desa
cultura, prestándolle a mesma
atención.
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INAUGURADO O MUSEO
TERRA DE MELIDE
O museo, nestas novas instalació ns, conta con duas seccións,
a de arqueoloxia e a de etnografia . Na de arqueqloxia, situada
na plánta baixa canta con vários
centos de pezas clasificadas e colocadas en vitrinas. Todas estas
pezas ou fragrnentos delas foron
rescatadas do esquecirnento e do
seu destino de se convertiren en
morrillo de camiño ou pedra de
regato, polas mans dos rapaces
da comarca que, orientados
polos mestres, membros cfo grupo " Trisquel" e doutras entidades culturais da vila, avisan ou
recollen as pezas que an aparecendo e que s.on moi abondosas
nunh a comarca tan rica en história como a de Melide. Cuarenta· e dous castros setenen descuberto nesta "Terra", e moitas
mámoas, unha delas, conservada
enteira dentro dos indes do concello de Toques, perto xa de Sobrapo nas alturas do Bocelo; é
ao que as xentes de Codesos e
das Pias chaman "F rno d s
Ma uros", unha mámoa de planta
non moi alta rodeada de monte,
pasto de cabalas, e de camiños
de carro. Tivo roáis que outros
moimentos da sua estirpe e non ·
fo i profanado para facer fornos
coas su as pedras, orguJo dos afeizoados á história e aguillón para
que moit~s mozos dos que andan ho~e cncerellados en asuntos culturais da vila, empezaran a
interesarse por estes ternas; o
Forno dos mouros está, por suposto, presente, en forma de lámina, na sá de' arq-ucoloxía do
recén inaugurado museo. Unha
longa série de pezas ~ anacos delas, procedentes de achádegos
particulares na sua maioria; completan as existéncias desta sección. que se alimenta da~ pervi~
vénéias materiais da história an" · tiga e pre-história d.a comarca
melicÍense. Contábannos os repr~sentant~s do museo o dia da
sua i_n auguración que a víspera se
fixeran co primeiro machad<;> de
bronce e que aquel me_smo dia
aparecera o segundo.

ETNOGRAFIA,
OU .RECU~ERAR ,
O PASADO RECENTE
Moitas·..vece'S se ten .insistido
na importáncia

-

d~

_galegQ

Gasos par;ticula_reS (2)

A comarca chamada ~'Terr.a de Melidé" desde que sa'iu· á luz o libro de varios· auto~es que lev~ o mesmo ~orne, ·
situada na .G ahza central, onde a província da Coruña rem~ta e emp~z~n as de Lugo e.Pontevedra, é u,nha das de
. mais rica hestoria de todas as nosas e. tamen, quizais, a _que máis da.ros vestíxios conserva .dela. Comarca que
debeu estar moi povoada na pre·história e máis nos primeiros tempos.da nosa era; conserva aínda hoxe m.áis de
cuarenta castros e várias mámoas. Situada no Camiño de Santiago, moj perto da sua vila principal, Melide,
·existen yárias xoias do románico sendo de destacar a aldea de Liboreiro que se conserva m.o i pouco alterada na
sua estrutura de lugar de descanso .para os peregrinos, a siia.·calzada, a sua p-onte.románica, do mesmo estilo que a
igrexa e o hospital, asi o .at~stíguan. Sen embargo, Ó ~escoñecimento dos seus v_eciños 'e a despreo1;upación
(polo menos) do axuntamento, poden acabar con eles.
Unha bo'a_parte da xuventude melidense, agrupada arredor de duas _asociacións c:ulturais ven teimatido por·dar
a coñecer e conservar este patrimónic:~, sen contar con nengunha axuda oficial (o axuntamento contentouse con
deixarlles un pequeno loéal e prestarlles algunha vitrina) e co seu esforzo e a coláboracjóñ de particulares
veñen realizando unha notória laboura neste senso.
O pasado dia nove inaugu~aban o .Museo da Terra de Melide, primeiro e decisivo-paso para a realizació~ -dunha
série de proxectQs culturais que marcan camiño para a recuperación da-identidade de Galiza. No acto
interviñeron, ademais dos promotores da idea, Car~os García Rodríguez, Secretário do Museo do Povo Galego de
Santiago, Luciano García Alén, autor de vários libros sobre os oleiros e Felipe Senén, director-do Museo
Arqueolóxico da Coruña. A sá do novo Museo es~ba ch ea de público pero non había nengunha representación
oficial dos organis~os idem. da vila.

:e

1

sobre á . orto~a

H ~RNANO.EZ
(Membro· da As9ciac;:om Ga lega ~a · Unguaf.

_A. GI L

O. - Dificuldade.s . ..

'-

Anotava D. Marcial yalladares, alá por 1892,' nos Elem€i:itos .de Grámática Gailega (traduzo): "Eisa grande questom sabre o modo de e~
crever Bm galega dita_s '<!uas s/labas (ge, gi); se ham-de escrever-se com- G, .c om J, com, X. Q'lf.estom na ' cal a diversi4ade de pareceres nace ·
· em part~,. a noso ver, do'. carinh.o q'/fe, por mor do seu uso, tomaron
uns ªº X, outr.os ªºGe J; ·tanto que, 'Se os segundos ~ópiam oit repro'duz_em escritos dos p.rimeiros, cá'mbian o X por~ e J e estes ao copiarem es_Critos de aqueles, .o Ge J por X" 9 (pp. 18-19) . .
As dificuldades para usar G e f; além da d.e pendéncia efectiva do
espanhol, eomo dizíamos n~ artigo precedente,· rédu;zem-se a estar: "O
galego_ nom posiu fonemas fricativos- pal~tais sonor..os, .como o francés~
·, o italiano. ou o portugués: Por tanto, 'devé-se úsar unicamente o X, qu~
t.ranscreve na~ralmente (?) ó xordo ". !G e J e_m espa?hol, advirto, '
correspondemrse 'cum foneína xorao ... !!!).
.
- Afirma~se iso porque se parte desté princípio: ''Deve correspondirlbe a· cada letra um fonema, é vice-versa". J á dixemos qu~ es.t e princípio fonemático nunca se ·pode aplicar por completo, é uro ideal ínase:-·
quivel (se é ideal!). Ainda milis, meS!pO os que recorrem a el neste
ponto nomo cumprem neutros: Admitem,o uso de b/v, de c (+ e;i),
-s, _z· (para os seseantes, de c (+a, o, u), qu, k; nom e:screvem o e ab_erto
e o f echa(Jo., etc.
·
L - VANTAGES DO

USO~~

G (+e, i), J _e X.

· I;Iai 01:Jtros factores pata escrever G, te X, ainda que os tres corres- ·
pondesem . a um mesmo fo_nema, cousa nom por completo certa. Na
primeira edizom das BA$~S, agora asumidas polo ILG dizia-se (p. 18,nota): "Oe ca/quera ·~~neira, tanto esta medida caseira (de escrever
-ESIXIR, ESA.X.E RAR)_coma o .perigo de co~fu-sión ; de mostrarse co- "--.·
tal, poqerz'ase evitar -nujzha ' futura e dese:xablé ortografía na que o . .
s·an palatal (o -do X tradiciOnal) se _vira representado por J ou G -te, i, .
conform.e á etimoloxia e ás ramas portugúesa -e braszleira do .naso grupo lingüútico. O. que mm resulta- lóxico é a me-ra simplificación .deste
grufo culto (X .- KS) por un.ha <:Uestión ortQgráficq" (o que vai -em
cbrs1va desapareceu n_?. segunda edizóm. Quem · saiba por que, que o
explique),, . ..
- ·
....
.- , Quer d,izer, G (+e, i) e J corres.porrdem-se co fonema fricativo xor-<;Io que agora se repr'esent_a sistemáticamentt1 por.X. E a letra X c_orresponde-.se com este mesmÓ fonema em 'pouca~ vozes patrimoniais; mafs bem equivale KS, ásim pronunciado ou COTIJO S, porque son maioria
·as vozes cultas nas que apare.ce.
";~s palavras mais frecuentes, nas que X se pronú'ncia· Is/ (como até .
· agora), som: 'feixe~ ·peixe, ,caixa, faixa, eixo; freixo, pexego, lixo, xa- ·
bom, xoorez, xaque,' xckara, seiXo, foxo, ~hxaine, enxerto, xofre_, x·ícara, risto, xo!; baixo,'xordo, enxebre; . en~·ergar, deixar, xurdir e deri.-.
vados. E as formas verbais dixem, fixem, quix·em; trm.i'xem.

mn

peración da identidade dun povo
ten a identificación coa sua história e isto é máis verdade no caso galego, 01,1de a transformación
que traen consigo os tempos modernos yen mesturp.da irremediábel e inseparabelmente cunha cada vez menos sutil' perda de identidade; isto foi destacado · por
todos os qu tomaron a palabra
o dia da sua inauguración e é a
idea que preside a c~ea_ción da
sección de etnografia que-ocupa
a planta superior do n. 0 3 da melidense rua do Convento, onde
está a sé no Museo da Ten:a de
Melide.
As suas existéncias proveñen
todas de donacións particulares
que · foron efec~uadas co gallo
de exposicións que se teñen celebrado nas festas locáis Q.os últimos an0;s. ·
Esta .sección ten apartados
adicados aos zapateiros, teUeiros,
aos teares, aos músicos, aos traballos do campo e a · todas as a~- •
tividades económicas e culturais
que 5iveron peso na história da
comarca. Merece ser destacado o
apartado · adicado a6s traballos ·
de .zapat.e ria con moito p.eso na ·
história de Melide onde exi$tia
unha cofradía deste ofício no
século deiasete e que contaba ,.
. con roáis de vinte talleres e máis
dun cento de zapateiros nos pro' legómenos da Guerra do 36 . Da-:
. qucla realidad~, hoxe s~ quedán
lembranzas históricas e peza-s- d'e
Museo. ·. ·
"'
Os telleiros que o~ l'~stos d~s
seus · obradoiros aínda se poden

observar en Furelos, Piñor ou Liboreiro, aldeas todas elas de Terras barrentas, das riyeiras dos
rios que logo se chamarán U1la,
tivero~ _moita· importáncia nacomarca noutros tempos e tamen
están amplamente representados .
no museo. ,
Apeiros procedentes das forxas, de labranza e musicais
(bombo que levou a banda de
Marín cando foi tocar Melide .
bai mais de sesenta anos, unha
zanfona de aredor de douscentos
anos de antigÜedade), eseopetas.
de caza,' farrapos... son as exis.:._
téncias que o povo da Terra de

a

Melide foi donantjo para recons- ..
tnürén a sua história.
O "INSTITUTO DE 'ESTUDOS
MELIDENSES"
Pero · a creación deste n;mseo
non é unha iniciativa illada, ins' créb~se no· marco d-unha ~on'side
rábel actividade cultural que na. ceµ a meiado~ da década dos setenta, que callou en diversas entidades culturáis (algunhas delas
mQ1 coñecidas como o grupo
"Froito Novo'·') · qúe 'c ontaron
cunha Clas máis",_sólidas bases ria
00ra · "Terra de Melide" na que ·
plasmaron ·a sua firma algunha
das máis esgrévias figµras da intel~ctualidade galega.
. _
A idea actual da recuperac'ión
do pasado. cultu'rat da vila e co. marca .surxeu · no, ano 77 coa
. creación . do'. grupo "trisquele"
·~ que axiña se planfrxou a idea de
pequ.,eno mus~o que .
~.

PÁ.X20 .

ª

2.-RAZONS PARA O SEU ·EMPREGO.
Resumo
as que creio mais -importaE.tes:
a
.
,·
1. .-A tradizom escrita do galego. Basta conh.ecer um pouco dogalega escrito na Idade Média para comprobar que· eserever ,sistématica-mente X racha co~ continuidade d-as ·fórmas· escritas.
·

2~ª.-A convergéncia 'coa prática das outra~Hnguas·. A'notava tamén
M. Vatladares: "S,e, país, v latim esqre1<e, v.g:, justitia,- o ca$telha.no.justicia, o portugués j~stis:a, o fran. c~~ e a". inglés justice e o italian o .
giustizia, pronunc~ando cada um esta'palavra ·segund~ a.sua Hngua, por
_qu_e o temos de faze'r com 4 os galegas e nom procurar a uniformidqde
na escritura destes vocábúlos?" (p.20).
~
3.ª:-A etimologia. CitQ ao -respeito alguns anacos; traduzidos: do
Pe."' S3:r~ie,nto, Coiección de vo~es y· frase~ gatlegaS: "P7'.xem axfüa, di,
com X po,r atenderá pronúncia ·sibiiante galega e porque nom vim es:
c~ita esta voz. f'ero senda certo qu~ se se es'creve agiña: tamén o GI ha. de ,pronunciar-se como XI~ digo que para a ortografía re~ta se deve escrev~r agiña- e nom· como eu puxem a vulto · axiña" (p.167). Aporta a ·
mesm~ etimologia que .calquer etimólogo mod.erno.
Sobre jeito an9ta, entre ·o.utrás cÓusas: "Na Escritura acha~se Frus-·
tra jacitur rete ante o culos pennatorµm. A vnz jactus em geral significa ·'·
pro jactu retis ... Ao éaso,.de facto di-se ein galego feito, logo de jactu ·
.retj~ .. Ao caso, de facto di-se em galega feito, logo.de jactu retis dixo- :
·se jei_to da rede. Veja -se aquí-a orzge da ortografía de geito. ~Err;, é es- · crevé-lo_ com G ·e 1:1.om ~r:óm j: Deve-se e5crever jeyto d_e jactus"
(p.422).
,
'
.
4.a.-A ,distinción' de homófonos. Sem dúvida, é razom menos válida; mas considerável. Por exemplo, e citandQ~ tamén o mesmo livro do
Pe .. Sarmiento, sobre ameixa e ámeija: "A voz ameixa, pronunciada
galega; é eq-ui'voca po.is significa cirola e um rrrarisco de cun'cha; pero .
escrit'a. segundo ortografia ~om hai equz'voc<(: am~iJa sigñifica rnariscq . .
e ameixa iáirola'..'. (p.217). E~plica, a seguir; ~as razons .da diferente ortografia para a P1esma ,pronúncia-:--Razons seÍnelh.ántes valem para outr'os pares, como qúeixo (maxila) e queijo (coalho de lei-te), cuxo (terneiro) e cujo _("pronome r~::.lativo'_') e outros mais."
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Notas sobre investigación documental .na_· rnusico/oxi4
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· Hai unhas semanas tiven ocasión de ·~omentar en A NOSA TERRA un libro malfadado . ~obre a história da nosa
No meu eigo, . º · musical; as
prensa periódica e afirmár algo co que algun que oqtro "historiador" mostrourne seu máis af;>sol~to
cousas non . són percisamente
desaéordo: A importáncia d.o dado carido de facer história se fráta. Non' pretendo nen moito. menos reducir
. propí ci~s ._)rn qu~ . nen sig1,1er te- •
a investigación histó~ica á confección de longas relacións anecdó:t icas xa que, cqmé) ~alquer outro só.frin no meu
mos a relación de .fontes docu. ent~iídimento as consecúéncias do ensino escolástico da história nos libros de texto de Edelvi:ves. O que s\
' ~entais de r'núsica galega( porén
.
preten,do.é
le!fibrarµe ap leetor a 'perentóri?- necesidade da recopilaciói\ do documental -para o que percisamos
d1spoñemos de catálogos dal1)1 localizar as fontes <;iocumentais, 2) confeccionar os catálogos de fonres e os "vaciados~· dc;;~as fontes e '
gunha das fontes: o arquivo da
3) publicar estes catálogos para pública utilización dos"mesmos- para logo poder utilizar esta docurnentadón
. éatedral de Santiago, de ·_ López
na redacción .dunhit História de,Galiza.
·
. Cálc»; , a mÍ:tsica de Adalid con. serváda na A.cadémia Galega, .de
Marga~ita Soto; e ben cedo' co. que desc~ñec~mos - a ·sua músi.Xistra a Federació-n Coral Galega
Eco Musical", qe~coñecendo onñeceránse o ' do arquivo Baudot, · - ca-. como Rodríguez Losada,
· decia o n-umero de cinco centas
de p'o dan estar "La Lira Armónide Margari~· Sotó e mais eli, xa
Fernandez Carreira, Fernández
~sert dúbida mal tomado polo
·ca", ,"El Solfeo" ... - que propor:· no,. p·r elo; o de Mond?ñedo e Tui,
Amor e tan~o~ 'outros: Podo · no~ ·
; periodista~· . que, segúr{dc) · La ·
tiona información sist~m~tica
. de "Villanueva e Trillo; e o ·do
tificar, por exemplo, ;:kperda <la
Voz de Gaiicia, 'Pr:op9rtiona o · .
sobre ~vida musical. _C ompre, .xa
Circo de Artesanos da Coruña, ·
. profe~or Villanueva. ·
coleéción familiar .da música de
.qüe· logo, a publicación desas Atde Margarita Soto. Arquivos tan
Non chega só con realizar
Angel ~ del Castillo e o descoñetas e dos "vaciados" das novas
importantes como o do Múseo
cemento,' pola banda dos heri~ven.tário de fon tes e musicais .
musicais da , prehsá. periódica,
de Pontevedra -e confeso a mi-·
deirós do destino dese legado.
tanto dó XIX (primeira etapa),
catalógar os · seus contidos. A
- ña parte de culpa por no.n telo
Tampouco é de coñeceJ:t!.erito
como de 1900 a 1936 (segunda
partires d~ 1808 comeza a rápida
feito cando ti ven · ocasión <l<?a:
público a situación actual do le-,.
etapa) e seguintes anos (terceira
decadéncia das cap~l~s musicais
. da- seguen sen catalogación púgado que . Andrés . 'Gaos Guilló-.
etapa). Se serve de algo a idea,
da:s catedrais e cobra grande im' Mica e ignoramos por completó
· chón . frxera: á .Coruña da música
invito aos alumnos de Arte e Hisportáncia a música profana e paos cori.tidos musicais de bibliodo seu pai e ninguén. catalogou,
tória a facer as suas teses de lira o estudo desta compre acu~ir
reC:as 'como ·a da Fundación Pen-'
no seu momento, ese legado. Excenciatura neste eido. Polo que
ás' actas ·de Teatros, Sociedades e
zol oU do Instituto "José -Comicuso falar',' ' dos arquivos das no-.
respecta ás revistas especializainsütucións e á prensa periódica :
de", etc. E que )ogo, descofrecesas corais xa que· haberia que codas, a alternativa é a pubficación
-xa que a prensa musical galega
mos a situación .actual dos arquimezar por catalogar as 'p róprias
do facsimil con estúdio crítico e
non é especialmente · iica e da
vos · fam iliares de compositores
corais cuxo- número pode variar·
média qÚ\:ia de revistas coñeciíndices, como ven de facer o
presuntamente atractivos -xa
desde !J I!Iéio. ce~i:enar que · ~edas, só teño localizada a de ·"El
Axuntamento Sevillano con "El

o

' ~.

'

-

o:

folk-lore andaluz;' (1,. Se algún
editor galego est1vera i~teresado,
propóñolle a publicación de "El
Eco Musica.l", revista fundada e
dirixida por Varela Silvari.
·
Evidentemente; o idóneo sería
a existéncia dun Centro de ~o
cumentación Musical que ce~.tra
Iizara toda a información bibliográfica e documental de Galíza;
entramentes, compre realizar a
investigación sistemat1ca dos
fondos musicais de Galiza como
priin.elro paso para o coñecemento ·da n~sa História Musical.
Finalmente, quixei:a dar a nova da celebrac1ón polo . mes de
marzo do "I Congreso de Bibliografía e Documentación Musical" que organizamos no Institu- .
to de Bibliografía Musical; tocounos aos galegos levalo á práctica e coido qu-e podo prometer
bastantes ponéncias sobre o
tema en Galiza.
X OAN M . CA R RE IRA
(1) C' EL FOLK-LORE ANDA-

LUZ" dirigida por Antoi:i io
Machado y. Alvarez "D emófilo " .

..........

O estatuto .valenéiano.~ umha litom lingülstica
'r

Consumatum est!: Alianza e UCD,, co .
. .apoio da extrema direita, tentam consen. suar a existéncia dumha no.va lingua, o va. lenciano, com - toda evidéncia tompleta-m~nte diferente .do · c.a talán.
Consummmmmín1mmmátufi' est!, ,, •lle>n ~uitQs ) ·1
emes, aínda que resulte cheirenta a 'cous¡l._ ·
Criam·· J.1mha lírigua "regional b.i en entendida"; porque existe!!: Nom é oficial
(nem a" será) ;. pero "' qu~ \mais '1hes teµi; ,
nom será nem sequer obrigatória de 'conhecerem-na os mesmos-valenciano~ 1 pero
qué importa.

.em

·A pesar e
cont ra dos ·filólogos e dos
entendidos em t eorías das. línguas, Alían. za e UCD, co ·apoio d a extrema direita, inventam umlia H ngua . Cop:io fi~eiron o .par. to dos montes? De jeito mu í simples: Pri. ._ meiro, dand olh~ a ·est;¡l! fa[a do catalám
o~tra ortografía (parecida á castelhana!) e
mais esc:.olhend o vadantes. d~ ale ctais (se -.
espanholizadas,. 'md hor) p ara j<eJrmali~á
las como " Hngu a patróm " diferente do
. catalám.
1
'
yai-ch e b.oa[ No m ,v0.s soa o conw 8, já·
·contado?
/

Pero sem pormos o carro diante dos,

Ven da pax. anterior
se irÍstalou nos baíxos do edifí~
cio do axuntamento. Miis tarde
surxiría na vila ·outra cntidade
pre.ocup~da polos mesmos t~
mas, a Agrúpación Cultural .Te-qa de Melide. No decorrer ' do
ano 81 . esta~ d uá.s agr~pacÍÓ.fl_S
.cultur:aís .e" ~ais o grupo folclórico -· "Froiro Novo" cÍecidiron
.

.

-

.;

~

-

"';,

~.

reunír os.-setis ~sf orzas para crear
unha cntidade· que servira-. :para
achegar a cultura m~i~ aló dos
douscentos sócios ·Con que contari entre as tres · entidades ~pro-

~

.

.

. .- -

-

.

'

Que grande porvir para os lingüístas! !
Um conselho: ApurelJl e apureni muito
antes de que os políticos de Alianza e
UCD, aqui sem necesidade do apoio da
extrema direita, acab~m co~ calqu.er rasto de galego na Galiza·. (Ou nom será o
seu la?<Jr co-labor com ... )

1

denses esi::i pan<;lo os primeiros
pá"sos ~ para a sua constitución e
nd están · representadas-, adem.ais ,
das asocia~jóns · xa 6tadas, todas
as . institucíóns adiq1das á educa' ción · e máís o· axuntamento' da
vil~ . . Os_s~u~ ·fins fondamentais
SRn .a ·<;-reación dq museo que se
ven de , inaugurar; a d-µn arq-uiyo
•

~

•

1

. da bisbarra que induia ~teríal
· fotográfico, cartcis, arquivos parroquiais,. p~rticula~~s, de enti-
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bois (cada um presenta as emendas qu~
portugu'és eco brasileiro; havia que arga_cre: Para ·iso estamos na ~emÓcrácia.!),
lhar umha . língua autónoma. ~ que fixe.-.
·deixemos a· cada um no seu lugar, o carro
·rom, están; a fazer é seguirárn fazendo?
onde q1mpre que esteja e os bóis, nas corDam-lhe ao galego umha ortografía, a do
~es. ,Com _isto· por . <liante, · reconheza!!J.OS
. espanho_l, e com outras ajudas da língua
_-que os políticos .de ='A lianza e ~UCD, co . __
do ,po_dér (subvencións incluídas) estám a
~,apoio da · extrem11 ._ gj¡eit:1, apr~~d~rom" ~-;e .cpnsegi'ür um ,castrapa perfeito, nem gale~
berri aquilo de '" Siempre la lengua . fue
go, nem eSpaühoi (ainda- que com mais
comp~ñera del imperio'' (=poder); tam
chis.q uirihos <leste ... )
:. bem· Q ,} a,p.r~_rid¿roro gue som c.apazes de.
(<;1.ue hai do conto da língua valenciaconjugálo ainversa (é a outr'a cara .da; nies-;.o
na.
?
)
ma ·m oeda): ·"Sempre a dialectalización e
· o relevo do natural (cantos mais falares ·
Digo eu umha coúsa: Quem posui tal
diversos melhorj forom corilpa.nhekos. da
capacidade criativa, ·por qué se· conf~rma
língua imp~rial" (Naturalmente, trata-se
rá cum castrapo só? Oferezo-lhes esta
da diakctalización de outra língua que a
ideia (sem subvencións): Nom fagam um
~ oficial...).
·
·castrapo; fagam muitos, ·u mha língua co- ·
runhesa, outra lucense, outra pontevedreDiría que son inteligentes, se esa manosa e outra ourensá. As falas de calquer
bra politiqueira fose em realidade i~telilíngua dam para iso e muito mais ... Me. '
'
.
gente. Pero baixo os olhos a esta Galiza e
. lhor ainda, faga, umha língua para cada
obs~rvo que nem ' sequer cumpr'e pertenbisbarra cóm vila importante e, caso de
cer a Alianza e UCD; ainda mais; que nem
nom te-la suficiente, para cada bisbarra
' sequer cumpre ser político (????) para lecom home importante (cada bisbarra tem
_vai adiante umha tarefa asirri de enco·no se? ou a ~a, mulher; que nom hai por q
que . discriminar): Por que ~s Aneares
trar novas•· Iínguas. Ccim efeito, aqui, na
nom ham-de ter umha língua ancaresa?
Caliza, senhores ilustrad.9s andarn. .a foveríe os de A Ramalhosa?; e por que nomos
tar umha língua diferente do galego. No.r h
de A Bandeira?
·
bastava com este, que se parece mu'ito co

- fu!Jd iza ndo ao mesmo .tempo en
todas as facetas da. vida da bisbarra. O Instituto de EStudos Meli-

•

..

da'des culturais, · e todo _-aquelo
que poida ser utilizado .para "~o- .
ñecer. ·mellor· a nosa--comarca, e
· Galiza a· tr?-vés qela" dinnos ·Domingo Fucriños. e máis Xosé -Manuel Broz, dous ·representativos
promotores ·da idéa:. Asemade, o
. "·Instituto" :in.chie nos seus ·pro- '
xectos o· pubhcar un boletín pe~
riódico cos traballos científicos de caÍquera tipq·' q'~e se ~cal~cen
utilizando · os.· fo'ndos documenrai.s dos ·q ue el va('ser depositario
•

O ·!P

•

f

e para o que ·está ~ntrando ~ en
contacto cbn cehtros de ensino · e

- Umha pergunta: aqui, na Galiza, o
. PSOE e o PC coincidirám, como os seus
companheiros valencianos, cos nacionalistas na luita polo galego contra a castrapizacióri ilustrada e contra ·a desnormalización definitiva? '
Umha esperanza: Que os galegos queiram ser galegos e abram os olhos.

ROi VA LES DA O LIV EIR A

Este tex to vai escrito na normati va reintegracionista ; léase "lh" - "11" e "n h" - " ñ" . As
anteriores son soio as advertencias mais importantes que o lector ha de ter en canta, para mais
, in f qrmación sobar do partic ular ver a sección
"Apontam entos sabor da Normativi 7ación do
galega" qu e ven aparecendo nas pá'x inas 19 de
. A NOSA TERRA dende o número 164 .

estudantes de todos os niveís.
Recentemente ven de publicar
duas carpetas con dibuxos adi.cados aos moimentos de interés
..
.
da bisba:rra e ten outr,a en p.roxecto que sairá á luz de cont3:dº ~
igual q.u e un libriño descrítivo
1
ad.i cado á coma~ca . . Ciclos' de
'

conferéncias, actµacións n;m_!ii ~
cá.is, exposi,cións e esrudos.·dj~er
sos, ·_completan o _horiz~n~..51-i de
.

.

'

proxectos inmediatos .dos promotores d.este ambicioso proxecto cultura:!.
· - '~\~

l

Centenário qe
Ú1 Voz de 'Galicia
S1,1p lémento núm. 1
(A Corunha, 4/janeiro/82)

La Voz de Galicia cumpriu o
· pasad~

4 de j anciro ccm an~s de
vida; e nom pasarom debalde. A
nosa felicitación e dcsejos, bos e
. xcncrosos, de melhor vida. Non
ficarei nos .simples desejos; para
que a rnelhora á que todos quereríamos contribuir seja efectiva,
oferezo esta resenha do Suple- ·
mos e algum hiperenxebrismo, ~
mento "Centenário" núm. 1.
Coordenado por A. Fernández ·
inecesários.
Da autoria de "Salvador LoXesta, comprecnde, se os contei
renzaná" (F. Fernández del Riebem, cuarenta e tres trabalhos,
for-a os desenhos de diversos digo) é "A política e a cultura gabuxanres. Vinte referem-se aCalegas nas páxinas das revistas",
li za, dezanove tratam do jornal e
título de abondo ambicio'so púa
carro pertencem a "cutres"; isto
um trabalho jornalístico, ai.oda
que ameno e -bem tratado. De:
é, trinta e nove soro de tema gamodo estranho (par.a mim), A
lego, pero deles só sete estám reNOSA TERRA, serrtanário ainda
dactados na língua própria do
vivente, foi engolida polas augas ,
país. Dourro modo, de oitenta
_ do Leteo, río do esquecimento
pág inas dez vestem de galego
común na nosa paísage, na actual
(q ue nom é nada folclórico!);
singradura. Igualmente, Teima,
um 12 ,50 por en nom está mal ~
que foi todo um poema político
para comezar, ainda que seja
e cultural ainda que f rustado,
mªjs alta (polo de agora) a perafogou no mesmo accidente~
centage dos falantes de galego.
"Dous momentos brilantes da.
Curiosamente a grande maioria d
prensa galega no século XX" perdos que empregam o espanhol
tence a A. Magariños. Hjstoria a·
so m nados na Galiza; e mais cuprensa galega na segunda Repúriosamente vátios membros da
blica · e no "tardofr~nquismo e
Real Académia Galega parecem
transición". Esta segunda cala
opinar, de feito, que o g~lego
parece-me superficial. O a~tor,
no_m é apto para usar-se numha
penso, pudó afondar mais no t~- .
efeméride galega dum jornal gama, polo menos como na primeilego (?).
ra. Do noso semanário e~creve:
Os artigos em galego som:
"Outras, como A NOSA TE"Ditos e feitos da Galícia do
RRA, conseguiron unba cetta
ano 1882", de X. Filgueira Valpervivéncia, certamente con difiv'e rde. Di ne "Remate" o próculdades ainda non superadas".
prio au'tor: "Con seguranza, nesPor outro lado, o galego utilizata refenda, feita apresa nunha
(num) serán de domingo, queda· do cai nalgunhas inconsecuénron fora rnoitos feitos dinos de
cías.
Do Dr. Ga~cia Sabell, presiseren lembrados". Nom tenho
dente da R.A.G., é o artigo "Os
nada que dizer ao respeito; só
galegos ante o periódico"; adopanoto a encantadora indisciplina
ta a forma de ensaio ·divulgatóno' galego d conselheiro de Cul.
tura na "Xunta" entrante.
rio, amplamente geral nos seus
plantejamentos. Cos meus resI. Diaz Pardo é o autor de "O
peitos, observo que hai cerras
poder de comunicación social
deficiéncias no galego utilizado;
dos libros en G alicia". Da r fedoutra parte, nom vejo que conrén cia de exposicións e da bibliovenha a Galiza o calificativo de
grafia. esquece a denominada "O
proteiforme (- "que muda de ~
libro galego, onte ~ hoxe", que ·
forma frecuentemente) ... Talvez
organi~ ou a F deración de Lipola emigrazóm?
_
brciros Galcgos, e o seu catálogo,
C. Garcia, director do ILG,
publiqi.do pola Universidade de
oferece "A língua e os medios de
Compostela. Doutra parte, o ga, comunicación social", tema j á ·
lcgo. empregado é suficientementratado por outros autores ·(por
te digno, salvo cer.t os castelhanis-

mus1ca
' #

•

·

Novedades ·
Frederick Chopin.- ·
. OS 19 VALSES
Piano.- Agµstín Ani~vas
,Emi-Acorde. 037-001 996
, "'""'A colección .de valses de Chopin consta de 1 9 pezas de safó-n per- ·
fectamente . intranscendentes · -coa
excepción quizais da OP.64;3- e,
xa que -logo de obras ' secundárias no
c~:á logo do autor. Porén, a súa eciic1on en pequenas .doses é ·grata e xa que.~a 1:1er.sión de Ar:iievas é boa, agra·
bac-ión -:-de 1970- e prensacfo_son de
calidqde e 'o disco de,série económica. coido que f)odo ·recomendar o disco."""'"
·
-. ·
. . 1,_

e

"Xa teño escrebido repeüda~ente
sobre a miña ademiración polo, gran
músico negrn. Moitos bons afeizoa. dos ao jazz ~bn co·mungan moito' oos
prantexamentos de Jarrett e inclusi- ·
ve lle negan ·tal especialidade; pota
miña b_¡;m da coido ter amasado que si
se trata ·aun músico de jazz e que 'o·
que fai ten ben pouco de mirar atrás.

Grupo FolklóricQ ·"Alto Aragón"
En recuerdo a unos valles.
Belter 2-27 .13 7

NO-

""''"X~ sabefr.os·lectores de A
: SA TER-RA ciue nesta sección non
1
"gustam-os d e pastiches. nen reproduccións da música - tradicional, sendo
partidários exclusi vós da recollida fo. ,nográfica
donante tradiéional. Di-.

-:un:disco .
_, · . da Coral folifónic(l

-" "Follas No\;as'< ·
C~oral _ Polifónica ''Follas -Novas;7
, Galicia, Ergue 9 'teu canta".

. líticos (r~spoi1sáveis> supon~o) .
na sua política - de "normalización escolar" (????) do galego?
O Prof. García é umrecohhecido
filólogo j necesariamente tem de
saber que -o prestígio social· d-os "televisivos" dep~nde do pres..: -_
tígio político; está conectado'}
deriva da ~strutura de poder na
que a:ctuam. Isto é, o prestígio
social · é social, na· sociedáde asim
hierarquizada, -organizad~ <leste
-modo. Portante, se cumpr~ - (e
urge!) que a tádió .e a TV estejam ao serv~zo da líflgua galega,
¿eve cambiar-se a ~ciedade; e
tod<;> i5<> :· r~e~uer~ a rev0lu.c ión
(sic) social. -ere o- Profesor -que os poTiticos, mesmo os respon.sáveis~ -que regem os destinos da ·
Galiza e da Espanha nestes "'in-tres", estám -dispostos a escoitar
e fazer a ·(sua) chamada .de.aten- '
ci9n?
'
'
. -Mais poderíamos di~er sóbr~ - ·
"o s~atus _de bilingüísmo actüaÍ", ~
sobre a presenza totalitária- e abscirvente dos "modelos erais" ( ?)
que representan. os meios· audí'o- .
visuais e outras ervas. Só umha
última. observación-: Se· hai "Ra:- :
tos de ócio 'do home de. hoxe",
os gatos serám de trabalho; e os
cans, para que quedain os cans?
O artigo de X.M.ª Monterroso
Devesa é a primeira entrega da
resenha sumária de feitos destacáveis nestes cem a.nos .. A selec- ción será sem dúyida ,discutível,
pero em princípio. parece acertada e relativ~mente completa.
Mais nada. De ¡¿.ovo, a nosa felicitación para La Voz de Galicia
e os nosos melhores ·desejos, que
esperamos sej am. realizados nes-.
tes segundo~ cem anos q_u e comezam.
ROi .VALES DA OLIVE IRA

J o~annes

.

Brahms.~

-· •CQNCERTO PARA VIOLIN.J:. ORQUESTA EN RE MAIOR,
77. .
.
.
.. . /
Violí'n.--.. David OistraK.h
Orquesta .Nacional de la ~adiodifusión Frabcesa ·
Director. -~Otto Kern plerer
EMI-OdeÓn. 037-000 S34

, qp ..

1

- "Na sér ie económica· de EM 1 ed Ita· ·· se esta grabación de hai vin.te. ~nos e
· .de gra.nde interés pesia· non ser cmha
- "versjón de. 'referéncia", a 9rquesta francesa posue unha corda endébel e
os temperámentos de direetor e soÚs- ·
ta non son facilmente homox·eneizá- ·
beis.. A i'nda-·asi , 'Ó. disGo (ou cassette)
é de ·ti:ir en conta.

.=- -

Dtor.~

mos tempos, vense observando
unhá
a~té'ntic~ campaña plantfi139-0. ,.
.
/
~~da cle , preII!ocion ge "Follas
Novas". Pro díganse as actua~i?!J.S, as rodas ·de prensa~ OS ·pu-·
Un dos tópicos comunmente.
b4-rep.ortaxes,
etc. Quizais se
errfpregados na sociedade. musi-'
poda
_
atopar
qnha
explicación·na
cal galega· é o de.que as·corais de -·
personalidad~ do seu -presidente
afeizoados -non hai ouiras na
don - Antonio López Prado -.,.-no ·
rerra- son fonte . de cultura mu_
Ideal .Gállegp pubhcáronse c,:rítisical. lsto é falso desde a pers~
cas. altamente eloxiGsas sinadas
~P.ectiva . historica -o fenómeno
non pola crítica · -ritular senon
coral gálego non é asimilábel ao ·por "PbA" (inic-iais coincidentes
do res.to do Estado e a criaci6ñ
_con Prado- López . Antonio, su. ?os orf~óns ·por Veiga, Montes,
poño .que . por casuaiid<!-de).:...._
chané e outrns · ~orrespóndcse_
que fora cqncellal de ·cultura: na
cun intento de in_tegración-cultuepoca _ria que se fundou a Banda
ral nunha tradición mu_sicaf ede~ Muñicipal de A ·c;ru~a e ·se. no- -·
siástica esmorecen te- ~'ª qqe -~q
meou 'tiirector .da mesma a-:- Roxhal, e moi particularmente na
drigo A. de -Santiago,. un dos
Coruña, _as corais significa~ unha .·
mais
nefastos persoaxes da nosa
_subcultura musical; desde a. pers- _
hist.
o
ria
musical. O S~. Ló pez '
pecti'v¡¡. estética -cando nen os
Prado_, actual presidente do ''. lnscantantes · nen ·º direétor posuen ·
tit.uto José Comide de Estudiosfo,rmación xa . me dirán vostedes
.
,
- '
Coruñeses"
-enfiqade ' municique pro-gp~sos vanse facer- ~
pal-,
perfecfo.
ignorant~ en ma-.desde a perspectiva sociolpxica
téria
-musical,
como
el mesmo re.::...a· e·x isténcía ~unha coral implina~
_
,confGréncias
sobre
coñece
ca o reco~é.cimento_ explícitomúsica que g~sta de prodigar,
dúnha vida rrílJsical que· n(!_réaliadequireu ~ cerra sona de autori~
dade é inexiste-nte e serve de pla,- _
dade en temis. musicais xa qu~
ta.forma de presión socíal confra
foi
o político .responsábel de-cul. calquera- .iniciátiv?- culturizantetura:
na criació.n da Banda. Desde
-no eido mu.sical- . Evidentemeñ- ·
.
ª
sua
posición. de "teórico" de~
te, pódense plantexa-r :ex~~ploS<
fende sistematicamcnte -todo
á inversa --''Ars ..: Musicae" , ·de
aquelo q\.le sígn~fique . '~vivir- ae
f'.ontevedra ou~ os intentos da Fe- ··
_
dera:ción Coral ~ Galega.::.. , p·er0"·~· . roemoria· histórica" d-ÚB . p~~~do ·:
musical rico e fértil como é o da - ~
non,seiian válidos por correspon·.
Coruña
, e contraditoriametite
- derse con ca~s que sae!1 da tralouva-- todo e que _-coÚespoppe ,
di ción1coral e rentan a saída ·evi- coa t'~stéti~a . de ·afeizoado":e esder:ite da formadón .de-cantantes
quece ~u omite to4ó .o que é·
·_ · de-director_.
· ·< · · .- ::
·tentativas
d~ enriquec~mento ·
A .-c~ral-' Polifónica' - '-'Fqlhis -,,...
m'usical:
Así.
na" sua. confei:éñcia
No.vas" da Coruña é un ex~m
-do 1980 falou dabondo da OrpTo acfual <leste papel negativo.
q~esra.- ad:i:rnnta á Banda Muni~
Ao longo- dQs ~ cinc0enta e un
cip'al que· il crjara -que non foi
anos de vida, foi - diri~idCI: P<?~
profesi(mal pot . defecto dÓ '.reglamúsicos .d e formación diver-sa'
mentó
,que é~ redact;ou, mostra
entre eleS uñ só · de aúté~tic~ ·~
"do · n,µ1,9.. interés e grave descoñesólida formación: Roxélio Grecimento . da problemática d.a poba, como ~vidéncian a~ composilígica . musical:- e esqueceu a
ci'óns dos mesmos. Actualmente
exi_sténcia actual .d a Orquesta do
é diri?Cida . po~ Santiago ; Pére~. ·
Consei.:vatório. Na conf~réncia _
Bernal, f<:~rmado . en Madrid e
de 1981, fa[ou· dabondo das veMannheim, compositor incapaz
.. llas gÍéiria~ -int~rpretadas .e9mo
de;: empregat' ~a escolástica máis
- anécdota e nunca entendidas alá · do~ exercício ·- académico
nun proceso histórito. coerente-como o amo~a por exemplo a
e lüuvou. ac xeito a todo canto
obra ·que levou o terceito·~ pré
afeizoado .fixo ~algo, pero esque- .
mio·, por xen~rosidade · qµizais
~
ceu ou marxinou · todo o q·ue
· exeesiva do' xurado, no toricurso
constitue
unhá cultura musical
"Rosalía e a Música Coral"; "Ca. fo11dam~ntad?-, - Ín-ch~S{) . non lle
-tedraI"-. Cerno direcwr Pérez
Bernal ·a~6sase ..incapaz ~de co- -~ · adicou _a tención a . compositore~
da categoría ·de Adalid,· Gaos ou
r:rexir ·_os defectos .usuais destas
__ Greba. , ...
agrupli:cións de afe.izoados, séIgnor0 ~al ·é _4 diinensióO--reai
,güese a· ca~ta! sen abrir_ a b.oc~,
<leste
relan;,·a inento ·de '!Foll~s
· séguese usando e abusando ;do
· N_ovas" ~ cales -serán ·as cense~
portamento, segue sen exi~tir .un
_ ,,¡· real
·concertamento o," que _s·~ ·
cuénciá.s soc1016xicas. Non deixa
_- agrava pola ' insegurid~d.e dos ·é:~~
de ser .casu~l - ~ué. os. presidentes
das tres corais ."grandes'·' da Cora(stas,,seguen 'seri_ programarse ~
ruña sexan pe~s~eiros na polítias tespifaci6n.s, seg~<:; sen existirca cidadán e escasamente vencea:fi11ación e segue sen existí~
lladbs ao que é _ vid~ ·- musical
j;lquilíbrio ·érítre a~ vo.ce~. Todo
-"Cántigas da· Terra•:__: García
isto revélasé · n:a grabación ·coBarros; "El Eco". -Iglesias de
Il)entada na ·· que - se" presentan
So.m:a
e. "Follas Novas"- L6pez
cnci{rns de Roqríguez Losada.
Prado. Ao mcllor ten ·que ver coa .
juan- Montes, Fernández Amor·
situación
estética destas cera.is.
A. de la Torre, González de ve>~
i
.
la.seo, M~ Far50, José'Mir e Pérez
· Berfiat
XOAN M. CARRE.1.RA
, . Sa Íítra~o Pérez, Berna!. R ÚÁDA R:_

e

to isto, suliñ5lremos a honestidade
deste disco dos amigos de Jaca que
xunto ao bdri gasto amasado permiten a rec;Ómendación da grabación~'""

Keith Jarrett.F ACING YOU
__
EC~-Edigsa. 02L0234

da·

certo" torri. ll)aís. forza)~ · ~~sm~
~m La voz. Como· ating_e ao noso
uú~rese, .detemo-nos un ~hisqui
nho mais .nel. Nada ..de ~spttical
_que,· observar sobre.'ps . aspectgs -·
históricos. Contodq,- sobre o último apartado e os c.9n~eitos d.e
fundo ·permito-me-apostilar o se.,
guinte: O ga,l'ego, é ou nom •é
problema político? Parc~e ser
qúe é. Dáquela, póde crer-se que
basta COil} "chama-la atención
dos responsables politfr:os do _
p_ai's galego - decirlles q~e non
ahonda coa escala pra n.ormaliza~
lo ga_lego "? · Com toda a minha
inocéncia . (advirto-o) e_ngad.o:
Institución~, como ~~ que. q Profesor~ dirige, nom p9derám fa?'.~¡_.
algo mais que c..olaborar cos po-

·
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MANÓf;L _LOPEZ FOXO
,
(1) LUIS PIMENTEL.- S9mbra de
~ aire na herba_ Ed. Galaxia,. colección ~bmbate, \i"igo, 1981 .

de:Jonesco~
O · pasado dia 28 d.o Nadal no
cirie dos Salesianos de Vigo, Artello estrenou a sua montaxe da
obra de E. Ionesco "A Cantante
Calva''.
Desp.oi's do 'entusiasmo "re. con~trutor" que seguiu á II Gúerra Mundial, a burguesia contemplou a creba .de: moitos dos seus
valores sociais e, con ela,, e:x:perirrientou a incertidumbre, o desa~
cougo e o temor ao naufráx_io da
própria . 'identidade... ¿ne veras
existia' a conciéncia b°i.irguesa?' A
crise exist~néal par~cía ser o te-

·Lilos lilain-as cousas.dos nenos
bl

.

Os ·xoguetes
outra vez
Sen dúbida .o templo máximo
ha ceremánia do ,constirnisinq infantil que caracteriza '~stas festas.
· do, Nadal é a telev-isi6n. A través
·déla determínanse os obxectos
que deberán , de. pre.sidi~ . as ar~s
. _familiare·s, ou dito· doutro xeit:o ,
os xoguete.s -cómo nos ou-tros
niveis ' serán . os turróns, os
"champans''' . os regalos en xe-~
ral- que os pais haberán de ofer~
tar aos seus fillos. ¿Qué nen o se
pode resistir a eses rebordamen:tos de cores, musiquijías e mara. villas que"son cada Uij dos anúncios d~ cada un dos . xoguetes?
¿E qué pai poderá resistir os a_rcguinentos duns ollos ch.oros.os
que lle laiarú pois a ·Mar:quiños
.vanlle mercar a astronave . espacial que se lle ak~nden osfaros?
Despe logo, nengun .-paí que teña
· corazón".. ·e., s-0boi: de todo, ~cartos.
Os ·cartos son os instrumentos ·
máxi,cos seri os que non é posibd .
·a participación na ce~emón ia do
Nadal.• Eles e$tabclecen as pi:imeiras ·e radicais d'iscriminacións
e, conseguintemehte; as m~iores
frustracións. l)._u ihis as priineiras
· e intuitivas noci{ms da exi~téncia
·das cla~es sociais en moitos ·ne.nos surxirán nestas' festas cando
o pai téña qú'e respqstarlles: rncu
,fillo, e que o · pai de Mirquiños
ten moitos máis cartos q1:1e eu ...
Ademais desta ·fu.ndament~l
aiscrim inación, cuxa .reandade
amóstráse .en tódos os eidos da
vida social e individ_ual, hai unha
outra discriminación · da que hu-~
).{;e qucrp falar e· que ten unha ca~ácter máis ·.cultural, aíndá que
tamén ela nun .scxa allca a Únha
fonda raigarne na que a eco no- _
· mia toc;a: tafilén o seu chio. Rcfírornc· á divisióñ dos xoguc;cs en

xogoetes para nenas e xoguetes
para nen0~, o que nas análises .....
sociolóxi<;as · e pedagó,xicas chámase o "s.e xism0".
A _discriminación sexual nes
. x:ogos e nos xog~etes ten unha
história tan vella como a división
social do ·trabalfo entre homes _e
mulleres. A través dos xogos· simbólicos os nenos -nenos e nen as:_ 'represéntanse- o mundo que .
lles arrodea e tencionan imita-ri
os "roles" sociáis ·dos persoaxes ,
-que -lle chaman a atención. E lóxico, pois, que os- rtenos imiten ·
nos seus ,xogos as persoaxes masculinos e as s.uas · actividades~ e,
pola s~a banda, as nenas a p·ersoaxes e actividades caracte~íst i
cos das mulleres. Pero a activida.de dos nenos endexamals foi df
todo en. todo espontánea e ho ?'e
deseguro que rhenos que nunca.
Sempre os pais, e os adultos en
xera1, interferíronse .n os xogos
infantís pata: ·trataren de dirixir
os xogos de imitación cara ague~
/ les· modelos de .condu"ta ·caracterísücos cla ideoioxía dpminante
en cada époéa social.
1-Ioxe a fabricacíón en· série
dos · xoguctcs -fabricación qu_e .
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Mostraron, porén , sobre os escenários a angúri'!:; o valeir-0 e o
niilisrno daqueles anos: cscordegaron _,a estrutura dramática ou
prescindiron dela, reivindicaron
a incoeréncia e amó'saron a des. valorización da palabra, abrindo
o vieiro -pra _superalo teatro-lite-.
ratura. Despois, compriu sustituir algunhas palabras mortas
por outras novas ou por elementos
plásticos . cxtra-literários.
Abriron o sulco dun fondo anovamento, pero ... na década dos
70 nada se sabia xa do Teatro do
Absurdo. O Teatro do Absurdo
morrera.

Ar.te/lo estrena
A Cantante Calva .

ºº

.

ma e a reima dos ~nos .50-60. Os
.Genet, Adamov ou -Ionesco. pa1rir:o n rrese infre unha cstétic;;i. rc_vulsiva -o Absurdo--;- na que madurece o herdo · de ] arry e Artaud pe~o ·non se. scntiron chama<Jos . a dar solucións políticas
ou alternativas ideolóxicas globais.

'rrientel e coñeceríamos a testemuña do . poeta que ollou con
fonda dor ~ómo ametrallaban a
Caliza naS: cunetas dos s:á.miños,

ccu en Lugo a fins ·do· século ¡:>asado e finou na mesma cidade no
) 958, .só publicara. en. vida o l.ibm "Triséos" (Benito Soto,
195Ó) , e· un ano despois: da -~Úa
Unha recuperación.
rnorte ,aparece.u "Sombra do aire _
·na herba" (Galaxia, 19S9). Preincompleta . · ·
cisámente -con este último títuló" .
de Pimentel.
recóHense ·ago'ra · as ·.duas . obr~s.
Nas páxinas , do -presente voluIJai obras clásicas na fiosa' 'iite·men atopamos asi~esmo o mararatura '. cpie son practicainente
vilioso limiar gu~ Arixel F ole es- .
descoñecidas .polos leitores.,,Jli.áis
crebera para · o· primeiro poemá- ,
novos .das le~ras galegas debÍdo a rio do áutor e o que celestino .
que hai. moito . tempo . que se esF~rnánd·ez de la yega fixo para o
gotaron ·e resulta, xa . _q ue logo, ·
:segqndo. ' O -limiar · de Celes.tin
irriposfüel atopalas nas librarias.
constitu.e un interesañk ac.hegaPero nos últimos anos sa-Íron dos ,
mento á vid_a e_á obra 9<: Luís Píprelos , impor:t~ntes re-cdicións de
. mentel.
todos os xéner'Qs literários e é de
Realmente - é unha recuperaaga~dar que esta tarefa, f ermosa
ciÓI] · que · debemos ._ agradecer . .
e,necesár.ia á vez, continue. Con-~·
Non obstante ternos que dicer
cretamente · nos eidos da lírica
que esta é unha ren~peració'n in~
. compre lembr¡~ as e&cións de
comple_ta .~ qué. non -s:i.bemos capoes1a · de Alvaro Cunqueiro, _
les foron. os motivos polos que"
Blanco·- Amor e' Fermin Bouza
· non .se recolleron os poemas que .
.Brey. Tamén se re~editaron poeforman "CÚnetas", poemas que .
m~s e libros de autores da posse ref eren aos dramiticos su·c~sos '
guerra como Alexandre Cribeiró;
.· que ocurriron ~a np~ pátria nos
.Méndez Ferrín, Uxio Ncivoneyra
días da -guerra civil e dos_qiie tée García Bodaño.
mos unha: pequena·, mostra .én
A re.cuperación má·is reeente
"Galicia hoy" (Ruedo Ibérico,
fí.xoa a Editorial Galaxia. TrátaParís,· 1966). Se houbes_en figurase da .poesia galega de Lu'Ís ·Pineste laibro poderíainos ter a
mentel (1). Este poeta, que nap·o~si{ galega enteira de Luís Pi-

¿Qué sen so pode ter · hoxe
montar A . Cantante
Calva
- 1950- de fones'c o, un dos ttxtos clásicos <leste r;i.ovirnento?
Supoñ911os en Artello a vontade de· por en contacto ao público -e a eles mesmos, quizaiscun eslabón "perdido" do teatro
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er:i moitos casos apóianse nunhas
expectativas previamente creadas
pola indústria cultural: xoguetes
e xogos inspirados nas películas
ou tebeos de moda- concede ás
multinacionais que. controlan es~
fab~icación e a sua distribución
un p~der enorme sobordo inundo simbólico d_os nenos. Non ~. ,
xa que logo; nengunha casualida-de que nos x9guetes para nen os ·
abonden as figuras · militares, as
imiracións de armas te .toda clase
d€ reproducións de coches, rnentras nos xoguetes· para nenas os
sobranceiros son as mopecas e os.__
trebellos c;le .c ociña. Decatirvos
ben ·que· escasean nos xoguetes
para nenos ·.·os q~e - represe13tar:i
aos traballadores-manuais', campesiños etc_., sen do ·asi que cons~ .
tituen ' a meir~nde parte da . po. voación . Esa mesma :pouquedade· foi tamé~ sinalada por moitus
observadores nas producións da
indústria cultural: . tratade qe
contár cantos ob~eiro_s · indutriais hai de protagon is.tas nas
pel.í cu las tanto do cine cor:na da·
.telcv\slón en c.antos. ~~ist6cratas,
industriais c. burgueses adiñeira-

de vangarda, cunha -d~ tantas lago4s da nosa cultura teatral .
Non sei ben se o dito até agora é un reparo á eleición da obra
o~ unha gabanza da contribu- .
ción que supón . .De' calquen! ma~
ncira, o texto de Ioncsco chega
a nós es.pido da sua pritnixénia
intención iconoclasta e do contexto ' de tenso existencialismo
no que nasceu. Por iso resulta
hoxc máis evidente a · sua inxenuidade, e non debe tomarse isto
nun s_enso pcxorativo. O grupo
ARTELLO -que xa coñecíamos ·
polos se.us traballos sobre Arrabal e Aristófanes- salienta esta
inxenuidade desde a mesma escenografía, sinxela e funcional pe. ro con bcleza de seu. A interpretación, qye bebe ao longo da
función na · Ústualidade dos
clowns circenses, ten un '·aquel
efectista, eficaz para tirar partido das partes máis hilarantes e
risctras do testo. O tono xcral
dos actores é bon e o seu traballo está ben arroupado pola acertada preséncia de dous músicos.
O espectáculo, que miramos no
seu estreno, acadará maior soltura nas representacións vindeiras.
Ogallá que sexan moitas.

·rr

.

<

dos ou héroes militares ... xustamente a · proporción contrária á
qu~ se da na sociedade real.
¿c3:1 é o obxecto desta inversión da realidade no mundo sim. bólic·o _producid o pola ind ústria
da cultura~ Mesmamente a imposición e.los modelos de conduta das clases dominantes corno
modelos univcrsais, e da sua
ideoloxia como ide9lo;icia comun. -No que fai aos nenos trá.ta·~ se de ·que eles d~senrolen unhas
deter'minadas actitudes socialmente
caracterizadas
como
"masc~linas", de "machos": a
agresividade, a, ásunción de riscos, ' unha especial concepción
do "valor"; trátase, por outra
banda, de que elas dcsenrolen
outras actividades socialmente
caracterizadas coma "femeni•nas", de mulleres: a t;rnura, a
afectividade, unha certa pasividad~ na torna de decisións .
A nosa é, como se sabe, unha
sociedade dinámica, socialmente
en m·ovimento, en transformación. Moitos s'eitores sociais rexeitan o papel q'ue $e' lle atribuie
no "status" hoxe predominante.
A crítica do "sexismo" no mercado ·do xoguete resposta ao mo.vimento social e ideolóxic~ que
esixe un . cámbio no' actual status da muller. Pero rachar coa
discrimina~ión entre .xogúétes
.para nen os e xoguetes para nenas
non significa sorrientes apostar
por unha. nova sociedade na que·
as mulleres pasen a ' ocupar -un
papel dos activo, equiparado ·ªº
dos. horries. Significa támén, pola
parl:r. dos nenos -e, xa que 1'ogo,'
dos futuros homes,- a posibilidade de desenrolar a afectiv.idade. ·
En conclusión, rematar coa discri~inación "sexista" nos xogos
e nos xoguetes signifjcará favore- . ·
ccr · un descnwlo ruáis c;omplcro ·
tanto dos nenos "como das. nenas.

rem:
podt
ción

z:enda
·DIA.19

Desde o día nove e~tá .º ª noire, con· eclipses totais •e todo, a
!ua chea, lµa c;fe tolo~, sexa que. ·
nos cntrou, r:nal que ben non
choverp. nalguns que outr~s
momentos e lugares. A _lua ch~a
mantensc até. o sábado, dia de
San Honorato cando na noite
que vai- para o domingo San
Antón, do qu~ .falamos na páxi:
na seguinte, que se viste de fes:ta en tantos lugares leva, tantas rogativas casamenteiras. En- .
rra poi's a lüa mingua'nte de seguer coa· sequedade seguirá o
·fresco .

PaÍas, Becerreá, Morrián, F~lgoso
, do Ca~rel .e ·Mó'ntefurado en ·LuGO; Canibeo, Cabaleiros· e Corte- .
gada en O,ÜRENSE; Cambados é
Goi~n en PONTEV.EDRA.
DIA 20
Padrón Na · CORUÑA; Sárria ·e
Taboada ~n I..,.UGO; Ri<;)s e Vila·devós en OURENSE e Regondela en PONTEVEDRA.

e:

. DIA 21
Chanµ.da, P~drafita e Ríbas ..dú
SÍl ·e Mosteiro en LÜGO·; Manza'neda, Avión, A Gud1ñi ~Out~.-.
muró e11 OURENSE; Guillarei en
PONTEVEDRA

O· TEMPO.
Xa pasaron as pingueiras,
que máis que pingueiras foron
dilúvios, froito de tanta rogativa parroquial ou de tanto cansáncio laico de agardar a auga
salvadora. Pasaron as pingueiras
de chúvia asulagante e 'destroza-estradas e comeza un tempo
seco que .fl.Índa imos ver canto
dura, que non son firmes os
pronósticos por máis que a lua
aguante aínda uns dias e a minguante poida ter complicidade
no asu nto.
·rmos ver como se- acerta o
remate do mes, que se trae frio
pode que febreiro nos traia ración do mesmo, con pouca auga e volta outra vez coa sequedade .

DIA 21
Arzua .na CORUÑA; Incio ·en
LUGO; Maside; Verín e .G ome- sende en 9URENSE; A Go!1x·a .
Silleda
e
Tomiño . .en
PONTEVEDRA.
DIA 23

Gomeán · en LUGO; . Garabás,
Chandrexa e Lóbios en Ourense;

.Pu~eiros en . f>ONTEVE.DRA~ "
DIA 24
Carfiota na CORUÑA; .M ontarte
e Espiñeira en LUGO;· Luintra,
Nogueira de Ramuin e Ribadávia e.n OURENSE; Caldas e· A
Ram.allosa én PQNTEVEDRk
DIA 25
Páramo.~ e Povoa ~e- Broulló.~ en
LUGO; A Merca en OURENSEiArcade 'e Bueu en PO~TEVE
DRA.

FE IRAS NO NORDE
DE P9RTUGAL
.
DIA.19
En Celorico de Bastós.
DIA20
En Pe.ñafiel.
DIA 21.
.
.
En Espinho, Santo Tirso, Tapias
e Cabeceira de Bastos_
DIA. 23
En Fariíali9áo, C:¡¡.'m_inha, Carvalb.os. DIA24
En Amarante,. Marco : de Canavezes, -Vila Praia ere Ancora,
Vizela; Mon9a:c» e V alen~a do
Minh.

F~ Uli& Pi<IU!NO ~NUNt\0

- NUtt

UM.lNl\R\O ~40

.r;s son paisaxes dé Baiona· ~-ás
CORUÑA.- O prfrximo dia 20
ás 8, do serán, celébrase _u nha _ segu~~as, de tipo impresion'is; .
ta ::
. mesa. redond.a sobre "Narrativa
galega - e língua" no Centro
. VIGÓ ·
Fonseca, rúa Fonseca,· 8. o·co.•.
¡
_lóquio está "' organizado . por
· Na sá de ~xposición~ ..i;..do .J:
Edición·s Xerai:s e baixo a di- - · Axuhtamento inaugurouse o
luns dia 10 amostra do "Obra•
r~cción de Luis Mariño estarán
presentes os ' escritc>res Martí- - doirq · Fotogr¡!fko de Vigo". O
n.ez Oca, ._Xosé Fernández· Fecolectivo está formado per morreiro, ·carlas .Casares e Mendez · -ios con, ·como eles din, "dese.·.. xos· de facer inoitas ·causas o ·
Ferrín. ·
mellar posíbel".
o dia ·2 9' tall)~IJ coa ;:;~~ª·
Na sá de . arte da 'Ca1xa de
orgánii_ación e no_l9c~l da Au.Aforras · de Vigo· aínda : está .·
la de Cultürá, na Rua Nova, 30,_ . a berta _a .e:x:pDsicjón. .didá~tica \
pr~sentacíÓn - cti ,n~vé1;'· ,~ c:ie - -_ ~.A..· abstrac~ión .xeométrica".
-Fi:-aficisca Herrera "Néveda". - · ·Na sá .de exposicións da mes- --.No ·acto participará; Ca~bá:llo ·--.·,a . entid;de,-· ~xpón. o -pintor
Cale~o, Cam'ino-"Noi.a, Ferpá11Amando Gon'.l'.ález e na sá li:ne-.
' dez Mariña e. Díai Herrera. O
xa colga a .sua obra Amparo Paact-o é as ·oito do .serán.
checo Temes.
No ptili. "De -éatro a .c~tr"o"
PONTEVEDRA .
expón Mariñas de Maracaibo.
- Nos -saló'ns·do Clubd"JáUtíco
Na sa de exposicións da Caixa - de AfoFros ·. -rovi.ncial_ de - móstr:áse a exposición fot~grá:-- .
·fica _dos traballos ·p resentados
_ P~ntevedra expón ·ú pintor
baionés Cláudio Vasconc<;_llo _ ::ao concur_so. convocado pola
"Caino" trinta cad.ro.s~ ·entre · Xunta do Porto e .Ria de ' Vigo·
con ino~ivo do seu centenário. ·
dibuxo.s e :1.cuarelas. Os prime1J.
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CONCU.RSO DE TRABALLOS ESCOLARES
Patrocinado

!-- NO~A TERRA

p~r

~-

O ~-oSQ semartário, preocÜ.pado desde sempre pola normalización do
noso idioma a todos .os niveis, conscentes de que é desde a escol-a de
onde debe partir máis que nada este lon·go proceso, e taméll'como motivación para que. os nenos participe.11' activam·ente .n a prensa galega,
convoca, .como unha-aportación máis a est~ ance_io, un concurso semanal de traballos escplares, (Comics, reqaccións, poesia, etc.) en língua
galega.
·
·.
·
. Agardamo-s .que r.;>dos, pero moi · espedalmente os escolares e os ·
me~tres, colabore~es _
c on oós ne_sra· tarefa .
. BASES
·-:Concurso de traóalfos escolares,-- (Redaccións, póesias, comics, etc.) pata · alumn~s , de
'E.X. B., diyididos en dua~ cat~ 
gorias, a primeira para rapaces
de 6 1o anos, e' a segunda pa-'ra os comprendidos entre· os
1.1 e os 16 anos.

Aptdo. 1.371

tam~n

de Vigo.

-Os temas e . a modalidade d·aránsé . a .c 6ñecer éadá semana
no noso periódiéo.
'

'

· -0- mellor t:-raballo de cada cate·goria recibirá _un agasallo cow
sistente nun libro, e será puhli- ·
cado nas -páxinas ·de A NOSA
: -:-En cada traballo debe figurar, ·
JERRA.
· o nome,· edade e enderezo do
_:_O.s ' traballo~ . env(ados quedan
seu aútor, asi como o do seu
en pro.príedade do periódico, e
colé~io.
. '
o 'fallo é ·iñapeláqel.
-Os .t raballos d.éb~n~e envi¡r a A · Nota: Ao~ escolares premiados
NOSA TÉRRA, Dr. · Ca~daval,
residentes _f óra de ·Vigo_,· reme21-2.º, Of. 11 de Vigo, Ol.!.a o
saráselles Q prémio por correo.
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-
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~
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« O t~ina d0 traba lle» para ' a seman¡·do 11 ªº· 18 de Xaneiro é "CARTA
A UNJ-IA IMPORTANTE' PERSOA". Esta redacción consi~tirá en que
cada qi:ien escolla unha _persoa que lle pareza importante e lle escriba
u~ha carta.- Agardamos os vosos traballos.
N. l72/ DO 14AO 20 DE XANEIRO/T982
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O . SAN :ANTON

Chourizos, lu~e~ viño, - festa,
romería...
o San Antón. Unha
·gran nube de .fa sirntla o . carni-•
ño para· os centos de persoas que
no" dezasete de xaneiro se dirixen
en. dngleira~, cal · safari gastronómico-popular, cara o· oute1rmo
presididdo pola senlleira cap,ela erguida en _ honor do santo · polos .
monxes beneditinos.
Atrás fka Verin, solit~rio, ca,se
· valeiro, abandonado polos seus veciños, novos e vellos, nunha tarde,
fest~ local, na que to.dos ·agardan
que sexa favorecida polo ·bon tem•
po. · Estamos x"a en terras de Abe- ·
des; ao fondo, pertiño, Cabr~iroá, ,
e como viaxando por alá ;icontece
unha vez ao ano, as récias e- medoñentas penedas do Pozo · do Demo.
que, .en palabras dun poeta .local
.
do sé~ulo pasad.o:
_,~ · · ~ · · ·- ''
· -: ·
·
. . :.- ~ .
··
·.
·
_. ·
de ·bocl:\.s que· i'1melhen o VIQ.o. dó ·, ·sem eflan bruxas, cur:uxqs,~
· país para ap~gar as, ·qu~nturas do
cruceiros. :.
gran· l~me qu.e se defende como
-que esperan ver como cae no
pode das pingueiras de grasa dos
·' infqrno
chourizos que ~ fau .rnxear. _
algun páxaro de c onta
k xente v.ai e ven, sube e baixa,
·.quero dicer: algun crego.
entre as p~nedas, percurando' Ínante~ un- equiiíbrjo éntre-os pronun· As ladeiras do outell-o do ·san
damerito.
s do terreo e 'os efectos.
-Antón, van pouco a pouco, codas libacións. Os nenos bulen e
brando vida nun xeito de lume
brincan xogando cos xoguete.s
fiime, de xente que ·apaña de xes.que . Ues trouxeron os Reis -aínda
tas, de navallas e coitelos que correc~ntem_ente, novos aínda. Meo.;
tan o, pan e ·a fian o espeto; en ·firi,

e

1

e

":..1

Evocacions; resonáncias, ecos carregados
' de connotacions cullurais ou d~ tqpicos e
logares comuns, d~scobridores por veces ao
,facer abrir os olios para unha nova manei- ·
ra de mirara 'e ex.Perimeritar o espácio ar.quitectóRico, ·o espácio construido; . follas
de calendário movedizas que trastoca.p. o .,_
seu orde de- su'ces1ón, rnadalenas .molladas
por Marcel Proust no té da tfa. Léonie dt' volvendo .ao presente os tempos perdidos
dos momentos p_róprios, íntimos. e persoais,
indisoluvelmente atados ao seu esceário, ao
seu. sítio c~ncreto: E o espácio dos.poetas,
nO- que eles van deixál}do aquelas suas im- .
presións ~ estaaos de ánimo que queda~ '
_impregnando os' logares e veñen logo ~poµ
sar en quen agora entra ·n.eles. A visita da ·
€atedral ·c ompostelana , é outra desde que
Rosalia . recolleu no .. seu verso o ritmo que ·
no espácio interno das naves m·arca a sucesión de_pilastras:
-

.

Como _algún dia,
polos corrunchos
do vasto. tempro
vellos vellas,
· ·mentras nomean,
silban as salves

e

(... )

-ª

E na Galiza é,tamén o que goza
de máis fervor s'e gµndo os dicercs
da nQsa xente que busca nel a protección da sua facenda:
San Antón de Xaneiro
o dazasete é o verdadeiro
San Antón de Sa,,;_ Xoan
é un mintirán.

O lugar no que foi ergueita a
capela, en terras de Abedes, ten
si?o lugar de cultos desde tempos '
pre-históricos, poís asi o parecen
atestiguar as rochas con insculturas que serian manif estacións de
cultos mais antergos. Popularmente, estas rochas son coñecidas co·
mo as "mareas de ferradura " dos
cabalos dos "mouros" que vivian
no Pozo do Demo.
A esta romeria era habitu al a
visita dos peliqueiros ou cigarróns
que coa sua vestimenta e chocallos
arnbentaba a festa e anunciaba o
·tempo do Entroido que se prolón·
ba desde o prirneiro de ano astras
. Cuaresma: Agardamos que as fo·
gueiras deste ano topen a leña seca
que estes fogos solsticiais co nfirmen os desexos do refraneiro po·
pular:
o San An tón~ ás cinco e con
sol.

XEDAS

'ARQU·I TE·C TURA DO. FUME

'.

,

séncia, -e, ao pasar <liante das por.:.
tas das· casas era obrigado que cada vec'i ño lle dese de comer.
Cándo non habia ofrecimento
de nengun porco, debía · se~ m'ercado po.los veciños, e odia da festa poxado · para atender os gastos
de atención ao santo ou do lugar
_
a el adicado.
Este costume _alterna co de levar o gand.o enfermo a dar voltas
darredor da capela, Ófrecéndolle .
exvotos de cera para que sanen os
. animais: De todos os animais, é o
porco o que leva t~da a protección do sa.nto coñ máis frecuéncia.
As partes do porco enfermo
son .ofrecidas e o dia da festa, poxadas á porta da igrexa, a~adando
bons précios aínda que se trate de
animais "morredizos". Mentras istras, os éobiz,,osos conjellóns locais ~ to acontece, uns gaiteiros, hoxe
poida que relegados por electróandan-'de lume en·Iurrie como lamnico conxunto músico-vogal, ame. póns "supervisando" o's asados ou
nizan a soedade do santiño de pau
axudando ás mozas inexpertas_na
que,
no interior da capela, entre
arte de asar o chourizo ao tempo
as
tebras,
agarda a visita dalgun
ql,ie os van catando astra fartura.
exv..oto.
Estes rnanxadores ."de moca",
Este santo compite en sona e
son coñecidos nos -arredol;'es c·o aldevoción co outro de Pádua aínda
·cume de "marraneliños de San
que o feito de ser o protector dos
Antón"; póis dentro d~s promesas
animais lle teñá suposto ser men
que se lle. !acian ao ·--santo ~staba a
tado polo Arcipreste qe Hita:
de ofrecer un por.quiño que levaba
, litada ao ~§cozo _u nha chocalliña
Sus ganados et cabaña
ou axóuxeie que ávjsáb~ -a .sua preSant-A 'l}tÓn gu"arde de mal

.

' "amasándoo, mesturándoo _coa sua -dór
(malencónica e exist,e_ncial") ( .. ) .
o, Órgano lanza tristes cramores,.
os das éampanas responden lonx.e
( ... )

e

"Cando an·tre as naves tristes frias
de alto" mural,
·
·· cal ela_s frja, Cfl-l elas triste, ao ser,: dq
(tarde vou.- a .rezai)

( .. .), prox~~tando . a malen~onia sobre. a
.1ínesma envoltur~ pétrea du· edifÍció que d·e .,

•

~

~

•

da

elá quédou empapado como
auga que en
dias de invernia deitaO: as pedras da nave da
Epístola no· Pórtico da Grória. A poesía
non construe o espácio peró sí que o reinventa· 1?11 . re-crea nominando· compiexas e·xperiéncias colectivas, resum íní.ioas nunha
frase que chega a ter o -valor dunha defini• ción . intuitiva e sintética, dun concepto
·transmisivel, dun.~a- categoria e5pacial.
En clave poética tamért, está a troba
afo~tunada de lago Bonet .Córrea, arquitec-

-to gafego en Barcelo.na, .qu!i! ,su.blimou na
expresión fa'a arquitectura "do fume" un
tipo arqu itectónico.:.espacial beq. caracteris-

"'

ticamepte ga~ego (quizais atlántico, nunha
opos1c1on atlántismo mediterranisme que
alguns gastan?). Pap.ini-Gog dábanos notícia dun escultor do fume, creador de efíIl}eras belezas axiña desaparecidas: a fermosura estaba tamén na sua transitoriedade. O home galego non se resignou, pola
contra, ao evaporars~ das formas etéreas
surxidas do primeiro ordenador do espádo,
o lume, ·e /reseguiunas, materializounas en
paredes e ~oberta que as reproduciran. O
resultado é esa arquitectura onde o espácio, matéria e materiaf fundamental, faise
visivel como a pedra, a madeira ·e as tellas

'

q~e o limitan e configuran: velo aí nese
fume azul da leña de carballo, fluido e contímlo a pesar das barreiras dos grosos mu·

ros; rico ainda na aparente pobreza coa que
viste : conceptualmente unitário, por mais
que estea dividido, como acusa a rotundi·
dade formal externa do volume na palloza
do Cebreiro e do Piornedo, na casa do Romualdo de Vilela. O fume, dispois de po ñer
a punto matanzas e castañas, terma das pi·
nas cobertas de colmo <?U tella imprimíndo·
Lles o seu impulso ascensional, a verticalida·
de que o leva a .b':lsca~ o burato no cúmio
par~ fuxir logo ainda mais arriba. O espácio
fala dun xeito de estar, de ocupalo, e
. dunha vivéncia do tempo sen ríxidos compartimentos, tamén fluido no natural sucederse dos tempos (tempo de sementeira,
'tempo de ·colleita, tempo de festa, tempo
·de contos á lus do candil) apenas punteados polos momentos sagros (FAS e NEFAS) do nacemenfó e a morte.
Captar e comprender .estes temas é esencial nun plantexamento de recuperación
dos vqfores da arquitectura popular~ Uns.
valores que non ·se reducen a cualidades de
rnateriais 'e rnpregados de xeitQ tópico (a
pedta, a madeira, a tella, a lousa) ou a aspectos compositivos externos (volume,
- textura, ~or, mimetis"m o, integración), se·
non qu.e deben abranxer _!:amén estas, outras eséhcias arquitcctónic3;s da interpreta·
cióri e re-creación espacial, tan inaprensíveis ás veces 'c omo o mesmo fume, .que só '
nu.n . instante fugaz ·d~ actitud~ contempla· '
tiva, ou na materialización xerada pola in. tuición poética, · cristalizan en visívei apariéncia per,manente.
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