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» París e · mais :Bo.n'n -sobor.. <'.f<¡q:>oríl-·.,.
cio.
.
. ·.. _.·· .füJJ ~ome.nto~ .enque .máis
E - O'~LEST'E' _.':
~
··ta '·e~ta·~·án ~·o · ~:u.gall'ó"da~"eritr~- .·.- .·
Participo u ~n · dous Congre.vale estar · e.ruado.- Momentos .
. . ,. .: : · · :-- -:·. ·.:.- ~ _ · · .· ··:". , ;. vistas que Schm .i dt·, éelebr.ará ,en / .'
. ·- en
~~ .-nota _qu~: hai algq,. -, .sos · cle -Alianza ;Popular 'cóm·o
· .· Un.ha-. ". xunt¿ú1za · .·(~satisf~ctó~ · "f>aris c,ol'.l fy1i~ter_rand- ~-:_mér:c<;>re's ; :
ria" . . P~.ro " .u11ha ·declarad'ón "
·. o . ugrán ~xito ¡:)_ara.a Alianza ~' .·
filáis . que··o viño.'.pará· facer f~:r.~presentante . da sua zona "e
í'menqs " for~e" . que a ·que fora
.d9, ·que ~ál9µ~ H.aig ·eñ--.Bq.Jse_las es·tamén ·do -mun,do dos la-bfegos
.lar á xente. Eses .momentos, os
adoptad_a · unha semana antes
.. tá pofs .1- mitigado.
Estados. "
.·d:a·..-aiegria ~as deda.racions· de- *:' -~ conseguin, no ~egundo Con.:. ..
: ,.-polqs. o ·éz.: ; est~, com~rrtárl~-; d'~',°;'_:_ '. un-iet~/i>0de·ri· 'candó· menos caná:os ·".bocazas": No esta- · greso do par~ido que, tras a
. M. 'CheV5Son. i)h::ipósito 'da ·se- :".· · ~ictera·r que·· os s.e us . ali'~dos se
· ·, ·: ~: ._ tlo es¡fañol ·: hainos .e iñoi bons,
rn'i'fi.a -' interyenCi(m a pro[ ''dos
sión "mfr1· is~erla1 ~_ '_ d9 _ c6~~ell6 .. ~teñ~n ,compro-r.n:~titjó'· polo me-.
· hón- .' sá,·::: nós ·niveiS futboleros; .an(.iconc;eptivos, fose -aceitado
Atlánticc:>, que.·tivo lugar: o luns
nos ao cabo; a _colocar .progresi.'. senón ·tamen n:os outros. A ft'io .seu uso ".
e·n . Bru's~Jas, soqor ..·da ·si·t uación·.. . . ~ament~ : un mecanismo de" sanvei .:gaiego xa ~on §on tan
r~fle'xa ás cfüef.é ñcias '_ -eións c~ntra . \t~rsÓvia e Moscú
MagnÍfico,~..:ate aq~él intre \ ~ er{Palór:ifa
fiecid_os, de.'n'óri se.r a ale~ia de .
de n~ty}ale~~ das"'dl,)'ás: ·xu~tan- ... .'i>ara o -c~so ' !1.o'. que a sitÚació_n
nüiguén · nb Congreso -...usaba -_ .. - .zas; Entre.:o.s, Dei·da"· Común ida- '. " non ' mel lora se en Pol{m ia, üa '
Leri (que non "ca'e . nesta cate~
~''antiheibis
'"e. irácias áo labrede máls os quince da Alianza, a
fortior(' se se agrava~e. Pero
goria) ·ou ·das promesas de: -Pe-·
da
Coruña
evitáronse-·moiliña non pode máis que domearaínda han facer boa falta ' outras
pe Ribas e Sancho .Rof, que
.t os embar<l¡zps non ·. deséxados.
se. Re~lexa taméri o .rexeitamenco'nsultas para chegar a resulta- tampouco ~onman('.os .-Es.p eremos que no próximo
tg dos .gregos. Hai unha semana,
dos.
o delegado de Atenas fara destiANDRES BARROS
fale. do .aboito para evitar se.· D.AC'oSTA · · ·
.guridp qué persóéiros. · .
tu íd p.c:>lo seu goberno por- ter
firmado o comunicado dos Dez.
Barros Dacosta ·colicellaf. · RAMON·.FE .L IX BLANCO
14-1-1.981
· Hoxe,
ministro .delegado por
. d:e· UCB no Axuntameñto de· . GOMEZ_
UN.HA CONFUSA
Pap~ndreu loitou rexamente por
Vigo. Este homiño despois de: ·
REFORMA
defender .o su ponto de vista, até
.ir:- ·peleÍ!grinando · palas redac~ · ~- ' No mesmo libriño anterior
o· ponto de q_ü e as suas reservas
Nese contínuo tecer e deste· ción·s e ·,~misaras da cidade -olí- · están ás deelaració~s dest~ par- forÓn consignadas, e isto é a pricer coqué a Administración Púlamentário por Qurense dentro -:
meira -vez que sucede, nunha deblica asimila a sua própria reforvica ofr~cendo informa!!ión sobre.- a reunión da Comisión da, -do PSO_E, tamén de 36 anos.
.
' claración da OTAN.
ma, obxectivo s~mpre anunciado
Resta que a ~' condena" da lei
Sardiña,- e ni'etendo. 0 seu nome _ :..' . Considera dous momentos ·
pero nunca acometido seriamen- marcial polaca ~ormulada polos_
te (abonde con lembrar o ·fracacomo cabezaleiro e case' COIDO'
importantes -_na SUa vida._Ü prÍ.
'
quin<'.:~
.
evoque
a
"total
reprobaso
da carteira creada para tal fin
se del dependera a salvación da
meiro é a participación nunhá
ción"
manifestada
sobar
do
meslogo-·
eliminada), o ministério
e
pesca de baiXura arremeteu;
manjfestación na Süfaa e o semo
te~ma polos europeos. A chade
Estudos
de Sanidade e Segu1 por· fin;
nunhas declaracións · . gundo ."a ·presénciá no 1 Conmada a u-nha- reunión anti.i:;ipada
rida_d e Social {IEISS) traspasou
"casuais" ao Faro, contra "o
greso dos socialistas · ~n 1977.. da Cohferéncia de Madrid a nivel
as su as fum:ións ao 1nsti_tuto de
caciquismo da _UCD" (con · oÜ~
pois el9 -significaba UJJ. grande
Estudos Sociais, organismo autó· min~sterial retom:a a proposición
tras palabr.as). Un xeito máis
paso cara_a~ liberdades en 'f¡slanzada-polos Europeos.
nomo dependente do dita deparde estar presente, en, candeleipaña ".
tamento, e que en adiante se ha
A alianza atlán.t ica suscribeu
chamar de -"Estudios Laborales
támén a analise dos Dez, segunro.
.
E se ti nón foras, socialisti- · ·.
do -os que "a incapacidade dos
y de la Seguridad Social" .
E non hai máis que ver o
ño, ula as liberdades. Grácias
sis.temas
'
totalitários
para
acei(. .. )
q.ue responde ~cando lle preti só condenaron a V~nade:r- a
tar
as
adaptacións
necesárias"
.
Aínda
con isa -existe a impre·guntan sobar da democrácia __ set~ anos, sehón, .que seria de
poderia _representar .uun grave
sión
de
que
a própria capacidade
que ·ternos coa UCD: ·. "A sua
nós... ..
atentad9 ás relación$ internaciadeste organismo se topa subestipregunta é trascenden'te ·e .e.n
nais". Simplesmente, os Quince
mada e de que, como en tantos
TOM/~S PERE~ ViDAL
d<;:finitiva cz'nguese a plantexar
preferiron denunciar a ''.rixidez"
outros da sua espécie, se siguen
- ¿Qué é España? ¿Qué estamos . O <leste parlamenfário "de
dos .mentados reximes máis que
utilizando como tapadeira para a
· a facer en España?;'
AP, nado na· comarca de Valfalar de "totalitarismo".
absorción do aparato funcional· e
Maravilloso
sen coment.á:deorras xa é de psiquiatr~. Es'- ( ... )
burocrático do antr'guo réxime,
rios. Oportunid-ade de estar )e bon ·r apaz comezoü 'a _ler a
Pero ,Cada país · tratará '.'seguntapando con alguns soldos •e pre do a sua .lexislación", o que licalado...
·
Castelao durante a campaña
bendas as le.altades vivas ao fran mita de xeito singular a toma de
quismo.
·eleitoral. Está visto,- cando hai
XAN CARREIRA GOMEZ
eventuais sancións e deixa como
Se polo menos ao 1nstituto de
:qúe 'citar aos "devanceiros para'·
estaban
os
desacordos.
Os
greEstudos
Sociais se lle pode reco . E parlamentário de AP pola
sacar votos~ cítase, · aínda que
que
estiman
que
o
seu
adgos,
ñecer
unha
efectividade práctica
província da Corµfra; de . 36
non se conoceran antes. .
versário principal é Turquia., fuloábel
nos
seus
.s ervícios á comu.anos e nado en Caban.as. . A sua xoia é cando .di.que é
xiron de xuntarse a todo o que
nidade española, moito nos teNo- libriño do · "¿Quén é · "conservadpr, r,eformista a van- ·
parecera unha 'c0ndena global de
memos que as aportacións -desq-u~n ·no -primeiro parlamento
zadó ". Eu ·xa ~non ·-entendo naPolónia- e rexeitaron todo tipo
coñecidas- á nosa convivéncla
galega?'' fai unhas declarada. Ao mellor a Sabeliña daqui
de sanción. Os ·a lemáns, incluso
e á ci~ncia en xeral do agora de:
cións que- non teñen 1desperdíemb~ixo si. .Xa ve;remo§i.
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saparecido 1EIS~..~on poidan
com'p etir ,.en éali.~ -~~e .e número.
.-O ex.til'lgu ido 1nstitútci .- da Seguridade Social dispoñ-~a _empero
dunha robusta nómina de 153
funciOAários, CUXaS retribucións
e cargas, asignadas ·a o presuposto
da Se.g uridade , ·socia! svmaban
aproximadamente uns 340 mi- ·
llóns de péset~s . anuais. A inten .
ción da reforma parecería, a pri- ·
meiro golpe de, vista, evidente:
trataríase de que as tar(:)fas as- ·
tra agora atribu .í das ao 'instituto
agora desapar.ecido sexan desem~
peñadas .polo de Estudos Sócia is
coa incorporación a..este de exclusivamente aqueles funcioná- .
ríos cuxá especialización ou capacidade non estivera eventua lmente cuber~a polo personal xa
exister:ite no mesmo. Seguindo
con esta léxica, a Seguridade Social debería facerse cargo do res:
to da nutrida nómina do organismo desaparecido, xa que, entre
outras causas, a el pertenecía e
do seu presuposto -non do presuposto do Estado- é do que de·
pendia. 1nformacións · confi denciais sinalan que, non obstante ,
existe xa un proxecto para que,
coas funcións que se trasladan ,
se trasladen tamén os funci onários. Se semellante dislate - uns
máis dos moitos que se com eten
en desaforo contra o diñeiro que
procede dos impostos dos cida·
dáns- chegara a perpetrar se ,
asistiríamos ao espectáculo de
que o presuposto do 1nstituto de
Estudos Sociais, agora estabi lizado en 121 millóns de pesetas, teria que ser atrtificialmente estarricado para cubrir os 340 millóns ·de pesetas devengados polo
personal do extinguido 1E llS. A
barroca solución de transfer ir
fondos desde a Seguridade Social
para . un organismo estatal, pa ra
facer frente ao p~go deses sa ldos
resulta artificial de máis para ser
tomada en conside ración, máxime se responde a conveniénci as
poi lticas e non a necesidades técnicas.

11
nas
pas
víti
circ
vid:
I
vár]
en

1

cía,
osí:
miÍ
qUE

os

fla1

nm
gas
pOl

rid:

ªºqw
tén
ra t
bal
de
liz<
fes

da
má
SA
cia
un

uru

tac
CÓJ

rid
Cm
qw

ció

COl

tar
COJ

(P~

UF

(. .. )

Se segundo din, como mostra
abonda cun botón, sirva hoxe este de exemplo e máis aviso de
navegantes. A democrácia espa·
ñola non será estábel mentras a
reforma da Administración non
se leve a cabo e se alixeiren co-.
. rrupte las e máis corrupcións.
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1allel1ña.
. <"SOLEMNE TOMA DE PO- .
f; ESlON J)EL PRE5~l DEN~
Té DE LA .XuN.TA . AN~
Tt EL .PANTEÓN DE. GALL~G05 lLúSTRES))

XOSE LOI

¿i-í

MAX\ NAS s·,.RO-

. SAL(A

L' EV~NJA~A

A,
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DE: HONRADOS NA .
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iE NON LLE CHEGARÍAN OS DEDOS· DAS HAUS
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·- ~º, ·Ferrol
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. Catro homes mortos no prazo de po~co mais dun mes nas duas empresas máÍs importantes da comarca do Fertol; non
pasaria de ser un titular de calquera diário no médio das_moitas
vítimas que aparecen de cotio, senón conleva ·un.ha análise das .
circunstancías que hai arredor dos acci<lentes euxo resultado é a
vida dos traballadores.
·
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( CCOO, UGT, SGS e INTG );"
Dous traballadores mortos e
vários feridos, un deles aínda - comités de Empresá (Bazán,
Astano, 'Residéncia "Arqui-·
en est~do grave, é a consecuéntecto Marcid e'') e ou tras orga ·
cia primeiro dun e~cape de
nizacións
cidadana-s co obxecosí~eno n unha construción
militar .na., B;a,Z~11Jc..(P~rec.~.~ ser . to .de reclamar,, o' ~e§Jl!O , que " .
·o venres anterior.
·
que algun home deixou aberto
soplete,
e
calquer
muxica
in0
M9~to -máis ~mP~9J.-s-~ -. curi- -- .
fla mo u as ·roupas de todos eles
ha · normalidade relativa nestes . ·
nun ambente enriquecido polo
momentos, é o problema en
gas), segundo ~ a falta dun trasAstano S.A. Facer unha cronoporte rápido, posto que a segu~
loxia dos feitos ocurridos dúns
ridade, moi lonxe de reducirse
meses até hoxe pode dar unha
ao ámbito das Empresas, tense
idea máis exacta da amplitude
que complementar cunha asise gravedade do tema.
téncia e transporte eficaces fóra das mesmas.
Hai xa vários meses, defectáronse nuns homes que ma·
Máis de 8.000 persoas (tra ·
nexaban un material de reves· .
halladores da Bazán , Comité
timento chamado ROCA.LITE,
de AST ANO e demais sensibicuxo uso está xa proibido nallizados polo problema), maniguns países, un problema de
festáronse o venres dia 8 ás 12
toxicidade. ,Lago de conseguir :Manifestación no Ferrol polas mortes ocurridas dias a·n teriores nos~teleiros da ria.
da mañá <liante do INP redaque a Empresa retirase este
. mándolle ao delegado de INproduto, mándanse a analizar
SALUD, un servício de urxénos produtos que · leva, seguen ·
A mediados de de~embro ; 8 ·llador_es 1?-on· podian facer máis
estes
homes a Santander, pois - - no q_i~is fondo siléncio.
cias para atender queimadps,
·
produtores
sofren distii:itos deq~e permanecerá espera.
s.u poñse que ten sustán.cias un servício de neuro-ciruxia e
estagraus
de
intoxicación
ao
canceríxenas. Aínda non se sao· dia 1 de decembro ca- ten soldanao sabor dtms blo- - A pesar do anter-ior, a Di~
·uns meios. de transporte axeibe o resultado das análises.
rec.ción decreta mr "lock-out"
en dun camión que ·transpor- . ques que se- estaban armando
tados, como pode ser un helitaba7
tubos
de
aceiro,
-cun
das
dependéncias referidas, co ·
có ptero, para o traslado de fena _cadea de montaxe~. e que le'Mediado o ano chega a reque·
peso
de.2·Tm/peza;
os
mesmosisto conleva. Inmediataridos á Cidade Sanitária "Juan
vaban- . un tipo de pintura de
parar -a Astano un barco chae
debido
a
que
os
reforzos
da
mente
é declarado ilegal pala
Canal ~jo" da Coruña, para a
-imprimación: Ce-indo surxeu o
mado VULCANUS. · Alguns
baldeira
do
camión
_
eran
moi
delegadón
de Traballo quen
que asemade- pídese a ampliaproblema e pediron. -mandala
homes· que traballan no mes0briga--a
ASTANO
a pQñer·en .
cativos,
arrastraron
a
un
ho'me
ción e mellora de unidades.
analizar, sospeitosamerite, non
mo teñen síntomas de intpxipráctica
o
acordado.
que
resultou
morto.
A
.pesai
cación. Sábese que só hai 3
queüaba unba gota -en to_d a a
Ao mesmo tempo, convo-.
de te·r,. o Comité, reclamado
oÚ 4 barcos deste tipo no
factoría,. te1_1do-que ~pedfr á ca__ Agora estase soldando sobor
couse para o dia 15 ás 7 da
da Dirección un control e remundo e que van queimar
sa suministradorá unha, -cantidos bfogue&, coa mesma pintutarde
unha
manifestación
visi9ns periódica1) dos transas sustáncias tóxicas que
dade (suponse ·que . será da - ra, pero coas medidas ditarrii-portes
que circulan pola facconxuntamente por partidos
transporta a determinados
mesma ??) para facer as análinadas polos órganos corres(PSO E, PCG, EG, MCG, LCR,
toría, non se ten notícia de
pontos do globo en condis~s. Como · cohsecuéncia, o dia
pondéntes, á espera do resultacións de moita lerta. Sobre
UPG e AN-PG ), sindicatos
que se levaran a cabo.
·23 paralízanse os traballos en
do das probas feitas tanto aos
sete dependéncias da dita c-áhomes como á pintura.
dea de montaxe. Ao mesmo
. _O ·dia 28 de decembro, outempo, os dous homes· con :síntro home -d unha Compañia
. tomas máis graves de intoxicaAu~iliar ·de .AST A,NO, .morria
ción están en Madrid para 4ue
. 3 ou 4 ·dias despois de cair n un
determinen as causas da mestanque dun petroleiro que se
ma. Estanse agardando ·tanto
11 ia ei:itregar e no _que · faltaba
uns resultados como · outros,
\ 1'turriinación. Chamada a eñfe:rmeríá-da Empresa para qae fop~ra darlle unha soludón de:
ran un médico e ambuláncia >
_fjnitiva ao problema. A pesar
non aparecen.nen un nen ou. de teren várias reunións oscomités · (-de Empresa e máis . de
tra por estar a Empresa en ré~
ximen·-de fe.stivo, a - pesar de
Segurid_a de), e a . Dfrecéión da
Empresa e dado, que mentras ,haberen . vários cent¿s de - hoos traballadores das : 7 ·zonas
mes tra.baj.lah~9. Quédanos a
sinaladas estaban en paro á. dúbida, polo tanto; do resultado, _caso de que os Servícios
espera · de que dotasen das
médicOs (parte -moi importannecesárias medidas de segurite e complementária da -Supe. dade bs traballos, faise ñecesárioridade)
funcionaran de xeiria
intervención ·do Gabineto
racional.
·
te -Técnico da Inspección, ele
,,,-

-

~·

-

a

Trabállo que dita as nor.mas· ·
As conclusións que se sacan
de seguridade que s·e teñen que -· de tocios estes proble-m as son
· éumplir .para, reiniciar a produben · claras e, como xa dixen,
ción. Postp que a Empresa,
son base para que no porvir os
desde os dias 8
11 de, xanei- diários poñan tras dos titulares
ro, aínda non pux~ra en P.rá~- 'das mortes -ou dos aécidentes o
tica o ·necesário para continuar· porqué dos mesm'os. o , traoallo nas dependéncias
afectadas, xa· despois do · marE M 1L1 o . R_O ME Ro
·cado polo Gabinete,. os traba.

ªº

ASTAN O, un asteleiro con problemas d~ -segur_idade como norm~ perpétua . .
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Novas tarifas de autobuses na Coruña . .

Al
A

Unha IDe~da impopular
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-'No pleno: extraordi.nário '. do pasado lun_s, _día··PJ.ICt:, a maioria de .·~
CIOS, asev.erou_ que a :~uba era ~
goberno no axun~inento .coruñés"proprixo a sqba de tres pe8e- ·
nec~sária dado p a,:gumenfo:
dos custes de . man de obra e '
tas para os autobuses. .muiiicipais. Só falta qu~ a Xunta de Pi:-édos combustíbé-is-: Segundo di~
cios da Xunta de: Galiza - .permítaseme a.redundáncia par_a tü1to
xo, ·a subafoi tecnicamente es- . .
xuntoiro-=- sancioñe as novas tarefas para ' qu~ ~ précio do viaxe.
- ~
nos autobuses mu~i<;jpais custe_ vinteduas p~setas. Un précio · . tudada.
bastá.ri.te alto ·par~ o recon;ido que:habitualménte ·se :fa,i na"nosa . .
cidade, ·p·e ro sobor ·de .todo un précio ao añ~oxo. «ta empresa con- - · M~LESTIAS AO ALCALD.É
· ., ,;
~·.> t ·;i~ . '
1ce_~~~ri~r,ª~~'1'a q:u_ei:l .t?d,º ~e}!~ ·permit~.
'·.... '
' No. transcmso do pleno, o
· Moitos coruñeses non están
en funcióname:nto d'o chaina'alcalde, Xoaquin López Me:.
de ácmrdo ~coa .medida adcfptado Plan· " Expetime·ntáL 1 á~e
néndez, deu mbstras do seu ca. da polos . seu~ representantes. . Transport~e_..-E.st~ c9ñtrn.'a noiá- rácter .aútoritário e da . pouca
Incluso na celebración do debeis riiellor~s~ pero nunca . se voritade de favorecer a transvandito pleno, un grúpo d~ ve:lévou a efeito. De igual_xeito, parénéia na xestión e debates~
ciños ' pertenecentes, na süa
fíxos~ fincapé en qué a empremaioría, cá Federación de· Asosa ·coricesionária ~xplota duas . As protestas dos yeciños, que, .
ch1cÍóns' de Veciños deixou pa- . liñas con. contrato caducaqo, pese a que o número era baixo·
tente a oposición organizad~ á · ademais de non haber nengun f~eron bastante ruído ~ -por
medida. Os veciños congregacontrol do Axuntame.n to so- que todo hai que-dicilo-, mo. dos seguiron ' atentám~nte a se~·
bor d·as ~cantas. Pola sua han~ lestaron ao alcalde que amenasióh e &masaron coa 'sua atituda, González L~e, concellal zou con continuar a sesión a
de un claro desexo' de melfora
da ' PSOE 'e poQénte de servi- . portá cerradá. Áo fin, esta pro-na situación caótica· do transporte ·urbano, ·de· igual xéi~o
que se ·pronunciaron a través
dunha pancarta que desplegaron no palco principal sobor
da ,esixéncia de que se exei:ia un control - sobar da empresa
concesionária das ljñas de servício.
.s •

.• ,

_

l

! ,

- O dictamen da comisión de
servíeio~ contou cos votos a
favor ·da UCD, CD, PSOE, .
PCG e- d~ Carlos Sab.ell Garcia,
o home sen partido oficialmente ·- despois - de que estes
dfas fose apartado do seu vello·
PG, segundo trascendeu . na
prensa. Esquerda Galega, Bl,0-·

'Cii:í'e¡;e: 0 Paftido.-:sa Há'.Hst~(Ga.a=-

. ~ ·"

· Agora parece que tamén ~stará
-na rua, amén de· vários comunicados, á prensa· de partidos
A postura dos · veciños, que
asociacións e colectivos. A im~
·· no~ pode ser defendida de xeipopularidade da medida -en
tp intrasixente - ao . noso enprincípio-como de calquera sutender-, - .ten unha xustifi~a
ba- naide a ·pon en dúbida. E
ción clara. non está regulada a
moi posíbel que as mañifestaparticipación veciñal. Este f eicións se transfo~men en mo vipe-rmite que cando un grulizacións, segundo sinalaron
po de veciños ten que mostrar . fontes veciñais. Sen embargo,
unha postura ou cando ten .ala escasa incidéncia das moviligo que dicer, teña que facelo. zacións falque a medida estea
polo método . adoptado no
senda estudada detidamente.
mencionado pleno ou por ouPero, de momento, a medida
tro sefl1ellante. Ao fin e ao carmmicipal xa tivo as primeiras
bo, teñen dereito a expresarse
mostras de desagrado. Queda
. -·otrsomos demócratas ou hon
claro que a m~dida é impopuo somos-, e mesmo a f armar
lar e que o Axuntamento non
algo de barullo, co debido resparece disposto a acometer sepeto para que se celebren as
riamente o tema do transporte
municipal. Cando menos as
sesións.
Pero ' moi interesante
.
con tas deberian estar . máis cla~
seria tamén que os munícipes
ras.
M.B.
se acostumbrasen a· ouvir.
posta fo~ desbotada e. imp~xo
se a cordura e 'o diálogo. -
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1

1eg9. vota.ion contra dá 'suba
das tarifas, aínda que os s~us ·
representantes, asegura,ron estar a favor qas mellaras sqciais
que recollia a proposta votada.
Estas atirixen ao compromiso
de poñer 'en vigor o bono-bus-e
o ·hillete .re.ducido .para pensió,nistas, xúbila:~os : e · minusváli- ·
·dos antes do un de xaneiro. ·
Os argumentas que ~sgrimi
ron ·os grupos,.da oposición ·baseár.Ónse én que hai
ario foi
debatido ó mesmo tema; qnde
se ',· aprobar.cm . -tanién stibas, ·
. pero '. éoa condición da ; posta .
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DCIOlfAL

A traída de augas,. de~ O Barco
,'

Ull cotte de mangas dp Alcalde .
,.

Eulóxio Gavda, 57 anos, alcalde de O Barco, presidente da Cooperativa..vitivinícoJa "X~su·s
Nazareno'\ presidente da Cámara Agrária lo·cal, vicepresidente da .provincial, diputado . .
provincial, Co~selleiro .da Caix~ Rural, ~embro do ex~cutiv~ our~ns?n de UCD, Comendador
do Mérito Agncola, etc., etc., e o persoerro, hoxe en dm, ma1s conec1do de Valdeo.rras. O seu
nome anda de boca en boca e as suas fazañas e saidas _de tono són o pan,noso de cada dia na
comarc~ valdeorresa dun tempo a esta parte.
' ,
o primeiro de outubro, do atio pasado, ptesentoU; djante da Corporación Municipal harquense o
que xa se pode considerar ~oino un dos proxecto~ máis ~~lémicos na históda re~ente de,,
·
Valdeooras: unha nova tra1da de augas a O Barco, ápadrmada polo MOPU, cons1stente en tomar
auga do rio Sil. O presuposto total: 168 millóns de pese!as.

J

.. -

•

O rio Sil ao seu paso polo Barco. Del pretenden bombear a ~uga da traída.

Naquela sesión os edís barquenses das diferentes opcións
políticas -a excepción, claro
é, dos centristas-- sofriron
unha impresión que os deixou
case sen capacidade de resposta. Só 48 horas tiveron para
consultar o devandito proxecto, de máis de 100 follas, e o
al~alde insistiu en que se tiñan
que pronunciar a favor ou en
contra xa que a. cousa debia ir
a un inmediato corisello de ministros. Garcia Pérez, do
pediulle a Gavela que concedese quince dias para coñecer
máis a fondo o asunto antes
de tomar postura. O Alcalde
non cedeu e someteu o asunto
. a votación.
o· resultado da votación foi
de sete concellais a favor do
proxecto Gavela (O alcalde, ·
cinco membros do seu grupo e
máis Pérez Potente, do PSOEH), tres abstencións (Melo
Ferná.ndez, de CD, Garcia Pérez do PSOE e Atrio Garcia do
PSOE-H) e do'us en contra ·
(Docampo Paradela do MCG
e Herbella Martínez dé CD).

máis de mil votos en relación
ás eleicións xerais de 1979.
Ao mesmo tempo o tándem
de oposición Docampo-Herbella traballaban xa na estratéxia
a seguer para que o proxecto
Gavela non fora adiante. O dia
25 daquel mesmo mes 500
persoas manif estábanse polas
ruas barq uenses contra a pretensión do alcalde de fa:cerlles
beber auga do Sil. "Lito" Gavela, cando os manifestantes
pasa han perta da sua casa saiu
a un balcón a aplaudilos, como
se a cousa non fose con el.
Desde entón vanse producir
certos corrimentos e.le opinión
entre os concellais. O primeiro
tenente de alcalde, Gonzalo
Vega, de UCD, a·quel que dimitira e des-dimitira na crise centrista de maio de 1981 (ver A
NOSA TERRA n.° 166) vai
actuar en adiante como uriha
verdadeira bisagra: segundo de
abordo .de Gavela e, non obstante, aberto a _outras posi- ·
cións. contestaÜrias dos n.emigos:do alcalde. ..

Docampo e máis Herbella
editaron un folleto informati. vo d·e doce páxinas so bor . do
proxecto de bombear ··o Sil,
i
Aqui comezaba a guerra. O
edición costeada ·coa · sua asigdia vinte d~ ~utubro celebránación de concellais, cunha ti-.
.-ronse as ele1c1ons ao Parlame.n- . · rada total de 500 exemplares. ·
~o Gale·go e no Barco gañaba
:o PSOE ~~gú.ido de."M~an'ia ·Po-·~<. " . ·~Naqueles .dias ·volveron co:pular. ·A UCD, que pasaba a
rrer fortes rumores de que Ga:ser a terceira ' forza, perdia
veia ia ser cesado poio seu parO ALCALDE APLAUDE A OS
'SEUS DETRACTORES
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de veciños "Porto da Barca" e
, O alcalde, no seu tumo;leu
"Calabqgueíros';, re·curso ,este
un f eixe_ de f ólios -:segundo
último á.poiado por 1.235 fir- . certas versións preparados pÓmas das cales 18 foron deses- , lo aparellador municipal-~ lou
·bando o· p'r oxecto ·e desartetimadas finalmente por entrar
o fólio que as contiña fóra do
llando, aparentemente, os. ar- ~
prazq legal.
gumentos contrários. Os _recursos foron votados en conxunOs recursos, sustancialmen~ · to. Estive~on -'ª ·favor da' torna
te·, atacaban tres ·pontos do ,: en consideracióñ dos mesmo.s
proxecto:· a calidad e da · auga
Vega Pérez; da UCU, Herbella
do rio Sil, o ·alto presuposto
e -Melo de Coalición Democráda. obra e o ·précio..fü:ial do lí~
tica. ·Atrio. Gé;trcia -do PSOE-H
,C¡üido elemento serviqo- aos
e :0.<iGampo. .~ Paradelo ·do Mo.- _
:Usuários ao ,tempo que _se afirmaba ·á existéncia doutras al- · viménto· Comunista de Galfa_a.
Ademais do alcalde, . votaron
ternativas viáheis.
en contra dos recursos os seus
compañeiros de grupo VergaUn temporal de chúvias .veu ·
ra, González, 'R,amos e Rodríen apoio do alcalde, arruinan- . guez, García Pérz do PSOE ·e
do as instalacié>ns da actualPérez Poten'te do .PSOE-H.
traida no rio Candís. Vários . dias pasaron os h~bite;mtes do.
ALCALDE, DIMITE ...
Barco sen aúga ou ctin mínimo
abastecim~nto non potáber
· Indignación ·unánime eta o
Nesta .situación · topábanse o
sentiinerito comun dos espec. martes dia doce de xaneiro,
tadores daq uel pleno que se
dia sinalado por Gavela para ·a
xuntaron fren't e a'o consistório
celebración do Pleno da -Corao remate da sesión para"agarporación no que seriari estudadar pala saída dÓs concellais e ....
dos · ·os. recurso!) · presentados · c'antarlle as cúarenta aos que:
contra o proxecto do ~OPU.
apoiaron a Gavela. . ,
Na pr~nsa.'.. pro.vincial daqueles
A G¡;ircía Pé.rez ,os setis pródias, o titular da alcaldia anunprios -compañeiros militantesciaba que non se esperasen saldo PSOE apretáronlle o nuo
presas que todo "estaba atado
da ·garabata e fixéronlle un see ben atado" e que as :reclamate na camisa. Aos edís centriscións
serian
desestimadas.
tas chamáronne· de fod o até
tido, en vísta
impopulari·
q
ue, . ao final, sa:iu GaveÍa pro, dade da sua xesti6n municipal,
texido por mémbr9s da PoliSESION MULTITUDINARIA
refrexada nos resultados. ~foi
cia Municipal. Os conct.e tados
DO PLENO MUNICIPAL ·
torais d·o 20-0. Ningµén despediron 'sua dimisión a berro
menti u xa riláis os rumores.
· Uns 300 veciños de todos
aberto, mais 'el non se inmutou
os estratos sociais concentráCINCO ALEGACIONS
siquera até o ·intte que xa perronse
aquel
serán
no
salón
de
CONTRA O BOMBEO DO SIL
plenos e nos pasillos da Consi~- . to da sua casa (que se topa
perto da Consistorial) cando
torial. Gavela cumpliu a sua
Dando cumplimento ao tráarreciaban
os-insultos contra a
palat>ra. Os recursos nen semite legal, o proxecto de Ga'
.
sua
pe_
r
soa
e os recoidos porquera foron lidós . . Houbo . un
vela pasou a exposición públimenorizados de toda a sua fa. turno de intervención dos conca1 para reclamacións, durante
mília, Gavela virouse sobre a
. cellais, sendo a máis interesanun mes. Nese médio tempo,
marcha e fixo ·u.n visibel "corte o do ·tenente de alcalde
n un cine da vila, Herbella e
,
te de mangas". Grácias aos es·Gonzalo Vega q u~ . ~.li~o que
Docampo convocaron unha
forzós dos municipais a cousa
"un sesenta por cento da pÓ~ · ·
asamblea informativa á que
non P.asou a m.aiores.
voación da .vila está en contia
. previamente tiñ~ invitado ao
Ao dia seguinte os comentád(} . proxecto" para logo engainxeñeiro ·redactor ·do proxec~ .dir que no~ tiña f!láis remédio
rios en toda a vila apontaban a
to, Alfonso Rasilla Buhigas e
que os yotos favorábeis ao proque cambiar a sua postura,~ que
máis ao alcalde : ca· fin de que· fora favorábel no mes de outu- - xecto Ga~éla f 9ran coinprad_os
defenderan a sua ·posturá.· rrencon favores ou mesmo con carbro, e poñerse ao lado do po.- te aos argumentos ·descalificavo,. que amosaba a sua discon- , tos é, ademais, é .anunciada
dores da oposición. Non se
unha nova manifestación conformidade nas 1.235 ·firmas do
presentou n~~gun ·dos <lous. O .
.
tra- o bembe.o- do-Sil e pala direcurso veciñal. , O púolico ·misión do alcalde pata 0 do·seij.or .RasiÜa ·po~ terllo .p~oib.i
aplaudino., .. cous;i . que puxo
niingo dia 24 de xaneiro.
do ·a·sua superior:id~de e Gavenervioso ao señor :Garcia Pé:.
la, porque naqueia hora ia _ xan~
rez~ do PSOE,'que lle pedÍti ao
En Ourense. ·capital, impretar . co . Gobernador 'Civil · un . alcalde que man tivese o orden
sións. recollidas : en fon tes sol"bote1o" na localidad~· de v ·i- ·_ ;µa sáa"ou· qué manife~tacións~- ventes insistian-en que Eúlóxio
lanova, in\rjtado polo · pdáneo,
como , esa p_odian, dalgun xeiGavela será defenestrado da aldaquela conceHal centrista da
to, coaccionar' aos concellais.
ccildia de O Barco antes do prinova fe>'rnada, Xosé González .Tamén houbo unha .gran ovameiro ·-domingo . de febreiro .
Qonzález.
¿Será certa esta .h~pótese, por
ci(ni para . Docampo ·Paradelo
outra . banda moi extendida néi
Cada u.ri .pala sua banda, fó- . cando anunciou que "ainda
vila barquense? ¿Ou tera.ra_zón
ron presentados· cin~G reCUl'- ·que os recursos foriin desestiGavela ao dicer que a él non o
··sos ·contra o proxecto. Os firmados, o seu grupo ia seguir - bota 'nen Deus'?(: O~ tem.po o
mantes foron: MCG, AP, PCE,
loitando para evitar a execu~ ·; dirá.
os cinco concell.ais · centriStas_ dón desta impopular iniciatiXAN CORBEIRA
· dimisidn_ários : e a,s Asociación.s . V(l"
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CONSELLOS Á

A república do .Sa•vadór
en.:Guerra Civil
·r

O Goberno ' de M: Reagan acaba de aprobar un aumento de catro
veces máis dolares á Xunta -Militar efe Napoleón Duarte (O Salva-.

dor). Desta maneira a Xunta Militar cÓnt;i coa· axuda ·de técnicos e.
·de abunda~te armamento de orixe ainqui. e.Cómo é posíbel ~unha
· intervenci.ón tan descarada de USA ·nos problema~ inte!nos dunha ·
República independente·?
r ..

e

" E, público o .extermínjo de labregos de dirix~ntes re.vql~~ior;iá- _,
.ríos no Salvador ·-levado ~diai:iamente a cabo pola Extrema Dereifa e a complicidade da Xµnta. , Son xa uns 30.000 os mortos, 11.000 en _
. 1981; alguns me<;li~nte procedimentos ·salvaxes 'de asasinafo brutal. - '
· Pero de '200.'ooo refl!xiád.os tiveron que abandoar o país ante.·o pá.. · nico ·d esatado ·polos iricontrolados. M~ntras a X unta .Militar acos~ .
~s forza,s populares, non é ,capaz de impedir as matanzas realizadas
por diversos extremistas, e as represálias da Xunta desbordan todas
as canles legais. A 20 Gn. da capital está instalado o Frente de li, beraciqn~- fórmano vários grupos revolucionário~, principalmente o
FOFf (F .r ente Democrático Revolucionário) e o FMLN (Frente Fa~abundo Marti de Liberación Nacional). Con este exército de suble,
vados está a guerrilla dispersa pola nación.
Que este. enfrentamento. armado. ,n on é un caso r,e ducido -senón
. que afecta a toda a povoación próbao a división da mesma lgrexa
Católica. Nun bando militan bispos-como Mn. AparíciQ, vicepresidente da conferéncia episcopal salvadoreña. Este prelado visitou
· USA para denunciar aos g~er'rileiros; abenzoa os helicópteros ian- ·
quis utilizados pota · X unta e trata de .impedir que os bispos americanos apoien totalmente aos sublevados. No extremo óposto están
sacerdotes, relixios9s 1e c1r1istiáns .de base que seguiro-;, a Mn. R~me
·ro~ hispo asasinado en 19801. Este$ militan no F,r ente de Liberación
ou na guerrilla. Na ·busca dÚn centro imposíbél' estaba Mñ. Rivera,
sucesor de Mn. Romero. 1ntentou sucesivamente acercarse á Xuntá .
e conseguir o apaciguamento, ·p ero- convencido da violéncia éxis-tente, hoxe denúncia á Xunta e esíxelle que negócie coa oposición
revolucionária u·n alto ao fogo.
·
·
Ante isto compre adoptar formas de axuda ·real ao Salvador. Sen
dúbida que os · refuxiados precisan de soco'rfO-s alimentícios etc.,'" .
que dentro do país a povoación civil atr~vesa u nha circunstáncia de
deterioro, pero nada pode ocultar a e~isténcia dunha guerra civil.
Dun lado os cidadáns salvadoreños que piden. lib~rtade e ele'icións ·
libres, doutro unha Xunta Militar protexida por USA, culpábel de
repr,esións masivas, ilegal. Do_u s exércitos enfrentados·.
1

Non nos parece correcto- que unha preten~idá asociación de · axu~ ·
da ao Salvador q~eira ,e n Galiza monopoliza·r ela só a axuda e mesmo ataque a quena leva dirnctame!Jte aos grupós sublevados v.g. aó
Bl¡;que Revolucionario_Popular do FMLN. O exército do povo pide
· axuda, necesita to·do canto esixe unh~ contenda violenta exercida
polo imperialismo. Axudar ao Frente de Liber·a ción é axudar á humanidade en busca de paz . .Galiza lembra.ben !I angúria dos anos da
guerra civil que encheu de asasinados as cui:ietas das nosas carreteras. O Sal~atdor necesita ·axuda e aili o povo loita pólá xustícia. Non
·caben ~eias .tinta. s nen ,mediatizacións nas presta~f~i:is.
.
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TROULA"

.MESTRES PECHADOS
NA SUIZA

· , · Automóvil. 1ncluso fqlta _papel
májs elemental).
A nosa organización de estudanComo espectadora ' afeizoada . ap .
tes denúncia o feito esixl'ndo tamen
.-~Desde o peche ·na igrexa (ás 7 da
teatro galego, adoito facer unha pe.ª dimisión d_o Delegadq; e protestaJlilañá) no que nos atopamos, r:nanquena critica da :obr~ que acabo de
mos palas recentes subas das sub·dámo:svos · unhas letras a xeito de ·i·n.ver, pra que. q"uede con_stancia nas
vencións ao énsino privado, men .
. formación da nosa situaCión.
miñas anotacións-persoaes.
tras os centros estatais de F .P. estan
Nós ,somos aqui, na Suiza, profeesquecidos polo Ministério e o G0 .
'
.
sores de EXB coa misión de ensiñarPero hoxe sintoine ancixada e
berno Español.
·lles aos emigrantes galegas e non-ga queró que estc;is. an9tacioos fáganse
0ueremos que se deixen de sublegas a llngua e cultura españ_olas.
púbdcas polo s~guihte:
vencionar ao ensino privado e que
' Realmente, contar.vos que os nonon se nos engane dicin90 que 0
O teatro gal°ego, acaba de dár un · sos soldos aquí, na Suiza, aínda que
material está a chegar. Estase a x0 .
pr-imeiro paso cara: a sua desintegradoblan os que paga· o Ministério de
gar co noso futuro e nós non 0
cjón'~ caso de non rectificar.
EducaCión español, non chegan a
aceptamos porque queremos sair
ser nada mais que o de u·n peón ben
técnicos e non par·ados, o ensino es1sto ven a conto ·tras presenciar o
explotado ·e, que debido ao cámbio,
tatal ten que est~r máis apoiado; eslnovo espectáculo? . ·do grupp
os salários son máis baixos. A difete é de todos, pagado cos impostos
TRÓULA, titulado "Tres". Nel em. rénéia. é que quen fai isto non é a
de
todos :
!pregase o idioma .castelan .sen nen'empresa privada máis explotadora,
A
dirección do centro ten que
gunha razón que o :xustifiq_ue . ..
senón a administración púpli.ca Es- . por máis disciplina para que non sepañ'ola que, pola sua mala organilsto é o máis· gra-ve, pois, o idioxa roubado o material por maca rras
zación, non teri previsto reaxuste
que en · todo caso son un número
·ma sempre foi bandeira do teatro
monetário compensatói-io da f lutuamoi reducido.
galega, e reflexa o ponto de decación das moedas .
. ' déncia dun·ha agrupación que semAsamblea de E.R.G.A.
pre pareceu defe.nder os valores auOnte, sábado, e para· defender os
do
Centro -de F.P-. do Meixu eiro
tócton~s caso do "Velorio", ou de
nasos dereitos, un gr"Upo de 28 mesun trabailo. perfecto "Anastas" e
tres pechouse no Consulado de EsSOBRE
aínda . tamen, anque en c0sta abai. paña en Xenevra. Outro grupo de
ANTON VI LAR PONTE
xo, "Pedro ·Madruga"_
29, nunha igrexa en Berna por 24
horas.
Benquerido director:
Neste "Tres", os ACTO RES, con
Hai outras accións previstas, e xa
maiúsculas, nen aparecen, só son
No núm. 171 do periódico que
vos teremos informados delas no
· homes que pasan polo esceário; un
vostede dirixe, aparece un artig o na
. posíbel.
esceario sorprendente nun princípio
contraportada adicado ao centenápero que .fatiga até o abúrrimento rio de Antón Vilar Ponte, firm ado
Vaia a nosa comprens1on como
ao ver correr cortina tras cortina,
por Marcos Valcárcel. Pois ben , ao
galegas uns, e todos como constatasen ton nen s9n, nu11 alarde só-comremate deste artigo cítaseme a min
dores ensinantes, para os compañeiparábel a unha· tenda de vendas por
para dicer que Antón Vilar Ponte
ros que · na Galiza levan a cabo un
retais; por suposto estes homes nen
pertencia á tendéncia conserva doensino comprometido e galego, revocalizan nen interpretan.
ra do P.G. Ouero aclarar que isto é
presaliados por faceren o que se deinexacto e que eu xamais dixen tal
be facer e tamen a nosa solidaridade
O único· aceptábel, os músicos,
cousa. Na miña tesina dexei cl aracos seus plantexamentos.
iollo! non a música que interpremente sentado que Antón Vilar
- Constatámosvos a ··experiéncia
tan, mal cons~ruida, muy mal cantaPonte era un home de esquerdas , recantonai suiza, na que cada grupo
da
pc;ira colmo metída cun calza~ .
pu.blicano, laicista e que gozaba
dor nunha hi~tória onde es~uecen
étnico (~- son catro neste pequeno
ademais de gran predicamento nos
. que Pierrot nunca poido ser médipaís) utiliza a sua lfngua n.o ensino.
meios obreiros (e cenetistas) da Co·-co, porque na ·comédia da Arte, o
ruña. O que pertenecía á tendénci a
M.ª
Xosé
Reí
Reí
médico é outro persoaxe e non po-·dereitista
do PG non era el, sen ón o
e dazasete firmas mais
den mistur~rse.
seu irmán Ramón Vilar Ponte.
lema, Su iza.
Marcos Valcárcel toma a infor·
U que acabo de ver é un paso
mación
do apartado referido á Hisatrás, é nÍ.oi grande, no desenrolo de
tória
Contemporánea,
incluído na
SOBOR
DA
SITUACION
Troula, gr4po que-.se dice profesioH.ª de Galiza, editada polo Frente
nal, e que . parece non ter en conta
DUN CENTRO DE F .P.
Cultural da AN -PG, obra do hi stoopinións . .q_ ue notaron nos anterioriador Barreiro Fernández. Este re res espectaculos¡ "xentes que son
Ante
a
caótica
situación
donoso
sume
con acerto a miña tesina, pe·
pero que non estan", lexprícome?.
- centro de F.P. queremos levará luz
ro, por un erro de imprenta, apare·
pública o que sucede no MEIXUEl Unha rapé,iZa declame .que uforon
ce Antón no canto de Ramón . Eu
RO:
va/entes cos nuos inÍ:egrais, estaban
xa aclarei esta cuesión - que co nsi·
A finais de outon{) e princípios
guapísimos", e que "'a música enrodero importante- na crítica que do
de decembro os alumnos xuntámo.: · llábamé dantidade'~. Eu pensaba
devandito libro fixen na revista Man
nos e·n asambleas para dar so 1ución
· que si istó era todo o que "Tres" lle
Común, pero como queira que o
ao problema do, material e infordába·· ao púbrico, non tiñan razón ·
trabucamento persiste, véxome na
marn9s ben do porqué deste caos.
de ser . tantos esforzos de tantos
obriga de clarexalo novament&.
anos' e de tantos grupos.
Fumos deica Pontevedra para faXavier Castro
. lar co Delegado e recibiunos o ·
Santiago
fNo nome do. teatro -galego,
Coordinador; dias mais tarde infor"'f ro.u)a, rectifica, que é ~e sabios!
.móusenos d~ que chegaria o mate- ·
Rogámoslle aos nosos comurial a finai~ de decembro. Ao comenicantes
que os seus escritos
zar as , clases atopámonos sen el,
-Luisa Veria. Fa~iña
non teñan máis dun fólio e mépromesas como o primeiro ano. Acdio de 32 liñas, para .poder darA Coruña.
tualmente só fan prácticas as ramas
lle máis dinamismo á páxin.a.
de Peluqueria e. ElecÚicidade do

Empresa Xornalística· Editora .
• Promocións Culturais Gal~9as S.A.

Consello de Administración.
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Francis.co Carballo Carballo, Xoaquin Acosta Beiras, Manoel Maria Fernández
Teixeiro, Santiago Esteban Radio, Xosé Paz Rodríguez, Felipe S,enén López
. Gómez, Cipria no J!ménez Casas, Xosé ,Luis' Fontenla Rodríguez, Cesar Varela. ·
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o Panteón tle Galégos Ilustres~ o Presidellte
toma poses1on
!

dan-

esta.
sub.

,
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presente ·nun maior número
Seguindo coa traxectória que encetaron as instituciól_ls autonómicas galegas ao marcar como data · lega e ·o utro do Partido C~mu
delas. Os repre-sentantes ·da
dasesión inaugural do Parlamento aquela do 19 de Nadal .por dicer que coincidia co aniv~rsário da
nista de Galiza.
xuntanza dos alcaldes en Santiago no 1932, o dia vinteun celébrase no;Panteón de Galegos Ilus- ·
coalición .Bloque-PSG manifestre~ do Convento de Santo Domingo, sé do Museo do Povo Galego, a to:ip.a.de posesión do priffieiDESACORDO
taron e$tar á espera do que dero presidente da Xunta Autonómica: .Ceremónia_n~n !11º¡ lo~ga na q~e se ten pensado que pronímNo que se refire áó portavoz
cidira a Mesa , que ten previscien discursos, de. arredor de·quince minutos cada un, os pr~sidentes entrante e saint~.
que ha representar ªº Grupo
tas, como. ilosíbeis solucións
para decidir o critério a seguir
nas s~sións ·máis na Xunta de
..
á
hora tle eseoller ªºrepresen,
...P or t avoces, os parl ame:q,t anos .
·
.
; ~ -n1
PSG-·
t
·
.
·
..
~ tante ..d9 -grupo . ar de.. sometelo
"u.o n og_ueenen presen. .,
,,_.
' d · ·· h ·= . ; !,... ',~- -d
·
...,ff a ·votac1orr:..entre-·os 'Seus co:rrr"ª o un a proposta
e que es-. .
_ t
N
d
....
.._ .
·d d
·
· · ponen es. on · po emos co11j;e f m;a. elex1 p- e,.xeito rotatI-i t. --1.-=-· -··1 . . .. , -, ,. ~" .. d" ~~ t _f·~
"'.:'é.
·
· ,·.
ar -coa opm10n uo 1pu aao
"YO entre as tresforzas pohticas . d. "' p
"" c· G
--. 'A. ·- 1 G
. .
.
.
.
o
, nxe
uerrerro, por
mtegrantes
do
grupo,
pero
esta
t
·
d
·
·
E
:'k · 1
.
.
,
a oparse e viaxe.
pos1ue
oferta
fo1
rexe1tada
palas
out
·d
·
.
· .
que es a semana se ec1:d a cal
tras duas
h a ser o en•t,eno
· -a seguir
· · a, h o· forzas,
- . qlJ:e
, ·· estiman
. ,

e

sair

es1; es1stos
:>

que
seirras

1

ne ro

J

•

qdue 0 grupo est~ > constli~mra de ~eguiar "o funcionamento .
..
o por tres opc10ns . e e1to- ·•: ';;'-:r . t'
.
.
, ues e grupo.
raIS diferentes e que, polo
..
tanto, . c~da unha delas . te.tá
MEILAN GIL,, DESTITPIDO
q_ue "contar -cun tércio .do
tempo que · lle _.é orresponde' -~
Dentro das transcendentes
ao · grupo, sexa cal sexa -o · decisións do - Oonsello de· Minúmero de diputados -. cos . nistros celebrado o pasado dia
15 e en~e os,nomeallJ,en~os de que . ~onte. ·Es,tas ~ran . fü~
altos cargos militares e a rutiposturas _ que . se .mantiñan
nária
suba do mínimo §alário
irreconciliábeis á hora- de PElmínimo,
inclueuse a déstitucharm.os a edición é segunqo
ción de Meilán Gil como · pre:.
nos · manifestaron, tanto Bau:.
·
·
sidente
do Banco de .Crédito
tista Alvarez por parte 4a coaTodo -parece..indicar
Agrícola.
lición nacionalis~a cgmo Camilo Nogueira de EG. O primei- - que hai que int~rpret~r esta
sustitución como un paso
ro manifestou non ter recebimáis na caída-en desgrácia do
do nengunha contestación ·á
diputado coruñés cuxo futuro
sua proposta por parte de nen·gunhá das outras duas forzase . político dentro da UCD non-se
ve . nada'. claro e que.é posíbel
dixo que., asi.as coJsas,. estaba
.
-.
que -vexa concluir o seu defeá espera do ·que decidira_.a Menestrámento no congreso prosa do PJU"lamenfo ao respecto,
d~ qpruña do se-u ,parvincial
o . seguñd"o asegurou non es- .
tar disposto a encetar nengun- ~ tido, a lJCD que párece qu:e
Abside de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela.
busca unha solución á. sua pe~"' ·
ha negociación_me~~as os do
da de imaxen eleitoral en GaliBloque-PSG non se mostraran
'
za, aproximándose mái$ á de
A p~inieira _com·isión que se
ao que terá acudido á misa dos
dispostos a aceita! o reparto
O saínte, José Quiroga Suácosntitue foi a de incompatibidías 25 dos meses de Xullo.
do tempo do grupo.·entre· tres . AP ,a quen tan bon resultado
rez invitou á ceremónia ao Mille deu ·a ter Goma cabezaleiro
lidades, . reunida o dia quince
"xa que, se nos baseárarños en
nistro de Administración TeFalta agora saber se, cando rea Fraga. Parece que tenta aproe máis o vinte nos baixos do
áitérios de proporcionalidade,
rritorial, Rafael Arias Salgado
maten os actos protocolários e
veitar a situación para .buscarse
Pazo de Raxoi, é .posfbel que
falaria sempre o Bloqúe-PSG e
as referéncias á história, os disás autoridades relixiosas e mio liderazgo galego da UCD e
despois da celebración desta
pareceria que todos -éramos ·da
cursos entre paredes húmedas _
litares de Galiza e máis a reque vai camiño de conseguilo.
última · xuntanza, a é~misión
mesma opción"; apoiou, adede anos e ricas en arte, haberá
presentantes do resto das "coVoltando ao tema do pÍ'.incíse auto-disolva ao rematar o · mais, a sua tese co argumento
munidades autónomas". A
pi9,
o da toma de posesión poalgo máis, se as institucións
seu traballo. Pero quizais .º inde que . o seu partido sacara
composición da Xunta parece
lo Presidente · da _Xunta, hai
autonómicas sairán dos ·muterés máis grande qué · teña
máis . . votos que a. mit&~e -dós
que aínda vai tardar en coñeque sficer que algun grupo poseos,e dos claustros p.ara se endespertado esta comisión non . - que consigueu a coalición c,o
cerse oficialmente darredor
lítico
parlamentário, na antefrentaren ¿e de qué xeito? ao
sexa debido á sua finalidade
que -sé considera, aínda seguindunha semá de quince dias. O
víspera do acto ·aínda non tiformigón e ao ladrill?, á frábi- ·,, que, a simple viSta, se pode cado .critérios ''estritamente pi:oña recebido as · invita~ións, o ·
ca é á escola, á Gaiiza de hoxe;
lificar como-de tr_á mite, senón . porcionais'~, 1?-º direito de con·
hermetismo do Presidente a
que demostra que a · Xunta
se continuarán as dilacións te- · a que é nél? _onde se está a ditar ·con máis tempo e máis reeste respecto é total, ao menos
Pre-au't'Oñ"o1;ñ1~a.... '·segue. a 'conen publico.
·
ledirixidas e o uso etéreo da !ucidar a loita que existe den- . preseritatividade que o de un
servar
o funcioriamento que a
retórica moribunda· ou se se · tro do Grupo Mixto · por ver
quinto ~o que' se lle. asigne ªº
caracterizo.u
deica o remate .
Deica aqui a· intención das .
mergullarán dalgun xeito · na
qti~ tip·o 4e representación se · grupo.
autoridades da autono~ia, de
realidade do país.
ha adoptar,, tanto á· hora das
Polo qtie respecta · á reprelembrar a história ·-non se sasuas intervencións nas sesió'ns / s~ntación nas comisións, ó par- .·
be aínda se de recuper.ala- ven
d~ Parlam~.nt_o éoíno á de d~i-. lamentário de Esquerda Galega
A PRIMEIRA COMISION
dir
cál dos parlamentários que
mostrouse máis disposto •' a
REUNESE NO PAZO
quedando 'ben patente na eleiDE RAXOI.
o compóñen o ha represe1itar- ace'itar critérios proporcionais
ción das <latas, dos edifícios;
na8 distintas. éomisións. Com- ·''sempre ·q ue se 'admita a miña '
velai ternos ao presidente .toDe momen'tQ, os órganos da, pre lembrar que ·este grupo _foi
postura no tema do reparto do
mand9 posesión ao carón do > autonomía, ccmi'o aínda rión
tempo asignado ao grupo,., . e
_
c
onstitu~do
en
conti:a
daopi.
Panteón dos Galegas Ilustres
teñen
experiéncia
de
funcionaniói:i
.
él
os
sel.is
corripoñentes
e
.
.
tendo en canta que o grupo
.
, '
no mesmo lugar onde a bon se-mento ,. reúnense moi de tarde
que· está formado por tres 'parque cont~ con meirande númelamentários ~~ coalición Bloguro, el que tanta amistade , en tarde, e,n pázos ·e de prestaro de diputados ,ten m~is posi- q ue-PSG, un c!e ~sq~erda Ga· ten cos galeguistas históricos
do;
bilidades materiais de estar
e
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Citroen, San Mai;dn, C-ongreso da

INTG·

Estamos sen dúbida nÚnhas · datas das. máis importantes de
itodo 'ff ano .en c~nto ao mundo laboraJ se ·refiren. .
Nestes días comézarise a negociar os convénios'nos principais ·
sectores, construción e metal sobre todo, que són os que moven
ªº meirando número de traballadores e os qúe·marcan, en parte,
a dinámica do que van se as outras negociacións;
.
.
Este ano está ·o A.NE para marcarlle o teito á uns ft:aballadores mentras que outto·s~ coas centrais que. non-.o firmaron ao
. frente, pretenderán reba.sar este listón.
""'
·Por outra .banda nesta sem.a na tamén se vai dar un feíto fundamental para o 1sindicalismo e o mundo ·obreiro g~lego. como
é o I Congreso da IN_TG que marcará sen dúbida a dinámica sin·
· ·· .
·
. -dlcál naciOnalista para os próximos·anos.
. ''A~· esperanzas · de que o
ANE reduciria a con/Utividade
laboral para J 982 non se van
cumplir", manifestabp._ un repres~ntante· de CC.00., unha
d~s centrais que firmou este
acordo, xunto coa UGT. Por .
outra banda, representantes
das centrais INTG CSG que
non aceitan este acordo din
del que 'só e unha forma de
cargar unha vez máis sobre os
obr~iros a crises do cap"italismo ao mesmo tempo que tratan de apuntalara unidade do
Estado". ·
Estas declaracións poden
dar unha idea de como vai discurrir. o panorama sindical en
canto ªº convénios se · refire:
UGT aceitando o ANE total-.
mente, mentras que CC.00.
de Galiza se dá conta que os
obreiros de aquí non "van _tra·gar", como nos dicia· un sindicalistá, pero aceitando ·formal.mente ese acordo; xa que lle
ven imposto asi dende Madrid·.. ·
Pola sua. banda, INTG . e CSG
.~ tratarán de loitar contra del.
Estas duas últimas centrais
tamén · tratarán nos sectores
que podan de conseguir "convénios ·. nacionais galegos" .co~6 paso importante para unha ,
·, · d d
d'f
. , ·
d mam1ca
propria
,· ~
.
. . a · as as 1 erenc1as nac1ona1s con outras
par t es d o Est ad o.
·
q ue vai· es O u t ro .d os t. ero.as
tar -sempre sobre o ·tapete das
negociacións sindicais, -xun: tamente cos .salários, que inentras as centrais firmantes do
ANE aceitaran os topes impostos po'r este, as centrais galegas
esixirán un aumento iguaJI ao
~oste 'aa ·vida- é o da seguridade no posto de traballo. Tema
que -a bon se.guro vai utilizará
patronal para tratar de rebai~- xar · óutras reivindicacións da
parte social.
. Asimesmo os obreiros trata~
rán conseguir en moitos destes
convénios unha · redución das
horas de traballo a 1880
anuais, i~dúindo o tempo que

e

G
fü
Sl

D

·teñeri ·que parar para-"torriar o
búcadillo".
óutro dos temas importantes, sobre todo nalguns sectores, é o Q.os sindicatos amarelos promovidos ,pola -patr.:onal
que nalguns ·casos, como xa
pasou en "Iridugasa'; en Vigo,
firman · o convénio sen ter a
. mínima representación na empresa: De seguirse a prod ucii ·
.isto, como paso u tamén o ano · O~ represe~tantes da INTG e CSG ei:i Citroen durante a asamblea celebrada odia nove en Vigo.
· pasado con UGT no . convénio
se perdan máis de cen postos
sen que haxa un control efectigo antes de facer asambleas
da construción en Pontevedra,
de
traballo. Unha vez máis os
vo
por
parte
de_
ste
dos
tempos
cos trabª1ladores para discutir
9s enfr~ntamentos p.o den ser
tra
halladores
· pagarán a falta
· o convénio, este año négase a
das cadéncias. Todo isto oriengraves.
de
planificación.
facer ditas asambleas, como . tado a crear un excedente de
. CITROEN ou
A xente non se aclara moi
propoñian INTG e CSG, as· ra-persoal para, prévia unha ·reguA CLARIFICACION
ben~
"Cervezas Mahou" quere
z§ns que aducen,. segµndo eslación temporal, facer unha
DO SINDICALISMO
conseguir a hexemonia no
tas centrais e que eles teñen
definitiva.
mercado estatal <leste produto.
que representar o ANE. ·
Agora
yenlle
de
ser
aprobaEstase a debater :'o convéUn mercado que ten bastante
· . Asi; -_ co~s forzas divididas,
da unha regulación de emprenio máis importánte da Hisdesatendido
é Galiza. Traer
·convénfo do ano pasado
go de 75 dias para o ano oi. tór-iq de ' atraen en Vigo-", seaqui
os
produtos
desde as fáque non se cumplíu, empezase
tenta e dous pola Delegación
gundo palabras dos represenbricas
españolas
ten
que ser
as negociacións.
Provincial de Traballo. Dita retantes sindicais da INTG e ·dá
_
O
ponto
fundamental vai esbastante
costoso,
asi
e todo
gulación f oi pactada p~la UGT
CSG.
seica
queren
comprar
a
fábrica
tar,
segundo
paree~, en que á
o panorama está mais . ou empresa lle ·interesa que se e o SITC.
"Skol"
de
Valencia.
Sen
emTamén neste rpesmo orden
menos como todos os -anos por~ "
:prorrogue
o' convénio para asi
bargo queren pechar a fábrica
de cousas se está rexistrando
estas datas, 'só que un pouco
levar a cabo . unha ~estrutura
de Cervezas "San Martín" de
unha automatización crecente
peor.
Ción -de plantilla o ano que
Ourense onde controlan o oinas cadeas con novas robots.
·Se prirneiro foron os "Pac- ·ven, polo que, segundo os .retenta
por cento das accións.
Por
outra
parte,
din
que
sobra
tos da Mo~cJoa", logo o
"A · d _ M
"
O que pretende "Mahou" é
presentantes
sindicais
das
cenxente
e
traballan
de
noite.
- A~r 0 · ~rc9 ~- agora ·
? - trais galegas, "o convénio este
que os demais accionistas, enLago está a represión que
0 que e pon as c?r ap1- ·
·
tre os que se atopa a Caixa de
é
unha
lo
ita
a
·vida
ou
mor
te
aumenta
dia
a
dia,
os
chivafos,
sas aos traballadores e o que
f . ·
·h
·
t
·
11
Af orros de Ourense poñan carxa
que
está
en
xogo
o
posto
de
a
poÜcia
paralel~,
os
despidos,
a1 que a1gun as cen raIS e
f .
" ·ald
· d~ "
~ ·
tos
nesta empresa, pero os restrabal/o".
(os
quenon
admiten,
aínda
agan o c o go r o a em_
·- ·
M d ·d d'
ponsá
beis ourensáns din que
coa resolución favorábel de
presa,
xa· que- en
1se
·
·_ a n
.
CATRO PONTOS BASICOS
non
fai
falta que hai outras scimaxistratura) e outro sen-fin
q~e. non se pode superar eses
lucións.
Unha delas seria , se
de feitos que teñen sido de-.
-Os pontos básicos que van
teitos.
cadra
fabricar
cervezas
nunciados ampliamente neste
levar estas· centrais á negociaNun primeiro tempo ~ra -0
"Mahou"
e
distribuir
tamén
periódico e que fan d~ Citroen
ción van ser catro :· control por
SITG- sindicato ai:narelo c-r eado
esta
marca
para
Galiza,
pero
isunha empresa onde a repreparte do Comité dé empresa
en Gtroen polcYSr. Corral, poto
non
parece
interesarlle
aos
sión é singular.
síbel conselleiro de traballo da do t~mpo e do rendimento.
mandamais españois que deXupta; o · que' estaba. dur(la_d o .Instaurar un rendimento tope
ben bter outros 'proxectos oculCERVEZAS SAN MARTIN:
a ·esixirlles aos traballadores.
e a outras · ce":otrais · do outro.
tos inda que eles os neguen.
NADA CLARO
Cuarenta horas .semanais d.e
Logo, UGT, por arte dos aéorEstes mesmos responsábeis
dos de- Madrid pasou. tainén a · .traballo (librar os sábados) . .
ourensáns afirman que a cerCervezas "fylahou", que ten
pactar coa · patronaJ acordos - Aumeñto dos salários segundo
veza "San Martín" é de exceo 82 por cen das accións da
que xa fo.ron superados no · o índice do · cust~ -da vida.
empresa ·ourensá "Cervezas . lente. calidade e que a fabrica
marco da fábrica~ ·
Todo istb · ven dado porqué
San Martín" d.i que a· empresa · 'é rentábel.
· Este a:q_o, a división é mei- · a empresa está .aumentando o
Todo parece unha manobra
non é viáQet Afirma tamén
rande:· CC.00. por obra e grámáis
das empresas capitalistas
tempo 'da éadénci~ da cadea" que a cerveza é boa.
cia do abrigado cumplimento
para asi fabricar máiS coches
Estas posturas, que debian ·que, como sempre, é pagada
do ANE non aclara a sU:a ·po- · en menos t~mpcJ', escravizan~,o.
polos que non teñen nada que
ser p.ntagónicas, van traer. case
·sición e, un sind!cato tan amr
aos trab~lladores m_áis e ~máis,
seguro, qÚe a empresa peche e
ver: polos ,traballador~s. ,
·
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AGAE~, ~COS¡\L, FDR/ FMLN

Un lie ·de. axudas
A axuda a .un PºYC! ·que está-a soffir tanto .como o do. Salvflaor p~rece. q~~ ~une':!- ~~ber~ s~ ·t ema de polémica: e as
masacres que está a presenciar o chan de Centroall?-érica non son ~o niái~ ateita.do .para facer sensacion3.J.ismo, ;..
-- a non ser que se queira cair no macabro, pero a re~idade é o .qu"e lles ·te~tar.émQ.~ cóntar.
_..
Segundo nos declaraba o representan.t e oficial do Frente .Pemocrático Revohicionárlc{para o istado Español,
Galiz~ é ó' único sítio do mundo onde xurxeu unha orga·n ización aparentementt;}ndepend~nte-adkada a recabar .
axudas para o povo do .Salvador~
___ ··. -.
.
.
.
.
Esta organización é a "Asociación Gallega de Ayuda El Salvador" e ven sendo . phx~cto de controvérstas desde a .
· sua fundación, desde quen a considera como unha organizacÍón indepe~dente e:Jjpni~n!tária a quen eré que-é un
·
submarino dunha das ramas da Democrácia Cristian~ do seu ·país, hahoch!: uhh~ gai;na de opinións.
o Frente Democrático Revolucionario non a recoñece e parecé ·que, ainclli.· asi;~José,,Alfredo Medrano, o -seu
promotor, sigue tentando demostrar as suas boas intencións e punha xun~nza qti~ ~antivo con repre_sentantes ·
do FDR en Santiago hai uns cantos dias, ameazou con de'clárar..Se en folga de (ame para demóstrar até onde estaba
·
disposto a levar a loita a favo! do-seu pov-0. .
.
· ·
De momento a a~eaza non se cumpliu, e parece gue seguirá no seu labor de recoller axudas,para o se~ povo, fin
- . para o que declara ter conseguido nq~ptío pas.:3:<10 setec_én~ mil p~setas.
'. P.. - . ;
-.
.... ,
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A. O. A. E. S. precisa cubrk -wrios puestos d~ trabajo en su organiza.. •
clón en toda Oaliéia para ampliar sus actMdades.

..,do• •

y CUOTA&
. , c«ll' lhodo• o tt'ov•• ele

n

SE OFRECE: Trabajo fijo en base a exp_eriencia y efe<:livldad. salario - .

_.. "'( CAJAS DE AHORRO ·

<l comisión,

s•NCvv

bonlficadones,

cr ONES

CUl'SO$

de formació.n a cario de IUilLA-

PUBLICAS GALJCtA,

ascenso según áptltude&

SE REQUlERE: Edad mfn.lma Z3 aftoS, estudios universitariol o eq_iñ-

valente, dedicación exclusiva, d~aeos de trabála.r y
puesto de trabajo estable, ambos sexoit.
·

is os
falta
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AGrlVIDAD: Expansión y amp~ de divenas ~ ~
dales, culturales, rela.ciones públicas, capblcipn de ayuda,' etc:

Asociación Ge.llega de Ayuda ~_El. Sal:vQ.dor

ante
raer

·em1rica
' de

AREA D.E TRABAJO: .Emplazada en su- corre&pottdiente ~
residencia, a nivel de OaJ.icia y -a. nivel de ~-F.spafta. "

~·:

no

; fáser
odo
1rica

~
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Carteis como estes aparecen ao carón das nosas ruase son mostrada. actividade de A.G.A.E.S.
Igual que cando unha cruel ditadura oscureceu o ceo da Península
Ibér·ica os barcos transatlánticos se
encheron de homes e mulleres dos
povos do Estado Españo l que fuxian cara aos paises irmáns de Latinoamérica, cada ano, cada vez que a
crueldade se ceba nos povos de
América do Sul através de bandas
paramilitares, dos e rpós represivos
e das oligarquías autóctonas daquelas repúblicas de todos estes a un
tempo, ou de estados máis ou menos claramente postes ao serví cio
dos intereses norteamericanos, os
barcos e máis os avións vóltanse
en cher de carne de exílio, pero esta vez en senso contrário. ¿E 'qué
pais do Rio Grande para o Sul se
pode dicer que estea absolutamente lonxe desta situación?
A crua realidade destas situacións
vense. pondo de manifesto patetica- .
mente no Salvador duns anos para
acó. Hai .algo máis de dous anos e
ca.n do a atención de todo o mundo
e~taba · posta na lo ita que contra
ditadura da família Somoza levaban a cab~ os Sandjnistas e~ ·Nicarágua, comezaron a chegar a unha
Europa que quizais tiñan idealiza- ·
da, os primeiros fuxidos dputra si-·
tuación 'que non era menos dramática; "á sombra dos de.s lumbran,tes
acontecimentos · nicaragüéhses co~e!;a~a a falarse das organizacións
poht1cas 1 gucrr111eiras e de masas do
Salvador. As catorce familias da oli- ·
garquia daquel pais, a sua estrutura
~ocial e política ~mp~zaba~ a .ponerse dramaticamenté ·de moda ao ·
tempo que o povo se 9rianizaba ~ a
rcpr~sión taníen o ·~facía como· demostra ·o macabro -rcconto " d·a s ci-

a

1

fras de mortos e desaparecidos que
aparecen continuamente nas páxinas dos xornais.
Dende que comezou o que a
Xunta que goberna o pais, apoiada
pola oligarquía e mais polo goberno
norteamericano, ·considera como
unha insurreición, · e as organizacións, que agrupadas no Frente Democrático Revolucionário (FDR),
representan ás clases populares, como . unha guerra civil de liberación,
calcúlanse en máis de trinta e dous
mil os mortos que se teñen producido nos enfrentamentos. Nos campos de refuxiados controlados polo
.f DR atópanse na actualidade máis
de cen mil persoas e nos que están
baixo a xurisdición da Xunta darredor - de duascentas mil, unidas estas cifras ás dos salvadoreños que se
refuxiaron nos países veciños, estimadas en mais de trescentas mil,
completan· os seiscentos mil refuxiados producido_s pala guer~a do Salvadpr, recoñecidos a princípios de
ano polo Alto Comi.Sá.riado .das Nacións Unidas.

zacións política.5 e to~o tipo Je
institucións. A segunda destas funcións desenrólana mediante o · xa
clásico sistema dos comunicados, os
contactos con organizacións, a intervención en actos públicos etc.,
pero para levar a cabo a primei.ra teñen moito máis problema porq'4e,
ao non teren o poder elles moi difícil introducir no interior do país
o que poidan conseguir. ·

Para solventar ese problema, as
axudas adoitan ser canalizadas a tra-·
vés de organizacións humanitárias
que teñen a confianza destas organizacións e a benevoléncia, en casos
. dos gobernantes. 'No caso qtie nos
ocup<!, as organizacións recoñecidas
polo FDR son a Comisión de Qereitqs Humanos de El Salvador
(CDHES), o Socorro Xurídico de
El Salvador, o Centro de ln_vestigación e Acción Soci~l (CIAS) , e · a
Acción Ecuménica de El Salvador
de Axuda I-Jumañitária (ACESAH). '
O ant~rior -en canto á axuda. que
adoita ser coñecidá como "hurnanitária", pero, adema.is, hai qúe ter en
conta que o Salvador é· un pais en
O LIO DAS AXUDAS .
es.t ado de guerra onde a_s organiza~
Desde a instauración da Xunta
cións populares teñen tomado as
armas e que, polo tanto; buscan no
Militar no p9der e sobor - ~e 1todo
exterior apoio materi.a l e diplomátidesde que comezou a guerra aberta
coa declatae-ión da "Insurreición ·
co; ~ quizais sen ter en con~a isto
1
Xeral", o ·F.D R ,e stableceu tepre- . sexá. difícíl entender a m~;taña que
en Galiza se ten ·armad@ en torno ao
sentacións oficiais por todo o rimntem~.
__
do; unha' 9cstas ~tén a sua s~ en Ma-',
drid e cumpl~ . primordialmente
. ¿QUE 'E AGAES-? .
duas func.~óns: recabar todo tipo de
Practicamente d~sdc o infcio ·d·o
axuda para levala ao interior e servir ·
de cont4c,t o entre a gucrr.ila que ac- . · conflito salv~doreño a. vangarda da
solidaridadc con aqµel povo estivo
· _tua dentro do país centroam·ericano
representada-. ¡:>olos chamados coe máis a opinión pública, · as organi-

SAL (Comités de Solidaridade con
Amfri~a J,ati~a} qu.e -..xª' ·_e.r:;an .pre--7
existentes esq~e funciona,n C9-J1. Jl}ái,s , 1

ambuláncias

e ··filáis profesionais

· .. g~e pod_e r ,enviar ao _interjo_r do seu

. ~ís _ofrecendQ . coi::no 'garantía .. ,0
menos .~cfiv~da~e en. tod_a,s as no- . . e'},tr_egarl~e togQ o .re~auda~o a orsas .c idades; _estes c.omit~s jiicluen : gf,n_izacións" hunianitárias recoñecina~ sua~- filas a un~ bon ~'Úme~o--d~; . !las pq1o bélixe'ran.td. exiliádos . latÍnoatneríCa~os,-. sobol' ' e -. •
_._ .
~
de todo e~ Santiagó~· e" coni:a~ -·éo .
-ACUSACIONS ·' apoio -~ctivo ;dalgunha cirganización:
O pro<::eso JlOn estivo nen · está
de esquerda.. O seu ttahalló desenroexento qe polémi<;a e de sospeitas
louse deica agora,. basicamente, nó
.ma1s.. ou menos verosímeis por
entorno déstas .organizaci6ns e máis
unhas pai:t_es C,on respecto• a outras
nos actos públicqs. fsto., máis ou
<leste complicado asunto. ·
ffifno~, :f,~P mesi:np .que ·.Sq¿ede en ~ ' o ·s COSAL_ ac~sá.~ ¡a M~dia~o e
todó o Estado.
m'éhs. ~ AGJ}~-~~. d~:.~b\d~~ú ·a intePero velai que en Xaneiro do ano -, reses ocultos -e din no poder expli'.J ~asado_ apar~s.e .p~r _Santiago .un salcárense o prixe da fÍnanciación pavadoreño que· ao mes seguinte t.e n
ra Ó'labor q·~e· de'se~r9Iou· d~urante
concedida polo g·obetn~ 'ciyil da Cotodo o ano pasado -no que,' aparte
ruña a legalización dunha asocia- .-- dos ·contactos con todo tipo de insción que se define ~o~o "De carác- - titucións,' contratou _persoal e adeter benéfíco-social, sen ánimo de lu quireu edific'ios; tamén o acusan de ..
ero, apolt'tica e_ independente" e cuno-n ter enviado ao Salvador nada
xo propósito é '.'propor~ionar asiv
do recaudado xa . que ~ FDR, non
téncia social, médí.ca, . sanitária e alten notícia de que-nada enviado por
fabetizadora entre os sqlvadoreflos
esta asociación teña chegado
inmáis necesitados"; o seu nome:
· terior do Sal.v ador nen ª<?S campos
"Asociación Gallega de Ayuda .a El
de refuxi~do~·-· Medrano deféndese
Salvador" (A.G.A.E.S.). De contadicindo que es · cartas dos qué pardo 'comezaron a aparecer artigos~ na
teu. para rnalizar a sua.laboura proprensa (trinta e n_ové deica ·ágora) e
-veñen de máis d!-1n millón ge pesedesdé aquel tempo referíronse á
tas que tiña aforrados antes de -chesua laboura cinco . programas de ra- · gar a Galiza, e en canto á finalidade
dio e catro de televisión.
do que ten .recaud:¡i._d o nas ·campañas
- Algunha . 9ficina da X.unta non
que levou a cabo, afirma telo invertardou en recoñecer á nova instinitido na organización da Asociación
ción~ e os seus contactos c~n algue máis en papel para darllé publicínhas institucións ba~cárias parece
dade; ·en todo elo declara ter inverque non- oíreceron dificultades.
tidas setece~tas i;nil pesetas.
· Axifia se foco, esta · organización,
Po la sua banda, Medrana acusa
cunha sé na rua Santiago Guayaquil
aos COSAL de non levar a cabo
de Compostela, e · comeiaron a apaunha laboura organizativa coerente
recer of(!rtas de ti-aballo para. estue de estar a copiar as suas iniciativas
dantes licen_ciados en paro como as
ademáis de non ter ben informadodo cartel da ilustración; despois do
ao FDR.
verán abreu unha nova sé en Vigo e
A .SITUACION ACTUAL
chegóu a ter máis dunha dúcia de
A.G.A.E.S: , -é · con ela o seu propersoas traballando e cobrándo e al~ .
motor · ¡:>arecen estar pasando, sen
gunha en periodo de formáción ·Reembargo,, por momentos difíceis
laciones Públicas Galicia; no marco
apesar de ·que parece que están· a
dunha actividade realmente inusu.a l
ponte» de conseguir alguri donativo
en ·organizacións <leste _tipo .
por parte dalgunha entidade <;redití
cia. Parte dos traballadores que
COMEZA A POLEMICA
_.
- contratara Medrano abandonár'ono
E logo encetaro:r:i
aparecer as
e ac(lsanci de ter intencións pouco.
suspicácias; sob0r de todo por parte
claras; actualmente.,. traballan con
"dos C.O.. S.A.L. que sospeitaban das
el catro p-e rsoas e pare~e que as di- actividades e máis . da financiación
ficultades para lles pagar teñen medas actividades ·de José Alfredo Me.drado. Por se esto fora pouco, o
drano que --é o promotor de todo, o
.fDR móstrase menos d!sposto que
que vimos descrebindo. Os comités
nunca a darlle o seu recoñecimento
acúsano de non terse integrado necomo entidade autorizadá para reles e máis de noñ estar disposto a
cabar axuda e solidaridade co povo
canalizar a axuda que recabe ao tra~
"Salvadoreño en ·guerra; agora que
veso do FDR. AGAES contestara ·
acaba de conquerir o recoñecimendaquela. gue 'non- lle'· entregaba· os
to dos gobernos francés e mexicacartos e materiais recolleitos ao
no, o Frente afiinzase como repreFDR por non estar dacordo coa loi- .
sentante do povo salvadoreño e
ta armada que este levaba ~ cab'o no -> conta con máis autoridade para defalvador, sen embargo roáis tarde, no
cidir en ctiestións corno esta que,
mes. de ·outubro pasado, sólicitoulle - dada a situación do povo salvadorea aquel que a recoñecera como "orño na que ~ sust;entan', non poden .
ganización de socorró . roxo ". 9
ser calificadas máis que de "doo~o
FDR respostoulle di'cindo qtte "des~
sas". · o representante ·oficial do
poÍs de facer a11eriguacións, tanto
FDR para o Estado Español <lecla·no interior como no exter1or do narábancis "non negamos que poidan·
so país, non obtivemos inform~ción
existí; entidades adicadas a recauneng;unha da existéncia nen do re- . fiar ,meiOs materiais ' ou de calqueira
coñeciment~ de AGAES como instipo para axudar ao noso povo pero ..
titución -~umanitária adicada a re.ese señor; o único que fixo deica
.coller e ·can~lizar axuda para o pavo
agora foi estorbar". Asi están as
salvadoreño'' polo que lle negaoa o
cousas ca.ndo José Alfredo Medra no
recoñecimento aq · non poder garan'ten traspasado xa o campo de actizar que ··o . que r¿collia como axu- . tuación que nun princípio soli~itara
das ao' pavo · do ~Salvador fora che- - ás ·autoridade·s ,· administrativas e
gar a el.
- pensa ampliar as actividades da AsoJ .A. Medrano· sigueu, non obstan:.. ciación a todo o Estado.
.te coa sua iniciativa facendo xcs-tións pata conseguir un número de
L. LABAN DE 1RA
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De cotio aP,arecen nos méios de _comunleación -de Galiza ar- _
tigos ou declaracións de comentaristas Oú personalidades polí. fica-s, nos· ·que fllosofq_n sobar .do conserva<:fUrismo dos labregos -

ball'ed,o, son al'guns dos innumerábeis feítos que veñen tirar por
terra as teses de que conservadurismo ou tradicionalismo é
ig1,.1al a moderación e plantexa unha nova hipótese na que'o ra. dicalismo se presenta como c_o nsustancial_á sistemas cultu,raisl\

identificandoo coa ~oderación nas -su as actitudes. O transfon - do é sempre o mesmo; a descalificación de plantexamentos políticos radicais de cara a eles por alleos a sua idiosincrásia_ ·

· tradicionais basados en situacións de subdesenrolo, aínda que
queremos aclarar que radicalismo non s~í'.íifica necesariamente

J·

vio)éncia., a pesares de que ·en moJtas ocasións tora utilizada
polos labregos, pois tan radical é u11ha folga de fame como
ur,iha bomba, tan radical é o negarse a pagar a cuota empresa-

O equívoco desta argumentación atópase na confusjón co.n- _
- ceptual entr·e -sistema de valores e organización cultural con
comp~r tamentos _e conductas, e mentras que o '!esplr ito ,con-_

-~~ L;--_rial d~--SSA

~por certo seg~é s-e~ pagal~ gran cantidade de
. - x-ente)_ como emprendela a paraguazos coa guárdia civil. Ó ra~ dicalismo ten tanto formas activa.s como pasivas e mídese so.
.
bor de todo por contraposición á moderación, que no caso que
nos ocupa adquire un significado de ambigüedade, de vacilacións, de "nen arres nen xos", de promesas que non se reali-

servado~,,- .é produto dos primeiros as respostas moderad~s ·sofi -::i·•
efecto dó-s segundos pero en · ningun caso son concep:tos sinó: _
nimos-ou correlativos.
- ·
· ' -·._-..
-

.

-

~

: . !'>

-~,-

- Efectivamente, os labregos, son mais que c.o riservadores, tradicionais e evitamos o primeiro término p~las 'c~onnotacións
políticas que supón e_que poden inducir á erro .ao .identificalo
• co~ opcións cie ·dereitas e isto, aqui, non é o ca_~o-:.-.
i'f.i.

--

-

_.. ,_

--

'·

(que

Na maioria do campo''·'g~leg~;.danse Úns r:asgos ·claros d~ or-ganización ·s ocial tradicional: . unidade de~ produc;ión .é consu-

de ci
ron a
ven di
moi E

A hipótese plantexada fondaméntase aquí na teoría de que
precisamente a perpetuación desa organizac'ión tradicional na
que viven os nosos campesiños (produto dunhas relacións so, ciais de produción inxustas, cuxas conse~uéncias máis notabl es
son a sua probeza económica e a caréncia domáis mínimo be-

PAR(

-=--/ nestar social e os labregos son conscientes de quen é o culpab le

prive
en 1
quís
Vila1
prof

to, ·forte co-ntfol- social;· pensámé'ntó mítifo-máxico, asi como ...
unhas institucións nas que a família é a unidade básica baixo ·
unha aut_o ridade patriarcal. Agora ben, esta situai:ión ciase por uns motivos determinados que. n1os condUcen ao ,colonialismo·,
ou á dependéncia para quen gastan de _e ufemismos, condicio- nante fundamental na evolución económica e sociq-política galega causante do subdesenrolo . :d.o naso agro. Oeste xeito esta
soiedade agrária de. rasgos tradicionais atópase nun contexto
nacional que como tal sufriu unha opres_ión _hi~tórica, á vez que
era eia a quemáis padecía as consecuéncias.

dito) entra en contradición coas medidas de "progreso" tomadas desde as distintas esferas de poder e que na realidade no n
son outra cousa que agresións aos labregos, pois agresión é
todo aquelo que se faga no _c ampo sen contar coa participagió n
e o protagonismo dos seus habitantes, e dita organización tradicional constitúise nun bastión contradelas. Oeste xeito, as
grandes empresas -privadas exprópianlles as terras pra facer em-

Somos conscentes de que este sistema cultural . tradicional
está destruíndose pala introdución do capitalismo no agro, cu:
xos efectos máis relevantes foron a emigraéión dos xóve_nes labregos que, á sua vez, veu condicionar esta desintegración cul tural. Sen embargo e de momento, estes xóvenes-viven fora da

balses, minas, autopistas, fábricas contaminantes ou urbanizacións e os poderes públicos quítanlles.as escalas, as farmácias e
todo tipo de servícios públicos pra concentralos nas vilas máis
grandes. Os labre~os apegados ás suas terras, aos seus lugares,

sua terra e que,n permanecen n~la SOfl os ·seus maiores, os que
precisamente cQ_nserván máis 6-s valore.s tradicionais e os que
·hoxe por hoxe, aínda non ignorando a influéncia da emigra': ción e dos emigrantes neles, contan para calquera acción no / pasat _os libros da 'nos-a História pra ollar os innumerabeis lenoso -campo.
vantamentps labreg-os, c;ontra o ·poder. Os explosivos mítines
n_o prirñeiro cuarto do presente século de Ba-sflio Alvarez e os
Por todo isto, -bs comportamentos e respostas dos nosos .la- bregas non somente dependen do_seu sistema de valor:es ou da
-extremecedores -poemas, sobar dos labregos, de Ra-m ón Casua cultura tradicional senón tamén do mar~o xeral no que se
banilla~ non foron · mafs que a expresión oral e escrita do senatopan inmersos, de economia de mercado - oaixo unlias relatir xeral dos agrários da época. Pe_ro en anos máis recentes e na
cións capitalistas de produción -que actuan dun xeito ~etermimesma a·c tualidade, os -e'nfrentamentos dos labregos continua-

ás suas cou,5as, resolven a contradición repostando dun xeito
radical xa que, por outra banda tampouco eles entenden de negociacións, folgas convencionais ou permisos para manifestarse, efecto tamén do seu sistema de valores tradicional.
Segundo o dita a acción radical no agro é coerente cos desexo,s e necesidades dos labregos galegas aínda que se extendéramos isto aos doutras partes do mundo con similares características, Ollaríamos como as suas c<;mdutas de cara ao poder son
sémellantes. Concluímos, con Eric Wolf, de que é o intento do
campesiñado de continuar na sua tradición o que lle fai ser revolucionario.

ron. Castrelo d_e Miño, Campobecerrós, Mazaricos, Port?de'meuros, _Baldai.o',-Baiea, As Encrobps, contra a SSA, parrpquias
coutadas pola autopista, SigÜeiro, e hái uns dias s~mente, Car-
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ver si
co11tE

lismo ten a sua eséncia en arranxar as causas desde a mesm a
raíz, en feítos e non palabras, en soluci_ó ns concretas e puntuais, en posturas claras, en medidas drásticas contra situación s
inxustas, na entrega total a aquelo que se defende.

mo, _a _terra como b.a~eJundatr(ehtat·escas9:s ·s_ervícios, ·iiramen- to;·1·e'l'áe-j~ns ._pdmáña_s;~~ndugá~f€i: escasái\iíterenciaci6h soc ia·1~ ·- -· --",
sblidaridade mecánica, pouca movi!idade social, status adsc~i -
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Ag
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rril, é
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culpa

zan, de parcheas, de consensos e pactos que sempre favorecen
aos de arriba e nunca lles solucionan nada aos de abaixo, ·de, en
fin, andarse continuamente palas ramas. Mentras que o radica-

-

nadó en G~liza marxinándoa nun subdesenrolo ag-rári~ endém.ico. E a experiéncia histórica' destas ~espostas está mo.i alonxada da moderación que sosteñen alguns. Non hai máis que re- ·
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Ameixas de Cárril

Como_sacar diñeiro ao:': Est3.do

....

Agora que entra unha nova .Xunta xa comezan os noyos apro~
veitados a zugar da Conselleria máis feble e controvertida até
agora: ·a de Pesca.
.
'
Asi, o Patron maior da Cofradia de Pescadores· da Vila de·Ca-:rril, do municipio de Vilagarc;i_a de Arousa, falaba o pasado dia
trece dunhas perdas en ameixa de 1.000 millóns de pesetas por
culpa da contaminación producida polos vertidos no . Ulla.· ·

A manobra das bágoas para
ver se algo caia do Estado foi
contestada de seguiao polos
responsábeis do Plan Marisqueiro en Vilaxoán que sairon
ao paso das declaracións do
Patrón Maior, Vicente García
López.
Non houbo nengunha caste
de cálculo, nen siq u era baixaron aos seus próprios libros de
vendas e a cifra .d e perdas foi
moi esaxerada.
PARQU ES PRIVADOS'

A pretendida mortandade
por contaminación das augas
deuse somente nos parques
privados de Carril, que están
en mans de elementos caciquís de Arcade, Cambados e
Vilagarcia e mesmo un dos
proprietários máis forte · é- a·
"Industrial Marisqueira" de
Vi!agarcia, empresa na que
traballa o próprio patrón
maior.
Segund o algunhas informacións, estes parques de cultivo
son os maiores potenciadores
do furtivismo en todas as rias,
xa que se surten, maiormente,
da cría que os furtivos Hes levan. Non hai mancha de cría
que se descubra e sobre a que
non caian os furtivos para venderlle o produto a os inrlustriais de Carril.
WLA A CONTAM1NACION?

. A ~ofradia acusou aos orgamsmos de non . facerlles caso

cando pediron as análjses para
deter~inar a contaminación.
En concreto, ~ sen citalo, acusaban ao Plan Marisqueiro. ,
A realidade, .segundo estes,
é que quince dias despois das
martes masivás de marisco foron pedir que se fixeran as devanditas análises, de tal xeito
que lles era imposíbel aos técnicos determinar qué pasara
con anterioridade, polo que se
negaron a fac.e r os estudos das.
augas en relación co asunto da
mortandade.
·
O curioso é que o Patrón
maior sinala -que a mortandade
se detecta só na zona de Carril .
e non en Boiro (que é citado
tres veces) nen en Barraña. Cala, e as sttas razons terá, que en
Rianxo, xusto frente ·a Carril,
t8:mpouco marre o marisco,
cando de haber contaminación
tamen aló chegaria.
Por outra banda ¿Qué empresas hai no U1la que poidan
contaminar tan grande caudal
de auga, e tan cerca do mar da
ria?. Que saibamos, a única·indústria forte é a papeleira que
está frente a Cesures, ademais
das instaladas en Catoira_, sen
entidade realmente contaminadora. Os vertid s da papeleira
non son causa determinante
par~ a mortandade do marisco,
aínda que poden envenenalo e
non facelo apto para o consumo, ademais de provocar unha
disminución no número total
de marfsco que se colle, pero
non moi grande.
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·óptima, · a .·producir . dous, millons de quilos e o que nel. se
' Os parques.1te. ci{ltivo de
co~lle en todo o. ano :non chega "
-rril, aos _que hai que botar area
a
valer 500-.millóns de pesetas.
cada dous ou tres anos pa:r;a re.Por outra1: banda·;~ a acusa- .
están 'd-eseoidados
. novala~
ció1i
de falta de colaboración
.
polos seus donos.' En todos os
dos _ organismos · oficiais non
sentidos.
- XOGAR cos t)ADOS FALSOS .
deb~a . de ser falsa: ~on hai .
A- area renovadora é botada
As declaracións dos responmoito
tempo que .o Plan Masábeis do Plaq Marisq_ueiro
enriba da vella, á qu~ lle faltan
risqµerro
habilitou
unha zona
.
. ,
... ~· :
consideran ás cifras dadas pol&
elementos ' Vivificad.ores e ·van:
cercana
aos
viveiros
.
actuais
se acumulando, ano ' tras ano e
Cofradía comó · ll;racionais e,
para uso com.unal, da que lago
alcanzando unha cota máis alpara o seu aso.m bro; semellahse
apoderaron os proprietários
ta con respecto aos fondos do
tes a toda a próducion _de me- _
<!Iltigos,
sen que se chega~a· .a
xilón na Ria de -Arousa, que é
·arredor.
us~r
como
comunal. Estes. inAsi, cando chove moito e
a quemáis proauce das~ rias gateñen
moitas - vecesdustriais
con baixamares fortes,' as colegas.
.
entre
eles mesmos
pro"Qlemas
rrentes superficiais de. auga
O próprio -Plqn ten-: c.alcula.
.
'
e
mesmo
fálase
de_
roubos>de ·
dóce poden _chegar a dous medas as ·. perdas _· anuais _ en
marisco e liortas.
tros, ou quizais tres, por baixo
800.000 quilos, produto do
da superície do mar- e tocan
fürtivismo e da · mor.tandade
Este é un· episódio máis nas ·
nos bancos artificiais de Carril, · (natural e -semi~riatur~l )'. O · moitas trapalladas do mar gapero non nos naturais do Lom- _cá!cµlo de Carril seria, segµndo
i~go. ·Agora falan de entrevis.bo ou de Rianxo, matando
a Cofradía de ¡400 millóns de
tarse con Garcia Sabell e todos ·
. unha gran~e cantidade de maqtJ..i.los!, cifra astronótnica _p·a ra- os altos cargos. do ·g oberno aurisco.
. qi ta vila.
.
. · . . _tonómico. -Teñén que . sacar
Agora mesmo, o Plan Maris- O Lombo _·do Ulla, o . barico
cartas do Estado por ·onde sequeiro ofrecéulle· duas s.iiídas -·, _natllral máis rico de·Galiza po-· xa, mentindo ou ·e:iaxerando. ·
.O caso é sacalos. · ·
aos proi:'rietários dos par~ues: ·deria ·chega!, nul':'.ha ..colleita
. A REA.LIDADE-.E OÜTR,A
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Ca-

primefya sena facer . unha
canl.e. central .e a segunda, rebabcar a .altur·a dá ar~a de cada
parque. Que saiban, a!nda non
aceitaron nengunna. ·

ASl .SE
OS F
FN, AP, UCD. Pouco importan as sigla¡
1

·
Corcubión é unha mostra
Neste concello de fonda tradición esqu~r
antoxo, amasando fortunas. Cos prime'
nacionalista Mo
Desde aquelas, os enfrentamentos entre 0
de dereita desapareceron. E máis, decidir
desde os fuerzanovistas, os aliancis1

>

Pali

·;=
e:

Falamos con alguns integrantes

co

(/)

cómo se

Pepuch~, . Moisés, Tejero, daquelas ~stab~n os ~es na cade~ fóra hai xente que os ten m~i presentes, polo que se
encargan de sacálos.
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·para informalo e a Secretária,
"Si, temas un Góberno padeste "Goberno '~, desta .- "Caralelo, non podemos permitir . · mada Negra", · como lle cha- · que é unha tonta, dixolle que
xa es_taba informado polo Alque gobeme a esquerda revoluman eles, non hai persoas imcalde, por País Romero. Pre- ·
ciónária. Nel es.t(lmos. todos, ' portan;tes. Está ~quivocado.
'. desde ' UCD, AP e FN ind_a que .·. Nel _está xénte como o ex-con- -gúntello se non o ere.:-.
Aáemais nós, sabz'a.nios . o
.. 'con e~tes non t~ñamps mpito .'. selleiro Pais Rpinero, que é ·
que ver nalgunh'q,s cuestións; e
quen preside as réunións,~ e .o · ~que 'ia pasar_ese dia, porque Ú- .
no'utras. ca.incidimos·~, copiepróximo Alcalde de Coréubión · _. ñamos coñecimento poi part·e
da ·Guárdia ()ivi( qUe_ .v.iñera
zounós dicindo un com:goñeno abogado Ricardo Coiradás.
desdé Ca.rh:.!1-Zlo · e desde A Co·· te deste' "Goberno ", cuxo no- · , . · ·Se non o "ere p_ode Jr a -preruña:· A visámolos · pero ·: non fi- ··
, ··me omitimós"' xa··: que nórt 'que~ \ guntarlle ao Secretário - do
xeron caso! preferiron segul.r .
remos. ser res·ponsábeis das re- -'. Axu:rz.tarrzento qué.. pa.s ou canpresálias que· p·aidan cair sobr~ -- ao ,a manifestación da sanida- . coas suas e que houbéra. os feel. .
·
. de. ·ChamoÜ ao Gobernador · ridos que houbo. "
."Tratamos", ·seguiunos a
. contar, "de' que dimita o . Al- . ~·óisés _e Pep';!-cho_, · i_q~e car~ de bon~ rápaces! Esta ~ez están ve~~dos de
r_o manos, é Semana Santa.
Para
.
, facer as s~as -~~razzias" vístense de azul.'.
calde se é posibel; senón, o
que intentamos é. impedir que
leve a poUtica que ,el qúere ".
As .irtt~nCións parecen estar
, claras e contan con meios e
apoios máis que ·suficientes pa·
ra logralo.
Vexamos,
. "Reunz'monos todos_o; mér~·
. ~ores e ali . analizamos as ac_-:
cións a_ segzúr, . (Zstudan.do o
que pr'etend~ facer o Al~alde.
Case sempre o primeiro-quef aqemos é chamar ao Gobernador Civil, ·á Xunta e, algunhás
veces a Madrid, para indicarlles
·o', que van facer. ,,
,,:
"O seguinte paso. é fácil",_
séguenos a ~ontar o noso 'interlocutor con esa arrogáncia que caracteriza ás p·ersoas de id-eo- .
' loxia de extrema dereita, "se .
· nós non . podemos parar esas
.. accións. por meio de ·cartas ao
Alcalde-, ou . da oposición da
X ente, · ós · acdrdos tomados
. son : anulados pala · Xun.ta _ o~
polo. Gobernador. Non podemos permi_tir que fagan o que
·queren. " : ,
· Diante da ·nosa finxida · in. credulidade de ~u~ isto ·ocurra
é -<liante-- das.· áfkníacións ·de
, qúe {impos-fuei .,qu~ es't~an ~Q
contac~o tanto . coa Xunta co. ·~o-. co Gobernad.or, ponnos un
; ex~rnpÍo: . . ' ·: . ·;
;:'Non v.aia-pensar. que, detrás ·.- .
.

·'
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~este " ~
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" ... A MASA O BREIRA
INCULTA .. "

Pero a·s intencións do "GoQerno Paralelo" non só impiden a xestión do Axuntamento, senón que van máis alá:
-" estamos preparando xa as
próximas eleicións, non podemos perm.itir que sigan a man-

dar os nacionalistas do
xa que son uns verdadeu
volucionários. Asi, o que
mos agora é de deqpres ·
por todos os meios; p
xente c.o ntra deles. Non
mas permitir que sigan
nando''.
Os mesmos que están
intentado asaltar o pod

Cée, casado cunha sob
¿Quén son os que moven os
Arias Navarro é tamén un
fios en Corcubión, os que fortado da comarca asi corno
man o "Goberno Paralelo", e os
bridor de elemento s de f
que pagan aos "incontrolados"?
Nueva.
Aquí damos alguns nomes e
Carlos Ramón Ballestet
circunstáncias.
persoa máis importante d
En primeiro lugar, por méritos
que se distinguiu na comai
próprios ten que estar Marce/o
Castro Ria!. Durante os pasados
la xeira contra os antifra
an0s acaparou unha gran fortuna
tas. Hoxe ocupa o cargo rte
que, como sempre, non veu sola
do Instituto Español da E
polo traballo. Hoxe aínda ten
ci6n na Coruña. A carón
unha empresa -pola que está padas suas ideas agrúpansc t
gando a licéncia fiscal por "Fáfamília.
brica de reparacións de vet'culos
ALGUNS MAIS
e motores" que non ten actividaPero se os anteriores san
de algunha. A xente pregúntase e
llleirande importáncia e
por qué desto.
dirixen a "trama", xunta
Ade;mais é proprietário de Astíguo
Alcalde País Ro mero,
teleiros Sicar, do coléxio priva- ,
podemos
esquecer tampou
. do "Mano~! Ria{Monzo ", dunha
outros
personaxcs,
que
flota de dez barcos, un dos meique
de
menor
importáncia,
randes accíonistas de "Carburos
plen fidelmente o man dado.
Metálicos de Brens". Implicado
Entre estes atópase Car/
en ~iversos negócios ~speculati
ma,
ex-oficial do Axunta
vos inmobiliárins. Segund.o din
onde
foi expediantad o.
, -controlª- tamén unha boa parte
Xosé'
Canosa, ex-con
do contrabando que entra en Gado
Axuntamento
de Corcu
liz·a. ~demais é proprietário da
segundo
din
enriquecido
a
"Banca Castrp_.". ,
__
das obras. que fixo para o
· Pero Marcelo Castro é tamén a
110.
·
cabeza visíbel dun clan formado
Augusto
Cerviño, un dOl
.polos seus irrñáns Xan, .c x-embaimotorns
ºda
urbanización
xador en Dinainarca·, Manoel, dimar-S.A.':',
etc-.
. -rector .do Hospital Civi,l e. Militar
de Ponuévédra ·e o xa <lesa.p areciO AXUÓf\.NTE DE MAR
do ' Alfonso qúe 'OC\lpOil;t entre - .
Neste ;,re:éadr.o tamén na\
. oútros, o :cargo .,de Director Xeral
poi: 40· A~udante de Marina,
da Mútua. :Gene.~al de 'S¿g_uros . .
~ra .· trnsla_d ado:; Anton io ,e-a
·, Ramóp Arregui. del V:alle. Pró.
_
J!eria
·gúe.i,...seg~ndo un inte~
-pmet~do "fdunh~" 'pisófa:crori~ .en
11
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ANIZAN

ISTAS
¡ que defender uns intereses ~ uns priviléxios
ovo.
.
tnáis flagante, pero non a única.
e 0 trinta.e seis gobernaron os caciques ao seu
s municipais pasou a Gobernar a esquerda co
.
, .
0 posto de Alcalde.
e se alií'.iaron para os comicios nas tendencias
n "Goberno Municipal Paralelo", onde están
eos, co a:ptíguo alcalde e ex-conselleiro,
á cabeza.
·
e contaron os seus propósitos, as suas.metas,
én está detrás.

Enc~ntrar as casas d~s fascistás· non·é difí~il. Identífícanse so~s~ ·

obreira que non sabe o que fai
e que son uns ingnorantes e
uns tontos".

p,r do seu posto a un Alcalde

uns concellais elexidos polo
ovo, son os mesmos que obsntaron o poder anos e anos e
ue non fixeron nada. Se son
tan bons, ¿cómo o povo non
s votou?, preguntaranse alguns. Para eles a resposta é taante: ''a Mouzo non o votou
pavo culto, votouno a masa

"UNHA MAFIA DE CACIQUES"

Pero ¿quen son os principais perxonaxes <leste tinglado?. O noso interlocutor, antes de darnos alg_uns n9mes autodefiníase: "somos unha máfia de caciques, como nos cha-

e e•
do "Goberno Paralelo" "non
aparecia ' publica·m ente porque
non pode, pero tamén viña ás
unións e daba órdenes, sobre
t do desde que o Alcalde acou
bandeira española o dia do Est, tuto ".
Agui tamén haberia que citar
a alguns elementos da Guárdia
ivil de Corcubi'ón que cntr.e ouas ca usas expiden certificados
de boa condura á xcnte comet
"Moisés". afirmando que é unha
'persoa con boa conduta e que
arece de antecedentes desfavrJábeis nestas dependéncias";coo -ocurriu o 5 de xaneiro do ointa e un; cando o citado pcrsoaxe en cuestión xa tiña sido <leido en xuño do oitenta.
Outras veces fan a vista gorda
como no tema das pin,tadas de
'Diez Tejeros ·en unión vendrán
a Corcu bión " ou fan todo o que
oden para deixar a salvo aos deunciados.
Como nos contou "Susito ", o
Último detido: "A Guárdia Civil
non queria que fose dcadea, minou todas as formas, pero eu. di'xenlles q'?le se ·deixasen de mona- ·"
as; Espafla nec'esita un héroe e
un mártir, asi que vamos xa'.'.

No trinta e seis milita na CNT,
dispara contra a Guárdia Civil
· cando ésta entra en Corcubión,
polo que é enviado ao frente.
Cando remata a guerra pide a entrada na Falange, denegándoselle
a afiliación.
Pouco despois faise mestre do
pósito de pescadores. No ano
cincu nta e seis ' nomeado Alcalde de Corcubión. A fins do sesenta accede ao cargo de Diputado Provincial. Logo noméase asi
mesmo Director do Instituto de
Ensino Médio t profesor de Língua e Literatura e História, todo
sen abandonar o cargo de mestre
do Pósito de Pescadores. Para
rematar, noméano tamén "Jefe
Local del Movimiento".
Con Arias Navarro deffoese
seguidor de Besteiro, coa chegada de Suárez, de Tierno, cando
Meilán crea o Partido Gallego lnd~pendiente, seguidor incondi-.
cional <leste. .
D~spois das eleicións é nomeado Co.nselleiro de Educación.
Abandona todos os cargos para
presentarse ás deicións muhici·pais que perd~ e impugna.
' A · Comisléin Técnica clasificadora Provincial do Ministéri~ de
Traballo da Coruña · en ac~.a
PAIS ROMERO, .
· 11.1974 declárao inútil total,. in(JJN CASO A PA1lTK
-- ·da que ven ·d esempeñando di~~in
, ·Pais R .om~ro, antl'gu~ Alcalde,
tos _p0stos, ciu, -mel'lbr <lito, · no~i:J
e un 'caso aparte., ou, ·mellor <lito
abandonou .n engun voluntarián caso típkó, ademais de ser a
0rnente~ ...:~ais datos sobre a~,sü,";i.
abeza visíbel. · ' -·
·
viaa· e.. rcir.agres poden .verse- :,no '
Esta é.a sua.vida e miragres:
. ; ·n ·O 1ss :de. A N0SA,TERRA.': :
J
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man eles, que queremc;;s goberÉn ,xuño é incendiado 'Qanameazan, senon. que c~usan
nar Corcubión á nosa maneira
tíguo lo.ca:l do Frent~ · de Xu:destrozos nas dependéncias e
_para que sexa unha ; ila p.rósbens municipais. .
ventúdes, que ac~baba de papera".
sar ao poder do Ax,untamento·.·· , · Unha destas accións foi r~a.,
Cos datos que nos . proporTarrrén -neste v~rán son agre_. . lizada 'n a Praza de Castelao cmcionou .esta persoa e·. cos que
didos na verbena de San ·Pedro
de no mes de agosto foron solpoidemos rec~oller noutra~ par- . -.de A .Redonda
auxíiiar_ do · prendidos- cortando rosas polo
tes, elaboramos o informe do
xulgadp de Corcubfón · ifosé
Alcalde ·e outros· veciños · un recadro.
Reo, .o médico · Xavier Maíz; ··· grupo; de 'c oñecidos militantes
Óosme, mestre de Fisterra, o
de· Fuerza Nueva. Ali estaban
AS PRINCIPAIS ACCIONS
. '. Segundo Tenenfé · de· Alcalde
· Antonio, Nicolás e Inmacul~da
Pero todo · este '"aparato" -: de ,.,Corcubión; Ag\1stín Fer~ · '".Cartelle, ·Ricardo Coirada8 _e
montado en .Corcubión ten,
nártdez, Aurora Pereita.- e -MaPapin ·Redondo, os· tres primeipor asi decilo, unha rama.clannoel Canosa.
· _ - ros fillos ~o _Axudante de M~destina ou militar que leva a
_ Esta · acción é· ·protagonizarina de Corctibión, .-qµe agora
cabo accións de . intimidáción
da, cómo · non, por "Moises '~; . foi relevado.
ou "de castigo,, como Hes goso seu -irmán e "outJO&·militan.tes
Este mesmo . militar entro u
ta chamalas eles. Entre as máiS
de Fueria Nueva~
.
un -dia no · pub "Brétema" de ·
importantes pod~mo~ . destacar
DÚas de.s ta.s persoas son ·de- . Cée . preguntando ' p·o lo Dr.
tidas ingresando en prisión de
Maíz~ Segundo" os-presentes ia
as seguintes:
No verán do oitenta coa vionde saen en libertade babm - armado con duas ·pistolas e.un
·sita de Blas Piñar a Fisterra,
fianza.
machete na man.
_
comezan as primeiras destas · - Por levar a -cabo esta acdón
Nesta mesma vila de Cée
·cada un dos irmáns Martínez
son coñecidas as . accións dos ·
accións. Un oficial do. xulgad9
de Corcubión é ameazado por
Insua r~cebiron cincuenta mil - irmáns Lei~ Caruncho, . ·a.lcuDomingo Moisés e por MarH- - pesetas. Entregánctolles · outras
mádos · popularmente como
nez Insua. Mili tan te o primeiro
.vinte mil -pesetas m~is. por ir á
''Leises de ele". ·
de Fuerza N u.eva e xefe Cocadea.
marcal de mesmo partid·o ·o seA fianza pagada pola .s ua · "NOS l\lON TEMOS MEDO"
gundo. Son detidos e posto~
posta en libertade . asceridia~ a
"A min non me asustan naen libertade para seguir a levar
trescentás cincuenta mil peseda porque penso , que. non teoutras accións parecidas en .. ta~-. Segundo rumores gue· co-· ñen náda qué facer: Xa estivemeses sucesivos.
_
rren pola vila de Corcub_ió~ ·· ron -no áxuntamento e notz·fiA seguinte intervención teestes cartos.púxoos to~o.s l\1arxeron nada. ·Só fan envenenar
ria lugar ert xaneiro can.d o
cial Castro Rial, un dos .inteá xente para· que se desanime e
Martínez Insua "Pepucho"
gr~tes do "Gobe~no- Paralelo'. , 'como nQ'! 0 consiguen métenagrede na ·discoteca de ,Cée· a
lles medo coas su as f amos_as
OUTRAS ACCIONS MENORES
·
·
-,
. ·
·un mozo nacion al ista. _·
-. accióñs. Pero a xente sabe o
En Marzo, Rafael Gutiérrez, .
As ameazas ' contra d·o Al- ·que quere e ·sabe que aqui !zai
coñecido .Por "Rafa", que tia-: ~~~ctlde- de Corc'ubión . e outras _ un auténtico. ·gabáno popular
halla comá garda nun_h a piscipersoas n~cionalistas· ou e".flpaonde manda"todo, o pavo; "di".. factoría de Cée·, enÚ~ a tiros _ rentadas con estas, 'ªstá:1J á ornos Rafael Mouzo Lago, Al-.
berro · den do dia.
cáld~ _ de Corcubión.
. na discoteca '.'Sola"
de "Viva Tejero. Vo?lvos ma- Recentemente foi encarcelaPara' el todas estas .persoas
tar.. Todos ao than ". :·-~
·dó por. orde , do Xuez Ó miÍide Fuerza Nueva, todo este
De resulta d.esta acción sae
tan te de AP, Xesus ·Coiiadas,
"Go berno Parale fo", ~stá alenferido un xoven polo, impacto acusado de inxurias· e ameazas tado desde as alt_a s es(eras, desduriha bal~ na boca. Rafael . a duas mullerés_de ed~de, unha ·. ~. de a Xunta, desd~ ó ,Góberno,
GutiérrE;z, . membro de Fuerza
dás cales. .era tia do Alc.aldé. _-· pero .sobre .t9do -por""earte-do
Nueva, ingresa na cadea da CoXesus : deféndese · dicindo. que ··· Gobernador Civil. . ,
·
ruña, pero pronto sae en liber"lle ·estiveron poñendo os cor- ·-·E ;erá verdade cando a8 suas
tade babeo fianza que· é pagada
nos durante média,, hora, e que . < partes· ~stán de acor<(~. por Ramón- Arregui del Va.lle-,
por iso se enfadou .
,
proprietá~io d~ pisdfactoria.
Pero estas persoas non só
.AL-FONSO E. LOPEZ
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o:pa'Sado l-1 de , Xaheir_o cumpriu~se cf-123 aniver:<: licia, Rev'ista Regional .;-, Uri" artigo intitulad,o "El Re- .analizar-, ;~es'peito, 'OS idea is ae·B-rañas. Para ·él ~ E'ssár.io do nasclmento de Alfre.do Brañc~s · MenéRdez giooalismo gallególÍ que 'constituiu a' aportación .mur- tado é .un ser "moral" mais que real, pois que -:en
(1 ..S59-l.900). A sua memória -:-=mesinametíte corno ·a , JJ.iana~ r:liais·, importante sopre -a teorización poJ ít.ic'a· de - concordáncia ·coa sua teo'ria de clara inspir·ación kraudoutras·eg.réxias figuras do que, desde o pasado .sécú- ".· autonornisi:nq .galego .partí ndo; ·pri'me'ira, · da .idea cim~ · . si'sta - a sociedade '. doméstica o'u .familia, o municipio
lo; ·corist.it.ue a. histórÍ~ do galegüismo ou ·naciqn,alismo . fral
,,n.acionalidade galega"~ -" atra.'(és da sua· demos- ·e··a rexión~ entendida-como agrupación de municipios
galega- ,estivo :presente no disc'urso d0 actual· Pr.esi- . tración ét[lica, xeográfica, histórica e cultura'!,''para re:.. :.i e familias vencéfladas por certos lazos "naturais", godenté da ~~un·ta· da · Galiz~; $r. Fern·ár:idez Álbor, unha . · matar~ . d.espois, rnanifestando-se .. en pral- da restaura- zan durl'ha · existéncia social a-_u tónoma dentro dos
vez e·lexido e· investido, como. tal _Presidente da Xunta,. éió[l _poi ítica, ecbnómica e 'culturé;Jl ·da Gal"i.za: Ne:ste . Estados independent~s.
,
· na correspondente ,s~sión. do Par!amento Galeg0.cele- contexto "r~xional·i ·sta" fl.inda·n-se: ~"Liga Gallega;', na
Na ditehmdación que fai do "federalismo" en relcr- .
'brada;"con ocasi_ón da presentación <;lo._ progr:ama dq Coruña en 1897; "Solidaridad Gallega", no 1907, e ción · á sua idea do "rexionalismo", Bra'ñas si na la que·
devandito , Presidente, o pasado 7: deste mes. Anqu'e "Ac~iÓn Gallega~' .no 191l. Anos~ éstes, nos que, ade- _aquel non .é rila is que u'nha cuestión morfológica e de
pa,ra .falarJ de figuras corno a de . Braña$) calquera oca- mais, se promoverJ ' as·~ grandes asambleas 'agrárias de mera organización poi ítica; no_entanto que o· rexiona:_sión é boa, ·ternos· tamén o f~ito .de quE! actualmente
Mtmf~rte_, Rivadávia, ·été. 9ós· a~~s ;1.908-1911._ -.
. "' lismo aba.rea todos os variados e compl'exos aspectos ·
esta-se prómovendo a con.~titución" dunha_ 'Ft:Jnda'ción ' . Nést~~~ arria~< .e dentro d~s ª?tf.~1dades. e ~OVl~~n - . po.lítico~sociaís q'ue tan relación a un país determinaqÚe levará o-Seu' nome. . . .
{·
tos dese_nv~.l~rdo~ p.os mesm~s, ~~~ ~ue situar, po1s, a .· do. · Pode-se dicer, por tanto, hoxe que -tal como na
· Tódás.· as ·ejrcunstáncias anteaitas -son as que nos· , AHr:edo -Sranas a.t~ 0 22 de ·Ee.b.¡e1ro d.e 19Q.Qi dat.a_do, __ "•acfüaHdade se entende 0 federalismo como uriha
.'rJ)O_Ve.ñ, a qui .e ~·agora ,'-para aptovel_tar - ~.:· ocasj~n; de fa~ Se U f'ina'm ento. ..
" ·
.
. maiór' descentralización poi Ítica, polo ~e nos formal, larmos· d~·'·q.u~riJoi e _o .'qúe"no .~e.l! n:omer:ito si.gni·fi - , . .As .aportaciól'.)s'._mais frtipórt_an_tes .·de Bra.ñ~s ao re- _cou Al·fr~d·Q . B'.fáñas'--na. ,p,rogresrva con_cie.nciadó'ñ '- d_a:~' ...xi.otia-li~mo. gal~go~ -c'.onstüuen,no·, como veremos, a
ryiente, da que caracteriza hoxe ao ,Estado Rex!onal
·
·
·
· ·
·
·
oü 'con Autonomías- Brañas .é mais nac ionalista do
-_ Gal·iza cbmo pobo ·qu co.lestiyidad.e.. ,hu, mana · esp~cífi- . sua obra 'iEI Rey. ionalismo" e a lición, p·ar el imparti.
···
·
que simplesmente rexionalista traducindo en termos
. ca..
·
'. , .
·_ ' : ..~" ', - · -·.
da-, de- a·J!)ertura do curso ._1892~93
'universidade de
de hoxe, repetimos, os seus ideais. El mesmo nos exF.r: " - San~tiago : ·
,
plicita o seu nacionalismo cando di que o rexionalisA PERSÓNALlDAD.E 'DE· B·RAÑA's '.
. Entm.cos . ~qsg0s .ma'i$' destacáb,~i.s · da:' pers~palidadé ~· O;R.~Xl· ÓN.AilSMO D~ .,~RAÑ'A~
mo, adema is de .comprender a descentralización ad. de Brañas; ab9gado, rorofesor: .d~- Qireitb N~t·ural na .··-_~ : No·.: anó~:f88,9; en Barcelona, .Xaime .Molina.s edita
ministrativa e incluso política, é da mesma categoria
Universidade ·Compostelaná . ria ,qu.e exérceu tJn -i.J:lten!; , ·/ 'El RegionM~smo ·Estudio sociológico, histórico y li"y, aún diremos mejor, éle la misma · naturaleza que
· sivo maxisté.r.io . docén.Ú~--desde_~-0 ano ·a-~:888 ¡-i)odemos ·t terar:-~9~(:de - :.B·r:~ñ.as;· .pdndpa kformülación. teórica so- . la- nacionalidad". Non_ esquezamos, a este respeito,
destatar,· . ániais.o. dp se:u · apa.ixonado amo/! á G';:i.liz.;a > o·!::· bre-_.'éj-';tema-~ qü~ ~<;;,a·d~da uñ irri;po.rtante éco ·mesma- que .o galeguismo -non comezaria a autodenominarse
, - seu 0breiristno-'cat(mcb'·-' mtJi na liña das ·énpíclícas pa·-:. ·mente en .Ca-ta'luña. Ao mésmo~ te-mpo que o peri.ódi~ ." nacionalista" até princípios do actual século; preci. pais de _León XI 11; o setJ importante lideralgo -en pro~ · _co "la Patria Galleg~" ·difúndia por toda Galiza estes sarnente cando os sectores españois e galegas anti. do cultivo: d'as arfes e das Ciéfidas cuns ,r:nétodo$ que .·· ideais de Br.añas-; 'e l'mes·mo vai-nos. conoretar 110 pro- autonomistas, · ao identificaren Estado con Nación,
nos ;. tembr.an us"(fa ./ 'hístitución libre de Eriseñatiz;;i", ', grarna, de gobtÚno ·rexioiÍ'al que ·conteñen as dezaseis .somente aceitan, no nieJlor dos casos, "el sano regioanque desde distinta·s raices-espirituais; as suas coci'c.ei- ' -bases 'do·seu discurso inaugµral, das"actividadés ácaqé- . nalismo'~ ou "el regionalismo bien entendido". o
, cións· "gremialistas", desde a fe e .o amor oristianó-,' pe- · micás da ún'iversidade Compostelana, do 1o·de·Outu- mesmo título do libriño que, Antón Vitar Ponte, publicou no ano 1916: ªNacionalismo gallego. Nuestra
. rante e en .contra.,: tanto do individualismo "como do bro. de , l892 ifltituládo: ¡,La crjsis económica en la
socialismo económico, e, finalmente, a. intensa activi- , época presente y fa ,descéntráiizacióo re;;1ional". Oeste afirmación Regional·: é ben expresivo de todo o que
dade de . tipo sócio-pol ítico . que - Bra:ñas desenv0lveu xeito,' Brañas, convirte~se- no ·mais . importa-nte fomiu- acabamos de apontar:.
tamén en Santiago de Compostel~.
1.ado'r do rexiomilismd .ga,lego que, corno tal, supera a
E xa para rematar dando unha idea da transcendén·. o SENTIMENTO "PARTICULARISTA"
anterior conceicion "provinc,ialista"ue_ Fa.raldo - por
ciado pensamento galeguista de Alfredo Brañas, neste
GALEGO NA EPOCA DE BRAÑAS ·
entender éste á GaHza como ·totalidade, adema is de. caso~ fora da Galiza e en especial en Cataluña, palas
suas intensas reiacións co catalanismo e á inversa, poDespois da caída, no 1.8 83,'da efímera 1 República _/"c·olónia ~a Corte" . ad~m~is da rexionalista de .Mu(gia.
española, constitue:se o Gonsello Federal da 'Galiz-a
. O rexionalismo, tal corno· o entendía Brañas, na ·sua
demos lembrar as seguintes palabras de Cambó cando,
q~e elaboraría o primeiro precedente do prnxecto dé ·· épocp,_vai mais alá do que hoxe-tal . vocao~o significa
ao. receber ·en 1917 á delegación galega que pres~dia
Estatuto de Autonomía . da Galiza, . plebisC'itado n'o sobré á d.escen_traliz.ación poi ítica e admini~trativa do
Porteiro, dixo: : La emoción más onda de mi vida la
•,. 1936 ·e do act 1.Jal texto estatuádo Jixerite na nosa
. Estado-~ E isto·,. pensámos, é _algo que cumpre recordar
he sentido alli - referindo-se ao acto da conferéncia
-hoxe: Cóm:u~Ídade Aütórioma Galéga-. Estamo-h~s ~ e ter ·e n co·nta no actual contexto dÓ Estado Español
de ' Brañas no Palácio do Parque de Barcelona-. Todo
r~ferir '¡ a0 . "Proyecto . par~ el·- fufüro: Estado ·Gallego"; ·"das A~tonomias··q~~ ~onfigura a Constitución vixen~e
el valor cjel catalanismo lo he sentido al calor del verapr.obadó· pala Asamblea federal de t;ugo - n·o .ano - . de 1978, no. seu Titulo VI 11 ;·tendo en conta, ademars,
bode aquel Apóstol y desde entonces me incorporé al
138.Jr,Ao anp -seg_uint~, Ma~uel.iy1ugia publka e(! "Ga-- a perspectiva histórica desde a que hoxe podemos
movimiento catalanista".
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DANIEL DO SOU:TO .·
bs xorna.is de mals·tiraaa qe Ell.lropa están a ocupars.e estes dias·
O_,crecimento do Opus foi realmente espléndido chegando
uDurante moito tempo estudei con coidado certas cdti·
.· do Opus Dei .. J~rankfu rter Allgémeine Zeltung detn n0Htia de'. · até calquera po'nti:F. da xeografia· católica. Escriv-á_trasladou a
cas públicas ás actividades.do Opus Dei na Gran Bretaña e
- que Xoan Pau.lo 11 iba rncoñecer ao Opus Deis cará~ter_de
sua residénci,a a .Roma e empezou. a dominar nalguns sectores
tamén /in a correspondéncia dirixida {J min sobre destete.prelatura persoal, espéci~ tle abadía con fiei~ próp·ios e .m(rjma
do Vatic~no. ·. .
. ..
: .-, _..;·. . . · . .
má. Algunhas cartas eran de qensura, algunhas expresaban
· reiadón ~o .b.ispo local. !¿. infiué,ncia ecqnÓn:; lco~po!Íti~a ;,_:
·o conci'lio Váticaho 11 e Paulo VI. en concre_t9, non estaban
admkacíón palas cualidade§ persoais dos membros do
· desta insti,tución católica_é .ta l que rnove a cúriosidade das · , nas co'ordenadas dó Opus Dei que esperou mellbres momentos
Opus Dei e apreciaban a sua influéncia. Tamén me reunin
1
· axéne-ia s internacionais éo'mo se dunha multinaci'onal se tratase -para. levar -a cab9_alguns _propos¡tos do seu_"Pai". O pod~r do
co_s résponsábeis do· Opus Dei neste pals'~
U'ero qué hai detrás 'de todo isto? ... ,. -,_ / · · ;'.-.diñeiro"-é,~· ef~cti\,:amente, ·uf.! a(;)s· esteos -do -~Opus e, "para interlogo Hume fai catro recomendacións:
.. ~.
.
.
.
ca'mbialo. con libertade;. estórbanlle irs ideoloxías de certos biso Opus Dei é.u_nha organización relix~osa coínplex·~. F.urída- pos tan1o do -Ter.ceiro M~ndo 'c9 mo de Europa. lSolución? -Que ninguna persoa menor de 18 anos debe facer votos ou
·do en : J928 en.IV!adrid p:o r·Xosé ;María Escriv~., e.ri 1948 acadou -. Unh-a exención comó :a qt:.1e se.rviu aos cluniacenses nos tempos
· · comprom~sos de longa duración en' relación ao ó.D. '.
,
o trat~_rrrepto caryónico ~e lnstitut~ 'Secular dacordo __con. un d_e- :· m~dieva.is; ;estes portaban o ror:riánicq, os do Opus.levarían ese
-Os m~('.os que -.de;sexen entrar no q.D. ·deben contar con 1-i. curn.e:ntp· ~e _Pi9 Xfl · Non Qarece que tal -calificgción f95e -ryi<?i. :.. ~est.ilq.. ~w.~ ·~, aered.ita ""Torre-ciudad" (sar.itu'.ário do -Opus Dei ,_
bertade _para entrar ou sair e para elexir· por 's_Í l!Jesmos "direc- ,
do· 13grad;o do,_ F,~,pq:~,dcir, pero súpu~o un ha ·sftµacióri d~fltro d_a ' '(:O.Q.) -P~r¡~o~ae :Bé!rb¿:¡str_~). 1_. • - : : • ·r_ :_: :.·.
._. ..
¡
. tor.' e~pit:-itual merñbro ou' non da obra. ·
lgrexa _ m~Ls lfüre '·qu_~~ a das congrega_ci0ns_, ordes o_u coriunid¡:¡1979, 0 " in6xectÓ~e~retÓ-:-do' Opu$; desen~~~carado: ·
. · ·--:Ás -iniciativ.as da ob(a na diócese de We"s tminster deben levar
des '; ~e,lixiosa~'·'.- -_ "'
~, , . , .
. ,· ·
· ·: "' ' ·.
· o_sema~árfo V·ida Nueva tii'ia ,plepar:ado un, dossie'r sob.rie a'indicacións ~Jaras dos seus promo~ores _e ~irectores.
- Q nucle? dmxen~e do _QP,us e~ Gong~eg~c!on d~ Santa ~ruz,
documentaci_ón .of.ieial .c1o Opus' na b~sca dun estatuto novo, , . O O.D;. "ágradece~" ·estas recbmendacións c;io cc:irdeal Hume,
pero ·soh todo un s'igrlo da· iritervencióo obrigada'_ do primado .
formada por sa·c:;erdote·s e que, paree~, so s~ma un 2 por . ~en d<;> ·: unha espécie 'de. d'iócese ·pérs.óal de ter.ritÓrio Únivérsal. N·a edinúmero tot~r ,dos .r:'nem~ros da inst{tación ; -Os. . ~ngranaxes das , tor.ial do' ri.º l.202 (1.979) VN~..re~-éla toda a presión dos mem- , inglés -en cuestlóns importpntes de cristiáns da suadiócese. ·
dis~intas.c.ate_9<?r_í:~~.-.a ·entrq do' Op"~s ~ei repx:n con !recu~n,ci~,._-. bros .do O.D. parajmpedi'r: :~p;,;"CJ asi fi~e~on, a publicación da;Ante._ os·'. rumores dunha ·posíb·el : 'f.Flutacióri ' est~tu~ri~ db
e a' · sur~en- sr na_ 15:'ª·~ ·alarma qu~ n,o.n. pod_e ,enm!Jdec~r ~ m¡:¡·9 u 1- quela p. ocuméntación ~ ' O Tnte~to ·quedóu frustrado de ·mamen- · ·só-·resposta o ·muti'smo no·s sectores·oficia is·da -lgrexa !e :~:ta próna institucional:...... ·,
.
.
, '
-. _ · :,, ,
·. - , to e ·bs al~~t~~,ci~ ~l~!?bs ~de,' ~qclo 0 munt1 9 manif_e:~t~ron oposipria institucíóri. Pero a orien,tación . tanto do Códi.!!Jo' cartoni_c o .
O libro ·inspi radbr do Opüs _é r~camiño", obra de. Esorivá, ~~- .. ción _Xerai_a tal prete.nsi(m.: ". :' >.: ·., :~
· .
en r~d~cción hoxe no Vaticano., come nos sfnodes ·cle·diferfehpécie de récetário 'doutrinal e va'lorativo. J~ól~gos nada ·progre- . · ~ero o. O.b. prosigue ~a ·bllsca .. dun ·estatuto. que ..lle permita . tes pa(ses_, ·nory:Pé!rece leve a un 'es-~atJ:Jto · éamo :6 .que··pod'er.ía·
sistas,· como" tJr vorvBalthasar, someter:on ,a·crftic.a esta obr.i~a:: maí; indepénaenéia~ e(;:l·esi~f; se,~'-dDvida a·_sua mentalidade· ,;o- :- sign¡.fica(".w:nha ·l)?re:l~ti.Jra~persoqt.': P<!fª o Qp.i:is\ Asi: e>s-rtíesmós ·.
-,,SÍhtese dunh·a espjri~ualidade na' q1:1e certos ingredi_e~tes "mo- . npl ftica_'~qri resi~te: a :~o'.ffontacfÓn ·coa . plÚ~alidacie que hoxe ' D!JPOS; españois:é¡ apr.. ?-ba~OH o. 2p!X_ l-8k~nh~s ba~es :J?,ar.a. inte-- '
der,n~s ettc.obren '. UJJ: r~acci0naris!"o 'de -. há~e'\ , Efectivamente' exi~te md!;Jf:exá Cat~HÁª· : ·: ,. ~i <.··.·,:
, ~. . . .
9ra¡:-.a9s r_el_i,xiqsos _na pqstóral di,~fesana q.u_~ ca~iñ~n e'l dir_ec- ,
. E'scrivá; ·i;tUt? :u_ríifi'~a:ba co~ éxitp a_pa_r:~noi~ ' con intu ició.ns s<?_r' . . Men~r~_s . a'y an~a; ,r'.lq:;Cf ati~~ric~J e~~é!l'ada_ d 0 Opus tanto na ·réci~~ oP,qst~, a_o ·.q,ue ~ign i~iéária ·~pr..~ten.d _ida poi.o -~~_r.Por mo'i ..
prenden tes, defencte a .sarda dps_9tal.Jstros para eS;tar presente xi me econórn:i~a d~ · ;l:gt~),(él cólT)p · tia>.~speranza_ de conseguir,
pro.~Op4s ,_De1s q~~ ,sexa ·Xqan ..P.al!_lo J 1, a c9nces·tl?A dU.nha
na v,ida só'cial ·e -"s,antificarse no-traballo";·ariima a agresiv.idade unha boa so.ltt.Ci'ón ~ P.;ara ·; a suáJr'.l.~Vilidade interna, do Reino
e-xención dó tipo' clunha prelatura ' par.e<;:¡:? excesivo, qberrante e
dunh~ vangarda de· p~i.vilexia_dos e convida ao serício humiltde Unido__rec'ib.iu es·t~' fristlt~ClÓn u'n ~e~er'~ aviso. O Cardea·I Hume . contra a corr_e~te · da- .hi~~ór-ia, per? non~ frnposÍbeJ. Parece -que . ~·
desta elite á persoal sen condicións.
· escrebeu: ,'
xa está·Vrmada.
·

o

ei
St

n
CI

rr

J.

,!._

r>

.

:7~ DO 21ACl27 ÓE XN~ EIR G -~ 982 .
'.

l.'

·H

.p

SG

tf

. rr.
•.'":.,

.e(

a

le

rr
Z4

p
B
a
p.
ci

ac

&

h
.b
d
t.1

AIOIA_TEIUI a·1·s .

-_._ .• ~,ª~-~ 

.,

PAIS·OS CATALANS_·

Perigo -de secesión lingüística noPaís Valenciá -·
"¿Quén vai ser o, rei do Reino de Valencia? ¿Xoan Carfos I? ·¿E vai firmar Rei de España e de Valencia?" Con estas palabras o humorista Tisner ironizaba no último número do· semanário en Cafalán "El mon" sobor do conflito valenciano, concretado nestes-momentos n:as tensións que rodean
ao proxecto de Estatuto de Autonomfado Pais Valenciá.
__
·
Se ben os Paisos Catalans atópanse en diferentes etapas no que respecta ao niver de coµciéncia nacional en cada un _deles, a verdade é que ninguén ignora a existéncia do feito comun que vencella
· ao Principat, o Pais Valenciá, Catalunha Nord e Les Illes.

.

~~

·_ España ·
-~ As i1J!plicacióñs do PSOE no
golpismo

.

-

''Maxestade, sé tomo :Ún cubata máis> saco os tanql(_es á rua '',
espetáballe Miláns del Boch ao Re~ ·nuilhas manobras da DAC
(Dvisión Acorazada). Doutra banda en X\JllO do 79 Enrique Múgia (PSOE) declaraba a lnterviu que o Exército non tiñá nada de
golpista, ao tempo que ahondaba en loubanzas para Miláns. Pero
ao marxen destas· desafortunadas fras~s, agora, ás portas do xuído polo 23-F, ollanios -Goilio o PSOE tamén tentou de xogar as
suas cartas nese pant,isma 'chamado golp~mo.

No: 1980 UCD sempre a pi- máis conflitivqs e .crispantes · movimento polz'tico-cúltural ~ ques ·de esfurricarse- parecia
7
non·· f pi, po~,- ~unhªJ SOlpre'sa : '.) nacionalista, .. p'. ero ' se ..os' ·~th-s~- -..~ d'éixar· o 'c-amiñó libre para os
pectares de -educación os- militares. D diputado do
Pero se foi un novo elemento
· controlan agora, imaxínate se -,.- Múgica, coida · que ten· que
de tensión.
no tema: uns a indiferéncia,
se -aproban as·nórmas". ~ ,. ·. . .r. atopár . unha alternativa, esta
outros a oposición "'a idea" e
A UCD pasou' por alto, o
Climent e_ngadia : que ''a _ , vi.ria. ~, ~er a du_n Gober~Ó. de
outros a adesión·. Pero a ~ivel
pasado 29 de decembre, ~ia da
campaña do azul na bandeira
coahc1on -~~OE-UCD presidido
reunión-da Comisión Constitude partidos políticos todos
foi moi fo.rte, _na mesma copor un m1htar, o Xe~eral Ar- .·
_ . ~ceitan a realidade dos PaiSos
rreu moito diñeiro, foi- -unha
macla i:iesmamente, _precepto~ _
cional, o pacto firmado en BeCatalans -ao menos · nos seus
marcaxe constante para ás
do ,Re1 d~r~nte 23 anos e
nicasim e impuxo .a franxa
cuestións
culturais".
Asi
explig7a? pre~t-~xio dentro do _Exerdocumentos teóricos- e deazul á bandeira oficial do Pais
ca
o
editor
o-relativo
éxito
das
cito. Mugica ~ Armada falan ·
f éndena ou non segundo os
Valenciá,. a denominación de
posturas
de
UCD
na
discusión
p~r.
duas veces: no outono _en
seus intereses eleitorais.
reino -daí a irania de Tisner_ · Ler1da onde o xeneral ~ra Goe a de língua · valenciana no
do proxecto de Estatuto. ':flin- ., bernador Militar e logo no na..
Conste que a UCD é caso
proxecto, primeiro paso do ceiramente -seguia_ dic-ipdo. . dal; en Pontevedra:onde ·Arma~
aparte neste tema, e, por suCliment- creo que .seria nece-· da ten unha propriedade. _As
posto, tamén o son os partidos - · que poderia chegar a ser unha
sário
analizar cal foi e e.al é a . conversas non son oficiais, o .
auténtica secesión lingüística.. á sua dereita, que teñen unha
responsabilidade de Catalunya . PSOE vai decir axiña qúe son
incidéncia moi pequena en Caun -tema individual do seu diA situación creada polo su~ neste ponto. Con todos os pro. talunya e algo roáis en Les
b.lemas
culturais
_que
o
pais
putada. Suárez nunh~ viaxe
ceso é penosa. Non hai moito, ·
ValencUí
atravesa-,
non
recebe·deixa
ver á prensa "que coñece
onde a UCD -partido do Preo· editor Eliseu Climent, valen- ·
mas
apoio
de
Catall,!nya,
nen
as
intencións
do PSOE de por
sidente da Comunidade Autóciano, manifestaba ao xornal
dos
partidos,
nen
das
institu·a
un
militar
de
Presidente·. Hanoma- non pon pegas á orAVUI que ''as normas ortográcións. O naso é un aso parecí- · · berá tamén outras xuntanzas
tografia e á denominación da
sobre o tema nas que partici~
ficas que defende a UCD, por . do ao -d:e Nafarroa pero non
língua catalana normativa. E
-hai
en
Catalúnya
a
mesma
VQnpan _os diputados do Partido
si soas, non nos dan medo.
unicamente unha cuestión de
tade
que
en
Euskadi.
Estou
Socialista
_Español Múgica e
Sempre houbo. tolos da auinformación. En ~ánibio, no
palas institucións, e, sobar de
Solana e· o de· Coalición Demotoctonía valenciana e a xente
todo, polas -relacións entre as
crática Os8orio.
País Valenciá, UCD defende, a
que
impuxo estas normas nen
duas márxené's do Ebro ficasen
O tema. volta sair ·estes últiconciéncia da barbaridade, ·que
e~crebe nen fai cultura en sensolucionadas cun retrato dos
mos ·dia~ ao ser nomea.da a..no''para ter unha total autonotido estito. O problema ven
dous Conselleiros de Cultura
va ·JUJEM (Xunta de Xefes de
mia hemos ter tamen unha líncando
o
único
organismo
polídándose
a
man".
·
Estado , Maior). 'O ~eu novo
gua independente ".
tico que ten o paz's, Consell do
Presidente Alvaro Lacalle LeAs declaracións de Climent,
O feito de que a comIS1on
País Valenciá, tamén as adoploup
é nomeado en "El País"
a bon seguro, fixeron pensar
cosntitucional aprobase un
como
un dos posíbeis candidata, porque con esta excusa o
aos políticos cataláns do Prin- .
proxecto de Estatuto total•.
tos
.Ínilitares
á presid~.nc!a do que persigue é proibir o catacipat máis do ·q ue palas suas
Goberno
que
<o PSOE' éstaria
lán que se ensina nas escalas.
mente distinto ao pactado
poste.d ores reaccións pareceu.
di~posto
a
apoiar
en 1980 para
Naturalmente, os mestres son
entre UCD e PSOE, modificánJORDI
FORTUNY
·sustituir
a
Suarez.
Tamén lem.un dos bastións máis claro do
doo precisamente nos aspectos
As respectivas povoa,_cións,
por dicilo d µn xeito simplista,
adoptan posturas ben distintas

?e

Entre un total siléncio por parte dos meios de comunicación
españois e. unha gran tensión nas ruas de Euskadi Sur sigue~e deserolando a folga de fame dos presos políticos bascos recluídos
no Puerto de Santa Maria en demanda a corto prazo dunhas
condicións mellores na vida penitenciária. Esta é xa a sexta semana.

.

bra este xornal que Alvaro-Lacalle fói un dos fundadores· da
revista . ¿'Fuer~a .Nueva'; aáemais de estar vencellado, niáis
· ol:l 'ineno.s, ·a~ Op_~ ~eL --. · ·
Agora, ás portas· -do -plato
·forte do xuício do 23-F veñen
·de facer declar~ción testifical
di.ante do Consello Supremo ·
de Xustícia Militar, os diputados do PSOE Múgi.ca, Reventós e o , Alcalde de Lleida'·Ciur~ria. Para o Sr. Múgi.ca 9ue
senipre ~e distinguiu ·en def~'n
aer a pol.ítica de comprensión
· entre a e)querda e o Exército,
parece que as "boas" relacións
están chegando de ahondo.
Afnda que é ióxico que un
pa_rtido "responsábel" coméf"°o
PSOE,"" que t~n como · único ·
norde os intereses de España,
como non se cansa de repetir
Felipe González, trata senipre
de buscar unha saÍda en certos
momentos, pensara que un
Goberno de Coalición cun militar de Presidente era a ·única.
Non se entende cal é ·a análise
socialista que coi.da que unha
negociación na · que todas as
condicións veñen impostas por
.un bando, poda siñificar algun
tipo de saída. A non ser que o
PSOE pense, como ·no lema
deportivo, que o importante é ·
participar.
Participar · no poder, non
importa cal.
MANOLO VEIGA

E·u skadi

PreSos en .folga. ele fame
·- -

'

r

Este estado de cousas· orixi"Ao carón de presos e preblicos (un diputado foral de · tiñan lugar· a~nibleas e mani-· .. - . Ese mesmo día, chegaba a ·
festacióris nq antiguo Trintxer- noticia que dous · presos del
~ou; por mitra parte, unha rlisas políticos bascas levan xa
Nafarroa, trece parlamentários
(rinta e tres dias de folga de fa-. . forais de Nafarroa, 10 parla- . pe e Herrera, Alza, La~rte, · Puerto, Jaca e Echariz eran -· :visión na Igrexa· - basca que difundiu . duas posturas distinEgia, . OriO', Pasajes, . Ordizia; · bospit_alizados en Cádiz dado o
. me desenrolando con enorme
mentários vasc.ongados, 3 parBeasain,
Hernani,
Elgoibar,
gran
debilitame'nto
no
q.ue
se
tas; por- un lá:do, os bispos faconciéncia e sacrif(cio, quizais
lamentários do Estado EspaRenteria,'
·
Arrasate,.
Bergara,
t
atopaban
despois
"d€
trinta
e
cian
público un . comunicado .
_a meirande folga efe Jame co- ·ñol, un Senador polo Estado
Oñate, Eibar, Soraluze, Piasen- cDinco t.diasf~fadfolga de tfal!le.
denunciando o seéostro de Li- ·
lectiva da_história de EuskaleEspañol, · 37 Alcaldes, seis dicia de las Armas, Ztm~árraga, . uran e 0 m e s~mana erian
pperheide e "estorsión -dos imrria ". Con ·estas verbas come- . . ·putadas forais por Araba, GiUrretxu, Legazpia, ~ Irún ·e AQ- '. ~gar. numero:os ~nce~osk ~~ . pastos revoluc.iorzários", ;~ por: ·
_zaba o comunicado difundido · puzkóa e Bizkaia e 330 concedoaín. _En _B.izjaia houbo rriani- -:.: S._ive_~so~-~:· pon ºd~. · e . dus ~ , 1 · outro a "Coordinadora ·de Sapoia ~esa Nacio~á( de ·Herri ; · Uais).;~enunciaban .a·represión:
_
f
· t ., · . · , .· · b' . .· .':.:i.... ·... •ur, as.1 c0mo. iver.s~s enun:
d t
d E kal . ,, d'
Batasuna. Comunicado no que . xenerada·e a represión, dos .pre- · ~s
ac1_o_ns en va~10s arno~, ue -r 'c1as sobre} a ·s1tuac1ón creada
cer o es e us .e-rr1a . 1- .
a coalición,-basca denuriéiaba o
sos. · . , •·
, 1• •
B~lba~, Santurce, . Barakald~J,: .~ como a da Asamblea de trabafundia . unha not~ na que mosP~Ct()) . de1sil~ncio da -prensa ofiO .. venres 15 a convocatória
Germ~a, . Port~galete., Bas~~1~ }...llad.ói:e·s de Super Ser qu~ critl- · tr~ha "o.profundo -t~mor dian-.
c1al ·-e ehamabá á movilizadón · realizada palas ·"'X.estoras pro
E~gorta, Urdul~z, Beran~_?;~ On::. -. cab'a a postura d~s altas· xerar- · te .da folga de fame que r.zas:ca.~~v.~ ·,basco para: denunciar··. Ainnistia" · e- diversas organida~roa, _Ermoa : · Gald&_~~~·-, "~ quia~ d·~ Igr~xa ·"tan sens{bez~. · deas dee xtermínio españolas"
.a s1tuac1ón. O·'dfa anterior ·tiña .._ :faci6ns· políticas cefobrábanse .~n A>;aba celebraronse en V1- -· pata üpofar a pat,ronal e ao Go:,. - á :vez que .emplazaban· aos bislugar · -e~ Afsá.suK"unha·: a8a'rif. <~ num~rosas mo~ilizácions na~ . toria e -~·~diú,_ m~ri~ras q4e en . .. ber=no ; ~pero que ca'tan relixio~ .pos para que ··se · pronúncien
1
Nafarroa ·celebr#ons·e: ptJnci- .: samente diante da gravi'sima si~· · "dianté deste estado de cou· ~lea ~e elei,fos· dé' HB e ~áridi: ··-:. •• 'Catro herriaUes d·e Euskadi Sur
···~:·.'
dat~ras po~ul~~i& ,na ' qti~- ~a- ~- .Q~e · ·~iari :'fortem~nt~;.· reprimi- . palmente· en bárriüs de Pam~ - turición ·á que están sometidos - sas"'
·'
oipresos políticos bascas':.
.
MUGAR RA
trocentos vmtedous cargos púdas polas FOP. En Gipu,zkoa, .· plona eri E~tella.
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;Porto· Rico:·~·peAgo·~de
anexión
.
,

~

t

~:

> ·:.

' .

-.'

·"'

.;-

.

...... ·· ..

·

-~

"l ·• -.

'Se' non : forá :pola aversió~ qu~ '¡)rod_u~~ e~ calqri~ra. le.ifor
dotado dun 1iii11.irt-io esjríi-ifü , crítiC'o'.,-resultatÍa ~té' "áurios6 ,.,. o
-. consfatar até qué' niveiS de tnariip.iifa'cíón e t~rxiversaciórl irifor-·
- -matíva ten chegado _ultimai:nente o ~~os~ . dos i:neio~ _de comuni~ cadón occideiúalistas: Constatar éómo ocultan as notícias que
nori llés . é coxivenient~ ·agscub:d.r:,-cüa -mésfl'l.a _ ~speétacula.ddade
-con qúe 'tratan e utiliZan .óutras qu~' necesita·n ·~efo.nnar. ·_o _ <les- ~
mésürado e x·a casi repugnante trafo _que dan ao tema de Po1ónia, por exemplo, ·contradícese coa orfanciade· ~ n~iedade
.fomativas con que ocultan a situa_ción noutf~s zonas do .planeta
(incluído o -propio· .Estado· Español) onde os dereitos fundamen.tais dof povos, ·son d~'scfir~da e ~o_nstantemer,ite - vapuleá~<?s,, ¡
transgredido~ ou·· violados. ':.i' ~;
•r
. '. . ;tJ ' ; ' o~;
. - Pode resultar _e xemj>lificador neste senso· o vaforar l)OS seus
: xustos .termos, e ,aínda que se~a de xeito esquemático, unha- ·n o-:
tícia pe·~dida no inmenso rfo 'revolto que nos bompardea· ultiJ!la-·
mente ·co aludido ~ 'c'aso polac9" ·e que fai_ referénG~a a _un SUpos:..
to "apoio'.' de Reagan á anexión de Porto Rico por parte .dQs
EE.UU.
-,

seus represen-ta:ntes máis xenuinos' son .: o Partido Popular
'.; Démocráiico, ·da ·;prirrieira ten- ·
c, dénci~" ( a~tuaimeiite vi~~nt~ ),
e o Partido Novo Progresista,
da segunda (actualmente no
poder) . .

. ...4

m-

:

-

A terceira tendéncia engloba a todos ós independentistas, que deica. agora non foron
capaces' -d e artellar únha estra- .
téxfa axeitada que lle permiÜse aproveitar a actual conxun- .
·tura, fávorábel cando menos a

,;

O pasado martes, 12 do presenf~ mes~ enterábamonos que
o presidente norteamericano ~
·,-respondel)do á visita efectuada á Washington por -·un~a

Martí), viu._frustrada daquel_a·~
sua vitó;ria pola ocupación militar dos EE.UU. rexistrada en ·
1898,' a pesar ·de conseguir, non obst~nte, a ' abolició~ da

delegación portorriqueña integrada por Barceló (líder do
Novo Partido Progresista) _·e
Hernández Padilla (alcalde da
. capital, _ San Juan)- "comprometi'as_e a respalda" a anexión:
de Porto Rico", - nun novo intento de levar a este país · á
condición de estado 51 dos
EE.UU. Xa anteriormente
George Bush, coincidiendo coa
divulgación duns informes
cierit:íficos, que apuntaban á

escravitude. Deste xeito, Porto
Rico convertíase en colónia
dun novo amo que impuxo.as
suas léis económicas; transformando ao país primeiro · nun -

nivel internacional. Fórmana o
Partido Independentista Portorriqueffo (socialdemócrata e
ben visto pala anterior Administración norteamericana como posíbel alternativa ao esgotarse o modelo colonial), Partido
Socialista
(declarado
"marxista-leninista
independente", con notábeis éxitos

,.conseguidos no terreno internacional), Partido Nacionalista
( ao que xa nos referimos, p.otabelmente enflaquecido . pola
prolongada
prisíón dos seus
monoprodutoi de .sucre ·e log.o
punha base de actuación das
dirixentes e militantes), Partitransnacionais; e que desenca-· -. .
do Comunista, Liga Socialista ,
d~nou, ao tempo, un . pr~ceso
Un~a rua de S,an J!lan de Puerto Rico.
Movimento Socialista Popular
de xenocí_dio étnicp e cultural,
e Partido Socialista Revoluciocoa est~rilización de centeas bitantes que viven no interior . de grupos contra-revolucionánário (ambos os catro constirios de América Latina (un dos - tuidos nun frente comun), e
de milleiros de mulleres· porto· do seu território, e outros
dous
.millóns
queviven
eñ
grupos participantes na. frus-~ Partido Revolucionário dos
:riqueñas e minando ·as tradiveracidade da existéncia de
trada tentativa da Praia Girón
Traballadores. As orgamzacións latinas e a utilizaCión do · chan norteamericanó onde
formacións xeolóxicas con poen Cuba partiu de a qui) ...
cións armadas coñecidas deica
español como idiorria na'.cioQal; comparten, xunto cos negros
tencial petrolífero en várias
sustituido polo inglés ..
e "-chicanos"' os traballos máis agora son os Comandos Revozonas da illa (Camuy, TortuNo terreo político, son ti-es
durus e mal pagos. No país lucionários do Pavo, o Exérciguero, Dorado e .San Juan), reo avante da resisténcia inde- non existe burguesia nacional; as tendéncias · políticas máis to Popular Boricua, as Forzas
cordara aos dirixentes portopendentista ( dirixida polo Parimportantes: a primeira intenArmadas de Resisténcia Popuxa que, xunto cos P-equenos
rriqueños que "vostedes· teñen - tido Nadonalista, de Pedro Alta encubrir ao colonialismo
lar, e as Forzas Armadas de
foi
aniempresários
criollos,'
amigos na. Ca$a Branca · que
bizu Campos, e nunca totalcunha espécie de autonomía, a
Liberación Nacional, que ac-quilada
e
sust!túida
a
medida
pensan que os EE. UU. . serian
mente ' -aniquilada); a·p oiado
tuan no interior dos EE.UU.
que
os
grandes
inonopólios
·segunda, defende a anexión do
máis f artes, que todos sedapala
crecente
presión
internapaís polos EE.UU. para transmos me/lores, Se o ' seu paz's se
eran introducidos na illa, pri.
cional,
conseguiu
evitar
sen
Asi pois, a trancendéncia do
formalo
no seu 51 Estado; e a
constituira nó naso Estado núvilexiando a produción textil
·
em_
b
argó
a
,anexión
total,
a
pepresumíbel
apoio de Reagan a
terceira
def
ende
a
conquista
mero 51 ". Aetualmente Porto
os supermercados ·e, a partir
sar de que · Washington manti- ·
unha
acción
anexionista de
nacional."
da
independéncia
Rico está baixo o "estatus"
dos anos 60, ·~ indústria pesa- ,
vo á actual situación colqnial
Washington dirixida contra o
denominado Estado Libre
da. Son pois os asalariad os a
povo portorriqueño, hai que
As duas · primeiras tendénda ma · ªº promulgar en .1952 Asodado,
imposto
pol_os
clas.e social maioritária que,
cias responden aos intereses da
unha Constitución a través da valorala tendo en conta estes
EE:UU. no ano 1952 a través
por outra parte ten negado o
pequena
burguesía
e
pequeno
dádos,
sen esquecer a resoluque esta convertíase nun Estª:- dereito de folga .· e e practicadun ptoceso aoque énos nece;
.
.do
Libre
Asociádo
da
Unión
ción aprobada pola Asamble~
empresariado locais cux~ fesário referirnos pra comprenmente obrigada a afiliarse aos ..
Xeral
da ONffen Decenbro de
norteamericana,
no
queél: ·Debteza e desesperación econóder minimamente a sua situapoderosos e manipulados sin- .
1978
e o pronunciamento da
micas _p ropícian este tipo de
ción actual.
fensa; . qS Finanzas e as re la~
dicato's . norteamericanos q~e
cións exteriores qu·edaban a
VI Cume dos Non Alineados
alternativas ao toparen en
non constituen· nengun peri· UN .PASADO COLONIAL
cargo dos EE.UU.; no que os
nos
que se recoñece o dereito
USA un falso protector ecooi;;
monogro
nen
ameaza
para
portorriqueños
quedaban
co
<leste
póvo á sua autodetermi.
nómico qu_é lles garantiza, canpóHos.·
,de
seren
cidudoso
priyiléxio
nación.
A história da máls oriental
do menos, o mermado poder
da.dáris n9rteamericanos; · é.no
d~s . gr'ándes illas _das Antillas
do que dispoñen no país. Os·
A. RUAS
A sua ssitu:ació.n estratéxica
está prof ~ndamente marc~da
que, ·en-fin, a pesar de.que non · .
pota loita liberadora do seu
teñen representación no Con- convirte á illa p9r outra parte,
povo desde que . ~n 150~ fara ,greso nen opción a elexir ªº . no enclave ' máis importante
colonizada .pota España feud·at --presidente norteamericano, fo-· dÓ Pentágóno - no Océano
LIBRARIA
Atlántico, circ~nstáncia que
que aniquilara, despois das via·cERAMICA
ron reclutados en ·masa para o explica a instaladón da" base
·xes ·de Colón, á povoación
· exército USA .para morrer e_n militar de Ceiba ·na que ·héii"alGA.LERIA DE ARTE
aborixen ( índios taínos) sustiCorea ·e . Vietnam defendend_o
tuíndoa ·por ·d_escend_e ntes de
macenado material nuclear' ··ª .
a bandeirn que os oprime.·
ocupació!l, poí parte da M~riespañoles e. negros .africanos
".importados',' como escrB:vos.
·'·
na porteamerfoana, de 27 miLoita que, liderada por .Ram{>n ." A SITUACION ACTUAL
llas· das 33 que compoñen a
Emetério Betances (precursor
illa de v~~q ues, situada ªº' su. NOIA.
do movimento independentisActualmente, Porto Rico · deste do país; a sua utilizadón ·
ta, influenciado polo cubano
con ta -con, tres millóns-de ha- como ·base de entrenamento
!
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Mundiais ·82_en Galiza

Nmi nos•e:ríganemos... .
·Os problemas surxidos nos encontros de'fútbol Atléti' co de Madrid-Real ·Madrid e Zaragoza-.E~paño_l, fixer~n que
todos· os meios de comtj.nicación empezasen 3- bombardeará
opinión publica co "mal- que está Q deporte ri~ noso Esta·don . . '...
.
.
.
.
.
/
_ En verdade teñeri razón: o deporte aqui está tan nial
que nen siquera sabemos o qqe é deporte e o que non é deporte. Boa culpa <leste 'mal teñena e&tes inesmos meios dé
comunicación.
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Despilfa:ÜQ 'e colóriialismo
Itália, Polónia, . Peru e Camerun serán as seleicións estatais que
xogarán os seus partidos en Galiza no próximo campeonato do
mundo.
·
.
o primeiro partido na nosa nación terá lugar en Balaídos odia
catorce 4e xuño entre ltália e Polónia.
. .
•
Co .sorteo xa feito pó~ese facer unha analise do que lle pode re-:
vertir 'a Galiza pola celebración <lestes campeonatos frente ao
máis de mil millóns de pesetas que se gastaron para que seis partidos se podan xogar en Coruña e Vigo.

Expliquémonos.
Que o Sr. Urízar estivera comprado; se era que o estaba, QU q~e sexa simpatizante d.o .Madrid~ qlie pitase U_il penalti ~que din -non ser; inda que Tealmerite existiu etc. ; non
son Íl:enguns. argumentos para afirqiar que o deporte está ·.
mal.
. · O que si se pode desprender-é que exista corrupción na
Liga· de Fútbol, manexos· j:úrbios e grandes-intereses para
que alg1,m equipo acde o /campeonato,. Pero o que nunca ~e
poderá é r~lacionar :·ésto co ·ct_eporte.
-
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e

mico;go')ar~do

1en1tos

Para rematar, pouco van sacar os hotel.eiros, Bares e pen§ÍÓns co Mundial, indá que
neste ano tampouco ian necesitar moita xente xa ·que· unha
boa parte van estar saturados
co gallo do Ano 'Santo.
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Estes serán os "ibéricos" que xoguen no campo. Fóra, outros están a xogar
a suas bazas, guitarra, toros ... incluído.
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Non sabemos aínda o que
pensarán os afeizoados galegos
da sorte que lles deparou "o
sorteo" do mundial de fútbol.
Parecer non parece que vaian
presenciar uns grandes partidos visto os representantes en
liza no grupo primeiro que é o
que lle corresponde celebrar
os partidos en Balaídos e Riazor. Aínda que destes dous estádios saiu beñeficiado o campo vigués xá que nel se xogarán os encontros que a priori
despertan máis _expectación ;
Itália-Polónia o catorce de xuño; Itália-Peru o dezaoito do
mesmo mes, e Itália-Camerún
tamén no mes de San Xoan
que é no que teran lugar todos
os encontros da primeira fase.
En Riazor, campo no que
aínda teñen que tirar unha grada e facer outra nova, xa que o
Deportivo se saiu coa sua, presionando con toqos os meios
ao_seu alcance ao Axuntamento; o primeiro pa~tido será o
de Peru-Camerun odia· quince,
o dezaI}ove enfrentaranse Polónia e Camerun e o vintedous
Polónia-Peru, o · único partido
que sobre o papel vai ter un
pouco interés para os afeizoados, que só gustan ·de partidos
cheos de emoc.ión. inda que se
. ··cadra non se poda apreciar un
'. xogo neñ minimamente aceitá.bel.
·o TRASFONDO ECONOMICO
.
'

'

A meirande parte da xente é
consciente de que un Campeo~
·nato Mundial de fútbol do que

menos ten é de deporte, e do
que máis de comércib.
Neste aspecto, o que podia
xustificar en parte o desembolso realizado en Galiza, tampouco podemos dicer que
jmo's sair moi favorecidos.
Nengunha das seleicións que '
xogarán no noso território van
arrastrar a unha gran cantidade de xente .
A que máis "tifossi" pode
traer é, sen dúbida, o equipo
italiano, inda que vai depender
moito de cómo se leve a· cabo
a propaganda nese país e de
como se desenrole a sua liga,
xa. que unha boa parte dos
afeizoados están .verdadeiramente desalentados despois
dos últimos escándalos que se
produc1ron no fútbol "azzurri".
Polónia, por circunstánc1as
. que non fai falta explicar, nop.
aportará espectadores-turistas.
Tampouco · Peru, ·outra das
seleicións con simpatía e gancho entre ·os. afe_izoados ·sudamericanos, vai traer unha Jorte cantidade de xenté. ·
De Camerun, o cuarto país
integrante do grupo, tampou·co se pode dioer ·qµe non se
· seipa xa. · En princípi9, a sua
aportación en canto 'a xente e
a interés que van despertar os
seus .e ncoh'ttÓs va1i ser escaso,
aínd~ · ·q'ue ·logo' en canto aos
. resultados pode dar a: sorpresa
..como o.curriu co'n Corea en Inglaterra.

A Liga de fútbol profesional é ·un espectáculo deporti.vo que move· ao ano miles de millóns de pesetas (xa só ReaL
Madrid e Barcelona sobrepasan os mil millóns cada un). Dos ·
resultados düns poucos partidos vai depender que se nivelen
so presupostos ou· que se ·auménten as dé,bedas xa que para
moitos equipos, é esencial a participación nos torneos continentais onde, de ir ben as co.usas, poden sacar un 25 por
. cen do .seu presuposto.

Polo que non é de estrañar qúe os equipos ·de fútbol,
,., .c omo empresas orientadas ·ao espectáculo deportiyo, fagan
t~do o irnposíbel, até o ilegal, para acadar bons ·resultados.
. Ós ·cantantes ¿non comprañ a fans para que v~ian berrar,
non sobornan a locutores de emisoras, a críticos musicais
etc.? Os clu_bes dé fútbol veñeri facer pouco máis ou menos
NO POLITICO-CULTURAL o mesmo.
_
.
Posto
nestes.
términos
o
problema,
a
xente
non teria
No politicó cultural podepor qué rachar as vestiduras. Pero non pode ser. lsQ seria a·
mos dicer que o mundial vai
tuína
do negócio que se basea na credíbilidade do público,
ser .nefasto para Gali~a. Este é
na
adesión
inquebrantábel a imh'!s cores e a unha institución
o mundial de· España e todo o·
até
son
-elevados a categoría de representantes de toda
que
mundo seguirá identificando.
· · · ·
·
unha
coníunidade.
España con Galiza, aínda máis,
se cabe, e isto non só no exteEn vez de chamarlle ás cousas polo seu nome: ao especrior, senón que a propaganda
táculo, ·e-spectác~lo, ao deporte, deporté. Aos club~s ei.npreespañola · tamén vai. cair como
sas, que se non buscan o lucro como poñen nos se\}s estatuunha gran lapa sobre as xentes
tos, se se afanan por conseguir outro lucro que non é o ecoda nosa nación con .profusión
nómico, pero_ que non se pode afirmar que non sexa máis
de carteis, bandeiras españolas'
iffiportante. O ·lucro da fall_la, da publicidade· etc., ·que abre
etcétera.
camiño a outras empresas, que_case sempre rematan no eco-·
nómico. Ou.tras veces, o qu-e .impera é o interés ideolóxico.
- Na outra ve.r ténte está o que
a Raimundo Saporta lle deu en
Tamp,Puco entendem9s cómo comentaristas e xentes
chamar o "Mundial Cultural"
integradas n«~ mundo do espectáculo deportivo, se rasgan as
e que vai ter de todo, en prinvestiduras "p9rque" "tal ou cal" xogador negue un penalti,
cípio, menos unha mostra do
.o provoque ou propície a expulsión dun rival.
que verqad~iramente é a culEn -calquera destes partidos como- o do Atlético-Real
tura das distintas nacións do
Madrid,
está moito máis en :x;ogo que urt simple resultado . ..
estado. Sen embarto a cultura
Non
irnos
referirnos xa a o u tras concomitáncias de rivaliestándar mundial das multinadade ou ideolóxicas qu~ poden influir nos afe\zoados, senón
cionais terá un gran apárato:
aos intereses·dos próprios xogadores, as máis das veces alleos
rock, Julio Iglesias e outras
a todo o tinglado exterior:
manifestacións af íns.·
Cando un xogador salta ·a un terreo de xogo pendente
Seica as distintas zonas van
de cobrar médio millón de pesetas máis· ou m,enos, segundo
facer ·os seus actos culturais
un resultado, ·non se lle pode pec;lir que sexa deportista nen
adaptándoos á .sua · própria
_ que · non empregue outras artimañas que non sexan as lexíidiosincrasia. Moito noS.,t~me
'. timas e :reglamentadas.
mqs, vista xente que integraE un profesional. do· espectácµlo deportivo, cuns anos
as ·comisións galegas do Munmoi contados de práCtica dos que se -esforza por acumular
dial, que. os especfácul9s que ·
uns ingresos que lle permitan pasar logo unha.vida rri~is ou
se vaian dar sexan polo estilo e ·
menos cómÓda.
,· ·
que non teñen ·en. canta · para
. .Os-directivos- .dos clubes saben
ben como.influe no ,áninada a nasa realidade.
.
mo dun futbolista.unha suculenta prima.
·
En resumen; -o mundiafpata
.
Parecido resultado te.ñ en os incentivos á produción de
·Galiza n~n vai aportan~n .grandiversas empresas ori as vendas a comisión;·só que a un vende . espectaculo futbolíst~co,
dedor ninguen o critica porque sexa moi fogoso na sua for- .
nen as inversjón~ van ser comma de inostr?r o produto . .•
pensadas palas ganáncias da
Desengañémonos, a Liga· de_· Fútbol de Prim.eira Divi..
?'ente .qo pavo, ~ para rematár
sión,sobre
todo,nada ten ·que .ver co deporte. Xa é hora de
yai ser- unha'. arma de filie.naque
poñamos
as . cousas no seú. sítio ·e lles chamemos polo
ción e colonización.
seu nome.
PUCHe·1RD
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· Máis dun mes levan esles ,_relóxios, colocados
en bon número . nas ruas viguesas. ' Seica máis dun
afeizoádo a trasnoitar ten che. gado á casa raiando o sol por
g~iars~ da hora que· lle rnentian os cron(>rnetro~ públicos
estáticos 4~ hora impertérrita.
·ü sábado pasado, do'trs penecos discutian se este relóxio- ·
anúncio marca.ria·
hora do
axuntamento o.u a calificación
'urbanística do escalextric que ~
ten detrás.
·

.·
·

a.

'

Vila do Noroeste onde ~e vai celebrar o próxirp.o congreso de
alucinación toponímica ao que o coñecido gni'po "Pasotas
Desorganizados" vai prese.ntar un estudo titulado HOs cárnbios no
ernpr~go do esprai sobor de pintura fosforescente"

·

·

. ', ~

'

Santi Vill ar

...A. ~ AVISO PARA DESPISTADOS: nori é verdade, non o~!
~que non v@s fagan c.o mulgar· con rodas de muíño, qµe
hoxe venden de todo.
'.
.~
·
,
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Presentación do libro n Historias que
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o venres dia 15 e organizado por Edicións Xerakde Galiza, l~~ous~ a ·c abo no salón de actos do In:sti,tuto Fe~«jnino
de Lugo, a presentación do último libro de D. Anxel F:ole, "~istorias que ninguén eré"; n!> transcurso ~o me's mo,
ademais do autor, tiveron a palabra: Cláudio Rodríguer Fer, Paco Martín, Uxio Novoneyra é Manoel María.
Rodríguez Fer falou sobre a
obra do escritor, á que calificou
como "a obra de narrativa breve
de rnaior envergadura da postguerra galega, tendo acadado 12
edicións os 9 títulos publicado".
"Auga lizgaira, primeira obra do
autor, formada por un conxunto
de contos breves, dos que se publicaro n "Eu i o meu corazoón"
e "Idilio na 1nsua" no ano 19 3 5
na revista "Nós"; perdeuse ao
ila publicar na imprenta "Nos"
no 1936, por mor dos tráxicos
sucesos nos que o director da
editorial Anxel Casal foi fusilado. Esta primeira obra foleana
calificouna Rodríguez Fer de
estar escrita baixo influxos románticos e modernistas. No 5 2
saiu do prclo "A Lus do candil",
libro que pula restauración da
prosa galega entroncándoa coa
tradició n narrativa clásica como
"O Decamerón", "As mil e unha
noites", etc. Ao presentarse baixo a eStrutura de conto de contos, que o autor toma da tradición oral popular, tendo a paisaxe, o espírito e as supersticións e
mitos da Galiza como temática e o Caurel ·como centro._xeográfico. "Ternr Brava" publicada no
55 continua a nivel técnico, temático e estrutural a liña cla anterior obra, pero ten como novedade a aparició n dunha sección
discursiva na que se reflexan problemas sócio-económicos e culturais do país; ten como centro
xeográfico " O Incio" , No 58
publico use "Pauto do Demo",
tamén de temática rural, estando
centrada a acción en terras de
Quiroga. Tras un lapso na década
do 60 verán a luz obras de temá-

Oleo de ANGEL CiONZALE/. OORl:S fE ._

tica urbana e vilega como: "E ·
decímolo ou non o decirnos",
"Con tos da éboa", publicada,s .
no 72 e 73 respectivamente e
perdendo a segunda a estrutura
marco das anteriores ·obras foleanas. Por último "Cartafolio de
Lugo", conxunto de artigos sobre anécdotas e persoaxes lugue. ses e "A Galicia misteriosa" publicadas no 81, completan a obra
do autor. "Histórias que ninguén
eré", formado por un conxunto
de 20 contos sigue a liña de '
"Con tos da néboa", salvo os 2
contos iniciais que teñen temática rural, estando alguns <lestes

contos · xa publicados en ~evistas;
neles continua -Fole as suas teimas meta-psíquicas, misteriosas
e humorísticas.
Paco Martín:· q~e t?mqu á palabra seguidamente · facendo un
reconto das suas letnbr~nzas do .
escritor, definiuno-" como "individual, ausente e d-istraido ", acle- '
· mais de proclamar_sé .seu alumno.
Uxio Novoneyfa. dixÓ de Fole: "Escritor arraigado á terra · á
terra, á'· paisaxe e á sua cidade.
Ante todo lugués. Afincado · nq
f ala e cultura popular e la brega",
máis adiante falou da proxímidade nas obras de D. Anxef e de.
Laxeiro, no que logo tamén faria
fi~capé Manoel Maria. Para re- .
matar a sua solemne léria definindo a Fole como "Escritor da ·
proximidade ".
Manoel Maria leinbrou a sua
relación con D. Anxel a pártir da
tertúlia do "Cantón Bar" e máis
adiante do "Méndez·f Núñez',. en
torno a Pimentel, comentou que
Fole era "o enlace entre a xeneración pre-bélifa e a xeneración
da postguerra". Trouxo ás mentes os artigos de "Parladoiro .das _
letras galegas" no :d°iário "El Progresi", asi como a - tertúlia do
"Lugo Bar" animada polo escritor, para máis adiante chamarlle
"Patriarca das Letras Galegas na
actualidade, memória viva da ci-dade luguesa e gran enriquec?dor
do naso idioma". Para dar rema. te ao acto, o próprio Fole foco
uso da palabra para divertir á
concurréncia, que enchia o salón, co seu falar popular, imaxinativo e divertido.
XOAN GOMON

Casos partilulares .(3)
A GI L HERNANDEZ
(Membro da Ásociac;;om .Galega da Ungua).

Úsó de'· LH e NH; de - M (final) e ~MH- .(ál~nMHa~

.o.. , . _lf~iculdades.

·:; .·~ - -,,.
. . . ~.
:.
, / .
~
.
.
A maior ·dificuldade pata o l:!SO de LH e NH e a mcoerencia. Vejamos; Aduze-se, para rióm empregar G e J, e só X, o prin_cípio de adecuadón da escritura a fala, ainda que se poda,reconhecer a kgiJ:imidade -hisJÓrica do uso de- G e J. Polo contrário;para nóm empregar LH e NH, aduze-se a ".legüimidade" (???) histórica do uso de LL e Ñ, ainda
que se reconheza que LL . e · Ñ noni som etirrÍologicamente galego.s e
-queLH e NH cu~prem inclusive melhe:r: princípio toneinádco (pola
sua correlación com CH, como -verem~s). Em que quedamos? Cal é
ma~s importante, o prin_c ípiofonemático ou a legitimidade histórica?

~.
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USO de-LH E NH

Evidentemente, pr~ponhem~se Pª-ra substl1~uir o LL e o Ñ na escrita
habitu~l. Em síntese, as razóns para -decidl.rmonos _polo seu emprego
som:
a) ~ história da língua escrita:

-.

lsto _é; a legitimidade histórica. Com efeito, cando álguém diga que
e NN _ou Ñ se utilizam nos documentos· medievais galego·s, di umha
verdade ·1.ncompleta: é certo, pero, nom é certo , porque eses dígrafos
.(LL e NN), como as- letras simples (Le N), .podem ler-se as vezes LL e
Ñ (do espanhol actual), pero Ol-'tras deveni ler:~se como Le N.
~L

Por outro lado, cnmo os escritores, escriváns e escreventes tii:iham
conhecirne.nfos de latim, sabiam relacionar,- muitas palavras galegas
cqas_or.iginárias latiJi~s .. Dai que comproba~em o seguinte: Nuné;a as
palabras escritas em latim coro LL e NN "derom em galego os sons pa- latais; estes, porém, resultarorri da confluéncia de L ou N co 1 (filiu =
fiLHO; montania - montaNHa), que adoitarom eserever como j."Mais
adiarité foi-se habilitando a letra H do alfabeto latino (que ficar-a-inútil) para sinalar a palataliJ:ación.
Hmha situación nom definid~ por completo, na que luitam difei~n
tes tendéncias gráfieas, pode advertir-se na Traducción gallega 'd e la
Crónica General y de la Crónica de Castilla, que ·editou, bem, o úr. D. ·
Ramón Lorenzo Vázquez, actual catedrático de· Lingüística e Literatura Galegas na Universidade. compostelana.
·
Pero neste mesmo ·documento comproba~se que LL e Ñ nbm sorn
gal egos.
·
-

Centenário de Santos Gra9a
Neste ano 1982 estase a celebrar na Póvoa de Varzim 'o centenário do
nacimento do etnógrafo e literato António dos Santos Gra~a. Ao longo de
todo o ano van ter lugar unha série de actos que culminarán en xaneiro de
1983.
Santos Gras:a, fillo dunha ámília
de mariñeiros estivo obrigado a recurrir a unha formación de autodidacta e consegue, grácias ás suas
cualidades de intelixéncia e un gran
volu ntarismo, imporse nunha época
en que a vida portuguesa non era
fácil.
Como estudoso e literato empeñouse 'e n coñecer e ·perpetuar a es!
pecific.idade, o labor sacrifü:ado e a
aventura da colmeia marítima ·coa
que, orgulosamente, se identificaba.
_A Sa'n tos Gras:a d_ébesclle o mellar estudo sobre as siglas pov.eiras,
sobre as que A NOSA TERRA xa
ten publicado información en números anteriores. ' ·
. AS CONMEMORACJiONS
1

' A celebración do -centenário do
IÍ.acirnenro · do ~tnógrafo portugués
comezou O" dia 16 <leste 'rrics~ de ·xa~
neito ·¡;:o dcs.c ubrimento dunha ine-

mória conmemorativa na casa_ onde
viviu, para seguer despois coa Sesión solemne de abertura das conmemoracions centenanas, cunha
conferencia a cargo do d~ctor Joaquín Pais de Brito e a actuación da
Coral de Letras da Universidade· do
Porto. Tamén no mes de xaneiro
foi inaugurada· a exposición Biobibliográfica "Saf\tos Gra~a, o ho-·
mem e a obrq,".
'En abril están previstos os xogos populares poveiros e en ··xu- llo comeza a exposición documen~
q1l "Santos Gras:a, cen anos de his·tória da Póvoa", que vai durar até
decembro.
Én Agosto verá a luz unha ree~
dición : popular de "O Poveiro" e
vai haber -un colóquio, · con parti-.
cipa~jón de realiz~dores, críticos de
· cíne e ¿tnógráfo~ sohre "O cine e a.
c.tnografia" . con base á película

"Ala-Arriba".
En setembro terá lugar unha misa en sufráxio do etnógrafo e unha
visita ao cimitério. onde está enterrado, con homen~xe.
Por fin, en Outubro tetá lqgar o
"Colóquio Santos Gras:a de Etnografía ~ m-a ritima" con dous te~as
bási'cos:
· 1.- Relacións e afinidades cultur~is entre as comeias pesqueirª'-5 .da
Galiza e de Portugal.
·
2.- Análise· da Obra de Santos
Gras;a (etnográfica, museog~áfica,
xornalística e p~lítica) .' :
Para xaneiro do :, próximo ano,
inaugurase up busto do -poveiro,
editarase unlÍa medalla conmemorativa e a sesión s'olemne do peche das
conmemoraci6ns terá lugar cunha
~onferéncia · do doctor Ernesto Veiga de Oliveira.
~

Neste ario taIJlen se yai editar un
número especial dó boletin .c ultural
Póvoa de ' Varzim, dedicado · a
Santos Gras;a e, oportuname~te; as
obras completas do homenax~ado.

b) A congruéncia Órtográfica.

1

'

Se utili;armos H como marcad~ palatalizació~, - consegujmo s nivelar
os pares de grafías: L/LH; N/NH; C/CH. A o~.tografia, além de es~imo
lógica, fai~s~ raciot?-al, neste ponto.

· 2.- uso DE - M (final) e c;le_- MH-

(alguMHa).·

Som duas questons diferentes:
2,1.- O uso de ·-M (fina~) para transcrever a nasalización ou·a nasalidade v.elar, característica no galego, é quase geral nos textos medievais. Usa-se, neste caso,· umha letra do alfabeto_latino (que perdera o
seu valor próprio em posición final) . em correspondéncia cum feito
normal na fala.
2.2.- Se NH (=ñ), nom se pode empregar este dígrafo em 3.1.gunha,
unha, nengunha. O usó _de -MH- nestas palavras justificava-o já o Pe.
Sarmiento "Os galegos fugimos de pronunciar o N entre vogais, nem
coa antecedente, nem coa . subseguinte. Nom podemos dizer u-na, como o-castelhano, . nem un~, pala espereza de/icar coa boca aberta para o N e volvé-la a abrir para o A. Asim. conv!!rtemos o N em M para
cerrar a boca e abri-la para_ o A _polo que se havia de escrever um-a, e _
pronunciar nom u-ma senom um-a". Continua a dizer que nos documentos se acha escrito hum-ha, cousa ·nom certa; e acaba: "(... ) aspi"
rando as_duas vogais quase como gum-ga, peyo nom ·corn G, senorn
com H mui suave" (Colección de voces y frases gallegas, p. 165),

A de~c"rición ,' como se ve, nom é _mui prc~isa ; pero podemo-nos valer dela para, adaptaoa, justifi~ar est.a ,grafia certamente-· nom mui tradicional. Asim, o M indica a velaridade da nasal em combinación co H,
· q~t;, col9cad-o , num lugar nada hapitua~ (em -interior de palavra), ~inala
a fronteiffl. silá~ica.
.;
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Os malvados "lusistas'' e os seus
benévolos adversários .·(canto triste)
som .nom fale a nossa lfogu~', -_pois ' cl_aFo está que, de nom sermos os "lusistas"' .poderia comec;ar rnanhá mesmo umha tele"
Teñdes razom. Os · "lusistas", éup10 alg~ns nos chamades
visom em galego, já q-qe contamos com filmes ·a bundantes para
.:,._cari~hosarnente; sein dúvida-:-, somos gente iníqua. Nom só . encher a progr<).mac;órn duqm~e rnuito~ meses; e ,se nom o~ hai,
. sm:nos a principal ' desgra~a da Galiza _nos últimos tempos, j un- vamo-los ter em cousa .d~ semanas, Somos n6s os culpáveis,
. ta.mente cos incéndios forestais. So mente a vossa :generosida- igualmente,_de que nas livrá.rias nom tenha·m livros gal_egos sod~ podia"esquecer que os mesmos incéndios f9restá.i~ so-m pro~ bre todos · os temas, e revistas e joma.is, porque ha ver hai-no_s; e
vocados por nós, 'médiante a coi:nbinac;om explosiv~ de "artifí- se nom os hai hoje, vam:-se publicar nos próximos meses...
-~.
Cios ortográficos",e "fregas ·de· óleo'! léxico, coa sllbreptí cia ~n~
Estarnos-vos mui agradecidos porque, apesar de- sermos t¡¡.rn
tec;om de fazer da Galiza um territó·río homogéneo <;:om Portu- mezq~inhos, nos ·deixades. viver, e permitides que fagamos tan. gal nom só na escrita se!1orn tamén na paisage: queremos con- to mal, assi sem razom, simpfemente porque levamos urnha
verter a nO:ssa. Ten;a numha imagen das 'plariícies semi-desérti- ' faísca diabó.lica nas nossas entranhas: ·P.e rdoades-nos a vida ca; ~~ do .Algii.rve pqrtugúés (e só te.nie~ós que assi poda parecér- da·' d_ia,: só fpola_~vo~sa espléfldida benevoléncia. Comove-nos
sc:; tamén ás estepárias mesetas cástelhanas, rneigaS-fora_!).
.
cónstatar como nom ilgs cortsiderades inimigos, mas luítadore~
- .SOfl)DS gente . descastada;· traidores á nGssa pátria, .vendidqs
dumha mesm_a ca.usa. A vo_ssa .foleráncia, a vossa auséncia de
· ~6 --"ouro de Lisboa", que nos- ~hega periodicamente, disfar~a seétaris:riio, vosso ,respeito sin,,cero som _enternecedore.s .
do baixo a a.parénci-ª de livros e revistas. E é que ternos o co~aDeveríades ser ma{s severos pa_ra nós. Dado que som.e nte a
<;om ruim, somos perversos desde mui rehinhos.
·
vossa ideia pode salvar o idioma, devíades actuar com dureza.
· Excluir-nos de todo canto ·pudéssedes, sem escrúpulo de difaA SUPERVIVENCIA DO IDIOMA
mar-nos e até de insultarnos ~lgumha_ que outra vez_ Em verda'.se -quered es salvar .Galiz-a, ten des que acabar cÓm todos_nós. de, parece-me que algo vos ides corrigindo ultimamente. Por
Por:que 'está.claro que a I'lÓS nom ríos preocupa a supervivéncia , _e xem,plo., está mui bem que já norn nos deixedes publicar nas
da língua da Galiza.' 0 que nos .inquieta é a lfogua de Coimbra editoras e nas pubhcac;ons .que controlades; ou que nos tribue do Rio de J aneir:o, que . está amea~ada. Estamos alarmados nais para as passadas oposic;ons de professores de galega sopolo futuro idiomático da área, luso-brasileira, e por isso que.re- mente houvera gente anti-reintegracionista. (E é lastima que,
mo~devar-lhes · a esses angusti~dos in:naos de língua a nossa ajua.pesar disso, a maioria dos pi;ofessores aprovados resultaram
da, poderosa e clesintéressada:. Quem sabe se, grac;as aos "lusis- · reintegracionistas; terrdes que evitar estas cousas, ain~a que for
tas" galegos, a língua de Portu'gal e do· Bras~l verá ~sc~njura~a a . a costa de intensificar as pesquisas sobre o. persoal, porque hai
sua am<?ac;a de morte !
·
-"lusistas" clandestinos, malvados!).
Contamos, isso si,. cum factor ,q ue reduz a nossa culpabilidade: e é que ~ª língua da . Galiza, em troca, n.o m cor_:r:e pedgo. Já QUEIMÁR AS NAVES
os anti-reintegracionistas lhe á~segurastes um porvir radiante, a
Ñ6s somos o· perigo da nossa lípgua, somos os verda:deiros
base de dizer "prlncipales"-en vez de "principais", .e "agrada- inimigos. T.endés que queimar-ños a t_odos numha gram lumeible" em vez de "agradável", e, "c~nción" em vez; de "can~o.m' ~,. .rada purificq.d.o ra- que 'á brase todo v~tígio de."'lusisino". Por
e "Galicia" em vez de "Galiza"_, e assi por dia~te. Deste modo · suposto, umha lumeirada tom efe.itas retroactivos: que queime
o galego tema sua supervivénóa garantida para muito além das . a Sarmiento, que esc_revia um· e bom; e a Murgu.ia, que louvava
"mil primaveras mai~" que desejava Cunqueiro. Perviv~rá por os portugueses por terem teifo .~o nosso idioma· o seu id.ioma
séculas sem fim , ainda q~e for por via de identificac;om co cas- oficial,' e ·indufa. na nossa literatura a Camoens, Vieira, Garrett
telhano...
- · e Herculano; e a Rosq.lia, que ~screveu, insensata!, "do~uras" e
"aborre~o" e "espa~o", co.m cedilha, em vez de "douzuras;
SECTARISMO INTOLERANTE
aborrezo; espaio"; e a Marcial Valhadares, que gr~fava hoj~
, Tendes toda a razom cando sugerides que somos nós os cul- e fugir.; e a António de la Iglésia, que introduziu um capítulo
páveis de que agora até .os pais das aldeia.s obriguem os seus fi- de Os_Lbsíadas na sua, antología de textos galegas; e a Pondal,.lhos a falar casteihano. Já digo: sodes mui generosos: Porqu~ que lhe chamou ao nosso idjoma "verbo do gram Camoens", e
em realidade levamos sobre a nossa \:Onciéncia muitos outros escrevia "nazón de Breogán" em vez de "nación"; e a: Viqueira,
crimes. Nó.s som.os, por exemplo, os culp~veis de que a televi- - que- dixo aquilo .de que o galego nom é umha língua irmá do
ROSEN.DO CAR ROO.EGUAS.

o

·Disminu_idos, diferentes...··
Olhei as vasas caras ·e os vasos carpos
na noite televexa do viVer dz'scrim(n,ado ...
e· toda a poesia calo~
perante vós
,·
perante vos
p"'eran .te min próp_rio· e~pelhadó

portugués senom umha forma do portugues, como o andaluz
do castelhano; e a Vicente Risco, que afirmava que· galega e
p~rtugues sbm duas formas dialectais do mesmo idioma; e a
Antom Vilar Ponte, que dizia que o nosso idioma vernáculo e
o idioma de Portugal som um e o mesmo; e a Castdao, que, es
escumando pérfida sanha contra o seu iqioma nativo, confessava desejar que . o galego chegasse a confundir-se co porfogues; e
a Oter:o Pedraio, que proclamava qµe a língua da Caliza e de
Portugal <leve voltar a ~era mesma; e a Cunqueiro, que pediu a
unificac;om 9rtografica cos portugueses, e usava "cha" e "chefe" em vez de ''.té" e "xefe"; e a López Ferreiro, e a Martínez
Salazir, e a Tettamancy, e a Carré, e a Bous:a-Brei, e a Celso
Emílio Ferreiro ... E aos grandes filólógbs', ddd'e Meyer-LübI<e
.a Men.éndez Pid?-1,. que andava, lamentavdmente descaminhados.· Tendes que queimá-los a todos .eles, ·coas suas obras, e
com todos os reñegados que ainda andamos por este mundo.
Assi quedaredes um resto de galeguistas nom desviados, puros e genuínos, um verdadeiro resíduo de "bons e generosos"
(ainda que nom vos poderedes calificar assi, ern vista de qu e o
inventor dessa fórmula foi um "lusista" descarado). Qu cimadas
<leste modo todas as naves do nosso passado, 1 vantaredc sobre ess·as . cinzas umha língua nova , -que será o "galego au téntico", o idioma do futuro.
(Nom vo s sorriad es, porque o co nto é tr iste).

pois i EM DIRETO! somos perigosos prá Especie ...
e o noso seme terá que ser controlado
DESVIADO, RETIDO, ASIMILADO,
·pala CENCIA INTERESADA ...
privánd.o nos das vaxinas naturais
dos bicos sentidos .s entidos e fervente's
das máns enlazadas e amistosas
das bodas RITUÁIS e CREIDAS ...
.. .pois i iSOMos· PERIGOSÓS!!
na perifé~ia. derrubada do HUMANISMO CRISTIAN...
./

no sangue azul dos mitos inconversos
¿pero nós estdvam_os ali ... ?
¿ofhari'annos os Bispos das mitras oficiais'?
üerán remors'as os prémios Nobel?
·- iNON! cecais non...
· ·
... porque nós ·n on somos disidentes do Leste
.. .porque nós botamos i inunca ! ! b_o;;:;bas a~asinas .
... porque 13ós non .temos re.ndas per cápitas.. .
·
. . .. porque i ¿por qué?!
porq·f!.e a n_osa semente ·non cadra coa do Ano instituido ...
... E farán-nos casas-berces
casas-cobexos ... Lares durmido,irqs.:.
Reservas especiais ...
itodo isa· nos farán :.. ! inos dizerán ... ! . .
. .
..
mais non conse'fftirán o alento o alento noso nas suas faces bra'~cas '
ñon aturarán nas súas piscinas estéticas ...
Tamén nos pederán produ-izóm ...
travalho eni cadea ... · ..
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e p'órá~';,n.o; R,QJ30TS in~elix~~u:.s,' guapos e limpos. ..
, ' _· · '
pra .q.~e !hes .d e}mos o AMOR naso, o noso afeuto comestt'vel prds fic 1has.. .
. 1
i i.
_i i iEM DIFERIDO!!!
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Ha i algum t empo, Carlos Ba li ñas publicou na imprensa um art igo intitu lado "O esperanto dos lusista s". Come9 ava assi : "Os incendios forestales e
ma is os lusistas deben ser as duas desgracias principales que u ltimamen te t eñen ca ído derriba de Galicia" . · E ~ontinu ava em tom pa recido e com lindezas de seme lhan te la_ia.
Publicou -se m ais tarde ·umha magnifica féplica
de A ntó nio Gil Hern ánd ez ti t u lada " O des-esperanto dos an t i- lusistas" , em tom sér io e respeitoso . Esta m in ha é ou tra rép li ca, em tom ma is bem irónico,
que q uer deixar constánc-ia da dar que nos produz
aos reintegracionistas esse t ipo d e ofensas. que nom
d·e arg umentos. D e todas fo rmas, umha co usa nos
alegrou, neste caso com o no utros: que pára atacar
os reintegracionis t as Bali ñas use a nossa l íngu a,
causa que por desgra<;:a nom costu ma fa zer cando
escreve dou_tros assuñ t os. Id én tico com por tament o
manifestam J .J . Moralej a, A . A bu in de T em bra e
outros. (D espois de t od o, como se ve. o "lusism o"
nom é tam prej udicial co mo eles dim: polo menos
ja co ns_
egu iu que escrevessem algumha vez em galega al g un~qu e habit ual men t e nomo fam .. .).

·llbrol

orlitca.
.~

Tres libfos 'áTYedor dO ·Parldm'erdó gá1eg0
, ·9 traballo ·qué se ocupa do estudo . das mensa~es con que os
'grupos que se.· enfrentaban durante a campaña intentaban convencer' á sua clientela: potencial,
é da autoria de Segismundo García, home adicado a: traoallos- relacionados coa' comuiiicación . .
.Fai unha análise das_ campañ-as
,; d@s dist;intos grupos parándose;·
sobor de .t odo, nas de AP e os
.• empresáríos, ás que cáJ.ífica, coi~
damos que non sen- razón, como
as mellares tecnicamente, as que
responderon a unha idea pensadª'
e realizada por empresas especializadas no sector.. Quizais a falta
que máis se nota no traballo <leste- técnico na. publicidad.e (tal vez
porque non se topa en nengun
dos manuais dos que- el utilizou _
para a sua formación) séxa o dos
camiños extra-in~titucionais; extra-académicos,
¿extra-sociais?
que certas opcións eleitorais kñen para chegar a influir a boa
parte do noso eleitorado, sobor
de todo ao ruraL

No tempo que pasou desde a
'celebración das eleicións a.o. primeiro Parlamento autonói'nico
levan . aparecidos tres libros adicados á sua análise, a contar o
que. pas<?u durante a campaña
eleitoral e a tratar sobordos seus
resultad os. Algunha delas saiu
cunha celeridade considerábel e
JJN;lt~~.-~l:f Puxeron, .da.lJ~rydo ,esfor-;
zo editorial e ma1s por parte dos .
autores. Irnos dar 1.:1n pequeno
re paso ao que conseguiron, q~i- zais para comezar sexa preciso
destacar e tamén criticar, o feito de que, das tres, só unha estea
escrita en galego.

O impacto da análise
en fresco
"Las Primeras Elecciones Gallegas" é, das tres, a primeira que
saiu ao mercado (moi poucos
días despois de celebrarse a consulta era presentada en Santiago)
e este é un dado a ter en conta á
hora de enxuiciala pero é de destacar que é tamen o que lle tlá
Únha certa frescura debido ao toque de sinceridade que por forza
ten que arrincar de escreber cos
dado s en quente e sen coñecer
consecuéncias que ao mellor poderian variar as análises. Todo isto aparte do mérito que supón
adiantarse en moitas datas ao
resto da literatura que está a
aparecer sobordo mesmo te.epa.
A obra ten moito de periodísti ca, debido á circunstáncia que
comentábamos pero tamen á sua
apariéncia basada na maqueta de
X.M. Pereiro que utiliza a distribució n do texto en columnas e
ilustracións (nas que é moi rico o
libro) sacadas das publicacións
periódicas nas suas edicións de
durante a campaña electoral. O
anter ior dalle un certo interés
documental (Aí aparecen, por
exemplo, as soadas declaracións
do anterio r presidente da Xunta
nas qu afirma que "que perdera

UCD seria como cambiar o curso
do Amazonas" ou aquelas outras
de Alfonso Alvarez Gándara dicindo que "O PG conseguirá

unha representación decorosa")
ao tempo que lle confir,e ás .Páxinas unha impresión de axilidade,
pero ~~mén é posíbel que lle dea
apariéncia ' de obra pouco ~om,.pa·cta c·o n -. esa ima-xen d_e_, 'libro- ,
periódic~~ .
..

"LAS PRIMERAS ELECCIONS GALEGAS". José Antonio Gaciño, Segismundo García, José Pérez Vilariño
Sagitario, Comunicación e -Imagen,
Coruña, 1981.
69 Páxinas, 250 pts.

Chegamos agora ao intre de sinalar unha característic~ que lle
imprime caracter á obra: esta é a
de estar composta por tres traballos de cadanseu autor, os tres de
coñecida traxectória profesional
e con enfoques diferentes en
canto ao obxecto de aná.lise.
José Antonio Gaciño, Periodista, fai a análise política.

José Perez Vilariño, o catedrá~
tico da Universid¡tde Compostelana, na sua "Análisis Sociológico" repite. as suas polémicás te: .
ses sobor da naturaleza. e situa-~
ción da evolución histórica .da
abstención utilizando cadros . estadísticos, fai un bon acópio de
citas para apoig.r as suas afirmacións e" considera como factor
definidor destas eleicións galegas
o feito de que o empresariado.
galego entrara, con todas as car~
tas, a xogar na partida ekitoral.

o enfoque
polt'tico-perio_distico

Dá un recorrido polos números destas eleicións comparándoos e estudándoos á luz das do
pas,ado inmediato, parándose a
analizar o trunfo de Alianza Popular que considera fro~to en
boa medida do trasvase de votos
de procedéncia ucedista, reflexa
o descalabro eleitoral <lestes últimos e demostra c'Ómo a esquerd.a estatal perdeu votos en co.nxunto a pesar do aparente éxito.,
do PSOE que fai radicar nun
trasvase de electores desd~ a sua
esquerda -tan-to como nas inani. pulac~óns do voto 'que supó.Ít ~
aplicación do . método D'Hondt
ao que a~ica un a·p artado ~e ao
que culpa do desax~s~e .ep_!:r~e a
~_end6pcia de ,vOfo dos ga:tegos e
, · '· a composÍdón do Parlamento .
· · "'~ Quizais . o' rnáis chocante da sua
análise en médio do mar .de loores a~ . éxito ' da dereito no que

Outro <lestes libros . é o edita~
do por "La Voz de Galicia" e da
autoria do seu comentarista po.lítico, Carlos Luís ·Rodr-íguez. O
libro ten un subtítulo moito
máis significativo - que o título:
"História dun proceso pólfticp" /
di· en letra pequena na portada

1

'

E.stá dividida ~~n catro partes
moi di,fer~nciad~s: A primeira titúla:se
"Los resultados Elector.a- .
· os, se.X~ o
,, •',... .>,, • .. nos teñen mergullad_
les e ,.il);flue "cadrO:s <lo censo ~: ,·~~.~que p!asma nas suas · "Cpnclue1 leitor~1~~~,,,catro prov.f n.cia,s ga·. ."·sl6ni;, e máis no apartadó titula~
egas e g:Q's\ r,esultados na»Ú~ti-rj.ia
·él.o· "Laspersp~ectivas del Naciqconsulta· ~·leJt?,~ª.l ademais"H~,-;-n'Ís ;. .- na/is~~,;· o~de ana~iza a te~dén·
out~as tre~/1~.c . se cclebra:ron , ~~::;.f ·· cía ·.~~~endente do vot~ n.~c1~na1
Gahza desd~ . ':qtt-c: ?~u comenzo 'a".~,_ lista ~~~}t~.mpo que se Va1 ,~nen
Reforma. Cq~_tc.ri; ,,,a;scmad~, un ;<1
tanq~~··~ic.~JE~.:·-{l. posturas ma1s ou
cadro compar~ri~v~ · do~ resulta~ · . men~~:~~:=~~Mr~das. A constatados qas _eleici6~~-~;:Jto·s parlamen' eión~~-:~~~po'rtáncia d~ absten- ·
t~s das _
o utras é~rt'1unidades aució~".t~4I1Pleta o scu . estudo potonomas do Estad·0 ~~lítico dos resultados. ·

"

-

da obra. Realmente ·esta· tenta
ser un repaso histórico d9s ·procesos institii'~ionáis qué foron
·significativos para Galiza desde o
1977 astra a celebración da se.sión i~augural · do Parlamento ·
Galego ·,_ poucos dias despois da
cal saiu á luz a obra.
- . ~ont.én _como -'o anterior os ,_ ·
resultados das catro consultas
eleitorais que se celebraron en
Gaij~a no tc:tmpo - que abarca a·.
sua· análise, tamén o reparto de __ _
escanos nos parlamentos autóno. mos basco e catalán. Seguindo a
falar do contido, seguramente o
máis destacábel sexa a. parte gráfica que contén fotografías esc.olleitas con 'moito tino e gran
sentido xornalístico; aparecen
retratados nela os · líderes- dos
p.artidos gálegos, actos. nos que
participaron, e detalles da campaña el"<fitoral. -- Neste apartado·
non se lle poden P.Oñer chatas ao
traballo de elaboración da obra;
. quiz~is só unha certa. _intención
chocalleira na. eleición da imaxen
que representa a un líder de partido político e parlamentário _do
grupo mixto da cámara autonómica galega.
Traballo · periodístico cen por
cen ::_talvez se lle buscara adrede · esa apariéncia- .na sua forma,
non se pode dicér exactamente o
mesmo du seu ~o~do. : ·
Chegando un pouco ao miolo da estrutura do libro advírtese,
·prii;s.-eiro, a clara preséncia do pe- _.
rio~ismo e:Xplicativo ao que nos
tén tan afeitas o ,autor dos a,rti~
· gos de análise polítiéa das páxinas do seu periódico. Nesta parte
da obra, a interpretativa, advírte- -·
se claramente a intención de de- mostrar que a contradición que
se e·stablece. nos parlamentos au·tonómicos de cuxo . funcionamerito se ten experiéD'cia é entre
estjuerda e dereita e non entre.
naCiónalismo e centralismo como os. partidos nacionalistas teñen tentado demostrar. No que
toca ao enfoque da actualidade .
política parlamentária galega, o
autor céntrase na análise das teses políticas de UCÚ, AP e
·PSOE, quizais baseándose nos res~ltados das eleicións, e parte tamén con evidencia dabondo dos
pontos de . vista <lestes gr.u pos pa-.
ra aLo rdar o estudo ·da situación
política actual, omitind9 enfoques sérios do nacionalfaino. Pódese ·afirmar que é · un traballo .
xornalístico, pero cunha clara
connotación p?lúica que se materializa · partindo . do perfeitamente · lóxjco e xustificábel tra~
balto de interpretación.

"QUEN É- OUEN - NO P13l_MEIRO
PAR LAMENTO GALEGO"
Maria X . Porteiro, Xpsé A; Perozo .
Edicións Xerais · de · Galicia, Vigo
342 Pá.xinas, 570 pts.

periodistas vigueses, tenta ser un documento ao que teña q,u e
recurrir o que queira saber os d·ados básicos persoais dos parlamentários qúe compoñen a nosa
cámara autonómica. Un reconto
dos parlamentários tamén o tiña
o primeiro libro de entre · os que
hoxe nos ocupamos, pero este;
. feíto con algo máis de tempo,
contén moita máis información e
proporciona unha· ide·a máis am- ·
plia de quén é quén. Inclue os
dados de todos os parlamentári~s colocados por orden alfabética, ádémais dunha foto (de to-dos os parlamentários menos de
tres de AP dos que, segundo confesaron os seus autores, non a
poideron conquerir debido ªº
inesperado do seu acceso ao Parlamento) unh¡:¡. ficha con notas
biográficas e profesionais· e unha
·semb_lanza pe.r soal tirada das en7
trevistas - qu~ os autores mantiveron cos protagqnistas. O libro dá
un coñecemento dabondo completo da información oficial referente aos parlamentários e unha
idea moi axeitada de cál é a opinión que ..estes teñen de si; ainda
asi parec.e mos que algun "quen"
non está éompleto de todo.

Ademais, o libro ofrece unha
pequena históría cronolóxica do
proceso autonómico, un enfoque
·do · que a eleición do primeiro
parlamentó.· galego supón, unha
análise da_ campaña publicitária
do.s distintos. grupos', analizada
desde o ponto dé vista das suas .
insercións ·nos. meios de comunÍcación, unha táboa dcüe~ultados ·
P~.r.- .JP.qnic:_í píos e qnh~ recopila.}
l \•.
·.
'
. .
.
ción ·,0;<,> humor. gr~nc<? , q~e apa·receu durante a campaña.
Como . dicíarnos,,ao princí pío,
esta
é ,·a única das tres obras esQue.n é 9uén?
qita .en galcgp e i59 , é digno de
desta~~r: Tamén que tan soio
Talvez o libro ipáis 'compacte> '-". r' unha .semaná. \ies'p~ls q:hma sai~:, ;po.r sup.os~o:; o · que .responde a ·' ·.· . · da, Jsd xa boa de ' se.'esgbtar . a
unha idea editorial mais nídia,
1 edición.
sexa o .que, realiz~do por dous · _
L. .CL\BANDEIRA
~

· ' '. EL PARLAMENTO GALLEGO",
Carlos Luis Rodriguez.
· "Biblioteca Gallega", "La Voz de Ga-..
· licia" Coruña, 1981. ·
500 pts.
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andando a terra
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Os fu~era/es.

dade de· e'lexir o ·t esto, o tipo de
- letra, a orla máis ou menos moura, a calidade dp pap~I e a figura
da esta~pa, feito. que; deica. o de
oxe, no.i:i ocur~ía. )\lgo <1;<hanta:..:- ·
·ríamós., Hii recordatorios que, si
. os oÜara o difunto, non sei que
raios diría. Compre :.defender,
·pois, o .dereito a .que cada ún faga o seu propío recordatorio.
Non ·sei si teño contado ' en
~lgún t>-NDANDO A TERRA o
·que . lle acontec-eu .ó n'.ieu abó o
señor Manuel 'de .Hortas, con un
.. señor. compad.re que s_e chamá~a

·en vida.

Neste· · e'strano, . misterioso, '
inesplicable e solpr¿nd~n~e país
que é ·Galicia ún xa non .se espanta de nada. Esto ven a conto porque · servidor é propietario dun
recorte de Faro de Vigo . do domingp 2 3 de. abril do ano 1981,
páxina~ 32_ e 33, no "que ven un :
repo.rtaxé, firmadp por .Pepe Carballo, no que conta· que <lúas veciñas d~ Laracha, na provincia da
¡ 1 , Qu.ñft, fixeron os. seus,Juner;i.les
~n ;ida . ~ ~esm~ q~·e . Carl9s·:himeirQ de España e . Q~Iinto de
, ' -:.fle.maqja ~ N,a .,d~sap'.1-reC:idp.: r~;.üs- ,
i ·
ta de humor ·La Codorniz, que
-Ó g,alego se traduCiría por.'O Páz_pall~r, de D.··Jo-sé Ortega e _Gasset de.cían -ou escribian pois
·ven a ser igual- que era, na -s~a
dase, o mesmo que o emperador
Carlos: · primeiro filósofo de España e quinto de Alemania. No
reportaxe, ilustrado c::on catro
magníficas fotografías de Xurxo . ·
Lobato, pódense oUar os retratos
das señoras · protagonistas d~ suceso .e máis o señor crego ·da f eligresía, empolicado ~ na cop.a dunfia árbore talmente como si fora o persoaxe principal do corito
de Anxel Fole, O documento
que o curioso leente pode atopar
nos Contos á luz do candil. U!1ha
das. mulleres chámase señora Lo~
la~ outrá señora Sinda.
A función de enterro, de ambas a dúas, tivo un gra'nde ésito

; .:'2,2;·ª=I·~~~19:'ide~-5t.ndai. _ · . '",

7

~"~
cr
~_ast>~rj¡q~.f~t.,Tar~Ji,~io,;::_Et ~
Candai cando vifia-. a Outeiro d·e ;

~

de público como é natural. MQitos vecii\os incruso lle perguntaron á señora Lolá. si resucitara.
Supoñemos que os funer~les serían ~n español corno se leva
agora. Nun'cá· se nos remata d:e
meter ~a· cachola co~o a galegos
. falantes de toda a vida os bautizan," casan ,e enterran nun idioma
. que eles ,non .falan nunca _e éo
que, naturalmente, non están
idcmtificados. A liturxia en latín era ou:tra cousa. Polo rn.enos
tiña o enga,d0. e 6 misterio e incruso o prestix'b máxico das cousas que non· se entende. Don Ramón Otero Pedtaio, por poñer
un exernplo ilustre 1 era moi par_: .
cial da liturxia en. latín, o que se

, espl_i_c a perfectamente. Pr<! que o
acto resultara rnáis aparente e
máis propio n.o n sei si .as interesadas se meterían nun cadeleito
-. como fan -os que van ofrecidos a
Santa Marta de Ribarteme e a
. algu~hos o~t;os s4ntuarios da
.. 1:.

nosa terra.
O mellar esta moda vaise es'.tendend~ po~ to~Q · o noso país.
E non sería nada de estrañar que
ún_ comenzara a recibirsecordatorios, -convífidando a ún pra
asistir ·a .funerales de enterro de
persoas que afoda están vivas. Os
recordatorios forman tamén parte importante' do rito funeral. .Si
v'en esta moda ún ten a posibili- .

': Rei;·-, -~t~~!l?'ªr algún nego'cio 'ó
·: concello, gardaba a súa besta
nunha cort.e propiedade de meu
abó. Cando iba a recollela, despedíase rnoi fino e etiqueteiro
de meu abó, con estas palabras:
-Señor Manuel: agradecido.
Xa sabe que me ten a súa d isposición. Tanto a mín como os
rneus fillos.
Meu abó respondíalle a me°ia
voz, tronzando as pala~Has cos
dentes pra que o Tarabelo de
'-a.ndai, que era algo xordo, non o
escoitara ben:
-Moitas gracias. Cómate o de' mo: _iqué che canten a tí!
Compre espricar que os dous
fillos do Tarabelo de Candai eran
seminaristas en Lugo. O que
nunca puigen deprender e si chegaron a cregos ou se quedaron
somentes en sacristás, oficio
exercido por· moitos antigos es-

Lilos, lilainas·
cousas dos n·enos
.
...

.

Centenário de Picasso
Moítas son as páxinas que .se
levan escrito co gallo do pasado
centenario do grande Pablo Picasso, enfeitado' pola espectacular montaxe 'da chegad a do .
"Gernika" e as várias expo~i
cións das suas obras. Malafadamente aos galegos que non tiver9n a oportunidade de viaxar a
Madrid, nada Hes tocó u rya_festa
-agás os sorrisos e as grandes
verbas 'dos pers-oeiros pola te~e~ir • sión .' Cousas da "descentraliza- ción cultural" do Estado das Autonomías ...
Hai' algo que, sen embargo,
boto en falta en canto se ten di:to. Algo que me foi suliñado polos marmúrios que cheguei a escoitar a algun dos': centos de nenos que visitaban <;ando eu a
magnífica exposición antolóxica ,
no Museo de Arte Contemporá- ·
.. ,neq .4f Madrid. Nenos que .facian
broméis pretendida,rnente graciosas sobre certos "rabiscos" de
Picasso; bromas do tipo: de "isto ·
tamén o fago eu ", .··"só p_orque o
fixo Picasso :estas éatro raias valen millóns'',. ~té.
Non .t en isto nada· de raro: E
xustarncnte o reflexo dun frnómcnó que desde hai algun tempo

vense ,dando 110 Estado español:
a coincidéncia dunha xerar igno' ·r áncia estétÍca da ~eirande · p.arte da povoación co f eito do sur-·
ximento dalgunhas das persoali-;
dades :miis an0vadoras na 'creación ar'tístiéa. Fóra do caso m~i
especial _de Dalí, todos estes
grandes creadores desenro lan a
· sua obra ao rn,arxe, e aínda en
contra, da política cultural ofi..cial do réxirfie franquista. Nada
se fai pola parte da propágand'a. e
dos meios .de comunicación de
masas; nada desde os p~ogram~s
educativo~, por d?-r. a coñecer 'a
obra dps Picasso, Miró, Juan Grjs
ou, rnáis recentemente, Antonio
Sáura, Millares, Tapies... Non
pouco, en , troques,' por agachar
· as suas creaci6ms e por terxiver:
sar as informacións sobre as suas
personalidades, e mesmo·, no. caso en~ que a administración tiña
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· O funeral da señora Sinda foi
máis modesto. Segú'n lle contou,
ó xornalista sementes tivo sete
cregos. Que, prÓG tempos que
vivimo~, non está nada mal.
Hai anos lín en algún sitio que
as aseguradoras de enterros
-non digo nomes Rese a que son
moi poéticos e suxerentes pra
non facer propaganda nun lerio
que non me vai nin me ven- anden teñen máis clientela é en Galicia. A vista destas esperencias
de Laracha ó mellar igual se Iles
ocurre que, pagando un tanto a
maiores, así que se leve varios
anos cotizando, ún pode asistir
ós seus propios funerales. Así o
asegurado tería xa un bó anticipo e podería gozar e disfrutar
algo dos diñeiriños que vai afloxando pra pagar a funeraria. A
. idea queda eiquí. O mellor dá
resultado. O tempo o dirá.

810SBARDOS
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Reflexiones estéticas -no_

·. tudantes de crego.
. As señoras de .L aracha como é
<loado comprender ~on :eráii. da·
opinión _go .'.lbó do que escribe.
Ar;:d ás ·güst.alles q:ue lle canten.
,.... Á scfi'ora Lola fíxolle as seguirítes dedaraciós ó xornaljsta:
- ... a· iglesia estaba chea de veciños,. uns por· curiosidade e o
resto porque me conocen de verme sempre na iglesia. Era sábado
e tiv~mos moitos problemas pra
xuntar aos doce curas que pedín,
p<f>is eses días fanse moitos funerales nesta zona e xa estaban todos comprometidos~.. Agora xa
~;. ando máis j:ranqu~ ~polo ~.f!lUn-,

·terminados só por unha mmoria e cu.X:a recepción rnanténse
tamén limitadamente asequíbel.
As fronteiras entre unha e outra son, desde Logo, febles e dis- cutíbeis. Pero no caso español o
fenómeno torno.u uns caracteres
especiais pola guerra abcrta que
a . ditadura declaro·u á libcrtade
creadora dos artistas. Dun xeito
ou outro, nos outros Estados a
povoación entraba en contacto
coas creacións das novas correntes artísticas e, o que é quizais
máis importante -e rnáis interesante desde o especial ponto
de vista <lestes artigos- , as novas
xeneracións ian adaptando ~s
suas sensibilidades á arte do seutempo. Dos Pirineos para abaixo
Goya seguía a ser a máxima expresión .da innovación artística.
A educación estétida dos "españoliños" -de todas as nacionalidades íase formando a través da
contemplación das ilustracións
dos libros · de texto· -aqueles·
"Viriatos", "Reyes Católicos",
"Daoiz. y Velarde" ·etc. das Enciclopédias. Alvarez-, os tebeos
da editorial Valenciana e as estampiñas sagradas das Primeiras
Comunións. Até hai moi póuco
tempo -e .-como taméh viña a pas~r coa História xeral.:- a História
da Arte· rematábase sempre, can'do se ,chegaba, ao impresionismo.

posibilidades de .intervir· d·irectamente, por impedir a continuidade da actividade creadora.
O fenómeno da ignoráncia e
aínda despr~ciü do "póvo" verbo da arte de avangarda non é un
fenómeno áclusivo do Estado
..,~sp~fi~( Levaríanos moito espácio facernos eco da hoxe un pou.co- esquecida polémica sobor do
proble~a ·do _;!fastamento entre
unha . "cultura de élite" e unha
"'cultura de ..rrÍa_sas". Sen entrar
no fondo -da polémica, é certo
que na actual sociedade os meios
de comunicación _:_"mass media" són chamaqos, isto é, meios · ' ,
diri?Ci<fos- ás rriasas~ esparexen
Hoxe en dia dase un factor
unha determinada sensibilida:de
moi especial, que ·xa certos críestética máis ou - menos" ,uníforticos culturais tefreñ sinalado
me, para consumo , da 1maioria
·cbn preocupación,. como o itada povoación, mentras hai unha
. liano Gillo Dorfles. Refírome ao
"Caltura" con maiúscula, por
asi dicilo, cuxos valores son de'..
. feito de- que a reprodución masi7

va dos produtos estéticos orixina
un doble fenómeno: por unha
banda a recepción involuntária
de mensaxcs estéticos que, quéirase ou non, van formando unha
determinada scnsibilidade (isto
é particularmente claro no caso
~a músca coa repetición teimosa
das mesmas cancións de moda na
rádio, na televisión, nas "máquinas de discos" dos bares ... pero
dase tarnén na estética visual a
través doa valos publicitários);
por outra, a banalización e uniformización do gesto que a repetición leva consigo. Para combatir isto, a mesma indústria da
cuitura, e especialmente a indústria publicitária, provoca a
rápida "obsolescéncia" dos seus
modelos estéticos, ou, <lito doutro xeito, cárnbia: de moda. Os
indivíduos nesta situación difícilmente consiguen ter un critério ~stético próprio e madurado
reflexivamente.
Neste doble contexto -a desinformación estética herdada do
franquismo máis a uniformizac1on estética orixinada polos
"mass-media"- a chegada de ·Picasso -mais aló de todo o aparato propagandístico-oportunista
montado por µnhas autoridades
que en boa medida son as ·mesmas que non fai tanto tempo
colabouraban na represión cultural desde a administración fran-'
quista- ten que ser ben recibida.
Aínda cos chistes fáciles, o contacto co~ obra do 'tná:is .revolucionário . artista de noso século
ten que contribuir a transformar
positivamente a sensibilídade estética das novas xeneracións.
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O ·TEM·PO .

Moito ,c9idado, \léciñ.o s, paisa~
nos, que as. traidoras xe~~as , an
dan ~a po~os, iueiros..' N~ int<iríor
do pars xa ne~ou · e ~esmo xa
houbo xéadas, pero 'pela banda
do mar Si:Y
'e alg~ de frió,
mesturadas "ambas as duas éousas
.curihas rafolas de sol que ap'áreceron a mediadós <leste mes. :.
A lua. chea· trouxo ealor ou,
- polo menos, POlJCQ fria e .nove
dias con el a:r.J.divemos palas Rias
BaiJcas.
Veremos .agora que va_i para ·
arriha corno ~ nos d~ixa, se cém'
chúvia ou ·con frio. Veremo~ POI
San Brais que facemos ""co·s abrí~
gos ~ cos paraugas.

CONCURSO DE-TRABALLOS ESCOLARES
PatrodóádÓ por A NOSA TERRA

-

FEIRAS' ANUAIS

Curtís na CORUNA. Maside e
Verin en OURENSE. Goián, Silleda e Tomiño en PONTEVE DRA .

Para o dia tres está prevista outra
das boas feiras que se celebran
en Portomarin (LUGO) coincidindo coa f estiv:idade de San
Brais.

DIA 25
San Marcos (Abegondo) na CORUÑA. Póvoa en Broullón en
LUGO. Ribadávia en OURENSE
Caldas en PONTEVEDRA.
DIA 26

Riotorto en LUGO. Viana do
Bolo en OURENSE. Arcade en
PONTE VE DRA.
DIA 27

Padrón e Sobrado en A CORUÑA. Sárria e Quiroga en LUGO.
Xinzo da Límia err OURENSE.
DIA 28

Parga, Triacastela (mercado),
Lourenzá, e Saber en LUGO.
Bandeen OURENSE.

FESTAS
O dia dous de febreiro hai festa
da Candelária en Esgos (Ouren-·
se).
Ao día seguinte, San Brais e San
Lourenzo, dia grande en Bembri~
ve (Vigo), Entenza (Tui) e Budi·ño (Porriño) asi como noutras vi.las e parróquias da nosá terra.

FEIRAS NO NORDE
DE PORTUGAL
DIA 23

...

DIA 25
Marco de Canavezes, Espinho,
Taipas, Santo Tirso e Cabeceira
de Basto.

DIA 31

Teixeiro na COR UÑA. O Carballiño en OURENSE. Pontea~
reas (mercado) en PONTEVEDRA.

~~,~

~ -:

.

;

~

-

,

.

Sr. ilustrísjmó Antón Sobi:al. Excribolle para decírlk que son un~
admiradóra. su.a e gu~tame mÓito a pi'ntura. Eu quería preguntá.rl~e que
¿ pará ser unha boa pjntora fai faita ser boa dibuxante?- ,
_Tamén gústame a maneira que ten 1de combinare ~s c'oÍores', ademais
case sempre piryta cos cofores viyos dpor qué? '·
·
A min gustaríam:e chegar a ser unha boa. pintora e saber--os consdlos
que me daría usted. Por iso ~sp~ro que algún día encontrémonos esa'ber. os
·.
. seus éonsellos.
.
·Boe_no ·non teño mais que decirlles, espéro as suas cont@stacións e
desearlle .á :máÍs sorte d~ mundo para que .siga vendendo os seUs cuadros como os está vendel.'ldo a_g_9ra.
·
M.ª Belén .MaMdo 1Budiño ·
Edade, 12 anos
, ·
Meira-Quintáns, Colexio Nacional Reibón
Moaña

.

'

.

,

Noraboa a M.ª Belén .e a todos os que nos ·enviaro·n as suas cartfls,. especialmente aós alum-n ós do cóléxio nacional de Balai'dos de -Vigo e
·
'·
Rreibón-Moaña.
A nosa felic#ación vai 'tamén aos mestres deses cen{ros,. dos que Sfguimos pendentés da sua colaboración.
· ·
. . A M. a· Belén agasall~mola cun libriño, que pronto receberá, para qut!
- o comente cos seus compa-ñeiros.
O tema que propoñemos para próxima semana é "A MIÑA ESCOLA '~

.

Agardamas os vpsos traballos. _

DIA 27
Caminha, Famalis;ao e Carvalhos
(Vila Nova de Gaia).
DIA 28
Marco de Canavezes, Vizela,
Mons;ao, Paredes de Coura, Valens;a do Minho e Vila Praia de
Ancora.
DIA 29
~Guimaraes ,

Melgas:o e Viana do

Castelo

RogámosÍle a todas as Asociacións Culturais que nos en- vien a suá: programación con 20
dias· de antelación, para facer
da axenda un voe.eiro dos seus
actos.

Rogámoslle a toda persoa ,o.u
asociación íntere~ada que corrixa os posíbeis erros na celebración de feiras, xa que as que veñen saí ndo neste semanário son
tomadas do calendário de ZELTIA-AGRARIA e contén alguns erras e esquezos.
VILAGARCIA
Na sá_a ·d e exposicións da Caixa de Aforras colga a sua obra o
pintor Arturo Martínei Montero.

anuncios de balde
COMEZAR

INTERESA CONTACTAR

un debate, teórico e práctico,
que poida dar pé ao início dun
proxecto comunal; poís estamos convencidos da necesidade
dun cámbio .radical na forrria <:
xeito de vida.
Para un primeiro contacto,os
interesados podedcs dirixirvos
a:

con. xente interesada no dibuxo
de humor e temas laterais para
facer traballos, seminários, etc.
relacionados co tema. Interesados contactar con CARLOS.
r/ Mén.dez Núñez, 17, 1. · Ferrol

QUEREMOS

Grupo· Comunal Zero
Aptdo. de Corr~ios n. 0 52

VENDESE seat 127 en bon estado. Cham~r ao ·t elf.: 59 07 05 de
Santiago de Compostela, ·preguntando por Pelaio García Pazo.

Compostela (A Coruña)
BUSCASE a coleición de arquivos do SemináriÓ de Estudos Galegas. -Apdo.: 12. Pontevcdra."

''

Trofa e Celorico d.e Basto

Estramundi (Padron) na CORUÑA . Návia de Suarna e CarliaUedo en LUGO. Celanova en
OURENSE . Bandeira, Gondo- .
mar (mercado) e Meaño (mercado) en PONTEVEDRA.

Sedes (Narón) na CORUÑA
Monforte en LUGO . Rodeiro e
Tomiño en PONTEVEDRA.

f

Dia 14-1-82'

1

DIA 29

DIA 30

Teremos lÜa nova agora que
andamos no tempo da poda _das ·
_viñas e hai que ter moito coiqa. do coas luas, non sexa. que fiquemos sen bon viño no outono.
Pois iso, a nova vai estar no ceo
até a noite do día un_para o dous
de febréiro dia da Candelária. .

>

. ~ublicamos .hÓxe ·o priineiro resultado do Concu.rso -de ·rraballos escotdfes que promociona A NO~A TERRA:
·
··

A .-LUA
Desde por San Antón cambiou· a lua para Minguante, nove
dias tivemos lua. O día 25, por
San Paio e ·coas festas de VilarCordeiro en Catoira, cámbia para
Nova mentras ven o mencer do
dia de San Policatpo.
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DIA 23

.

O Fato Cultural Gakgo "'Daniel
Ca.stclo" de Gipuzkoa precisa
urxentementc fotos pará facer
u-Fiha exposici6n · en Donosti e ·_,
'outras zonas de Euskadi sobre o '
· Antroido. Pide _que se lle man-

den as fotos coa data e a zona
onde foi fe ita ao segúinte enederezo: F:C. Galego Daniel Castélao. Centro Cfvic9 ~ Palacio . de
Adonaesi. Trintxerpe, Gipuzkoa.
Preguntar por Paco Calvelo no
teléfono (943) 46 28 28.
NACIONALISTA PRESO na cadea de Vigo, matriculado en primeiro cursó de Maxistério e con
dificuldades para · seguir a sua
marcha, pide que algun alumno
do mesmo se poña en contacto
con él pára iri.formalo de. cues~
tións académicas.
Edelini;o -Domínguez P,apena
Cadea de Vigo
·
. Avda. de Madrid, 106, VIGO. ·

· No audítório cultural da mesma entidade o ·c ine-clube ADEGA. organiza o dia 21 a proxección da película de A~ Wajda "O
home de mármore".

Agrupación Cultural Alexandre
Bóveda. A inost~a . contén .obras
representativas de todas as facianas artístic;as has que traballo u
"Erais". No programa inclúese
tamén '.!- p~oxección dalguna das
suas películas e artículos perio_d ísticos e poesias glosando a figura de Carlos Varela, da autoría de coñeci_4os homes da cultura galega~
VIGO

CORUÑA
No aula de cultura da Caixa de Aforras de Caliza está aberta
a msotra-home~axe a Xoan Piñeiro. A ·exposición é a mesma ,
que xa se deu noutras dudades
galegas.
Do ~ 21 ao 31 _
d e X'aneiro, nos
loc;ais do Axuntamento e a partir
das oito do serán está aberta a
exposiciórt-homenaxe a Carlos
Vareta "Brais" organizada polá

Nas sáas 'de a-rte da Caixa de
Aforros de Vigq celebranse as
seguirrtes exposicións: na sáa a
anexa, Manoel Lledó González,
na de Exposicions, Arturo Cifuentes e na Sáa de Arte, segundo ciclo de "A abstracción xeométrica".
No auditório finaliza o venres
dia 22 o ciclo sobre "Cine erótico de vampiresas de primeiros de
século" .
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VIAXE· A SERRA . DE QUEIXA
.

.

.

,.

;

•'

MUNDO DO PASTOREO
/NA ALTA-MONTAi\ÍA
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Nos miolos da Serra de Que'iO outro home é un p?-isano
tes de voltar~ S'olen levar. un co~
xa quedan, aínda hoxe, os restos
que ten ovellas na rés; e segundo
. "·lar"di puas ao -pescozo. peto co
calor· máncalÍes e de dia an.d an
-; dun mundo antergo e . máxico
o número, tócanlle tantos dia:s
sen ·el.
'·
·que, ~<;>mo tal, desaparecerá, cede pástoreo. O normal sole ser
un dia por cada dez ariimais, afo-.
cais, pronto: o mundo élo pastoNas fúndia~ valgadas, cabecei.reo na alta mon~aña.
da que éste varia segundo · o ta-·
ras de pequenos circos glaciares,
Case tódos os---lugares que esmaño do rebaño. Cando cumpre
.soleo estar as malladas onde per· triban coa Serra teñen rebañ~s
á roda e acada o último dos pai- - .
nocta o rebaño e os pastores.
sa;nos, ·escoñenza outra vez polo
de cabras e ovellas, qu·e nos meConsisten estas nun cercado máis
ses de Xúiio, Agosto e Septem-·
primeiro. Seguramente o 'teren
· ou menos cu'adrangular chamado
bro pastorean os outos chan peros rebaños agora sobór das mil
"curro", para o gando, e unha
noitando alá enriba, babeo a ollaovellas; sera para que coincida
caseta ao carón para·os homes.
da dos pastores e os cans. Comcos cen dias. do _v.ran, e non .t~r
As medida:s dos lados xogan "
póñen~.e cas~ todos 'estes rebaños
que subir ao . nionte máis _que
entre_; os 12 e os 15 metros e os
· dunhas mil cabezas, máis, ou meunha: vez. Hai uns vinte anos
valados erguen. entre un cincuenn9s. _Tres ou catro ~ans e dous
· somente, os re.baños er(\n tres
ta e dous m~tros. Por unha das
· homes completarí a· estam.pa, qu~·,·
·o u catro vecl:!s·:ós de }¡oxe, preciband~, xeralm.ente a que da a
sube . e baixa ' l~ntamente coro'~ .
samente» de máis home~. non ·so
. \.mha . camposa~ o muro ten unhas
aberturas· polas que entran e"saen
un mantelo ~punteado, adaptá.np_ra os coidar~n, sen~.n pra defen·.· <lose p~rfe_c.ta:;111~,-ite ao rdevo; e
der os termos· que Hes correspon~
os. anünais. A caseta dos pastores
enche a paisaxe -:~o son dos .cho- .
"'diap'; ·chegándo ís veces, segundo·
esta ao carón ou adosada ao cu.callos.
.
·.
di .a xente; a verdadeiras guerras
rro do gañdo,_·ás .veces a un nivel
Un dos homes 'é_. ·o _pastor ofi· . nas que · participabat;l, -.~in3.dos
• superior pata ollar dentro con facial . que bota · toda a ·ceifa no
'do que podian, .todos ~s hpi;nes · " cilidac.fe. '·Norn. _e rgue alá ·de un
monte, e ao que pagan e mantedos pobos. Hoxe sobra monte e
cincuenta e ·eStá estrada de ramañen os vecinos. Sole sere solteiro
os rebaños pastan á ceiba · no.s
d~ u~ que f~n de c.o lchon pa·termos déles~e nos dos máis. No·v ._ ·
e hoxe .:hai alg~ns p~rtugu·eses.
''
. Os bons pastóres levan anos e
oustante a xente, que coffe~.e
~nos na Serra é _ ~o oficio .e c<?fi~perfe~tame~te as lindeir~s_, ~?n
n todos os recovecos, prantas .. "· .He· fa1 gracia o asunto, poli;».que _.
enciñ~ir~s· lendas ~- atalfos. - ~ºP',
poidera ·ser no P?rvif,, "
... :-.:moi faladore~, o~recen ·o po'úc_ó ··. ,<·:, Para axudarlles a ga:rdar "o :. r:~
que teñen aos visitantes e acoro· . . :_",t>año, os pastores disp.o ñen qe:.
:· pañant~ ~.para ,· én~amiñarte dese·-,··.·:':. \ lúas clases d:e cans: pequenó'S.:~( . ,_ yj.
xando sempre _«:iue"te quedes .c oe- ,.. ,· ·grandes. Os pequ.enos, pelud~s. é' ... : :~~-~; : .
les algo 111-áis de frmpo.,
· ladr·adores. p.a ra gobernar ·& reoa::/-·~-<- e.·.;. · ..
M.t. ...: · . · :-.
ño: e os grandes, mastins', para'_., ... ,::''::~. , ·. >,
· ~ · gardalo -d o -lobo. Son estes caris:, . ,. ~..
grandes pacíficos e tranquilo.s, e
impoñen coa sua presénciá. Nor:l ·
lle teñen medo ao lobo e córrefio
durante kjlometros enteiros. an"~ :_

'. ::;¡lo's

,;f

ra deitarse. ALgunhas teñen un
ven~nuco- ou unha laceiña inte·
rlor e a maioria nada, mais que
buratos nos que se mete algo e
polos que p:isa o .. ar. Ningunha
supera os tres por tres metros,
sendo o mais corrente dous e
meio por tres méfros. Por dentro, unha cama para dous. Ao pe
da porta sole haber restos de lume e na Mallada do Lagorzo,
_adosada ao muro, fixeron os pastores unha sipxel.a. cociña furan. do unha lastra.
Os
matena1s
empregados
ahondan soltos no arredor: laxas
pizarrosas sobor de todo, coas
que erguen os muros e cobren o
teito, sostidos sobor de pequenas
vigas arranxadas nas fragas que
inzan nas cal:>eceiras dos regueiros: . acibos, ~belaiÍ-as, escancireixos ...
Onde hai unha camposa, aniñada no fundio das CR;baxens, ou
á beira dunha fonte, e·x isten casarellas e.orno éstas, onde sestean, comen ou se acollen os pastores cande> arrola o trono.
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Así pasan os ccn dias para vol.taren de novo camiño dos lugares. Tanto o dia de m~rchai como o de· voltar, sobor de todo
este último, seria unha festa na
aldea noutros tempos.
Hoxe, superv1vmtes dunha
cultura non rentabel (?) neste
mundo de extraterrestres, os pastores siguen erguendo fachos
afiados con moricos de pedras
para orientarse, dormíndo sobor
de uces e bebendo a pura e fria
auga que deita das entrañas da
terra.
Riba deles os tecelais fan circos no ceo.
X AVIER FDE Z . NOGU ElffA
Da "Sociedade G alega de Xeo grafia "

