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_ ~D .. etalles · supoño que seria ·para que non 
" siga_n a dic~r . que 1!os g'alegos uL- n ·J\TS· ·na base ou' ~n,.rüveis i.nter-m~ios. , • exerce _ ~st~_. co~vo· :desde ·que; 

· . ~amos cutres nis·q;~}los · cartas; ·~;~ .e~ · ·. Estábamos •o dia doce p~la ' . . . . ". . . . . . . ,. Esta "afici-ón á IOñx.evidade . en 1.961 foi , noemado: ·secreta-
. .. iºt n· . ·. f t. ·a d "e· t i·" - . desté xeito· b diñei.rd da auto- .. 11 dé· Febr'eíró de .19,82 pol1't1·c~ ten va·r·_·1·as ca.us.a"s.· Un"" ha .rio_ de organiza'ción . . Era o no e a ca e en · a s ac on , .· . h. · . .. '·' ·¡ •. · ·· · · ·d N d -_, . M .d ·d:·.': .~_. ·, .. <:nom1a ··. a .. s~:r:vJr po~ q __ meno_s · · ... · · · · ···""· ~-- · ;11~ •• ->:. ,. " ~. chanzo in_term_ .. eio á se_cret· a'ri·a · o or e ea a r1 · .. poUCQ · - · · ·· · · ~ - · .. · • '< .· ·"' • ·dela_$·é. a moUnxénu.a, :pero bá-. . - . . . ; . ·. -- "· ."'·;I·,;~p·ará aJ·gri' : ': .. . ,· . - . xeral, que ocüpol!l cando a saü' ·, 

antes da. saída dos' -expre"s€)s · · '· .. :. · .-. · · ·": .. _. .. . '"' ~ _·_: __ ·MARCHAIS·~:E · ·M".' A·IS - si~a, · dé ·q.u,e a constitución ' · · G. al" · d ~ . · · - · · · 'f" d , .d · 1 . .• "de de ,Waldeck-.Rocher 0 ·de'i-
·, pra iza, can o o~ yJmos; .e$- ··COMO' .. ·illi'V .. ITAR MUT.:t_r;n_. ,:AS- • '-A· POL.IT· ·i"c. A :DQ .. ·_ :, c1ent! 1ca. o part1 o ~e ecc1ona · · · · · .D _ -..t:i·J. , M · 11 · · xou vaGante .. Marchais é, · p.or · 

taban ali; .mo.i educados .como · · · · .;:.:~:;;;·:,« - · ' . .; ·· sempre · ao rn)e or e os precep-
. :éompre; .. · tomando: un · prato ·. . .Os cóndUtores .;{a~on sahen · -sE?ij·EDARJO X ERAL .i ~- ·Jtos', aciutrinas ·o-U filosofías que tanto, -~nterior ás teorías de Ga; 

, . . . .. .. .. . . ~ . .. ··. . . .. . d.f. . _
1 

_ raudy, · 'a.nter"_ior_ .·ª.º · ren;iate da 
,combinado, · ac<?mpa~adós dl!n · ... ~: -éu sabemos- d . qite' ~a~ :f~r A reefece!ón de George Mar- ·>' o a111man non. precisan mo ' I· .. guerra· de ~rxel1a, á Maio do , 

· se,íior ~con . aspecto de gardaes.;.:··:· vehtar."· Hainos ·chulefiñas co- chais como segredário xeral do ·- carse porqueª sua ,verdade é 1968, aos acontecimentos de 
,, paldas. l~Jingjéq : se fixou nel:es, nio a mullé~ que dí~ó 'a ud·g4:r:.: · .P~rtido Co-r:,Únista f.~a~cés ~on ·: · . inmutábel. ·Esta. coartad¡;¡ ató- - Checoeslováquiá, á· creaci qn, á 

coitadós; nea_ os . galegas que_ . da municipal da Co_r.-.i;ña aq. uif@~.. foi nenguriha sorpresa e confir- - · pase en _ todas as autocr.ácias e . creaci~n -do eurocomunismo. A · 
·~ 1 - '., ma ·.a· t endéncia dos máximo.s :r'..,'k, ·, pode revestirse de providencia· ;, 

ali hab.ia. ~ ·-roran Jordi Pujol ',_ "e a voStede qué llé impor.ia '' . dirixe'n.tes . dos partiélos· com~-·- _ ~· -~ lismo . ou de cién~ifismo, que ., hrs.tória pasa, ó secretario xe ral 
· ou Garaicoetxea seguro q:ge . ~:. cando lle fixo a· qbservación de_.. · · - -' permanece. Excomulga, define , . - . .. · · ~ · n'istas do m. undo enteiro a man- - - para o caso é o m'esmo, co ar- e·+ f' I f · ' 
outro ·galo pantaria. Está _vist'o"-. ~·que tiña o alumado · apaga~r.t· · · · ax 1..1.a, 

1 ~so a, organiza. Men-ter;se· no -pod_er o meirande·tem- gurnentq de que é algo que. se tras o seu partido foi perdendo 
que neste- -país hai algo· raro. senda hora nocturna. Pero hai.. po-.posíoe.i medi·ante-.un .. coi'da ~. __ atopa . por riba das pequénas · l . . _ . _ · afiliados, votos, inf uéncia, per.-
Mesmo que· nos represente a . q_uen se pasa de listiño. dQSO si-stema de . preparar "qs axitadó,ns hum¡rnas. Esta pre- soalidade. 

, clase ~édic~ que é a Única:, a~ ~ . · Q .que mais Se- p<iSOU foi~ :Seri ._. _'~ congr~SÓS;~e _de cooptar áos .pos: . misa CO!ilduce á non menos in- ( ... ) 
go fina que aqui tentos p_ara . dúbilfa, un condQctor apegada .. - "tos di" responsábilidade a per- ' xénua conclusión de que. JÍnun-
poder mandar a Madrid. De to .. > a. iso de "eu non sondé aquí e 

7
.- soas da sua~ enteira confian.za. ca pasa nada", un cambio na 

dos os xeitos viñan moi elegan7 , · _ non ·sa.bia que .... ''. Pasou e beq. . Marchais leva:E:lé;>ce a1:1os no seu dirección indicaria que efecti· 
t iñ9s. de .falar ca ReL Entre · -,Nt>n hai nioitos· .Qias, -un c·argo. Mehtras se ·súcedian pre- ~ vamente pasa algo, e e_se algo 
eles levábanse moi ben axudá- guardia . municipal da mesma sidentes-"'da· RepúQlica· e xefes non debe ser·nunca recoñecido. 
. ronse mutúamente e con ex- .. cid.acle, detia 'un-coche na rua . .do Gooerno e· se .alteraban as, A ~erceira razón é probable-

. · d · ·, - " · • · , .. · -~,..J .. ··• " ,. l.. --.b. ·' - - al · .. . ~t· · - m·a[orias parlamentárias·· .. : de ·. ,_mente .a máis realista e a .única 
" qmsita e ucac1on a poneren-se: · .:~ ~~orq.µ~· iW~ .... e~a ª g; ~matiaO:;'~~ • · ·"' , - _,__ .... '· · 

d 
- . . .. . .. al . ,,..,.., ~ ~"'1 .. "\ 'de-· forrh_a ;:;:q.!Jei;,P rárfoia trataba de .cert<i:. q_ ue o home que chega 

ca anseu abrigo, nas suas fa~ .;.c. - á'ceso "e' .. <e rroñ' setia'a schp'resa · :- .. · .,,.. .. · . - ··"" adaptarse ·a ·unhá din·ámioa ex- " ao poder no partido comunista 
cianas -. relumaba .u.n aura . de · qu.· e, o c·ondutor, para xustifi- terior continuamente cambian- · -de calquera pai's,· incluíndo 
misticismo petrucial que os. fa~ .' ~a17se · co'ntes.tq_ulle que non o te., 6 PCF non consideraba ne- naturalmente á u RSS, é o seu 
ciattasc.ender. Q Sr. Garcia Sa- le~aba ""poJ.'{{'fe. non er.a. dali".· ces~rio, nen o consiáera aí11da, culto ·á lonxevidade- domina 
bell e o Sr .. Fernández Albor ·; Claw, ·c~pdq é ,de noite. ·Il'a · relevar. a_ sui:J dirección. Tódos- de -tal xeito o aparato, exerce _ 
parecian · estar nóutra "Gala- terra del, n_ml haf.uoite-.l) _,.q_u~ . ·~ os. .o.ambios, aséenso~, d~grada- con tal forza o centralismo, 
xia ". Fóronse da ca{eteri~ e · sLque debe haber son lis.tiñas. dóns ou ~xclusións fixeronse que é i: namovíb~I. .<,; [Vlarchais . 

ali deixam.n . unh6l. l;>0á: pro pilla, O ditq. 

'. 

¡• ·aabeliña J. 

O conxunturalismo compen
sa cada vegada menos; os resul
tados electorais do PCE nas · 
eleccións ·de xúnio pasado fo . 
ron xa un castigo, que poderia 
repetirse com meirande grave
dade en calquera intre. A cada 
cambio de situación interna e 
exterior -a lgunha destas tan 
grave como a de Pol_ónia-, o 
PCE responde coa continuida
de, e o electorado e o mili tan
te, co abandono. -
. ( ... ) 

•.. ¡; COMO AtCALOE •. QUE s .E P\ZOCE'OE- •.. EQOE -S-E;f;)()RAN -oUNt-lA VEia 
Dl5TE MUf\.ÜC 0lP.lO.FA.- RA\' oe'.iMMEOiATOA.:. ()$. RÓTULO..SCü_.S NOMES\IERDA-
GO SA8E.R GlJEESÍXI· ~ fr4srA·t~AR LV"ií-.. D~~c~~ '- oEil<as .tN : .GAL.EGO -PAS ROAs 
RÉI DE GUEN FAGA TE~ ,~t-~Ae:CA,N:TA~'PLL~ . - E Ál.-Q)E;AS; E~TO P.A~~.f ~ t:;E-
FALIA, QüE-SE D.OTE , .... Pó ~€N .:fó6A_s .. AS AJ; - . - ~At2t•.:NODtTO! 
AO.ME5M'OOUNHA: R~ . D-EAS -•. ~~ - ~-

~iNON ME DiGADES 
<IUE NOM .. E PRE.-. 
-cioso isTE TEH· 
PO DO ANTROiDOf 

~ ~·._-: ,:,,,DE · SAN \TA" .. 
. - ~\A M (}'l l- . 
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.. DQIORAL 

O Plan Marisqueiro ho~e- ... 
". • t. r··. 

Porta aberta á pnv~tización das pf3ias 
odia 30 de xuño de 1969 era probada a chamada Lei de Ordenación 
Marisqueira que posteriormente ia dar lugar á creación do chamado Plan 
de Explotación Marisqueira de Galiza, máis coñecido por Plan Marisqueiro 
e, de seguido, a unha série de normas para desenrolar mah@S e duas _cousas. 
Aquel plan, nacido no franquismo e para servir a.o franquismo, atópase 
agora con problemas insolúbeis resultantes da sua vixéncia tal e como foi 
parido cando algunhas das entidades ou leis ás que fai referéncia xa foron· 
cambiadas. 

Agora, dez anos despois da crea
ción das concesión, a Subsecretaria 
de Pesca do Gobe~no_Español esixe 
os recibos de ter pagado o canon 
<leste imposto de marisqueo duran
te este tempo. 

Para saber á que ven todo isto, 
cumpre examinar toda a ·lei de ma
risqueo e os seus desfases coa si
tuación real da actualidade. 

QUE SON AS CONCESIONS 

Adiantándose ao que logo serian 
os estatutos de autonomia que non 
permiten máis comperéncias que as 
das augas interiores, xa o artículo • 
primeiro da lei 59/1969 de 30 de 
xuño decía que a ordenacíón xeral 
de costas, asi como nas lagoas e al
buferas regularíase dacordo con 
aquela lei. 

No seu artí'culo segundo cnten
díase por concesión o "otorgarnen
to do dereito ao uso e disfrute e~
Glusivo e con caractér temporal por 
persoas naturais ou xurt'dicas de na
cionalidad~espñola dunha plaia ou 

parcela de comz'nio público para a 
explotación racional dun banco na
tural ou establecimento ·m~risquei
,ro ". 

Po r autorización entcndíase o 
permiso que se otorga á pe'YSoas na-· 

turais ou xuridicas de ~nacionalidade 
española para instalar e explotar, a 

ti'tulo de ;pre,cário, un estable cimen
to marisqii_eiro. 

· 9s .cºa~ados establec1mentos 
mads·quei;~s· :podian ser viveiros -d~- 
~ó:s ft~s, <iétirfas, estacións clep

1

ura~ 
do\a.s ?U...~~tr9s -d~ expedición. · 

~y~-~~ i~fªs~°'- ?bsoiet:o ~que na ac-
.. ~hdadt 't~nen ' .estas r:eglamcnta
cions da11a _o artículo noveno que di 

que "as concesións ou autorizacións 
reguladas pola presente lei serán ad
xudicadas con caracter preferente á 
entidades sindicais pesqueiras que o 
soliciten para a sua explota-ción por 
todos os encadrados nas mesmas, en 
réxime comunitário ou coperativo 
en segundo Lugar, tamén poderán 
otorgarse á persoas naturais ou xu-

1i'dicas de nacionalidade española 
que o sgliciten do ministério de co

rnércio, prévio informe, en todo ca
so, do Sindicato Nacional da Pes
ca". 

Por fin,, no artículo undécimo es- . 
tablecíase que os concesionários es
tarian obrigados a pagar un canon 
anual, que en 1972 ficou estableci
do en 10 céntimos por ano e metro 
cuadrado. 

TODOS A PAGAR 

Moitas veces nestes últimos anos 
surxiu loitas contra os intentos de 
privatización das praias por parte de 
certos señore,s contras os intereses 
veciñais. Lembremos Baldaio, Al
dán e outras. 

Sempre houbo 'unha forte oposi
ción · á estas privatizacions e q:> que 
se aveciña pode haber grandes loi
tas. Agora mesmo, ~ Subsecretaria 
de Pes·ca do Mi~istério de Agricul
tura e Pesca do Goberno Español · 
(¿uta a X unta?) terita cobrar o fa
ll)OSO pataco por metro cuadrado e 

· ano pola explotaci6n das praias que 
as Cofradías, ames verticais, teñen 
en explotación. En concreto, para 
proceder á r~novacion, queren ver 
os recibps . dé> pag;o~ pago que saben 
non se fixo, per?--é a: sua legalidad, 

As cofradías da fía de Arcfose esí-
M ' • ~ 

senlle, en rotá.l e pol<;>s dez anos/ que ·1 

xa transcurriron, UQ total de cen 

millóns de pesetas, vinre ás da ria de 
Vigo e algo menos ás de Redondela. 
Das rias altas, quen má.is teria que 
pagar seria a de Noia e logo a .da 
Praia do Pasaxe. 

O fin d~ semana dos dias 13 e 14, 
os afectados e a Administración ti
veron unhas xuntanzas nas que ain-

· da non ficou nada claro. 

O-PAPEL DAS COFRADIAS 

O papel que lles to~a representar 
ás c.ofradias ou p6sitos de mariñei
ros nesta et~pa que chaman da de-:. 
mocrácia é, ou debía ser, totalmen-

. te diferente d9 que lles daban no 
franquismo. 

Naquela época da Dita-dura~ o 
que foran asociacións grem1a1s fo-

ron éonvettidas en ofidn,as do Sin
dicato Vertical_ nas .qué o Estado có
locaba aos -seus- cat:.lques, p·ar~ con-
1!rol_ar o mundo do mar. 

Co- cámbi~ ·9a leis sobre sindica-=

lismo, a afilia.cióI1 obrigatória ·_ aos 
pósitos ceseu e a realidade-legal dos 
plantexamentos de Illoit~s disposi
cións ... que fa,cian referéñeoa a elas 
non fo.i acomodada conveniente
mente. 

Hoxe en di;1: búsc;i.se qu~ as Co~ 
frádias sexan órganos de xestión 
dos . int~reses dos mariñeiros ~un 1 

xeito suprasin'dical e aínda sup~~- 
partidár1o, p'or ináis que· cada' cabi
do de goberno traballe s-egundo as 
sÚas próprias-coné:epci6ns: do avan-
te. 

Así, como organos de x.estión en 
canto -;.o marisqueo, trataríase de 
que as Cofradías serviran canles de 
Financiación,- prestan serví cios con
cretos (efectos navais, carnadas, cá-' . 
maras frigoríficas ... ) e que fixeran o 
necesário para chcgar á comerciali- · 
zación directa dalguns dos seus pro
dutos comó pode ser o_ mai!sco. 

It)cluso a empresa privada, que ti
vo o seu representante en Perez Co
lomer, de CONCÚMAR nas Óltimas 
conversas sobre renovación, ·ten
tou cambiar e controlar ás C-ofra
dias a base de pontendalas- e.orno 
coperativas e abastecelas de infra- , 
estruturas e canles · de" comerc'iali· 
zación . Unha marieir~ de contr¿._ 
falas .para loga~ d~r o p_au deffoiti
vo da privatización . . 

DE AGORA EN DIANTE 

Parece que en- princípio ¡¡. Admi
nistración non está moi disposta a 

"--' 

pelexar ' cos vec-iños e donos das · 
'praias; xa que o cobro d~ d~to ca
non non se vai facer de inmediato 
por: 'tpáis que xa 'estéa a ponro '4e 
qi.ducar. 

-Por outra panda, os repres.entan-
tes. dos ~ariscado res din-. qu~ P.~).f 
ser as praias bancos naturais ;on. 

· procede chegar ao cobro d~stas can-' _ 
ti ad es. 

Se se leva adiante o ·cobro, a por
.· ta· está abe~ta par.a os_ especuladores 

de . turno que · vari ver cóm9 por 
unh~ caritidade irrisória ( 60 .000 

. metros ~uadrados, seis mil pesetas) 
·'poden ""obter U:ns -b~nefícios incalcu

lábeis cada ano. 

Mao será qtte .ª ~1:!~ª; á que pou
co menos que de costas actua o Go·
berno Español,' non tome cartas 
no asunto. Mao será, por outra ban
da que a lexislación non se acople á 
;ealidade. · ' 

X.C. 

MAZACAÑOS, 15 NOIA 

___ GALERIA DE ARTE 
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... ,_·Q_ Mo~razo está a ·s~_frir, ·11os_ últiptos 't~mJl?8, .o peche"de moitas 
. : das, empresas asent~das. nas smís terras;,e111pre~s :foc\as. que . . '·. 
' teñen en,co'ímJna 'sua a~.pendéncia . do "r})ar: conservas; 

construéión naval e· fábricas· de redes. '. " ' -
De~tro destas·ulti~as .eshf a.· (;!mpresa d'e· Cahga~YfLASMAR, a 
segunda 1J1áis~r~pde daq.tiefa .:Viia _en;.can:t'a'·a· ~-tlreiro's . · _, .. ·: . 
-empregados. Des-ta caste de empre§as:prQliferar:ori·Tuoitas no _ 
·país.e. <JÚ=rante ~un ,tempo foille~'bé~,.' coincidi.~do~ cq auxé el.a .· 
--p'~sca ~ -s~br~ ·t(>oo da :oe"al.tur~. E.ouéo. a ' po'.ti«~o: foi ampliando as 
'suas. instalaeións e incorporando te'Cnofoxiit avanzada e chegóÚ a 

·' facer ·aparellos para atuneros', que son du~ha grande.:.· . -
cbmplicación'polo ·seu tamaño. · · · · · ,' < .:·s:. ?J~. ~<-:, -f·":· :· 
' ' ' ¡ • ~.! ,I- •*""<. 

Nim ·determinado· momen.:, . 
to, a direc.ci'ón de Vilasrilar e 
diante da ·carteira · de pedidos 
qÚe tiña, pediu unha série de 
créditos que· podfan ser leva~ 
deiros co mercado nestas corr
dicións .' 

A CAIDA DA INDUSTRIA · 

PESQUEIRA. 

- Ao comezar a cris& do pe- · 
tróleo, un dos sectores que 
rmáis se ,resinte é o pesqueiro, 

. que ten que ~ontemplar o su-
. cesiyo amarre .. de barcos, e a· 
v.enda dalgunhas unidades para , 
o éstranxeiro. '' • · · . · · 

De rechazo a ·isto, as peque
nas . indústrias '. que viven de 
pro ver ao sector pesq ueiro co-

mezan. a sofr~; · pola sua'banda, 
os peche~fe as .qÜe}?ras, para lo-
go chegar ás· gra~des . empresas · 

.· (Corfi, Cordelería8 ·M~r S~A ... ). ·· 

A loita dos traballadorns da 
emp~esa de : Cangas foi cons
tante pé;lra . manter o pasto de 

.. trabaMo; chegari.d0 incluso · a 
-áxudar . á. empresa .. ·na peti~·iór} 
de · axuda-- q~tie ·fixeron- ao go-

. herno, do· qpe pretendían un 
crédito~ pequeno .que capitali:
·zara a administración da 'facto-. 

' ria e lle permitisé seguir adiari
te e poder · operar en· medio 
plazo. Por · parte do Gobern'o 
de Madrid non houbo · cóntes- · 
tación e preferiu que a empre-· 
s~ se fora ftindind.o pouco --a 

· pou.co~ . 
· Nos últimos ·tempos ( des~e 

Mestres .. galegos na Suiz~-, ' '' 

Os ~breiros de Vilasmar riunha das moitas manifestacións onde reivindica-
• - • • 1 

ron as .seus dir~itos. 
hai un ano . ou quizáis rugo 

--- máis), os salários non eran pá.-
. gados coá_, pontualidade debi- · 

da1 e harobreiros aos que se lle 
debían. cantidades que oscila
ban entre. ·so.OOO · e. 2p0.000 
p(}setas. . · 

OS POSTOS DE TRABALLO , 

-. :In.te_ntos. houbo, por parte 
·da ·empresa, á-que a)gun. banco 
ten . totairnente·- atenza.da cos 
seus créditOs e que soiriu unha· 
forte descapitalizªción, · 9e que . 
os obreiros se ·fixeran, cargo da 

empresa, causa que parece ser 
a táboa de salvación de moitos 
empresários ( velai o caso Re
gajo) cando as causas van mal. 

Agora; sinlan algunhas fon- . 
tes, era pretensión da empresa 
que estiveran dous meses máis 
traballando sen. cobrar . . 

Mal que ben, . e por manter 
os postos de traballo, os obrei
ros seguiron acudindo ao tallo 
cando xa por fin neste mes a 
situación · fíxo'se insosteibel 
para moitas familias, que de
penden dese xornal. Cabe des
ta_ca,!: que a maior ·parte dos ., 

. ' ' 

;Unfia ·situación sen · garantias '. 
I , . ~ • ' 

Un grupo dé mestres do Estado Español, contr~tados para, dár 
clase de EXB aos fillOs dos emigrantes (galegos, ·andaluc~s, ex"7 " 

. tr~meños). están a ievar·adiante nestes momentos ·uÍlha protesta- ' 

. denúnda das suas condici6ns de traballo na ,Suiza. 
_En ·decembro, 28 destes· rnest~es.· pechábanse np '·Consulado 

Espafiol en Xenevra· mentras outros .facíano na Igrexa da Santí-
. sima Trinitlade, de Berna~ Agora, ná'"Semana que foi dó sete ao 
catorce deste mes, realizou,se ·o primeiro dunha séiie de paros es-

nos' últimos tres ·anos e éÍfrase 
-én 12.000 peset.as. · 

.O- salário do:' Ministério su
biu · o · pa~a.d~ : ano, pero co 
cámbio desfavorábel da divisa, 
non .se nota. Este cámbio esta- . 
ha no ano 1979 na relación 

· élun fr~nco .. s.uizo :por 40,40 

vel de vida acorde co país on
de residimos" . 

A cantidade do complemen
to por residéncia no estranxei~ 
ro é a mesma para todos os 
países que non sexan o Estado 
Español e non ten en canta o 
nivel de vida de· cada un deles. 

calpmados e semanais. · · . · 

Moitos destes· mestres son moeda frente ab franco suizo 
MOITAS P.ROMESAS 

' ·pesetas, para pasar en xuño do 
$1 a u:q por 46,.04 e en decern:. 
hro un por 54,25 pesetas. . · 

, O que cobran en · total os Ao }ongo da ex.istenciá des-galegos · e ·oütros ensinan aos levouhos, na .realic;lade, a· p~r-· 
nen.os fillos dos emigrantes ga- ' .. d~·r ~n 27. ·poi: <;_~nt,o . ~eal _do ' 

. : le'gos. Hoxe,. señ emha~go·1 non ~- soldó . que cobran .. Comó pon
:.-imos ·tocar :o aspecto . p~da¡gÓt , tos m~is important,es a ter en · 
f.: xico d 6 . ensinó ·dos fillos de conta están as seguinles; 

· ;~ emigrantes. ,Somente irnos fa .. , · O complemento por resí- -
la~ do aspecto labor~. . d~ncia uo exterior non variou 

~ ./ Nunhasérie· de ~escritos diri.i 
. ~idos aos' pahi dos aJúnos. e ' as'~'. 

" ~ntidades que- .a.ct~an ', n_a en,?i- , : 
' gr ación, os mestrés ' afectados 
da.n m~ha idea ·do que llés' está·. 
a· pasar. · 

. 'segundo' din' as . ~oirsas para' 
eles nunéa foron· demasiado 
ben e con todos os parch-e~ 

. . ' " 
que .se puxeron as ·cousas . es-: 
tán ·moi ·negras". O seu sa.lário 
está fixado en pesetas, pero á 

~ mestres emigrados na · Sui.za tes mestres os organismos esta-
"Son· unhas -132.QOO pesetas, .·· táis. correspondentes ·fixeron 
que se ben pode p· arecer unha mmt~s pr9mesas . tales como a 
. . · ,. do D t X al d I tºt t boa · suma para eJes-non e tan"'.. :?., - · ~~ec ~! ~= . ?, n~ .1 u ? . 
to . porqu~ co.nsideran q'ue é.'" ,,- Espanol'!...dR.Em1grac1on que en 

' ' ' 1973 bº " , ··imposibel para 'manter un N:i- ·.. ¡ l .. e~er~ .. 1~ .. q~~ ·:,S~ ~ e~ta_n . 
, · · . danli:o os pasos necesarws para 

r:eso.lVera ~situaüiór,t.económica ~ 
- dó · prófesorado de · Lingua e 

Cultura Española ... " . 
. 'Candó . no 1978 se receben 

1348 francos,de complemento 
· de residéncia, o híisotibel da si
tuación fai que o mesmo. Di
rector prometera nun télex o 
13 de de-c.embi:o de · 1980, que · 

". o com:plemento oscilaría éntre 
os 1.800 .e os 2-.(:)00 francos~ 

constante depreciación desta Fillos de em.igrantes galegos nunha g~rd~ría en Xenevra. 

O cinco de maio deT980, o . 
mesmo. alfo cargo promete µn 
aumen_t.o do vinte por · cento . 
nO complento para 198L Nes

,.te ano . non se· cumpllu a pro-· 
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tral;>alladores. de· Vilasmar son. · 
mulleres, das que moitas teñen · 

· que manter á · sua· família co 
que .saquen daí. . 

'As débedas d~ empresa cí. 
(ranse, en canto aos trabálla. 
dores, en 3,5 millóns en atra·. 
sos, uns catro de pagas de b~ . . 
nefícios e extra de Nadal'é uns 
s~is rriillóns de soldas de . no. 
vembro, . decembro e ·xaneiro 
últimos. En total son uns trece 
millons que · haberia que unir 
ás debedas que ten, con bancos 
e provedores. 

En todo_ o Morrazo , e como 
xa dixemos, foron várias as 
empresas que tiveron proble. 
mas. Agora mesmo están pe. 
chas, en conservas, López-Ca . 
rona·, A Guia, Azpeitia e Cha. 
madoira. Con problemas, AS. 
CON, de construción naval, do 
sector textil, como . xa explica. 
mos. 

Os obreiros comezaron 
unha folga idefinida que nu
nha primeira etapa coa mani
festación prevista para o dia 
26 en Cangas do Morrazo para 
dar a coñecer a sua-situación. 
Do que pase nestes días, de-

·, pende o pan de moita xenté. 

mesa e o complemento seguiu 
baixando na práctica, chegan· 
do en outubro a 1.404 fran· 
cos. 

Por fin, o director xeral do 
IEE di que os temas económi· 
cos non son da sua incumbén· 
cia e que hai que negociar en 
Madrid. Por fin, en novembro 
do ano pa8ado seguia sen resol· 
ver nada. 

Se partindo. do que perce· 
bian estes mestres en 1979 se 
actualizase o que perceben, o 

-· salário total seria de 3 .3~1 
francos suizos, dos c&les 2.102 
serian do c.omplem~nto. Pero 
~e esta actualización se fai des· · 
de febreiro. de 1980, este com· . 
plemento chegaria a 2.190 
francos . 

Coas. causas así, aínda · ~o~ ~ 
sabe.n nada .· das pro!llesas in·_ 

··. cumplidas e o seu nivel de vid~ 
· segue deteriorándose,. non s9/ 
porque non lles"suben, os com· 
plementos senón· porque ·a pe· 
seta se devalua constantemen· 
te. Po, lo de agora _ van seguir 
.éos ·paros a ver até'C.mde o Go· 

· berno se dá conta da J'.lecesida· 
de. do ehslno aos ·emigrante~ en 
condicións. r. 
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20.000 pisos vacío.s · 

i 

Vigo, paraíso· él~ ,especulación 
Rmipeiro, Prolongación de .~Placet~ Os esturán~, Doé~or Carra-

. cido, son alguns dos bárrios e mas nos que as chavolas e-as vi- -:.
vedas que son pouco menos que éstas, teñen o ponto de referén-
cia en Vigo. . -. -

Unhas cincocentas "vivendas" que cárécen--aalgúns dós· sétví
cios elemeritais ou téñenos en_infrautilización, cincocentas "vi.:. 
vendas" que contrastan coa escalofriante cifra de 20:000 pisos 
valeil'os que hai na cidade de Vigo_, segundo dados oficias _do 
Axuntaménto olívico~.. · -. . - j,~ -· 

Mentras: nos xornais pódese ver unha pequena niostra d;s al
tos précios que acadan os pisos e apartamen~os en venda~ 

"Vendo piso, gran luxo, 
.J ,500.000 pesetas de entra
da". "Pisos céntricos dous dor
mitórios, 2,300.000., con tres, 

· 3.425.000 pesetas". Asi pode
ríamos seguer con todas as 
ofertas nunha cidade onde a 
especulación é o norde de moi
tos dos negociantes. 

O PORQUE 
DOS PISOS V ALEIROS 

Quizais a cifra de 20 .000 pi
sos sen habitar escandalice a 
moitos na cidatle de Vigo. A 
veciños e á estamentos oficiais. 

Os primeiros, que foron testi
gos das ocupacións de -vivendas 
que houbo, por exemplo en 
Coia,' que tanta cola trouxe
ron. Son testigos, moitas ve
ces, da situación de famílias 
enteiras que non teñen onde 
meterse. 

En canto aos especuladores . 
hai que dicer que non van _crer 
a cifra de pisos. Pero todo ten 
a sua explicación. 
, En princípio, os dados fan 
ref eréncia a todos os pisos que 
teñen a cuberta do edif ício re
matada, aínda que estean xa 

'' '\ 

Vigo transformoúse nu.;ha -cidad~ de- altas torres e miras p~q~enas, gr~de~ 
especulacións e poucas zonas verdes nos l}árrios. 

: mercados e próximos a. habi
tar. Tamén hai que dicer que 
os -dados corresponde.n ao cen
so do._31 de marzo de 1981, 
último éiue se fi~o. _ . 

Hai moitos <lestes pisos que 
· son propriedaae de emigran
tes, que veñen a ci~ade rríoi de 
cando. Con todo, a cantidade . 
de pisos que son éarne de es
peculación anda arredor dos 
15.000 segundo algunhas es-
timacións. . . 

Con todo isto aínda din os 
construtores que cértos axun-

- - . 

tamentos non fan nada · po-r 
mellorar - a - posibilidqdé _ de 
construción para que poiqan 
ofertar _ má~. chan urbán e no
vas vivendas. En con.creto· te
ñen acusado disto ao de Vigo. 

O CASO DA TRAVESIA DE VIGO 

A Travesía de Vigo é unha 
rua coa que conta a cidade 
-unha das poucas ruas~ para 
sair dela cara a outros núdeos 
importantes de povoac10n 
(Pontevedra e 0 Morrazo). 

Vai para un· ano · que neste 
semanário facíamonos- eco do 
sentir dos · veciños desa rua 
contra - o AxÚntamento por 
verse agora obrigados a pagar 
as expropriacións dos terreos · ./ 
que · ocupan os paseos actuais. 
e parte da vida dos co_ches. · · . 

Este caso é un dos máis cia-
./ 

ros . explonentes·. ªª' e~pecula- . 
eion na éidade,:, rua onde viven . ' 
milleiros e milleiros .de persa.as 
sen zµnas verdes, ·escol_a~.tpró- . 
xima8, zonas depo:rtivas:nen de 
nenguns -outiós -.espá~ios de es
parcime-nt.o:- · 

Contando con ~ste c~o ~pó
dese atisbar pot·.onde ·van o_s ti
ros na ciclad~ de -_Vigo. 

.... A oferta total destes pÍsos 
valeíros, . rematados ou nón le
varia a tinha caída en . pÍcadcí 
das esixéncias · da~ jl,1mqbili~
rias. 

Os pisos ,. en Vigo -é tamén 
no . seu entor.no, Morraz:o, Val 
·Miñor,- _acadan úns précios · 
bast<;1.nte proibitívos para un 
bolsi-llo n·ornial. ,-

~s coNsEcUENGIAs . ·~partameritos p.róximo·s ·á 
ECONOMICAS~ · Y- _- · - estación do tren té-ñeri valores 
, Manter · unha ~érie d_e pisos ~ cercanos aos -dous · millóns e 

sen ofertar para vendas ou alu- . meio de pesetas. Na zona do 
g-uer éonleva que- os precios Calvário, col), tres dormitórios, . 
d-os -Que ~f -o _están,_ sexán tan - . teñen valor de 3.200.000 e, en 
altos que exce-aen o aseq mbel xeral' á 'calidad e da constru-
aos obreiros.. c~ón <Jeixa moito que dexe~ar. 

UN~A RADl.O C9N M~·Rc~4, " 

... \ ·- \ 

CON _GANCHO 
CON IDEAS 

Est~mds, : pa Onda Media -·en -1:224 _Kcs/S,
·e <na Erecuencia Modulada en . ·_87.,8 Mhz 

. POR ÜNHA RADIO: MAIS N·OSA -. 
' .. ~ .,. ~ . 

... 

Radio Popular 
_ - · - DE VIGO 
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Tempo .de .Anfróido 
\ •, • w' 1 

O 'estudo do ANtrqido' galego . mons~ra unha complexid.ade.-pou
. co ·comun. Pa,ra ·penetra.r nos múltiples e,stratos qul;! ·O confi_guran, e 
~ -~ naºs diversas cónexiÓns .,que o enriquece-n', compre examinar aigun-

-has <Jas clave~ máis clarexa~oras. . . . - . . -_ : . ~ -' 
' A primeirá 'é a cósmica. Sabxace .en todos ós antroidqs-europe~s , 

· 'e 'ap!llaSe con ·vigos nas . car~utas, ria muta·ción de roupaS, no empre-
, '· . .<>. t- -~-· . \- .... '-· ' . • . ~ 

gd de r'itos· e .-'abxe'ctos -eróticos. Prorroga asi o Ant.roido ·as, "Satu~-: ~ 

' nais" ·romanas onde a '"or'xia" cheg,aba a romper o chumbo isolalite 
· de amo¿ e 'escravos. Eri' Roma · nas Satarnais daba .cita ás diferentes: · 
cultura~ . mediterrán~~s, todás agrárias _e.todas sé·nsíbeis a C¡e_m~te.r,; J·: 
Venus, '[. ionrsios e canto .pautaba o decorrer dos ciclos estacionais 
e vitais! Observade un antroid~ eri' lugares inda povoados de Galiza · 
e-teredes . na man unha riqueza de símbolos, alusi.óns: s'oños ~ espe
ranzas en mozos, vellos, solteiros/as seródios . .-. O antroido convó

_ .cao~ a i~_dos á vidá e non . tolera qu.e re.neguen da sua participaciá;n -
no einbruxo· -libidinoso da própria existé.ncia. . 

Pero nen tan siquera o-no me de anúoidq (do laíin introitus) e 
_cama.val (de carnestolendas :supresión.das carnes !la,,alimentación) 
. l~mbrail esta base. cósmica. Enriba dela, envolvéndoa ,e,transmután- - · 
doa, está.nos elemento.s culturai~ .da · c!)stiandade~ Efe·ctivarri~rite os 
millleirns de anos da cultura europea arroiada p·ot~ i~~tituclón das . 
i'grexas e pola imposició,n cl~p~Jisamen~~ - "~riStiá.n" sac.aron' da ma
sa -do antro ido 'un · novo tipo ·de pan·.- Neste fehómeno que reasume 
as satu.rnais :e .as · modifica co té-vedo. histórico da ·cristianélade hai 
ingredientes a-bsolutamente novos de con'testación eclesiásti.c:a ~ po-
lítica. ., 

Á edade moderna · (~5. XVI-XVII O aportou inlpórtantes modifi
cacións a.o antroido que proseguiron no. XIX. Mentri;t~· os aspectos 
cósmic:os permanecen, os poi íticos (:!ominan e configuran · textos, 
carautas, decorados. . · 

Non parece difícil const.atar nos cigarróns d~ La~za.a respó~ta de 
crít~ca ao sef.iorio de Monterr.ei, co.mo nos cabaleiros do Ulla a lem
branza da vitória sobre. dos invasores napoleónicos. E asi en cada 
lugar, vi la e cidade do país. · 

· ¿ Por qué .o franquismo foi tan _obstinado pérsegu·id~r dos a·n
troidos ?' Porque protexia a certa clase social que o's· levou aos casi-. -
nos, sás de festas e os desvirtuou arrincándoos do seu espaéio. Se
gundó avanzaban os tempos da democrácia "irreal". o~ antroidos 

' .. ~ 1, , • , , 

tiñan un campo de · protesta, crítica e desafOgo incomparábel. O 
que non facian nen literatos nen periodistas, facíao o: povo' desven_-·. 
trando a .mentira, a f~iácia · duns sistema que só funcfonab~ prosti- -
·tuído. Aí tiñan o~ profetas do•"Cámbio social unha oportunidade de 
diá'logo cos traballadores, es.pecialmente · do a~ro e c;lo mar. E por 

~ · :iso f_oi _todp coutad.o. 0 ' nc;>yQ lanzamento democrático, inda mái~ 
"desvirtúado, abre cancha de n'.ovas respostas. Estamos a mirar -a ca-· 
paci:dade do povo. de ~uperar desehc~ntos .e --engan~s- mediante o .·. 

. humor, a contestación, . a "or~ia" vital que non pode s~cuestrar 
nengun si~tema, n.en levar . á morte riengunha ditadur~. Se hoxe o 
perigo de destrución da vida ,é real, tamén ·o, antr~ido abre Ún espá
cio ~ . contestación . ~ á busca· ~unha vida que está por enriba de to-_ 

·_, do. A Galiza · acosada_ quere viver e por. .iso o Antroido .~ol~e e.ami- . 
· ñar. potas corredoiras·e sentarse nas pr'azas, baixq os soport~is, abo- ,· 
tar unh~ partida e. un .neto· de vi'ño. _: · -· . 

• 1 • • 
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A MI ÑA BISTI N.GUlnA . ~ · ql -Nµn pal s. co~o P~lóriia.~~o que - · · Os marxi;stas·-leninistas non e-sta-
F RAU b.ElN SCHUBART:<. '" as .. dases populares non par:ticiparon . _mos dispo.~tós a entregarlle os esta-

. ' ¿a .: ~~-VOIUCiÓn . sociali~t~, senén que ,' . · .. dos ás ca.stas buroc~_áticas, nen . Si· 
Lein" c;:on sumo _interés ~~- súas esta se aca ..... ou p.o. r uriha ocúpacio' n' .. ·d ' u · quera ao part1 o u~ico, rnentras 05 

, dec.lara.cións a A NOSA TER RA. · milit~r; que . a 1 grexa. ~ogou na his- demai~ partidos . obreiros n~s_ de-
_J>ubl-i-qadas ··no· ·_número 1. i-4 ' do_ .. tória , do pi'áls un papel -de · vangº arda - , . . . n:'ostren que serven a reacción ou · 
periódico; Solprendéronme nelas n·a loita pola "identidade nacióna'i, ao reformisrr:io , 
.moifa~ \:Cousas, : .. e,ntÍe ,.elás . a' 

1 uti~ cpnsegui.ndo ideoloxic~mente unh~ .Pors ben, nós c~emos que apesar 
. li.¿ación dun· vocabul-ár)o qÜe:'' 

1

non 'p .. osici6n domi·nante-: Oue ·mil ,ló~_s de d , . - ~ carga reaccionaria que . agacha 
se ' corre.spronaé ·eóa nóme'n-c:latu- po. lacos qu_e vive_ n en: Occidente fo~ S H·d 'd d ó · . . o an a e, o m v1mento reb~saa 

ra actualmente usa.Ca na investi~ .. mentan a .reacc.'16n e o éonsumi'smo ·t · 1 con mo1 o para situé! a no seu· de-
gacton .da . músíca "tradi.cional; de casa de ,.,tin. de semana'' quepa- senrolo, na necesidade de prof~ndi-

.· xunto: disto, n·o'r) cori~egu{n ~l]t~n- .' radoxicamente tli~frutan os buró- -zar o marxismo leninismo, na prác- . 
}der:.. .o ~ipo_ ~e. có~ificació't q~e ·vgs- .·!':' cratas·. do partido. Apesar de todo tica polltica. A lgrexa está dentro 

"""i'"'ted_e ~tilfta, tema ('.!Ue,·· ~amo ·!hen ~·-~"'i~to, que ~a ,_é bastante, de~ostrou_- · p·er() pide orden coincidindo co~ 
._ sabe, . é •segürámente o r:nais· pelé-- -';.' . 'se que .as conseéüem~i'a-s mais .brutais .' .' burbcratas tle~de o ano '56, en to- ' 

· ~ · .. ~i~e -~º _est,adto · ac~ual d,~sla: ~ién- :; · a rr)capacidade da , ca~ta ·bur'ocráÚca das as revoltas obre iras. Os buró-
·"· cia, .• _.>evide.n~~rnen_te · . :~_c3_alguera para din~f!l-i~ar . o"..Pr::?Geso so<:ialista era.tas. ~cusar;i ao KOR- e aos es-

podera topar_ doc¡darnente 1;1nha me- · e · profundizar o ·márx.ismo-leninis- querdis~~.s de· manipular ás masas. 
lodf a no \l()lúrne, ou ra? arquivo, -. mo, porq.ue iso os levaria á evidén- En negun momento acusan á lgre-
con _só coñecer. o sistema utiliza~ eia da ' sua condición de parásitos é xa. A lgrexa utiliza sobre a clase 
do", iso sucede en calquer libro · traidores á clase obreira internacio- obreira o influxo que lle brindou 

. ou biblioteca con índices e fiche·i- nal e manifestarlase que o 1 mperi~-- a burocrácia para apoiar á burocra-
. ~ ros, _malia eso -non impl.ica q·ue ese · lismo e os "~alo'res de Occidente cia como demostra a práctica. A 

código sexa axeitado; non preterido · non se destr.uen somentes coas ar- lgrexa sempre se colocou ao lado 
discutir o seu xa que, pblas · súas mas da poi ltica de bloques, senón dos burócratas para mant~r 0 orden 
·verbas non podo deducir cal é.' · - tamén . coa imaxinación, creando e a reconciliación nacional. Non é 

Doutra banda,: supoño q~e can- unha alternativa de socialismo real casualidade que coincidan como en-
do Jala de- que pensa publicar ma- que sexa a meta do proletariado oc- tes parasitários. 
terial trafjiciohal no -que s'e "norma- cidental, en profunda crise poi a des- Tamén é certo que hai elemen-
liza'-' a · fala popular está bromean- feíta das suas aristocrácias obreiras, tos antisocialistas, pero é que en no-
do. Vost~de sabe ben que a· mü- non tanto polo avance do socialis- me do Socialismo flxose polltica 
s.ica tradici~tlal · esta, en f unción do - -mo real, ·que no mellor dos casos, antiobreira e masacráronse obreiros 
texto fa lado -e -se transformamos vent·11a os seus ·intereses, desaten- ·b .ri t ? pos1 e1men e par.a manter os privi· 
este, modificamos aquela. dendo pro~esos revolucionários léxjes da elite con "vila de verán". 

Sobre o tema do pr:esunto arcaís- como Portugal -e creando artifi- Na última sesión do Congreso de 
mo da· r:nuiñeira, ·xa que nón com- cialmente outros como Afganistán Solidaridade, votouse en contra de 

_ ....:-~prendo -ben os _conceptós rpusicais en función da polltica de bloq_ues. Walesa pola autoxestión da econo-
. que utiliza, non sei aoque se refire. Nunha_ sociedade na que sos me- mía polaca esixindo o poder obrei ro 
· Non entendo cómo pode falar de ios_ de produción deixaróñ de ser na decisión sobor da economia. 
·~estrutura aberta", por exemplo; propried~de privada na sua iri.men- Foi Jaruzelski quen firmou en 

· ÚmpOU<?O entendo o concepto de _sa- maioria para· pasasr a_ ser pro- novembro a entrada de Polónia no 
"pulso· básico" n~n como a séptima pr iedade social, profundizar nq Fondo Monetário 1 Nternacio nal, é 
pode estar ."entre médio ~ono e marxismo-leninismo é t·arefa do dicer o control da economía polaca 

- ~ono baixo"; coido q1.,1e vostede uti- proletariado e das clases populares, _polo FMI. Non se trata de berrar 
liza unha terminoloxia· habitual · · xe-stionando ese aparato chamado coas direitas en apoio de So lidari~ 

na análi!ie da música culta · eri apli- ' E~stado, controlando a produción dade 1 nen aplaudir o anticomuni s· 
<;:qción da música tra.dicional ' onde e ·a distribución, mediante -......conse- mo da social-d.emocrácia, nen ser 

_resulta peligroso utilizar conceptos llos obreiros que nori teñen por·qué có"mplice do oportunismo do PCE. 
"" que proveñ.en do temperarne1Jto ser . tdllicos senón reais, prácticos, Trátase de pontualizar que o so· 

igual. ' operativos na ·sua xestión da pro- · cialismo real divórciase dos inte re-
Estou -dacordo coñ voste.qe na priedade pública, dándolle o autén- ses dos traballadores, desacredita ·o 

·. afirmacjón -de que. a "Música Cel- tico senso á ditadura dos obrefros marxismo-leninismo e xusti fica a 
ta" é unha moótaxe. racista. sobre ~dos parásitos e sentando as reacción e á social-democrácia . 

Agardé!ndo con interés o séu. li- . bases para a desaparición do estado, O imperialismo non se frea coa 
bro, quepa afectísimo: ao mesmo tempo que se vai desfa- polltica de bloques dos burócratas, 

, · ·-x ~M~ C~rreira. A Coruña 

· POl:.ONIA .. E O MARXISMO
U;NINISMO· 

Para os que se9uimos ,pensando 
que é! R_EVO_L_U._GION DE _ OUTO
NO 'é o niáis dec'iSlvo aco_ntecimen.
to,na história hufflami; fiesta época, 

' coinc1dindo. nisto con Carril'lo, per·o 
_que crémos. que ,.- ''a ditadúra do 
proletariado~' e o ''estádo "<:>br~iró" 

• •' .. t 

.seguen .serido -as foq11as ·. par;a. trans-
formar as sodedades capitalistas in- · 
dustrializadas, enche,ndo estes ddus 

' conceitbS d~ contido:'é dicer, dita
.. d,wra das cla~es popular.es ' contra a 

·i r~~isténcla b~r:guesa e' dos _ -privite-
xiados burócratas e xefes do exér-

, cito, e, xestióri ''das cla~es popularés -
dese·- Estado que 'leva: o .seu. nome> 
Pensamos. que Ós acont'edmentÓ's de : ·' 

'f>ólónia, ~apesar das· soas connota· . 
_' cións ' contra~ rey-olucionárias-; óbxeé- · 
tivas· uirihas e · subxectivas outras, 
tratan obxec;:tivamente de prof~ndi
zar necesaria.m.ente o .marxismo-le
n i~ismq, .estancado_ .pola coe.xistén-·. 
c.ia paci'fica ·qu,e Lenin pre.conizou 
inicialménte ' como temporal e pola 
conseguinte ·poi ítica de · bloques 
practicada p0lo kremli.n. - .. 

cendo a resisténcia da reacción na- senón coa loita das masas dos pai
cional, porque da internacional ,. con 
outra alternativa de socialismo real 
que -cambiara a correlación de for
za.$, xa· nos encargarlamos os obrei
ros dos .p'aíses capitalistas e as cla
ses ~populares do Terceiro Mundo 
de mantela ocupada. 

ses colonizados, dos pai'ses capita· 
listas e dos estados obreiros buro
cratizados profundizando no mar· 
xismo-len i nismo. 

Carlos Basalo 
Euskadi 

XUNTA U;NIVERSAL DE ACCIONISTAS 

l)ja 26 ·de febreiro ás doce ho'ras en primeira_ convoc.atória e o. 
·sábadq 27 á m~sma hora,_ en segunda~ no· locttl sodal. 

' 1 
. ORDEN DO DIA 

l.- ~itura e aprobaéión, se procede, da a~ta anterior '. 
·· .. 2.- Información sobre a :marcha da eqipresa. , 

3> Aprobación do , balance do 1981 e designación :(fe. censo-
res de con tas~ . -: . 

·• ' • 1 ' 

4.- Transferéncias de acCi~ns a rio~vos accionistas, prévia re· 
·núncia temporal ao tlireito preferenté dos sqcios, se ,procede. 
5 .- Cola:IJ<;>ración: eamwos ·proxectós editoriais. - i ,. . 

Visto bon, 'o· Presidente 
Francisco Carballoctarballo 
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F'ARnC!f7t/tÍ EN l4S f:EC,/StóNS PE . 
608ERJJ)1 UN!VER5tT!tT rATltLA', f!J!JER 
PFR ~ 6ENeRAUiltT, UJAPA PER 

VáS 1 . 5c6UE 

Co Parlamento parado,· 
Cando algun dos xefes dos "gobernos" existentes deica agora van a Madrid 
adoita armarse arredor delas un considerábel rebúmbio e levan sempre as 
suas carteiras cheas de problemas que tratar, esixéncias e plantexamentos 
que poñer sobor da mesa dos políticos do goberno central, que, en máis 
capital do Estado o Presidente da X unta, Dr. Fdez. Albor e se a sua visita 
non espertara n~ngun tipo de expectación fóra de Galiza e non presentara 
absolutamente nengun problema para o Goberno, tampouco ofreceu ao 
seu remate nengunha novedade informativa porque o Presidente da Xunta 
declaraba en Santiago á sua volta que non tratara de problemas co Rei, 
que só se tratara dunha visita de cortesia. As visitas de ·cortesia non están 
mal pero o que non se poderá dicer é que aquí non haxa problema~··· 

A Comisi6n Mixta de Transferén
cias segue sen constituirse cando es
tá a ponto de tematar o prazo que 
para a sua creación preve o Estatu
to; a próxima xuntanza do Pleno 
do Parlamento segue sen fixar e aín
da non hai local p·ara realizala. Asi e 
todo , parece que os primeiros car
ros para poñer en marcha as insti
tucións autonómicas están a ponto' 
de chegar e o texto qa proposta de 
Reglamento da Cámara aprobado 

pola ponéncia en~arg?-da de redac~a-:
lo acaba de ·ser pu~licado n~ Bole
tin Oficial de Caliza. 

PRIMEIROS CARTOS . 
PARA A AUTONOMIA 

en funcionamento, coa que aínda 
non contan moitas das partes do 
me~anismo da autonomía; por 
exem plo, hai funcionários da Xun
ta que afoda non cobraron os sol
des corresponclentes ao mes pasado 
e é de agardar que, de chegar estes 

· cartos; sexan empregados, en parte, 
en pagar esas débedas. As pagas a 
parlamentários e a adquisición · de 
meios materiais parecen ou~ros dos 
firis aos que. se poderian dedicar es-

' tes cartos. O que non aparece c:omo 
'-demasiado probábel ·\~ . que sexan . 

.destihados a adquirir Hengun edifí
cio para ~ue sáa sé 'do 

1

Parlarri
1

elito 
' autonómico x~ que é djf~cil que 

Madrid ceibe. cartos ' para r ese fin 

~ando afoda nor: está' decidida a ca ... . 
P.italipade de xeit:o definitivo e .. non 

, se pdd~ arrisca~ a paga,r por un ed~-
tício en Santiago se logo se a~cide 
traslad3:r a --~utra cidade a instit~
ción i:nstálada. 

Transferéncias, constituída por 
·representantes das institucións au
tonómicas e máis do gobern9 cen~ 
tral, terá que estar constitµída ·nún 
prazo máximo dun mes contado .ª 
partir do día en que se nome~ . o 
prirneiro Goberno autonómico. O 
prazo remata o dezanove <leste mes 
e á hora de pecharmos esta edición. 
aínda non hai nada seguro sobor de 
cales van ser os seus compoñentes 
pola banda galega. Recentemente 

Alianza Popular fíxolles unha efer
ta á UCD e m:Üs ao PSOE para que . 
entraran, xunto con eles, a formar 
parte desta Comisión pero a estas -
alturas, os partidos con-vidados pa-
. recen non térehse· dado por· entera.

dos e din non ter recebido nengu
nha invitación oficial, polo que na
da se sabe de seguro sobor dC se se 
van cumplir_ os prazos fixado~ ou · 

' non. En p~incípio, a día dczanov.e, 
venres·, teñen ·prevista a'_sua chegada 
- , ·-
ª San9ago oqfar.ticip~iües .nas pri-
meii"as .· negociaCións · desta Comi

sión, o Mi.ni~tro de· ·Administracióp 
/ Territorial 1 - Rafa~l Arfa~ Salgado ; o 

Secretário do . Estado ·p~ga; as Comu
nidades Autónomas, señor Broseta 

·~ máis. o Director ~eral -de Copera2 
ción '. CdcaI; Antonfo Vaz~ez. E d~ 

• supoñer qus para es~ .dia se· tcr~n 
~uperadó os s~pG>stos .mafentendi

_ dos entre· os pa?tidás maioritários 
; do· Parlamento Autó:n·omo ·e que te-

O Delegado do Goberno en Cali
za, Domingo Garcia Sabell infor
mou a princípios de s~mana á Xun~ 
t<J. através do s~u Vicepresidente, 
Romay · Becqiria, de que n@ pr6si
mo Consello de Ministros scrári con
cedidos 3,20 miÚ6~s de pesetas .para .. 
poñer en'· ·marcha a Autonomía Ga-

·A· COMISION MIXTA' r~n es.rnlleitos ós seus .representan-
DE. rRAN:SFE~EN.cIA's '. · ·

1

t'es" n·a citada Comisión. ··sopré este lc - . I •' ~ . •. 

ga, s.upons~ que est~s cartos scran,. 
~n:ipregados .na " adquisicié'n · dunh·a 
tnfraest t · - ,· · ru :ura mrnuna;; para entrar 

;.! ,,... 1 ' 

. . , , . . ' ·,particular, como no resto dos temas. 
0 ' text@ do 'Estatuto ·de ;'\utoHO- , ; autonÓIT!Ícos; p:;i,rece existir, polo 

a CqmisiÓ,¡;t Mi:il'!.ta ... ?e . ·· ·dcr,ago.r·a ünperfectq'·enliendememo . 

Ca Iros 

. ; 

entre UCD e PSOE e nasidiscusións XUNT A SI, · -
da Pon~neia que .se encargou de ·te~ ¿': PARLAM-ENTO 1\,INDA NON· 
<lactar . o proxec;to de Reglame"nto . 

Noutl-o orden de cousas,_ncsta se-
mana cel~b.rotise un novo corisdlo -
da xUnta no·- que,. ademais .de reali-

do Parlamento púidose co mprnbar 
esta coinc_idénci~ ; os dous parti.dos 
coincidieron- en re~un!Ír continua-

. mente ao Reglamento do Congreso ~ 

dos Diputados que, <;:Ómq se sabt?, , 
foi consensuado 'polos dirixentd; de , 

.ambo~ grupos en Madrid.' _, . 

ESQUERDA GALEG,A: QU~RE · 
PARTICIPAR NA éOMISION" 

· MJXTA D~ TRANSFER~NCl:'-S 
~ ~; ",.., -

O pasado dia quin~e ; ·ao temp~ 
que trascendía como posíbd data 
.d~ ~eleb ración d:o prirµeiro · - con-

·' greso do ·seu' partido o.s últimos días , 
"~ do . me~ de X1;1ño, 9 : parlamentá,rio 

de · E'sque_rd'a Galeg~, C~ni;:lo N~-" 
gu~ira, realizah-a ~~h'~ ·visita ao Pre
sidente· da Xunta.; no uañscµrso 

· · desta visita, qu~ foi calif!.cada com_o, 
"de cortesía", .'o parlamentário .do 
Grupo . Mixto ex'plicoulle ao hesi
aente a sua fntenci6n e m'áis a do 
s~u partido, d~ '¡po,iai:· odesenrolo 

-da Autohomia ao tempo. q1;1e ~olici-
. ·tabaº· seü i.ng~eso na Comisión Mix-~ 

t'a de Transf erén<;ias da que mais en
riba falába~os' ; s~bor diste particu
lar fontes xeraimehte-ben- informa., 

' · <la~ dJ.Ibidaron da posi0iÚdade de t~l 
incorpo.radón, ao est_ir a _ cqn~titu
ción. ae 'tal Comisión xa perfÚta
mente pactada entre os .trés partí- · 
dos 'rnaipritários, · Por oµtra banda, 
:os outros grupos que compoñen o 

:Mixto do " P~rlam~nto Cfalego·, non 
' i:eñen manifesfado · desex~s no mes-

, '. ~· . 

.mo ·sens.o ~ 

- zárense novos 'nomeamentos, se es~ 
tudaron ten_rns particulares de cada · 
consellaria; como esfabá previsto, a 
reunión cekbr'ouse ~sta ~volta 'o mér
cores , e .supón u_n· chanzo máis na 
.mar~h~ ·~~ trab~Íio da XÚnta. ~ qu'e 
parece que non da botado a andar é 
o Parlame~to, cuxo . próximo pleno . 
se agardaba que fose fi,{Cado na xun-

_. tanza entre M~~a e Xunta de.Porta
, voces do_ mesmo que tivo lugar o 
dia l _S, non foi asi e nela,-o ~nico 

. .g.ue _se acorcI.::o~ foi _pedi~ll~ á Urú
~ versid.a<le un ha ·· parte-- do Pázo de· 
· f ons.eca como sé pi:'ovisórüi A_a Cá-

._ m~ra: 'pareó~~ que non · haber~ pr?
___,bkmas para que o Rectorado con

ceda o · _que se lle pide, asi· que pa
-rece qm: :xa os Srts, paflámentários 
terári-onde reunirse, 

'Out~a . roda_ do· P~rlamento que 

botou a an.dar foi a do · Reglam~n

to cuxo proxecto. xa foi • pul]licaao 
·polo Bol~tiq QJicial de Gal iza no : . 
s·eu N .º ~3 e co~ d~ta 15 ae febr.ei
ro, a 'parti de'ste Odia_, os parlameh
tários," teñen . quince diás para pre: 

sent;:i.r cnmen_das ªº texto publica-
. do e sobor delas discutirase a elabo

,, ración do texto definitivo, parece 
'qw.e van ser .presentad;:i.s en .. bon nú

. · mero, sobm: de todo .por' parte dos" 
· , par:lamentários d~ Grupo Mixto .. 

. ' .. - ~ 
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"Plan especial d~ pr9t~cció'~ d<? Pazo de Oca e má.is do seu -entorno" 

Rexeitado na · Estrada, premiado en Madrid 
Recentemente venlle de ser concedido un accésit dotado con .duascentas O. Pa·zo foi, nun princíp_io, pro- mónio . Histórico-Artístico (ADEL-

cincuenta mil pes,etas a un grÚpo de profesi~nais galegos por un traballo priedade dunha família Gaio~o. PHA) e . reside habitualmente en 
tit~lado ''Plan Espedal de Protección do Pazo de Oca.e do se~ entorno". Mais tarde r.~matou pasando a per-, Sevilla . .-Pódese afirmar que é, des-
Paradoxicamente, este mesmo. plan fora rexeitado-polo Axuntamento de tencer aos ·Marqueses de. Carnaras¡i . po,is de moitos anos, o prirneiro 
A Estrada: nun pl~no celebrado a.mediados d!J paSa.do ano. . que enlazaron coa Casa de Med.i.na- · proprietário do Pazo que se preo-

Detrás disto, que aparentemente non é máis que u.nha diferéncia de · celi; 0 filio gesta unión~ 0 ·actual· cupa del, perb as suas caracterís-
critérios entre uns señores -dé Madrid que entenden moito de m:banismo ·e ·Duque de Segorb'e é .hoxe 0 proprie- ticas p~rsóais, como se ve, son rnoi 
máis outros da Estrada que entenden moito do seu Axuntámento, hai unha . tário clo Pazo e d¡is ~uas fincas. . apropriada's para criar •a anirnadv~r- . 
longa história; moito trabailo 4un grupo de profesionafs, intereses de_· .-_ ' Cando casou, herdo:uno; antes . sión do povo, t€ña razón ou noh. 
ahondo en xogo e moita preocupación ~os v_<;dños das duas parróquiás, ' disto non 0 coñecia, pero inmed:~a- . A estas característucas' é ás qu~ . se 
as d.e San Cristobo ·de Oca e San Martiño .. de .Riobó-; má1s coneretainen~e . · ' refire o AlcaÍde ·da Estrada, Don 

• · · · • i , · • • ta~ente comezo_u a pr~ocµparse 

de oitoc~ntos setenta e ~re.s veciños cux:as pro'pr:iedades .se ·veriaíi afe~ta{á:s pola sua restauración (~oxe pó~ese ~.: ::Xesus ·Durán, -cando afirma que 
. polo Plan, se este entrara envigo~. . ·. ·.. _ _ • "dicet- que está cáseque re~tadá) e:· ~na decisión do ·· ~"Xu ntarne!lto non 

O Pazo de Oca, ,situado na par_,róquia, do mesi¡Ilo nc;>_111;e, no co~cello ' . . · .. )náis ' pola reconstrµción · dq~ meio:. ·. han influir . "nen ··prémios nen ti'-. 
pontev~dré~ ~a Estrada foi m~i ~oñe~i~~· de~c~ )l.g~r~ na zona e cáS.egu,~ :;¡"' l t~~. ·no :que . e~ta e~cravado. Ca,nd~.'< h~i2~-tul:os''.: 
non ha1 colex10 qu.e non o tena mclu1do no itmerar.~o dalgunha da~ s~~ · , i,ms anos, ··se opuxo ·a que nas mrne-
eX::cursións. E raro, ademais, o escaparate de. fotógrafo quei: non o ·'ten· en · ·diacions do .·'!~azo se coristruíra un · A DECLARACION 
exposición p.orque, du.ns anos para acó, convÍ~teuse fll I~gar: ·P<?U.c~: 1!1en9~ __ Grupo ~scolir; gafíous~ a a!nimad-.,. DE. MONUMENTO 
que obrigádo~ onde pousar diaqte do fotqgr~fo, t;O,da.::pareUa. ·;.: . · · . : , : v~rsión dalgun 'dos veciños q\le · t~_:· 

· casadeira que se précie. ria. aumentado cando rnandou parar 

Algo de negócio hótéleiro xa ten 
prospera_do aci -seu carón e tanto a 
sua estrutura arquitectónica cornci' ó 
seu entorno e. o xeito de vida que 
representá ( cuxas pegadas conserva 
cáseqlle intactas) teñen· espertado .- o. 
fotérés de rnoitos· estudosos da ·arte; 
e . má1s a ciéncia ·na zona, onde- as 
duas se xuntan. E posíbel que ná 
cónfrontación dos dous tipos de in
terese~, o co'Ínereial inmediato e 
máis o científic0-cultural, sexa on-

. de se tope a-mazá da discórdia neste 
- tema que está résultamfo conflitivo. 

Pero ó Plan que foi premiado en 
Madrid tenta aunar ·as duas verten
tes citadas e , por iso pode parecer 
que o que realmc:!nte. est~ a .rnov~r 
os posicionameptos neste ,caso, son 

·os intereses inm~diatos duns cantos 
que controlan o Axuntamento, en
frentados a outros que teñen influ-· 
éncia en Madrid, quizais máis "alt,r,u
íst.as, . e poida que ~f~n.didos _polo 
actual dono do Pazo. 

No rnédio '· esfá o 'povo da zona, . 
máis ou menos manipulado, e máis 
os té·cnii:os que fixero·n o Plan' que 
tecnicarnente parece · perJecto e · 
solución racional para os problemas 
que ao entorno .do Pazo · d~ Oca 
se lle veñen éñriba. 

A PROPRIEDAD.E 
·DO MONUMENTO 

A propriedade do Pazo, que nou
tros· tempos debeu abranguer case 

. todo o "val, inclue hoxe cuarenta: Ha 
de . terras que circundan o edifício 
cuns xardins que se pod~n con.siqe
rar como os mellores galego~ .das 
suas. característ~cas; duas c:irballei-

· RBVISTA 

ras e diversas lei~~s _que ~onstitÚ\;!n 
o que nalgun tempo fo_i unha uni

· .. da:de . perfectamente autónoma e 
qüeulmxe vai c·amiño de ~elo grácias 

· aos. traballos que ah está· realiza:µdo 
o a.·ctuaí proprietá'rio. Vista"";no seu 
co:nxunto, ·esta, propriedade pódese ' 
considerar corno' uri dos noso~ máis 
irnportantes .. mpnurn_entos . . 

as obras de duas casas que se cons
truian na mesma :?o'na pagando do 
seu. bolsiU~ ~hs no:vos planos· que 
respeq1ran as· características do en- . 
tor~o (seica mcii be_p fi,i~~st Q que 
rixerá e_xclarnar ªº . arquitecto_ que. 
firmara os ánteriores "A. mi' nadie 
me 'aic~ ' lo q~/ tengo que hac~t ". 

· Na aqualidade é Presidente' da 
Asociación Para aI1efensa do Patri:. · 

A princípios dos anos cuaren
ta encetouse a tramitación de ex
pediente para chegar á declaración -
do Pazo de Oc.a como "Monumento 

· hist.óiico-artísti~o", re~abándose, 
daquela, informes de Charnoso La
IJlas, Sánchez Cantón, etc., pero , 
deb~do á oposióón rnantida pola 
propriedade do Pazo, esta decla
ración mantívose· en suspenso dei
ca o ano 1977. 

Apartir deste ano comezaron os 
problemas porque, cando unha das 
declaradóns ·destas está en trá- ' 
mita, os e~ectos ' actuantes son ·os 
mesmos que . se xa estivera a decla
ración feíta. Asi, nos anos setenta 
producíronse duas actua.cións urba
riísticas por parte da Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Ponteve- · 
dra, parando duas obras e produ
cíndose a actuación do dono do 
Pazo que máis enriba se describeu. 

DO ESTUDO PREVIO -
AO ACTUAL PLAN 

· Deste xeito chegouse ao ano 
1980, no que o Ministério de Cultu
ra encarga a tln equipo téc.nico a re
alización dun plan que incluía a 
conservación do Pazo pero ta~én 
do entorno que o xustifica e que, 
ao xuf cio <lestes técnicos "é o que 
convirte ao primeiro en monumen· 
to". 

O equipo encargado de realizar 
o estudo e máis o Plan foi "Consul
tora Galega", con sé en Ponteved ra 
e formado por César Portela, Daniel 
Pino, Fernando Nebot, Margarida 
Pérez, Xosé A. Furelos, César Ca· 
rrero, Fabián Estévez, Daniel Fer
nández, Xulio Mirtínez, M. Pilar 
Taboada, Rosa M. Castro, Antoli
na Fernández, Agustin l?Ortela e 
Carlos Osario. Este grupo de téc
nicos realizou un traballo prévio á 
elaboración do Plan que inclue aná· 
lises sociolóxicas, ec_onómicas, po· 
voacionais, históricas, arquitectóni· 

· cas, urbanísticas e ecolóxicas da 
_zona que rodea ao Pazo e máis de 
toda aquela comarca. 

O labor prévio á elaboración des· 
te traballo inclueu conversas, cáse· 
que diárias, cos veciños afectados 
ademais de duas asambleas con to· 
dos os de cada unha das parróquias 
ás que o planeamento toca, ade· 
mais de cuarenta entrevistas de tres 
horas de duración cada unha, con 
outras tantas famílias das que se 
sacaron todos os dados que logo 
foron rnanexados na elaboración do 
Plan. 

En todos estes contactos os téc· 
nicos contratados polo ministério 
de Cultura tentaron )explicadle aos 
veciños o alcance e significado do 
traballo que tentaban facer e maní· 
festáronlles a sua intención de aban· 
dona:lo no caso de que despertara 

pasa á páx. seguinte 

. ~.- .. 
, .. ~ :·~ 

Se quere su/Jsc.reb~r-se~ . mande. ·os seus 
datos e cheque, giro postal ou transfe
réncia ao . 

, , 'NORMÍ\·rrviMC~ 
f. ~KtHALIL\CH)N 

I~ AJ)fil.1™ \ ~· DO IDIOMA foUEGO 
I~ .. - ¡. , ,.. ....... . 
~., .......... ... 

. ~· .. •· ... ... ==mm m 

- /~~ ' 

~ · · 
"'' 
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Apartado .1.102- OURENSE 
Précio da asinatura: 
'por 6 números mais um monográfico de 
TEMAS de O ENSINO t.200 pta. 
Sócios da AS-PG 850 pta . . 
Europa . 1. 750pta. 
América 2.625 pta. ' 

i iXa están á venda 
os números O, 1, 2 . 

· é 3 e. o monográfico T~
MAS do ENSINO, OS EN
REDO~Dns RAPACES -· 
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vcii da páx. anterior 

nha clara .. oposición v:eciñal. Nas u . . , . 
rcspostas aos . · cuestionanos . dc_)s 
mcrnbros · de "Consultora Galega" 
ódese apreciar a ac~itación por 

parte dos veciños, de que se leve 
p cabo algun tipo de iniciativa pa-a . , 
ra conservar o Pazo, pero tamen, 
unha certa desconfianza cara os 
atrancos que.· isto poida supofier 
para o desenro lo da sua actividade. 

Con todo, o plan parece que se 
Jcvou a c~bo ·co beneplácito da ma
ioria dos vec iños ~fectados. 

o PLAN, REXE ITADO 
PO LO AXUNTAMEN.TO DA 
ESTRADA E PREMIADO 
EN MADRID 

O planeamento foi . rematado e.t 

remitido polo Ministério ao Axun
tarnento da Estrada quen o rexei~ 
tou nun pleno celebrado hai uns 
meses por consideralo perxudicial 
para o desenro lo da zona. Poste
riormente o mesmo plan foi presen
tado a concurso co gallo de que se 
ian conceder en Madrid os "Premios 
Nacionales de Urbanismo". Dentro 
do gru po quinto ao· que se presenta
ban traballos de rehabilitación rural 
ou urbán con motivo de estarse a 
celebrar a "Campaña Europea para 
o Renacirnento da Cidade" organi
zado polo Consello de Europa, a 
este plan de conservación do Pazo 
de Oca, concedéronlle o xa citado 
accésit. Esta circunstáncia sirvcu pa
ra que o tema voltara a estar de ac
tualidade. 

A POSICION DOS VEQÑOS 
E MAIS DO AX UNT AMENTO 

Como dicíamos ao princípio , os 
veciños afectados estaban preocupa-

"O naso planeamento é auso
lutamente respetuoso coa actual . 

-estrutura da zona e, sabor de to
do, coa do Pazo; concreta.mente 
ueste edificio, o único cámbio 
que ademitimos é o da utiliza
ción pero, segundo o naso plán, 
a actual estru tura de cada u u ha 
das suas partes non se poderá 
tocar". Di Daniel Pino, un dos 
membros do grupo que levou a 
cabo o planeamcnto . 

O plán estab lece a existencia 
de diferentes zona no entorno 
do Pazo: 
- A Zona Amurall'ada 
- A Zona Extramuros 

Dentro da Zona Extramuros 
establece diferéncias entre a Pra
za, os arredores da Praza e, xa no 
entorno máis alonxado, a "zona 
de entorno con pobpación espa
llada" e a "Zona de entorno con 
núcleos de povoación concentra
da". 

Os usos que o plan permite 
para a 2;0na extramuros son os 
seguintes: 
Uso d~ vivencia, uso agrí cola-gan·
deiro, uso industrial uso comer
cial, uso . hoteleiro, ~so docente, 

,, uso sanit-ário; us0 • soc~0cultural 

uso deportivo, u~o relixioso, uscr 
para celeiros, uso para garaxes. --

Logo, cada un deses Úsos in
clue unha série de clasificacÍóns 
como, , por exe~plo, ~ da ·viven
da que se · pode divi<;fü en "indi
vidual~' e "colel:tiva". O uso 
agrícola-gande iro. pode ser .me
diante granxas ou mediante 
construcións adosadas ás ·vi.ven
das . . No uso· industrial, tamén 
se fan.· duas catcgorias, a· de "ta ~ 
ller artesanal" e mais a de "pe
quena · industria" e clasificanse 
segundó a poténcia que utilice~ 
e . . 

mais o ruido, que prod'uzan, 
ade111áis da supcrfí ~ie que ocu~ 

conxunto emp.régase ·para todo, o· que no Pazo de Oca se 

dos xa desde . un princípio ·pero a consultados por este periódico. Sei-
sua oposición a que o plan se leva- ca se trataba do típico edifício ao 
ra adiante non era rotunda nun que o Ministério corre-spondente 
princípio. Sen embargo, a postura nos ten afeites en todos os povos de 
do Axuntamento e máis certo en- Galiza pero que; ao carón do Pazo 
frentamento, xunto con ·outras cir- desentonaba sobranceira~ente. O -
cuntáncias _un pouco menos públi- grupo seria logo construído ao ca-

cas, fixeron qúe pouco a pouco a . rón da carretera xeral. 
desconfianza fora callando entre Máis ·tarde a ,paralización das 
eles e chegara a crearse unha comi- obras de duas casas que tamén se 
sión de afectados polo Plan. _ estaban realizando ali e que orí.xi- _ 

A actual oposición ten as s as ra
íces na paralización, bai cinco" anos, 
das obras dun grupo escolar que se 
estaba construíndo moi perto do 
Pazo e cuxo aspecto foi calificado 
de "horroroso" por arquitectos 

nou o enfrentamento ·entre ·arqui- -
téctos do que falamos máis enrioa: ,_ 
botou máis leña ao lume . e c~meza
ron a -producirse as consabidas e 
imaxinábeis escaramu~as: que ·se o 
dono do Pazo lles nega a auga aos 
veciño"s como repres~lia; que se 

. ~ · .. 

aqueles contéstan ~rganizándose pa
ra opofiér~elle: .. . · 

A. verdade é qm~ non foi o Pla..n 
actu_al o que ·paralizaou · nengunhá 
obra senón a norn:ativa que entra 
en vigor ªº estars_e· tramitando un 
expediente de deciaradón de monu-

. meritalidade, -

No recµadro que aparece nestas 
ine~mas . páxinas pod~. verse cales 

-son as. prin_cipais nori::nas urbanísti
cas que _conten o Plan. Pregl,lntamos 
aos _seus. autores cal era· a proibicióri. 
máis importante. que · cónlevaba a ' 
~u~ ~licaci6~- e. paree.e· qu~ 9 único 
que _proibe exp:r:esamente : é, a cons
truci6n da típica urb~ni-zación de 

chaléts ou apartamentos e que, por 
outra banda, os veciños da zona po
derán _dcscnrolar calquera tipo de 
actividade económica .sen que ·· o 

· Rlan -sex q, un obstáculo. o· qu'4.é ta
méii parteé-que· queda claro 'é que 
de entrar en vigor o Plan, non podé
rá seguir o proceso de conversión . 
da zoña do Pazo en lúgar de resi~ 

d.énci~ de ' fin de semana para · fa
mílias acomodadas de Compostel;, 

~ que· xa comezaban··a construir nesta 
·zona ' as chamadas "segundas resi- " 
déricias", é dicer, chálets de fin de 
semana: Talvez aqui sex a onde haxa 
que buscar a orixe 'do enfrentamen-
to a que está dan9o lugíl¡r a posta en 
marcha -¿º . planeámento encargado 

• polo MinistériQ de. Cultura. 
O Akalüe da Estrada, sr .. Durán· 

sigue, ao parecer', a opoñerse· radi
·calmerite a . que o ·plar1 . se" aplique 
contando co apoio duT)ha boa · par
te· do vecindái:io e denúncia serví
t.ima de -xente cGn poder. Esta. pos
tura pode ser, re~lment~, digna de 
ter en canta, e é .posíbel qµe esás 

1presións en Madrid existan no senso 
de que. o Pazo .sexa protexido. Asi · 
e ·todo, X e sus -'Durán tamén ?'oga 
forte; non é só o pro be alcalde ru
ral que · se enfrenta a poderes moito 
máis grandes que el; é o Vicepresi
dente da Diputación de Ponte.vedra, 
Presidente da Caixa de Af6rros da 
inesma província e dono, polo me
nos, da meirande fábric_a de móbeis 
da Estrada. 

Os ·autores do Plan ~ coidan que 
existen posibiljd,ades de · que o 
Axuntamento da Estrada reconside-··

-. ·. re a sua postura e · asi se ch egue a 
unha solución que poida ser aceita
da p~r todas a.s par~es. 

L': LABANDE 1 RA 

A normativa dff plan · 
ción, non se queda nunha ringlei
ra.- de probicións como adoita su
ceder · éon este tipo de normas e 
propón unba série . de accións 
para a zona que se pode dividir . 
en dous tipos; as ·s:le _tipo tu,rísti
~o e mais as de tipo cultural. 

pen. 

NORMAS DE PROTECCJON 

Na zona do Pazo amurallada 
proibense todo tipo de nova edi
ficación e caiquera reforma ten
derá a conservar e recuperar a 
morfoloxia do conxunto e mais 
as tipoloxias edificatórias ac
tuais, tanto exterior como inte
riormente. Dentro desta zona, 
permítense, adcmais dos usos ac
tuáis, todos os previstos para o 
entorno, con excepción dos usos 
hotele iro e sanitario. Concreta
mente proi'bese .todo tipo de mo
dificación ou construción nas ac
tuáis carballeiras (pertehecentes 
ao Paz) de Omides e mais dos 
Baloucos. 

Nos chamados "núcleos de 
povoación concentrada" permí~ 
tense todos os usos previstos na -
normativa, non se establecen ali
neacións . e pod~ránse construir 
edif í cios dunha ou duas plantas 
para uso residencial ou ·hoteleiro , 
·con unha altura máxima de tres -
e seis' metros respectivamente ... 
As edificacións destinadas a ou
tros usos non poderán exceder 
dos tres metros e han ter unha ' 
sÓa planta. Nestes núcleos, a ex
tensión mínima de parcela fíxase 
.en 160 :ints; este é, ao xuício dos . 
promotores do- Plan, 'o máxin¡io 
inpedimento que hai para con_s
trulr. Dentro desta· parc;ela, a: 

, oc~pación máxima que .se permi- " 
te é -do ·so por c~n ou sexª que, 
nunha: parcel~ de 160 mts., pó
desc facer unha vivenda: da · mes
ma exten.si.ón qie a: p~rcela . (ten,.. . 
do en conta que se autorizan 
düas ,plantas) : ': 

. TIPO LOXJAS 

En canto ás -tipoloxia-s de vi
vencias autorizadas son aquelas 

· similares ás exis.tentes, consisten
tes. en edificacións. de planta bai
xa ou de planta baixa e alta ocu- . 
padas, ou non, exclusivamente 
en vivendas. As formas que o: 
Plan p~rmitiria ~ian as. cuadra
das ou rectangulares, non se ade
miten formas irregulares nen p-a
tios e só se poderá modificar esta . 
forma cando se construan, arri
madas a esa edificación, outras 
complementárias (adega, pende
llo, galiñeiro, corte, etc.). Non ·se 
permitirian, de entrar en vigor o 
Plai:i, for~as irregul_ares nen pa
tios e as construccións terán 
duas ou catrn augas. Os. ocos te
rán forma cuadrada Óu rectangu
lar coa meirande lon.:Xitude ªº 
lado do sentido· vertical. 

· En canto aqs -materiais, auto
rízanse todo tipo de . pedras, la
drillo, bloques de cemento; pero, 
preves e qu_e os rriªteriáis . non,,.pé
treos irán enfoscad@s .e pintados 
de cor b,ranca ou de cores inoi 
cFaras. 

En canto aos cercados, no cal 
so de non -seren pétreos,. irán in- · 
<lucidos · e. pintad9~ d~ calquéira -
cor "qué se diféréncie e enione . 
coa do r~sto da fachada". En 
canto á carpintería; autorízase ~ 
uso de calqueiramaterial e acoñ
séllase o da madeira, e a utjÍiza
ción de formas tradiciOnais na 
carpirite-ri'a local. 

Para as zo~as 'que non son de 
povqadón concentrada, as nor
mas ·son prácticarp-ente as·· n:ies-

mas pero, neste caso a -extensión 
mínima da parcela fíxasé en 3,20 
metros e o máximo _de ocup~:. 
ción por edific~cións no 2 5 .PºX 
cen (que veñcn senda os me~mos 
~ite"rrna metros· qu~ se esi~ian nas 
edificacións -das zonas concentra-
das). . 

Nos arre~ores· inmedjatos _da 
Praza proíbese calquera tipo. de 
edificación. 

AS CONTRAPARTiJ)AS 

éomo compensaci6n ·dos per
:xu·ícios que estas -normas ·e a 
execuc10n <leste ' plari poidera 
acarrear· aos veciñós da zona, ·o "" 
mesm~ pl-a~' es;ablece unha _sfrie 
~<::. con~ráp_áriidas -q1Je se p~den 
resurpir nas_seguintes :,. · 
;_ Os. vecifíqs ·residentes:: -nesta 
_zona gozarán d.unha redución do 
50 por. cen do importe da licén
cia municipal de construción pa
n calq.uera 't-ipo 'de- e_dificación. 

., Rttdución do 25 por cen do im
porte- . da licéncía __ par(! constru-_ 
c-ión destinadas a uso industria~ e 
comercial. --· . 

Ademáis; ··o Plan prevé subven·- · 
cións como a do .5 por . cen do 
importe da construción ou refor
ma da vivei:ida para todos os re
sidentes na - zona. Segundo un 
.dos técnicos que_ elaboraron ·o 
plan, "como se vé, o feito dé i:fae 
baxa un proxecto dé restrici'óns . 
tipol.óxicas, ai'nda que só sexa u-n 
mi'nimo, da lugar a esta subven
ción do 5 pc/r cen que paga ~Mi-

-nistério ·de Cultura,- ademáis .qos 
desconfo~s municipáis ' ~. 
PLAN DE ACCION TURISTICO 
E CULTURAIJ ~ 

Acf emá:is o. ~lan de Conserva-

. De'spois dos estudos realizados 
e de ánalizar a ·situa_cibn actual e 
a que s_e derivaria da apl.ii:;ación 
do plan, . os promotores <leste 
consideran que no ano horizonte 
(1'990 contando con que a exe
cución do plan se encetase este 
ano) se terian creado sesenta 
postos de traballo fixos, teríase 
conservado a e_strutura da zona 
ao -tempo que ésta teria recibido -
uri grande pulo turístico e mais · 
cultural Neste senso, o plán pro
pón e planifica un renacer. da 
agricultura, da hostelería e -.mais 
da artesanla da zona e preve .que , 
de levarse a. cabo todas as suas 
previsións, o . Pazo .. e rnai~ o- en
torno seria .visitado ªº ano por 
duascentas mil persoas. O esq,1do 
ao qu·e no-s feferimo.s propón, 

· ademáis, que o P'azo e mais o seu · 
entorno se convirtan nun centro 
de actividade cuh:urai'que inclua, 
desde rep.rescntació~s de t~atro 
no vran, ·até corÍferénci:is, activi
dades p·ara as que -o Pazo pode 
ser un incomparáb~l marco. 

· Os autores do traballe consi~ 
· deran ú.nha par.adoxa ó feito de 

qu·e up' t~aballo·· q-ue foi premiado 
en Madrid, fora previamente. re
xeitado polo axuntamento da 
Estrada e ·áfirman, referí ndose á · 
áctitude dos veciños que "o veci
ño, polo feito de selo, tampouco 
ten sempre a r~zón". 

O Ministerio de Cultura está· 
tentando chegar a un acorde co 
Axuntamento de ·A Estrada so
bordo p;;i.rticular. 
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PO,LONIA, O SABLE QUERE 

' . . 

BA,ILAR COA MITRA, 
MARTI GARCIA RIPOLL 

Diante de . análises parcia.is e pouco obxe.ctívos- sob0r do. 
pr_oceso de Polónia, paga a ·pena algunhas· con~ideracións: · · 

~n- primeiro l~gar q~ed~ron desmentLdas as informacións 
sobor de 50.000 detidos ·e milleiros de mortos: isto é moi 
importante, como o feito de que· os militares poJacos rion 
puxeron as ma~s 'sobdr -da- lgrex~. Ben ao · ~ontrári~ de Láü~ 
noamérica, onde a masacre está ao orde do dia, afec~ando 
a lementos da Cúria :--como no caso do , Monseñor Ro
mero-, a~asir:iado P.olas ·bandas fasCistas da .Xunta do .Sal-
v.ador. . . . 

Agora ben, para entender o que · pasa. agora en Polón_ia·, 
compre ter presentes os antecedentes:. - .. ;- . 

1) Os remotos . ....:..Polónia, sempre foi victima dos . ved
ños. A última véz, a-r-epartición de _ Polónia entre o 11 i Reich 
e máis a URSS. ·isto ten xerado un sentimento fortemente-
nacionalista{ cun elxo: a lgrex-a Católica; pero tár:nén cóa· 
cuestión xudia de ' fondo qtJe ·sempre xenerou un antisemi
tismo popular da maioriá católica. lsto podi;: ria explicar' a 

~ • . . ~ · -·.i1L··_; 

•0 insurreición ..._ arroada do "ghetto" de· Varsóvi~, durante a 
- ocupación riazi, ' meritras non. habia miga j'.Je resisténcia 

armada interior (o exércitb popular · e~á unh~·' pátenté_ 'sovjé-
-'tica). ·o nacionalismo polaco era· xustamente ¡_~o: o desexo 
de independéncia. Neste c_ontexto, o naciorialismo cons1-
dérase antisoviético e . anticomunista. Sobor ~ destas bases · 
vaj cristalizar no ano 1956 un ,ríov.o nadonalismo "de masas 
que _parcialmente · foi asumido polo POUP, que liquidou 
o aparello esta'iinista, mentras buscaba unha conciliación 
cos bispos. 

' 2) Os inmediatos.--:Como consecuéncia dos movimentos 
de masas dos anos 70,· o f>OUP vese na obriga 'de "occidenta
lizar" Polóni~ sabor de dous eixos paralelos: a) Export,9r 
o máximo a pa(ses occidentais que previamente concederan . 
créditos industriais; b) -Introducir a filosofía consumista, nun . 
estado de economía planificada. 

O resultado · foi que a crise económica dos paises capjta
listas produceu efectos para Polónia. ,Tolérase a "Solidarnosc" 
como un mal menor, pero ao remate, "Solidarnosc'" vóltase 
incontrolábel, mentras o est~do está endebedado e en suspen- . 
sión de pagos con várias poténcias occj_dentais, e, por riba, 
a. lgrexa e máis Walesa tiñan perdido o lide_razgo mod~rado 

a base de ~lerrar- pacéncia . . Cando Solidarn0sc cuestiona o 
_poder do -POUP, os_ militares. adiántanse:· en _ccualq'uera caso · 
quedou -demostrado -que Polónia (como outros modelos) n<m 
·é un Estado Socialista e dificilmente- é cretbe·I o modelo que 
-propugnan' os militares, a base du'nha espécie de democrácia 
or9~n .ica entre_ o exérci~o, os bispos (co de Róma incluido) e 
:unha. Solidarnosc convertida nuri sindicato -domesticado do 
que se_.faria~ responsábeis os bispos, . - ' . · 

·15_ ésta fórmula inspir~da riq modelo:franquista é ~ :que qu~r 
o Mercado Cpmún, o Pacto ·de V,ars.óv.ia ; 1á' Social~émocrád~' · 
e mais o ·eurocomunismó, ademáis da Banca internacio_nal -e · 
a Grar:i Dereita· Mundial.. E.é ªque o capítalismo tampouco.veria 
.con bons ollas unha ditaaura democ~ática do _proletariado. 
Neste contexto compre lembrar, a nivel europeo, que foi o 
PCF e máis o PSF os . que axudaron a De Gaulle a restaurar 

· o "i;fesorder:i" do 68, como fo! a social-democrá~ia a que . 
liquidou a· rev_oluciór:t portuguesa do 74 ... -Tampouco non é 
casualidade -que . sex~ 'a soda,ldemocracia alemana a que 
agora reprime o movime.nto ... alternativo a-lemán (que sempre 
estivo ao carón de Solidam6s_c -e non d@,.Racto:Social) .. 

.-. Tamén néste marco c9mpre ollar· as · págoas de crocodilo 
botadas por persoiros do PSOE e máis cto PGE sabor de Poló
nia. O ·fracaso da concentración de UGT-PSOE sabor de Po
lqnia só ten unha expJicación: b AN.E .. As "conxuras" contra 
do PCE que ve Santiago C?rrillo co ouro de Moscu contra -do 
própri~ PCE, non son oufra· causa qu,e un farise(smo de com
pango de aceite: "El Partidp doy yo" e ha ollar a p·alla na casa 
do veciño sen decatarse de. que ten unlia viga no seu olio. • 

As "sancións'~· de R-eagan son pura pr.op·aganda para facer 

an1;,iobreirism6 .!1ª sua casa: Ñen as "sancións" son totais, e 
a(nda -que o fosen para seren aplicadas, servirlanse de inter
me9iár: .coma .a Xunta Arxentina. As relacións entre bloques 
·son treitas do q~e a xente coida._ 

- E ·asi o Réxime de Franco mercaba carbón a Polónia cando 
os mineiros astui-ianos facian taigas, ou a U RSS dispón dunha 
flota pesqueira en Canadá, ademáis de proporcionar axuda en 
materia de enerxia r:iuclear ao- Es'tado Español. 

Non é _que Polónia sexa unha ~victima especial de Yalta. 
E que cada vez estam.os máis perto áe "1984" de Orwel_I: 

o e~tado totalitário mundial, dirix'ido pola celase tecn . 
burocrática no Este e máis nó Oeste, que pode ademitir unh 

0 
· 

liberdades f()rmais no seu interior se non se cuestiona 0 s:~ 
poder, é dicer, se .non supón un ha transición cara as libertade 
reais. Para prever este tránsito tense montado un sistern: 
finamente represivo de control da povoación, e o modelo mais 
sofis_ticado é a aplicación informática de socialdemocrácia 
alerriar:ia. ~este marco tamén ha .figurar o Vaticano, que tam
pou~o pode disimular o seu cinismo: mentras e'ñ Polónia ·non 
ten -- pasádo nada comparado con Latinoamérica, nada máis 
lembran a Polónia, coma se a ·lgrexa Católica xa 11on fose un i
versal, senón 'propriedade dos. bispos polacos. 

Non obstante, este sistema Leste-Oeste, tan racionalizado 
tamén ten as suas fugas: o caso de Irán é un bon exemplo, pre'. 
cisamente debido á sua irracionalidade mística. 

En calquera caso, a situación de Polónia teria que abrir un 
. . debate sobor do modelo tecno-burocrático e o "socialismo 

real". Non se pode coidar que o socialismo sexa o consu mismo 
(d-eica C! ponto deli-rante do mercado negro de divisas, os seriais 
televisivos ianquis, etc.) nen o militarismo nacional -católico 
nen as ameazas de intervención estranxeira como xa te~ 
pasado no ano 1953 en Berlín Oriental ou no 56_ en Hungría. 
~ampouco conduce a nada a táctica da avestruz de dicer que 
se trata dunha conspiración con "chorizos, macarras e 
anarqúistás". 

E a todo isto a Conferéncia "Europea" de Seguridade e 
Coperación xa se veu para qué serve: para asegurar e lex itimar 
a ocupa'ción de Yalta. A cuestión dos direitos humanos incom
pati'bel c·oa ditadura turca ou a polaca (e compre dicer que 
a turca non ten xenerado protestas por parte do Pacto de Var· 
sóvia), como a autodeterminación ( londe están as nacións sen 
estado?) e outras causas son papel mallado. o único que canta 
son os intereses do poder_ E o Poder di que é inviábel que 
Poló_nia salla do Pacto de Varsóvia mediante Solidarnosc como 
que en _ Euskadi triunfe_ a alternatiya Herri Batasuna (e iso sen 
esquecer o .papel da lgrexa Católica en Euskadi). Seria un bon 
exerc(cio establecer relacións comparativas entre certas áreas 
do L~ste e máis do Oeste. 

N.da R. 

Traducido do catalán. 

CARTA ABERTA dA CECILIA FERNANDEZ 

tóCUTORA ·-·PENADA" DE.TVE EN GALIZA 

RO i VALES DA OLIVEIRA 

Prezada Cecilia: ·. 

C:: • 

Leo hoje (10/fevreirof1982) em El País a not{cia ~ que 
já -dera A NOSA TERRA, do lorosa, dorjda e doente, de.sas 
que se dam na Terra nosa: ler "conc;iesa' de FENOSA", .des
cifrando as siglas pol'o correcto "Fuerzas Eléctricas' de·l Nor
Oeste", é f~fta e, .por; riba, p·revista no actual1 Olídename1rilto 
-laboral!! A razóm é de Pena (D. Eugénio): "La denomim1-
ción completa de la oompañ(a" poderia entender-se·"como 

·de ironía, dado el gesto y el tono empleados" (Um tantó 
ao teu fav_or, suponho, ser.á nomJeres int.e·rplíet.ado o S.A.J. 

Eu se.mpre pensei que os grandes nom tiverom nunca 
medo de ampliar os seus t(tul~s .. _. Mas ' á vista do ef.eito 
(nom se necesita gesto riengum, Sr. Pena O que pro:duz urri · 
"conde de Fuerzas Eléctricas de l NorOeste-Socied -~d Anó
nima",· é _comprensi'vel e exP.ticável ~:· interese de D. E ugé
nio (e de outros) por -pcultar o verdadeiro significado do 
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tltulo. Así despregado; nom soa a nobre. E c0mo se a _gente 
chegase a saber que Augusto Ass( a nom é D. Aügusto, 
senóm simplemente Felipe, como o do PSOE. Todo isto 
bem __ metece um tumulto 'de irreversíveis consecuéncias. . . 

Te-lo que ·compreAder ti tamén~ Cec(lia, por duas ra
zóns: Unha, a já dita do s~mido estranho; outra, porque as 
cousps de comer nom som para jogar. Nom entendas, Ce- _ 
cllia, por favor, que eu ' considere • como objecto comes- . 
t(ve l _ao Sr. Pena e; menos ainda·, a~ t(tulo nobiliário; nom. 
A causa é muito maí·s funda: -Se ~m chefe di algo, té~ ra- · 
zóm desde o principio ... nas consecuéncias cor'nestíveis. 

Por tanto, di-Íhe que si; que estás arrependida; que fixeche 
mais do que ~ ironía, _que fixeche· um soberano corte de , 
mangas; qu~. nom tes desc;:ulpa nengumha, pero· que nom 
tratavas· de ofender ... , que só estavas alporizada poi a 
ameac;a, daquela, que pendia sobre as faltriqueiras de tG>dos: 

Um 18 por é~n é mais tje suba eléctrica .. : e F.!=NOSA -éra 
umha das ar-neac;antes.· .. Que; considerem, FENOSA, "fuer
zas eléctricas del noroeste sociedad anónima", era a tua 
obsesóm,- como a minha ·e a de todos ... que viche unha 

F~nosa con tltulo -de condesa e ... Se dis todo isto, o Sr. 
. Pena apehará-se. 

·Pero · se todo isto nom far suficiente, podes acudi r a 
outros meios. Por ex., é notório que em Espanha, estado de· 
mocrático, hai plena liberdade de expresóm. Escreve umha 
~arta aber.ta ao teu chefe explicando, á opinióm P,ública 
pedindo soliqaridade,'r(usa esta palavrinha; agora é má.gica 
oÚ meiga), ao Sr. Robles ... Os jornais, sobretodo os "gale
gas", disputará_m-se a publicac;óm da tal carta ... , 

Ou, por outro exemplo, . acode á pluma noctámbÚla, 
a médias, do Sr. Caparrós (que apesar das aparéncias nem 
utiliza pseuctónimo není é conde). Sern dúvida ·'nengumha, 
s_a.irá na tua defensa com nom -menor' interese do que· apoiou 
causas ·menos gr~ves. · ' 

De todos os jeitos, ainda que o Pena, os telJS dfreitos de 
cida,já ou o Caparrós nom te asis-tam, deves aber., Cecília, 
que· si ~stamos co-nt!go ·a gentinha de a pé, os "fenosados 

. e bem "feriósados". Comprendemos-te: Talvez a -primei ra 
compensac;óni -que· tenhamos, Cecilia, seja a ironia, ainda 
que "penadá"; faremos pof ~ue· nom seja a últi~;:i. ~ . .:. . 
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DCIORAL 
.O monte en 

·. ¿Quén máta ; o . niar:JscQ~ -.' MéDorar. 
as _nosas ; árbores . -.: .Á mortati'dade de.ameixa ~ berbe~·echo na ,-zona ~de .. Car~il. há rando drastic'amente· a Ria .con 

desembocádura dorio \Jlla~ ·está merecendo atención especia! repercusióris non só biolóxicas 
Unha semana máis presentamos aos nosos leitores as opinións 
do "Colectivo Lourizán" sobre os xeitos postbeis de 
aproveitamento dos montes galegos ·ttn todas as suas . 

por parte-dos meios de comunicación social, até TVE realizou senón · tamén económicas, e 
un programa dedic;ad'o á mortandade do marisco. '< desde hai anos _aparecen' zonas 

facianas, forestal, gandeira ou doutros aproveitamentos. 
. Seguimos ~oxe, pois, coas árbores de folla-~aideira, ou folluda.s. 

_ Poucas veces~asistimos oa .acontecimento de ver como Ún sen vída na- Ria ou con mor-
problema galego e. r~lacionado co me19 ambiente ten tandade manifesta · e cámbios 

As plantas ofllud~s ~son,. 
maiormente, as constitumtes 

. das e frag~s6 Q,U~ ~on ~ ·Vexeta; 
: ción natural de granae parte 
·de Galiza. Est~s espécies dan 
unha paisaKe de colorid0 cam
biante ao longo do ano que 
encaixa moi ben co clima ga
lego eco carácter das suas xen
tes ademais de participar dun
ha 'maneira importante no ci
clo das sustáncias nutrices coa 
caída das follas que se van des
facendo e incorporándose ao 
chan. 

Por razóns que non fai falta 
explicar, non é posfbel que 
toda Galiza se vexa cuberta do 
manto vexetal que natural
mente lle corresponde, pero 
tamén é certo que é necesária 
unha polít ica de conservación, 
e aínda de incremento, dos 
espácíos naturais autóctonos 
galegas. Nese caso, hai que 
contar con repovar con · espé
cies como os carballos, as 
faias, os pradairos, os biduei-
ros .. . 

UNHA ME LLORA 

NECESARIA 

Hai que dest acar, ademáis, 
que esas árbores, ventureiras 
Galiza, non somente teñen va
lor como árbores de enf eito . 
nos nasos montes, son, asema
de, espécies con importáncia 
forestal, se ben para poder em
pregalas deste xeito cun ren
dimento aceitábel, haberia que 
comezar por unha longa 
laboura de mellora xenética 
palas razóns que indicábamos 
ao comezar esta série. 

De todos eles, quizais a 
máis importante como árbo
re forestal para Galiza sexa 
o bid ueiro. Esta f ermosa 
árbore de casca branca, 
cuxa madeira todos levamos 
algunha vez no pau dos zocos, 
pode medrar ben en terras 
frias e anegadas onde a maioria 
das plantas arbóreas non 
poden viver. A sita madeira, li
xeira e fin.a, e hoa"para mó
beis e coidamos que ten uri 
bon mercado. 

.Sen embargo, hai tarnén 
espécies folludas foráneas que 

· teñen u114a grande interés para 
as repovoacións de Galiza con 
espécies' nóbeis .. 

CASTIÑE IROS 
1 , 

NOGUEIRAS 
·: 

. corirezare~os polo castinei
ro xa qué · aínda que parece ser 

· que veu de fóra · .. (dise, que o 
. t~pux~ron . Ó§ .. rom~n9s) ~stá 

repercusióhs tan amplas, ·apesar qe que .sucesos de 111aior · nas_ e.spécies atribufüeis á con-· 
magnitude e importáncia viñeron suc.edéndosé ao longo qestes. . _ támináci<?n .. poi; mercúrio, ma-
últimos anos. Ao programa mehcionádt> que leya ~Qmo~ ti~y!Ó. ·~ '~t-E - #Ji~ qjg~pi~_,a, -~t"'~· r ·;~ . -~: . 

: iQiíén ·mata o rñarísco?, forori Írtvitadds 'ademais cl-0s afectados, · .,. Ao tratar os pro.blemas do 
o Ministério dé lndústria, a Xunta de Galiza, Sanidade,. . meio -m_arino e a morte do 

. .Instituto. Ocean0gáfico_ e ADEGl\ (Asociación.,par·á .a Defensa . : ::;~:··''"'··' rlíariscb nóri debénios esqü; cer 
• 1;:; Ecolfodca de Galiz11.-- - · .. · :·· " · . ~ · qÚe -aíñda perdura:q ·o.s efectos 

moi extendido na nosa terra 
e pódese case considerar como 

. ventureiro. Pois ben, o casti
ñeiro foi árbore moi importan- · 
te na economia familiar galega 
xa que as castañas foron base · 
da alimentación dunha gran . 
parte de Galiza até que co
mezou o cultivo da pataca. 
Hoxe, moitos dos soutos _ga
legas desapareceron ao ex
tenderse o mal da tinta . ou 
filoxera do castiñeiro como 
din moitos labreges, que cau
sou moitos estragos neles. De 
todas formas, xa hai castiñei
ros resistentes a es~ mal, con
seguidos por cruz.ament~, polo 
que hai que seguer a plantar 
esta espécie que é importan
te pola sua madeira e polos 
seus frutos. 
Tamén as nogueiras deben 

ter entrada nos nosos mon
tes. A chamada nogueira do 
país é moi importante polos 
seus frutos e tamén pola sua 
madeira pero, como a maio
ria das folludas, é moi esixen
te en chans, polo qúe non vai 
poder ser plantada en moitos 
dos nosos montes. A nogueirii 
americana ten importáncia, 
sabor de todo;pola sua madei
ra, que medra máis axiña que · 
a do país. 

das mareas negras e o seu ir:ta-
Respostar acertadamente á contáminación ou de mortan- cional combate, "l)rquiola·",-

pregunta. plantexada, non re- ., dade por causas .naturais-como "Andros . Patria", "Viking" 
sulta nada fácil no caso con- até agora se ven facendo ba- _ .f9ron só .alg.unhs qos moitos 
créto de Carril -pois os dados sándose somentes mm ou nuns . buques que · sementaron de 
que se manexan na ~ctualidade poücos dados dunha.·. parcel a .. nim:te as nosas- cO'st_as, ·_as · ma-

. son os seguintes:~ · das'·análises. : . · . . . · reas .-negras de ·petróleo . é fuel 

a) Os mariscadores atribuen Por -oútro lado, earril ~ ;só·· as.i como os· d~terxenté.s e .clis-
a rñortandáde aos vertidos da - un _ pequeno, pontó' da· -:ma -de persantes químicos · utilizados 
indústria "Mo~icos Hi~rrb~; · Vilagarcia -e a, indústria citada·,. pata combatelos- afectaron ·a 
ubicad'a a 3-4 Qm. de Carril "Mosaicos _Hierro";' é tan so todas_ as éadeas . alimentícia$ 
nas márxenes do rios Ulla. unha das várias · ind ústrias con- marinas e moi especialmente 

'd d · · · - a<» plancton, moluscos, peix. es . b) O Plan Marisqueiro, at. r. i- _ s1 era as .como cqJitamma.ntes e . aves. o mesmo vertido de 
bue a mortándade a causas ha- e cuxos v~riidos- .terian que es-

300 Tm . . de prodútos pet ro-turais, debida. aos cámbios de .: tar constantemente · vixiados · · 
salinidade candó aumentá '(?:.. '.pola -Admirlisttación · para 'evf- .· · líferos do -"Afip<Hte P" na Ria 

- :i · • de Pontevedra hai só uns me-caudal do rio no inverno~ ·e iá-'~ far a · contaminación do rio. 
ses é proba de;> que dicimos. 

situación dé "stress" e inade- - Tampouco podemos .esquecer ~ ·· · 
cuación das zonas de cu~tivo ,., as indústrias ubicadas en Santi- __ En definitiva, Carril é só 
tal e como · se atopan na· épo- ago e · a~ augas ·residuais desta , un ponto ne_gr,.-0 ·da nosa xeo-
ca de verán~ Os únicos estudos cidade con máis de 90.000 ha-· grafía, aínda que grave, pero 
realizados na .zona polo Plan -- bitantes. o rio Sar arrastra to- non · é o · prbblema máis im-
foron sobre salinidade. · · neladas~ e toneladas d_e augas . - portante do noso meio am-

e) A ' Delegación de Indús- - contaminantes · par-a vertelas_ biente-, sen e·mbargo a sua 
tria de Pontevedra manifes- 12osteriormente - aó· Ulla, . que publicidade axuda a tomar 
tou, que tan só se analizara o ~- v~ receber tamén-as augas re- -conciéncia dos problemas que 
pH na auga e os vertidos de sid tJais de ]?adrón e Cesures·. ~ · . poñen en · perigo os , hosos re-

. curso~ naturais e a nosa eco-"Mosaicos Hierro" qaban só · Ninguén nega· a necesidade · nomia·;- a percura de solució-ns 
unha lixeira alcalinidade polo . 

de instalar depuradoras para as para este problema non se de:. 
que "descartaba a mortandade · · 

augas residµais das .cidades e- - be centrar tan só ·no ,aspecto 
Por esta causa". ·~ - · 

vilas asi como a necesidade de . técnico, senón que debe ir en-
d) ·os mexiloeiros~ con ba- instalar sistema$ anticontami- :focado á c'ons·ecución de solu-

teas na Ria de Vilagarcia, te- nantes en indústrias potencial- cións dentro do ámbito da 
men que se se fala de cünta- mente perigosas para o meio política .económica ·e da orde-
minación a sua economia .vai ambiente. Precísase · urxente~· 1iación d9 território, asi como 
resentirse, polo que aínda es- ipente estas e -Óutras medidas · · d unha · necesária Reforma dese 
tando de acordo con que ó rio para evitar que en poucos anos meio, os ínter.eses das clases 
Ulla existen indústrias cuxos se deteriore un 'ecosistema, U-n populares galegas' están en XO· 

vertidos poden~ afectar a vida bon exemplo xa o ternos hoxe go, ¿quén lle dará solución? 
na . Ria, non que:ren sen em- na' Ria" 'de· Pontevedra, onde · 
bargo escoitar a pal~bra con.: . "Celulosas-Elnosa" está alte
ta.minación, neii que se men

, cion~ a nivel públi'co. 

',l. 

RAMON VAR E.l .A'Dl.AZ 

Non debemos esquecer unha · Esta é a situación real do 
cerdeira americana cun bon problema de mor.tandade en 
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crecimento e con boa madeir~, Carril. Índubidabelmente a 
moi apreciada . na carpintaria, existéncia ou 'non ·de contami-
que se chega a pagar ª 40.000 nación na zona debe vir fixada · 
pesetas o metro cúbico. Ade- despois de realizar ·análises fí- : · 
mais, estas espécies de fruto sico,.químicos e biolóxicos de 
comestfbel teñen un ·gran inte- todo tipo, inexistentes deica a 
rés no ecosistema monte, xa data análises que se deben le- · 
que eses frutos serven de ~li- var a cabo · inmediatamente 
mento a páxaros e outros ani- · 

tanto no r.io Ulla <;orno na Ria mais, incluídas as espécies de 
de Vilagarcia. O estudo de.,,sa·- ·-caza. . . 

Outras moitas espécies 'follu- linidade ou pH, son aspeitos 
das poden ser tidas en con ta . . moi parciais destas ' análises 
á hora de decider· a repovoa- , o Plan · Marisqueiro debería 
dón dos m'ontes. gale·gos. mello- poñer a ftineionar ·máqÜinás · 
rés' e as zonas boas .. daqtieles · de análises química.s/ que levan 
que · n~ri so:n · ta.n hons .. Por .. dous· anos parada~ e sen estre
exempl9, 0 c~t;b_allo amer(cano . nar. Sen antes afrontar seria
al faias , dó he.mis[ ério su!. o .1 mente os. estúdes . científicos 
plátano · de ombráxe, .a falsa necesários é rrioi .atrevido e 

. arriscad? falar 4e\.-~~st~.~cia de acácia ... 

O artíc~lo decimose~to da lei 59/1969 ·de 30 de xuño di, 
en ca!)to a 9onta:minadón, ·o seguinte: · 

' . 

Nas zonas declaradas de interés mar.isqueiro, os"núcleos de povoa- _ 
ción ou as indústrias q:ue evacuen ou .teñari que evacuar ao mar, direc
ta ou indirectamente ~uga pu resíduos que poidan prod.uc~ contami-

- nación o~ ent4.,rbamento das augas, deberán estar dotadas dos sistemas 
de depura~ión doad9s para que aqueles resulten. inofensivos para os 
. pe_ixes, crustáceos e molusc~.s . .f,stas lndústrias ou servíc ~?s precisaá n 
para a usa auto~ización . polo~ min-stérios a quen corresponda otorgala, · 

~ - o informe. favoráb~l da Sub~ecretaria _de Marina Mércante e Comisión 
.,. Nadonal para .evitar a ·contaminación das augas do mar 'polos hid'rocar--

buros. · · 
N:;i.s restantes zonas pr~dutotas de' marisco será p~eceitivo ~ infor- . 

mé da Dire'cción Xeral de Pesca Marítima en todos os proxectos de · -
· ev.acuacióp· ao ~~r de aúg.as fecais oü residuais d~ núcleos ·de povoa
ción ·ou indústrias. Todos os sistemas existentes na actualidade de 
evacuació~ ao mar . das aug~,s ás. que se refire. ~ inciso · ant~rior debe- · 
rán adaptarse n() _prazo qye tecnicamenté. sexa viábera xuício da D. X. 
P.M. de tal xeito que a ev:acuación non perturbe ou,.contamine as au
gas en perxuício de peixes, crus~áceos e · ~oluscos. 
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.. Todo sobre 6 desfalco · 
·- ~ I . . . . . , . . 

na· Caixa . Qnral ·da Coruña 
No número. 162 ·<leste semanátio, c_orresptmdente · ao · vintéoito de outubro, dábamos a .riotí

. cia_.da denúncia presentada o· cinco. de setembr~ no xúlgado da Coruña · contra o -Director Ad~ 
xuqto da Caixa Rural da· Coruña ·Eduardo G~ircía Arfas e ·"contra ·tacf,as ·aqueles implicados .que 
poda haber na operación". · ' , -

A notícia tivo gran ,.interés, polo menos en dete.rminada xente-.que se dedicou a comprar todos 
os números deste p~iiódico que habia nos quioscos. -. · , 

Logo, todo parec_eu· ficar no esquezo nen tan. siquera· os o_utros meios de comµ·nic_a.dón reco-
lleron a notícia. . _ . ·· · . 

Agora .A NOSA TERRA esta e:q condicións de· sacar á ·luz quen _fo~on os. b~neficiários destes 
cerca de douscentos millóns a-quinta parte dos cartos da Caixa, que foron desfalcados, polo mé

~todo de entregar· uns . talóns sen fondos que o résponsábel de .comprobalo, o Sr. Garcia .¡\rias, 
a sabendas,Jles daba o visto bon. 

PerQ aparte desto hai máis; está tamén toda a manobra -para ~ontrolar a·caixa, os negócios 
·feítos con cartos desta entidade' por · parte de distintos membros do Consello Rector e. do . Direc
tor, ási como outras "m.enudén~~as "·_das que poderán .. enterarse se teñen a paCiéncia de: lernos. 

·O Sr. Corzo ·mégUez q1:1e parece non ter ·nada que ver co desfalco .da Caixa. Rurál, da' que era ~ic~presidt¡nte. Ade-
. máis foi -quen encu~i~u a García Arias. Logo. Cordo dimitiría.. ·. . · · - · . · · . . _ · . · ' 
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Todo erppezou cando o 
Banco de ~spaña decidiu facer 
imha· auditoria de contas na 
Caixa Rural da Coruña por 
mor da irregularidade come
tida ao comprar · tres solares 
po_r 1m :importe que sobrepa
saba nun cento cincuenta 
-p~r cento ao capital ·social da 
entidade, · deixando xa a un 
lado que a Caixa Rural non 
poidese realizar· este tipo de 

: operacións. 

Esta auditoria puxo ademáis -
de manifesto que nas"' contas 

-d·a Caixa habia un desfase de 
cerca de douscentps millóns 

· de pesetas, xa que aínda está 
por determinar o número 
exacto do diñeiro desfalcado. 

Na op_erac10n aparecida 
como principal encartado o 
Director -Adxup.to, Sr. García 
Arias ·polo que se presento u 
unha denúncia no xulgado 
contra esta persoa e todas 
aqÚelas quepoideran resultar 
implicadas · en tal operación, 
dado que seria o xulgado o en
cargado de sacar á luz as ver-

. dadeiras irregúlaridades así 
como os implicados. 

Ainda que os nomes de to
das as persoas que entregaban 
talóns sen f9ndos -que in
gresaban na sua conta corrente 
como se ver.dadeiramente os ti
vesen, x_a que o encargado da 
c9mprobación, o -Sr. García 

_Arias, estab~ en complot-, 
A NOSA TERRA poido saber 
que entre estas persoas en· 
cóntrase o presidente dimi
sionar10 do Real Club Depor
tivo da Coruña, Sr. Antonio 
Alvarez que presuntamente 
desfalcaria uns 76 millóns de 
pesetas, inda que el non está 
de acordo con esta cifra senón 
que a rebaixa a uns cincuenta 
millóns. ~ outras persoas pre
suntamente implicadas teñen 
todas relación con este clube 
ou co círculo económico Cor
zo Diéguez - Antonio Alva
rez. 

O ex-presidente deportivis
ta, que ven de presentar a di
misión recentemente, --sendo 
posibelmente o motivo este 
"affaire", agá~ da sua situ~
ci6n económica, xa que al
gún banco· lle ten embargado 
preventivamente algunha gran
xa-, manifesta que foi enga
ñado ne~ta ·operación, avalan-

. do cos seus bens a cantidade 
presuntamente desfalcada. · 

Segundo fontes ben infor
madas, unha boa parte <lestes 
cartos,' asi como os desfalca:.. 

· dos por outras persoas, irian 
parar -ás · inaltreifas arcas do 

. Deportivo; clube do que 
o ,Sr. · García Arias é Secretá- · 
rio Xeral. 

. :· .A Ca.ixa Rural está agora a. 
ver de recu~rar _este diñeir9_, 
sobre to.do e~ posibel_ -paso da 

Cidade Dep~rtivá 
Axuntame_nto. · Temas 
recordar _ aqui que et 
talacións foron r:al 
por unha em~resa prop¡ 
do Sr. Alvarez, do seu 

A opera' 

· e dun irmán do Sr, 
.· Arias. 

ro posta 
ez, vi 
nsello R 
0 da ( 

~ Sr. ~arcía Arias, ad 
d~ , mcumr na ilegalidad 
tal?ns sen, fondos , déb 
Ca1xa cerca dos cuarent 
llóns de pesetas, que pres 
mente desfalcou polo rn 
método, aínda que quinc 
llóns qµe lle entregara 
sogro para impoñer na su 
tilla non tiveron entrada 
que se descubriu todo . 

nte dos 
.excelén 
a que P 
eiro ad 

baixrn 
trais qt 

ampliad 

MEDO E AMEAZAS 

ares, Xi 

vinte I 
Corzo 

esionar 
nsello 

Segupdo puido n se fixe 
A NOSA TERRA en f 
xeralmente ben inform 
dous peritos do xulgado 
ronse por medo a facer a 
vestigacións oportunas; t 
dician as mesmas fontes 
este medo podía vir dado 
parentesco do Decano 
Procuradores Sr. Amor 

J 

Sr. García Arias. 

O Director d.a 

ixa · un 
arre I 

Sr. Seoane, cando se dese 
o "affaire", dimitiu, pero 
sen antes recomendar un 
outra vez para o posta de 
rector ao Sr. Vázquez Q 
Como á sua recomenda 
non valeu, lago dedicouse 
xunto dos principais impo 
res da entidade , recomen 
dolles que sacasen o diñ 
da Caixa. Mesmamente 
xunto de Marfany Oanes 
que retirase os cartos da 
ta que ten a Diputación, 
este, en vez de facerlle e 
ampliou dita conta. 

Asimesmo corren rumo 
con moitos visos de realid 
de que cando se descubri 
desfalco, o Sr. Ron Fra 

Hoza , ' 
óns, a 1 

e con1 
s sete 

presidente do Comité O ' 
nizador do Mundial da C 
ña, se presentou xunto 
'Sr. Seoane, conminándoo 
que non fose aparecer o 
nonie misturado no asun 
El saberia por qué. O ~ 
si se sabe certo é que 
Sr. Seoane marchouse un 
a Venez-uela por medo a ~ 

. o matasen ou algo- parec1 
Seica chegou a afirmar. q 

o- perseguian unha banda 
matóns portugueses. ·Afirll1 
ditos rumores qúe voltou 
cias ás , mediacións da ,s 
dona, que é m~m~rc:> __ do co 
té de AP de O le iros. 

A COMPRA DE SOLARES ··, 

~ Dicía~os ·ao comezo qi 

o detonante para · d:escobru 
- desfalco foi a compra de -tr 
solare~, os . núnier.os 1 e ,2,'.d 
Cantan e o . ·númerQ .. 3, ,d 
Rua Nov~ . ~uas ·situadas "n 

.' .,., . ' 

Des poi: 
. outn 
bre -
. ' 

. Agor 
· ent6 · 
dos e 

WESERL 
0ROES1 

LLE CI 

Corzo-
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vir dado 
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posto de 
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comenda 
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itación, 
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·en rumo 
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A operación levo·use a ca?? · 
roposta do s~~ Corzo P1~

Pz, vicepres1de~t~ .~º 
nseilo Rector, maximo or

da Caixa, que canto u 
ºte dos outros integrantes 
n d .,. 
.exceléncias a ~perac1~n, 

que . podian. ganar mo1to 
ªeiro ademais · de q u~d~:se 

baixos· para as of1cmas 
trais que necesitan urxen · 

ampliación. 

Ao pouco te!Jlpo da- com
~ ,a empresa Viacambre, an
i~ r proprietária de ditas 
ares, xa lles daba gañado 
vinte por cento. Pero o 

. Corzo Diéguez, voltou a 
sionar e a convencer ao 
nsello Rector, para que 
n se fixese a venda. 

Lago cheg1i" a proposta du!]. 
upo construtor, anóni-

( ¡ ?) , q uen se encargaría 
construción nestes sola

' iso si, coa financiación 
própria Cabra Rural a q uen 
quedarían os baixos para 

ua oficina e máis un piso. 

Segundo se di pola cidade, 
había persoas que tiñan pe

do un piso neste edifício, tal 
o caso do Sr. Ron Fraga, 
esidente do Comité Organi
~or do Mundial na Coruña. 

Logo, a proposta que apare
u na Caixa foi a de sete só
os , · tamén anónimos para 
s, que querían construir 
ste edifício uns grandes 

No seu canto daríanlle á 
ixa - un baixo no Edificio 
orre Esmeralda", sito na 
Hoza, valorado nuns 70 mi

óns, a cámbio a Caixa tiña 
e concederlle a cada un 
s sete sócios un crédito de 

uince millóns de p~setas, 
total cen, para levar a cabo 

construción dos ditos alma-

negócio, ¿non lles 

Pero nengún destes proxec
, foi a ramo dada a oposi
n dunha patte dos conse-

Despois intentóuselle ven.
i outra vez o ·solar a Via-

bre , pero . non foi posí
L Agora resulta que o Axun
lhent6 non autoriza o derri

dos edifícios en cuestión, 
a que non ·se sabe se se po
rá construir neste solar ou 

ori.. . 

WESERIAS DEL 

ROESTE; PIDE QÚINCE, 
LLE CEN 

Corzo- Diéguez e Armando 
?1ero xunto ' ·Con V ~zquez 

•1z. e -Ten~ón son . os dous 
ncipais responsábeis da · in~ · 

pústria láctea "Queserías del 
Noroeste, S.A." que se topa · 
en suspensión de pagos. 

QUENOSA tiña ·subscrita 
coa Caixa unha póliza hipote
cáría por valor de quince mi
llóns de pesetas, pero o debe 
desta conta ascende nestes 
momentos a cerca dos cen mi
llóns. 

A entidade creditícia pediu 
que esta débeda fose avalada 
con garantías reais, cousa que 
non sucedeu, somentes Corzo 
Díéguez se fixo cargo de 15 
millóns desta débeda. Outro 
tanto sucedeu con Feiraco 
e Leyma, empresas relacio
nadas con estes grupos econó-. 
micos, inda que estas si fixe
ron unha garantía real de trin
ta e cincuenta millóns respec
tivamente. 

Corzo manif esto u antes das 
eleicións que QUENOSA ia~ser 
comprada polo INI e que se 
saldarían as débedas coa Caixa 
Rural; agora, coa suspensión 
de pagos e os gandeiros oito 
meses sen cobrar o leite, estes · 
rematan de facer unh~ amplia
ción de capital polo valor do 
que se · lles - debe: ¡Convertir 
a débeda en Capital! 

-
AS IRREGULARIDADES 
DE NEGREIRA 
E DO SR. TERRON 

Os dous delegados d.a Cai
"xa ·.en Ne.g·reira · veñen de "ser -
expulsados por mantet un ne- . 
gócio . de construción cos 

cartos desta entidad~;-

O_ mesmo ocurrí u co Sr .. Te-- · ·, Co,mó . todos tiñan m~ito 
rrón, Diputado de UCD. por . · que ras~a~ irp.p9ñíase a leí do 
Curtis, xa que, entre outr-ás · silénci(»: 
irregularidades, cometia ,,ó' ·dé_,, ·. -

~ cial. ·a-u,.. poló , iheJó~, ~- co~se- . 
.. ~. g~i/unha mil1or ·po~ición.' 

• jt; • 

. Cons~entes de que isto non 
o poderian . lograr sen tÍnha 
forte cobertúra económica coa 

·que -mover aos caciques, al
Zf.guns --viran,- _na .Gaixa unha· 

·fonte · de: onde "sacar o · diñei- · 

pagar f~cturas- telefónicas . de 
cuarenta e cinco mil pesetas 
cada mes. Segundo· ·se di.,. fa
cia desde a oficina ·da Caixa 
toda a campaña da UCD. · 

O Sr. Terrón tiña adema!S 
unha empresa da construción 
conxuntamente co ex-director 
Sr. Seoane. 

AS DO DIRECTOR 
SR. SEOANE 

Nun comezo parecía que o 
director da Caixa, Sr. Seoa
ne, somentes tiña como res
ponsabilidade a da sua inefi
cácia, por non enterarse des-

O TRAS.f.ONPO POLitICO -

Non ·. é. de estraÍiar qu~ .se · ro para as suás c;ampanas. 
descubra o desfalco e demais . 
falcátruadas- na Ca.ixa Rural · . Concretamente, · Terrón, -
da Coruña, na de Santander; - · Vázquez de. Quiz · e Seoane 
na de Granada ... e· que co.in- crearon en .Curtis. unha· cope-
cida . co desmembram~nto ~da rativa fa-ntasma, da que o pri--
UCD .. meiro era o tesoureiÍ'~. Se·

Estas entidades estiveron · 
sendo manipuladas e ao ser- -· 
vício da UCD, ou, polo me
nos, da~ diferentes faniílias. · 
Coas disensión~ intern~s, ·~he
gou a democratización a· al
gunhas~ ·por exemplo a da Co
ruña, descobríndose o; "fu
rados ". 

gundo se· afirma, a intención ·· 
era sacar cr.éditos da Caixa 
e invertilos .en tomar' o po-· 
der en UCD. 

-tes chanchullos todos, ., Pero . 
segundo se foi avanzando na 
investigación, púidcise com
probar cómo · tamén o qirec
tor cometera várias irregulari
dades, entre as que se atOpan. 
unha débed·a de doce mill<~ns 
de_ pesetas, da que parte ~st~
ria invertida nunha maravi
llosa mansión que c;omprou 
en Oleiros. 

Cóntase qüe · ·cando- UCU 
. gañou as eleicións, o Sr. Gó
mez Franqueira pr:.esentouse 

: en Madrid· a ei:¡hcirlle a Salís, 
, o .pre&idente da Caixa Rural 

Agora todo .o grupQ que ro- · 
de0;ba antes a Meilán ·e ·corzo, 
con Antonfo Alvarez., co que · 
f.ixo Corzo u-nha ' Sf'.para,ción 
de be ns que tiñaJJ en socie
dade·, e Terrón á .cabeza, pa
rece .que andan politicamente . 
distan~iadas; algué"i1 nolo defi- , 
·niria como ~ 'un teatro repre-
sentado sen esc~ário · nen . te-

' "Nacional", . que ab&ndonafa ,. 
· o pasto·. Salís 'nego:use, ar- -. A Antonio ' Alvarez véselle 

. O Sr. García Arias e demáis 
compinches: aproveitáronse 
desta . situación par~ cometer ·. · 
tamén as suás irregularidades 
xa que se o Sr. Seoane ·qui
xera: dic~r . algo, eles tamén 
:poñerian de-· manifesto as ·irre-: 
gµlaridades que este~r· esfabari 
cometendo .cos · .delegados de · 

.gumentand"o eleicióris: inter; . . moitas .veces coa xente da AP 
Has e Franquefra ro'mpéo ~·c-oa .. .' coruñesa; Corzo Diéguez 
Caixa "Nacional.". . . -~+, • ~ situou . a tres· aós seU$· homes 

···· en AP e a outros .tres en UCD 
Os problemas ·ria · UCD >da_ · para· as -eleicións ao · Parla-

COruña e a~ perda d~ ·lider~z- ·t · mento · Galega , ~stando a pon
g.o de· Meilan, que mda que·,, 1' to de ser nomeado conselleiro 
ev~dente .. agora, xá . ~oi pasto . ~ ~ge. Agrjcultura e · · Oanq_aria. 
ha1 tempo en cuestion, levo u .- "A.o _final non puido ser.· A Vida 
a . homes, aparentemente 'Ji- .. ·. segue e: tam:én ·-os --"movirilen~ 
"dei~ ·- ao meila~ismo _como . -*ºs entrópico-económicos'.'. 
-Corzo, · ou ·Terron, a querer · -
acceder ªº . liderazgo·. provin- A. EYRE 
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A LAGOA TEORICA COMO: 
ALTERN,ATIVA A ·CURTO.: 

E b~n certo. como din éstes ex-militantes da UPG- (ANT. O pol)to de vista nacionalista .é outro. Alnda c.oñecendo 
~úr:n. 175), qu~ -q pro,blema do avance do hacionansmo .ga- .a notabilÚ7ma influéncia que pode ter nalgun momento o 
fegd ··e'stá rió "' [cºónto?"rbar .. res1posta a esta cuestión é a mei- · cónte~tó irrternácioriál. E al'nda que o fifii de várias riacións. 
rañde ; re~porls~tfoidáci'; qU_if~~·.o nacior'laHstno '~ox:e : -A n·on°' d'O· .E'5tado sexa .. semellante, -dacio .• que organLiación v-ai en-
clarificación do ·tema ven setido unha das 'causas .:..,_incons- . función nori somentes_ dG firi senón tamén do camiño que 
ciente ás veces-"da córifus¡:óñ~ desmorali?áció,n ·de r:noitos ten que !'~correr, e nqs coidanios. que como nación parti-
militarttes naciórrafistas'.. -··.1. " • · . ' mos, de ·pr.esupo'sto~ distinto?.;~unh:a-_gran medid_~, o caíf!.i'ñ9 

A alte'rnativa do nacionalismo popular representada des- ~erá pois distinto e- é! ~organi .zaiióñ ·terá logo q1,.1é ser distin-
de hai ános polas Bases Constitucfonai, supón o acadamento tq tamé'n. 
da ·soberania N-acional que leve a -negociar un .pacto confe- Por outra ban~a_ o ~leitoralism~, ao q~e leva o marco le-
deral e.n pé de. igl,Jaldade. M.ais .isto é, nidiai:nente, ~!1 Óbxe~- gal, ademais de pr.esentar 'grav'l's_imas dificuldad.es económi-

·tivo a médio ou longo prazo. A pregunta -e l.9go ¿c<?mo c~e- cas -eu pescoñezo se o.- proxectc iñclue xa conversas con 
gar al? . · . 1algunha embaixada- 'chóca coa fi!osofia do rii_oso povo: Un 

O camiño a segu.ir coido que non é o que' propoñen estes povo que no caso rurat, como ben di Muñiz na ANT n. 166, 
compañ_eir.os. Os er~os no se.ú plantexamento son vári9s e identific~ ós poÍíÚco:s·corn.o ~n~Íodo. , sen dffereMciar ideo-
grosos. loxias, labreg.os para Gs ·q,Ue Cl v·oto ·~on ·supón i.Jñ acto po

A ACUSACION 'DE TERCEIROMUNDISMO 

Por Carrillo e outro~ auto~es do pensamerito :.i~i:Jrope~"·, 
_os que lotamos 'po'la liberación nacional dalgun pa{s 'com
prendidó novmarco xeográfico, que non distributiv.o, da Eu
ropa Occidental coñ.ecemos as acu.sacións ·que se n~s faÍl de , · 
africanos, de vietr1amitas ou de guerrilleiros 'me.tro·polita.n9s .. 

l{tico ·senói:i o pago d-~-Íí favor pas~d'o ou .futuro .. E urfnovo 
. urb.ári que só s~ infq(ma jJbl:q w.,. que- ~ensa qúé" a oposi- -
ción nirn· - ~erve para· nada ,' qae .. a<ppl°(i:ica tfecr'qese er::i ' Ma

.. drid e ali os ·nadonalistá's non'' sefveÁ~í:Un PG.VO en ·xerq-1 que" 
vota ·,,pragrriaticam.::ente" .poder ou· abstense:· 

A VALIDEZ .DO FRENTE Pf\T~IO_TICO 

. Non ·irnos 'c.air na trampa de respostar botando. man do ·r Xa dixemos que ai'nda que Gal iza nan sexa A frica, si é 
refraneiro de F. Rodr(guez Mar(n Gnde di ~'Ni perro, ni ne- ·_ u'nha c~lóni~, cousa coa qu~ ,OS .c;;ompañeiros e'stán de acor-
gro, ni.mozo gallego". Sinxelamente lembrar que _aqui nin- do-, pero non dernostran e_n absoluto a suposta invalidez do 
guén dixo que estivésémós nen ·en Afrrca nen en Vietnam·. Frente'. ~ se os esqwema freryte/par,ticjo moter non está dan-
Pero tampouco estamos en Inglaterra, nen na_ RépÍJbl_ica ·.'do neste intre bÓns resultados, i-so non quere dicer necesa-
Policial Alemana, r;ien nos l;stados Unidos. En realidade es-_ ria.me~te .-que noií"'c;i vaia dar= nunca. Ade.mais, neste caso, o 
tamos, por se alguén non \o tiña claro, en Galiza; Pai's gue P~rtido non :está pa.ralizado por "culpa ·do Frente senón. ao 
como escrebiu Suevos hai tempo, é unha co.lonia central revés. 
achegada xeograficamente á poténcia imperialista. A dife- A proposta de organización. qué fan é unicamente a dun 
réncia dunha colónia periférica, como seria o caso de Ango- partido, marxista netre outros calificativos, que loite pola 
la por exemplo. ' S.oberania e o Social~mo. E ún pode preguntarse qué razón'5 

MARCO POLITICO E AUTO-ORGANIZACION 
' ... ~ ¡ ~ •• 

ten ún povo con mentalidade, de p·equeno propriet~rio, qué 
razóns teñen os de abondo explotados pequenos comercian
:tes· e industriais, lab(egos, traballado~~s por éonta própria, Din os comp~ñeiros que ''A construclón do socialismo e· , 
etc., para .apoiar ,~n p·a~tido ma~x_ista_ que ':íoha polo Sociaª conquista da Soberanía Nacional en Ga!iza, só pode ser (e-

. alizábel e cr(bel no contexto da correlación de forzas ínter- lismo. Para qué queren ·éles .:...pe~sarán- o Socialismo. E se 
nas, no Estado e a nivel internacional ... -a través da v(a poi(- son explotados e interesados na liberación nacional e nunha 
tica e democratica. cara construir a hexemonia .. do naciona- democrácia real, álgu_nha alternativa terán ~que tér _· Velai, e 
/ismo, aproveitando as can/es que se ofrecen ... ,, Falan ~e · isto xa é .vello, unha · das .. principai,s razóns de ser do Frénte 
utilizar o marco legal: constitucional e autonómico para ·patrótic.o. . . . 
afondar. nel, postó q~e ,é o único terre"o que serve ·para qc- Por outra bánda, ~s caracterlstícas do noso povo reafir- . 
tuar eficazmente. · _ . · man alnda máis a necesidade do Frente. Pola defensa de cri-

En primeiro lugar, iso de construir a hex.emoniií ·do na- < térios ·con :máis am.plitude que un partido, a maior flexibili-
, cionalismo aprovei.tando as c1:fnles que se ofrecen cómo· úni- . dade na milítáncia, a capacidade · pára recoller unha fonda 
cavia, coido que ·non supo.ñerá que ese ofreclmento abranga conciénci'a de galeguidatje e, o que ser.Ía moi importante, 
aos 500 millóns dos empresários, o ~mpleo e abuso dqs mé- _u.nha forte autonomia lócal, organicámente recoñecida. ' 
íos de comunicación e un método de engorde e usoae .tiran- Nen irnos encher aqui, por razóns de capacidade e espá-
tes par Bautista Alv.arez. Porque dese xeitG abofé que cor:is- cio, a lagoa que teri como alternativa a cürto prazo a fe'?ria 
trulmos a hexemonia, alnda que non seise a do nacionalis: _nacionali'$ta. Mais o camiño poderia vir dentro dun proceso, 
mo ou a de outro Manolo de Villalba_ Agora ben, o que nos · que aínda non está en absol.!Jto g~'rantido, de reconstruoión 
veñen ofrecendo· esas canles até hoxe é moitlsirno me.nos; e real e sincera do Fr_ente Patriqtico, coa elaboración duns 
penso qu~ . á CE.OE ' e demais inda vai tardar eh antoxárselle pontos mi'nimos que servisen · .d~ _alterr:i_ativ.a nacionalista pa-
queo nacionalismo popular galego chegue ªºpoder. ra a, dalgun xeito, negociación no seú_ m"ümento co poder 

Pará defender. l:lnha alternativa deste tipo. comp~ia máis do Estado. 
coeréncia .e rnáis valentia. Pois se o cámbio en Ga liza ten Podéria dicer. ,alg.uén que iso ·seria outro estatuto alnda 
que vir x1,mto co cámbio-a nive l.de Estado e se hai que par- que raqu(tioo. Mais n·on é tal por -tratarse duns pontos mí-

. ticipar rio xogo legal para afondar nel, a alternativa está cla- "nimos negociábeis en base á pres•ón popular" e non dq "xe-
'ra: é o PSOE. De _paso, e segui~do co mesmo método, ta- nerosa" concesión do pode.r que son os estatutos. 
mén se pode tentar galeguizar o PSOE desde dentro. Para Sexa cal sexa o camiño, ·desde logo non pasa por aceitar 
qué se quere auto-organización se os cámbios só pode-n vir nen ·. a Constitución ne.n a Auto.11omia e si funda.r:nentalm~n-
a nivel de- Estado. Loit.emos todos para cllegar xuntos ao .· te por un Frente Patrióticq .. 
pod_er e despois cambiamos o Estado, nac i onal·~ socialnie·n
te. 
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Resulta se non solprendente, cando menos curioso',· con
templar como despois de cada confrontación eleitoral cun
_de un sen~imento de frustración, de desencanto, de amar
gura, en xentes as que durante moito tempo vimosº entu
siasmadas e mesmo ensimismadas na defensa dunha causa. 
Non ·me refiro agora a q_uen chegaron recentemente ao na -

tíbna l ismo -po'.s que desa Cé\Úsa . ~~ . !,a.~P~>,ei;ió~tm~i~ p_e ~ t. ·_, 
aos que Consum1an xa a sua fQgaxe qe 1deal1smo e de mili- . 

:. táncia nos anos mouros da Ditadura, sendo mesmamente 
neses anos cando situamos o entusiasmó élevandito. Fai-se 

. , !" • 

difi'cil de entender;· afora un cansanzo que pode explicar al - ' 
guns casos, de qué xeito se trocou aquel idealismo e aquela 
entrega clandestina, rexa e afervoada, polos usos e clichés, 
medidos en éxitos e fracasos, da democrácia formal, espe
llismo·que se a alguén non debia engaiola'r era, desde logo, a 
esta xente. · 

Realmente a interiorización de que o cámbio é lento, a 
asunción estratéxica dos prindpios non é doada de asumi r, 
pero quen eriou o seu compromiso en loita cunha Ditadura 
atrnz deberia saber que a substitución do réxime por un 
aparello democrático, en absoluto significa o derrubamento 
da explotación e da prepoténcia ideolóxica e alleant~ do sis
tema. Ouen, por riba, situaban o seu antifeixismo en Galiza 
e unian a sua loita polo socialismo, ou polo comunismo, á 
loita por Galiza como nación asoballada, en absoluto tiñan 
que ignorar a perspectiva estratéxica que supón o traballo 
pola cultura e pola recuperación da identidade do pa(s que 
é, _como obxectivo, pouco m~nos que unha revolución cul 
tural. 

S~gurament~ que non é al leo a todo isto o abandono da 
profundización ideolóxica de moita xente que atopou no ri
tyalismo eleitoral a oportunidade de compensar, através de 
resultados, o sacrHcio de longos anos de loita clandest ina , 
reacción atenuada - neutros casos- para equilibrar e axei 
tar idealizacións e concéitos aproximativos que, contra toda 

· evidécnia, enchian as nocións de povo, nación, vangarda ou 
lo ita de clases. 

Por outra banda, causa pavor o abandono en certos me
ios durante os últimos anos de termos ou de referentes an
tes mo-i ao uso e arrombados, desde a reforma, como obso
tos e eclipsados polo resplandor democrático, cando rea l
mente esgarabellando na tona ténue de méd ia dúcia de ca
racter(sticas anecdóticas e de tres ou catro trivialidades da 
litúrxia parlamentáría, aboian fenómenos que por desgrácia 
seguen a definir a nosa precária realidad.e: atraso, colonia
lismo interior, xenoc(dio cultural. 

Sen dúbida cadro tan desolador non vai mudar en pouco 
tempo, ainda que o labor de cada dia vaia fornecendo ra
zóns para unha esperanza que compre situar no tempo con 
rigor, isto é, con realismo, sen adiar "Albas de glória" para 
pasado mañá. O que non significa nen abandono por idea
lismo nen auto-redución ao "ghetto" marxinal non conta
m.inado pero utópico, frecuentes camiños de sa(da, ambos e 
dous, congruentes desde análises, perspectivas e intereses 

. individ.uais, ·pero rexeitábeis do ponto de vista revolucioná· 
rio. 

A via de participación institucional pola que optou na 
hora- pres"ente o nacionalismo ·implica, de certo,. se.rvidumes 
e mesmo perigos. 1 so sabemo-lo todos. Tamén coñecemos 
os !Imites, e a lección da história ilustra cumpridamente, se 
necesário for, sobre o carácter de , ta is institucións. P,ero 
compre relacionar dialecticarnente realidade a transformar 
con elementos para acadar o cámbio, e non só para xustifi
car a corrección duns plantexamentos, senón para relativi 
zar fracasos e éxitos que .coerentemente situados, ou sexa, 
referidos a uns obxectivos :axeitadámente asumidos, nunca 
-poden aCtlJar nen amortecedores de inxustificábeis pesimis
m'os nen como indicadores categóricos de éxitos relativos. 

Diflcil e dur_¡:¡ tarefa., tanto como a que rnoveu tod~ cám-
bio import.ante e, sobretodo, traballo onde non serve a per-

. cura de amarradeiras compensadoras nen 'doados hedonis-
. mós, xa que carece de toda homologación pos1bel. Ao cabo 
·resul~an a,xeitada~ aquelás palábras ·de Nietzsche: "Vós ~ué · · 
· escol'll'stedes a verdadé e .o· peito érguido mirades ·ao mesmo ~ 
témpq para· a·s v'anta~es dos homes sen escrúpulos? Mais Cha . 
vi'rtude-renuncia-se ás vantaxes.· .. ". 
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· · ExpropriacíónS en El 'I'eleno-LeóR 

Un campo de -tifo-. antipo:pular 
- ' 

. A instalación dun polígono militar para prácticas a~ tiró e '~ano.bras n: comarca. da-M~ra. t; f. , . 

t · - d t . , . ga ena 
leonesa en aos vecmos e ca orce povos enfrentados·. coa Administración desde-haipouco menos 

verno atrav~s de distintos . mi- - proceso de itexpropriaeión vai 
nistérios. Destes haberi'a que . · ·continuar até resultados qúe dun ano. _ -

Partidos políti~os, asamblea~ d~ veciñ~.s . e mi'smp algun period.ista como T.omás PolÍán téñense ex~ 
presado x-a contra a devand1ta msta~c1ón. A este último, os seus artículos en "El·Faro asto . ,,'· , 11 . , , rgano costaron e xa un proc~so. ) · . . . . . . .. 

q_onseguir: repovoacións fores- van· facer imposíbel a vida na 
tais, - promodón qe gandaria co~arca. Pe~sa, por outra ban-
exten$iva, ·emprestimos bdra-- . da_, que é. falsa a afirmadón de 

Un frente de dez por seis quilómetros, que abranxe 200 .hectáreas de pastos 1 ;200·· d. · ~- · · b Id· · 1 . , . , . · , . . e .Prauos e 
.J.000 de ª .. 1os mcu tos pero aprove1tabe1s, e o que preter.de usar 9 exército español para as suas 

tós, pequenas presas parq. o re- qúe a preséncia de ·militares na. 
go, fomento - de ·indúsúias, comarca vaia crear unha forte 

manobras m1htares e par~ a OTAN agora mesmo . . · .. "' · · 
etcÚera '". · · - demanda .de i>rodutos agríco-

.... Todas~ estas decl~racións . s las -e -gan·q~iros .. ~ b exderéito~ .e~-
Sem embargo, na expropia

ción non entran: as ladeiras dos 
montes de El -Teleno. Os 8.000 
habitantes da zona son segun
·do a Administración, unha 
"mínima povoación" ·e as suas 
terras" teñen escaso ~alor pro
dutivo". 

Tamén aducen, por outra 
banda, o "interés nacional" 
coa correspondente prioridade 
e que cando non haxa mano
bras van poder seguir a pastar 
os animais naquelas zonas. 

ARGUMENT ACIONS 
DOS VECIÑOS 

. utópicas foron · de· , contado pañ9l merca .. en g~an es c~i1t1-. 
contestadas· por-tod.os os esta- - . dadefii< ~ un_ deter~n~do n~me

. mentos ·interesados no asunto . . - ro de fll'mas nac1op.ais ou mµl- . 
· tinaciop.aís: sÓ.' crearia dem.a~-
UNH.A'.GRAN UTOPIA .• da de casas de prostitución;ve-

Os da xunta de afectados.lo-- ·. lai senón os ~x~m.plos de-Rota, 
· .go dixérón .qµe ':sabemo(} Ínoi Torrejon ou Morón. · 

.-ben . quen. viñeron . botarnos. .. ~Para cóntestarlle ao alcalde 
- unha man . fl qut:n yiñeron no di"qu'e "é falso que os mil ~mi: 

~seu dia· a levaYnos os .nasos )!o- · · -Uó1is das exproprfaciáns .sexan 
· ·como un· gordo da lotéria que tos: c_on enganos, porqu~ esta 

sempre foi unha terra do Cen- o ministério de defensa regala: 
· tro. · Os problemas desta terra 'o diñeiro é de todos e tiña ., que 
habia ·- que soludánaios . antes chegar á Maragatería a traves 
de proceder a, nengunha expro- .· dóutros ministérios. o alcalde 

· priación e -sen -solucións_ xá~ . quefrenos facer ver. que a ÚrJica 
- .' _ !11,ais poderán levalas adian(e ". forma de "desen11.olvimento pa- , Segundo un comunicado do 

"Comité dos pavos afectados" 
as expropriacións supoñen co
mezar un proceso de deserti- _ 
zación da comarca, asi como o 
enterro da cultura maragata. 

rá esta comarca_ & o, campo de O pavo maragato baila nas ruas festas-mitins contra as exp.ropriaci6ns de . ·:-Andrés Ferríández, diputa- - . -- ;i.r-~ · : - _,. ~. 
El Teleno ante a mirada asombrada dos so.ldados que andaban de. m.Bn~.bras \) ·d d -- · · t d p rl ~- tzro · . , 

A maior parte das terras a 
expropiar son de propriedade 
comunal e constituen a ba~ 
da gandaria da zona e a s~a 
principal fonte de ingresos. 

Os veciños expresaron reite
radamente que o exército _po- -
de seguir como até agora, em~ 
pregando os campos do Teleno 
para prácticas de tiro, pero _ 
que tiña que ficar sen efecto a 
orden ministerial que require 
as expropriacións das terras. 

·Por outra banda, haberia 
que regular de forma fixa, os 
lugares de acampadas e de caí
das de proxectís, os meses do 
ano e o horário de utilización. 

Piden, por fin; que o Minis
tério de Defensa destine aos 
.pavos afectados, e en xeral a 
toda a comarca, as suficientes 
subvencións co fin de paliar os 
desperfectos e mellorar as in
fraest ruturas da zona. 

A cabeza visibel dos comi
t~s de afectados . quizais sexa 
Santiago Badillo, emigrante 
que agora ten un bar. Este ho
mé d~dícase agora a estudar 
a cultura maragata e a sua tese 
máis coñecida é .. que Astorga 
non é a capital maragata, se
nón que é o centro povoacio
nal máis importante. Isto pare;. 
ce ser certo, xa que o fenó
m~nq · maragato ven da Edad e 
Meia e Astorga foi un fenó
.meno romano. . 

. , AS RE I\{INDICÁCIONS · 

vindicacions concrétanse nes
tes segufntes pontos, que son o 
seu meio de loita: 

En primeiro lugar, as asam- -
bleas veciñais e comerciais, .e 
tamén as - festas-mitins onde 
convive a concienciación coa 
esmorga. 

Logo están as manifesfa
cións,. entre as que a de Astor-· 
ga, o 30 de Agosto do pasado 
ano foi a máis importante e 
concentrou a máis de 2.000 
persoas, segundo algunhas fon
tes. O acto estaba autorizado 
pero tanto o exército como a 
policía estaban preparados por 
se os manifestantes se acerca
ban demasiado ao cuartel do 
Reximento. 

Xunto a isto están levando 
as pertinentes accions xurídi
cas e un boicot a Astorga que 
quizais sexa a alternativa mais 
polímica da loita. De momen
to non ten moito efecto, que 
pode ser debido á non total 
unión dos afectados porque, 
todo é máis unha ameaza q \le 
outra causa, pero pode chegar · 
a ser real nun futuro próximo. 

Segundo ~lgunhas fontes, 
do E.aneo de Bilbao somente 
foron retiradas nesa campaña 
unhas 19 .000 pesetas. H{ii que 
ter en :canta que boicotear As
torga conleva usar La Bañeza~ 
que está moi a de&mán. · 

AS POSICIONS DOS PARTIDOS 

En X.eral, a postura dos pár
tidos chamados d,e esquerda é 
en contra das expropriaéións, 

· asi como tam~J;l o Partido Re-
o~ veciños non teñen tod<! a gionalista del Pais Leonés, con 

: segu~~jla~e con eles, x.a que o _nengti'nha iQ.flu~ncia na zona. 
; pasado~ ano houbo tres ácci- ·Alianza Popµlar JVÓVese nun 
.' dent~s . ~-Qbe os pajsanos,._u~ : ~ pfano. arlibíg.uo e"éstivo :presen~ 
·: deles , eo ,balance dun morto. te nas asambfoás .que se fixe- · 
,, Istó' demostra, Segundo os ve~ · ~~n, .pe.ro máiS- nad.a . . Andres 
'.: ciños,,que o campo de t.iro se~ F-errtández·, diputado leonés do 
.. guirá senda un · pengo'. As rei- , , grupo mixto é· un dosmáis así-· 

- , o o gmpo~ mix 0 0 ª a- · P(lr.a Pollán · o BOE decretou 
duos visitantes do lugar. ·-· -·-;: . mento Espaijol dixo que __ ''as _ 

Tamen andivo pÓla comar,ca ·_ aportacions cj.o -Alcalde de As
Pablo Castellano. _Por -ariCI!iir, " torga son ridículas polo utóp-i
participou na ma_nif~st.a~ión . cas qui- son. A demagóxia é 
do 30 de -ag9sto e chegou~ aía- .c. precisame_nte áa, _o ~propoñer 
cer unhas declaracións nas que - .. utopuú a destempo. · Non di 
dicia que "acudin a esta maní- nada o señor alcalde do pa:nta
festacio!J maravillado, _pdis pa- · no· de Chana que crearla unhas 
ra min desenrolouse ,nun to.no 11.000 hectáreas . de' regadío. 
relaxado e_ animado ... " easte- Ca campó-de tiro, ficaria ,anu-
llano forma parte do equipo lada toda posibilidade de face-
xurídico que vai executar as lo''. .- "''"· 

- accions legais oportunas. Qutras das percas que 'máis . 
A postura de UCD, natural- se ·destacaron na defensa dos 

mente, - é en favor das e?Cpro- . vecinos foi o ,periodista Tomás 
priacións. Non hai moito,. a . Pollán,, nativo de Valdespino e 
Maragatería era un coto eleito- traballador do xornal "El Faro 
ral e a voz cantante da sua P.O- Astorgano" que xa ten un 'pro--
sición lévaa o alcalde centrista --ceso enripa por esta causa. Fa
de Astorga. cernos, · po~s, unha escolma d.os 

seus escritos por consideralos 
moi fateresantes para o enten- -. 
dimento da cuestión. 

A Maragatería ten que semir 
como~ unha imposicJón exte- . 
rior · inadinisz'bel q. preséncia 
nas suas terras durt importante 
cuartel militar cuxo5· fines e es
trutu'ras, eminentemente. -:q,es-

· frUtivos contrad'in o qu.e foi a _ 
''Nunca se fixo nada por história e temple paczficos.des-, 

mellorar o meio de vtdédestes te pavo, -
pavos, o que provoco-u ~aban- Con respecto dunhás decla-

.. dono e que a xente sexaprop{- racións do xeneral Campano, 
cia ~ colocarse do lado dos que ., ex-capitán xeneral -di · ''a ~tica . 
non ofrecen nq,da pero que de certas autoridadú non !les · 
te,nden a mari para . defende- permite facer diferénCias ae es- -
los". pécie e de trato :entre un ratón 

Neutra ocasión diria ''as ex,- . e un.rrzaragato ". 
propriacións ... serian ?fn xeito Noutra .ocasión aségura que 
de que' o MiniStério .de Defensa "interés naéional encubre bai-

.ficwa como un benefactor real · · xo o seu velo de abstracción o 
da Maragatería .e p01;,"frjxtca,, do . . ;.> interés . particular · dalgun mis
partido do Goberno: ' . . . ~ais terioso grupo ~. n.ac:ü;mal, 9a 
ad.iante · engadia: "Co difieim· · OTAN ou do 'l'eri~ágo,no . . {i e;x
das .. exprppriacióhs podqiase · propriación' é ·it_n allan.a1:fzen~ó 
chegar a que. a; _comarca ~fr_ipli- . de n:zor?dq " . . ,_ , , _- : _. '~.>;'°~- • _, . 
case a sua renda. Trátaríase Pollan n~ga o ponto Be vista 

. dun inventário' de fer;~os·f ai"n- económico c;omo única pers~ 

·a éaza do Maq1gato, ante o que 
caberian dúas opcións, aban-· 
donarse ou resistir: Nun futijro 
inmediato vai · haber duas no
vas fases de . expropriacións 
forzosas, máis extensas que ·a 
actual e · que acabarán con
.figurando un asentamento mi-

. litar· desde- La Bañeza até as . 
p.r9ximidades de ;ponferrada. 

"E;ipaña trata así de --facer 
-méritos, creando· un ir_an cam
po de itro onde se concentra- · 
ria un elevado tzÚlflero de ma
terial destrutivo e sofisticado, 
ou a{nda máis, os fog'detes é 

mzs-t-s · máis perigosos' da 
OTAN, rexeitados por aqueles 
paz'se~ que teñen . WJha maiar 
contestación interna e tainén 
éapacidade de :negociación in
ternaCional como pode ser -o 
caso de Fráncia ou Alemánia, 
serian -instalados aqui. -

PONTO FINAL -· · 

. Asi están as causas nas ma-': 
ragatas ·terras de EfTeleno, o'n

·_de 8 .000 ·v~cinos poden Jicar . -
sep. ten~as e sen meio de vida 

_ por culpa, e xa coinezan os 
· problemas~ da .- entráda da 
OTAN.: Quixemos pr~scindirc 
nesté( reportax,e. dos. enfqques 
artísticos, pero non ternos 
máis :d~ber que neste ponto fi
nal f alar dos xacimentos ar-

-q Úeolóxicos de Corona da 
Qu~ntanílla," excavados por es-

. pecialistas ftanc.eses ou, noutra · 
orde de causas, das coaccións
e ameazas-que están a sofrir al-

, guns veciños para que non se 
. opoñan e vendan as suas te- . 

_·_ rrás, como é o_: caso de Villar 
-~ de Golfer. 

. · :> Moito nos tememos que 
nesta loita-: dun povo pola sua 

,supervivéncia como tal na his
tória; vai triunfar o máis forte. da · que lago os perderan) e ·· pectiva xa que se trntá du~ 

gando. Concentración paicelá- · asunto de vida ou morte e· pen-
. ' t . d . Go sa que nos próximos- (}.nos o M:. PITA SAl\JANDRES na . ur.xen e, mo ven o ao . -
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· P_ortugal: 'dir~itización 'e subversióri 
" . ·. 

· .r e 

_"Entre o fracaso tot~l" e o "exito .rotundo", ó primeiro proclamado polo Góberno..de Pinto.,Baise
mao e o segundo polos organízadores como ben se entenderá proclamada en Portugal o venres dia 

· 12 pola CGTP e os sindicatos agrupados na "Iriter", média un-.abisnio lóxicó',.xa que as posicións 
de uns e outros están totalmente distanciadas: o Goberné>, co apoio socialista, quere modificar a 
Constitución do 25 de. Abril e instaurar unhas leis laborais, parecidas a imperañtes hoxe no Estado 

. Español com-0 son ''A. Leí dos Despedimentos ", que é a primeira manifestación do chamado "Paco-· 
te Laboral'' -unha espécie de ANE-, amén de nuclearización Pórtugal. _ 

, . Estas· fo ron as cari.sas que levaron aos sindicatos ant.es ditos, · (;.; ::.poio d6 . l'CP, ¿ convocar unha 
-folga xeral cuxa mcidéncia, segundo observadores tnáis ou menos neutrais, acadou teitos do 60 ªº 
65 pór cen. - . 
Pero-a gran nqtí~ia- foi sen d,úbida a da.da polo Goberno· ao referirse á "ex,isténcia duns grupos mi-
noritários tendentes a subvertir o orden ·de"JOCrático "... · 

Seg.undo o Goberno Portu
gués, nunha nota que lia o sá
bado ás tres da ·mé;tñá, d~spois · 

· de reunirse o executivo para 
ana'Iiz-ar ·o pretendido plan sub

' versivo, este quedo u ao descu
. berto cañdo :se realizoú a de

tención de tres indivíduos que 
. viaxaban nu~ automóvil polo 

centro de Lisboa:, no que Hes · 
atoparon ·r emisóras_ de rádio, 
documentos e cintas magneto
fónicas · ·coas proclamas graba
das e ch,ainamentos ao ·país.. . · 

Adem.ais, a policia atopou 
no coche o que lle .chamaron ...... 

"armas de guerra": explosivos, 
tres metralletas e váriaS\armas 
·cortas. 

Din tamén estas notas ofi
ciais referíndose- ad plan, que 
abarcaría na . sua acdón d,eses-

. tabilizadora a tbda a península 
Ibérica, que· estes . indivíduos 
chegaron a bloquear ~'as comu-
nicacións oficiazs ". J 

O que gardan máj~ en secre
to é que, segundo os presen-. 
tes, cinco perso·as ocupantes 
do · coche interceptado pola 
policía lograron fuxir. 

A nota oficial do Goberno 
non acláraba nen especificaba 
a filiación nen a ideoloxia dos 
detidos. 

ASi e . todo, o xornal de de
reitas "O Día" a -média mañá. 
do sábado, sacaba. á rua unha 
edic;ión especial, onde -_su:8:eria 
unha certa vinculación, ·ideo
lóxfoa polo menos, co Partido 
Comunista. 

UNHA OPERÁCION MONTADA 

R1epresentantes· do PGP des
mentian. toda vinculaCión coas 
persoas detidas e falaban .de 
manipulación da opinión pú
blica e 4e "plan montado des-

1 . de o ,esttanxeiro ".. -:-
Xa en decembro, cando a 

manifestación. do -dia . doce, .. 
-. preparatória para-es~a folga xe".' 

ral, responsábeis do PCP ma
. , nif estábanlle a A NO SA TE-

. RRA que se estaim a d!;senvol
ver unha c·ampaña · "contra · do 
PCP e contra do movimento . 
popular f! demoerático ". Se
gundo os · responsábeis . comu
nistas · isto.- viria dado "pala in
vención , de intentpnas de gol
.pes ·"comunistas". Campañas 
asociada~ á. proliferación d.e 
panfleto_s ultra-feixistas, dos 
que se fai eco toda-a prensa da 
dereita. Misturan asi a loita. po-

' la de[ ensa da Constitúción ·do 
25 de Abrí? e ·a loita -dos tra
balladm~es contra o terrorismo 
dita _ "esquerdistas" pero que 

· beneficia: · á dereitá que. é a 
quen _axuda e quen o controla,, 

_ca abxectivo .claro de· intimi
dar., de. estimular e .. cobrir a re
presión antipopular e. 'dntide

. mpcrátioa . e. · de xustificar a 
· criación de instrumentos poli- . 

RADIO GA ·LICIA 
-... . ~ 

San Pedro de Mezonzo> 3 

- ciais de investigación e repre- -
, · sión polúicas, so o mando de 

-"ultras". , . · · 
•• <> .. 

- TEJERO E o GOLPE 
SPINOLÁNA MEMORIA 

Fontes próxi,mas ao PCP 
lembráhannos tamén daq uelas, 
a posibel implicación da CIA ~ 
nestas operacións, así como no 
tejerazo e.:. outros intentos no 
,Estado Español, ~para _abortar 
así a oposición popular e facer 

· claudi.cái' ~ ante · os presupostos 
tla .dereita aos xa proclives 
PCE e PSOE, sobre todo no 
tema da · OTAN que é o que 
máis lle preo-cupa'·a Washinton. 

Recdrd-ábannos ·tamén o fra
. casad0 golpe do Xeneial Spí

nola o once de marzo do 
1975. 

O plan de emerxéncia apli- -
· cado p_ola -CIA constaba - de 

duas e.tapas e de dous equipos. 
Un n0 -própl"io Portugal e ou
tro nas Azores que conseguiria 
a independéncia. 

O plan destinado · a actuar 
en Portugal, propic.iado ·pola 
CIA e. os servícios · d~ intt::li
xencla brit-anicos, ia destinado 
a manter a Portugal na OTAN 

· e impedir que Portugal se fi
xese comunista. 

Desempoaron asi un "Com
plo r Comunista para asesinar 
militares'' que tan eficaz fora 
~a no Brasil~ creando asi o cli
ma propício para o pretendido 
golpe de Spínola. ' 

Esta e outras notícias, fabri
- cadas .pola CIA ·e distribuídas 

pqla · axencia "Aginter-Press ", 
parecfanse · tamén moito ás 

· utilizadas en Chile. 
. O resultado ·foi que, mália 
··ao · fracaso do golpe dirixido 
por Spínola, o ascenso do.PCP 
foi coutado, e estase voltando 
progresivamente á direitiza'
ción, á destrución cfa Consti-

"· 

'. 

· tución· do -25' de. Abril, é :da -,. 
,,.olta do nacionali~ado aos 'mo
nopólios e$trarixeiios. Todo is-

r to coa e'ntrega masiva poste-
. rior de fondós aos socialistas e' 

accións, políticas encamiñadas 
a distanciar a socialistas e co
munistas. 

NON A NUCLEARIZACION 

Todas estas detencións, es
tes posibeis plans dos servícios 
secretos, apoiados agora no 
Goberno "AD",. entenderíanse 
moito inellor se dicimos q·ue a 
"Greve Xeneral" ia tamén 

. "contra a ameaza nuclear, pota 
paz, e a indepéndr!ncia nacio
nal". Un panfleto distribuído 
polas ruas dicia: "Enteiramen
te sometido aos intereses nor
teamericanos, o_ Goberno colo
ca de lado os intereses nacio
nais e a própria independéncia 
nacional, e pon en risco a segu
ridade e a vida do Povo Portu
gués. 

Coa tentativa da instalación 
de armas e bases nucleares 
americanas no-naso paú, pasa
remos a viver debaixo da terrz'
bel inquietude da arma nu-
clear. -

A Constitución da Repúbli
ca torna obrigatória unha poU
tica de paz e coperación entre 
todos os Po vos''. 

A FOLGA XERAL 

N un cadro de ofensiva glo
bal por part~ de "AD" contra 
o réxime democrático e o Por
tugal de Abril, a revisión da 
Constitución tornouse a cues
tión central da vida política 
portuguesa. Valeirar á Presi
déncia da República dos seus 
poderes é hoxe un obxectivo 
das forzas reaccionárias, para 
abriren asi camiño á destru
ción do réxime e as conquis
tas económicas e políticas do 
25 de Abril. 

A entrega ao Goberno 
"AD" da escolla 'das xefaturas 
militares -á ·que se asocia a li
quidación do Conselho da Re
voluc;ao, a disminución ou a 
anulación da dependéncia do 
Goberno en relación co Presi
dente da Reptiblica e a desapa
r.ición do. control efectivo da 
ctmstitucionalidade das leis
constitue un obxectivo para . 
gubernamentalizar as Forzas 

Arm.adas, reducen q,s poderes 
presidenciais, abren a porta á 
reconstitución dunha xerai. 
quia militar fascistizante e a· 
trasformación de toda a ·cons
titución emanada da Revolu. 
ción dos Caraveis en algo mor
to. 

A SITUACION ECONOMICA 

"Os précios suben... cada 
vez máis; os salários suben ... · 
cada vez ni.enos'''. 

Este eslogan podia definir 
en parte, o mundo laboral por
tugués, pero hai máis. 

Por máis que a inflación 
.acadou o ano pasado case un 
vintecinco por cento, o Gober
rio Portugués quere impoñer o 
"Teito Salarial". para 1982, co 
que pretende impedir o au
mento dos salários nunha 
cuantía superior ao 15 por 
cen. Para entendernos, como 
un ANE, só que aqui algunhas 
centrais movilí zanse para fa. 
cerlle cumplir este acordo ao 
Goberno Calvo Sotelo. 

Tamén pretende o Goberno 
"AD" liberalizar os despidos 
através d un proxecto de leL A 
"Lei dos Despedimentos ", co
mo se coñece alá, é a primeira 
manifestación do ''Pacote la
boral" co que o Goberno pre
tende reducir e retirar liberda
des e regalías aos traballadores 
através das disposicións legais 
e contractuais. 
· Ademais disto prosegue a 
ofensiva para liquidar as con
quistas que supuxo ' o 25 de 
Abril, xa que "AD" quere li· 
q uidar as nacionalizacións e 
reconstruir os monopólios. 
"Leva xa tempo boicoteando 
as empresas públicas e entre
gando baixo man subsz'díos 
e créditos, asi como outros re
cursos aos grandes capitalistas 
tanto nacionais como estran
xeiros. Asimesmo continua a 
entrega de !erras, gando e má
quinas perteñecentes ás UCP 'S 
e Coperativas, incumplindo os 
acordos do Supremo Tribunal 
Administrativo", se.gurido pa
labras d un militante comunis· · 
ta. 

Por todo isto e baixo este 
clima foi polo que se convo
cou a folga do 12 de Decem· 
bro. · 
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· Rallie · ·q.os Pazos 

Manipulaci()n Ou, xustícia .. 
Empezou xa a temporada galega de autotnovifü~mo. Empezou mal. Cao ao rem~te da 3;nte¡ior tem
porada coas eleicións á Federación, as. impugn_acións de _ candidaturas e todo o follón montado, a 
cousa p~irecia estar bastante escura, no comezo desta parece q'ue todo segue ~índa embrollado nes:
te mundo da competición automovilística ·onde parece que hai máis ·suxidade, inter_ese1r·creados,_ 
golpes baixos e ate "máfias". A economia priva ne,~te espetáculo deportivo e todo se move ao redor 
d•. . 

A pretendida exclusión do ourensán ''Peitos" do Rallie' :dos Pazos·. só ven a ser un pc.mt?. negro 
máis neste panorama escuro xa de por si.· · , _ .; . ~. , . · 

Carlos Piñeiro, como xa to
do o .mundo previa, foi o ga-

-ñador do "Rallie dos Pazos", 
primeira proba puntuábel para 
0 Campeonato Galego desta 
especialidad e. 

Carlos Piñeiro pilotando un 
"Porsche 911 SC", sen dúbida 
moi superior a todos os outros 
automóveis participantes, e le
vando como copiloto a Um
berto, anotouse a vitória en to
dos os tramos cronometrados 
realizando un tempo de cua
renta e sete minutos trinta e 
catro segundos. 

A continuación, como ta
mén moitos previan clasificou- . 
se Barrios Roel, pilotando un 
Seat- • 124-2-.100 que invertiu 
un tempo de 49 minutos e 49 
segundos.· 

Terceiro foi Balado, cun 
tempo de 52' 40", conducin
do un Simca. 

1:. ? . 

"Peitos" aducía que · o seu 
coche estaba en · regla e q ~ -
unha proba diso era que non . 
tivera nengun problema no re
cente Rallie ·de Zamora, cele-

-brado semanas atrás e d9 que 
se proclamo u vencedor. 

xan moito, e non tan só pOla 
dif.eréncia de poténcia_entre os 
coches, s~nón- polo coñécim.en
tó q u~ te_n que existir ,por. par
te do pifoto do _ automóvil que -· 
leva 11~s lnans. 

Uns que si,- e · óutros .. que 
non, pero o· <!erto é que-a po
lémica ~n~n benefícia en nada 
ao automovilismo gálego, que 
xa bastarÍt~ que rascar ten pór 
outro lado. · · 

DEPORTE PARA RICOS 

O automovilismo, sen dúbi-

·DIPOBllS 
Cr~~ deportiva 

". 

·Mundial da emigración· 

'Como ·tamén se celebra ó Mundial de Fútbol, no ~stadó 
Español,., oú en Espafta_, ·nome que Hes iriteresa patrocinar.de 
norde ·a _sul, e de foito-a direito~ con cam;páña ame!icana pa-
ra _cortarlle o apoio económico,,.e.X:terfor; nón se lles ocurrip .. 
outra cousa . que patrocinar tamén o "Mun<tial da Emigra~ ·_ 
. , '' '· 

- Cl-Oil . ~ 

Estaría moi ben, pero ~s_tá mói mal. . ~ 

, Non se afli~an que no~ ·irnos explicar ;-Vexámos. 
~ Resulta que o ·sr. Guillín e outros prebostes máis dós que . 
lles gqsta ªpárecer nos· x'omais e apárentar' aparte do.utros 
gostós ,refinad-O:s ~qu~ nadª :teñen que~ ver co.deporte, fóro.nse 

- . aos países . run~tlt ... anos, áo~ do 11-orde.:-e aos do su.1, contando 
'-., .- tani~~ ·a~s~"iañq·1\f~\ e Jo!~~ facer própaga~da-.dun . chamado · 

HM un dial da ·E.mfSier-ón 'V.-: . -~e' . '· ... :- . - , .. ' 

_ O:' campeqiato·'~íc~~yai ter h1gar_.;-~a . qu.e_ tod.p o" ~u~d~-
sé ni"Q;froií iilt{fres~c:í(;) t:\nos días que se ,celebre o "Mundial 
de. F-qtbol".: ~.,#,~ · · · 

·A.s embai.Xadas e.spaffoÍa:s. respe~tivas, segundq as notas de 
· ~' prensa volcáronse con ~esta organización e puxeron ~s ·seus 
. ~ bons _ ofí~iQs para que vefian participar as ~'-'Seledóhs da·emi
:- · -gr.acióp' '_ dÓs· diferéntes es"tados,. case todos doíninad~s po.r 

" ditadúras~- cousa que non é ºova·; verdade. -- .·_-. . ·. 
.~ Aquf-tefémos, segund.Q as notícias; as· "Seleccións da emi

gración·,~·- de Arxentina, Chile, Brasil, Uruguay, EE.UU. etc., 
xunto-J;Ój} oufras ·dos país~s- sul e c~ritroamericanos ; .' 
- Nomeár.ónse seleécionadorés néstes' :distint-os estados, vi- . 
~áro~se ris ~f:ectiv9s .. ~ todo, en regla.>A Galiza .. ·· 

Pe.ro~ relaqui que alguns_; destes estados, que teñen partici
P!lción"'nos ~Camp7e.ónatos Mundiais .de Fútbol, que.ren,_ ade
fuais, · qüe estes· equipos xóguen 'Un ,partido de ~xibición an
' tes dos partidos que van xogar as SUa§ selec.ció~s_. ~,_ 

Unha ·marieita· i;noi- -boa . .de asimilar aus ~migrantes,galeg~s · 
eos países donde .están: í:Hi'ballandq. Eri vez duns grupós fol
dóricos, traen ·a unha 'selección ,de _emigrantes p'ara que po
ñan 'o tinte de cor e de entusiasmo. · 

Pero -o peor é que nen galegós;ou cJo Estado'-Español van 
ser. Xa verán como nestas seleccións veñen máis ·dun índio; 

. ..aluns do's cales~. -cos bons oficios dun intermediário..:... se vai . 
quedar ·ª xogar,_ na categoria de oriundo, no no~o fútbol. 

Hai que destacar a · actua
ción <leste piloto que cun co
che bastante inferior aos seus 
opoñentes consigue meritórias 
clasificacións, demostrando 
que aínda que o eoche é im
portante, o piloto ten unha 
boa parte de culpa dos resulta
dos. Agora ben, teríamos que 
ver a Balado cun automóvil 
como o de Piñeiro ... 

; Cuarto foi Costa (Opel, 53- · 
27. Quinto, Pardo (124) 54-
55. Sexto, Cao (124) 54-58. 
Séptimo, Morado (1.430) 55-
88. Octavo, Castrillón (124) 
56-01. Noveno, Troche (127) 
59-30. 

Asi as cousas, bastante -xen
te especulaba con que a Escu
daría Coruña tomara a deci
sión de non admitir ao piloto 
ourensán, que cando quere, 
como no Rallie de Ourense do 
ano pasado, anda moito, para 
que Piñeiro, como xa dixemos 
antes, membro da escudería 
organizadora, non- tivese nen
gtm problema para proclamar
se vencedor, como asi sucede u, 
mália a choiva que fixo, en 
certos momentos, acto de pre
séncia e que lle daba · meiran
des posibilidades ao coches pe
q uenos. 

da, pódese _catalogar como un "'. 
deporte para ricbs, inda. que 
moita xente de· extraccíón po
pular se acerque a el e q ueira 
dar os primeiros pasos. · Pero, . 
enseguida; dase . conta de · que -
ten pouco que facer. D d~ei-
ro manda, e diñeiro quere "di-

De campeonato da emigración~ non vai ter nada. 
Será un campeonato folclórico-nostálxico~éomercial, porí: 

do como garra· o tema .da emigración, -onde os que van vir 
son unhas· p·ersoas -que pouco teñen que ver xa coa reaijd_ade· 
do emigrantes, senón qúe niais ben van representar a imhas 

. ''casas españolas" ou galegas, _no méllor dos casos, polo_no-
me·,- dicinlos, que a ~~igración. Os ~ontactos (eitos asi nolo 
demostran. O interés das· embaixadas españolas, dos cónsu
les .e dos directores dest~s centros onüe a v.erdadeira emigra-

Na categoría galega, o pri
meiro foi García con R-5, se
guido de Alonso con Ford 
Fiesta e Santalla cun Seat 124. 

Os outros oito equipos que 
tomaron a saída tiveron que 
retir;;trse por unha ou outra 
causa. 

·DNHA VITORIA EMPAÑADA 

Todo isto enrareceu un pou· 
co o ambiente, sobre todo nos 
carriños que se forman ·antes 
da carreira, f a~éñdose todo 
unha cáb~la de especula_~ió~s. 

Ali falábase tamén das ten
sións existentes. ent~e Ourens~ .. 
e A Coruña no c¡mipo · automo- -
vilístico e de como os pilotos 
coruñeses non apareceron o · 

cer ·coche ine.llor e rnáis poten-
. te, mellar p_osta ·ª ponto, me- . 

llores· neumáticos, mellar asis
téncia' en caso ,de averia, etc. 
En smp.a~ d~ñeiro quere dicer, . 
pqder optar á vitória ou. limi
tarse a correr cun · cúmulo· de 
riscos .imp~rtaQ.tes. · Logo ~e- · ~ 
ñen os "desencantos 01i" outras 
penosas . · circunstáncias prota
gonizadas por pilotos galégos. 

ano pasado en -moitas prob,a,s Arredor deste · mundo . mó-
Pero a vÍtóri~ _de-.Piñeiro, 'se realizadas na ~'teria · da cliis- - vense_/~_adenráis, .algunha8 rper-

,,.ben seµ discusión en canto á . pa ~: . __ .,_ ~ so as · q ue.;ó q\ie fan é. aprovei-
, carrejra; viuse"' empañada polo · -i· tarse ·(Iq$~.:..pik>tos, de distintas 
j."affaire" surxido pala n~gativa . "~eifos",, ªº final, esta~a formas que van qesde a venda 
:.,da Escudaria Coruña, a organi- mscrito1 con outro coche, ain- -_. de repostas, ~ coches, .conse".' _ 
:·zadora da proba e á que ·per- da que n·on se presentou. O di"- · cución de "sponsor~" ... Ao fi~ 
~;tence o piloto Carlos -Piñeiro, · • rector de ca'rreira afirrnaba 'que nal, o . que deb-ia ser deporte 
ria inscrel>er aó n·urensán "Pei- . o corredor ourerr~án ia: rápido convírtese ~n tod·o -menos nis-

·;·ros'~ co seu veículo titular xa , con calque·ra Goche e qt:Íe-tiña to. Asi non é de estrañar que 
;que,hsé~lun<Jo os''brganizadores,: .,,. ·posibilidades. Pero ·o certo era despois pase 0 que pase. 

_no~ se correspondfa a carroza- : qué pri\'1ado do bólido que ie- · 
:; ri~ c9 _motor do seu For~. va. a cotio, as posibilidad~s ,_bai- PUCHEIR O 

: \ 

ción-está moi mal representada, c~rrobórano. i · 

· · Pero os axuntamentos, sobr~ todos os. cte liallza, Loruña 
en particu:lar, ..:e a ·bÓn seguro ·a X-unta vaise volcar con esta 
organización. · · · -. · . · · , 

Parécenos moi ben no ·aspecto turístícó.-·Pero, señores~ xa 
. está ben de · qu~este~mo's face_ndo ·''As Américas" a con ta da -
emigración. Un poucó máis .de respeto~ Nen no-e~pectácufo 

. se pode permitir certas cousas. 
Pol_o.- demais terien-moito coidado en qué ésta ma:nifesta- , 

-ció.n ,:te espectácúlo-turístíco-f oldórico~ non ,Hes poda . cr~ar 
nengunha complicación. Na Europa hai ·moitos equjpos de 
verdadeiros .emigrantes, pero a esta xente nfoguén,a· convida, 

· < se cadra a algÍm -grupo por eí proprcj~do polos fascistas de · 
tµmo,. par~ "q.ue' ~on se d.iga'\ Álg1frys -po~etié!n~ poñer as 
'cousas no ·seu sítio ~~-is.Q n01i pode ser. ' · . « ., · , - . : , 

. ¡Lall1entábeis señores!" .¡Xa está ben de xogar coa emigra
ción! ¡Xa está ben de ·co_nfundir á xent~ _ co deporte~ Se que

. ren facer algo fágano ben, chámenlle polo seu nom~, pero . 
··non misturen. · 
- Chegan xa as . confusións, o oportunismo e-de.rriais cousas 

·· ben sabidas. Chegou o antroido, saquémonos _as caretas pa
ra disfrazarnos, xa que doufra . forma todos nos c(>ñecemos 
ben. . · .,. . 
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· Vaia corno homaxe a este. antrqido que xa, viyimo~ este re-: 
canto de alegria e boa. vida, no ·mellor dos sentid9s, . esta 

foto de anteriores celel}racións. 
¡ ' f 

REPORTAXE GR AFICA: SANT I VI LLAR 

Non é precisamente un hotel de mo.itas estrelas, nen seque
ra unha .das .~hamadas pensión de rria-morte. Soii. os' aconte

cetes diários. do. viño ,' ou da falta de traballo e cártos, dunha ma
lleira, de esperar-pola moza que non viu e van tres CÍia&, ou ao 
mellor son as oficinas dalgurih~ compañia aérea e está a esperar 
o vó charter das nove. Calquera sabe o que fada no portal e.n fe
breiro asi tirado. 

FAGA UN PEQUENO ANUNCIO 

NUN ·~E.MANARIO AM~GO 

. A NOSA TERRA 
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;De .paseo 
CUIÍ "poló 
irierreiro" 

- -

Soaba o teléfono · o mércores á _mañá. Ao déscolgar escoitába
se unha voz que, -desde Santiago, nos comunicaba:-
- "Chamo para dicer!les que comprei un polo na praza e ao ras

' calo soltaba Úñha causa amare/a. Xa non é a primeira vez que 
me pasa, pero ninguén me fai caso. E polo que chamo a vostedes 
para ver se_ póden. facer ,q,lgo u. , 

, T~mén nos contou que ela non queria facerlle mal a ninguén 
pero que xa estaba ben de xogar coa nosa saúde. 

E ... alá nos marchamos ~- Santiago para ver o "polo guerreiro 
·que se pinta de amare/o". 

Despois de .irá praza a com- que se non se riron foi por me-
prar ún polo, '. 'be_n douradiño - do ao conselleiro e este por 
se o ten'.', éricamiñánionos a . dar exemplo. 

· rascalo: efectivamente. deitaba Preguntas e máis preguntas 
auga ámarela. ao meu inquérito, que xa co-

A cuestión non teria moita ñecen vostedes: ... "¿podo co- . 
.importánci~ se non estivéra·- mer este polo?" 
mas sobre aviso, .asi que, "o O Sr. Cochó,r1 meteuse no 
polo guerreiro ~,e nós empeza- despa.chó e as preguntas segui-

º • mos o paseo polas ru~s c_om- ron, todos con risas, pero o 
posteláns '!para ver se podía- polo e eu, moi serios, el, á for-
mas comer o polo ".. za, estaba morto e pintado 'de 

· A. onde .primeiro nos dfri.. guerra. 
.- ~irnos foi á Consellaria de Sa- Despois dunha consulta ao 
· nidade. Xa. na porta foron ri- Conselleiro por parte dunha 
sas. das mozas dixéronme que ou 

-¿Qué desexa? (en caste- ben fora a Coruña óu ao 
lán, claro). Axu.ntamento . de SaQtiago. 

,-B,ue;no, mire-: .. eu queria . Eles non te'Iien nada. qu€ ver 
Sflber s·e ' podia comer· ~ste po- con iso. 
lo. Quixen explicarlles as com-

A ~esposta foi que subira ao peténcias de Euskadi · e Cata-
primeiro piso. · - lunya, pero xa ~ra tarde e de-

Ali e·ncontramos· o'utra mu- cidín m~rchar ao Axuntamen-
ller, e repetíuse a.mesma hist'ó-_ io. Corufia ·quedaba 'moi lon-
ria, poñendo, a probe, unha xe. e· "º polo guerreiro'-' podia 

. cara ,de susto tan grande como chegar xa cheirarido. ' -
_ o que nos recebiu na porta. 

Mandounos pasar · a un des
pacho, encamiñándones de se
guida '(J polo e máis eu "'. Ali 
estaban duas moz.as, :.un mozo . 
e o conselleiro Sr. Cochon. ~ 

A pregunta ele rigor; e a cara 
-· de estrañeza. A min paréceme 

NO AXUNTAMENTO 

· Xa estabamos. en Raxof eu ·e 
o poio. :Preguntamos por sani
dadé e alá subimos~ ao segun
do piso. 

Estudantes na dependéncia, . 
e risas diante da pregunta; 

./ 

-"Queria saber se podia 
comer este polo". 

Resposta para todos os gus
tos: "¿faille mal? ¿qué ten?, 
¿qué lle pasa ... ? ninguén pare
cia saber o que era reclamar 
que se analizase un produto 
para ver que condicións hixié
nicas tiña. 

Ate houbo q uen me dixo, 
que "mellor era que non o co
rnera", outro que non o anali
zase, que senón que<laba sen 
el. E cando xa non via solu
cióµ e estaba disposto a ir cair 
a Coruña, eu e o "polo guerrei
ro" os dous xa menos en plan 

' de paz, chegou o xefe da de-
pendéncia. 

Despois de longo tempo e 
moito traballo, de atendernos 
c era debido, todo hai que 
decilo, e Jde manifestar que ia 
facer unha inspección da praza 
para ver de comprobar se e 
verdade, anque se fan periódi
camente; deu localizado a un 
dos veterinários. 

E alá fomos ver ao Sr . Ce· 
·. brián, quen · depois de facer . 

unha análise ocular ~anif esto u 
que "pode comer o polo sen 
nengún petigro' '. · 
. . Pero xa eran as d uas e me-
dia, e por falla de te:rnpo ·e,º 
cariño que lle . tiña, decedm 
non comelo. 

' O que ·si quedou demostra· 
·,do, a parte do meu afecto polo . 
"polo guerreiro", inda· que fo· 
se de Franqueidl,' col,lsa que 

. n~n sei foi que a xente non 
' l. está, afeita a analizar os a imen· 

tos. Ninguén prntesta, se o co
men, c~rneno e senón, tírano. 
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· Páxirias , 
de informació,n 
cultural· 

Entre o co~érc~o e a. testemuñ_a 

A reluperación do · Antroido '-
o .antroido, festa na que se enterra ·o inverno e se ·recebe a primavera, segundo .3 in,.terpretación que 
se lle dá ao seu significado pre-cristiano; diás nos que se cometen_ todos QS excesos-·quéfogo-van 
estar 'proibidos na Cu~resma, como rezaba a interpr~tación p~pular e cristianizada (\Ue du~m;1te 
moitos anos escoitamos, morre ou, polo menos, transfórmase. : · .. 1 · • · . 

Reprimida durante o Iranquismo chegou a esmorecer da man da ur~anización, e máfs'dO alleamento 
cultural. Só no mundo rural e deica hai moi pouco tempo seguia 1ft ser certo aquilo~que dicia Risc'o ' 
de que era un tempo no que caducan todas as leis e preceptos do tempo ordinário, ná que se podia 

· criticar e satirizar todo e ' transgredir cáseque todas as normas de conduta establecidas ;Sen que ' 
nengunha represália recaira sobordo transgresor. · . · 
O antro ido, coa sociedade consumista, foise convertindo nunha época na que se frecuentaban 
moito m'áis as sás de festa e máis os bailes de disfraces das entidades recreativas. Ha_i tres anos 
comezou en todo o estado e tamén en Galiza un proceso no que certos grupos culturais tenían 
recuperar o seu significado tradicional, un~as veces fanno ben, .outras· non_ tanto, hai inkiati\Tas que 
contan con apoios institucionais e outras que non. 
Irnos dar un repaso a como se vai desenrolar este proceso de recuperación nas principáis cidades 
galegas que é onde o antroido perdera (nalgun caso como o de Vigo, totalmente) o ~eu significado. 

LUGO 

Este ano, en Lugo, o 
axuntamento non q uixo or
ganizar o desfile de compar
sas, asi que foi o "Club Cul
tural Valle Inclan quen, ten
do en conta que o axunta
mento de Lugo non prosi
gue co concurso de compar
sas encetado o ano pasado, 
tomouse a responsabilidade 
de convocar o dita acto fol
klórico e cultural, que en 
tempos aínda non moi lon
xanos tivo tanto interés e 
participación da xente en 
toda Galiza". 

Esta asociación culturál 
estableceu, ademais, tres 
prémios de 20, 15 e 7 mil 
pesetas para as comparsas 
gañadoras, quen nomeou o 
xurado e quen organizou to
do o referente a esta cele
bración polas ruas de Lugo 
adiante. 

Pola sua banda, o Círculo 
de Bellas Artes, con proble
mas este ano, celebrará os 
seus tradicionais ''Bailes de 
Carnaval" cos seus coñeci
dos prémios, ·a actuación da 
Banda Municipal e todo un 
programa que sa ven sen do 
habitual no antroido lugués. 

ZONA DO FERROL 

Na zona do Ferrol, vila 
que non ten precisamente 
sona de ser 'moi festeira es
tán previstos . tamén vários 
actos de entre os. que irnos 
destacar, q uizais por seren 
os que máis bombo tiveron, 
e. non porque non haxa nen 
outras vilas nas que tamén _ 
se organicen actos semellan
tes. ·,: ... 

Né\s Pontes, por exemplo, 
está prevista para o . di.a vin
tetrés, martes. de antroido, 
llnhqr. cabalgata chamada · 

. "Cahalgafa do Antro id~" 
que J~~ecorrerá ' as principái:;; 

· ruasi~;la- vila e a cuxo remate ,. 
1 s~ ~ntJegarán prémios ás . 
comparsas gañadora8.. . 

Nª ·cidade do Ferrores'tá 
prevista, ,para o martes, -un 

< , 

concurso de comparsas _ or
ganizado pola Comisión de 
Cultura do Axuntamento, o 
Ateneo, a Sociedade Cultu
ral Med úlio e máis o Real 
Coro Toxos e Froles. 

Segundo consta nas bases 
do Concurso as comparsas 
deberán escenificar coplas 
<liante. do xurado que esta
rán escritas en galega, e ne
las -deberán reflexarse aspec
tos da vida local, comarcal 
ou nacional; deberán repar
tir entre o público o texto 
da sua copla ao précio que 
estime oportuno e cada 
unha levará un nome a efei
tos de identificación, tanto 
polo público como polo xu
rado. Está previsto que as 
comparsas recorran a cidade 
nun gran desfile no que irán 
acompañadas por grupos de 
gaiteiros. Ao final . do reco
rrido producirase o fallo e a 
comparsa gañadora procede
rá á queima do Antroido. 

Quizais sexa de destacar 
o feíto de que o axuntamen
to ferrolano non teña desti
nado nada máis que trinta 
mil pesetas para os prémios · 
que serán entregados ás 
comparsas gañadoras e que, 
ao mesmo tempo o de Fene, 
mesmo ali ao carón e con sÓ· 
quince mil h~bitantes, teña 
previsto · gastar, só no mes
mo conceito ( é <;licer en pré- : 
mios a comparsas do an
troido) mais de, sesenta e. 
cinco mil · pesetas, ademáis -r 

do que ten .presupostado pa
ra gastar tamén no antro ido' 
pero noutrns actos. 

Na cidade de Ferrol, este 
tipo de actos 1celébráronse 
por primeira vez o ano pasa
do e tiveron gran é~ito, sen
do anécdota a destacar a 
participación activa dos . dos · 
soldados de marina (sGbor 
de todo .-os .andaluGes), que · 
\,v.cluso pres~ntaron algúnha 
compaTI)a . . 0-s trad'icionais 
bailes de .casino. e máis o do 
asilo de . an~ianos, comple
tan o ... panorama do antroido · 

ferrolano deste ano, ade
mais do qüe cada ún decida 
facer pola sua banda, ·claro. 

O que pasará este· aínda 
está por ver, ·pero; o · ano pa
sado, o antroido de Fene g·a
fioulle en ésito ·ao do Ferrol. 

DIVISIO~ DE ESFORZOS 
"' NA CORUÑA 'dii 

Na cidade da Corüña asís
tese este ano a duas campa• : 
ñas, diferentes polo' menos; ·_ 
se non . enfrentadas; por 
unha b.anda está a-do Axun
tamento, . que editou unha 
boa marea de carteis -co· le-: . 
ma "Antroido 82"; ten pre-

. visto, ademais, un concurso 
de disfraces e máis un baile 
no que J actuará a orquesta 
"Los Satélites". 

Enfrente e tamén en cori-
. tra, astra certo ponto, desta 

festa, colócase a organizada 
por unhas cantas agrupa
cións culturais· e máis .aso
ciacións de veciños. As -agru
pacións cultura~s "Alexan
dre Bóveda" e máis ''O Fa
cha", xunto co grupo de · 
Teatro Luís S.eoane, organi- . 
zan unha série de comparsas 
os dias 24, 25 e ·26, domin
go, luns e martes de _antroi- _ 
do, respectivamente e o · 
"Mércores de Ceniza;' a · 
"eñterro da . Sardiña", no 
que un moneco , que· repr~
senta ao · Antroido, ' é bota
do ao m'ar, ao -.te.mpo que se 
lle len as letánias e máis os 
respo;nsos. :·, Neste mesmo . . 
conxunto de actos nos que , 
tamén colaboran o · grupo 
Tespis e máis a Escola Dra~ · 
mática, está prevista tinha 
conferéncia na que partici
parán o director do Museo 
do pavo galego, .Alltón Fra
guas e in)is Q clo· Arq ueoló
xfoo Provincial da Coruña, 

--Felipe Senén, o te'ma; "Está 
em ú1se o humor galega?"; 
o dia · 24, Luns ás ·aito da · 
tarde na galeria "Lume ". O 
cartel que editaron conxun
tamente to.das estas entida
des. leva o lema "Entra no 

pasa a páx. 23 
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AportamentQs-sobre a, ortografía do 
.gal ego 

, CµsOs particulai:~s (7) ... 

A. GI L·HERNAN DE Z 
Membro da· Asoci9<;:6m Ga lega ~a Língua 

).,.}. ~,,~U~o de léxico galego (-'-rn/~ espanholizado) 

1.- Dificuldades extra-li'ngüísticas. _ 
"···: J á redactado este artigo, leio o ensaio '/Aspectos políticos da con- . · 
(.'• frontación isolacionism9/reintegracionismo '' 1 do .tamérn membro da. · 

AGAL R. L_ópez~Suev9s (A NOSATERRA, núm. 171, p.10). A el re' 
- 1)1eto para entender bem o -qüe ·a segu,ir escrevo. . " . 

• A Talvez este apartadO-de . ".casos. p~rticulares"seja, na teoria, o menos 
discutido; contado, 'na prática é ·a f<?nte _de maiores divergéncias entre 

- is0lacionismo e reintegracionismo. Po~ iso cumpre e_stabelecermos o 
terna corn jeito: · · . ' ..... · 

a:) O proceso de recuperas:óm dos sufixos (veja-se o artigo anterior) 
e do léxi~o gaiegos terá de Jazer-se polos dous carninhos. da escrita e_ d~ 

_.fala; este seguirá urn ritmo mais lento, scm dú.vida. -
· _ b) Ainda mais, entendo que só poderá fazer-se progresivamente:''é ; 
pr9ceso, nom é milagre . Portanto,. o emprego norm~l , por vezes _i.nse:
guro e por vezes a·venturadp, -pero sempre prngramado no posível ; ga
rantirá o éxito da completa recuperac;óm do galego-ga1ego -na Galiza .' 

· Exig€-se, amigo .léitor, planificas:óm lingüística ("languagc pl¡mning'', 
que se di na gíria .especializada) nom feíta· polo poder' político, más 
asumida por-el, que_, pola sua banda, lhc dará fon; a legal. · · 

(Digo-cho ao ouvido; que ninguém se p~rcate)_ Eis o escolho maís 
grave pi ra o galego : Nom hai poder político g~lego; Talvez nom baja 
poder social... . . . . ·.· r 

c) A inda gue hou-Vese ·ensino em galega, nom seria" suficiente. Exige
se que todo, todo na Ga)iza se e~prese em galega. Nom obStante, o en
sino (junto cos ~eios de comunicas:óm falados: Rád io e TV) é o ám

- bito cte mar9res posibilidades para a introduc;óm da o rtografía galega. 
o nena nom tern prejúÍzos ortográficos; asimila o que lhe botem. I n

.~ clusive o a_dolescentc._ .. Nom vejo, portanto-, a razóm pedagógica pala 
- -.que nom se alfa~etize -a.os nenqs da Galiza na ortografía própria·. Vejo

as, porém, doutro tipo, como políticas, ideológicas, ou simples amos
. tras da preguic;a ou ··de rnantimento teirnl)do de posic;.ons por · defini-

c;óm provisórias, · · -

.2.-"- A recupera~óm léxica no galeg~. 
Umha e singela é todas as razóns ao· respeito: Que o idioma galego 

tem de ser galego e nom castq1po ou dia~ecro do espanhol. '" · 
_a)·-Mas·d~sglosando -a·; propo.m.Eiffi o seguinte: 

. 1.- A respeito das vozes patrimoniais c.::umpre (progresivamente.! ) ou 
·· bem recuperarmos a ~orma genuína gal~ga ou bem, se riom a houver, 

_súbstituir o castelhanismo · polo vocábulor portugués ou brasileiro co
. -·rrespondente. Urpha _fírgoa neste ponto é sÓ· o comec;.o da imparável 

_quebra total. Está~se vendo na fala de zon.as notáveis: forte já é "fuer
te", bom é já·"bueno'', etc., etc. -

- O perigo é real; tanto que os proiporores de "escrever como se· fala " 
se virom 'na·obriga de advertir num .certo dicionário básico : "Em bom 
galega <leve-se dizer" ayó ·(abó para eles) ·e n?m ,¡-abuelo ", afrouxar e 
nom "afloxar", agora e nom ''.ahora", arame (arámio para eles) e nom 
"alambre", cabe)al (ou almofada) e .nom "almohada", amarelo" (ma
relo pa.ra eles) ·e nom "amarillo", anel e nom "anillo' :, aman_har e nom 
arreglar (ainda nom aprenderom arranjar) . Nom. obstante , já admitem . 
·"acera" por pas~o da rua, "aire" por ar, "ala" por asa (oG mesmo aza), 
"alb,a.ñil" por alvan~l ,.. "_alm_;i,cén ,, por armaz~m (pero "almário" por ar-. 

: .mário . 'lugar onde se gardavam as armas'), "cornpoñer" por -co mpor",-
, "apretar" por apertar. Et .ita porro (expresóm: que nada_ tem coa dro- · 
.ga ... ). Advirto que só rec"olho o referente a letra A. 

2° .- A re~peito dos culdmos, cumpre partir da "configurac;órn fo
nética" (eu <liria gráfica ou grafo-fónica) "da estrutur<1:_ do idigma que 

. os suininistrá." par'a chegar as "adapta9óns feitas pola iíngua recepto
ra", corno dim as. Bases-. (2.ª ed., p.14) . . Muítos cultismos, porém, .to

. dos de foito, venhem entr.ando no galega através do espanfrol. Daque
. la', co~sideramo -los cultismos. ou espariholisrnos? . 

2°. bis.- A respéito dos semicultismos, "a forma está b~m definida 
e- fixada pala histótia" (Bases, ibídem), que decertó é sumamente atí· 
pica. Mesmo a regra geral 'que propQphei:n as Bases (2ª. ed., p.16; veja
se p.20), "os casos particulares podern atop~r-Se num dicionário portu
gués'.', é incumprida_ de ahondo, oom mui ra7'.oavelrnente, a r~speito de 
·sufixos e vocábulos semicultos. Basta u.giba sumária comprobas;óm. 

b) Portanto, neste tema a in,congruéncia é a leí dos crítério~ polos 
_,, que se rege o córr~cto~e~ o 'incorrecto segundo o feito desde a "X unta"_ .. 

)\ enfiada de dtiplas ·9p9óns, galega- e .espa'ñholizante , indicadas em 
artigas anteriores; engadimos esta. D~-se: 

'nom estudar senó~ estudiar bim alurios senóm alumnos 
nom elei~óm senóri eleccion nom aí senóm ahí ' 
rrom presen~a senóm prese·ncia nom carvaiho senóm carballo 
nom diferen~a senóm diferencia nom coesóm senóm cohesión 
nom grau se ñóm grago ·.·.i-,-i_ r no)n :imíteis senóm inút iles 
norh conceito se nóm cocnepto · nom serv1~0 senó_m servicio 

· noin GA.1dZA ·senón;i_Galicifl. ;.:· 

A t radic;óm gráfica do galega avaia as primeiras formas: Por que se 
i~ponhem as segundas como correctas? Muitas som cultismos o~· se

. Tmicultismos. Mais: A "ciéncia lingüística" recome;nda as prime1ras; 
que motivac;óns induze, a escolha ami-cient ífica? 
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O reactor fendia os nídios, 
Em baixo, · as -~uves compunham um mar 
_algodonoso. E por todas partes -apontava· 
umha luz incerta: ia-se acendendo o dia 
por algures. 

"Yas .levar umha · desilusióin, meu fi
lho ... ''-A frase .da nai, a jeito- de ladainha 
petando-lhe na sem, t~rou-no da sua abstra~ 

. ida éontemplacióm para o traer a realidade 
imediata, e advertir, com abraio, tal umha 
·apra~icióm, ter umhá rapaza acaróm seu. 

Observo u, 
1 

entóm, uns . alhos mais que 
. fermosos estranho-s, inqueqantes e sereos a 
vez, de que cor ,nom o poderia.dicer, e Ínais · 

· umhas negras gu.edelhas, que ~ecendiam' 
dumha. rara mane.ira ... "Olhos de Céu", ·al
. cu~riu-n~, ' para ,si, . com ridículo orientalis
mo. 

Entr.arom em tema, asi que el ª!rincou 
perguntando-lhe cara onde ia ela: os séus 
destinos eram um só, e semelhnates as su as 
histórias. Fíihos de emigrantes, nacidos, 
como quem di por azar, -na pátria dos pais, 
conheceram-.na já mozo~ cumha única dife
réncia: · el ficara•.:..n~la 1 . .advlescente ainda, · 
com inten<;_ióm definitiva; vpltara ela a Te
rra·; com curiosidade mais beni turística ... 
e velaí outra volta,caminho da casa que dei- . 
xara meses atrás. El, em troque, tornava, 
despois de longa uaséncia, a percura da ne- ~ 
nez morta, ·ou singela~ente adormentada 
naquel país lonjano e perto ao tempo: lon
jfll).O tres veces, pensou, em anos; em lé.g4-as · 
e nas suas marcadas peculiaridades; perto, 
na apaixoada evo_cadóm cotidiana ... 

Asumira el a sua naturaleza aprendendo · 
a língua nai; tatejava ·e1a um dialecto• ou'
mistura, dóce nom obstante, ou churrus
quek·a, melhor.' .. ou asi lh~ ·par.eceu óa ra-_ 
paz, já" mais que interesaqo nela-, tálvez en- · 
garatujado a partir daquel · '.'fcr.la-mr: . em ese 
ga!~gá de livro, que se me hase tam simpá
tico •.. 

Antes ·do previsto pola sua impaciéncia, 
viu-se como esbarando .cara ~quel verde níe- · 

· nos -~ivo na. cor que o d3;.Terra, muito ·mais · 
. manso, por¿m, no seu chairo feitio. E ~fo
se, mesmo de súbito, tras doutta janel,inha, 
case a· r~ntes do ·chao, asistindo esta yolta a . 
um imóbil desfile · de árvores, alambrados, 
e.rva, gando e ·algun vaqueiro recortado c'on
tra o horizonte peirc;nto, as veces aduviado 
por um que outró- outeiro desmochado, 
mais algumhas cas~s, de tanto em tanto. 

E a cómpanheira? Nada sabia de certo ... 
Deveu ficar no. primeiro ponto de éh_egada .. 
mentres que el se interna.va no continente, 
rumo a arredada vila na que antano medra
ra .. A 'separación da nena, decatava-se agora,· 
sentía-a cumha 'forza impensáveL. "Vas le
var umha desílusióm, meu filho ... .!' 

.-............ -......... . 

O retorno foi triunfal. Os amigos · qµe 
aind_a ali moravam · most.rar.on-se-lhe ines- . 
perádamente gasa!heiros .. . Tudo foi · u~ se 
disputar ao_que se apresentara por sorpresa, 
convidando-o acó, alá e áco-Iá; numha festa 
corrida. 
· _ Antes, sem ·_que nenguém agardase por el 
fora-lhe posível ir e vir Cle vagarinho polas 
rectas, quentes rüas. E. gozara de vez com 
aquel jogo de as degustar a pequenos .w.:o- . · 
los, '. e _aquelou.tro jogo de doume-nom.,.me· 
dou-a:-conhecer.;. ao se ctuz~r, de· incógni
to, com gen.tes que foram seus· amigos ou 
s-eus cophecidos-de-vista, simplesmente, ob-

e . 

o' retorno 

. . 

seva~do-os ao seu pracer' se~ que advertí
, raro nel outr~ cousa·que um fora~teiro ... 

. º . Asi pudo percorrer, cumha . inorosidade 
' -por veces feririte, os seu~ corrunchos de ca

tivo. o bairro, malia el, tópico -.bairro-de
iango, cos sel.is muros de madresilvas sobre 
um decorado éie canavais, coas suas noites 
de escarábelhos e g~ilos _ amizosqs, .. O seu 
bair~o surgía, aparentemente fiel ao pasado, 
co~o um ilh~u- florido no meío da fervenza 
do tempo, que, inevitavelmente, trocara 
um muito' a vida · vilega, segundo el m,ais 
que comprovar sospeitara · em canto che
g~u . . 

s·oinente úmba peza nom casava .. .-"Vas 
levar . umha 4esiluúóm, :meu filho ... " ... A .sua · , 
casa ·nom estava já: o' par~h~ . dum e<iifíci_o 

. novo,-~ rachar coa harmonía que ~l busca- ' 
·va no cuadro, foi umha labaiada que o hoje 
lhe clava par_a Ihe amargurar' um r~encontro 
que jamais seria cabafmentúal. 

Mais umha dor, menos tangível, compria_ 
ser sincero, ainda o espreitava, cando se de; 
_catou nom se achare, :~i a_Iguns poucos ami

: gos, ·"ausentes. por razóms polltirqs '.', dixe
'rom-lhe. Eis, palpável, o · cámbio que el 
cheirara; .Esta terra, tam ·su.a como a outra, 
tlnha umha velha· s~ma de democrátjca, no 
dicer das versióms oficÍais • ,•~xemplo de li.
be;dade para o mundo civilizado" ... . A li
berdade de escolher _o cacique de turno", · 

· .- tivo que. concordar .con alguém ... "Ao que
rermos facer valer ri democrácia)egal'', . re- ~ 

. dondeava o informante, '.'.o choio -e"sca:~a
lhou-se: jd ti _ve~ ... " 

Foi ne.se momento que a el lhe nacerom 
os remorsos ... Remorsos por andar facendo 

\ 
/ 

o tu~ista morrinhento, dedkando-se ao pa
satempo intelectual. do "retorno as f ontes ", 
candp ao seu redor, a pouco que se rábu
nhase, havia medo, jenreira, incertidume, 
desalento, fugida, cadea, morte ... 

"Vas levar umha desilusióm, meu f i
lho ... " Era agora ca11do el calibrava ajeita
damente. a palavrinha, sentindo nos osos 
que. dicer "de'silusióm" significava mesma
mente dar vida a um axexante e, pese a is
to, necesário nemigo a lhe avisar que voltar 
ao pasado era imposível; pero, inda de ser 
posível, fora inútil, e pior, culpável. Asi 
castigava a r.ealid·ade a ·un saudoso-incurá-

. vel, teimudo rdria~or do que já fora, a vi
ver_ de le~branzas, para rematar, indefecti
velmente., idealizando-as e esquecenda•se 

. dé viver o presen.te: pois o presente, do jei
to que el o desvivía, ·era pasado decote ... 

.Rebulind~-lhe- tudo isto, foi desasosega
do dacó para aló, sém acougo, a vez sobran
do-lhe e faltandÓ-lhe as horas, sem saber 
que -sé facer, ·se seguir oU, cortar ~ Acabou 
perdend,o a nocióm dos dias~ e perguntava- · 

' se se ~uilo lhe pasara no pr~zp dum mes 
.ou_ já ao dia seguint~ da chegada,. Nom era· 
quem de ·dicé-lo .•. ·pois que o .próximo pa· 
sado traducia-se-lhe numha morea de senti-· ~ 

nientos, sensació.ms e images desarticu'Iadas 
e caóticas. · 

- Falav,a-se das guerrilhas urbanas, "peri
gosamente perto da nosa cidade ",.no mui:
inurar dalgumhas gentes, que lhe comunica
rom ao visÍtánte os seus temores ... inexpli
cavelmente, . j"á . que nel sempre · atoparam· 

.... ... . · 

umha simpatía espontánea aqueles ideais 
qú'°e julgava altruístas, e mesmo umha segre
da admiración aqueloutros métodos, meries 
racionais do qu~ valentes ... 

. t · 

Esa tardinha chegava . '~ela" dalgumha 
parte. A~i lho prometera, e asombrava-Se 
el da sua seguridade na data; si, seria na
quel serám primaveral, nom lhe cabía dú
vida nengumha. lsto fixo-o momentanea- · 
mente feliz, pols tinha a certeza d~ que fa
lar· c;oa moza havia-lhe de sentar bem. (El a 
nenguém ousara contar as suas cuitas ... ). 
"Vas lev~1r umba desilusíóm, meu filbo ... " 

... Nom, nom era .para tanto ... Umha dóce 
raiola tocou-lhe nos olhos, a partir do sol 
que 'estava a bautizar o caminho, e mais no 
íntimo, coa esperanzada recordacióm da 
companheira de viage. 

Alá ia el, rumo a Lagoa, a facer tempo . 
Mais, cal se voara, empurrado por umha 
poténcia telúrica, deixou axinha tras si, e 
sem reparar nelas, as duas pon tes do-rio e 
a misteriosa mansióm da ribeira, na que se 
acochara as suas fantasías infantís .. , E viu

se literalmente mergulhado na mesta folha
ge do parque natural que a Lagoa apreija
va. 

O recendo dos eucaliptos e -o rumor do 
bris nas folhas, misturavam-se coa algareira 
rexouba das cotorras, alá en riba, nas pon· 
la.S; e coa paz espelhante da Lagoa, broslada 
de vizosos camalotes. Naquela sombriza 
soedade1 ao lembrar a sona de insondável 
que a Lagoa tinha, deu-lhe como un cala
frio. 

Virou cara a saída e viu-se encanhonado 
por um fato de encarapuchados. Um certo 
mimetismo coas árvores e a própria unifor
m idade dos imóbeis, mudos asaltantes, a 
jeito de arrepiante retábulo de ultratumba, 
fadam difícil dicer o seu número. Eram co
mo um ser só, home ou mulher, tanto tem, 
repetido, polo jogo de sol e sombra, ac
tuaJ)do a .maneira dumha cámara múl tiple, 
ate formar umha sinistra companha. 

Somente os olhos pareciam ter· vida no 
conjunto, trás daquelas eones tesos e mou
ros, menos dignos de guerrilheiros que de 
esbirros do kukluxklám ou de procisioeiros 
sevilhanos ... "Olhos de Céu" tamém era da 
partida... Desmoronou-se o home, ao 
tempo que a sua suposta culpabilidade ia-se 
confirmando, através dum senlheiro juí
zo telepático entre eles e el armado ... 

De Súbito viu-se na beira, mais ainda, 
na própria auga colhido cal num cepo. Es
tarreceu-se asi que relembrou nom ter 
fondo a lamacenta Lagoa. E el nadar nom 
sabia, nem de nada lhe valera, pois que o 
empurrava.nm irremediavelmente, cos bra· 
zos atados. Quixo berrar, pedir piedade, 
e nom pudo ... 

· Ou era que se facia noite, ou era que el 
se tornava cego ... Confusamente, reiroce
deu na niemória, grade a grade~·· O bai
rro: .. Ela ... O edifício intruso ... Sua nai... 
Os outeiros d~imochados... -Eia ... ' . O 

avióm ... Os vaqueiros ... Sua nai.. . . "Vas lt~ - . 
var ·um.ha desihisióm, meu fílbo '! •• , ·E co· 
·rhezou a -se s~la:gar, cum terror "vertigi-· 
noso e molhado· ... "Vas lev .. ,. " ... um'derra
deiro empurróm . . 

·A -dez miL quilómetros de "aq(lilo",· 
acordou chorando como un neno. 
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'' Excallbur", 
a yixtncia dun ·niito 

. . 

Desde os seus inícios, ·a histó
ria do cióe está enmarcada en 
duas correntes globalizadoras: . 
unha realista, que arran.ca dos 

. primciros filmes dos Lumierc, e 
outta de significado inverso, ba
sada na fantasía, · cuxo patriarca 
seria o cineasta Mélies. Despois 
dé case.'un século de história, as 
duas correntes permanecen vivas 
por igual. Asi, o aparato .indus
trial-cinematográfico dominante 
(Ó americano) scgue ofrecéndo
nos candorosas histórias cotidia
nas t ipo "Kamer contra Kra
mer" , cun claro contido moralis
ta e reaccionário, e grandes aven·
turas tipo "En busca da arca 
perdida" (S. Spielberg), onde 
predomina a fantasía e o ailla
mcnto da realidade. 

Neste mundo da fantasía e da 
aventu ra, hai que inscreber a úl
tima película do británico J ohn 
Boorman, titulada "Excalibur" 
(198 1) . Pódese increber tamén 
nun sub-grupo de cine de carác
ter máis ou menos épico, que to
ma a sua base tanto das lendas 
medievais como da ciéncia-fición 
("A guerra das galáxias"), e cuxo 
mellar cspoñente seria o "Kage
musha", do xaponés Kurosawa. 

A temática de "Excalibur" 
non é, desde_ lago, novedosa. A 
lenda do reí Arturo e os míti
cos cab aleiros da Táboa redpnda 
ten gloriosos precede mes literá
rios desde a mesma. Edade Mé
dia ("Les chevaliers de la charre
tte ", de Chrétien de Troyes , so
bre os anos 1178-1190) e mesmo 
cinematográficos. Algun crítico 
cinematográfico aponta até do
ce versións cinematográficas ao 
redor' da lenda artu riana desde 
1945 até hoxe, con directores 
como Tay arnet , R. Thorpe, 
Gattaway até Robert Bresson ou 
Eric Rhomer. Boorman pretende 
modernizar o ~ito a partires du
nha adaptación da obra de sir 
Thomas Mallory ''Le morte d' 
Arthur", publicada por primcira 
vez en 1485. Vexamos agora os 
problemas que presentan o seu 
intento . 

Un deles sería o da.. própria 
historicidade do mito. Alguns 
historiadores falan dun rei Artu
ro que µolos anos 490 ou 510 
destaca na sua lo ita contra os sa

· x.ón~ , e xa no século XII existían 
lendas sobre certo Artus, consi
_derado primeira un gran xeneral 
de;ascendéncia romana e logo un 

' lexcndáriÓ reí de Bretaña, carga
do de fazañas bélicas. Realmen
te, ·isto ·non lle importa nada .a 

_ Boorman e Iion ' se lle pode pedir 
alg0 que non pretende. Sobre:; a 
hist-ória, pervive unha forte- lenda 
arturiana~, enriquecida con ap_or
tes CieA diferentes mitoloxias (a 
romana, a galesa, · mesmo a cd
ta). A Boorman interésalle esta 
mi~oloxia e a utilización dun am
bic;nte medieval onde detertriina
dos Valores e conflitos, con seren 
.hoxc caducos, tiñan daqu~la un . 
valor universal (a fidelidade, o 
espítito dos cabaleiros, o papel -

P\lbllcación"s 
····. ';" ... . , ' 

A -Doma do retomo 
.. -· .. ,.· .. :·.- "'. ¡¡"" _; . . ·- ' -... .. º''"~''33:' ·. -.: -., .. · .. -!"' . 

hismo acadara . fermosas cumes, 
formalmente dependentes, (cito 
de memória o interesante libro 
de Rompe:i;ite "SÍlabário da Tur-· 
·bina'') .con Dorna prodúcese ·a 

-.' aniq.uilaci:ón púb.lica e_,tumultuo~ 
- ~a do socialrc;alismo _que-~~algµn 

____ .;..._--''--------=----.,.,,.:.--. Todá viaxe~ - :aínda que _,sexa.'. 
·: -\ __ nunha galera ·t\lrque~a; . ten ·sem- · 

· -pre a máxia do -· pr9veito. Cando"" 
a finais de Maí.o_d:e l981 Dorna 
(1)_ . ~sbara, m¡~a~e~te ~ por 
primeira. ve~, -d9 peirao do~ so
ños, a ppe~fa:.-.g~lega · comenza 
unha nova singra:dura . . ~ 

:-.:: __ ~xejto -·ajnda pervivia ·rra antóloxía 
:, -<fos': no.vísi~os de- Mária ' .Vitó ria 

da Mo!"larquia feudal, a traición, -
o enfrentamento paixón/lealta
de, etc ... ). 

~ Hoxe, ·apesa:r · da tese. de · W1: 
told Gomhrowic?- no seu artigo 
"C~n~a os poetas" (os versos 
non complacen eáseque a nin
guén, o mundo da poesía versifi
oada é un mundo fití~io e. falsifi
cado), a poesía cómeza a ter" va
lor de uso en- Galiza e o seu sen.
so etimolóx-ico Ü.acer que a.con
tezan causas mara:villosas) un va- : 
lor evidente. Por iso, e . porque 
hai, xa, cento's--de poetas ou po
tenciais poetas a escreber . en ga
lego, a navé'gación de Dorna foi, 
e . penso que o vai seguir sendo 
nesta nova xeira, exitosa. 
· · Para falar de Dorna- é unha 
abriga, certa_mente inevitábel, 
mentar ªº se~ - factor, impres
cindíbel entre-outros, Luís Gon
zález Tosar CHE, de quen a his
tória da lit~raturá: ga~ega presen- · 
te e inmediatamente. fotuta d:¡rá 
honrnsa conta como eixo agluti
nante que é d~- toda unha xéra-
ción literária. - . 

Penso qu_e _pQrna é. conw-con
xunto estético o cómezo da cul- :___ 
minación do postferrinisrn_o. A · 
Aínda que xa a."nte_s o postf erd-

'Moreno: Así, poetas arquetípicos 
desta tendéncia comG> -Dario Xo
~hán Caba·~~ saúdanrios · no. pri

. _ m~ií-o número . de . -Dorna cutr 
,póenia como~ ~ B~las;fa- d;1: carne~ 

-·li-a'"_ dabondo; di~tante do tópico 
_·obsesivo e cun -C:erto ,receñdo dos 
$On~tos de Millán Picouto. 

·-..Paralelaménte á aparición do 
prÍmeiro número de Dorna celé
brase, no Mosteiro de Poio, o 

· Prim~iro· Congres~ ~¿d ~scritor'es 
en· Líng.ua · Galega drÍde un- dos 

' momentos de maíor debate ch
tras~ na ponéncia de ' Méndez 

. Ferrín sobre o. papel do escritoi 
- na socied.ade e ·que a ·~nivel pú

blicq viña, supor o ~pílogo idfo
lóxico-literário do camiño .ern

. prendido ,,. en "Con.~_ pb-lvora e 
magnolias". .. -

A coinc~dencia non é unha ·ca
sualidade, o florecimento, tempo 
antes anunciado, partia somente · 
dun princípio irrenunciábel: Ha-
bia que escreb~r en galego. Velai 

-onde radicaban as teimas da no· 
v:t- xeración; desde a poesia reli
xiosa de An:XO Quin tela até . os 

-. poemas cine?utográficos de 
Cláudio Rodrf.guez Fer pasando 
pór Antón Reixa, a língua esta

. ba a resistir ra experiéncia,· e a 
au~éncia de labregos, .mariñeiros 
e obreiros do rn·etal non -facia in-

compensíbeis. os textos, cómo 
quiz_¡i.is afoda pensan algtins, se
nón que puña . ao galego no ca
miño -das grandes linguas de cul
tura, . nas que desde Stefen a .Se
gisrµundo, desde J oyce a Calde
rón a literatura e_ a ;poesía cons
truíronse sempre a base do an
teditb: facer que acontezari cau
sas maravillosas. 

.Por iso _Dorna xa é História, 
· frente a revista diglósicas. co"mo 
{;.oordenadas que -- nalg-µn mo
mento-.poideron pensar _en. arre
batarlle .uh camíj\o que de seu 
lle _pertencia. 

.o .cammo maioritariamente 
- escollido __ polos poetas . novos, e 

ao dicer esto digo Ramiro Fónte 
, (Ramiro, esc_rebe moitos poemas 
. pero non nos nornees que somos 
m-oi rnñecidas), digo Helen'a de 
Carlos, prom.etedorame'nt~ nova, 
e aínda <liria máis se tivese espá
cio, é, por outra banda, ó cami
ño que impón o pensamento po

_ lítico-cultural _ lúcido .do noso 
tempo e o pensamento estético · 
de agora. Por eso, Dorna é ~nha 
dorna de retorno, quizais un re-
tórno imposíbel porque a:poesia 
ga~eg·a nunca estivo onde_ agora 
está, pero_ dun retorno d.esexado 
e necesá~io para acadar o desen
vol vimento po~tico e 'literário 
que, coa -tradición por <liante, 
merecemos. 

Axúdanos a cantar oh musa! 

( 1) Dorna, revista de expresión 
poética galega. Ed. Universidade 

-de Santiago de Compostela. 

MANUEL FORCADELA 

Boorman· utiliza o mito nunha 
conceición ximbólica próxima á 
de C.G. Jung, que vía. nos mitos 
u.nha expresión dos arquetipos 
do insconscente c;olectivo. E este 
é o gran problema do filme. O da 
sua comprensión como discurso 
fílmico, o da sua eficácia nam~.ti
va. E neste aspecto deixa moito 
que desexar. Un mito só é signi
ficativo dentro do sistema global 
relixioso/social que o rodea en 
cada circunstáncia história. E, 
aínda psicoanalíticas (símbolos 
fálicos, o Grial como búsqueda 
de esp.iritualidade, a espada/po
der/unid-a.de), son exteriores ao 
filme, que se queda nunha histó
ria de aventuras medievais de di
fícil comprensión narrativa, co
mo sucedía tamén coa adapta
ción de Ralph Baski de "O señor 
dos anillos". 

· Aos Numerários. da.R. A. G. 

O outro camiño para en~rar na. 
película é o de deixar fascinarse 
polas imaxes sen máis, aceitando 
os seus elementos rriáxicos e sen 
preocuparse demasiado das ven
turas e desventuras de Arturo e 
Ginebra, ~e Merlín e Morgana,_ 
de Lancelot ou de Percival .en 
busca do Grial-. O tratamento c:;i
neniatográfic:o_ está basado na 
evolución dun achegamento rea
lista á historia cara maiores doses 
de esteticismo, suntuosidad~ 'e 

mesmo ef ecdsmo (a búsqueda 
do Grial) -a medida- que progresa 
a acción narrativa. Hai un cuida
do exquisito polo tratamcnto da: 
foz e das córes ·(apoiados na be- · 
lcza da paisaxe irlandesa) e polo 

. movimento de masas ('sobre de 
todo nas esceas das batallas). 

· Queda resaltar que a generali-
- tat doblou a película en· catalán, 

cómo xa f.ixera coD' "O home ' 
elefante'~ de David Lynch. ¿Para 

,' cándo algo parecido en Gal iza? · 

MARCOS VALCARCEL 

Sobre umha suposta "entente" .ortográfica_para o galego .. : 

NOTA: P~blica¡ia. est,ás linhas. ta
mén na prens-a diária gale·- . 
ga; pero de marieira subtil 
(que ne§arám) estamos .ve
tados e ma l-vetados os que 
non pensamos co Poder . · 
Por isa, só aparecem em A 
NOSA TERRA. Se nom é 
certo o anterior, já desde 
agora tenhem o meu per
miso para reproduzi-las i'n
tegras LA VOZ DE GALI · 
CI A, EL FA-RO DE VIGO. 
EL IDEAL GAL-LEGO, LA 
REGION, EL PROGRESO, 
EL CORREO GALLEGO, 

- un e cantos queiran. 

Meus Senhores: 

Dirijo-lhes estas linhas· com to
dos os respeitos e a título per
soa.l, mormente a aqueles.de Vés. 
que som académicos só e nom se 
embarcarom em intereses, no
bres, ·mas alheios a tarefa : que 
lhes é. própria .' 

. - -
A R.K.G. (confío que nom se 

senti~ám ofend.idos; nom o in
tento) é -criticável; n-0m senípre 
fixo o que talvez pudo faiei, co.- · ·· 
tno todos os huma-nos. Nom obs
tante, ning_uém·criticará que, por 
ser Académia, _agora tenha a ·po
sibHidade e o direito de apresen
tar-se como árbitro imparcial nas 
questóns nor:I?ativizadoras (ta
mén - nas normalizadoras!) que ' 
estám a debater-se no seio da so-
dedade galega. . · '' 

Todos pretendemos ' a "con
córdia ortográfica."; mas muitos , 

entendemos que . ha~e_ ser ·posí
-bel, isto é, . concordada, provisó-
" ria e aberta. A ortografia dumha · 
língua é sumamente importante; 
muito mais ·_se a língua posui e 
padece a história (1 iterária, ofi
.cial e de. uso) da gal~ga e, a inda 
m~js se calhar, se está emparen
_tada com línguas da extensóm 

- do p9rtugués e o bras.ileiro. 

E importante, em topo caso, 
porque _oferece_ a cara da lírl'gua, 
porque é como um cornpén,dio 
düs afáns do povo por ser fiel a 

· si mesmo, qu~r diz,er, ao ser ac
tual e as tradis;óns que 4ó fixcrom 
povo. 

__ . Por t~do isto, a orrografia ga
lega ñom .se r.ode , improvisar : 

'Deve identificar o -id'iürrta galeg~ 
-,e, dálg.um modo _tam.ém', o · povo 
que o use. E <leve fazé-lo sem 
atraiioar o se_ntid_ó d·a história, 
antiga e modei~a, que homes da 
Académi~. como Murguia, sou
berom esculfar. 

Cal pode ser o camino para a . 
: coricórdia po.stbel?' De ne,ngum _ . 
· modo os · defrontamentos, as · 
proibics:óns, ~ impoS.i~6ns desde 
·O Poder político (que em · rigor 
· nom deveria entrar no tema); 
menos ainda as -ameas:as, que-, 
mcus senhores, já-se derom. 

Duvido que ne_m os institutos 
u niversitários ·como tais e em so
litário. (cuja finalidadé nom i~ se
nóm a investigas:óm; de nerngum 
modo a "normativa"), nem a 

¡iportas:óm dos · particular~s seja 
"suficienÍ:é. · · 

. . No~ -S~l se a R.A.G. contárá 
com todos os,... meios, tamém os · 
estatutários, ,para· levar ad-iante 
este labor ortográfico e -de con
córdia. Cont-odo, de · entrada, .a 
R.A.G. pode (e deve) nom pro
vocar receios, sinalar prudente-
mente a via e patrocinar a ori:o-
grafia ajeitada ao galega. . 

Urge e cumpre entendermo
nos todos ÍJ~: sermos consultados, 
polo menos): Particulares, iri-sti
tutos universitários e, prin"Cipal
·mente, as asocias:óns ·que, com 
mais o~ ~enos experiéncia, ve-
nhe~ -a- trabalhar no campo da 
nurinativizas:om e no mais ·-.- im
portañte · e detlisivo, que o 'com- · 

- prendé, explica e lhe dá valor, is
to é', ·a: carrwo da 'normafüas:óm 
do Galega na· Galiza: 

A oficializas:ó~ é outro te.ma, 
.político por completo: Caid. tal
vei como froito masluro -cando o 
poder pol.ítico veja que no pro
ceso normalizad-O:r '(dixem bem: 
de ~mprego normal do galego) 
caminhamos unidos. 

- t·st<;> quería diz~r-lhes. Agrade· 
s:-o a sua ·atens:óm e mesmo que 
me· disperisast:m de tratamentos 
extemporáneos. 

Tenham-me de Vés. servidor e 
amigo. 

A. Gl-L HERNANDEZ 

Mernb ro d a A soc iac;: ó m 
Galega da U ngu a. 
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1 Lilos !ilainas cousas ·dos nenos 

Viva o circo 
_ A x;ira por Gali2'.a dún bon cir
co, lfü circo no vello e aut~ntico 

_ estilo, dame _a oportunidade de 
cj mplir unha promesa deixada 
-cair nun dos primeiros artigos 
desta: ·sección: falar máis de va
gar sobor do circo como ·esp~c

táculo infa~til. Dicia eu er.itón 
que ·non aceitaba a ,_ extendida 
imaxe que fai do circo po'~co 
menos que o paradigma , do es
pectáculo para nenos. Quera 
agora Q-rarexar que non hai nes- . 
ta . -afirmaóón- -c&'m xa entón 
adiantaba- nengun tipo de xuí- ' 
cio negativo. Mais ben ás avesas: 
o circo é Xl!l.Stamente unha festa 
aber.ta a todos os públicos, sen 
que ·nesta calificacióh l1axa nada 
do que, no caso · douttos espec"' 
rácÚlos como o cine e .-o t_eatro, 
ideritifícase cun ·certo amaño 
paternal~~t~ que as máis das ve--, 
ces· implica unha "descafeiniza- . 
dón-':.dos contidos do especí:ácu-
lo___:primitivo. - - . . 

O circo c~ñvertiuse en "cous3¡ 
de nenos" por ese estr~ño proce- -

. so históricp; aínda pouco estu-
. dado e non moi ben entendido-, 
que fixo exclusivo dos nenos a 
imaxinación, a aventura e o xo
go, , Hai· que sitúar este pr:oceso 
na tendén~ia capitaHsta a com- __, 
partimentar e especializar. Na fá
brica, o templo-cuartel da 'reli
xión burguesa, destrúese a con
ceición totalizadora do traballo; 

· o proletário· non pode amar -ao 
-seu traba~o porque este _:tanto 
· no seu desenvolvimento como 
. no seu produto final, a ~ercan-
cia- élle alleo. Nada ten que ver 

-o traballo partillado e alienado 
do · proletário industrial co tra
ballo unitário e consciente do ar
tesán. Est~ coñee~ -porque el 
mes!Ilo tennos buscado, escolli
do, seleccionado- os materiái~ 
cos que fai_ os seus produ'tos; es-

. te é dono do seu tempo e do_s 
seus actos, é amo, xa que logo, e 

esta situación de domínio e in
telixéncia · permítelle estabelecer 
unha relación,co seu traballo que 
pode -como - de ·feito -se dá-
éhegar a .ser lúcida e creativa. 
Nengunha semellanz~ ._ pode ha~ 
ber co- obreiro da cad~ª' que a 
apreta unha rosca, que· puxa un _ 
botqn, que xa non é el, s_enón 
mais ben párte da máquina do 
outro, do amo, do proprietário. 

O capitalismo espalfa por -to
dos ~s · eidos este partillament.o, 
quérenos convertir a todos en rn
bots especializados,- quér lle dar 
a todo unha función especializa
.da. Quere, .en definitiva, impedir 
que n_inguén ' poida mirar máis 
aJó das partes .até descobrir o to- · 
do, condición 'para poder com
pr~nder: E b .q:ue non se com-

. prende non se pode comb3:tir : . 
somente se teme, . 

Na cultura dase tamén este fe
nómeno. Catro son as grandes di
visións que _ impón o mercado 
c_ultural capitalista: a primeira é 
entre cultura de ma.sas e cultura 
de elites, algó do :"C)UC .X:a terr\os' -
falado- noutro lntfc; a segunda:' . 
afasta uns contidos -Cspeciais pa
ra as mulleres; a terceira com
prende unha cultura para' nenos 

que, á sua vez,' distiñgu~ cónti
.. dos especiais para:· nenos e pára 

nenas. E ben d.oago estabelecer 
_ as estreitas reladóos entre estas 

divisións e a división capit,alista _· 
do 'i:raballo: a primeira recoll.e ~ 
que se dá_ entre traballo manual 
(os_ obreiros son -os consumiéfo
res da "cultura de masas") e tra
ballo intelectual · (só os intelec
tuais teñen acceso ás meles da· 
"cultt,Ira de elites"); ·a segunda a 
é-specialización ~ entre · rnulléres
amas de easá (consumidoras de 

· "fotonovelas" seriais radiofóni
cos, - "n9velas rosa" -e, .en xeral,,, 
'proélives a.os contidos que suli
ñan os aspectos emotiyos e senti
mentajs) e homes-obreiros; a ter
ceira a estabelecida enrre "adul-: 
t9s-tráballadores- e -amas de casa 
e nenos non-traballadores, repe- _ 
tíndose dentro <lestes últimos a 
divisiém hóme-muller xa-que, de 
feito, a especialización "n~no" 
non é scnón u11 estádió prepara-
tório cara a incorporación ás es-

pectáculo para nenos, iaberiá. 
__ que fa.lar dun espectáculo "proi-
.hido" ao .adultos. -

' Non ,se u:atá, desde logo, du
nha proibición ~ expres?-, como 
tampouco hengu-nha das divi
sións culturais a_ntes sinaladas es-

- tán -ratificadas por sinalamentos 
pos-itivos. Pero hai algo no clima 
cultural que fai que todos sáiba
mos . gu·e 9 cirno é causa de ne
nas, - como ~s -fotonovela-s son 
cousas de mulleres e ~ novelas 

· de _Lafuente Estefanía leitura de 
xentes P<?Uco cultas. E do mes
mo xeit_g_ qué un neno se avergo
ña de xogar con monecas, ou un 
hom,e-~e bordar, os · adultos te
ñen que ir · ao Circo case ás aga
chadas, disfrazados co seu papel 

-ae pais. E,- non obstante, as ori
xes do espectácul0 circense moi 
pouco- té¡)'e-n que ver coa nene·z, 
senófl que é un dos espectáculos 

- máis -a.ntergo.s na movi!i-zación de -
masas de espectadores. 

. pecializacións' acfultas. A forza de am1.cción do circo 
Foi -asi como aos nenos conce- reside ria loita .do .artista co riscó, 

déuselles a exclusiva -da fantasia, coa di_ficuldade- d~ seu exercí cío; 
· da evasión imaxina~1va, e lfld_i~á J , __ o seu ·exercí éio é u·_n retO -que un 
neste reparto c;le e1dos ,especia- ·home ou unha m-Üller, moitas 
lizados, O · mesmo mecanismo veces só co _seu. _corpo_ como ins-
que transforma os relatos de trumento, sé plaritexa a sí mes: 
aventuras de Jules Verne, St~- mo. E as máis das veces, esa di-
venson ou J áck London. en "his-- ficulj:ade non é <loado que se~a 
tórias para nenos-ou sóvenes", e comprendida pofo neno·. Asi, 
a Sandokan, ·Guilliver ou Robín- non é estraño advertir o -pouco 
son Crusoe en "Héroes infantís" inte¡_-es ' qué d-e,spertan nos nerros 
-é o respofisab~l da nietamorfos~ ·· as habilidades do me-llor-malaba- -
do circo no "espectáculo. mais rista_ ou dos tnesinós equilib_ds-
caracteristicamente infantil". tas; sinxelamente ·q neno non 
Máfa que unha concesión a unha ten -éonciéncia da verdadeira di-
supost2 -predisposición receptiva ficulda~Ie- do exercícfo; Pero-xa a 

·,_ do ,¡ne1 o -polo mu~ndo circénse, análi-s@ concreta da ae:tual sifoa-
haberia que falar dunha restri- ción do _circo e _o seu axeitamen-
ción ao público: adulto; .9Ú <lito t-o de cara aos ner.tos esixe un se-

. doutro xeito: máis que dun cs.: guñdó artigo. 
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Dos" xurados literari_os e" 04tras calamidades" (IV) 

Pois anda t}ue os editores ... 

E c:oidadiño qué eu téño.lles 
moita lei aos , Certames Literá
~rios , Téñolles fe mália a miña 

mi-1!1.goada fortuna neles,, fortuna 
-_qlfe aínd¡i ha ser ·máis cativa, de 
seguro,_ d~spois deste.,lóngo espi
che anti-Xur(dico. Téñolles_ fe, 
si_ sefü>:t;, _ _. porque, co~oqueira 

que se mire, as· poucas CO)¡]Sas 
_que -un leva publicado fórono 
sempre por ben dalgun <lestes 
Concursos, asi que por f6rza te
ño que crer neles . E de porparte, 
por eivados que scxan, veñc'n 
scndo eles dccote a única manei
ra de acadar algun tarto polo la
bor literário, e máis para alguns 
o único <;amiño para chegar a pu
blicar "algo. Porque doutra ma
neira ... Eu púxenme á fala por 

-duas -veces cunha e con ouua 
editorial, e a má'is de non rcsul-

- tar cousa quedei moi escozoso 
delas. Se a primefra vez foi unha 
experiéncia. indcsexábel, a segun
da en troques foi ben desastrosa, 
e xa n-on tento de probar unha 

- 'terceira polo que poidcra ser. 
Nun caso e máis no outro, -a falta 
de respeto foi a nota comun nos 
precários tratos escritor-editor. 
Falta esta que se dá nunha sóia 

-djrecciÓn, xa se sabe: unha tGme
·-__ra falta do respeto máis clemen
t-al ~ara .a -persoa que escrebe, ca
ra a quen fai ou _tenta facer líte
ratura. Xa non falo do escritor 
senón da persoa, somentes do 
ente humano que cada ·un ven 

- sendo, pois se non chega a escri
tor, persoa cando menos éa sem
pre. 

O RESPETO, 
ESE DESCOÑECIDO 

Mais, falando da hita de res
peto, teño aínda algo que enga
dir, outro cargo máis a lles botar 
nas costas aos Señores do Xura
do, como as· bcstas negras que 
son <leste escrito .zafrañeiro. O. 
pecado capital dos Xurados Li
terários, desde logo, é esa inmen
sa falta de respetó que manif es
tan decote cara ao autor concur
sante e xa que logo pandote, ví
tirna certa dos seus probados 
abusos. Haber hai de todo_, e 
así dase astra b caso dos Cura
dos que quedan coas obras que 
lles 'toca xuzgar, sen llas devolver 
aos participantes aínda cando asi 
estea disposto nas Bases. Qudan 
col) elas e máis nada, asi polas 
boas. -E non digamos xa deses 
Concursos convocados con tanta 

- fachenda ·e que logo fican esva[
dos na sua própria' incerti.dume . 
Certames tlos que 1 desque lles re- _ 
mesas a tua -obra, maldita oútra 
notíciá'' volves ter deles. E- a pi

-ques estivo de ~contecer tamén 
iso mes~o>- aqui nos Premios Ci
dade dá Coruña convo~ados polo 
Conéello coruñ¿s 1 onde as Bases 
son cmporiso, mo-! rngorm~as no 
que átinxe · á obriga dos· autorés 
en lle, ceder ·ao ,Axuntamcnt-0 os 
dereitos da , sua qbra; . toqo .moi 
ben do_cuemtnado dcsd~ -'a pre- ' 
-scntación. Porén, este Concello 

tan esixente non foi quen de 
comprir coas suas mínimas obri
gas e deixaba estar o asunto, es-

. quecendo o ·Concurso e máis os 
concursantes. Cheguei eu facer 
sobre-íst0 unba xes.tióQ_ bu,r:ocrá- , 
ti ca,_ con todos os r:equilóúos e_ 1, 
pólizas do caso, pedíndolle á Al
ckiia unha explicación polo in
comprirnento das suas próprias 
B-ases ... e aínda hqxe agardo po
la resposta. Mais ao cabo, tarde e 
mai, emitíuse un fallo <le miste
riosa paternidade dcdarando de
serto o concurso de novela. E 
cando fun retirar o · meu mate
rial, atopeime coa plica violada , 
perfectamente abcrta sen maldi
ta explicación me darcn os fun
cionários, nen disculpa ncngu
nha, que non se estila. Asi se fan 
as causas. Noutros casos xa as 
plicas non se dcvolven~ que así 
non se dá a sol presa de as reccbir 
abertas. No "Blanco Amor" de 
Rcdondela, poño por caso, dixé
ronrne que todas as plicas das 
obras non premiadas foran quei
madas. QUcimáronas, disq~, 

- non sé sabe por qué inescrutábcl 
razón, en vez de licias devolver 
aos, seus donos tan cerradas co 
mo se recebiran. E un tense que 
conformar facendo como que si , 
coma quen _fica convencido por 
unha explicación tan trapalleiri
ña. As plicas, ben se ve, chaman 
moito polo interés dos Xurados, 
mália a que moitos deles gában
se decote de teren axiña identifi
cados aos autores de canta cousa 
xulgan. E tal foi a trapallona ex
plicación dalgun xuez do "Chi
tón", tentando de lle restar ao 
seu fallo intención prevaricado
ra: que se dese a saber antes a 
idcntidade do autor premiado, 
ou que se soubcse antes que o tal 
diputado era o autor da obra a 
premiar, que tanto monta, non 
importaba ren. Non; maldita a 
importáncia que ese feito tiña, 
velai, poísquc xa daquela estaba 
ao tanto o Xurado das autorias 
de cada obra, qu·c teñcn eles 
moito ollo para esas cousas. Polo 
estilo de ·cada sua novela, disqu e1 

xa cheir~ban eles ao pai da cria
tura. Con verdadeira certidume e 
con toda segurariza, como co
rresponde. Vaites, vaites ... Aquí 
o que pasa, como <licia aquel Ma- ~ 
nolito nun chiste de Mafalda, é 
que "somos poco~ y n'os conoce-

- mos ·mucho", polo visto. Tamén , 
se un fose dar crédito ás discul
pas argalkiras desta xentiña, t_an 
enfautada ela nas - suas razóns 
ocas de senso ... Porque estes Se
ñ~res fican tan afotaladados na 
sua témera soberba, tan aló-por 
riba da xente _normal, qué per- · 
den o sentido da mesura e sín
tense donos de faceren Ó de~fa
ceren a eito, sen outra .leí que a 
sua <-on,tade, entrando ·a sa_co -na 

' obra dos dcmais e malográndo
Ucs o csforzo, -qu,e ese é outro 
asoballó do que vou moi cheo. 
Xa non só do asoballo: senón ; ta
mén do pe;xuício, que n0n.é pe

queno, 
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OIA~ Até 0 DIA 30 permanece 
N . .b . S 
aberta na Ga.len~--~1 · ranaf e-
menteira a expos1c10n de oto
pintura de KÜKAS. 

VIGO 

0 DIA 3 de marzo, mesa redon
da sobre a narrativa g<!-l~g~ e 1:1,º
delos culturais coa partic1pac10n 
de Camino Noia, Varela J acome, 
Méndez 'Ferrín e Rei Balles:~r,os. 

0 acto, organizado por Ed1c;10ns . 
:x¡erais terá lugar ás oito do serán 
no Centro Cultural do Axunta
mento. Asimesmo terá lugar a 
presentación do libro "Quéh é 
qúén nó" primeiro parlament<:> ga
leg'ó" de Pprteir? e Pe:~zo coa 
preséncia de Luis Ma~mo e os 
autores 0 DIA 4, as 01to do se
rán, no centro cultural de Vigo. 

GIPUZKOA 

Dentro dos actos que o F~to 
Cultu ral Daniel Castelao ten pro
gramados en Tritxcrpe e Donosti 

, . .i l 

ven da páx. 19 

Antroido" e todos estes ac
tos foron organizados, se
gundo nos manifestou ·un 
dos seus protagonistas, con 
moi pouca axuda oficial. 

As asociacións de veciños 
dos;1 bárrios dos Mallos e 
máis dos Castros, tamén or
gánizaron· actos na semana 
do anhóido, nos que se in
cluen conferéncias, bailes, 
concursos, etc. 

ORENSE, UNHA FESTA 
CON PUW 

A festa do antroido ven 
tendo. moito éxito e partici
pación popular en Ourense 
desde sempre pero esta ven
se ampliando desde hai tres 
anos que foi cando se co
mezou a recuperación do 
seu significado tradicional. 
Estes anos pasados, os tres 
ou catro dias que dura o an
troido, a cidade das Burgas 
era unha ' festa e todo pare-

1 ce indicar que este ano vai 
suceder o mesmo. Todos es
tes anos pasados, tanto a 
Sociedade Cultural Albor 
como o Casino ou 'o Liceo 
facian os seus bailes con 
concursos, incluso algun de
les para nenas pero nos 
dous últimos anos estivo ta
mén presente nas ruas e nas 

- sás a recuperación do senso 
tradicional des ta festa. 

Para o Antroido deste 
ano están previstos, por par
te do axuntamento os desfi-' 
les de comparsas e 0s ·Con
cursos nos que estas partici
pan coas suas ·coplas nas que 
volta a 'estar presente o to
que satírico que sempre tivo 
o aritroido . . 

Compañeiros e (lmigos rJ.o 
. , (fútbol 

[ for0fos; tifosbs, hinchas e 
· .,._ ·, ' - ( demáts 

vinde todos mirar · o parti- · 
· · (do 

pod~mos dest~car ,os seguintes ; · 
DIAS 25 ao -28: ·Expo-sió(ms Be 
fotos do antroido na Gao Escola, 
amais de dibuxos, Os dous pri:: 
· meiros días pódense ver polo se
rán e "os outros dous pola mañá. 
DlA 27·. Homenaxe a Castelao 
na rua do mesmo nome. O acto 
será ás 10 da mañá" O grupo 
Brincadeira, de Santiago, aétua 
de 13 a 14,30 na praza do mer
cadiño e ás 16,30 no desfile das 

¡(J máis inter_esant~ de. to- · 
(dos os Mundiais! 

Reza & primeira estrofa 
dunha delas na que se na:. 
rran os acontecementos 
ciuns partidos no que se en
frentan a selección de Gali
za contra a de Europa dos 
Monopólios~·· As actuacións 
de grupos de gaitas acompa~ 
ñarán o transcurrir de toda 
a trangallada;-· . , 

Pola sua banda, a Agrupa
ción Cultural Auriense J;en 
previsto manter durante to- · 
das as festas a I MOSTRA · 
DO ANTRO IDO na que se 
expoñen maniqu~, disfraces 
e toda unha ringleira de tre
bellos relacionados coa fes
ta. A mesma agrupación ten. 
prevista unha conferéncia 
que se celebrará o sábado 
dia 27 ás dezanove horas so- . 
bor do tema "O antro ido, 
unha festa Popular de Pri
mavera", o conferenciante é . 
o Director do Museo Ar
queolóxico da Coruña, Feli
pe Senén. 

Feíto tamén importante 
do antroido ourensán deste 
ano é o de que presida as .. 
festas, desde a sua estaca da 
Praza . Maior, "O Meco'\ 
moneco de palla que repre
senta aó antroido e que será' ' 
queimado o martes, cando 
remate-o seu reinado. 

FALTA DE TRADICION 
EN VIGO 

En Vigo, cando comezou · 
o intento · de -recuperación' 
do antroido, hai agora tres . 
anos non qüedaba absoluta:-' . . 
mente nenguh rastro do que 
fara a antígua festa popular. · 
As; ·entidades culturais e _ve_
ciñais comezaron a facer as 
celebracións ·º máis . pareci
do. que podian ao ·xeito tra- , 
diciorial e ó ·ano . pasado xa 
se· rexistrou. unh participa- ... 
tión- eonsiderábel. Para este 
antroidc) áS asociacións· de - ' . 

.c<?mparsas. 
No referente a Donósti, · 6 mes
mo dia 27, conferéneia: sobre o 

. t mesmo tema anterior, de-Manuel 
'.Maria, ú ··seis do serán~ para logo, 
ás oito, haber actuacÍÓI} do gru~ 
po Brincadeira. 

OIA· 28. As doce da mañá, nos 
xardins que están <liante · do 
Axuntamento de Dohosti, ·celé
brase o "Alderdi 'Ed~r". 

veciños e ~. éulturais de Vigo 
teñen previstos unha série 
de actos nos que se inclue, 
comu en anos pasados, os· 
desfiles de comparsas· do sá- . 
hado pol'á tarde (con pré
mios ao remate para as me-_ 
llores) e duas verbenas .na. 
Praza da Constitución, unha 
o sábado ".e outra o martes, 

:as duas a partir .das once da 
. noite. Pnr ·priméira ve-z ·na-
cidade olívica. celebrara~e .. 
este ano o eíiterro :da sardl- ; 
ña o '~ércores.::de C~niza". · 
Os organiz~dores da -f ésta 
teñen éoncedida -deica ·0 
momento, ünha subvención 

·da Caixa-de Aforros Munici
pal de Vigo, de 25 .000 pese- . 
tas e agardan outra un pou: 
co menos da Provincial, ase- , 
made o Axuntamento da. ci- .... 
dade ten ·¡);~:visto conceder- :: 
lles unha axuda de 225 .000 
pesetas que os interesados 

- agardan Hes sexan entrega- · 
das e que non pase como 

· coas setenta mil que ·conce
dey para o antroido do. 81 e 
que aínda hoxe non entre-
gou. ~ .. 

En Pontevedra, apar_te dos 
bailes no casino e mais no "· 
Círculo Mercantil (por cen- .. 
to enfrentados este ano) · 

' < • • 

nada gue reseñar en canto a 
iniciativas tende~tes á recu
peración do sentido :popYlar 
do antroido. . 

En ,Santiago, ºademais .. das 
iniciativas offciáis e máis das 
de algun grupo político, 
non parece ·que. nengun gru-

. po. organizado v.~ia armar · 
· antroidada nengunha. 

' . 

Polas ·aldeas,'' parróquias e 
vilas adia_nte, ~aberá moit,os 
que o monten ªº seu xeito 
qué é, máis ou menos, co~ 
rilo se fixo sempre, e ha1 
moitas máis entl<;la~es e ~co
lectiv.os que. teñen · previsto · 
·organizar actos' e que non 

· nos couperon aqui. · .'. 

LLABANDEI Rf. . 

.C·o.ncurso. ·<Je traballos 
e.seo lares· 

.PatrÓeinado por. A NOsA-TER'RA 
.· 

Publicamos ho-:Ce. os tra~~ll~~ de An~~nio e''.!":ª do Carme, gafiadores. 
desta semana~ 
A nósa noraboa para .. C!s dóus, que ~oi pronto recebired~s o vos_o Ubri-
ño. · -

S-.-- t 
:;::,~ Lt I _J 

. Había . dous v~llos. ·. El _charnábase Manuel e -e la Manuela, Os véllos 
eran probes e Manuela dícz'alle 5empre Ó Manuel: íAi 1-ne.u-!vfan:uéliño! 

, temas que matar un ranchiño, a vér si mkdq pro ano um chouri~iños. 
·- O faso foi que mataron o ran~chiño. Como fixeran os chourizos, colga-

ronizos no armário, pero·-unha noite veu o gato, e comeullf!los. A _Ma
< nueliña ó .. saber 'o feíto do gato morreu do {i,is_gusto e o Manu·elo bé-
rro~t; ·iAi miñd Manueliñá que te me vas! ' . . 

· Maria do Carmo Toi~il Fernández 
. · Chao de Pousadoiro. Ribeira de Piquµi 

s.o de.EXB. 10 anos. 

,,< l- ~ 1 : i 1 •."' ...... 

·Cg.ndo Pepe "do ·co_rtarr~bos" quixo matar~- se_u parco Maripepa, 

foi' chamar. a toda un?~. ~apacíada nova .. ~pare~ viña ~:_sand~ urts -~20 
kilos Deulles moito traballo mata/o pois o, bt·Gh..o tma m,.o.ita forza. 
Deixdrono morÚí'no bdn-co (/ foron todos xunws tomar_un café. Can
do estaban neta, cYega 'u'fi .-r:apaz decindo: , 
~ - ¡Pepe, Pepe_, o 'porco es;apouche e pa.i c.arq. o ,regueiro·! .. 

Alá forori todos cí cbrrer como tolos, Efectivamente o Maripepa non 
estaba no seu banco .'., Sairon e vi'ron,9_ de lado da ponte. Cando o par
co os viu, cheg;,t, decidiu darse un b'año .e. zq.Jnpouse ao regueir~, . dando 
volteretas antes de"'cair -na auga. (A verdade é que_ o .baño faczalle boa 
fa.ta), . . _ . · · . . . · . 

Puxéroñse a buscar pola veira do. regue:iro o dichoso parco, per_o es
te nb-n apar.ecia por .ningures. Xa se víñan, desesperados ~e encontra~o, 
cado escoitan un: ruido que saia duns fento~. Foron mm;ir con n;oito 
cuidado ·e, ali estaba· o ·parco cqn cara de risa. Tampouco desta ·vez o · 
deron ~~llido, pero forono seguindo regueiro abáixo: salta'Kt~O - nas l.:t 
xas intentando non caer,: atravesando so u tos ·e fragas, esquivando as 
po.Las das arbores do- río ... Por fin, o porco chego ·~- ao ~iño e_ o Pepe e 

·os seus amigos contemplq.ron pasmados comy s'e iba ~10 nbaixo, alon-
x~mdose astra desaparecer. 
, .. Dalia uns días sae nos xornais esta notiei.a: _ 

"Os. gardas portugu.eses informan que hai uns .dias cl?e~ou . ~wita 
xente ás ofícinas .decindo que viran . baixar un, pr>rco polo rio Mmho e 
·desembocar no Oceano como unha f1ecba". 
· Ao ler ist~ Peppe' cedo Cortarrabos" comen'to.1!-: , "iSeguro que er~ o 
'.meu parco Mar.ipepa! ¿onde qu~rerá-ír ese malandrín?!} querer ir a 
Africa ou p·asar as vacacións nas Canarias, Bueno, o malo e que eu que-
deme sin parco, imata rabia o chimpe!. ·' · · 

Antonio Villasanin. 
14-anos. 4.º EXB 

.Escala Unit~ria Quin's (Melón), OURENSE. 

. , A~or~ que ~stamos xa ·no Entroido ie~b;arvos. que o tea:ia da se?,1a· 
.. ná. vindeira ·vai ser precisaménte "COMO PASO E.U O ENl ROIDO , e 

para; a)ri~eira se~ana dosimes de· m~rz-o~i.de$ ter q~t~ falar~~s d~nhas 
persóaS que vós coñeced~s 'bástante ben: OS MEUS P~IS • As~ que, 
rapaces, xa · sabede-s-, · ag?-rdamos os vasos, tr.abaUos en - A NOSA TE-
RRA" Dr·. Cadav] .2T, 2.a Oficina 11. 
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O ENTROIDO NA 

ENCRUCILLADA 

marías; reaparición da loita de sexos, refle
xada no costu.me de emborrallar . ou enfari
ñar ás mulleres que cruzaban a~ ruas ou se 

· asomaban aos balcóns ·cun total dom ínio 
cJas ruas do povo polo-s homes; respeto to-
tal ás máscaras e máis aínda á identidade 
do enmascarado, o que permitia sair ás mu
lleres deste xeito; participación total do po
vo e das máscaras en actuacións cspontáne-

Desde hai alguns anos, estamos asistindo. , as_no médio das· prazas e ruas; total vixén-
a~ por asi, chamalo, unha revitalización das ., cia dos términos "correr o Entroido ", bul-
festas populares no noso país .. Mais hai da- Igrexa en conmvencia co poder estabele- ra, crítica, esperpento, que se reflexaban 
tas nas que o té.rmmo.. festa non chega a . ciclo, lev<;>u ao Entr~ido á sua decadéncia · nos grupos que chegaban de dentro e fóra 

. abranguer todo ·o contido que poidan .po- total nos último,s . anos: . Nalgun~ povos, ·.·-do povo; .é dicer: caos, desorganización or-
suir os dias que dura o Entroido. O ciclo illados roáis ou menos xeograficamente·, ganizadá, un .virar o mundo do revés. Todo 
do Entroido foJse conformando ao longo foi sÚb.sistindo baixo a vixiarite ollada dos isto co~plementado coa gran festa gastro-
dos séculos nunhá misturad.e actos e repre- censores. que o calificaban de. rjtual demo- nómica que de portas para dentro estaba a 
sentacións que en tempos a.néestrais goza- níaco e que o combatían con rezos e exer- se celebrar e que supoñia a degostación do 
ron de fonda raigaña entre o-s nosos <levan- cícios espirituais. Nas vil3s e cidades ficou . viño novo, dos lacóns, cachuchas, bandu-

, ceiros, e que chegaron astra nós máis ou . - réducido a uns bailes no -casirio .. ou en cal- llos e demais pratos que sempre xiraban en 
menos deformados; m.ais que aínda pe¡mi- ~ q.uera sociedade privada, sendo catalogados torno ~ animal que presidia este ciclo: o 
tian ser estudados polos expertos no tema. como "fiestas de primavera" _ou Carnaval, porco. 
Estas manifesta.cións populares posuian un ·se o báile ·era de .disfrace.s. Jio:J(e son poucas N estes último.s anos, coa liberalización 
carácter ritual, que~ segundo os entendidos, as zonas onde sobrevive ·malamente . o En- -¿ dos costumes sociais, as vilas, núbcleos ur-

·-ciñan a sua oruee no agromar da 'vexetación troido, pois as influéncias traídas de fóra banos a cabalo entre a áldea e a cidade, es-
na primavera, eh ritos sobre a .fertilidade 1 ._--da co.munidl;lde e os meios de comunica- tá9 a s,.e convertiren niáis .no segundo que 
en fin, da re-criación do mundo que se pro- ción, están a civilizaros costumes nas nosas no prirbeiro, por mor da pequena burgue-
ducia despois do caos, que ven representar aldeas e povos. , sia dominante, qu~ abandoou os seus anter-
0 Entroido. A estes ritos haberia que enga- Por outra banda, o esnaquizamento da gos redutós (casinos, sociedades) para se 
dir os aportados polas sucesivas invasións · sociedade rural, a perrui de, identidade co- · misturar co povo nun afán folclórico-so-
que sofriu · á riosa cerra, sobre todo os ro~ : . mo povó das nosas xentes e o tradicional cial-eleitoraleiro. E ási organizan eles o 
man·os, e outras apórtacións que foron' dán- enfreJ)tamentÓ campo-cidade, son os facto- Entr.oido, convertíndoo min desfile de -ca-
dolle carácter, e ·facéndoo distinto m.ms sí- res que .ináis influen na sua transformacjót)- - rroias, que máis semella unha batalla de 
tíos doutros. Mais ·as premisas )Jásica.S que . désaparición.-0 Entroido subsistiu con ca- , fro~es que outra cousa, nun vapo intento de 
o rixen adoitan seren as mesmas en todas racteres definitórios próprios asira hai al~ imitar os desfiles carnavaleiros de ~as Pal-
partes._ Xaquin l;ourenzo advertía ·nun tra- guns aq.os nos povos e nalgunha vilas situ- . mas 01,1 Rio de J~neiro. E mentr~ as impo-
ballo publicado o ano pasado que "a En- atlas.en zonas mal comunicadas, sen indus· ñentes e mitilóxicas máscaras que_gozaban 
troido organizado deixa de selo ". Facia triali~ar e cu~ha maíoria da povoación pro- do respeto ancestral do povo e que carac-
con esta · lapidária frase, unha séria adver- cedente do meio rural, que ao trasladar a tt:rizaban _o sentir máis profundo do ~n-
ténda sobre o perigo que corremos de con- sua vivenda, trasladaban tamén os seus cos• (roído durante todos os días do Ciclo, .non 
vertir .ao Entroido nunha festa máis do an~. turnes e cultura-;- ' . son . máis que a transformación da art~sania 
Referíase, penso, a .aqueles sítios onde se E- curioso· observar como · en épocas-de popular (reflexada n~s ·caretas Iábradas a 
está a dar unha revitalización, pois nunca '. máis . represión, o Entroido, onde era máis · man, ·e os traxes ao ganchiño), n_Ünha amal-
morr~u, do Ciclo do Entroido, xa que nou- ou inenos ·permitjcio (estaba proibido), co- ·. gama de colgallos de mer~aria barata, latas 
tros onde desaparecera totalmente, está braba mafor forza, afirmándose nalgunhas e anacos de· alfombra en vez de pel. Másca-
agora a ser organizado por entidades cul- . tradicións que se perden no tempo: saída ras-que ven como a sua preséncia eh ·todas-
turais púbÚcas ou privadas. A presión a das máscaras desde ~ primeiro d!a do ai:io ás festa.S se ve reducida .a unha actu.ación 
que este ciclo foi sometido por parte da novo; asisténda das mesmas a festas e ro- denigrantes como servício d'e ordén nun 

desfile procesional de ao máis duas horas, 
· nas que aos grupos que desfilan chámanlles 

comparsas e o povo, que non hai moitos 
anos era a <_1.lma do Entroido, agora actua 
de mirón con traxe de domingo, nesa vis
tosa pero valeira e trrste sombra do Entroi
élo que aínda lernbramos. O Entroido mo
rreu, viva o Entroido. 
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