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·.·.A BIPOLARIDADE E 
'O SEU RISCO 

··· de qúe · o · regres·o á políti~a· :d~.-· \e ·des~il~~l~~é~n'~ ~ ñi6d.i~ ·. d~hha_" ;,: -'-de coa nova in.tencionalidade, pero 
. ·bloqués ~exa· c0ndúcido bilate- , tormenta verbal que C~da unha , · .non engaairia mái.S:',Claridade .e SÍ / 

ralmelite e. - ~en medlación das das dúas p9ténci;¡is escen'ificar:ia . '. Corif!JSÍÓI) a · un:~~~.réQ que ~a ~n por 
· pa~~.sJinerésadas. Prdbabelmen- - para o~ seus aliádos entra 'dentro· · ·si é ~omple~~; - ~ ·i'rnportante res~I-

. :.:~·;' ,t~e~-~f~e"~~¡ ~:s.i:~~~f';~ i!e.f.te'í?,-:.Q~¿ <~i~,~ - ~o~/~;!·. ~~~~w~~:cí;~.:::'~i~~ª;?9~-,~'~~· ~ . t~!.ú-~gor..é~ '. '·'.r~:d:~!i~wt~~e ~º~ e~·tú ; 
·.,-:~;--~=.. .,·.~J.t~á~1bn '~eat;:p~r9:· ha1 ~~las· q.1:,1~.· --::.Europ:a ";d1f1re .. _n,~t~p~irn~.nte~i.tto:~:._ .. dios ':.~oore ~ _ na~1ora,l~smo eurpe9 
· . se está loitando por cambiar e~a . de · Estados. -Unidos' .naqueles te- nos nasos dié!s, polo que ten de. in-

situación por outr.a ·máis . rica, 'mas que. tan, refe.ré'ncia á mq.ral dicio, de c(ít.i~a. :e de a'nálise da si-
: NÓn dei~a de ser solprenderi- · · , , · · . . , . .- _ m.áis a~ondan~.é · ep posipilidades.. das opinión.s . ,p.úbticás: . pás~se . · tuacion. contemp~ranea europea. , .. 

te, e poida que ate Irritante para cf"·--.. 'h ' :' <· •" t{ ';: t a .. nunna >defe"risa dos va'I0!'-8S· d-e" 'ij:·<- O" estjdip de A. P'etrella témolo. 
os áliados .euro eos ue Estados ·."" . ~~~~-•0s; ·~x~ u~~ ·~ . re_spos q . esa ~. . . . , . . _ . . , .. 

U
. ' ··d· - . p 'qd 1 '. · .. 11:r:.1tac1o:n europea-cando o d1a · 9 ber.tatle· ah -- o'nde -s~- atopen :,op:1~ . ; ;· que situar nest¡:¡ ·dime.nsión, se que-

rn os tena conversa o tan on- . d f b . · "· 1 b. " "C. . .,, - ·.d p I' · T f b. · · · d 1 E t . :. . U . , S . , . . . e , e re1ro se ce e re o um10. m1 o.s, sexa o onia ou sex¡:¡ ur- remos acer . on uso , e . un ra-
.9ªA'"!11-~nte d coaH . nioAn · do~·ieGtica , .:- . ócc'iae:~taJ,'en Madrid~ que.· indu~~ · :..,:~:¡. tqi:iia >~ se)<a,t Afga.nistán"ou Ei'.Sal· .... ballq '.sen .-·gra.11des , .prétersión nen 
:-- exan er ~19 e n re1 ro- . · . . · . · . . _ . . d >: ~ .. · .-~- , . • 1 "d d · ' · · h • d. · .k·:. X . . ,._. . 'd" ., .. b1daoe.lmente- ten que repercutir -,. : •.va or, .,.,, f~~ r ·-!.i:p" >.)·. ,,. ~.comp e~1 a. es, apto -. para tno1 ,1-
m1 o, en enevra- . na me 10 C · f· , . b S .d d .. , ( ·) · 1 · · B · d ·d· • 
d 

· h t d d .. .., d . , na;~ on ~re1:u:1a so r.e . egun a e: .. ,~:.· . . ' .. .. " - · :·. -.· ,versos e1torE1s.-· ,;ert ,tra uc1 .o a0oga- . 
un a rana a e sanc1onse e C' . . , _. E·. , (CS"E) 1 f · 1·b d t t · 't·1 - · · · e.: operac1on en_ uropa ..,,- :.-" - ., .. , ,~,,;, . .. . ",_ . - eg,o, aria un , 1 ro . e ex o mo1 u 1 

fústigamentos; e até utilizando _. ., · - · -- · E ·. - - · · ·-1· ] d -· - . - ' 
. . . ' co,nf_e,rénciá. seriamente ameaza-.. - . n1n•u· ~·· . a a ·~. -.,. '._na_~ ... s .. ºº. g1s._.escola. ~!· M.,_ªi.s, que dunha un subte'rfúxio cuase infantil, co- · UI '-! · -. da ·pala ' bipolari'iación, e dismi- ·. ' r • •• • • , • 1nvest1gac19n soc1olox1ca de corte 

rno o de reducir o encontroá .un nuída ~o seü propósito inicial de··. Revz~ta galega .de per1:samento cn~t~an - -. profesional (o .. autQ'r . exerce de so-
_. só dia, pero alonga'ndo ese único · · · · · l · · · • · • . 

· qi.J_ e tbd_ as. as.·. nació ns ·de· Európa · ciólogo nas Comur.iidades Euro-
. encont, .ro a oito' horas de con ver- . . teñan .voz e -Voto . en cuestións , . _peas), tra1;as~ dunha . meditación 
sa-_ A irdtación non pode obede- : · : ·. · · n.º 25, p.~0 _ ·. · 1 b t t d 'r frend · - ' .. quEl;c, é!tmxen _gravemente. ao seu o persoa , en es ru ura a e e a-

-' c. er, natu,ralmente, ªº feito en si" prÓRri_o·espácio_. . ._ · , i ~ e .;. _ da por uns dados básicos, por outra 
·da negociación ·-calquera . con- , _ _ Están aparecencio no.s derradeiros . parte difíceis de, conseguir, como 
tacto dfrecto ,é-, positivo para a -' :;~ · .Ñon.: é o mái.s pequeno d.os te: ' tempos alguns Íntentos sérios de sis- · toda información relativa ás "Na-
paz e é! estabilidade h;iternacio- , mores ~ de que. certas corwer~a~ iematizac;:ió~· do feitci ·naCionalista. ción sen Estado". _ 
riais-, -senón a diferéncia de me- ~ .. :eritr:~· · Haig. e 'ni~is Gromikó, ~ ou En · Europa as inv:estigacións van 0 seu ·ponto de arrir:'que está ben 
didas·· entre ,. o .que Estados Uni- -Oútros . Cidnduios, abér.tos .-cit1 ·se, , . -séndq· ~áis e m.áis frecuer:ites; e te-
dos· esixe aos . seus ali~dos é m'áis . Crefo'si~"Í~ven a' Ur:I certo . inter- · mosque cefobi"alo porque marca',un claro: 

'ó que se permite a si mesmo. Esq cámbi~ :d-~ v~lores. pito ,doútro · .. fito - non só científico ' senón tamen HMais que investigar a -l!nidade 
sensacion xa se. produceu cando " .. xéfte: ·o ·cañxe dUnhas ~·mans li· político. O cor:icepto "nacionalis- cultural europea, é máis impor-
·Rónald Reagan atacou ·ª cues~ · . br~s·~ ·eri Polóni·a --pa·ra a. URss· mo!' xorde· precisamente no noso tante tratar de comprender como 

· tuón do g'asoduto de Sibéria e, - polo -' dunbas ,;mans libres" de contine_nte, no séculq XVIII, pero - se desenrolaron as diferéncias e 
.en cambio, non anulou nen ·re- . J:$t~d~s Un,idós do Caribe~ zon-a .· daquela a realidade · designada tiña. as relacións desiguais entre re-
duceu as suas · exportació('1s de · · que ·.áparece .Jia nomenclatura de co,rno marco de _referéncja unha si- _ xións; en función de mecanismos 

· grao, cousa que teri~ prpdtJcido ,: "pont9s :·:c.~mf1Ftiy6s qu.e f_ix9 Haig · tuaeióo sociopolí.tica· que non cadra ,os Estados-nacións se constitul-
ª' irritación dos· seus · agri~ultores · -- .. oa ·suad )r-eve ; referéntia ·· pública . -~ cda que ~s 'tabVos .. investigadÓre~ tr'a- ron pará lle daren a Europa-a his-
·e un certo desequilíbrio na eco, . _dQ/ tratad.o, engadindo qÚe .. se· tan de ' de.screber . agorá. · Ouii:ais o tória que coñec_emos, e porque se 
nomia amer icana. A entrevista . - di~isában '~ algun.has sohfcións". . 1,JSQ do conceptq ' :~racionalismo'"', asiste a esta explosión no seo dos 
dos dous ministros de Asuntos ·:. Que éste -pacte ·0 u prJncípió de que se ve a miudo e.mpregado por · Estados-nacións entre a periféria _ 

• Exteriores fai medrar .os temores · entepdernerito, ou compllcid .~de, · .certos pensadores, estaria_ máis acor- e o centro (páx. 39)': 

sabeliña-

. " 

r ..... • 1 

úl. ' 

1 \ ! • . ..... . . 

Suscrición aJ1Ual: 2.500 pta. Semestral : l.2SO pta..f.Eufopa:_ $.~OO · pta./Arxentina: 3. 700 pia." 
/USA, Canadá: 4.000 pta./Latinoamérica e Africa·,. _4:5,oo pta'. ~riuais: . . · 
.Rua Doutoi::. Cadaval, 21, ~o,.ot'icina . 11' . Teléfo~?. · (~86.) 22' ~4'05. Ap~rtado de Correos 1371. VIGO. 
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. A todas ~stas · cuestic'.ms Petrel la 
trata de 'lles dar unha" .. brev~ pero 
clara resposta. Q. 'd,ado básico do . 
q1.:1e arrinca a , ihvest_igac-iór:i é a crise 
de lexitimación pala que están pa
sando os Estados-nacións nestes i n~ 
t.res. 

,uA sua soberanía, independéncia 
e a sua unidade e indivisibilidad; 
están sqmetidas a d1:1ra proba. En 
moitos casos non soá mas que 
palabras valdeiras de significado 
real'~ (pax. 15) 

Coa perda da lexitimidade dos 
Estados-nacións, a história oficial 
perde efectividade: e a falsedade das 
su postas descrlpcións "obxectivas" 
queda manifesta ... 

.-Petrella pasa revista a cada unha 
da~. histórias concretas dos pobos 
condenados a viviren "sen histó· 
ria"... Da sua descripción conclui'
mos que o sentimento de frustra
ción que hoxe viven as nacional ida
des históricas no seo dos "Estados
nacións europeos, é consecuéncia e 
prolongación dunha situación mu l· 
tisecular que, movida a través de 
múltiples factóres e~onóinicos, po-
1 íticos, sociais, xeográficos etc., xe· 
nerou o desenrolo desigual da peri
féria e do centro. 

·Europa ten várias histórias, como 
ten vários modelos de convivéncia. 

XOAN GONZALEZ MILLAN 

(Petrel la Ricard o, La Renaissance 
des Cultures regionales en Eu rope, 
ed . Entente.) 
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. ' ~ ( · Oous.mil veciños sen luz· 
, . 

As· ~uras .rázóns .dOs . mono~liOs 
. . 

-·· .... : 

i>uas mamparas .·con tre~ · fo.cos· xir:até~ios, est_ilo dÍscote~a, colgan a· cada lado dun gr~n v~Il'tÜftdor 
que est~ pendurado no médio do salón. As mesas, repletas de xente, están presididas por · unha -gran 
vela roxa... .. ; · . . . . .: :: ·.. . -.~. . 
Non lles estaµios mostrando 9 ambiente de.nengynha ;p_eJícufa de ris.a;. ~nen .. parecido. Tamp.ouco re- "~¡:·i: .-,,-. ~''"· 
. laando.: o éomezo dun <..::apítulo·de calquera novela mala. A-iffiaxe narrada~anteriormente púdea con~ - ~. _ · 
témpfar a cotib' nmi'·bar de A Harrela, só · que o·s focos nnn alurnean; o.ventilador non anda;-'son as _.,~~ - :':.,:.~e 

• r • • ~ -- p.. r . l.> . \ • .,; ~ .,.l. ... 

velas as que rompen as tebras para que a xen.te -poda ati~:r - co prato:· n-0n 'hai electricidade, é' os ha- · 
bituais xai están afeitos, cano9 menos pensañ ma,rcha e,~ s'ecad;ra, tarda'horás, ou dias, en voltar~ . 
·A situación das."aldeas é moito peor.aínda. · . · · .. .. ~ ~ · · · ·· '" ;_~ . 
Por detrás; duas e!flpresas: Eléctdca de Carballedo e FENOSA. O poder dun rtu~nopó'!i<?-~ontra l ~ · _.,, , .... ·· · · 

. unha empresa familiar. Quen pagan son os abonados. · ·' 

Máis de dous mil abonados 
eléctricos dos concellos de 
Chantada e Carballedo poden 
quedar sen fluído eléctrico. 
Asi o anunciou FENOSA aos 
respectivos Axuntamentos. 

A causa é o impago de cer
ca de oito millóns por parte da 
empresa .suministradora, Eléc
trica de Carballedo, a Fenosa, 
polo que esta lle vai cortar o 
suministro eléctrico que lle es
tá a vender e que se remonta a 
douscentos mil quilowatios 
hora cada mes. 

Sen estes Qw.h, estes dous 
mil abonados entre os que se 
atopan numerosas indústxias 
pequenas, granxas de distintos 
tipos, sendo as máis perxudica
das as de polos, etc, verían 
como as suas bombillas, os 
seus electrodomésticos, as suas 
munxidoras, até o seu televi
sor, non lles valerian · para na
da. 

NON IA SER UNHA 
GRAN ESTRAÑEZA 

Pero a estrañeza non ia ser 
mui grande: xa están afeitas. 
Cando menos pensan, sobre 
todo no .inverno que é cando 
máis falta fai, quedan a escu
ras. Os motivos poden ser múl
tiples. Unhas poucas veces son 
"os plomos" de añgun trasfor
mador que se funden por un 
golpe de corriente demasiado 
forte; outras unha rama qu~ 
rompe un cable da condución; 
algunhas un transformador 
que se qµeima xa que non po-
de trasformar tanta poten~ia, ~bonados. , sempre coillci9.en~ 
pol9 que os dias de estarás es- tes, "por detrás de todo está · 
curas poden ser tres ou catro, FENOSA que. unhas veces. 
cun pouco de

1 
sorte. manda moi pouca electricida-

As máis 'só h~i un .verme d§ e outras veces un golpe· de-
de luz" que mal deixa ver ·para za·, co. que se_ funden os p!o-
poder atinar co -tenedor a ·bo·- mos._l quedanq_o sen !u~ até que 
ca. Nen os· electrodomésticos os vaian arranxar ~~. ., · 

funcionan, nen o televexo, qu~ 0~.in , q·_ue ·,~giJra _o ·dono ,de 
fai coní.pañia, aínda que sexa . ~ -
m~~'.Cando mellar anda .a cou- .,. E.G. l~e ,p9n · uns !!~lO:T?s níoi _ 
sa f~n. \ 1eciño ten · que esperar peq:ue,n_~~, , ~,~_br~. f:<?,ªº~ aa tr~ns-

. qtt~f;;acúilie d · t · _ formagor-· pnn.czpr¡J; "ª'! da t3a-' '""· . ..,-·.. e munxrr o ou ro ·z· . . . . fi ~ d . , .. a .. s·~.'~v' a··"""c~a"¡:¡,· coa , · "·-. . rr.e a,, para .. que se, un a'lfl, mazs 
-~ ''º-,. . L~;4 maquma .. para .. em- . .. . . . · ·1c.. • .¡ .. • ·--;,, . . 

.rg~~~ - .,~·:.Para · facelo os Ólms.si- ·-.: fal~llmd~ntl!, ~'to~o .qdue ~% 1,ueda 
;.;,._· ...;s:u.~l'a~ .-n~e<am· ente n . · h · t ,-"""'.:- . . ·a .Uo a a noz e .gar anuo . 
• 1· •. 11!"' ,u .. · . on a1 po en- -.c.. ,..._ • . ,, 
· · .· ¡·ci~t<· ~:~-> -' · ·.. · · - .. · - -~.. .... ·· 
: ~·~ P ___ --; 1< ·. ~--- ~ · . · S~gundü a xente todo isto 

· 9K.f?E!RAS ESTA FENOSA ven dado por que FENOSA Ué 
Segtmdo : as· afiqnació:~s dos· ·manda · a ·luz a , golpes :e_ara 

SA é moi pequeno e "se lle de
bemos -algo· 'débese a que la
mén n-os· deben a nós o'~f"peque
fios empresá:riás1 que, e6in6 to_-

"'('r' do ~'o ·riulndo, andan·- mal de 
,, ·cartas"..,. ' · 

A débeda ~erá certa, agora 
;: ben, _ a E.C. non lle debe ir tan 

mal ·a 'causa ·cando o seu dono 
éonstruiu numerosas granxás. 

UNHA PEQUENA HISTORIA 

. .. Eléctrica de · Carballedo é 
unha das pioneiras dentro -do 
campo da electrkidade galega. 
Nacendo alá cando a Eléctrica 

- Gallega, cando FENOSA aínda 
non fixera nengunha das· suas. 
·Agora conta eón_ se.seJ.\ta qui-

· 1ómetros . ae Jiña -de" alta ten
, sióri~~ f'cfifu~'-cer~~ ~~: ~.~ mil 
abciñados. '~ . . . . -

Agás·os-O.ou8centos mil qui-· 
lowátios-hora que lle merca a _ 
FENOSA,~ que, · segundo. din, 
non lle quere vender · máis, 
E~C. ten · un . embalse, no ~io 
Húval, que leva .o mesmo noine 
e que produce. cen quilowátios 
hora. Pero a sua verdadeira C?
pacidade _ prod utora é moito 
máis grand~, só hai que facer 
uns pequehos arranxos, xa que 
agora o salto é _aínda natural, 
existindo só un peq ueno en co
ro como se para un. muiño se 
.fratase. -~ -~ · · 

- -
Tamén.~ent_ran ·nos plans da 

' queimarlle os transformadores-, 

empresa·~·< ·~demais.: da amplia
ción do. embalse, ~0 diferenciar 
as redes_~'.µe cor~iente, · a que 
ven de FENOSApor .. unJado e 
a (le produción própria: p.or ou-

dÚto~ · comprendes: nen siquera .. -~ tro,-~ par.a que .. asi -non existan 
máis de 'méd"iá ~ <lucia o ano pa- . poñas o meu nome ".. " ianiOs-erros·". 

::~~e~~aei~t:~;~~¡}1;9ae v~n~eYa\>_~-~·: _fj~tju~~ si af~~~a·~i, cr~,e, n~~·.. -En. su11-la, unha .loita roáis de 
- .•. _-, . i.-... , h_a~. nada-.da com~~~--~-~ E.lectn~ '.· __ .. fE~OS~ por convertirse en 

o CALAR DO MEDO ca de Carballedo por _parte . ..de dona e señora máis aínda ··se-
; FENOS~, :·aínda .que .segundo rá posíbel?, ·dó mercado' eléc-

0 ·dono .de Eléctrica -~~ ~r- .~,, .ls ~osas i~for~ac1ons os tratos trico galega. 
balledo cala. '-'l'C~ :. {:)- ~ . .:.·,$;:'. ·e~tap. mm adianta.dos · e xa os 

~~·"· ,,,- ~téi!nie'Q~ do oligopólio estuve-
Non di nada cando ~s. abo- ron ih&peccÍO~iJid.~.-;; . .todos os 

nadas protestail' -polo mal ser- ..:~-;;, t_~p.djdo§I e ii:istafacfóhs. Segun
vício e lle chaman eantas hal, ., .. ,<~ ao áÍgu~s.;. ,esta medida de cor- · 
polo que alguns · lle · puxeron tarlf~· o.-·sulfiíi,!istro) tia_ encami-
. '.'cara de pau", e tampouco di ñada a obrig~lo ¿f VEÚider xa . 

· nada cando nós lle inquerimos dunha vez, ·contando, ademais, 
pofa verdade dos comentários coa presión dos abonados.-
da xente. _ 

E.C; afirma que o problema 

O ·mao é-; non sei cómq. . se 
arranxa, que sempre s_ae perxu
dicado o pavo en cada opera
ción que fai. Recordemos se
nón o caso de . Electro del ·Ja
llas. Parece que é algo consus
·tandal á empresa. ¿Parece: ou 
'? ' e .. 

dousas dos monopólios. 

"Eu noñ dieer rtada . . do·· impago que ad-uce FENO- ALFONSO EY RE 
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A. UNED da COI-uña' 
. . . . . ' ·Naseiros .e gameleiros 

.Un. problema artificialc "· :' ·, totalmente abandonada 
Un novo - pequeno- ponto de tensión na vida mariñeira·· 

creouse, pouco ·menos que artifidalinente, entre a Guárdia e ou:
·tros povos da ria de Vigo _(Cangas, Moafü} ... ) por culpa da utili
zación por parte · de mariñeiros d~stes últimos p'ovo.s das .chama-
das "nasas fdnequeiras ". _ _ 

Estas nasas, eri si. mesmas legais, topan coa oposición dos 
. guardeses . polo üso;· din; ilegal.~, que delas fan os das outr~s vilas . . 

En "priflcípio, este asunto.~ non pása de ·ser outro episódio máis ~ 
dos inQitós que hai de enfrentament9s· por· c.Úlpa da arte' usada . 
nos di~tinto~. porto~, sen entrar na maldade ou bondade da .arte. · 

O porto da Guárd(a . 

. A media~os de xaneiro apa
recian na ·prensa viguesa a·s 
acusacións dos guardeses, que 
non usaron a 'via da Cofrad~a 
para o caso, sobordo mal uso, 
e apuso, que os barcos de n·a
sas fanequeiras facian do mar 
entre Pedra Rúbia e Cabo Si
ll~iro, e .aínda máis ao sul, xa 

- perj;o do Miño. 
.., 

Cadilla 

O mar de fóra da ria xa está 
bastante esqulmado, por efec

. to da actuación dos .bous· e ba
kas port'ugties~s, que· chegaron' · 

1 coas suas redes de arrastre ·a 
tres millas d'o peiráll guardés e 
polo 'traballo cohstan_te. de be~ 
ti;i.s, nasas, palangres e 'volantas . . 
Sen ir máis lonxe, o ano pasa
do tivo que saír o axudante de 
Marina pa~a tres · que. estaban 

. ~i;rribá dos peiráns.- · 

...,..,. -

~ NON HAI V ACIO 'LEGAL 

no conflito creado ,podíase 
. pensar que ·hai un vacio legal.e 
· · que niesino. non está reglamen
. tado o emprego da nasa: fane-

_queira. -Nada riláis · lonxe da 
realidade. ·. · . 
·. En principio: '.e legalmente,· 

a nasa está aprobada en plan . 
experimental, .segund_o forites 
de CCMM. Con elas non se po- . 
de traballar dentro das rias. 

Os fondos \ nínhnos a que 
. teñen que ser largadas as násas 
son de . cuarenta metros, de 
.forma ·que . nunca hai' perigo de 
·nón· topar peixe, xa que segun-

~: dó os biólogos onde máis fane
ca hai é por baixo dos cen me

. tros de ~fondo e, naturalmente, 
. nas pedras_ ~ - baixos. · 

As medidas son de 120 cen
tímetros de diámetro pm 70 
de alto e a malla ;mínima é de 
50 mm . . de · 1uz. As nasas ·non 
poden ficar de noite largadas, 
e te.nen que estar recollidas, 

.. pois, na noitiña; · 
' Segundo Tito Ucha, de co: 

misións Mariñeiras~ este é· un 
caso máis onde se ve a necesi
dade urxente da regulación de 
pesq uerias. 

A DIMENSION REAL 

Como nos · <lidia o biólogo 
-Uxio Labarta·, do Instituto de 
Investigacións Pesqueiras, o ·ca~ 
so haberia que enfocalo polo 
estudo do esforzo pesqueiro e 
examinar as pescatas de nasas 
.e pªlangres para chegar a un 
estudo do esforzo que racionaDe contado contestaron -as 

Cofradias de Bueu; l\foaña. e 
Carigas, apoiados por _alguns 

· armadores de Redondela acu
sa~do aos miñotos .de iñtentar 
quedarse coas praias ·para ·úso 
exdusivo· qos volanteiros da
qu~l pórto. 

·OS NASEIROS "· 
. ·}izara a pesqueria. En princí

. pio o problema non está, pois, 
A nasa . (aneq ueira veu im- · no tamaño das nasas, senón 

portad~ de·. Po,rtugal e ·comeza- que é ún conflito. de tecnolo-' 
ron á empregala os "m,ariñeiros xias.diferentes ' á pesca de mes-
guardese~, . para logo . pasar a ma espécie. 
Aguiño-. e Ribeiri Máis ' tarde ·. Por outra banda, o mesmo 
pasou a Bueu, Cangas e Moaña biólogo · asegtiraSa que, de le-
e aínda non pasou, que se. s&i-. - var o tamaño legal as mallas e 

Na· Guárdia hai 200 gamelas . ba, de Fisterra para o Norde.- vistas ·as suas -próprias expe-
·que se adican á pesca da fane- Tamen. hai naserros .desta caste rféncias, o peixe que fica <len-
ca - ·e outras espécies que ·pi- en Baiona e Chapela. , . tro é -grande e, 8e está moitó 
quen- con "palangrillos", das ·· Recéntemente, un · naseiro tempo a· nasa no mar .. non mo-
cales somente 80 son fixas to- moañés declaraba que a malla, rre a , faneca inen'tras dentro 

. do o . ano. Cada gamela ·leya despoiS de _moito facer varia- haxa C~lrn~da que comer. 
dous homes a bordo e todas cións sobre legalldade e necesi- , 

· t - t f · b ·a A N·.as conélusións .hai. que su-- enen mo or ora · or a. par- dade, debería ser máis. chouza 
te disto, hai dez palangreiros, da legal e que '"habia que ·vi- liñar, un.ha vez máis, como a 
52 1 . t .· b c , escasez de peixe e . os précios · · vo an eiros no ancq ana- xiar a que usan os gameleiros_". 
río-sahariano, cinco,_ perta da En princípio 0 enfrentamento; _ baixos levan .á loita entre mari-
ria' de Vigo, 21 trasmalleiros artificial como xa ficou claro, ñeiros .c.ando o seu nemigo co-
nc» banco africano citado ~ 4 tórcese por . vieiras diferentes, mún, a ·_Administración que 

" · t · · · n·on regula . artes ·nen'. ·vedas, ·nas cos aspo~tt~gue~as .. : . . ,xa que o qQe empregan os ga-
, ~ nen comércío, nen pro-~exe ás . 

. As gamelas ·son <:[ parte ma'i"s meleiros,- eri xeral, é palangri- 1 d . " . c ases mariñeiras, · eixa que 
afectada neste conflito que 110· pelexen entre eles mentras non 
agora se está a dar, e. mesmo O. mariñeiro de Moaña re- . fan hada ·desde ·os seus despa.:. 
na Guá.rdia xa usaron desas . mataba pedindo un estudo. s0- . chos. Cariño, Muxia,. Cedeira, 

-nasas _pero .desb9tarc:m · o .seu - bor das volantas para saber o Fº t M · · A . · is erra, uros... e · agora 
uso por considerar que quei- que fan. O estudo-.xa está feíto - Guárdia e o Mo-rrazo no.n son 
maban en demasía o mar que . e publicado e dá como resulta- máis que maós enfoques do 
traballaban, porque, éomo nos · d.o que os peixes ·que enmallan problema· pesqueiro .. Non · hai, · 

··<licia o Patrón Maior, Xe-sus . nelas son os de maior tamaño e_n princípio artes perigosas pa.-
Rodríguez Castro, "peixe que de. todas· as artes·· selectivas e ra as espécies. Si hai mariñei-
entra, con malla tan chouza, por de'scontado, das de enma- . ros . perigosos e moita necesi-
peixe que marre". lle. darle. 

GAMELAS E LIÑAS 

N.175/DO 5 AO 11' DE FEBRE IR0/1982 

O Centro asociado á Univer~idade Nacional . de Educación .a 
Distancia' (U.N.E.D.), na Coruña vive sérias deficiéncias 
docentes p'()r faita de diñeiro para contratar aos profesores que 
se precisan. A estrutura peculiar dos centros <leste tipo e a 
"fóbia" do ex-~onselleiro de Cultura e_ Educación, Alexandrino 
fernández Barreiro, cara o centro coruñés, asi como as 
diferéncias , políticas dentro da UCD, non permiten que este 
problema se resolva. Incluso o señor Alexandrino afirmou xa hai 
' tempo -e recolleu nun escrito- que n_on lle importaba a 
decisión que ·tomaran os alumnos polas deficiéncias existentes, 
nen os desordes que poidan resultar desta situación. 

Os alumnos do centro aso
ciado á UNED da Coruña, na 
sua maiorfa xente que traballa, 
están vendo como os proble
mas desde hai dous anos agú
dizáronse e naide dá a cara pa
ra resolvelos. O número de 
alumnos medrou e as especia
lidades aumentaron, pois hai 
que lembrar que o centro da 
Coruña foi creado no 1976. O 
funcionamento "sui generis" 
distes centros conleva que, nos 
casos nos que non existe unha 
fundación patrocinadora, os 

- profesores sexan do Centro 
- Enseñanzas Integradas -antí-

gua Universidade Laboral- e 
que non haxa diñeiro para 
contratar novos profesores, · 
pois a sede central non conce
de nengunha asignación para 
impartir clases. E asi que, can
cfo _os centros cantan con bas
tantes docentes e coa especia
lización dos últimos cursos das 
carreiras, o profesorado esca
sea. E este problema teno pre
cisamente o centro da Coruña 
·desde hai_ dous-cursos. 

As ii:itencións por soluéio
nar as ·irregularidades nas asig
naturas que non se impartian o 
curso pasado .permitiron con
tratar tres profesores, mais ao 
final a UNED non lles pagou. 
Por istp, no presente curso 
desbotouse a contrata directa 
de ensinantes polo ·director do 
Centro de Enseñanzas Integra-

r • 
. das da Coruña para evitar a re-
petición dos impagos. Pero, 
aí entraron as diferéncias polí
ticas da UCD -e moitas outra·s 
causas-, e non se chegou a fa-

.. cer nada. As tensións entre os 
centros da Coruña e <;> de :eon

. tevedra saíron a relucir e ,nin
guén s.e decidiu a poñer o 
diñeiro. 

~ARTOSDACO~UÑA ~ 
PARA PONTEVEDRA 

Ap entidades · coruñesas que 
foron visitadas para aportaran 
algun carto ao fin· de xuntar o 
millón de pesetas que os direc
tivos do centro estiman que se 
nec.esita para normalizar o seu 

· funcionamento i:i.on ~espos~a
_ron ou fixérono en_seríso nega
tivo en . hase a 'que axudan ªº 
centro da UNED . en .Pont~ve~ 
dra . . Pero, segundo se . nos :in- : 
.forníou, . deb~use· roáis á . ·pre

- sión de Alexandrino Fe:l111án
de.z Barreiro, quen consigueu 

que todos os entes apoien o 
centro pontevedrés. o señor 
Alexandrino foi fortemente 
criticado polos alumnos e pro
fesores do centro coruñés nu
nha roda de prensa ·da que se 
fixeron eco os xornais locais. 
Nestes asegurábase que Ale
xandrino escrebeu unha carta 
ao director do centro coruñés 
hai uns anos, cando este come
zaba a ampliar · as especialida
des que se impartían, na que 
viña dicer que estaba disposto 
a todo eón tal de que o centro 
coruñés non seguise adiante. 
Asimesmo asegurou estar dis
posto a impedir que os alum
nos da Coruña poidesen estu
dar no centro pontevedrés. 

O R_oder de Alexandrino foi 
en aumento e controlou e aca· 
parou a case totalidade das 
axudas a UNED. E o teito con· 
siderado maIS grave · polos 
alumnos radica en q'Ue incluso 
a Diputación coruñesa conce
de un millón de pesetas ao 
centro pontevedrés, e nada ao 
coruñés. ¡Causas da vida!. De 
igual xeito a fundación "Ba-

. rrié" áxuda ao centro ponteve
drés e aos directores do da Co
ruña respostoulles que xa axu
daban á Universidade a Distán
cia de Pontevedra. Pero, no 
fondo, o que quedou claro é 
o nefasto sistema de financia
ción que ten a universidad e a 
distáncia. 

O máis grave -ou mellor di-
to, outra causa terríbel- é que 
o centro de Pontevedra q uere 
pasar por centro "rexional", 
·cando non existe esta califica
ción na Universidade a·Distán
cia. Segundo os profesores e 
alumnos, os centros coruñés e 
pontevedrés t~ñen a mesma ca
lificación e gozan das mesmas 
atribucións ante a sede central 
de UNED. Pero, segundo ·ase
guraron, ao señor Afexandrino 
F·ernández Barreiro sem-pre lle 
gostou fortalecer o centro 

·pontevedrés e convertilo · no 
únfco de Galiza onde se poide
se estudar a distáncia. 
OS EXAMES 

Os alumnos· do centro aso
ciado ·á UNED da Coruña este 
ano, .nun ,bon .. número, concu
rrirán aos exames en desventa
xa cos . d~ resto do ·estad d . 

Aínda que as probas parciais e 
· finais son iguais e á mesma ho

ra para todos .os matricul~dos 
14 (Pasa á páx. seguinte) 
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p0Ja conCesiónda Ii&ncia de apertura daJ.a fase daRefineria 

O ex-alcalde Domingo Merino _denúncia 
poSib.el falsificadón de documento · público 
Ven de ser concedida a licénc;.ia de apertura da terceira fase da 
refinada da empresa Petrolíber S.A. Deica agora todos os . 
informes técnicos eran contrários a esta ampliáción cuxas obra& 
fo ron realizadas dun xeito ilegal, ao menos en parte. No pleno 
muni~ip.al c:elebrad'o o pasado dia vintenove, os concellais do .. 
PSG presentaron un escrito no que denúncian irregularidades na 
concesión desta-licéncia. Algunhas voces coníezan a erguerse · . 
contra o perigo qtie pode s:upor para· os núcleos de po_voadón 
colindantes, esta planta de coque e a degradadón do ambiente e 
da calidade da vida que el e as suas consecuéncias poden' . 
ocasionar ria Coruña. -

, O pasado dia vintenove cele
brouse no ~xuntamento ·da ci
dade herculina un pleno moi 
movido no que houbo berros, 
abucheos, pancartas exibidas 
por roáis dun cento de veciños 
que se presentaron no edifício 

· do axuntamento, cás~que to
dos eles procedentes da zona 
de Palavea. O motivo da sua 
asisténcia erá que ali se ia dis-
. cutir se nese bárrio vai ser 
construido ou non o nó de co
municacións para que a Auto
pista entre na cidade da Coru-' 
ña. Despois de várias horas de 
discusión e de que Ó Bloque 
presentara unha proposta para 
que a autopista non entre na 
cidade, decidiuse a proposta 
de Esquerda Galega, pasar o 
tema á Comisión de Urbanis
mo para que esta o estudo 
contando coa participación de 
representantes da Asocíación 
de Veciños de Palavea. 

Pero ademais deste asuntv-, 
no que sigue a manifestarse o 

(Ven da páx. anterior) 

neste tipo de ensino, moitós 
dos alumnos do centro coru
ñés -ao menos en máis-de dez 
asignaturas- non tiveron nen
gun contacto co profesor tu
tor, nen houbo n<:iíde que lles 
correxirse os 'exames orientati-
vos· que períodicamente fan. 

En febreiro . teñen lugar to-

enfrentamento entre os grµpos 
que apoian ao actual goberno 
e mais os que se puxero.n da 
banda do ex-alcalde, saeu á 
luz, mediante escrito presenta
do polo PSG, todo o que est~ . 
detrás da concesión de licén-
cia de apertura da terceira fase 
da Refineda que a .empresa 
Enpetrol ten no polígono in
dustrial da cidade . 

N unha recente xuntanza da 
Comisión Permanente Munici
pal coruñesa .ven de ser conce
dida a licéncia de aperttr~a da 
terceira fase da refineria con 
dous únicos votos .en contra; 
os dos representantes do Blo
que e máis Esquerda Galega. 
Esta fase de ampliación tiña 
despertado unha considérábel 
oposición por parte das asocia
cións de veciños de Meicende 
e Bens, moi apagada ultimá.:. . 
mente, 'entre outras cousas," 
porque a posta en marcha des
ta nova fase parecia ·estar pa-

de da creación d un patronato 
formado poi: entidades coruñe
sas que cubrirían os gastos que 
acarree o centro durante este 
curso. Logo, se o patronato 
era considerado n.ecesário; a fi
nanciación parcial seguiría co.:. 
rrendo por conta <leste ente. 
Os promotores da idea verian 
con bons ollos _a participación 
na sua constitución da Diputa
cióll', ~ue até agora se· desen
tendeu de todo-, AxuQtamen
to, C~íxa, etc. 

dos os anos as primeiras pro
bas parciais liberatórias, pero 
este ano poucos esperan afron
talas con preparación dabon-
do. Pascual Sempere, director -Este ano, wlo que'8~ ve, pa
do centro coruñés ,amosou a . re!!e que os alumnos levarán a 
sua preocupación por ,esta si- peor ·parte e ·que .non se sohi
tuación, aínda que asegurou · cionará. o problema. Os alum .. 
que el non pode facer nada se nos, que nun primeiro momen-
non se lle dá diñeiro. Conside- to aseguraron estar·dispostos-a 
rou que a solución ide.al esta- tomar todo tip.o de m~didas--

. ria en que .. o Ministério asigna- pertinentes, atópanse neste 
se máis presupostos aos cen- mo:rnento máis catm·ados e 
tros -asociados á UNED · que · . ~entan esgotar todas as canles 
non estan financiados por un 
patronato. Neste caso 0 Mi;. .' de diálogo. A sua condición de 
· · , ' estudantes a Clistáncia impíde-

~1sterio de Educación ~signa-
. ria. todos os cartos suficientes Ues a posibilidade de plantexar 
e non h~beria n~nguQ. . pro ble- · unha. folga · ou moVilizé\cións. 
ma para ... 0 desertvolv1mento , P~fo, de ·todos xeitos, se a si-

. JYJ.B '-

. ' . . . . . tuación non cáinbia, están dis-normal das actividades.· . . . · 
O Postos a tomar drást'icas medi-. s alumnos e profesores~ a -

f1 d d 11 · · das par.a que o ario que ven a n · e ar e· unha solueión dé-· 
_ mo~o inmediato ao proble~a, _ · situación non se ·volte repe~ir. 
· tamen ·pensaron na p~sibilida- . 

• 1 

ralizada d~sde hái mái$ d un 
ano. 

-DE INFORMES 

DESFAVORABEIS A-INFORMES 
FAVORABEIS, DUN ANO 
PARAOU-TRO 

Na xuntanza dunha Comi
~ión ~special -celebrad.a · o 12 ' 
de Xaneiro do ano .-pasado, 
sendo aínda alcalde ·o · socialis
ta· Domingo Merinó~ acordára-
se: non 'Concederlle licéncia á· 
empresa Enpetrol para que
construira a terceira fase da ·re
fineria por coidar que~ tanto 
ambiental c<¡>mo económica .. e 
urbanistiéamente eta perxudi
cial para a cidade esta amplia-

. ~ión. Nesta Comisiq_n .Especial 
estaban presentes ÓS· represen~ 
tantes de todos os grupós po-
líticos dos axuntamentos, . e a 

· ampliación fóralle denegada :. 
debido a que . todos os info~
mes técníc.os eran desfavorá-

.. beis., 

_Apesar, _disto a ~mpresa se- · 
guia a · efectuar· obtás na s~a · 
factoría, de xeito ilegal e sen 
licéncia, polo .. que daquela o 
alcalde os ~etera no xulgádo· e 
Hes mandara ali á --policia m~-:. 

. . nfoípal . co . fin ·de paralizar · 
-unhas obras- non legaliz~das .. 
Do .expediente que 'por esta _ 

- causa se abrira daquela, non 
se volt.ou sabei·nada. 

. . Ná.- segunda quince~a do pa
s.ado mes de Xaneiro reuníase 
a Comisi6n de Seguimen'to ·dd 

· Plari de Urbanismooride se re
t~mou a diS~:Üsión · sobor do 
tema. O ex-alcalde, "Domingo'·. 
Merino ~segura que aquela . 
xuntanza se. -celebrou nunha sá 

diferente da que· estaba ·anun
ciádéi' e que, despois de andar 
.buscando por todo -o -~unta·-

. mento aos reunidos_, _qs to'pou . 
. no despacho dos arquitectos; 
·cando chegou, coÍnunicáronlle 
que o ponto· du -orden .cfó· dü! 
no que. se ia .discutir se conce
derlle · ou rion a licéncia de .
apertura á terceka..:fase: Q_a ~ Re- ' 
·fineria ·"estaba · xa dictamina- , 
do~_;. ' 

Nesta xuntailza, os · repre- ·. 
s~ritantes de UCD ,_ AP ,)>so E é 

· PCG. terian deciciido conceder
lle "'políticamente" a licéncia.
Logo_, na· reunión da Comisión
permánente na qu~ se , decideu 
conceder finalmente a licénciá, ·-

.esgrime use co.mo argumento, o 
acordo na xu'ritanza da Comi

-sión _.Espec!al .á que mais arriba 
nos referiai:rios . . · 

Agora·, Domin·go Merino. de
núncia a posíbel existéncia de 
falseqade -en documento .-pú
blico .xa que os. inf drmes· ma- · 
nexados . naquela- xuntanza 
eran· 'todos desfavorábeis á 
concesióii da licéncia e: non se 
explica "como pode agora ·ter 
cambiado · os .informes se a si
tuación segue senda ·a mes
ma" . 

OFERTAS.DE ~ILLONS 
E POSIBEIS p ACTOS .·, 
EN'MADRID 

-. · . Pero ademais da . entrada en 
fuhcio'namento desta· planta µe· 
coqúe, a ampliación ,da· re'fine7. 
ria traerá consigo a. coristru- " 

· ción dun qleoduto. que vai' 
, atravesar a cidaéle da Coruña 
para chegar ao .po~to. Para a 
constr.ución deste' v.iad.uto ta-

.Fot'? : Arqu ivo 

cia a Petrolíber S.A. na mesma 
Permanente do dia vinú~seis. 

Cando pomingo '.Meririó éra 
alcalde, fora viSitado polo Di
rector · Xeral da Empr-esa q-uén

1 

lle ofrecera sesenta milió-ns ~·e 
pesetas para o axuntame.nto =en 
conceito de pago polos perxuf ~ 
cios que a posta en f tinciona-

- mento d~ planta de coque ·e 
máis o viaduto causaban á po~
voación da Coruña. O daquela 

· alcalde~ respostáralle ao · alto 
. representante empresaríal que· 
-o mru que esta ámpliaciqn e a 
entrada en funcionamento de · 
todo ó que .. conlevaba, ia

1 fac~r 
á · cidade, Q()n se pagaba nen 
con · catrocentos milléins, a isto 
o Director de Petrolíber ·res
postárane· "Bájenos un poco el . l 
listón, seflór alcalde". 

Pouco despois, comezaban 
os problemas d~sde dentro da 
coalición que apoiaba ·a Meri
no e . tamén as . presíó:ns desde 
fóra, o que fixo-que. dimi.tira 
Merino ·no início ,da .prlmavera-. 
Agora foi_ éoncedida a l iCencia 
·de ,apertura da ampliación· da 
refineria e o viaduto vai ser 
construí do ' .sen . que -se saiba 
que a ··einpresa fixer~ : efectiva 

.. nei1gu.nha éontrapartida cando 
· hai uns meses 'ela- mesma reco-
· ñ.ecia: o nocivo das suas activi~ 
d,ades e_ estaba dísposta .a in
d.enmizar . ao · ~ntament-o co
ruñé~ a cámbio de que Has deí
xara desenrolar . 

O e~-álcalde pregúntase on
. de· van os millóns se é que hai 
pactos e, -de non habelos, ·de-

. n ÚJlcia á · actual adeministra- · 
ción· municipal por non defen
der os intereses dos veciños. 

méri ne· foi concedida a licén- L. l. 
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T~ni~ '<la n~ . terra 

Nacionalismo e sinais 

. o na~ionalismó de._ clase pensamos· ~ue no se~ desenvo'Ívirrie~to 
' está en' función de ,vários faetores; da !!xperiéncia histórica asimifa
·da' e ac.~inulada, da!( condicións t(pica_s· de . cada 'país e das muta
ción-s da conciéncia dos proletariad.os nacionais. 
· Asi, en Gal iza, a existéncia de p~rtidos que madureceron nÜnha · 
praxe· de foita de.:clase "e de liberación' _nacioóal _é . unha .riqueza a 
á_p~oveitar~ Á ~utaCión na ~strutura económica e' ña 'superestrutu_ra 
·política teñen · que producir- nel~s, ·se queren · ser· úteis,_ tensións,, 
'adaptacións e correccións. Per~ . norí é inferior. en . importáncia a 

··atención aos si na is que espresan novas tomas de conciéncia nas cla
s~s popul~res. lin'ha desas vivéncias é a estudiada, con docú'menta- ,-

: ción ampla por Carmen Pino e _Alfonso Arnau na sua· obra ,.,_o. pere.- . 
.cimento. do Estado". Nuñha entrevista afirmaban entre outras-.cou
sas, as seguintes : · 

. ';,o Estado-Nacióh-, o Estado nacido da edade moderna, practica
.. mente na$~ XIX, como qrganizacióh xuríd(ca do poder territo-

rial dunhas ·clases dominantes dete~minadas; acábase. E acábase 
ianto porque o f!1Íto nación-Es_.taci.'o perdeu sentido.para os r;ida-

. dáns, como porque os centros .reais de decisión son t~nsnacio
nais, interes.iatals. Hoxe fa/ar de Estados sóberanos frente· aos 
bloques militares~' ;; 'emprest/s . transhacionais.e as trila.terais, non ' 
deixa de ser un.eufemismo'~ 

Esta perda d~ interés do mito das ~·acións-Estado creadas p~la . 
burguesia está a caer .. E desaparece asi ~nha das alienacións .máis pa- . 
ralizantes dos .traballadores. Continua un ~os autores : 

. uEu escr_ebiñ .este· /ibro .porque créo que só os pavos coesioriéJdos., 
e dicer o pavo trabE.Jl/ador basca, canário, galega, etc: poden esta
belec.er-.as relacións .dé il)terdependéncia económica, social e in- · 
efuso ecolóxica,. que desexen cos outros pavos; e só,"estes pavos 
coesionados teñen; capacidade para ·- ~oinar iniciativas populares 
d,e lex/s/ación, inda que só, sexa reforzando e éoinplementando a, 
hoxe; inevitábel mediación instituciqnal'~ 

A autoorganización , logo,' dos povo·~- 'nacionais ·é xa 'unha -con
quista da conciéncia mesmo . nas' barriadas das urbes europeas onde 
foi máis f<:nte o dominio do chauvinismo burgués, daq1:1el. chauvi: 
nisino . que devorou os so,cialistas do primeiro tércio do XX e que 

· ~- obr igou a afir_mar .ª u.n . coñecido · políti~o :que os· pa~tidosiSocialde- · 
mócratas nen promovían nen entendían a_. descolonización dos po-:- · 

·vos .oprimidQs. Pero foi . necesári~ a lpita de li!Jeración nacional dos 
. povos colonizados ·para que o proletariado ..eurc;>peo se abriese a esta 

parceia da libert~de. En1 Gati.za . é esta crecente convic·ión pÓtu'lar 
un(l . d<?s sinais de ,fortalecimento. nacionali.sta. Súmense;_pois, par

'tid'os ~ col~~tivos, organizacións de masas á va·ga de esperanza cóntl'ia 
o imperi.étlismo económi,có e cúltural. E como escrebeinos hái se
manas, compren-clarificacións' porque uos bisoñps apetecen.má{s", 
quer.emos dicer máis ·debate· clarexador, máis precisións ideoláxicas, 
máis raións globais para militar· no partido a que pertenecen, sem-

. prli'~ canµo ,o vexan instrumént~ apto,· que non único·, nesa ·march~. 
m~cesáiia ,para a lib~rtade e a páz._ ' . 
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NON ~HAI M~IS 
REALIDADES QUE AS QUE · 
O POV .. O ASUME · . 

Estas ' é outras palabras foron di• ' . 
.. tas por un mi'litá'nte de UPG, ñúni-· 

ña preséncia, e dirfxidas a -vários dos 
seus compa'ñeiros de Partido, ·quen, 

. se_ non ~s ·asumiron, tampouco asre
bat!ron. 

Agradeceríalle a "A_ NOSA TE-
R RA'..' que, -co,m_.o simpatizante des- , 

_. té Partido~ : me permitise utili"zar a . 
sl,.ías páx.inas para respostarlle a·este . · 
membrn qá UPG ~. -

bis" sempre ~vos estarán, atacando 
por todos os fados. . . 

Explícome : Hoxe 0.s meios de in- - · 
~ormaci(>n cjesbórdano todo, e x~. 
non é posíbel manter.nos na igno
ráncia -. polo · que se nos mahtén na 
deformacíón menfal, transforman~ 
'do o qué tiñan ·que ser meios de in- . 

. formación en meios de d~forma~ 

Se as verbas que encabezan este .. · 

-cióh; e instrumentos, cgmo' a telev.i
sión en máquinas ·encargadas de ta~ 
bricar .subnormais e semi:. idiotas. 
Desconfiade _daqueles,- e sobor de 
tüdo se son compañeiros,"que talan 
como se foran ·~repetidores de tele-_ 
visión", estes cairón vítimas da má-
quina e o seu sítio · xa ·non está ao 

escrito foran Gert-as, tódos os· mili- :VOS_Ó lado, senón ,;nas alturas": 
tantes da ·LJPG deberian 'de se ron:. · Co J!leÚ afecto e-respeto. 
vertiren en caciques pois,· nestes in-

. Úes, nada ,mel~or q~~ ó caci_quismo 
asume o nos<;> poyo. 

N~ devandita afümación· está 
fondamente · aéo~hada l,mha -vulgar 

· política . eleitoralista' e _só-. pode ser 
váliqa en'. organizacións como o 
PSOE oü AP, per(> r:iunca nun Parti 
do que, até hoxe _e c_on tódos os 
erros 'que se .queira; demosti-ou ter 
un· auténtico desexo de -práctiCa re-

- volucionária. 

Que ~oxe teñamos esta triste' rea
lidade non quer dicer que, loitándo 

· intelixenterhente, ·non ·poLdamos . . 

chegar ·a ter outra. Un partido que 
guer· ser revolu_ciónárió non pode 
ter como SI.Ja a fádl tarefa de asu-

. mir as .rea.lidades de h-óxe, senon a 
difCcif de tn;msformalci_s cara mañá. 
Dígavolo qÚen queír.a: si hai ·máis 

' real
1

idades posJbeis que a que hoxe 
asume o noso povo: as que asumirá 
algun dia se )lós non .desfallecedes e 
comezades por "non aceitar vós tales 
afirmacións. 

...- Ouero -dicerHe" aos meu,s- amigos 
da _U~G que desconfíen .daqueles 
.que ll~s quer~n ensinar a "amar" a 

·. xustícia,, pois estanlles ensinando a 
si;¡r reformistas; .e máis ben apren

. dan ·de - quen lles está ensinando a 
odiar .as_ inxustícias, porque só- este 
lles está ensinando a ser revolucio-

· nários. o amo~ 'á xustícia está beri 
. nun povo onde"xa a hai, se ese povo 
. existe. 

Tampouco deQ.ed~s de aceitar .co
mo certa a afirmación -de que ó ·no~ 

so · povo é. d~· de.r~itas porq~e votou 
á ·dereita. A realidáde díéevola'quen 
vos afirma que o noso ·povo é igno-

- rante. Oueñ ·vos ·fala de realidades é 
_aquel .que vos di que lle 'deamos cul
tura-... de reálidades e dá maneira de 

,.. tacelo de esquerdas. 
• ' • • ' 1· 

·.Os homes ·andamos porqué a ca-
· be za nos mand,a. '59 cando ¡:IS ideas 

" sór1 firm:es é 'firme o. camiñar.- · 

Non" vou~ fala_r das graves· afirma
. ~ ci<?ns qL¡e ,_se fixeron sobor de· Rúsia· 

. e o caso pÓlaco,. pois' 'flon teño ~s
pácio; pero si vos quero dicer que 

· no fut4ro . inmediato id~~ - precisar 
m!·íitáncia coas jdeas '. r:náis ~la'ras e 
fir:ines· que nun'ca cun,ha · preséncia · 
dialogante, p~r~ constan_t~. . en 

· . asambleas e céful-as. ~ ' 
" 

Os ataques do . poder a . vós, non 
fixeron ináis·que comezar, cada di¡:¡ ' 
van s~r rñái~ fortes e constantes . . Asi 

· t_~n que comba~er a quen~ s~rido 
. Úriha . oposición reaJ, non ~ fácil de 
destn;! ir. Se sabedes soportalos, só 
debj:?des de ver neles'l.mha· proba de 

·que a v_osa liñ·a é cpr~ecta. · · 

e-.o. 

O ENFRENTAMENTO 
-LINGUISTICO NO 'ENSINO 

· Propóñom~ escreber unhas pou
cas verba·s, para f_alar da nosa l(n

. gu_a, o galego, diante da problemáti
ca que ·rodéa as.: distintas correntes 
que 5e están a dar no seu uso: Reih
tegracionismo por un lado- e" lsola_
cionismo por outro. 

Comenzarei a dicer que me siAto 
galega .da 'máis n~va e ·moza xenera
z-om, qada a.miña curta edade. 

Como me s~nto galego, teño que 
-s'uleñar que moito me doeria que o 
galego $e nos_ esqyecera, por intere
ses "persoais" de quen tende a man· 
ter a todo ó custo un-galego ."oficia
listaf', que para min, é un dialecto 
do. Castelán . . Desta maneira, surxe 
unha asociazom, oposta ª<? chama
do galego "qficial"; Asocia~om ga
lega da Língua (A.G.A.L.), que pre
tende velar "sen ánimo lucrativo", 
polo . galego. Esta organización e a 
que . defende o reirítegracionismo. 
Eu son pro-reiritegracionista _g_u lu
sista, mais, sendo lusista, teño que 

· ser realista. Por máis que non quei
: ra, estou atopan<;:lo certos e abondo
. sos rumores, xener.alizados, de boca 

de estudantes. Estes din "gal~go si 
pero" ... lste "pero" é un berro .que 
piqe planificazón para o sistema de 
estudo, con sete horas de estudo, 
con seté horas de. traballo por xor

.. nacla, con dez asignat~ras, a xent~ 
non quer mais "problemas" e irnos 
il:iri!ndo ca galega ªº carrelo. o que 
sí é moi 'probábel é qué cando teña
-mos que as'imilar un galego oon, un 
idioma ceibe ._:_sen ser un dialecto 

. do castelán- para que isto ocurra, 
terá que ser un galego 'reintegracio

.-nista.1 Pero surxirán moitas. refuñas, 
rt)esmo se pode· chegar a criar un ha 

:' xenreira en contra cfo .galego, 0 no
. 5? i~ioma el)xebre . . ~~t~ .•amente 
: resp frase n·o 'm.u ndo estudant_i l. 

'il ' . . t · . ' ' 
.lCo gallo de qu.é, todo .iste mor;i-

touto de palab'ras?. .Po is está <:;raro, 
par:a avisar a. eses homes e mulleres 

. •;que levan o galegó no c·Órazón', que 
fofren por el, dos· problemas que 
póde acarre;¡ir .. ".un salt,o rno.rtal"1: 

facernos' estudar aos rapaces . eirá-
pa'rigás ~n .galegó reintegracionista 
~aínda que sexa rn.ái.s1po'sitiv0, 'que; 
desde logo _esto é certo-. Poinráta
se _dun troco rnoi grande, . pasar d~ . 

'" _estudar · un : galego .isolacioni.st,a.' a · 
outro reintegracionista, .éoido que 

Estade; .alerta _·contra: os· (•repeti- . ' ben--diferenciados. · · 
dores -de televisión". Estes "?om: · Xa n.~n entro na divisió~ d~ opi-

n ión~_ que. teñen .os mésmps mestres 
no intre de exp licar-no-lo, deste xei' ' 
t<;>, uns fá lan -nos u.n galego .oficial 
outros, un _galego lus-ista e óutros' · 

~ un galego "intermédio" -chaman'. 
lle . ~le~- . · Esto tende a sementa r en- . 
tre nós. 6 chamado "cacao mental " · . . . 

Pido des,de· aquí que o sentido co-
. · mú~ entre en -, funcionamento p~ra 

que poida, haber un entendemento 
para que a trar.isizom se faga co~ ' 
vagar e con bons cimen.tos, sen per-

- xudicar ao gcilego. Se damos este.· 
"salto mortal", pode-nos, morrer 0 
Galego, perde-lo seria perder algo · 
que ten vida por natureza . 

Este é. o- Galego que falo e'u cos 
meus amigos, compañeiros e fam i
liares.· Deixa moito que desexar, 0 

perfeizoamento é labor de toda a 
sociedade, por iso .digo iAnimo 
compañeiros! · 

Manoel Alxo Xove Lo~da 
Estudante de 3 .o de B.U.P. 

Guitiriz 

A BASE DO BARBAN;zA 

Xa pasou tempo, desde que nos 
dixeron que ian po ñer unha BASE 
de RADAR no monte lroite, na 
pení nsua do Barbanza . 

No seu momento ho ubo acciáns . 
de r.;>rotesta corr_io a protagonizada 
polo BLOQUE (anpg-upg) coa ma
nifestación no Porto <lo Son e con 
charlas e conferé_ncias a nivel de to
da a bisbarra do Barbanza, infor
mando dos perigos que i ~to ia supo
ñernos. 

Parece como se a cousa lle der.a a 
·azón ao sistema militar e aós alcal
des da bisbarra, con que non iba su
poñer nengun a sua ubicación. · 

Hai· pouco, os militares xa insta· 
lados na Serra, comezaron, coas · 
prácticas de tiro, e con tan ,mala 
fortuna fixérono que hai máis du
nha semá xa mataron unha vaca de 
monte a tiros, dun dos veciños da 
aldea de Balteiro . Por supo,sto pro· 
testaron, e un dos militares q ue vive 
en Boiro, di'xolles que xa se ocupa
ba él do asunto. 

Claro, unha vaca ben mirado non 
é nada, polo menos para nós, '.pero, 
para aquela xente das. aldeas 'é aba: 
se da sua economía e existéncia. 

Moi ben, pagaranlle a vaca, e 
qué?, lxa solucionaron o proble
ma? . lCánto tardarán en mata r ou· 
tra?, lcl)egará o momento ,en que 
norj sexan vacas as que matan por 
erro e sean.bípedos? . 

·Convidamos a toda .aqueta xer;i te 
que queira ve·r a Base, a que non 
perda esta. oportunidade case única 
no chamado. "mundo libre", pois 
contrástase ·0 mundo sen paz, .últi· · 

- mo grito en ·moda nas colónias de 
' Estados Unidos, co terceiró-mundis
mo das- aldeas, con pistás de ' terra 

. batida . onde o coche' que leva aos' 
nenos do coléxio de Boiro ás' aldeas; 
realiz~ :verdadeiras birguerias ·-a vi
da .: dos nenos 'segue tendo - ~ menor 
importáncia neste mundo. C~ntrás· · 
tase unha .Báse de Radar ,rebosan· , 
.te en luz el~ctí-ica cunhas ~ipe.as que. 
a única luz que ven é a do dia; -e a. 
das velas e Cto camping-gas pola noi-
te: 
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0 pobo· an~·a; ·m~is ou menos, ~osqueadp cos sol~os que se añll:néio~,-q~e ia.n _cobrar_ os eons.elletros 
e 0 parlamentáno do PCG fofll!ula un~a ~r~gunta ao, Gober~_o ~utonom1cQ,_' v1a _parlamento! para 

· aber de boa fonte de canto vai ser a 1).'omma mensual dos _homes de AlbQ~/ . . ~ ·, . ,· '· . 
~entra's, na súa primeira xuntánza, a Xunta repite coirib bases da su~ actua_ción a. ausferWaee ~ · · · · 
náis a racionalida~e. No primeiro amagor ·de programa de ·goberno manifésta$e ·c<)mo fidel " .... 
~ntérprete da filosofia autonómica de Afü~nza Popular e propori~e, basi~amente como intermediárif¡ 
do Goberno Central Rosón e. Beccaría viaxan a Madri" e os dous obteñen abondosas promesas : · 
·como representanteS, dunha autonomía diferente en cuxa marcha est~ obviamenté moi in'teresado o 
Goberno de Madrid·aínda que o·seu par~ido sexa ~ U~D. ·. · · · · ~ · 

'O resto dos temas tratadÓs r parece que nei:igun parlamen-
na xuntanza do Pleno-da Xun-._ ~ tário gafogo_ está incurs_o en 
ta ,do . -venr~s, dia · vinÚn.ove_ · nengunha ~de-las. · . 
"(por certC), durou desde_ as ·dez . A Xúnta de-Portavoces reu- : 

· da máñán deica as catró da tar- . new,}e Q luns dia un de febreiro · 
' de), ~ pódense . resumir- .no é'stu~.· ·. e yoltaráo faéer -o oito. A po- · .. 
do . da situación d& qµe partif. néncia encarregada d~f . el~bo.- · 
-cada· unha .das consellarias, qúe \. ~ rar o ' ante_proxecto ~e . regla- . , 
f . r .:..1·r· d . de "d ... . ~ . mento - rematou tamen o seu 01 · Ctlll ica a como - zs- · . . , . -
p~r:<a análise da -problemática . tr_~ballo que se ~esen:ol~use-

. _das· de-recente creaeión-e ó da' "J g~n;i_d_? e.orno modelos .o .. r.e~l.a- -
"Pla'nificación é 'un(la verba :· · .t- "'-" . , 1-. t , "'d r- •1... · .. mento "do Parlamento Catalan, . . si uac10n p an exa a pa as va- - ·' -· ~ -t b · · · - , · · d 

que cadra ben cos nr;;sos pos- _ ··~ ··t· . t·· · t ·. . .... · ,-.. ._ ~ o proxec o asco e mais o o 
,, d" . ll 1 -can es .ex1s en es nQs serv1c1os C _. · d 1977. A 1 b. _ tuladQs . 1cm un con ce a cq_-:- · · · . "d .. 0 ·'. r' :- ongreso e . . - · e a ora-

d Ar p 1 h · Jtransfen os. utros· m ormes . ., d - t t t . "' 
ruñés e ianza opu ar a1 present~dos polós '. .conselleiros c10n · ~se_ an epr~;ec 9 ~~e: 
uns dias nun _contexto que non /' referírónse ªº , estudo . dos ·ni- .· <:e q.ue non su~_<;l ou mm os 
ve~ aquí demasiado a conto, · . - . ·. d · , . - enfrentamentos . e, sobor de 

, .t v~is a_ctuaIS e competen.cia.s e t . ·d . UCD . , . PSOE. pero este e un xei o como, ou- . , . ., ·d ,,_,.. . . , . o o,. que . . e mais 
al d. a preparac1on. e .~ onentac1on.s · . t ' ·' ·t tal t : .. tro e quera para comezar 1- ·t ial. · d t , hall · se ·mos raron o men e com-

~ ma er . e ra .o par-a a _ . · · - . ·• - · 
·cindo que, para empezar, a ri •• , -·M. -t d T . ns·-· ~ · 'n cid.entes nos seus- . plantexa--vom1s10n ix a e .. ra .:1oere - · - - ·. · -~ . .. -. 
Xunta aliancista ofreceu uns _ Cias que dentro- de pouco.han mentos._. Agor~ ·esté. anJ;epr9-

. resumes do tratado na sua pri- . . ·de --constituir . inembros-da ad- xect~ .J?~sou ao pres1den~e . da 
meira xuntanza plenária onde · . . t . , - t 1 ·, , ; d. . Corh1s1oñ que · llo . debera en- · . . . m1ms racmn cen ra . e ma1s a · . . , . . . 
a idea que máis ahonda é a de ~ ·. Autonómica. / · tre~r~ a.o P!es1dente" d? Parla~ 
servir de intermediário, canli- \(' . · :-mento para que, segml).do 'as . 
zador e adaptador da nasa· rea- ·: · ·· · TÓd'o ·elo, séguin~o ·:o "leit · .. canles ·reglamel,ltários deberá-

lfdadde, e ~dáist dadidea que tº .·. . . : .... ·_ .. .-_<" .. ·.·. :-.. · · .. ~ .m
11 
oti~ ,1':_· qüe. APt dque_re ·qude· s_~ ·--: i}J.fo1 .rmarll~ ~o seu con~ido a~s 

Esta o _poi a er o que es a . ~ e .ap 1que _a . o a a: ~ua a m1- · par am~ntar1os para ·que- este_s 
deberia ser. · ~ · · nistración ao fiente_ do gober- · . poidan: preséntarlle enmendas, · 

E para mostra podemos pre- no autonómico, -"austeridade ou plantexar de calqµera oufro 
sentar . algun botón sacándoo, .... ·e racionalidade-~',. COIBQ lema xeito 'ci· sua níodificadón. o 
sen ir máis lonxe, da reseña calq)s ·non está nada mal ~ { ·o que 1 p~ocedtm~nto nórmal seria 
que o portavoz oficial da Xun- .. terian como -_ has~ para propo~ proélamal9 no Diário -Oficial · 

· ta entregoú aos informadores · .:ner ó 'soldo que van cobrar os -do Parlamento pero aó nvn 
na tarde do venres pasado, des- _pailamen.tários .(como ~ - sabido , existir. ~ste (seica por non .estar 
póis da longa xuntanza que o os representantes . do partida.. . inscrifo aín_da oficialmente}. o 
plenário do Goberna autóno- .. . do goberna autonómico teñen ptocedimento que ·se siga é po-
mo mantivera na sua sé,. aínda · · proposto que os membros d-o síbel que sexa o de enviar : 
provisória, de Raxoi. . parlamento cobreñ ~meqiante. · unha cartá aos distintos p_arla-

No eido da Consellaria de .. · dietas e por "as_isténcid"): pero . -.menfáric>s (datadas· todas rlo 
Agrictiltura, Gandaria e Mon- ,,non está tan, claro qüe foran b~ ~ ·mesmo dia). . e que -logo estes 
tes, a Xunta ofreceuse a cola- -mesmos que seguiron para.pro-: .confen._cunJ>razo para :presen-" 
borar cos organismos do Esta- .meter ingresos aos ·membtos " tar eJ\méndas. . . - -_ 
do na prevención de .incén.dios da Xunta._ O. pÜvo., quen· máis:' · · Nu~ pleno da Cámara .será 
forestais, mentras non receba · quén menos; escandaliZ04se e· ónqe se aprobe o texto définf::. 
transferéncias oeste asunto: '. seica algun· dos xunteiros xa tivq: do Reglamento. O qUe 
No eido da Consellaria de Sa- ~- . _ . J, . . _ _, ten amenazado con dimitir se · · non se sabé é cándo rien ónde 
·nidade, aparte de presentar un non ·-se He dá ó soldo-prometí- · se ·var- · celebrar esa- próxima 
informe sabor da situación in- do (isto, claro, ·está J~off the · xuntanza plenaria, ·parece que· 
munolóxica e outro sobor da ~ recotd"). ~~. o ·BiSpado non está dispos~o . a 
situación creada pola perda de · · o ·da cons;llari~~ de: pesca é , · seguir prestando o PazQ de 
prazas de veterinários titulares outra hist6:ria, mellar .. di to, é a Xelmífez e dise que · mi d-estes 
en várias vilas, foi presentado outra band.a da . m·esma.- O Es- -~ diás lles -pediu as chav.es aos 
un estudo por parte do conse- peonato- Mundial de Fútbol, ou a dos incéndios forestais, se·. 'tatuto ·d1 que a Xmita só' te-rá menibros da Mesa que a tiña::p. 
lleiro Hernández Cochón, des- coordinando as actuacións qos insistira tanto, ha referéncia compe· - téncias ·en _· matéda-. 1d-e _(o que ,non se sab~ :é -se- estes. 
t. d 1 bl t n . of1·c1'al escr1'ta e máis. na ' c.on- ' .,. 11 d · 1 . .. ) N · ma o a reso ver o pro ema · organismos ocais e estatais . pesca · - ~n ríos, lagoas,_ riá:s e · a evo veron ou non . ·a v1a-
creado pola ubicación dos ci- versa do portavoz. oficial -' do hiais· él., acuic.ultur-a;· é dicer, só xe que á remate ,dª semana pa-. 
mentérios e "para tratar de ANALISE goberno autonómico cos pe- po_qe entender, _ l~!iSl,;,g_ e éon-. sada.fixo a Madrid ol>resid'en-
igulamos 0 máis postbel, neste POLITICO-SEMIOLOXICO riodistas, no feíto de que estas . . trolar -C.> que riesta~ maté;ria se te da Cámara Sr. 'Rosón, pare~. 
te ' d · d E p · d ¡·- d decIS· i"o'ns ·estaban < motiv_ acÍas · t d f -i... 1 · ma,.as e_mazs zonas e spa- ero ~e~lJ! o na ma o an- ' "'faga ,.desde .unha.milla ,para fó- ce.. que o o orpn ooas pa a-
ña" <liria máis tarde Xosé Luis .terior, aínda se pode- chegar un polas "especia.is círcunstáncias -ra da~casta.-.deic-a 0. ~ae'i:meQ..~O . bras e . q:ije . a ._ Administr~eión . 
Barreiro en roda-de prensa. ó pouco máfs alá. Pescudando que neste campa ·· ten, padece dos ijos; p_ólo tfiaj;o-,;Eº tema -Central e-stá élÍsp·oS;t:a.- a :non es-
conselleiro· de pesca, ademais no contido da re.feréncia do ou concurren en Galiza '~. t~l- ' . do, ,_amarre· "da nasa . 'flóta·,. no . , camotearÜe --cartas -de "Íhstafa-
de presentar un informe prévio tratado na primeira: xuntanz~ · mente como. se.estiveran falan~ " dos· ca}adeiros,' 'regulación de ción _á Autp.nomia >galega,"" que 
á reforma a fondo do Plan ma- da Xunta (toda ela escrita en do pata informa:-dores de !vfa- ... capturas: .. ~n:"cáséqú.e náda do '.se pr-esenta como a única dp-
risqueiro, fixo unha proposta castelán) pareceria que estivese drid aos que Ues-. ti-v~ran que· ·que plantexa graves proble~as minadá pola dereita noil iiaciri-
~~, ~olicitude á _ ad~inistra- feíta por políticos peíífecta- ' expli~ar a~- stias-_ "raras" deci-_, económicos e polít.icos ·rio no-: . /nali~ta e-teñen que 'deín'ostrar 
c1on do Estado para que a , mente · centralistas que se ~ións ou co1!1P- ~e foran deci- _ · .80 mundo aa pesca, está ; 0 al~ que &on ~fü~aces e que -hon te- · 
.Xünta póida participar :n.a ~la-- · abraian <liante das ''peculiari-. sións tomadas por . xente . que. _~canee do que a Xunt(l · pod~ de~ ñen ·tant.os _pfoblema_s .comó os -
boración da política pesqueira ·-. dades"· próprias daqui, . ao · ten os seus miolos '·postos no.u- _ -cid.er; e_ vai 9 cons~lleiro de nacionaíistas' ,que controlan as 
estatru_ "tendo en con ta que.. tempo ··que se, esforzan en co- ·tras realiüades_pero qué -~ v-e -~pesca. e_· propón . :na ." primeira instituéions ·au.tonómicas· á~ica · · 

· somos unha das zonas de Espa-.. rrexilas do xeito máis. 'austero na obriga de tropezar ·_coas da- · ':xuntanza que ma,ntén cos seus agóra exi.Stentes_. ·.F)ilou'se' por 
. ña . que rrtáis , riqueza· aportá e raciona!'". Es.ta ao· menos é 'qui (como. se threran estudado .compapeiros de goberno solici- S.antiago _ pe que P Palácio de 
neste se,c.tor". ·Por último; e xa unha das ·consecuéncias que se para ministros,. ·e se tiveran -· ,tar do Goberno ~spañol, ser S. ·Clemente. (Instituto_ Feme-
pechado O C!ipÍtulo dé . ofreci~ pode sacar do feitQ de que. tan- . quedado en coriselleiros, iliria ademitido na elaboración da nino) e~taria no punto. de mira 
me11tos de intermediación des- ·to á . h9ra de selicitar das dipu- · se quixera (acer.-iln ~ataque fá- '. Política pesqueirá .. _. ·· ·dos· buscadores de· sé ·pero na-
tinados a ser _ouvidos pÓla ad- . taciÓns .a creación dos "Patró- · ~il e barato, 'ataques p~~ ·os- da fixo ·-se sabe e, en calquera 
rni~~tración central, resalte.; natos .das . Vivend.as Rurais ",:. . que poi~a- que ~ón falt~ " oca- ' . "AUFONOMIA 'ALTERNATIVA <. ~aso _.a . ~leici?n: . d_este e~~fí~ió 
mos o -~ plan · esbozado pofa( : -á d~ pedir. a participación nas ., si9n,. por outr~ ·_banda ,~ . por,' . . . . " . . . ~ ~ imphc.ar1a agardar a que rema-· 
Coñsellaría ,. de Turismo -e De~ nego.ciacions pesqueiras esta~ - · -desgrácia).'.. No terreo . da activ1dade - te o curso ·escolar para come-
porte~-para ·"a-tendef á .esp~Cidl . · tais: de pfopo"ñeí :a modifica- · · ' · parlamentária auto~ómica, é zar . as obras de ·acondidona-
~ituación creada en Galiia pala. · ción da distribución» e ubica- · A AUSTERIDAD.E, - de destacái que estes dias- re- ' · riient~: . . · 
celebra'Ción 'do Ano -Santo ·. ción. dos cimetérios, á -de diag- _, 'A RACIONALIDADE E MAIS o. inatou ·o seu traballo .á :Comi-
Compó8telan6 e máis do Ca:lft.- nosticar a ~ituación turística oí\'. !=ONSELLAIÜA Í>E ·PESCA ~.· · sión d'e Incompatibilidades e · _ . L. L. 

N.175/00 5. ~0 l1 DE FEBRElfWí1982 . 



-

.•. ··· 1· 0Dla,,. .. ·· , .. .. :. ~. , 
-. ' . -~ . 

i~ -i- . 

i-.{ ,, ·-· . ·, ... ' ' · . . . . ". 

Sete conCeilais. piden a :sua dimisión 

, ·· . soUtOmaior, _ cOO.:al~Ide 
,.._ · . ....,., . : "-

Se te vot?s a f~~or"e '~indo a bStenci~nS SOÍ1 'º. r~sulfudo da ~ta~ÍÓ~ "'" p_etici6n .de dinjisión f e;ta por . 
. concella1s de _todos os _-grupos d~ vida ntuni~1pal de Souto111awr ao alcalde da vila do castelo e das 
º-:s~ras, f erna_ndo Pe~eira. So mente falto.u,. un voto para os trece q~e compoñen a .: Corpor~ción,' p.e~ó 
fo.iporencontrarseausent~. · • · ~~. · , · · ·:~ , ·, . -·. · ·. · ' 
Soutom~ior., con_cel,lo d.uns 5.000 _ hab~!an.t~s ·e duas parróguias ánterg~eJ!te en(reñtadas pero ho- . 

... x~ en dm abocadas -~ un · entendemen~o racional que posibilite o trapallo en comun vive 'riestes mo- '·' 
_ JJ?e?tos pendente da. moción aprobada o dos rumores qu~ falan 'ae que va·n .''baixa'r',"a 'ca5a consis; 
tona~ -para ~ pauóquia. ~e Arcade. '." · · 

.. . ::' \. 

As eleicións _preseµtáronse 
catro can;.didaturas que reparti

' · ron os. conceliais deste · xeito: 
. Pro-progreso ·de Sout0maior, 

co,n· catro conceUais., ~xuritanzá 
Ar(iade-:Souiomaíor, con catro, 

· ~ , alcalde in,cluido ; BN-PG, con · 
.tres e Agr.:upa_ció:n Indep.énden~ 
te De~ocrática, c~p dous. ·. 

órd~nes··:opúrtunas e co~ezara . 
-os pasos para a· deÍimitaCión de 

.~ propriedade públiéa" que· po1-
de_ra estar afectado pola cons
trucción do ·Coléxio Santiago, 
duriha serraria e outras obras 
menores, asi como-d& .delimita
ción con Redondela. · 
· Segurid.o os concellais, nun-
ca fixo hada. · · 

C~sión gratuita de gr~v~ 
Un_ha empresa; instalada 

t~rnporalmente ' en Arcade 
para . a ela~oraci-On ,de grava 
co'rí destino á Autopista, dei.: 

. x~u, cando foi· desmontada, 
bastantes metros cúbicos para 

A URXENC)A DUNHA MOCION o município, de balde. . 
bs coricellais . que · presentá• ; O alcalde comezoµ a repar-

. . , . . .- , • . tila ao seu antóxo e mesmo lle 
ron a moc1on consegurron que · ... 
.está fose .declarada de utxéncia regalou a unha empresa de 'fó-

--nuni:ía votación · na que tiveron · · ra do muhicipio (PO NTESA) 
nove. votos a fav:or, · por tres _ nó nen o escrito foi presenta- táronnos, que leva · roáis de bastante cantidade <leste ma-
absteqcións: Conseguida a de- . · do"á Corporación. . , . dous anos sen coñecerse. terial. Houbo bárrios cos que 
claración <le -urxéncia comeza~ · Tamén acusan ao aicalde de pelexou _ porque levaron unha 

d~n., do. nivel ' económico~ad . 
mm1strati vo. · · · ' 

Ago~a 1!1esmo, do ano pasa
do . ~i>ta cob~ado s~ 0 30 por 

. cen do Padron de veículos · 0 
de . basuras e de escaparate~ e 
vitrinas, sen facer nen cobrar e 
o de utilización da via pública 
se~ -cob'r~r. Basándose en qu~ 
?ai partidas do · prei>uposto 
mt_ocadas, pode dicer que hai 
superávit . 

Un bon xemplo da: 'sua per
da da noción económica foi 0 
encargo do II Trofeo Axunta
mento de fútbol,_ que custou 
24.000 ptas. que os concellais 
non queren pagar por ser con
tratado sen o seu coñecemen
to. S~gundo o alcalde, todas as· 
obras "saen-de balde" pero se 
lle acusa de que isto non é ·cei
to e de actuar en plan eleitora
lista. Velaí, senón, o caso do 
vertedeiro ou da Costa dos Pe_. 
re iros. 

ton .co desenrolo .dÓs 2·2 po-n- Segur~nza Social a contratados que os escritos informados. xa . carretada de máis. 
to~ de disCUSión dos feitos (e . . U;,lia das prinieiras Co\lSaS .. polas comisión correSponden· Neste momento foi cando ·TODOS CONTRA DO ·ALCALDE 
desfeitas) do alcalde. que a Corporación acordou.foi t,es non foron levados.aos erga- comezou a perd~r rª confianza De Fernando Pereira cónta-

. Nós . imos seguer 
0 

n{esino. _metér a todos. os cq.ntratados ni.smos de G~be~no Municipal, dos concellais_ que pediron a se anécdotas de actuacións pe-
C?rden . que os concellais para · ' (!i:mp~a~oras-, conserxes de co- mentras- que., - por_. outro lado, sua dimisión. lengrinas, como chegar a un 

. noi:i __ · P.erder 
0 

fio do relato. · léxios ... ) na, Seguranza Social. , .. :' apareci~n- as. mesmas mocións pleno todo alporizado protes-
. Para . isto, no presuposto . paixo a . .firm·a do_ alcalde. Vertedeiro de basuras municipal; tando de que a un concellal se 

feito en marzo .de 1980 adíca·- · · · · Outra empresa instalada en lle ocurrira ir no Museo de 
se uriha partida para o efeito. ;.i~;~~~~ri~!~p_len~s · ~ Arcade (Carburos ·Metálicos) Pontevedra sen contar co. seu 
Os ·cartas aínda están intactos comprometeuse a facer un ver- permiso ou de retirar o selo de 
a.os empregados mul:J.icpais -~en . Nest~ ponto as~guran que o tedeiro para ·u rp.unicipio, de caucho que tiña · o se~retário 
Seguranz~ Social. alcal~.e está incÚmplindo .-a lei, balde, a cámbiq de poder facer por se usaban a sua firma con 
Trii,ída de ª~WJS - xá qúe esta marca ·a celebra- nel os seus vertidos. motivos inconfesábeis. Cónta-

• - < • · ción .dup. plen'o ordinátio por O_ tema durmiu no ·despacho se tamén, que dunha vez que 

Apertura C?lexio · Santiago : 

"Para .o tempo da sequedade. 'mes e una permanente semanal . do ª1.calde e por fin ·carburos rompeu a tuberia da traída de 
· i. e en previsión de e$gotamento e só- se convócan plenos ex- decidiu, apte o aumento de augas e as augas estaban a ser 

d9s manan·tlais, -acordoúse co- traordinários para evitar as . précio, nol]. facer nada. A obra máis contaminadas do que 

" - - O Coléxio Santiago estaba 
situado en Arcade e, sen licén
cia foi trasladado -e edifica
do;_ na parr6quia cle · So,uto
maior. o alcalde acolle use . a un 
artículo do reglamento no que 
di ;q ~e se pode dar a lícéncia se. 
xa estaba ·funcionando iioutro 
lugar, i:nais nb~ comunicou na
da nen-á Comisión Permanente 
nen · ao · Pleno n~. prazo dun . 
mes. E, por _parte,.dixo nunha .. · 
pern1anente que, n·on concedé
ria li~éncia. A 1inauguración 'le- ~ 

. youse .adiante en plena camp~;, ' 
ñ~ ~-º ~arlaniento Galega, epa 
prese11cia . de Sancho Rof; o "' 

· Gob~rnador Civil, Cifuentes, a . 
· · 1 , Televisión é o Bispo, co. alcal-

de entre eles. . · 

m.unicar a c~da usuário qü,e . . ;modón -de urxéncia e os ''ro- valeu cerca das 500.000 ptas, e normalmente están, e dous 
·gastar:a só 400 litros por dia e gos ·e. preguntas". Mesmo a úl- foi feita sen presuposto prévio. concellais ordenaron pechala 
vive:nda. As cartas afadá non . tima vez que se· reUniu a comi- par~ . evitar males maiores, al-
for.on mandadas e aÍnda non ·. ~ión , municipal permanente foi Distribución dos postes por1zouse preguntando quen 
hai contadores instalados nen o quince de decetnbro do ailo do alurneado. eran eles para mandar pechar 
se pagan tasas; · pasado: O último pleno 'roi no Dada a ex_isténcia de postes ª auga . 

· Por 1 outra banda solicitous~ que pre.sentaron a mo.dón. para o alumeado que habia Quizais o máis destacabel 
unha en.trevista co ·Axunta- que distribuir por todo 0 mu- sexa a acusación feíta a un 

· · Camiño da Sucadiña. ll l d · d melito de Redondela, limítro- nicípio, e sen contar co Pleno conce a e retirar ocumen-
fe" de ··soutomaior, para ver de · . Sob~r do ~á.mifio da Sucadi- IJ..en coa Pemanente, levo u a tación do Axuntamento, ex-
·sa:ca,r aJ.lga conxuntamente d·un ña, onde _ viye~ poucos veciños, maior parte dos postes para 0 tremo que confirmo u o Secre-
: m~mantial .que ·podia ser forte. as informacións falan de que .bárrio-de Comoa. tárió da Corporación. 

Execución dQ plan,d~· :Obras Por part.e . .do alcalde.; e : ~egun~· .Fernando·· Pereir~ prometera Segundo asegurou despois, Os munícipes pediron a di-· 
· h b1;>ra!rn¡>roba~as en mar' do·: ós ~Ó¡itestátário~; Xiimais unha cal\tidade Para ártanxalo, fixera un sorteo en preséncia misión do alcalde logO dunha ' 
zo ~o 1?80 e mes~o antés p~· .. houbo J!!Íeoc.µPa<::ió.ri p<iJQ pro· ··· despois de qúe .os veciños fala- dos alcaldes de bárrio, do que moción de censura na que a 
~a mchur nci plan 'lle. obras e bleq¡a. :. .' ' M · '· · · · r~n .con to~os os; !l"upos pQIÍ· . . ninguén sabe nada. ·Por ' riba, base foi, en gran medida, todo 

. ServléiOs . d_a Dip1,1taclón de· , Adxuclicáéiéms d.,obrr..-. Jedó. . treos da_corpora~ron. . ·., no sorteo, Comoa ficou no nú- o que acabamos de expoñer, e 
:· '1.980 'llínda estáft. sen facer. e ·-.. , . .. . . . . . , , : • . :· .. . .. , .. . Por fm,, levou aos .afectados ., mero ·sei:c.to . e leVou máis que , na que· o resultado foi de oito 

~. . algunhas són tan impOrtantes . . - Houlk1 unha ~1~.· df obras . ao · .Plen~ ·para. presionar aos ninguén> Os postes, aínda, es- votos a favor . da censura e éa· 
_coníb as N~tmá.s .SU:bsidiárimt . qu,e : fQ>'cll': a~11d1e_ad,a.s ·•poi~ .. · ~o.ncel~ars, pero o seu po.l'to . tán sen luces. tro abstencións, se ben ún abs· 

d
- Pl _ -· d · "' ., ,, senor ·P""ere1ra a -dedo, senped1r non sa1u aprobado. Logo . con- . · .. " , . . . tencionista asumia todo. o es-

.,_ ., _e aneamento, a casa o me- ... - t .. .. ;,. d. -. · . , ..,. -;,· .- ·. .., . ·- ' · · ,_ , Plazas- de b1bhotecano e peón · · 
_· dico ou .a .ponte· de Cpmboa. '· · p:r!}~u~o,s os . ª ' m.a~§ · ; _l!,n"\~con~.-- tan, pres01_0,pou ~o~ ve,c1~os pa- . _ · · . . _ , ·-.: crito e outr9 parte, pero . por 
· Acusaron, . pois, os concéllais trat!s.t~, ~.or: eop~, o ·~~.alde.. r? que p~d~al' un cred1to ,que . . · Para a biblioteca que ten un ser da candidatura do alcalde 
,, áo afoalde·:de falta de·\nterés. a~~guroy : que ,,Pe,'!1)¡~-",_v~nos __ a f1c?u _curto polo · auntento do · &~:aso _na sua nova construc- preferiron abSterse. --· 

· ·~·· - · -~ · · , determ1µ.edQs . ,~mpi:~§a~1Q& que ·,precio da obra. · " c1on. bastant~· _grande e que es- A actuación xa Ua 'tiñan 
Telefonp ¡.6b1ico de Comboa consulta~,· i!O!iiS ::.!l.'dii.eelíaiS ,. · · ,A pretensión dd~ concellak fá. e.n Qrecário nun colé:idó, es- anunciada' ao alcalde, Co fin de 

.- ·.- No bardo de c
9

mbo& : tiña . · · · que · peg~róh':a~~:diin1si6n, ~1iega- -·' -'er·a' repartir "ú.n diñeir~. que ha~ ·;~ . 't~a- · pre~Visto · un· -funcfonário - ver se endereitaba o· serµ rum· 
que ser iastalado; ao igual que rori t~l extremo.~ _ '.-"-:.·~-. .' :~". ::, 1,. ~" bia .. entre · ca~rq ·camiñ~s, men- , ,,' . Jl~: prersupo~to dp i98l. Esta bo, pero non se fixo. Os con· 
noutrOS da: irila, un .telé(ono ' . . .Entre ·as" obrlll! ad'11'1dicadas t;ras qu~ a -do· alcalde era dar· · , (>raza, 1gua! que outra ·de peón, · téstatários posibelmente re· 

. púbjicO rural. o em prazamen, . de&te x!'ito estáií."a<Ci!Ba de aU- . · lié J náis ,iio lugar oride el , pro· · · · aínda. ni>n saeu a ConcúrS'O. nunci.en a asistir. ás convoCató· 
·.· :,,_ to. miCia1 ·.e._ r.a u. ·n._h_ a __ tend_ .a do lu- tópsia de ~ea~e· e'., á ~aia. de - pietéra. , . · . . : . ·,.. . . ~, .. . . . . . . rias d-o alcalde mentras ·Pereira · Aba t d · _,. · . O · ·- · , / - Problemas.fmanc1eiros dº . · 
• · gar .perp,. e· se.glincl.ó .aseguraron . s os ·a me~ai.pat;roqµ1a. ·_ · .> ,_ · . ~ ·vecinos .. agora -at9p~nse . ._ . . ·_ · . , :. . non 1m1ta~ . 

algp.iís conceliais, por presións. Escritos qlle non pasan ~o'ple~o. , eh 'dífiéuld·adés pOlo crédito · • Fernando Pereira é, segundo Coas cousas asi, o .presupOS'. 
dó al_éalde ·"de · bar,. ri·

0
··,· :non .se - · - solicitado. ·· .... '~ cantan, aleáld~ que .gasta pre~ to de 1982. e o ae 1983 .póden 

Hai ·bastantes ·escritos de ·' · ,· ,<· ·sumir de· que "andas·coa.carre- :.;~ f. b -d .. 
puxú aí. '52 firmas avalaron un concellais e mesmo de veciños::-- -Delimitación do m~nt~ público; ·; · ~ ff • icar ·sen apro ar_. e se.g1,1el' ª 
-escrito para que . fo~a posto na qu h · bºd · · · · · ,L. · · - t~lla palas · obras" •. -A versión - situación .até -~s '_próximas"mu-

.. . e u.n a vez rece 1 os no Ao ' primeiro ma:ndatário -. cfos eonc~llai.S- contestatár\os.' e niCip.~ÍS . . E a -.paralizació-ri . do" 
· ~e-nda (no ~árrio "4aberá 60 _ca- Axuntamento, .nün pasan xa- . municipal, pe,dírc;mlle .. vári~s -' ' qqe ·non -se entera, éo~- todo o . rriunicípiO seria. un-feíto. 

·. sas) e. aínda ,rion t~ñen teléfo- · mais ao pleno~ .A1gun hai, con- · veces qué procedera· ~ dar · as seu persoali_smo ·e centraÍlza- · ·' 
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Alumeaban as ·primeiras lu
ces do mencer, cando baixába
mos polos barrancos, cara as 
fervenzas que naquel lugar hai 
no rio, As razóns que nos pu
lan témolas teimosamen~e pre
sentes; se ternos sorte, podere
mos admira~ un <lestes ani
mais; o feito de ter chegado a 
un dos poucos lugares onde 
aínda poden viver as lontras, 
fainos esquecer o risco que su
pón ter que bordear os cantís 
do rio, apesar de saber que en 
caso de escorregar, as posibi
lidades de sobreviver s'on pou
cas. 

Desde esas mesmas paredes, 
comezamos a ollar os lugares 
que nos parecen má~ apropria
dos para ser fogar dalgunha 
Iontra, mais as primeiras olla
das non dan mostra algunha da 
preséncia do animal, e foi pre
ciso baixar ao caron do curso 
do rio, até a o médiodia, para 
atopar o primeiro signo da sua 
preséncia. Uns excrementos 
miúdos enriba dun penedo, de
denotana . e é ali onde ficamos 
á espreita; alertando detrás du
nhas ponlas estivem os perta de 
sete horas. Sete longas horas 
agardando, por quen non deu 
aparecido, como nos advirtiran 
os naturalistas, "As lontras, v(-, 
ronse tan atacadas, que se vol
taron nocturnas". 

Cando d;scansábamos nu
nha casa perta do ria, onde pa
samos . a noite, matinábamos 
nestas verbas e as preguntas 
surxian unha detras doutra, 
¿Foi tan grande o extermínio 
pra facer que un animal cám
bie os seus costumes? 

Tendo en canta que as lon
tras sempre foron amantes do 
dia, e lles gosta q uen tarse ao 
sol, a causa pode parecer trá
xica. De feito· é non esqueza-

Sobar destas penedas. a carón da correntada, paséanse de noite as lontras e deixan nelas· as suas pegadas. 

Xa non é doado boxe atopar lontras nos nasos rios. Ai'nda non ,hai moitos anos; 

;' 

ronlle asi a razón. aos biólogos 
e naturalistas, preocupados no 
tema: Sóio saen de noite. 

Quizaís sex·a hora-de plante-
xarse o porqué dunha situa
éíón como esta. Non deíxa de 
ser dramátict:> que os naso ríos 
non volten te'r lontras. E se_ di
címos non volte_n ter, é sen 
afán d~ catastrofismos, hoxe 
en día non hai ·nengun tipo de 
censo feíto sob9r da _ povoa
cióri de lontras en Galíza_, pero 
os cálculos máis optimistas 
non dan filáis de médio sento 
de parellas, en toda a hidogra
fia da nación. 

O rio que nós visitamos é 
morada dunhas das últimas, 
precisamente polo inaccesfbel 

· do seu cauce, doutro xeito a 
cousa quizais fose diferente ; 
son estes lugares . os que poden 
servir ás lontras de refúxio an-

estes f ermosísimos anima is austaban aos rapaces, eran perseguidos polos cans e en chian de vida 
fermosura e axilidade, os pozos dos rios e regato~ ~a sita beleza misteriosa habitaba nos recodos e 

remuíños das frias augas á sombra dos ameneiros. At'nda non hai moito babia en Galiza 
unba considerábel pm;oación dé indivt'duos desta espécie. · · · 

Débenlle o seu extermínio ao precio do seu pelexo, á impunidade coa que os trampeiros 
actuan e máis ao enriquecemento duns cantos comerciantes de peles. ·:· 

- - te o~. seu sistemático exter;mí
. nio." ~ Seguramente con estes 

mustélidos pasara como con 
Apesar de ser unba espécie protexida, pódúe,Jicer que a sua existéncia é desesperada 

· e a suq_ supervivéncia un milágre. 

As . últimas lontras 
zada pel? vendelas .a uns- paisanos que vi-

Ao dia seguinte, seguimos a · ñan desde Santiago mercalas 
búsqueda. De· novo percorri- . polos pavos; non· fixo falta 
mos aquela zona do rio, che- preguntar máis, a razón da <le-
gando astra a mesma fonte do saparición das lontras tííiamo-
seu nacimento. E todos os po-· -la xa. Como sempr~, os intere-
vos por onde pasamos, fumos ses comerciais dun grupo de 
preguntando se viran algunha; persoas, acaban · coa· vida du-
§1. resposta foi sempre a mes- nha espécie. 
ma: "Hai anos que non ·as vi- Non foi en vano a busqueda 
mos". Pero pregúntelle ao ta- das lontras; se ben ~non chega-
berneiro, ·que· el antes · saia a mas a velas, sí tivellios proba8 
cazalas. Fomos onde o taber- _ da ·sua existéncia. Apesar_ das 
neiro, e, entre berros, díxonos - · horas pasadas á espera de q;,:.s 

_ ·outras espééies en regresión: é 
tan difícil atopal&s que se élan 
por extinguidas, e tanto ·- é asi 
que os rapaces na escala teñen 
que '~aprendelas" dibuxádas 
nun papel, canqo no peor dos 
casos, hastra hai ben pouco, 
no r~gato da ,sua . áldea, ha-
bíaas. · 

Deixamos o rio onde estive-
m os tres dias á busqueda das 
!ontras, e facémolo co c9nven
cii"!lento _da .sua· existéncia. 
!monos doídos por non pod.e
las ver e fotografiar -para os no- -
sos leítores, pro CUiizais se~a -
·mellar asi, cando a · existéncia 
de algo tan f ermoso está pen
denté dunha trampa, ou unha 
escopeta, e méllor, que se es
conda do pior dós animais: O 
home. · 

mos que as lontras deberon 
povoar os rios de Galiza até 
hai ben pouco, e isto lévanos a 
pensar no nemigo ·último das 
espécies <leste tipo: o . "ICO
N A". Hai dados de que, na 
piscifactoría de Cotobade, o 
xef e da mesma, mando u ma
tar catro lontras porque lleco
mían os alevíns de troita. Can
do os mesmos encargados da 
"conse~vación" matan unha 
espécie a protexer ¿qué faran 
os trampeiros e buscadores de 
pelexos, por conseguir a cobi- que 'el as cazaba porque podia aparecesen, non ·o fixeron. Dé--& . . SANTI V 1 LLAR 
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REl"'TEGRACIONISMO .. E ·.GALEuz·KA~-·~,\ 
MARTI GARCIA-"RIPOLL: DURAN 

Estou a pensar que o r.ei~tegracionismo 'é un p;:is6 n·qrmaliza
dor: ou reintégracionismo ou a patueisá~aos": nao tedes outra 

. alternativa, e nÓs -OS cata~áns-, conhecemQS. bem O caso . va-. 
. fenciano .. separatista col Norde, justamente para· que a·língua 
· do Paú Valencián ~chamada catalán ou valencian, ·o norne nao 

é o impórfante- :n·áo ·poda ser umha língua normal., senón 
úmha espécie.de sub-sistema do espanhol. 

i: digo-vos· isto porque eu tiy~ ,problemas a propósito doga
~lego. Vecles: :·lnicíei ums cursos de galego organj,zados pala AN
PG en Barcel'ona ·que terminaron como o rósárió ··da aurora 
pola questa.o-da ·codlfica~ao. Logo., nÓ pasado ·ver~~. - estive en . 
Lisboa rÍ¡'os cursos de língua que se están a tazer mi Universida-

-de: ·nao podia escreve_r ben o portugués·porque. tinha na· testa . 
outro jeito de escrita (váriqs jeitos, seria. melhat dizer: . o jeito.
de Galaxia, o jeito da Académia, o jeito do Instituto, etcJ E 
agora per.i_se..i fªzer ums cursos no Gentr.o de _Estudos-Srasile.iros 
de Barcelona, e outravolta a mesma histór1a: o meu aproveha
mentc· em ,portugu,és topa-se coa questao da anormativiza~ao-

::- da·s varjedades galegás. Comprerydedes o que isto·é para 
1
umha 

pessoa--('..H.Je nao é galega (luso)-falante que deseja conhecer ben. 
a vossa -língua, talada. do "Návia até o _Pe_ru;?..'O que ,f:!prendia :em 
cla~se· era interferido pol'a leitura de A NO~A TERRA ou durñ 
livro ga-lego, e isto á suá\ 1olta"estaVq .ll'lterferidó (:a_irÍrlda está) . . 
pola leitura durri l~vro pÓrtugués ou bra-~ileiro. Asfil!fi · qye bG-- . - · 
tei das clases (ou isto, ou botar da léitl.Jra '.:El!1:.,9ál~~";i«itah1,.en~· 
te). '· " · '""· ·,' -".~-- t";'."f". - . 

Como· ·vedes,-se as cousas nao andan: para o reintegradonis:-· 
mo, :O 'gaiego está a·: morrer. E digo · fst~, aí~da que · m~itos~as . 
compan'héiros-as nao ·ten han ideas claras: . que se o g~lego ·é 
umha . !íngua "espe~iaf1 ' que hai que escrever como se tala (po
la inércio dumha ortogratia espanhola), que se o galega "co
rre~~o'~' '. naa existe (entao. 9 '.'correcto" é o castelán, aínda que 

. em . G~·liza se fala de· jéito ·heterodoxo), que se hai rriuitos gale
, gos ~-úrriha 1 íñgu.a gale·~a dl°sfü1ta· pÓr aldea), etc. O qué passa é · 
que a i'deologia dó.min·ante está afnda nas testas daqueles que,· 
dessejam a normaliza¿ao cheá do galego, que veñ-6-"pe.rigo'' 
do lusismo sem considera~ o do esparíholismo. S~ , o-galego n·aQ 
está nos passo da normalizac;ao isto nao tem importáncia po
pular: a cousa seria n;iáis ou menos umha discu_s~~o , .. sc:>bor -do 
sexo dos ángeles con colorims filológicos. O ver.dádei(o proble-, 
ma é no momento ,do 'ensino formal da língua ·(corno foi no 
meu caso). Nao é possível nada. bom coa multiplicida-de da nor
mativ·a, .e nengunha boa! Polo menos umhá ha ser boa: E esta 
ja a sabemos: A reintegracionista. · 

Mais nao. é só isto .. O reintegracianismo· tainén é bom para 
Portu,gal. Po is P.ortugi padec~ u~h~ ' espécie d;e comg!ejo d_e 

· inferiaridade lingüística: ja sabedes, a renda -per cápita. é a mi
t~de da n:tédia de Espan.ha, ~ a mitade do turismo. é.espanhol. 
Podedes imaginar os fumos de muitos turistas espé,1nh9is sabor 

. da ,"superioridade" da sua língua. Eu,. no Madrid-Lisboa vi un 
· •exempJo qúando subiu a policia por.tuguesa, que falapan urnha 

mistura--chamad~ -.. portuga~hol" en Portugal- para fazer me
lhor· a comprensao. E un tiome de Madrid empezou a _berrar 
porque naofal~van espanhol,_ uSi-estamos en la Península'~ - ,.. 

OLl-{ANDO PARA:PORTUGAL 
' -

. Dóutro 'j~ito, · Pb~tugal é um país sem industri~lizar. Nao hai 
-urtiha· indiJstria naéional do "cinema. E o cinema tala en i~glés, 
corno.-a teleisao nos seriais americanas, aínda que sublinhados 
em portugués. Mais hai umha dependé.ncia do inglés (assim 
como' do francés) pola falta de meios de prodLI<;ao cultural ele
vada: Até o ponto de que na Pra~a do Rossio ums meniahos 

- que rec9lheian dinheiros da campan ha 1 nternacional do De-

r -
ficiente fiilaron~me en.., inglés; · no metro, outro dia, um 50 1- · 
dado pediu-me a hora en inglés; ur:nha.' parelha que átopei um 
dia ~ue ia para o castelo de San Jorpe e pedilhes em .portu-

.. gués t-no meu . portugués- a combina~ao _dos el~ctric0s, res
ponder~m-me en inglés .. ._A minha "marca" era levar üm plano 
da cidade na mao. N~utros lugares, o meu acento "cantava", 
e _ falavan~me em espanhol -ou "portuganhol": comércios, em
pregados-dos restaúralltes, algum taxista, telefonistas, etc. 

Nas livrarias havia nos escaparates livros em portugués, es
panh9I, inglés e francés (Dos livros técnicos hai poucos em 
portugués). -

En toda Lisboa só vim umha livr?íia que tinha livros gale
·gos. O ·descon'hecimento da. Gal iza é' total em Portugal (aínda 
nas Facultaéles literarias), eu por exemplo era corregido nos 
cursos se empregava "che" e n_ao ficava bem a nasalizac;:ao, co-

- mo espanholismos mentras os brasileirismos eram conside'rados 
"c9rrectos": o emprego de vocé polo ~u. Só umha volta ouvi 
boa considerac;:ao do galega por um portugués: Era filho de ga
legas e tinha moi claro que o galega e o portugués e1am o mes
mo, aínda que nao se escrevem da mesma forma. 

Entre parénteses, tamém me dim conta de que o catalao nao 
existe em Portugal, nem para moitas pessoas de letras que ao 
máximo están a dizer que é um dialecto (do francés ou do 
espanhol). Em Portugal considera-se que no Estado Espan hol 
só se fala espanhol, polo geral: Num mes que estive só falei em 
catalao a um companheiro provenzal, que falava occitao, e es
tdava co pai ideológico do occitanismo, Robert Laffont, lin
güística, e com um emigrante portugués, que estava de férias, e 
vivía em Catalunha: A dominac;:ao tamén se nota no campo dos 
estudas da ciéncia lingüística. E nao quera explicitar as mi nhas 
"conversas" sócio-lingüísticas que tive com companheiros-as 
doutras. universidades do Estado Espanhol: só os que eran gale
gas-as ou os-as que estudiavan em Salamanca coa Pilar Vazq uez 
Cuesta tinham ideas claras: A culpa nao era deles-as 1 senao da 
reproduc;:ao ideológica na Universidade. Algums-has chegavan a 
dizer aínda que coa Generalitat estava ja a questao normaliza
da: as leituras de "EL PAIS"! Claro, outros-as só conhecian o 

. "DIARIO 16" e o manifesto dos 2.300! Só os-as companhei
ros-ras galegas-as sabian o rolho Xunta-Generalitat-Madrid anti

. ·normalizactor! 
Digo-vos isto ' porque sem normalizac;:ao é impossível umha 

~ projecc;:ao cultural exterior: as línguas discriminadas nao tem 
espácio universqj: umha boa maneira de ajudar-nos é a solidari
dade entre· nós. Ninguém vai fazer este trabalho por nós. Hai 
tempo alguém falou de reviscolar Galeusca nestas páginas, Joan 
Cor.ominas tamén falou no "AVUI" a propósito do caso Dl ces
Rois; hai ums anos falou-se em Barcelona neste senso a propó
sito do Dia das Letras Galegas. Mais seria bom comezar a con
cretar trabalhos em equipo, que superen encontros accidentais 
a nivel inpividual: E preciso un mínimo intercámbio de infor
mac;áo. 

Dos xeitos de fakir de Polónia 
- Comentario sqbre ·º p~ograma televisivo _"D(!ixade a Polónia ser Polónitl' 

MIGUEL VAZOUEZ FREIRE l-E~ qué pintaban entre tarí~o profesional do cinismo polí
tico. xentes como Orson Welles -as campás levan xa mo'ito 

Hai actitudes que son ditícis de catalogar, nas qúe a lin- tempo sonando por centos de homes eA El Salvador, en 
guaxe semella probe para certificar o seu verdadeiro- carác- Guatemala .. e ti, ·admirado veJl9, somentes adoítas escoita-
ter. Esa dificultade teño eu para descreber a noxenta mon- las ·cando talan en polaco-, como Glenda Jackson -Corta-
taxe que este domingo foi -dada, a unha hora de audiéncia zár, par-ééeme q.ue imo~ ter qué arriar un pouco menos a 
garantizada, e cun _desplegue de meios case nun.c~ visto, nas G lenda .... -, forno Czwalaw Milósz ~a inda coñezo- pouco 
televisións de médio mundo co gallo dunha chamada "Xor- dos seus v.ersos, pero Hñalle un respeto a esa decisión, den- . 
nada de solidaridade corí Polóoia':. AWestaban pra .expresa- tro da sua disidéncia política, de manterse ao m~rxe de ma~ 

. ren b seu aRoio ~disque- ao povo polaco .e. ao sindicato nLpu'lacións ao estilo 'solzetnitsyn ... e agora vennos con es-
. Solidaridade, desde·o mesmísimo xefe supremq do Far West tas ... - pu corno Henry Fonqa-quen citou intelixentemen-
.: -tamén chamado "mundo libre"- Honald Reagan, até a es- te ( lól.l era só "esixéncias do guión"?) o prólogo de .. Engels 

peranza -lcánto_ tempo?-:- da anovación sen revolución, o á edieión pola·ca do "Manifesto Comunista", o que poderia 
- señor Franc;ois .Mitterrand. Ali o ."nqso" (?) xefe Calvo So- ter certa forza se. a vecindade de tantos .r~traballadores" do 

¡elo cborou bágoas de crocodilo p.olo malfadado pobo pala- poder ~pitalista., mál~ ~ de cer~os srndicalistas 'arnestrados 
·' co ¿E cómo non se lle ocurriu choralas, cando era a·lto non evidenéiara o sefü carácter dernagóxico- ... ? ¿Qué facian · 

membro da adminjstración franquista, polo"s pavos do .Esta- este~ e alguri ~l.Jtr; hOi:n.e de ben entre tanto axente da. Cia 
do españ«)I? Isa por. no'n talar -das que teria que c;:horar agora disfrazado -de artista? 1 

e ~e a sua sensibj·lid¡;¡de, 'tan delicada para as cousas qu~ ¡¡uc~~ . . Demagóxia é a ,vt;lrba que me'llor define canto· 5e dixo e se · 
den ao carón do Vístula, non estivera marta para canto pasa amosou río cieva.ndho programa. 0emagó_xia é o senso derra-

-- dos Pirineos abaixo2~ man a man coa süa admirada señora ... _deiro da s.lJa mesma concepoió_n: Un ha concepción que vale . 
j fhatcher, álias "pu-ño de ferro", e .éon..outro "demócrata de · como exémplo paradigmático dos · mecanismos que hoxe ,en . 

;;. toda -a·vida", én·~cifiO"·~Pinto Balsemao. Ali, pon;:horar ·chO',- ·di·a dir .ixen ·Q f.uncic:mamento dos meios de comu·niGación 
rou até -io primeiro m'ir1istro ' turc0! ·un monicreque aunha ~asivos na creadÓn "teledirixida de ~sfridos de . opf~iÓn no . . 
das ditaduras milhares máis sangrentas-da terra -desde lo- mundo. Ao tempo qué descobre, a quen queira mirar-baixo 

-go, co,;;· moitos máis m9rtos nas suascostas,entrefusilados · o escentileo das @pariéncias prefabricadas, o .que sé-está a 
. e torturados nas cadea5'; de cantos ten causado o réxime de xogar no xadres polac9. Polónia, en efeito, é usada como 
Jaruzelski- expresando a sua _protesta' pala represión das li- unha peza de ataque polo imperialismo ianki para. frenará 
bertades en Polónié!_. iO que tíñamo.s por ver! URSS, e, xa desde unha perspecti~a estratéxica; cara a utili-

' .... ;...J ''-·· \ \ ... } rl t , ' _i. 1 

zala como cobertura para xustificar o seu intervencionismo 
cada dia máis aberto en El Salvador, Guatemala, e quizais o 
intervencionismo futuro en N icarágua ou mesmo en Cuba. 

Hai un obxectivo derradeiro: que cada quen pense que 
todos ternos que estar ou con eles -o "mundo libre".prote
xido palas pistolas do sheriff Reagan- ou cos seus nemigos. 
Falácia onde converxen con que; desde o outro bando, an
dan a nos dicer o mesmo: ou estades co "paraíso socialista" 
do grande pai Breznev e os seus Jaruzelskis de turno, ou es
tades co capitalismo e o imperialismo .ianki . 

Pois non señor. Eu súmome á denúncia da campaña anti
comunista coa que se quer relanzar unha nova "guerra fria" 
na que os '!direitos humanos" son un recurso constante 
ca.ndo de de'S-prestixiar ao nemigo "totalitário" se trata, 
mentra's se siléncic;in as matanzas que decote enchen de san- . 
gue. as terras dos países dependentes, moitas veces coa axu
da directa dos consel_leiros USA. Pern resfstome a cair no 
x9go macabro de cambiar El Salvador por Polón .ia ou Gua
temala por Afganistán. Ternos que manter a nasa libertade 

. · intelectual p·ara analizar a realidade e asi poder transforma
la .. A loita popular e anti~imperia.lista nas ditaduras centro
amer-[C9,nas ri.on pre~e,_nta pr9blemas de interpretacion para.~o 
pensamento clásico 'marxista: sabemos ben onde están os 
"bons" e. 6nde os "maos'!. En tr.oqi.Jes., as lo itas obre iras po
lacas constitúen un verdadeiro desafio que non é posíbel re~ 
solver co recurso aos vellos esquemas . dogmáticos. Por iso· é 
tª~ difícil talar de. Polónia. Por iso precísase f'-lar d~ PolÓ-

. nia. 

····tJ1 
A ec 

ante o . 
dentais. 
da capa 
roquez~ 

fo n tes 
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o ·mortte' en" Galiiil· .. ·;', 
.,... 1 ,..., 

Unha>base. para ·a. ecünOilií~ ... f 
. " 

' ' 

A economia galega está a sofrir unha fo~da transformaéÚm · " 
ante O problema da recesión económica en todos OS paisf?S OC~i
dentais. O porvir desta economia dependerá en primeiro lugár' 
da capacidade do home galego que sempre deu mostras de sacar 
roqueza de onde non se atopaba. Mais, en segundo lugar, son, as . 
fon tes de produción primária as que ben go bernaqas ,po.deIÍ\ le- 1 · 

var a un _pqvo adiante, a través de inatérias ·primas que poidan 
ser transformadas e dean lugar a o desenrolo dunha indústria 
axeitada ás condición~ do país. 

Pois ben, estas matérias pri
mas son tanto máis importan
tes canto menos dabondo as 
teñan outros paises. E por ou
tra banda son tanto máis im
portantes cantas máis transfor
macióris_po~~an tirarse delas. 

Con estas ideas que non pre
tenden esgotar as posibilidades 
dun estúdio ecoqómico (non 
tento facelo) podemos botar 
unha ollada ás fontes primárias 
galegas que cun custe asequí
bel pódense por en explota
ción. Eu coido que das poucas 
que ternos, O MONTE é unha 
das máis importantes. 

Vou tratar de xustificar es
ta afirmación, comezando por 
facer unha definición moi sim
ple do que nós chamamos o 
monte. Chamamos monte en 
Galiza a un 67,5 por cen da 
~ua extensión, que veñen ser 
un pouco máis de dous millóns 
de hectáreas e que están ocu
pados pola floresta ( piñeirais, 
eucaliptais, soutos, fragas ... ), 
polo monte raso ( toxeiras, 
queirugais, xesteiras ... ), os pas
tadeiros (panasqueiras, xun
queiras, pradeiras do monte ... ) 
e aínda polos cursos das augas 
continentais, as presas, as can
teiras e minas, etc. 

UNHA MOREA DE PRODUTOS 

Deste monte véñense obteri
do desde sempre as madeiras 
que fornecen nosas indústrias 
do aserrio, celulosa, taboleiros, 
etc. a carne de gando do mon-· 

te e os seus ~erivados, os froi
tos como as castañas e as no
ces, os cogumelos, mel, estru
me para o gando, leña para o 
fogar, peixe e cera, pedra e mi
neria. 

Ademais destas producións 
que poidéramos chamar direc
tas hai outias que e~tán vence~ 
lladas coa climatoloxia, nas 
que o mo~te ven ser o regula
dor da auga para q1:1e esta che
gue aos rios e regatos doce
mente e logo ter metido na te
rra na que pouco a pouco 
afondara, v~ sair a xeito de 
fonte. Ao mesmo tempo, as 
masas de árbores farán cair 
máis auga da que en forma · de 
neboeiros p·asa lambendo as 
copas e que logo pingará ao pé 
deles. E toda· esta auga mansa· 
irá chegando ás nasas casas, ás 
presas hicroeléctricas, conver
tíndose nun tesauro xa como 
enerxia, xa como auga de con
sumo. 

Inda queda outra produción 
do monte que non se pode me
dir dun xeito simple, trátase 
do valor paisaxístico, da in
fluéncia dos árbores na elimi
nación de contaminacións aé
reas, a produción de osíxeno, 
e dunha maneira xeral a con
tribución das árbores a o be
nestar das persoas. 

Pois ben, feito este limiar, 
irnos tentar facer entre hoxe e 
outros dias vindeiros un plan
texamento do que un grupo 
homes novos que traballan no 

Il)onte galego e. ~oa viSta .posta 
na mellara~ das ~ condieións de 
produción e equilibrio do mes-· 
mo, · pensa das solucions que se 
lle · po¡-deran dar aós problemas 
que están plaritexadbs; lévanos 
·sornen te a !dea de cum.prir co. 
compromiso que- ternos coa -
nasa terra. · 

AMADEIRA 

O · primeiro dosJ eidos da 
produción do monte que irnos 
tratar vai ser o que nós consi
deramos que ten máis impor
táricia: A madeira. 

A madeira producida polos 
montes galegos ·está perto do 
trinta por cent~ de toda a pro'" 
d ucida no Estado Españo~. 

A capacidade produtiva dos 
nosos montes é extraordinária: 
xa que .nalguns casos pódense 

· Foto: Arquivo 

prQducir do. orden ·de cuarenta Iioutros continentes, fai que 
_metros cúbicos por heétárea · é .. teñamos a posibilidade de pro: 
ano. Isto fai que nós poid~m-os · ducir aquilo que hoxe se nos 

· convertir a ener-xia do .solo .e:n - " v~nde a précios IPói áltos .. 
matéria seca ·q·ue lago pódese ·. · · · 
transformar en enerxia~ e ser -: P.or outra ·banda, . cando en-
utilizada de moitas maneiras ·. tremas no Mercado Comun., . 
dif~re_!ltes. · · · · nó's te:remos os m,ontes máis · 

prod:utivos de toda Europa, 
coa capacidade de dar a: madei .. ~ Pois ben, éstes mpntes no

.sos · teñen unhas . ~andes posi
bilidades de facer medrar nioi
tas castes distintas de árbores 
madeh-eir'as; .·. algunh~s . · destas 
castes están nestá terra desdé 
hai miles de anos outras chega
ran Ínoito despois. e outras 
aínda están: por . chegar ou so
rnen te· están postas co.mo mos
tra do QU~ poderian s~r. · · · 

Esta capacidade produtiva, 
e o feito de que esteamos .... si
tuad.os .µun paralel6 no 'que es
tán grandes masas 'forestais 

. ra que eles ~on teñen e que ne
. cesitan; este é o .caso das' 'ma
deiras de febra curta tal como 
os eucaliptos que teñen moi · 
boas propriedades 'para facer 
papel e taboleiros de madeira 
dos que xa hoxe estanse a ex-
portar. . . 

.Das castes de madeira e do 
xeito de emprégalas río monte, 
falaremos no próximo núme
ro. 

COLECTIVO LOURIZAN. 

UNHA ·RADIO CON .. M~RCM~, 
. ·CON GANCHO 

C·ON IDEAS 1nzN CONNOscol · .... 
-··Estamos, . ii~ Onda Medhi en _. J.224 Kcs/S, 

e· na Frecuencici Modulada en 81,,~·- ·-Mhz · 
. POR UN-~A .JIADIO · MAl.S NOSA 

Radió Popular 
. . . - . · . DE VIGO 
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G3Iiz.a non se concedeo asi carse ªº rei Juan .Catl.os e máis Por non 
·: ni:esi'n:á .. a Autonomia;,O~,;~esul~ ... ' ,tar~~ pactar · qm; el 'a .. iA~tQ- : .pregados·,. xa que hoxe en .-to- . 
tago~ d,o_ ~efe~~p~~~-~sit>'de- . ndmiá '·para QatfC't~'~. 'García ·--- d9s-~ os lad.os aínéfa ·se segue a 
mostr~n. ~~ro ha~ -~-ª~~ _tod~ .~abell ºxogou -: aqui un ' p~pel . :' entrar con enchufe; .poñere-
esta sltuac~~n auton?m1c? qu.~ ¡pr~pon~erante.1 ;'": , '-~ mos tres ou catro casos signifi-
I?:OS t~w~ v1yer ~alguns dm sq~ . ; · _ ·- . - -· ._ .. -· .. _ .. " . - . cativos. · . 
frir-,. foi a · corisecuéneiá' .. dun . ·· ·~ ; C~eg~mos as1 ~<? .. dezao1t~ , 
pacto. Pacto que abarcoú até :a'· ~. de· a?nl_ do se~~n? · e oito:-

.. formación da nová Xunta e no · . -· con~ti.tmas~ a Pril!l~~a Xunt.a . . 
que xogaron. forte e tamén su~ - . f Rosón é· o seu presidente. , 

.. xo, os chamad~s galeguistas ÚN'HA XUNTA N'EPOTJSTA 
históricos. _Eles. ; foron os que :. · 
impulsaron a au.tonomia e si-. . -~' Se. ·hafun calificativo que ·se 

- Este's ·ben poideran ser. · o~ de . 
Vito_rino _RosQI), sobr:iño .. de 
Antón que entrou <;orno Secre
tário Po'líticó do presidente, 
que representarfa~ asi - aos do 
alto ''staff". 

tuaron aos seus .peóns até c·on- púda ·otorgar á . X.unta até 
"seguir o actual _Gobe.rno, pero sen lugar ª trabucarse,· ~se é o _ Os simples empregados po-
se~pre esquece~do .o · ~el:! no- . ·de · "nepólista '1 diíerenciándo- · díanse -ver representados polo 
me de galeguistas, co que enga- ~e en pou~ó- 'as duasº etapas; 'a fillo_ do admini.Strádor das . 
naroil a moitos querendo si- de ~ósón- e·· a? de Q~rró·g~~. : . ~r~nxas d9 Pre.siderite Quiroga, 
tuarse por enriba do ben e do,.. · N · d. ·· · · -. _. ~u. b filló dunh. a_ tia_, que entra-. . . -· .,,_ ·as istmtas--··- 'éonsellerias · · 
m~. . .. entraron a trabaUár 'sempre:fa:. -ron de córiserxes e ae' chBfe~ 

Agora as cousas ~ qu~~Q.aron -;~füares .e ·amigos · d0s~dous pre- .res. .-. -,~ 
médi9 claras. .. · - · s~dentes, p.rinc-í-palrnente, · ~u ·: · - -- , 

.. . ., . - . dos_ dirixe:Q.tes de UCD., -a-íllda - Así, pod~ríase coller -a un 

.. :' Os . pfi<;tps,. ql.J~ -§~. f~~ro_n .~,>.',que 'tamé,n 0 ~ PSQE;· via 'Piñei- . por ~.un dos .- em_pregados -e po
~u~s .. ~and"s, c;?m~zar(fn · .no ~ ·: -- ro,.: logrou introdµ~k a¡gunha · der.í_~~-os v~r/ás suas relaci~ns _ 
Pazo de -Po1:1lpean onde .e~ta- .. -... xente,· como .támén ·-0 5 . "Gále- . . e . o .- PBrque da sua en~ada. 

. ba~ a c~~e "~o~alfr,lade dos gale- ·: · ·guJstas h~istorjc~s~' -"o ~fix'é~~~- ·. . N~n~l1n por oposición :0u por 
· gm~tas Q.1stoncos, con Ramón _._ ..... _ ~ ·· ··· · . "' . ... . . ·. mer1tos. 
· Piñeiro á cabeza, home qu:e vai ,;: · 

- ma,ngonear o ;. actual 'prQceso· · 
: autonómico, e ·preautonómico 

· até ch~ga,r a situ~r o ·Ga~efa Sa-·:: 
'. ·bell de D.elegado do Goberno e 

-_ ·'.Fernández Aibor"'_ como: Presi- · '· 
· . dente da · Xunta~ · asi -é~mo a 

·numerosos cónselleiros_ aditos. ~ 
ao "piñeirismo ". 

Hoxe pola "mesa camilla" 
de Rámón Piñeiro pasan desde 
os hC?mes de AP, UCD, PSOE, 
no que está inscrito como par
lamentfirio, até os próprios PC, 
asi. como alguns periodistas 

- que -o informan - e logo fanse 
eco das suas posturas. 

AJi, no pazo de .Pompeám 
estaba o xerme· do que lOgo se- , 
ria Realidad.e Galega e Mariano 
Dónega levaba no bolso uri bo
rrador, dirixido na sua. feitura 
por Piñéiro, no que ia. exposto 
os princípios básicos da que 
alguns_ chaman "Operacióv Ca-
liza~'. < - · 

-\ - ' 
O pdme'iro paso desta ope-

ración. ~ria ' a con,stitución de 
" . "'Realidade .Galega", que aÚÍ· 

d·a q·ue aparentemente non foi 
adiante, si que cu:rhpliu os seus 

. obxectivos. 

<?. , segundo paso seria · acer-
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., . .o seu ponto de p_rocedéncia. 
tamén ' pode·· ser up dato sig
nificativ"o: . unha boa- part~ dos 

. empregad6s poidera cliegar aó . 
vinte por cento, _.ptoceden . de . 
Lugo ou do Barco e zonas li
mítrofes· oü :íde influéncia des·· 
tas familias; .' · 

. OS PRIMEIROS CARGOS, 
INTÉRVENTOR E DEPOSITARIO 

.. ·Pódese tam'éri afirm~r que 
. · para ·. moitos · algos cargos da 
· . .XuQ.t~ que chegaron a0 posto 
' via ·"cargos de ' UCD", este or

ganis:rpo nunca 11€s foi .óbice 
para abandoar º"· suas abriga~ -
cións laborais ¡Jarticulares, on
de segu~ron traballando. 

Alguns seguiron conservan
do os seus postos de traballo 
traballando para · a Xunta 

· unha_s horas, pero isto xa de 
Directores Xerais e cargos in-
termédios pa,ra baixo. · 

· Outros entraron a traballar 
·na Xunta en comisión de ser
ví cios prncedentes da Admi-
riistracióh: . · 

E sigriificati~o o dado de 
que os primeiros cargos eri eo-

. prir fosen os ·-de Interventór e · 
Depositário; ambos proceden- · 
tel) do Axuntamento de San
tiago . .. -

Agora todo o · mundo- anda 
con medo, xa que d poden bo
tar en calquera momento por
que están por contrato. Como 

NEPOTISMO, INEFI · 

VIDA E MIL 
Eles fixeron o pacto_ e estano garda 

informacións que 
Atrás quedaron as declaracións do Sr. 

contas das distintas consellerias. Ag 

Aíguén pensaria que todo cambio u, 
Agom ben, o desmedido interés existe 

- que 
Aqui tratamos de contadle algo destá · 

que· lle queten ocultar ao povo gal 

dicia un <lestes ~mpregados; 
"az'nda que entramos pot cn-

1:'1.Üfe, _ quer[trmos ter ben 
amarrados, ¡Jera o q:.;,e nunca 
pensaron eles é que fosen per
der as .de-icións ". 

Agora toda aqm~la xente 
que entraba ao :rnLaHo, · é un 

· dicer, ás dez e múdia .. ou once 

da mañá, entra· pontual. 

NENGUNHA SECRETAR! 
SABIA ESCREBER EN CA 

Outros dos dados il 
vos da Xunta é o de que 
rande parte do person 
soupera falar galego, o 
menos, non eran galeg 
tes . 

Os presupostos da Xunta para o ano oitenta e 

con eses 1.666.2220. 777 ptas. de presuposto. 

IND USTR IA, COMERCIO E TURISMO 

Servicios 
Adqu isic íón de Accións E rnriresas 
Pro.moción Turística 
Estruturas Comerfciais 
Locais Turismo · 
Loca is 1 ndústria 
Serv(cios 
Plans de Urbanísrnu e Cartografía 

Total-

PESCA 

Serv(cíos 
Novas Dependéncias e 1 nstalacións 
Fomento Marisco e Acuicu ltura 
Estudios Técnicos, 'cient(ficos e Económico·s 

, Plan Marisqueito 
Restruturación Flota 
Vixiláncia Pesqueí a 
Orde~ación Pesca " 
Ordenación Cu l tivo~ Marinos 

Total ...... ..... . : ... . . . 

TRABAL LO 

Serv(cios 

f 1_. 
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Cal ro{ 

OBSCURANTISMO ... 

S·DAXUNTA 
non facemos pactos non irnos gardar as -
o ten dereito a saber. 
ando que ian facer auditorias do estado de 
sta é: "non estou autorizado a informar 

n". 
utonómico ao que chaman democrático. 
a etapa anterior, máis ben parece mostrar 

ir igual. 
n silenciar, asi como alguns dos "miliJ.gres" 
teremos máis, se cadra xa relacionados 

e dura. 

e moitos destes emprega-
pódese afirmar que son 

as persoas antigalega·s xa 
frecuentemente se rien d~ 

o o galego_. 

ala tamén de exemplo o 
o de que nengunha das se
árias existentes na Xunta 

ia escreber o galego como 

para ir de Secretária . para o 

Parlamento,, polo que tiveron 
que contratar a unha Valencia
na para este cargo.' De risa. 

LIOS, LIORTAS EDEMAS 
ZARANDAINAS 
DA EPOCA ROSON 

Cando toma _posesión An-

e sigue, xulguen vostedes as obras que se fixercn 
distintas consellerias. Pesca sen ir máis lonxe ... 

.. ' ... . ........ . 

CULTU RA. GANADERIA E MONTES 
al . . . . . . . . . · ~ . . . . . 

IDADE E SEGUR IDAD E SOCl~L 
a San itár ¡0 . 

ade Móvi'I E ~ames Saúde 
on rol Alimentário 
otección Bóéio _. 

idade am.biental : 
ención 

250.000 
2.568.331 
2.572.318 

24.598.016 
12.516.335 
17 .2.41.080 
23 ._061.725 

105.923.805 

126.008.804 
35.oqo.ooo 
11-. 815.705 
•18.257 .534 

16_1.008.804 

~ 6.254.875 

6.500.000 . 
7.000,.000 

. 10.000.000 
. J:0.000.000 . 
18,000.000 

- 10.n5.356 

·ne·- .. -~-- . JOKAL: 
1 •. • • 

~ . . . 

1 ; • • • • · - - • 

tón Rosón com~ Pr~sidente da - partida a sµá posición. . · -_Tamén se p.roeluce a· asce-n: 
X unta, aparece · -na rev:ista , -' 'Rósóti -oon.sigué man ter ~ en-.: síbn aos ·.postas diredivos <Je 
'.'Interviu" aquel famoso artigo -Ordenación · dó. _Território, .. a· - homes·. próxim.ós ·a Franqueíra 
titulado "A Saga dos Roson'"-< Corisellária rnáis apétecidá por . - . que íínpón asi ª súa lif.ía. '. _ ·: $! 

. r· . , ·..,. ( .. · -·. ! - t -~. 

·que levantou un gran revó. todos, a Pardo Montetó,:·peró" - , 
, Fr~mquei-ra lográ introP,ucir -~ ' . Como..,- !nspiradores ideolo-

Un dos primeiro{ qu_e se · Trifü?~· e ª Quiroga, qué logq·'. _ xíeos destá-: ~tapa _ e'stán, entre · 
aprestou a defender · a ·Rosón · xogatian ~ un ·. papel. preppnd~- · outros,. Vit orino_ - Núñez Ro·
foi Ramón Piñeiro, :que man- _ rnnte na tjda nesta institución. ' · dríguez, que entra .como eoii-
tuvo- seguidamente unha reu -- · _selleiro se11 carteiia, e Trmo, 
nión con este, na q.ue estaban . T_amén se prodµce nesta res-. ';' home que se:iiou ás veces ·cq-
presentes Pardo Mont~ro e Ma- :xutur.a,ción á irtcorporat,:.ión cfo mo ·sustituto de Rosen. , 
rino Dónega. :.Kente próf{ima a Piñ'eiró como· · -- ·· 

Pedro · G.onzález Rodríguez· .e Prodúcense · aqÚi . incorpo-
Na época Ro~ón, que ·se ca- · y 1·an·a· e' ond. -t;. · .. -· -- . • - · d · 

- - racions estral)as como a o z_a-racterizou polo consenso, ·se- · 
ragozano Garc.fa Ascaso, que. guindci o · 'pacto-directriz -de ·DIMISíON DE Róso~· :· · 

Piñeiro :~, producíroU:se varias · E EPOCA QúIROGA" . :· crt:an numerosos problemas no 
t · ,- uI d · seo da in_stitudón . e eñ._tre· ·:as ens10Qs por c _pa o nomea- O. dla- trinfa de Xuño do se- -

· m·ento:,.das conseller(as. > · - - - · · ·_distintas famfüas. - . 
terita e nove acéitase -·a · dimi: 

Pardo Montero, home de -, sión. de ,Antón Rosó~ :, Co~éza 
J~ : • ~~ 

rf~ 

·"• -PRINCIPAIS F~LCATRUADAS -~ absoluta confianza_d~ Rosón,_ a~i a}po~a_Quiroga. · . .: 
e nomeado para o ~· ca:r.:go de . . . ' ·. . " . . .... 
Conselleiro . de Orden~c'ión do. - · Cara_cterfaase est~ época··-po~ · · Adem~is de non facer nadª, 

· la in~~paéidadff e os errps pÓlí~ :~. 
· · Territorio, cargo que qu~ria · ·-.- ticos-:·asbs-o~no pola . ii~corporá~ . · 

Meilán Gil. Rosón faílle o .ofre~ .. - ción á X. Jlnt.a ~tle hó·m~s .P- toce-e 
cimento doutras Córisellai-ias 

-. agás de · darlle .á nadóri; un ·cir.J--
ro . exemplo ' de incompet~nofü 
e de .d19sprestixiar~ aínda máis, 
·a. · a1,lto~i.om-ia,, .a Xunta, nestt 
. etapa anterior; noh fixo riada; pero Meilán non queré,~ · 

,. 
. " 

Ao frente da Consellaria ·de 
Cultura situan a Marino Dóne'" 
ga. 

· Na época Rosón tamé_n se 
produce a incorporac1on á 
Xunta, ha C. de Indústria de 
Benxamin Casal, home de Pi
ñeiro que logo · iria ás eleicións 
nas listas do Partido Socialista 
O b_reiro Español. 

Na de Pesca sitúac;;e a Baldo- · 
mero Fernándf,;¿ Calvi_ño, -de 
xestión Xé! coiíecida para os 
nosos leitores; poñéndoHe w 
lado · a un ·home do PSOE, 
González ·Laxe,_ polo que ~e 
pro_duciu ~nha _gran polémica· 
interna. 

' incluése tamén neste .Gober
no Preauton6mico a home.§ de 
recoñecida l~altade fra.nquista, 
como Fernáñdez de la ·Mora. 

RESTRUTUR.ACION E LOITAS 

As restruturacións habidas 

dentes· ~á aparato _f:..~.t 'lquista . . 

no seo da Xunta na .época Ro- . ·Cesa Viforíno Rosón no 
són est_án· presididas polas loi- · ~argo de: Secretári~ ~olítico · e 
tas ei:i"tre as distintas f'!milias -~,' noméase· a Crespo Alfaya para 
ucedeas, con Rosón~Franquei- ·~· o cargo, · h.onie · de Cabanillas 
ra na disputa polo ccmtrol e ·.'" que ocupou numerosos cargos 
por situar peóns, mentras Ca- durante ·a ditadura, e que será 
banillas xogaba desde fóra e qtien controle todo -o aparáto 
Meilán intentaba tamén sacar da institución. 

.No se~ 1 háber está 'QUe 'ó pr:i.: 
- meiro dictamen da conselleriá · 
d~ ?fraball~-_ (ora · v:ariar a sefr- · 

. --.: t~Qcia dun' tr.ibunal de Lugo 
.. · ~ :-: fallar- contra dos o-breiros-- · 

·dunha, fábrica ·de taboleiros de 
N~aela~ perto d~ , L:ugo. - . · _, . 

Logo viria a farsa de Quiro
ga en Paris, -ali os emigrantes, 
e . a contestación <lestes, e · a_s 
campañas e1eitorais, a do bó
<;io, e a do Referendo, que de
ron unha boa mostra de inefi
cácia, ~ pro¿ucindo a última 

. bastantes . protestas .nos meios -
galegos, xa que o seguiron fa
cendo ·en Madrid. · 

Para · rematar, e non recor- · 
darlles m;íis cousas tristes, as 
leda$ non as hÓubo, e se. exis- ~ 

· tiran, que ·agora -as saquen á 
. luz, eitaremos o caso da cam
paña de promoción do T.uris:-
ino e dos famosos "panfletos" ::.. 
A sua imaxeli pode ser amplia
mente ilustrativa ·db que foi. á 
x~nt_?. ;na "época QU:koga". 

·Veremos o que nos depara a 
próxima, até ag9ra _o obscuran
tismo~ 

A. EYRE 
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· · Unha 13ropast"a para un debate n~cesárlo. · 
O Cc>ngre.só ,da .UPG que veo. ,de .rematar o ·dia 1 O ·do.cierra·= 

deiro mes · _adt¡:Uir;ia uriha .e-speG: ial impmtáQcia ºh'on ·só por ce~ · . 
lebrarse despoi s de dous anos preñacl·os dunha· ~ctividade · in> · 

.. tensa que, sen d!Jt:Jid~, reportaria .fructíferas expe'riérícias, se
. nón tamén porque nese intre culmina. ~.coas eleicións' áo Par

lamento Autonómicq Galega~ formalmente o proceso de ins~ 
·. tauración do sistema democrático. no noso Pals, te.nd0 diverxi

do in<Ja ben a situación po~ltica de cando este proceso se ini
ciba, reorganizándose as clases dominantes a ':todos os' niveis, 
aparecerido.deddidam~nte na escea polltica f~Gtoresdeica ho
xe ignorados, (desde a óptica da UPG) nun clima de .. crecente 
tensión inter~acional e de propaganda antis~'Ciálista utilizándo~ · 

· mal que nos pese, fettoS'reais. ·' · 
Neste :con;texto, o esmagante péso dá derei.ta tjue'dGu de ma- · • 

nifeste despois da' derradeira confrontac.ión e'leitoral, terrríó
metí-o que .medi'Ü qutrorci ·un imp.ort.ante a'vance. do nacionalis
mo ·e CUX-OS datos mostran ho~e O estancai;nento·do mesmo, ·fe
ble .n6 se1.J.conxunto, inda .que a única . esperánz~ .pata .Galiza·:~. .. . ' ' . ' . ' . ~ ' . 

· :Neste contexto·, o .recorte d~s 1 íbertaaes democráticas, a. pro-
greshi;a ' paré.lt\zadpn social, o . inteato .d~ i.llar ~s .9r.g~ !;Ji~a~i6ns 
né!Ci@.na,listas e prpgreSis:tás están reforza~OS por' unhá·'correla
ción.de forzas hostil é uriha falla, .no caso que nos ocupa, de sa
ber" como ·combater esa polltica;' cómo éstablecer unha ponte 
entre a realidad·e presente e os deseos irrenun€iábeis e indecli
nábeis para que a Nasa Pátria poida ter futuro. ' , · 
.. Quen mantivemos unha postura 'discrepante ·coas teses ofi-. · 
ciais da U.P.G. éramos e. somos tamén conscientes de que 9 es
tahcamen:to actual non só obedece· a causas' ·externas senón ta
mén internas, q.ue descansan en. concepción~ poi íticas é ~rgani
zativas que, senda válidas no,utros contextos-ou noufras épocas 
teñen demostrado a ·sua ineficácia e inádecuación a~fo~go· des~ 
.tes anos . . 

. Sen pretender "inve,ntar" nada, o noso. "esfor~o-· estivo: e está · 
desHi::iado a. profundjzar na via pol(tica, úniea vál,ida. neste i;:on
texto, "~orrexíndoa e matizándoa para non ter, quizais, qué in-
ventar a, realidad~ e o País ou, .- cair en ,contradici.óns erítr.e .o . 
que se postu.lá e o qae se fai, sen aclarar realmente por ónde e · . 
ónde se quere ir. · 

1. -- O carácter colonial de Galiza . . 
' ' 

Gal iza é unha nación integrada nun ·Estado plurinacional, o · 
Estado E-siiañol , sometida a unha op;esión d; carácter cofonial 
por parte das clases dominantes do ·Estado. A ·no·sa dependérÍ~. 
cia ·c ( nguese efectivamente a u nha· explotación .económica ' asi· 
como á opresión cultura l e á caréncia 'de Soberanía Política, os '· 
demais aspectos -tip.icamente coloniais están ausentes nq noso 
caso. lsto, xunto co contexto en que nos situamos, histórica, 
cultural e xeópoli·ticamente, c9a formación so'oia! galega; coa 
evolución concreta do noso povo, alónxanos de: calquera mo
delo col'onial clásico ou J erceiromundista e, x¡:¡. que lego, dos 
seus esquem9s de organización .e de acción política populáres 
para a liberación nacional. · ' 

•• ... 

cráti.co-burgu~s, inequívocamente españolista e, xa que log9, 
negador dos instrumentos políticos e económicos para dar so
lución aos prqblemas de Ga.liza. 

O proceso descrito ~ crea unha nova situación cun marco po-
2.- Pap_e~ da democrácia neste c~ntexto. lítico de actuación que nós. debemos e irnos utilizar, marco iné-

A dernocrácia é 0 resultado h'istórico da loita popular duran- vitabelmente eivado . (libertades civ(s limitadas, modelo eco-
te séculas; é un ha· conquista p.ol(tica e social irrenunciábel. . E nómic_o Po.l(ticq e ~ocial imperialista), · pero que, quéirase ou 
certo que a democrácia como sistema polífico ·acompaña · na - non, é o único terr~o para actuar eficazmente, no proceso de 
swa . instauración ao· ascenso da b'tlrguesia e.orno da se dominan- - · · transformación da no~a · sociedad e e na conquista do autogo
te, conlevando que esta ; na defensa dos seus intereses .de 61as~, . berno: b noso combáte e .áctuación política e social debe pois· 
tente adaptar o sistema democr.ático ás. slJ~s necesidades, che- darse -nest~ · marco f:?olítico, s~n que isa signifique que esteamos 
gando mesmo a suprirnilo .pola forza candó lle compre. Portan- dacordo cori moitós aspectos da sua for_ml}lación legal· ac~ual. 
tó, na democrácia bwrguesa, as liber:ta~es civís aparecen,. para A construcción do Sb.éialismo e a conquista da Soberania Na-
as clases populares, limitadas, rnediatizadsis,-ae·s\tirtwKlas. Eta- cional .en Gáliza, sÓ pode"s·eF_realizábél e cr(bel no contexto da 
refa, pois, . da clase obrei,ra, das clases populares, da pnlítica correlación de. forzas internas, no Estado e a ·nivel internacio-
mar~ista, defender ~; libertades, ampliar a democrácia, exten- na.I, estando o "noso proceso ligado acl"'proceso ·revo'lucionário 

· dela a todq:o povo,p~utralizando á burguesi~ ji:nperia:!~tfi '_f?ºI<? en . tbdo"ci. 1;.~tadu e- senso so poslbel polo través da ·loita políti-
través da loita ·cie clases e o co'ntrol do Estado. 1.sto sLlpómí .de • : e.a ~, e~9f!.~:rnica e d'ér via política e democrática c~ra construir a . 
feitf>, a q~strución ·d¿ Estado burg ·1~ e a insta1.:1ra,Ció_li)~a ... ~e~~· · .l'.i~-~~~on,~a _ ?º. na~i~n~l.ismo, ápro_v~italid~ as .canles que se 
mocrácia social·ista,' democrácia mo.ito máis cgmpleta 'par~;ós ·:. ofre.c~_h, -o .. l';¡l:le _non supo~ d_ar ~9rval1~0 ~ S1sten:'ª·. . . 
traball¡:¡dores que·'.él ·dem~crác·ia · b-urguesa. · _«. · _ . ;, " ..... - /'': ."· lmpon~e:. ~01s a n,eces1dade _incuest19nabel-de . u~1.l1zar o mar-

. ·( . . -~" , . · · · ... co autonom1.co non ·para desvirtualo nen desestab1llzalo, (a po-
. · ' · · 'sibilidad~· : dun estrephosó .fracaso do Estatuto e/ou"éi sua invia-

3.- A:democrá«?i~ espa:ifol ; b marco c~ñ_stituci<lnal . ~-áJJto·~ · - bil'ización~ lria unido: a un estanca mento, cando. non a unha in-
nómico. . · · ~ · · , du,dábel ·iQvolt,.tción., dó próceso democrático apenas iniciado 

A transición á democrácia ~orno ~~suítácl; d~~ ~e~e·sw~«:ie; · , no ' Estado, e·; xa -que iogo, retardatário para o proceso de avan
das·clases . dominantes e da loita nací-mal e presión.popular foi - -_ ce de Socialismo-e' éfq. Nacionalismo), ·senón para' utilizalo nu
hexemonizada palas clases e forzas dominantes· do l;stador-tn- .' nha doble- vi'a: evide~ciar a s1:.1a cor~edade para dar solución aos 
do como expresióh polít.ica fundamental o Texto Constitucio- . . pr.ot{lema~ do Pals, .esixi'n~o -máis éompeténcias e d~nuhciando 
nal do 78 que é o reflexo da correlación de forzas existentes, A as ·cortapisas do Goberno 'Espaflol (LOAPA), e na pe utiliz~.r os 
Constitución sintetiza esa correlación e demarca a forma e con- seus, hoxe reducidos, instru-rñentos, para dar as solucións pun- -
tido do novo réxime; ·un "Estado unitário e un sistema cierno- . tuais pos(beis. 

Xa que logo, o noso obxectivo de superar cualitativamente o 
Marco, en coeréncia do devandito, debe encamiñarse a dota r 

·de . co.mpeténéias e dun contido nacional. ga,lego o Marco .Auto
nómico, reforzando e· apoiando toda pol(tica que fortaleza a 

~ coAciencia nacional e ere as necesidades sociais do progresivo 
enfrentamento coa política indudabelmente a 9o~ seguir os ob-. 
xetivos estratéxicos da .Soberanía Nacional como solución aos 
problemas de dependéncia, concretada daquela no PACTO 
CON FEDERAL. 

4.- A hexemonia do nacionalismo. A via poi ítica e demo· 
, crática. 

· A unidade do nacionalismo. 

Dada a actual correlación de forzas a nivel internacional, coa 
existéncia de Bloques pol(tico-militares, faise evidente en Eu
ropa, que non é pos(bel o cámbio social pola viada vitória d u
nha poténcia sobor da outra, salvo no hipotético caso de Gu e
rra, -inevitabelmente nuclear- , que as forzas amantes da Paz e 
progresistas debemos, non só rexeitar, senón combater. 
. Asimesmo, ca_lquer táctica política encamiñada a un enfren
tame"nto frontal co . aparato do Estado nun "hipotético intre 
optimo", (insurreccionaJismo, vía armada) , neste contexto, 
conducen ao testimonialismo e ao vengardismo hoxe e ao fra
caso e mesmo ao reforzamento do Imperialismo, pola utiliza
ción dos seus instrumentos estatais intactos e poderosos . 

A oosa revolución_, pois, só é posíbel por un modelo novo, 
favorecendo a participación na loita dos traballadores, na loita 
popular e nacional , .!...antimperialista-. Pensar nunha revolu
ción que nos éámbie de campo é cair no utopismo mecan icis
ta ou no catastrofismo acientffico da caída en picado do "ca
pitalismo corrupto", de claro carácter antimarxista. 

· Neste senso, non hai posibilidade .de cámbio socia l sen q ue o 
naso proxecto polltico sexa hexemónico no povo a t ravés da 
via -política e democrática. Da( a importáncia das organizacións 
de masas, cívicas, culturais, ... cara a autoorganización do País, 
a sua concienciación e movilización progresivas; da nosa pre
séncia nas institucións do avance ele itoral, e da unidade do na
cionalismo, evitando absolutamente o testimon ial ismo políti
co. 

En vista da situación actual da sociedade galega podemos 
concluir que o nacional(smo é a(nda flebe, - relativamente- e 
atópase moi lomee de ser unha forza hexemónica . Non obstan
te o seu carácter popular é inexquívoco . 

A contradición nacionalismo-españolismo de esquerda só 
pode superarse polo combate ideolóxico e polít ico q ue mostre 
a necesidad e de que o povo galega se dote de organ izac ións 
próprias, independentes, partindo da riecesária concepción de 
Gafiza como marco de actuación política, institucional e de 
loita de clases, desde posicións progresistas, populares e antim-
perialistas. . 

A polltica de unidade do nacionalismo, tanto no ter reo po
lítico como no das organizacións de masas c(vicas, cidadáns, 
culturais, feministas, ecoloxistas, etc., baixo os eixos claros da 
AUTOORGANIZACION e a SOBERANIA NACIONAL, faise 
hoxe imperiosa para a viabilidade destes obxectivos, para a sua 
introdución social cada vez máis ampla, para a sua hexemo nia, 
para a viabilidade dunha Galiza Soberana e Soc ia lista. · 

O proxecto de Frente lnte rclasista cun Partido como motor 
dirixente e dinamizador fracasou por múltiples mot.ivos. En 
coeréncia cos plahtexamentos anteditos e superando as divi
sións históricas do movimento obreiro internacional e.stamos 
por un Partido capaz de reagrupar a todas as forzas nacional is
tas e progresistas, marxista non dogmático, nacionalista e re
volucionário, que defenda e lo.ite pola consecución do socia
lismo, de.mocrátiCo na sua construción e funcionamento e de 
masas; 

Neste se.nso propugnamos e defendimos no Congreso que a 
UPG, asumindo os presupostos· políticos anteditos, se pronu n-

. ciase por iniciar é promover a converxéncia coa AN-PG e o 
PSG (fara a reagn~parse . nun Partido das características q ue 
enunciamos, iniciase asímesmo ·contactos c.on Esquerda Galega 
Cpra' converxer na a'ctuación polúica, social e institucional ~in
te~sificasé a 'reláción con óutras for:Zas pollticas de esqu,erda 
cara' a actuacióñ diar.ite de cuestións con.cretas. 

. ·!l. 

. :xe·sus Arrizado Yáñez~ Marisa Canto Reboredo; Sabela Carreira Ro-
d~(gu~z; Crist(~a Baam9nde García; ,Manuel Castiñeira Cast.iñ~ira; Xosé 
Manuel O(az ,García;· 1Garme- Díaz Simón; Lola Ferr;iández García;, Xe
sus Ferríández Vidal; Xosé R'amiro G-aioso Neirá; Manuel Garda Mel; 
Pedro Luaces Gonzale·s-Rosón; Lois Matías Sáñ~hez; Froilán Pallin Se
co; Ovídio P'érez Yáñez; Lois Rodrígu·ez Arias; Xosé Hamos Rodrf.gúez; 

· Celsa Varela García; Qolores Vare la Salgueiro; Afila Varela; C. Fernán-
dez. · · · 
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Eleicións en_ ~dalucía - --
. ' 

.... .., .. , 
. .u ...l. 

' F 

Sondeos para ·º J>SOE.·~~J 
. . . ,_, . . ' 

' ;.• 

Andalucía, ante as· eleicións que se celeb~an o domingo 23 de maio·~ -móvese. nestes· fa tres .entre 
unha aguda erise económica (agravada a'índa niais polos-desastroso~ e~ectos da sequía nos sectores 
agrícola e gandeiroJ e u~ha cer.ta ap~tia apte a~ ofertas da mai~ria ~q~ pa~tidos. . -. . .· . . • : 
Inda que a campana ele1toral propr1amente dita non empezara de1ca o d1a 2 de maio, ·toda. Andalu-,._ 
cia tópase xa sumerxida en plena campaña ·pre-eleitoral. 

Sevilla ......................................... 18 
Cádiz.-... ...................................... 15 
Málaga ..... .................................. 15 
Córdoba ... .................................. 13 -
Granada · ..................................... 13 

~~:!~~: :-:: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ 
Almería .. ..................................... 11 

TODOS APOSTAN POLO PSOE 

-"' - ' .,_ 
·. ' : . V· ' '· 

. o~de c~der~n- míles de vdto~ a 

.maior parte deles en favor do 
:PSOE. . -~ ., 

-- t'uis VruñueJa, alcalde de 
Sevilla, será o candidato á pre-' 

, sidén.cia. As , listás, cómpletas 
non _estarán elaqorada.S deica 
primeiros de marzo, sendo en-

- cabezadas seguramente . polos ' . 
·secretário~ provinciais. 

.-Aínda que Rojas Marco& -
-pensa que serán ....:.despois das 
eleicións- _a segunda· forza po
lítica andaluza cun 25· por cén-
30 por · ce~, .é moi posíbel que 
sigan sendo a cuarta, desp9is 
doPC. -

A ILUSA ILUSION DE AP 
.. ,.., .-

Tras o trunfo nas eleicións 
·ao Parlamento galego, ~ os· ho
mes qe AP e_stán .cheos ·de ·eu
f ória e pensan que o s~u éxito -
en Galiza é trasplantáb~l'a · An-

_-, 

.·' ·:·· 

atopábase Manuel Clavero·, 
sendq J;'ecebido con cálidós 
aplausos polos .congresistas. · -
bixo· que ·non for~aria . parte 
das listas de AP, e que estaba 
ali ·p·orque lle interesaba o que 
o~ilrre ·río partido-d~ Ffaga ~ 

POUCAS POSIBILIDADES -

PARA ú_NIDAD A.NPALUZA 

Unidad -Andaluza, o partido 
creado polo - ex:.ministro' de 
Ut;D Clavero Arévalo, rec·ebi
rá o~- seu._báutizo eleitoral hes
tas eleicións·. Parece ser que 
tan só _ ten a ~o_sibilidade : de 
sacar- un escaño na províriCia. 
d~ S~villª. :~ . 
AS INCOGNITAS 

As incógnitas · máis grandes 
son _ os homes ·de _ Gatrigues 
Walkér e os de Fernálldez ·Or
d,óñez. Os primeiros -_ son_ ben 
·vistos -por ce.rtos $ectores da 

Segundo a totalidade dos 
sondeos de opinión pública 
efectuados nos últimos meses, 
0 PSOE será con toda seguri
dade o gañador nas eleicións 
ao Parlamento andaluz, aínda 
que non cunha maioria sufi
ciente para ogbernar en solitá
rio, xa que as porcentaxes que 
se lle adxudican oscilan entre 
o 40 por cene o 45 por cen. 

Neste ambiente triunfalista 
celebrouse o III Congreso de 
PSOE andaluz, onde a nova 

· executiva~ foi elexida por acla
mación dos delegados, tratan
do de dar asi unha imaxen de. 
partido unido e forte en con-· 
traposición ás crises que pade
cen os seus principais opoñen
tes. 

dalucía. - '.: -

Esquecen duas cousas: a pri
meka é que, mentras nas ·catro 

_-mediana empresa, e en -canto 
-aos ~segÚndos hai que ter pre
sente que o antíguo sector so
cialdémócrata de UCD é emi
nentemente andaluz ... 

. prqvínc_ias do país galégo-' con
segtiiron catro ·diptifaclos nas -
eleicións ao J9_, pas oitfr anda
luzas _non _consegl,liroiui~~gu-n; --
e a segunda ·_cousa, e:.a máis im
portante, é que en. _An~alucfa 
non dispoñen da infr~~stmtura -
caciquil ·Coa que cohtaff en Ga?,'; 
liza~ Ademais, nestas ele_icións 
teñen que buscar novos cami
ños de financiación, postos 
que non poden _recurrir a moi
tos bancos xa.que aínda deben 
créditos pedidos para .as elei- '· 

Luis Yáñez segue como pre
sidente, e José Rodríguez de la 
Borbolla como secretário xe
ral. A novedad e máis sobre
saínte foi a inclusión de Rafael 
Escuredo, presidente da Junta 
de Andalucía, na executiva en 
razón ao cargo que ocupa. Ra
fael Escuredo será o candidato 
do PSOE á presidéncia da Jun
ta. 

UCD: DE MAL EN PEOR 

A ministra de Cultura, Sole
dad Becerril, f oi elexida 'Presi
dente de UCD en Andalucía 
no segundo Congreso · do 8eu 
partido celebrado o pasado fin 
de semana en Torremolinos. A 
única relación que a nova Pre- , ' 
sidehte ten con Andalucía é a 
de estar empadronada en Sevi
lla, a pesar de que vive habi
tualmente en Madrid desde 
hai anos. O descabal~amento 
d~ Pérez Millares da presidén
c1a parece ser debido ao · veto 
dos empresários a que conti
nuara no ·l?.O.sto. 

.Luis Merino Bauona, un 
descoñecido abogado mafague
ñ? foi o -designado como dan
d1dato ·á Pr~sidéncia da Junta:·· 
O único que coñece~os da sua 
traxectória política, é que é un 
home de Pio Cal;>anillas, e qu'e 
estaba ligado aos antígtios . 
axuntamentos franquistas da 

vida malagueña. Ún dos feÍtós 
máis significativos deste con
greso foi a decisión tomada de 
lanzar un S.O .S. a independen
tes para que se presenten nas 
listas centristas, tratando de _ 
salvar asi a nave centrista que 
en Andalucía nayega á deriva. 

Dicer que UCD vai sofrir un 
descalabro nas próximas elei
cións andaluzas non é xogar a 
adivino, senón que ven marca
do, dito descalabro, por duas 
razóns fundamentais: 

1.-A opinión que ten o po
vo andaluz da má xestión de 
goberno realizada por UCD. 

2.- As trabas que puxeron 
para que a autonomia andalu- _ 
za se desenrolase a través do 
artículo 151 da Constitución 
española. 

Manuel Martín Almendros, 
xefe dos empresários en Anda~ 
lucía aminciou que a clase em
presarial vai organizar unha 
forte campaña institucional 

. pedindo- o voto para pa~-tidos 
que defend-en a economía de 
mercado; ·.- referíndose explíci
tamente á UCD e AP.· Cousas 
claras~ ' ·o partido · de Clav_ero 
non e' .bén visto' pdla CEOE, 
quedili<lo · excfüído desta cam- -
paña. ~ . 

...,.f' r'• 

. A crise do J>CE repercute, 
como· é loxico, ~no seu filial en 
Andaíucía, o PCA, a pesar de 

que;'º sector renov~dor . é. mi
noritario no PC andaluz~ 

En Málaga m_archáronse do 
partido cinco membros do co
mité local que pertencian a di
to sector, e en Sevilla Amparo 
Rubiales tamen abandonou o 
partido a petición do ~ecretá
rio provincial por asistir sen 
permiso ao congreso do PSOE. cións de 1977. -~, 

No resto das províncias non - - A _pesar de todo, o H Con-
hai deica o momento máis de.: greso rexional de. AP· estivo 
sercións. tinXido por unha animadón 

Os días 13• e 14 de febreiró vitoriosa. Jorge Verstrynge ·_ 
reunirase o comité central do asegurou que quedarian en se-
PCA para elaborar as listas e gundo lugar, dando. asi a "pun-· 

tilla" á ÚCD. Tamén afirmou 
eleitor~is. Con toda seguridá-
de, o candidato á Presidéncia qúe 0 seu ~art7· do' ra º-único 
será o seu s~cretário xeral-. A que se pod1a con aponer ao 

socialismo. _ . maior parte~ dos candidatos se-
rán ·militantes que xa ocupan Antonio · ernández Man-
cargos públicos, polo que o PC cha, abogad do Estado, de 30 
busca máis o vot9 ªº home e ~ anos, foi eelexido presidente -
sua xestion pública que o voto rexion ' _por 218 votos a-favor 
ao partido. Segundo fontes do e , catr6 en contra, asi como 
próprio · PCA, eles esperan sa- éandldato á presid~ncia da 
car un 18 -por cen de votos, o ~- Júnta. 
que significa 15ou17_escaños. /·curioso: · entre os 'invitados 

A RENTA POLITICA DO PSA 

O ·Partidó Soéialista ANda.
luz-Partido Andaluz deu ·o 
''campanazo" ... nas-eleicións ~e
rais do 79, sacando .. -contra _ 
todq pronóstico-,- cinco diptt• 

. tados. Lago viñeron os _ -'·'co
queteos" con UCD; e-este fei
to oostoulles unha crise inter- · 

'_ na que aí~da padecen, e _a ' p~er- , ... 
da de -militantes e eleitores, 
f~ito .qtie ~ie constatou nás elei
cións parciais ao senado, cele
bradas o pasádo _ano ·nas _ pro
víncias de Sevilla· e Almerfa; 

CLASIFICACIÓN DAS FORZAS 
SEGUNDO OS SONDEOS 

l.º · PSOE 
2.0 UCD 

3.º PCA 
4.º 
5.º 
6.0 

PSA 
AP 
UA 

ELEICIONS XERAIS 
(1 Marzal 1979) 

Votantes: 
Abstencións: 

68,75 por cen 
31,25 por cen 

ESCAÑOS 

UCD ... ......................................... 24 
PSE .. ........................... :.:, ............ 23 . 
PCA .......... ............ :-..................... 7 
PSA ................... ····:··· ........ .... . :.~. 5. 

En definl.tiva a dereita pre
séntase bastante dividida, ra
z'Ón pala cal xa se· ouven as pri
meiras cham~das en pro dun 
agrupamento d·os partid os 
"responsábeis ~'}>ara evitar o 
trunfo das fÓrzas m·arxistas en 
Andalucía. 

. XOSE H. LÓb~I RO 
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·Euskadi 

¿Qué pasa: co~l. "poli-fuilis"? · 
.. - /' . - . 

Desde o pasado 27 de febrerro rdo 1981 ,0uvfra8e falar moi pouco de,les. Da no~te para a mañá 
.(exactamente do sábado .16 ao dÓmingo 17) voltaron saltará palestra. Trátase d~s . c.o.ñecidós popu
larmente como "primos" (de p-m), os "liquis".(de -liquidacionistas) ou "poli.:milis". Entre a espec- . 
tacularidade-e o· sensacionalismo, o estatúto, as e·speculacións e a pátria de Walkirias; teñei1 servido 
para d(lr pé aos "cinco . segundos máis gloriosos da policia mundial". Como sempré~cando se trata 

· deles, en Euskadi ninguén .entende nada~ · .-

Todo .empezou cando os 
·"GEO" . puxeron. o "happy 
end"' ªº se·costro do dóutor 
Iglesias, ás d uas h~ras dó di~ 
17 nuQ.ha operación ·policial 
calificada de "perfecta'~ por 
Joaquín Domingo Martorell, 
comisario xefe .da unidade 
operativa. -do MULC (Mando 
Unificado da Lo ita Contrate-

. - rrorista,. antes MULA). O luns 
18, en roda de prensa celebra
da en Madrid, Martorell e Ba
llesteros analizaron a . libera-

·~ ción do secostrado, así.como a 
situación dos "poli-milis": 
"Sábese que }Jai unha fr.acciórz.. _ 
de ET A ( P-M) qu.e·non ac_eitou 
o alto . o -fogo decretado pala . 
organización. O . sector q1f e le.:. 
vou a cabo o secostr'o do dq,u- .·· 
tor1glesias é minoritário ". 

Un · comunicado posterior 
dos "polis~milis" botaba· po~ _ 
terra . as. especulacións poli
ciais; "ETÁ, . organización ar
mada para a Revolución Basca; 
asume a responsabilidade do 
arresto de Julio Iglesias Puga. 
A de_tención casual dun . mili
tante da nasa organización o 
pasado xoves en Bilbao, posi
bilitou ó desbaratamento da 

·operación; . non obstante, isa 
non significa en absoluto a 
rÚptw:a da trégua' que vimos 
mantendo desde o. 27 de fe-

_breiro do ano pasado. O apro-. 
visionamento de meios finan: 
cidros é unha necesidade perv 
manente da organización; isio -
non implica nengunha altera
ción da nasa decisión de alto o 

. -1'.. ,, ' 
.;ogo . . _.,., 

. En Euskadi, . as reaccións 
non se faCian ·esperar. EE-IPB 
(Euskadiko · EzJrnfra~Izq:uierda 
para el Socialismo) condenaba 

·_o secostrO' sen paliatívos, cali~ 
- ficándoo de coacción e contrá

ri6 á normaliza'ción cidadana .e -
aos máis elementais critérios 

-de , convivé~ei~. ;J';M. Bandrés fjecen {1-s siglas ETA. Se$~ ten 
. declaraba p.ola . sua - par.te:· -·' en canta a nota deliberada-

mente confusionista do MU
"Non descarto a posib_ilidade - _ LA, que mete no me8mo saco 
de que o secostro do doutor:· detencións que nada teñ-en qur! 
Iglesias· poida ter sido cometí- ver entre si, hai que ser cegos._ 
do por persoas que pertenece'- - para non-ver que as conseéuén-

_ ron á organizacióriETA (P-M), _ cías· de~ todo isto van ' funda-:-
. pero que hoxe ·non gardan-de- . mentadas no interés-de consti
pendéncia orgdnica dela. Nós, · fuir a .cobertura internacional 
o Comité Central de --EE-IPS necesári_a, que /les permita si-
recebinios a notícia con verda- lenciar a oleada ·de. represión 
deiro estupor e carecemos de xun'dica e _penal con-tita as or-
dados para asegurar que o ·se- · ganizacwns políticas da 
costra · sexa uñha qcéión da esquer_da abertzale ". 
prppria . -organización ET A O métcores dia 20 de xanei-
(P-MJ" . . - ro, . desenrolábase unha opera-

Mentras tanto, a Oficin~ de · ción policial mediante a que 
Prensa dé HB difundia un co- -se descobrian nun caserio do 
muniCado en rel;ción ao tema: val vizcaíno de Asú~· cinco to-
"O frustrado ·secos to do dou- neladas de armas e e~plosivos 
tor Iglesias, é unha .operación . pertencentes aos "poli-milis" 
que non garda relación directa - e propiciada, segundo . nota 

. mm indirecta coa. vida política · oficial, polas declaració_ns dos 
basca . e cuxas ,consecuéncias · detidos tras o secostro do dou-
van recair unha . vez máis sobre tór Iglesias, sendo arrestados 

· a esquerda abertzale dada a Lidia Fonbellida, nai d~ nove 
proxeccion internacional que fillos e proprieta:ria do_ casedo 
tivO- este ·secostro e o descañe- e José Angel Bilbao. Na ope-
ciinento que neste ámbito ración · a policía era acompaña- · 
existe s<¡lbr~ ,,á diferéncia entre da por· José Luis Gutiérrez, al-
ETA (M) e os escindirJ,o~ ''po-_ .. bañil 'e dono da casa de Tras~ 
_U-milis'', aindá-qüe' toáos -có.-- .moz onde fora achado o dou-

REVISTA GALl~qA PE 
..-:-~~~~'--~~~~-~-

' 
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· tor -Iglesias e cuñado d·e Lidi.a 
Fonbellida. · 

Nt.mha ' nota do MULA Jho- · 
xe MULC) aenunciábase a per
téncia de J.L. Gutiérrez García 
a ET A (P-M) desde _o ano 
1979, sendo o seu primeiro 
traballo a construción do "zu
lo '~ no .caserio de Erándio. Ne
sa mesma nota, deixábase 
_constáncia da detención dou
tras 11 persoas,vencelladas aos 
"poli-milis", entre as que figu
ra han cinco mulleres dé Ma
drid e dous membros liberados 
da org.anización . . Ese mesmo 
dia, o Goberno español sus
pendia indefinidamente o tras
lado de pre~os de ET A (P-M) 
á prisión alavesa de Nanclares 
de - Oca e prolongado tamén 
"sine-die" a estáncia dos pre
sos de ET A (M) no Puerto de 
Santa María, onde se dera por 
terminada a folga de fame tras 
37 dias. -

Nestas datas, multiplícanse 
as especulacións sobre o futu
ro de ET A (P-M). No ámbito 
basco, estrañaha moito que 
uriha organización armada coa 
experiéncia dos "poli-milis" 
poidera ter nun só lugar todo 
o seu arsenal bélico, asi como 
o rápido proceso seguido pola 
:policía española. O periódico 
bilbaíno DEIA, afin ao PNV, 
publicaba o xoves 21 unha no
tícia citando fontes cercanas á 
organización, segundo a cal se 
~staba · desenrolando un forte 
debate interno sobre a conve-
niéncia ou non de romper a 
trégua, sendo maioritário o 
sector partidário de voltar á 
loita armada. Pola sua parte, o 
ministro español de Asuntos 
Exteriores, Pérez· Llorca, saia 
ao paso dunha información 
aparecida na prensa francesa e 
avalada pola axéncia "France
Pre~se", segundo a cal a orga
nizaci(m ET A (M) consideraba 
que no fondo do problema 
existia un acordo entre o Go
berné> espfillol e os "poli
milis", acordo que presupoñia 
a auto-destrución de ETA (P
M), a cámbio do recoñeciµien-

to de EE como inte~loeutor 
privilexiado en Madrid. ' .. 

. O venres 22 chegaban a Eu$. 
kadi dúas novas 'notícias: · por 
un lado, · Bandrés e 0,naindía 
~ntrevistábanse con Rosón en 
Madrid e por outro, 14 presos 
de ET A (M) eran trasladados 
urxentemente de Carabanchel 
a· Soria, ''por razóns de s.eguri
dade". 

. Por último, o martes 26 0 
. Comité Executivo de EE-IPS 

acordaba "reiterar o chama. 
mento. ás organizacións arma
das bascas para o alto o fago"; 
este chamamento era dirixido 
a ET A (P-M), ETA (M) e C0• 

mandos Autónomos, ''para 
mantelo no caso de ETA (P-M) 
e para inicia/o no caso de ETA 
(M) e Comandos Autónomos ". 

A última notícia recebida, 
que facia referéncia á deten
ción por parte da policia fra n· 
cesa, de sete refuxiados has· 
cos, presuntos membros dos 
comandos autónomos antica· 
pitalistas e de Er A político· 

· militar cando intentaban cru· 
zar a muga basca por Ibardin, 
en dirección a Gipuzkoa. Ao 
confirmarse que nengunha das 
sete persoas portaban armas 
foron postas en liberdade. 

Este feito deu lugar a unha 
série de especulacións das que 
se facia eco o xornal español 
Diario 16, aventurando a posi· 
bilidade d unha unificación en· 
tre ~s duas organizacións arma· 
das, diante da negativa de ETA 
militar de ademitir no seu seo 
aos "poli-milis". Segundo o 
devandito xornal, as últimas 
accións armadas rexistradas en 
Euskadi-su! e que non foron 
reivindicadas por organización 
algunha como o atentado con
tra. un armero domiciliado en 
Donostia ou as explosións de 
artefactos en "Cervezas El 
León" ou "Transportes Zuru· 
tua" poderian ter sido froito 
desta unión entre ant~gos "po· 
lis-milis" e autónomos. 

MU GARRA 

Se quere .. sllbscreber-se, mande os seus 
datos ·e. chequfl, giro postal Ol/ transfe
réncia ao 
Apartado 1.102- OURENSE .¡ 

Précio da asínatura: 
p'ar ,6 núíjwros mais. um monogr.áfico de -
TEMÁS de O E NS/NO . • 1.'200 pta. 

. S9cios da AS-PG · 850 pta.' 
· Europa · 1.750 pta. ··· 
·América 2.625 Pta. 

i íXa están á .venda 
os números O, 1; 2 
e 3 e o morografico TE-
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·Mil nilllóns para o . M:unclial, "..i,, ,¡ 

,_ ' 

dez equipos sen xogar 
. . -

. l\fíl millóns para o mundial e dez equipo.s, polo. momento, sen poder xogar por falta de éar~os para 
·pagf!r a mutualidade. . · . . _ . . . . 
·Este poderia ser o _ comezo e se cadra tamén·o final, xa que por sisó, esta frase daria xa unha mos
tra ,tle cómo está o no so deporte. , . 
Pero a .cousa non queda aí, en vez de busc;ar .solución ao- problema ·non selles ocurre ·outra cous·a 
máis que agravalo cesando a un' presidente, o da zona de Santiago, que fora _elexido democrática-. 
mente. . 
Está visto que seguen, en todos os ·aspectos facendo as cousas como antes, é dfoer~ mal. 
.Pero olio só acaba de com_ézar. -· 

'.'Todo se debe ao caciquis
mo imperante no pazY', dinos 
o Sr. Benegasí, Presidente da 
zona de Santiago, elexido de
mocraticamente polos clubes e 
agora cesado, a dedo, como se 

· fan os ceses no deporte e se 
f an os nomeamentos. 

"Existen posturas de pre
sión que non estou disposto a 
admitir. Non é que estea a fa
vor da Mutualidade, senón que 
estou en contra como xa o re
petz'n en numerosas ocasións, 
o que non estou disposto ad
mitir é que me presionen para 
que vaia contra do reglamen
to. Fan o reglamento e des
pois sáltano a comenéncia ", 
ate aqui a postura do Ex-Presi
dente da zona de Santiago de 
Fútbol, anque el non recoñece 
o cese, xa que ''fun elexido de
mocráticamente e son os clu
bes .quen teñen qu_e botarme". 

DA MUTUALIDADE AO 
ENFRENTAMENTO PERSOAL 

O cese arbitrá~io, á antígua 
· us~nza que nunca rematou no 
deporte~ se.nón que está á orde 

· do dia, aínda que ruáis ad'e.cen-
_. t¡;¡.da, do ~r. Bengasíproduciu-
. se en princípio pola sua postu~ 
,,ra de sancionar a dez equipos .. 
de ~antiago, todos eles modes-
t:~s,, a non xogar . en dous anos· 
d-1a,nte da negativa destes de 

·non pag!1r a Mú.tu~idade,- que 
por primeira vez é obtigatória 
para os el u bes. · · 

Repi;esentantes destes ~1u~ 
bes _ac'erc_áronse á Con!ña 'pará 
ver de arranxar o problema ·e ·· 
Protestar por esta .sanción. · 

Aqui foi cando o vicepresi
dente da Federación, Basilio. 
Caramés,- militar retirado, em
pezou na sua estrataxema de 
botar ao Sr. Benegasí, co que 
hai tempo que estaba enfren
tado. 

Primeiramente, o Presidente 
de Santiago estaba disposto a 
dimitir, pero non foi a·ceitada 
a dimisión ·polo presidente da 
Galega de Fútbol. 

Despois producíronse uns 
graves insultos do Sr. ·caramés 
ao Sr. Benegasí, segundo ~ste-, 
insulto que repetiu lago <liante 
da Xunta da F .q .F. 

CESE INESPERADO 

Nun dia moito deberon 
cambiar as cousas, xa que pri
meiro non se aceita a dimisión. 
de Benegasí e despois é desti- . -
tuído. 

Razóns tería o Sr. Guilléii 
para tomar a deciSión e, toma-
_ da por el, 'os demáis ·m-embros 
''pastos a dedo e case todos da · 
Coruña /din amén". 

. N~sta reunión só o Pré~iden
te do Alondras, que se v~n dis
tinguindo . pola ~ua postura crí
tica, e algun outro mostrou a 

. sua disconfó!midade con este 
cese. 

Agora .a reclam~·cjón . está · 
nos organismos superi_ores- así 

.. como no .xulgado, por "set 
. gra~~mente .ofendido n{l mfña 

· persba"', :di B~negasí, inda que· 
· qeixa " trá~ludr que ),cnón · ten 

nengunha \'re na decisión clos 
máximos mandatários futbo- . · 
lísticos estatais xa . que, como 
alguén· dixo. ''uns nunca_ se · it-

ran contra outros" e eles non 
van ir contra · das decisións .da
queles a quen puxeron no pos
ta e que son QS que manteñen 
tamén ao' mismísimo Porta na 
sua poltrona. Un círculo vicio
so. 

REUNION nos· CLUBES 

Os clubes de Sap.tiago, reu
nidos en Asamblea á que ·de
clinaron a~istir os diri:xentes 
da FG F, protestaron por esta 
decisión, xa que eles foron os 
que elexiron preside.nte e eles 
deben de ser os que o saquen. 

N¿n hai nen un -'só clube
q~e non . estea en desacordo 
con esta medida, aínd~ que al
guns, sobre todo -os dez san
cionados non estean de acordo 
con esta medida, acusando, 
polo menos, ·ao Sr. Benegasí - · 
de ·'·'p.recipitación ". 

A CUESTION DE FONDO , . 

Asi .as éousas temós por un 
ladó o caciquismo imperante, 
per secula, na -FGF e.por _oiitra . -
o problema de fonclQ_,de orien
tación deportiv_a: Menti;as que 
dez equipos mo-de$tos, (dez. de 

. vinte e- catr~o) non podeh p~ti
\Cipar na compe_ti~ión por-non 
ter c·artos para pagar a Mytqa
_ lidade, gástanse mil millón¡p:o 
mundial, para. q~e a. xerite 
vexa seis partid os.- · 

. "-

Por· detrás, reunións~~, ~os 
-equipos para que pagasen dn- 
cocentas pesetas e que ·P9~dfan 
empezar . a xogar,_ e erifrénta
mentós ·do. Sr.,· ·:ae·negasí -co·s 
presidente~ do San Pedró e do· 
Fátima . . - ~ 

- · PUCHEIRD 

·DBPOllllb 
:Cr9nica· deportiva 

-,, 

Adiante-~o .atletismo 
O. Atletismo galego leva anos de capa caf da. O seu esplen

dor doutro tempo, sobre todo en carreiras longas, nen sé di-
. visaba· por detrás -das Cies. Agora a ~ousa --parece. que ~stá a . 

cambiar· e que o mencer éhega outra-vez por ~etrás de Pe-
drafita e' da Canda~ · · · , · 

Se xa o ano pasado babia atletas que deixaban qespuntar 
·as suas cuálidades., agora parece que se.fan realidade e~s es-· 
peranz'as. 

A pasada_ semana batfronse· dous r~cords· en piSta: o de · 
··cinco mil metros marcha, a cargo de Ramilo dó Comesaña, e 
o ·de tr~s míl a cargo de Carrerr~s do Celta. ¡ 

Asi, a especialidade de marcha vai collendo categoria en 
Galiza onde existirori e existen numerosos marchistas con 
cuálidades excepcionais para esta clase d~ proba, pero que 
nunca foron aprov~itados, non dándolle importáncia a esta 
especialidade atlética. _ · 

Cos exitos de Llopart e Marín parece que a cousa~ se non 
se ptíx:o aínda de moda, si qúe .se deu a coñecer e cada. dia _ 
son ruáis os seus practicantes. . . . . 

Por. outfa banda, Durán ·veu .demostrar que cada dia anda· 
mellor de forma e que aqu~la. proiriesa que case se . apagoÚ 
~mpeza . a ~.lumear outra yez, podendo brillar con luz própria · 

... esta temporada, so~r~ iodo no cross que é a sua especialida
de e onde -ten máis posibilidades. Os resultados anteriores en 
carreiras de Euskadi asi o confirman. ' 

Aís. están tamén a~· proinesa~ en infatís e xuvenís, aínd~ 
· que sempre desatendidas. Así e todo, n,os ·próximos campeo

natos e~tatais é case seguro que algun galego estea no pódio 
dos vencedores. ~· 

. ?.ero .estes resultados da semána veñen taméil a'demostrar 
o qrie se· pode conseguir planificando as competicións atléti-
cas ou noutros deportes. · 

. O que non se pode pretend_er é conseguir marcas, record_s, . 
alto -nivel, participantes... se no.n hai probas onde poida 
competir. -

E~tes trofeos de inverno poden ser ~tiha fuo_stta do resul-
tado. positivo. · 

Pero asi e todo ~índa queda moito _camiño por andar~ Ca
nfiño que non es.taria mal que fose maréapo por outrao diri- . 
xete&,.-xa -que os ,actuais parecen gastar as suas "enetxias en 
disputas_ e intrigas tocaijs-tas. · · · 

. Mentra'S tanto· as pistas atl_éticas de Lugo seguen case inu.; 
tilii~das. Aquefos · bons· ~tletas qué hoxe esfarian no mellor 
da edade· tiveron que ab~ndoar a práctíca do atletismo <lian
te .dos "esplantes, dos atrancos e coúsas polo estilo, propi-
ciados polos dirixentes deportivos. · 

. ~ 

·. . Pero as cousas non parecen ir a mellor. A política ·q~e se 
está a seguir no mundo do. deport~ é un auténtico -calco -da 
que sempre se_ ·seguiu, ~unha: .variante: dáselle · ~miis 40pqr
'táncia á. publicidade_ daqueles. fe'itos que eles, .os-mandatá-:-

. rios, saben que están ben. X~ que, áínda que se pudera pen
. sar outta .cousa'., eles -saben o que é o auténtico depor:te e 
aquelo que vai co'ntra .deste·e dos d_eportistas~ O que non lles 

· interesa é aplicalo. 
' ""' - ~. . - • - • • • ):j - • 

.. ,r. ._ . . . , T . - . 

. Aí tem·os sen_ón o caso flagran.te duns pabenóns de dep~r-
. "° tes utilizados; po_r ''TV para f~cer -1:1ns progr~má's- deportivos .. 
. T~s <lias, tres, van estar ocúpados estes _retintos polos ape· 
trechos de televisión mentras o·s deportistas non van ter nen 
onde xogar_. nen onde ·entrei:iár, téndos~JJU.é ~plazar alguns · 

-. partidos. E todo isto sen: eobrarlle nada a ?CJJieles que gañan 
·un montón con este programa. - · · · _ -C~ •• ~ .: 

Ademais a cónsa empeora, estas instalª-ciófrs son utiliza
das para bombardear á- xerite co ··~tJ.ndiaL· Mundial e ~áis 
nada, olvídense de todo, desde os c.onvénios co ANE detrás 
até de -facer exercício. Non se preocupe,' sénte·~e <liante do 
televisor, vexa,' escoite, falar do ·mundial, do fútbol, de mi-

. llóns etc. e non.f~ga deporte, total, para qué'. .. 
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·"El .Món'', 
f' ·, 

novo selr}aridrio · independente caiakín 
A soedade de "Canigó" no panorama da prensa- semanaI:en.cat.alán de ''gran·: difusión -é dicer, nqn com~rcal, 

, ·senón de inforIÍlación xeral-: e xa:, (elizmente, aúga pasada. Desde o pa~do nadal, ·o semanario ·"E.l }\1Ón ,, 
. ("O Mundo") irrumpeu· con forza no mercado perfodístico demostrandQ ,que en catalán 'tamén -pode fa_cerse ,prensa 

profesional. · . · ' . - - · · · · · · - '. - · . 
·D~ica hai poUCQ, SÓ O un e-pico por cento dos semanáriOS ·que SC VeÍldiªn no J>Tincipado de CataJuñya era e~crita en 
catalán. Falamos da época en que "Canigó" _:_de to.no indepe1identista "ma.Zgré lui~':- e maís "L '!Jnr!l ~' ("A ~ora") 
~promovido polo~ socialis~s~ se disputaban o~ favores do esc~so púhlic~· que ke~ catalán. · ·. , · 

. ... 
Desaparecido "L 'Hora", "Ca-

nigó " encetou ·o seti camíño cara 
a unha ~iragrosa conversión en 
diário independente que ninguén 
se explica pero que todo o mun
do desexa. A veterana r:evistá ten 
conseguido manrers~ contra ven
to e marea nos quiscos, grácias _ 
ao · tesón dos .que a fan, sen co
brar a maioria das veces, e grá
cias a loábeis mecenazgos. 

"ELMON'', APOR TODAS 

Sen embargo , a precariedade 
de meios con que funcionan os 
semanár io~ en catalán nunca per
miteu que poidesen competir eh 
igualdade de condicións coa 
prensa en castelán . Nunca, deica 
agora. Con "El Món " , e na me
dida en que consiga acudir á sua 
cita cos leitores de xeito conti
nuado, todo cambiou. 

Por primeira vez, un seman:á
rio en ·catalán conta con todos os 
mcios normais nunha redación 
periodística e conta, aínd ~ que 
pareza estraño, con .periodistas 
dabondo para que todo o produ
to teña m;axe e contido de pe- · 
riódico . 

Luis Bassets dirixe "El M Ón·" . 

A sua xuventude non lle impide 
levar nas costas unha longa tra
xectória periodística e docente. 
E profesor de Semiótica na Fa
cultade de Ciéncias da 1 nforma
ción de Barcelona e sernpry se 
mostrou preocupado polos te
mas relacionados coa comunica
ción. No primeiro "Congrés de 
Periodistes Cataláns" destacou 
a sua ponéncia, na que propoñia 
unha política comunicativa da 
Ceneralitat de carácter progresis
ta. Vinculado a correntes de es
querda, non dubida en falar 
abertameme' de "PaiSos Cata-

. láns", tema que ultimamente se 
convirceu en cáseque tabu en Ca- . 
tal un ya. 

"Non é que un semanário eñ' 
catalán . sexa un ha empresa difi
cil -:explica- senón que ten 
máis -dificuldades das . normais. 
Se bé~ as anteriores teñen sido 

• I 

experiéncias. amdrg_as . - Bassets 
i:efírese_ a "Arreu ", "L

1

'Horq ". :. - · 
tamén tiveron . c~usas positivas. 
O proxecto de "El Món" era 
economicamente víábel, nece
sáriq e profesionalmente post'bel. 
Asi se explica que aparecera un 
novo semanário en catálán ". 

_EMPRESA ·PERIODl.STICA. 

. · --~ero os' cases de semanários 
-d.esapa~ecid~s. mon de~~slr~n 
que, ás dificuldades . do carriiñ~ 
que tedes· en<;etad6 son ·quizais 
insalvábeis? 

,anteriores, 
· tó111:..ans~ como . se 

Lluis Bassets director de "El Món". 

· f oran un conxunto de experién
cias negativas, e non é verdade .. 
En cámbio, non se analizan · esas 
experiéncias con detalle. Porque 
hai semanários que non . teñen 
funci<jnado por culpa dunha in
versión inidal pequena, outros 
porque non dispuxeron de todos 
os m eios necesários ... outros_pa
saron problemas de outro tipo, 
en fin , nunca se poidera demos
trar que en Catalunya pode ha
ber 'un seman~rio en catalán. Nós · · 
demostrámolo ,semana a sema
na." 

Lluis Ba!?Sets sinala corno algo 
a ter mo-i ·en -conta, que "hai al
gunbas circunstáncia que teñen , 
cambia.do, ·non ·desde ó .Último 
sernanário, "L 'Hora", pero si, 
por exemplo dende o ".Arreu-''; 
ten ca'mbiado~que '"Arreu" saiu 
inmediatamente despois da mar
te de Franco, ao comezo da tra~
sición como quen 4i, cando ~ha
bia unhas expe'ctativas de tipo 
político para· determinados par
ti4os· e determinados sectores ... 
"Arre_u ", no. seu primeiro et:fito-: 
ria/ ~a o · dicia: queria ser un 'ór- : 
gano de expresión . da~ cl'ásés p'o-· 
pu/ates, quería fact:r ún periodis- · 
mo. combativo, un periodismo 
ideoloxicumente·definidp ... " ' , 

"Hoxe én di·a -sig.ue dicindo_:_ ,-· 
tefien: cambi~do -Jimoitas ce'usas.

. Pot kxemplo; o panorama ppli'ti-" 
. co. Queda absolutamente,_ desf q_
sp_d o · o periodismo politizado. Q 

que ten que face:rse é-un perip-
dismo con- empuxe · 

per~ desde un poJ'ltO de vista pu; 
ramente · prÓfesi'onal.:. !so, se se 
quere gustar á xenú_. dn perio-_ 
·dismo qu_e comporte un e.sfprzo 
-cotián de ind_,ependéncía, un es-. 
f orzo d$ distancif!._,m f} nto q.as-tou
sás que pasan no pai's". 

O cartel de firmas _que apare
cen no novo semanario, ·efectiva-

, mente, reúne a periodistas coti
.zados, alguns d-Os ~es ·d~ben ver 
t; aducidos os séus- oriXinai_s en 
Cas~eiia~o. : . -. "El .Món" ·supón 
unha forti inversión que é; en 

. definitiva, o que fai posíbel a sua 
existéncia.- - ... 

"Eu difícilmente poderia ex,
plicar o dos cartos, porque son 
un p f!_rsonaxe ae. que co_ntrata 
unha_ empresa - constitui'da hai 

. aproximadamente ;eís · ou se te 
_ meses c'omo é-rt lquera. outra _ em-,~ 

presa ,co-merci!4l: unha série de 
senores 'q__ue _apórtan uns cartos,-. 
cunha xunta .dé accionistas, un 

· cÓnseilo de administraáón e un 
presidente, e eu son o dir;ctor 
que contrataron. Esta empresa . 
non ten a caracten'siica de pe
quenos accionistas (caso , por · 
exemplo, dos do ~ didrio "Avui")i 
apesar de que si ten habido per-· , 
so.as que fixeron aporta~ións pe
quenas, pero tamén ~ai , algun_s 
que- fixeron ap·ortaCións impor

-tantes. A característica ~eral do 
tipo de. capital desta empresa é 
que pode perfectamente asumir 
u.n proxecio de periodismo in
formativo, ind,ependente" desini
bido, sen hipotecas· idedlóxicas 
·nen poHticas". · 

Bassets asegura· ,que o índice 
de leitura de semanários ·en ·cata
'lán, "sen dúbicÍa nengunha, se ten 
multiplicado desde a aparición 
dp que el dirixe, ' posto que "El . 
Món" tira uns 30.000 exempla
res semanai~ e tén unha porcen
taxe de devolucuÓÍls normal nes
tes casos. Ao referirse elíptica
mente a _ "Canigq'.',, di · qu~ ,·,q.ui-
zais p~lÓ seu caráctet: máis ideo
lóxico e . máis combátiv'o . non· 

- chega, por de;~ácia, . aos sitios -
onde -poderia , chegar _"!en ten ·a · · 
audiénéia que 'poderia t~r. Nós 

· non .- temas este carácter,_ ape
sar dé-que inclut'ainosfirmas que 
farán coñecer as su.as,opin_ións, o 
máis· enardecidas ,qu.e poidan." .. ". , 

Este é o reto qe ~'El Món ", un 
_ prodtito novo deica ·agora impen

sáhel ·nos Pafsos Ca:taláñs .:....ta-. \ . . . 
rnén se vende no País Valenciá e -

..,_ -~áis ~n · Les. lll~s-:- que sacrifica · 
. algo da marcada poJidzación q~e 
ten caracterizado a intentos · an- ,' 
teriores para. gañar . a~ -público 
ámplio qu~· inevi,tabelmente é ne-

. cesário para dar vida ·a. unha 
· prensá., normal en catalán : · . 

J'Ó'fWI FO'R°TUNY 

·ARQ!!tafnentos .~bre. · a : ·órt~a 
~ -do ·g;@go-· 

Casos páttÍt»Ula-,:e; (§ J ~ .. : . . • ·. 
& , · · ·. . - .. · . . A GIL H'ER-NANDEZ. 

. (Membr'o da Asocia96m .Galega da Ungua) 
' U~o do guiom . en!I"~ verh.; e pro1w.me. -~ . ·· - · . 

O.- _Dificuldade~. 

.Decerto,, nom ha_i dificuldades Íñaiores para o us~ do .guío~ Olf tra
zo entre .o verbo e o ptonóme enclítico (dixemos-lhe-1«:>: dixenios· lhes 
0,) •. E;n t9do caso.,-a difictildad~ está no uso do guio'm entre_o_ verbo 'e:o 
artígo (come-lo ·.caldtsmo~ que se diría 'tal tendéncia or.tográfica) por _r~
zons. gtamaticaís: (m-orfémiéas e funcionais) e, morínente ped~ógicas. 
Pode ver~'e ao respeito o meu- attigo publicado no núm . . 2 da revista O 
·Ensino. · · · · · 

~- ~Résultá.Ín curiosísimas as razons ·que ·a_'duzern as. Base~· '(pra unifica- : 
CÍÓO . das normas lingiifsticas dO· !!ale!!O) o ara reieitár O UsO do tra,zo en-·,. 
tre verbo e pronorrie (s): . "A te'n_déncia . d.o galego ·á enclis'e de pro_ no-

. m,eS"(que faria pa.si'veis grafia.s chocant.es co.mo .trouxemos:..che:lh.e-Iqr 
e ·a feíto de que···em cqnte~.tós · mui escasos revestiría este guiom valor · 
·diacrt'tito ". A clíoc;áncfu. das grafías é razom·esmagante; evidentemen
té . ·s~cuéncias como trouxem_os-che-lhe-lo abundan:i,· repetem-se e mul
tiplicam,-se na_ fala, na escrita e. inclusiye na c<;>rirunicación gal~ga .por 
gestqs (C'est ma~ifiqué!). As outtas réJ.Zons, -já em sério, ápqia:m.pre.: 

' ciª-meme· o contrárjo, quer · dizer, o uso do guipm: A _tendéncia a en- · 
. Clise de pronomes e a- conseguinte ·~ciefotmacíón" do verbo aconseiha 
que ·se s_inale ll; fronteira_ entre t~is palavras. " 

~ .. - Razotis par~- o emp;ego do t;razó~: 
Resum~Q~as nas seguint~S: 

a) b'o ·p'onto de vista;_prático, .o seu uso reduze sensivelmente o nú~ 
meró· de acentos gráficqs _(se· o ace_nto ·tónico norn se c;ámbia de süa- . 

-· ba·: andavamos/and~vamos). Comproba,remo-lb no apartado 2. Com 
ef~to~ consideramos que o trazo sinala a unióm de clúas_palavras, per.o ". 

- qÜe~ -estas ham-de _tratar-se. para· a acent~~~ió~n gr~fica como _ se ·
1

esti,ye- -. 
seín separadas, s~undo ~uh as BASE_S para casos como de~ocrata- _ 

-- cristián. ' :· · - - . - . . · . · .. 
'.'i : 'b ). ·o seu uso fai _cohverget a ortografiá gal~g~ ·coa de . o u tras língua·s~' 

-- como· a_ catafá ou a francesa, além da luso-brasileíra. . · · 
c) Nom poqem~s- ad4zii a ttadfa6rn .gr#i~a :Ííiedievál,' ainda que coro 

·relativa frécuéncia -o H -cump,ria a mesma función~ que o tr:tzo, _isto· é, 
separa.va verb'o-e pronoméc (-Ven~éuhos). "· · · .. _ - . : . 
_ tlfA sepaJ.'.ac'ión de pal_avras é a "nizom mais jmportante~ e _ é-~ polqs '· 
m·otívos pedagógicos; :par;a nen os e grandes" de facili.tar a· leitura' e. eni 
certo modo a escritu.ra .. Separar a~ palayras, ·conquist~- notáv.el se.m dú
viaa: ca-racfertza a e~crÍta occidental pn;sente~ Deste: jeito, cada palayr~ ·. 
cónsiqera-se umha unid-ade que,se mantén inalterável, salvo ria fJex'ión :· 
· Unicame_nte, comp no caso.da secuéncía·verbó-pronome (s-), admite

se na éscrita certa ".deformación{' das unidades que se dá na fala; 80-

bretodo-·porque ditá. seéuéncia é~ran;iaticalmente obrigatória, segundo 
é· conhecido. Portanto" neste caso con-vém e cumpre mar~ar a fronteira 
entre as ~nidades v,erbá e pronoµle (s), d_ada a alta frect:Íéncia de apa-
rición e~ galego, _ ~ " 

2.- ,t:xerriplos: 

.A modo .de 'exemplo para esté -tema .e os vistos cm.pasados ª'trigos, 
compararemos uns textos es~ritos originarfamente n~ outra ortografía 
e escritos na que aquí s'e propoin: - · · 

. "Nunb~ -cidade, ~Úr;ba ~ila, · "Nurríha .c.idade, r.umba viiá, 
nu~ lugar aconte ce algo. o re-. num.'iugar -acontece algo. b re~ 

·po~teiro descóbreo · e recolle in- }10rtciro descobre-o._e ·reco.the ·in-
formación. Pode suc_eder que -es- forma<;O'f11.._ Pode .sucecer que es-

" te' reporteiro traba/le. _directa- · te 'reporteiro _ tra'balhe directa
mente .pra un xórnal ou bén que _ ... ·mente pa-ra um jornal ou 13em 

-_ traballe pra ~unh.a axencia. No . qu_e trab[llhe pára um_h<ragénCt'a. 
· primeiro casQ notific!l .º que_sabe • No primeiro caso _notifica o que . 

Q seu xornal. S..e trab~lla. pra sabe ao ,séu 'jo_rru#. Se .trabalha 
unha axen.cia, pbama .Por teléf o- . para .umha agéncia, ·chama por . 
no á ·oficina ma,is pr.óxim~ dela;. .teléfono .á ofici'(la mais_próxima __ 
.esta pon~e e.n cpntactó por té/ex · dela; · esta po'm-se em contacto . 
coa 'SUil c~ntral~ . E a cen,~ral po!o forrrzá<;om ,t~os . ·diferentes j oV 

-teletipo env/a . a información ós nais.,, . 
dif cr'enteS'!xqrnais." , .~-

Outro_ exemplo-: 

-"~ra á noitiña-, , desfrpis.. _ de 
saírdes do traba/lo. Cansos como · 

-estábade~. rriais os comp'tfñeiros, 
ainda ·ca tt, _gardáste-la ferramen- .. 
ta: (~.:; ColMste-lo catniño e fos- '.. 
tes . . dere.itos . pr!J aló. O ·Manolo ,, 
non quixo q'uedar conv.o-sco pois 
polo visto estaba mallad-O. El er':l 
~mais- novo no choiO e n.on S(! afi-. 

· xera at'n·da de todo a el. Dt'xovo
úr· home irJentres vós :desapáre- .. 
ciadtf$ trala po_rta da tahet:na: 

"Eu. de mina vós íame p'ró lei-- : 
·- t~ . " .' -

"era a noitinha, despojs' 
sairdes dó traba!ho~ Cansos co- -

. ·rño e5táva4es, mais . os campa-' 
nheiros ainda· ca- ti, gardastes. a 
ferramenta. ·-( ... )- Colhestes o ca
minho e fostes diféitos· para · aJó. · 
O A:fanolo nom quix'o queda.Y. 

. ·coñvosco pois ·polo vi~o estava . 
· malhado. El era mais "novo - no· 
choio é 'n_om se afixera ainda de 
todo a el. Dixo-VQS o bomé men
tres · v'Ós. desaparect'ades . tras a 
porta da.taberna¿ · · 

"'E.1,1 de 'IJ'lim 'ª vói ia-me p 'r(» 
leito ." · -

·.Os .textos nom for~m _eleit~s ad hec. Invito ·a faz.ir esta prova com,· 
· mqitos m.ais;- de novela, d~ poesia .mi-de ensaio; Talvez os resultados 
surprendam (e dem parte da clave a "escolha" ortográfica "'que estám 
• d d d Uy • JI ) • impon o es e a . hU~~ •• • . 
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. (Estes poemas pertencen ó Jibró . ENSOÑO$ DE B~EI LA en . prep~ració l) . o ·autor ten pübriqido, CAN'TIGO, 
na colección Chor ima, maio, 1 981.En~reas súás obras inéditas .destaca o poema ·longo CALUCA, e ELEXIAS DE 
TI RATfA.) · . 
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"Viva la muerte" 

A película ten once an?s ~ nó- . 
t selle dabondo, pero c01do que 
a a xa vella cando se fixo. Saquei: no 1970, dividiu á crítica 
fr~ncesa, dunha banda os qu~ a 
maban e dóutra os _que a odia-

ª " h ban. Arrabal era un novo orne 
d Renacimento" que tocaba o . & , , 

outro xeito de expres1on art1s-
tica, era un valor cultur~l. ~~n 
lusvalor engadido de pro1b1cion 

p . d . fº na España fascista, e to o lSto ~-

xo ·que moitos "progres" se _dei
xaran engaiolar polas suas rma-

xes. . 
Compre dicer que a mm a pe-

lícula non me gosta, xa que logo, 
coido qde cle cine ten moi pou
co: o ritmo cinematográfico 
pérdese en moitas ocasi?ns, a p~-
1{ cula adianta con fa su o, se rei
tera e remata por ser mazadora. 
As ·secuéncias noxentas non te
ñen, ás veces, razón de ser, sen 
funcionalidade, e semellan .estar 
postas para escandaliza_r a~ e~
pectador (lémbrese a diferencia. 
con "Saló" de Pasolini) sen pro
vocar xamáis unha toma de pos
tura racional, ao que non pode 
ser alleo a reiteración na utili
zación dos filtros da cor que avi
san ao espectador de que ven 
unha de castraccións ou de mer
da, que denotan, pola sua repe
titividade de recurso, unha falta 
ben notábel de meios expresivos. 
. "Viva la Muerte" básase na 
novela "Baal-Babulone" do pró
prio Arrabal, o personaxe da cal; 
Fando, é certamente autobiográ
fico. E unha vis1on en imaxes 
dun País, dunha sociedade e du
nha situación histórica mestura
da coas lembranzas, imaxina
cións e pesadelos do Arrabal. Hai 
na película dous planos que non 
chegan a epatar e que van cada· 
un déles pola sua banda. Un pla
no realista e outro pretendida
mente surrealista que a superfi
cialidade do tratamento fílmico 
non contribúe a integrar dun xei
to coerente. Outro dos feítos 
que emprobecen a narracjón é o 
simbolismo maniqueo dos perso
naxes: O pai é a representación 
da revolución, a nai é a socieda
de castradora e Fando o neno
home novo á percura da verdade. 

As boas intencións non che
gan para facer unha película e 
aínda menos para cominar un 
meio expresivo tan complexo co- . 
mo o cine. Consciente~ ou non, 
pretendidas ou non polo seu rea
lizador, as suas imaxes lémbran-

nos as doutras _películas, o que 
. . da · pé a coidar que . Arrabal na ·. 

, sua primeira experi~ncia cinem~
tográfica (pQsibelmente duO" xe1-
to inconscente) acudiu a resolver 
o problema da concretización en 
imaxes a outras xa plasmadas no 
cine (J ean Vigo e "Cero en Con
duta", Buñuel "Viridiana", "~s
quecidos" y "Un CHien Anda~ 
lou", os mestres soviéticos na 
montaxe, .Bergman "O Siléncio'~ 
etc. etc.) ou noutras ocasións. á 
pintura (ff ~osco, Brueghel, Ma
gri_tte). 

Descoñecendo "O ·árbol de 
• Guernica", e tendo en conta ade-

máis "J'Irai Comme u~ Cheval 
Fou", a sua segunda obra, un 
pouco más coidada na súa estéti
ca, aí nda que coa mesma marca 
de fábrica ou "tics" expresivos, 
non queda moi esaxera~o o re
matar dicindo que o cine de 
Arrabal é un qúerer e non poder, 
un proxecto de agresión ao es
pectador que non chega á ~rovo
cación e que se esgota en s1 mes
mo sen producir nen unha catar
se liberadora nen unha concien
ciación radical. 

PABLO GOMEZ-TABOADA 

Cámbios en TVE 
e emisión de cine espaíiol 

"Os marxistas queren dominar 
a toda costa a televisión. D·esde 
hai moitos anos foron .infiltran
do nela á "quinta pluma" e mo
ven periodicamente Roma con 
Santiago para controlala... Nas 
parcelas de RTVE das que se 
apoderaron durante uns meses (e 
deixo a salvo a boa vontade do 
entón director xeneral e o seu 
adxunto) aplicaron un descarna
do sistema de terrorismo intelec
tual ... Non poucos periodistas re
cebiron a visita de turno para in
dicar/les que se afiliaran a tal ou 
cual partido ou en caso contrário 
perderian o seu pasto ... " 

(Luís Maria A.nsón, en "ABC" 
de Madrid, 15 de xaneiro 1982). 

Algun dia seria divertido, se 
non causase estupor, repasar to
das as manipulacións e calúrrinias 
lanzadas contra a marc~a de 
RTVE na etaea presidida por 
Fernando Castedo (do mes de 
xaneiro ao de outubro de 1981). 
A cita de Luís Maria Ansón é 
unha mais nunha longa lista de 
articulistas de "A BC", "Y A" ~· 
na nosa terra, xentes como Luis 
Caparrós e Augusto Assia .. E~ta 
movilización de prensa reacc10-
nária e conservadora amosa cla
ramente o seupróprio poder de 

presion e,.. as enormes. limitaciós 
<leste reformismo pactado que 
sofrimos. Porque nen Castedo .e 
os seus compañeirós era "roxos 
infiltrados'' nen á R TVE que nos 
'ofreceron tiña cámbios susta
ciais coa de-tempos anteriores. 

RETROCESO 
NA PROGRAMACION 

Pero a Robles Piquer, censor 
con Franco e director xeral de 
Inform~ción eri 1969 (época de 
Fraga), aínda lle parece demasia
do. E por iso refórmase a progra
mación e elimínanse os únicos 
programas que gozaban de certa 
obxectividade e interés. Desapa
rece, por exemplo', "Man a 
man", o programa de Joaquín 
María Puyal que ofreceu alguns 
dos debates máis interesantes vi-_ 
sionado~ na. história de télévi
sión. Por este programa pasaron 
parte dos intelectuais máis lúci
dos do Estado, entre eles Aran
guren, Enrique González Duro, 
Pedro Costa Morata, Savater, 
Mario Gaviriz; V. Verdú, Cris
tina Alberdi ou Juan Luis Ce
brián, que · pronunciou a · m.áis 
clara das condenas contra os gol
pistas que en TVE se oíron. Ou
tro dos desaparecidos, no campo 
dos programas reportaxe, .foi 
"Obxectivo", quizais por ofrecer 
a outra cara d~s democrácias '.li
berais, a explotación colonialista 
no terceiro mundo (dous dos 
seus últim.os programas foron 
adicados á masacre do Salvadqr e 
á reconstrución do país na .revo
lu cionária · N icarágua). 

A cá.ffibio, voltan os progra
mas de máis , pura estirpe fran-

· guista: voha "/.\ Abella Maya" a 
comerlles o coco aos n<:_nos, vol- . 

·ta esa ' estupidez de programa
concurso "Un, do.s, tres ... " e ~n
cluso se r~poñen os panfletos -
reaccionários de Alfonso Paso no 
espácio adicado ao teatro: Segui
rán, por suposto, ·as nostálxias 
imperialistas ("300 millóns") e 

··aboµdantes seríais americanos, 
iguais todos a si m~smos tanto 

- na sua factura técnica co.mo no 
. seu. contido, sempre ao servício 

dos xeitos de vida do Imperio 
americano. 

PELICULAS -ESPAÑOLAS . 

Ante- prográmación tan . insul
sa, o público -refúxiase nos espá
cios adicados á emisiqn de pelí
.culas, que s.on os de máis impac
tó popular. Rece.Q.iemente · vé
ñ~nse emitindo algunhas pelí
culas -españolas bastante novas, 
dos anos 70, referidas á nosa ac
tualidade inmediata. Dado que o 
ci~e espanol nunca foi moi be11 
tratado en TVE (exceptuando o 
excelente Giclo adicado a Pepe 
Isbert o p~sado ano), par_ece que 
agora p,olo menos quéresé captar 
a · aten-ción do'. público coa emi
sión de p~lículas .. qué lle falen .de 
problemas nos que dalg.un xeito 
poida recoñe.cerse. 

En xeral, son películas moi 
mediocres de escaso interés ci
nematogrÍfico e que, en moi 
pou~os anos, resultarán tan an- . 
ticuadas como as películas dos 
anbs 60, ou mesmo dos 40, inda
que conservatári, is<:> si, un gra
cioso interés sociolóxico para es
tudar condutas e corriportamen
tos da progresia liber~l e peque
no-burguesa <lestes tempos. Den
tro desta líña están as películas 
emitidas ·de Roberto Bodegas 
(Vida Conxugal Sana), José ·L. . 
García Sáncnez (O love Feroz, 
C~lorín Colorado), Jos~ Luis , 
Garg- (Asignatll.ra Pendente) e 
Antonio Drove _(Tocata e Fuga 
de Lolita). Pese ás diferéncias-
cronolóxicas (O love Feroz é de 
1972, Tocata e Fuga, 1974; Co-· 
lorín Colorado, 1976; Asignatu
~a Pendente, 1977) que ma.rcan 
o · paso qo fascismo á· reforma, 
hai ·netas ce.rtos puntos comuns, 
sobre todo ao nivel das ac!itucfes 
dÓs cineastas ao enfocar os pro-
Dlemá.s. ' . , 

Estes cineastas · pretenderon 
crear 0 que se chamou "'a terc~i
ra via" do cine español: conse
guir un cine de ce1;t<? inter.és en
·tre os subprodutos da époéa .e o 
cine de máis calid.ade (Saura, Bu-

. ñuel. .. ). Para elo buscábase un 
tem~ irripor,tante, . de · actualidade 
(a represión se.xual e a moral ~es
. ta nova bur.guesia, os confütos · 

xeneraCionais, alusións ao , con
t~xto político), ao que se lle 
otorgaba un tratamento de_ co
-média, (incluíndo tamén algunha 
escena con nuos, aproveitando a 
tímida apertura), co fin de bur- . 
lar á censura e conseguir . éxito _ 
comercial. Foi un cine eficaz no 
seu . momento, de gran éxito po
pu~r. dirixido a sectores sociais 
(públicos) concretos e, cun ,dis
curso ideolóxico reforihista. 

Das citadas, as películas de 
Garci e de Drove son as máis só
lidas e interesantes. GarCi, cunha 
habilidade técnica evidente, so
bor de todo na construción dos' 
diálogás, pretendeu reflexar a 
realidade-dunha. xeneración con.
formada na posguerra para a q_ue 
o franquismo supuxo unha fonte 
de frustracións e represións de 

. todo tipo. Pero -Asignatura Pen-
. dente, como logo a sua cópia Sós 
na. Mád~gada e ·mesmo As ver
des Pradeiras (que TVE vai emi
tir proxilnamente), adolece .de. 
falta de rigor nos seus plantexa
mentos e déixase levar polos as
pe~tos máis tópicos; triviais e 
anecdóticos dos conflitos. O re- -
cha_zo que Garci propón da so
éiedade na que se moven os se~s 
personaxes (socie~ade filla do
franquismo) non ven acompaqa
do dun coerente programa colec
tivo de cámbio e renovación. A 
nostálxia, pode derivar así nunha 
actitude conservadora e ben pou
~o progresista (como se ve clara
mente en As Verdes Pradeiras).. . 
· _ A película de Drove é un.ha 
película de encargo, onde se no
ta máis a man do clan Garci-Bo
degas-Dibildos (este foi o pro
dutor) que ,a do próprio Drove, 
·un dos cineastas máis interesan- . 
tes ·e coerentes do actual cine es
pañol, autor qesa extraordinaria 
película c:le reflexión histórica 
que é A Verdade Sobre o Caso 
Savolta (V. crítica en "A NOSA 
TERRA" n.o 119,16.VIH.¡980) 
Inda que Drove renega da pelícu
la nas condicións en que fqi ela
borada, . alguns .matices da mes
ma a pon tan os_ enfoques innova
dores .do seu cine. Así, alguns 
críticos destacan o carácter pre
monitório da configuración dos 
personaxes: o que encarna Ar
turo Fernández, procurador polo 
tércio familiar, inxerto nün pro
ceso reJormista paralelo ao da 
situación_política p_osterior, ou o 
de Paco · Algora, "progre" opor
tunista e des.encantado que, in
verosímil en 1974, é unha rea
lidade evidente oito anos .des
pois (personaxe . que , ~ ademais, 

· s~lva a película no referente á 
sua comicidade). -

M.V . 
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Lilos lilainas~ -~~o~sa.s dos nenQ.S . 
. ¿On4e .esta 

o cine infantil? 
Como· no· ·caso de calquer ou-

. trp nieio de comúrncació~; o 'ci- ·: 
·ne dirixiclo . a un públic~ infantil 
require do cUmprimenfo qunhas 
determihadas ·coridicións. En pri- . 
meir9 lugar, coñeéer · o nivel de . 
comprc;~ón. da"linguax~ das ima- . 
xenes én movilnento ~é falo de 
"Ímgúa~é·~. ~0<la .. _ Si6é'~do · c{lfe:--".¡ ~ 
determinados estudosos discuten ·· ·· 

' a ú'citud~ do s~~u u~o ':f~ra do ~s~ f . 
trito da linguaxe verbáL. pero é' 
este un problema ~e molta en
sunlÍa teórica _que require oufro 
iug~r; xeralmente adóitase usar 
míri xeito 'ámplio- a· verba -"lin
gu~xe" e nós irnos seguer a cos
'tume . ·qü~, 'en éalquer caso, se-
12óri ~igorosamente, cando menos 
metaforicamente ten . unha pel".
fecta foncionalidade aplicada ~ 
comuni~aéi{>n poias im~x~n~s;,,' : 

. Pois· ben.', o · "código icónic_o".
1 

. 

· -a ling'iiaxe· dá$ · imáxenes..'... ·pre- · 
cisa-unha aprendizáxe. E do mes
mo xeito que non é o mesmo es-

' creber para nenos que e~tán a· co
mezar a aprender a ler que para 
pre-adolescent_es, tampouco po
de. ser igual unha ,película para 
nenos de pre-escolar que pflra ,as 
que están a rematar a E.X.E'. Hai 
estudos 'f eitos sobre o nivel de 
;::o~prensfó.n das imáxenes en 
nenos de diferentes grupos d.e -
edades. En función disto, o lóxi
co seria. que se crearan películas· 
dacordo ' cq~ cada un deses dife
rentes grupos ou niveis. Pero i~o 
~sixiria; ao. mesmo tempo, unha 
rede de dist ribución específica 
para estas películas, isfo é, unhas 
sás cinematográficas especializa-
das en cine para nenos: · 

Non parece que a rutína de ·; 
qu~n controlan o mercado cipe
matográfico, nen o df;sinterés da 
_!!.dministración -tantas outras 
veces coa boca chea de verbas 
bonítas sob. "a protecci9n .da in- . 
fáncia" e ' outras boas inten- · 
·cións....: teñan previsto"nkda rieste -
senso. · No que fai a: administra- · 
ción, as suas previsións somentes 
atenden ás cuestións de comido 
o 'que xustific~ ·que moitos poi
damos falar de que no mundo 
cultural infantil ·a censura segue 

· a estar de todo vixente. Pára a 
administración, o cine infantil 
ven sendo aquel que esquiva 
mostrar certas realidades . "im
próprias de nenos": a sexualida-
de; certos degraus de viol~ncia: 
(sen embargo, moitas películ~s 
cáracterizadas pola sua violéncia, 
com0 os "Westers" e tantas do -
xénero de "aventuras'~ foron e 
aínda son consideradas como 
axeitadas a un público· infantil), 
a existéncia de conflitos ... En de-

·'finitiva , trátase· cle promover a 
· ' creación dun _mu·ndo ideal, artifi-

. cial, constrúfüb .. á' medida de cer
ra concepción ideolóxica .do ·8Ue 
debe ser a infáncia e ·co obxecto 
ii"é' méÍlór . cónÚd~~r a.s concién-, 
cfa~ d-~s ri~n;s;' ~_sfaJl~ndo {iñ úni

.. -·' · · ~h· ~ist~ma '.cie .efa1¿th . 
. - ; - ,. ','. ·' ' . ; . .i , • 

. Se ne·n os p~o~\,ltores privados. 
. ~ -. . .. }; . 

· nen a adminísfrádón amosan a 
menor intenci6~· ;de p~ovomer · 
unha a novación do cine infantil, -· 
é difícil que este poda cl;iegar a· 
surxir. De feíto, o Q_µe poderia e 
debería de ser un cine infantil 
especializado, .con~eb.ido ~~ fun-

ción . J~s. c~ra~t~;ísticas dos pe- . 
qu~np~ especta<;iores ·nas diferen
tes 'etapas do seu desenrolo, ven 
serido substituido polo chamado 
"cine familiar". · E éste un cif?-e . 

·. non dir~xido exclusivamente a 
nenos, · s~nón· que·~ __:::-contand,o 
xustani.ente coa, inexisténcia du
nha rede d,e distribución especial 
para estes, · o que fa~ que ·os ne
no somentes podal) asistir aos ci
nes na · compaña dos s·eus pais
tenta · contar unhi -história ·que, 
ao tempo que poda chegar· a en
treter ao~ _pais, rriantéñase ceibe 

· de todo ·canto. se afast-e""do inode
,, lo dominante do Cine "tolerado 

para menores" ·(nada: ele sexo, 
. - violénci(!. limitada, nada. de con- . 

flictos· sociais e individuais ... ). O 
que xeralmente_da conia resulta
do un certo ~ipo de cine "9esca
feinado", fortemente maniqueo 

. (os. "bóns" ¿o~no" sen néñ.gun ti-
.. po de d'úbida e sempre teñen a 
razón :·os -,".níáo"s''' sonno tamén 
dunhá'"~eza · ~·· se~pre receben O-· 

· seu 'xustc:i · c~stigo), e_ cheo de tó-
picos: · 

"LAS AVENTURAS . 
·DE ENRÍQUE. Y ANA'' 

Un· bon exemplo <leste tipo de 
cine pode ·ser a recentemente es
treada "Las aventuras 'de Enri
qu~ y A~~· ,f n'.a que ade~áis se 
trátá de aproveitar duas modas: 
a. dos protagonistas; coñecidos 
cantantes favoreeidos pqr un ·ex
traordinário aparato publicitári6 
desde liai xa aÍgtins anos, e a:das 

- aventuras · de · -seudo-ciéncia-fi
ción. Un conto que se· pa:rece a · 
centos de contos, que nada di de 
novo e que chega_ a extre!Ilos-de 

. publicidade máis agerta, algo 
que xa é .. case unha carácterística 
dest~ duo de-·· cantantes·: En efei-
t~, ~o_i~;s _d~~,·sui~ cán:ci~~s :pre- . 
séntanse unídá's ªº lanzamento 
dalgun - xoguete comercÍ3.liádo 
ao mesmo tempo. Neste . caS~ 
trátase,: d_o -·ch;:tl}'lado "dis~o .,chi- . 

. no'~ . q,ue n.~ películ~ _ 9s_:-protágo
- nistas· : 1distribú~no" ; despois _ de. 

abrir unha caixa coidadosa.1;I1ente· 
. énvo.lta nunha embala~e . dunlia 
coñecida' ca:dea de grandes alma
cenes. E ·é que·,' como xa temos 
tantas veces <lito, do consumis
mo e a publicidade ninguén pode 
hoxe escapar. · 

: pos Xf!,r~dos ·literarios . e outras_ calamfdades (!/) 

Os desertizantes 

PARCHIS 

Pero, apesar de todo, "Las 
avenrur~s de Enrique ·y Ana·" 

~ -p~lícula µirixida por Ramón -
F ernindez, coñecido polos éxi
tGs económicos obtldos· con ca-· 
1!1ed(as, -~orno _ .. t'~L .Vt;:cino del 
quinto" e "El cipote de Archido
na"~ gatda unha mínima digni
dade desde o· punto de vista da. 

.. 'MANUEL R. LOUREIR.Ü 
-~ ' ~ • >¡, 

-. -B~°?.§bneÍ .. ~ffÍia ~ ·· -
nas mans dun Xura o_. 'it~rario, 

qu~n;:- ªº . x~}~o 9u~-~~iib unal da 
sántl'slina· mil_~1sJi:ió .. '"~~folába
me vivo, aguillábame nas cachas, 
e chegaba a me furgár ~pos mio los 
seiqüe· á busca . do porqué do 
meu atrevirilento a me lles pre-

,.,....~entar dediante deles con ínful~s 
de escritor. E coma min babia 
6utros infelices que non acada-

. ban melÍor sor!e, vencellados to
dos polo mesmo sofrir. Aquela 
noite recordei tremecido entre 
suores de espanto, que aínda 
nunca tivera un pesad¿lo seme
llante, nen · o volvin ter. Coido 
que ese soño do inferno manou 
do rrioito que lle metin· na aldea 
á ca_chuca do porco, e máis do 
grolo mergurento que me tocou 
d~ engolir naqueles días, cando o~ 

Concurso ao que me presentara 
ficou deserto. Desde aquela cruz 

.sua realizac16n profesional. 'Hai ,- ,-. -

e raía: cear ben de lixeiro, canto · 
menus mellar,. e non f ~ce:r caso 
das saía.as . carallanas d9s Xura-· urt certo. esforzo en crear uñhlf" "'" 

- his'tória; aíncla: .gue esta sexa tb- '.. ·, .dos de turno, ta11 d~Clos eles de 
pi~a e archirrep~tida : ~ o traba:lÍó -- ' . -- s-eu' a ese divertimento da deser
da.lguns dos actores consiiue -áS_ .· · tización. Porque, agás de cear 

f~rte con carn~ de pqrco, non vec.es crear certa..s paródia~ _ acep-: -~ 
tábeis, o que· ~anifestlj.. un totál __ hai cousa que máis me coucee 
desprécio poló · espectador e nas tripas que os Co_ncui-sos Lite-
únha falta absoluta de digpiCÍa- rários que fican deserto.s. Non 
de ·profesi.onal é a tamén estrea- hai coµsa que máis· me alporice 
da . nas :pasadas fest_as do Nadal que ese a?sprezo a mans cheas, o 
"La segunda guerra de los· chi- axe, o abafo que supÓilc..para os 
cos". · Tamén aqui . repítese 0 participantes todos que · se lles 
aproveitamento da popularidade refugue por xunto toda a obra 
dun gru.po musical abondosa- presentada. Que se . estime esta 
inente promocionado pola tele- máis que aquel:t ... vaia e pase; 
visión . -neste caso "Parchís". que se lle dea o prémio a Xan e 
Pero agora tráta~ dé explotar o non a Pedro... alá o saber e o 
éxito dunha anterior produción, 
"La ~erra de los chicos". Esta 
·resultou u'n solprendente éxito 
económi~p,· c:r esta segunda parte 
non fai outra cousa que tratar de 
sacadle O· máxi~o partido a base 
de pegar unhas cantas actuacións 
do grupo musical ·-idénticas ás 
que fan ca.da dous por tres na te
levisión e na maioría das veces 
sen nengup.ha relaciónco nuo ·ar
gumental da película que, <lito 
sexa de paso; case nen existe-, 
cé'rtos chistes fáciles éun ne no 
gordo que · s~ tira peídos e non 
pjtra de-CO mer, .O ca Se inevitábel 
número melodramático con 'mi
lagre. do neno Xesus - .concesión 
ás festas nas 'que se~ tiña _prog·ra
m.ado o éstreo~ máis· un spot pu
bli_titario final sobre as maravi
llas , de. ÓisneÜlá_ndia . . ¿Pero qué 
digriidade pr p_fesional se ll~ pode 
pedir a. un director - Jesús Agui-

~·rFe- qué- o· mesmo lle da dirixir 
inf!apornos; corrio viña facendo 

· até.;hai !!iÓi pouco, que _películas 
"infantís" con milagriños incluí-
dos? ' . · 

-, .. · ·~entras ' tanto, ¿ónde está o 
cine infantil? Segueremos tei-
mando na sua percura. E segue
rernos a informar. 

sentir de cada quen. Pero que se 
desbote todo enteiramente, abai
xando a ;ua valía co baldoante 
xuício de que nengunha das 
obras· pr_esentadas chega a un mí
nimo de calidade ... Iso xa é moi-
to de máis, e a falsía destas sen
téncias desertizantes ficaria ao 
deséoberto se se dese a saber o 
acontecido con algunha <lesas 
obr~s,' refugadas boxe e premia
das mañá con recoñecidos mere
cimentos. Eu pensc:i,- e que me 
perdo.en os Membros do' Xurado, 
que - nesa teima desertizante hai 
moito de ... de moita~ cousas, e 
de entre elas un certo afán de se -
facer notar polo esixelite requin
tamepto de quen non se confor-
ma senón que sexa con cousas 
¡:np(~_·S~·periores. Os parVQS · an

.. ceios . desta'. élite · desett,izante, 
-~ . '.si.te tenfa coº~s~guir .so_ila:~e ex
." :_~· qµ~si.t?/ ~ex~i~~nq(;) " pp-~J~Jta ~e 

. calidad~. canta -c;o~a .. ~e~~; poña 
.,, __ diante, faime lembrh ;Uh, feito 
. . serlrellaiíte que> por lenxaho no 
,:· ~tegi'p_ü·, tir\a 'xá.bcitf de .1e~Wuecer . 

·-~ ·' ·.-.. -~ :- . ·_•.,.. :~-r~ ! 
.·. Navegaba e:u : cara 3-"'All}eniea nun 

barco de pa~axe~;- e nel ' ibnam~n" 
entre moitos; ·un fatiño d~ émi
grantes tan esfameados ·coma to
'd0s e non menos necesitados de 

tnellora; que ten~aba emporiso 
de mellorat--á' 'Catreir-á.';':Jca, diste- \ 
rándose naquela hora dos deinais :_ 
emigrantes coa sua polo visto re
cén estreada c~ndici6n s~ñoritei~ 
ra: gravata a toda hora; fardando 
a cotio; falas moi escolleitas, bo
tadas non a calquera e co_n cau
telosa finura; olladas a¡¡ lantes, 
mal disimuladas, cara os eidos da 
primeira clase ... e... e un teimu-

. do empeño en lle poñer reparos 
a canta comida se lle servia. Ai 
neso non había volta, e aquel fa
to de señoritos estaba ben dacor
do en manifestar de tal xeito a 
sua distinción: a comida que se 
lles daba non era nen merescente 
dos seus exquisitos paladares. 
Comer ben que a comían, meus 
probes, que aínda non sei se ou
tra como ela terian probado an
tes, · rnais empre poñéndolle pe
ros e reparos. Ao maiord omo 
moito o amolaban as queixas re
fagai:rres daquela xentiña, quen, 
en toda a viaxe, maldito se deu a 
sua aprobación a plato nengun 
dos que lle entraron no xantar. 
Ai por eso, a finura ... Eu non sei, 
pero ben sospeito, que as requin
tadas esixéncias artísticas dos 
nosos Xurados · Literários teñen 
moita semellanza coas daqueles 
malpocados señoritos de caldo á 
merenda. Polo de pronto decla
ráronse desertas moitos certames 
literarios galegas, con evidente li
xeireza nos menos e con mani
f esta inxustí cia nos máis. Estes 
Señores das Letras, co seu penei
rar miúdo, están privando aoco
ñecimento público dalgun traba
llo que non desmerecía, certa
mente, no conxunto da nosa cul
tura escrita. Alá eles, mais o caso 
é que aínda dirán que o .fan por. 
ben da culturá galega, da que de 
certo se consideran valedores. O 
último Concurso desertizado de 

· qu'e teño noticia foi o dos Pré
mios Cidade da Cruña, e antes xa 
acontecera outro tanto co 
'

1

'Francisco . Lanza" de Ribadeo 
(por certo que, aínda por riba, 
cunhas declaracións ben noxen
tas por parte da Presidéncia do 
Xurado, talmente facendo risa 
dos participantes). E de porparte 
pouco faltou para chegar ao tal 
no "Blanco Amor" de Redonde
la, onde . polo visto fí xose un 
grande esfofzo, dixeron cando o 
fallo, para non o deixar tamén 
d~sertó. Os requintados desertí
zantes non descansan, xa ·se .ve. 
Por iso gostoume tanto a convo- . 

· ·~' catória do Premio Chitóh, pois
que xa nas suas bases dispoq,{ase : 

· _daramente que non poi;ie~i~ . ;ser 
declarado deserto. Mais ;ouí:ras ! 

·· cousas_ non menos· graves ,si que 
se podian, q,ue se poider0Ii1 í fa
cer. E o tal Prémio, endemal, yeu 
. ·e~ d;u .xa na sua primeira~ 3;.~dai- ; 
·na ,.nun verdadeiro ati-aco. literá- ' 

- rio: Chitón, e todos ao .chan. 
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Cari~s· · f!~re~ 
-n,q. nasa lembran_za · · 

Vense de celebrar nos locais 
do axuntamento coruñés · unha 
mostra-exposición da obra de 
Carlos ' Varela: Veiga, o noso ma
logrado amigo lugués. 

Ao repasar os seus traballos~ ~ . 
que roáis chama a atención é a 
variedade e a á.inplitude do ob
xecto da sua. curiosidade'. Traba
llou no cine e al'Ó ten p),asmado 

. mo~entqs conmov.~dores da his
tória recente do noso país; apli
couse ao · barro onde aportou 
particular visión, <;> mesmo que 
nos seus tecidos de macramé nos 
que el e máis Paco de Chantada 
eran os pioneiros na nosa terra; 
da sua autoría sqn tamén o dese
ño dunha chea de pegatinas, ·car
teis e murais ·convocatórios que 
ternos visto moitas veces por Ga
liza adiante. 

Semella que os artistas com
prometidos co país son, dalgun 
xeito, polifacéticos; será que, co
mo en Galiza está todo por fa
cer, dan ganas de encetalo todo. 
Estas arelas debeunas de sentir o 
exemplo sobranceiro que foi 

Uenda .:,.;¡ 

SANTIAGO 

DIAS 1 ao 9. Na galeria Sargade
los, exposición do pintor rriex icano 
José Guadalupe Pausada ( 1852-1913) 

DIAS 10 ao 28, na mesma galería 
grabados de Julio Paz (nado en Bue
nos Aires en 1939) sabor do tema "A 
condición humana". 

DIA 5. Presentación do libro "O 
meo pai ~ra un arameo vagabundo" 
de Xosé Chao Rego, coa participa
ción, adema is do autor, de Lois Alva-
rez Pousa e Andrés Torres 9ueiruga. 

DIA 8. Na Salle, actuación do grupo 
de teat ro G u irijay coa obra "Unha 
mu ller soa" . As oito e cuarto do se
rán. 

PONTE V EDRA 

A mesma asociación- anterior organi
za outro cursiño en Pontevedra, sa
bor "Psicomotr icidade" a cargo de 
Lui's Pérez Rivas a partir do día dez. 
1 nformación e matri'cula na libraría 
Pueblo (tef l. 8515 53). 

O FERROL 

DIAS 15 ao 27. No Ateneo da 
cidade ferrolana continua exposta 
ao público a mostra do grabador me
xicano José Guadalupe Posada que 
se iniciara na galeria Sargadelos. 

VIGO 

Nas sás de arte da Caixa de Aforras 
olívica ha i tres exposicións abertas, a 
saber: Antón Lamazares (Sá de arte)., 
Antón Abreu ·Bastos (Sá de .exposi
cións) e Caitano Lledó Castillo (Sá 
anexa). ' 

DIA 5. No auditórib da CAV rema-·· 
ta o. segundo c1..1rsi.ño de Ornito'loxi~ 
organizado pola Sociedade Gale.ga de 
História Natural. Sobar dos 'temas 
"Aves do meio palustre" e,"Aves ma- ' 
riñas" falarán Xesu~ Domínguez Con
de e Franci.sco Sier.ra Abraín : () c'urs.i-
ñ? será clausurado pOr Estanislao ., · 
Fernándéz de la Cigoña, delegado da 
SGH,N., · . ' · 

DIA 8. ·Na Salle, actuació!'l_do .gru· 
pode teatro Guii:ija.y coa obra "Unha 
mu lrer ·soa". As oito e cuarto dóse· 
rár.i . ' . 

•, 

'ACORÚÑA . 

· DiA).2; "No · salÓn ·de actos do Ate
. rieo ., t;nferilncia ·dé Enr:jqueta Ot~ro 
· sobre.'" A resiténcia en España"; 

Castelao, tanto foi escritor, co
mo pintor, tanto ensaísta como 
humorista, pero, jso si, sempre 
desde unha concepcion política 
e global'zante d0 país. 

O Carlos era un home dese ti
po, posuidor dunha formación 
cultural galega non usual, nun 
país onde, terríbel paradoxa, ser 
cultor en galego é case un privi
léxio. Foi investigador das for-

CONCURSO DE CARTEIS 
"FESTAS DA ASCENSION 1982" 

A ' Comisión de Festas de Com· 
postela" baixo o patrocinio dó 
Excmo. Axuntamento de Saritiago de 
Compostela , convoca un concurso de 
carteis para anunciar as festas da As-

.., censión, que se celebrarán os di as 17 
ao 23 de maio ae 1982, e axeitado ás 
'segu intes 

BASES 

PRIMEIRA.-Os grafistas que dese
xen presentar traballos haberán de 
ser galegas ou ter, como mínimo, 
acreditada a sua residéncia en Gali· 
za por cinco anos. 

SEGUNDA.--Establécese un premio 
de 75.000 ptas. para o cartel elexi
do. 

TERCEIRA.-0 orixinal premiado pa
sará á propriedade do Excmo. 
Axuntamentó de Santiago e pode
rá ser utilizado na sua reprodución 
como cartel mural e nos progra~l3s 
de mán. · · · \ 

COART A.-Os trabal los presentaran
se na Oficina de Relacións Púti>licas 
antes .das trece horas do tres de' 
f;\bril de 1982 .. A en~r:ega d~ste tra
ballos · virá acompañada dun 'sobre 

·' pe~·hado. e lacrado contando no seu 
interior o nome, residéncia·e domi- · 
ci'lio do a~tor, engadíndolle docu
mento que avate o d\sposto na Ba-
1 ~.8. prir'nei,r:a., No _trente ·deste sobre 
figurará · o 1·ema que se corresponda 

, ~c0 ."qüe se ·indique r:io reverso do 
.' - ~tf&baU~ f)res~.nt~do .. - . , · '· 

· . OtJ.iN.TÁ.-0 xuradq estará cornpos
td por: - . 

·-Un r_epresentante da ,;Delegación· 

.mas ·; estéti.2as ·. p~pu~áre~, co.~s.a 
que lle facia ~~.ro : pé en .t~r~.Jit· 

· me á horas de dar. ~se . pylo pár;~ ·r.' . 
actiante . qµe , é. i creiciB~ ar~ístF ~;. 

. -· . . ..... 
, ca .. 

Afnda roáis , que polo. qu~ · dfr . 
xa feíto, a. desapadción do · G~.f< 
los énche<? a un de pena e de có;· 
raxe polo que un hdÍne oomo el 
promet~a. Non--hai.;<;\'ei:-eitó a que 
unha vida fqse tronzada· no me- ' 
llor, ·ou, como di .o M~nuél Ma-

. ria, n~ . "lÓita da ·sétnente. por ser 
·frol'' , "'' ·:;,,·'.: 

Ao lembrar · tamén a outroS:-¡,.. · 
comp~ñe_iros : desaparecidos, ao · 
Reboiras, ao .Niño ·:_ Rícoi, ao 
Froitoso; óu .ao Xetard·o.de· Mpn
(orte, non podemos· menos. que· .e· _.:.. 

reparar no· difú:il que é o camiño 
da formación; rÍun home g~lego, 
coa conciéncia da sua reaÍi.dade, 
cánta bro'za ide~lóxica hai ,que 
botar pola borda, cántos proble-
mas, chantaxes e presións fami-
liares e sociais hai que vencer. 
deica chegar a ter limpos os olios ~ 

para ver o país d~ un cláraménte. 
Qué inm~nso destrago, é, pe.is, 

a desaparición de homes cómo 
estes que tanto lle compfirian ao 
noso país. 

CESAR VARELA 

1...ocal do Ministerio de Cultura'.' 

-Un representante da "Asociación 
de Artistas Plásticos Composte
láns" 

- Un representante da "Asocia9ión 
Fotográfica de Compostela" · 

-Un re.presentante da "Escala de 
Artes Aplicadas Mestre Mateo!' 

-Presidirá un representante no~ 
meado pola "Comisi~'m de Edu~ 
cación e. Cultura do ·Excmo. 
Axuntamento de Santiago". 

Actuará de Secrefárlo 'un repre-. 
sentante da "Comisión ·de Fes· 
tas" con voz pero.sen voto. 

. SEXT A.-0 xurado terá ámplias fa. 
culdades para interpretar estas ba-
ses e-;seu fallo non terá apelación, 
podendo., ªº seu xuício, declarar . 
dese.rto o · prémio anunciado, así 
como propoñer as mencións de 
mérito que considere oporturn1s. 

SETIMA.-0 fallo do xurado será da
- do a coñeter o dié;l 5 de . .Abril de 

1982 . . 
OCT AV A.-0-texto do cartel será: 

FESTAS DA ASCENSl.ON 
EN COMPOSIE LA 

DO ·17 AO 23· OE MAto· 
l982 

NOVENA-Os· traballós presentados . · 
· serán expostos · ao público o dia 4 

01=1.Abril na Ruado Vi l lar .. 
OECIMA.-CARAC.tERISTICAS 

. A)· Tamaño de presentación '.
1 
· 

70 'x 50 crf1.· 

: B) Cores: Ci_nco· tintas plari~~. ~co
mo máx-imo, ademaisdo 'blanco 
do for-ido. · 

t) Reprodución pr€lvista_s '. - · 
70 x; 50 crr:i. en · offset. · 

. coN-t:uaso .:niYF'RABAtLOS-'.:ÉSCOIIAIÍES ... 
· Patroéiiíado -po.r A NÓSA. TÉRRÁ. ~ · : · , ... · ._ . . ... ·. . ' · .· , . 

''-:" ' 
1 . • 

·Un ha semán mais, e. o nciso concursó ; pasiño a pasiño;vai ·aGiiante'. boa proba 
é que r,ieste número v?moAos na pbriga ·de publicar dous traballos, para pre.miar~ 
mos asi a un a!umno da Primeira Etapa e a outro da Segunda.da EX~. 

~ .;. ! • ~ ' • ' • ;... •• i • ,.- • ' r 

. .,.Nora boa Fran9isco Xqsé_. logo ha·s recebir 'por correo o n¿so aga~l;lo, e ta.~él'J '. 
a ti Xosé· Ma'nuel que, como eres,'qe Vigo,'podes pasarcpor ."Á NQSJ;>. TÉRRA", 
rua Dr.. Cadaval 21, piso 2.0c;i rec0llelo. · 

,! 

~'\~~,~·A .ESCOLA ; _ . ... ··.·: , > , ':,.. ., 
. ?C~~!=iM-~tiuel ENCISA DE _SAR.~ 13 a,n9s, 2J> Etapa dé E.X:B. 
: E.sco·1á ~~hrcioná1 de .Sc¡laídos, s.o s: · · ; .. ... · 

::: ~ ~ ,- >J.:~ .- .. -: : . , - - . . . . 
· ; ;. ·PerrtoSo -db- J;,agares, nun r~d1eo -qu~. está ·en . Balaídos, edificoúse o 
~Í~ lbgp ·~efia un ·iugar de ensino ) 'eral. ~-á:Sl.c~ ... d·~a·ífí~io.::?n ~~qKstru-

5 .-, ·• ~ . .. ; ·; , ~ . - . . - \, 

'ctc>n pareéta ter mo1tas .véntaxas, coíno cá.lefacción, perq agora p_retu.n~ 
; t_árilonas se ·a . cor amare la que ·teñéh os"radiá.dores foi:' po'sta xá :;' éri pre-
. visión, para que serviran de adorno. ~ ". ,· , -· .' ·,, . -; :. 

:.?_ ·outro -problema tamén foi a· f~lta de m~stre.s. Problémá grave xa 
ql,lé tíñamos que quedarnos sen xogar o noso partido semanat.Menos 
m~l que ao final os. mestres túrnanse e podemos xógar: _ 
· -· En compensación <lestes . problemas/como por éxemplo o da eale
faccióh, non podemos quitarn.os,o abrigo .para estar ben abrigados. 

ExiSteñ . .actividad_es extraescolares, por. se os hai vagos e poden 'saír 
· músicos, loitadorés, costureiras, etc., sen ter qÚe esforzarse ·nas horas 
· dé clase;( o que o vexa produtivo e estea no paro_, q~e n~n s~ desanime 

e veña á. escoJa de Balii.idos). . . 
. Se po~ casualidad~ e~coitara isto ·o meu amigo Soto, e tamén com
pañeiro, que s.epa que n'on o ésquecemos e que esperamos a-rdeQ.t~men
te a sua salvación, xa ·que 'ou morreinos. conxelados, ou, de tanfos ce-
ms q·ue nos .poñen, de ''cerápió" morreinos. · .... 

Xa para rematar; quiXerá. f~'celo de manéira significativa e h.istóric~, 
esperando unha d~sexada ·socorración. · ' · 

Desde ~sta apestosa b~ira do Ri~ · Laga~es: . 

"AVE SOTO, MORRITUREN CONXE~ApEN TE SALUTEN 
, (Ave_ Soto, os que van morrer conxelados saúdante) 

NÁ RUA TRINXANT DE BA~CELONA 

feo. Jase RODºFHGUEZ·PONTON10 an~s, 1.ª.Etapa -E.X.'B. 
BARO:;_ LONA 

-A minha ·esco:la ·está ~a 11.!ª Trinxant" de Barcelona, longe de Galiza, 
terra dos meus p~i.S, por iso ~nom se fam clases de galego, en troco_ si 

. se farn de catalam, mais como a mim gústame muito a lingua dos meus 
país desexo participar no co_ncurso. . 

,; =- .. Iste ~· coléxió sO -fa ·clases de" E :·G~B.~ eú estóÜ'·no 5-.o cutso.-A sua fa
chada ·é grande ira. e ·rriárela, por iso é vistosa. Tén tres sobrados e umha 
éscaleira. Os ·corredores .son longos e por iles váise as clases. 

As a.ulas .. son grahdeira,s e _alteiras, cada umha tén· 40 táboas, ~ umha 
o duas pizarras, tamén tén n:es fenestras grandeiras que dan a rua. 
· Ja e:conío remate dicir que na parte traseira ~o coléxio está o curro: 

P.ra pechar ista carta quero fellcitar ·a todos os nenes galegos que es-
tuam, rl.a ~ua .Iingua._ · ·-

Nota. - Debido ás dificultades que teñeri alguils ensinantes en recebir a 
_. temp'o o noso periódicó para a participación .da sua escola no. 
-concurso, é por iso 'que a.partir desta semal}a publicaremos por 
adiantado o tema da~ duas. seman.seguin~es para que asi todo o 
·mundo part~cipe en igualdade de condicións. -
O tema da ·semana vindeira é "UN. CONTO", e o da seman que 
vai do 21 o· 28 de febreiro-, época de entroido, ,ou carnavales, 
vai ser "COMO PASO EU O ENTROIDO" .. Agarda~os os vosos 
traballos. · 

DIA6 

Lefrós na CORUÑA.-Sáriia. e Mori- Guísamo (Bergondo) na CORUÑA. 
forte en tUGO.. Cea ~n OÜRE'NSE. Páramo, Quiroga · e Antas do Ulla, 
Á éafiiza, Silleda. e Redondela en en LUGO. Ribádávia,' Taboadela e 
PONTEVEDRA. ' A Gudiña en OURENSE. ·~ 

DIA 7 : ·, . . , : DJA 11 ·: . . . 

Abego~d~ e San · Sadú~piño n1i CO- .... PlS.vo.~ .·db. Bro'~Ütm ~.~ LUGO. Verin 
RVÑÁ ... P_ah1s" de Rei en 'LUGQ. A· en OURENSE. Gondomar e Moraña 
.Rua, Vilade~ó~ e a capital en OU- en PONTEVEDRA 

. RENSE·. ·v~ilág~~~i~_ en 'PONTEVE- DIA 12 ~· 
DRA. · ·· 

OIA 8 '-' .. 

Afzua, Cabanas ·e ·Padrón na CORU
ÑA. .~astro de· ·~iBei~is_ de Lea e~ 
LUG0~-,0 Boló en OURENSE. 

:plA 9 ~ · · · ;·. : . 
\ ' . 

· Curtis· ·Q!l CORUÑA. Portomarin, 
Incio, Louteni;·á: e Bóveda.: en LU
Go. · Vilar de B~rrio, Maside e En.: 
trimo·.en o'URENSE. Guillarei e CÓ-. 
velo .en PONTEVEDRA. 

Potjte~an:eira (Frades) e Teixeiro na 
.CORUÑA. Sober, Beccerreá e na 
capital en LUGO. Montederramo e 
Avión en OURENSE. A Golada; · 
Mbridariz, Cesurés e Sela · (Arbo) en 

"PONTEVED~A. 

DIA 13. 

Carral ria CORUÑA. Bandee Vfana 
en OURENSE·: Arcade, Salceda, To
miño, Campolameir.ó e Forcarei en 
PONTEVEDRA: . 
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A orixen .dó pastoreo na Serra . 
de ·Queixa, como . -na totalidáde 
das ou tras -serras galegas, pérdese 
n~ noite dos teni-pos. As lindeiras 
que demarcan hoxe ·os termos 
c~rrespondentes .aos distintos re• 
baños están, polo xeral, sinalaclas 
nos accidentes naturáis sobre
saínte-s do terreo ( cúmios, pertas, 
ceñzas (1),,. o cal é de todo punto 
n~tural. Pero ademais, ap~recen 
estas mar~as milgims moimentos 
funerários (mámoas) con toda 
daddade, o que fai' supor unha 
certa continuidade nas delimita- . 
cións desde os tempos preistóri
c~s até hoxe. Exemplo nídio 
'amóstrao a "Mámoa do Sistil", 
nunha das cumes ao · Sur da Ca
beza Grande. A marca B, nunha 
pedra deitada no médio da ma
moa, forma parte do sistc:ma de 
demarcación dos pastos . (ollar 
gráfü:o). -

Pero o testigo máis excep~io
nal de que o pastóreo · era xa 
unha, actividade económica de 
primeiro orden neste entorno, 
antes da chegada dos civilizado-: 
res do Mediterráneo, constitúeo 
·a fortaleza castrexa situada nµn 
ponto estratéxico sobor da xun
guidura de varios vales, o princi
pal dos cales é coñecido polo V al 
da Cerveira. . . 

E unha . paraxe gradiosa, ' pe
chada · por altas montañas (A 
Penapá, 1757 m; O Seixo, 1727 
m·etros; o Turcibao, 1556) &

cepto por onde· corre, encaixoa
do7 o rio, camiño do lugar de· 
Practoalvar, cara o Bibei. A alti
tude, vai desde os-fúndios da Vei-

. ga de Berganzo , por baixo dos 
· 1300 metrQs, astra os cúmios da 
Pepapá e O Seixo. Todo, nunha 
pái.saxe apreixoada, con cortadu- , 
ras a pico e cab~es . escarpadas 
nas q:ue agroman as rocha~ avis·ei-

. radas p olas que brincan os reixe-
1 os. 

.As veigas chan -glaciaris
mo ?- teñen prados ós que selles 
sega a herba e nos que apasta o 
gando maior ,_vacas e. bois, duran- · 
te o verán. Nas cabeceiras dos' re
gueiros, asento de pequ,enos cir-

VIAXE-A S·ERR.A DE QUEIXA 

O CA-ST·ELO . DA · CERVEIRA 
.cos glaciares noutros. tempos, 
existen camposas á veka ·e por ri-
ba das cales . estan as malladas 

. qu'e usan . os pastC;>.res hoxe en dia 
para viviren, eles e o gándo,' no 
veráa. Mallada do Lagorzo, da. 
Céryeira, de Berganzo. - · 

. ,, 

No médio desta paisaxe ani-. 
mada polas choca~ do gando e .. os .. 
ladridos · dos cans; _ facho , impo:
ñente de micaxisto, ér~es~ ~"O 
Castelo da Cerveira", a mais de 
1.500 m. de altura sobor do ni
vel do mar. A situación é pedec;
·ta para ·<lomear as cabaxes que 
arrodean o conxuntoqu·e corrsti-

,. 

tue~ aínda hoxe, unha das· áreas 
pastorís de máis y,alor de toda a 
setra. 

Somente a espaldeira Oeste é 
_accesíbel, resultando-· fatigosa, 
q~~dan_do .. ~s outras Pª-ra alpinis
tas.-· NÓ curuto do facho está'· a 
f'ortaleza, uí'.'i verdadeiro "oppi-

. . 
·dum" das monta.ñas. Segitindo 
e aproveitando a feitura do te
rreo corre unha muralla que cin
gue algo inais dos 3/4 da peni
chán cim eira. Esbandall~.da en 
gran parte, e c:aída, sobor de to
do para fÓra, ten · unha anchura 
média de un cincuenta metros, e 

•· t~ 

'. 

está composta con laxas pizarro
sas de mamposteri~, notándose 
perfectamente .en todo o seu re
corrido. 

Olland~ ao mediodía -gráfi
co- atrvésana duas portas de 
2,25 m. de anchura. Dentro do 
recinto aprécianse várias constru
cions de planta rectangular e 
alongadas, coma barracóns, al
guns con duas e máis portas. 
Aínda que o largor varia, o an
cho adoita an.9ar arredor dos ca
tro metros, muros incluidos, ato
pándose tamén algunhas adosa
das á muralla exterior, perto das 
portas. A superf ície interior do 
recinto é relativamente chan e 
de~a so bresaen al gu ns penedos 
que constituen o cumio da mon
taña. Mide a fortaleza 13 O m. de 
diametro no sentido Este-Oeste, 
e algo mais no Norte-Sur. 

Todo o conxunto presenta un 
gran parecido coas construcións 
actuais ( ¿) dos curros pastorís. 
Estarian pois estas casas castre
xas ta-!Ilén cubertas, como aque
las, de laxas, sobor de vigas de 
madeira, o que explicaria a sua 
pouca anchura. Ou acaso as ma
lladas e casarellas diseminadas 
pola serra sexan tan antergas co
mo o castro. 

Os pastores contan que ali vi
vian os mouros e que foron bota
dos do lugar polo apóstol Santia
go que para chegar a tan inacce
síbel lugar non puido senón fa
celo pillando- un fantástico pulo 
co seu cabalo desde a contígua 
ladeira da Penapá (1). Un increí
bel salto de 500-600 m. de lon
go, e 70-80 m. de desnivel, en 
sentido descendente. 

Hoxe, desahitado, segue a ser 
non obstante a montafia senllei
ra e mítica do contorno, da que 
con incredulidade aparente, pero 
con admiración, che falan sem· 
pres os pastores . 

( 1) Len da semel lante cóntase re
feridá ao Galiñeiro·Vigo. 
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