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ADATEQA· 2. 

· Ciénci& ·do adro 
Don Antón Castro García, 

ex-alcalde dixital franquista de 
Santiago de Compostela, capi., . 'CJS rióvoS ·'ctetnóeratas 

-~ . 

tal onde as haxa pára os que 
. aínda teñen viva a capacida
cle -de sol presa, .. ven de .ser ho
menaxea.do por outro_ fran
quista (González Do peso} co
mo Director. Xeral · de Xustí
cia · da Consellaria de Xustícia 

::, .e Jnt~~i~~ Q~JlQ,va)~~gta. Deus 
os cría e eles se xun_tan , Pero 
pasen, pasen, non . fiquen apar
vacJos vendo. para esta foto , 
"souvenir" de nostálxicos. Ve
ñan máis adentro. 

Un deses persoeiros, collido 
a duras penas· pola cámara d un 
fotógrafo hai sete anos, mes 
arriba ou aba.ixo é o novo de
m'Ócrata e autonomista Antón 
Castro García, ex-alcalde de , 
Santiago. Bótenllé outra ollada 
á foto . .MataNUlQ.sa,.:non si. 

Antón · Castro Garc.ía, , abo- · . 
. . garlo~ foi ~nos anes sesent'ª"~e~ ·:. ' '7°'.ó 

. _ , Je :eqordina.dor ·'dQs -~~bérri- · .. Z::. . 
':: ~ ... ;~?J;~~~r~~á~ \· '!'!'' 
- . rías ~·'ae¿i6hs ' de castigo).'' na- . ' 

quei tempo· no que hai ,,que in
.. e,l.uir .os .episódios· de · m~io do· 
'68, reflexo do maio francés, 
aparte dalguns' peches poste- " ·~. Sr. _~trb- Garci~, .ago·ranirecto.r Xeral'de Xustiélad~· xunta ·de· Galicia, e m.ais os.seus acompañantes, nunba 

foto tpm~a hai sete anos durante a celebración dün acto na _compostelana P~za da Quintana. , 
riores. 

Antón Castro García, abo- , . con motivo ·da con:memora
gado e alcalde fascista de San- ' ción .do 25 cabodano do_ pasa
tiago, foi o responsábel pri- _ merito,.de Castelao. 
mejro do fundimento do Bur- Daquela, ·_e ante a insístén-
go das Nacióhs, que agora es- cia de certas entidades cultu- . 
tá nun abandono cáseque to- rais . ~ . ci~adáns en facer actos· 
tal, practicando unha política · para conmemorar data 'tan hís
de expulsións da dita resídén- * :[~ica · par_a a ñ:osa t.erra, s§J ivo . 
cia segundo,foran as suas ideas a' 'oéurréncia · de ·. dicer -que 
políticas. "Castelao , no merece más que 

Tamén foi d';m AntóQ . c_an- una conferencia". 
didato en 1977 polo .. partido A ' .. frá:se ficou para sémpre 
Fuerza Nueva, moi acorde coa na memória dos bons e xene-
ideoloxia do brazo levantado. rosos, que sempre defenderon 
Mais de súpeto, como ven o a figüra e a obra~·do rianxeiro 
nordés do mar, plaf, aparece como .. parte importante da cul-
de presidente local do' comité tura·'.d·o ·povo galego. Na del, -
de Alianza Popular, ¡partido polo vísto, non. 
"demócrata" e ''autonomista" E agora andan os da Xunta 
onde os haxa! ' . de AP, partido no que milita e 

A xoia de don Antón ( ou representa ·Antón-Castro Gar-
< quizais don Antonio~ sen acen- da a ·querer traei; os restós do 
· : to no primeiro 2. como manda- "noso" Castelao. Bon exemplo 

rían as normas da ASPG) foi o do Director Xeral de Xustí-

sabeliia · 

-cia .para os-camb~aches politi
Cl:ueirós d~ 0A}bor e "troupe". 

DctaUc da foto · anterior no 
que se ouserva o firme ademán 
do Sr. Castro. 

" 

CONSILIUM FAMILIARE 
HABEMUS 

Posib~lmente agor_a, a de-
· mócrata · .a ·don Antón, só lle 
gañe don Euloxio _Gavela, ín
clito alcalde ·de O Barco de 
Valdeorras do que xa dabondo 
teTIJOS f alado nas páxinas de 

· información nacional <leste 
xornal seú, lector. 

Goberna (é un dicer) don 
Euloxio ·o seu povo co apoio 
total ou case, do seu grupo, a 
UCD, maioritário naqtiela vila. 
Goberna (é ... ) e desprestixia, 
co consentimento do cúmio 
provincial do seu partido, á 
fracción que representa, posi
belmente a chamada "de oi
tenta mil para arriba". Todo á 
espera do recámbio dun verda
deiro home do partido cen
trist~ ou do pacto cos fraguis
tas de toda a vida do lugar. 

· Me11tras ·e nµn demo~rático 
conseUo · 1ocal ou comíté ou 
como se chame, xúntans~ os 
ucedistas barq uenses para ele . 
xir a nova executiva local. 

·Cincu.enta e un h~mes e mu. 
lleres para saber q uen manda 
tanto como o alcalde, xúntan. 
se presididos por Ubaldo Ata. 
nes, secretário provincial da 

· partida. 

Siléncio, vót~se. 

Vintecinco votos á candida. 
tura ·de Euloxio Gavela , 21 á 
de Vicente Car bailo, cinco nu. 
los. Tatachin, Gavela vence. 
dor. 

Pero, aí, que comité local 
meu Deus, que cousa. Dispo i~ 
de ver a composición non se 
sabe se discutirán da política 
ou de se poñer sopa ou caldo 
de primeiro no xantar : 

A muller de Gavela Elisa 
Arias; .a filla, Sabela; ; fillo· 
.Ettl4xio; a pora, Rosa Crespo'. 
a sobriña~ Teresa Andtés ~ ou. 
tra, Maria do Mar Pintos; un 
primo, Enrique Prieto e unha 
·prima, Elena Delgado entran a 
formar parte do novo comité. 
Dispois están dous alcaldes de 
bárrio próximos a el, un em
pleado da coperativa da que é 
presidente e o seu colaborador 
funcionário do Axuntamento, 
Virxilio Núñez López. 

AE ordes eran que o novo 
comité tiña que reunirse pro
ximamente para distribuir os 
postas e cargos de responsabi
lidade. 

Nalguns ambiente falábase 
da seguinte distribución: Co
ciña e camas, a sua dona, me
renda e cena, a sua filia , xar· 
dineria e tratos coas plantas e 
gando, o fillo e anora, recebi
dor, algun primo e a prima, pa· 
ra as visitas. En meios centris
tas en xeral falábase de que 
grácias a nova composición es· 
perábase un forte avance nas 
eleicións futuras na Asociación 
de Amas de Casa. Case nada. 

. XOSE LOIS. 

SE\CA CASi T0D05 OS 
CON SE LLEl ROS DA }(L)t-.!~ 
TA ·Dt. GAL\ClA PRO-. 
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As irregularidad~ do alca.Ide de ·. Santiago 
A denúncia á Xunta d'o edi

fício da "Calle F ", xa triste
mente coñecido-, desapareceu 
do Axuntamento de Santiago. 

Solicitaba unha/ multa de 
trinta millóns .. de . pesetas ~ue 
non se podera facer efectiva 
agora, p~: e_sa "pr?videncial" 
desaparic10n que f ixo que se 
rematase o plazo reglamenta
rio de presentación. O edifi
cio en cuestión é propriedade 
de Emílio Penas, construtor, 
que formou parte das listas 
de UCD. 

Agora a sanción meirande 

Pouco importa a ineficácia ·e as irregularidades . . Os que ch.egan a un pos to non se· queren 
ir e os seos partidos, os verdadeiro~ responsábeis, ségueno a apoiar. 

O caso do Alcalde de Santiago, Mardal Castro, é un claro e~emplo. 
De pouco vai valer un pleno extraordinário pedido por oñce concellais para que explique, 

o Sr. Alcalde e o seo partido, UCD, "cuestións pouco claras". · 
Ao remate todo vai seguir igual, aínda que-o inexplicábel ·non teña~explicación e Q que é evi-

dente tampouco a necesite. · · · ' · 
Vexan vostedes e xulguen en consecuéncia. 

~ 

-..,_,,,.;..-.. 

•• IH ... 
• ... ci · lf . 

nando sobre o Sr:-castro para 
q ~e e~tes terreas·, que com
praron a moi ·baixo prédo, fo

· s~n recalificados. 
. '.Até se chega a -dicer que o 

Sr. -- Gastro García ten_ unha 
débeda ·coa eritidade creditícia 

' de dez millóns de · pesetas, e 
que de -po-Oerse · construir no 
Monte do Sar, ·esta débeda 
quedaría .-cancelada. Son ru
mores pero ... 

A INEFICACIA 
DO SR. CASTRO 

. , 
·Marcial Castro chegou á al- · 

caldia ·_cómpostelá por unha 
desás.- consabidas ·rarezas polí
ticas da UCD, que forman par-

é a d t.in millón de pesetas, to
pe max1mo que pode por a 
corporación local. A diferén
cia é clara. 

Por detrás de todo isto hai 
quen afirma a existéncia de 
chantaxes que serian pouco 
máis ou menos así segundo 
a "vox populi": "Emílio Pe
nas ameazaria ao Alcalde con 
non montar indústrias no Po
lígono do Tambre, se se leva
ba a cabo a sanción por parte 
da Xunta". Isto ademais dou
tras cuestións. 

-·· ·te consustancial do seu ser. •. 

MAIS DESAPARICIONS 

Pero a desaparición desta 
denúncia non é a primeira nen 
a única. 

Xa hai tempo que desapare
ceron tamén os expedient~s e 
denúncias da concesión de vi
vendas no Polígono de Vite. 

Cando o ex-concellal do 
Bloque Xúlio Rodriguez foi 

. preguntar por estes papeis, 
resulta que o Sr. Alcalde tí
ñaos votado xa á papeleira 
nunha lamentabel equivoca
ción. 

Pero tampouco estaban alí 
os papeis, xa que- tiña pasado 
o coche da basura e tiñan va
leirado nel a papeleira. 

DERRIBOS 

Se unhas veces desaparecen 
os expedientes, noutras a prác
tica é o mesmo que se desapa
receran. Aí está senón o caso 
dos expedientes de derribo de 
vários edifícios que teñen sido 
aprobados pala comisión de 
urbanismo e que nunca chega
ron ao pJeno para ser discuti
dos. 

PEA TON ALIZACION 

Sr. Castro non lle agrada nada 
eso da peatonalización, 
medida a que sempre se opu
xo, polo -que o informe está 
acochado entre os seus pa
peis. 

Esperemos tamén que non 
se perda. 

XESTION OSCURANTISTA 

Pero se uns papeis desapare
cen e outros non se presentan, 
ºtamén hai outros temas dos 
que ninguén sabe nada, nen os 
próprios concellais. Tal é o ca
so da empresa que ten a conce
sión do servício de augas e á 
que se lle acabou o contrato. 
Ninguén sabe cal é a razón 
para que siga esta empresa 
coa concesión -deste servício 
nen cal vai ser a solución a ·se-

. guir: ¿prórroga do contrato, 
novo contrato, ou municipali
zación do serví cío? O Sr. Ca:s-

. A Xunta de Galiza realizou tro e o seu :partido non din . 
un estudo da peatpnalización nada. 
do casco vello ·d~ .Santiago cu- Outro tanto p~sa con "Lim~ 
xo coste foi de cinco millóns piezas Faro". empresa que os-
de pesetas . . O estudo está tenta a concesión do servício 
rematado hai cinco meses e o de li~peza en coléxios e ·no 
seu resultado tiña que ~er p~e- ~ própiio Axuritame'nto. O seu 
sentado áo pleno do Axunta- prazo de concesión :xa rema
men.tg santiagués. Non se sabe · tou e segaeu a facer o servício, 
por qué, isto alnda non ocu- pero nínguén s·abe,.. se cadr~ ~ 
rriu. o Aléalde sí, cal é a sua situa• · 

· . Hai q uen. afirma que ~o ción. 
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AS OBRAS ILEGAIS 

Santiªgo de Compostela, ou 
Compostela só, como lles 
gosta chamar aos compostelá·
nistas, é o prototipo da espe
culación do chan. O "Ensan
che" é o roáis claro exemplo. 

Alguén puido pensar que 
coas eleicións iso remat<,tria. 
Nada roáis lonxe da realidade. 
Todo segue igual. Bueno, 
cunha diferéncia, agora tóman
se acordos de paralización, 4e 
derribos, cando se toman, pe.ro 
non se executan. O Sr. Alcalde 
nunca · votou en Gontra de 
declarar. unha obra· ilegal, agás 
no caso d_o Hotel San Marcos, 
que hai q uen · afirma que . 
existen intereses . por ·parte 
de amigos do Sr. Castro-, por. 
exemplo o Sr. P~na·s de entrar 
en . sociedade co dono deste 
edifício. Para moitos este voto 
en contra é bastante sospei-

. toso. 

RECALIFICACION 
DO CHAN 

Detrás da planta de Coca
Cola 'queren facer unha cope
rativa de vivendas, pero resulta 

. ' que o chan está considerado 
como rústico polo que. non se . 
pode edificar. Á, xente de UCD -. 
e CD están moT interesados en 
camhiar · a calificación <lestes 
terreas, · sobor de todo 

_o _Sr. Nemésio, que . propuxo 

Comerciante e procedente 
de famílias . de co_merciantes, 
_antes - de chegar á alcaldía xa 
-era coñecic:lo na sua capital 

. pol'! sua ineptitude como 
re.xidor- de empresas, tendo, 
ademais, -fama de moi ·mal 

. · pagador, aínda que as débe- -
. das cont.ráeas a miúdo, segun-
. do din os mentideiros santia-
gues~s. O que non se acorda 
é_ de pagalas. · 

Fói administrador da Fruta
ria Castelao, unha das mella
res de Santiago, propiedade da 
sua m'uller. A sua· xestión de
be de ser parecida á do .Axun
tamento; xa que logo ~ puxo 
en números roxos. A cuñada '· 
tivo que retirar!€ das mans 

· a dirección cando a empresa 
. --· xa estaba nas últimas. - -recurrir ao Abogado do 

Estado. 
Pero esto só é ·un dado no 

maremagriun de edificacions 
ilegais· existentes n~ .cidade do 
apóstolo. Bárrios enteh;os es
tán construídos · ilegalmente. 
Agora so queda unha solu
c1on: legalizalos,. xa que 
ó .derribo deixaria a .roáis de 
trescent~s famílias sen viven-. . ¡ .. , 

da. · _ .· 
Un dos edifícios que vai 

ser derribado é a - parte de 
atrás de Facenda. A de.~isión 
foi tomada despois dun pacto 
entre o .Axuntaniento e os rec
tores -déste organismo estatal. 
Así, por unha vez, o Axunta
mento aparecería cumplindo 
co seu deber. -

O MONTE DO SAR 

A Caixa de Aforras de Galiza 
é. a proprietária do monte 

· existente no Sar, por detrás 
, do · PaláCio dos Deportes. Re~ , 
sulta, segundo se di pala ci
dadé, que q uere construir nel 
unha 'urbanización, dU vende- . 
lo,, para este .menester. Pero 
a construción neste terreo 
está -proibida por estar consi
derad·o como zona. non edifi
cábel. 

Segundo estes mesmos ru
mores, a Caixa ' estaría pr~sio-

· Actualmente, clise nos men
Üdeiros, está completamente 
arruinado- por .uns, e ·outros, 
que saben da situación; presio
nan para aproveitarse. 

-Mentras isto sucede o seu 
partido . ·dalle - apoio; Eles 
sabrán por · ·qué. Aínda que 
tamén é ·certo que ó mesmo 

- suc~de nout'ros . _ mumc1p10s 
con Alcaldes centristas. 
. E-: para ~e matar, unha anéc

dota significativa: 
. Para a celebradón do "Dia 

da Constitución" o Axunta-
, rr{ento d.estinoü roáis de d uas
centas mií pesetas. O Sr. Al
·calde · adicouse a dar mítins 
por várias partes da cic;lade. 
Concretamente en catro . pal
cos _,.construídos ao efecto. 
Ao rematar un destes discur
sos , o Sr. Castro, se cad~a es
q uecendo ' o tempo, e levado 
do . entusiasmo ; decidiu dar 
un '§.¡Viva España!" cal non 
seria a sua solpresá ao ver que 
_ninguén lle contestaba. E é 
·que en Santiago . ninguén lle 
q u ere ben ao Sr. Castro, 
asi que é posfuel que o silén-
do dos escoit&_s non se deba 

' a que sintan un especial ódio 
anti-español, senón xenreira 
anticastrista. 

ALFÓNSO ·EYRE 



BETANZOS_ 

O "show" 4a, recúpera,,cicin ji~ tagas 
O .-~'sho~~' que se ~ m'oht~u '·tm Bet~foz~s , ~oa '·r~~u~~~ación .NULA S~GURÍDADE ·: : .. · ~·GaÜza, '·o. Go.bernado~ · Militar~· 

de parte das tallas de Santa Maria de AzQgue., con todos os ·· . E VIXILANCIA . ·•. · · . . ~:fa · Co.ruña; bs Gobe~rnadores 
;persoeiros na.cionais pr~sentes, .. contrasta yi~;il1Jéiite . coa sittia: , · .. . .. '. ·.~ · . . ·1 Civís d·as catrd prov'íncias; o 
ción na que se encontra o h.oso património artí~tico e· <;ultural:· A seguridade ·e vixiá11c~a .do . · ·" Preí)idente da Diputación Pro-
total abandono ~ Ate haf quen afirmaba que algu~n se ·poñia con- patrin,ión'io .artístico ·p~r · par'- vincial; .o Xef~ X:eneral da Po- · 
·tentó con qµ~ róubaran as cou~as con tal d.e. v~lt.alas a .re~uperár ' te. do Axuntamento é nula; pé-· licia, todos ao- caró~ do Mi-
despois. '.. - . ~. _ · · - : · ' · ' . · sié a · que á plantilla de poli"'. nistro Rosón. ,· 
· T11m'~n contras·~a co .. desc:oñed.fuenfo · t;,xiste.nte .en torno .~s.. cias· municipais aumentoü :con- ·· 

. '. S~gún .•. o·s veciños.- ''só falta.'.; 
ba .º Papa Wojtyfa e Juan 
(:ar los". Ao t:nellor veñen 
cando e recupe.ren as . tá. 
befas restantes. · · 

XESUS TORRES 

no~&s~ P~r~~ , qe, ,arJw , M-R;~t<-ts, .v~~lftq~; ªº'· igual qúe .alg1!p~ in~m- siderabelmente'" n6s· últimos 
bros da comisión cofieceron•as tallas_ por este su.ceso. ,, ".~ •.. ,, - .. ·~ ano~~ :só os -~eciiio$ - do centro 

· · · .. - · -- · · ~ -· '"'~.;- · ~ · - : da~.; d.CfaCie "fu 1náisJéhriéretamen-
E especialmente -grave o té~ . 0~ ·d:g· .·;"_~,ª~~~'~·/ . pode.n" 

:0 PC, 9 rej e 025 de xullo 
abando-no ao ·queestá ·

1

sqmeti~ · dat- fé "tla' :existé-ricia a vixiárl-
. do o .patrimonió cultural cüí: ''iJ. :'~; · -h ,, ._-l_, 

tanto -· polos organismo·s com- . . · · · . ·~ 
: petehtes como · pola .mesma . . Unicamente asi é, p.osibel que" .. 
· co.rpótacioll' municipal. o.. rou.- ·, un roubo-~ tan traballoso como · 
bo 4as tallas.· nor1: é máis que . este, -poida realiza:i;se. case río . 
un ponto._ A des.f~ita da ponte mesmo. corazÓJ?. da ·vila sen le~ · · 

. vena, o . ruinoso estado . ·do v~ntar sospeitas~ · - . 
asilo · da Gruz Verde, do Hos- Mais en última instáncia 
pital -de . S~n -Antón e de edi- , aínpa ·queda ,,~ efioiéncia: d9s 
f ícios· .. ·a-ntíguos son. outros " Corpos de· Seguridade do Es-

.. exemplos aparte da desfeita· tado", · en palabras do · seu 
urbanisiica dos últimos anos. xefe, o Ministro Rosón. Que · 

Iso sen contar 0 tráf~c~ das . nesta ocasióq poido dicer 
Obras de . arte que reaJizan C.O- ':cumpliÍm?s" · 
ñecidas ·:e ben relacionadas · Mais incríbel que o roubo -

. persoas da localidade. en si é' que a recuperación das 
· Claro que, ¿pódese agardar duas -~alias - e media fo1 o .. : 

algo dunha corporación cu.xo · grán "sh'9w" que se "montou 
Alcalde está a facer unha .obra ·~ · arredór . da reé-qp~ración e de-
·q ue atenta 1gravemente · co,ntta ' . · · .. volucfón das té!Íl~s~· Alpi,_entre 
o entorno artístico de Santo . casas. medidas de proteción os qué se XJ.Úitaron no_ qiesmo 
Domingo. con qué 'Con:tan as igrexas e da ~ templo, . enéontrában$e: o De-

o mesmo cronista oficial da necesid:ade de ilustrar aos cu- legado do Goberno en Galiza, 
cid·ade, .o Sr. Valencia Marín. ras cando ~ornan posesión dun- -Garcfa Sábell; o Vicepresiden-
recollia que houbo neglixéncia ha ig.rexa :da importáncia das . te da Xunta; ·o ' Arc~bispo de 
e abandono e , queixase· das es- obras. artísticas qas . mesmas.· • ' . S~ntiago; · O. C~pitán Xeral .ele 
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-~ Luis . ·~ Pasín; · conc~llal do 
Axuntamento ·de SanÜago --de 
Compostela, presentou unha 
moción no .(lltimo' ·p-1~río para 
que o rei .Juan Carlos viñera 
inaugurar unha· rua que leva-
ra· o seu nome . 

A moCión foi aprobada co 
voto en contra do concellal 
Francisco Torrente. 

A cuestión en si non seria 
notícia se non se dera un cú
mulo de circunstáncias. 

- Vexamos: 

Primeiramente hai qJie dicer
que o Sr . . Pasín é concellal do 
Partido Comunista, .comunista 
polo menos nó nome, e repu
blicano, ·antes polo menos, nos 
seus estatutos. 

Agora, polo que parece, é 
monárquico. Algun- concellal 
af1rmá:banós-que "non se ex
traña nada do PC nas suas va.:. 

.tacións, pero -da{ a ·s€!r eles os 

que presentan a moción vai un 
anaco ... -,,:-... · 

Por outra banda, dase a cir- ' 
eunstáncia que o dia elexido 
non é, nen máis nen menos, 
que o vintecinco de Xúlio, 
"Día da Pátria Galega". 

Hai quen quere ver nesta en
menda o comezo xa da campa
ña para que neste ano non se 
ppida celebrar este sinalado 
dia para os nacionalistas gale
gas en Santiago, nen no casco 
vello nen no novo, aducindo a 
preséncia de moitos pelegríns 
estranxeiros, do Rei e doutras 
causas polo estilo. 

Tamén se dá a circunstáncia 
de que cando se aprobou a 
moción de poñerlle á citada 
rua o nome de Juan Carlos, os 
concellais do Bloque e o Sr. 
Torrente propuxeron que a ci
tada rua levase o nome de 
Moncho Reboiros, o naciona
lista morto pola _policia no Fe
rro!. 
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Policía en' Vigo . 

Cómo· mallar a . un mozo 
Un exemplo de. como pode ser m'allado un mozo deuse o pasado 
dia trinta de xaneiro en Vigo, <liante qe varias persoas-, testigos 
que' Iogo falaron con nos. . · . , 

. o dito día 30, máis ou menos na hora do café, un veciño dun 
dos bárrios obreiros de Vigo, Mata~á, chamado Xosé Luis Frei
ria entraba, tal e como acostumaba faceto, na Cerveceria Papa
rra, sita · nas Travesas, Xa tivera algunha qu,e outra vez palabras 
co dono, para quen o mozo non tiña moi boa pinta. · . 

.Es ta é a cervece ria na que sucederon os feitos : SANTI VIL LAR 

:rviáis con todo o tal Frerria 
frecuentaba o lugar, tomaba a 
sua cerveza ou a copa, falaba 
cos amigos ou xogaba nesas 
máquinas que tanto proliferan 
polos bares modernos, sexan 
do millón ou do bingo onde 
sacas uns cantos pesos. Nunca, 
segundo os amigos tivera pro
blema Jorte algun na cervece
ría e ta.mpouco pensaba que 
poidera tela aquel dia. 

POLAS BOAS OU POLAS MAS. 

Cando chegou á cerveceria, 
na que traballa (se é que non 
é dono, que é o máis probábel) 
un policia nacional chamado 
José António Otero, este falou 
ca mozo dicíndolle que mar
chara do bar. O bar non-tiña 
naquel momento cartel de re
serva de admisión nen o devan
dito Otero tiña o seu uniforme 
ves~ido. 

Xosé Lois Freiría negouse, 
en princípio, aducindo que 
non había motivo para tal fei
to a_o que o tal Otero respos
toulle, segundo algunhos testí
gos que falaron para A NOSA 

TERRA, que "se non saes pa
las boas; valo facer polas más". 

Acto seguido, viron como o 
tal Otero facia unha chamada 
telefónica e ao cabo duns-mi
nutos ( dez din uns, chico ou
tros) nun alarde de eficácia po
licial, presentouse un "Avia" 
con tres axentes. 

Estes estiveron f alando co 
señor Otero fora do seu esta
blecimento, cousas que nin
guén poido dicer que eran pe
ro ao cabo dun pouco entra
ban dous máis Otero, ficando 
un na porta. 

ACOMPAÑENOS!! 

Cando entraron dirixíronse 
directamente a Freiría, rapaz 
que, segundo os seus amigos e 
o irmán, padece de ataques 
epilépticos as veces dicíndolle 
un "vostede, acompáñenos" 
ao que respostou sacando o 
seu carnet de identidade {do-· 
cumentación que _nen sequera 
pediran os encargado~ do Or
de Público) e preguntando nun 
tono amábel se '.'lle podian di
cer porqué tiña que acompaña-

· las". 

De súpeto, un aguantouno 
por un brazo e . oufro poldS ·ca
belos, purrándono contra a 
máquina 9e xogos (_unha delas) : 
e dicíndolle á'qúelo de ,"se non 

·. saes palas_ boas,. -pas sair palas. _ . 
más", obJ!gán,dono a ir, a .bota<; -
zo limpo~ cara. a porta, men: . 
tras p Freiría seguia preguntan
do. por qué actuaban daqueJ · -

' xeito. 
Entón f.oi golpeada a sua ca

beza, sempre segundo os testi
gos consultados por A NOSA 
TERRA,- contra o . marcó da -
porta dé saída á rua e, xa nes
ta, estrelaronlla éontra as pe
dras do edif ício. 

UNHA CRISE DE NERVIOS 

Lembremos que Xosé -Lo is 
Freiria ten, de cotio, ataques 
epilépticos que nunha situa
ción de tensión ou de nérvios 
fácilmente aflorarían. Nu11 des
tes ataques, ·reacciona resistín
dose -fora de si e dispois dos 
golpes- ás forz~B;S policiais, que 
danlle doutra -volta, unha ma
lleira · que dá cos seus osos no· 
chan. '" 

Nese momento é cando é es
posado coas .mans na espalda e 
no chan. o señor Otero, policia -.;; 
de paisano, .dalle unha patada 
no peito, con moita forza para 
finalmente metelo entre todos _ 
os policías no coche celular. 

Isto- ocurria sobor das 3,30 
ou as catro elo ·serán e -Freiria 
era levado directamente á Co~ 
mi:saria e logo ao Xulgado. -0 
Xuez dictou acto de procesa~ 
mento contra o mozo ·por 
atentar coa sua resisténcia con
tra a· autoridade policial. 

Cando o seu .irmán conse
guiu velo na cadea de Vigo, o 
detido non tivera asisténcia de 

. abogado nas declaracfóris - e · 
presentaba manchas de sangue · 
na camisa. 

. Coas cousa$ d~ste xeit-o, Xo
se Luis Freiria está agora á

1 

es
pera d un xulgamento que . can
do saiu da sua· casa o dia trinta 
de xarieiro, para tomar unha · 
cerveza, .. nen .sequera supuña 
que se podia -dar. 

X.C. 

ot~ - · 
~ª!2 ºº . - . 

· - .Santo Domingo, ·g 
Tlfnos.: 225461 · 224458 
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Ca'.mpaña 
pro-mónmnento 
a . Castelao . · · 
A Asociación "Amigos da Cultura" de Pontevedra rematá de 
convocar unha subscrición popular pro monumento a Castelao 
na -devandita"vila. i Como príméifo páso-. espállará unha carfa' por 
toda a nación na que se pJd~ a colaboradon ne.cesária para· c¡ue ·a 
ide~ chegue ao. bon fin que req~~re. - - · · 

·, 

cou '.'Algo s,obre la caricatu
ra"-- despideuno como un hé
róe cando foi desterrado a Ba-
d.ajoz. ~ 

Dous milleiros de cartei.$, 
outro tanto de cartas divulgati
vás do proxecto das que oito
centas van ªº extranxei:i;o' tres 
mil . bonos de axuda pro monu

. mento coa áfíxie do·esgrévio e 
textos da sua obra e pancartas 

_j conforman as previsión de pu
.. blicidade e divulgación do pro
. xecto anunciado por "Amigos 
da Cultura"· eo q.ue por certo 
ten coincidido tamén o act-µal 

Baixo o lema "Galicia a Cas- . conselleiro de Cultura, Filgúei
telao ". 'un' grÚpo de galegos'"" ra Valverde. Adem.ais faqtse 
arroupados baixo a devanditá. unhri .exposición de pintura ga-
·asociación cultural, fondamen- léga con subasta pública, venta 
te preocupada póla cultura ga- de cinceiros conmemorativos e 
lega desde persp~ctivas realis- .. un ·festival de música popular 
tas do noso país,-inícia d~sde para redondear fondos. Ao re-
xa unha subscrición.., popular mate da campaña, convocarase 

·para erguer en Pontevedra un un concurso público para ad-
monumento a ese esgrévio ·ga- xudicación do proxectado mo-
lego universal que foi Alf.o_nso · numento, dentro duns seis me-
Daniel R. · Cástelaó, "nunha ses, aproximadamente. 
arela de encher ese valeiro ·de - · .: Unha - xunta - coordinadora 
agradecimento no que todos · formada por. Fernañdo .M. Vi-
nós somos debedores'.' din _ na lanova,. francisco García Ci-
carta, na que asemade· trátase madevila, Arturo Garrido Gar-. 
de evitar suspicácias improce.:. . cía, Francisco Seoane e Fran-
dentes: "dirixz'monos a· todo o . cisco Juega Puig, leva adiante a 
pavo galega por' enrib(J,Ae cal- organización . . · .Manoel Anxel 
quera contraste ~ de pensamen:. Táboada, Xosé Luís Villalba, . 
to, a todos 0s "BoS- ~ x·enero- Xosé Manoel . Fontán, César 
sos que nasa voz .ente~dan" e· Mosquera, Fernando Cuñarro, 
que colaboren dentroº das suas Xosé Paz, Xoán López, Daniel . 
posibilidades nesta - empresa , Castro, A!turo Ameneiro, An- . 
que nos debe arrexuntar a to- tón Alfonsín, Xosé Luís Fon
dos". . . tenla e Vicente· V ázq uez Dié-

0 motivo que fixo centrar ·a guez~ colaboran tamén na orga-
ubicación d.o monumento en niza(.!ión da homaxe_. 
Pontevedra 0· o venc·eHo senti- · O povo galega, e o da bisba-.. 
_me_ntal que unia a Castelao ~eoa ,t rra de Pontevedra ·aq ui e alén 
''Boa Vila", da que .e mostra fronteiras, ten <liante un com-
reiteradá toda a sua. obra, vila promiso coa história. Non dei-
na qué ·morou como -cidadán xá. de ser clirios_o que unha ci-
p~rante máis-de vinte anos. · dade como a de· Pontevedra de 

A veira do ""Llrez chegou no forid~ raigame · "chauvinista", 
ano 1916 como funcionário · _ "esquecera" ~ máis alta repre
técnico do "Instituto Qeog~á- sentación humana de Galiza, 
·fico y ·Estadístico", e en Pon- '. a'i~nda non superada polo de 
tevedra résideu · deica 1936. agora en que sigue vixente a 
Nado no 1886, nesa Cidade pá- meirande parte do seu pensa-

. sou, pois, · parte dos- millares · mento, anceios ~arelas apesar 
anos_· da sua vida, entre os vin- - dos "tempos qhegados ". Polo 
te ~ os cuarenta;: p:~rticipando menos, os . tempos para que 
activamente nas' arélas datj-uel · Castelao teña unha simboló- . 
Ínomentó ·e" dé forma prínci: xk~ preséncia física perma-
pal como amosa: o-'feito de se~ nente nesta cidade á que esti-
cofundador, con Lousada Dié- vo tan vencellado parecen che-

. guez, · da ·. Coral -E.o.ljf ónica de gados. -Un povo que segue a 
Pónteveüra -1).ai agor&, cincuen-· teimar coa cuná . dubidosa de 
ta e s~te &nos. Ao proclamarse Cristobo Colón, non se tiña 

. a República no 19.31, Castelao preocupado até agora dun per-
saiu elexi.do diputado p'ola soeiro "seu", e do que os mais 
·província dé Ponteved~a, en alleados -gastan presumir. 
representación do PG. O povo 
de Pontevedra - -onde · publi- · FU RABO LOS 

-, 
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-Temas da _.QSa. · terra 
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Niicioilalismo .·. 
- ' ~ ~ 

·e· 'lnternacionalislnO ·· 
O..e o nacionalismo gal ego foi . sens íbel ás cor rentes internacio-· 

na is é comprobábeL . ' . . 

- A. Vi lar Pont~, cread~·r das lrmandades da ' Fata ( 1916) sua· por 
todas partes a influéncia de pensadores lusos republicáns que u·nian 
a loita contra a Monarquia ( 1912) á-denúncia do colonialismo da 
metrópoli. Pero foi a visión do imperialismo ianqui en Ct,iba o deto
nador da sua ic;leoloxia naciona.lista anticolonialr 

.A. R. 'castelae depurou e Mondó_u· ~s prin.cípios de "Sempre en 
Galiza" ao visitar a URSS, da que saíu favor.abelmente impresiona-. 
filo e ao· censtatar por toda Sudam.éÍ"ica a p.erniciosa supeditación á 
us'ft.: · · · , ... ,,1 

resde entón .as mutacións teñen .sido amplas. A poi ítica de caxa
do duró de úSA con -Latinoamérica -é progre.siva : desde Uruguai a 
México; de &asil a Guatemala os ·povos soportan a parálise econó
mica por obra e .grácia de ·USA; Todas as enormes pósibilldades de 
Arxentina, Uruguai, etc. de mellorar a ~ida nacional están coutadas 

·pota preséncia paralizante da CIA~ P~rali'zanie e represora. 

Se Mao afirma6a que uª experiénc/a da Jaita de clases na época 
do imperialismo ens(nanos que · a clase trabal/adora. e as -m.f.!sas 
obreiras só poden vencerá burguesía ar_mada e aos latifundiários co 
poder do fusil", hoxe; ante a toma de conciéncia dos povos oprimi
dos, ante a. convición da falta de . saída da crise actual, podemos 
afirmar que a organización nacional co-ordir.1ada coa Internacional, 
pode paralizar o avance do imperialismo e crear ·as novas condicións 
dos povos libres nunha comunidade.igualitária de todos os_países; 

Os berr,os histéricos de Reagan, as ameazas. de bloqueo a Cuba, o 
envio de armas aos gobernos asasinos do Salvador; Guatemala, etc., 
o intento de movilizar ás mas.as c·ontra a URSS, úni~á que pode pa
rár os p~s do coloso ianqui, .todo· isfo ~Jipresa a corrosión interna de._ 
USA, ~stado que· xa non pod~, ocultar. a contestación dos parado~~ 
dos millóns de mar.xinados, c;lese sublJ>'roletariado interno desesp~i' 
rado e disposto a romper as cadeas da plutocrácia. Úle Reagan ·Sir· 
va como actor para distra~r ~os próprios cldadáns e aos doutros. pa· 
íses controlados é o extremo a que ' chegou"a descomposición . no 
seo de USA. Non eremos nun colapso do capitalismo actual, ere
mos na loita diária dos povos para avantar cara algo difer~rite; ere-' 
mos no mesmo . prol ,e~ariado europeo,_tan at~aído poias migallas de 

r benestar que He ,otorga un sistema explotador clos países máis sub-
.desenvolvidos, pero que algo advirte da sua colaboración. equivÓ·. 
cad¡;¡ coa demoérácia burguesa. ·11Algo se move", pois, na periféria 
e no centro que am.eaza aos ~'dominadores". Ce suxei'ir algf), · isto 
é o que eremos : u nha in~en~~ non vio.léncia activa cóntra a violén
cia inaguantábel do 'imperialismo. 

A 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

Empresa Xornatistica J:d1itora . 
PrÓmocións Cu lturais Galegas S.A. .. 

· Consello de Administración. · · · _- ·. . . , . 
Frélncisco Carballo Carballo, Xoaquin A .costa Bei'ras, Ma.noe l Mana Ferr:iandez 
Teixeiro, Xosé Paz. Rodríguez, Felipe S.enén López Gómez, Cipriano J.iménez 

. Casas •. César Var~la. , 

Cónselleiro-Oelegado; 
Xoaquin Acosta Beiras. 

'Director. . 
X,osé Manoe( Cuhas Rua . 

· · P.e!.lacdón : · 
. Xc:isé Manoel Currás Ru-a, Alfonso Eyré, L. Labandeira, Xosé'Amador: 

Colaborado re; ·~ . . · , . · . · ' · -
Santi Villar, Fern~~do Frcinco, X.A. Su~rez , Pablo Viz, Paco Arrizado,.Don:i·¡n-

. go. Prieto ; Cariosburári, Jorqi Fortuny , Mu garra·, A. P. Dasilva, Tin~ Viz, Xan . 
-Carba lla : 'X. Marín-; Xosé Lois, Carlos Rodrl,güez Si.lvar, Ernesto NGceda. 
Redacción 'e.A<.Jministraci4n ; 
Dr. Cadaval, 21, 2o •. Of .. 11, ,VIGO. Tel.. 22 24 q_5 (986). 
Imprenta: . · 
Ardatza, S.A. Pol'lgono Eciago, 10 B. Hernani (G ipuzkoa.). 
Depósito Legal : SS-645/7 7 · · 

'• :.-.. ~··- . - ' .._ 

N. 176/ DO 12 AO 18 DE FEBREIROf 1982 

oartas 
•• 1 ·,. -~ ' - '. -· - ·-,,_1 

ENCÓMENbA OE 
AFONSO X, O SABIO, . 
DESDE O 5 DE JANEIR9 

Grac;:as ao artigo de Manuel Ló
pez Foxo sobre Bep-Gho-Shey, pu 

'blicado no número . 174 de A NO
SA TER R-A, lembrei-me de que ti
nha que comunicar a · esse jornal . 
umha grata not(cia · ao respeite> do , 
mesmo '. señhor, . cousa que ~inda 
nom. ffxera por andar metido em 
trabalhos q_ue ,nom me permitem 

. um momento dt;? ,yag;;ir para escre-
ver . . ·contoc:!o; já Ráciio Metro de 
Madrid. der~ com amplit~c:!e a no- . 
tícia e tamém saira no .jornal EL · 
PROGRESO de ., Lugo num artigo 
de Manuel 'Rodríguez, 

Mercé. a intervenc;:oes. da asso
dac;:om hmandade Galega de _Ma
drid ante o Ministério de EdUcac;:om 
Ben-Cho-Shey · conta, desde o 5 de 

· Janeiro do presente. ar:io no seu ha
ver com a E neo menda , da Adonso 
X o Sábio. Já nom · é o p.rimeira 
v:z qu~ frmandadé Galega de Ma
drid 
tem . tem intervido para honrar a 
este home que tanto fixo por Ga
liza e que hoje sofre muito dada a 
sua impoténcia ma~erial causada· pa
la e.nfe-rmidade que arrasta desde 

· hai vários anos. fi dentro das nossas 
' actividades 

activi<;lacies cÚlturáis está previs
ta umha Semana CultÚral Galega, , 

· j~~tamente c_oní ~· Associac;:om Cul
tural Galega .LO$TREGO para_pri

- meira semana de ·Man;;o, na que um 
dia estará dedicado a el, · 

. 1 .,, · E por isso ·que nos alegrou o ar-
-tigo de Manuel López Foxo, pois, 
infelizmente, ~aliza semelha ser um 
país de mortos onde só a eles se 
rende culto e onqe estamos ·sempre 
dispostos a nos desfazer dos viyos, 
sobretodo .quando estes' som per
soas que todo o deram ou dam pola 
nossa cultura. Só tenhem cabida 
aqueles que entram dentro dos no
.ssos '!imitados circos. 

A grande obra de Ben-cho-shey, 
·ainda que tenha p¡Jblicados dez li
vros, está quase toda ·ala contida em 
.umha . série de artigas publicados 
nas mais variadas reyistas ~ jornais. 
Trabalhos muitos deles de especia-
lizado, que convinha juntar por ma-

. térias e publicar e.m volumes sepa
rados: um podia ser sobre arqueolo
gía religiosa, 01,Jtro sobre folclore, 
outro sobre Oenealogia e Heráldica, · 
etc. O trabalho nom é difícil já que 
todo está em carpetas dentro do 
material da que foi a sua · bibliot~ca. 

E nom haberá algUa instituic;óm que 
queira assumir esta tarefa? · 

Ora, neste momento, a melbior 
homenage que se lh,e pode fazer a 
Ben-Cho-shey é que a Deputac;om 
de '.ourense, que soubo estar a altu: 
ra dos tempos adquirindo coma bi
blioteca de Ben-cho-?hey a de Blan
co Amór, dera o tiltimo passo classi ~ · 
ficando e instalando quanto 'antes a 
mesma, pois é este · um dos ,seus 
'maiores sotr'lmentos: ficar sem a. 

·. mesrt;a e ver ·que nom está colocada 
e orgar)izada como. é o seu desejo. ' 

Mai~ umha .. cóusa tampouco ' se 
opom a outra. . . ' 

, Pola frmandade Galega: 

' ' Madrid,A-1.1-81. 

· . Isaac Alonso Estravís · .. 

RESPOSTAA 
~'TEMAS.DE A NOSA TER RA';'. 

Diante do contido da habitual 
columna . "Temas : d'& nosa terra:~ 

aparecida ná n.o 172 -auténtica 
crón'ica que erimarca a línea eqito
rial ·ao semanari.o que Vde, dirixe-; . 

· non podemos por, men~s que ~emi
tirlle esta carta q~e pretende deixar 
patente .o noso desacorde. co dito· . 
contido, en ' base ás seguíntes ra
zóns: 

1.- Aínda aceitando como per
fect,amente válido e sumame·nte va
lioso . q,ue o nos~ semanario (noso 
por subscritores, por propagandis
tas do mesmo e -por ·galegos nacio-

' naUstas) · a~olla ngs suas _ pá~inas as 
pos1beis · diferérici~s que poidan 
existir á hora de valorar calqt,1era 
feito de importáncia pol(tfca, parti
dári·a ou Aon, non por isa podemos 
aceptar que tais valoracións señan 
tratadas mecánicamente , sen vigor'· 
nen profundidade, por enriba, des
de ópticas claramente interesadas, 
que podéndose xustifÍcar na be.ca 
dos directamente interesados (neste 
caso a dirección da · UPG) é difícil 
entender como asunción dun "ob
servador" pretendidamente impar
cial. 

2.- Se ' improcedentes nos pare
cen tais valoracións, atrevémohos a 
apontar que a identificación concre
ta e triunfalista que· se fai na cróni
ca mencionada non ven nen tan si
quera apoiada en feítos constatá
be.is nen para qs leitores nen para o 
próprio "observ_ador", limitado · na 
sua visión ao que foi o rem?te do · 

_proceso e non ao proceso en si, úni
co que réalmente aporta I~ ao~_fei
tos· que se xulgan. · 

3.- Por último, hamos deixar 
constáñcia explícita de que nós si 
estivemos en todo o proceso que 
teA rematado días pasados en Com
postela, como militantes daquela da 

_ UPG, e cecais que si se podi'a dicer 
de nós na linguaxe p,eriodlstica 
-nunca 6 preciso que debera cando 
de política se trata- que "apetecía
.nos máis'', se deses térmos se poide
se inferir que pretendíamos a ade
cuación da 1 ínea da UPG, en aspec
tos tan importantes como a poi ltica 
de unidade do nacionalismo, entre 
outros non de menor interés. 

Sentado o devandito, non pode
mos pasar por alto que "apetecer 
máis" vén precedido pala identifi 
cación de tal pretensión coa imaxe 
de "bisóño.s". 

Se o primeiro nos pareci'a pouco 
prec~so, b último aspecto sinalado 

"'·. 

'·' 

parécenos que e~ lugar de clarificar · 
poi íticamente o d~~Jate0 a que tan 

, "pintorescamente" se fai referencia 
· tende ·a descalificalo inxeriuamente' 

Invitamos a tan maduro "obse;. 
vador" a aportar dados que proben 
diante dos '. lectores que esistiron 
"bisoños" (estima1119s que serán 
políticos) no Congreso a que se fai 
referéncia, e que tanto ~eafirmou 
('o Congreso reafirmot:rnos") a 

tan atento e parcial asistente, 

Lugo a 19 de Xaneiro de 1982 

Xosé Ramiro Gaioso Neira 
Xosé Manuel Diaz Garc ia · 

Manuel Garc ia Mel 
Xosé Manuel Dlaz Garc(a 

AGAES RESPOST A 

Acusamos recibo dunha carta 
firmada por Alfredo Medrana fun
dador e coordinador de AG AES, 
(Asociación Gallega de Ayuda a El 
Salvador) que, facendo clara refe· 
réncia a un artigo aparecido no nú
mero ·173 de A NOSA TERRA ti
tula "Por qué y para qué tanto lío 
de ayudas entre FDR/FMLN, DO· 
SAL y SAGAES?" na que aclara 
unha vez máis cales son os seus ob
xectivos e na que acusa tanto aos 
COSAL, como ao FOR/FMLN de 
non practicar unha política real is
ta, de cara aos campos de refuxiados 
ao tempo que afirma o seu carácter 
apolítico e de canle axeitada para 
levar axuda aos refuxiados daquela 
guerra civil. Nesta nova carta, segue 
o promotor de AGAES a afirm ar a 
sua yontade desinteresada de axuda 
ao seu pavo e a solicitar, con ese 
fin, re coñecemento do FDR e afir
ma entre outras causas: 

"que a postura de non entregar o 
que se recauda ao FDR/FMLN é co 
obxecto de que a Asociación se 
convirta nunha entidade máis de 
Jaita contra a Xunta e a favor do 
pavo no Salvador mesmo". e tamén 
"Que se solicitou ao FDR/FMLN 
o recoñecimento de AGAES como 
entidade de socorro dos ;alvadore· 
ñas máis necesitados por seren eles 
os lexítfmos representantes dos 
máfs caros intereses do pavo salva
doreño'~ 

Asemade, despois de renovar a 
explicación do fin que a sua asocia· 
ción lles dou aos meios deica agora 
recolleitos, afirma ser radical nos 
seus plantexamentos e ter intención 
de seguir traballando dacordo con 
eles. 

XUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 

Dia 26, ·de febreiro ás docé horas en primeira convocatória e o .
1 

sábado 2? á mesma hora, en segunda, no local social. 1 

ORDEN DO· DIA 

, 1.- Leitura e api:obación, se p'rocede~ da acta anterior. 
2.- lnfotm.ación sobre a .marcha' da empresa ... 
3.- Aprobáción do balance do 1981 e designac.ión de censó
res. de ·contas. 
4.- Transferéncias de . acc10ns ~- hovos accionistas, prévia re
húnda temporal a.o direito preferente qos ~ó~ios, se procede . . 
·s.- Colaboración .en· novos.-pro.xectos ,ediforiais. . 

.. • • • • • 1 ' • • 

o S~cretatío 
XQsé Paz· R~cii-íg~ez · 

' • . • • ' . J 

·. 
• , ,,.., 

. '. 

Visto-bon, o Presidente 
. Francisco Carb~llo Car bailo 
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Directores XeraiS e contactos Con .Madrid 
• • - .. "' 1 

A Xunta: celebrou o seu segundo consello no que nomeou dez· Dir'ecfores x~rais sacados como 
máis abaixo veremos, do alto funcionariado da administración pública e_ máis de antíguos políticos 

• , 1 1 ," 1 

franq mstas. . · · , 
Asi e todo empeza a introducirse algu'n tipo de· racionalidade e continuidade no funcfonamento 

do· goberno a~tonómico e das suas inst.itucións. A pesar da espécie de p~cto. de. si_Iéncio (aínda que 
non tanto) · existente para no11 descubrir os chanchullos, · falcatruadas_ e irregulandades observadas 
na desastrosa actuación da Xunta Preautonómica, vanse· filtrando os dados referentes ás contas da
quela, albíscanse todo tipo de irregularidades e "rarezas" e .seria de desexar (nou_tras circunstánci~s 
seria 0 normal e obrigado) qu~ alguén lle explicara á xente o que a Xunta fixo de~fª ,~gora .cos seús 
cartos, con eses 166 millóns de pesetas aos que ascendian as precisións de gastos Pª!ª 19~-t ,'qs ca-
les, por certo, a estas alturas, aínda non están liquidados. · · · ' · - · 

o martes, dia nove, voltaron a Madrid ~o Presidente do Parlamento e máis o Vicepresidente da 
Xunta para ver cantos cartos lles van dar para poñer en marcha as institucións au~onórriicas repe
tindo as viaxes que recentemente fixeran. 

A Mesa do Parlamento e máis a Xunta de Portavoces .reuníronse duas veces durante esta semana 
pero aÍnda non, se sabe cando nen onde será a próxima xuntanza dó Pie·no. da ,cám_ara· .. A ~~ia11za 
Popular comezaronlle a agromar os problemas que a ~rrea o poder e que de1ca agora·esttveran ~co-
chados pola eufória do trunfo, isto veuse claramente no seu Congreso celebrado na Coruña. . 

UCD continua o seu proceso de desfeita e reorganización que comezou en Ourense onde seguen 
a mandar Cabanillas e máis Franqueira. · · · 

o problema da capitalidade segue a ser estudado. por unha comisi?n da Xunta. 

os DEZ DIRECTORES XERAJS Enrique Herrero de Padua e o 
Do terceiro consello cele- de Urbanismo, Bieito Fernán-

brado pola Xunta (que, por ·dez González, teñen máis de 
certo, voltou a durar desde as cuarenta anos e o máis vello 
dez e média da mañá deica as deles é, con cincuenta e cinco, 
catro da tarde) pódese desta- o ex-alcalde de Santiago. · 
car a decisión de crear biblia- AS CONTAS DA XUNTA 
tecas nos barcos galegas (o :J 

único que se lle poderia obxec- Qomo dicíamos máis arriba 
tar é que, ao paso que irnos, e a pes.ar do, ao menos aparen-
quizais dentro de pouco non te, siléncio de Alianza Popular 
queden bareos galegas onde ao respecto, coineza a fij.trarse 
poder instalalas), a de tratar o estado de contas que deixou 
de conseguir unha vacuna con- a anterior Xunta (que deica 
tra a meninxite maningocóci- agora fora un mistério) e máis 
ca, ademais de crear 0 Conse- o .que durante os dous últimos 
llo Gé;llego da Sanidade . Esta- anos se fixo cos cartas de to-
blecer un plan para a reforma dos os contribuíntes. Xa no 
das estruturas comerciais de número da_ -semana pasada ~ · 
Galiza ( 0 que suporá unha in- nestas mesmas paxmas, se 
versión de arredor de 250 mi- mostraba un adianto do que 
llóns de pesetas en transferén- son as previsións presupostá-
cias do Instituto de Reforma rias dalgunhas das Consellarias 
das Estruturas Comerciais para o exercício do ano pasa-
(IRESCO ), con pos1bel parti- do, para 0 81. 
cipación da Xunta en socieda- Durante a presente semana 
des de estudo e coñecimento aparecía nun periódico de 
da nosa realidade comercial, Compostela unha información 
son outras das decisións toma- que desvelaba unha boa parte 
das que merecen ser tidas en do mistério e que demostraba, 
canta. sen que a información fora 

Pero quizais o máis destacá- desmentida por ninguén, que 
bel da reunión citada sexa o máis do cuarenta por cento do 
nomeamento de dez directo- presuposto da Xunta para 
res xerais doutros tantos de- 1980 fora adicado a saldos dos 
partamentos dependentes das ~ Consell:itos e ~áis. do Pre~i-
consellarias e , por parte, as dente (1sto, sen ~n_clmr ~en d1e-
suas características e proce- tas nen gastos vanos). 
déncia. · Abrindo o libro de contas 

Todos tiveron, dun ou ou- da Xunta correspondente ao 
tro xeito, cargos públicos du- exercício do ano 1980 com-
rante o franquismo, habendo probouse, por exemplo, que a 
~nt!e ,eles cinco que desempe- Presidéncia gastol,l en saldos 
naron altos cargos denantes máis do 45 por cen do seu pre-
d~ ~975, ben como delegados suposto de 88.3~2.603 pese-
~m1steriais nalgunha provín- tas, a Consella:ria de Adminis.-
c1a, ben como directores' xe- tración Lócal · · -gastou, 'polo . 
rais dalgun departamento mi-·-· · mesmo concepto, máis do 91 
nisterial. Dentw dos dez hai por cen dos máis de.T3-'mi.tlóns 
tres non galegas e dous ~ qm~ . · que lle foron asi°griados~· En 
du:ant~ o franquismó des-em.r :·-. soldos gastou famén o 8~ - por 
penaron c~rgos esclusiva:rriehté.'' ' cen do~ seus ·cartos a .Consella-
políticos; _son os. casos .do e~- ria de Agricultura," Gandaria · e . 

. -alcalde " de .. Santiago., Antón Montes, máis do 50 .por .cen a 
Castro García e o tamén ·Ex-al- de Educación .. e. Cultura, máis 
c~lde de Ortiguefra "Xoan Luís do 59 por cen a de. Indúsfria, 
Pia_ Martí:r:iez; todÓs, excepto Comércio e ·Turismo, máis d_o 
0 de Fun'cióri Pública, Xos~ 79 por cena de .Pes<;.a·, mais do 

88 por cen a de ... Traballo e· al= 
go menós o resto. .... 

A hora de facer consideta
cións sobre deste_ emp~ego da
do aos cartas do contribuínte, 
hai que fer en conta que al
gunhas destas consellarias non 
tiñan transferfda nengunha 
competencia~ co que ~índa se 
f ai máis difí cif o xust-ifica.r a 
finalidade de tanfos cartas. 

Por-. exemplo; -a Consellaria 
de Agricultura, Gandaria e 
Montes non tiña ·n.engunha 
competéncia no ano 1980; 
aínda asi, recebeti nese ano 
5.057 .067 ptas. repartidas do 
séguinte xeito; 3.108.560 pta. 
foron destinados a pagar .o"s 
saldos e pagas extras ªº perso
nal político ( cuxo traballo du
rante ese ano non é coñecido 
deica o momento) ,. en saldos 

-de persoal gastou 331.970 pta. 
e o" resto noutros gastos, de§ta
candq polo baixo . as 7. 7·25 
que invirteu en gastos de ofi
cina; non é estraño, xa que lo
go, que o actual . Conselleiro 
do mesmo departamento · teña 
que verse instalado en probe' e 
improvisada oficiña, parapeta
do cunha mesa ,e un ficheiro 
detrás dun biombo, nun corre
dor calquera do Pazo de Ra
xoi; non é estrañ~, dicimos, 
vendo o escaso entusiasmo que, 
os seus antecesores mostraron 
á hora de .invertir en infraes
trutura. Os , presupostos desta 

, mesma Consellaria terian au
mentado en máis dun tréscen

,. tos por cen_ -segundo. as previ
. -sións feitas para ·o ano 1981 e, 

que se seipa, o seu desti!lo foi 
o m~smo que no. exercício de 
.1980 , porque nengun outro 
proveito se lles .ve (ver cadro 
das páxinas centrais . do, nú
mero 175 de · A ;NOSA TE-
RRA). · 

':,j • 

COMPRE I~FORMA_CJON 

'As cifras dos ~· ptesupostos 
das distinta$ l ·C'Qnsellarias me
dra.ron moito. entre o que foi 
liquidado en·· 1980 e. as preví-_ 
sións para o ano 1981, a saber: 

ANO 1980 ANO 1981 

Presidéncia .. : ......... : ..... _ ..... : .................. _. .... l88 millóns .. . 124 millóns 
·secretaria XeraL.................... .................. · 1 millóns 12 millóns , 
Administración Local.. ...... : ............ ~ ....... ~ 13 millóns, . . 18 millóns. · 
Agricultura, _Ganderia e Montes ..........•..... . · 5 millóns. . . 16 millóns· 
Educación e. Cultura ... ;......................... ... 20 J,Tiillóns .•. 106. millóns -
Indústria, comérci~ e · Turismo. :;. :~· . ;:;~-f." .. ,. . -¡.3-n}'illo~s.: . ~ 647~ ~ill6ns · '" 
Ordenación __ do Territór\o . ··. - ;,,. - 100- Ínillóns ' .. lÓS millóns 

Pesca .................. .-.................................. .-. 11 miJ.lóns.- .. 402 inilló~ns ~·~ 

Tr_aballo~· :!; . : ..... ~ ... , ..•.. , .... _- ;- •H•••···· ~~ ······· 3. milló~s '; . 14 mill~ns -
Sanidade e Seguridad~ Social... .............. .- 33 millóns .. 125 millóns 

IOTAIS . : . ~ .. . · ........ ·. : . . . 30"8 millóns 1.666 millóns . 

Vendo· este aumento previsíbel 
de gastos da Xunta en 1'981 -
(re_petimos que os deste ario 
aínda non están liquidados a 
.pesar · d~ terse r(:!mátado vai xa 
~para _tres meses) pódgse ~oidar 
fqUe·a Consellaria de Agr-icultu-
ra, Gand~ria -e · Montes gasto u 
. en soláos máis. de trece millóns 
de pesetas; o resto poida q·ue o 
empregara 'na campaña de· pro
moción da carne galega d.e va
cuno pero outras actividades 
non se lle coñecen nen s~ sabe 
cómo -se pagou nen ,"como se ' 
desenrolou aquela. Se máis _da::· 
40 por cen dese presupósto de 
1.666 millóns· de ·pesetas foi .. 
gastado en saldos- como suce--
deu:. no exercício anterior, 

. ( Gifras aproximadas) ·. 

moitos s9ldos . parecen para 
que agon1 o portavoz oficÍal 
da nova Xunta .diga que dispo:. 

.. ñen de pouco funcionariado e 
que o existente ten qú-é reaÜ- , 
zar . horas extras para· desem
pantanar a situación admínis
trativa do ente autonómico, · 

E sé aos . s~ñores da anterior 
ou da actual Xuntá isto ll~s pa
recen súposieións canallescas 
da . prensa, qúe. aclaren as cori
tas .e fa,gan un reconto dos. gas
tos ~ que lago presenten os re
sultados dia-nte do Parlamento 
ou onde sexa para que asi a 
prensa canallesca non poida 
enganar a ·ninguén cos seus in-
fúndios ... · . 

L,L, 

A Xoota queie ·· ~ ~ .. · 
. t 1 .. , sarr na . e-:ev1s1on 

Ao remate , ao · 'fütimo -
· Conse.llo celebradó pala 
Xunta, o seu portavoz e 
Consellei.ro ·da Presidéncia, 
Xosé Luís Barreirü-_sólpren
. dia un tanto aos as'istentes 
á roda de prensa anuncian- . 
do que, daquela en diante, 
estés consellos s~ celebra.: 
rian os mércores no canto 
dos venres como ·adoitaban; 
a razón aducida erarí'" as dé 
at~nder "ás consideracións 
fe itas en ta[ senso des . .de ·.fJS 

meios de comunicación.". 

,. Nun primeiro - momento 
hchibo división de opinións 
entre os presentes e .mentras 
uns . dician , que "moi ben, é · 

. unha medida moi acertada" 
outros f)reguntábanse o por
qué e roáis quen ·serian os 
tales ·meios de . comunica-

. ción. Ma~ tarde sóupose a 
' cousa; ·a razón principal do 

órgano de goberno . auto
nómico era que-· os seus 
membros q uerfan dar opor- · 
timidade ·ao centro de TV 
de ~~ntia~o - p~ra que inf ar
mara . do ali., sucedido no 

' 'Tanorarhd ·de' Caliza" do 
día -seguinte e, _como os sá

- hados non se 'e.mite tal in- · 
formativo ,- de seguiren a ce
.lebrarse os -consellos os ven

,. re.s~ os "Xunteiros" non sai-

t - -. 

'rian na televisión ·co gallo 
-- das suas xuntanz.as deica o 

lun·s co que a causa xa per
dí& · moita actualidade. Por. 
iso decidiron ·xuntarse, -da
qui para <liante ~ os mércotes . 
para asi, os xoves estar pre
sentes na pequen<:\ pantalla á . 
ho_r;:t de xantar. -

Seguindo co mesmo asun- ~ 
to, hai tamén quen di que 
outra das ·· razóns . para o. 
cámbio .de data é a de evitar 
que . coincidan~ os Consellos 
da Xunt'a cos de Ministros -
en Madrid e facilitar así o 
tratamento da nót ícia rios 
diá.rios ( evitándolles asi - o 
problerria de tere_n que dil_u
cidar a cal xuntanza lle ha
bian dar · roáis importáncia, 
cavilamos nós) . 

-Na mesma roda de pren
sa, o: Sr. Barreiro 'afirmou. . 
que a . comisi6n da .Xurita 
encargada de e1ciborar· úri ·fo
forme sobor dÓ · as-unto- da 
capitalíd~de tiña moi · ádi~n
tado.s o-s seus traballc>s -e:·que 
se estaban ten:do eri .' canta á 
hora . de decidÚ; plarit'é.xa
mentos .técnicos,, polít icos e 
máis económlc1é}s. : · 

En ··· nieios., polltlcós· afír
mase que existe algunha es
pécie de acordo para manter 
o actual estadff das cousas 
nesta cuestión. 

N.176/DO 12 AO 1'8 DE FEBREIR0/1982 



Horizonte laboral coriflitivo 
·· -Este ano a conflictividade laboral producida pola negociació.n coiect'iva cc~oo~ :é este .ano .a qu~ tef! máis intei:és en firmar os convénios, men-

vai ser moi alto pese .as posicións .dos -cúmios das centrais UGT e CC.00. tras UGT estaria disposta;· a movilizar a xente, pero o que non quere facelo é, 

.. Po.r unha banda está a posición da patronal que se cerr? a todo aquelo coa)NTG, a outra central en discórdia en ,Galiza, maioritária en algún sector, 
que ·seña conceder melloras sociais, e no ~larial aferrándose· á taboa salarial · inda que non tanto como UGT e CC.OO. ;x:unta~. UGT .basea esta negativa na 
do _Acordo. Nacional sobre 0 Emp.rego. _. . afirmación · .de que a central nacionalista non se qüeda nos pontos pactados 

no ANE, senón que vai máis alá, _cousa ·que ela non está disposta a ·asumir. 
Pola .o otra _está o feito ,de .que este ano non vai haber laudo de obliga-- · · - Debido a esta· causa e tamén polo que as cenfrais de ámbito 'estatal están 

\· · tório . cumprim~nto . -inda que .º goberno tiñ~ prometido JJnha dispÓsicióri .. moviljzapdo ·noutras partes do Estado para presionar para a firma do conve-
• 1. ne~te sentido-_ po~o 9?é; c~mo xa ~_ue~ou ~laro ._a ~atro~al é remisa a senfar~ . · _ nio, xa que alf se encontran soas, pero non 0 queren facer en Galiza xa que 

T se a me~a __ de negoc1~c~on e so ~ preston obre1ra o va1 fograr-:. · · · · •; · ~ / temen v.erse ·arrastradas pola dinámica imposta pola INTG que vai máis alá 
. _i, ' -Haí que fot tamén·en conta aqui as posicións de CC.00. e UGT, quepa> . .. ·· . nos . seos pontos· ·· reivindicativos· · que os contemplados no ANE. 

recen que cambiaten as posicións desde o ano pasado., Agc>ra mentras UGT se _ Con esta.s premisas básiCa:s~ _,á modo de introdución, é como se presentan 
mostra remisa a firmar, xá que as' eleccións lexlsl;itivas están a vista ~e p-Olo á firma do_s distintos convénios col~ctivos e aos distintos conflitos·nas distin- . 
que poda pasar nelas, -eles din que v-ai ·cambiar moito xa que o PSOE vai- tas províndas~ xa que este ano non ·se' poderá.lograr un convénio nacional ga-
chegar ao poder- non se queren eii.tal3:r as mans. · lego agás,, quizavez, en hosteleria. 

CORUÑA: 
VARIAS CONVOCATORIAS _· .. 

···DE FOLGA , 

· A parti-res da próxima se
mana e durante o pr:~sente mes 

. · v.an p;od ucirse folgas e paros 
. intermitentes nos 'sectores do . 
Transp~rte de Viaxeiros, Cons
trución e Derivados do Cemen
to, así como, posibelmente, no 
metal. 

Estas folgas afectarán a máis 
de vinte mil traballadores. 

-Os paros en derivados do ce
mento vanse producir os días 
10, 11,· 16, 17, 18, 23, 24 e 
25. O Vinte e catro e vinte .e 
cinco pararáp tamén na cons
trución e· o vinte e cinco e vin
te e seis no seétor de Transpor
te de viaxeiros. 

Nos priineiros sectores_ antes 
expostos as medidas de pre-

. sión tómanse diante da negati
va da patronal a· senta·rse a ne
gociar, polo dito ao coinezo 
desta crónica: ao non existir 
laudo prefiren seguer co con
vénio anterior. Evidente. 

Nos · outros sectores por non 
querer a patronal .conceder · 
nihgunha mellara social nen 
pasar do . 9 por cen no tema sa.;. 
larial. · 

No sector da sié:lerometalúr
.. xica e . do automóvil estáse a 
mirar a posibilidade: de _em-
pre~dér accións. ·. 

Dase o . casó que nestes sec
tores ten maioria ·a INTG, ·,es- · 

: tándose- a · ceJ,ebrar asambleas 
conxuntas entre das distintas 

· eentrais. ~'Feit~, que· non ocu
rre noutros sectores nos que· 
nós non somos maioritarios ", 
afirman representantes;d.a .ceJn
trál na~io.~rnlista, para ill~go im-

. dic~ar "que a n·egociación nes-· 
tes ·sectores vai marcar a pauta 

: .· .no:Utros sectores ep tod.a, O.ali-
· za, ···:t;ompendo :o establecido no · 
acordo do ANE. 

EN Por~{'{~yliu~'A 
.MAIS TRANQU~LlDADE' 

L O , - ..., 

M-áis. trancitiffo que n·a Coru
ña parece estar· o. mundo labo
ral en Pont'evedra, donde . 
CC.00. e QGT dominan os 
sectores. 

A construción está a_ espera 

. balladofes.' No metal todo pa·- , -veriio celebrouse unha asam
. rece _estar aínda parado. Na . -bl~~ c0s · traballadores, como 
limpeza estase a· negociar., p~_ro : xa "Vi~a ·serido pedido reitera
stirxe o éonflito . ao CC.00. " , ·dament.e pbl:as centrais galegas, 

· non querer aceptar na mesa ·á · prod·ucindose · fortes . tensións 
CNT qu~ · ten o 13 por cen de éhegando _'á _abuchear aos re- · 
delegad0s._. ~_,.: ·presenta_ntes .. _de UGT e CCOO 

- · e a-. lanzarUes millo a estes úl-
Acábase de firmar 0--_ ~onvé- timos: . 

nio ..... de ' cafplnteria de -Ribeira 
segundo;·· 0 'ANE en canto ".aos . Outra · ~mpresa que tamén 
salários,~· '. · - ··., .. -- está en crises .e onde o confli- -

• ' - · · ·· 'J, . to .. saiu á rua uhlía vez máfa du- ~ 
Asi. mesmo firmouse é ,bái- rante estés --6.ltimos arios é Te-· 

xo os mesmos presupostos do lanosa, '.do grupo. Regajo. Des-
Acomo Nacional de emprego pois da primeira asamblea, cori 
o ·convénio de Citroen 1 , coas -~ posterior rP.anifestaci6n e con~ 
1Ctl'Ot:raiis, OC .. 00., UGT e srrc - r - C~ntracióri dia·nfe do Axunta-· 
e 1t;:oiw. 1t·re1t i.:ira!da da CSG e INTG. ·mento Redondelano, celebrá-

, ' ¡ r • ronse duas . l rñanifestacións . 
Eist,e eo:nvénio foi 0 mesmo . máis asi como unha' asamblea 

que se· fírmou anteriorrrtente 0 · dia _ oitó, . o.nde GC.00. e .. 
na Jactoria ·Citroen de Ouren- UQ'r expuxeron 0 plan de via-

. se ou eh:· l:hdugasa donde so- bilida~e da empresa que dei-_ · 
mente rfego~iou 0 sindicato xadá sen trpballo a seiscentos 
in.depend~ht.e .. :.. .. obreiros · dos: mil dou~éent0s 

Diante disto e antes de_fir. . que, compqñen a pl~~tílla. 
mar a CSG e INTG quixeron Isto -se é probado. o plan· de 
movilizar aos obréiros, peía' viabilidade flncluindo no Plan 
CC.00. aduciu que só:o ·raria Nacional de · restruturación 
polo· ANE.. textil. 

celebrando asa.mbleas. os tra- O dia ante_s de firmar o con- Para lograr isto en días atrás . 
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os representantes mantiveron 
diversas entrevistas, tanto en 
Galiza como en Madrid, que 
van desde o Delegado do Go
berno, xunteiros, até os minis
térios. 

P.dra o. dia <lazaseis está pre
vista unha campaña lanzada 
pola INTG · que levará como 
lé_ma "pola defensa dos mil 
douscentos postos . de~ traba
llq '~, téndose previsto celebrar 
· 1.fnha manifestación. 

· OURENSE.E LUGO 

En Lugo· todo parece estar 
tranquilo, non existindo nada 
que destacar. · 

vezas San Martín. A comisión 
está facendo diversas xestións 
pero en médios laborais espe: 
cúlase con que se vai producir 
o cerr~ da empresa dun m0 • 

mento a outro. 

BANCA, ENSINO E HOSTELERIA 

A nivel galega está o proble
ma de Hostelería, que anque 
nestes momentos ten máis 
incidéncia en Pontevedra, o 
conflito pode saltar a toda Ga. 
liza, xa que se q u ere realizar 
un convénio nacional, Galego, 
segundo propón a INTG e os 
autónomos. 

A circunstáncia de que ·se . 
celebre o Campeonato de Fút
bol e o Ano Santo pode poñer 
aos traballadores nunha boa 
posición <liante da patronal. 

Na banca estase a negociar, 
xa desde hai un mes o convé
nio, estándose a producir acor
dos fora da mesa negociadora, 
levando así mesmo as negocia
cións segundo o ANE. 

Os traballadores móstranse 
desesperanzados · neste convé· 
nio, segundo nos mostraron al
guns, sobre· todo ollando a 
postura dos sindicatos e a po
sición da gran banca, abandei
rada no end urecimento das 
condicións laborais; así como 
no poder que ten sobre os sin
dicatos estatais e máis a elec
cións a vista. 

En anto ao sector do ensino 
no que UGT convocou unha 
(oiga para distintos dias de es
ta e a pasada seman, en Galiza 
tivo escasa incidéncia, agás en 
~ontevedra. 

Os sindicatos galegos estive
. r.on contra esta folga, que cali
fican de "cÓrporaÜvista, con
fusionista" e de "ser causa da 
división. entre os frahallado-

En Ourense, co Metal e o res",. ao mesmo tempo que 
Comércio. a ponto de firmarse, "le xi tima 0 Decreto de Re: 
o máis importante son os eón- t;ibucións Complementárias", 

_'vénios que quedaron sen fir- decreto ao ·que tamén se opo-
.marse. ' no ano oit_enta e un, -. nen. 
transpo-rte de mercancia e que , . . , . 
neste ano tanipo·uco a patronal . As1 as cousªs .os prox1mos 
se ·q uere sent<;tr (l. negociar, po- . · d1as poden . ser q uentes no pa- · 
lo que as· centrais sindicais es~ , . norama labqral galego e pode~ 
tán estudian.do a forma de pre- 'dar unha boa mostra de ate . 
sioriar para que isto suceda.. . onde poden e queren chegar 

· . uns e outros. 
Por outro lado segl:le -sen ' · 

arreglarse a situaéión de Cer- A. E. 

1 

id1 
de 

pa 
za 
cu 
de 
pa 
sa 
m 
qt 
ba 
ti' 
m 
na 
XC 

di 
ag 
qt 

P' 
ti1 
le: 
o 
er 
e} 
Ul 

lo 
d~ 
ta 
a 
d( 

CÍ· 
ti] 
só 
dE 
tr 
de 
so 
d< 
g( 

q1 
Ol 

ti1 
ac 
ta 
d( 

ci: 
fa 

a 
pi 
e 
e 
de 
o 
re 
de 
qi 
ne 
Il< 

d< 

ci1 
m 
se 
ra 
ta 
llI 

hE 
pe 
at 
eJ! 
dE 



l . . 

sión 
.óns, 
!Spe
.ucir 
mo-

\RIA 

>hle-
1que 
máis 
l, o 
Ga

lizar 
ego, 
e os 

e ·se . 
Fút
)ñer 
boa 
l. 
ciar, 
nvé
cor
ora, 
1cia-

anse 
nvé
n al
o a 
po-

.dei
das 

>IDO 

sin· 
!lec· 

;ino 
nha 
· es
iliza 
i en 

ive· 
~ ali · 
:on· 
t da 
ido· 
que 
Re: 
is", 
•pO· 

nos 
pa· . 
den 
até 
!gar 

. E. 

RMJ1'··a·~- Rl.L'' :: .. __ :•!,. ~;i :· . ~.. :.;: ;_ • . . _.- -----~-
~-_,.¿-; .. - ~ ;.;.., ~" ~ . - ' 

·_ /'· . . ¡"'--... - - ,. • ·...:: .. ~_"!;;-... .,._ . "'"'1" ....... 

Posíbel cQristitución dunha. federa~i<?n .de;· ... ,. 
enti~des cµlfuráis :galegas 

1 - ... • .. • • 

·Por qué e cándo surxiu a 
ide~ desta pi:imeira xuntanza -~ 
de agrupacións culturais? ··· 

A iniciativa surxiu na ·agru
pación cultural Francisco .Lan ~ 
za de Rivadeo e como . conse
cuéncia dunha reflexión sabor 
do P.a;pei -~ue xogaro~ as agru
pacións ct_llturais na epoca pa- ... 
sada e denantes da reforma de
mocrática e mais do que teñen 
que xogar hoxe. Daquela esta-
ba reprimido todo tipo de ac
tividades culturáis ou calq uera 
manifestación de cariz nacio
nalista, nen nos libros nen nos 
xornais podia aparecer nada 
cliso e , naquela época pois, as 
agrup.acións culturais, tiñan 
que desempeñar un pouco o 
papel de canles de toda esa ac
tividade. Eran os fachos do ga
leguismo consciente. Daquela 
o traballo que desenrolabamos 
era o de dicerlle á xente que 
existia a política, que tiñamos 
unha cultura nacfonal, que a 
Ioita sindical era unha realida
de e mais unha necesidade e 
tamén que o povo tiña dereito 
a usar fórmulas própias para 
decidir o seu futuro. 

Nunha situación de excep
cionalidade como esa, quel 
tipo de actividade estaba, non 
só xustificado, senón que era 
dentro das nosas posibilidades, 
tratar de ofrecerlle á xente to
do un cúmulo de información 
sabor destes aspectos da vida e 
da sociedade e foi lícito, dal
gún xeito, ocupar o campo 
que hoxe lles reservaríamos a 
outro tipo de entidades polí
ticas, cidadáns etc. Todo isto 
acarreou unha ch.ea de dificul
tades pero era unha necesida
de de tipo cultural. 

¿E que cambiou ao produ
cirse esta ncwa etapa de que 
falas? 

Pois, a ditadura esmoreceu, 
a vida entrou nunha nova eta- .· 
pa mais próxima á democrácia ¡, 
e esta creou unha falsa ilusión 
e uns entusiasmos que logo se 
demostrou que eran excesivos. 
O do. novo réxime tiña mais de 
formalismo que de sustantivi
dade. · Viuse gue algun dos es
quemas e mais dos métodos 
non eran dos mais atinados na 
nova etap~, que d~ban, en to~. 
do caso, pouco rendimento. 

Sen embargo, como ·pare
cia que todo iba cambiar, co~ 
mezaron a aparecer teorias de 
separación radic~l entre _cultu
ra e política', parece qué inten
tando agardar qo n.o\ró ~~xi'me 

. unha expécie de ~ cart_a de li~ 
bertades para a cultura galega, 
polo 'menos a desap"=.rición dos 
atranc9s máis notórios, por 
exemplo 'no · ca~o da lingua; iso 
desde logo nqn se pro~uciu. 

Hai arredar dun mes sat'an do .local da A.grupaci6n Cultural Francisco Lanz~ unhas oitenta~artas s_e propuxo na xunfanza de 
dirix.idas a outras tantas entid.ades culturais galegas convocándoas ~(unha . xuntanza a celebrar.en · Santiago, rematan sendo ma-

Santiago, o d.ia ·seis de. Febr.ei~o; as catro e meia da tarde e nos -locais sociáis do ·Mércado ···de ·Gando . ., zán apetecida polos grupos po-
, _ Ese día xuntáronse qli máis de ci'l'l:c71enta per~oas en _rep·resentación de·vinteduas . · . . ··líticos -oü ·de i ·presióitt· e _ as loi-

- sociedades ,culturais ; , ·; riHY.} ; --tas -; ifílernast fion tardáil moito · 
No transcurso: da xunt~nza, que r)urou algo mdi~ de hora e meia~ exp~xosir<Po'rparté dos asístentes €: én···,agrnmar <¿Non · coidas que 

a probl~!Jltft#ca actual n{l que se ven mergulladt;ts ~o_d+is as -ggrupacións populares_ que t.rabéllan , ·. -.· os v,erjgos qµ~ i&te conleva po
._,na cultura galega,· Falouse dos atrancos que as ins.Htuc~óns_e. orgq?Jjsmos. oficiq_is poñerúto , ,.~-~.;~-, _den :~x~xar a· ma~cha .d~sta fe-

seu trabal/o·, do siléncio qo qúe._as someten a mai9rfa d_os-meios de -1::omunicaci.ón ($ohor de todo . deración mesmo xa . desde · o 
debidorao s~u fomento da localismo co que !ogran illar. unhas zonas d_e '<!aliza dasoutr.as) e fi'xose - ·seu naciment~? . 

un esbozo das detern#nacións que se podían tomar para traballar en contra_. desta s_itu_1;(qián. . 
Acordouse encetar un proceso conducente á cosntitución dunha federación que agrupe 

ás entidades culturais galegas e decidiuse vQltar a convocar .aos representantes das distintas 
agrupacións para o día seis de Marzo, no mesmo local, ás cinco da taráe. O te'fJ1.a de .discusión desta 

nova xuntanza serán os estatutos, organización efuncionamentQ.da futura _"fe'd.eración ". 
Segundo nos manifestaron os seus convocantes, a ela p'oden asistir, con participación-, todas as · 

, socie.dades culturais galegas que o desexen. . · . · 
Esta foi q entrevista que mantivemos co promotor da idea e preside_JJ_Je da Agrupadón_ Cultural 

Francisco Lanza de Ribadeo, Eduardo Gut.i~~:e.z. - . ~ 

·, M.oitas das agrupacións cul
turais galegas están ou teñen 
estado na prbita tluns ou -ou- -
tros grupos políticQs, algunhas 
das - que hoxe estaban presen-

. tes nesta xuntanzá .poderi~ri 
incluirse nesta categoría. No 
pasa<Jo recente·; inclµso _ se· .viu 
como organizaci{>.ns de tipo 
político servían un pouco co
mo canles de c9ordinación en
tre as de tipo cultural, hoxe 

· parece que est~ tipo de arte
. llamento non ·sirve. 

¿Poderiase afirmar que a 
. : Federación ,·cuxa· creació,i- ·se 

propuxo nesta primeira ·xun-
1anza de Santiago, pode .,su.po-

, ñer unha alternativa e mais 
-uiih3: superadón .. ? '- ~8le . xeito ,· 

B_ueno, e~ coido que non, 
en todo caso, ·determinados 
grupos políticos participan 
·máis ou menos actiVamente 
· nesas actividades pero a· parti
cipación da xente. 'nelas é indi
vidual, iso é asi. 

Na XlJntanza de Santiago o 
que se fixo, coido eu que foi, 
coido eu que foi prexuzgar pe
rigos e ameazas; eu coido que 
rias agrupacións que realmente · 
funcionan se producen un ha 
série de cóntrovérsias que sir
van as que, en todo caso, po- -
den .. surxir á hora de marcar os 
oúxectivos que poida perseguir 
a Jederación que aqui se pro
puxo. Coido,. en calquen~. caso, · · 
que os ouxetivos mín'imos es
tán máis ou menos craros ; en 
pontos como o da língua ou 
outros asi, sempre se pode che-

.gar a un,.-amplo acor~o. 

· Nesta primeira xuntanza in-
sistiuse moito en_ utilizar a·po
síbel futura federacióh para fa
cer frente ·-a determinadas ins
füucións oficiais oó · paraofide coordinacióíi ·e .máis de to

da a 'con_cepción que supón? ,, ciais máis. ou menos relaciona-

Bueno, o xeito de-c;oordina
ción ao que ti te r~fir'~s produ
cíase· noutros· tempos, · ag9ra 
ollamos esta .' realidad·e con 
unlía perspectiva nov'a e coida
_mos que~ foi rneflor que ·ª ini
ciativa surxise asi, sen partir 
d~ ningún grupo -político, esta .. 
característica, digamos qtie fai . 

. ·axeitada a convocatótia.: ·"-' . 

Eduardo Gutiérrez,Presldente da 'Agrupaci6n Cultural Francisco Lanza Logo, polo .me:no~ _Qa nosa _· 
de Rib¡;ideo, foi un dos principais rrr.o motpres da xu ntanza de .Santiago . _ -- jdea, estaria'.·O_ de ,, p,asar . máis 

A situación é diferente pe- - que pasa· é -que traballar . pota •. aiá.1 da -organización sim_ple-
ro, desde o noso · ponto de -vis- ~ultura en-Galiza é facer: país e , . meñte J:ormat'.e.· pasar a cons-
ta, seria inxenuo coidar que supón;xa que logo, reerto nivel . tituir unha federación real, le-
mudou ·radicaln:iente e quen _ de compromiso. Asi que . os " galizada·, cós . seu~ ,,órganos, os · 
precise _de situacións difíc~is . fracasos_ qt1e se poidan ter ~ co- :.,, · Selis -fins específicos, .reunións · 
para ent4siasmarse aí ten todo ll~itado, . coido que se debe.~ á ·· .périódicas etc., i?orque asi po-
un abano de problemas ben ·erras de tipo metodoló~icd no deriamos efectivizar .mellar o .. 
amplo que vai dende .a cus- .que se refire· á adaptación aos. papel' cultural 'ql,le isoladamen.-.. 
tión da lingtia, ·da sua presén- · novos tempos pero de ningu- ,_ te fai cada unha ·,e a .nosa la-
cia nos meios de comunica: nfra máneira·· ~o pl;ntexamen- bóura s.eria ,ruáis c.oñecida e 

1 , , ~ - - •·4 ., • ' ' • • ' 

ción, no erisino,· á situación , to estratéxico~ po._~que seguen ma~s 1éf1c1ente. 
do património . .': aí os · mesmos problemas que Po~ iso e preciso poñerse 

¿Cal é logo o .c3;mpo· de ac
tuación qu~ se Hes br.inda ago_
ra ás entidades· culturais? 

babia, hai uns cantos anos. A dacordo nuns cantos pontos · 
. constatación. de que a no~a ta- . . mínimos comuns 'e logo darlle 

· refa segue a ser a mesma, de ·unha carta de nature:ia~ como 
q~e se precisa diversificar. as . tal entidade · a esta futura fe~ · 
actividades das ,socieqa~es cul- ~ deraci6n . . ; 

Désgraciada ou inevitabel
mente, dáseque sempre este 
tipo de organizacións ou su
pra-organizacións, como · seria .. 

das coa cultura ... 

Desde ·lago hai unha cues
tión evidente; a actividade cul
tur~l .do país prot~gonizámola 
nós; ao menos en boa medida, 
sen embargo, institucións ~lie, 
pola sua p.rópria función teñén 
específico fin cultu~al, adíCan~ 
se a 'ulf exereício ritual, oficia.: 
list~, demagóxico ·· e, as vega
das, ele~toraltsta; naturalmen.
te iso no11 vai contar ·co -noso 
v.isto b.o. Imós .enfrentar o que 

·. é. a no~a concepción ·da activi• . 
da:de éultura en Galiza ao que 
non é· máis. que, digamos,-~xu• 
d~ , a determinados- .aparellos, 
xa-~ ¡adeministrativos xa· electo
rais. Pretenderemos tamén que 
.á hora,.de decidir -~obor .de ini
·ciativas culturais· se conte con 
quen despois v.ai levar :realmen
te._ esa iniciativa ao seo do po
vo_. 

Todo isto, claro, non é mais 
que a opinión de quen tomou 
a iniciativa de convocar ás de-, . ' 

mais agrupacións, -cousa que 
algU:én tiña qu~ facer, que mo
dero u esta primeira xuntanza. 
J:>ero é a partires de agora can
do ha! que discutir e decidir o 
que se vai facer. 

Dende lúgo, .correspóndelles 
aos' sindíeátos e ma~s aos par~ 
tidos · realizar as taref as q_µe 
Hes son próprias e deixar para· 
outras ágrupacións as fabouras 
e~pecificamente ., culturais, o . 

· turais, · acadando · incluso áreas ·. 
de _actuación novas, foi' o que 
nos moveu · a convocar ' unha 
·xuntanza aqui; en Santiago pa- ... 
ra discutirmos ·sobor de todo 
.isto. a federadón cuxa c9nstitución L. LABANDEI RA 
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CONT-RA :0 LUSISMO 
Ó . LOR~ DU"' ARTIGO -i>E RAM.ON. LOPEZ SUEV,OS 

DARIO XOHAN CABANA 

Un xa está curado de espantos, xa deixa impertérrito chover 
as variegadas argumentacións -supermánicas, fatas ou cho.rmi
gueiras- coas que algúns articulistas pretenden convencernos 
de tereri atopado a pedra fil0sófal da pervivencia do noso idio:_ 

. ma -dentro da tebría chamada ºreintegracionista" 'por eles-, e
por outros lusista~ Un ere que haberá que deixar pasar as bad0-
cadas .con. que pretenden cq11vencer ó público de que os que 
defendemos o arredismo lingüístico somos españolis~as. Un tén 
pacencia franc.iscan·a diante das choradas acie-ntíficas e arrou
tos aprior(sticos dos perpétuos teorizadores de gr~ndes ~olu
cións que invaden as páxinas da pr.en_sa editada ·en Galicia, ~ 

·desde logo non está disposto a baterse en duelo cada vez que 
un -quidari1 teña a b~n califfoalo colectivamente de mal patrio
ta. Hai xarampóns no noso país, onte foi a saudad~ piñeir:i's,ta, 
hoxe é o lusismo de Lapa e comp·añ(a, mañá será outra teima 
calquera: a cuestión, est-a v,isto, é qúe cando o ºdemo"non acha 
que facer ; m~ta moscas co rabo ,. · -

Pero ás veces saen alegatos lusistas que, por .vir de quen ve
ñen e dicir o que_ din, merecen unha resposta, aínda que non 
sirva de precedente. Por exempJo, o.do ilustre eco'nomista .Ra..:.. 
món López-Su.evos, que non contento coa sua -sona no eido 
dos estudios econólí11i-cos, vén agora sentar .cátedra na cuestión 

• . 1 . 

da lingua por meio dim artigo no número 171 de ·A NOSA TE-
RRA. -

A obra · eco rió mica de ·Lópe·z-Suevos inscríbese dentro do 
pensamento marxista. Mais non · se pode dicir o mesmo desta 
desafortunada incursión no eido da lingüística, onde o ilustre 
profesqr senta namais ca afirmé!cións e preconceptos m<;>i'pro
pios dunha visión idealista do mundo. E pen~o que convén que 
o Sr. López-Suevos recorde unhas ·cantas cousiñas que sen-dú
bida conoce, mais que ~ebeu .esquencer coa calor da polímica. 

1.- As declaracións pretendidam~nte "lusistas" dos clásicos 
do galeguismo -singularmente da esquerda do vello PG- que 
Suevos non amanda á cara ós sustentadores do ' arredismo, co
rresponden a un evidente condicionamento de clase. Estes per
soeiros -Castelao, Villar Ponte ... - son membros dunha-peque~ 
na burguesía jlustré,!da, reformista .e pr:ogrésista,_ que se sentían ·-
identificados eoa república portuguesa, onde vian refrexados · 
os seus iqeás políticos de clase. Os contactos culturás -de per
soa a persoa, escasamente institucionaliz.ados anque así_se pre
tenda ho.xe- trasladaban á. lingua aquela so ridaridade pol(tica, 
pere ó nivel sobretodo de declaración, non a nivel real. E cu
rio~o que os lusismos na escrita de -Castelao señan t~n. escasos 
·senda como debfa ser un bon leut.or de Portugués. Lusismos, 
por outra baflda, millar esplicados p~lo ·diferencfali.smo, quEl 
era o que profesaban estes persoeiros. na practica. .. 

2.- Di López-Sué,vos (L.S.) que o problema ne franquismo 
era resistir a agresión lingüística, e que hoxe as cousas son 
"na!guns aspectos bem diferentes"~ Hen diferentes. pergunto eu 
en qué. Acaso a autonom ía e a tlemagóxica cooficialidade cam
bean as causas? Ta lvez o ,absu rd o 1ieito, dh:ixMo a desprestixiar 
o .Galega · cómo superfluo, de1 pub licacións ofici~s bilingües, 
c.ambea algunha cousa? Nlon é d~fond ib le a teoríá tje-que _o Qa
lego tén avanzado cualitat1ivam1ente 1101 seu status ·porque se re
valorizara un pouco· de ntro de capas sociás antes monolingües 
socia~mente que ago ra ridículas b Íli lillgü izan un tanfo, nen por
que Fernández Albor ta le un pen~so Galego no Parlamentiño. 

Pero é que ~a abonda de autoproclamados pontífices que dei
tan ó seu redor pauliñas e escomu.ñóns. Aquí non cómpren 
papas~ nen polacos nen do Ferrol, que veñan coa sua ir:ifalibili
dade espulsarnos da Gomunidade dos crentes. O señor López
.Suevos l")!'!n siquera é orixinal, pois esta tese é teimosamente re
petida polos ·seus co-s·ectarios lingüísticos en canto abren a bo
ca -cousa ·dabondo frecuente. Da mesma mai:ieira (se de facer 
afirmacións se trata) un "isolacionista" coma min podé dicir 
que o·s lusistas están pagos polo ouro da CIA pra r~bentar des
de dentro o avance da norma-lización do Galego, ou prá intro
ducir u~ novo complexo .que sustitúa o auto-odio verbo dÓ Algo cambeou, efect ivamente, mais nen con moito tanto que 

nos lev!;:f a cantar prer:riaturas e pj1~ri cas vitoir1as e falar de pasar 
a un estadio "superioir" na !o itta. Se LS o dLilltdd~, propóñ-o lle 
unha volta, supoñamos, p~J'o Monra~o e,' v~r ,á como obreiros e
mariñeir0,s ~spañolizan os seus f i11os -i ncluso onde hai alcalde 
.nacionalista-. Se LS :e os demais lusistas errtenden ,que xa o 
probléma non é o de .imbuír nas clases popuilarés o lume da re
sistencia, se pretenden qu.e o.s lean no Brasil sen dar prioridade 
ó Morrázo, ó. s·arbanza, á Terra Chá ou a Vigo, daquela é qu~o 
seu problema está en ter 150 millóns <;le leutores "potenciás". 

. Español. Abónde.lle a LS saber-que el é ñacjonalista -se o é
. e déixenos ós demais en paz, pois. intentos ·coma o de asimHar 
"isolé\cionistas"_ con AP ( uga!egos coma nós'1 merecen un pos
to de .honra no museu do ridículo. 

Sé ese é o seu prob lema, escriban en Portugués e ,pu.bliquen en 
Rio ou · Lisboa. Se escribuer:i algo interesant~, ó millar cqns(
gueno. O problema naso sigue sendo res istir. 

3.- O principio do cuarto parágrafo do seu artigo tal LS 
.unha afirmación q.ue . por primeira vez (e última) 11.os · recor~a 
que quen -escribe é marxista '~a vida é contradicióm". Mais a 

· esperanza que podiamos ·ter de ser iluminados despois de tan 
rotunda afirmación esnaqu(zase no incrible ir:itento de concre
tar a contradición -nacionalismo/españolismo no terreo da lin
gua cunha asimilación nacionalismo-lusismo e españolismo~ 
arredismo. O sufrir -esta firmació'l ridícula, infantilmente ma
_njquea, indemostrable e insultante, amosa lien ás claras o ta- _ 
lante franciscano óos que entendemos o Galego como lingua 
i ndependente. 

Recolfendo o refrán, talvez fora millor facer óuvidos xordos. 
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· 4.- Decir que o isolacionismo (como LS nomea as posicións 
que parten .'cia consideración do Galego como idiorna) espresa o 

__ "conti/iacionismo t1'pico da peqaena burguesia" e tén como 
raíz o "complexo do colonizado" recórdame a parábola btbli
ca do lixe no ·olía alleo con v.jga no propio. Qué maior exem,
plÓ do complexo do colonizado ca ter que estears~ no Portu
gués pr·a xustificar o Galego? CÓmpre recordarllé a LS a frase 
de Castélaó· ·r.elativ:.a ós homes pequenos que precisan patrias 
grandes? . 

Afirmar que os "isolacioni~tas'' ternos a "idea de que non 
podemos valer-nos por nós mesmos" bate toda.s as plus-marcas 
do cinismo. Non será ó . rovés? Non será que ós lusistas teñen 
que estearse pra non se sentiren mareados . no "irmán maior · 
Portugués':? Estes amigos lusistas relembran aqueles cativos 
que cando na escofa levában unhas labazadas dic(an !'heillo 
contar a meu irmá~n~ que é. máis fo.rte ca ti". Este_s amigos lu
sistas parecen crer que no mundo non pode habe-r máis ca gran
des entes lingüísticos, e en canto escoitan talar do Español dos 
300 rnillóns ('Ja será algo menos'1 teñen que quitar a conto os 
seus hipotéticos 150 millóns: a sya "lusitanidade" pra opoñer á 

"hispanidade". Terán que razoar sempre no terreo do inimigo? 
Terán que pregarse ·decotfo ós esql:Jemas imperiás? Non son ca-

. paces de centrarse na concencia ·do seu pa(s? Han de refurxiar
se no claustro materno da sempiterna "área galf!ico-lusa-africa- ~ 
no-brasileira'? Teñen un auténtico complexo de colonizado e 
son _incapaces de contemplarse no espello da sua orgoleza e ver
se colectivamente como somos: unha pequena nación que as
pira á independencia é a sobrévivir. 

5.-0s amigos lusistas teñen tamén outras teimas. Unha de
las é a das "posibilidades insospeitadas" da ditosa área, que ó 
bon visto moito nos vai axudar coa sua simple esistencia. Con
viña que lembraran como en Puerto Rico o grande idioma dos 
300 millóns é oprimido e recúa perante do 1 nglés colonizador, 
sen que lle vallan os español-talantes de México nen da Arxen
tina, senón en calquer caso -se algo lle val- a resistencia do 
pobo portorriqueño. Os amigos lusistas esquencen que a li ngua 
é '~compañeira do imperio", ou seña, da forza, do poder. Esta 
vella e clara verdade, formulada por un ' que non era precisa
mente noso amigo, indícanos que só o poder polít ico galega (a 
independencia de Galicia, pra falar sen metáforas) será capaz · 
de garantizar realmente a pervivencia da nosa lingua e da nosa 
cultura. 

._ 6.~ A teima de que o lusismo "dignifica" o idioma é outro 
achádego verdadeiramente engaiolante. Eu non percibo como 
e por qué grafías estrañas ó Galega como nh ou lh -non his
tóricas, fagan o favor, que medra o nariz- son dignas, e ind ig
nas as outras. Non concibo por qué un determinado sistema de 
acentuación gráfica dignifica ou avilta unha lingua. Non alb isco 
por qué a forma amáveis (que nunca esistiu en Galego, acór
dense de Pinocho) é- máis digna cá forma enxebre, popula r e 
documentada históricamente de amables. A min, e perdóenme 
os amigos lusistas por tan poucas luces, paréceme dentro da 
miña ignorancia que serán dignas en Galego as formas galegas, 
e que as formas que non son galegas estánlle ben ó idioma do 
que proceden, pero en Galego son badocadas. 

Moitas cousas fican· de dicir, evidentemente, mais eu, con' 
permiso de López-Suevos e de todos os lusistas, xente am iga 
pero dabondo liosa, gostaría namais pra rematar de facer unhas 
cantas afirmacións a ver se hai sorte e quedan claras dunha vez, 
sen ánimo dunha polémica á que -xa sei-·son riloi afeizoad os. 
Velaí van: 

a) Moitos que entendemos que o Galego é unha lingua inde
pendente (irmá ·do Portugués non o negamos) somos patriotas 
independentistas, e estamos -polo menos este que firma- moi 
cansos de que pretendan desprestixiar as nosas teses en canto á 
lingua alcumándonos "españolistas". Se non teñen argumentos 
lingüísticos contra as nosas teses, é problema seu, amáñense 
como poidan, pero non aldraxen a ninguén. 

b) En todo caso, é dubidoso nacionalismo, ou cando menos 
de moi determinadas connotacións de clase, o que precisa 
apoiarse pra xustificar a sua esistencia no irmán máis forte ou 

.no _papá boseador. 

c) E moi ilustrativo reflesionar nas posibles concomitancias 
do atlantismo risquiano coa teima lusista, E tamén, noutro pla
_no, na sustitución da concepción do Galega subordinado -ó 
Español pota do Galega subordinado ó Portugués . 

d) E moi lamentable que pra defenderen unha teoría os lu
sistas pretendan que a realidade cadre con ela e onde non cadre 
desformen a realidade, inducindo ós leutores da sua moi abon
dosa musa a creren que certas grafías ou morfolox(as foron ga
legas cando documentalmente se pode proba~ que nunca o fo: .' .. 
ron. 

. e) E penoso que algúns nacionalistas contribúan .a desviar a 
atención dos ve~dadeiros prot.;>lemas cando estamos tan necesi 
tados de facerlles frente. E penoso que algúns nacionalistas es
teñan contribuíndo, en nome dunha teori'a sen base! real, a fo
mentar o _complexo de inferi9ridade do pobo gal ego: se xa non 
somos .españós de segunda, .señam9s portugueses de segunda. 

f) E cu,rioso que algúns lingüístas, eh troques de investigar a 
lingua galega, erixan o .dicionario portugués en remedio de ·to· 
dos os males e en emparo de todos aldraxes. Será que inyesti
gar seriamente nunha lingua dá máis traball~ ca ergu~r teorías? 

g) E triste que o Sr. López-Saevos, que sen dúbida aínda tél'.l 
moito que aportar pra unha vis·ió_n marxista-da economía gale· 
ga, se met.a a lingüísta, onde cultiva o máis aquilatado id~ealis
mo e o apriorismo máis acientífico. 
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da terra e do mar 
RepoVoacións fOreStais ~de interes 

Este artículo é a continuación do publicado' a pasada semana SOQOr dos montes galegos. Como 
xa explicamos, unha das funcións máis improtantes do monte é a de producir a madeira que logo 
será matéria prima para moitas indústrias (celulosas, taboeiros, aserrios, moblerias ... ) 

Nos nosos montes non ternos espécies ventureiras que sexan interesantes para as indústrias da 
madeira . . Ternos, iso si, algunhas árbores no beis ( carballo, cerqueiro, faia, castiñefro) pero en pe-. 
quena cantidade, moitos deles moi atacados de doenzas e case todos de ~oi má feitura debido ao 
xeito de aproveitalos: fóronse tirando os mellores e deixando os peor feítos co que se produciu 
unha dexeneración na representación destas árbores na Galiza. · · 

Portanto, a repovoación dos 
montes galegas con espécies de 
fóra parécenos necesária se te
rnos' en conta o estado das ár
bores naturais e a necesidade 
de poñer a producir os ·nosos 
montes (o sector forestal debe 
ter importante peso na econo
mía galega). Xa hai tempo que 
os campesiños galegas come
zaron a plantar piñeiros do 
país (pinaster) nas suas terras. 
Máis tarde, os serví cios fores
tais do Estado repovoaron 
moitos montes galegas con 
tres espécies sobar de todo: 
piñeiro do país, piñeiro ameri
cano e eucalipto. 

As repovoacións que se fixe
ron até os tempos actuais, tan-

. to pola banda da Administra
ción como por empresas e la
bregos, fixéronse na sua maio
ria coas tres espécies citadas, 
fundamentalmente por tres 
razons: son árbores, en primei
ro lugar , que poden viver ben 
nos nosos montes, nalguns ca
sos moi emprobecidos polos 
incéndios. En segundo lugar, 
pódense cortar aos 12-35 anos 
de ser plantados e, finalmente, 
o establecimento de indústrias 
de transformación da madeira 
destas espécies na nosa terra. 

Se a repovoación dos mon
tes galegas foi importante en 
tempos pasados polo vergo
ñento estado no que se topa
ban (lembremos que, segundo 
o Catastro do Marqués de En
senada en 1752, o 92 por cen
to da superfície da província 
de Pontevedra estaba cuberta 
de matox~s e só o oito por 
cento tiña árbores, incluíndo 
nesa porcentaxe as repovoa
cións que se fixeran), hoxe ta-

mén ten importáncia -xa que 
non J~hemos esquecer que 
aínda Ja cuarta parte do terri
tório galego (unhas 750.000 
hectáreas) está coberto de to
xos, queirugas e carqueixas. 

Polo tanto, a repovoación 
forestal en Galiza debe se
guer pero cun cámbio impor
tante de política que debe to
car, entre outras causas, e eleí
ción de espécies a introducir. 

AS CONIFERAS 

Ao piñeiro do país podémo
lo considerar xa case bravo 
aq ui; ten interés nas terras 
areosas de orixe granítica so
bar de todo, hai pouco topou
se unha doenza que o ataca 
despois de facer lume no mon
te e que pode facer estragos 
nesta espécie se non se pon re
médio. Pensemos que é impor
tante comezar a repovoación 
con várias razas desta espécie 

que sabemos vai moi ben nal
- gunhas comarcas nas que fo. 

ron ensaiadas. ~ 
O piñeiro americano, do 

que hai masas en Galiza e ta
men na beira Cantábrica do 
Estado, é unha espécie que 
medra axiña e ten un interés 
moi grande para as ind ústrias 
de. celulosa e taboeiros, mais 
debemos ter presente o mal 
d-a "°banda roxa" que hai anos 
ataca producindo unha merma 
importante na sua produciqn 
e non é posibel; económica
mente, a loita contra ela. 

Cremas que dentro deste 
grupo hai outras árb.ores que 
teñen interés para Galiia. Por 
exemplo, un piñeiro de Amé
rica do Norde, o pinus contor
ta, pode ser de · utilidade para 
sacar rentabilidade a esas bra
ñas, frias e ventosas, do litoral 
norde da nosa terra. Tamén o 
abeto dougla~ é unha espécie 

UNHA RADIO CON ~ARCHA, 
CON GANCHO 

. . 

:norteamericaria que medra-bén·" -·/yptus, alguns de medre abra-
en Galiza sobor de todo, nas ioso neste país, deben seguer 
terras altas ·.(pode- sufür 'dos adiante. Coidemos, sen embar-
2.000 metros) sem,pre que ha- go, que estas repovoacións han 
xa humedade no ambiente e . ser pensadas a modiño _e ben 
non teñan sítios moi azouta- planificadas. 
dqs ·polo ár· forte. As boas to- .-.r¡ · Ade-mais do -eucatyptus g/o-
radas desta· árbore · páganse a bulus, .que podemos conside-
80.000 pesetas o metro cúbico rar que foi o único empregado 
e debemos ter en canta que · aqui· até o presente nas repo-
medra axiña naJgunha das suas voacióna, hai outras espécies 
razas. <leste xénero que deben ser ti

das en cantas. O eucalyptus 
Nesta -espécie é moi impar- regnarís , pode vivir no litoral 

hnte ·t:r en cont~ -ª~ _ o.rixe~ - · galega· subindo algo máis en 
que se mtro?uc:en xa que du~ altitude que 0 globulus x(que 
nhas procedencia.s a outras-P,ai · . · t _ .ma'i"s.o -frio téñense me-

d d. f , . . . d , ,., ~~S!S e , 
gran. es 1 erenc1as_ no me _!e e dido crecime.nto de 12 milime-
p.o~ 1~0_, no centro forestal de · tros de diámetx_-G -~:00 - ano, ou 
Lourizan estase ª e~tudar 0 cinco metros de alturá en 15 
que ocurre nas parcelas de en- T 

meses;· ;-pero · xunto con este 
saio repartidas por to<;lJ!. a nq~, .,_ moito medrar, hai que stiliñar 
ción, cunhas setent·a :'r#as 6u 

que é moi ·sensfbel ao lume e 
procedéncias da espéde, ~o fin - nori volta a afillar. 
de pescudar cales son·. 8$ que En lugares moi fríos, do in-
van mellar para aquí. terior .de Galiza por exemplo, 

O pino silvestre,.-;que-é ven-
tureiro noutra5 partes do. Esta- , estah_s~ poñendo o E. gigantea e o E. dalrympleana. O pri-
do, chantouse algo rras partes meiro .é unha das árbores máis 
altas da nosa terra, peró -con 
maos resultad os: ~ ni ad e ir.a de~-. grandes do mundo. V ai ben en 

terras frias• e altas, sempre que má calidade e p9uca resistén:. 
cia á neve e ao ·vento, Posibel
mente se deba isto, en parte, a ; 
·un erro na eleición de · raza. 

OS EUCALIPTOS 
" 

-Aín<la q-ue non somos, des~ 
de logo, partidários de que Oa"' 

· liza ,se convirta nun eucaliptal 
pora·:J:monotonia. que. represen-

-_:·t~ ~e polo perigo de ·incéndio .. , 
forestal que supoñen ·as masas 
destas espécies pirofitas, rion 
'podemos compartir ._ as · ideas 
ecoloxistas que consíd.etan a 
estas árbores culpábeis de to
dos os males do· noso rheio ·am
biente. 

Dado que xa haf estudos sé
rios sinalando que os éucalip-~ 
tos non teñen sobre chan;.flo
ra, microbioloxia e mesofauna 
os efectos degradantes que _al
gunha vez s~ Hes opuxerQn, 
pensamos que as repovoacións 
con árbor~s do xérn~ro euca-

non haxa moita seq uedade, 
afilla mal, aínda que é sens1bel 
aq lume, nace ben de semente 

- tras del. Hai que ter en conta 
- que hai algun tempo apareceu 

nesta espécie unha -doenza, 
-. 'causada por urt"fungo do xéne- · 

ro matocytis que mata as 
plantas cando son ·novas. Por 
outra banda, 9 E. dalrymplea
na tamén é res_istente ªº frío e 
bastante á sequerlade, ademais 
de presentar a característica 
notábel de ser o único eucalip
to de terras frias que afilla 
ben. 

A próxi.ma· semana irnos ver 
de fala:t das árbores de folla 
caideira, carballos, faias, bi
d ueiros que son susceptfbeis 
de ,aproveitamento e doutros 
temas sobor do aproveitamen
to racional do monte en Gali-
za. 

COLECTIVO LOURIZAN 

CON· IDEAS 
. IVEN CONNOscol 
-- Estamos, na .. Onda Media en 1:224 Kcs/S, 

e na Frecuencia .Modulada · en 87.,8 Mhz 
POR UNHA :RADIO MAIS NOSA 

Radio Popúlar 
. DE VIGO 
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Deste material case ·non pagou nacb a empresa MYPSA. Alguns tubos ·xa~foron ''soCializados" por veciños avispa
dos e en. Trasmiras espera() que alguén .queira ·usalos para rematar a obra encetada. 

A diputación e a Xunta anunciaron ben vis11>cl e eleitoralmente as o~ras ' 
nos . .munidpfo:s ourensáns. Agora, e desde 1980 como ne.ste caso, aínda fai-

. .ta obra por facer9 de.spois do que poq~ ser unha boa estafa. 

MYP~A abandonou na~ sua fu~ida moito material Ourense •adiante,. al
gun con letreiro de propried.ade e ~odo,. como, esa .sipal que parece marcar a 

, cantidade ~e millops que voaro~ co xerente. 
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As empresas. da construción 
da , prpyíncia · ourensá tiveron 
os seus .problemas coa Diputa
ción por ' ~ulpa -de conced~r es
ta . as o.b:ras á en;ipresa madrile
~a. Xuramentadas, ou · pouco 

. menoi, . fixeron moi pouca re
baixa e nalg,uns casos nengun
ha,' na ·puxa por ver quen leva
ba a co.ntrata. ,MYPSA baixou 

·.a un. 10 por cerito segundo. as 
obras e levo unas todas. · · '· ... -

.A MECANICA DO NEGOCIÓ . 

' 
Segundo fontes próximas .. á 

institución interesada, a mecá
nica que seguiu MYPSA para 
levar cartas e non pagar, foi 
bástante' enrevesada. En prin-

. · c{pio parece que a empresa ti
ña os seus problemas en Ma
drid ' e para solventalos veu en 
Galiza. 

p{ixando á baixa, como xa 
·dixemos, faise cos contratos 
da Diputación e comeza as 
obras. Se ben a CorpOración 
Provi:ncial ·non pensa así, as 
empresas ourensás desocnfian 
de quepo.ida levar adiante tan
to volume de obras sen persoal 
nen máquinas, pois nada .djstq . 
trouxo MYPSA. de Madrid. 

Os ·suministradores de mate
riais, ao comezo. e presionados 

· polos om;ensáns · .négan~elle a 
dar ~aterial para lago iren ce
d endo pouco a 1muco e:q vista 
de qüe p·agaHa'. b'én e p'o.ntual. 

· As primefras obras sdcó.unas" . 
ben; ,pero en 1981 cedeu un· 
pouco no seu ritmo·, o quemo
tivou 'que fora . comezado" u'n 
expediente.· Este non füi adian 
té gráciás a que ·no verán déuse 
un batazo e. os frabalÍos adían- · 

' ¡ ..4- ' 

taron. 
. . ' 

Pouco .. a poqco, foi deixan~ 
, , . dp .;de : paga,r a.os pro vedo res, 

.aos obreiros' e aos que lle tiñan 

"'· 

.PLAN. DE OBRAS PR 

Unha n~va for~a ·ae colonización ~cdn· 
província de· Ourense é tivo o seu ésttal· 

Ponchón S. A. abandonou as obras que tina 
Uxio Sarkozy Piqueras desaparecu, Iev 

A empresa Montejano y Ponchón S.A. (M~ 
e nun determinado momento tivo iJea <le 
1980 e 1981 contratou entre 35 e 40 ob.r. 
por un valor duns 150 millóns de pesetas 

. província, desde Baltar á Merca, p 
A estafada non foi a Diputación, que salvo 

os moitos prov~dores que de MYPSA se 

a maquinária en aluguer (mes
mo. se fala dun de Verin que 
pofo aluguer da ,sua retro-e.xca
vadora ten sen cobrar perta 
dun millón de pesetas). Por fin 
a mediados de xaneiro desapa
rece o xerente" Sarkozy Pique
ras e as obras Íican paradas e 
algunhas sen comezar siquera. 

UN BANCO DETRAS 

Cando a Diputación deci
diu entregadle a MYPSA os 
contratos, tivo que buscar in
formes sobar da solvéncia da 
empresa coa que se compro
metía. Segundo parece un ban
co "popular" foi un dos encar
gados de dar bons informes da 
empresa recén chegada a Ou
rense. 

A través do Banco Popular, 
cobrou todas as certificacións 
xa que MYPSA endosábaas a 
este banco e a entidade credi
tícia encargábase de cobralas 
na Diputación. 

Hai un rumor, e que nós sai
bamos no.n pasa daí, que di 
que Montejano y Ponchón S.A 
tiña débedas co devandito ban
co "popular" e asi poido paga
las. 

· ·. MXPSA noir presento u, que 
se saiba, n~n suspensión de pa·-. 
gos nen expediente de crise, 
nen moito menos o de·quebra. 
Por otltra banda tampouco hai 
novas de que os acredores (e a 
algun débenlle máis de oito 
.millóns de pe~etas) teñen .feito 

·.actuación xudicial algunha. 

O C.ASO-EXEMPLO 
DE TRASMIRAS 

Trasmiras é un município a 
médio camiño entre Xinzo de· 
Ümia ·~ . o alto das Estivadas, 

alto onde remata a comarc 
Límia. Ten arredor de 5. 
habitantes, quizais meno 
ten todos os problemas 
poida ter un município agn 
la. 

As pistas inter-parroquia 
a traída de augas, xunto e 
cantarillado son alguns d 
problemas máis sanguentos. 

MYPSA puxou, ¡có 
non!, palas obras <leste m 
cípio e chegou, segundo al 
concellal daló, a baixar un 
por cento do algo máis dos 
ve millóns que valian ale 
rillado e traída de augas. 

As obras levaban un ri! 
bastante aceitábel, co de 
to das augas xa cáseque re 
tado e a maior parte dos tu 
colocados, igual que os do 
cantarillado. 

Pero hai algo que non caa 
Se se ve o depósito, que 1 

unha base dun ancho de 1, 
metros de formigón e on 
foron gastadas várias tanela 
<leste material, hai que pen 
xa que non só o preuposto 
pequeno senón que coa ba' 
de MYPSA ficaba en nada. 
que engadir agora que son 
to de 12 q uilóm~tros de tu 
ria para a traída de augas e 
tro tanto para o alcantariU~ 
e o uso da maq uinária n~ · 
ria. Per riba están as necesár 
obras das fosas sépticas de 
radoras entre as liñ as de ~le 
tarilla e o rió Límia. 

. Os materiais están agorar 
cadas povo adiante e mes 
xa fixeron desaparecer u 

trinta tubos de alcantarifl~d . 
case un camión de area"da 0 

ra da estrada. Por outra b'an 
un pouco de murrullo q·ue· 
bia no mesmo lugar foi c~sca 
polos veciños ·que asi evita 
unha lameira· na boca du~ 
miño . . · 
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ota;,·sen eriganos autonómicos, ·dense 1.Í~· 
e xaneiro c~ndo a empresa Montejanó y 
ás . ~oa Diputación Provincial e o seu xerente 
poñer, perto de 40 millóns de pesetas. 

vó -está- estableci<la en Madrid até agora 
para a Diputación de Ourense. Asi, entre 
e Obras e Servicios da devandita entidade 

tis con localización dos traballos en toda a 
r Pifior de Cea ou Castro Caldelas. 

" . 
" . 
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a, senón que os que saíron perdendo foron 
ecánica foi domáis orixinal que se deu. Esta obra, para un regato de. auga que non ten un metro. de ancho; está:tamen noutro camiño que está a medio 

facer, entre Baltar e Cualedro, no lugar de Gudin. Mal irnos, tirando asi-cos cartos. 

o Axuntamento non saben 
a do que vai pasar, nen se 
en .que pagar eles o pouco 

falta para t an necesária 
a ou se vai ser a Diputación 
ue remate os traballos, ad
icándollos a unha nova em
a. Agora mesmo hai cami
enteiros levantados, lamei
que haberá que eliminar, 
tos como os do entronque 

traída de augas co depósito 
son un perigo para os veci
Non sabe ninguén qué vai 

er que facer, e haberá que 
rar a un novo pleno da Di

ación. 

lguns concellais do povo 
úrannos que MYPSA só 
ou 1,8 millóns, mentras 
fontes próximas á Diput a-
aseguran que falt an por 

ficar 7 ,4 millóns de pese
A suma está próxima ( 9 ,2 
óns) ao que se fala do pré
a subasta. 

O DIÑEIRO? 

fontes anteriores sinalan 
MYPSA terá unhas q ui~ce 
s paralizadas das cales sete 
en parte e o resto na sua 
lidade. Das que contratou, 
atou totalmente entre 20 e 
~epartidas por toda a pro

c1a. En total ten cen mi
certificados e pendentes 

Chamamos a MYPSA, a 

Madrid , por ter as suas decla
racións, e no teléfono que "in
formación " nos deu, non res
postaba ninguén a nengunha 
hora. Pode ser- que teñan pou
ca xent e a traballar e o luns 
dia oito non cadrara que hou
bese persoal na oficina. En 
princípio, pensamos mal, por 
aq uilo de " acertar". 

Na Diputación pouco saben, 
áparte de ir pensando xa en 
como rematar as obras despois 
de que Sarkozy Piqueras desa
pareceu sen deixar rastro tras 
del. 

Dos obreiros que non cobra
ron pouco sabemos, xa que es
tán ciscados por toda a xeogra
fia da província, pero do que 
si sabemos é que alguns pro
vedores como " Canteras Gra
nít icas" débelle MYPSA máis 
de oito millóns de pesetas de 
material de grava ou murrullo 
con destino ás obras do POS. 
Este non é senón un dos vá
rios acredores, quizais un dos 
que teñen maior cuan t ia de 

. diñeiro por cobrar. 

O QUE PERDE A DIPUTACION 

Como xa dixemos anterior
mente, a Diputación- IÍ!:m é_ a 
estafada -neste asunto, mais vai . 
perder algun diñeiro co'a asun-· 
ción dos novos presupostos. 

Así, dos aproximadaménte 
sesenta millóns que .valen as 
obras senfacer, e tendo en 
conta que a empresa madrileña · 
rebaixou entre un oito ·e un 
dez por cento o pr~cio orixi
nal de saída na subasta das 
obras, a Corporación Provin
cial pode perder ag~ra entre 
cinco e dez millóns de pesetas 
polo sobreprécio dos custes 
derivados de que os contratos, 
na sua tot alidade, son de 1980 
e 1981. 

Segundo fontes <leste orga
nismo, : as obras van ter solu
cións diferentes segundo a sua 
cualidade e a situación actual. 
Estas van desde a simple adxu
dicación directa a un.ha nova 
subasta con précios actualiza
dos · e roáis as colaboraciÓIJ.s 
cos Axuntamentos afectados 
cara o remate dos traballos. 

XOSE CURRAS 

-
Este é o cadro de obras que están por rematar na provincia 

ourensá, tanto as que están comezadas como por encetar. A .bei
ra do lugar ou do municipio figura a cantidade en millqns de pe
setas, q.ue son ·o que falta por facer. 

sesenta. OBRAS COMEZADAS OBRAS SEN COMEZAR 

mecánica da presunta es- : .1 . . · . . V1 armo Fno . . ... . · .. 4,70 Ramiras . . .... . ..... ~ . . . 6,80 
era a de darlle· confianza · ·. · . · · · · · · 
provedores para logÓ ~ ir "· Trasmiras ...... · . . ... . ... 7 ,40 A Merca . ..... . ..... . . .. 4,60 
~ando pagos tanto a eles . Baltar '(c. :veciña1) ..... : ... 1,60 Piñor de Cea ..... .. . ..... . 4,90 
o aos obreir~s. . ,. . : .'· . M:aside (_~·· L_o.us'cdo) ....... . 1,30 Barbadas .... . . . .. • . . . . . _ .5 ,SO 
. .··. : .: Vilamann ... ... . · ....... . , .0,40 San Cristobo de Cea .. . ..... 5,30 
I , dos cen mi,llóns q~e · co-, : . · Vilatna:rin ..... . ..... ..... 0,~8 Vilamarin ............... 5 ,40 

u, presumibe.lme.nt e están .,Porquera .· . .... . . / . . . : . .. .. 0,30 Castro Caldelas .. . ....... ..S ,70 
eu b I ··. . . · · · . . ... · ~ ?. so uns 4Q,, "q~e ·son . ·: .' .. .'J.'.otal .. . ~· .. _ .. ., ... 15,7.8 Maceda . .. .. .. . ..... .. ... 7 ,40 
, ?· m~1s ·da · po·rcentaxe de < .. ' ·· .. ,:- : : · .. ·,· _, · · 6 

!11 
• . .. . H , , • ·~ • • Total . ... . ... . ; .. . 45', 

cia que estas:O.bras teñe'Íl· · · · · · '.:- . .,:: · ·. · · : -· 
ca · ·· ·· · 
b ·~ais dun. 25 pqr, cento) CERTIFICACIONS XA PAGADAS 
reiros, .que se. saiba., non 

11 carta de despido nen sa
o que van facer-. 

Apro~imadamente, 100 millons. . : . 

. REPóRTAXE GRAFICA: SANTI VI LLAR' 
~sta zanxa foi aberta perflño do ,depósito de augas de trasmiras. Leva. 

· ;xa pertb de dous meses neste estado e non hai visos de que tencionen co
rrexir a: .. obra para rematala, e -que non caia ninguén dentro, que pola zona 
aínda ·vive bastante xente e mesmo hai unha nave industrial. 
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NACIONALISMO, AQUI .E AG~ORA 
CLAUDIO LOPEZ_G~Rfl 1 DO 

A adv~rténcia ferroviária, "Cuidado, um trem poqe ocultar -
.outro", é transformada, ironicamente, por F. Miterrand no seu 
. último livro, referindo-se ao · PSF, .em: "Cuidado, um d~bate 
p~de ocultar outro". · : .- -__ . _ · · 

Tal expresóm pode-se aplic-ar,-cb mesmo' acérto, a alguns dos· 
intentos de polémica emergentés ño .ho$ctpaís. · - -. _ 

üuestons como a constrw;:om éfo -~ocialismo, que oferece in
mensas lagoas. teóri'cas, nom é' 'éon~l~le(a~a '.·por , rienf1umha das 
for~as da esquerda,' como a obra· du-m .,,sÓ_ pafti_do, n~~m sequer', ... 
du.mha soa clase. ~firmar o cont~ário, implica ignor~nda ~u --
tergiversa9óm. ,. ..- · ·.,: . , - , · 

Esg~lmfr o termo independenc!a, cando n'o_~:aocument6~ ~e ' 
"todos os p~rtidos na~jonalista·s·'defende'1e a sobe:rahia náci~n_al, ·· 
e contempla-se a -autodetermina<;:óm como üm tjireito ... perma~ 
nente 'á· l·é~~ das .fór.~ulas feder~is qüe articuler;l."a ,sol-idaridade 
~ntr~ . üs-poyqs_; ñ9ni- cieixél d_e ,· s~r_ u.m;hª-:Hivol:i:d~Fte(. _:, ,' . .. . 

Califiéa'r .d·e' obsesiva a cóntroversia ñadóna-i-fomó' V.ersus es
panholis~o, que nom é senom a rea9óm defensiva do_ naciona
lismo galega frente . ao nacionalismo imperialista espanhol, es
quec'eñdo que as forzas objecto de tal acusa96m actú~ror:i ern . ' 
-inumeraveis' '6-'cas'ións, conjuntamente com partidos espanhoi's,~ 
como MC e, LCR, res~lta injusto' e tendenci'oso.· · "é 

Atendo-se aos 'documentos 'oficia is aprobados nos· respecti- · 
vos congresos, nom cabe a menor dúvida da e*isténcia de bases ' 
objectivas pará a criac;:óm dum frente nacionalista,-q'ue poida, 
inclusive, actuar tácticamente coas forzas progresistas es·panho-
las naquelas reivindica9óns que sejam comur:is. _ . 

Mas, quem tem estabelecido ate agora as distáncias? Os na
cit1alistas, ou os que reiteradamence buscam a súa margica9'óin, 
mesmo renunciando á defensa das 1 ibertades dem'ocráticas, co-
mo aconteceu o 27 de fevreiro? _ 

Abonda con seguir o comportamento legislativo, municipal 
e sindical da esquerda co-participante na chamada Reforma po
li'tica para conhecer as súas -hipotecas; asi como a abdica9óm 
progresiva dos seus postulados dalgumhas forzas galegas que 
refugirom todo acordo com outros. naciona listas para poder 
oferecer a imagem de partido de ordem. 

De a( que o Grupo Mixto do Parlamento autónomo nom de
fina a linha divisoria .entre as duas facianas da Historia de Gali
za, nem sequer da de Espanha, pois tal como afirmou o repre
setante :do PC . río. Plenó do 4 de. Janeiro, os ·seus ' integrantes . 

-defendem projectos pollticos contraditorios, can·do nóm anta
gónicos. 

Os nacionalistas tenhem du'as op9ons: l'oitar pota hegemo- · 
nia das forzas políticas propias ou intentar desde dentro a gale
quiza9óm dos partidos estatais; ·ainda que esta.iexperiéncia só 
tenha demostrado · ate agora que o tránsfuga acába senda, co- · 
mo todo renegado, o mais fur ibundo inimigo da'qüílo que por ·- -
ter traicionado, necesita elimin·ar como permane'nte -testigo de 

. cargo. 
Esta vía, iniciada polo PSG, ·e imitada posteriormente por 

um sector do PSG, parece ter hoje un novo modelo · na conver-

- - . ""-
• ~ ..... , i • 

genc·ia E-IA-EPK,-que tanto interés désperta ém °Galiza, e·sque
cetlo es_é, misterioso tra$fundo de rel'a9ons entre o goberno e 
ETA-PM. . . 

A pretendida desfeita eleitoral do PSG en 1977, que nom 
foi tal se comparamos. os resultados oi::Jtidos cos do PC ou cos 
do· BNPG, limitou~se a um descalavro económico que enxuga
ria-se co tempo· a. pesar das novas ·confronta-,:on .; eleitorais. 
Nom obstante, líder-es do PSG, a pesar c:B ·~ue a nemhum lhe 

·pasara polá cabeza ó pacto honroso _co ?SOE, abandonarom a 
nave tras intentar, !nfrutuosarr,ie~te bota-la a pique, para ocu
par celerldamente a ponte de mando daquel. · 

Cérto que nas conversas pa; a'-um pacto limitado, ás elei9oes 
de 1977 exig irom a soberania '_(fo . PSG como único socialismo 
legitimo en Galiza, o copo das rÍistas e subseguintes escanos e 
mais a ocupac;:om do espazo eleitoral. O que nom se alcanza ver 
é que ganava o PSOE neste singular intercámbio desigual. 

E a pesar de que j(J nom eram políticamente, o que se pensa
va, incorporariam, co tempo, nas listas a_o Pcarlamento autóno
mo· ao sea Grande Oriente. 

A denomiac;:óm _"pesego''., entend-i_da -tradicionalmente como 
«mifüante do PSG", parece ter hoje umha nova acep9óm: 
meml'.fro-dumha sociedade poli'ticá de garant ía rec(proc·a entre 
persoas, militem 9u nom n~ PSG, EG ou PSOE. ' 

De nom· ser porque sabemos que política"mente ja nom som 
o que di'Z!'a, creriamos estar frente. a outra realidade galega co
mó a que solidariamente_ une a persoas, ocupem ou nom esca
nos do PSOE, U_~-D e .AP, ou a Delega9om geral do goberno em 
Galiza. 
. .o equivocad? seica foi no_n. "esperar contra toda esperanza" 

senom loitar co'ntra toda desesperanza, buscando um entendi
mento entre nacionalistas, por moi precário que fora. Prirneiro 
foi UG, boicoteada num principio desde o PSG, como probam 
as listas para o Senado e as muricipais para o concelho,de Vi
go, e asumida posteri0rmente cando os resultados norm forom 
os pronosticados. E cando, a ini_ciativa do PSG, tratou-se de 
supera·r o enfrentamento suicida entre UG e BNPG coa propos
ta de cria9óm da MFPG, da que se autoexcluirom PG e POG 
por razons diferentes e conhecidas, frutrándo -se asi a fusiom 
do último 'co PSG, sofriria-se o derradeiro embate mediante 
anúncio pagado ·na prensa, por quem demostrou asi nom ter 
outra conce.i<;:óm de-partido que a de oeana e clube privado. 

O entendimento entre nacionalistas, em boa lógica, devera 
ser mais doadó que cóas forzas espanholas, solJretodo em cir
cunstáncias que ja ·nom eram as de 1977. Erros,·cometémo-los 
todos, ma·s a inda nom revestirom a trianscendencia das rn nun- -
cías da esquerda estatal nesta etapa de transic;:óm. l: sem umha . 
prev'ia auto-crítica dos erros propios, norn é llcito defender 0 

pasado para condenar o futuro. 
Entre os conflitos do CFPG e o tiro de grácia á alcaldía da 

Corunha, (único feit.:i ' rPievante na trajectória do actual PG), 
entre a abson;;óm polo PSOE e a pretendida sateliza<;:óm polo 
BNPG, desmentida ate agora polos feítos, ainda ex istem nota
veis <;liferéncias. Como existem neste "mondo cane" da condi-
9óm humana, entre o can de cego e o can de presa, ent re o pa
lheiro sem dono, e o de pedigree. 

Os alcumes. e sambenitos inquis ito riais, própios do vi triol is-
. mo do pa(s, nom contam a hora de resistir frente aos verdadei
ros inimigos, para quem pasaron de "tontos útiles do PCE" a 
fament_os conversos, pseudo-nacionalistas, radical -nacio nalistas, 
nacional-católicos, social-demócratas, popul istas, satélites ou 
cans. Porque a unidade popu lar consuma-se na praxe e na base, 
polos cocinheir9s da Historia de Bertolt Brecht, e nunca po las 
piruetas d_ialé<;;t icas dos cúmios. Na situac;:óm actual ja no n é 
poslvel jogar ap cl§sico "vulpinari cum vulpis", raposea r cos r ¡¡~ 

posos. 
E se reconhec~mos o cámbio propio, teremos que admiti r 

que tamén se -f?p~da ~-,ar nos outros. Cada quem é livre de esco
lher o caminho e mesmo de équ ívocar-se . Será-a Histqr ja_qu em 
se encargue de mostrar o acerto das decisóns adoptadas. Nom 
condenemqs nos, un futuro que nom existe, como América 
antes de chegar Colon, porque o seu aplazamento "s ine die" 
depende d~ que se faga no presente, e as tenras pólas da jun· 
quira nacionalista ergueran-se umha e outra vez, tras o paso da 
enxurrada, para organizar o asalto ao céu, ate que por fi m de
sapareza tamén ese maldito ceu. 

CLAUDIO LOPE Z G ARRIDO é membro da Sec retari a Co lexiada do 

Partido Socialista Galega e parlamentário galega polo Bloqu e-PS G. 

N.D.R. 

O texto vaina normatíva reintegracion lsta. 

Léase i\J por nh e 11 por lh . 

ACRÓNIMOS E -XEOGRAFIA 
.E. G. 

Seria .de agradecer, se non fose .unsarcasmo"pedestre,o 
·interés do señor Pardo Cior'~aga ·que no arfículoJitÚlado;· .; 
"Unhas siglas históricas" ("La Voz de Galicia", 20-11982) -
manifesta a sua preocupación pala "razón e imaxe" do 
PSG en relación coa campaña iniciada por este partido en 
de.fensa das suas siglas e identidade. 

Certo 'que hai socialistas sen organización partidária, e 
tamén·no PC, no MC e, por pintoresco que resulte, poida 
que no mesmo PSOE, ·ai'nda ·apesar do xogo que se trai 
~o~ UCD,_ brincadei·ra onde xa non se levan nen chusgadas 
nen pases por 'debaixo da mesa, senón que se "consensa" 
con luz e taquígrafos. Desgr_aci ~dament~ a poténcia ideo
lóxica e a prepoténcia propagandística poden galgar mes-
mo por riba do. evidente. . 

_ Ocorre que ' t'ais socialistas, independentes ou ·n'on·, non 
,iniciaron unha campaña > teimosa e asoballaddra, por se 
apropriar das siglas do PSG como fixo o PSOE, coque a 
afirmación '.'Ós socialistas galegas somos "nós", "Cúxa'.·atri
bución nos n~_ga o Sr. Pardo Ciorraga, adquire "como. ·case 
todo o mundo sabe o significad r dunha aseveración parti
dária: o espácio do -socíalismo organizado ocupa-o en Gali
za o Partido Socialista Galega. E niso é · s~guro ·que coinci
dirán todos os que, sen pertencer ao PSG, se reclamen so
cialistas. 
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Mais o curto artículo que estamos a comentar non ten 
d~sperdi'cio; e así, á hora de réiv(ndicar o citado slogan pa
r_a todos os socialistas que víven e traballan en Galiza, en
gad~:: ' ~ben· sexan ga_leg9s ou da Mongólia Exterior". (Nas 
_citas corrixo ás faltas). · ' 

Certo que tanto o socialismo e o nacionalismo como 
causas e-o _PSG como orga_nización, contan entre os seus 
efectjvos con xente non galega. Ora o que nunca se nos 
ocorreria ·~ poñer como exemplo da auséncia. de discrimi
nación aos habitantes da ·Mongólia Exterior, denominados 
"m<:>ngoles", segundo é público e notório .. Sab(amos do 
exotismo do PSOE, pero ir dar cun tal território por vía 
do exemplo seme:lla tan desmesurado vindo dos modera
dos de. ofi'cio {e de beneHcio) que xa hai quen se pregunta 

· se existirá algun tipo de vencello cun ignoto SPME (Social . 
Partido -Mongol Exterior), ou se as altas non galegas do 
PSOE receben en canto fracción a denominación de 
"mongoles'', verba de -evidentes posibilidades pexorativas 
a 'pouc0 que se argalle nos sufixos. Na disxuntiva eu incli
no-me pola segunda tes.e . razonando por comparación: ao 
fin e ao cabo na UCD tamén hái uris "Xóvenes Turcos". 
Seguinélo o fio especulativo, aquí hai matéria cando me
nos para unha dúcia de artícu'los da série "Galicia autonó
mica" cando no.h para ·un estudo sobre a poli'tica ... "asiáti
ca", pero ...:..perdoe-se-me a cita- "eu son un home de ben 
e non debo contar o que nori sei". 

O escrito do Sr. Pardo remata coa afirmación rotunda 
de que non compren tirapuxas entre partidos socialistas 
cando nengun dos dous está no poder, afirmación gratui
ta, ou xogo malabar, que difícilmente pode agachar o far
qel do ANE, LOAPA, etc. Pero antes oferece como ámbi
to de discusión para dirimir estas e outras cuestións, en· 
tre outras institucións {que non cita) o Parlamento Gale
ga. Ouizais por iso o PSOE negou-se a que houbera Gru
pos Parlamentários con menos de cinco diputados, co ob
xectivo de deixar sen voz aós nacionalistas. As "discu · 
sións" con mudos serán sen dúbida brillantes e, sobreto
do, impunes. Case tanto como a seguridade de escreber en 
papeis que terman do que se lles bota e, pésie á sua feble· 
za·, por máxico milagra, aguantan todo. 

En fin, hai muitas cousas desagradábeis, pero ·unha es
pecialmente noxenta que é o cinismo. Con raz<?n dicia Ci
arán qÚe "nada máis odioso que o tonó dos que defenden 
unha causa, aparentemente comprometida, pero trunfante 
de feito, que non poden _conter a sua led(cia ante a 
idea do - seu truofo nen impider-se converter os seus 
mesmos pavores neutras tantas ameazas". 

Bon comezo .para os "aprendices de bruxo" do esta
rrecente "paradiso" alemán, a referéncia á legalidade dun
ha decisión xudicial -_sen distinguir entre 0 , ve,ncer .e o con 
vencer e negando, ademais, o direito á pr;ópria identida 
de.-
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Informe · 

Lemóniz, asuntó pendente 
. Vanse cumplir xa dez anos do com~zo dundos conflitos máis importantes de toda a recente histo~ia 
de Euskadi: a c.entral nuclear de. LeJilÓniz. _ . · 
História que non com,ezou coa morte do inxenieiÍ'o xefe, Ryan, nen cos atentados da organización armada ETA 
a Jberduero S.A.; senon que ten uns antecedentes moito máis escuros que están Clatado's en mil . · 
novecentos setenta e dous; niste ano, lberduero S.A. solicita a licéncia dentro do proxecto enerxético, . 
da creación dunha ~osta Basca Nuclear para a construción da central ao Alcalde de Munguía, . 
ao que se negou o citado axuntamento por ter calificado esa zona como rural. Nese mesmo ano a Dirección ~ 
Xeral de Enerxia concede a Iberduero S.A. a autorización para a instalació-n de .dous reactores nucleares ., ·, . 
de novecentos mcgawátios, na Cala' de Las Hordas (Lemóniz). Diante desta .presión · o Axuntamento · 
de Munguía concede autorización para o come~o ~obra~, con carácter provi~ório

1

• ·-~ 

MIL NOVECENTÓS 
SETENTA E TRE~ 

r 
se - debatir~ entre a vida e a mort€ 
até o catorce de xaneiro. Durante 
este tempo, sucédense moitedurne 
de manifestacións . esix-indo a líber: 
tade de David e a paraliz1ción das 
obras. 

MIL NOVECENTOS 
SETENTA E OITO 

Burdeos onde os ~raballadores por
- tuários, cordinados cos bascos, non 

~:.. o desc.argan .. Na -- noite seguinte, os 
· respoJ;lsábeis .do barco ._ traspasan . 

a carga ao "Loreña Tercero" que 
sen posvir rádio nen teléfono e se.rÍ
do engañados os tripulantes é des-· 
embarcado no muelle de Eunasa. 

O tres de xuño e co gallo do Dia . 
Internacional de Acción contra 

Neste ano lberduero S.A~ solicita 
autorización para construir en Eus
kadi tres novas centrais nucleares. 
Unha en Deva con dous reactores 
de mil megawátios, outra en lspás
ter coa mesma poténcia e tamén 
con dous reactores e unha terceira 
en Tudela, cun só reactor e unha 
poténcia de mil mcgawátios. 

Neste momento comezan a dar
se as primeiras mostras importantes 
da oposici.Íl popular, sobre todo en 
zonas como Deva ou Donostia. 

Varios miles de persoas asisten 
aos funerais na vila de Plencia 
do militante revolucionario basco, 
David .Alvarez, primeiro morto na 
loita contra da central. 

a Enerxia Nuclear, QS Comités Anti
nucleares convocan en- Tudela a ni
vel de Euskadi, p.ola par~liz~ción 
de Lemóniz, contra o Plan Enerxé
tico Nacionat e contra o Polígeno · 
de Tiro das Bárdenas., zona de Nafa
rroa onde está ubicada unha ha.se 
militar americana. Tras da festa a 
Policía e Guárdi<1: civil reprime ~os 
concentrados· caen-do morra. .Gladia 
del Estal, coñecíaa ecoloxista e 

tiv;i e un dc;:bate que· podia - d~s~m
bocá.r nu·nha consulta popular. 

O catorc~ de rrÍaio, os expedicio
. __ nários bascos ao Éverest colocan na 

cima unha ikúrriña co emble~a de 
-E"fA e a enseña antim.icka:r. 

MIL NOVECENTOS 
SETENTA E CATRO 

A Diputación guipuzcoana fai 
públ ico un comunicado consideran
do "contraindicada" a ubicación da 
central nuclear de Deva. Corría o 
mes de agosto. 

Mil novecentos setenta e seis: 
n~ste ano consolídase a Comisión 
de Defensa da Costa Basca non -
Nuclear. En xullo deste ano tamén 
se entrega á Diputación de Bizkaia 
un escrito firmado por cento cin
cuenta mil persoas solicitando a 
paralización do proxecto das obras 
da central de Lemóniz. O vintenove 
de agosto ten lugar a primcira gran 
manifestación popular coaasisténcia 
de cincuenta mil persoas nunha 
marcha de Plencia a Górriz. Come
zan a darse proibicións gubernati
vas para celebrar reunións informa
tivas (Munguía, Lekeirio, Ber
meo ... ) 

MIL NOVECENTOS 
SETENTA E SETE 

A Asociación de Veciiios de 
Munguía envia un escrito ao Go
bernador Civil solicitándolle o 

. respeto á • Leí e a proibición da 
continuaeión das obras. 

En abril saen expedientes admi
nistrativos contra dos axu ntamen
t?,s d_e Lemóniz e Munguía, deci
s1on impugnada pola Comisión de 
Defensa da Costa Basca non Nu
clear, ~ diversas ~ntidades como 
o Coléxio Ofic'iai de Arquitectos 

1Basco-navarro , asociacións de ve
ciños e fam11ias de Bizkaia, grupos 
de. ecoloxistas e antinucleares, veci
ños de Munguía e ~eciños de Le
keitio. A Diputación ignorou as im
pugnacións. 

·O catorce d~ xullo manifésta1lse 
máis ~e cenfo cincuenta mil persoas 
en Bilao pola paralización de Le
móniz e por unha Costa Basca non 
Nuclear. _ . 

O, once de agosto a Diputación 
<le Btzkaia decide calificar a zona 
como industrial "<liante da sua an
terior .nomenclatura .. cj~e a · consi-
deraba' "parque". . . 

o d . ' ezao1to de dccembro <leste 
mesmo ano·· de míl n<Jvcccritos 
~ctenta e sete, .un comando de ETÁ 
intcntá entrar no 'interior das obras 
scndo fer1'd · d . . ; . o por 1sparos da 

ETA coloca nas oficinas de Iber
duero en Deva o día vinte e oito de 
febreiro un artefacto explosivo fa
ccndo explotar na manciña ~eguin
te e de forma sincronizada tres ar
tefactos en Las Arenas, Aronsote
gui e Pamplona. Neste mesmo mes 
organízanse encerrns e manifesta
cións en moitos pontos de Euskadi. 

O nove de febreiro celébrase o 
primeiro e último debate público 
entre Iberduero e a Comisión de 
Defensa ao que asisten duas. ~il 
persoas. 

En marL.o, o Axuntamento de 
Lemóniz dimite expresando que 
"a central escápase do noso ám
bito de actuación". 

O doce dese mesmo mes ten lu
gar unha conce_ntración nun campo 
próximo á central totalmente cer
cada pola Policía e Guárdia Civil, en 
situación de alerta, á que responden 
entre cento cincuenta mil e duas
cencas mil persoas, ademais de se; 
senta cmbarcacións. 

O dezasete, ETA coloca unha 
potente carga no reactor da central, 

·a pesar das chamadas anunciando 
a colocación do artefacto morren 
dous obreiros ao non ser avisada 
a plantilla de traballadores: Andrés 
Guerra e Alberto Negro. ·Os danos 
materiais son importantes, retra
sándose as obras. 

O vinte de abril, o tema Lemóniz 
debátese no Congreso d~ Diputa
dos. 

MIL NOVECENTOS 
SETENTA E NOVE 

No primeiro aniversano da 
morte de David celébranse numero
sas manifestacións nos catro herrial
des de Euskadi S.ur que son reprimi
das, scndo ferido de gtavedade en 
Iruña J airI)e Chivite· que permanece 
en coma durante vários d ias. 

o vintesete de abril e como cul- , 
minaci6n dunhá semaha a11tinudear 
maniféstanse en Bilbao éen mil per
soas. Nes fin ele semana realízanse 
centos de enccrros. 

O once .de maio, a Asamblea de 
Traballadores · Portuários dedde 

antinuclear donostiarra. . 
O d ia catro prodúcese folga xe- ! 

ral en Nafarroa e o cinco rtas catro 
pro.víncias de. Euskadí Sur, sendo 
xeralizada e acudindo vários millei
ros de persoas ao funeral celebrado · 
en Donostia. . · 

O trece de xuño fai expl9sión 
unha potente carga colocada na · 
zona de turbinas da central de Le
móniz ·que tiña sido desalozada an
teriormente <liante das chamadas 
que anunciaban a explosión. A pesar 
disto perde a vida un obreiro que 
se tiña quedado_ dormido, Angel 
Baños. 

Do vinteoito de xullo ao doce de 
agosto realízase a marcha a Lemó
niz que recorre Euskadi en duas 
columnas, unha andando, Columna 
David Alvarez que vai pala costa, -
desde Baiona en Euskadi Norde e 
outra, a Columna Gladis .del Estal 
que sae de Tudela en bicicleta, 
concluindo en Lemóniz, onde. se 
xuntan máis de trinta mil persoas. 

Nos últimos meses deste ano des'" 
enr©lase a campaña de desobedién
cia civil centrada nos primeiros ap¡

-góns. 
O once de ·novembro, ETA asalta 

a factoría Equipos Nucleares.d_e Ma
lieno, en Cantabria, colocando cin
cuenta quilos ,de goma-dous ªº ma
terial en construción .e r~paración 
para a central de Lemóniz. -

MIL NOVEC~NTOS 
OITENTA 

No vintedous de febreiro <leste 
ano· celébrase con grande éxito un 
apagón. O vin~etrés de_ marzo, dous
centos trinta e tres . eleitos de ten to 
Ún · municípios, de_':iden poñer en 

· práctica • boicots a IberdU:ero 
mediante o impago de .recibos. En · 

. abril, nun ambiente de c.ontínuos 
encerros, e ,movilizacións, .os traba
lladores da Dipw.tación de Donostia, . 
presentan un escrito esíxindo · 
a. parali~aeióii da c'entral. -

Durante e~te mes de maio teñen 
lugar multitude-de actos, culminan-

' do o trinta .cunha manifestación en 
Bilbaq con quince mil persoas entre 
un impresionante despliegue poli..: 
cial. ·O un de xuño cdébrase unha 
manifestaci.óri en Tudela no anivcr
sário ·da morte de Gladis del Estal, 
colocándose un monoiito que será 
destrozado na mesma noite. 

O tres celébrase u.nha xornada 
de Joita que rematou cun apagón' en 
Euskadi. - · 

O trece ,de xuño, o paFlamcnto 
bascongado das tres provrncjas 
aproba . a realízación dun referen
dum sobre Lemó'nii. N-éstes mese~ 
intensif í case a campaña de impagos 

_a · Ibetd_u:ero, sendo cortada a , foz 
a numerosas persoas; 

O veinteun de agosto o Alcalde 
dé Lemóniz deClara "que lberduero 
ten máis1 po<l:er que c>"'Goberno..Bas
co" e volta ·a negar a licéncia para 

·as obras. · 

Do oito ao nove de novembro te
ñen lugar encontros realizados na 
Feira de Mostras de Bilbao baixo 
o lema "Lemóniz paralización" nos. 
que actuan vinteun grupos de teatro 
vidos tª'nto de Euskadi Norte como 

_ de Euskadi Sur, cénto vihte artistas, 
noventa e oi~o escultores,_ pintores, 
actores, realizadores, e trescentos 
dous integrantes de grupos musicais 
e bersolazis, oitenta e tres persona
lida3es d~ cultura e arte bascas con 
ideoloxias diversas firman un mani
f~sto solicitando a paralización das · 
obras e a non entrada do uránio 
en Euskadi.· 

MIL NOVECENTOS 
OlTENTA E UN 

.. Nes_te ano ETA i-ntcnsifica as ac
. ció ns ·contra Iberduero, realizando 
d.ous atentados en xaneíro, sete en 
febreiró, scte en marzo .... 

O dez de xanéir.o ce.lébranse. 
diversas accións. diante do aniver
sÍrio da morte q~ J)avid Alvarez. 
O vintenove <leste-, .r;nesmo mes 
ETA secuestra ao inxenero xefe 
da central de Lembniz, J ósé 

. María Ryan, · esixiodo pa:ra. a sua 
posta en . liberdade a demolición 
da central, dando d~ prazo unha 
semana. 

Na noite dese mesmo dia, Ri
~ardo Barros Ferrciro, mcmbro de 
ETA resulta morto menfras coloca 

e 

lberdueró en Tudefa. Ao funeral 
en Trintxerpe, . ~cud,t';n · ~ários 
miles -de persoas. 

1. 

:. En - f~breiro, dez mil manifestan
tes ·piden en Bilbao a liberación de 
Ryan, .mentras Iberduero orquesta 
unha gran campaña que culmina o 
nove de. febreiro cunha folga xeral · 
nas .catro capitais de Euskadi Sur, 
con éxito desigual. 

IberduerQ suspende a actividade 
na central ·nuclear. 

A · prime iros de maio celébrase 
unha semana antinuclear no cnsino 
a n]vel das: catro provín_cias. · 

O un de xullo realízanse diversas 
actividades en todo Euskadi, no ca-

. hodano da morte de Gladis e o nove 
aparece un sol antinuclear na cúpu
la dun dos reactores de Lemóniz. 
DQ vinte·catro ao trinta organízan
se en Bilbáo as 'xornadas internais 

. contra a central, co.n debates, pelí
culas, teatro, festivais, simulacro de 
accid¿nte nuclear, etc. culminando 
o domingo cunha manifestación 
.de vintecinco . mil . persoas e áo 

. dia seguinte cunh~ marcha: deica 
-Lembniz que é reprimida palas 
forzas de seguridade, sendo ferida 
gravemente por un pelotazo de go~ 
ma Pilar Loina, e destruídas polos 
manifestantes as oficinas de Iber
duero ef! Plencia e Romo. 

. ETA continua - ~entfas tanto 
realizando accións contra. transo: 
formadores .de Iberduero cun ba
lance de máis de ·douscentos afee• 
tados. 

En novembro celébrase unha se
mana anti nuclear en· Renteria. 

O dot:e de· decembro teñen "lugar 
numerosas manifestacións diante 
do xuício contra o Guárdia Civil 
que matou a Gladis del Es-tal. · 

O dia dezase~s desenr.ólase o de
bate sobre L~móniz· :no .Parlamento 
Bascor·_. 

MIL.NOVECENTOS OITENTA 
EDOUS 

Seguense sucedcndo neste ano 
as accións de ET A, pésie aos con
trol~s de alerta montado.s p~los ·cor

_pos especiais. 
Ao remate de .xaneiro, -e <liante 

da solicitude rc:alizada polo Gober
no Bascorigado ao E$pañol dun re
ferendum sobre a .·ccntral este nega
ba todo tipo de publicidade co que 
se desmoronaba a posibilidade dun
ha consulta p_opular, xüstificación 
da polüica pron_uclcar do PNV. 

O último acto realizado aié o 
_'momento tiña lugar o venres cinco 
de febreiro cun ámplio apagón e un 
fort-e estruendo en Euskadi Sur, 

Guardia e· ·¡ · . 1v1 '· David Alvarez, que 

· hoicotcar a carga do Vapor ''Co
vadonga '' consistente en mate.ria! 
para a Central Nudear de Lemóniz, 
entre a que secncontran pezas do 
reactor dañado por ETA no- aten
tado do dczasctc de marzo do ano 
anterior. Dcspois de ca_tro dias de 
cspsra o Cov_!ldonga trasládas~ a 

O sete demaio publícase un edi
torial conxunto de divérsos meios 
de comunicació'n bascos esixindo 
a paralización de Lemóniz até a rea
lización dunha campaña infor~a-

¡. 

un artefacto nunha estación de MUGARRA 
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a OTAN e· os USA ,_ .. 'f>._: 

- . 
Holanda anda ~evo Ita por mor da QT AN eos Estados .Dnidós br.ásiléiros,' ·tenia de. inoita ac~ 

·dé América. Vexamo_~~ US.A-- decidiri timpregar -Hofan~á-pa~a'in- tualidade- hoxe · aq:Ui. Non se 
troducii ,as municÍóns necesárias pari(as suas tropas ,militares· trata . dis.ó- pois .-'os adoptados 
instaladas en Alemánfu-segundo o· plan seguinte: . as municións ' : sabemós que· .nn acto· de adop-

¡ · transportadas por barcos "americanos son descargadas no po~to, · · ción .interv~n sé~rilI_Jte un c:~.~o 
9e. Groningef\ (Eemshay~) e de aqui son transportaga:s ·por tren . : egoísmo dós · páls ou, da pat.na 
até ·'? Suleste--'de Holanda, na ·raia c~n Alemánia. "Á; ffiúmc,ións (;¡;adoptiva~-- e ·· esff. ego1smo fü~a 
peico.rien pois case to.da Holanda de p.orde :a sul e os homande- : presen·te · ifas -re_l!lcións dos .pa1s 
ses protestan~ vivam~~t:e eonfra ' esta d~cisiórt, Pº!, co,nsidetare,n , e d~ ; pá~ria _,cüs finos a~opta-
moi · perigoso para as m,1merosas vivendas que se fopán' ao longo · ·· dos. · - · 
do carril por onde ·pas:,in os tren·s. Protestan . tamén porque non A raz'6ri do . naso orgullo é 
compren9en que se"faga 'uso de HolaP,füvpara 3:~entar ·en mu- . que Holanda acaba -de ofre_cer-
nic\óns ás tropas americanas instaladas· ~n Alemánia: ·E, en fin, -nos un espectáculo ·inédito en 
protestan porque Holanda e os holandeses ·xa .están astía· os na- · Europa. Mentras outros países 
rices da OTAN dos· USA, da sua política belicista e de confron- europeos caían na trampa que 
tación. Hes puxera Reagán participan

do no "show" televisivo "Let. 
Por iso este$ últimos dias v1c10 público en favor do pri- Poland be Poland", a f~rsa 

criáronse comités esped~is co _~ '_ vado e a redución dos dereitos máis descárada e mellar= mon-
fin de bloquear estes trens de' socfai§ 'dos traballadores a fa- .. tada· sobre un drama humano, 
municións. Primeiro comeza- vor dós em:presário~;. · Holan-da ofrecíanos"un acto te-
ron a actuar .·dun xeito pacifis- · · · levisÍvo de gran dimensión hu-
ta, deitándose ha vfa_ e agarrán- HOLANDA ACUSADA NA ONU mana a prol de todos os que 
dose con cadeas ao tren, até · A acusación que a ONU lan- sofren· !leste momento: -os· po-
que a policia chega.ba: e os de- . zaou ·contra Holanda e outros . lacos que pasan fame, os sindi-
sal9xaba. Mais como es'te mé.. países -occidentais por mor calisfas turcos encadeados, os 
todo só tiña como resultado r , dunhas viaxe.s de turismo se- salvadoréños moltos, os negros 
atrasar algunhas horas os trens, xuaI ·organizadas ca~a o Tercei- · sudafricános. ~ . M~ntras os diri
decidiron empregar outro mé- -. ro Mundo, trae axitada _á opi-. xentes de Fráncia, Alemaña, 
todo menos suave. instalaron nión pública holandesa. Inglaterra e -mesmo de Turquia 
bombas e outros artefactos na O "Sex Turism" é uríha no-. gababan a ·iniciativa de Rea- -
viá e isto descontrolou todo o va fórmula que algunhas axén- . gan,· e --part1'cipaba]lt . no seu 
tráfico ferroviário. cias occidentais toparon· para "show",- 0 ·dirixente holandés, 

Pola sua parté, os xornais de aumentar a sua -clientela de ·por presión da opinión públi- . 
dereitas berran o escándalo todo tipo de obsesionados se- ca·, negága&e a partirip~r . no _ 
porque non comprenden o xei- xuais:. Estas viaxes parten das "show" declarando que 0 dra~ 
to que teñen os holandeses de . · principais capitai{ europeas e · ma . actual_ de ·Polónia esixia 
agraqeceren aoiS USA a-protec- . dirfaense cara S~i Lanka (bo- má.is respeto. E mentras outras 
ción que Hes forece por meio niosexuais) ou cara Tailándia e televisións europeas difunqian 
da OTAN e das tropas ameri- Filipin_as (heterosexuais) onde · en directo 'O hipócrita progra- · 
canas instaladas en Alemánia. á eh~gada, os viaxeiros son ma americano, a televisión ho-
rvJais o pavo holandés sábe moi -a_co.Íli_dos -Por nenps oµ J?.enas, landesa ·mostrábanos secuén-
ben o que significa esa'protec- segundo preferéndas, de .eda- ' cías escu1lidas do "show" mes-

' ción que cada día se volve máis des que oscilan ~ntre 11 .ou 16 turadas cori intervencións de 
sinónimo de destrudón. .anos, que se po~en a sua en- ' periodistas americanos que nos 

te~a disposicion . a . ~áµibio, de falaban das verdadeiras inten-
sumas moi modestas. .Moitas cións humanitárias de ~eagan A CONTRADICIO~ 

-DUN SISTEMA familias viven ·neses países_ ;í (proposiéións ·de ·compra . de 
o goberll'o aétual. l)olandés cónta ' Qestas ·pequena~ ~-sumas xornalistas oposto·s á sua polT-

de cehtro-esquerdá »·topou . que OS' pais ()bteñen vendend.o tfca, perse-~UCÍÓ'n de sindicalis
ünha " :solución e·xtraotdinária os fillos e filia~ á prqstitución - · tas norteamericanos, supresión 
para facer fre.nte · á.' crise eco-- destes turistas. estranxeiros. de· axudas sociais etc .. ). Mestu-
nómica, que cónsiste,_en· dividir .. ¡· A ~:cúsa~ión'- da ONU ia so- · ndas tamén con reportaxes 

. as , fu'ncións dos ministro~, ell' .,.b~e . t'ó<l~ ·- dirixida contra Ho- "sobre a aniquilación do povo 
" _ .dous tfpos.' priricipais: · econo- landa_, .~qr du~s ~azón~-. A' ,pri=- salvadoreño, sobre procesos de 

mizar e invertir. Máis concreta- : meira · ~ jiue Am~terdani · é: 0 . sindicálistas turcos, et_c. , 
·.inent~ : estas funci6ns :cqn~iste.n centró . prindp~l ·desta -..organi- : Mais Hólanda"npn esqueceu 
por un lado en suprjrnir· postos · ·záción.' tµtísfico-sexual · i ·por- . ·. aos • pólacos~ · · En . lugar 'do 

· d'e-traqallo na fu,nción públfoa que Amsterélain· é tamén ° lu- ·''show" ofre.ceúUes· un dia ·es-
e 'én _reducir os dereitos ~ocia is - gar' cié . pÚblicacion da' 'guia de pec'ial . de recóllida ' de . cartos 
·das masas tráballad9ras e polo · viaxes._ Sp_artacus - «~ride figuran para enviarerillés comida, pois 
oútro en iñvertir o' ~.iñeiío asi_ ·'todos '. OS ·enderezas qUe 'sirven a f~iné é; ~gúndó un dos res-
aforradó para criar novas pos- · de base á organización destas· · · p_onsábeis qúe .Pafticipaba ná 
tos' de trabhlfo, ou· mellor <lito ' -. viax~s. . ·emisión,' o· prirtéipal probléma 
en . repartfr e·s~ qiñe.iro ás · em- actual de Polónia. ~ 

. presas privadas pára que poi- . ,_ E :-agor~ ·q ui:&:era concluir : 
dan empreg<,tr máis xente. Ago- coa declaración duh xornalista 

-ra, .un estuc:lo económÍco feito Os hqlandeses ' poden hoxe · americano que cofn~rma únha 
·polos -sindicatos .chegou ·á con- sentírens.e . º!'gullo_.sos do seu hipótese que os meHores ob-
1 . , d ' ' , . lt rservadores políticos lanzaron C USlOil e ·que O UillCU resu ·a- paÍS e OS estranxeiros que vivi-

. d 1 'b . - hai uns mese. s: o ".show"' ame::-do. seguro ·este p a~ gu erna- mos ' e trabaHamos · áqui pode-
mentaUa ser o a.u:mento dopa- mos "s~ntirnos orgullosos da . . ricano, organizado polo peor 
ro ·polos funcionários _expulsa- . nosa pátria adoptiva. ,E non é ~nem~go dos dereitos humamos, 
dos sen que sexa seguró 'de .- que porque a política holandesa se é un áCto máis de propaganda 
unha soa persoa das actual- .volvera máis favorábel aos eml.- na preparación dupha guerra 
mente paradas poida . atapar grados ne a xustícia se volvera . nuclear limit.ada que Reagan 
traballo. O. resultªdo, . pois, máis · comprensíbel a pral da ten planeada en Europa. ' 
<leste plan ~ a redudón do ·ser~ adopción ilegal de meníños DOMINGOS P.RETO 
N: 11S/ 00' 12A.o·18 DE F,,EBREIH0/ 1982 

Hai -pouc~s días, o- te~ent; coronel Mengstu, home forte · 
do Dergue (Consello milita'r administrativo provisório) etio
pe, desde o mesmo corazón de Eritrea -a cidade d~ Nafka 
de~tru ída .. pdlas bombas logo da ofensiva do mes de xaneir~ 
de 1981- anunciaba unha nová ofensiva contra os "secesio-

' n.istas"- eritreos; é dicer·, o ' F .P.L.E. (Frente Popular de Li-
. beració'n de Eritrea). O tte. coronel Mengistu ofrecía o per
dón a todos aqueles eritreos que abandoaran o F .P.L.E. e 

_'esqueteran · o ~~:sado integrandose nas filas da revolución . . . - ~ ... \. - ' . . . 
-' etiope-. P·ar_a q-ue "nad'.a faltara no seu discurso, o tte. coronel 
Menglstu chamaba aos homes· do F.P : U:~~ axentes"-do-irripé
rialismo. Pero comecemos polo prlncípio. 

En setembro •de 1974, no vello pa(s africano· chaAlado 
Etiopf a tivo Jugar un ha verdadeira insurrección socialista. 
O exército rebélase contra o emperador Haile Sefassie. Co
mo toda rebelión militar chama aos civfs na sua axlfda, esta 
vez aos compoñentes do Me'isone (Movimento Socialista 
Pana-etiope) 'que se convirte na vangarda da revolución 
crea"ndo miles de comités de defensa da revolución. O Me'i
sone nacera en Europa, no seo da comunidade de estudan
tes amharic (a nacionalidade máis forte de Etiopía) emigra
dos en Francia, Suiza, Alemania e Bélxica. A reforma agrá
ria ·é levada a cabo nun tempo récord. Os problemas das di
ferentes nacionalidades e comunidades de Etiopia (Amha
ric, Tigreens, Galle, Somalies e Eritreos) comeza a se discu
tí r abertamente: a porta á esperanza está a berta. Pero os 
militares, sobre todo os xóvenes oficiais, ven con inquietude 
esta democratización excesiva. Habilniente traballados po r 
conselleiros estranxeiros, van tomando posicións estatist as 
no seo do Dergue , En 1976, o home forte do exército , o co
ronel Mengistu, rompe cos seus conselleiros do Me ' isone. O 
principal diri_xente deste movimento e coñselleiro d irecto de 
Mengistu é percurado pola polic::ia e refúxiase no estranxe iro 
(1). Todos os ministros pertencentes ao Me'isone son fusila 
dos, e centos de tjirixen.tes e militantes e simpatizantes son 
torturados -nas cadeas e fu si lados. Os responsábeis do Me' i
sone no estranxeiro cifraban, a primeiros de xaneiro de 
1981, en 20.000 os presos pott'ticos. · 

Logo da persecución dos elementos do Me'isone, que se
guían· un diálogo fructffero coa principal oposición a Haile 
Selassie, o F.P.L.E., os militanres etíopes lanzan, axudados 
por conselleiros soviéticos e este-alemáns, unha ofensiva 
contra os eritreos, ofensivas que inda duran. A máis du ra 
destas campañas foi a que tivo lugar o mes de xaneiro de 
1981 (campaña á que nos ternos referido várias veces neste 
artigo e campaña da que talamos xa neutra parte (2)), can
do o F .P. L.E. tivo que abandoar case todas 'as cidades im
portantes e se retirar ao extremo norde do Sahel desértico, 
sen axudas e loitando en duas frentes: contra os militares 
etfopes e a burguesía eritrea organizada no minoritário 
Frente de Liberación de Eritrea. (3). Agora Adiss-Abeba 
lanza outra grande ofensiva -que quer ser a derradeira
contra o F.P.L.E. Unha ofensiva de extermfnio, axudada 
por soviéticos, lfbios (4), e iemenis; os cubanos, abstéñense 
(video a prir:neir . nota) ., Este inverno pode ser o fin do 
FPLE · así como das aspiracións do povo eritreo. Compre 
unha grande campaña para que se deteña esta guerra entre 
povos irmáns e ~ntre homes que se reclaman da mesma 

' ideoloxia. O coronel' Mengistu dice ser marxista-lehinista, 
como 111arxistas-leninistas eran os homes do Me'isone, como 
marxistas-leninistas son os homes do FPLE, durante moitos 
anos únicos 9poñentes á ditadura feudal do Negus. Por qué, 

, xa que logo, e~ta guerra? 

XESUS GONZALEZ GOMEZ 

Un curioso episódio tivo lugar en H;l77. Negueda foi de Parls a 
Aaiss-Abeba para se encontrar con Mengistu. Os servicios secre- ' 
tos soviéticos pediron ao~ . cub·anos -que organizaran o encon
·tro- qu·e fora entregado; o ·embaixador cubano negouse e orga· 
niza a.sua evasión. Nen que. dicer .,ten que Mengístu pediu a ex
pulsió'n do embaixador. Compre . nbn esquecer que os cubanos 
defenderan e ap.oiaran de sempre ao FP LE, logo , debido tal vez 
ás .n_ecesidades de estado, deixaron de apoia los. pero sempre se 
negaron -non sei ht:? ~e- a loitar contra eles. 

(2) Eritrea, o derradeiro .combate? E 1 progreso, 4-V 1-1981. 
(3) O ·FLE foi p primf?iro grupo eritreo en lofta contr~ Ad iss-Abeba. 

Logo de .seis anos de loita, a sua vangarda rompe con el e forma 
o FPL:.E ., cunha con9epció·n marxista da loita, o que se chama 
guerra popular prnlongada, .é di¡::er, contra o nem jgo externo 

. - a ditadura feudal do Negus, Etiopia- e contra o enemigo In
terno, a qur,guesia eritrea. O FPL'E ax i'ña consigÚe se'r .maioritá
rio. 

. (4) Sobre Ubia hai 'moito que dicer .. E 'non polo seu enfrentamento 
co imperialismo americc;ino. Compre. f.alar da sua ax uda· a ldi 
Am.in, da" sua intervención no Chad e, sobre todo, da sua inter
vención en Sudán cont~a os comunistas. Lembremos qu,e se hoxe 
en Sudán manda El Numeiri é grácias á in'tervención .-no seu 
dia- da aviación libia. 

1 ,1 

.AJ -," S< 

( 
Ca1 
ta 1 
Vic 
do 
To1 
gar 
la. 
Coi 
ra ' 

ck€ 
1' cial 

cor 
no1 
cor 
xin 
poi 
ord 
pm 
mo 
ene 
do 

mo 
pr€ 
vos 
do 
do1 
eqt 
l0n 
cla 
seu 

Ali 

dir1 
im: 
reí: 
má 
dir -
A 

1' 
Es1 
dac 
me 
sex 
rur 
ou 

., Ca1 

ros 
xa 
po] 

ma 

vai 
no~ 

xa 
no1 

1 
me 
ago 
po~ 

de 
Coi 
te 
pol 

gra 
sa 
fin 

. pag 
me 
ma1 
ticc 

( 



X· 

e. 

:~ Sancións áo ·Liceo. 
... 

r :-''( 

O caciquismo pteSent~ 
,. 

Cando. a'Liga de Hockey sobre patins está apohto de enfiar a rei
ta final, aínda_ está sen dilucidar o tema da perda dos partidos e.o · 
Vich, e o castigo coa perda dun ponto rnáis, con que foi castiga-
do o Liceo Hockey Club da Coruña. · 
Todo , por non poder viaxar ás t~rras cat~lás ~o non poder despe: ,, · 
gar o avión que os teria que carretar do aeroporto de Compos.te.: 
la. · , 
Como os pontos da sanción poden ser vitais ao ·final da liga, ago--
ra o tema recrúdécese. 

Fontes oficiais do ~~ceq Ho
ckey Clube da Coruij.a anun~ 
ciaban a- int.ención de recurrir 
contra a sanción imposta por 
non poder xogar o partido 

~ contra o Vich ~iante dos má
ximos organismos, tanto de
portivos como da xurisdición 

· ordinária, se o Consello de De
portes fallara contra eles, co
mo fixeron xa os organismos 
encargados da cqmpetición 
do hockey sobre rodas. 

A perda do partido, asi co
mo de un ponto máis -por non 
presentárense poden ser decisi
vos ao fin al da Liga, sobre to
do tendo en conta que son só 
dous pontos os que separan ao 
equipo coruñés do F.C. Barce
lona, que é quen encabeza a 
clasificación e quen manexa ao 
seu antollo esta competición. 

A MAN NEGRA, O BLAUGRANA 

Segundo afirmaban tamén 
directivos liceístas, a sanción 
imposta dé bese ao caciquismo 
reinante neste deporte -nen 
máis nen menos como noutros 
diríamos nós- que fai que to~ 

do se J resol va en benef ício pa
ra os clubes cataláns. Máis con-
cretamente nestes tempos, se-. 
gundo a comenencia do Barce
lona. Aspecto este que xa ten 
sido denunciado en máis oca
sións por directivos e xogado
res doutros equipo's non cata
láns. Tal é o caso do Cibeles de 
Oviedo ou do Claret de Sevilla. 

Os xogadores denÚI1:cian o 
intento de que non haxa na se
leición outros xogadores que 
non sexan cataláns e os 'clubes, 
até agora q úe ninguén lles 
plantaba cara aos cataláns po
lo título, acusaban aos equipos 
da beira do Mediterráneo de 
querer xogar só eles a liga, tra
tando de fundir a todo aquel 
equípo que non fose da sua na
ción, para aforrarse asi despla
zamentos e gastos. 

Os xogadores denúncian o 
intento de que non haxa na se
leición outros xogadores que 
non sexan cataláns e os clubes, 
até agora que ninguén lles 
plantaba cara aos cataláns po
lo título, acusaban aos equipos 
da beira do Mediterráneo de 

Agora a "Vuelta Ciclista" 

querer xogar só eles a liga, tra- · 
tando de fundir a· todo , aquel , 
equipo q'ue non._ fose da sua na
ción, par,a aforrarse, asi d.espla-
zamentos e gastos. ' 

Agora, o Liceo ven inddir 
máis ou menos ·nisto ao tem
po que afir~~ que .o " Vi~h ti
ña interés . en::~xogar . o pertido . 
contra. ó . Liceo, xa que unha· 
taquilla posfbel de cerca d uñ . 
millón de pesetas Efra UÍ1 prato ' 
que eles non querian desper- ·· 
diciar. · 

Foron os pactos existentes 
entre este clulie e o BArcelona 
e as presións deste último · 

DllOIDS 
1. 

Crónica . depo!'f:iva 
-. . - ~ 

··. ' 
'-. 

# .• :-"' 

·cousas dO-fútbol .. · 
.. , 

;._-· 

:: Vostedes entenden o mundo do fútb.ol-és-péctÚ~lo? : Se 
, 'cadra din que si, ~U~· O máis seguro;_ que non. Ü caso é que 
. rn_oitas das veces a solpresa noq pod{(~er contida ... 

Neste caso, a .boq seg_uro, .están o-s-res~ltados .do Celta. 
Despbis de perder co_ Cástilla eJ). Balaídos~ vai ao terreo de 

. Linarejos .e marca cinco goles. '.¡Ca~o insólito!, ¡casualidades 
,.~ e boa so_rte!,_ repetian,_o~fros. _ · . . . 

A semana seguinte van á BalaÍdos e marca oútras cátro di-
anas. Recup~adón e ·resultado nomial. · - ; 

·rero o pasado domingo no Carlos Tartiere de Oviedo vol-- quen lograron que a sanción 
se levas~ a cabo e que non se . 
xogase o partido noutra data, 
como seria o máis lóxico. · 

ta a marcar outros cinco goles. .. 
;.,;Ás exclamaeións non p~den ser éÓntid.as. Xa-'non pode ser 

.i: 
1 

froito da casualidade nen de que ~os contrár!os estiveran e-sa 
tarde en baixa forma. · ~ , · Veremos o que pasa, agora 

ben, neste mundo do espectá
culo deportivo privan case 
sempre .os intereses das empre
sas grandes sabor da· tóxica ou 
da xustícia. Ademais, so.n eles 
mesmos os que fan as suas leis, _
a, comenéncia, claro. Unha 
conveniéncia que non pode ~ 
contemplar e.orno .un equipo 
pode· quedar atrancado nun 
desplazamento . . Ilóxico . para 
eles. Cando todos eran cata
láns, isto non pasaba, non fa
cia falta avión nen nada. Im
posibel chegar tarde. A sua lei. 
Asi está feíta. 

PUCHEIRO 

-- - ' ... 

~atro vintecinco ·goies de médiá nos parti_dos da. segunda 
volta, que de seguir asi acadaria o . clube celeste a cifra de 
125 goles ao rematar a Liga. . . . . 

' Dez goles ~Ii duas saídas, catorc·e goles en tres partidos, 
dezasete en catro ... ¡Demasiado!, din alguns. 
· Pero, ¿cál foi o-. cárnbi¿ ·que se produciu no c;elta? . ..¿vale-_ 

ron para algo as arengas despois ·da derrota co Castilla? ¿ vai 
seguir asi .o equipo?, . ou .ben, ¿tropezará cando menos se . 
.pen,sé? Estas e __ outras preguntas son as que se.fán os afeizo-
_adÓs ao fútbol-espectáculo~ · 

O certo é que a eufória reinante nestes ~omentos entre . 
a afición ~~ltisla pod~ verse, cando menos se pense, polo 
chan cun resultado contrário: , os homes non son máquinas 
e moitas v.eces .rnóvense por impuls_os difíceis 9e averiguar: 

Nada máiS que espectáculo deportivo · 

Agora o Celta está en ·facha de xogo e de coesi6n 'entre os 
dis_!intos mern~ros do equipo titular .. Calq~era día, por un 
rn¿e~ entre-xogadores ou entrenador, todo se: pode vir abai
xo. Alguns din que esta eufória· de xogo foi debida aos in
centivos. económicos. A nós non nos: parece mal que asi se
xa, xa que . o espectáculo · é o espectáculo e os profesionais 
os profesi~nais. O depo.rte queda aquj ao :rpa.txe, xa que 
non existe. · ·. 

Este ano vai de turistas, de espectáculos deportivos, de publici
dade e doutras cousas polo estilo. Galiza vai estar en todos os 
meios informativos dando a imaxen que a eles lles interesa que 
sexa vista: a Caliza dos cregos, a Caliza románica, a folclórica, a 
rural, a Galiza mansa que sae á rua para festexar aos seus santos 
ou para aplaudir uns espectáculos. 

,, Cando o povo se rebela7 e pasa como-en Porrifio cando os obrei
ros quixeron que os escoitaran xa cansos d~ berrar noutros lados 
xa que seica estes espectáculos son para .Participar todos, iso din 
polo menos, ou se siléncian as verdadeiras causas ou se Hes cha
ma de todo aos "intrusos". 

A "Vuelta Ciclista a España' 
vai estar este ano tamén nas 
nosas carreteras. Os contactos 
xa están moi adiantados, por 
non dicer ultimados. 

Unha etapa·, a prólogo, co
mezo da· competición en Santi
ago, unha segunda etapa Com
postela-Coruña, que terá á tar
de . un segµndo sector entre a 

1.tar serán aquelas cidades que 
sexan comezo e final de ~tapa, 
sobresaíndo Santiago, por em
pezar nela a competición, e ·ser 
sé da etapa prólogo. Asimesmo 
aqueles pavos nos que esteá· si
tuado a meta volante terán 
q-ue facer tamén unha apo~a
ción económica~ 

Coruña e Lugo. Ao dia séguin- o PROBLEMA ECONOMICO 
te os corredores pedalearán 
palas nasas "carreteras" para Todas estas negociacións e 
ir parar a Gijón. vistos bons estanse levando a 
: Todo este espectáculo, de cabo sen contar coas distintas 
gran beleza, quen di unha cóu- corporacións· municipais, am~ 
s? non sac~ a outra, pero ao paránd0se ·nas maiorias ou nos 
fm espectáculo, vai ter que ser pactos. 

·pagado por aq ueles axunta~ Non. hab~rá ·cartos para 
mentos polos que pase a cha- .. · construir pistas onde · poidan 
macla topicamente "serpe mul- xogar rapac~s e -grandes, non 
ticor": · . existirá atiga nas 'instalacións 

Os que máis terán que apor- nen luz. para poder P,~actic~r 

o deporte pola noite aqueles 
que non poidan polo dia; non 
existirá nada de nada,~ pero si 
vai haber cartos para facer es
tes espectáculos. 

Aqui xa non vale tampouco 
o tema de que quedan as insta
ladóns, como . din cos mil mi
llóns do campeonato de fútbol 

. Nesta competición non vai 
-qued~r máis nada que a led.foia 
da contemplación dun e_spec-

~táculo e unha imaxen,_ seguro 
que deformada, que van da~ os . 
meios de comunicación que 
non poden coñecer Q pa.ís á 
velocidade coa' que -transcµrre 
a carreira. 

Este· ano irnos de publieida
de á canta do espectáculo de
portivo, e do Ano Santo, que .. 

' tamén é verd-adeiro· deporte 
para os poucos-qqe fafi oc.ami
ño a pé .. 

Mello¡; propáganda seria que 
eses cartos os invertisen en ins
taÍació'its' e .e:ft. m,ateriais· depor
tivos .que tanta falta fan. Un ha 
carreira ciclista .corrio a-·'·'Vuel
ta. a España", "os únícos que 
paticipan son as firmas ·publi
citárias, os demais, _até os 'cor
redores se moven segundó es-
tes intereses. · 

CUESTION DE HOMOSÉXUALIDADE 

A cuestión _de qu~ · o próximo Jichaxe do F.C. Barcelo~, 
cando redactarnos · estas liñas aínda non está.decidido,. Cieo, 
sexa ou non homosexual está .. ench~ndo páxinas de xornais e 
~inutós de . emi.sión. ~ Tod? .º _panor_am.a ~utbolís_~ico e~tat~l 
vmse revolto por esta noticia. En fabncas e oficmas non se 

· "falaba doutra cou-&a ·á mafiá seguinte de que un próg~ama de
º portivo da iíoite füftirmai'a desta condición do xogador bra
: sileiro : A ~onsa ·parecía transcendente e· dé iinportáncia su-

. ma., ~ 'aíq~a que . álgüns se rían ~icindo que o único pro ble
.. :ii}a_°'qué exi~tia "_ era-: qtie ~non po9eria marcar goles,.' -Xa· que 
.. rienguri j compafieiró' quereria abrazálo, outros tomábanse 
· ;:i ct~_qsa i:noi ·~ü · séf,ic> e moi a peito. _ _if' 

. .· . - \ . 
~ .- Detrás de todas· estas. posicións subxaéen duas cóndicións. 

· -- totalmente ·equívocas. · · · l · 
. . . ' .-

· , A primeira" é ·o considerar &osh~mosexuais como' pe~soas · 
' raras, . cando non · depravados, como se non. tivesen todo o 

direito do mundo a viver libremente a sua sexiÍaÜdade, ou · 
s~ esta sexualidade só se poidese __ viver dunha ~óia;forma.. · 

D~nJ~o disto está tamén o considérar aos "nomosexuais 
, con10 persp~as, se~ ·poder .físico; a palabra· qu~~ se pronúncia 
.e o sentjdo e~ que se empreg~: "ma-riquita", asi o poñen·de 

· . qianife~t~. ~_, u_n!do con .todo isto o corn;epto.Iriachista do 
~. deporte ~ d.o- fú~ol.en particular: "ga~~ p~rque somos 

.májs· .mach.OS;· _ po~que ternos Iháis daquilo·::·. OlVporque QS 

.. ,,outrqs :sQfi unhas~ nenas ou '!.felninados". Os .. beyros escoita
é dos nps campos de fútbol asi o atestíguan. 

· ,(\. concepción machista e retrógrada do deporte está pre- · 
sente. Ademais, o espectáculo futbolístico · vive desta con
cepdón. E por iso polo_ que hai que fornen tala. 
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Asaltouno·s o obelisco este 
carid,o ibamos a oitenta por . 
hora cavilando rio disfraz 
. . que J:.iabfa.mos meter.:-. 

. E, zas! ! apareceu ·o 
.. espantallo. ,Séica-está 

adicado adc)° aléalcfe do 
. lugar: E un· dos xeitos 

·populares de entender o·s 
homaxes ... 

REPORTAXE GRAFI CA : SANTI v ·1 LLAR 

Ve1ai u·nh.a ~~tr?; sia imaxiliación e xenio (xenio do de decir verbas esquinadas, non sabemos se do 
ouÚo) que os -01.ire~áns gastan á hora de iniciarse na arte pictórica, traémoias a ésta páxina para 
que se saiba;rió_rí porque compartamos esactamente a sua:i?e~ de como hai que decorar a pedra. 
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Cine galega, ¿unhaútopía? 
Estes días deti comezo en Santiag·o un cursiño de técnicas cinematográficas nas suas diferentes especialidades. 

Tal cursiño é, sen dúbida, unha experiéncia piloto orientada a cormprobar a viabilidade da criación futur.a 
dun Centro Superior (C.S.) de Cin~ e TV j!n Galiza. Na nosa opinión, a· criación· de tal centro seria beneficio.sa1 

no senso 9e facilitar base técnica, húnia,na e, mesmo, industrial para facer· Cine en Galiza. Non obstante,-só moi 
optimistamente pode supoñerse que iso iria facer pos1bel un cine estática e normalmente galego ªº m~nos . 

· en prazos temporais cortos: . 
Sobre estas coitas itnerrogamos a Luís ·Hues~>, profesor do Dpto.·de Cine da Universidade de Santiago e promotor 

do proxecto, améri de estar en contacto cos respon~beis da produtora Cinematográfica.que st; ten constituído · 
en Galiza a cal ten no seu calendário a co-financiación dunha película de ~utiérre~ Aragón a rodar en Galiza. 

Señor Htieso: Vostede é un 
dos principais impulsores do pró
xecto. ePoderia indicarnos, su
cintamente, en qué consistiria o 
Centro Superior de Cinematogra
fía e Televisión? 

O Centro Superior de Cinema
tografia e Televisión, qúe se topa 
actualmente a estudo dunha co
misión nomeada pola Xunta de 
Goberno da Universidade, seria 
un intento de ensino a nivel su
perior para técnicos de Cine e 
Televisión. A sua estrutura seria 
de tres anos académicos, sendo o 
primeiro comun e a partir do se
gundo dividiríase nunha série de 
especialidades (realización, cá
mara, montaxe, decoración, la
boratório, sonorización, inter
pretación, uso dos audiovisuais 
para o ensino); os dous cursos de 
espeéalización -estruturaríans~ 
sendo o segundo máis teórico 
nos campos específicos e o ter- . 
ceiro máis práctico. Realizarfan
se prácticas en cada un dos cur
sos. 

Segundo eremos, non existe 
nada similar no conxunto do Es
tad~ (desaparición da Escota Ofi
cial de Cine e a sua integración 
nas faculdades de Cencias da In
formación) e, por outra parte, 
trátase sen dúbida da iniciativa 
no terreo da Indústria Cultural 
Galega de maior releváncia na ac
tualidade. Poderia, pois, decirnos 
equén estiveron na base do pro
xecto? ¿qué circunstáncias con
curriron na xestión e cómo se fi
xo viábel? 

O proxecto partiu de dous ho
mes do cine, Xairne Fernández 
Cid e Enrique Banet, que fixeron 
unha proposta inícial á Universi
dade .de Santiago. Vendo que o 
proxecto era moi ambicioso," pe
ro que habia que concretar moi
tos aspectos do mesmo, . un gru
po de profesores universitários 
(Dres. D(az y Dfaz, Suárez Lla
nos, Palomares, Calleja) ,xunto 
cos propoñentes e eu mesmo, 
reuniuse ao longo do curso pa
sado para darlle forma. Oeste 
grupo · saiu unha proposta con
creta que se elevou ao Sr. Rec
tor e que foi aprobada, en prin
cípio; pola Xunta de Goberno 
do pasado 1 O de xullo, 

O mantenimento do C.S. de ·
Cine'·~ TV vai r~querir o ~poio · 
de diferente.s organismos .do: Es
tado . e da ,"Co~tJnidade Autó~ 
noma'.' 'para garantir a subsistéil
cia económica e legal. ¿eré vos
tede que Q. Estado e a . X unta· apa-

driñarian o proxecto minima
mente? ePor q.ué motivos? ¿ere 
vostede posibel que ese apoio 
se produza sen menoscabo da 
autonomia e da liberdade. do 
Centro? 

Penso que un Centro deste ti
po, aínda que universitário · e 
portanto amparado pola Univer
sidade como ente xur{dico', ten 
unha repercusión social moi con
creta qu~ leva a que tanto o Es
tado como a Xunta poideran es
tar ao marxe do mesmo. Esta 
perspectiva social do proxecto 
fai que os entes representativos 
<lesa vida social teñan que facer 
algo positivo con el. A aQtono- . 
mía do Centro creo que non se 
debería por en entredito por es
tas.;cblaboracións, pois como ins
titución académica, Ó seu último 
ponto de (eferéncia estarfa nos 
órganos rectores da nosa Univer
sidade. 

¿qué consecuéncias poderia 
ter, ao seu xuício, para a vida 
cultural galega? ¿Poderia o Cen
tro contribuir á normalización 
cultural deste país, xa sexa no 
senso das virtualidades que facili
ta a criación de infraestrutura 
material cinematográfica e tele
visiva, asi como humana, dunha 
banda, asi como no de facer viá
beis a realización de codumen
tais, cortos, ou mesmo longome
traxes de fición en l íngus galega, 
doutra banda? rnn qué prazos 
temporais/ 

As repercusións sobre a vida 
cultural creo que serian moi im
portantes; sobre todo tendo en 
conta que . a sociedade actual 
avanza, aínaa que a veces pare
za ·que lentamente, cara unha 
utilización m:üor da imaxen en 
todos os niveis da vida . . Poder 
contar con. persoas que ·conozan 
os meios da imaxen e o seu uso 
adecuado é importantísimo para 
conseguir umha maior i~media
tez entre este campo pioneiro -e a 
realidade cotidiana 'de Galiza. 

. Sen embargó, compre facer fin
capé en que · a repe'rcusión <lestes 
niv~is, como sucede en to<,los ·os . 
campos culturais, .non -se pode 

·medir en ' prazos ~cronolóxicos, : 
· pois ten qu~. ser algo que vaia c.a
llarldo lentamente na sociedade. 

Se·ñ~r : Huesq, a '. criac1on duo ,, 
c;in~· gaiego' que~e di~er a criadón 

. dun .cine, ao nivel da linguaxe es
pec'ific;¡mente cinematográfica, 
.da estética, do_gost9, liberado.da 
éoloni'zación da im~x'en polo ci-

ne '-nomeadamente ianqui. lso · 
eremos, seria pretencioso preten
delo asi sen mái$, ·pero un requi
sito ri:a ínimo para reivindicar . a 
galeguidade dun tal cine seria o 
uso do idioma próprio. ¿ere vos: 
tede que iso é técnica, económi
ca e polúicamente postbel? Ade
mais no plano lingüístico estase 
dando neste país o debate entre 
isoiacionistas e reintegracionis
.tas. ¿ Cre que seria máis fácil me
dinte un subtitulado idéntico pa
ra. o mercado galego-luso-afro
brasileiro .a saída de filmes lin
güísticamente galegos? 

Non me considero capacitado 
para entrar en problemas lingi,iís
ticos e ademais son partidário do 
cine norteamericano, como tal 
cine. 

Sabemos que o Centro Supe
rior de Cinematografia e Tele
visión ten entre os -seus promo
tores· a persoas que forman par
te tamén da empresa -de produ
ción -cinematográfica en Galiza. 
Ambos os dous proxectos est~n 
centrados na esfera da produ
ción~ ¿Q.ué circuitos de distri
bución e de 'exibidón tanto en 
cine como en TV p~nsan utili
zar rto interior de Galiza? ¿ere 
vostede que poderia haber pro.
blemas cos proprietários das 
sás -téñase en conta o case mo
nopólio da empresa Fraga- ·p,a
ra a proxección d'un hipotético 
filme comercial en galego? ¿ere 
vostede que o centro de TVE en 
Santiago absorbería un número 
significativo -no senso econó
mico mais tamén no lingüístico
de produtós? 

A viabilidade <lestes proxectos 
-a nivel· da sua chegada ao ·públi
co é. algo que hai 'que contemplar 
desde duas petspeétivas. En pri
meiro lugar, hai que ter en conta 
que. se as obras que se _realizan. 

· son boas non haberá nengún pro
blema para a· s~a distribu<;ión 
tanto a niveis de cine como de 

. TV (nest'e campo non pode es
quecerse que no Estatuto figura · 
a pqsibiliqade de concesión dun · 
terc'eiro canal para ·o Ente auto
nómico ~ que .nunca debe de 'ser 
descartado a prioii) .· Pero ade
mais, non pode 'esqtle~erse que 
se a evolución d~ realiciade. social 
galega vai pedindo p-aulaqnarnen
te unha m~ior incorpor:aci:6n des- · 
te tipo de películas , as compa-

. ñias co.merciáis ac9plaríanse" aos 
<litados <lesas ffecesid'ades cultu·- . 
rais. 
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A. G"'I L HERNAN DEZ 
• f 1 ~ (Memoro da' Asciciar,:o m Ga le¡;ra da · L (ngua) 

Regras. de a~entuación. Uso de sufixos _ (-~om, - sóm, -xóm; -~a, 
-(e) ·za)~' 

J.- REGRAS DE AC.ENTUACION. 

_Antes de antrarmos na matéria que fixámos pai:a este artigo, demos 
umha ol~ada as regras de acentuación gráfica. Como é sabido, propo
nhem-se para o galego dous tipos de regras: Um, .as clo espanhol; ouc 
tro, as que se empregam no por~ugués e brasileiro. 
· a) Livre~ de' prejuí z~s "políticos",.. escolhemos as segundas pola si riJ.-· 
gela raz{>in de afinidade ou de parentesco evidente. "' 

b) A isto se engade que as' regras de acentuacióñgráfica do espa
nhol devem ser adubad::i,s de ahondo com excepcións que as fan pouco 
rentáveis. 

c) As denominadas '.'regras a portuguesa" som em realidade galegas 
de pleno dfreito. Basta compará-la_s coas das Bases ou coa.s "cohtranor
mas cordiais" (que dizíamos) da "Subcon;isión de Programación e 

r Textos" da "Comisión Mixta X unta-ME" (nom -conformes a Direito, 
como tamén dizíamos). 

d) E, sínte_se, som as seguintes: 
0.1.- Polo .. de ágora,, utiliza-se unicamente o acento agudé (' ). lJr-. 

ge, porém, iniciar o uso do agudo para sinalar a vogal aberta e o do cir-
. cumflexo e) para a fechada. . . 

0.2.- O güióm ou t!:azo separa (e . Úne) ·palavras. Portanto., cada 
. umha delas <leve tratar-se separadamente n~este ponto da acentúación 
gráfica. -

. 0.3.- Aceitamos c;omo bons_ os critérios que as Bases (2.a: ed.,_.p.8 , 
nota 1) -de_nominam princ(pi9~ : ~ a),,.pe eficá.cia; b) de economía·; c) de . 
si.ngeleza. Este terceiro é enunciado .asim: -'.'seren doadamente memo
rizables": Eles ·concluem na iríevitabilidade de adoptar .as regras do cas-. 
telhano; nós pensamos_ que o critério está bein expresado e basta corri 
iso, com que "sejam facilmente memorizáveis"; nom, que se sa1bam já 
polo espanhol. _ 

· Pqrtanto, acentüarám-se graficamente as palavras: 
, 1ª.- ,A~UJ?AS,' que ac~bem em -á, · -é, - Ó; -ás, -és, -ós; -ám, 

·-ema' - om; -·-ans, - ens, - ons. 
·-, 2 .- ~SDRUXULA_S, todas. 

Consideram-se"esdrúxulas a_s acabadas em: . 
x-IA: história, contrária,... x-UA: égua, ingénua, ... _ 
x-IE: espécie,... x-UE: ~éri~e, ... 
x -10 :contraditório, itinerário,... . x-UO:contíguo, ambíguo, ... 

3 ' - ' 
ª.- a) GRAVES que acabam_em - l, - .U: :seguidas ou nom de con

. sonan~~; 
b) GRAVES que a.cabam em - A, -~E, -0, seguidas de con-

sonante que nom seja -M, S, ou.- NS. · - -
Considcram-se graves as acabadas ~m: . 

-IA: dia, alegria, livraria,... -UA: lua, sua, ... 
- IE: confie, envie, .. . -UE: acentue, brue, ... · 
-ro.: fio, brío,... -OU: constituo, suo (de suar), .. . 

4a.- Acentuam-se graficament:e - l-, - U- (em hiato) cando estám 
,,. precedidos d.e "'.Pgal, final'Cia ~ílaba anterior, e seguidos ·ou nom de S 

na J?1esma sílab'a: jesuíta·, judaísmo; miúdo, saúda; etc. 
2 .- USO DOS SUFIXOS' . 
(Em.pregal'emo-lo~. desde 'este momento) No artigo seguinte, ':Uso 

de léxico· nom acastrapado", aportamos · a· justifieas:óm teórica para 
adoptarmos habitbaltnente estes sufixos. E·m -síntese: ApeJa·~~.mos aos 
dous critétios, já estabelecidos, de "correspondéncia coa fala (gale
ga!)" e· de '~fidelidade a tradis:óm escrita". Se alguém pensar que esta 
recuperas:óm nom é posível já, lembre que está s~ndo-a a dos· morfe
·mas de plural ( _:...ais, -eis, etc.) · e a do sufixo - vel (ou -bel). · 

Ao respeito indicamos o seguinte: · 
· i ª ~_:_ Utilizar:á~se sempre -COM '(e nom - ció9), -SOM _(e nom 

-sión) e -XOM (nom - xi{m) ', salvo escas{ simas excep<;Óns de_ palavras 
cultas. Asim: emigr~óm: concep~óm, eleis;ó.m; ptisóm,' televisóm (pe-
ro ocasióm); reflexóm,... _ _ - · 

2ª.- Utilizará-se - CA, - CO; _:(E) ZA,' -:-ZO, nas ·voies patrimo~ 
niais . .Ños cultismos empregará-se - CIA, - ero. Por exemplo: anda~o, 

. cansa~o, pre~o; cabe.~a,justi~a, cobi~a, pra~a, etc.; pero juízo, despre· 
· zo, certeza, bdéza, riqueza, Galiza, etc. - · ~o~fian~a, seguran9a, sen
. ten~a, cren~a, lembran~a, diferen~a, etc. . Pero beneficéncia,. ·anuéncia, 
inferéncia, arrogancia, toletánda, observáncia. E por outr'o _- lfido, be-

. nefício, acomodatício, fictício, ~te. · · . 
· . Vejamos, para c9rnprobar o exposto até este momento, u.n anaco 

-_ do "Códice en gallego de la· Legenda aurea o Flos sámctorum" em lei
túra de Fr. Atanás.io López: 

"Et tarn grande erá a Jame (no cerco de Jherusalem) qµe c<)myan 
o's fapatos et os éoyros. Huna dona Rica et filha dalgo_. en'trariim .ºs Ja- . 
droens . em sua- casa et rroubarronlhe quanto avija et nom lbe ficou · 
nem unha cousa, Aquel avia hu.um filho pequeno que amava mujto 
(-muito) et· tendoo em nos 'brilf.OS dise: Filho desventurada. de 'f1'l.adre 
que te gardéy para a guerra et para afame e~ que te espedafem' Ú ·te 
comam., vem agora ·aca e comerte ey et_maravilh-arse amos. ladroens ec 
avera que /alar todo º. p,oboo. E dizendq_ esto degolou ó filbo et ·cozeo 
et comeo a meatade- et-·ascondeo a outra rrieatade · et veer.om os la- ' 
droens sÍntindo h~ odor da carrré cozida e·t entrarom em na casa et 

· '!rneafavanna de marte se lhe__s nom . dese .a c,'~rne. · 
. -
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Colóquio 
. -

ele. antropoloxia/ 
Dos dias 4 ao 6 de ~ Febreiro 

celebrouse nos lócais do Museo 
do· ~Povo Galego de Santi.ago un 
"Colóquio -de _Antropoloxia· de -
Gali~a" organizado polo próprio 

· Museu e máis p9.Iq. Se~cióp de , . 
Etnografia do. Instituto Padre · 
Sarmien.to . . . 

Baixo o -temá~eral de "C.ultu
ra popular · e racionalidacie" ~ re
cqllérohse un total de 25 ponén
cias; máis da mifade das cales se 
centraron en . temas de cultura 
i;naterial (Hórreos,- pallozas, úteis 
deJabranza), cun enfoque estri
tamente· descritivo. 

O feíto de que se produz.a 
unha , reunión_ de investigadores 
dunha área conc'reta de traballo 
cómo .é a antr~op.oloxia ten unha: . 
irnportáncla evident<;:, e·n orden á 
toma de contactos máis directa 
entre os espeda,listas e á n~cesi-

. , creac1on 

dade de establecer un programa 
. d<;: trá.ballo disciplinar conxunto 

para Galiza~ Seria: perogrullesco 
insistir 'no vaior <leste tipo de ac
tos. 

'4 Pero. o perigo destas reuriións_ .. 
1 é que poden rematar nunha. sim- . 
pl~ sucesión de anécdotas etno- -

' gráficas, de '.'histÓrias", esq~e- : 
cendo ou tratando marxinalmen-
te o que de_beria ser eixo dunha 

· discusión científica .de&ta cl<XS_€:, · 

as cuestións metocl'C>lóxicas e os· 
problem'!-s de iriterp~etación cÚl:..: 
tural. I.sto é, un poti~o, <? que. su- · 
cedeu ho "colóqui0''. 

As conclusión . ou consecuén-
cias · pódense max!nar: cando 
non se presenta nen se discute 
unha metodoloxia é síntom4 de ) 
·que se tráballa cbs presupostos 
tradicionais de investigación; 
aquí en Galiza e no ,te!lla que nos 

\ 

1984, ·Fin do Mundo: 
O ANTICRISTO 

NACHO TAllBO 

·o anticristo, pode ser, non 
nac~u en ningures. Pero iÍ 
hebreo de Sefaraad ou polaco. 
O a.c. , naceu nunha anónima 

. maternidade dalgunha ignota 
seguridade social. Ten nai~ Se 
cadra; porca miseria, ten 
tamén pai. 

O a:c., agora, non debe xa 
gostar as mulleres. 0 1que é 
serio impedimento, difícil 
atranco ªº seu predicamento . 
·universal. Que para ser líder 
polt'tico ou ideolóxico, quepo 

. non económico-, é punto chave 
ser un sex-sytnbol de calídade. 

' 1 • 

Ben; entrando-en materia: 
. -aseguran del que un día, 
convidado a un casoiro, 
convertiu un boo viño de 
moito ~orpo en Coca.-cola . . 

-atribúesetle a capacidade de · 
deixar cinco mil pans e cinco 
mil peixes reáuddos a cinco 
pans e cinco sardiñas, éue.s_tion 
,de .segu.?Zdos. , , · 

- anda por ahi ma.ldicindo á_ 
.xente. 

-a sua so-a .ollada, purece, 
deixa esmorecida, barrida, 
apirola~a,. mes~o morta á 
xente. - · 

-vabene. ·-

-o a.c. xura moito. 

0 rapaz l?n . ~ÚestÍón VÍ~l? agora, 
pensamos,. nalgun lugar da 
bo_ta italiana. A piques debe 
andar xa de dar a saber, co.n 
· estudada discrición. a sua via 
e ·obras durante un brepe 

-periodo de tres ano-s ou catro. 
· lnexorabel, insensata, 

ocupa, estes presuposto.s son os 
que configuran a etnoloxia _ ~es-
critíva. · · 

A etnografia puragiente des
critiva limítase a unha recolleita · 
de_ materiais sobre aspectos con
é:retos da culwra popÚlar 'tradi
cional e . á sua ; exposición sen 
nengún · tipg _de contcxtuali.za-

. ción cultural. Esta práctica nen 
pode- manterse- xa baixo nen
gun concépto no contexto do 
estado actual no de.senvolvimen- . 
to . da d

1

{;cipliria . antropo'tóxi~a. 
As reunións que_ comentamos re
flexaro.n en xeral un desfase evi-
· dente_ con relació.n a .uns míni
mos pre~upostos - epistemolóxi- · 

_) cos e . n:ietodolóxi~os · á hora de 
·enfocar uf<l · traballo científico. 

De c;alqu'era xeito, a~ eivas que 
viinos de citar teñen unhas cau
sas facilm~nte -reeoñecíbeis e 
constatábeis, e que foron citadas 
várias veces ao · longo das xorna
das; a principal delas seria a falla 
dúnha institucionalización da an
tropoloxia no ámbito universitá- · 
rio ·de Galiza, coa cons~guinte 
dependéncia dos éentros de Ma-

A 1 sabe!~ Ce sár'eo 

inconscientemente; el vaí 
comprir as profect'as todas: a. 
torre de Pisa esta a se abater~ 
en ;xeito definittv_o, en col 
dalgun co_che de turistas .e das 
ubusivas pizzert'as/trattort'as 
confins. Venecia querida está 
aos pouquiños a mergullarse 
no Adriático-, cun calendariq 
predeterm_inado que debe 
vencer cando caduque o -
último papa -tal vez polaco 
tám,,én~ previsto por _ 
Malaquías. Desde Polonia 
cámeza a comprirse_ a · 
conversión de todas as Rusias 
perpetrada oen Fátima por 
algun licenciad_o-en 
Galego-Portugues._ E 
finalmente Roma será 

' destruida. Por Bacco, a Roma 
imperial, a RQma roma_l:za, que . 

, fica _dela en pe? Intactas ~oo 
as catacumbas. Eso é? Os gatos 
proliferan perigosamente, e 
intúo que o Anticristo vai 
deixar a Roma perecer mais 
embaixo dos ga~os que dos 

_polacos. Tal vez os' gatos 
moran xa por todo o sobohán 
romano, socavándo noite por 
noite os cimentQs gracjas' a . 

. millo-ns de quilómetros de 
cat-acumbas ainda non 
desc.ubertas polos católicos 
arqueólogos do noso século ~ 
Indemne· e allea, Florencia', , 
Firenze, pensamds que o 
a.'c. habita perto da Ponte 
Vecchio. Pode que agora se ,. 
chame Niéster Galkin ou 
Bréixome Freire ~u Candido 
Sciaéia Munafo. - -

. Venezia, 22 de agosto de 1981 

qrid e Barcelona á hora .da -for
mación téórica; a penosa situa
·ción 'bibliográfü;:a na -q~e nos 
movemos co material disperso . e 
de difícil localización e a inexis
téncia de axuda á investigación _e 
de ~poio institucional a esta, son 
outras cantas caracte rísticas do 
mundo da nosa investigación al)
tropolóxica. 

Non obstante, este tipo de · 
reunións cumplen, unha función 
que é a de salientar, xa que a 

. constatación, revisió~ e discu
sión de todos estes proble'mas é 
un paso adiante cara a desterrar 
o individualismo á hora.do J;_raba

,llo ciemffico,' nunha mat~rÍa que 
esixe unhá estreita colaool-ación 
ent_re distintos investigadores. 

Por outra banda, ,a calidade e 
máis o rigor Cle várias das comu-

. nicacÍóns presentadas (A análise 
do velório na cultura tradicional 

.que fixo · Gondar Portsany ou a 
ponéncia sobre mendiña popu
lar, incidindo especialmente no 
histerismo que desenrolou Erní
lio ·González Fernández, por ci

·tar só <lúas), fan que o balance se · 

-crítica 
Retrato de 
sombra en 

RETRATO DE 
SOMBRA EN t 

OUTONO '¡ 
1l 

Román Raña Lama 
Edicións do c;:erne Minor/85 Páx. 

Se poesía é canta-lo misterio 
dun mesmo, e a palabra é a foné
tica do noso corpo, recita-los 
versos dé calquer poeta, . que o 
se:::ca, non é OUtra CGUsa-1que pro
ducir de n<:>vo a esa persoa nou
_tro intre e noutro vagantío . 

Quizáis me trabuque, mai-s 
·. penso que o 'home que está nes
tes versos é bulinte, inquedo, po
lo ·menos na primeira parte do 
poemario RETRATO DE SOM
BRA EN OUTONO de Román 
Rafia. Lama. 

poida c.onsiderar 'como posi.tivo. ·/· _ 
· Os sucesivos colóquiÓs. d.es;~·ti · _ 

tipo que se realicen terán que . 
evitar, ao . noso entender, unha .
no~a caí~a en p;sturas etnográ- '_ 
fico-des~.riptivas anticuadas e 
centrarse en cuestións inetodoló
xicas, de definición de obxe·cti
vos de traballo e en toda a ám
plia problemática da interpreta~ 
ción cultural. 

As ponéncias van ser publica
das nun prazo de tres ou carro 
meses. Incluiranse as conclusións 
do "II Congreso Nacional de 
Antropofoxia" que recolle a pro
posta de creación dunha federa
ción estatal. No Coló.quío de 
Sa.ntiago tÍ'atouse a posib ilidade 
da _ creación dunha Asociación · 
Galega de Antropoloxia, que ac
tuaria fundamentalmente como 
plataforma de unió!) ~ntre os 
que se adican a traballar neste 
eido científico, tanto cara a in
vestigación como cara a ter un 
meirande peso <liante dos apara
tos administrativos. 

XOSE ESCUDERO 

"Retrato de Sombra en outo
no" foi o premio Celso Emilio 
Ferreiro das I Xustas Literarias 
Galegas alá polo ano 1980 na pé
trea Compostela. Un libro que 
galloupa entre o modernismo e o 
fenómeno da poética descritiva, 
ricaz e metáforas, p~rismos, pro
pios dun poeta de vinte anos, 
que esquece por veces o ritmo e 
o caíro interno_ que compre a ca
da poema pra dar nese estadio da 
beleza artística. 

ClRCULACION DE ELIPSES 

ten sono o acordeón da madru
(gada 

e os caracois do noso amor de 
(antes. 

ten azuis esa bolboreta 
que, como unha vértebra, 
transita na infancia dos debuxos. 
teñen vestidos os minutos 
que percorren as esferas 
abandonando-me coma morto na 

do corazón das cousas. 
teñen dragons e rifles 

(paisaxe 

os álbumes que posuía un rapaz 
de onte, 
e eu non teño nada. 

Pelas prosas poéticas, poemas 
mestos, q~e chamaríamos a eses 
que non rachamos en liñas senon 
que se persiguen, intuo un narra
dor, que só o tempo pode deci
dir. 

MERLOPONTI 
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Umhá lizóm de 
. anti-imperialismo: 
gradnhas por ~la 

oARREbOR DE 
"A UN PARLAMENTARIO . 

iMPER IALIS:fA" 

"La Vóz de Galicia", 27 de Xaneiro 

¡982. Pax. 33 

Aquela manhá _pasea va xá can
.so. For::i. á Delegación de ,Hl¡L.-cien- . 
,da; despois, a Caja de Ahorros, e 

. por fim ao Banco de España. Em 
todos ,eles. os foncionários fala
vam a noxenta língua do impé-

. rio, o portugués, e por riba cum 
acento lisboeta mar cadí simo. Eu 
dirixia-me a eles em galego, a fa
la do país, pero eles volviam 
umha e outra vez polo portu
gués ... lisboeta, que grima! 

Asim, canso de língua oficial, 
quixem tomar folgos em lugar 
apartado; antes tentei comprar 
algumha revista ou xornal, dos 
que se editam em galega. Todos 
estavam esgotados. Como mal 
menor, quedei com La Voz de 
Galicia; apesar de empregar na 
sua case totalidade o portugués, 
oficial , sempre incluí nas suas pá
xina~ um, dous e por vezes até 
tres artigas na fala do país. Reti
re i-111e para tomar os folgos e 
poder tirar, despois, polo mundo 
da oficialidad e adiante. 

Abofé· que os tomei: Tivem 
sorte. Nese xornal, do miércoles, 
27 de enero de 1982, na página 
33 , umha "opinión pública." en
cheu-me de prazer espiritual e 
de saúde nacionalista. Por fim 
havia alguém que ousava falar 
claro !! Colaborazóns, como esta 
dum eminente filoloxista, vem-se 
em contadísirnas oca.sións. 

Confeso que o título (aparen
temente en espanhol), "A un 
parlamentario imperialista", me 
surprendeu num princípio; pen
sei se se dirixia a algum dos esca
sos deputados que no Parlamen
to autónomo utilizam o castelha
no, língua a todas luzes dobre-

# • mus1ca 
O concerto de 
"Santo Tomás" 
na. Universidade 

O pasado dia .28 de xaneiro e 
coincid indo coa conmemoración 
do patrono da Unive:rsidade, To
más de Aquino, c~lel;>raren os 
"Jueves Musicales" o xa tradicio
nál conceito da Orquesta da Co-
ru ña baixo a dirección de Roxé
lio Grdba. Nesta ocasión · sumá
base o atractivo de escoitar a 
Maximino Ztimalave no papd 
solista de k. 448 de Mozart. 

A Ürquest!l da Comfja, criada 
como filial do Conservátorio e 
desenrolada· cáseque milag.r~sa- . 
mente nun mei·o que moitas ve
ces. sustituiu a indiforéncia pela 
~ostilidadé. Causa tristura ver 
como.· a m~srna . persona ,(que se 
,entus1asmou cunha orqu~sta -do 

· ·Este cux'O ·.,conárto 'tiv'o ·sérios 
defec:tos - de ,J.n1:sco . e de·· estiio ~'"' 
,--pésie ¡ sel' iil},ha· o'rque.sta pro-

mente estranxeira . flO :país gale~ ' 
' _go. Xá .se ·sabe ·que, se bem o _23 

de fevreirn (perdóm, queria di
zer o 25 de avrjl) treuxo a Portu
gai e as ·SUaS colónias a liberdade 

de expresóm; polo· de agora é im- . 
· pqsível e impensável que alguém 
critique a fundo o emprego aba-

. fante do portug1:1és oficial nesta 
· Galiza coJonizada. Incongruén

cias da:s democrácias. formais . .'. 

. Advértim inmedi;tamen~e 
(observo) ,que o artigo do emi
nente fllol.oxista est~va ·redacta-

/ , 1 J • l 'i ' < < _ª 

do :em .. ~~fogo; foi entóm' éando 
com~zou a prazer e a saúde, cita
dos. O auto~, catt drático na Upi
versidade compostelana, tem to
dí sima a razóm; dá-nos umha- li
zóm de anti-imperialismo: O 
portugués é a língua ~stranha 
que, contra todo direito, ·contra 
as resoluzóns internacionais e 
contra o sentir unánime dos in
díxenas, está a impor as xentes 
sofridas da Galiza o imperialismo 
esmagante do Estado vizinho. 
Nom hai direito: Para usurpar o 
lugar da fala galega, doce e fe
minina como,... poucas, usa-se o 
portugués obrigadamente na es
cala, na ridio, na TVE, nos es
pectáculos, em case toda a pren
sa. .. Contra este desamparo xe
ral, só a Universidade, só a Fa
culdade de Letras, só os seus me
lhores intelectuaís mantenhem 
inui alto o facho -da identidad€ 
lingüística. e da independéncia 
galegas. 

O acertad ísimo conselho do 
colaborador filoloxista é por isó 
rnais de estimar; nace d un com- -
premiso arriscado contra o po
der constituído. "Pensa, ca.ro 
amigo parlamentario, -di- nos 
casos do noruego, do finés, do 
estoniano, do letón, do catalán, 
e de tantas ünguas minoritárias 
ás que lles sobran as ideas impe
rialistas pra se manter como lin
guas normais enraizadas na sua 
propia etnia e cultura". Pudo se
guir : "Um parlamentário nunca 
se <leve vender ao invasor, e 
mais, se aquel é galega e este, 
portugués. Ainda mais; nunca 
um parlamentário <leve claudicar 

fesional en xira internacional
non lle, pode per~oar as dificul
dades técnicas hunha pasaxe 
complexa a unha orquesta non 
profesional que toca na terra 
- supoño que estas personas re
coñecerán que a nosa orquesta 
ao· menos toca no estilo e con 
musicalidade-:- . O anúncio· da 
convocatória de oposicións ás 
prazas da Orquesta prefosional 
con carácter municipal e a pro-. 
mesa dun apoio económico pala 
banda da Administración pública 
- ignoro se a través da Xunta oti 
d.frecta_mente 'desde a s~xta plan
ta de Ministério de Cultura
representa unha esperanza .de vi
da par~ · a música galega xa .... que 
vernmos chégada a .hora de ten
tar ser Europa e de pod~r inter
pretar_xunto ·do rep.ertório inter
nacional, as· partituras · aínda iné" 
<lit.as , ges no,sos ~oip.positores ~· 

desde .'Ada,hd a- Gr·oba. 
· Pésie ao,s atra,_ncós que supón a 

. falta . d'e profesionalidll:de,- a"' Or- ... 
questa-- da_ C9ruiia: ainosa a virtu-

. de · da: a"1tosu.peración e o a~ual 
concerto l:miversita:río é ocasión'· 

tfórque o galega está a se ~onv~r., 
t.er, xá", em lír~gua normal na Ga-

· liza, _ apesar ~o aparepte domínio 
do p_ortugués; porque · é xá vl.r- · 
tuálniente língua nqrmal. pórque · · 
a etnia gálega ·está normalizada, 
com fi:.onteiras lingiiJsticas be~ 

- definidas <liante do portugués ·e· 
do bable, · polo sui e polo :leste ; 
porque a . lfngua galega afundiu 
bem as· ~uas raízes. na cult~r~ ga
lega norm(!.lizada, comd o nonie-

. f" , " . 
go, como:o mes ... . ,;. 

Nos_ noves m<?:mentos fl.~- ex-al~ · .. .; 
tazóm, nos que ·escrévo isto,:qui- . 

_ xera apór.-lhe alguns ·argum~ntps· ,._, 
- mais· a '-'opini6ri púbÜca!' , tam 
: razoável como razoada: 

1.- Os galegas nom fam caso, 
senóm que tomam azos éada vez 
mais forres par~ man ter ·a ·sua 
língua no recanto das minoritá
rias, cando a TVE portuguesa 
tenta lavar os ~eus cerebros co 
imperialista programa "3 00 mi
llones". 

2.- Castélao; que sem_pre pug
rrou por conservar o galega como 
língua minoritária, advertía bem 
contra o - imperialismo portu
gués: · "Aínda que os ouvidos ga- . 
legos estrañen as voc.es portugue
sas non por eso deixan de servo
ces nasas, voces galegas" (Sem
pre en Galiza, livro III, e.XX). 

3.- Cando os verdadeiros anti
imperialistas canta\11 o Hino Ga
lega repetem, ·sem se envergo
nharem; aquel aviso dós. "pinos" 
contra o . íinperialisro.o · portü-' 
gués: . 

"A nobre Lusitánia/ 
os brázos tende a~ig~s, 
aos eidos ben antigos/ 
con un punxente afán". 

Nom tenho de dizer que a lei
tura daquel artigo robusteceu o 
meu pensamen.to e arelas nacio- . 

_na.listas e que, grazas a el, pudem 
proseguir a minha peregrinaxe· 
por entre .º imperialismo portu
gués que coloniza a nosa. Terra. 

COLZA 

de comptobalo. Neste col!-certo 
levaron un programa novedoso 
.coa Obertura das Bodas de Fí-

o garo. e o Concerto n. 23 · para 
piano de Mozart e a Sinfonía 
·101 de Haydn: No pulso musical 
da obertura ou no fraseo do "an
dante" haydnián, amosou a or~ 
questa ese espfriq1 de traballo 
e os desexos de perfeición, lo
gr~ da competén<;i~ dun m4sico 
integral. como é o . mestre Graba. 

Nesta ocasión, . o c-Oncertista 
era o d·irector do Coro :·unive~si
tário, Maximino Zumalave~ a 
que.n escoi.táramos moitas veces 

· en r-eóta,is - estrenando partitu
ras de · compositor~~ galegas_: o~ 
en du0· coa viólinista Laura 

· Quintilláh -lemoro espeeialmeri..: 
· te un excelente coneer.to en 
Vigo, onde presentaron a sua 
ver~ión . da . ~o nata · d~ César 
Frank-. En certo _senso, compre . 
entendú este cóncerto. cómo 

'un "tour de fore~" para Zumala
~e, por se trátares dá: primeira 
vez ' que interpretaba a obra 
polo escaso número de ensaios, .. 

Máis sobre 
a .mendíja popular ~, 

"LÁ ACTUAL· IV\EDICINA POPU-
LAR GALLEGA". , · , 

Becoña l~esias, E-lísardo \.., 

Edición a cargo do au Jo.r, decem
bro do 1981 __. 

.. A--m~rü:iña popular é uri do~ 
capftulos. máis t.rataqos p~los et
nóg·r-dfos no·: jfáís.- Asi; os traba- · 

Uo~ feitos aó respecto ·pola xenté·- "· 
· da xener:feíóri '~'Nós" foren un ' 
prí~éire ;ch~gaqrento racÚ:mál 
ao -asunto. Lpgo vii'!eron os tra- . 
balios de Lis Oviden, que nos · 
aporta · unlia. , boa marea ""dé 
dados, pero que non són descri"
to_s no s~u progreso -cara á. unha 
ouxectividade que mostre -as 
condicións que füéeron- pos.íbel 

- 4 estai fc)rmas coercrites de pensar 
e actuar. Xa n.os anos sesenta 
ternos duas labouras interesán
te~, realizadas por Camelles · e 
Lisón Tolosana: · P'ersoalm cnte 
penso ·que a obra do primeiro, 
intentaµdo explicar e buceár as 

glas. Ade'ITiais, un estudio foito 
~n profun<lidade m1·nha _das co
munidades dunha- á:réa deterrrih 
nada,_ u-nh~ vez sabidos os Úc,
.torcs determinantes qo modelo 
teórico · 0uHd~·. pódesc · logc» 

. aplicar .di to mocrdo a outras . co
munidades do país e : asi verifi
car a sua ex.istcncia .é funciona- · 
m,ento. · Lisón taina a.o pa1s 
.galego c;omo. unha · unidade to
tal, éxtendendo . a inve-stigación 
a todo ~l. .se~ . emb.argo, i ' ÓBra 
recopifa.dora de- lkcoña c~sea . 
de moit.<?s 'pes-~ u~ ddés é q 99' . 

_ idioma, _.qué xa ven $el'ldo ,yunha 
. . ¡ ·-.• . 

constante neste t;ipo de .obn;1.s 
i i iiridusó traduc~ os t~xtos!.!! -

Xa dixen{os q~e o e,nf~que e~k 
éra telativ_ó, pois -ben,_ n.on se~, 

pode integrado nunha éorr.iunida
de se n9n s~ -respet~ o idioma de- . 

, sas xente.s. P~r out.ra . banda, 
cntr~· ~ q:ue.ixarse de que isto se 
perde, de que a industrialización 

..'f ·..-~ .¡ .~ ¡.:.!_ 

.acaba con el... Pe_nso que o máis 
..impqrtantc ncstc:: motnento seria 
o ollar a influéncia· que o 

. proceso de industr:uializac;.i_ón, 
encetado no Estado . Español, a 
raíz. do ano cincoenta 'e nove, 
ten sabor da mf11ciña popular 
(concretamente neste caso). 

Ten a obra, iso si, unha .inte-
razóns na~ que _se sust~nta ésta tesante e completa bibliografía 
m~ncma, e rnars importante que . . . b d . ' . -

--b · " ,, d _ . , _ '· : -. so or o tema que trata,, o que 
a o ra toco o senor L1son. - - f · l"b -- ·- · . . _ . a1 que o i .ro sena pcza 1ntere-
Este, d1sponendo dunha morca · · · ·· · · d d" 
d d d

. . Il . _ · . sante :.. para m1c1a os· e estu 10-
. e a os, pe~o mo1 espa ades no _ · 
tempo, espáció ~- contido, bós- ... sos.-

Mai~, antes de rematar quera 
·ca.1les . un "orde", comprensíbel · - · dicer un algo , _Becoña non é 
e asimilábel. E agora acaba de hoxe 0 ú~lco que estuda a __ men-
aparecer '·nas librarías . unha . no-

crna póp~lar, .. isa pareceriao 
vi que ven amo_sar.nos á ínteres vendo as suas colaboracións en 
q-ue ainda h.ai ~P~T;,este . corie da "La ·Voz. -de Galicia", "Hoja del 
nasa estru tu~-a ·socíaL · - · d · ·- • • '· · 

A obra _ cént-rase ,na rt;('.olleita Lunes e y_1go ·e ma1s . na re-
."in sitµ" e .pf-anifica~ión dos da- vista ~a Xunta (Re~ista : de es-
dos outi~os 1;la parróquia d€ _ , túdios agrários) . . Hoxe bai mol-
Lourizán ;. p.:;i.ra iso, 0 _a:utür .con- _ta· máis ~ente a · estudiar e~te 

-· - .s~rnp~,_ pér_ o polas - ~azóns que viviu o _tempn pre~:iso .c~n .xietite, -- ~ - · 
mestur~ndose' . ·no\ mel:olo ,dos sexa, os seus estudios gárdanse 
seus problemas; ' .e. dice, facendo nos caixóns das- sua,s- mesas de 

. estudio. Citemo"s só un casa·: antropolo,xia desqe un enfoqu_e . 
·Na .. concello iu'gu. és de Friol, EMlC. (isto é, relativo, como xa 

veremos) en ·contra de _ Li,són ,_un ,Profesor oci-rensán, Fidalgo, 
que, p_9,rte dun enfoque ETIC. fix<?; ·"para 'm~J!, o traballo máis 
é . dicer, de ~imple obs~rvador, . _intcresanlé que ncste éampo se 

sen _participar no xogo, nen tan 
siqu.era coñecendo. todas as re-

JJOla 1 acústica imperfecta ~- do · 
templo e pela consecuente car
ga an.ímica que repres€nta dar 
ese coneerto na própria· c·idade · 

' . e cos se1:1s mestres, compaiíeiro's 
e coralistas como públ.ico~ o. re
sultado foi mosÚa do taknto 

musical de Zuma:lave e da · sua 
flexibÚidade , e · a~ pro.posta de 
repetir o · concerto noutras -·.ci
dades galegas é unha invitadón 
a que amose a s suas virtudes 
ipterpretativas na maduracion 
~esta : c.omplexa .pa~itura. .Coi-

. d6. que o c'oncerto foi · un fito 
para .. a nosa· sociedade musical 

~ . e.orno ',mostra de que ' estamos 
a ter vida própria. Entendó que 

· así o sou po. entendér un ha · gran
: de parte do públie'2_ . ásistente 
·e dóeme que a prensa, campos- . 

telá ~e inéoinprensibelmemte 
. alguns . músicos vencellados á 
· cíc;lade~ · non : p:restar·a at~nción · 

.: a ·este·_ concertó ·nunha rrióstra · 
de mino•ria cultural grave. Vaia 

este artigo como invitación a que 
unha pequena modific.ación pre-

- stipostária · sit1va pa:na engadir no 

ten f~ito. no noso país. 

M. V1LAR 

calendário .de ·conce"rws da Or
questa da Coruña catre pu cinco 
interpreta~i_óns máts <leste con-
certo. "· 

A cita anual de Graba coa Uni
versidade, ·un · dos mais felices lo
gro~ do P. López Calo, ~ a mos
tra. de gue o camiño_ para saír do 
.subdesenroló comeza· . pola 
potenciación daquilo q,ue existe 

-falo, loxicamente, daqúiló que . 
_, é pre.fesional · ou pode selo-. 

Non é a cúestión ·nen -inventar 
-ª p6Lvora · ~en gozar ffill;Soquis
" tarnente na - abundáncia da me
-diocridade. A i.nv~.st.Ígación m~si-· 
colóx~ca amasa que, contra do 
comunmehte afirmado, Montes 
e os . seus ·epígor:os non son ináis 
que · ~nha "anécdota · na ~osa his-

~, tória.,.. musical e que· Galiza non 
estivo· ta:n-lqnxe d.e Europa como . 
nos queren · fac~r· _crer. Deixémo
·n:os x_a: de . complexos miserábeis 
e de convexas de frustrados.-

1 
lt 
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Latricad~ da tertúlia 
· bos xµrados literarios e_outras calamidjides .(¡¡¡) 

. Crónica dun prémio anundado 
M. RIBE IR O LOUREI RO 

Can<lo me enterei do fallo, <: 
. máis ben fallo, · yeume_ de· conta
do ás mentes, a primeíra" notJ cia 
que tiven da composición d9 Xu-. 

· rado,, moito ant;es de se dar a sa
ber pub.licamente. Eso fora nu
nha conversa <;:un amigo ben . sa
bedor, parolando do panorama 
político, dos aconteceres literá- . 
rios e doutras trapalladas, quen 
ao falar dos Concursos pregun
toume de súpeto: '_'E ti, .¿pre
séntáste 'ao Chitón?". "Presento. · 
Presenteimé xa". Entón el de~
me no lombo, con doída e soli-

. dária mágoa, 9esenganándome 
antes qe tempo coestas -verbas · 
arrofiantes: "Pérdelo tempo, ne
na, pérdel~. tempo. Ese prémio 

· xa ten dono . .Pérdelo tempo, ne-: 
no ". O meu amigo adoita me dar 
trato de neno, inda que cando el · 
naceu xa andaba eu dándolle for
te á billarda. Mirei para el, incré
dulo e solprendido, sen · poaer 
acreditar no seu tanto pesimis
·mo. "E logo, ipara quén !Ja 
ser?". "Hom.e, iso está cantado. ~ 
Ben se sabe que o Alfredo Conde 
anda a rematar unha novela que 
vai presentar az', e senda o Ca
sares quen goberne no Xurado ... 
xa me dirás;': '-'E logo ti pensas 

Os vellos vzños 

de Ribadávia · 

Sempre sentimos un fondo 
amor polo Ribeiro- e unha grande 
e fonda preferencia por Ribada~ . 
via. Cando témos ocasión irnos 

·gastar . as nosas .,fagancias por 
Beade, Vieite, San Clodio, Go
mariz, San Andrés, Esposende ... 
sí a ocasión caí a mau ,sumibos 

· deica Pena Corneira, de onde se 
pode_ollar t o o o Ribeiro e ún se 
sinte moi ó seu gusto coa veci
ñanza das nubes . . Ningún l"l;lgar 
mellar pra p<,tsear as nosas nostal
xas e melanconías _gue Pazos d~ 
Arenteiro. O marmurio do Avia 
é unha ave moi gustosa de esco·¡.: 
tac E~ xa non falernos da luxuria· 
das m imosas en frol: ún noñ sa-

·be que facer con canto- ouro, tan 
· novo e trn escandaloso. 

_ . Moito temes paseado, falado, 
vivido intensamente e bebido 

·con aplicación e devoción nas 
.. bodegas, bodegós e tabernas ri
beiranas. Na lembranza levabá-
mos unha cita, deprendida non 
sei onde, nos· días da nosa xuven
~ude- ~ que subía e frolecía nos 
nosos beizos canóo viña a~coñto. 
A cita decía que os soldados de 
Napoleón, cando . entraron nas 
bodegas . de Ribadavia, en tres 
días arreo . non foran homes de 
sí: Agora ún ten 'a sospeita de 

que... Pero daquela... pero se . 
ai'nda non se sabe quén 'l)a_f de 
xurado!". Defendíame eu aínda; , 
tentando de manter a própria "in
creduligade. Mais as rázons do 
outro esmagaban a miña ilusión 
con esa forza que lles daba o seu 
mellor coñecimento da realidade · 
das ·cousas. "Sabe, -ho, sábese. 
Que o Casares vai de xurado .ben 
se sabe, ~ onde el estetf. .. Ai, iso 
di'gocho eu, nenol!. Non hai quen 
lle sague -o pré'Yf!iO ao óutro, xa 
verás". E vino, vino- por fin con -
esgallante focideza. . -Mais nun 
princípio os agoiros do meu ami
go'" pouca mosa fixeron en min, 
poisque a preséncia' do Carlos 
Casares non a vía eu ta:n dano~a, 
por móitó ·que me di_xesen. · Da~ 
quelá non sabia afoda a compo
sició~. do Xura.do, e · aínd~tard_ou 
en saberse-. E cando se soubo, .o 
meu abraio íoi inmenso, poisq·µe 
-alí entraban de novo dous xura-:
dos que xa fixeran de tal no re
cen~~~j'Blanco Amor" de Redon
dela-: Esa .dit<:: "dé Xurados Alta_
~énte Calificados, polo visto, xa 

. ~~ non .. ch~ga nen pta cobrir <;:on 
distintos homes dous Concursos 
tan cercanos no tempo, pouco 
menos que simultál)eos. Perante 
tal calamidade sentirnme de cer
to. arrepeso, agor:i si, de me ter 

que -leu mal ou . de que asimilou 
m~l a cita . . O ler recentemente 
un libro sobor dos xudeos en Ga
licia atopá~o!lbs con .unha noye-
dade. -. · 

Resulta· que nos lonxanos dfas 
do século XIV o Duque de Lan
caster, chamado Xohán de Gan
te, quixo facer valer _polas armas 
os seus dereitos a cor,oa .de Cas
tela. Desmebarcou n(!. Coruña ·o 
día de Saritiago de 1836. O :seu · 
exército 'adentrouse en Galicia. 

· En Ribadavia atopou unha resis
. tencia heroica e desespe_rada, or
gaí zada polos xudeos da locaÜ
dape. Co exército inglés· veu ·un 
importante historiado,r. · 
que contoü os f e_itos des ta gue-

- rra. 

O gran historiador noso Ma
nuel M.urgúía, no seu libro Gali-· 
cia, páxinas 838-841; conta . o 
que sucedeu en Ril?adavia, se-

l¡- guindo a Froissart. Traducimo.s 
parte do que .escribiU: Murguía: 

· " ... O sol luci'a con toda a súa 
forza e semella como que os -seu's 

_, raios embebedaban doblemente 
ó vencedor. Os berros .de deses
peración das ·mulleres resposta
ba~ os de trunfo que lanzában 
os ingleses, 13ébedos coa· victoria 
e o sangue. Der11ad~iramente, en
trada a saco a · vita, fixeron nela 
grande oott'n, recollendo moita 
plata e ouro nas casas dos -xu
deos, chegando a tanto a carraxe 
con que trataron á vila, que moi-
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presentado ao "Chitón", xa que 
aquelo viña sendo como bater 
duas veces dascgl;lido na· mesmo 
valado. ·· Seique xa_ non b<,tstaba 
·conque a mentalidade <lestes se- · 
ñores ~ fose-· tan semellante (as 
mesmas. pedras, sempre, da mes- • 
ma parede) senón que aínda por 
riba repetíanse os ·nomes, repe
tíanse os Xurados, sen b relativo 
respiro dun pequeno relevo na 
sua co:inposibón. Eu nori sei pa
ra qué derrio se establecen dis
tintos Concurso·s se han contar -
todos, ao cabo, co mesmo Xura
do. Pois a cousa aífld~ non foi ' 
asi; non señor, que se era moito 
de máis que houbese dous homes 
repetidos, despois viñeron sendo 
tres. V: elaí.. Renuncio u o Presi
dente_ do X-urado, que era ou ha
bía ser Torrente Ba:Uester, e ocu
pou tal cárrego, como correspon-
de, o inevitábel Varda Jácome, 
quen viña de exercer tamén no 
Certamen anterior. Daquela sen
tinnÍe aborrecido de vez, a pesa
res de que o escándalo aínda non 
comezara. 0 --:"vifiteun ·de Decem-
bro tíñase que xuntar o Xurado, 
delibera-i- o qu~ cadrase e emítir 
o seu fallo~ ben se sabe. Pois ve-. 
laí: xa moitcr _a:11tes, o dia dez, 
apar.ecia · na · "Voz de Galicia" 
unha entrevista, "Tilodelo de dis-

_tos p'edi'ronJle ó mariscal que a 
entrega a; ch'arñas. 

- i Non· .-rt;trucou[les-:- {i.enán
tes gardaré-mola e fortificarémola 
como n_ingunha ouira de Galicia! 

Gracias a· e#o salvo use, ínan- · 
que a _situación en . que a deixa
ban erá_ tal como si ardera polos . . 
seus catro costados, sabor de to
do, cando.· dispostos a marchar 
sobór de Ourense, fixeron' longo 
acopio de p'rovisiós, en especial· 
de ·parco salgado e "bos viños 
que eran tan for:tes e ardentes 
que os ingleses non podi'an bebe
/os, e cando bebt'an moito, n_o.n '. 

pendioso montaxe promocional, 
onde o prestixioso escritor e fla
mante diputado Alfredo Conde 

_,.., Cid nos facia saber, éntre outras 
cousas, os m~ritos da novela que 
viña de rel}latar, o seu tíduo e a 

r sua temática: "Vaia. ~ensei 
eu-, daquela non 11~ deu ~_empo 
de presenta/a ao Chitón'.'. Mais 
si, déralle tempo, poisque tal veu 
ser, mesmamente, a obra que lo
go lle foi .premiada. Xa daquela 
tíñaa el de seguro tan premiada 

que, nun exceso de confianza 
poisque todo era entre amigui
ños, pasouse un chisco na sua 
arrebatada autopropaganda. Os 
Señores do Xurado, sen embargo 

non se'-..,_deron por enterados da 
metedura de zoco, e po~tos xa a 
ficar en coiros non quixeron eles 

· ser rrienos: xuntáronse, delibera
ron, votaron, discutiron, consi
deraron ... e premiaron finalmen

te · por unanimidade. E aínda 
compriron enteiramente co ri
tual de rigor, pois, como_ se dicia 
na prensa con toda sinxeleza, 
"Aberta a plica, resuitou ser o 
autor ... u. E o autor así premia
do, diputado que ven sendo dun 
partido español que sé _ten éle so.: 
cilista e ' mais de obreiro ; recebiu 
ali mesmo os parabens dos máis 

esgrévios persoeiros do PSOE 
provincial, que -se atopaban ali 
chamados pola sona do Premio 
supetamente interesados poi~ 
visto na cultura galega. E hai que 

ouvir agora as desculpas dos Se
ñores Membros do Xurado, afir
mando con grande convencimen
to que ali non houbo argallo nen 
compadraxe .nengun, que todo se 

fixo ao dereito coa máis cabal 
honestidade, e que quen se atre~ 
va a afirmar outra causa é un 
mal perdedor, e máis nada. Non, 
se, como dicía aquel que se ba
beaba coa cara enxoita, cofando 

- o queixo e as meixelas: "Non hai 
cutis máis encurtido que o meu" 
O probe ren sabia aínda dos na
sos Xurados, tan honorábeis eles. 
Ou tan prácticos, porque algun 
<lestes homiños chegou a amea
zar aos protestantes coa posibi
lidade de qu·e, de insistir na pro
testa, se nos fosen acaban os 
Concursos, chegando a anunciar 
xa a renúncia do mecenas do 
Chttón á convocatoria do ano 

que ven. ·E máis seria boa mágoa, 
certamente. Inda que., se os Con
cursos non han servir mais que 
para o que servi~ este, maldi to o 
ben que fan ;is nosas letras. 
dela. 

MANUEL HORTAS VILANOVA 

podi~n co seu corpo en dous 
dúrs." •L 

· O ataque a Ribadavia feito po
los ingleses foi fer9z. O saqueo 
que seguiu a toma da vila pon os 
cábelos ·de ·pé. Neste panorama 
estarrecente chám~nos _ a -aten
ción a loubanza ós viños do Ri- · 
beiro de Avia. Eran fortes e ar
dentes. Cando as tropas inglesas 
bebían moito, non · podían co 
seu corpo en dous días. Non ·se: 
pode_decir máis en menos pala-
bras. . . 

Os escritores do chama-do Si
glO de Oro españ.Ql, que ·tan mal 
trataron . a Galicia e ós galegps, ,.. 

teñen louvanzas prós viños do 
Ribeiro. O mesmo que oxe. 
Adoitan a louvar a Galicia pala 
beleza da súa paisaxe, polo seu 
marisco, polo lacón con grelos, 
poi.o soído da gaita celta e a dou
zura das súas mulleres e o esfor· 
zado dos seus emigrantes. Lou· 
vanzas interesadas, tópicas, sos
peitosas e noxentas. 

Os viños do Ribeiro no sécu
lo XIV eran distintos dos de oxe. 
Todo o mundo sabe que, a rema
tes do século pasado, unha plaga 
rematou coas vellas e ilustres vi
des do país e repoblouse con vi
de americana, que é a que sub
siste, de meirande produción e 
peor calidade. De todos xeitos 
un bó ribciro é unha maravilla. 
Dende o seu sabor a súa cór in
comparable e irrepetiblé. E aín
da hai quen garda algu'nhas ce-

. pas . -moi escasas- das non ata
cadas pala plaga da filoxera. En
tón ún, si ten a sorte de probar o 
viño ,que dan, pode decatarse do· 
que foí o viño do Ribeiro: No 
pazo . de Trasalba de D. Ram~n 
Otero· Pedraio conser\lábanse 
algunha des.tas cepas. 

Servidor, que é máis ben un 
sedento moderado, averigou, xa 
hai moitos anos, que . as cuneas 
están feitas a medisJa da: sed~ do 
home. E que o~ nosos . viños 
- maio.nnente .os do Ribeiro- es
tán feítos á medida -á xusta e 
esactísima medida- do paladar 
galego. 
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Para ver: 

SANTIAGO: 

Cine Capitol. 
"A Fuga de Segovia". 

Famosa película _de Imanol 
Uribe , narra, en clave de aventu
ras ' a fuga da cadea de Scgovia 
de 

1

vários presos de E,T.A. polí
tico-rriilitar, na liña das películas 

·de fugas : c\m bon quefacer cine
matográfico (Ollar crítica d~ Pa- i 

blo Gómez Taboada, A NOSA 
nmRA, n.0 168). 

CORUÑA: 

Cine Riazor 
"A fuga de Segovia" 
Teatro Colón 
"Tap, Tap" 

De Luis Alcoriza, director es
pañol exiliado en México, non 
demasiado coñecido dcica agora. 
Ten como fondo o tratamento 
do machismo e as violacións. 

NOIA: 

"Patrimonio Nacional" 
.F ilme de Berlanga .que pre~n

·ta un retrato caricatures~o da de
ca.déncia da aristo.crácia ,españoJJr 
na liña. de "A Escopeta Na.cio
nal". E de destacar o maxistrai 

A CGRUÑA 
'm A 12. Nos locais do Ateneo 

-herculino, conferéncia de Enri
queta . Otero que versará sobor 
"A resisténcia en España'', den
tro do ciclo "Na busca da histó
ria perdida. A muller en España.: 
19 31-1981 " . 

FERROL 
Do DIA 15 ao 27, no Ateneo fe
rrolán, exposición dos grabados 
do artista mexicano José Guada
lupe Posada, en colaboración coa 
Galeria Sargadelos e co axunta
mento de dita cid ade. 

VIAN A DO BOLO 
DIA 20. No local social da A .C. 
Os Xérmolos, na Costa-da Galega 
n.o 5, o director do Museo Ar
queolóxico da Coruña, Felipe 
Senén, falará, ás sete do serán, 
de "O antroido e as festas popu
lares galegas". 

VILAGARCIA 

Organizado pola ASPG (Aso
ciación Sócio-Pedagóxica Gale
ga) , impártese, desde o día quin
ce , un· cursiño de Educación Fí
sica Escolar . a cargo do titulado 
Antón Alfonsin Barreiro. Para 

traballo de Luis Escobar no pa
pel do Marqués de Leguineche. 

OURENSE: 

Cine Xesteira 

"Excalibun" 
O seu director é J ohn Boor

man que trata o mito do Rei A·r
turo e dos Cabaleiros da Taboa 
Redonda> mestura, dun múndo 
máxico representado pola mi-

!toloxia-g.akga e rurnflna, nun .a.ro- , 
- bj~ttte .Jn~ievát. · , -., . -

' Cine XveÓida · .. · 
4~ A Fuxida'' 

maior información, e para ins
cricions, nas librarías Ramón Ca
banillas de Cambados e na Libra
ria Besada de. O Grove. 

SANTIAGO 

Desde o DIA 10 está aberta, 
na G leria Sargaqelos, a rnostra 
do grabador arxentino Julio Paz, 
mostra titulada "A condición 

humana". 

PONTEVEDRA 

Organizado pola ASPG, im
pártese un cursiño de Psicomo
tricidade a partir do dia dez e 

anuncioa de balde 
v gNDESE sea:t 127 en bon esta
do. Chamar ao .telf.: ·59 07 -05 .de 
Santiago de Compostela, p~egun-. 
tando por Pelaio Garc.ia Pazo . . 

O Fat·o Cukural Galcgo "Daniel 
Castclo" de Gipuzkoa precisa 
urx~ntcmentc . rotos para fac~r 
unha exposici6n en · Danos.ti e 
outras zo~as d~ Euskadi ·s~brc o 
Antroido: Pide que se 11~ man-

den as fotos ·coa data e a zona 
onde foi feitá. ao segu inte .enede.~ . 
rezo: F.c .. Galega Daniel -Caste~ 

lao. Centro Cívico. ·Palaéio de 
Adonaesi. Trintxerpe, Gipuzkoa, 
Preguntar . por P~co Cal velo no 
teléfono. (.94l) 46 28 28. 

BUSCASE a· colcición de ar
quÍvos: do ·. Scminário de EstU
d~s ' Galcgós. Apdo. 12. Po ate- , 
vcdra. 

VENDO Coleición completa: da 
revista "NOS!', st:n estrcna,r" e 
por i 5 .000 pts. . . 
Chamar a ·M.a: Xosé ,ao Teléfono. 
21 82 69 de Vigo. 

Dirixida por Sam Peckinpah 
no ano 1972. 

Pequeno cine 

"Lenny" de Bob Fosse 
"O Xincte Máxico" de Sidhey 
P-ollack, 197 9. 

LUGO: ·' 
· Cine Paz 

' -

«conf es'íóns . . - verdadeiras"' 
_que . . co~td ~~9á i~tervención -de 
doús .:graridé:; actor.es; Robeit . de 
Nim e ,;ReoÜ{'f)Uva1 que encar-· 
'na.n· á 4<>-U-S' irfuán~~ crego ,~ .po-11-·:
cia, ~nfrenrados dÍ:inte do -c~ime.' 

até o 19. As inscricións, na ii- . 
braria Pueblo. O "Cursiño está a 
cargo de A. Luis P."Rivas. 

VIGO 

Nas sás de exposicións da 
CA V están aberras as seguintes 
mostras: Helena Amaral, pintura 
(Sá de , Arte), Ramón Rodríguez 
Vicente (sá de Exposicións) e 

Xabier Garaizábal (Sá Anexa). 

DIA 25. Sesión do Cine-dube 
Vigo, que .proxecta no Cine Ave
nida, ás 10,30 da -noite o fi!me 
."Marte dun pombiño:', de Sam 
Fuller. 

VENDO Caretas de escaiola pin
tadas e deco~adas. Chamar a Ma-' 
rita, Telf . . 58 22 63 de Santiago 
(horas de xantar)'. 

RADIO AFICIONADO desexa 
información sobre o_ que hai que 
facer para conseguir un título 
oficial para desenrolar a sua afi
ción, se hái cursos~ distáncia ou 
hái que facer algti~ €X<Únen . P,o
ñerse en contacto con Santiago 
Rei Mendez, Eiigelgasse, 15, 
9050 APPENZELL (Suiza). 

Concurs~o de traballos': 
, escolares; 

Patrocinado por A NOSA-TERRA 
Velaqui os prémios da presente semana que Ues correspon
den a dous amigos de Lugo. 
Noraboa aos dous; que recebirides de cont_ado o nos0 aga-

, _saJlo.'· - · ,. - · · -

A MIÑA ESCOLA 

Levá~tome, almorzo, vo.~ á escala. Leio, xogo, escribo, pinto; dibu-
xo a miña éscola. - - . ' 

-. -Na mJñ~ escala hai pdpelera, mapas; dibuxos, pfa.rztas, estufa, xo
gos, monecos: rotuladores, libros, caJeflda1iÍQ~~ · · ·-· ; ,.. ,. · . ";·; . ··· 

=, :.t: ·-, ' -Javier Barral Viléla. Freixo; (Samos) ; Lugu. 
6 anos. Primeira etapa E.::' .·B. 

1 • 

A-ESCOLA DE VILAMEA 

A miña. escvla está moz mal, soio ten unha ventana. A porta ten 
máis burac;s que un colador. As paredes da dentro están sen pintura. 
No teito hai duas pingueir_as e as táboas podrecen. A s mesas son máis 

. vellas éÓ ineu dbo; á~spuis, as p-a feaes de fo rc( están sen cemento-"'e pa
sa moito f río, a estufa _non chéga pra toda ·a e~cola e-despó.i.s, que no'! 
h~i luz . E dicen qt:á: ·_á ban -~rwnxar pero a ·min paréL'!m~ que"n~nca o 
van facer, e se a .arreglan facémos un ha fes_ta. · -

Marcos Capón Armesto'. Estola Unitaria de Vilamea (Romelle). Lugo. 
- 12 an:os .' Segunda etapa de E.X.B. 

Nota.-Lembramos, qu·e a partires da presente serna indicaremos dous 
temas pra que todo o mundo poida participar en igualdáde de condi
CÍÓ!JS. Pra prf;;sente o tema e "UN CONTO", asi que queridos amigos 
esperamm; os vosDs traballos, ben en forma de redacción ou ben en 
forma de dibuxo ou co.i;nic; pras seguintes sernas e como estaremos na 

. epoca do Antroido, o tema e, "COMO PASO EU O ANTROIDO", asi 
que animadevos-queddos amigos que eiqui~A NOSA TERRA, tendes 
este· espacio a vosa. disposición. · 

Prégamoslle_ as A: A C. C. e. demáis colectivos. nos reme- _ 
seri con 15 días de antelación os actos e exposicións 
que programen para podelos anunciar no nos semana 

rio 

~ "t t I 

.. , 



-A· "fLAUT /f.. 
. REOUINTA 
EN GAllCl·A · 

z~ela non 'se representou nen unha obra do c10n dalgun dos libros fundamentais de 
compositor de Ponteareas. Cando o xestor Descartes, coa sua influéncia sobre o naci-
era Don Luís Iglesias de Souza, o Axunta- mento do pensamento racionalista- se que-
mento' brganizou a mo~taxe de zarzuelas - remos falar de música tradicional en con-

Hai xa bastante tempo que lles tiña. pro- de Rodrigo de Santiago e Iglesias de Souza, tradición coa música culta. 
metido aos ·leito·res de A NQSA TERRA agora que a xestión é teoricamente demo- · En segundo lugar, para afirmar que un 
clarexar un ponto de malentendido debido crática nen se pode conseguir que no cen- instrumento é · tradicional, compre probar 
aos "argumento~" de notabilísimos e em_i- tenário dún compositor galego se represen- a sua fil iación ~ a ~ua extensión no espácio 
nentísimos "investigadores" da música . e ·te ·. unha obra sua, pésie a que ·a compajíia a e no tempo. Carecemos desta· no que se re-
organogra:fia tradidonais. Como a gr~f15:lf · · ·. ten en ·pm gra.ll)a e. a ofreceu. Polo tanto_ fir~ á-.. réquinta-_;;que no nome da mái$ rrií-
traxédia de Galiza no eido cultural, e · ruáis · _ · nen me -atrevo a ofrecer a··idea,_ de represen-. ñirna seriedade ,denominaremos flauta tra-
aínda no da culttira trad~donal, non,' é '_que _ ~- t~r . ~lgunha _das partituras de_ compositores versa- e, xa .qqe logo, non podemos falar 

·. a xente orn~e, . senón qúe cada· ve~ ~úe a.1- . · , no sos · que poseo e ben poderian repres<m- da · mesma co·mo instrumento tradicional 
guén omea sailfe ·un codfeo , bast'aJcon.que.. ._ tarse na· anual temporada de Z~rzuel~ e que . gal~go - doutra banda, o segundo califica-
º · ignorante · c'ün~agr.adi;> : afirm.e ÜI!_ di.spara--' ·'. ··xiÍ q~e logo, co.starian uhha ql;linta 'pane .. dp : ·· -: .. tiVo esfxiria demostrar unha especifidade 
te para que. tal disparate .sex.a .d9gma de f~ , " Fest iyal Celta'~ . que. o Muni~ípio lle .sub-. -xeográfica qu·e, en Galiza, só posÚen o pan-

. e os políticós se apre.surt:n· ~ protexelo, se-_ venciona a un particular do xeito máis es- ·deiro e o bombo- . 
. guindo a vella norma de que cando o polí-., . ea;daloso . x~ ·qu~ logo, non pode esti;añar .' Haberá quen matine que coñece a men-

tico , ten compl~xo de culpabi~idftd~ : eo.r ">· que.~··0 ~. con:cellal : me~tadq . ~e insisto. 'que .· ganito qúe posue unha foto dun duo de gai-
. non facer nada poi~ cultura, en vez-:?e ~on : ·· -.. · ,non te~tó , per so'aliiar~ .. xa q'µe -. in-~ consta . ·ta e flau ta, e que ·a· fo t o é de hai noventa 

sultat a un esp~ci~Iísta ~ que fai é unha bu- . ~";,·que ·· xente dout_ros ·. pa~tidp~ ; ,,c;o~ete,r.ia .. · a.nos. E dirá 'que velai a proba documental 
r~ada . be~ gorda _q~· xu~tifiq~e _u~ compl~~ .. :·. · erro·s semdlant~s ·0u pi;:o_rt!s, ,forno . ·no · ca~·. de que Carreira mexá fóra ~~ pinico e a 
xo de culpab.ili4~de de · cnst#1tq, ~igno-. $ :~,/·>so . do ,·Sr > .8eiras d~.'. Sat)tiago-·e a'.sua téima ·'· -. fl~uta é un instrumento t rad1c1o'nal que se 
non . esto~ a f<!-laf. só ·do. ';í3e:sti_val .. celta da-~ .. f ~··: d~ -. arrem~ter ··. ~~nÚa .,-do~. profes,ionai~ ~a .: ... ";,"~'"pérdeu . Xa que logo, p2 ño no seu coñece
Coruña" e o .ot:gulÍoso qµe áef'¡farece amo- -' ,·: música .: e:: defenA~r a ignoráncia- tente con-···· . inentó que non utilizo pinico. Ao que sa
sarse don Gonzalo Váz·quez Pozo, .co.ncellal ' :vocar rteste tri~estre as ·prazas_ vacantes da:':~-~' ··bemos, · a agrupación u·sual' hai un século 
de Cultura co~u~és e un ,d?s que votou ~on~ Orquefa Mu~icip~l. da Coruná· a ,c~n~i~ua/ ·,:~-··_/t-~ unha .gaita e · ~n ta~boril'. semella~t~ á 
ceder dous millons e medio de pesetas P,ara .. _ ción e. dar o. primeiro. eoncerto np prox11~0 ,. ; de Dulzameros ou Tx1stularis. O ga1teiro 
seínellante panta,smada.(ver Hoja der1;~·-tf.~es . o~ton~ . . ,; ·~ ·: . . . ' .. " - - - . ".· era, e segue a ser, un músico profesional 
da Co,tuña, 25 de xaneiro ~1:0 1982; p:~x . 4)~ ,,:;, .. , · . _,:( ·'· ·xa que é chamado a tocar nas festas popu-

. E~/.~~ . córlst~ que Ili tocbu _o" .. varap~ti -a,.,"{,·,,_ . ~~fer_id.9 -~ · ~e~a,ndito_, ;aprécio que .. : me , J arü '-e existe todo _ un r_itual de: per<:orri~ . 
'.,'. · vfi.iq··J'éii 'i~·~~ó· pbl~ : ~ua : l'espohsabii1C}~'élé)~1·~1.Ju~ .,~~s5arad~~~1,1t.e._ ~o tl~fm .. a, _perd.Q c~~<?. --. ·. do potas ruas e camiños e de repéttórip, ou 

.,·,, _ . , .. ·,_,.· ·;::_" '.'. . .~ . ·' íne -· autoprometm··.non .cai 1car--a ec1s10n ··- - . . 'dº ·:·. . e "<>ctuaf ~ rl'orque .'as suas decl~racions ser".<m:-:.· .. < :·' ·.: " ,-:-, · :-d· , .. ·- · •· Ll-. .. Ll --h. - se s.e quer, existe un co •g?- o ~esmo qu 

.... . . . r . ., , . - , · .. · · -- _ . . ·-' ; , · ·da Generahtat e ,premiar a u1s ac co- d. 
1
. . · 1 · b h 

·de -bon ·exe'm_ 'plO -. non···pó·r· outr_o ··motivo . .. _ ." · .,:.;: .. - . .. · ·a·. -
1 

· . .- ¡' 
1 

. os u zameros .e txistu ans, e rece e un ª· 
.. _ '··· . .. _ .. ' , , ·... . mo ,,, protottpo . e cu tura · musi~a cata ana b ·r· . , 

1 
d d b 11 ; _ 

Aínda · ási parécérne ._preocupante que-l:> __ . a~- .. · .. - · . ._' . ., . ...... ·_., - 1·; , . - · on,t icacion po a xorna a e tra a o, xe . 
- . . '• .· . . :· .'.. · · . . .... : . .. < ... e .estou.dtspostoacump_traautopromesa, . - - f., - ,_ ... ,. . •·· 

' x9 ·~~a ·~?ryc~ll~ha ·cl~ ~~querdas ~otda~· <?~f': .·:>· ~óitarei-"~ob~e º· tel!la eridébedado: á .aflr~ -ra!mente, ~~sta i;>ro esion _no~ e ª:·~mea, se .· 
' ·'lebra.rse unha :·vez ·· mais . un d1sparatadq .. ·_, , · .... , ·d . '. G .. 1. : .- - h fl non que e unha segunda profes1on, sendo . ' ·. ."' .. ' . · _ · · .. -· · · · macion e que en a iza existe un a au- ·.. . . .d.. . .d· . 

1 
f · · ·

1 -- F tival' ~'Cidade da Cdruña" . con com~er-,<: · -,._ . , . -d _ · . _ d . .- . . . .. a pnme1ra ist_mta a mus1ca - erretros, · es . . · ·, · , . ; ' . · - . . . ta.· traversa - enomina a requmta- que .. - . - -.- . , • 
1 

·d ·-
tistas de quinta liña exclusivamente serv1- · " <;:: · 

/ 
· -d-. 1 .zapateiros, etc.- . A m1s10n socia o ga1 

- · era un instrumento-popu ar-me 1eva -ga- . .. . d d , 
1 

XIX· · ' d ' -. la A.xéncia Victoria que rexenta Fe- · ,., ·. · teiro a media os o secu o . era non so os po . ' lego . . r ' • • 

l.· ºta Keller axéncia de concertos que ato- . _ a de tocar as alboradas a pasac<;>rredo1ras, 
lCl S , · • , d • - , · d d -' 

· peri'odo franquista xusto renome No· primeiro lugar, a definic10n un ms- senón de tocar mus1ca e anza .para que pou no . . . . . . . 
1 

• l · 1 
d ·. · · doutras cousas que como11on trumento como trad1c1onal, ou mel or, a os mozos bailasen. Neste ro socia van se-e careira e . · d - ' · 
podo d~n{~strar terei que dicer que rumo- d~visi?n, entre instrumen.tos cultos ~ U~teh- ren . despr~ados. polas Bandas . _e Muste-a 
res se·n-prob's acusaban por exemp~oLd_e pa- · ~10_n~1s e .~astant~ poste~1or ao. r~nac1~ento qu;e. traen os bail~s de moda: pa,s~d~bles~ 

· ,. · m-1·81"o'n aos interfuediádó!i oficiais en- - existe unha solprende~te pa1xon por cha- pol~s, ... . nun fenomeno non excesiva:men 
gar co . -- . . . . l" " . " d. d 1 . , d , l 
tre a Administración e a J\x:enc,i~. Pr~meiro _ mar "med1eva ao_ ren~c~~~1sta -, . ao _·_ te iverso e su~. antac1on estas po as po-.. 
foi.· don .Luís: Iglesias de Soúza e logo o Sr, .marxe de . se tr~tar d_u~ha dlVls~o~ pec,uhar- _ .. _pU;lare~- orquestmas. que afoi:_t~na,d~~en~e ··· 
García · Barros- q~en se erÍc:argou da . orga,n~: ~~nte, ,~u1rp~~,'. .,~a,I_~m,~~ .P?,i,s_, _pr~?~~,te~~.n:_! ... ~n;io,san _ unh_~ ~apac1dade de su~,er~1:enc!~ . 

. . , . " .. / ,.d- " F-~··O '·t·· '1'va1"s "co'r" u' 'n• e' ses~ 'pero sem- _, ., te1' dos . te'mpos posteriores a l7 40 -ehxo . . frente da mus1ca grabada que e, digna de zac1on os ·es ' ' . ·- . · , ·. . - . .· ~ . . • . 
pre van ser: ~rtistas da ~esma axénci~; ev~- alea~orJa:mente ª. d~ta da .~ri~ción ~-da. pr: . , anális_~. V ~lta~do . ~o n_oso . g~1~eiro; .. est~ 
d ·t ··te· ipo· r_ ·_: un -. cásual. E logó ternos questa ,de .Manhe1m por ser . dat~ cha,ve. nas ·· non. so adopta parte ~o r~pertor~9 da. Ban en em en . . .. . ; · · 

1 
d · 

1 
· · d 

-·. · - t n p'e· I·e·g.ri"n"'.as c
1

omó : que · no ·cente- ·niodifkacion·s ·da/ sintaxe musical, inais ta- · da senón que a emu a toman o ·a gun . os 
cousas a · . . ·· . · · 1 · 
nário _ de Soutullo, . na temporada de .Zar- mén poderia citar como data a da P.ubhca- seus mstrumentos: flauta ._ traver~,. c arme-

'1 '·· .;.:: · · 

t e ou saxófono, e o bombo~.Evidentemente 
iso esixe variacións na construción da gai
ta levándoa á adopción de afinacións fixas 
-cando o gaiteiro toca só non importa 
moito a afinación do seu punteiro- e un 
achegamento á normalización na constru
ción. Non é casual a utilización por alguns 
construtores dun clarinete para afinar os 
punteiros. Pésie a estes intentos de estan
darización, é evidente que as diferéncias 
dinámicas impiden os duos <leste tipo - o 
máis factibel é o de clarinete requinto e 
gaita e aínda é utilizado por algun grupo de 
gaitas- e os ensaios rematan na criación de 
duos de gaita acompañados polo tamboril e 
a aceitación definitiva do bombo. A gaita 
-as eres gaitas- actualmente utilizada en 
Galiza é un instrumento moi moderno e 
o cuar teto ao que estamos habituados é 
algo <leste século. 

Doutra banda:, é probábel que as flautas 
traversas chegaran a Galiza da man das Mú
sicas das Guarnicións como Pífanos, se ben 
no momento no que se fan os ensaios de 
duos coa gaita son tomadas das · Bandas de 
Música dvís. 

Síntoo se frustro as ilusións dalgun que 
· in'atínaba . botar conta dun .arriquecimento 
da ~~sa ' organoloxia tradicional co desco
brimento -versus "recuperación"- da 

· flaut~ traversa.. Sobre todo botando conta 
do ben qm; · lle ven tal .d.escobrimento:. a 
moitos héroes ·da · :rÍÓsa. mitolo;ida "p-rogre" 
que d~sc~briron o seu negócio .gráda:s· aos 
que -parafraseando a alguén .tan lúcido co
mo o meu querido amig~ ~ibiano- ten 
complexo de papá.ns e gqstan _de maxinar 
de pasar ·º · d.ia a ca,~ón do hprreo e o carro. · 
¿Qué. lle vpu. facer?; a histÓrÜ! da flauta tra
versa 'é esa e' non a outra, do mesmo ;iceito 

· ·que os celtas :e~~n ,baixos e rÓ~i?s e non al
tos e loiros comp Hes gosiaba dicer aos an· 
'trop,ólogos n~~fs. · .. ~~.Üt~~ ·ocasión falarei de 
l:em.as .. p~~ellos,' . ~e · ~~n mái.s achegad~s ao 
con to para nenos 1 por- 'C:xemplo: "A triste 
historia da cándida· Zanfoña· .e o cantautor . 
des~lmado '.' Óu .ben; "Pigñifjcadón, as sua~ . 

·,irniás· Ev~lu~ión; Progresq: e ·Actualización 
. ' . ' ( . . . ,,,:. . ~ '' ' .. ·_ ., . . "' 

e ,as -~eteJ~a1tmas · .. r '• ' ·•i ' i .,\ 
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