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-Entrevista con Xosé Manuel Beiras .·
Ou o que pasa cando
.
a arte popular s~ pon "de moda"·

- Nen -iluso nen-eSééptieo
Autovia si, autovia non

Val Miñor,.illado .

,,

A Coruña

..

.

. Represión poijcial _contra;:
·a Ioita-dos parados -

Hoje c~meza a ,publicazóm. dumha nova sec~óm no noso semanário. Esta, que vai alterar coa "Ciéncia. do Adro" vai ter o título de desMENTIDOS e vai escrita coa normativa da sua autora.
.

.

· ~'Se nega , mais que a verdade
diga, sobre du m pontom
atam-no e dam -lhe torment os
que dize-los, causa horror.
Torcem-lhe:. os br'ac;:os, as pernas .
e QS decfo s¡ ~ iinda despois
meterri-lhe:·e1{tre u'nhas e -i;:arne, ,·
de,'ca~a agLd.
pu .nc;:ons ... ·'

da, .Se aO Chegar el Velhice nom
reco.nhecem e assumem com
"'·
os
humildade
o seu pr,óprio passaS-e é mulher, qu imam-lhe os peitos
En m"'l.OS autorI·zad"'s· do ·sa
""
· ""
· -..
do, · c.aiám nalgum género de
e,nomcontentos,despois
natório psiquiátrico de 8onjo,
trastor:qo ¡)'síquico, provocado
aplicarn-lhe _um fe_rro ardendo
em · Santiago de Compostela,
pola doloros<J, conciéncia d~ ·· . nas pa·r1:es qu~ Deus lhe dou ".
desmentirom os rumores, que_ que 0 passado nom se pode ...
circularam ínsistentemente os /_ 'corrigir' e ' polo desejo frené- - ' . ''A melhor prava de que esúltimos dias, de ' que :F'elipé
tico dé tapar as pegadas da- tas estrofas nom se referem
Fernández Armesto, mais coqtJ.el t~riipo de ·perdi<;om: Assi aos rece_ntes sucessos -pred- ·
nhecido p' olo psetidónimo J"otchega a dar-se .o caso de. qhe sou o portavoz ministeriaF- é
nalístico "Augusto. Assfa'!, .ti- - q'"uem'-de .inti"o viveu á·margem . que fofom escritas hai já mais . ·
nha sidó internado naqu~I cen~
"
de .um-. sécúlo, pois o s'éu autor"'
':. da religiom e da ~moral_, qu~ira
tro para enfermos mentais..morreu no ano í 832 ".
~ entoni aparecer conío per~ne
Respondendo a algumhas
campeom dos valores relig.ioAos jornalistas .que . p~rgunpergunta~ q~e formularon os
sos e morais". ·
· ·
tavam como poderia entom
·correspo.ndentes de diversos
· d esse
C d · · · · }" t lh
, ' exp¡·ICar;.se que a po¡·ICia
~ · .a,n
um JOrn~ Is ª e ~er- . com essas casas só poucas hoórgaos de' opinom · nacionais e
estatais' um membro da equiguntou se este tipo de enfer. d
. d t
.d d fd
.. t' ,. . d ~ h
·t 1 ... f
mos poaem resultar perigosos
ras espo1s- e er SI o . e I as
pa sam aria o ~sp1 a _m o_r··~ _ .
. ,. .
d .
d- :
aJgum4~s persoas relacmnadas
mou que nom hav1a tampouco·. ~ O ..&ª~~!ario respon e~ que, ª
.
ET A
l'f _ Tt
· ' ·
·· · ·
--. da a natural decrep1tude das
com
- po 1 Ico mi r ar, o
noticias f1ded1gnas de que Au·
· h ·
citado portavoz oficioso res. ·
"d
1906
suas forc;as por um a parte, e,
-.
gust o Assia, nac1 o em
'
·
,
·
pondeu que os mspectores po-·
tivera sido ingressado nalgum
por outra, a gera1 condescen- ' 1. · ·
h
h .
.
·
•
• ,.. • · qr
d.. ·
_d
t - 1c1a1s c egarom ao con ecIoutro centro ps1qmatr1co do
encia e comprensom o res o
d ·
. f
da. sociedade para nom irritámen~o d eras m or~~ftons grapaís "Polo men·o s corista-nos
-ag;egou- que onte nom se
los, normalmente nom tinham
c;as ª.. e~, adraftodm .d ivreCe eds-.
·
,.
d
·
pontanea
os etI os. an o
.
. ·
encontrava reclmdo no sanapor que supor um gran e pen, . d e
T
Ch,.
go sempre que se tomem "as
observou que a1gum JOrnahsta
tono e astro, na erra . a
' .
·
.
· .
t · ·
-_ t
_
luguesa".
·
cautelas normais para calquer
es rageir_o,__ ªº em~? que per
classe de desequfübrio psíquiguntav~ ~e ?ºm teria p~ed1ado
Pola sua conta o portavoz
co"._
um "habil mterrogatorio", esmatizou seguidamente que a
bo<;ava um sorrisi_n ho irónico,
"chochice senil" nom costuos DETIDOS NON FOROM
o portavoz, · algo excitádo, sumava ser tratada nestes cenTORTURADOS
geriu em tom amea<;ante que
tros, e que, snedo umha doenexistia_-fia legislaftom espanhola
<;a geralmente irreversível, o
_Eril meios oficiosos dó Mium crime tipificado como
trato mais .adequ~do para tais
nistério espanhol do Intedor
"apologia do terrorismo".
pacientes erq a,. ~igilánéia ' 'fadesme.ntirom
rotundamente
Cai:ido lhe .perguntarom se o
miliar~ domici1iana.
que alguns· vers.9.~, do 'p oema
ministério tinha pensado de. ~ Perguntado sobre cais se 7
'''Os rogos"~ de Manuel Pardo
sencadear~ algÚmha acc;om por
riam as causas que d~ram pé
de Andrade (1760-1832), teeste capítulo contra a organiao aludido rumor, o porta:voz
nham sido escritos a propósito - zac;om "·A mnistia internaciosanitário · responde u que nom ,qa libei-taftÓm do doutor Iglenal", que no seu último inforse serítia capacitado para con- .sias Puga pola policía espanhome anual incluía o Estado Es- testar esse interrogante, _ Mas
la,_.. e -do. desr:ohrimento .d um
panhol entre as áreas onde
precisou a seguir que a "choa~enal de ari;na·s de ETA -.p olínom se respeitavam adequadachice senil" procedía com fretico-militar -numha casa de
mente os direitos do detido, o
. qüéncia de traumas produzicampo de Euskadi.
. portavoz respondeu que nom
dos pola ·Visom retrospectiva
O~. versos aludidos, que, ao
havia ainda ·n engumha decisom
da própria vida. "Po:r; exemplo,
parecer' se divulgarom nalguns
firme ªº respeito.
é freqüent.é -dixo- que os
sectores de opiniom. _galegas
'·que - na juventude levarom
em r:elac;om com aqueles feiumha vida·dissoluta ou aloU:ca- . tos, som os seguintes:
LUISA DIAZ PIMENT-EL
AUGUSTO ASSIA NON FOI
INTERNADO EN CONJO

°

mallótCQ
socialista
Febreiro, 1982 .

Despois da longa noite do
franquismo, a democrácia parla·
mentária establecida pola Constitución de 1978 afloxou a pre· .
sión afogante e destrutora que
exercia o centralismo sobor das
'
nacionalidades oprimidas do Estado Español. No meio dos ensoños do cámbio político non fallaron inxénuos que coidaron
que -desaparecida a presión das
nacionalidades- os partidos nacionalistas perderan irremediabelmente a sua razón de ser. Ad·
mirábanse de ollar á UCD que
facia profesión de fé autonomista. Alguns centristas mallorquíns, para rematar, chegaron a
declara rse tamén nacionalistas.
As(, un sector importante da
Unión Autonomista poderia integrarse dentro- da UCDB coidando que, como é "á nacionalista"
deste . partido, xogaria un papel
importante no recobramento da
personalidade do noso povo. A
esquerda, unha FSB-PSOE que
recordaba diáriamente que o socialismo español de Felipe González, onte coma hoxe, propuna·
ba un Estado Federal pra permi·
tir a solución definitiva da problemática· das nacionalidades.
Mais alá, o PCE sumábase tamén
ao carro do nacionalismo e convertiase -relativamente- no
PCIB. A referéncia ao país non
fallaba tampouco entre os segui·
dores de Fraga que se convertian
en AP..:Conservadores de Mallor'

.'ºª·

Se, ao fin, todas ·as grandes
forzas políticas do Estado Espa.
ñol asumiran os sentimentos au.
tonomistas lNon parecía lóxica
.a disolución das formacións na.
cionalistas?
· ·

Pero os feitos demostraron de
contado a inconsisténcia de tales
ilusións. AP simbolizaba unha
dereita amplamente nutrida de
vellos franquistas, propugnadora
do máis antisocial neoliberalismo
e afervoadame.nte centralista. A
UCD era unha dereita camuflada, chea de incoeréncias, onde
conviven franquistas de onte con
alguns indocumentados que a valoraban coma unha via de "cambio sen risco". O falso fede ralis-·
modo PSOE de contado dexene- ·
ra nunha aberta hostilidade contra os nacionalistas -Catalunya e
Euskadi- onde sufría duras derrotas a mans dos partidos nacio·
nalistas de dereita e de esq uerda.
E a crise do PCE ten o seu de·
tonante na incapacidade pa ra entender o problema basca , feito
que ten permitido a sua desfeita
total a mans de Euskad iko Esquerra. Todo iso, ade mais dos
perigos evidenciados po lo intento c;:le voltar a unha ditad ura belixerante contra dos nacio nalistas
que representa o 23-F, restable·
ce ron plenamente a val idez dun
ax.joma: os partidos nacionalistas
son o único meio de sobreviver
que teñen as nacionalidades oprimidas.
(. ..)

A derrota nacionalista te rá como resultado que as l llas se convirtan definitivameñte e en re·
dondo, nun domínio da dereita
-talmente coma unha Ga licia insular- ou ben da esquerda xaco·
bina . Xogámosnos dem ais para
non lanzar todas as forzas á loita
para a vitória do povo de Mallor·
ca. E a história móstranos como
ningún povo foi ver:icido definiti·
vamente -Israel, Polónia, lrlan·
da- se ten unha firme vontade
de non ceder o futuro a mans
dos seus opresores.

A
Miño
das e
feito
· pre~E

tame
seu e
UNH.

o
blica
face1

de f
nos
quilé
total
as T
na, 1
ca e
al cal
Quir
taria
Pé
nun
ruxc
quei
versé
com
tro
insti
N
con
te ir e
crea:
tros
intei
ás e
que
acei'
de d

1

T

falm
corn
non
fico
UN,

CON

e
Suscrjción anual: 2.500 pta. Semestral: 1.250 pta./Europa: 3.000 pta./Arxentina: 3.700 pta.
-/USA, Ca~adá:. 4.000 pta.(Latinoamérica e.Africa: 4.$00 pta._anuais. - .
· · ·
. Rua Doutor Cadaval, 21, 2o, oficina 11. Teléfono (9_8 6) 22 24 05. Apartado de Correos 1,3 7i. VIGO.
- N. 178/ DO 26 DE FEBRE I RO AO 4 DE MARZO/ 1982
':,,b?t \O:..-:.R/..;, 1"/' :=:O{.> 0.6.. rfr'1.:JA8 3=¡ :::183~ CO 13,·¡ V1 .

alca
liiní
o -n

cill9
o '
-Aut

1142·

--andes
Espa)S auóxica
1s naonde
tales
unha
ia de
adora
lismo
ta . A
"IUflaonde
e con
' a va'cam-.
!

~ralis

xene- ·
connya e
IS de1acio·
erda.
u de·a enfeito
sfeita
o Es; dos
nten1 belidistas
table! dun
1listas
?vi ver
opri·

·á CO·
con·
n reffei ta
ia inKaco·
para
lo ita
allor:omo
:initi·
lrlan1tade
mans

-

A ponte da estrada de Gondomar a Tui ten pilares e unha pasarela. Dous meses parada e a improvisacióii do MOPU -'de ' se.~pre.

A história da autovia do Val
Miñor comeza pouco despois
das eleicións de i979 cando xa
feíto o anteproxecto este é
pres-entado nos diversos Axuntamentos da' comarca para o
seu estud o e aprobación.
UNHA FORTE INVERSION

O Ministério de Obras Públicas e Urbanismo pretendía
facer unha inversión, en 1979,
de 5.000 millóns de pesetas
nos aproximadamente quince
quilómetros ou quizais 20 da
totalid.ade · da autovía, desde
as Travesas ás aforas de ·Baiona, por f óra da Virxen da Roca e perto do Restaurante do
alcalde, Chi~ho Rodríguez
Quintas, R"ocamar, onde remataría.
Partindo das Travesas teria,
nun princípio, enlaces en Coruxo, Canido, Priegue, A Xunqueira e Baiona pero as conversas do alcalde de Nigrán
conseguiron unha cara o centro da vila, á altura do actual
instituto de Bachelerato.

peza de cunetas máis perigosa
-· para o tráfico rodado pola lama que acumulan que outra
cousa.

Autovia si, autovia non

O Val Miñor, illado
Moreas de carteis, panfletos e declaracións invaden a actualidade -viguesa e do Val Miñor nos últimos días falando da .seguridade que representa a tan falada autovía a Baiona desde Vigo coa teima
dos "dez minutos de seguridade" e a de ''autovia realidade e non palabrería".
E se na banda dos que están a favor da autovía son moitos a moverse, na outra banda non son menos. Comisión de afectados da zona de Coruxo e Canido, o ·Bloque e membros de Asociacións de
Veciños dos municipios afectados andan tamén na loita:-diária contra ·unha obra que c~een irracio-

ntl

·

No médio, pero tomando postura claramente a favor da primeira das opcións, os alcaldes de Baio.
na, Gondomar e Nigrán dos que o último, Modesto Valverde, é quizáis o ~áis comprometido.

Ao longo de toda a história
da autovia foi Modesto_ Val verde o alcalde que máis comprometeu o seu prestíxio de alcalde ucedista (pÓr máis que
anteriormente militara en AP)
no asunto. Dicíanos, cando
con el falamos que quen máis
debería saber era o responsábel
de Obras Públicas e que posibelmente a finais de 1982 (~s
te ano) xa se soupera .qué se ia ·

facer pero que -as obras, de todas formas, ian tardar, polo
menos, tres anos.
"A {nda sigo pensando en
qué vai vir, teña en cpnta que
hai promesas do MOPU dicindo que a final de ano estará o
proxecto", dicíanos. Agora hai
rumores que Valverde vai ·entrar en AP por falta de cumplimento das promésas feítas por
UCD da construción, feítas, ·

curiosamente, sempre· en tempo eleitoral.
A penúltima foi cando votación do Estatuto, e referíase
·a unha constníción inmediata
_da vi~ rápida. Cando xa- viñeron as parlamentárias gal:egas,
a cousa baixou ·de "calidade"
e prometeron un arranxo da
estrada actual. Seg-uiu báixando o prometido e a comezos
<leste ano encetaban unha lim-

a

Na maior parte arramplaría
con casas xa feitas, bárrios.enteiros, como en Coruxo-Vigo e
crearia un balado de 150 metros de ancho entre a costa e o
interior. Logo, as negociacións
ás que nos referimos, farian
que, en princípio, o MOPU '
aceitase unha redución á mitade da superfície de afección.
Tamén estas negociacións
falaron de reducir a cota da
construción, para que o ·muro
non fora tan evidente, e todo
ficou para Un novo estudo.

A POSTURA DOS PARTIDOS

O alcalde de Vigo, Manuel
Soto, do PSOE, <licia a comezos do imo 1980 que "rotundamentt: si á Autovía", para
un mes despois, comezada .a
campaña en contra, d~clarar,
rotundamente tamén, que a
Autovía non valia-.
. Os qo PCE estiveron, entre
finais de_ 1979 e comezaos do
1980, facendo propaganda por
Nigrán ·a favor <,la Autovía pero
hoxe en dia non se Hes ve con
moito ánimo.

.A UCD, partido que_ era
maioritário no Val Miñor, con
alcaldes e mesmo con outros
próximos ou potenciados (Rodríguez Quintas por Pio Cabanillas), non é máis que un reflexo dos empresários da zona
e do Centro de Iniciativas .e
Turismo de Vigo, ·na mesma
órbita. En princípio, parece
·que os intereses que se moven
en favor da obra son os dos
grandes espec':!ladores e magnates do turismo da zona.
Alianza . Popúlar, que tiña
- moi pouca implantación na
iona cando empezou a polémica ten hox~ case · no bote _
aos tres alcaldes e daí q ue sexa un partido máis a apoiar a
construción da via rápida entre Vigo e Baiona.

UN ALCALDE
COMPROMET{DO

O señor Modesto Valverde,
~lc~lde ~e Nigrán, município
hm1t~?fe con Vigo, é _quizais
maIS, compr.ometido dos alcaldes .~º itJ,te;nto d.e traer para
o Val Mifior a controvertida
· Autovia.

Con todo, os rumores da
volta a AP do alcalde de Nigrán, foron desmentidos polo
interesado.

A Asamblea Nacional-Po pu. lar Galega tense definido en
contra propoñendo unha alternativa diferente que vai ser o
noso próximo ponto de análise.

º·-

Unha das moitas pintadas da estrada Vigo-Baiona

en contra da autovia.
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do por Vigo e municípios limítrofes están pagados ·por Alianza ·.Popular· que agora estaria
moi . intere8ada en promocionarse politicamente na bi~_ba- ·
... n-á -co·.gallo "Io~ta pola

'TRANSPORTE COLECTIVO
VS,. PRIVADO

Nas teimas da' organización
naciÓnálista estaba no momento , e~f que cc>'mezaron· a sua·
oposición' a Autovía o intento ,
toviá''·.· · ·
·
, · de que medrara ·o transporte
.. público en detrimento do pri- . . En princíplo parece·que volv;;¡do; que ven sair máis .barato
ven ser os comerciantes e -ne- .
ao aforrar tempo e enerxia. ·
g~ciantes da zona os que están
á cabeza da campáña;
-.Para reempla,zar aos 5.000
·Polá' sua banda,. os áfectados
millons ( daquela) de inversió_q; '.
da zona de Coruxo noñ ·se'
propuñan outra moito menor
opoñeri~ rotundamente a ~uto'
que ~e concretaría no séguinte:
Unha nova estrada·entre Vivia. A sua ·oposición pasa, en
princípio, polo traslado do tra- .
go e . Baiona; Atramco da aétual; ,Potenciación dun transxecto ' a parte alta da parróporte colectivo pola antigua
quia, de xeito que non lle afecvia do tránvia, ademais da pote ás propriedades e casas.
·
tenciación do transporte colee- , - As organiz.acións que com- .
tivo por estrada e do arranxo
poñen o Bloque Nacional-Poda de Gondomar a Vigo por
pular Galega seguen no seu
Víncios.
traballo contra a construción
Con estas tres estradas en · do que consideran unha monstruosidade urbanística e social .
condicións, o illamento ~o que
e reviven na actualidade a sua
se ve sometid.o a comarca por
loita de hai dous anos contra a
. culpa dunha estrada saturada e
obra.
chea de. curvas, ficaria en pou-.,
...
~
co -inenos que nada.
·
MAIS PONTOS NEGROS
;
Do que nengun . plan fala,
~
excepto o da AN-PG ~n parte_,
En xeral, as estradas de acé~ da saída cara Porriño e Tui,
ceso ao Val Miñor, xa non só
Modesto. Valverd~, ~calde de Nigrán, defensor da autovia: Tamén di que
ademais de Tomiño, O Rosal e
desde Vigo, senón desde Tui, . ·babia que potenciar o transporte público pola via ·do ttanvia.
AGuárdia.
· Porriño, Tomiño ou a Guárdia
son unha verdadeira desfeita,
o que chama a atención solución aos dormitórios de
A CAMPAÑA ACTUAL
algunhas delas con pasos a ni- ·· - neste illamento é que coa auVig_o.
vel na via .do tren, todas con
tovia non se pretenda unir e~
Un bon exemplo é a ponte
. Hai fortes sospeitas d~ que
moitas curvas inúteis e case
bisbarra coas limítrofes (beira
que na carretera que vai · de
os carteis que veñen aparecensempre moi estreitas.
Gondomar a Tomiño. Este ledo 'Miño }, senón darlle unha

da

J

- _,

a«- .

'

(/)

vou . parada dous meses e 08
,automóveis que desde, Gondomar quixeran ir a Tui ou
Tomiño tiñan que ir pola estrada . de Peiteiros, co . conseguinte . retraso,. ., ·· ...
'

• '.

:·,.

' .

·.

1·

Pa!a pasar ·os pea'tóns ide~
ron unha pasarela, pero fixérona tan baixa que coas riadas
non se . ~podia pasar. Por fin
para qU~ os nenas da concen:
tración escolar poideran asistir
ás clases, tiveron que facer outra máis alta.
As mil e unha curvas que
hai entre Baiona e A Guárdia
podían ser eliminadas, e nos
tramos ascendentes podíase
facer (terreno hai), un carril
para veículos lentos.
A saída para Tui deberia ser
máis ancha e con menos curvas, pois tamén hai terreo da.
bond o. Pero coa autovia,
todo mundo a Vigo para coller
a Autopista (de peaxe) do
Atlántico.
Non deixa de ser solprendente a manifestación do alcalde de Nigrán na nosa conversa
de que "seria ideal meter de
volta o tranvia pala via, xa que
así o tráfico da estrada /icaria
moi reducido"'. Pensamos que
se lle escapou, senón non o entendemos.
X.C.
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As movilizacións dos traba·lladores en paro comezaron espontaneamente ? .p~sado dia
quince, cando varios traballa- ·
dores acudiron a cobrar o seguro de desemprego e atopáronse con que por unha ou
outra razón non podian faceto.
Moitos dos trabaHadóres a~ec
tados por este f eito xa Hes
ocurriran casos semellantes
noutras ocasións e á maiona
adeudábanlle atrasos de vários
meses. Por todo iso, segundo
nos aseguraron, consideráronse
cansados de que se burlasen
deles no INEM e optaron por
comezar as presións, "porque
non quedaba outro remédio ".
A maioria da xente que decidiu presionar ás autoridades
leva tres rrieses sen cobrar e .
non teñen moi claro cando Hes
pagarán.

_ ••

As protestas de perto dun cento de traballadores en paro ·polos ,atr~sos que lles adeuda o JNEM
foron reprimidas -de xeito brutal nestes últimos quince dias na Coruña. A poJicia desaloxou perante.
vários dias aos fraballad~res tentou d~uadilos de .todo tipo de movilizacións e loita. PorJin, o-pa- sado martes, dia dezaseis, cando._ uns· trinta traballadores se atopaban na delegación de_Trab.a~o para celebrar unha entrevista co titular~a mesma, Alfonso Vázqúez Blanco, foron desaloxados Violentamente pola policia. Cinco perso~~ foron retidas pola~ forzas·da policía, das _cales ~uas ingresaron en prisión sen máis~explicación que a de que se re.s istiron á a'utoridade, cando os presentes afirmaron que non houbo nengun tipo .de violéncia..
«r,

que ,. rin:;grupo ,· destes estivese
·nientras'Se -producia a entrevist~ dentro da delegación, polo
éhl· re·q ueriu a Qreséncia das
forz~aS- polidais.
·
A fü.tervención da polici.a,
.segund-o aseguraron algµn8 dos
presentes, foi bastante · violenta .. .L~vou- a todos os-t-rab;alla...
.do.res á X.efatura, para logo ter
retído~ a cinco, e máis tarde
·ordenar o ingreso en prisión
d~- dpus deles. Xúlio: Vfilela
GiU'cía ,. e_ Enrique T~rireiro
Diáz foron encadeados e permaneceron perante . tres dias incómm:iicados. Na Xefatura
Superior de 'P-oliciá a'cusouse
aos-traballadores de resisténcia
e insultos á autoridade. Sen
emba~go,. , várias - das persoas
que estaban presenfüs no -momento da detención aseguraron que ninguén se comportou
· vi<?fentamente coa forza pública.

e

Unhas cuarenta persoas
xuntáronse o ·dia quince nas
oficinas do INEM, e plañtexaron encetar os encerros este
mesnio dia. Así o fixeron, e estiveron até a última hora da
tarde pechados, pero logo fo.
ron desaloxados pola policia.
Este primeiro dia foi un dos
máis tensos, pois as autoridades da oficina de emprego onde se encérraron "estaban un
pouco nerviosas". Deste xeito
comezou unha importante loita que pouco a pouco foi movilizando a mais xente e chamando a atención sóbor do
paro e da situación pola que
atravesan boa parte dos parados, ao menos na Coruña.

~==-.__

Perante estes dias sucedé1·onse mostras de solidaridade
cos detido~ e pediuse a sua inmediata liberdade, "ao. tempo
~~ que proseguiron ·os peches pag. ra ·presionar ás autoridades po~ los retrasos no pago do seg.uro
K .de desemprego. .:..

_JLL

LIBERDADE DOS DETIDOS

o seguro de desemprego, pero
d0 polos afectados. Comisións
terra, "porque do cqntrário
afoda non cobraron nengun
Obreiras tam_é n criticou--os reO pasado luns, vintedous,
non o fariamos, xa que aquz
mes.
trasos existentes no ·pago do
celebrouse unha asamblea de
sempre hai que temer follóns
- d e d esemprego nun h a
parados na AISS n-a q. ue se
des te tipo". Ambos traballaO desfase na tramitación
se guro
reunión
da
Comisión
Executiacordou
manifestarse contra
dores tamén afirmaron que as
dos pagos débese, segundo ~~~ do INEM~ -~~~ro- 1og·~. non "~. 9 !NE e chamar a todos os
autoridad~s españolas e ale- - fontes oficiais, · ao trastorno
-· ~
· causadó ·polos traspaso de ~~r- _,_=partic1pou "nds peches nen~nas·~·~~-. q~balladores en paro .a qué
manas prometéranHes que- .non
vicios ao INEM. Até 0 final do
'inovilizacióñs. De igual~j{eito, -.:, j;?~rti?i_pen nas manifestacións
atoparian nengun inconvenienano 1981 os pagos do seguro,' : váriós partidos políticos ·.é co~- ~·· ~ =~:q¡ovilizacións contra -este
te, porque todo estaba en· reAS RAZONS DA PROTESTA
de desemprego facíaos (:> '-'Jns~- JeetiVQS mostraron a ~smt so}i;:- _~-''abordo, sobre todo . nas que
gla. "Xa vimos o que nos patituto Nacional"' de Segl!-ridade -~daridade .c óa loita~dos par~ffos . . _· van .t er lugar o dia vintecinco,
sou. Chegamos , e retrasos nos
Os encerrados o primeiro
Social".
Sén ·-·embargo, todo ·- E_, .f_i?alment_e, p.od~~o_s~ ~ic~r
asi_. como pedir a solidaridade
cobros, retrasos nos papeleos,
dia - que logo foron o motor
·
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tres meses sen cobrar e tanto
_ xa tr-z~mos,,. ~·· _, . ~. _ ~. P :. . ~ · As Jorza$ d_a_ poh~~a per~D;-:r -;¡fectou a hsta que o Delegado
nós como as nasas f am ílias te.c9 te!11Pº ~~esenJ~r¡zo~!te~ t?'!-ª · -"'~te ~ ·maioíia ' dos,;dias:·que hou'J .~ti~ _ Tiaballo prometera, e tamMOITOS CASOS
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Coruña hai perta -: de tres mil -- 'As inici~is· -movlliz~ciOns do
cartas para ir diariamente á
:
.
. . ·
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deudan en conceptq das suas
bilidade e deben cumplir con · pensiÓns de seguro ·de· desem~
mesma situacló'n-, e, perante os. . za~·IS. ;; .~él_!ldO <~OIZ(!~ ?ª1<Qphc~~--; ~s . d_ous detidos: Deste xe1to .
ela. Nós só qúeremos xustícia
'-~~trarQfi; !!~:~eleg~~~on tie Tra- --~. entri;lS~ nu~ p~r,10do de es~~prego. ~o~ ·parte destes afecta- " días pa~do~)oqbQ enceiros·
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As histórfas que nos cont~- .tres me8es,> e só tinba . mino ria _ t~ . 4~ a~toi:~d~des . _ para esixir,.:-"- P~.· d~ ~-u~s c~~c~~?~a,,,.¡ra~~~~- _ z~ci?n.s que se ~mpezaran o
ron son vei:dadeiramente_dra.e.st~ pe~dente de cob~~ s~l:: ,_ unh-a inm;éd.iatif ~olución "ªº <_ ~~9~es que pr~t,e~~!ªº ~:n~rev!§.- · v~ntecmco e que. .se. celebramáticas. Asi,
tanto Alvaro · do ,dun'- niés. A ma.ioria ·x a: es;- ,: pr,Q.Melll.i.r:~~·iJlgunha~ · cen~r~is,+,.'__"vJ~a~~e . _'cole~ti~~aÚt~!!tf~..cl~~· ,· _~an. pur~nte_ tres d1as en tod,~
smafoais-'" ~olidarizáronse co . legado~ Este, Alfonso Vázquez . G~i-~a en -c?,ntra . do ANE
Meijid·e, como Luís Oteró, .di-·, taba ~ ~·obrando o paió, aÍnda
problema e .p ronto_. houbo diBlanco,. tiña concertada unha e, pola creac1?n .de -posto.s de
xéronnos que estiveron. traba~.' . que unha boa .P~t.e s~n trabaversas accións de apoio. A&í 'ª
conversación cos parados, pero
traballo en Gahza.
llando p_e rante vários anos ·en . Hadares que at~ hai pouc9
JNTG ·participou
loita· .e
non estaba disposto a recebifos
MARCO BREIXO
Alemá.nfa até"que po.r eiiferme- .tempo--estaban trabat.lando ~
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u.
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·
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todos
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a
permitir
.
d.ad~ tiver~n. que regresará sua . fáron despedido~. Tramitaron.
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O GALEGO DE
DARIO XOHAN CABANA
Meüs amigos de A Nosa Terra:

Constituéión e Ditadura
'

· A absolutización da lei destrue a derlJ.ocrácia, cando iso acontece
coa leí fundamental dun . estado, créas~ inconstitucionalidade. Por- "
~ que toda lei é un produto ;provisório que tenta de regular as relacións da povoación. Pero estas relacións son cambiantes e mesmo
conflitivas, o que afecta ~o correlato das leis.

Cando -unha maioria cal'q uera . impón as suas interpretacións in·
transixentemente, camio arrabuña nas conciéncias para coaccionar
actitudes de ·sumisión innecesárias e irritantes, tal procedimento corroe a democrácia e prepará-a: ditadura.

,.

En 1978 coa constitución do Estado promulgada, moita xente
pensou que es.t aba re~oJto. o. conflito das liberdades e asegurado· o
direito de li.bre expresión,. réunión·; ·asociación·, et'?. Pero ao sobreabondar as proibicións . g·~bernamentais1 as penalÍzacións legais coa
sublimación da Orde Pú6tica; :ao observar cómo certos Gobernadores inv'o caban imaxinárfos 'perigos de perturbación·desa orde -parece que suprema lei, suprema' 'instáncia e ·suprema deusa-_para proi· ·
bir v.g.. que a manifestación do dia da Pátria Galega circulara polo
Casco Vello de Santiago,1ou que o PSAN celebrase o Ap/ec al Puig,
ante tantas proibicións de imaxinários perigos, moitos .cidadáns p~
xéronse a. peñsar que a "panacea da constitución" ·só disimulaba a .
"panopla da represión". .
"· ·•
·al.

Unha constitución pode ser moi imperfecta; pode incluso dehegar alguns direitos inalieriáJ:>e.is, como a soberania das r1acións dentro dun e.s tado; aos cidadáns non selles pode pedir que asumán tal
constitución como definitiva, como sublime, como d.iviná. Pódeselles pedir que acaten as disposicións contra as que votaron; pero
non que voten en favor do que disinten. ¿E por qué pedir aos disidentes manifestacións de aplauso a unha constitución que conside· ·
ren incorrecta? l Por qué prodigar os actos de acatamento -con
formas tan preocupantes -como o xurame~to- de cidadáns que non
só asumen ' a democrácia senón que buscan formas · máis fondas,
máis reais, da soberania popular? ¿ Por qué, en Cámbio, non se
avanza máis na lexislación operativa que faga dunha vez desaparecer disposicións da ditadura franquista, auténticos atentados · con·
tra a liberdade e os dite.i tos humanos? ¿Por qué non se -a vanza na
liberdade ·real de expresión· que evidéncie os desexos dos povos, que
permita sacar á luz as arelas dos oprimidos, dos que carecen de voz
parlamentária, pero que están aí, que viyen .no país e sofren discriminación~~ que non conseguen nen meios de subsiténcia, nen a satosfaccióti de erguer námastro a sua bandefra de singularidade?
A "clase política parlameotária" pretende alimentar con reveréncias á constitución o valeiro da-sua_impoténcia para xenerar ri.queza, inspirar confianza e esixir liberdade. E asi esta clase poi ític~ cada vez representa a menos, por moito que en 1979 lles sacase
uns votos aos que queren, buscan e necesitan a democrácia real.

Que Darío Xohán Cabana reconheza que galeg~ e portugues som
linguas irmás é um sintoma de que
já ñom as tem todas consigo, pois
fai ~em po,uc9 opinava _que galega
e Portugues eram _pouco menos que
nemigos irreconci 1iáveisl !
Pero contradiz-se; já que logo. Si
galego e portugues som irmaos, CO·
mo. é que ele escreve ó galego com
ortógraf (a "cas~elJana".?
1

~

Para mim'-hom ha duda de que
som a mesma lingua. Por tanto tenhem que escréverse como tal unidade linguistica. Mas .si voce. eré que
galego é diferente, pero irmaos. E
por outra parte ·o -espanhol tem menos que ver com Q galego do que
tem o· Portuguas., como é que escreve -e volto á carrega- voce o galega com grafía castelhana? Nom o ·
entendo!

que

Ademais
culpa ternos nós d~
que os portugue·~es falem o galego
modernizado? Já quixeram os catalaes, bascos, bretoes, escoceses etc.
terem a sorte de que a súa lingua foram tambem idioma oficial de varios;estados ~oberanosl
Pero clarn! o sr. Darío é mui necio para compre_n der estq; um ilustrisimo "escribidor" de .. malor poemas nom debe mezclarse com os
"imperialist~s" m~lbados de -Portu9a111111111
.
Onte comentava eu o seu artigo
com .um amigo e sabe o que me respostou? ~~ .. este home é muí sospei-

exe~·pÍbs ·' persó~I izados en V_ilar
Ponte e Castelao. Rotundo!! Utilizando, supoño, a Ponte da Verea
Vella, ~alta xa á política USA en
Latinoamérica, pasa por Mao e aterriza nos ·"berros -hitéricos de Reagan", seguindo cunha série de consi- .
deracións f.ilosófico~históricas de t~I
calibre que·, cando llo lia, fixo que a
miña abo~ me cortase cun "Ai, cala ·
por Dios!".
Por se non fora dabondo, remata
cunha conclusión-moralexa, pretendendo . pechar un suposto siloxism~,
que' non é máis que un sofisma, pois
. a· conexión entre as_ h~pót~ses e a te~
se é puramente imaxinária ..'
Lembro agora as teorizacións do
Profesor T aboada (un dos nasos
"cerebros emigrados", ho~e na University . of · .Kamion Mathame), nas
que rexeitaba a utilización de cit~!::
nun Editorial, a non ser que fose estritamente. necesário, e vindo, en
todo caso, sempre, moi a conto,
premisas que evidentemente non
cumple a de Mao, co agravante de
que aquí se utiliza como "contraci-

ta".
Todo isto non deixa de ser unha
opinión miña, supoño que discutíbel. Decidinme a mandárvola vendo
a positiva evolución que ven sufrindo a Revista, ~a que vos debe interesar coñecer o que pensamos os
leitores.
Seguide neste camiño, señores,
para que A Nasa Terra chegue a ser
o Periódico Galega Semana_! que o
País necesita.
Pepe Haz Rifón
·Macfrid

toso; el~ . que tan(o fa/a do Nouro de
Lisboa" é o primeiro em ser dudoso
do · ouro áe Madrid. Sablas que numhá epoca escreveu loubanzas a
Franco?'~:·

J osé Ramón Rodríguez Fernández

Hai outro momento dos contos
de Lewis Carroll que convém a. tua
teima; ~ o _ episódio de HumptyDumpty, o ovo que ia fazendo-se
cada vez maior e mais humano. "Esta conversa está a desenvolver-se
com excesiva rapidez" (dizia 0
ovo): "Volvamos ao penúltimo que
dixemos".- "Temo que já nom me
lembro exactamente de qué se tratava" - sinalou Alícia. E asim decorrem os "nosos" diálogos, veloz- ·
mente, sem memória nem da história nem do dita polo outro, como
entre xordos incorrigíveis. Conti nuaremo-los nesta minha carta?:
1) Os argumentQs lingüísticos estám todos da nosa parte; nom os te·
memos. Precisamente os arredistas
tenhem de sair da lingüística para
"atapar" (que nom achar) argumen·
tos ao seu. E que fam? Topando da·
qui e dalá, um crioulo (crio llo) ,
quase perfeito.

2) O lusismo, tal como o expós, é
algo que talvez exista no teu inte. lecto. Contado, e sinto-o por ti, é
muito mais lusista Castelao do que
a maioria dos reintegracion istas:
Rele Sempre en Ga/iza.

3) _ Explica~me por que o poder
espanhol está a impor a normativa
ortográfica "arredista", que dis.

Nom · 1he servirá muito melhor do
que a reintegracionista para acabar
co galega? Daquela, o reintegracio·
nismo nom está tam afastado do galega vivo ... Di-lhe-lo aos do 1LG .
4)

AO AMIGO, PREZAD-0 ,
DARIO XOHAN.

Madrid

ACOTACIONS
EDITORIALIZANTES

Lim o teu longo "espich" e vejo
que · tamén os an tilusistas som, a pesar de amigos, "abondo liosos". Oír
rei,che, antes de nada, que nom
convinha ao tema o conto de Pinocchio, senóm os de Lewis Carrol,

Amigos de "A ~osa Terra";

Aventuras de Alícia no Pals Mara. vilhoso e A través do espelho: Oua-

Eu non son (convén decilo por se
metemos a pata) . un experto en temas periodísticos, mais a própria
ciéncia do sentido comun faime
pensar que o Editor,ial do N.º 176

potente ou impotente? Nom che
parece que p~ra tal rato nom se necesitava tal monte? Deixemos 0 tema político, do que che dirá mais e
melhor L~pez-Suevos. ·

se afogas nas tuas próprias bágoas,
amigo Dario Xoán; e seria grave.
Exiges· o poder para a 1íngua ("compañera del imperio" Nebrixa dixit)
e quedas no arredismo lingüístico,

Nom publicamos quase nada
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Supoño que un Editorial ten ,que
vir senda unha ·a nálise dalgun tema
de actualidade, facendo interpretación e sacando conclusións que, na
· sua forma e/ou fondo diferénciano ·
do tratamento dado ao mesmo
tema noutra calquera das seccións.'
lCál é ~ téma· eixo do Edito'rial
. de marra~?: lA persoalidade cinematográfica de Reagan ....? lA polí'"
tica exterior USA ... ? lCentroaméri~
ca ... ? ..• Son 'todos eles e· neng_un.
Empe.z a falando' da sensibilié:lade
do nacionalismo g~lego frente ás correntes internacionais, · pero noh
cont~f.lto coa demostraci.ó n que xa
fix~a disto P-ero Grullo~ o autor
pretende perfecionala con dous
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5) Para a tua informa«i;:óm, repa-

en S
Com

sa Prosa galega, 3: Encontrarás textos galegos que utíl izam LH e NH;
nom atoparás nem acharás textos
que empreguem sistematicamente
LL e Ñ. Defendo esta tese numha
comunica~óm
Sociedade Españo·
la de Lingüística (sem publicar) e
baseo-me na tese de doutoramento
de D. Ramón Lorenzo, "arredista"
ilustre.'

a

A.G. Hdez.

- "Nacionaiismo e internacionalis-

esta sección en ca'lquer periódico,
vendo corrobo.r:adá . ¡{ miña opinión
de · qt.:Je. é -a parte máis defectuosa de
todos os números.," .., ·

Olla1
tanto,
autónt
acontt

nem em jornais, nem em revistas
nem em 1ivro por umha razó m singe la: O reíntegracionismo está vetado tamém por estes "poderes".
Mais · trabalho para a tua ex plica9óm ...

mo"- é· a _antítése do qÚe debe ser
f.(..\: .. -:.

o

XUNT¡\ UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Dia 26 de febreiro ás doce horas en primeira convocatória e o
sábado· 27 á mesmá hora, en segunda, no local social.
1

ORDEN DO DIA

1.- Leitura e aprobación, se procede, da acta anterior.
2.- Información sobre a marcha da empresa.
.
.
3.- Aprobación do balance dó 1981 e designación de censores de c<mtas.
4.- Tran~feréhcias d~' accións a novos accionistas, prévia r~
núnc.ia ,temporal ao direito preferente dos sócios, se procede.
· 5 .- C~laboración en novos proxectos editoriais.
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Ollando os procesos que se están a desenrolar dentro de todas as forzas políticas galegas (ou non
Logo virian as ~declaracións dé
Esquerda Galega, organizatanto, pero con implantación _aqui) e conxugándoos coa marcha que levan as institucións · ,
Arias Salgado dicindo que non
ción que naceu das ,cinzas do
autonómicas, coas alianzas e posicionamentos que se están a prod1:1cir arredor delas; cos
se pódia-descartar un goberno
POG inmediatamente antes do
acontecimentos políticos acaecidos nos últimos dias e máis cos que estári previstos nos próximos,
de coalición despois-das próxiproceso eleitoral que remataria
pódese observar a aparición dunha certa redefinición _!los campos políticos, mi tánto esvaídos
mas eleiciéms, de coalicj6n co
o pasado 20 d outubro, que
despois da última confrontación electoral e dos procesos que a rodearon. Pódese apreciar, ao
PSOE, é de supoñer,_xa se ve .. consiguen un díputado e que
m'esmo tempo, unha certa recuperación de forzas políticas que quedaron un tant.o esfareladas do ·
que con AP lle . poderia pasar
parece estar a acadar certa inproceso eleitoral.
.
·
·
·como ao rato co gato. E potrodución nalguns sectores da
Dentro do que son as forzas
síbel que, co que pase en Annosa sociedadé, ten previsto
maioritárias no Parlamento
celebrar o seu primeiro congredalucia, se complete a estratéGalega, AP parece non ter acaso para o mes de xuño como
xia que estes partidos-estatais
dad o o éxito que agardaba no
van utilizar nas próximas elei- ·xa se informaba a semana pacamiño de conseguir a Maio·sada e · haberá , ~ ue agardar
cións xeraiS.
ria Natural da que· ela seria a
·acóntecimentos para ver o
:REMODELACION
condutora, UCD parece ter en~umbo que este grupo -pode t.oNO NACIONALISMO
trado nun certo proceso de remar.
r
cuperación e que se está orga.Tanto PG como PCG, os
Pola sua banda, as forzas n.a- ..
nizando de cara ás próximas
_··d9u&
_partidos que máis claradonalistas
qúe
tan
pouco
coeeleicións, por moi lonxanas
mente
derrotados .saíron das
sionadas se presentaron á úl-que estas parezari aínda. O
·
eleicións
ao- Parlamento Autotima confrontación eleitoral e
PSOE, pala sua banda, celebra
nómico
acaa.
a:ndo"Yún represen•
que tan desartelladas sairqn
o seu congreso a nivel galego o
tadól).,
un
tanto
de rebote, e
dela, están vivindo na actualipróximo fin de sem~na e del
,
quedando.
o-utro
fóra
do ·abano
dade un fondo proceso de_
non cabe agardar nengunha
,..~parlamentário
o
outro,
parereestruturación ·e n canto ás or..
novedade, se non que se con"ter
q
m:?dado
arrombados
e
--cen
gaizacións e de remodelación
firme a posición forte que denen canto ás suas conexións -e non é doado pronosticarlles
tro del ostenta a liña oficialista
aos seus campos. Todo - este ~ unha recuperación.
representada por Francisco
m~vimento reqovador atópase
Vázquez.-en
proceso e -quizais mereza , O PARLAMENTO
0 nacionalismo, pola sua
E A CAPIT ALIDADE
Ca Iros
unha ·análise máis-polo miúdo
banda, parece ter entrado nun '
"Maioria Natural,.',. non mar~
como arma arroxadiza contra
A todo isto, o Parlamento
que aínda háberia que ~bor~
proceso de reorganización, rechaba,
que
non
fo.ra
'máis
que
as
máis
reivindicativas,
e
máis
autonómico
segue aída estan-dar.
considerando a estruturación
un
furacán
pasaxeiro,
que
o
problemáticas
para
el,
de
Euscado
e
non
hai
demasiados inque o viñeira caracterizando
resto
·
do
Estado
non
era
ÍgualCoÍnpre
si.pal.
a
r
os
feitos
m
díc_
i
ós
sérios
de
qüe
vaia entrar
kadi
e
Catalunya,
outra,
que
durante os últimos anos. As
que
Galiza,
que,
xa
verian
en
·
máis
importantes
desa
re'~rga·
'en
funcionamento
moi axiña
UCD
parece
ter
decidido
concrises padecidas pola case totaAndalucia.:.
nización
e
que,
Porque
"OS
centrisprecisamente,
élad9
qHe
a
Alianza
Popul_
ar inxurar
o
perigo
de
desaparición
lidade destas forzas e máiS os
se
poden
facer
coincidfr
con
t~résándolle
.QOñe~
.
ep
marcha
tas
comezaron
a
apar_
e
cer
máis
que lle viña pola dereita, repreresultados obtidos nas pasadas
reconfortados e seguros. O seu -.·procesos congre.suais qu~,"tod~~s , .a 1 1S-untan sen corihois parlasentado -pala chamada "Maioeleicións están na base destes
presidente de Pontevedra xa se
ria Natural" e reafirmarse co~stas 'organizacións -.veñen de
mentários e a
que ten o
procesos e son os pontos de repartid-0
cara
ás
próximas
mo
atrevia
a
facer
declaracións
_
e
xpe.rimentar~
Óu
.
teñen
ho
ho·
-~
controi
da
Cámara
por meio
feréncia para entender o fondo
eleicións,
aínda
que
sexa
a
cosreafirmándose
no
.
"centrorizonte
próximo.
·
·
-·de
Rosón,
nonlle
interesaba
significado dos movimentos
ta de non descartar unha alian- centro" o domingo e esta se· ta:nipouco que este funcionara
congresuais e remodeladores
En primefro lugar compre ántes de ter solucionados os
za
conxuntural co PSOE. O _ mana deciden cal vai ser ·a esaos que estas forzas nos están
salientar o· relativo cámbio na seos problemas inte~.nos.
que si parece estar claro, _tatratéxia que ·van seguir · nos
facend o asistir.
actuación política inmediata, -e
mén,
é
que
estan
dispostos,
toseus
traballo~
no
Parlamento
e
O pasado venres tiña lugar
~~de cara a outras organizacións '"' ~ ue todos os xeitos-, unha
o
milagre
que
poden
facer
para
dos
eles,
a
seguir
a
utilizar
Gaen Santiago a constitución da
-nacionalistas, , _q ue ·supuxo ú
poñeo en marcha. As declarav~z que a situación . dos. c~n
liza como coello de índias poComisión Mixta de Transferéncongreso recentemente -.cele:
triStas par.ece terse comezacións,
menos
triunfalistas
que
litico,
como
campo
de
probas
cias, formada por representanbrado
pola
UPG
e
que
tivo
-do
a aclarar, , que . xa teñeñ
as
de
hai
unhas
semanas,
realionde ensaiar alianzas e estrates do goberno central e mais
continuación
no
da
Central
elexid.o para o grupo
portavoz
zadas
por
Fraga
e
máis
outros
téxias eleitoráis.
dos autonómicos e que será a
-Nacionalista
INTG
onde
ca·e que parece
parlameiitário
membros do seu partido, des- .
que entenda nos poderes que
O ministro suarista do gabi- pois de teren rematado o conllaron
definitlvamen.
t
e
.
as
d
uas
que recobran a ac.tividade co-_
se transfiran desde a adminisnete de Calvo Sotelo, que leva greso que veñen de celebrar,
posturas básicas e máiS ou memo forza -política, non seria de
tración central á Xunta.
a carteira da Administración serian tamén un síntoma de . nos enfrentadas que conviven
estrañar
q~e logo comezaran a
Toda a semana pasada éstiTerritorial e que asisteu, co- que a idea política que lfder
hoxe . no sfodicato, que," por
ouvirse
voces
políticas con cervera inzada de tiras e afloxas
mo é sabido á constitución aliancista proclamara despois
outra -parte, é posíbeF que si- - to poder, reclamando a posta
entre UCD, e PSOE por unha
da ComiSión Mixta declarou do seu triunfo en Galiza,
gan a producir movimentos inen funcionamento da cámara
banda e AP por outra por ver
aos periodistas que Galiza fa
ternos nos pfoximos meses.
automática. Claro que, para
"Gran
Dereita"
xa
non
as
ten
_, ...
quen ia formar parte desa co....,,
asumir n un ano as mesmas ·todas con sigo, e que-a proposiso, primeiro habera que saber
misión en representación das
Poi~ sua banda, o ¡lSG-tóp!1transfe~éncias que a Euskadi e
..
cal v~i ·ser ~ ~é das .institucións
ta
que
arrasara
despachos
de
·
)
},
institucións da autónomia gase en · período ·prec'ohgresuhl
Catalunya lle levara dous e Directores Xerais e incluso es'
a.
utonómicas; a Xuntá ~ aínda
lega. Os primeiros sostiñan
pero non é probábel que do
máis conqueril; o que se pode
· non deu sin~is de ter elabora-:' ·
caños de l>arlamentários, como
que a representación tiña que
seu congreso, que· terá lugar os
interpretar como que, ao non
. do o informe que ven promeun
c~balo
.
d~
Atila
eleitoral,
essair do Parlamento e os segunprósimÓs 19, 20 e 21 de-mar-·
ter Galiza un ·gobetno autóno- - taba · quedando no que realtendo desde a sua formación e
dos que da Xunta. A última
zo sallan .directrices sustandalmo nacionali_sta, como ... pasa
a
administración central. non
mente
é,
voltos
os
aliancistas,á
hora, os aliancistas ofrecéronnas outras duas comunidades, ·realidade; quizais despoi$ de _mente diferentes das que ultiest~
disposta a.ceihar os cartos
lles dous postos a UCD e un
inamente ven seguindo. vai ser obsecto dun trato espepara
a adquisición dé-·edifício
teren
dado
unhs
cantos
mitins
ao PSOE; a oferta era rexeitacial xa que o Goberno central
mentras
non se saiba en que cien
Andalucia
.
. da e, polo tanto, a Xunta,
Asemade, as orientacións ás
non pode desperdiciar a baza
dade.
vai
estar encravado defiAlianza Popular, quedaban sós
que antes nos referíamos ao
Dicíamos hai ·unha semana
exemplificadora que isto sunitivamente
Parlamento. A
na citada comisión . . falar do ~ongreso da UPG te- todo is~o, oalgun
nesta mesr.na páxfoa que
pón. ,
e máis ··pso~, a_ndaban, m(\is .. ñeri producido un movimento meio de co_municación,poderosoUTI LIZAR A XUNTA
quizais.
Pero, ao mesi;no·:. tempo, o
r.
constituínte de cara a creación
ou . menos: a :p~rtir u.n piñón,
. PERO ALONXARSE DELA
apurado
por
determinadas
.
ministro · de Administración
no que s~ refire__ aos-,traballos . do que s~rá o Frente .Pahióti'.'
pres1ons,
comezou
a
romper
Territorial
parece
·
c
o'fuo
se
Hes
Despois da constitución da
D:á: ponéncia que ' elaborou o -co no que · parece que :V:an ter ..
lanzas en favor dunha cidade
viñera 'traer un balón ·de osíxe- anteproxecto de Reglamento :cabida diversas correntes de
citada Comisión Mixta duas
cuxos amigos veñen coniedin'
cousas parecen ter quedado
no ao~, deica entón, degolados
opinión nacionalistas e' que vipófo
s~ · ha'te}3::ir traballo
d
o con ela desde que se soupo
dabondo claras; unha, que o
no, Parfaménfu ·, Oal~go;'·' pois
membros da UCD galega; manrá ·representada unha alternaque
a autonomía ia ter instituGoberno de Madrid parece es- · tivo algunha xunta·n~cr ·cos seus
ben, -'á -~f)ra de rexeitar a: sua .ti va in ter clasista semellante á
cións.
tar disposto a utilizar á admicorrelixionários e debeulles diparticipa:ción . na Comisión
que figura nos plantexamentos
. nistración autonómica . g~lega -cer qqe, aló por Madrid, iso da
.
L. L
teóricos da AN;:PG.
Mixta fixérono tamén de par.
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Entrevista con Xosé Manuel Beiras
Era dirixente do PSG, catedrático de Estrutura Económica da Unive·rsidiid'é de Sántiago; un·.dos ·
mais lúcidos teóricos do .nacionalismo e, despois dos procesos eleitoráis do 77, desaparec'era da .
escea pública envolto nunha chea d_e prqblemas pers.nais~
Permaneceu ,todos estes arJos no. silérício -e e( mésmo di que non lle desexa ·a nirzguén o que pasbu.
Ch~gou a haber moitos que temeron,.pola su{l recüperación pero ésta parece ter chegado felizm-erite
e, nunha asamblea celebra.da o pf1sc,{do dia _16 n'1 Faculdade de Económicas de Santiago, era elexido
decano polos votos ·de máis. de seisc_entos alumnos, unha boa parte dos cales non o coñecia nen
asistira nunca ás suas clases .. A favor do seu;opoñente votaba.n poucos mais de vinte.
Voltou a entrar na actividade pública e di seguirse considerando un "P.exego" aínda que non milite
no PSG. D_i moitas máis cousa_s sobór de si, da universidade, dos alumnos ...
--:-Cando por Santiago comezou a
barallarse a posibilidade de' que
·h oubera un cámbio.de decano en
Económicas, oseu .nome
empezou inmediatamente a_soar
como posíbel candidato. ~ sabido
que, por ser un dos membros máis
antíguos do claustro da faculdade,
tiña moitas posibilidades de. sall: ·.
elexido. De todos' os xeitÓs, l~go
veuse que a ·c ousa non estaba tan
'ciar?-.
¿po'deria coptarno,s <¡:orno foi o proceso que conduceu á su'a
eleición como decano~ qué grupos
de dentro da faculdade foron os
que o apoiaron?
A causa coinezou cand~ eu s~u
pen. persoalmente que Xaim·e Lombardero renunciara. Fíxen; lago,
unha análise de qué situación se podia dar a continuación; perisei as
posibilidades alternativas que habia
e <lecateime de que eran ben poucas
dada _a escasez de· numerários con
categoria de catedrático ou de ·agregado, que son os que poden 'acceder
ao decanato. Por riba, os que había,
non podían optar ao ·cargo debido
aos compromisos prévios que xa ~i
ñan cada ún. Ao remate, visto que
Xaime Lombardero, diIJ!itia,. ~r~~:ul
taba que quedábamos como posíbeis aspirantes ao decanato Abel
Caballero e máis eu. Diante da .bi:
po'tese de que Abel Caballero poidera sair elexido, babia' persoás disconformes coa sua ideoloxia · e traxectória, que facian a análise de que
era mellor d~ixar que saira elexido e
que se q'ueimara e que, entón, pasado un certo tempo, xa se presenta-·
ria unha alternativa. A miña análise
· era' distinta ~ e partia de crer que se
,. Abel Caballero saia elexido, non se
ia queimar porque ia •ter detrás un
partido forte e poderoso, o PSOE;
que, adeinais, ia ter unha connivéncia con UCD,svia 'Juan Quintás; e que indu.so ia contar, no seu entor. no, con persoas militantes ou ex.:militarites do PCG, co cal se .formaría
uriha amalgama que podía ser moi
forte e terríbeI dabondo; e asi o dixen. Djxenllo a xentes da Faculcl.ade, fundamentalmente PNNs.; xente hetero.xénea pero caracterizada
por ser reivindicativa; nacionalistas
~e esquerd·a boa· parte deles, e propúxeniles ·que,_ <liante destá. situación, podíamos pensar en presentar
unha alternativa.
O ·plantexamento que fixeh foi
propoñei; que este grupo se xuntara,
matinara sobar da situación e elaborara unha alternativa para a faculdade, que ma pasaran a min para eu
poder decidir se con ela me podía
presentar á eleición de decano. Esa
·;:i;lternativa serfa logo presentada
· diaiite da Xunta da Faculdade que
fara 'decidir sobar da sucesión no
.-- Decanato e presentada unha persoa
que a asumía.
· ~En

qué ponte interviu 0
.
posiciÓnamento do alumnado?

.·'

d'a, insistíase en q1;1e estaba moi d·es- ·
politÍ'zado"" é _por - ~1,1rra, estes ~fom
'nó's · ;~Q,p:i~anse · na c:.oxuntura·~ de ~..
..~. que .:9s..se.i~'..repres<!:r:ítantes j;iue te_ñep:_ ·._.,
.-_. na: -xünta -de :faculqad~ ·xa· remata-· ·
"ran··n s~u map.dato-, hal;?ia que r_eele.- iilo~;se.:1sl:o Coincid!a.co_procdo de
\.:.e novfoió'.rt :.. do Deeariato·. ·Nese · :in-~
< ~re, '. Íin:iilf~misió~ do-s r~pre2enra-n
::; t€S ~Á'éiJc~ f~la:r COI~migo. _A s~Íd~ ·que .
quedabi_n'e_se intre era qti<~' ª A~ar:n::'
blea- cle' Faculdade elexira uns re-·
p~eseiita-~tés con mandato iiaborid;
:"·.para al:¡ói.:_9ar o proceso eleiteral n9
>tqt:i~ xi~stab'amos metidos. A _tod.oistó, ·miña actuáciqn leveina éon : :. i eé·ato,.n9n por nada, senó.n pórque
me pareda o máis axeitadó": ·

escéptico

·'ª

Eu coidaba que era . unha
persea esquecida, -queimada·
'! que os estudantes non co'·
ñecian.
,.

dáde.
¿cqmo se ex-plica· que no médio do
' mar de despolitización e desencanto
que parece existir surxira; de
repent~, un movimento taD grande
darredor da eleición dun decano da
que, supostamente, os esttidantes . _
terian que ~er pasado?

Agora, o que si creo é que o difícil
é manter e incluso convertir nunha
práctica usual, a participación política do alumnado nos problemas da
universidade, e coido que o que si é
moi perigoso é tratar de manipulalo
para cuestiéns que, aínda senda ~o
líticas, estean excesivamente ideoloxizadas ou sexan clarí~imamente
extrauniversitárias, mentras que os
temas estritámente universitários
quedan arrombados.

Os estud.a ntes convocaron a sua
asambl~a p~ra o luns e eu agardaba
que ese mesm.o dia me fora presentada a alternativa de que antes fa·Eu non estou nada dacórdo con
lara; facerlle as miñas enmendas,
esta
ariálise, o tópico de que os esse procedían, e que f~ra presentada
tudantes
a~i:u~Ís son pasotas, eu
na Xuhta de _ Faculdade . .(\ todo
non o admito_ ~ - coido que o acon.te~
isto, houbo unha xuiitanza informal
cido nas asambleas do luns e o marentre numerários, ca'.tedráticos e
tes na ~ Faculdade de ·Económicas,
agregados, convocada por un del:es,
asi o atestíguan. Coido que o proe nela faloµse das ~a-ndidaturas que
bléma é completamente distinto de
Os estu-dantes non son pasoian ser presentadas a eleición; nesta
como
se
·ad·
o
ita
plantexar;
os
~stu
tas,
pero moitos sinten noxuntanza Abel Caballero defineu a
dantes non son pasotas, os estudansua postura, diclndo que se ia prexo.
tes están, nuñha gran maioria, desentar e ·eu defirtin a miña ·no senso
senq.ntados ou me;smo, nalgun ca. de ·que_estaba á espreita dalguhhas
En cámbio, tratar de manter a
so,
teñen noxo de. cómo se está a
xestión's para decidirme. participación
dos alumnos na vida
tanto
no
eidesenvolver
a
política,
Cdebrouse a asamblea de estupolítica.
_
dun
xeito
completamente
do
universitário
como
no
plano
xedantes e aconteceu a intervención,
normal e constante, non é causa
ral. absolutamente fóra de lugar, de Midunha soia asamblea senón que é
guel Cancio, que interveu nesa
Se se parte da análise . de que os
algo
máis complicado porque requiasamblea sen ser estudante e sen,
estudantes ·están despolitizados ou . re, ademais. algo que para o univerque os profe sores estiveran invitade que son paso tas, adóptase unha
sitário é esencial que é combinar a
dos; el; pola sua _conta e risco , fo i
postura de escepticismo con resparticipación directa coa represená asamDlea, non se limitou a ser especto da capacidade de movilizatativa. Estes. si que· son problemas
' pectador~ e ademais, provocou que
ción do estudantado e cóidase que
_q ue están aí pero que se poden so- ·o plantexamento que tiñan feíto os.
o
que hai que facer é educalo polílUcionar desde o momento en que
representantes estudantís, no senso
ticamente
desde
arriba;
iso
conduadopte ~nha actitude, non pase
de que ali se elexiran outros novos
ce, evideRtemente, . a adoptar posternal.
ista· por un lado, non escépti' que poid'e ran participar na ·eleición •.!--turas moderadas, tímidas ou escépéa polo outro; sim p~emente facendo
de decano, non fara adiante e que
·ticas: e ·reforza o circÚito do preque o alumno asuma o seu papel
se provo'cara a convocatória dunha
tendido pasotismo ·e da de~politi
político dentro da universidade e
asambka ~a que os candidatos ·ao
zación. Houbo persoas dabondo,
faga a apredizaxe qué teña que faDecanato ·defenderan os séus proinclúso de esquérdas; que astra últicer.
. gramas. Esta intervención de Miguel
ma hora, poi: razóns de amistad e ou
Cancio precipitou as causas nunha
..J
dirección moi distinta a que eu tiña . persoais, advertíronme de que esta
¿Non coida que vostede xogou cun
faculdade era moi distinta a aquela
prevista; no plano estritamente perpouco de-avantaxe ao enfrentarse
de hai cinco anos ~ que eu coñecesoal· resultábame un pouco arriscacon Abel Caballero <liante da
ra; de que o alumnado estaba desdo presentarme <liante dunha asamasamblea, tendo en ·c onta que
politizado, de- que plantexamentos
. blea :porque eu aínda estaba lendo a
VQStede foi un poiítico coñecidó,'
que _daquela '" podian !'Ilovilizar; á
alternat)va que fora elaborada para
un teórico do nacionalismo que,
· qúe mé·presehtara con ela. ·
xente, hoxe non ·a f~riaA ou mesmo
ádemais; levaba vádos anos sen
A-intervénción de Miguel Candio · terían efectos ·. contrá:producentes;
sofrir o desgaste que supón dar
resi:l.lta;J' ademais,- curiosa porque,
clases; que, ·fobór
todo para ·os
de que determinada terminoloxía
pó'r:unha banda, poñia en dúb1da a
ali.minos m·áis novos, Beiras era un ·
tamé.n poCleríá prodúéir · ~f~ct~s
~.,._
~
miffa <:'b tpacidade e preocU.pábase
' mito mentras ·cab'ailero era un
contrarios.· ,ao~ que,, s_e ,pJ;.e;tendjan ... ....
·po'la mlña . situación de cónvalecén- ,
profesor' qu'e daba tóélos os dias
E~ agrad~~.in ·rni~t~: P.;~ .c ~ñsepo:: 'pe
' ciá; piif · outra; provocaba a· miña
·clases cd pr~saico e· problerriático
r_o, so_n 'como · son,<teño. yrµha, visjón ~'. que isto polda_result~? . 1
participáción <liante dunha asam~}
~ r
do.'
alumnad,o,..!dQs prnb!em.as . e di.,.
blea_ de estudantes. lsto, ademais,
im,pedia -a discusión que tería que
.xen na asamb_lea o que ~~oid_€i que
Con respectq a iso a mina visión
, ter lugar no seo da Xunta de Faculdebia dicer e adopt'€Í ·a. postura que
é a seg~i~te:· en primeiró'ifugar, eu
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A situación do alumnado era moi
complicada porque, por unha ban-

coidei que debía adoptar, e o resultado foi absolu!amente positivo.
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non me consideraba nengunha figu~a mítica nen nada polo estilo;
c01daba que era unha persoa relativamente csquecida da que .se sabia
que escribira libros e que en tempos
fara alguén relativamente relevante
dentro da vida da Faculdade e dentro da vida política pero que era, un
pouco, unha persoa esquecida, queimada e que, de feito, os estudantes
non coñecian. En segundo lugar, 0
feito de que eu levara os anos que
fosen sen dar clase e sen estar en
contacto co alumnado no plano docente, no canto de ser una avantaxe
era un inconveniente xa que eu non
considero que a docéncia queime se
se é un bon profesional; todo o contrário, estreita os lazos entre o profesor e rnáis o alumno cando as cou·
sas discurren con normalidade. Polo
tanto, iso seria un handicap contra
min; agora ben, se o outro candidato resulta que, co xeito de levar a
docéncia, tiña queimado ao alumnado (causa que é unha mera hipótese
e non digo que fose así) isto non
deixa de ser unha anomalia.
Finalmente, o que fose un teórico do nacionalismo, que o alu mnado soupera, por referéncias, que era
ou o que se qu~ira dicer; o feíto de
que eu aparecera tan nidiamente de·
finido como nacionalista e socialista, só se poderia dicer que seria
unha avantaxe na hipótese de que o
nacionalismo e o socialismo tiveran
o apoio da maioria do alumnado,
pero as análises políticas que se fan
n~ste país parten de todo o contrário; parten de dicer que o nacionalismo está en crise, de que ser nacionalista é ser equiparado a indivíduo
sectário, demagogo, fóra da realídade, non sensato para a política e,
polo tanto, os alumnos terian que
votar todo o contrário. De xeito
que eu arrisqueime a xogar claro
coa baza de que era nacionalista e
socialista ¿que isa provocou un revulsivo no estudántado e que volcou o seu , apbio á miña candidatura? pois iso, en todo caso, o que
terá que poñer en cuestión son as
análises que se fan de cáles son as
posibilidades do nacionalismo .e
máis do socialismo como ideolox1a
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Entrevista con Xosé Manue.l Beiras
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A miña postura o que vai,ser, si,
é a d~ dar canle a actitudes de"constante iniciativa e de ir por <liante
dos acontecimentos.

e como actitude olítica entre o
alumnado universitario e tomar en
consideración en qué medida as actitudes que poden haber de rexeitamento ou prevención frente a socialistas e nacionalistas pode ser debido, ao mellar, a erros tácticos, a
caracteres personais etc.; todo iso
conxúgase e entón haberá que tirar
os resultados, as consecuéncias ou
as conclusións que veñan ao caso. O
que si coido é que as asambleas éstas o que poñen en cuestión son
unha série de tópicos que se viñan
manexando sabor do carácter do estudantado.

Non son iluso nen utopista,
pero tampouco pesimista
nen escéptico.
Xa como decano -a non ser que
surxan problemas improbábeisWál é a sua visión dos problemas
da Faculdade de Económicas?

posicións de fondo que permiten
levar adiante un traballo político
creativo perdéndonos no laberinto
da práctica política cotián como está a ocurrir na práctica política do
Estado Español e tamén a nivel galega. Neste terreo o qué compre ter
moi claro é que o decano non é
máis que a .cabeza visíbel do executivo da Faculdade e que, polo tanto, detrás ten que haber os órganos
soberanos que d_e an unha base de
apoio que garanticen que as decisións do decano non respondan a
apreciacións persoais senón a todo
un proceso de decisión e a unha corrente de opinión máis ou menos
importante e relevante dentro da
Faculdade nas duas esferas básicas,
alumnado e profesorado.
Logo está o plano da xestión; aí
compre, por unha banda, un critério de participación democrática e,
por outra, unha idea de· pragmatismo e eficácia.
Hai unha série de persoas que
poden ser moi eficaces e honestas e
que, polo tanto, hai que invitar a
participar na xestión evitando que
se estableza dentro da Faculdade
unha práctica de conflito e de enfrentamento sistemático e persoal.
Ca.ido que hai que establecer os
vencellos necesários entre os órganos de goberno e entre éstas e os estaentos soberanos, alumnado, profesorado e persoal non docente e
que compre implica:los directamente nesta xestión para facela máis
democrática e .fluí da nun país como
o noso onde tan viciada está.

Con problemas da Faculdade, o
primeiro que fago é enxertalo no
contexto, tanto no da Universidade
Galega como no da Universidade a
nivel do Estado Español e logo,
nunha segunda instáncia, no contexto político globalmente. En segundo lugar, no que se refire aos
prqblemas da Faculdade, situada
dentro <leste contexto, eu .distinto
dous planos: primeiro, o que son os
problemas cardináis dunha política
para a Faculdade de Ciéncias Económicas e, polo tanto, implica a posición política ante o feito universitário galego e do Estado Español; e
¿cál vai ser, lpgo, a liña básica que
segundo, o que son os problemas esvostede vai seguir e· a sua política
. tritamente de Xesiión da Faculdaao-fren~e da F~.uldade_? ,
de.
Nese plan9,. os problemas básicos
. No primeiro plano, o das liñas ·
son os segµintes; en primeiro lugar a
políticas, coido que hai que ser conLAU tal como b.oxe está concebida
, secuen~e co pensarpento político
nas suas Üñas .fundamentais; o que
que ún ten e nese senso eu defínotrato é de . adoptar unba. política,
.•me abertamente como socialista e
non de acomodación ela", tal como
nacionalista. Outra cousa é que lavai ser ap(pbaqa, se~ºóO:. de confrongo, a elaboración dunha estratéxia
.tadón. Intei:itarei susc\~á~ a polémi&exa algo que haxa ·que axeitar ás
ca, o debate e de analizar ben o que
posibilidades reá.is da loita política,
pero sen demasiado pragmatismo · esta lei sjgnifÍca. Aínda na hipótese,
sum~mente prnbábel, de que esta
por:que, se Fecurrimos como crité.lei salla do · Parlamento Español
rio prioritário · ao pragmatismo, o
que ocurre 'é que se perden todas as
aprobada con arreglo ao esquema

a

que ten hoxe, é moi distinto que
ese acontecimento se produza sen
que dentro da universidade. se <lea
un proceso de clarificación e concienciación sabor do que iso .significa de que veñan estando as posturas .clarificadas, co que, cando haxa
que elaborar os estatutos ·,das Universidades, das Facu.ldades, ·os plans
de estudo, aprobar os presupostos, etc. ·poderanse forzar os teito~ <lesa
Lei de Autonomia e chegar a resultados totalID:ente distin~os dos que
se acadarian se a ~ctitude fose totalmente pasiva ou fatalista, co que
quen levan O' gato á auga son aquelas correntes de opinión e políticas .
que protagonizaron a sua elabora-

Por outra banda soa mo1 consdente de que. esta Facukrade -é
uriha pinga de auga dentro da Universidade Galega igoal que esta o é
dentro da éspanola .e a español~ o .é
dentro do maremagnum sócio-político que a rodea; sen embargo, o
que si pode ser esta Faculdade é
.\.i:n reactivo, e nón un reactivo sub~
· versar, senón un reactivo estimulan.' te que pode dar como resulta<lo ·
pro"cesos determinados ou afogárse
,e ?esaparecer. Eu non son iluso nen
utopista; pero tampouco son pesi, mista nen escéptico e, sobor de toTino Viz
do, vexo as cousas, despois dunha
decanato, en particular, non son.
serie de trances que pasei, cunha
máis que unha pequena pingueira;
certa distánda e ·cun certo san,gue
digamos, progresista, dentro do mar .
frio, que i:ion impide o entúsiasmo··
conservador que é o resto da·
pero que quizais non tíña ·antes.
Universid~e Galega e que isto lle
Tamén cunha certa confianza en
dá ao seu cargo un significado, ~·
que o que se seinenta sempre quepouco máis que testemuñal. · ·
da.
Está opinión pódese apalpar .
doadamente entre o alumnado ...
Vostede remata· de incorpo.rarse á
!oita política dentro da
Universidade áen pensado facelo
· no seo dalgunha outra institución,
A experiéncia pola qu.e
· nun prazo máis ou menos curto?
r.

•

pa-

sei f oi atroz, sei o que é sentir medo · radical e desolación.

Eu estou metido, xa hoxe, na vida política. Non é nen o caso nen a
oportunidade de falar <liso, pero o
.que non son hox.e é un dirixente
político, nen penso selo, polo _menos á curto prazo. Agora, a participación na vida política do pais, .desJ
de as posicións ben definidas que xa
son sabidas e que acabo de reiterar,
iso xa é un feíto tamén. Non t~o
ambicións persoais. Asi e todo hai
per~oas que me din que me estou
lanzando demasiado, que quero recuperar en catro días o ·que perdin
· en catro anos; non se trata cliso, tt:átase simplemente de que e.u son así.
Aínda que .teño, internamente,
cautdas que antes non tiña porque
. a . experiéncia pola que pasei foi
_atroi; ,sei o que é sentir. medo e desolación, non quixera voltar a pasar
por trance semellante, non quixera
. _que ninguén o pasara.

Iso i, evidentemente, unha perspectiva moi verosímil porque hoxe
Segunda cuesri.ón básica; estatué asi, pero~ como eu creo nos protos da Universi~ade Galega,. terceicesos e máis n~ sua reversibilidade
ra, estatutos da faculdade, cuarta,
(sen~n teríame qued;i.do definitivaplans de estudo, quinta, cuestión fimente na casa), son consciente de
nanc1eira.
que entran en xogo unha série de
factores
que a[ nda falta ver, cómo
¿ne qué xeito pensa que pode ser
van
operar.
alentada esa participación?
En primeiro lugar, coido que sigA prirneira medida que, neste
nificaría un desenfoque e unha cj.isplano, penso t0mar; se o meu no- · torsión do mt:U xeito de vér as caumeamento polo Reitorado chega
sas, o coidar que ~u son ·unpa. espécoa rapidez que cabe . agardar; se
cie de francotirador que trata de fanon hai reticéncias, que non ten por
cer as causas .indiscriminadamente
qué habelas, é realizar un debate sacontra dos ,b aluartes estableddqs. A
bor da LAU para o qu~ xa teño to.
miña posición é moi clara,;
mado contactos con persoas relePrime_iro, .e.u .J;?.On s?p, ,un mero
vantes de todQ ·o Estado e, fu11daportavoz qe- nada porque .nunca o
mentalmente; do .Centro, de Catafun. Soi;i o portavoz, no .. s~ns.o auluña e de Euskadi.
ténti~o da verba: dunl:i'i s actitudes
e, incluso, duns órga~os de deciLogo está a sua reincorporaciqn
rnai algunh; .d ata previs~ para ª·
sión, pero os meus critérios expóao trabal.lo no terreo profesional ...
celebración-destes debates?
ñense <liante deses órganos e són un
.Si, a reincorporación á Catedra,
ingrediente d.e finido á hora de to- · o relanzamento do Departamento
Non, porque ' acabo de estabelecer os contactos, pero terán que ser
mar decisi~n. Ademais, soii porta· como ente colectivo -agora mesmo
decantado, . porque non podemos
voz deses ~plantexamentos na meestamos comenzando a coordinar
arriscamos a .que a LAU sexa apro'
dida en que os asumo.
teses ·doctoráis dentro del-. Estou
bada no Parlarn~nto sen· que antes
Quera dicer con esta . ocasión
elaborando, en colaboración con un
a teñamos discutida; asi que, coi_cfo
que, por exemplo, rumore_s que .hai
equipo,::.unha ohra que prdende ser
que dentro duns días saberase xa a
por aí que afirman que eu poderia
unba estrutura económica de Gali.data fixa de ~elebración.
convertirme en algo así como nun
cia.-Temos a· idea de celebrar unha~
testaferro ou busto parlante, xa _non
xornadas de estructura económica e
digo de correntes .. de ,opinión,
Ollando'a sitliación desde fóra
desenrolo, en conexión eon ·algún
de persoas que serian as -que realpódese coidar, por unha banda,
outro departamento de estrutura
mente terian o poder dentro da Faque vostede non é máis que a
económica do Estado.
culdade,.,son totalmente infundados
cabeza visÍbel dun gnipo de dentro
Teño ademáis a idea, xa definie os que os propagan descoñ~cen
da Faculdade, o qµe o apoiou a
da, de que a Facultade lance a Retotalmente cales son ~s _miñas relavostede1 pero que, realmente, non
vista Galega de Economía.
· cións con esas persoas e con esas
ten moito poder de manobra; por
L. LABANDEIRA
correntes de opinión. • .
outra, que esta Faculqade e o seu
ci~m.
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Sárria

lndústrias para afogar o ínonte

A
degasa en Teixeiro compro~
. . meteuse, mediante contra- ·
to, a dar trat>aHo á xente da
parróquia e do cumplimento nos di que prefire non falar.
Por non deixar, non Hes
deixan nen a báscula que teñen para serví cio de parróq uia. Vense pois sen terras ·
sen gando~ sen auga ·e se~
campo da festa; e, iso si, cunhas ind ústrias que van servir de moito a uns cantos
''señores" de Sárria e que ·
van acabar co meio de vida
de S. Xulián da Veiga, xa
que lle van expoliar todo a
cámbio de nada e nen siquera se Hes garantiza que as indústrias non serán contaminantes. E para colmo nen siq uera van utilizar todo o terreno, pasto que deixan
moita zona verde e os lugares de "expansión " como
bares, etc., nen siquera poderán ser montados polos
veciños, xa que todo está
previsto no plano do Polígono.
Pregúntanse, e con razón,
¿Por qué queren desfacer
esa zona .tan rica?, ¿Por qué
non instalar as indústrias
noutro lado? ¿Non será que
hai uns intereses moi o bscuros por detrás de todo?.
O veciño que nos fala, e
di que non é o único, pensa
que estes feitos veñen apadriñados desde arriba, nomeando continuamente ao
alcalde de Sárria, Sr. Lence
e ao diputado, tamén de
UCD, Sr. Díaz Fuentes.

macla por todos os veciños
mais que nun ben para a coAxuntamertto de Sarria,
. munidade, fai pensar ñoutra
ha que manifestari a súa
pos íbel imposzczon . caci' protesta en base aos seus lequil. ,,_ (. ..). ''Pode ser suma. xítimos direitos.
mente .grave que se instale
A expropriación abónase
un · Polígono Industrial no
·coa ridícula cantidade de .22
naso munidpio sen saber
ptas. o metro cuadrado, alO POLIGONO INDUSTRIAL
· qué clase de tndú'strias" se ·
O MONTE DE MORELLE
canzando
tamén a catro fin·van
autorizar
no
mesmo,
e
. Liorfas veciñais por méO probl~ma empeza can·.
cas
particulares;
que van ser
sen
ter
nengunha
garantía
dio, as _cÓu8as . parecían sair
do os cincuenta veciños
pagadas
ao
mesmo
précio.
prévia'
de
que
ñon
se
auton.
.
dem~iado ben para . todos
q ueren saber se o monte esPero
.a
cousa
aínda
non
r.ezarán -aquelas que son forte· estes labregos, . que tiñan
tab·a declarado en man comata
B:Í,
xá
que
o
Polígono
m~nte· contaminantes ... "
unhas 'terras ben traballadas ·
mun: Despois de moitos
inclue tamélJ, a instalación
·. ... "Que .o grau de canta- .
e
con
gando,
_
pero
de
súpeto
atrancos de "ventánilla ";
dunha
depuradora, que penminación nuncq poida cheo .nemi_go aparécelles, - en
nos que participa, coa sua
san ubicar no Campo da
gar . a ser. perxudtcial para a
forma d'o tan ·temido POLI- ·
negati:va a recebilos, o·Xefe
Festa; parece ser que nen
agricultura
e
gandaria,
riGONO INDUSTRIAL " DE
de leona· de Lugq, D. l\.faHes
chega o monte, nen as
da
nasa
zon~.
queza
básica
SARRIA, que traído. da
noel Garrido; cómo non Hes
fincas
particulares: queren
Que
·entre
as
indústrias
a
man do/ Axuntamertto de
quedá-máis remé_dio, amistatamén sen as Festas
deixalos
__
instalar
teñan
clara
prefeSárria, intentará usurparlles
des por médfo, deciden ir a
do
lugar.
aquetas
·que
pot~n
réncia
éstas férteis terras, se alguén
Madrid e desde ali o teléfoComo se ve, prevese "a
. cien e vivan,das-nasas riquenon o remédia.
no fai ·cambiar a postura do
zas,_
e.omo
'
SO"f:l
leite,
carne,
contaminación
do ria", o
Sr. Gijrrido ; enterándose
Ternos que recordar a·q uf
...
.
"
~o é que só vai ser para
pelés,
mádeira,
etc
, por fin .d e que o monte.estaas alegacións que os· coilce... "O - 'atoparse situado
"as augas moi suxas ", por. ha ,declarado en man collais do Bloque de Sárria fan
''as non moi suxas" (o
que
nun
11J-Onte
veciñal
parécem un. o·que si ven con clarisóbor ·do tema, <liante da ·
·
que
non quere dicer que
nos
o
normal
que
haxa
un
dade é-ciue había uns i.ntereCorporación Municipal, o
non
estean contaminadas)
cdñecimento
do
feíto
polos
. ses mor grandes en que os .
día 21-1-80, que son ignorairán
a
un rego a ceo aberto,
seus lexíiirrtos donas; asía
veciños de Morelle, non sou·das - polo resto da Corporacon
só
200 m. de canalizac¡omo _de ·qué . indemniza--"'"
p.eran n~da sohre o monte · - , cións- e qtle .dician textual-ción,
e
que vai dar no río
cións van recebir qué gaen .cuestión ... . . .
mente:- ~ 'Az'nda cando reco'.
Sárria, co cal, como nos din,
rantías teñen de que realñecenids que un ·Polígono ·
a contaminación pasaria á
Asi a.S. causas, ds ve~iños
mente recebirán as n;J.!!SIndustrial _ é preciso e que ·
vila de ..Sárria, co e-al, como
fan ·os estatutos e dividen o
mas ...
feitó coas debidas garantias, .
nos din, a contaminación
monte en parcelas-. Cor~es-_
Asi que o ,que os .conceió ben lle pode traer aC?_ Mu· pasaria á Vila de-Sárria.
·
póndelles a cada · un up.ha.
llais do Bloque pronostical}icipio, ternos qúe re_xeitar :
parcela ou "virita" de 5.000
ban dous. ~no_s , antes, cúm·Fálase con demagóxia,
os métodos utilizados para a .
metros ~üadrados
cad~
plese .agoré!, _p qlo que os vepor aquí, dos postos de traim'plantac'ión ·do qúe ·nesias"
unha, o ·que ·nes proqucJ ab
ciiios están :n~·ste. momento,
ballo, pero os veciños coñeNormas (trátase das Normas :'
cábo dun ano uns 1.000 Qg.
nun
.intento
- deªe~perado de,
de
Urbanjsmo)
.
figura
..
_pois
cén . moi heñ unha série de
· ·'d(:f trig.o .por _parcela.
.
loitar contra-o que conside-·
ignórase totalmente os crif~bricas: Tabl~gal, Gonzáran -unha· "agresión institulez-~aera, que abrigaron .. e
' Apropriados xa· das suas
térios q"wi si s,eguiron, tanto
para- a sWi ._ u6iéai:ióñ como
cionalizada". Están mannon meteron · a ninguén da
te.rras. e feitas as divisións,.
danilo cartas aos xornais
parróq uia a trabaHar nelas.
-fan unhas pistas, qµe se ,He$- ' . p~ra q fixación .·das sitas éa- ..
(incluída
.
ractetísticas.
.Todo
parece·"·_
A
Nasa
Terra)
ho·
1In veciño tamén nos reimportan nunhas 150.0.0é
· esta';! feito ". dutzha· rfi.{1,neira
xe, ·día_20 de Febreiro, e tacorda o feíto de que a fábri. , pesetas; "segundo-as declaraarbitrária e unilaí_eral qu'e, ~ · nién entregan unha nota firca -metalúrxica fe ita por Si. ·.
cións .dos Iabregos.
Os veciños de Lezode e de San Xulián de Veiga pensan, como
afectados· que son, que a próxima implantación do Polígono
Industria·l de Sárria, nas suas ter-ras, está a piq:ues de ,ser "un
amaño legal" que i:ematará nunha ciar~ expoliación ·dunha
das zonas· máis produtivas en agricultura e. gandaria do Val de
·Sárria, e~ base a obscuros inte~eses caciquís.
·
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Inciden-tes "do Día da Pátria

Procesado ·un n1ilitante do MCG
'
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O Maxistrado-Xuez de Instrucióri do" XuÍgado de In~trución _número ( de Santiago, ven de <litar un auto ' de prócesamento contra o militan~e do MCG, Enrique Trasanco.s Fernáqdez.
Neste áuto de procesametito afíimase textualmente que "o dia ·
2,5 de xúlio do 1981 : con ocasión da· manifestación popu.lár_au- torizada,, por razón de celebrarse o 1'Diá da Pátria· Galega'',- no .
curs-o da .mesma ao ocurrir inCidentes coa-'s~ Forzas_.Polidais, Enriq-ué ·rrasancos agrediu, propinándolle unha patada, ao Tenienté da_ Po!iéia· Nacional, Nilo Sánchez Vi/lar". ·

O xuez decretou a liberdade
pr:oyisória do encausado que
está abrigado a comparecer os
dias 1 e 15 de· cada mes <liante
do Xulgaüo. - Estabelecendo
tamén uriha fianza de cincuenta .mil pesetas, para asegurar as
responsabilidades pecuniarias
que se declaren definitivas.
0 MCG fai constar nun· comú-ni·cado ""que non existiú tal
agresión de Enfique Trasancos
e que, sen embargo houbo unha carga ilegal da Policía Nacionál ·da qúe resultaron golpe-:
-~~... 1 rY ~' 11 -~.-,,.;..j

:•

..i.,.__,¡.,.:

Afirman en dita folla que ·
"non hai razóns de xustícill,
nen democráticas, nen legais ·
para que este xuício · se~a un
xuício militar".

adas várias p,ersoas, entre elas
o procesado".
Taroén quere · chamar o
MCG ._a atenci6n .sobre o feito
de 9H~ . ''as. au_tor~dades p-oliciais~ 'ná roda de 'prensa poster,ioY. ~· a ·manifestación, - non
de_nunciµran esta suposta agresiÓn"¡~Anúncia asimesmo este
partidq inte:q.ció~ de promover u~pa campaña qe' ~olidaridade '}rente aó proceso polít~ca contra un manifestante do
"Día
Pátria _Galega". ·
i

a

aa
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guir editando mentras dure o
xuício, dise que neste xulgamento "hai duas eivas, duas
anormalidades, evidentes. O
xuz'cio non debería ser militar.
E no banco dos acusados son
todos os que están, pero non
están todos os que son".

-J¡i-;.;.;_;'1-'~-tf..J" · -'.h~ JJJ- ·~-~ \'!-t}~

•! •. {.fj

0

·

Tamén din que entre os que ·

o non están sentados no banco
u_
dos acusados faltan "os do us-centos ·guárdias civfs que enUNHA DECLARACION.:MAIS . -sobre unha folla· informativa
traron no Congreso, os mili. · ~mo; , ·o ·-,~a 2a de :fé- _ editada ·por _este-par.tido referitares de comportamento ··dubi·b_reí-ro fOi 'c'hama'do ~deQla~a·r. ,_. ,: -qá .a~ ~:\l:í~jó 'SÓ:~r.e 'o 23-F : As
doso aquela -noite ", citandá a_o.·
á Comisarhf de 'I~oliCia~ d.e.· San~ · · autt>ridades policiaís presentaXeneral Juste, Carua11a .e ·Leóntiago o diiixente~ dó MCG,~Xe~. .:;_ ró~n den.ú~Ciá.:'.diaate. do xulga.Pizarra e non · estan,"-seg1:1 nd9
sus Vega, sendo int'érrogado . Tdo.,, · .~· ···.· ·." · .: '~ . · - · eles "as chamadas ·frápws· ~i
nestas mesmas dependéncias - ~- Nesta folla, que p·en~ri ·.se- - vls ":· ..
-
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As ·plantacións zonais
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· Antes de ~ntrar .. no estudo do aproveitai:nenfo gandeiro, de
frutais e outros máis marxinais do monte na nosa terra, iínos dar
unha semana máis a visión do Colectivo Lourizán sobor do aproveitamento forestal. .
Neste número continuan coa sua exposición sobre as árbores
de folla caideira.
·

os CHOPOS
Hai tamén outras espécies,
por fórá das que xa falamos,
de folla caideira, alguns ventureiros aqui e outros alleos, que
se poderian plantar nalgunhas
bisbarras de Galiza e que, aínda que non cubriran grandes
extensións de terreo, poderian
' ter importáncia económica para as xentes de onde foran
plantadas.
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Por exemplo ternos os chopos (Populus sp.) que son árbores de ribeira e val roáis que
de montes, pero que poden ter
entrad a en moitas terras forestais galegas, en determinadas
localizacións. Ademais do chopo negro e o chopo branco
que son ventureiros en Galiza,
teñen maior interés desde o
ponto de vista da repovoación
e o seu rendimento económico
outras espécies coñecidas popularmente como_chopos americanos como o P. caroliniana,
o P. deltoides, o P. virginiana
e, sobor de todo, o P. X euramericana. que é o que Qláis se
empregou, até o momento,
aquí. Estes chopos, como -todos, reprodúcense vexetativamente, is to é, por estacas, co
cal sa pode asegurar que se van
manter as boas características
das variedades clonais que se
foron seleicionando dentro de
cada espécie. Asi, por exemplo, dentro do P. X euramericana entresacáronse vários

clons. dos cales un dos roáis
importantes é o 1-214. Todas
estas cousas han ser tidas en
canta ·polo labrego que queira
repovoar con estas árbores.
Os chopos viven en terras
con !entura, .p ero que non estéan moito tempo anegados. O
mellot: lugar para eles sori as
beiras· dos rios e regatos ou
ben os vales nos que se adoita
amorear terra fina que cinserva.
moito tempo a lentura.
Estas arbores son de doada
plantación (por estacas) e normalmente prenden ben. Se están en bon terreo medran
abraiosamente, podendo s.u bir
a altitude onde se poden plall'!'
tar até os 800 metros. Por outra banda, se a repovoación se
fai a marco grande, son compatíbeis coa instalación de pasto baixo eles e co pastoreo de
gando vacuno e cabrio.

teeidos foron cambiando esta
de seleíción e de 'niellota xené'·vexétación por matollos e que
tica poderia ser interesante a
en moitos casos foron- repo-.
répovoación .eon esta 'espécie
voadas · con piñeiros d.o país,
n~ comarcas. cálias· .xa que ~as
O CARBALLO B~CO
A madeira de chopo é boa
sobor d_e todo.
-boas toradas .cheganse a p-a gar
para as indústrias de celulo8a
en Centroeuropª no orde ~das
~a dixemqs · que o pmeiro
Outra · árhore que ternos
por ter fibra longa e· non ter
400.000 pesetas· o .metro c.úbi- .bravo é uñha árhore forestal
·
na
Galiza,
p~ro
en
ventureira
breu; ademais é unha das boas
co.,
·d'e ~an interés . para Galiz? e
peq ueila extensión por necesimadeiras para as fábricas de
tar
para
viver
de
terrees
cálios
Se ternos -eii conta. que de- . que nestas terras de ·clima de
"pasta mecánica" que son as
dos que temos puucas hectá~emos tender . a aproveitar tg- transición ao mediterr~~~o· e
celulosas menos contaminanreas aqui, é o carballo branco . • .. dos .º~ ~~Cl;l,rsqs .posibeis :dQs " con. chan' procede11te ·de roca .
tes e con máis alto rendimento
nosos · montes, seinpre · éy.n - ' granítica é ~nde máis posihili- .
Este . car bailo foi µ10i aproveino aproveitamento dá madeiaproveitamento
_ ~oí:ílpatíbel
dad es ten esta . espécie. Pero
tado
nos
séculas
XVII
e
ra. A madeha de chopo támén
do
.
ll?D podemos menos ·que macoa
conservación
e
mellara
XVIII,
co
desenvolvimento
in3e emprega para facer caixas e
nieio,
podemos.·
pen8ar
.
~
n
·
~~,
.
mf
~star o perigo, ~or désgrácia .
dustrial
e
da
·construción
namóbeis, presentando as ventacomarcas'
con
esmpitas
veces confirmado, que
povoar
certas
val,
polo
que
quedaron
poucas
xas de ser lxieira e doada de·
pécies
como
os
tilleiros,
-que
·
§~p..o.ñen
as .grand~s ma~ª--.~de. ·
masas e dentro de las os peores
traballar e de dar cor pero co
aínda
qüe
·
rion
"~on
veritúreirc»s~
:_
?":
J
i)me.iros
e
outras arbores prro. .
inconveniente de ser atacada · pés. Agora ben, cunha laboura · .
en Galiza, si 0 son noutras parfitas ·que ade~ais de.ix~n p~sar
tes do norde do Estado. Estas
a luz e permiten ·v1ver bruxo
_Mbores poderi~n viver- ben en
~e!as matollos contí~uos que
zonas das mont.a ñas orientais
no . caso dun incéndio fa~ inoi
deste país, en lugares· n~s q~e
<lificil. ou imposíhel ·o control
o chán ten suficientes 'bases:~ · do lume.
De¡tas €SJ)~Cie~:teñ~n utilid~de . .· Polo tanto, somos .da ideia
a .,madeira e' as froJes (tila), rion
de que nestas terras se debedebemos esquecer qu,e ¡hai, po-.., - rian · deixar entre as repovoa- ·
vos da montaña ~stúriana para
ció ns de pineiros "áreas ·de
o~ que o aprov:eitamento da th
control do lome" que· podela é ·Un dos.. pila~~s b_~siCos da - rian ser cerqueiro, enciño~ sosua economia. .
. _ breiro e aínda castiñeiros e nogueira nos lugares onde poidan
·.vivir.AS ESCLEROFILAS
con facilida~e por fungos e insectos.

'

. MEDITERRANEAS

Estas áreas proporcionaríanlle as correspondentes Íeñas,
Tampouco pod~mos esque- .. · .madeiras, cortizas · e - froitos
cer que unha. part«:dmport'~I.lte
·ademaiS de ser pastadeiros
de Galiza (sul de Lugo, ca8e
doados para ovellas e porcos. "
todo Ourense e gran parte de
Lem~remos que o aproveitaPontevedra} t~n un clima ·me: · me11to das lándras e castañas
diterráneo ''.(máiS .. mí. ' menos
polos cochos foi feita n~gu
marcado) > Néstas •t erras,, a ve.- ' nhas zonas de Galiza até' hai
poucos anos e que noufros luxetación' arbórea -natural fótmanana fragás de · te.r qüeiros, . gares (Andalucia, Extremadu·chaparra oú. ~nciños" e ~sobr~ira) este tipo de aproveitamen~
ros, prirrcip-almente. ·
·
-to ten a meirande importáncia
O xeito___de aprov-eita:mento. eco:r;iómica. Aquí' ternos, pois,
dest'as terrás· e.Ós.. h.unes· acon_.
as mesmas· posibiljdades'.
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üu '. o q_ue paS:á. ·cando a arte po.p ular .se·pon "de moct
· Hai im-~. anos, p9r desgrátf4:"para eles e máis pára a conservación da arte popular galega; os
c·ruée~ros puxéronse.de m.odJi.' Non hai chalé dos moitospotentados. galegos qul( ·os ·teñen
espallaqos pola' serla m,adrileñ.a adiante que non teña o seu, e toda urban.ización·ou·casa de ~era
.- : das nosas .costas, qué ,se P,réde· aspira _tamén a ter un cruceiro á sua entrada ou no xardin; loábel
· · moqa_se no1!:'tiperq !eva¡;J.o .·áo-expólio.' qe inoit,a,s das cruces_de pe.~ra que encbian os nosos camil
1 ·::· ,Hcif:p't;Jú.co_ cel~.bré,bqse::un_ ~Zf.íéio· pofa apropiacián dun cruceir.o en Vigo e casos.par~ti4,~s haíno
·..:. ·.· tepartief~s por: tf!dd.Ga:liza.. Pero o caso da Parroquia de. Castrelo, no concello de Ca1'J'!bados, é
''' ~- <!ignv de aestqctir;'. a ~ua ·e'ljorme. riqueza en crnceiros está boa de ser totalmente expoliada.
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· ,.., ..;· ,.·.; .··· · ' -·· ma·': d~stas páxinas· adoiran··repetirse ·
· En Galiza, ademáis, ex1stian ao
·
cada Pº':lco . . no nosotempo .en _Ga:liár libre, á vista de calquera, nos cruza e, aínda que hai notícias de que
ces de camiños e nas orelas dos' baen tod9 p ·Estado se pro\iucen cas·os
lados, uns moimentos, qui za is os
~a:e~idos, ·é. ·~osíbeL ~ue
·~e-~g~n·
máis· significativos da nosa arte pos1t10. á. -ag.res10n contra o patt'_1momo
pillar; as cruces de pedra, os cruceiartístico·sexa·tan salvaxe e.realizada
ros, -repartidos a milleiros pala nosa
· dun xbto ~~n impune c·omo aqui.:
xeografia adiante, cheos de signifiEx:póli~.se ·a imaKinaria ' das .· nosaS'
q¡.do no que toca ao rnáisfondoda
· igrexas; algunha que outra fonte pú- . nasa identidade.
blica: ten pasado a adornar os xarPero os cruceiros tiveron a grandin's dos riovos "·'señores" ou os xarde desgrácia de convertírense nun
. Este. outro está moi perto da igrexa ~1a· parróquia,'nun cruce de caminos
· dins novas de señores vellos. Moitos
obxecto de valor ou, cando menos,
que hoxe son pistas, tiña unha talla e~ pedra que seica' era d1;1nha gran:ricuadros·· e imáxes perdidas polos socoñeceron u nha certa revalorizaqueíla, unha mañá de hai aí~da pouco ··tempo,: µ:n veciño descubren que a
brados . das nosas casas teñen sido
ción, ·O mesmo que toda a arte potalla e máis a pia que tiña enriba., faltÍl!ban~)db· seu ·siti'p.; ,algÚé,n os rrietera '
· vendidos: por duas cadelas o·u campular. E chego-u un momento en
no mal~tero do coche .duraríte a: noite. A flecha indica o lugar no· qué a·fal- . · 'biados por · insignificantes ·cuadros
qué era ·considerado indicativo de
·ta·de musgo aínda delata onde estaba colocada 11 pedra.
' ·.
· rdixiosos ' de baratillo, d'ebido -á
rango ,. o .ter ·un cruceiro no xardin.
inocénci:L das xentes . das nasas al-pouco mais ou menos, o mesmo
, deas e á espabilación dos tratantes
ocurreu cos hórreos, pero estes tivee,nviados polo·s ·anticu'ários. ·
ron ·a sorte , de~ seren propriedade
~ O _pioces<? non se diferéncia moj- .
p_articu_lar co· .que se viron máis de.to· · ao de cando ós" colonizad9res
fondidos do expólio- e s~ era antí·cambiaoan a,os indios ameri_can'os
guo e ben-· traballado, mellor.
ou ags :."inocentes" habitantes d~
calquera·_ illa .pérdida ou território
O CRUCEIRO DE CANIZOS,
NA PARROQUIA DE CASTRELO
non .."civilizado",. cristais de éoloperins OU porcelanas, por OltrO
Por isa, cando nos falaron do cadras preciosas;
. so dun cruc<::.iro que )le fora prcsupAnticuários e galerias de arte .h ai
tamente rnubado a unha parróquia,
en ·Madrid . que se forraron á con ta
a de Castrelo, do axuntamento de
:de mandar cuadrillas de mercaderes
Cambados, coidamos que se trataría
pola Península adiante e sobar de
dun caso máis de secuestro ou <lesa-:
tbd_o ~ Galiza .que ao parecer era onparición dunha cruz de pedra. Pero
de .máis intacto se conserva o patrircsultou que o caso dcsta parróquia
. plonio, cambiañdo obras de arte
é un pouco especial.

en

e

Este, velai 'o tefien, descabezado·ao carón dunha das pistas.gue fixo a
asociación ~ pe Veciños; está colocapo onde esta se cruza cun camiño
vello que vai a unha alüea, A . Bura:ia. Levaba moitos anos aqui, frente á ria
que olfaba por riba dos viñedos; .e urrdi;t_pasou alguén q.ue sabia qué·a cruz
'encaixaba na vára por mei_o du~ha' fémia ·situada debaixo d~ capitel; no.n
tio i;náis que tirar cara: riba e metela no coche ..Despois, nuncá mais se. sou.:
1
· • po ... Fora ergueito, segundo reza a: inscripción do ~eu pedestal, por un tal
Bieites, en 1782. Ali; ben pouc~s metros, consérváse outro enleitá, qui, zais por ser algo máis probe e tamén porque está metido entre as casás e
non pode ser expoliado sen dar as horas. -

a
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posuiu- unha cantid ade de
ros que non ·é habitual (con
dez entre os que están estra
metidos en fincas ·particulare
guns.• que felizmente , aíndaq
ente1ros). En segundo, a pa
primeiro através do crego e.lo
mcio do tcleclube, leva máís
anos en litíxio cun particula
introduceu na sua finca un e
· qeu várias resolucións admin'
vas teñen reclamado como pú
O cruceiro aí nda, non foi dev
o caso aínda non foi levadoa
bunais apesar das xestións
veciños teñen fcito <liante da
gación de Cultura de Pont
nestc sen so. Polo medio ea
<lestes anos, quedan toda u
ríe de xogos de influéncias, d
tións, atrancos e retrasos ad
trativos (ao xeito, ben coñeci
que adoitll;ban producirse nas
mas décadas) que ben mercc pos meniñ
se que o fil
contadas.
aestán alí <
O ANTERIOR ENCLAVE
TRASLADC
DO CRUCEIRO'
A parróquia de Castrclo é

parte do axuntamento de Ca
dos, deitada a carón da ria, m
voada e chea de história (disc
ali é onde estivo presa Doña
ca). Hoxc as suas veigas están
tadas con cepas de alvaríño.
parróquia había un cruccirosit

Aquí, mesmo ao carón da estra
que vai de Cambados á To xa,n
deica hai uns poucos anos, un'i
fermoso cruceiro, donado por
veciño que emigrara a América
estaba situado entre a pareceo
casa e a aceira da estrada. O
encargado que o donador deix
ao frente das suas propriedades
Castrelo regaloullo a "un señor
rico de Pontevedra ", e ali queo
o xardinciño e máis a reixa del
que o rodeaban; e o xardin foi
morrendo por non ter xa darre
de quen medra, e á reixa de ferr
alguén a levou para chatarra.
Agora, o novo dono ~a casa par
que está interesado en saber a
foi parar o curceiro ~ membros
tele.el u be ~a parróqu~. Ievár~n
astra li para que víram_os. cortl~
aínda quedaba~ pedras q.ue ·.
atestiguaban que houbera u.11ha
de pedra que agora d'ebia e~ta~
nalgun xardin particular._ T~vc~
que rozar· silvas e hedras e q~~
pedras e raíces. para-po.derlle ~~!
as fotos; .e asi é como quedoua
do cruceiro descuberta até que
.
' '
'
,. o
unha ºll: duas primaveras m~1~
volten t~par... ·- .
··

O vintecir:
69, o propr

· ,~ expresaban o . seu disgosto de vez en
: ~ .~-ªr:i.do ao pasaren por <liante do_qu~ .
·consideraban deles e que estaba gardado; o dono da horta na que ahora
estaba cncravado o cruceiro, decidiu metelo no corral, fóra da vista·
dos"que pasa~an· P?la estrada. Agora;
só ·Se pode ·ollar desde un extrémó
d~sta" e no inverno, cando a follaxe ·
. norí o_,tapa.
.
.:. . ·. ·q pro~eso qüe vimos que se ~bri
"' ·. " r-á.iÍím~dia.ramenté ' despois de que· a
·cruz fora. éa,nibiad·a .de sítio, quedou
-. , 9m¡n~er.:v:áiiq~,_ano·s parado, e as de~
'.". .n.únéia~.. pr'<;.s u·m.ibe,lmerite, dl)rm~n. do·· no .fis·\'ieir.o. a.a1gu·n amigo § e. af; guén mentriis_·!J c,fego de C~strelos,
se '.facia- vello e ag:µdaha que ás su~s~.'
~mistades~ log'.ra.r.ah que o asl;lnto s~ ~
. - -,_ sºo lucionara favoi~J;>elmente
drid.
·
O

TELE~LUBKRETORNA

. , ~, . . ._ -~\~JtP~.º:~~AéION

o Cruceiro de Canizos tal como aparece na páxina 424 do libro "Geografia del Reino de Galicia", no centro, Ó mesmo paraxe hoxe, ~ qe~e i!<i,, .o ·actual em¡:;¡latpn:i'.e.2,~9 ;'.,~.'.;: ..:N.cY':a.1)0:;."1:981 e vista' esta situao:~_
esmocruceiro, no corra l da casa do Sr. González.
·
.:
. .
. :· _ ,.'~'<;.".··. ;~ .. '_. ' ..';' ··.'."~.:--:~~:".~'~i6n; 'p_:~·;~~il~oñentes do tele-clubJ:~.

querda

carón do cammo real que unia
bados coa Lanzada, erguido sedo atestíguan os veciños, e pacn indicar os balados que ali se
crvan- , nu n baldío que quedaba
re un monte próximo e máis o
.ado do <lito camiño, que ali se
zaba con outro que levaba a
a aldea próxima. Todo isto quehoxc moi pucos metros por fóra
carretera que vai de Caldas á To-

IE

Este cruceiro tiña, ao parecer, un
ificado moi importante para as
tes de por ali, estaba rodeado
gran sentimento relixioso e tadun significado máxico. Din
ali ·se xuntaban as meigas da co~ e aínda hai algun veciño que
a como ao seu carón se enterraos meniño s peqÜerrechos more que o fi llo de fulano ou de fua están alí enterrados.
RAS LADO DO CRUCE)RO
O vintecinco de sctembro de
9, o proprietário da finca colinte co camiño, un médico odongo chamado Carmclo Gonzákz
monde, residente en Vilagarcia
o que ten unha casa en Castrcló
aescica pasa as vacacións; chell pala mañá a car~n d cruc iro,

desmontouno e levouno para a
finca que ten <liante da casa. Inmediatamente comezaron as ·protest.as
dos veciños que considerab.an que o
cruceiro era público; o vintesete do
mesmo mes e ano, o crego. da parróquia Man1:1el Castelar Ribciro dcnunciouno <liante do Gobernador
provincial ao que lle pedía a de\ ución do cruceiro ao seu -lugar. O,
daquelas, gobernador civil, puxo o
asunto en coñecimento da Dirección Xeral de Bellas Artes quen or- ·
dena á Comisión de Protección do
Património Histórico-Artístico de
Pontevedra que abra unha investigación. F.sta acorda, con data do 26
c;ie Novembro do 1973, ~stablccer
data fixa para o trasládo. forzoso do
cruceiro ao seu lugar de .orixe se o
que dali o sacara non o fixcra antes
polo seu pé.
PAPELEOS,
XOGOS DE INF LUENCIÁS E
DECISIONS ADMINISTRATIVAS
Pero, antes disto, en a~ril do sesenta, o señor Gonzálcz Babamonde
rcccbira a primeira comunicación
da Dirección General de Bellas Artes para que puxera o cruceiro no
scu cmplazamcnto primitivo. O Sr_

Gon%ález respostárallc .daquela á
;:iaban dt<;:I_n~olJ.~· ~º~'e.xeqip!~: ~~~.' .·,. 9_-p~~~~f?r~ado por ::cente da Pª='.' ~
Dirección Xeral cunha extensa~ cár- .
Agora .n~n P 9Ld~ f3:~~r , n~~~ J1P~(, ~ rt,:<?qu1a, lo!'l)..a;,r;:>!l c'!-rt;¡s· ~~~as?-ht~ e"": .
ta na ,que aseguraba ter retirado o' .'. que ~all!bl~~Q.Jll~ .. _a~~ -ª~mgq<s-.~ g!!,.~,, ~<' mahdároÍ.r.r\Íriha- carta' avalada or'
0 ,·
cruceiro do se.u sitio para·protexefo .. tiñ3:' rt9
óu
á Delegacfón·.
e na, que, ademais, consideraba que ·. ~e: ~al#~_i?t~~~--'.?:esp,áéi_?'~, . ~o.u' :· "r~~ ~~:. !~¡{~ M»}~t~~}~fér,e Cultura de P~nte~~.,
este era de propricdade ·particular. ' no , qll~;rv~l~~~~-, de ~~rc,~1~.3:s ·pe~:~·:;~ .véárf, _:<"'Qt~cóntado,:'-ésta :.ddegació,r i;.
· soas':' to'do 1só-.no. ·conte~to 'dó·-:xo:;·. .- "'"' · L · .#;- :- • · - . , . , . ,
.
'
Na mesma carta aseguraba querer
· ·" .. ' · · j : . ' ' , ·., · · • • ·- .. .. 'e'> o.rdenou11e urrha mvestigac10n soborr·
colocar o cruce1ºro d1'ante .·d o colc'x1'0
go
d·O.. " asun
~ t·o· ·ao.,
. · A
. xun
·· ·t. amen
·
-t o d e-,~~
f ded influ~n.
) d c··ia~ (ao.
¿· 'p· ar'
- ·e.cer
. eñ. .aque os Salesianos tcñcn ·moi perto
rer:ita ll:~ · ~e,· q~e isponlª~\ ·l;:·ª·. ~ - ·" Ca'mbatlos. No mes de seterrÍbro pa~
dali; ·noutro pasaxe, o odontólogo
unha -~as . ~artes. ~un . ~:ter1:1m~dof ,,; sadQ ,. o Axuntamento citado- res=-'
. co 1oca'd o o. .cru-.
momento
, t a 11e a, .·n-i·
·, d e c u ltura
- co- .·
, asegura ter
aro.usan
. . . . · a.:·...Guardia
· , . C1v1l chegou a · ·.- pos
e egac1on
ceiro n_u n lugar qµe _estaba. be~ ·á vis~.
e~trar ~a ~ort~ na q~e< ~·s.~~~·ª c~l9 ~ , n:oborand~ .~ qu~· <?S veciños_den_un:~.
ta e oñde todos o poclian observar..
cad? - º· -~~u~~Iro .P_ero .fo¿ b.~J~aa, -r óaban ·na sua carta.' :
··
A xentc da .parró quia agora di que o : baix? .·,ªIIJ~a·z.a.s. de ~isp::i~.0 ~5 ! P.~10~~~-~ - ... :'.. No. . m~s ue _' .Qtiton~ a Comisión:sque estaba claro era o seu 'd esexo de
pro~n~tan?J .P?r . ~op ley~en m~n-, - -.. MuriCipál Permanente -qe Caml;:>?--:.: /
conservat o cruceiro com0 ·fot,a.
<lamento :xudtcial. -.
dos decide .. comunicarlle ao. señor:~
.· Gonzilei Bahamonde a sua ~hrigi--- CADA VEZ MAIS GARDAJ)O
de voltar a poñer o cruceiro no seu:~"':.
Desde o .7 3 dcica 0 ario(> pasado a
No
ano
setenta
e
·
seís
e"
<liante
.
...,
sítio
e o vintecineo de xanei.ro .p.a:~
cousa quedou administrativamente
das
protestas:
dos
veciños
que
sc:;ica
.
sadó
envíalle
toda a documentac1ó ~:·
parada entrando en _xogo.un mar de ~. ~á Delegación · Provincial de CultÚra<_: .
influéncias dunha e outra'handa· co . .
t • para que, en vista do siléncio dÓ ac-:·
mo demostra, por cxcmpÍo, 6 feíto
: tual detentador do cruq:iro, prpce_> ::
de que o director do C.bléxio dos
da en consecuéncia.
.;,..;
· Salesianos fora daqueh{ dimitido
.
~
A
hora
de
pechar
esta
edición,
a
~
por só admitir a posibilidade
que
"·~
_
aínda
non
se
sabe
e.al
será
a
actua-.'
.:o crucciro fora parar ao seu 'patio.
-· · eión .da Delegación pero cóidase~:
Estas eran as influéncias do ·crcgo
. _·, q~e comezará os trámites para s91u<:.f;
da parró quia que xogahan ·en P.onte.· , .. c10nar o contencioso pola via · xiJ.di~_ ~
vedra e máis en Madrid para .q ue o
t' cial.
;"'
...#
·:
.
crucciro voltara ao cruce ·de camiños onde scmpre cstivera. Rerulta
L. LAB_ANDEIR:A- '
moi curioso agora lcr as cartas que
4 Fotos:
os scus contactos en Madrid lle en-

.
''-_ q~,-~ -~~ ,·<dn·.J}~~':';. iíit~~e.,'fírmas

)~AiJstér.~o"._
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•
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~
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A história disto, que algun ,dia
tamén foi un cruceiro, ven duo
pouco mais lonxe.
O anaco que queda está na aldea de
Adrio no mesmo sítio onde estivera
sempre, na banda dereita da estrada
que atravesa a parróquia de Gastrelo
en dirección Norde-Sul e que vai de
· cambados á Toxa; ali, enfrente·a
onde hai ·unha estación de r~~ollida
de leite, só queda esta pedra· que se
confunde coas columnas das-parras..'
Este cruceiro fora destnrído
durante a Guerra Civil' e, cando re- ·.
matou, os gañadores, obrigáronlle
aos que o·tiraran a voltalo a
construir e asi' estaba cando, no ano
6 5, un camión de cervezas _choco u
contra el e domouno; o prop,rÍetário
ou o seguro do camión pagaram~ daquela unhas catro
pcse~s
para a sua reparación, o que 'e ra
alcalde de Cambados, Xoaqui:ñ Fole
Villar, cobrar~ estes cartos' pero o
cruceito nunca foi reconstrl.lído.
Hoxe, o Sr . .Fole é .distingu.id:O :
"fundonário ministerial en. Ourense
~os veciños tentan i:ec:_onstruir a.
cruz de pedra. pero o canteiro
cóbralles "''por s·e r para eles"
300.000 pesetas pola repara~ión.

n:il
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A DROGA: PROBLEMA PERMAN:E N.T E.
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PERÉÚRK

AlgiJ_~·s e algunhas, Í~go -d'e~ollar este título,, pensaredes: xa
está a talar da droga oufro .~~troza, outro qué nunca tirou uri
canuto .e:que ten espfrito de monxe. E$taredes Jonxe da verdade e 6s que me eoi\ece~ saben' que non é certo. · Non son un especialist9 en drogas, p'e ro ta-mpou~o un ignorante .' Aos me-us ·
22 anos', xa tirei como moita x'ehte~ os melis porros, -se ben re- ·
coñez~ a miña nul,a :El.):(periéncia co :{' pinchazo". pesde cativo·,
tí·venlle 'atér~<ia ás xeringas. Xa 'o di~ia· a rtriilá .na.t cáncl9 lle
. llaba ri~:~ ;'l'!an~: ,: ,,_
_¿ ,_ -_-··, +-.. -:-.' · '-· ·
, . '

ca- "

Vlv:i.n .aqueles:

in os __opde -c~égatfir:f'ás_ prJmei·ras planchas á.

Univérsicfa:d e de , Salíltiago .. Aqve.tes .. ande .se pasaban os "porr~-s" .de' man én man co'mo ·sé foran-'í:>écadÓ. Hoxe, polas miñas ctrcunstánc.ias·; ao' estar preso e ,;viaxar" por várias cadeas
coñ.ecin e convivin corf m.oito.S :tóxicómanos de todas ás edades
Asi que· coido~que algo poderni dicer
tema: Por outra banda
esta :·p roblemática es~á na '' rúa, 'n a' boca das .xentes, e ha.i que
desmitific~.ia: 'q uitárllela da man' aos imperialistas e abordala
como · o .que é: un problema sociai. Pois ben, empecemos a
tai'ar di~to, dos canutos, da crise de.. valores, -do crecimento do
n~mero. de _ persoas aditas ás drogas..
,

do

:Y:emos na .nosa nación o proble'm a da dr'oga,'Ú1 dos slnto-'
mas máis' evidentes da":deeadéncia aa Civilización Occidental.
o 'exército de dro"gaditos-a~ aumenta -decote, engrosando as
. .
filas dso enfermos e dos mortos, en be·nefício ·dos crimináiS"·' ,·outras · non". As· ~'bt·an·das" son 0 c'a miñe normal d~ entrenaque negócian coa nosa saúde. Estamos sendo doada_s· .presa~, mento pa~a as "duras".-· Comézase ,p_or_p_robalas, ás veces,"\oprecisaménte, debido ás nosas are~as d,e ,topar un mundo .AoNo, . g~·rido,· por con~'iderar qµe ~on ~so~ perig-osas. O estado de sa·. unha hur:nanidade mellor.
.'
.
tisfacción ~ ·el;lfória que t;ae' consig~ _o _"porro''' ; leva a pe~sar
Algunha~ persoas tanino por simple ' pl~cer, outr'a~ moitas,: . que 0 "outro", .ª droga fo;rté~ tep qi.J~_ ser algo fantástico. O
por·estaren cansas desta vida -hipócrita. Polo \(aleiro que amosa · · mom;e ntó ·da proba chega riun estado de ~esimismo, habitual·
esta sociedade' nor:i ofrecer ren' á mocedade _ac~uaL' ''
' r+lén'te; álgun problema sod~t óu' económico.,.·_ unha frustra'
'
l
., •
.
ción de ' calquera clase, 01,J ser -cons~midor habitual de ·"canuAs 'máf ias internacionais e lócais m~sturadas cos gobernos ~
tos".·
,
· · ' ' -· · , ·' · '
.. · ·
. a polic!a, ' fan o seu negócio ,sen escrúpulqs e utilizan a droga
;
Haiq·_u é resa·ltar oue
todo n.-_ esta_vid_a sup-_- ó n ·un_-salto cualitaP<1r'él desarticÚlar
e desmovilizar os anceios de. mudar. ª ' sodeda:>_
"1
. d~'. Asi, estas · persoas '~decentes", pais e na.is de família ~ristivo e gr~dual, . Para· che~ar -~ pri~eira ~ivisión de cal~u_er det1ana~ xogan coa hipo'cfesia da ·sua n:ioral. ' '
. , . .. ' .
po~te <~ª\q~e ence,ta,r_ nos x.uven1 s, .par~ correr carreiras pro- .
·'
.
._ ·
-.. ·.
. , ·' ·
·_ · fes1ona1s, ' ha1 ~ue , entrenar.~e co'mo afe1zoado. Todo comeza
Por un ha banda din estar contra· adroga e'ppr ,outra son ~OS ' ', 'Pbr peque nas doses: p·ara pa5ar logo a maiore"s.
principa1is impulspres e beneficiários, de·~te negóeio. Ame, u-n fe,
· ·
· , ·
.nómeno como este,·- os axentes da represiórr ·tiñ.an~ dous -cqmk
· Pé!ra min; que _q uero unlié! rnocedatje máis ecolóxica, penso .
' fios: ü manterse
marxe e 2) controlalo·s . .- ' _, .. - ' '
' - tjue "i~to ,ten que ence~ar.se po~ un mesmo'. ·un porro de "herba'
.
. ,,,. - ~ óu ;'chocolate", estaños escara'!lando . o c:orpo. E curioso como
· . Deddfronse polo segundo 'xa _ q~e a - dro'gá· ~é:- al§o máis que - ' _hoú é'.i"; xe-nt~ ; que- fÜma 'od:- se pica dique quere unha sociedade
1üi~ p ind1azo olrnnha fumada. E ~n 1 ~eito de.vida; unha forma , máis eco'lóxi_
ca. lsto é pÚra··hipÓ'cresia. Non ·con9orda esta opide coinlLlnicar~e. unhas ilusióris ·d~positadas; .Asi; J;>ai.x,o o seu " nión, CO'. 't eito ' dé, +ogo, coíi·famTnar' o próprio ' corpo. E contraicont1rol, dirlÍXeria polo camiño qué-e;¡ u eren e saben__,c omo tr,ans- .. ditório 'dicer:: non . qÚérémos nucleares, radioactividade, andar
cune e onde. \llai rematar. ,,
eón placas de "nudeares Ron, graciñás", dicer "non á caza das
. Pa~ai m1i111, as duas d rogas máis perigosas son ·o alcool e o ta- baleas~' .. ; e logo escaraHarnos~ nos ·mesmos. Para limpar a casa
baieo. Ao 1 e~taren considera.das e ·acéitadas-, cons,árneas moita do mundo ternos que limpar a casa de .cada ú_n que é o seu corxet1111te , l~llhis 1es1ta·s non constituen o obxect? c;ieste artículo; .
po.

ªº

ªº

IN on ,~ou enntrar na d iscusión referente~ considerar a·l.ln tipo
O sis~~ma ' 'oapitalist-a le.va a ofrecer falsas ilusións que logo
de d'ino!'ª's "l b~andas" ,e a outras duiras~ n.en ria:de.;¡S¡:i "unhas si e. · s9n imposíbe·i~
acad.a~- para a meirande parte da moced~de,
'
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creando a crise que desemboca no pasotismo. Pasotismo que
está configurado como grupo marxinado, perfectamente Gon- ·
~ -trolado e. manipulado polos Qpresores de guante branco e traxe, através das suas máfias. Non digo que haxa que botar man
do -~utoritarismo contra os consumidores de droga, aínda que
.seria férre~ cos que fan o negócio. O que si digo é que non nos
podemos deixar levar por falsas evasións e ilusións·. A vida é
concreta e · está aqüi, ten os seus sofrimentos e alegrías pero
m·erece a pena vivila e debemos ser ..valentes para enfrentá·rmonos a aquetas cousas que nos disgostan. Nunca recuar, é a nasa
cobardía buscar unha droga que nos faga esquecer a vida cotián
Droga que vai convertirse no eixo da vida da persoa drogadita e
que só vai viver para ela; é dicer, as persoas, neste proceso, convírtense en algo dependente dun produto e por el fan calquera
cousa. ,Asi vólvese un coelliño manipulábel nas mans da oligarquía que son os verdadeiros controladores do mercado. Oeste
xeito, a drogadición convírtese no ideal de vida do drogadito-a.
¿E que a vida non ten me llores idea is? lnon é máis gratificante
basear a nosa vida na solidaridade, na loita contra a inxustícia,
no amor?¿ Pode considerarse un ser consciente quen se deixa
· arrastrar por un axente químico, por unha suxeréncia dun amigo, por unha momentánea tentación de experimentar sensacións novas, cando sabe o perigo que iso con leva? ¿E este un
ser humano que razona? Porque as persoas ternos moito no
que pensar.· Hai moitos problemas que requiren o naso esfor·zo e sen embargo a mocedade actual estase irlanda.
· Non é formando grupos illados, nen entregándose ás drogas
como podemos facer un mundo máis feliz. Canto máis illados
esteamos, máis débeis somos, e, por riba, estamos completamente asimilados pola socjedade burguesa e somos veículo
de negócio· para ela. A própria sociedade crea grupos marxinados poi-s estes cumplen o seu papel dentro do aparato capital ista ..·Asi, os tiranos,-os opresores, seguirán engordando, fundindo ás n¡;¡cións e aos -traballadores-as. A mocedade, pola \:!tapa
da vi.da na que se atopa, Jeva consigo rebeldía,· é o xuez insobornábel da sociedade capitalista e consumista e que está cornetendo atrocidades e que leva á nasa destrución, mais moitos mozos e mozas, no canto de enfrentarse, de coller o touro
polos éornos, adoptan no seu interior posicións que Jembrari
a resignación dos mártires, o conformismo dos escravos-as, ampáranse na noite da droga para esquecer a inxustícia e a crueldade do sistema. Mais este non é o camiño, non pode ser a solución. Seria como taparnos os ollos para non ver. Nós, amocedade queremos un mundo mellor, xusto, respetuoso coa persoa e coa natureza, sen demagóxia nen hipocresía, sen tabus
nen autoritarismos, pero isto non se conquire coa droga nen co
illamento. Fai falta vontade de loita e solidaridade humana.
Nada de pasotismo integrado no sistema, hai que loitar, gozar e
sofrir. A evasión dos problemas lévanos a vexetar e á morte .
Moitos-as preguntaranse cal é o camiño a seguer. Camiñante,
non hai camiño, faise camiño ao andar.
X osé Lo.is Neto Pereira é Militante de Galicia Ceibe (0 .L.N.).
preso na Cadea de Vigo.
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Euskadi

Do antroidó'·
Na semana do antroido to_dos os recantos de Éuskadi voltaron
disfrazarse de festa. Desde o poviño navarro de .Lam, onde se
celebrou o primeiro antroido de Europa até cidades como
Donostia. Aínda asi, as carautas non chegaron para todos.
Non somos nada.
Hoxe irnos de nomes próprios sen disfraz.
LEMONIZ

Nos prolegómenos da festa chegaban duas noticias
sobre a central nuclear. Por
un lado o Presidente · de
Iberduero, S.A. Gómez de
Pablos, anuncijtba o sometimento da sua emprésa ás decisións que adopten os Gobernos Central e o Basco no
concerniente a Lemóniz, inda que Iberduero prefire
tratar, evidentemente, con
Madrid, na busca do que
eles chaman: "control público da central".
Por outro, o Gobemo ·
Basco reafirma ha a decisión
de non negociar o futuro de
Lemóniz banco a presión de
determinados meios contra
o executivo autónomo nunha alusión directa aos contactos entre o Ministério de
Indústria Español e Iberduero.
DE PELICULA

Diante de todo isto, Gómez de Pablos amenazaba
en Rádio Popular de Bilbao
con trasladar a sua empresa
fóra de Euskadi anunciando
que lberduero ten máis dun
billón de pesetas en valor
real e anunciando que a central é un grau de area no
volumen real dos negocios
da empresa.
FIN

Do sábado ao domingo
de antroido, cinco quilos de

"goma-2" explotaban na
empresa duranguesa "Tiñituria y Estancona S.A." sofrindo perdas por valor de'
cuarenta millóns de peset~.
A explosión rexistrábase
na zona de maquinária e ferramenta de alta tecnoloxia,
destinada á central nuclear
de Lemóniz.
EXILIADOS

En Caracas, o comité de
axuda a presos e exiliados
bascas saiu ao paso das declaracións realizadas polo
director de Seguridade Español, Francisco Laína no
transcurso da visita que realizara por Venezuela e México e nas que calificaba aos
exiliados bascos de "terroristas" e os acusaba de desarrollar actividades militares
en campos de entrenamento
venezolanos, asi como de intervir nas guerrillas do Salvador e Guatemala.
Este col_Ilité anunciaba no
comunicado o - intento de
crerar confusión na opinión
pública destes países sobre
os exiliados bascos, co galló
de envolvelos das forzas políticas venezolanas con resp~cto eles. Acitude manifestada, por outra banda, por
COPEL, partido no Goberno, Acción Democrática,
MAS, Vanguardia Unitaria,
MIR... asi como polo presidente Herrera Campíns. ·

rar que o goberno de Duarreunión como a octava. Eíí' ·
te é lexítimo conio fai o
princípio non van mant_e r
O mesmo día do início
PNV é unha panfletada ·á
contacto con ET A-M e van
do antroido aparecia nos pedemocrácia xa .qué ese Go-seguir na liñea da defensa
riódicos bascas a- última
· do estatuto, aÍnda que ago- .
"aportación" do. PNV: a In- - bemo ·non ten;-IlJ~is apoio
que o que lle dan a forza
ra seen -posibilid_ade _'de co- ·
ternacional democristiana
das armas e . os EE.UU.~'.
- ·bertura neste sentido ao
celebrada- rieses dias en Ro:
Outros, ~ os nenos, ñon da
rroil contar co ápoio de nenma ·decidía ·apoiar as. eleidaban
crédito.
gunha
forza política xa que cións convocq.das no Salva__
.
,,
,.
:
~~se
mantén loxicamente·
dor polo ·Presidente Xosé
os
POLI-MILis
.
L.-:
p.a
.lUíá
cio · outro sect<i>r,
Napoleón Duarte "para bus~
O hirts do antroid.o tifüF - - -E;TrA-PM VII. Haberá que _,
cr a saíd·a democrátfoa á cri- ·
se do país". A esta ·confe: lugar tinha roda dé p~ens..élt''. . esp~rar, ind'! que . en princípor parte dun.sector dos Po-_ - pió~Üon moi difícil avenréncia asistian o presidente
do PNV, Xabiel' Arzallus·e o
. lis-Milis, os· minoritarios,
turar un _''suicídio politiéo"
conselleiro -de ·Iñterior do
que ·informaron aos meios
-: !1º sect9r maioritár.io ;>:dos
de comúnicación bascos so.:
"poJi-milis;' se se ·rnanteñentGo berno basca Luis María
Retolaza, q uen subscrebrron
bre-_~ resolucións.adoptadas- ._ nes~a liña.
a decisión. A notíci~ non
poia .. última asamblea ·cele~- .
pasou desapercebida na Eus- · · _brada por esta organización _ . ~pSKADI NORTE
kadi de .disfraces e xa ás
-, armada _q a que' se -decidia a
_Os e.uskalduns de !parralpoucas horas d~ronse ~s pri-'
- sua ruptura interna en dous
- d~ celebraban o domingo do -_
me iras reacclóñ.s como· a de
blo_ques:. por un lado, os, miEMK, quen valoraba esta
noritários que decidían.con;;. - . antwido trasladándose lopostura como unha mostra ·
tinuar a~ trégua e considerar - .ca1fdade landesa de S~u
tons, onde máis de mil cin"do talante reaccionár-io do
a asamblea como unha secocentos bascos manifestá- .
PNV". Para EMK ~'considegunda parte da séptima, e,
banse
dia.~ie da residéncia por outra, ·os maioritários,
de
..
Mitterrand
en protesta
d~fensor.es da volta á loifa ·
situación·
das
Ikastolas
pola
.armada definidos como
en
Euskadi
Norte.
-·
.
~'·:ETA~PM ·=· octava ASamblea".
A policia cortou o paso a .
· Para · o~~ -"minos" ' ·E:r. A:
cento cincuenta metros da
·PM Séptima Asamblea,;~<]Ué '- ·· fiñ:ca p~o unh~ representa- .
-están .· nunlÍa desveñtax·; en ..
ción accedeu ªº interior on~
proporción dous a t.lil, non ~
_de a dona do presidente reefectiva>a volta á loít~ arma'" . ··colleu.un dossier que conti- d mália a·.que ~on se ~um
ña as reivindicacións; · funpliroñ as condiciÓl~-s -·da trédamentalmente. a creación
gua, aínda que esta foi.posidunha escola pública basca .
._tiva para a consolidación de
Esta manifestació1r->que
.·Euskadiko Ezkerra.
f oi ~xtraordinariamente re- .
saltada pola prensa francesa,
Respecto . á proposta de
cousa non ha~itual, terá
Rosón no sentido da aplicaun.ha continuación o sábado
ción de medidas "á italiana"
vintesete
en Baiona, donde
os "minos" resposfan que
SEASKA
(Coordinadora ·de
· non son terroristas e que
Ikastolas
en
~uskadi Nort~)
l\On están ,arrepentido~ de..
convocou
unha
nova con- ,,.,
,riada'. o.outro ·sectbr' o mai:.
centración.
oritário, valora pola sua
Acabárnnse as festas,
banda a necesidade da supeQ.uédanos ~ resaca.
raCión . da Séptima Asamhiea, .·desfasada politicamente; considerando esta última
MU GARRA
PNV
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:Sabara Occidental:.un proceso pen~eqte, .·~ :-,: :·:
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Dous dias despois de que este número de A NOSA TERRA se
atope nas mans dos seus leitores, é dicer odia 27 de fébreiro,. o
' povo saharaui conmemorará o 6. o aniversário da proclamación
da sua República Democrática Arab_e Saharaui, órgano supremo
do poder político e expresión soberana do seu Estado, invadido.
' actualmente polo agresor m~rroqui co apoio e colaboración de
várias poténcias occidentais. No.n cabe duda de que-é esta unha;
boa _ocasión para que Df?-~~ réf~atriqs ~a? ,P·rqceso qµ~ p~nd11:~iu ~
este povo ás portas da sua lioeración!totál,~ que~ involúcrou:a im~
portantes seitores oligárquJcos do Estado Español no chamado
"pacto da traición", e que é -ocultando, ou no mellar dos casos
minimizado~ polos grandes meios de .co~u.n,icación:·._oc_cidentalis-tas. . :
· '
· · ·
· "
. ,-

crativa f on,te éle 'ingresos das
.
grandes
·inu1tinacios do sector
A ubicación do Sabara Occiagroalimentário.
· . ·
dental convirte o seu territorio
:·füli que engadir, tamén, a
nun im.p ortante. enélavé e_stra-, .
·
esta
important~ riqueza fosarmas .conqt1:istaremós a libertéxico-militar. A poucoscente- .'
.
fate_
i
ra,·· o~ · hidrocarburos e
dad-e" ..
.nares de ·quilómetros .~as TIIas
Presionado pola guerra e
Cariárias:' ·..,:_onde os EE·. uu.. · minera~ (petróleo, _·gas, -ferro, .·
variádlo, · cobre, titánio, urápor sucesivas resolucións da
manteñ~n un imP'ortante .- dis~
ONU a ·favot ~a independencia
positivo .de .. base~ militares: in- _. -nio;·· zinc, magnetita, ouro e
chúmbo -· asi como as suas pó- :-Saharaui e c.o ntra a farsa de
crementado 'agora posibelmen:
. te coa- integradón·· do 'E.E., 11á . · tenciais- posibilidades · pesq uek- considerar -ao território como
. OTAN_..:.,. o território saharaui . ra§, ·,· cii.cunstáncias que, en · "província. española de ·ultramar",- ' o goberno ·franquista
. pode 1Servjr_ COnlO Un importan_~ . conximte, explican por si soias
aceita, en 1975, o princípio da
te ponto de apoio para as ~ha- - · o exercício do colonialismo
por parte do Estado Español ·autodeterminación, nunha alses aér~·as instaladas en Teneri-durante
91 _anos (o interés ~s
tura na que xa.se tiñan descufe, .Palmas e· Gran Canária, e
pañol
no
Sabara
era
tamén
miberto os xacimentos de Bu
para as bases de detención an, litar' xa q.
as 'suas costas
Craa
e sospeitábase da ·existéntisubmarina e SONAR das P~l
.
cubrian
o
flanco
das
Canárias
e
cia
doutros
minerais .(anteriormas; que forman unha comple~
_
a
retaguárdia·
de
Marrocos,
dismente_
resefiados),-o
que dotaxa rede de instalacións milita.
putado,
en
épocas,
entre
Ma-ha de certo interés econ(>mico
res, aéreas e navais atlánticas
did e Paris, sen esquecer que
ao território. Crea entón un
que, coas facilidades de que
ambos territórios serviron de
movemento fantoche, o Partidispón na base marroqui de
base ás tropas franquistas para
do da Unión Nacional SahaKenitra e as bases norteamP.ria sua agresión contra' a Repú- · . raui (PUNS), para asegurar
canas de Rota -no estador ésblica), as como o ·decidido
pañol- e Hly Locb -en · Escóunba solución neocolonialista
ápoio
franco-norteamericano,
e desplazar ao Frente Polisácia-, permiten aos EE.UU.
manter a supremacía naval d.a · xa referido, · ás, pretensións _ rio. Por esta época, o Tribu- 11 Flota Atlántica e a VI Flota anexionistas de Hassan unha .nal Internacional da Haia pronúnciase asimesmo pola ·automediterránea nos accesos occi- vez que a ~ituaeión colonial do'
territorio
se
fixo
insostíbel
. dentais <lo sul de Europa a tradeterminación do
território, ao solicitar Marrocos e
vés de Gibraltar; controlar a si.: para Estad o español.
Mauritánia o seu parecer sobre
tuación militar en Africa nor.ANEXION E RESISTENCIA _
. ''' a lexitimidade das duas preoccidental;- e asegurar o libre
tensións territoriais" sobre a
tránsito da máis segura das
mesmo año, 1967, no qu~
entón colóni~ española. Eran
chamad.as "rutas do petró_leo ".
9 c"olonialismo . espa-ñol crea
os priineiros pasos para em- .
Tamén desde o pontp de
a Djema_a (especie de Parlaprender a futura anexión por
vista económico, o Sabara Ocmento con poderes exclusivaparte dest~s dous. países, alen. cidentcll posue ,.y,,alor _estraté-_· mente consultiyos ·no que só
tados por . Fráncia,' que
xic.o. A riqueza·-fundamental · tiñan. direíto a ,votó os "notá- ·a bandonaban-así o compromido país, os enormes xacimenbeis'~ das. diferentes tribus),
so suscrito con Arxélia o 24 de
~ps de fosfatos,_ constit_\ien
coa que pretehdia avalar · a
xullo do 1973 ·respecto á auunba reserva de 1 O mil millóns _' aÚ.t onomia · éoncedida ao térri- -todeterminación do povo saha. de toneladas. Descuberta en ~- , t:ório, nasce a Orgañ.izácion de raúi.
-1g57 pola empresa española. ~ . Varigard~ para a Liberación do - :Precisamente en resposta á
: FOSBUCRAA -con ampla co-' ~·Sahára, "movimento creado por
éJecisión da Hafa ·e para presiolaboración das grandes trans- · Mobamed Sid,Brahim Bass~ri
nar ao Goberno.
español, Ha. . . ·t¡
: nacionais do sector-, a riqti:e- · ' (inf.luendado polo -Ii·acionalis- ssan ·n organiza ' unha operaza fbsfateira do Sabara Occi- . mo ·árabe nasserista} que terá
ci?n pr?pagan~(~t;i~~' a "~~rdental · revel~use na sua plena · un papel decisivo na for!llacha Verde", coa que moviliza
importáncia na ·z ona de Bu
cción da conciéncia na:cionamáis de 350 mil marroquis
Craa onde se atopa actualmenlistá saharahui. Precisamente
através_- do ~deserto, a maioria
te ·o maior xacimento mundial - unba manifestación maxesparados, destinada: a "liberar"
coñecido. E aquí pois onde te- . tuosa .convocada por esta orao que designa como ''provínmos que atapar o porqué do
ganización en 1970 en _de- . cia dó Sabara". Nove dias desilimitado apoio das transnafensa da independéncia no
pois, o goberno .español, vio- ciori.ais e de determinadas póbarrio de Zembla (no Aai~n),
lando unha · pro posta de desténcias occidentais á· aventura
é reprimida cru_del e violentacolonización . da ONU, reparte
anexionista- do rei Hassan 11,
mente pola· Lexión Española
o , território entre Marrocos
se ternos en con ta a importán- · · · (40 mortos e numerosos feri(70 por cen, ao norde) eMaucia do fosfato como base ·para
dos), factor que convence aos ritánia ( 30 .por cen,
sul) a
a produción de fertilizantes
dirixentes máis· lúcidos da ine- cámbi-o de ventaxas económiagrícolas nun mundo famélico
vitabilida da lóita armada. Nas- cas: direito de pesca en aguas
no que según estimacións da
<;e <leste xeito, en 1973, o territoriais saharauiS. para 800
F AO e da UNICEF- marren
Frente Polisário coa palabra de
barcos españois d tirante 20
de fame 32 menos por minuorde
do
seu
congreso anos (os pasados apresamentos
to, o que o convirte nunba lufundacional: "A través das -d o Garmo-Mar e outros por
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parte do Polisário tiñan c·o mo
ouxetivo descalificar estes
acordos); -indemnización .polos
bens públicos deixados na colónia e d.ireitos sobre o 30 por
cen dos rendimentos dos fosfatos de Bu Craa. O acto coñócese en medios diplomáticos co nome de "Acordo
Tripartito de Madrid" (suscrito· ó 14 de novembro do
75 ). Entre os meios progresistas é DJ,ais coñecido polo
"mote" de "pacto da. traición". De calquer forma, a
teoría do "Gran Marrocos" soñada por Hassan e apoiada
pola oposición de esquerdas
do seu país (socialdemócratas
e PC) e coa que se pretendía
anexionar o Sabara, Mauritánia ~ parte de Arxélia, empezaba a facerse realidade.
No ano 76 a g_uerra de
liberación foise· xeneralizando
en proporción n_o n previstas
polos _estados maiores de Fráncia e os EE.UU. (as duas poténcias que apoiaban a Marrocos e Mauritánia). Asi, e a pesar dos bombardeos das povoacións civís con napalin e f ósforo blanco por parte da aviación marroquí, o Frente
Polisário consigue evidentes
vitorias militares ante os dous
exércitos invasores ao tempo
que, no mes de febreiro dese
ano, crea a República Arabe
Saharaui Democrática, inmediatamente recoñecida por
numerosos países, especialmente africanos. No 77, a
p~sar da intervención das
trópas francesas estacionadas no Senegal, in(rinxe sérias derrotas a Mauritánia,.. q ue
se atopaba nunba situación
económica .desesperada, até
o ·ponto que obrigou a este
país a suscribk un acordo conxunto de defensa con Marrocos (que contribuiu a agudizar as contradicipns entre os
dirixentes maurita.nos, desconfiados das teses do "Gran Marrocos" de Hassan) a trttvés do
cal este último país estabelecía
de r2 a 15 mil homes no sul
do Sahara e norde de Mauritánia.
78·, a economía
mauritana non estaba en condicións de rece.bir máis emba-

No

tes do .Polisário e,_ despois dun
golpe de estado e ante as
ameazas de Marrocos~ os novas gobernantes mauritanos .
·propuxeron q seu desex0 de
establecer a paz en território
saharaui, · circunstáncia que
provocou unba aguda desestabilización política en Mauritánia onde se sucederon golpes
e
contragolpes palaci~gos
auspiciados por Marrocos e Senegal. Mentras tanto, e como
mal menor, Fráncia (a poténcia ~olonial principal entre as
situadas detrás do conflit~)
propuña o plan SADE ("Saha·
ra Demain") no que se defendía o. proxecto dun mini-estado saharaui -rechazado polo
Polisário como colonialistaao tempo que analistas nortea-'
mericanos empezan a recoñecer que esta ·guerra costa ao
trono de Hassan mais dun millón de dólares diários. Nos
anos 79, 80 e 81 as vitórias
tanto militares como diplomáticas do Frente Polisário sucédense de xeito vertixinoso apesar do apoio financieiro e militar de novas países a Marrocos, entre · eles o Exipto de
Sadat e Arabia Saudí: OUA,
VI Cume dos Non Alineados,
Asamblea Xeral da ONU, reafirmaron o direito inalienábei
do povo saharaui á sua autode·
terminación e so berania e
recoñeceron ao Frente Polisário como o seu lexítimo representante, e máis de 45 países
-recoñecen á RASD ...
Mentras t'anto, Marrocos,
despois do acordo de "paz de·
finitiva" suscrita por Mauritá·
nia co Polisário en agosto do
79 no que renunciaba a toda
reivindicación sobre o territó·
rio do Sahara Ocidental e reco·
ñecia a este como lexítimo re·
presentante do povo saharaui,
quedaba situado nunha posi·
ción de extremado aillamen·
to sólo alentado clandestina·
mente pola Administración
Reagan. A ideainicial do"Gran
Marrocos" ficou reducida á
actual "Liña Maginot" -un
cuarto daquilo que Hassat;J.
denominara "Província Ma·
rroqui do Sabara"- rodeada .
por unha muralla construída
por .transnacionais norteameri·
canas co'n meios de detección
altamente sofisticados, e par·
te do sul do território marro·
qui est~ tomado polo Exército
de Liberación Saharaui, como
estratéxia de presión.
E indubidábel. que, de con· ·
tinuar asi as cousas, esta gue·
rra pode dar término a du~
lamentábeis situacións: á s1·
tuación colonial ·do Sabara
Occidental e ao·. deterioro
progresivo · da
situación
económica e social .que af·ecta
ás clases populares _· m~rro·
quís.
ARUAS
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Eleicións .

.un

·c~a comunicación oficial ao~ asociado~ do pr~grani;Ínidal para ptoceder;á eleición duii .poyo,pri

as

tlO·

sidente, que rexiJ;-á, ou se cadra d_oblegará; os destinos do. clube, empeza a longa.marcha pár(co~~
. guir uns nov~s mandatários que se fa~an carg~ ~unha empresa futbolística:que ,está creba~á}\e .1'~
bedas. Candidatos parece que n.on. van faltar xa que ·tanto UCD como .AP e mesrnamente.-algu:gs
sevtores ·próximos a "Amigos de La Coruña" andan movendo xa os fios para lograr unha Xunta Di"rectiva próxima aos seos .postulados e onde poidan facer a sua polític~, sobre todo 'c_ara ·ás próximas
eleicións xe.rais.
_
.
.
~~ .. - . Pero antes de nada o que deberla comunicar ·a actual. directiya é exactamente como se e~co~traia
si.tuación actual do clube.
.
. .
.
, ·,:,

:ios .
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;taltá.
pes
gos .
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énas

Cincocentos millóns _de _pesetas- ~ii':caila estádio gal~go pa~
ra que vinteduas .pers~>as xogu~~ ~~~'ur~nte duas- hortts ull!J.á
vez á. semana. Todo isto ..sen-coñtaj.·'co' qµe é_osfaron:· as obras'
fe.itas xa nestes campos nos qu.e, .seiC~, se vai xÓgar o mun~
dial; nós diríámos r_epresentar ~,x-a, q~e todo iso non é níáis'.
. que ·nnha representación das estl}ltüras capitalist~s, obr~gan.:
do-~ a . entnu no seu·xogo aos sócia)J,stas, ·e unha maneira_de
expansión dos seus intereses industriais e da manipulación
dos _povos desde o deporte. O depó~te, actividade liberadora ·
da persoa; conyirteuse e1J maniP1!J-aci~n cara a opresión dos ,
. povQs através
des~a pretendida li0e'facion.
.
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Do que se trata, desde hai tempo, é de industrializar o de-. porte, que entra tamén na lei dá ofet ta e da demanda e que
- ~ . __.pasa 'polos artículos deportivos, p()las instalacións, etc.; ólle- ·
----'--~
- mos se non as pugnas-destas casas'-~é'omerciais por conseguir
Celta-_Deportivo. O partido do domingo se presenta este ano cargado de máis alicientes se cabe. Na-foto unlt:.&.xogaas exclusivas das distiiitas competicións mundia~. A isto hai_
da dunha anterior confrontación.
~
·
·
que engadirlle o cqntrol tecnolóxico do deporte. Logo está
o deporte espectáculo ou -actividade éomercial do deporte: ' ·
xo pola noite ao presidente só
¿Cántos son os millóns que
econom1ca do Deportivo. O
que.
xenera uns ingresos e -que ten tmha estrutura empresa-~
o R.C . Deportivo da Coruña
que nos leva á pregunta: ¿é se lle ofreceron as langostas?
rial..
,posíbel que unhas persoas des- Tamén seria conveniente qu-e
lle debe á Canea Rural? ¿Cómo
aclarasen ~e este -método se
está a situación da Cidade Defalquen diñeiro para entregarBasicainente un:ido a isto · vai_a manipulación . das masas ·
utilizou máis veces, asi como o
portiva? ¿Qué pactos houbo
lle- a un clube deportivo do
através do espectáculo deportivo-r;que se gasta en "dietas" a ouentre algun membro da acque, segundo din todos, nón
- Pero. isió ocurre ·nós· países industrializados, con depen- ·
tros profesionais.
tual directiva e o Alcalde?
sacan nada e só dá traballo?
déncias claras que teñen doutros estados como os EEUU e
¿Por qué se compraron alguns
¿Qué hai detrás de todo isto?
nos países colonizados, que nos vemos obrigados a seguir.
xogadores, sobre todo os esDe ser certo haberia que cam- ' PLANIFICAR CON TEMPO
as suas pautas, a copiar os seus mo.delos; obrígannos a en.;
tranxeiros? ¿O gañado nas dibiar moitos presupostos no retrar no seu mercado . impoñendo ,~ se faiJalta, novos depor~
Empezar unha campaña
lativo aos directivos dos. equi~
visas tamén ia para o Deportites ou proníocionando- os que nun determinado momenfo :
vo ou era todo unha pantalla pos, e toda a pseudo-sodolo- eleitoral, ou· xa pretender que
dan·
Ínáis rendimento económico. Fannos entrar no sen sishaxa quen se presente existinxia vertida sobre <lestes persopara negócios particulares?
tema
de comercialización entendendo, dentro -destes sistedo pontos oscuros, non parece
axes quedaría, polo menos, en
mas,
os
xogos come'rciais, co~o son campeÓnatos mundfais
Estas e moitas cousas máis
razonábel, a non ser que xa esentredito.
dé
fqtbol,
olimpiadas' e deinais inanifestacións afins, coque
son as preguntas que se están a
' tea médio p~ctada a nova diconseguen
tanién que entremos 'no seo metcado ' de compeUNHA NOVA ETAPA
facer alguns afeizoados, entre
rectiva, que é o que se afírrria
téncias' e de valores típicos capitalistas, dos que non se v~n.' ·
· os que se encontrará algun po,nalgurrs sectores coruñesistas e
Pero se queren que o clube
libres
nen siqu~ra .os p_~ises socialistás.
síbel candidato, e que deberia
que só eles"seipan realmente o
...
,,._·
tome unha nova etapa, aínda
contestar o presidente dimisioObr(gannos,
así,
a
facer
inst~lacións moi c·ostosas·· pa~a - o
que
pasa
no
clube
e
c<iié
a
su,á
co lastre do endebedamento ás
nário, sr. Antonio Alvarez · que
verdadeira
sitµ~ción~
$eria
es·
·iloso
sistema
económ.ic~
e
que
de ~ pouco van valer ao ser~.P
costas, terán que explicar, a
tamén de paso, deberia d~lle a
ta
unha
forma
de
·que
nada
. . .só utilizadas_por
reducido número de deportistas - pen-.
máis da situación econóinica, e
c~ñecer a'os membros da societrascendese_
Íogo
á.
ópinióri
púsemos;
outra
vez,
.
nos_
cincocentos 111illóns ·de_ Balaídos ou
do referente ao . patrímónio,
_:, ,·~
·
blica.
dade que presidiu at~ agora, os ...outr.as cousa~- que ~nunca se diRiazor-, que forman unha elite p·rivjlexiada .
. reais motivos da sua marcha ·
xeron, pero ~que, por désgrácia,
.· Por outra. band·a ,' estas instalacións fanse con(orme a ·
Pero os sócios teñen direito
xa que tgdo·parece indicar que'
sabe demasiada xente.
.
unhas
"normas e reglas que . nori teñen nada que . ver coas .
a saber todo o que pasa. Xa é
esta se deb-ao "affaire" da Calcondicións
.do país, néo ·climátiCas, .nen urbanísticas, nen 'ét- .
hora de que. se acorden deles
Asi están, por exemplo, un
xa Rural no que di foi engananiCas
nen
históricas.
..: ' ' "
-·
para algo mais que para pedirpartido xogado en,.Mad:dd e as
do.
.,~·
,
.Ei"
. :- .:.
.
lles cartas: Que · estes pediran
conversas co-árbitfo,· relaciona.
Ademais,
claro
.está,.,
de·
impoñer.
as
instalacións
e os de- .
Segundo . algunhas fontes
unha atidito-riá de co·n tas n·o n
do familiarmente cun directivo
.
portes,
qu~
.
i:náis
lle
S~1'.V~ften
.
·
co~ercialm~nte,
que
tamén'
dignas de todo crédito, vários
e co equipo opoíí'e'n'te. O par- · estaría nada 'mal, -:- e que .forson
qs
que
máisJles
in,fer_
es?-n
icieoloxkamente.destes millóns desaparecidos
mas·en "uriha-·c andiaatura, aíntido gaijouse. ¿Cál foi·o précio
qas arcas desta entidade credi1A ·Única maneira de saif', de empe.zar a sair neste {;ampo;.
da que téñén a-·certeza de sair
se é que o houbo?' ¿De- ónde
t~cia., da que é máximo responinda -que é imposfbel ~ se non se logra totalmente, da colo-' ·
dei:rotados; ,ou -p-or isa mesmo,
saírn.n os cartas i<?-g€> ~para . pasabel, segundo a denúncia prenización,' seria· encontrar · unha resposta qeportiva que suseria ·unha· forma de que resgar -unha caixa ·dé,'ifangostás
sentada no xulgado o Secrep}irá·-as impostas-pold_!~istema.
plandeceWi·
.
'
.
'
®
·
'
,
pou:co
'
'
de
luz
que urf caniion~iro r ne :enviou
tário
Xeral
do
·club~
sr.
Garnun ,-:p anoi ama·-· fie·gro,. pará un
an.·coñeeido ·p·ériodistat ·madri,,. ~
'
Unha opción distinta, xa que está vist~ q~e os patróns ,
c1a Arias,· que, por ·certo, non
dos club~s senlleiros de -Gaño para ~que esté caHtra?--iHoutradidémais l)On valen para liberar á persoa senón que a dimite u, fo ron utilizados ·para
bo algufif·pago máis 911 -n:a cha- liza. • :i-r-F ·
· manipulan e a fan dep~~de!lte ·do sistema·capitalista.
paliar ' a , anguriosa· . situáció'n
PUCHEIRO
mada que .este periodista lle fi-~
f

~CO·

ecta
.rro·

t

1

o

:>re-

gue·
luas
si·
iara
ioro

: A estnitura socíalmodifícase,:no·momentó en que·se altera -a estnitura económica, polo que: articula-ao deporte como forma de utilizar o· tempo libré, orientándoo á satisfacer
as necesidades hásiCa.s dunha sod,e dade url;laila e que vai em- ·parellado 'directamente aó sistema' educativo, 'xa que asi como modifica -as reglas o sistema sócio-económico na actividade deportiva, o capítalismo m-odifica. o sistema na esfera
académica. ..
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Mentras os portugueses protestan ·

A.presa ·de ·Sela, adiante ·aos pouco·s ·
•

1

N

•

Desánimo,., desesperanza, desmoralización, poden ·ser as · afectado, o alcalde (UCD)
Hermenexildo . Rivera, tenta ·
tres constantes que neste momento se están a producir cara ao
dalgun
xeito - canear a opinión
·problema que con pulo dabondo sensjbilizou nun princípio
pública
e salvar ·os intereses de
. ás forzas políticas e populares dunha ampla zona do Condado
FENOSA,
o que lle custa que
e Baixo Miño. As razóns poden subxacer nun aparente "dolce
lgnácio Gago, pr~sidente da
far niente" da concesionária do embalse; FENOSA, que creou ·
Cámara Agrária manifeste
un ambiente de calma chicha, que pode, nun momento deter.:.
nunha emIS1on radiofónica
minante pero quizais irreversíbel, tornar en borrascoso venque
.e ra ..un traidor aos camdaval.
pesin.os por permitir · que llés do salto, piden maior informaA situación é dabondo calrouben os terreas'', e ·que os
sobre
características . plenos resulten animados cada
ma. Ao marxen d:e nota,s c10n
e planos. ~u sin~elamente convez que se trata algo arredor
illadas nos xornais ou mesmo
sideran que todo isto non é . do caso do embalse, nos que
~a rádio, cáseque_ninguén coproblema seu. A solpresa salta
. ñ"ece a ciéncia certa cal · é a
tamén párticipa Gago en calien Tomiño~ que ·aínda cando - dade de concellal.
si~uación
administrativa da
cpncesión ou dispón ' dunha
0 seu ·acordo é de solidaridade,
E e~ todo este xogo, como
mínima información que .peré tan só refrendado por .seis
na "corte dos miragres ", hai
mita enxuiciar ou prver eál,
concellais . dos doce asist~ntes
de todo. O Comité Local .de
cárido ou incluso ónde 8e vai . ao pleno, con seis .abstendós· UCD de ·As Neves, desaprob~
construir o embalse. O Axunmáis cinco auséncias.
o salto - nos rumores que pertamento de .As ~ Nev.e8; , que
"En _Arbo, . o cóncello máis . corren' os cenáculos políticos
plantexara con certa viruléncia
e>' feito de ser o ase.ntamento .
do salto, loita agora no ca~po '
· administrativo por nianter
a califiéación de ."zona de,pro- _· ·
tección eco tóxica" o tra~o de
"rio que pertence ao concello,,
tal e como figura no . Plan
de Ordenación recentemente
aprobado polo MOPU e que .
-FENOSA ven de recurrir diante do própri0 Axuntamento,
que xa nunha actitude moito
µiáis livián, o Pleno, non decide e o deixa sobre a mesa para
ultei:ior discusión.

da -. vila- polo feito de non -s1c1on en Portugal. A Comiestar conformes coas valorasión de Pescadores do Miño
c10ns e partici:pacións que
por unha banda, máis a Cooo Axuntamento percibirla en
perativa de Viñas de Mon 9ab
conceito de radicación do • que atinxen a representació~
·embalse, aínda cando Breixo
da maior parte de pescadores
Sueiro, o alcalde, manifesta
e colleiteiros ( arredor de 7.000
que isto fo se debe á ·desen total), veñen de sensibilizar
azón producida ao ser desá opinión pública sobor das
bancados por el nas diferenconsecuéncias quetanto_ para
tes negociacións con FENO- _a pe~ca como no microclima.
. SA, que o Comité Local de
teria' a construción do salto
UCD encetara antes de asumir
e nas cativas contraprestaa alcaldia o PSOE.
cións que iso traeria para a ampla comaréa miñota, distingui.1
da pala colleita de Albariños
de excepcional acollida no
PQRTUGAL TAMEN
mercado, como no feíto da
TEN ALGO QUE DICER.
irrenunciábel simbiose da pesca, que na estrutura sócioCoincidindo coa perda de
económica
da nación irmá repulo da oposición en Gali.za,
presenta un excepcional capícomézase a organizar a opotulo en canto a povoación
activa se refire.

B3sUra no mar

f.

E arredor do Dr. Ferreira
Aives, asesor da Cooperativa
de· Viños, · e de Xosé M. Lima .
Nogueira, concellal e representante dos ecoloxistas de Monzón, abránguese este amplo
movimento, que coa única adesión do PCP (o PS iníbese,
mantendo a confusa política
que o ven caracterizando),
conqueriu o informe públicó
na TVP e o tratamento do problema en xornais como "O Século" e o "Jornal de Notícias".
1

..,; t

OS CONCE LLOS DO MIÑO
INHIBENSE

Co gallo de se amarrar a este
feble fio que proporciona o .
Plan , remesa o Axuntamento
ofícios a todos os do marxen
qo rio astra a Gúárdia, ria p:er· ·."
cura d unha solidaridade municipal, na sutileza de que inariifesten cál é a sua postura sobre.
a defensa do Miño e . que
dalgun xeito ·enxuícien o feíto
· de que no Plan . se considere o seu cauce e ribeiras como
zona de protección.
Os resultados non poden,
por esperados, ser máis desaJentad ores.
·cre~ente,

Tui e Salvaterra,
(UCD)", i:llíbense da, cuestión
er centrándoo no problema .

E todo isto se ven producindo, cando inda FENOSA non
... comezou as obras e, nunha
~
>
laboura de zapa produto da
·E sua experiéncia en situacións
~ semellantes, ten destacado aos
.a...1----'
seus abogados -os mesmos
Todá basur~ d~ vila parrÓquias de. Baiona vai .parar ao mar. Ou ca~e. Botellas, latas, papeis,
que interviñeron no problema
restos. de. mari~co, plásticos~ canto lixo ha,i naquelas terras do Val Miñor vai dar sobar das pedras
de Castrelo de Miño- para me·di cabo Silleiro, arredor do antigo faro-luminoso, hoxe faro-sonoro para casos de néboa.
todicamente, sen presa pero
Un carnión, o pequeno dos dous que ten o município, verte entre as 8,30 e as 9,30, aproximadasen _pausa, ir chalaneando os
. m.e·n te ·e v_erte, segundo as nosas informacións, directamente ao mar, xusto no extremo do vertedeiprécios dos terreos a exproro.
.
priar. Deste xeito, non é de es.· .O . cami_ó n grande verte enriba d~ pedras, pero perto do mar e prende sempre algun fome (cando
trañar que cando o ·"Jornal
non·.chove, claro) co fin de. queimala.s pero a cousa serve de pouco.
de Notícias" trata temas rela0 alcalde dé Nigrán di que vai ter que falar co seu colega de Baiona, para que remédie a situacionados tanto co salto como
ción.
· ·
coas graveiras, utilice as comí·
ñas cada vez que nos chama
A ~ituación non é ·nen máis nen menos que .unha contaminación total de lixo nas praias do seu
Axul)t~mento (Patos, Panxón) por mor das correntes que desde o .vertedeiro van cara elas.
"irm~s", ou millor que
· O s~_ñor alc-alde da desfeita b.aionesa, Benigno Rodríguez Quintas, ignora deliberadamente todas
"Iles".
as l~is de Aétividades Molestas e Insalub:res e.a r.egulación dos vertidos ao mar en zonas· próximas ás
X.A SUA REZ
.· povoacións.·Ben·wm na sua terra.
·

e

a

f'

j

A

~

<d
e

r1
Sl

1

ti
SI

g
n
2

d
X

1

q
ti
p

d:

m
ta
e~

ni

te
q·
U"

e;
DI

Sf

X•

e
CI

P'

$(

m
d1
p1
e~

li
d:
qi
h1
1

ni

ri

ª'

d;

P•
tf
Sf

ci
vi
a~

tr

d1

u:

¡A RADIO !

RADIO G:ALIC!A.
•

•

..;.,

t

:1¡

•

...

.

•

,,C;f

e:

ci

. rr
n:

gi

San Pedro de Mezonzo, 3
.

.

N. 178/ DO 26 DE FEBREIRO AO 4·DE MARZO/ 1982

.;: ~ · -

'

-. · -·~

'

-

..,.

.,

,

..._..

' ¡ -•

I

"'·'

~

•

.J

l..- -

'- '

,,,__¡

\ ;_

/

,~'·,Santiago _ d~ Compostela

e1

. .!'G

q

Corres·ponde.n tes ao N º 1 78
do 26 de~ Febreiro ,;;10 4 de Mar:zo
de 1982

Páxinas
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cultural

Aportamentos sobre a ' ortógr~fía do
galego ·

Novo disco do "Grupo Universitario de Cámara'' de Compostéla
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A muszca no Camiño de Santiago
Novo disco do "Grupo universitario de Cámara" de Compostela
A MUSICA NO CAMThf O DE SANTIAGO
Se non fora pola folga de Artes Gráficas que tivo lugar en
Madrid e que retrasou a · sua saída, estes dias comezaria a
estar á venda un novo disco (o segundo) do Grupo Universitário de Cámara de 'santiago; o disco chámase "A
música no camiño de Santiago" e tenta facer chegar a ·
públicos relativamt;nte amplos música deica agora moi
restrinxida. Sobor das suas características versa a entreta que mantivemos con Carlos VHlanueva, membro ÍUf!·
' dor dó grupo, crítico musical, catedrático da universidade compostelana ·
e un dos homes máis activos da música galega.
Antes de nada haberá que dicer que o Grupo Universitário de Cámara naceu en 197 7 por iniciativa de vários universitários que desde aquela
se adican a interpretación da músical medieval e renacentista. ~Desde
1978 dependen do Aula de Música do Vicerrectorado de Extensión Universitária.
Desde a data da sua creación non só se adicaron á laboura interpretativa que os ten levado· a actuar polo Estado e máis por Europa adiante,
seó~ que tamén se ven realizando labor de investigación sobre a música
galega e máis a española, e mais dedicándose á construcción de instru·
mentos.
Este segundo disco do grupo venderanse acompañado dun libriño de
24 páxinas que inclue cinco artigos de coñecidos estudosos de história
de Compostela, das peregrinacións e máis da música da época. Os dese
xos tanto <leste libro como da carpeta do disco son de Pepe Barro.
Máis cousas, contánolas Carlos Vdlanueva.
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-A laboura de investigación
que conleva. unha música <leste
tipo, ¿ E traballo do mesmo gru·
, po?

Na parte que hai no disco dedicada á música medieval hai
moito de investigación e moito
tamém de reconstrución xa que
este é un tipo de música na que
non estáu totalmente indicados
todos os pasos que· o músico ten
que dar.
As pezas, no orixinal estan
unha alteración un pouco arcaica, teñen unha definición pero
non hai nada que che poida dicer
se a peza sonaba asi ou doutro
xeito. Hai moito de imaxinación
e moito de intuición nunha recomposición deste tipo.
Nós adoitamos coller estas
pezas e, primeiro, montámolas
~obor da partitura e logo irnos
marxinándonos qué caracter pode ter esa peza, que visón se- lle
pode dar e tal. Todo isto porque
estas músicas eran dabondo polivalentes e cambiaban ao trasladárense dun sítio para outro xa
que non existían os meios que
hoxe existen para inmovilizalas
nunha grabación. Isto implica un
risco ao mesmo tempo que unha
aventura fantástica. A ventaxa
disto é que a versión que un grupo poida dar dunha peza destas
ten moito do empape que os
seus cómpoñentes teñan da sociedade e máis da cultura na que
vivan. Estou convencido de que
as mesmas pezas coas mesmas
transcricións poden variar moito
de tocalas un galego a se as toca
un catalán, por exernplo.
-Nese serido é ahondo triste,
por exemplo, que as cantigas de
Martin Códax estean interpretadas por grupos estraños ¿Non?
I

Est:e é un problema de infraestrutura; é un problema da so·
ciedade que fai que non haxa
meios, grupos, instrumentos nen nada que permite que esas cánti-.
gas sexan coñecidas aquí.
En pr1meiro lugar hai que ter .·
en conta que a música g?-lega daquela tiña un carácter totalmen(

te universa.lista estas pezas chegaron a Europa alá polos anos
cuarenta nunhas transcricións
rnoi claras e moi lóxicas feítas
por' Anglés e através, os músicos
dos distintos países de Europa
montaron unhas cantigas que sofren un enriquecimento to~;
son totalmente distintas entre ·si
e máis do que aqui se poidera facer.
-Nese senso, vós enchedes
un valeiro moi grande na nosa
música ...
Mais que encher un valeiro o
que coido que facernos é crear
un espácio que deica agora non
esistia e coido que a nosa actividade algo terá que influir no qú'e
se faga despois de nós, igual que
pasa con MiUadoiro ou qué pasaría se aqui houbera un bon
grupo de "rock", cada cousa no
seu campo, claro.

-0 voso anterior disco grabaredelo con 'Ruada' ¿Por qué
cambiastes de casa discográfica
para este que sacarles agora?
Nos propuxémoslle a idea
<leste disco a Ruada aló polo mes
de Novembro, a eles, naqueles
momentos interesábanlles óutras
cousa.s e propuxéronnos facer a
produción nb soso disco al-o para o verán, a nós interesábanos
sacalo agora, a princípios de ano
e puxémonos en contacto con
Hispavos. De calquera xeito,
nós seguirnos abertos a falar con
Ruada e ~-· moi posíbel que o
próximo disco que saquemos o
.
fagamos con eles.
-¿Non houbo, logo, nengun
problema eco~ómico que inducira este cámbio de casa?
Non, nengun, apareceu por
ahí algún "dixome-dixome" pero non ~eñen ningunha base; é
máis, a nós teríanos intere'sado
grabar con Ruada porque nos teria ·saído máis· barato. As condicións· que che Ífl":lp6n 11F1ha casa
grande · sempre son moito rnáis·
duras que as dunha c;asa local e

pequena; Ruada ten, por outra
banda, polo menos a nivel galego, moi boa promoción, pero
nos_ propuxémoslles unhas . con~
dicións é non houbo contestación fJOfa sua banda por que eles ·.
non tiñan pensado sacar un disco
<leste tipo . deica ao veran e nós
queríamos sacalo xa en xaneiro .. ·
~ensic:¡uer,a ~oubo. contactos-de (
tipo econom1co.
- 1
-¿Cál é basicam~nte o contido do disco?
Ten unha primeira cara dedicada a cantigas e Códice Calixtino, na mesma liña de investigación do primeiro. disco que sacáramos pero cunha liña sonora
máis popularizante. Non' é que
se pretendera achegármonos a
unha liña s01:10ra de raíz popular
senón por que recentemente es~
co1teL a Clemencic, que é un .
gr¡mdísimo músico, que fai un
conceito de cantiga totalmente
distinto do que antes tíñamos.
En realidade, o que me foco
· cambiar o sonido o a apariéncia
destas catro cantigas que nós
presentamos f_oi a escoita de.Clemencic. Son pezas belísirnas en
canto á melodía que poden ser
escoitadas por moita xente e .
dunha escoita rríoi sinxela.:. Na·
segunda parté pra rnin-é a máis
fonda é a máis importante en
canto ao traballo- dó grupo, ta.mén é posíbel que sexa onde teñamos máis peros de. especialistas. De cara ao gf!Ipo é máis gratificante, por que a Polifonia da
·Catedral de Santiago que está na
primeira parte de esta segupda
cara é dun valor estético e~
traordinário_e as pezas do Gancioneiro da Colombina de Sevilla que enchen a outra parte, son
expléndidas e é ·onde nós o pasamos mellor aínda que posiblemente gustará máis a un público
menos popular. En xeral, a segunda cara é máis especializada.
1

-¿Até qué ponto intentastes
qu·e estas cantigas fo~e máis ou
menos asequíbeis a .públicos .
máis amp,los que os que adoitan,
ter este tipo de manifestacióris ·
rimsicais?
Para min isto é unha cuestión
a posteriori. Lóxicamen~e, _se intentáramos facer un d1seo asequíbel, n~ senso comercial, non
presentaríamo~ unha segunda ~a
ra como a que hay .- pom~o comentábamos. Estas son deducións que ún saca a posteriod.
Non ·nos propuxemos facer un
disco popular · ·porque,· daquela
abriríamos o canCioneiro de Casto de San Pedro e amañabámo-.
nos moito mellor arranxando peias dalí ou ben collíamos as cantigas e faciamolas ao xeito popu- .
lar; A asequibilidade ou alonxamento dest~s pezas · s~n deduc.! óns que se sacan a posteriori ...
Por outra banda, a altura ou asequibilidade dun disco, ou da mú- .
sica en Xeral, só se mide tendo
en conta o nivel cultur~ que ten
o público; se os meios de comunicación audiovisuais se propuxeran fac~r unha campaña a favor d.a música clásica seria rnáis importante que ? que poida fa- .
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Conclusóm
A. GIL HERNANDEZ
Membr.o da Asocia<;:óm Galega da Un gua

Para os que, falando ao 'seujeito,
mantiverom vivo o galego
a homenage humilde da minha admiras:óm .e
·
.s olidaridade.
Amigo leitor, chega a hora da despedida. F~oa-a com morrinha,
com saudade, cum sentiinento que non sei como descrever. Espero
que o exposto nestes artigas nom resulte, valeiio.-Nesta es.peran~a e só
nela confeso..:che (é confisóm o· qw~ segbe) . as:-teses finais dos. meus
apontamentos sobre a ortegrafia do galego:
·
0,- As teorizas;óns sobre. a escritura estám ainda por delineár-se
com jeitp. Só hai apontamentos delas. A lingüística até agora "esqueceu '~ cuase por completo esta: dimel).sÓm da língua.
O.1.- A escritura nom é siste.m a sec!.mdário, · quer dizer, simples ·
transcritor da fala.
0.2,:._ A escritura corresponde-se com-_esta; mas, como a fala, é pro-_
<luto social, desenvolvido na história.
.
02.1.- Fala e escrita, canto produtos sociai~, -~evem definir-se pragmaticamente: Segundo; () proceso de produ~óm no que toman "corpo"' através do tempo.
' , .· ·
02.2.- Som, antes ·de nacfa, "corporiza9óns" de procesos culturais
(culturizadores, desculturizadór~~ ou trans<;ulturizadores); est~s, sua
vez, correlativos ·cós outros ;pi·ocesos produtivos que constituem a sociedad~.
.
-· ·
_
' · .
0.3.- A cultura deve e-nteQder-se como conjunto de hábitos condu-tais dos membros durn grupo (Qu subgrupo) humano.
03.1.-=-' Nela' ham-~é , emarcar~e os produtos sociais que denominamos fata e escrita: ~ ·- ·
;
03.2.- o · Poder,: !!.µ mha sociedade, tenta manipular a cultura e inclusive elíminá-la éo:-·Único fim de manter-se como Poder.
O3 ..3.- Per yezés, povo aka~~a . a superar esta eiva bem irripontjo- ·
se ao Poder, bem corriginooas·II}anipulas;óns do mesmo.
: ·o.4 ...:. A cultura, <leste j~ito-, é proceso e resultado de luitas na histó.
ria. - _
- 1.0.- Noµtro tempo a sociedade galega estivo caracterizada por
umha cultura da que quedam restos em maior ou men~r gra.u segu~dó '
zonas e, por conseguinte, segl.indo grupos humanos.
·
10.i.~ O Poqer na. Galiz?- nom asume a cultura galega. Pero hai seg- ·
rrientos-'del que._aéeitam alguns dos restos da mesma.
.
HK2.- A sociedad€ galega em conjunto está a sofrei um proceso
forte ae e'snaqU:izamento cúltural.
.
.
· 1.1.- Nom é e..stranho, a teor do que antecede, que alguns segme.n tos de Poder promovam algumha _parcela cultural galega. .
1.2.- Contodo, menos estranho é que, dando o grau de esga~amen- 
to entre os diferentes procesos da soeiedade rta Galiza, a cultura galega
poda cair na .degrada9óm definitiva; isto é, que desapare9a como tal. _
2.0.- O idioma galego pertence ao mesmo diasistema que o portugués e brasileiro, e con.s titui ,com eles umha língua histórica.
2.1.- O Poder na Galiza oficializou o.utr língua histórica.
2.1.1.- Segundo o dito em 1.1., alguns segmentos de Poder na Gali-_
za talvez promovam o idioma galego; pero só só se a Iíngua oficial do
Poder nom sofre mírigua.
·
·
2.1.2.- A sociedade galega, ern proceso de esnaquizamento cultural
qui~á esteja em disposi~óm de apoiar .o idioma galega no que se comunica a eito. Pero, na. situa9óm actual sócio-cultural só cabe agardar que
o faga du~ jeito "esnaquizado".
2.2.- Todo o anterior cojduze a que nos feitos historiáveis (!), sob
o control do Poder, o espanhol esteja a substituir o idioma galego.
3.0 ..- O que precede pode-se atribuir ao ámbito da fala como ao da
escrita, canto produtos só.cio-culturais.
·
_
3.0.1.- Se quixermos medir por elas a cultura galega no momento
histórico presente, teríamos d~ concluir: se ca.lhar, nemgumha con,
clusóm.
.
3.0.2.- Atopamo-nós _sem dúvida num momento inestável e aberto,
amda que cheio de -dific'üldades para o galego e de facilidades para o
espnahol.
.
~·
,:
,.
·
,
,3.1.- O Poder tenta e.Jiminar o uso do galego escrito na Galiza.
. 3'.1.1.- Ainda os s~gmentos de Poder promotores dalgumha parcela
cultural galega perseguem o mesmo objectivo.
3.1.2.- Para o conseguir, propugnam µm jeito de. galego escrito e,
asernade, atrahcam o .uso normal dese jeito de galego escrito e ~e calquer 011tro.
.
- ,
·
. .
.
3.2.-A soc1edade galega tamem se atopa em VIas de esnaqu1zamento pqJo que atinge a este ponto.
·
. 3.2.i.- Por um lado, o "povo" é cuase totalmente alheio á manobra, cando nom ·a secunda.
·
3.2 ..2.- Por _outro, aii}da os grupos definidos como defensores da
ciiltura galega, da sua revaloras:óm e expansóm nos nosos tempos, duviamse as virtualidade·s do galego escrito se actualizarám melhor seguindo o jeito adoptado polo· Poder (nom galego) ou bem seguiildo
outros jeitos.
·
.
3.3.1.- Se cadra, a dúvida obedece aprudéncia política(?).
3.'3.2.- Se cadra, a dúvida <leve-se a falta de informa~óm ou a desconhecim~nto de fejtos, anteriores e actuais, e de objectivos.
3.3.3.- Talvez seja questóm de madureza de .mentes, cora~óns e
bras:os: vet, querer, actuar.
·
·
3.4.- O Poder hai tempo que viu, qui.xo e actua.
3.4.1.- Haverá ainda tempo ·para ver, querer e actuar galegamentet
'C<c>nfio.em que a.inda é tempo.
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das Lembranza~, ·

·por ·. Tuchb · Calv_o
Ed icións do Cerne.
santiago 1981

Esta reseña poderíase titular
-doadamente- "Froito das lembranzas ou os límites do realisen Galicia". Porque <liso
irnos tratar co pretexto desta noveliña da autoría de Tucho Calvo.
O realismo pódese dicer que
naceu -irnos falar do realismo
en narración- coas noveli~as de
Lesta Meis (Manecho o da rua·,
publicada no número 46 de Grial
-querse dicer a sua reedición- e
máis Estebo, reeditada por Edicións Xerais cun prólogo subdesenrolado dun profesor de literatura do que non pensamos dicer
0 nome siquera). Logo o realismo desaparez en Galiza até finais
dos anos 60. Castelao - na sua
vertente narrativa- non é realista é dicer non intenta dar testem~ña dunha realidade denunciándoa (pilar básico ~o realismo). Logo da guerra civil difícil
era para os escritores galegos ser
realista. Difícil por que, por
exemplo, o tema da guerrilla es. taba proibido, a explotación do
campesiñado e o nacimento dunha clase proletária, éranlles temas vedados pola sua posición
de clase (lembrérnos, pero, as narracións de Fole, sobre todo Terra Brava (2). A p~imeira novela

mo

.cine
Mármore e ferro

~

·.

Wajda di que é máis práctico
e xeralizado o ferro que o mármore, e que en certo senso os títulos das suas películas simbolizan o cámbio da mentalidade da
clase obreira pola diferente educación que os novos obreiros recebiron en relación cos_ seus país,
de · orixe campesina. O protagonista do "liome de Mármore"
thega con dificuldade a aprender
a ler e máis escreber; o seu filio é
capaz de teimar, organizarse e
decidirse por si mesmo, é menos·
individualista e localista.
O que si é cerco é que ambas
e duas películas compoñen anecdótica e ideoloxicame 1te un <lítico que. trata de facer·,· ~.m repaso dos últimos anos da vida polaca. Compre dicer xa que esta
visión non é obxectiva e toma
partido dun xeito moi habilidoso a pahir dunha construción
pretendidame~te obxectiva. O
ponto de partida nas duas pelí~
culas é moi parello: o fio cond utor v~n dado por un persoaxe
que ao facer o seu traballo atopa
unha rea:lidade que ou ben descoñece, ou é contrária á versión
oficial. AsÍstese. a unha recons-·
trución dos f citos pola testemuña dos persoaxes q_ue tiveron re. lación co_s dous homes e o pescudader toma postura. Estes dous.
·Condutores da narración teñen
.. sen .embargo ·matices ·diversos:
muller-home,· diferéncia de edade, motivación do seu tra~allo

' 1

realista galega. yeúnos .d e fóra:
. Memórias du_n .neno- lab".ego, de
...Neira \rilas e todas as suas n·áFración.s posterfores. son o ·pifar b.á:sico :do ·realísmo galeg~ ( 2). Pero
Memória.s .. ~ inda récoñecéndolle
a sua importáncia histórica, non
podía marcar ·o nacirnento do
realismo xa que, nóvela de situación -ás veces ben. falsa-, erá
parte da experiéncia dun home
determinado, non o grande fresco de todo un pofo, clase ou nación, requisito ·onde . se moven as
mellares novelas realistas.- Logo
de Neira Vilas, a novela realista
pouco ·deu en Galiza, e .o pou.co
que deu óu ben non chegaba a
novela ou ben era ahondo mao.
E non queremos dar títulos pa_ra
non picar a ninguén, pero a cousa era - e é- doadamente testimuñable. Parecía como se os que
intentaban facer un realismo na
nosa terra non tiveran folgos
- cousa demostrábel, por exemplo, na chamada crítica realista
ou comprometida, de intencións
marxistas, que non eran (3)- e
así as suas narracións pasaron
sen pena nen glória, e as máis
das veces con evidente pena.
Estado así as cousas comezan
a saír novos novelistas onde o
realismo está presente só de maneira lateral. Os mellares narradores galegos actuais nada teñen
que ver coa moda realista, sexa
pola direita, sexa pola esquerda.
O realismo non deu frutos en
Galiza. Case todos os narradores
realistas -e teimo unha vez máis
en non dar nomes- eran u suficientemente inxénuos como para
(curiosidad~

polos feitos-traballo
por imposición), situación distinta <liante da vida (comezar a
traballar-manter o posto de traballo), xeito de facer (nervoso e
sempre ·en movimento-maino e
parado) e situación na acción
(Agníeszka se integrará na segunda película como partícipe
da acción a analizar, e Wímkrl
continuará a ser un espectador).
Wajda arríscase, teoricamente
a expor un período histórico ben
recente co perigo que iso conleva. A falta de distanciamento no
tempo é unha barreira rnoi difícil da salvar que p,ode provocar.
un fácil maniqueísmo cando se
toma partido. Wajda identifica
ao espectador co persoaxe-enquisa de tal xeito que tanto a película non rematada como a reportaxe non feíta non son só o
pretexto para que os espectador descubra a verdade "oculta"
s~nón que lle serven para facer
unha refl~ión sobor da laboura do criador e a verdadeirá ra-·
zón '' do seu traballo. O traba.llo que non. se fixo por problemas materiais (falta de cámara e película) ou por precipitación dos acontec.imentos, en realidade nos dol,ls casos por motivos políticos, poderíase · asimilar ao próprio traballo de
·
Wajda.
· Tense ·falado de que isto. é un
"Cidadán Kane Socialista';·, collendo ambas e dlia$ . películas
·polo qu1e teñen de ,-máis' cha~a
deiro : uns feitos·. t;, ~n procedimento ·de enquisa ._para reconstruílos e topar a sua hzón de .
ser. Agora _p en, ~entra~ que na
obra de Welles non · se chega a

· no· erró de pe.fisar
·qtie .novas técnicas van facer m~~ .
llot o que . xa. é vello. ~orque_.
. apart~ do realisil)o, ·a narración
dé 1\.'Calvo tamén é un autor de .
situ.aci6.n , · e vai mesturando unha
, históda coa mitra até chegar a .
un final que, non o vou contar, ·
non o ere ninguén. E digo. que
non ·o ere ninguén porque xa un
está fa~o d~- que os escritores se
dediquen a mecer discursos seu-.
do-esquerdosos nos beizos , de
persoaxes que son pequenos~bur
gueses que escaparon da casá dos
país e rematan deitándose con ·
un.
Diciamos e'nriba: os límites_dp
realismo · en Galiza. Si. Calvo\ ceiba o colaxe. Narra en primei~a,
·en segunda, . en terceira persoa.

do ·' lu:. oÚe~é:¡

1

que o seu realismo fora só caricatura - má- da sociedade e da
literatura. Pero agora un novo
autor realista guíndase á area.
Trátase de Tucho Calvo. Periodista, este tiaballo· condiciona a
sua literatura (parece cop10 se estivera especializado en temas laborais). No limiar a esta novela,
Luís Alvarez Pousa di, máis ou
menos, que un redactor xefe diría que hai "moito realismo".
Estamos dacordo, pero a este
· realismo Tucho Calvo quéreo
dotar de novas técn.icas: monólogo interior, colaxes, lecturas de
cortázáres e celas polo médio,

e ofréce'no~ ~~fla

narración ,.. q~ ; ~ Ó Jímite ·~froii~
teiri~o-· aó) reilismo .eri .Galiza:.

•

Tu cho Calvo intenta' salvará un ·
· condenad(t°·á silla ~léctrica, pe,fo ·,
iso non é posibel. Recen os crentes pola alína dó difunto .e fagamos todos novos fillos, que sexan ledos, alegres e ben feítos -e
con longa . vida: Iso agardamos
·-con ledícia~ de Tucho .Calvo.
El - sen 'querer- enterrou o realis~o · galego; que nas vindeiras
non intent:é·resucitar un morto.
XESUS GONZAlEZ GOMEZ

1) ·. Véxase o cap(tulo "A realida·
de !TI~teÍ'ial", do . fibro·. de C.
Rodrt'guez Fer A Galicia miste--·
riosa de Anxel Fole, 'Onde o
leítor curioso aliará .como a
testemuña de Fole é ~lgo máis
que denúncia algo _·máis c;iue
teste muña ,sobran cea ndo
ao
r·ealismo ·en todas as suas facianas . ~

Mestura párrafos e histórias.
Conta o presente, lembra a pasado. Non falta nada. Pero, ¿a
história existe? a cre·ación e riquºeza de linguaxe, ¿vese por algunhá . parte?· Veredicto·: fin do
realismo. RIP. o· realismo está
vello. As colaxes iban ben cand~
o leitor papón cria que aquilo .
era a última moda literária. A párrafada esquerdosa foi lida e escrita mil e unha· vez. E aparte de
todo, se contabilizamos as frases
e párrafos repetidos qúedámonos
nun pouc~ menos de. 90 fóliqs.
Repetimos o que dixemos máis
dunha vez; · falta aos escritores
galegos grácia, humor e dominio
da linguaxe - así como saber.
contar unha história.

2) Compre d ic_er, cando se fala de
Neira Vilas-, que todas as suas
narrac ións posteriores a Memorias ... son unha variación
deste llb ro, agás as nar racións e
as duas n,o velas' da emigración:
Remuiño de Sombras e Cami·
ño Bretemoso. Querido T0más
e Aqueles anos do Mancho .son una variación dunha mesma sinfonía. Co.n todos os
meus respetos, que son moitos,
a Neira Vitas-;
3) Pode- verse un artigo meu: "A
esquerda cultural galega" pu ·
blicado a comezos do. mes de
· Febreiro do 1981 en "El Pro·
greso " .

· Pero Tucho Calvo é un escritor honrad~. Non quere dar máis.

sociolóxico da vida cotian na
va feit:o.. Nós coñecemos os feíconclusión algunha e a ambigüeURSS. E neste senso paréce.se
dade ven dada pola imposibilidatos segundo a sua visión que se
moito
ao mundo occidental cacorresponde exactamente coas
de de apree~der unha realidade
pitalista: a história dunha muller.
novas oficiais que chegan a nós.
múltiple, cambiante e que . se
campesiña, que vai á cidade a faamosa subxectiva segundo quen
Non digo que sexan falsas, sincerse o seu porvir e, logo de t~r
_x elamente chéirame a can esta
a conte, en Wajda todos os comun fillo de solteira, fai carreira
plementos dos feítos aportados
coincidéncia, e teño direito a saaté chegar a dirixir un ha fábrica:
ber. m:iis. Wajda leva ao esp12cta- ·.
polos enquisados, , aínda que
e os-.. seus problemas sentimendór con orelleiras e non _lle dá .
poidan aparecer co-ntraditórios,
tais, que .rematan na sumisión ao
dados para facer . a sua versíón
levan ao espectador a unha conhome, ·. porque asi é como debe
clusión: Birkut e Maciek loitada realidade _que ·non po:de ser
·ser. Como se ve, nada novo. Polo
nen tan unívoca nen
simple;
ban pola verdade e eran bons, e .
médio, consum~mo, competén-·
por stfpo~to_ que non lle nego o
os outros que detentaba·n o po~
cía, promocióff social, machisder encubrían a verdade e eran
_dfreito a facelo_; o que coido que··
mo.· Gal~rdonada cun· Osear á
. ·non é honesto. é á.p.iesentar baimoi maos. A verdade é sempre
·· meJlor ·pdícüla estranxeira. en
revolucionária e ~ntón xa ternos
xo a capa de obxectividade o
' que no fondo non o é.' . .
.
1981, surioflamos que non polos
quen eran os verdadeiros revolucionários. Plantexamento inxéseus valores c~nematográficos. A
. Eu non <liria que os. home~ , ..
.' outra cará da moeda, da ciilemanuo xa que Wajda non comparte
. eran ' de má.rinore ou de ferro;
tografia sávi~tica é o estreno da
a posición nen do espectador,
apesar das -explicacións de Wajd~: ··
e5pléndida SÍBÉRIADE de A.
nen dos seus guias na película, el
os homes son de carne, pero, paMikhalo.v-Konchalovski .. · Mellor
xa ten a "verdade", a sua verda-:
ta m'iri, Birkut e máis Maciek ·son'
de, e monta todo o artifício para
.·bornés de palla; unha ·. pq,sta. en ;~ · olvidar a de Vladimir Menshor.
._ imaxes da posición ·- partidari~ ·
demostrala, no!l para percurala.
Cinematograficamerite ambas .
.9e Wajda., .
Nijinsky .. ·· ·
e duas películas teñen unha
grande capacidade de. síntese, e
PABLO GÓMEZ TABOADA
Director: H erbert R ~~.' USA, 19a1 .
un bon se~tiao do '- ritmo máis
Vaclav Nij'insky (1890-1950)
acadado _n a pri~-eira .:.e un tanto
foi un famoso bailarfn· coreómoroso na segunda.. A composi~· ·Moscú non ere nas bágoaS
_grafo ruso, 'inda que destacoú so-·
ción dos per.soaxes corresponde
bre . todo~ _como bailarin <?; tras
ao ritmo da películá. (Agnfozska
Director: Vladimir Mensho,v.
unha -cad·~a de ~tos cos Ballets
presente nas duas, cámbio do
. .<. ~¡;:¡ss, 1979 . ...
':.. i;,.:
rusos; foi . internado nun:· sanatónerviosismo · á serenidade ao pa:
E . moi escaso o cine soviético
mental. Herb~rt Ross reco.nssar de espectadora a actora dos
que' chega ás nosas pantallas. Por
true a sua biografia intentando
feitos, e Birkut:-Maciek' interpredarlle uQ. caracter totalmente veiso preferimos considerar Moscu .
,. tac;lo polo mesmo actor estabelerídi,co: ·as· súas relacións ho·m~se
·
non
Cre
nas
Bágoas
unha
pelí
cu.ce un cordón umbilical de pai a
xuais_
con Djagilev, os seu~ éxitos
la
mJis
da
sua
produción
comer-:
.fi.llo' que ven compor a:s duas fade hailarin, os seus fracasos co""·-- c.i.al, de nengl;:ln xeito represerici>
cianas dunha soiá.móéda).
tiva. Esta.: é-·u.nha·. pel(cula d:1.1n :-.
QlO ·coreógrafo,
SUaS· crises nerOutra cousa é a:;:i,nanipulación
viosas, a sua boda e~ por fin, a
· . costtlinísmo simplón, moralista e
que se fai da pelíc1,1i.a: desde óptisua locura. Locura, xénios, ar." consérvador; Non aporta nadá ci-. di.s pariidárias. e:: Wájda non é ·
te
... todo se mistura nunha vernematograficamente
nen
ao
nivel
alleo 'nen inocente <lestes plande contidos. Se acaso, podemos
sió.n tópica e pouco .suxerente,
texamentcfs, nen na sua pelí cu.:.
mirar esta história como un dado
la, nen ·nas declaracións que le-

tan
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Latricadas da tertúlia
-Dos xurádos literarios _é outras calamidades (e V)

Usade lápiz, coño l
"M~NUEL R. LOUR-EIRO

1977). Antes foron o · francés
Pierre Chenal (Le der-riier 'tour-

qestino. ,Sen -comparala coas outras versións, que non coñezo, a

nant, 1939), Luchino Visconti
·(Ossesione, 1942)' e Tay Garnett

de Bob . Rafélson está chea de
sensualidade, pasión e ritmo na-

O wrteiro -

(O carteiro ... , 194tü. Un clásico
da novela policíac~ resolto con

rrativo. o final da película'difire
do da novela de Cain, que tiña

sempre cháma. d'Uas veces

brillantez e eficácia. Umha histeria ben contada cos ingredien-

máis riqueza que :_natices e maior
·vigor espresivo.

realizada cun esteticismo suntuo- so. M-(isica de D~bussy, RimskyKorsakoff, Schumann~ Sqavinsky e Carl Maria V?,n ,Weber.

Director: Bob Rafelson. USA, i 981.

A cuarta versión da famosa
novela de ] ames M.. Caín' (1892-

No cabodano

•

de Alvaro Cunqueiro

11

-Hai agora un ano morria na
cidade de Vigo, comes de febreiro, o poeta e narrador mindo. niense Alvaro Cunqueiro. Da sua
qbra e da sua persoalidade tense
falado moito, pero a estas alturas
nós cÓidamos que aínda non se
analizou como é debido a sua figitra. E isto por duas razóns: por
unha banda porque uns dedicáronse a eloxiar a Cunqueiro sen
tratar o máis mínimo a función
sociaÍ e histórica dos seus libros
· e a sua actitude como home dentro da socieda:de galega· e, p'or
outra parte, porque outros cometeron o erro de studar e valorar o -mundo cunqueiriano tendo
en· con ta ·unicamente as ideas políticas do escritor; Alvaro Cunqueiro n~n foi nen o mellor nen
o peor autor da nosa literatura.
Foi un excelente traballador da
palabra, un criador de talento t; '
imaxinación, un home que escrnbeu en galego e en español, pero
que non cría no bilingüismo,
pois sabia moi ben, e -manifesto uno en moitas ocasións, que
sempr:e 'habia unha língua no
fondo. Mais tampouco hai que
esquecer que o de Mondoñedo
fixo unha literatura pa.ra a ledícia e o placer e que, ademais cliso
el, como cidadán galego, non foi
.únha persoa comprométida coa
causa galega -que non se pode

tes ·básicos: o amor/pasión, ·a
morte/asesinato, a fatalidade do
reducir só á defensa e promoción do idioma e da cultura- e
incluso colaborou coa política do poder. lsto derradeiro é grave, o que non se lle pode perdonar a Cunqueiro, porque o outro ·
o tip~ de obra que fixo, non é
motivo para infravalorar a un intelectual, xa que hai autores
que son combativos . polo seu
compromiso ou a sua militáncia e non precisamente por fundir os versos en aceiro, como dir.ia Ho-Chi-Minh. Todas estas
cuestións, e algunhas máis forno
o seu apartidismo, por exemplo,
~erecen ser analiZadas con profundidade.
No· cabodano de Cunqueiro
hai q-ue falar tamén do colonialismo cultural. A maioria dos leitores galegos -dese 40 por cen. to de hütores que hai neste país- seguro. que nu9ca tiveron nas
suas mans obras como "Merlín e
familia", "Xente de aquí e de
acolá", "Escala de Menciñe-iros",
"Mat ao Norde", "Poemas do si - ~
e do non", "Cantiga nova que se chama _Riveira" ou "A noite vai
como Ún río'', por. citar algu_nhas
-das · máis · coñecidas de Alvaro
Cunqueiro. Os motivos dese descoñecimento hairros _· que percurar na .falta de soberanía· galega,
nesa teima -produto do imperialismo ·c ultural- por ler -as últimas "novelas de García Már.quez,
Cortázar ou Alfonso Grosso sen
preocuparse 6 máis mínimo polos escritores en líñgua galega.
Con dados como estes, totalmente certos, aínda haí quen
noA ere no .colonialismo cultural; gostaríanos que nos dixese
entón como se chama iso de co-
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ñecer a Bertolt Brecfit, a Carpentier, a André ,Gide ou a Márcio
Souza e non ter notícia de Manoel Antonio, Ramón Cabanillas, Bernardino G;,a ña ou Méndez Ferrín, sabend0 que estes
·derradeiros son tan importantes
na nosa literatura como o son os
outros ~a . alem~na, na cubana,
. na francesa e na brasileira, respe~tivamente, como o é Salvador Espriu e J oan Vinyoli na catalana, Gabriel Aresti e Telesforo Monzón na basca, Antonio
Gala e Alfonso Sastre na española e Manuel Ferreira e Jorge
da. Serrana portuguesa.
Oxalá que no primeiro cabodano da morte de . Alvaro Cunqueir~ cavilen un pouco sobor
<leste í:ema os· que len a Umbral,
a Bende.tti, a Cela, a Delibes,a
Czeslaw Milosz, a Onetti, a Cardenal, a Pascal Laíné, a Ernest
Hemingway, a Bashevis Singer,
a Henry Miller ou a Cesare Pavese e ignoran a escritores tan
extraordinários como Castealo,
Otero Pedraio, Alvaro Cunqueiro
Blanco~Amor, Anxel Fole, Manuel Maria o.u Pexegueiro. A ver
se chegan a ~_escobrir que "aquí
ternos un pasado un presente'
como din os versos do poeta palestino Tawfik Az-Zayad. Outra
cuestión seria falar do 60 por
cento da povoación que non le
nengun- libro nen -nengun periódicó, do- ·d~scoñecímento da ·cultura da outra banda do Miño e
do coloníalismo nos eidos da .
música, do _cine ou da pintura.
Pero iso ímolo deix-ar para outra ocasión.

e

MANUEL LOPEZ FOXO

Dixen entrandQa a saco e o
que entran é a bolígrafo, emborranxando ali onde lles peta e
botandoa perder os escritos. E,
falando <liso, eu pídolles perdón
a estes señores polas ·que Hes teño botado, que unha cousa non
quita a outra, poisque foron expresións moi fortes as que teño
dito ao bater coas suas pegadas ·
no papel das miñas cousas. Das
suas pegadas poderíase dicer outrom tanto do que se Hes apoñia
ás invasións xermánicas: que podían seguirse sen perda guiados
polo seu rastro merdañento. Talmente. Moito me levan os demos
cando me atopo con esas desconcertantes, variadas, contradicentes e abusivas anotacións, enzoufados os meus textos pola aleve
man do anónimo Membro do
Xurado de Turno. Mandar téñoos mandado a canto sítio hai
non santo, e teño o meu porqué
tanto se saben o que fan como se
non, inda que ben o deben sa-ber. J?orque estas anotacións,
por riba de todo, son indelébeis,
non hai xeíto de as borrar, e xa
que logo botan a perder o f ólio
enteiro no que estean escritas.
Son gravosos atentados, verdadeíras sabotaxes perpetradas a
mansalva contra os exemplares
tan tra:ballosamente · e;scritos,
custosamente copiados, e pacientemente encuadernados. E toda
esta laboura vénselle a ún abaixo
pola grácia choca duns homallos
que semellan descoñecer a existéncia dos produtos. da marca
Faber, por exemplo, · cosque poderian m~rcar o que quixesen
sen facer emporiso tanto mal.
Aínda que xa coid9 que niso, en
fac~r mal, estea mesmamente a
sua divertición. No caso preciso
do "Blanco Amor" de Redondela, recebin tres exemplares. maculados nas suas páxinas polos censores-correctores da nai que os ...
digo, do Xurado, quen tiran de
bolígrafo paifocamente para suliñar, acotar, marcar, remar~ar e
dibuxar signos admirantes ou interrogantes, · coido que tentando
amosar arreo a sua estrañeza.
Mais o caso é que tedos estes suliñados, acotacións, marcas e demais non -i ndican cousa que valla
nada, absolutamente ren. E maldito se hai motivo nas verbas, expresións ou párrafos referidos,
que indiquen o por_q ué de tales
marcas. E aínda · máis: nos tres
exemplares emborranxado·s, có1
pias os tres da mesma obra, as
·marcas, .os suliñados e os etcéteras non cad~an nos mesmos
sítios. ·Velai: aplícanse en cada
exemplar . ~ verbas·, expresións e
párrafos distintos dos outros
dous. A causa do desacor.do nestes tres censores f~cou para min
ben clara: aínda que sexan os
mesmos burros, cada ún ten a
sua albarda e tira polo s~u cami-

ño, non hai máis. Que os tales
persoaxes fican lonxe <leste
mundo ben que o proba o seu
maltrato abusivo, vertolán e valeiro, na obra material dos esforzados ~ndixentes traballadores
das letras, poisque amosan non
estaren enterados do que costa
en horas o refacer en limpo unha novela longa; do que costa
en cartos as fotocópias que esixen por quintuplicado, e que a
peso por fólio suman unha boa
man de milaes de pesetas; do que

e

... En fin; do distinto que seria
se fixesen as suas caralladas sinxelamente a lápiz, pois ind a que
me levase bon tempo e gastase
unha presa de gomas de borrar,
non se me faria moito o quebranto. Mais, qué lle irnos facer..·
VEREMOS
E aínda veremos, veremos
aínda, cómo me veñen os exemplares que agora me teñen, o trio
de cópias presentadas ao Prémio
Chitón. Porque hoxe é o dia, once de xaneiro, en que aínda non
puiden facerme coas miñas cousas. Tentar ben que o tentei,
rnais non foi nada: o sonado restaurante pechou por vacacións
deica a víspera do Día dos Reis,
e, aberto xa, resulta que eles non
teñen as obras, que disque as reteñen aínda os Membros do Xurado. Púxenrne á fala telefónica
cun deles, o competente Anxo
Tarrío, e souben por el que si,
que ten algunhas obras alá na Faculdade, rnais non todas ne todas
as cópias. E velai cómo entenden
estes Señores o seu sagro direito
á propriedad e altea: cando lle pedih que devolvesen os exemplares ao "Chitón" para os ir eu
buscar, respondeume con grande
xenerosidade que si, que el ia devolvelos porque para nada os
quere. E a máis díxome que de
seguro tamén os outros os devolverán, xa que "coido que tampouco teñan interés en quedar ·
con eles". Asi que non perdo a
esperanza de recuperar a miña
obra .. De recuperala no estado
que lle cadre., coidadiño, no estado que sexa, pois niso non me
fago alá Ínoita ilusión, sabendo
con quen trato. Sabeñdo, como
ben se sabe, que o carballo non
dá cereixas nen as ha dar daqu i
en <liante, póñase ún como se
poña.
A,MEN,
~ QUE SEXA PARA BEN
A léria xa vai boa e vou poñer fin, por fin e coido que para sempre, a esta longa restra
de queixas na contra d~s nosos
Xurados Literários. Que, a eles
e a ~in, pecadores· todos con dis_tintas culpas, Deus non no1o teña en conta. Am_én.
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Concurso de trallallos·<-·;_
.CONCURSO .DE'CAR TEIS

ORGANtZAbó}o-Lo
MUSEO,
.
DO POVO .GALEGO
. ..
~

. es~oiares
¡,.

~

Patrocin~~d:o . p·a.t~A

'

..

NqS,A TERR~
,., -..; •.

o MUSEO DO Povcf° GALEGO
tendo previsto realizar unha 9ampañ~
de difusión do seu laoor, particularmente dirixida á póvó~ción escolar,
convoca un concurso para .a realización dun cartel, segufld'O as s~guintes
BASES

VIGO

CORUÑA

EXPOSICIONS . Na sá de arte da
CAV, exposición das acuarelas
de Guillot. Na sá de exposicións,
acuarelas de Heredero e na sá
anexa, obras de Boado.
en COIA, o Movemento Cidadán
ten convocado para os días 5, 12
e 13 de marzo, un seminário sobre economia galega que se celebrará no complexo parroquial ás
7,30 do serán. A primeira conferéncia está a cargo de Cláudio
López Garrido, que vai falar sobre " Os problemas económicos
de Gafüa". A segunda, con Maria do Carme García Negro como
conferenciante , versará sobre "A
pesca no mom ento actual". Por
fin, a terceira, a cargo de Ramón
López Suevos, estará dedicada
ao tema " Galiza <liante do Mercado Comun".

A Asociación Sócio-Pedagóxica
Galega ten convocad<2_s tres ·cursos para o final <leste mes a paraa
o vindeiro. Os cursiños teñen como dias de asisténcia o 2 7 de febreiro, e o 3, 13 e 20 de marzo.
A duración é de 20 horas e os
tres cursos son os seguintes: Arte
Galega, Trastorno. da Aprendizaxe e Língua e Literatura Galega.
O horário é de 9 ás 2 da mañá. O
précio son mil pesetas para os
non sócios da AS-PG. Os lugares
de inscrición son a Libraría Nós,
a Lume e o centro de Sicopedagoxia infantil Ixolo.

DIA 26.
vai haber
cargo ·d e
o~ras de
autores.

No auditório da CA V
un concerto de piano a
Carmen Deleiro, con
Bach , Ravel e outros

DIA 27. No mesmo auditório,
concerto didáctico para a mocedade, organizado pola Caixa e
pola Orquesta de Cámara de Vigo.
VILAGARCIA
Na sá de exposicións da CAV expón a sua obra Cherna da Pena.
DIA 26. Organizad~ polo cineclube ADEGA, vai haber para o
venres 26, unha sesión de cine
coa película "O crack" de José
Luis Garci.

ven da .páx, l 9

A MUSICA DO CAMIÑO DE ..
cer toda a vida dun g~po"1:l_ni
versitário de cámara porque a
escoita é moi educacional.
Este novo disco sacádeo a
aproveitando un pouco a cele·
bración do Ano Santo ¿non si?
Si, si, eu coido abertamente
~~e hai que aproveitar as oca-·

s10ns coma esta. Por acó vai pasar r:ioita xente que pode levar
debaixo do brazo a música do
Ano Santo; se fose outro ano o
disco poderíase ter chamado
doutro xeito pero sae co gallo
desta celebración porque entendo que o Camiño de Santiago é
un fenómeno cultural digno de ·
tr~ballar nel, por iso nós, sen
sa1rnos do tipo de música que estamos . a facer, aproveitamos un
fenómeno cultural qµe ~os pode,
polo menos, dar a coñecer.

TEMA : O Museo do Pavo Galega, uMha empresa colectiva dedicada á investigación, Gonservacióñ, potencia·
ción e .divulgacjón do . património
cultural de Gariza. Dado o obxectivo
de difusión e o ámbito no que prio·
ritariamente vai ser distribuído o cartel; \talorarase especialmente o didactismo na representación da realidacle
do Museo.
PARTICIPANTES: Profesionais ou
afeizoados do deseño e o grafismo,
de nacionalidade galega, .individual
ou colectivamente.
·
TECN ICA: Libre, ben sexa pictórica, fotográfica , colaxe ou mixta, cor
ou branca e negro.
NUMERO DE OBRAS: Cada participante poderá presentar unha ou
várias propstas.
FORMATO: 50 por 70 ém.
PRAZO DE PRESENTACION: Até
o 30 de abril do 1982.
ENVIO: Por correo ao Museo do Pavo Galega, Santo Domingo de Bonaval 3, Santiago de Compostela, ou
mediante entrega directa no. mesmo
en.d erezo , en horários de 10 a 13 e de
16 a 19 horas , agás dom ingas e festivos.
PRES ENTACION: As obras, individuais ou colectivas , presentaranse baix o o_J ema que· figurará ao dorso das
mesmas, e ad x untando en sobre pech ado , sobo mesmo lema, o nome e
enderezo do autor ou autores.
XVRADO: O Museo do Povo Galega
nomeará un xurado de cali"ficación
de obras. O seu fallo, que será inapelábel , farase público através dos
rneios de comunicación e aos premiados mediante telegrama, en calquera
caso dentro do mes de maio do 1982.
PREMIOS: Prémio de 50.000 pesetas
O Xurado poderá conceder os accésit
ou mencións que estime pertinentes.

LUGO
DI Á 5. Na libraria Biblos, ás 8
do serán, presentación do libro
de Maria Xosé Porteiro e Xosé
A . Perozo " Quén é quén no Par~
lamento Galego", coa preséncia
de Xan Soto, Francisco Campos
e os autores.
DIA 10. No I~EMF, debate sobre "Narrativa e modelos culturais", dirixido por Luís Mariño e
coa preséncia de Paco Martín,
Méndez Ferrín e Nacho Taibo.

O Cine-clube Feixoo proxecta na
Casa da Cultura, ruado Concello
número 13, ás 10,30 da noite as
seguintes películas.

DIA 5. Proxección de "A Con- ·
fesión" de Costa Gavras.

O título do disco ten que ver
co seu contido?

Sen dúbida, pola nosa vontade e máis se o disco tivera saido
en Ruada, estaria escrito en galego pero Hispavos impuxo a condición de que todo tiña que ir
en castelán.
L. LABANDEIRA

.

~
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O BURRÓ éHIRIFOLES
. Rabia un ha ve.z un. burr9 ,que sé. chamab¡;z ,Chirifoles e iba paseando
para .a herba e entón ve un bura~o. rinde vive o señor grifo. e mete a
pat.d._ne/ e o señor grilo empeza á1-berrat, gri, gri, gri. Nese momento
ven don. Sapo fumando un .pito e di de onde vendrán estes berros e o
seflor Sapo métese no burato e o burro Chirifoles mete a pata e empezan a berrar, gri, gri, gri, clo, clo, clo. Nese momento ven unha formiguiña e o burro Chirifoles levanta a pata e métese a f ormiga nó burato
e .todos empezan a berrar gri, gri, gri, clo, clo, clo, fui, fui, fui e ·sali·
ro_-:z do burato e fixeron amigos.
Eduardo Ber:nárdez Rodríguez
Coléxio Comarcal Uceira. O Carballiño.
9 anos. Cuarto nivel.
A CEBRA MAXICA
Hai moitos anos na aldeiña onde vivía un neno soi ~ moi· probe.
. O nena tivo moita-Jame e foi ao monte a ver se atopaba algunha
miguiña de comida e oiu uns berridos dunliá cebra que berraba como
se_caera nunha trampa.
·
Poi a ver se estaba pres~- e atopou unha cría de cebra e antes de que
viñera o dono c/.a trampa.
.
Lago oíu os pasos dun home, marchouse correndo e adentrouse n-o
monte e entón oiu que a cebra lle dixo :
-Moitas gracias por salvarme a vida.
-De nada. No r1¿ $~ bia que poideras Jalar.
-E que s·on ma; ica, agor~ xa o sabes. .
.
-Bon, xa que eres máxica ¿non podías .atapar un pouco de comidiña?
·-Toda ca-nto queiras. ·
.E os dous p'ux érqnse a co'-m er e logo· pux éronse a dorm ir e cando
despertou comprobou que era un soño e f oi ao m onte_ e enco ntrou u n
tesauro cunha carta dentro que decia: "co n cariño para o meu amigo.
. A cebra máxica ".

Manuel Anxo López Coello.
E. N. Alexandre Bóved a.
Angoren. Chapela.
Quinto curso.

Para ver: ·

DIA 2. Proxección de "París
1900", de asisténcia libre e de
balde.

Choca un pouco o feíto de ·
que tanto na carpeta do disco
como no libriño vaia todo escri~
to en castelán ...

Outrá. semana máis e outra morea-~¿tf.'"a~!i:"!!q.s ;~ce"bid·o~:· q~~ .son
merecentes . todos eles do naso agasa;Ua~· per\ó:;c.ó mo· hai. qúe esco"ller,
velai aos dous premiados
do teµia 'UN
CONTÓ. {segunda entrega).
-

cine

OURENSE

O título é perfectamente váJ.ido para o contido do disco fóra
da última parte do disco na que
se incluen 'pezas do Cancioneiro
da Colombina que son do século
quince e d0 Sul de España. O
". r'e std é perfectamehte válido para o título en canto é música que
se facia no camiño de Santiago.
Algunhas destas cantigas sa,en
agora á luz nunha grabación, por
primeira vez.

!-'
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"TODOS NOS CHAMAMOS
ALI" de Fassbinder; este fecun·do autor ofrece esta vez como
tema as relacións dunha alemana
de 60 anos cun obreiro marroquí que é vinte máis novo. Fas~
binder é sempre interesante, tanto a -nivel formal (o que se chaman os melodramas proletários)
como por plantexar temas conflitivos para sociedades capitalistas occidentais. (Estreno, Minicine, Vigo).
"EN BUSCA DO ARCA PERDIDA" de · S~eve Spielb.erg. Resucita o cine de aventuras, moi
axudado, agora, pe.lbs grandes
avances na ambientación" e nos
efectos especiais. No eido narrativo, nada novo .desde os clásicos
(Raoul Walsh) (recente estreno
en Vilagarcia e Ourense).
"EU, CRISTINA F." é un in. teresante traballe de Ulrich Edel
sobre o mundo da droga (recente estreno en Santiago e Vigo) . .
"O CANTOR DE JAZZ" de
Richard Fleischer é un desafortunado "remake" da·· película
que -en 1927 abreu as portas do
cine sonoro (recente estreno no
Ferrol).
·
"EXCALIBUR", de John .
Burne (recente estreno en Ourense e Vig-o) (Ver. crítica en A
NOSA '!:ERRAN.~ 177).
"O CRIME DE CUENCA" de
Pilar Miró (V~r. crífira en A NOSA TERRA; N. 0 162.)

. -O amigo Eduardo v~i receber de contado o seu libro, mentras que.
Manud Anxo pode vir re_~ollelo á nosa redacción.
.
.
Para o vindeiro número e con motivo .do ailtroido agardames tamén unha bo_a morea de traoallos. Lembrade que para primeiros do
mes de marzo corresponde enviar traballos sobre "OS MEUS PAIS",
polo tanto recebide unha aperta até a seman que ven, l~mbrando que
o que un coléx:io xa rivera un alumno premiado, non quere dicer que
non poida xa participar.
,

FAGA UN PEQUENO ANUNCIO
NUN SEMANARIO AMIGO
ANOSATERRA
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Ciéncias, técnicas e trebellos

DA CAMARA OBSCURA A
VIDEO~CAMARA
DA CAMARA OSCURA
A VIDEO-CAMARA
Sabido -é que as prirneiras _
fotografias .eran algo asi como
unha aventura: O fotógrafo
daqueles tempos non - podía
prever -con 'seguridade os resultados das suas tomas.
Hai cen anos, unha fotografía era impremer u~ha imaxe
nunha placa de cristal pu nunha folla de papel tratado sen
nengun control dos fáctores
que inflúen- no res~ltado final.

-··!ll;
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As cámaras naquel entón limitábanse a ser unha caixa
.oscura, cunha lente ( obxecti-_
vo) e unha ranura na parte
posterior onde se colocaba a
placa a impremer, escollendo
o tempo de exposición ao
.tuntun (E coñecída a foto
aquela dos Campos Elíseqs na
que un cabalo aparece sen cabeza, xa que como estaba com endo, o m_o vimento que facía con esta non permitiu que
a iinaxe se impremese na placa).
Sempre en colaboración
c:oa óptica, primeiro a mecá~ica e logo a electrónica, fo-ron controlando as funcións
daquel!l primitiva cámara oscura, convertíndoa en · moi
curto tempo nun compleo
aparello que moitas veces ne::
cesita ser manexado por espedalistas.
Como exemplo da ¡utoma-=
tización apontemos que xa en
1888 ~ ca,sa Kodak, baixo o
nome de ·Box-System, presen-

,,_.~-= ,.~

tou a primeira cámara con focaJización automática, que
consistía nunha lente que prop,orcionaba unha gran profundid~de - de campo nunha ám-=
plia graduación de distáncias.
Ou o d3: casa Polaroid, que '
consistía en emitir unhas on- .
das sonora~ que se reflexaban
no _ obxeto e facian que un
dispositivo electrónico instalado na cámara, medindo o
. recorrido da~ ondas (o temp<;:>
que, empregaban e~ chegar ao
obxeto e voltar á cámara),
axustase automáticamente a
distáncia.
A miniatuf1zación dos circuitos electrónicos contribuiu
a convertir as cámaras en pequenas e complexas computa·:
doras da medida -da luz, da
distáncia e da velocidade de
obturación.

As máis sencillas cámaras
réflex (basadas no sistema de
ver polo visor a imaxe que entra polo . obxectivo), dannos
un númt:ro indicativo da velocidade de · obturación, e
abertura de diafragma a un
lado do visor, facendo que o
mais moderno fotómetro se
quede moitas veces -anticua' do.
Tratando de suplantar fun- cións, a electrónica, ven agora
de sustituir a función química: A impresión da imaxe en
papd tratado pola sua -visualización na pantalla .da televisión.

O "invento" que a firma
Sony bautizou co nome de
Mavica, presentouse por vez
priineira en Europa na "Feira
da HJ-Fl e -televisión de Berlin ".
Agás a . función óptica, a
Mavica · presen~a todos os
adiantos tecnolóxicos no referente á captación de imaxe, e
sobre todo -que é o que a fixo famosa- a "fotografía"
realizada con este aparello é
visualizada en calquer televisión en colo~.

Para poder efectuar esta
novedade, a nova cámara graba a imaxe nun disco magnético semellante a un "diskete',' dos usados en ordenadores. Cada disco <lestes pode
grabar cincuenta fotografias,
coa ventaxa de que se algunha
das .fotos a queremos copiar
para o album familiar, o equipo que integra a "video-cámara" posee un impresor que
pasa a información contida
no "diskette" ao papel fotográfico.
Quizais sexa esta a parte
positiva da máquina ; a negativa está no r~f erente á calidad e da foto; pois debido ao
sistema usado para a grabación e ao da sua posterior visualización, a imaxe prese ntará unha falta de nitidez que se
acentuará áo pasala ao papel.
E mentras o público espera
expectante os resultados <leste aparello que aínda non se
comercializa, os especialistas
da electrónica saúdan o evento como un gran avance tecnolóxico sobre todo no referente á m iniaturización, suplantacións de funcións e almacenamento de memória
(lMbit por pista), sendo os
fotógrafos quen non o ven
con moi bons olios, debido
aos resultados finais; así por
exemplo a revista franc esa
Photo no seu número de Outubro do pasado ano, empeza
un artigo adicado ao tema dicindo "O aspecto é trivial e o
resultado mediocre" ·

FCO. A. VIDAL BLANCO

_REVISTA ·
·

........

' 50CIO-LINGU15rq,

..

..

.

!\~'

Se .quere subscreber-se, mande os se'us
datos e cheque, giro po~·tal. ou transfe-'
réncia ao
Apartado 1-102- OURENSE
Précio da asinatura:
por 6 números mais um mpnog;áfico de
TEMAS de O ENS/NO 1.200 pta.
Sócios da AS-PG
850 pta.
1.150 pta.

· ~.625pta.

,

oror.e.

f

.. - -...

r:::.U~ ~·

NORr1ATIVtUC~
E-NORl1Alll.i\CION
DO IDIOMA Gi\LEGO

'"""'-·- -- -~""111
-.._.
~~ - 6'
1• .. .. . . ..
=
=
=" =

