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As costas ;galegas, .basureiro da CEE
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'., Prensar,.pensar; moralizar .
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LE·XITIM IDADE

: · Os .congresos· dos p~tidos, "as votacións eleitora~, as paridas grandes dos ·dist~rs~:s; peCJue~o~, as .: .·. · DUN ~AS' Sl·G Ll\S
, - paridas peq_ueitas · dos . discursos. gran~~·s; -,e ·moitas cousasmá·is forman o miolé aa· nosa Cié:tJ_~ia do·.. :.:,«'.(.··!
. . · · i' ,.
_.
--Adro. Ve.lai· hoxe dous exemplos, reais como a vida mesma, un do Congreso do PSOEde .G e Qutro . · · · . R_etra~~i-me d~mais e~ expreun ~omentário de Xoan Oca Pádor sobre unha concellala moi moralizante de S.a d.a, 'A Coruña.
sar 0- m eu agraaecemento dpor
~-

- ··

·

·

-

·

·. . .

·

aque 1o. 0 s anos pasan ·rau os

·

Dias att~s ti'7o lugar na· vila
.dÓri). De-ti u~. os~galegos bas~n · lismo ~~~ ; c~~~ .ni'ng. uéri che :v~
betancéira o In ·Congreso .do · só-:i f·e~Ücid·ade en cóusas mate~ . .ás prffcesións.: .'.: ~ . :r;nir.a Magda- .
'PSOE. de G eón'. moito cónsen- . - riais. E . que ben _a'consellabHS,
lena ·que ' ~o·mparah:> Yiet-Nám '.
so~ sen - d'isc~sió~s, ·- balsa ·· de . dign.a~ Magdaieña, fer'~osa con- coa praz~ d.e é!basfos, tamén ·'
aceite política ond~ nen . hai-· · c~llala ~·:galeega, 'galega coma' tí. . ten a sua cO.ña mariñeira~ todo
disidentes nen eontéstatários. . ~;' q~~ - rá~ón ~ tes, ~- sociedade . por un . par de tesÚ\s, catro o
0 gue sr houbo, ' foroil . boas·" dec. c'ónsumo, _consumenos; pecinco per~ás -: e ' unhas dúcia.~
- intencións.
ro 'nÓn .~é ,de agora, é d_e ~ semde .vitelas rotas •. -0, que. ch~~ o .
E se .as nosa~ ·informadóris · pre; senon.· pregúntallo áos da _vício,. ,se_ and,iveran · descalzo_s
non son más, foi' o ~oncéllal
campaña ."~Párlarnénttño. ;
.c omo .-'a htes. non habian .Pro tes'· · ¡·ist~s
· non,.
· · ·que far, ·non"7·
vigués Castedo o que dixo qu.e
nop,· 'os mat~na
E -:prdenche ·auga co· dí.-as·, ~si arrui .. .
. qu'e : prensar a todo o
son. roxos, . ateos, malfadados
rrente .f odo_s ·os
l habia
·
¡part1ºdo cun.ha boa prensa p' ara·. . e, inda. por riba probes; a9s ganaron ' as~· fábricas de baldes
. ·' e
t.irarlle. a morralla que leva · legos· "c.emat'í_'.',.i:rµpoluta Mag- · non se dá .:yeridida unha palandentro. Prensado eben prensadalena, a .eses, .fepnosa, que . gána~ Acostumámolos a'lavarse
, do . . ·
él.es est1ve!on: .se~pre _no. niatodos ·os··dias':'·e agofá ·miia"ti.
. Outra· perla é a do alcalde
chiña ·· - 'con perd6n- e saben
Isto -todo '·§o'ncbe ÍÍlven.t os da
de Palas de Rei;..que apareceu
m0itó das poéticas-historias de
JJ>., (que . non :·séi quen ~-_ pero
no .de:vandíto Congreso para
Edgaf Allari' ·P.oe. E que ben fa.. . que se · a chegara a coñecer,
asistir como · del~gado. Os do
las cando dis'que neste país sohabíacha pre~entar ·p ara que a
PSOE. do .seu povo din- qite ei . mos uns ·materialistas, porque
puxeras a · andai;), é máis do
non milita. na sua agrupacion e - ¿a quén se lle· ocurre criticár
Colectivo · Democrácia; que
. · ' · C'as t_ro,. andan ·a dicer por . a_í _que en
q ue xa' tiña tentado entrar
ªº teu .co~el1x10nano
através de Santiago e Ponteveen Ponteareas, ·por · mercar· un
Pon.teateas os homes-- non - se
dra, pero que non milita.
castelo por .trinta 'e cinco quienteraban de nada pórque paSen embargo, o cúniio "re- ' los, OÚ facér unha Praza da
saban ·O . dia aplaudir; infúngional" deCidiu .que asistira co- . · Música por - cen, ou tratar de · dios,. conceliala, infíffidios, que
mo espectador pensando que
constituir unha S.A. para un · ~ fora verdad~ _o que din, ¿cóera un bon tanto. Si señor. o .casino de xogo en Móndaiiz
mo é'posfbeI que poideran sos. tanto _de po~
colª-borador
por oiltro montón de quilos .tef' a ·c hiquita, taza ou carolidos , caciques locais da vila 'lu(de . 4uil9s <.los con.tribuíntes,
no? CottÍo non fora co nariz...
·
·
laro)
a"gumen
.
tando
na
sua
:
t ar ·d e b ot ar ll e
c
' .,
.
· ·; . .: ..
,. E'i para e tema
guesa nas entrañas dun par,tido
'
, ·
h
t
con _raque non 9 ega a auga as ·.Iume -ao braseiro,
~mda dis
q·. ue se di a si me. smo anticaclh
·
1
casas,, .que non a1 uz, que a
que un rapaz de dezasete anos
qu. iºl. _B·e·n~_ pe' nsa·d-o·.
d
b
~~aza . · e - A 'astos . parece ~ - tenfou de te asaltar cunha pisV1et-Nam·.. da T:V. (4ue oxala ·tola :de plástico. Nos meus
.A _MAGPALENA,
non_, se recebiran xamais, que· tempos de plástiéd ·nada, que
CO N CELL~LA,
. ~··
"todo' é sexo -cpn perdón_:_ e
logo che facian unha barrela.
11
GALE~A COMA E LA" ·
. propag~da- . xu.deo-masónica)
Pero felicítoche por, antes de
:ie~atando
_
a
dicer
que
non
_
hai
·
facelo
fúxir, pedir lle. 0 carné
Foi ·unha.casualidade, Magda• qUeJ:?. aguante os trabucos?. 'Esde idefitidade para saber se era
lena. Na páxiria c:ious, concellatanche de coña. Todo é _polo · responsábel ou non dos seus
la, o teu nome. 1\lí, no xornal, · m~terialism?. Acostumáron,se
actos, porqué~ se chega a ter
"Magdalena ... , Concej~l del
a ter l~z dandolle a un .b~ton
dezaoito, Magdalena querida,
Ayuntamiento _de Sada.· Rala-:.
e, claro, .calquera os convence
concellala do Axuntamento de
has de felicidade, da "sóeieda- .de qu,~ prend_an. velas que moi- .·sada, moza garrida, a' estas hode de ·consumo", cia: austerid'a-·. ·_to ma1s romantlcd ·e ap_a,rte ·se
ras tiña o plástico d.e rretido.
de, de qu~ eres mol, Magdale- ·mantén u,n séctor en críse, que /
t'
.
na, boneca, amor (con p~r- ·até t.an lomee chE7gá o materiaXoan Oca Pádor.
1
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fía del!lda, .. alg1Jns pei:sonaxes
("Cbaracters", que 'din os ingleses) teñen cambiado o seu ecosta trabaHo admitir que o sao" cionador e o sancionado daql:lela teñan hoxe tan bós· ollos o un
para o outro.

(... )·
'oecia recentemente Augusto
·Assía, desde o seu peculiar posicionamento ideolóxico, que Galicla é un pobo feliz, que tivera
.
- q tino -de instalar no seu primeiro Parlamento autonómico nada
menos que a 26 deputados de
AP e· a · 24 de UCD (todos eles
conservadores), e, ademáis, a
"tres · o cuatro del Partido Galleguista, que es católico Y de derechas" (sic, salvo falla da miña
l)l-emoria).

(... )

Pense vostede o que queira
acerca do dereitismo do naso
. partido. Nos definimo-nos como ·progresistas e de. centroesquerda, pero digamos que a
un comentarista. é-lle lícito situar
as forzas políticas segundo a sua
- particular análise · e baixo a sua
responsabilidade como· crítico.
- Pense Vde. o que queira da
impregnación
hum_anista cristiana que · o naso partido contén e
'ost~nta, ihda que, non -senda un
.d
f .
1
part1 o con es1or¡a , non parez
rigoroso apoñer-lle como difinitória a nota de cat~lico.
Outra causa sqn os seus bós
desexos ~ a complacéncia que
nós teríamos en acoller nas nasas
filas a certas personalidades,sás
que ternos ased_iado afectuosamente, en vísporas do Congreso de Poio e moito antes; pero
o feíto 1? que o Partido Galeguista non canta con nengun parlamentário. Si fose doutra forma
nós saberíamo-lo. ,
ALFONSO ALVAREZ
GANDARA

aabeliñ.a.

. . 2-1,11-82 -.
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. ó defe'nsor do xeneral ·Torres
Rojas, Gerardo Quintana, volveu .
a seguir a equivocada senda do
. coronel Escandell en canto 'á solicitude de i'e.itura da folla de -~er~
vícios e das· distincións concedidas ao seu patrocinado. De vintecinco e· vintecinco, a sá poido
segÚir., . por exemplo·, os saltos
que ten dado en paraca idas o xeneral Torres <>Rojas, coa · autorización sucesiva de levar sobre o
uniforme o correspondente distintivo bermello ou dourado, segundo a acumulación mar.cada.
Hermosilla lanzou sobre a sá
declaracipons cqn loubanzas ao
Xeneral Armada capaces de rubor:izar ao máis trio. O vernes
quixo demostrar que o seu patrocinado tivo un comportamento irreprochábel durante a sua
longa traxectória militar e tamérr
nas horas críticas do 23 e 24-F, e
tentou probar que se se excedeu,
ao ofrecerse como presidente do
Goberno, foi a proposta do xeneral Milans, non sen expresar
antes o seu parecer de que era un
disparate aoque só accedia sacrificándose por Españ_a.
O presidente do Tribunal, xeneral Luis Alvarez Rodríguez,
ten sinalado onte, con duas intervencións enérxicas que merec~ron a aprobación e o elóxio
dos observad.ores xurídicos máis
rigurosos, os .camiños polos que
non está disposto a que transcurra a vista. A sá non vai servir de
auditório' para esas novelas, que
guinda Antonio Izquierdo, onde
se trata de descreber o ambiente
daqueles dias como configurador
dun estado de necesidade, e tampouco vai_ permitirse nas argumentacións de ninguén un uso
reversíbel do Código de Xu stícia
Militar, capaz de situar aos procesados como xuíces .de quen
non secundaron a rebelión . Ao
rematar a vista de onte alguén
lembraba que o xeneral Franco
xulgou como reos do delito de
rebelión militar precisamente a
quen rion se sublevara. Para faceto non necesitou modificar o Código.
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iMA L' SABtA CAST &:~
dE TI coi DAS QU.E, . iNON .LL_E_POÑA-· .Ít QUE ·CON51~ ~
LAO GUE LLE iBAN.
ESA PARED(;..
oes
CHA~A$ .. E5"ÍO -NON O D\GO~~
VAiC\--lE A· GUA ·N~
GUEO oixo o DE.LE- coPiAR A FRASE
Á
.os~
A
OElCA
TA·R O PfNO~LLO,
GADO oo GOBERNO PRECt SAMt.NT E
QUE NON ESTE· HAt UNS MtSES ~
TODOS os Ct-IA·
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Mentr~s pasan a pelota ·e'n tre Co~stru,cciones Malvar, o Ministério dé Educación e. o arquitectó
que deseñou a Universidade Lab~~al . de ?urens_e (agora centro ~é ensinos integrados), o eciifíci_? -en
cuestión cae a cachos, cada vez ma1s e ma1s grandes. .
·
Paredes que abomban, ·pingueiras, conexións ·electr~cas en perigo constante de cortocitcuito ou .·
de electrocutar aos rapaces do centro e mif e unh~ defü~iéncias máis son o resultado dá mónstmosidade fránquista que so~ as Universid:;ides Laborais.
..
. _ . . · .. ·..., .·
-.
· A de Ourense, en concreto,, foi proxectada en 1974,. a ·i;rríaxen e semellanza da de Almeria, ·c hea
de luz e corredores, prepar.a da para Ufl: clima cáseque tropical como G da, pro.v íncia;aridaJuza. A ·
realidade encargouse de demostrar _o erro,
·
·
·
. ·_. ,
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O Contrato de construcción
da U.L. de Marinamansa (A
Cuña) en O.urense foi firmado
en 1974 e deposito u Malvar
como· fianza pala obra a cantidade de 12 millóns de pesetas. O précio total calcúlase
nuns 200 millóns, arriba ou
abaixo.
A obra rematouse en 1976.e
habia dous anos para a sua recepción definitiva por parte da
Administración, que tiña que
ser en · febreiro. Ante as defi- ·
ciéncias claras que as instalacións amasaban, a obra non
foi rec~bida.
o

1'.,

1-

O vinte de outubro do ano
pasado convocouse ás parte~
para facer a recepción e esta
saiu negativa. En concreto,
desde a recepción provisória
pasaran -cinco anos e oito meses.

tos. O ·prazo xa rematou e non
hái nada f eito.

varicela nó anterior fbron, en- ·
tre o.utras eousas"; o-detonante
para que o problema estralar..a..· •

VIAS PARALELAS
DE SObQCION

As. principais= tacha~ .da obraestán na .zona dós :aórmltóliós ,
·e ·r~~idéneia, s~ .ber{_ná pµte .
escolar comezán -a ·n otarse con '
forza ago~a. As goteiras spn .
constantes, prod ut_o, en parte
d-a construcción cha das terrazas e, segundo din, dun -mal
.aillamento delas. Xa que logo, .
o tecido . asfciltico non estaria
ben ~alocado ou qÚizais ·~s
xunfas ·dé .dilatación nori -r.esis- ·
tirian ben, ·peiletrandff ~ aúga
con facilidade. .

Os desperfectos val6ranse,
en primeira vista, nuns 30 millóns de. pesetas, un quinto do
valor da construcción, X(,l.··que
no précio final do que f-alamos
hai outras causas que saen fora
do apartado construcción. Para ·arranxar os pr9blemas, buscáronse d uas vias.
Unha delas era de compromiso inmediato entre as partes
afectadas, pagando unha parte
dos arranxos a empresa e a Administración outra parte.
A segunda, ante a negativa
de Construcción-s Malvar a levar adiante a primeira, falaba
de que ó MinistéríÓ levase as
obras, a expresas de que por
outros condutos, sexan ~ xudi. ciais ou de pacto, Üvese coa

.

.

... '

.

~
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•'
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_ Estes pro ble mas de pinqueiras, tentaron soludonalos con
uralistas _na 'zona das aulas, pe- · ·ro na da residéncia hai outros. -- ; ·
e

ro

pnha _µia colocación da$ tu~ .(/}
herias de desaugue,~ co&s cañeUn b'!rató máiS óu menos no te1to pouco irríportá ·mentras-se pasen a pelorias de · igual seeción~ en todas · . ta ministér.io,~consttutor e arquitecto.
-A acta uníronselle tres aneas plantas, fai qué as augas das
. xos. O do centro facfa -unha
do .fáls6 teito, dé . e~caiol~ pola
que co seu ab<;:>mbamento a
ducha~ non .den saido .pola sua
extensa relación de t-o dá-s as
.causa
parece.
fácil
de.,c:air.
.
.
-;
.
forza
-da ·ht:imedade. Un dos
yia
natural
·
e
se
acumulen·
no
constructor~.
deficiénci~s que se observaban
dérrumbamentos
o brigou · a
En moit_oslúgare~rtenen
que
chan. Con toda ·esa _auga bus~
.
O dia tres, coa edición xa
(delas falaremos máis adiante).
,armlar
.
un
ponto
de
luz, por
candó saida, ·é\ facil- acu·mular
colocar, cando cbove, perolas,
pechada, tiña lugar unha nova
Ha bia · un segundo que eran
humedades, pasand'o estas· &o ·. caldeiros -e a:inda as p.apeleras ,· medo abs.cortas;
reunión na que se tiña que dé-· piso inmediato inferior: .
considera ció ns do arquitecto
1lo colexio para re-coller a/ auga
cidir o acordo para buscar so_ En todos os pasil_los hai lamtécnico director das obras e un
das pinguefrás, como nos d ous
lucións.
·
·
·unha gran zona dos dormi:
paróhs mauros e ·pingµeirás en
terceiro por parte da empresa
salons de ·esparcimentó-que tetórios, . que comparten, cada
móitas·das a.ulas.
constructora, cheo de xustifiñen
os internos.
· doce camas, uns servícios., so~ ·
CAEN AS PAREDES
cacións.
. O _gas-oil da calefacc~ón non
fre das consecuéncias- desfa
se.
mpre chega a tempo, sobre
BOA VAi.A SAQ.DE
A partir da recepción negaSe ben as deficiéncias come-. falta de previsións. .
todo cando aínda ·está .Por
zaron a notarse ao ·pouco de·
tiva, t<?do entra nun proceso
. _A -frol está, sen dúhida, ,na ' aprobar o presu.posto. Hai qµe
Por outra banda, na ·devanabrir
centro, foi neste ano
administrativo onde aparece a
aza adicada. a enfermeria e
ter en conta que se ·gastan día- .
dita zona, hai paredes que tive·cando os problemas se fixeron
Intervención do Estado que dá
,- cuarto de · curas, v,erdadeiras
riamente 1.000 litros de comron que ser apontaladas para
máis agudos. Tres casos dé meun plazo de tres meses a Malpozas de merda. Un ha das sáas
bustíbel. e que os presupostos
evitar o. seu derrumbe total, xa·
var para arranxar os desperfecninxite neste curso e vários de
de residéncia· d.o s posíbeis endo ··coléxio van :e.os do Estado,
' fer'm os ten cantidades grandes . polo qu~ inoitas.-~eces;-io prfode- fungos no teito, ·cousa · focfpio ~ do ~no, teñen pro.ble... ·...
talniente antiixiénica, e baldes
mas . .
· Pat.íl ..r.ecoller as ~augas das ~pirri ·'
gue.iras.
Nesta zona hái tamén abonNeste: m~§imo lugar hai uns. :· dantes grietas nos val os. - Co-'
servícios ·onde as donas s0n ·as - ,. mo xª . nos. referimos antes á
parede apontalada coidamos
forniigas que teñen .alá form·aque -compre dicer -que, como
do .o seu niño~ E, par~ compfe.talo, un bon -enchufe (non· es~
norma_, a estrutura non 'ten .
tudañtil) · ·pegadiño. á ·ducha,
problemas, xa que estes están
para potenciar o exercício fí.~nos muros .da cámara do ár 'e
~os falsos · teitós. En xeral, nas
·sico ~n caso de cala~brazos.
primeiras hai poucos pontos ·
.. Bon; agma, arredor dos Y,~O
de enganche co muro ·firme .·
alumnos os q~e . estudan no . (segundo alguns .técnicos) e is-.
Ce?tro _de Ensinos Integtados ~ to fai que abomben e caian.
.
··
de Ourense, dos.·cales case 400
son internos. Para .todos · eles
· Setecentos- cincuenta aiumfunciona, ou . deberia funciorios du,n centro que ten capacinar; a enfermeria convertida·
dade para máis de-mil, esperan
que· os problemas sexan arran. /en ·porqüeriza.
xados canto antes. As ·promeA ZONA DE AULAS
sas están feítas para o próximo
·
· },~,,;,
Na zona dedicada ao ensino,
curso. _A realidade, pode ser
~,duras pena:~ as trav~sas e coiu·móas de .pau poden agua~tar ta piques de caif enr.iba· dalgun alumno, a má consttµ~ ,, · Xél. cairon d ou~ grandes cachos
distinta
cion da Laboral.
N. 179/ÓO 5 AO 11 ÓE MARZO/ 1982
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Várias.iniciativas.destinadas..á

· Mundo laboral

Do.as folgas · · • .- . . · - ·, · · ·. · · ,t· ·

<1:~e9Jt~~ ~S. .'.'/~ :. · · · _

DorJnaliza~iQ'1 ]jngiUsti~il :.io::J:~·

axuntameiito de 'ROOondela::: '. .
;:;~~~b?:t~~~n~:
::,";:e~~º~;~~~!:'c~~~~~~:~2::
¿s
~~:;~~~1:~~~c:~~n~~MA"
~s
·a
~n
acor~os ~ef~~e~tes
pa~do

.No ,pa~oianía'. sincÚcal :dos últim~s rajas_hái qu~ destacar .a fol- . vJla, para . ·q ue fagan en galego é
dos
· ga .. do ·m.~411 en 'empresas, de-filen.os d.e _. ~en ,ei) Po?teved~~' ,~ f~I~_a: ' ·
t~rreJ> da nº·r m.a liíación ilá língu~ adop'tados polo Pleno da
· · ·de ·\~iaxeir~s na e· oruna.
- e. d ':l;ts_ma?ifes ta- c10~s,, ·a ce-_ corp-oraCJ.ó'rúedo. · ~defana o pa54;1do dia vintecinco. Este acor__do .
do traspoifo-.
. lebrada en Red'ondela, polos problemas coñ.ocid<?S xa polos-noxa cómeza. a- ter e.c o entre QS ilnunciimtes.
· · e a d-~e y··
¡
·
PerO' a Comisió~ de· Clllturw do Axuntamento cia vila .
. sos lectores 'da Empresa Regojo;
.•asmar
en e angas.
.
pontevedresa.parece ~er unha das ruáis activas n?. tocante a estes
· · - Q_ p~o rexistrado o xoves
reseñar dous detidos eri Carbatemas ou, .polO menos, a que logra que as suas propostas teñan
dja viriteseis · no· sector ·d·o· me·- '. llo candó participaban nun pi~ellor aceptadón :o.os plenos, e as iniciativas,idiomáticasdo '
tal en .Pont~v.edra, pódese conquete, e a retención aos memmuni~ípio. asi o parecen indicar pois van moito mais alá deste
siderar. como un dos máis im- ·bros da INTG Xesus Seixo'_ e
descopto· públicitáiio e ineluen ~edid.as concretas e_pro postas
portantes dos acontecid~~ nes:.
Luís Búrgos. . · .
máis ambiciosas.. ·
·
.tes últimos anos, até o ponto
.Asimesnio· .hai que reseñar
Un·dos funcionários munici:
de que a patron~ tivo que adque
empresa TRAVIDI ten · páis da -vila dos·mil vfadutos, o mitir~ qüe a incidéncia superou
pinc,h.ados m·áis de sesenta auque actua de secretário da Co.:.
º 40 por cen, senda, para as· to buses, acordando tamén as misión _.de Cultura, . furgando
eentrais· sindicales, "o paro tocen.trais facerlle un. boicot púentre,__ pápeis cheos de decretaP' . Sobresaíron Vigo, 'Porriblico a esta· empresa. Segundo
tos e disposición~ descobreu ·
, ño, Pontevedra e ·vnagarcia,
o membrp da~, IN'rG Luís ]3ut- · ·un Real Decreto de 1_6 de Xaque son os enclaves máis imgos, detrás désta negativa de
neiro do 80, ó 3/346, quemoportantes. -.
TRAVIDI' de s~ctindar a folga
dificaba: algun dós p~eceptos
Na comisión negociadora
está o contrato a que ten soda Leí . de Réxime Local viestán a INTG, CC.00. e UGT,
metido a~s ~. traballádores, un· xente, segundo q cal as carpopero mentras 'a central nacio- ·contrato persoal, asi como o ·'racións- ·locáis -podián facer un
nalista segue ~idel 'ªº ~ntepropÍeito que ' se traen as- empre- - deséonto de . deica un 50 por
xecto primitivo, qµe recólle
sas de "discr~cionaJ" coas cJ.e . een na colocación de anuncios
entre outros aspectos · unha -"regulares" · polo trahsporJ;e
puQlicitários "por . intereses ·
suba .· salarial do 11 por cen, · dos . coléxios. Segundó esta · ·c ulturais"·. Segl.Índo as tarifas
con outra suba · do 6 por cen
foil.te~ TRAVIDI está ·xestioestablecidas, os a1:mrrciantes tiñan que pagar a 800 ptas. o
dentro de seiS meses; CC.00. e. nando · agora a _·concesión do
UGT teñen-coa patronal como · transporté de vários. coléxios · metro cuádrado · ano nas ruas
meirande diferéncia vint~ homentras as outras empresa~ se
consideradas de l.ª e-a _600 o
ras de traballo, que estas queencontran eñ folga;e, de feito,
mesmo conceito nas tidas por
ren rebaixar·das traballadas aC!xa está realizando alguns des·de· 2.ª categoria. Foi presentatual~ente.
tes servícios.
da no pleno unha moción que ·
Estas diferéncias _tanién se
De nori dar resultado positivo
propofüa· un desconto dun :redondelán. No contexto desta
puideron comprobar á hora de_. as 'conver&as que se ·e stán a cecuarenta por · cen nestas tari- -proposta e para lograr que se
lebrar · coa patronal, a folga
fas ·para as empresas que fixeefectivizara é onde hai que insconvocar- a folga que as duas
centrales españolas ·facian para . continuará tod'os os.luris e ven7
~an ·a publicidad.e galega, es- creber as recéntes visitás do alta foi aprobada e agora os cocalde ao Presidente da Xunta,
. os dias ~6, 5 e 10 e a INTG . ·res até o 16 de abril, se' ben é
"fólga indefinida".
_
. case seguro que se ·abra u.n
merciantes da vila están senda
ao Delegado do Goberno en
Hai que dicer que nesta
compás de espera na .folga.
informados d~sta normativá" :. Galiza e máis ao Conselleiro de
para que tom~n en consideraCultura da Xunta; no transcurasamblea. non d~ixaron estar
MANIFESTAClONS · ·
ción a posi~ilidaqe que se lles
so destas entrevistas, os reprenó estrado aos representantes
da INTG, polo que a reunión
POR tJN POSTO DE TRABALLO
ofrece.
sentan tes das diversas ademiquedou practicamente desfeita ~ ·
Dias atrás ,celebrouse-en Renistracións . prÓmetéronlle faao ser os afiliados a esta ·e-en- ·: dondela unha manifestación . UN AXUNTAMENTO
ceras xestións que foran precitral case a mitade dos asisten- ·protagonizada · polos obreíros
CON INICIATIVA CULTURAL
sas para que esta idea fara le~
tes, por máis que nunha reu- . de Regojo· que non queren per· A Comisión de Cultura do
vada a cabo, asi, o Presidente
nión celebrada con ·cc.oo~ á
der -o s~q _pasto de eml>rego,. axuntámento. redondelán foteda Xuata,. Doctor Fernández
grada polo alcalde, Xaime Rei
Albor notificoulle · recente. Plañ·á , se quedase en .q ue í:lº · amezado, por restruturación;
que ~ceit~~ ás centrais ·uGT e
(Presidente) e.-'mais por Lino
mente ao Axuntamento que .
. convocar conxuntamente - no
CC.00 . . e qµe . afeetaria ao 50
Velo Amaró, Xurxo -Mattínez
estes-- cursos darian comezo pa. ~ farian asambleas distintas.
Despois disto aínda , convo- por ceri da plantilla, e polá fale Miguel Salomón .como conra o mes de Abril.
. carian outra asamblea nos lo- · ta de saída a crise desta emprecellais máis activos, está .dePara traballar no camiño da
-~ais de UGT a que só asistiron sa, unh~ crise qÚe se veu-califi- _sentolando un importante tra- normalización do galego na adunhas vintecinco p~rsoas.
cando de "planificada" e que
hallo cultural,. sobar -de todo
ministración foille presentado
pode
deixar
sen.
traballo
a
mil
n_o
terreo
da
normalización
do
,
ao
Corrselleiro de· Cultura da ,
PARO NO TRANSPORTE
duascentas persoas.. .
galego, e os seus logros e iniXunta, Xosé Filgueira ValverDE A CORUÑA
ciativas son, quizais, do~· piáis
de un amplo plan que lle foi
Os dias vintecinco e vin,teTamén tiña o mesmo obxecespectacülares nestes terreas
entregado polo alcalde do
tivo·
a celebrada o domingo
seis o paro foi case total no
en
toda
Galiza.
Neste
senso,
axuntamento redondelán . .No
transporte . de viaxeiros por - vinteoito en Cangas,. protagooutra
.das
mocións
aprobadas
mesmo senso, representant~s
carretera na província de ' nizada · polos traballadores ·de
iamén
én
pleno
acorda
"solidó'
concello téñénlle pedido ·a
A Coruña. Unicamente a em- . ViLASMAR S.L. que congredos
organismos
·
compeILG
unba trad.ución ao galego
.citar
gou a cerca de mil persoas.
presa- TRAVID I, · entre -:- as
tentes·
"
,
xa
dependa!?da
Adede
diversos
formulários que
Os . traballadores desta emgrandes non se sumo u ao paro,
ministración
.
Central,
da
Pe-.
parece
que
xa
está rematada e
que .ve.n dado pola negociacipn
presa levan actualine~te _ seis riférica -ou da- Autonómica,. a - os cartelón~ turísticos con texme5es sen cobrar e xa non é
- do convénio cuxa plataforma
celebració~ de. eursos dé gale- .., tós como ·"Benvidos a esta viconxúnta, coinposta por !NTG
tampouco a primeira acción
.go p(!ra. :funcionár.ios e que ~
la" o'U asi, serán posto's nos ca(50 por cen) s~c (30 por
que protagonizan.
-superación <lestes cutsos ·c.onstrg idiomas da península. En.
ceri) CC.00~ e· UGT, ten como
Os traballadores desta factote nó expediente personal de . previsión está a_creación dun
pontos_máis esenciais unha suria do Morrazo levan desenroq Üen ·o ·f ag~; j~fo ú~tirilo para . .s ervício ro uni~.ipal de tr~d utobá salarial do 14,5 por cen,
lada unha dura -loita nos. últidespertar o fotei:és dó máximo
res cuxos telefonos seran · retrinta dias de -vacacións, pagas · mos dias que pasou desde as
posíbel de funcionários entre · partidos pola vila e máis j1 bisextras de trinta dias, e cuarenconversas co delegado d~ Trabarra para que ningU'én Boida
os que xa .se ten observado alta e duas ·horas semanais de
hallo en Vigo, até as manifesgunha disposición a colaborar
dicer .aquilo de que non puxo
fucións diante do Goberno Cixornada.
segundo nos manifestou un retal ou cal cousa en galega por
Entre os incid~ntes hai que vil en Ponteved:ra.
presentante . do axuntamento _ medo a equivocarse.
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No .pleno do
dia- vin- .
tecinco acordouse, ·ade~ais; a
creacíón dun "Servício Mun ••
1
- cipal de Normaiización do
Idioma" que asumirá de aqui'
en diante iniciativas como as
qüe vimos recontando e que se
ere, un pouco a imaxen dos
que xa esist~n, tanto nos axuntamentos como nas diputacións ou nos gobernos autonómicos de Euskadi e Catalunya, e incluso tamén en Valencia. Por exemplo o da, Diputación de Guipúzcoa ten para este ano un presuposto de 128
millóns. Ao 'mesmo tempo que
axuntamento redondelán
0
acometía a creación deste servício, solicitaba doutros axuritamentos, das diputacións e
máis da Xunta q.ue fixeran o
mesmo no camiño de apoiar o
estabelecimento do galego en
todos os niveis da vida adminí.$trativa.
Ademais doutra chea de
proxectos, este servício ten
previsto realiz_ar unha campaña
para comezar a lograr os seus
fins e, neste contexto, xa·ten
convocados dous prémios para
as comisións de festas da comarca para a concesión dos cales se terá en conta a utilización do galega en todos os actos, tanto festeiros como litúrxicos e máis a recuperación e
conservación de valores etno·
gráficos da zona.
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Por outra banda é de destacar que, a proposta deste
axuntamento, que fixo as xestións precisas <liante de outros
como os de Cangas, Moañ.a,
Marin, Bueu etc. e do Director
do Arquivo Histórico Provin·
cial, vanse celebrar no mes de
maio uns cursiños de arquivei·
·ros para f uncionários de con.cellas pequenos coque é de e~
perar que os preciosos .arqmvos locais que tanta importáncia poden ter para o estudo da
história, experimenten algunha
mellora na sua conservación e
disponibilidade.
Ao ·mesmo tempo está prevista para Maio unha xuntanza
,de xentes préocupadas polo
problema de Euskadi, Catalunya e Galiza, so bor do tema
"As Línguas Nacionais na· Ad·
ministración·; tamén en Redondela.
Quizais haxa que resaltar
que todas estas iniciativas se
· 1evan . a cabo coa oposic.ión de
UCD e Coalición Democrática
que abandonan os ·plenos cando se van tratar estes asµntos .
dicindo que '·'iso non é ax:unto
.da corporación" ou bulran~_o
se-de tale.s· pro postas.
·L.L .
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En -presupostos anteriores
habia consi'gnadoc;; cinco millóns _,para .mercar - os ~olares
· necesários e porf in os concellais foron convocados ao pleno de xaneiro para tratar do
asunto. Pero as causas non fo.
ron tan sinxelas.
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CONVOCAR ¿coN MA F~r

Un grÜp'a de concellais, tres
do BN-PG e dous da UCD fo- ·
ron convocados no serán do
· dia 23 para acudir ao pleno dese mesmo dia, ás sete. Dase a
casualidade que a algun lle entregaron ás seis a papela de
convocatória, feito a todas luces irregular e, se cadra, ilegal.

CentQs
de firmas recollidas
·vila. '.~ parró quías adia:r;ité
en Palas de Rei, avaliz.an mí escrito de pro- - h . E.n total ' e rio "senso -estii.
.
..
testa contra certas informacións que falan .de violéncia; tanto física como verbal, d9S c9ncellais tdo . · to" . da lei,' .hai tres concellais
BN-PG de Palas de Reino pleno do pasaqo dia 25 de febreiro -na-Casa Consi.Stqriai' do poyo:lugtrés. .- . ,.::.t•. ·,qué noñ: p-ddén votar poJa-~ócuA raigame do asunto ven _do intento ·de co~~ruir ú"nba (ei!a neste es'iilo ·novo, cuóerto, · que·'eñ.:"~ .i:<t pa_ci.ó n da· Pená )Aaseira-. ·Co1t
cetou a feira e mercado de Santiago ·de· Compostela tc{edif ício dos Salgueiriñós. Seis concellaís ·~.~- · ··~ esta .. perspectiva, gañarian os
tán a favor da ubicación nun lugar bastante céntricómentras outros seis e roáis o aléal.de ten'~ri]é- ·· -· do PolvoriÍl. · . _
· .. .
. · ,, : ·'
_'
- : · ·•
vala para a& lindeiras do Rio Pequeno.
O pleno do ._ 25 de f ebreiro
No fondo, hai unha contraposición d~s interese veciñais cós dos caciques locais.
. _ · presento use pol~mico- .para a
idea dos veciños desde o·- moment.o _que coñeceron as_. manobras de leva:r a .feira . para
óntle eles . nol! ,., 91u~nHk:P• i~
C:Q,}\-V~f¡!t~;iastirr~,,gul'!res. _
-

J"

•

•

•

-.
·

O alcalde de Palas de Rei,
· Xosé ~anoel Pazín Vázquez,
mozo d uns 30 anos, ia no primeiro lugar da lista dos "independentes" e saiu elexido cos
votos de CD, PSOE, Bloque e
o seu próprio:
Noutro orde de causas, ~os
caciques de sempre seguen gobernando o povo, ben desde .os·
pastos de concellais de UCD
ou ben desde f óra. Ternos asi
· que homes como Portugués,
Manoel D6mínguez, B xio Mat9 ou o ·secretário da Cámara
Agrária, Fabar Vázquez,. son
os que ,andan a trapichear, coa
anuéncia de Pazín Vázquez. ·

,¿¡::H..~'.)!Df~i~ ;..,• t?"< ' .....,. ;. -

se ch ego u ªº aparta-

o

que foron convocados os ~e
mais concellais. que, menos un,
apoian ao alcalde.

IRREGULARIDAD E
NAS CONVOCATORIAS

_.

do de rogos e preguntas, despois de ser aprobada a ubicación (por segnnda vei da construción), o alcalde leu a presentada .
dia anterior polo
concellal do _Bloque -Saavedra
Pardellas sen contestarllé e leV!lntarido :de- inmediato a se,.
sión.

O pleno non chegou a celesi se celebrou outro o dia 25, para o

De vol ta, en f ebreiro volven
meter na orde do dia do pleno
ordinário mensual un ponto
para mercar os solares necesários para a feira nova. De novo, os concellais dó Bloque
Nacional-Popular Galega recebiron a comunicación para · o
dia 23 (xunto co alcalde, segundo di el). O pleno, para os
demais, era o dia 25, tal e como estaban as papelas de convocatória.

~

:).Q~ud,o,.

brars~, aínda que

Neste pleno do 25, os concellais presentes deciden construir a feira no lugar de Pena
Maseira, á beira do Rio Pequeno.
Os que non asistiron, por
defect os da convocatória, presentaron de seguido un recurso
por pensar que a convocatória
estaba mal feita e por conside:rar que habia concellais que
votaron e que, por outra banda, teñen implicacións directas
ou de familiares en primeiro
grau que invalidan a sua votación e preséncia.

~

·_)

O PLE'.NO,DE FEBREJRO

O público P.r esente,' non
queda que os ·concellais e o al- ·
calde sáísen do salon, por roáis
que
sesión estaba .levantada
p~a c¡ue fpra oido o ·"rogo" e
contestado. O · president.e da
Corporaci6ri, que saíra~· có~ ¿e::-·
cretário,. _chamou ao Gobernador e -e ste deu orden á Gúárdia
Civil de ·de.x aloxar o Aximta1
:··
,, '"',
- mento. ·

a

;;;:-:._-!-~~

·

·

"'.'

vista nocturna do lugar onde en Palas se celebra,.hoxe en dia., a feira._.O povo segue á·espera de ver iuces·neste obs-..~:
curo asunto que vai ttaguer moito rabo. -

,,.
Os plenos, que por lei deberian ser cadá mes (os ordinários)g. celébranse cando lle peta ao alcalde e s~mpre entre o
dia 22 e o 25, segundo cadra.
Unha . gran parte das actas
esta'n sen frr' mar por xente da
oposición xa que consideran
. tervenci'o' ns non
que as Suas m
están recollidas fidelmente e
nen siquera, moitas veces, recallen o que eles piden que
conste nas actas.
O apartado de "rogos e preguntas" funciona a gosto do
alcalde e poucas veces dá curso aos plantexamentos. ·En
concreto, no último pleno,
negouse a ler ún sobre a acta
anterior mentras que con respecto a un presentado un d.ia
antes, limitaba o. exercício des- . ·
te direito á leitura do escrito?
· sen tespostarlle.
·
OS INTERESES DA FEIRA

Sete concellais- votaron . nQ
pleno do dia 25 de xaneiro por
ubicar a feira no lugar de Pena
Maseira, á beira do Rio Peque- ·
no. Pero na votación e no mesmo pleno hóubo unha irregularidade: tres concellais presentes na ses1"ón - teñen intereses
direitos e terian, en boa lf;!i.
que abandoar o salón de actos
e non intervir, nen votar. Vaiamos un por un.
Uxio Mato, ·concellal ,- de
UCD, está ip.teresado p.este lugar xa que os terreas qúe o ·s eu
pai te11- ·a carón do.-sítío onde ~pensan co·n struir a feira,. ficarian revalorizados.
Hilário Rodríguez Vázquez
non é, s~gundo as ·nosas informacións, da camarilla d51s de-

·

··

-.·A. e~~ªª vna foi abandonada polos presentes pacificameñte - s~n problemas de orden
.público""e sen intervención .re:presora dos números da , G~C.
Todo' se desenrol0u en . eanles
axejtadas, agas .a1gun ben(dncrepando a actitude dalguns
concellais.
Iso fÜi
M ·
al
Id todo~ .
·
ats
o
ca
e, ante a pre, • d
d
sencia - e tanta xente en emañda de algo
· para eles .xusto
tivo .q ue prometer que se .ia fa.
cer unha nova sesión para élarexar o asunto. - : _

mais concellais_de UCD, -pero
por ter terreas · próximos · aó~
lugar« 9a pretendida cbnstruY
ción ~amén ,incurriria en -incompatibilidade.
· fin, Manoel Domínguez ·_Por
V,
-azquez ·esta, casad o -con..q· ueJt."á beira dos .t errees do- Rio ·P.e..:-.j
queno~ ten propi;iedades e mes- mo cedeu· alguns para facér aló
a feira.
Os deina.is ed'ís prefireri, de -~
No niomento' ae escreber-·es-:
acordo coa bpinión inaioiit~~.t
ta
crónica; bs concellais· da
ria do ·pavo, facer aferra riova· _
tentaban -s umar as'oposición
n.o · chamado lugar do Polvotiri,
firmas
·
nece$árias
-cinco- pa,que· está moito máis~ perto do ~ra
a·
.petición
dun
pleno ex- .
centro urb;;mo. :,,
,..
traordinário sobre este tema
. En efeito, se mentras o Rio
_' que ten preocupado a todo
Pequeno está a 1.500 ou máis , povo de Palas de Rei.
metros do centro da - vila, o
Polvorin está a uns 200.
x.c.
~

r •

' Eritre a totalidade dos con:.
cellaiS hai, en · princípio, acord o únánime para facet unha
nave ' que sirva para a feira. 0
, diñeiro p~ra o solar .estaba, co- .
m'O . xá dixemos; con partida
presu(>ost~ia rieste ano ou no· ·
pró"ximo. Por aqui comezaron
os p~ohlemas.

.___ _c;.ALERIA DE ARTE - N~ 179/ DO 5 AO 11 DE MARZ0/ 1982\ .. ~ ,
,-H~-4 !¡ -4\-.
t}~l..; ..... e . ., \, . ·

.
AJ

r--r-.,.-r·

XOSE L_. NETO PE RE IRA _·
TRASLADADO .A HERRERA
DE LA MÁNCHA

)

A formulación dos "direitos humanos" desde fins do século
XVI 11 en oposición ao absolutismo das monarquias e aos priviléxios
das clases dominantes do Antigo Réxime, é u~ importante ·faétor
de liberación .social. Pero a simple declarctción formal polos códigos
constituíntes non é 'suficiente, compre que ieven aparellada unha .
organización que os faga respetar.
Entre _os direitós huma(IQS quemáis urxe defender están as' liber- ·
dades
públicas. ~ .constitución
197B do :Estdao'
.
', Español di reco: ,. ,
ñecer as liberdades de expresión do pensamehto, opini'Ón, o dir~ito
~e asociación',, de re.u nión, etc. Certo que aínda fa .Ita o recoñeci- .'
mento ·d e direitos -tan inalienábeis como o d~ auotdeterminaciÓn
· dos povos e ~ac(ons qu'~ ;cól:istituen hoxe o~Estado, mais h,ai no tex- .
t__o das leis fundamentais unha longa enumeración de liberdades que .
de levarse á práctica aliviarian' a situación d'e opresión social.
.
En Galiza existe unha represión constar.ite·· tjue anula as liberd~
des públicas por parte do sist_ema s<;»cial e económico en que ·vivF
·- mos e, á vez, hai unha pertinaz discriminación das persoas e .d os
grupos que disinten da doutrina oficial. ,
,
'

de

.

'

Por iso ternos que felicitarnos da camp~ña· de sensibilización so- ·
bre estes problemas que está a levar adiante estes dias o BNPG ·e ou:c
tros colectivos nacionalistas. E l>en sabido que tanto os militantes
da ANPG como os da UPG forman entre as persoas máis afe~tadas
polá devandita discriminación, .certo que non s~n nen os . únicos
nen os últimos. E necesá.ria a toma de . coriciéncia · colectiva contra
a inseguridade de certas leis como a da ''defensa da seguridade ci-dadá" que non respeta os mínimos democráticos e polá que ca'lquera pode ser reprimido polÓ simple feito de dise·ntir coas liflas do
goberno. Lei mesmo anticonstitucional, e non é esta a única. Igualmente compre denunciar o, elenco de aCtos represivos que fan do
1981 lih ano peor que os do derradeiro franquismo. Sobrancean as .
multas dos gobernadores . civís aos patriotas galegos por pretextos
sutís e irregulares. O Gobernador da Coruña' ten o honor de bate~ ·
o record de multas aos nacionalistas, como o ten de que a exoneración' do seu cargo estea pedida de co'ntínuo. Pe.ro a represión oficial
· · non é única nen limitada a unha província; dase e~ todas a~ instán" ·
cias do executivo; do lexislativo e do xudicial.
Se comparamos as penas pedidas -polos fiscais para os nacionaffstas ~ncadeados e -a .xulgar o dia· 30 de marzo~ coas solicitadas· polo
golpe do 23-F, constatamos distáncias estelares: Este~ presos e tódos os galegos represaliados teñen direito a tontar co apoio do po ~
vo ·e teñen necesidade desa axud_a_~ Só. asi a xustícia ·dos ~uíces :(r~
lativa como to~o) ·estará por enriba-das pre~ións dos poderes,fáqi~
cos; usará a equidade e non a sumisión a leis decimonó'nicas e ditatoriais. A xustícia acercarase á que só existe cando hai igualdade. e
liberdade. Algo a moitos anos de loita para unha Gal iza desvalida,·
hoxe pátria oorimlda e mañá li~re.
'
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bo1.:1ra ~eita palas filólogos galegas
,'' virtU~es democráticas. que esixian
desde o · Rexurdimen'l;_o e 6 xusto .
os pavos -do Estado español ao reacadamento da sua laboufa ,de estuclaf!tar a ruptura total coa ditadura
, franquista. .
·
do así como as propostas dos clási·
cos modernos galeg_os.
Na' mañá , do ~ia- de ante, 24 de
, Apartir do 23-F, estamos asistin·' Par~ min, coma, persoá .non-galeFeoreiro, 'toi
·tr:'asladado
á cadea d·e
.
. '
.
do a un ataqt:te sistemático do GoHerrera."de la Mancha o noso com- . gá-falarite escápasemé ·moitas causas ·
berno _-apoiado case sempre Pola
pañei·ro _XosE · 1..:u1s NETO PEREI - ' dista _discusión e, '' pold tanto, non .
chamada oposi_ción parlamentáriaquera nin ,podo pontificar.
RA · "PELOS'-', que se .atopaba na
contra o exerdcio dos dereitos d·eMentras as perguntas por min
cadea de .Vig9, Xl:lnto a oiutros ci.n-.
' mocráticos, mesmo daqueles reco, formulé!pas non sexan contestadas
c;:o naciÓnalistas ,que agar:dan a celeñecidos formalmente nas leis vixencun criterio cieotífico, contiriuarei
bración do xuicio que terá luga·r o
tes,
e contra as forzas poi íticas que
escribindo' géflego -o millar qué podía 30 de Marzo.
·
loitamos
pola soberanía nacional e
da- coa grafía e a especifidade proManter unha actitude consecuenpor
unhas
· verdadeiras liberdades
postas polo profesor Carbal lo Cale- .
te, non permitir vexacións, esixir un
democráticas
..
ró e a~eptadas pola Facultad e de F irespeto á condición humana, valeulosofla e Letras da Universidade de
O xuício polos feitos do 23-F ten
lle a ·NETG PEREI RA o trasladado
Santiago.
lugar,
·pois, nun contexto de progre:·
á ,esa. cadea de máxima seguridade.
Respeto
·
os
argumentos
dos
insiva
direitización
do réxime e de
. GALICIA. CEIBE (OLN) quere
tegracionistas en canto supoñen un ·
medre da poi ítica represiva do Godenun'ciar ·públicamente este novo
interés vivo polo futuro do idioma
berno contra o movimento popular.
acto de repr~sión do goqerno, fidel
mais non os acepto pois fago miñas
O xuício presenta, ademais, várias
representante dos intereses 'do capias teorias do pr.o fesor Carballo e os
eivas importar:ltes. Unha das máis
tal,, -reclama dos naciona 1istas e de
significativas é o non procesa mento
·t odos os homes de esquerda, unha · argumentos expresados por Dario
0
Xohan
Cabana
no
n.
176
de
A
da
maior parte dos guárdias civís
postura activa de rechazo desta me~'
NOSA TERRA.
que participaron no asalto ao Condida, e que o compañeiro "PELOS"
greso dos Diputados. Outra é a cáse.sexa r:eintegrado á . cadea onde. se
JOAOUIN VENTURA
1
que nula preséncia de elementos ci,.
atopan os seus compañeiros.
vís entre os procesados (só está Gar' lst-0, sen · perxuício de que se e
cía
Carrés) apesar de que existe a
efectivice· dunha vez por todas a noevidéncia
dunha implicación máis
, ' sa es ixér:icia cpntínua de liberdade
ámplia de persoas e organ izacións
para to_dos. _
E PRECISO
fascistas no intento de golpe de Es-NON
ESQUECER,
GALICIA CEIBE -,{ OLN)
tado. Ambas e duas circunstáncias
QU~ O GOLPE DE ESTADO
condicionan os resultados deste
· NON FOI UN ACCIDENTE.
xuício, imposibilitando de feito
unha fonda depuración dos golpisSi non nada mais e nada menos, ·
tas presentes no aparello estatal e
SOBRE -A LINGOA .
de un recurso que pra unha certa
un castigo exemplar a todos os imerase mui identificada non está daEscríbovos- estas verbas pois coplicados nos sucesos do 23-F.
cordo nin co aventureirismo de calmo- persoa interesad¡;¡ no futuro da
O actual Consello de Guerra está
vo e do seu gn.Jpo, nin con outras
lingua galega·, quixera poder exprecondicionado, tamén, palas contra·
ideas progesistas. sar a miña opinion enco'I da polemiditórias senténcias ditadas nos úlO · devandito grupo mostraron
ca iso lacion ismo/re_integraci on ismo.
timos anos pola xurisdición militar.
claramente
as
su
as
intenzoes
pouco
E:n ·p rimeiro lugár, coido .que hai
Asi, mentras os militares pe rtencenlimpas
do
seu
Rei
e
a
sua
demoéraalgunha x~nte que fai un P.aralelistes
á Unión Militar Democrática
cia,
creando
aisi
unha
especie
de
remo -fals~l- entre a situación do-ga(UMD) teñen sido expulsados do
cauchutamento politico armado golego e os intentos segregacionistas
Exército poa sua ideoloxia antifran·
vernamental.
da ~ereita respecto á lingua catalana
quista,
militares fascistas como Te·
Despois disto querennos facer
no País Valenciano, pois mentras en
jera,
Ynestrillas
ou o capitán Milans
creer
que
acabo
u
todo,
e
que
xa
se
Galicia hai ·unha certa "division de
del
Bosch
foron
condenados a pe·
béu
todo
ó
ni
anchado.
.. opiniones" - que dirían os. taurinas moi cativas e non foron arrecia·
Tamen ríos din que seran xuzganos-; entre os ·organism9s académidados do Exército, pése a ser declados os terroristas, porque heles si
-cos, ·c últurales e lingüísticos, xa de~
rados culpábeis de preparar un go lfan terrorismo, e non outra xente
de o ano 193~ todolos organismos
pe · de Estado {a ''Operació n Galá·
que
heles
teñen
nas
suas
cadeas,
soque teñen una relación científica
xia")
ou de insultar ao Xefe do Esfrindo
todas
as
torturas
in
imaxinacoa lingüística nos Paises Catalans
bles,
e
cara
ou
pobo
mostran
paitado.
aceptaron · as normas pro postas por
xóes, que non son nada mais que
. Pompeu ·Fabra _e hom9logadas polo
As forzas políticas abaixo firpaixóes . oportunistas. Que futuro
1nstitut d'Estudis Cata la ns co apoio
mantes, conscentes da importáncia
agarda o noso pai_s durante ó ano
das Universidades-de Barcelona, v ·ado xuício que ven de comezar, cha·
que
escomenza. Con esta a miña
. lencia e Ciutat de Má'lforca, que es~
man ao povo galega a man ifestar
carta fago un chamamento o pobo
tablecían a unidade lingüística catapor todos os meios posíbei s a sua
galega a verificar sabor os métodos
oposición ao golpismo e á repre·
lana, unidade aceptada por todos os
implantados por os governos impesión, demandando a depuración de
romanistas · do mundo e pola· R.A.
rialistas e capitalistas dos crimes
todos ·o s elementos fascistas das ins·
. de la. Lengua Espáñola.
·
que se estan a facer día a dia nas
titucións do Estado e o castigo de
No caso· ga!ego compre coñecer
todos os implicados nas acti vidades
queñ ten · ·a autoridade ·científica , ·st1as cadeás, e non existe outro governo nada mais que ó governo do
golpistas, asi como a plena instaura--;-Se así podémos· chama la- para es-'
~~pe.
. .
.
ción das liberdades democráticas e
· tab!ecer cál'~-a~ d~ . ser o"gratlo de re~
lación ,do galega co conxunto da
populares.
ANTON P.
área lingüística portuguesa. A
Emigrante na Suiza.
ANP9, LCR, MCG, PSG, UPG
RAG? ~s cátedras universitarias?
· Cal é a opinion da Academia Portugu~sa e das universidades de Por-·
tugal. e Brasil? Esiste contradiccion
eptre a 1 ReaJ Academfa Galega, a.
AS-PG e '_a AGL? ·CaÍ é a poslcion ·
dos romanÍstas' c:te prestixio mái~ re- . COMUNICADO CONXUNTO .
coñeCid'c)? ' " ' .
' '
.
A todas i·sias perguntas· é necesá- -·
. O inténto ·de golpe de Estado le·vaqo a cabo ·o 23 de Febreiro de
rio r:espost~r mais ca,ndo o . meu ar,nr~
l981 revelou a exJsténda de.;.imporgo Garcia-R-ipoll Durán nos falaba
tantes sectores- fascistas no Exército
. fai uns·diasda ignorahcia .da Univ~r
-.e. ríoutras ir.istitucións dq _,,Est~do
sidade de Lisboa' encol (fa real id.ad e
disposto·s a instaurar unha ,!\'!ova dilingüístiea g~ega cánqo o· lo><i~o s.e" .
&; i11dura ' mil¡ ta;, ;t\queles ·a-~ónteci- '
ría que as , relacions do po'rtug.ués
mentas .demostrarqn_ que ~ a~tual
respecto del galega foran- nuben de
réxime polftic0 está constr'uído soirmandade e/ou unidade ou ben de .
.
'r
bre a base dun cómpromiso · con
paternalisfTlo colonizante, pero xapersoas e institucións do franquismais de olímpica- inhibición. .
mo e que non ten, polo tanto, as
Compre tamén ter en canta ~ la•,

e

me

cha

són

rio1
ton

fac
dm
aco
aut
cor

1

qm

z:,tr1

en
to
inst
poc
ópt
das
con
red

con
con
tic a
con
me<
garr

par;

mo:
unb
un
role
con
de si
cha
case
dan

t-em
lega
inst
co
ban
tex;
os J
ciór

ªºtuci
1

p
min
III
liza
do;

pase
cisc
eles
ia f¿
ciór
o fe
con
nen
clar;
real:
O Pi

e
o q
mer:

Gali

aut(
ción
vai i
gobc
cin~

e m;
ción

sión
<e:st~

ne·ñ

men
polí

ser

,,

isixian
ao retadura
sistino Goi pola
tária-·
os derecovixen:is que
)nal e
·dad es
-F ten
1rogre, e de
lo Go1pular.
várias
> máis
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máis
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de Es:áncias
deste
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golpistatal e
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Os grupos parlam~~tári~s van pe~filando .-as e~~ndas <J.!le h~'\J?re~enta~ ao ~pro~e~to ~e reglamente presentada · Comisión · mo teñen implantación digna ·
mento polo quese.. v_at rextr o functonamento 'da camara_autonomtca galega; esta xa·puxo·en mar- · que i~r levár-:- a cabo-a elabora- · de ter · en canta. Polo que -resción dun informe técnico e po- . p~cta -ao PSOE, _;non · prestar.a
. cha 0 seu "Diario" pero pouco ~áis fix~ que demastre que funciona. Estes.dias yiaxa (le novo .Ro-..
ón a Madrid e 4 sua volta está previsto que se reúna a X~nta de Portavoces dos grupos _parlamen_tá-:
títico para que primeiro o seu
atención, ' . ..sabor de todp, aó
:ios e máis a Mesa que poderian decidir a data_da celebración· do próximo Pl~no do Parl!Ullento Au:grupo parlamentário e log.o a·. sector. labrego' clesde ·a época
tonómico galego. Mentras· á actividade parla~entária segue aletargada, Aliania Populár continua a
Parlamento eri pleno decidiran
inmediatamente anterior ás
· facer andar a· Xunta _ao seu g_o sto e sen nengun tipo de contro parlamentário. Diríase que os p~rtisobar do tema,. ainda non p·re~
!?lefo.ións ·. a Cáma~ás · Agrária§
dos
dereita que controlan a autonomía galega, tr~nquilos e sen teren quen os inquede agardañ
~entou -o tal informe e ún 'éloS- - durante a-:. qµe non d~ix.ou de·
acontecimentos de Madrid sen meterse nos _p roblemas qu.e lles.poder4t causar? poñer en marcha a . 'seus compoñentes, o ·Cons4;!1Ieiintentalo utilizand-o , en moitas
autonomia. Neste contexto, o PSOE ven de celebrar un tranqmlo congreso a mvel galego no que se
· ro da Presidéncia·, Xosé -Luís
ocasións, métodos que lle eran
confirmo u o liderazgo dos mesmos políticos que .o viñan ostentando deica agora; así e todQ, -pareee_ Barr-eiro Rivas, inf ormou remoi _tQ.º~cido$ ' á dereita e, ·en
que tentarán lavarse as mans do letarg 0 no qu_e se está a sumir á autonomia e _ao seu remate amena-- ' centemeríte que os resultados
cásos, próximos á con_tratacióh
·
··
" . ~
laboral.
' zaron con exercer oposición e~ c2.n,t ra da Xunta,, cousa qúe deica agora_aí~da non fixeran.
· ~ · d-o- citado · estudo aínda non
fan ser coñecidos e que Paro tempo que están a tardar
· lamento aínda ia·tardar en po- . . REARME PÉSQUEIRO
en estar.funcionando dun xeider decidirse sobor do asunto;
DOS PARTIDOS
to máis. ou menos aceitábel as
-_Estas declaracións pódense to~
Náutra arde ·de -cousas, é d~
institucións autonómicas só
mar . como manifestación do.
déstacar o ~frearme pesq ueiró"
pode ser interpretado desde
~util ~ámbi~ de postura q-ue ~ . dos partidos 'españois-en GaliX unta .parece ter ex.perimentaóptica do desinterés cara elas
das forzas que as dominan,
_ · za .
.
do
en
torno
a
tara;~isiÓn.
desA Unióñ de Centro ·Democomo oposición ou como dicrático; q'u i -·Sa.iÜ'· bastante ·
rectamente implicadas nelas,
de 9s primeiros días da 'sua
- moíto- desp~estixiada por
como manifestación d unha
constitudón. Por outra banda,
mor _da actuación qe Baldomeconstatada incapacidade polío cúmulo de presións e enfrenda
capitalida-·
.
tamentos
que
o
ro
Fernández. Calviño ao frentica para poñelas en marcha ou
te da conseUaria de Pesca con
como intento de neutralizalas
de ·está a_desatar en Alianza
todas as suas componendas e
mediante 0 seu control e afoPopular posto ao gob,erno au.
apaños, ánda agora potenciangamento. Argumentos haberia
tonómico. m.inha situación un
do · ao concellal· vigués Barros
para facer un esbozo de detanto comprometida condi~iohome da Comisión da
Dacosta,
mostración de todas e cada
nandér.nalgun sentido a sua ac.sardiña
e
pro(:!live a apare-cer
unha destas hipóteses dando
tuación.
,_,.
.
nos
.xornáis
cando hai probleun repaso á actividade desenmas
coa
pesca
de baixura. Desrolada polas ..f orzas poi í tic as
ÁS AMEAZAS
pois
de
queTorres
Colomer
comprometidas coa autonomia
DO PSOE GALEGO
non saíra parlamentá~fo pola
desde que esta se puxo en marComo
dicíamos
ao
princíprovíncia coruñesa, · os seus
cha deica hoxe. En calquera
pio,
·
.
do
congreso
que
os
pá..
pon tos flébeis son maiores.
caso o que parece estar quesados
dias
vinteset~
e
vinteoitó
Alianza' Popular nomeu a u~
dando claro é a falta de prenon
saiu
nengun
cámbio
en
descoñecido
para · ·o éargo da
t-ensións e vontade política ga.cantó
a
peiso'as
nen
en
canto
a
Consellaria,
aínda
.que estelo-·
G.
Garrido
Francisco
V
ázquez
segue
a
ser
secretário
do
PSOE
en
~aliza.
·
lega dos grupos que hoxe están
con
relacións
ás
qominango
lanzou
ós
cabos
_o portunos.
liña
instalados no poder autonómi· o de Otero Nóvas.
poder"
ou,
cando
"valeiro
de
na
terceira-forHai
queter:
~n.
conta~_..gue
na
tes
deica
agora
co e a inexisténcia, por o~tra
'non
conmenos
de
gobemo
De
calquera
xeito
non
poza
das
que
.teñen
~epre_
s
enta,
órbita
de
AP
están
os
patróns
banda, que sexa capaz de plantrolado
democraticamente'
den ciarlle ao eleitora<i_o unha
ción no Parlamento aútonóinimaiores de Cofradías conflititexarlles unha oposición que
porque
iso
é realmente o que
imaxen de ineficácia. total, so~o galego~ En todo·· caso, .t ería- _- vas como as de Cariño,' Sada,
os pqida colocar nunha situapasa ao estar a Xunta a facer e
bor de todo cando 08 aliancisse confirmado a · sua opción - Vilaxqán e, quizais, O Grove.
ción difícil, ao menos no que
desfacer
sen
nengun
tipo
de
.
tas
q.ue
control~n
a
XU:nta
es:
moderada e pactista é alían- · Para dinfotor xeraf ten nomea;.
ao desenrolo da política insticontrol
parlamentário.
tán
dando
unha
imaxen
que
za
cos .galeguí.Stas hrtórico~ que_ do ·a, Queiruga; de Santa Uxia
tucional se refire.
Claro que neste caso, a adéstiveron representados _como
de Ribeira·, ex-Patron Maior de
mellora con moito a que os
A voluntária falta de deterministración autonómica non
invitados no congreso. Polo
Aguiño, que aínda que n'on foi
centristas deiuarán tras de si e
minación das conclusións do
ten que gobernar, é mais., quidemais,
nada ·que non sexa. apreciado polo .seu traballo,
prevese que, xa non para me.
III Congreso do PSOE de Gazais non lle interese; só ten
diados pero si, .ao parecer para
unha resposta verbal
algo · hai que telo en conta pola ~xliza poden tomarse como daque asumir unhas cantas funremate de mes, 0 Parlamento, que xa se -lle estaba achacando
pedéncia que acadou nos dez
do; despois das eleicións do
cións que lle foron transferidas
celebre sesión para ·O que a'.'$ua
desde diversos . meios de COanos de cargo. .
.
pasado vinte de Outubro Franpolo goberno central e, por
mesa xa comezou a realizar as
muríicación e que non é outra .
Lanzaron tamén u.n cabo os
cisco Vázquez declaraba que
outra parte , como os partidos
p or outra ,cousa que a sua falta de opo-·. fraguistas ao profesor .da D_riiprimeiras xestions.
eles ian ser o único grupo que · que o controlan teñen tamén o
banda non pode faltar 0 ensición · nunhas institucións aú- · versidade compostelana Ló- ·
ia facer unha política de oposipoder en Madrid, o rru:o seria , ·frentamento político yer bal e
tonó-i\iicas controladas . polape-z-Ca"'ont,
maiS é dubidoso P
ción real, pero deic~ agora non
que teimaran en causarlle. proparece que é deste x~ito .como · · dereita. Na sua declaración poq~e este . '!ceite un cargo d~
blemas a unha adíni11istración· hai que entender as dec~ara- .lítica, o PSOE afirma que · compro.miso político s.e n con~
o foi e os resultados do citado
central que xa d~bondo em- ·cións do Secretário Xeral da , exer~erán,~. daq1jli ,p'ara <liante,~~- · trapartidas · jqi~ortante~·:. Lócongreso non parecen augurar
pantamada se topa cm~ outros
nengun cpambio apesar das deUCD en Gaiiza_, Miguel San ,sua oposidón · á.:. X~nta-; hab~·t á . pez :;capont'.-jta ·fora ~nté!do
que se lle antoxan co~o máis
claracións de senso contrário
Martín .nas que califica a xesque préguntarse·: sopor das capola UCD ·-e· de momento ~~m
acuciantes. E posíbel que sexa :tí6n de ·Alianza Popular ao
. realizadas polos seus líderes.
racterístiéas de tal oposición a · parece decidrrse·. ·
·por eso polo que UCD non ten
frente .da Xun(a ·como:_ inope- _un ·organismo que preside FerO PSOE de Galiza, tras do
o PARLAMENTO PARADO
n'e ngunha presa en poñer en
ranie.
nández Albor tendo en conta
seu tercefro congreso meteu_á
~
··que. na m.esma deélaraeión · se
dous · técnicos pesqueiros, na
Calquera se pode maxinar
marcha un Parlamento auto~
o que sucedería se quen realnómico que o único que lle . ATENAZAD,OS POLA
fai unha valoración moi positisua -executiva: Gon;r.:ález· Laxe
pode traer son proble_mas a un · CAPITALIDADE
mente tivera que gobernar en
· va dé! sua. alianza cos galeguis( ex-PSG) . e Gonz·ále.z . Vidal.Non faltan refrán 'n o viveiro ~ Jas históricos, amigos persoais
Galiza fose · a administración
pa~tido ·que tan cumprido ª1?-..:_
(que xogou coa do.{:>le .militánpopular deles para referil'se a · moitos · deles e ·aliados ·polítici'a no PSOE ,e no-PSG en Coautonómica, ·qtre nesa situada de clarific~ción interna .e
cos, polo menos de,i<;!a agora,
ruña e Santiago). E curioso coque ten aberto- Ún proceso de . esta un ~anto pintoresca postu-ción aínda non se soupese cal
do doutor e político~
mo no momento ·actual, en ·
vai ser a sé das institucións de
descomposición que non se sa'.' _ra do per~9eire centrista peró
o· que si se poqe dicer- é que·
No. terreo das decisións· po- : plena desfeita pesqueira, o Pargoberno, que pasados perta de , berá ·como vai i:e-i:natat deica as
tido Socialista Español comeza
cinco meses desde as eleicións
próximas eleicións xerais a ni- -AP vat perdendo aquela eufó-· , líticas quizais sexa de destacar
a . introducir esta caste de técria que caracterizara os seus· a decisión -do · partido de c.riar
e. ?1áis de tres desde a celebravel de Estado. En Galiza tamorganizacióris cam,pesiñas .e
primeiros dias ao ·frente da
nicos no seu staff.
c.1?n ~-en local ·prestado) da sepouco · están remataP,os aínda
rnariñeiras,
sectores
onde
nen
< Ó' PCE, pola sua banda e en
Cunta,
segue.
a
compoñer
a
sua
sion 1?augural do Parlamento,
os, ptobleínas in_t~rnos da.:t:JOD
uPSOE
nen
ningu~Utr.Q.gruGaliz""
segue a cont~.-. ~m.es-l:.ekt~;a1nda nol! tiv~l'a lqcal fi~o - .~:e.•m .porr unha- band~ ' parece :'nó~~~- ~- -~.~$& ~cá_!tde~s, .
,
p~
que·
non
sexan~-~s-'da·
d'
e
reifa
·
mos
homes
de sempre,. os de
nen qata fixa para , a ,sua pri-~ ·cónfümarse· o afianzamento de
sobor de todo, de entre os seus
utilizaci~ri
de
méComisións
M~ineiras;
e non
(mediante
a
me~~ xuntanz·a con contido
FrancI:ueira, ·non ·está moi claro · moitos f id e is nos técnicos da
ten, a corto prazo, previsións
pohtico; ; a situación poderia _ · aínda. o que vái __ pasar' en··.Lugo
administr~Ción_ do Estado ~~ . todos moi · determinados) e
máis, . un pouco de nacionalisnen xente para introducir.
ser facilmente calificada _de . entre o sector de Rosón e 'máis w, ~or exeinplo; a tan leda-
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Sobor do programa "¿Quén niata o·marisco?''

,

..

Voces .sen voz,

~

.. ···r'.~ ~ .... ~'.'.1. ·.;.\~~; ..

· Ca~do· isto s_exa publicacfp posibel~~~
mente moitos t~rán ollado ·na TV o l,
·· programa "Voces sen Voz'·'. do. pa~a- ';~
, do dia vinteseis q Je ése di.a e~tivo de- .
di.cado ao problema da mortandade
do' marisco na ria de Arousa e que foi
emitido sob o título ¿Quén mata o
marisco?. Oque moi poucos saberán,
sen embargo son as dificuldades que
". tiveron que pasar os que ali intervineron e mesmo os traballado_res do mei~ de comunicadón TVE, .onde
xogan moi 'forte os intere-ses.~·os par-.. ;
ti.dos maioritários .no Parlam~nto. E~-.. ,:
pañol; estes "intereses, maniféstanse J.~:
marcando liñas informativas, d un
xeito máis ou"menos eqcuberto·pero
que influ~ nás pr.ograrµadóns ·_ q~e .·
nos venen ofrecendo aos éontribuin- .
tes de a pé, moitos dos cales pensarán que. a TV no.n só debe ser un.servizo público, ·senón q~e debe ~vit.ar ·
se convertir nun monopólio que, ás
veces é usado ,contra os intereses populares, neste caso contra os mariscadores.
A causa comezou cando TVE dou
en chamar por telefo'no á conselfaria
da X.unta de Galiza e máis a lillEGA
(Asociacipon para a Defensa Ecolóxi.,.
ca de Galiza) e tamén aos marisoadores que solicitara~ que Hes fora dedicada unha edición do programa ·"Voces sen Voz" ao que acudirían re.:.·
. presentantes dos mariscadores de_Ci,t~.
rril, dos organismos xa citados e tamén da Administración Central.
A recén· estrenada Xunta de Gali.za, cóllelle medo áo ' programa e des' vía .o centro d·e atención cara· ao Director do Plan Marisqueiro, <lepen. dente dela, mentras os mextloeirós .e
. · ·consétveiros comezan a· se preocüp·ar
do que se vai dicer
pro~am~ das .
· consécuéncfas ·que ·pod·e ter para o
sector e comezan os· intentos. de que
ali non se vaia falar para nada de con~
taminación. Neste intento ·chegan a
presionar sobor ·dos mariscadores de
Carril, apoiad.qs por ·todas .as cófradias da ,Ria de Arousa, e ruáis. ,a directivos de ADEGA, ' no intent~ de · .
conseguir que 11on se fora a Madriél.

no

e

. UNHA OP.E_RA~ION CON
1.300 MILLONS DE TELON DE FONDO

Es.t~s· presións· tería~se de~ido.,_se
gundo poi.demos saber · a que tmaJ:!
- medo de que se descobrira a operación que estaba detrás da convocatória dos mariscCl¡dores de Carril a TVE;
conseguir -diñeiro en f,orma .de subvencións da Administración. Hai. que
ter en canta que, anteriormente, en
período eleitora.l?_os mexiloeiro:;; con·seguíran da · Administración Central
de UCD 800 millóns de ptas. a fondo
perdido e 500 as De~uradoras,. utilizando daquela comó causa os perxuícios causados aér sector polas "toxinas" desculiertas no mexilón e que,
como· se recordará, non cau~a:rán
máis que unhas pequenas colites~ A
Administración de . UCD · non-· ti.vera
inconveniente en facilitar ·todos ese~
millóns para o· sector do mexilón,
mentras sector da conserva. ficaba
cáseque destru~do polos efectos ~au-

pasado }ía vinteseis, os.que ollarafl. .. Q p~ogra,ma telev.isivo ·
'~Voces - sen Voz" ·poderian. comprobar comb nada o~ c~seque
~ · nada se ac1a;rori en torno a saber a cáusa da morte do marisco na
rfa de Arousa-; as partes presentes afeétaQas· ~u interesadas non ·
se':'· deron posto dacordo ·siquera· sobor de- qué era"' o que ~ñan
qµe denunciar:-e non se .presentou nengún-dado qu~· aparecera .
éomo fiábel a:partir· do cal empezar unha; investigación ·que es:.
darecera . o motivo-destas mortes ma_sivas, acaecidas nos criadei~ ·
ros de -marisco desta ria duns arios a esta.
.
· - En aparié.rida. todo quedou entre a demanda duns mariscado- ·
res .indefenS6S que pj:den subvencións e O descoñec~entO da si-·
tuación por-P.arte .dos t~cn.isós . tanto da Admfuistración Central
-·
. como da Autonómica. - . ~ ·_ ·
·ün 'éfos participantes n~-.dfado debate explíca cal foi a.sua visióíl-~eSde .4en tro.

.

próprit» presentador do programa
dada a presión ~xer~ida sobor de
. chégou a dicer, antes . de ter comeza:
do a grab.ación, que xa estaba beh de '.
queos galegas aturaran o di.to de'~mexan por nós e hai que dicer que
chove"' de Castelao e que, a pesar das
·presións recebidas, (como nunca an~.
tes as houbera), que o programa seria
emitido pasase o que pasase.
ADEGA tamén foi requerida para
que .non falase de contaminación,
nen tan siquera referida á ria de Pontevedra, o mesmo que o representante da Administración Central, Del
Amo, e isto nun programa que, su.postamente, ia tratar sobre contaminación, proposto polos mariscadores
de Carril, que tampouco deberian
proq un ciar esa verba.

....o
u.. ' '

·o

o Sarel~. totalm~t~ contanim&do, vai •~
Arou~. -Hai

Sar. Este~ao· ÚJla e, logo~·-as suas augas á Ria !le
moito diñeiro polo médi....o, .que .veñan millóns e logo xa veremos. ·

sados polo. "affárre" d~ colza, ape~ar
PRESlOÑS 'P'ARA QÚE SE CALARA de que as factorías galegas noq usa-- ran dese ·aceite. Esas subvencipóns TVE, controlada maiormente por·
- produéiran, daquela, rion só ~áis voUCD e PSOE, tampouco estivo total-·
tos para d~terminados p~tidos polímente allea aos intereses que se mo- ·
ticos, senón tamén que político~ como Fraga e os -dalgun .o utro grupo
vian no fondo do asunto, e neste.
,. aproveitaran a "Campaña do Mexicontexto hai quen lle achaca o ter·
moito interés eil. colocar di.ante das·
lón '' como xeito de faeerse .cunha ·
publicidade gratuita. O sector t~mén
cámaras a conselleiros da Xunta (de:
se veu favorecido aumentando as
AP) para que foran atacados por ma. vendas por aquelas elatas dun xeito
riscadores de Carril, máis ou menos
impensábel dei'ca ho~e. ·
cabreados · por non teren recebido
os· de ·carril decidiron nqn agardar
resposta .satisfactória da Administramáis para· facérse co que coid.a ban
ción do cal a Xunta aparecia como
. que· podía ser a sua parte neste reparcabezá de turco responsábel.
- Neste ·cadro non falta máis que o
. to de· millóns; para ~o acusaron a
tauro mauro que toreara aos polítifactorías como -"Mosaicos Hierro
..''RL. '\ de ·contaminar os viveiros escos de AP, cousa que moi ·ben podía
quecendo, sen emhal'go, outras como
f~cer ADEGA a quen se lle pedia que
PICUSA ' NESTLE, ALUMINIOS DE- -· dera dados sobar da contaminación
GALICIA, etc. asentadas . tamén aó
·-. na Ria de AÍousa aínda que non os ·
houbera, fosen . d-ubidosos ou incomcarón do rió Ulla que desemboca na ·
·
. Ria .de Aro usa.
pletos. Neste contexto hai que dicer, _ ·
segundo. evaluacións feítas. por alademais, que os poucos dados .que
guns biólogos, a indemt'Íización que
poidera _haber e que estaban no poos mariscadores pédiron equivalen á
der de TV, da Xunta e, en ·parte, dos
colleita de, polo menos, tres ~nos: e
mariscadores, fóronlle rotundamente
terian pe_dido os ~3.000 millórts para
negados á citada asociación aínda
que a -Aélministracíón pagase "algo".
· qúe, foran úsados durante a grabación
como cando pasara o do. mexilón e. ~ " do programa nunha loita entre tírios
máis .o. das depuradoras do -que máis
· etroianos.
·. arriba falábamos; porén, ñon. calculaCuriosamente, os ma.riscadores de
ron que xa pasara o períotlo eleito-.·
Carril estaban re·presentados, en boa
ral, que a Xunta de Galiza. pasara a parte, pór represenlantes do . 8ec~or.
AP e que a Admmistración central, '
mexiloeiro e das depuradoras, de xei- .
nas máns de UCD, non ia ter, .presuto que · n·on póidesen ·abrir moito a
mibelmente, tantas posibilidades· de
boca n'e n se Hes fose esc~par nada im- ,
aproveitar a conxuntura, nen tanta
procedente, como os' 800 e 500 mi-.''
· presa en ceibar o carta, polo" tanto.
llóns ·recebidos en subvencións. . O
''
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TVE, nun alarde de improvisación
e falta de recursos técnicos -unha
cámara con grua funcionaba , segun.
do puidemos saber cun operador e
tres persoas que a movian manual.
mente, outra faltou apenas falou o
secretário xeral de ADEGA- tivo
que suspender a rodaxe do programa
várias veces mentras os mexiloéiros
ameaz-aban ao presentador e os par·
ticipantes no debate se- cruzaba~ fra·
ses forte-s. ·
Mentras os mariscadores dician
que habia contaminacipo~, ADEGA
·non podia afirmar tal cousa por falta
de dados e a Administración Central
afirmaba que a Ria de Arousa estaba "moderadamente contaminada"
en contra da opinión da Xunta; a de·
legación de Sanidade de Pontevedra,
que tiña os únicos estudos fiábeis,
nen abreu a boca. Asi, despois de catro horas de grabación, rematou un
programa máis de "Voces.sen Voz",
con todo atado e ben atado ...
. ¿Por qué non se grabou a "conta·
minación dos 800 e 500 millóns" de
que falou o presentador "off the re·
cord"?
·¿Por qué cáseque non se lle deixa·
ron dicer a ADEGA os dados de que
dispoñia sobar da contaminación?,ª
ria de Pontevedra e os perigos reais
que produce Celulosas-Elnosa?
.
¿Por qué, eh definitiva, non se del·
xou liberdade real para explicar os
· paradeiros deses millons recebidos
por mexi.loeiros e depuradoras7
.
¿Por qué non se fala da contaminación real da Ria de Arousa, e en
canto ao p,roblema de Carril non se
fan estudos axeitados, como indicaba
no anterior número de A"NOSA TERRA o biólogo e secretário xeral de
ADEG A, Ramón Varela D íaz? .
Conviria pensar que canto ante.s, ª.
Xunta áe Galiza, Adeministrac1on
Central, afectados e fábricas deben
tomar conciéncia do problema e pro·
curar as solucións axeitadas antes de
que sexa t~rde e o marisco ID?r:a,
ra así .receber uns cantos m11Ions d
for~a irregular os afectos, en calquer.
futura confrontación eleítoral que se
aveciñe. · ·

Pª;

X. LUIS BLANCO .
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A existéncia dun ·grupo afeiz-oado de naturalistas en Ourense,.'a médias entre a rf'.sisténcia heroic~ e o tesón por facer ben ,as..
cousas, é sempre unha solpr~sa.
.
f:µ plena polémica conservacionista, c~n~o a teima .~ª~ cautivi- .
dade das. aves rapaces aínda colea nas paxmas dos dtan~s, este
: . grupo ven demostrar que para tratar· esta caste ·de aves non fai .
falta. rizar o rizo: ahonda con ter paciéncia e un eoñecimento. mínimo dos seus costumes.
J

¿Cánto tempo pode durar
Para falar desta tarefa, da
cantidade de aves recuperadas _ este proceso?
e do xeito de traballo, ninguén
"Depende de moitos factomellor que o coordinador do
res, xa que nori hai un tempo
grupo, Pablo Rodríguez (Oitaestablecido. Quizais un ano e
vén), que ·explica, claramente,
médio ou dous".
cal é o procedimento.
"O proceso comeza cando
ternos coñecimento dalgunha
destas aves, que ou ben está
en cautividades ou ben f oi ferida por algun cazador. En
canto as rapaces estan nas nasas mans, son asignadas a un
alumno, que se encarga de todo o proceso de reabilitación .e
se convirte no responsábel do
exemplar,
exclusivamente.
Des te xeito, a tarefa de darlle
de xantar a cantidade xusta,
vixiar o peso e todos os traba/los da aprendizaxe corren de
canta dos alumnos".

parfra-

Cando falas de aprendizaxe,
¿A qué te r.efires!?

cian
:GA
'alta
itral
ista·
da"
tdedra,
Jeis,

"Ao proceso que sofren as
aves, cando pasan dun estado
ao outro. Por exemplo, aqui
teñen chegado águias que non ,
saben nen voar nen cazar, polo
moito tempo que pasaron engaioladas. Antes de poñelas en
liberdade, hai que ensinalas a
voar e cazar~ senón non poderian sobreviver ceibes. Este.
proceso de aprendizaxe é máis
ou menos longo e remata coa
solta da ave. "

Ha·

un
oz",

l

1nta·
"de

re·

~

lixa·
que
n na
ceáis

AS DURAS NECESIDADES

Nelson Alexander é un
alumno que traballa desde hai
dous anos na recuperacíón dun
culebreiro. Unha recuperación
lenta e traballosa, na que o pá- ·
xaro e o mozo chegan a coñecerse a fondo.
·
·
Este páxaro cando chegou
até nós viña bastante mal. Tiña
a plumaxe en moi mao estado
e, como noutros casos, non
po~ia voar.

Sobre as necesidades, falaba
o coordinador que se ian solucionando pouco a pouco e que
coas axudas que receben van
indo.
O presuposto roza o ridícúlo para tan inxente traballo derecuperación, sobar de todo
tendo en canta as condicións
de alimentación.

Un dos alumnos da Universidade Laboral de O~rense sostén unha ili..s aves rapa<;es-~o seu coidádo: .A éompenetradón é total e~tre os dous.
.
..
·her ·se o seu traballo era corr~cto ou non e~a ·coñecer a
base alimentária das.rapaces. · ·

"Nó.s dd,molles 3-Pú·sa~'::vivas_:
ratos, coelíos, algunha culébra;
oit trozos de .eolo con plumµs·
e todo. Estas. aves teñen que
regurxitár a egagrópila e Sf!
notz o fan -é sintorf!á de -.má
saude. E imprescindibel que .o

·"Con cen mil pesetasªº ano
temas que man ter aos anima is,
fi
,,
,_¡
pagar desplazamentos, . mate- : .: agan. · ·
rial fotográfico, indumentária
Falaba tamén Pablo Rodrí·
·
para os alumnos ... "
guez de que a axuda máis i~-

Un ponto especial para sa-

portante que até estes mo- :
mentos receben é a do ICONA
de Ourense, que é a única'delegación provincial do país .que
colabora, xa q.ue tanto a de
Pontevedra como a da Coruña
se negaron...

"Outra . f arma de financia. ción son os prémios, xa-· que
- hái moi pouco foiiios concédido o segundo pré'!JliO estatal
· de actividades educativas. "

¿Cálltos . indivíduo~ tedes
nestes:momentos?
·
"Tr-inta e c.inco,.. dos cales algzm .vai ser cÉ.ib_ado (ientrá 'de:
pouco. Tamén,_-¡y,outra ordé de .
~_q_usas, iemosunha loba." _~
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·.Deixamos aqui. o ~tema non
. sen antes facer
catlró _comparativo dos presuposfo.s e reWNDE VAN
·s ultados entre o grupo _afeizoaOS PROFESIONAIS?
~ do. de Ourense e o zoo de Vi·· · · E curioso suliñar con{~ un
go. Somente pretendemos que
home que simplemente é un
se enxuície a capaci~ade dos
profesor, pode darlle leccións ~V mozos de Om:ense ·e a dos
un profesional. E · cando fala~ . mandátários dá . Madroa. Máis
. mos de profesional, falamos de · nada.
Víctor González Herrero, director do parque zoolóx~co de
SANTI VI LLAR

ami· ,

ción
iben
pro·
s de

-era

vivéiro ·de Ourense e a ·animaláda de Vigo

dei·
r os
idos
~

'Vigo-A Madroa, ·que nunhas
declaracións a este· semanário·
, négaha' .(jjef;Cas tap"ac~s_,._ tiverannecesidade de · regurxifar egagrópilas dicindo que a alimentación máis doáda .!'por ser
. -prétel"ni:l',pura"
at carne de
cabalo~- e mellar se estaba descomposta.

100.000
alguns alumnos .
Falcon ratoneiro
Garduño
Azor Cernícalo
Aguia culebrefra
Aguiucho semiw
Aguia real ·

Vários .
Teñen feítos vários traballos
sobre lobos, furóns e xinetas. ·

25 millons
12 traballadóres
.1 ratoneiras
2 milanos
2 milanos reais -,
2 águ ias rea is
médía dúcia· de rapaces nocturnas

O director intenta o que ~l chama
experimento e que non é máis.
que unha mistura- de castas.
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EMILIÓVEGA RÓDRIGUEZ

.Non;se pope negár. a ·irnpertáncia ·poi ític.~ '!9F~_aJ.~da ri.qv~ planiffo_aciÓn utbanísticá>gq~· se está: a dar - na:~:Coruña. Primeiro ...
· porque '. impl rcª.,Unha ,definición clara das diversas _fo-r-zas°rl)Uni. cipa'is é• pÚJftic~s en t~~no á níáterfalÚaeió11'das reivi"ndicácións
veciñais e ;o modelo de cidade a desenrolar, e segundo porque ·
está a ser un campo de loita políti~ entré .as prnpostas ::do<
avance: e as reivindicacións populares levadas polas AA.VV. e
partidos da esquerd.~.
·
· . De tod~s o~ xeitos~ tiai. unha cuestión der'~} ondq qi.Je nengynha f~rza polític~ dá aclarado dunha vez ,pór todas,· apesar da
. sua importáncia, pois é o miolo do. tema: l'~ ué. mQdeJo -de "CiéJadé, cfi.J é. tipo -dé u rbanismo, ·~ á qué forza~~ sociais,_ be.nef{cia .p PXU?. Non respo'nder con claridade a e~i_a pregunt·á.. e st¿as: ·derivadas, significa situarse a ~emolque das ~~apostas do .Axun-· 't amentó,· exer,cei:; unha política meramente ~ivindicativa e.'re.:
formadórá da j:>roposta ·mu·nicipal, e nuncá~'l!·nha P,r.oposta al- _ ..
ternativa capaz de afondar nas reivindic~CÍÓ'IÍS"populares e nun ...
Lrbanismo novo: de e.squerdas e popular.
Trataremos· pois: o máis brevemente posíbel, de "ter"· as
pro postas políticas do. Avance;o·que haf df!trás.dá ."técnica"
os pactos munk:ipais.
a) O modelo de cidade e as suas caracter(s!ica~ veñen d~das
no Aval'.lce. N~n existe' i.rn urbanismo por rib.a das clases socia.is ....__"_·-------.,...--...,.-----------------' ,
e a loi.ta~ política: é o que o Avance chama :~fi/osofÍa do Plan".
Pero nuñha determinada sociedade urbaníz~-s"e en función das ·· . e) O A.vanee, dicíamos, representa urihas propostas políticas
clases n.o ·pode~. xa qJj~ lago non h~i .un u fb'á~·ismo' abstr'a ho· e. claras. A sua basé política é o afiarizamento dos mecanismqs
interclasista (como in:ténta demostrar Ó Sr~ Biírez (PC), no fo- . de dominación do Estado Español, enmarcándose na situación
lleta da MostÍa do. ~vanee), e no Estado Espafia-1'.a clase do.mi- · polWca do cóasenso (o bloque ':'constitucional" é o bloque de
nante é a burgi.Jesia monopolista, e no Axuntametito· dá C0ru- · . ·" nova ,maioria municipal" -tÍ~~ Axuntarnento coruñés). E un
ña, hO'xe, a pql ítica municipal hexemonica é a da UCD . .Non é Plan pois ·q ue contri~ue a_cortar :e obv!ar ·as ~ecesidades popupois uñ ºPlan. de todos;, (Bárez), senón ur;r Pfan da 'UCD e máis ... lare.s, á:··asentar os mecani'smos constitUCionais e lega is do capiq PSOE, consensuado entre eles e.máis AP. e"RCE
· ·
: ta_I (Lei do Chan: Xunta,_etc.) ~ a man~ter o consenso político
. · das forzas españolistas.
·
.
b) O Avance en liñas xérais pretende: 1'J ordenar o desenro·
lo urbanístico último da cidade, regulandO: e·orderialido os in- . Pero _ta~en é.algo máh: é unha alianza política,. é u.~ pacto
tf;lreses po capitalismo urbano: creación dé zonas novas, tipo
social, entre as diversas for_zas que 0 apoian, desde a UCD e .a
burguesia urbana especuladora e capita.lista (APROCQNS, etc.)
cte; z_onificación, borde.s de cida?e, ·etc. 2 ~ restr.utu~~r ª Pr...oble- ·até os· sectores refor'rnistas do PC (onde -hai certé!S cont~acÚmat·ica urbarna, rt.egu,ando o~ metodos de mt~rvencton respecto
.,
·
) H ..
. .
. f
. , d d..
.
.
. ,·
.
. .
. .
c1ons ao respecto . a1 -un -consenso en unc1on o 1to ante, . · ·· ·
• · .· · · ·. ·.
•
:- •
ao chan. ·3) r:a~1on ahzar os ~ ntereses de cap1tal1sm.o LffQ.ano,¡.ey ~- ¡-, • · . -·. · . •
··
e. importante,
dos. ·· mtereses-posa 1vaxe ,, e un con t ro 1mt'n"im o da especu- - normente ·e, tsto
~
· , ·
· · unha defensa
·
t an d.o · o ur b arnsmo
·, f
t d ..
t '.,
ntr 1 d
·
·
, líticos -das cla'ses que n~presentan, na medida en..que UCD-AP
1as1on,
<;>menan oaconsruc_1 onco oa
a.
.
·.
.PSO
.
,
,, ,, _.., ..· N~ste ~sentido lo ey~9~~~''1?,r:1~· é ~2:r.tiesp~GU,lat~vo,'xanonpor- son _forzas. de_cteret_t~eo _
Ede_?b~~·ro~~ot~e~ -~ •. -·. que c¡s propostas (terc1amac1on, bulevar pe .Lav.ed.ra, bordes tje , .. N_este sentidq _non,. c_abe. un~~ _defensa, murnc1p~I das pro
cidade, e'tc.) do mesmo ~ impiden, / s~n'Órt,P,órqtle tiunha· sacie-, : .pos~as populare_sr e ~º- ~~ for~!l~ s.1t~~das esquerda do PC (desd.ade capitálista o urbanismo burgués non .existe se·n a espe~~ía~-, d~~ Bloque. a grupos no~ mun ~c1pa1s tales co"!1o MCH e LCR)
ción na medida de que é· un método inereni~ a~criacJón e aprq- .tepen re~~mad~- as prop~:tas ~º Avan?e, e ~raball~do para bopriaci6n de plusvaJias financieiras.
· ··~. ~ · · ~---r,' _.
tala,~ ª~~~~o. P~~·ª . ~s v~~tn~s e_AA.V,~· o ~yan~e e totalmente
'. e) hase do. Avance~- é: 1)'mantime.ntó. e restruturación dos perxudtcta~, pots;at nda ..q~e· ~.ec~Ha -~:~~u_n_has d~s ·s~as pro postas,
mecanismos de mercado do chan tales como venda dé-;terteos . estes son aspecto·s . ~artx1na1s, e'_ as ~mas mestras do mesmo (vemunicipais que signifiquen un inc~emento,·'. ae 'oferta de chan os remos i~~o nun.ha ·~u_e~tión com?': é ~ _-de ~q~ipam_entos) están
e__specu ladores, etc. Aci operar a lei de mercad~ perpetúan,se ás · en func·t~f! do r:i.eg~c,1 o esp;,culat.1v.o ,ur!:>;,nist1c~ p~1vado. _E nespautas e mécan ismos de apropriación capitálista do chan, mall- te sens~ . ~ Ava~ce ~on . e; modtficabel , ou post~el d~ ref.ortendo a especulación, na medida de que 0 me~cado .é oligopó-· ~ar:., a unica satda e r~xe1tar º.Avance ,c?mo e~pecula.t1vo, callico e reprnduce a sua própria actuación, controlando 0 précio p1tahsta e explotador ·e denunciar a pollt1ca deses partido~ que
d o chan e aumentando as rendas diferencia is. E tamén. mé·r- 0 defenden.
1cadoi-prior 1iz.a1o valor de cámbio dq chan (constn,u~ió.ns) frente
PXU E os 'ÉQUIP:ÁMENTOS
ao valor de uso (equipamentos). 2) mantimento da xerarquiz_ación do ch.an 1e o espácio urbano, asi como a sua divis,ión soTratar~nios en priineko lu_gar· cuesti6ns .xerais, para pasar
cil: Miritios donn itório, centros t erciários, etc~ (ao re.specto, yer despois ·a cuestións concretas. , . .
.
..
0
o a1nteribr artículo en A NOSA TER. RA, .N. :167). 3). ma~ti- . . ·a) O Avance presenta unha a'nálise dos equipamentos comp
melito da mecáinílca es,peGufo1tirva no -précio do chao, incremén; . un-custó: i'mprodutivo. Nesta metlida,_:e dado 0 précio do chan
. tanda a oforta id.o cham.aos l1ímites 111in áx· imo~ pos íber~·, sen untia . moi alto, .o equiparn~nto,.tenim alto custo de ~ambio (pbis neproposta .clára , apesar do que dli, de· zonifica_cié;m e c~!iflcacióri ~ses. terreo~ pode.ríase ·construir) que· debe sqlucionarse a nivel
do c hain. Asi i'ntént:ás1e ie~r ::e·aír 1eq wii1p.a menito:s mediante a oferta· :· QÓn emplear é:han factíbe·r de ,col)_struciÓ.n no$ equipamentos, -1;Jle chan e oesións, 1tmont1e das, M oa~), iCaind o o qu e hai é uñha
asi como reducíndoos ªº n;iínimo, potenciando o ,valor de cámescas1eZ enorme de cha111 pia1r,a ,e qu ipamernrtos,, oomo xa veremos bio do ~han .frente ao.sel(valuroe ºuso (páx: 239 fichas). Trátano ap·a rtado dos, mesmios.
. , :i& de ·aprovéitár ao máximo o · ctían, re.d ucindo os equipamend) a inexisténcia ·dun P1lam Comarcal e J 1e riiforÍár; coñdicio~ tos .ao mínimo · posíbel que permita a reprpdución simple da
na o aván~e e vice.ver~a . . 0 t!l1,l/:a1íl1üi8 1i:o11ñ1dit1Ci!gnar,á1l[) .IPlan Comar- forza .de trabé;illo e non impida 0 rrrc-r'emento das rendas ·urba- .
~.f ~:a· sua pos-t~ -~n--f~~cionamie1nt101.. 1Pero a p11í~po:s:ta 1d~ Avance nas capitalistas. ·
..,... ,,~ · 'é. condicionalo xa, na rriedirda _das ¡p•ropostas do mesmo: conti- ·
·
b) Plantexa, apesár do que di na pá_x'. 2, un carácter abstracto e sepa.r:a.d..o da rl'.lbl.idade s_ocial· (-bárrJo, zona, etc.) do equinuidade do modelo de icidadle·, ¡pola1ril za.ndlo a s; comarcas, adxa·
eentes ·sobar da Coruña ~páx. 1s:, pá:x.. !56) qiue significa uri
~ ~
-· ~
·
pamento.:, .m
fu:i antirnerito da di . námica de c(!ntro-peri\féri:a r;especto aos axurn·- E!di~·~té "ª ÚfÚizac1.6.n-, no estudo do "distrito'.'. (que
fámentos ~~imÍlrofes :~pa~~ iso 11ec1esitan 1consthtü't m·á]sJ1, siituan- é moi ámp!q, c:;6neF.l<:J:Ó,.a·v~t1o·s 'b~rrios) e dun "estánd~.r." mí nido á Córuña c~m·o cidade comerci·all e ·fina11c1iei1r.o-administrati- mo, freD,W ~á. ~e.~e~Ld~p~i:1)a~~f i~;t;~;real dos bárrjos. E d_~ fe_ito .o
V.a (centro) ~ as comarcas· adxace ntes' como ~1LJ1mii1 "1 ñst11íadoras de estudo p ~eliminar -encargado 'a .un equipo urbanístico de fóra
· i»ersoas e· medios ·materia is apropriiados polo 1centro1(peirifiérial. da inación-'- baixo unha moi académica capa remata predsa~
Trátase de expulsar elas todo ti po de indústria, etc;, Ha'i que
mente nestas cuestión·s ao plantexar ~.a "necesidade socioló:xi- .
c:a" do equipamehto en función do estudo. zon~I, povoacÍonal,
dicer que este tipo de desenrolo urban·o signii'fic:a1a cot111twnu1idaeccmómlco, etc., que serve para ocultar a realidade s.ocial das
de das propostas urbanísticas do franquismo, e do urbal'lli:smo
burgués no Estado Esp.añol e Galiza: Ferro! e a sua comarca,
necesid ades dos bárrios populares.
e) Pres·enta unha demagóxia á hora de tratar as ofertas do ·
Vigo, etc.; ademais, as limitacións a·zonas n.-'rais-non v1eílen c~aramente no plan, e asi vese que na pax. 29-b e na 33 di se: ,,......
chan. E claro qu e as de legacións ministeriais non se distinguen
fodavia no necesárias para et ensanche urbano'~
· precisamente pola sua xenerosidade á hora· de ofrecer coléxios,
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· gua.rderias, etc.; P.e ro de feito esta se .dando máls oferta do Estado en ·dar cartas para isa que do Axuntamento en ofrecer te, rreos, para construir, pois pensa deixalos para facer outra caste
de edifícios.
. Pre~enta ademais unha demagóxia ~ hora de tratar o p"roblema dos terreas, que serven para ofrecelos para a construción e
·privar de facer equipamentos, ao falar da necesidade de "cartos para expropriar" dado. o alto précio do chan. Aparte .de
que é ·O mesmo Av_ance o que 'permite ese alto précio do chan,
e tamén o Axuntamento, cabe .dicer que iso non é o problema
fundarrjental pois sempre se pode seguir a política de calificación de chan (que ademais serve de reserva e pulmón eco lóxico) dun xeito claro e· non remiso como no Avance (aparte que
o problema de conseguir' cartas ou expropriar é problema dos
partidos municipais -para iso están- e non dos veciños que
necesitan os equipamentos).
A niveis máis concretos de oferta de equipamentos e Avance
· móvese nunha dii:iámica de defensa dos intereses capitalistas
urbanos e desinterés polos problemas das necesidades veciñ ais.
Non se trata ·de crear medidas super-extraordinárias nen de solucionar nun dia ~· caréncia de escalas, zonas verdes, hospitais,
que .º urbanism9 do franquismo mantivo. Trátase simplemente
de avanzar na solucion das necesidades dos bárrios e poñer os
meios para isa.
Asi, como xa dixemos, utiliza o "estándar mínimo" de equipamentos (páx:. 120 fichas); non fala para nada da infraestrutura dos bádos: viais, alcantarillado, transporte, prazas públicas,
etc.
Veremos en primeiro ·lugar, as características que deben revestir os diferentes equipamentos MINIMOS trazados nas normas· subsidiárias da Diputación do ano 1977. Propón segundo
orden ministerial 14-8-75 unha reserva de chán que impl ica
unha calificación do mesmo de: máis de 1O metros cuadrados
por alumno e reserva doutros 1O; 0,5 para servícios cu lturais e
r~Hxiosos xerais; 1.000 cada 10.000 habitantes para biblioteca
. e centros cultura is; 15 cada 5.000 habitantes para Correos; 1,7
por habitante para zonas deportiyas; 5 por habitante para zona
,verde; O, 16 para merc.ados máis o aparcamento corresponde n·
te; 0,3 para servícios sanitários, ademais de que se esq uece
doutros equipamentos para os cales se poderian establecer outros mínimos. Evidentemente o avance non recolle nen mini, mamente isto (xa parte do distrito e non das necesidades por
habitante). O Avance esquece estas Normas Subsidiár ias Provinciais, portanto · das necesidades dos bárrios, utiliza ndo a
elástica política da "cesión" que permite grandes espácios a
construir para deixar libres pequenos espácios para equipamen·
tos, e non leva adiante unha política cara de calificac ión e re·
serva do chan.
Asi, se vemos alguns equipamentos podemos afirma r isto,
aparte dos que non trata nen aclara: a) escolar :potenciación
do · ensino que o Plan non fai, pois respecto á calificación do
chan só di "a ser posíbel ... " (páx. 235 fichas") . b) sanidade:
fálase de ambulátorio e nunca de centro de saúde, pois o ambulatório calle nun piso o que non necesita reserva de cha n,
aparte de que non 'se fata de centros de socorro, da situación
do Sanatório de Oza, etc., ·c) cultural : non fala de ateneos, ....
d) zonas verdes : non fala da reserva de chán ao respecto nen
do mínimo, pero traza medidas para disminuir as posib ilidades
de zonas verdes: Plan Parcial Monte das Moas, venda terreas
Estación de Autobuses, etc.
Está clara para os veciños a importáncia das suas re ivindicacións de equipamentos, que en cuarenta e pico anos de franquismó foron esquencieas. O avance, seguindo uns estudos téc·
nicos non solucibna ..estes problemas, pero o que aínd a é máis
grave é que empeora a situación. Está claro que isto só se pode
conseguir arrancando áos Axuntamentos estas reivindicacións,
enfrentándose á política duns construtores, esp~culad ores e
partidos qúe os rep!ese.n tan..
·

e

Nota final: o equipamento é unha necesidade social dos ve·
ciñas, que depende do tipo de sociedade e história e nive l de
.d_esenrolo social. E, portanto, os eq·u ipamentos adecúanse e
necesítanse en función do tipo de sociedade e necesidades que
as torzas sociais pla1_'.11exen, asi. pois, os equipamen.tos non nece·
1
sáriQs pa'rá unhás for:zas ·socia is e si para outÍas.
· O- equipar;nento t~mén ofrece un campo de lói.t a pe-lítica, na
medida de que, aínda que se.xan necesários, as forzas dominan·
tes non os dan porque si·, senón que hai que conquistalos. So·
bor disto ha.i duas cuestións; a primeira é que na· sociedade ca·
pitalista 0 equipamento ofréce-se como unha creación da mes·
ma, destfnada a perp~tuar a sua cultura e ideoloxia, e a segun·
da é que se _trata de rachar, esta dinámica capitaiista, e na prác·
tica reivindicativa (primeiro paso da ·loita popular ~· os bárrios)
avanzar no control e recohversión dos equipa·mentos, e crear :
cultura populé!r e. nacional.
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Veneno no :mar- · -~

As costas gategaS, basur~if.o
o dia 8 defebreiro a embarcación "Peñas Arriba" encontraba
no mar a tan sÓ' 12 millas de Fisterra, dous bidQns que .cori.tiñan
, produtos venenosos que córrespmiden a un ompo~to formadó'
por Di-isocianato de Tolueno (TDI) denominado ~esmodur .
" T-80. Ao · dia seguinte era o pesqu~iro "Candray" quen encontraba na mesma zona tres ,novos bidóns da mesma natureza que .
os anteriores, e en diás sµcesivos foron apárecendo alguns bidóns .máis, supoñéndose que nesa zona hai aínda outros inoitos
bidóns sumerxidos.
·

. de faenar ná zona onde estan
-~parec·endo" bidóns t6~dc~s, áo
t~mpo ·que . recoll_l~ndaba que
se desbQtara a pesca que pui- .,
dera estar directamente, contaminada pola rotura· accidental
de alguri bidón a bordo db bar- ~·
- co.
. . . .:.

Esta :Ultima nÓta ·da Consellaria
de Sanidade, estaba resPegado, pola parte de ¡fóra · bidóns .non foi _ accident(/.~,"por
paldada
por : técnicds ·dó =Ins-,
que de sér asi o ~omportamen- -.
dos bidóns, aparecía un folleto
tituto·
Ocean9~áfico_, Inspeccunha calivera dibuxada e· to, do mercante e da casa alétores '. de San.ídade~ Veterináunhas indicacións sobre o con- - mana Bayer proprietária dos
~ia; ·e ·asimesmo por". pe~sonal
tido dos bidqns, aclarando ·que
bidóns, sería ~oi distinto.
técnico da casa alem'a na Bayer.
o respirar, inxerir ou simpleO crité~io inicial desta · última
Resulta
lamentábel,
que
. mente poñer en contacto coa
.
unha
vez
máis
as
costas
galegas
quitando imp~rtáncia á .
firma,
pelo Desmodtir T-80 era pericontaminación
marina. e ·sinade
basureiro
para
todos
sirvan
goso por un derivado do ciaaqueles
produtos,
inservfbeis,
lando
qu·
e
só
.
c
ontaminaba, o
nuro e do tolueno era indubinocivos e perigosos dos países - Desmodur T-89, na atm~sfera,
Despois de todo isto, cáli~·z9 para· que ésta firma conte~dabelmente moi perxúdicial e
da Comunidade _Económica
era
aválizado
agora
por
Orgaqúer
pode
xulgar
por
.
s(
h:i_este a algunhas preguntas· moi ·
perigoso para os organismos·
Europea (CEE). Recordemos
nismos
como
a
Xunta
de
Galimo.
A
responsabiiidáde
inmeaclarátórias: ¿de- cántas linidavivos, tanto marinos como teque a 315 millas frente ásnoza
e
a
Administración
.do
Estadiá.
t
a
do
feito
de
verter
bjdóm~
·
des se compoñia a ·ex¡redición?·
rrestres, tal e como se indicaba
sas costas existe o "Basureiro
do.
con
produtos
venenos.
o
s.,
·a.o
¿qu~ procedéncia ·e destino lenas etiquetas aderidas aos biAtómico do Atlántico "lugar
No dia 25 de feb~ire apare- - mar , pod~· ·estar' min .defodní- : vaba?,é ¿cántos bidóns se endóns.
·
onde tiran · resíduos radiacti- · cian na prensa as ·declaracións.· _ :µado - merca:pt~,~ pero· Q _que_ é
contran na ·a ctualidade no .
Po uco despois do Hachf!1do"
vos países como ·Inglaterra, -~o D~ctor Tijero, membr~ do
incue~tionábel
é
a
~e,s~~:
m
.
s
abil~~
;
mar?, ¿ "caí~~n" -ou foro.n ·tiraempezaron as hipóteses para
Suiza, Bélgica, Holanda, ... etc,
Departamento
..
de
Toxicoloxia:
.
~ade
.que
ten
~
.
casa.Ba_
y
~·
r
._
e
.
as
_
.dos
por algunha:rae:óil?, ,~ ... et.é.
aclarar a situación <lestes bi...
e até o momento van depositad F uld ··d d,. C°' · Q , ·. Autoridades de Marma, -Xunta .Ao mesmo tempo as Autorídóns no mar, e case todas ian
a ac
ª e e iencias UI : ·d G
~ G-, b · ·"
dades. deben ontemplar com o
das 75.0.00 TM. co conseguinmicas" da Univ~rsidade Co~- . _e · _a iza e.o proprio . 0 erno ·.
encamiñadas a busca dun merte perigo para .a ffota e fa una
_ ..l
M . d .d b ~spanol, no .tratamento que esurxen te ·e .nece-sário a !imposi1t
cante responsábel do vertido
a t n d, e "Hi
mem ro .. t. , . f
-d d ·t · ~T " . . ' c10n
., d
·
acQática, . e indir~ctamente pa- ·dP u De~.e ue
t
.
·an acen · o es e ~u.ces0, -cone. m ultas e -. outr·a s -8an-",
o
.
epar
amen
o
.
e
..
·
g1ene
t
,
d
··
·
f"
·
·
,
dos bidóns tóxicos, chegando
ra a saúde h u~ana. Ao mesmo - . - d t .. l" d "I t"t t d
.Ver m ose os orgamsmos 0 -1c1ons para sucesos c·o mo 0 que:
1n us na - o
ns 1 u o e
.- .
- . . a· ,• - '
.
incluso alguns a pronosticar
tempo a zona de vértido está
Hi ._
S
'
é
l
d . ~ _- T . _. c1~1_s en !fiera c.o.m~ar~ o~ m- -· tratamos ou ~pa:r.a. calqt1~ra- iou-·
1
que estes se perde.ran na trave~iene Y.- eguri
~1:l e _ ra
tereses_da multmac1onaL' · -·
· tro ·con tintes 'Contaminantes,
recorrida pola corrente do
sfa un dia de temporal, pero
haJo", tales declaraeions· non · , ·; ,;
- · ··
·
a" proteccióI_l dos nósos recurGolfo de México, que arrastra:
coincide-n én - absoluto · coas
- ·As c¡stas -g.al~gas,". precisa~-~
¿cómo pode perder un buque
. sós ··naturais marinos asi o esirá os prod:utos que se disper- ·
arriba sina·ladas, . -p~IS·. ·afrr"·ma
unha ef1·caz e meto' d1"ca "l.·
· "-- ·· ~ --.....
·
vários bidóns de substáncias
Xé·, e;' a;deféns aº· du if 'rtfeió ''l:)¡osen na auga por efecto da co-:
·qüe se un· bidón sé abre afectax_iáncia é proteción :pata . .Aa_'·
venenosas e non comunicalo ás
"1
Jóxico .e económico cie trasceñ.- ~.
rrosión que realizan as bactéautoridades de Marina?, ¿córá
zona
e
aos
produtos
mari·
~U-cesos
deste
estiló
non
·sere"
:·'
d~ntaJ · im:p·ortrui"~. ia ·pára·.o' prerias e microorganismos marinos, ·dado . que ·o -_.pe~.o~ur
pitan máis· ·veées> O coritf~uoi:: mo poden cair tales bidóns
ños sobor dos bid.ó ns -deposi-·
·
se1it~ e· f utur.0 asi º·.rfü}uir
__ e~ de .
T-80 é tóxico, senda o seu· rátransporte de _subst~ncias alt~dun barco? ¿ónde os levaba?
,
non tomar as- medig as- nec~sá- · .
tados, asi como polo efecto da
di.o ~d.e incide-neta~ n°' mar qifí- '- mente -. conta'minantes, · tanto '.
¿na cu berta?, ¿cómo non apail
1 1
·
· · · ·
· - -· ·· " · · rias -.a_gQra mesmo xa, pode qu~
salinidade, presión, ... etc.
rece agora o barco responsá. C de Ca CU ar. ~nte a pt~gun- - por , parte dé p·ettoleÍl(QS coi:lló ·- logo .se · chegue farde . e avisos
bel, se se trata, segundo parePoucos dias despois de enta sobre se acorn;~llaba -seguir
de · mer.c antes, ·require · u~há · desde ,Jogo non faltan;· ,.como
contrarse estes bidóns, a firma
ou non consumindo produtós ·exhaustiva e· p'ermañenté.= v_.i.--·
ce, de produtos moi custosos?,
- .. mostra, a( est~ a "pesca" .de;
estas e outras moitas preguntas
Bayer afirmaba que o risco de
marinos da zona o Dr. Tijera · xiáncia marina, tantQ .desde -o
bidóns ·v enenosos .. a 'só 12 micontaminación era . inexistente
contestaba que resultabá difí- ·-· ·mar c.omo desd.e. 0'. ar. _
·
necesitarían unha resposta adeHas de Fisterra, é ··o in~esante
cil dicilo porque -depende da
-~
cuada para éonvencernos de
Para o meio marino, e só o seu
·· ,:. ·aumento · de vertidos radiact imanexo por persoas inexpertas
zona, o que- si estaba .claro é
O abandono en que se ato~ _
que o su ~eso foi un accidente,
·
vos :frente ás nosas costas,
· pa o meio marino e' a ineficá- ,
1
hoxe resulta difícil crer esta
Poderia causar intoxicació_n no · que é unha zona contaminada,
·
substáncias todas sumamente
home. A Consellaria de Sanicon contaminación local. ·Se _cia oficfal, trouxo xa numero~
versión interesada da história.
·
contaminantes con efectos imdade da Xunta de Galiza, afirna zona perviven espécies do
sós e graves accidentes qué ter- ·
A natureza tóxica dos proprevisfbe~ pero t remendamenmaha que "non existe nengun
fondo, iso poderia ser signifimiparon en catástrO-fes para a
· ·
·
·
dutos, o lugar onde se encon·
,
te pe,_ix:µdicia.IS
_· , ·._~ar
.. _· a , o .fut uro,,
perigo de contaminación do
catiyo dado que o cqmp~sto. flora e.fauna do mar e re'p erClf "
-~
traron os bidóns, xusto nunha
meio marino nen dos produtos ~ ., tóxico:.ten tendéncia a 4idroli- -tiron ·seriamente na econbmi'il'' · _polo._ tanto ternos que evitar
zona da plataforma continen- . agora mesmo-- .que as costas gad e mi 11eiros de famílias.' Neste
da
pesca ." , pero por ou_tro lado
zarse na auga e a irse ao fondo,
tal de pedras e pozos, e a pró- ·
·
·
·
·
·
leg·as -sexan· 0 basureiro de E u.aconsellaba á Comandáncia d·e
quedando réstqs pouco bióde- 1 momento e no. caso éoncreto '
pria situación enfrente das cos-ropa.
Marina que .recomendase á ffo.i
grad'á~eis ~ ·ciue'"'~ tardan moito - dos bidóns da Bayer, _preéísase
tas galeg!ls, parecen non deixar
ta pesque-ira que se absti_vera · tempó en desap~ecer :
que as Autóridades poñ~n pra~_
lugar a dúbidas: O 'v ertido de
RAMON"'V ARELA D IAZ
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DCIORAL
De todos é. cóñecido o· "Romance de Castrelo do Mifi.o" 110 que nunha· inafíá"' moi ferinosa ·chegoÚ·
antoxou
facer
un embalse.
~
·ali un conde e se lle
<
.
.
Pouco dlláis oµ menos pasou en O Grove, só que ali fo.i a moitos aós -.q ue setle.s antoxou especular,. apo'iados, como. xa se sabe,' polo~ sistem!l, xa que,-ponnáis q.tie quejran facer crer alguns', a espeéulación, o golpismo, ;i evasión de .capitais, o-caciquismo .. : non nacen por xeración espontánea ou
·por casualidade, senón que son al~ntados desde o pefder,:inesmamente ·p ola .sua própfia rtaturez~.
. Naceron- asi neste município po_n tevedres urb.~mizacións .como- A To'xa, ·san Vicente clo Mar, .Pedras Ñegras, Baléa Marítin1a . .'. e~p'oliando aos vedños ·.dos. seus terreb& s~tuandó a· o' :G rove 'entfe
_·o·s· priniei.ros cónéellos do ~stadó i>or este motivo.· · . · ·' ~.
.·
· . .· .. ,
'
· ' ·
Pero, seú élubida, a operación mªis grande é a pre-~e:gdi<la pola empresa J;Ílixta "Grovela:r:i S.A.";
da que forma·ri parte o Axuntamento, a Dip.u tación coa _','típica" Europq. Sur. Emp.r esa·formada ·por
persóas coñeddas no ámf?i-~o: estat'i!I e~ algunhas. d~_~s',.·y~~ülad(ls ~ · política. ga.Jega. _· · _ .. · , .' · · .'.
A pretensión· ~, nen· máis 'rien .m e.no-s, qµe urbanizar:. os máis. de un-' millón· ae· metros "cuadrado~
que rodean a coñecida Ptaia da Lanzada: Os t'err~os,, que son público§, foron valorados en ¡ 7 pese. tas :me'tró cuadrado!.
· ·
·· ·
·.". . ·, · · · · ·
·. · · · '·. • ·. :· "· . . . . ·
· .. ~ · ..Agora, o asunto está de aCtualidade .xa que·, por· obscuras caúsas· qu~ Íni(is· trata; de desvelar, o
proxecto aínda pode ir adiante.
·
· ·

A fácil especulación, 0

1

e

Grovelan s .

dun ·millón de · tr<J
,

1

-

sentar na Coruña. 1 'EsquéceO Axuntamento de O Grove
rón' .mandar o ·que d(?bian mannon recurriu á Audiéncia Tedar e agora queff?n cargarme a ·
. rritorial da Coruña contra do
dictamen do · xu1lgaclo· de . Ca·tn- · , mili coa culpa de non facer-as
·hados sobre · o pleito que esta , cáusasj¡ue tdzan /:¡uefac~r. ·es:institución ten en litíxio con- · quecendo os· favores , que !les
teño feito outras veces", rematra ''Europa Sur S.A.'' coa que
ta
dicindo o -s:r·. Paz Sueiro.
forma ·a erh'presa> "Grovelán
¿·Quén·
ten razóns?
S. A. " .constituída pdra urbanizar máis clun millón de metros
_E. AGORA ¿QUE?
cuadrados · situados ao carón
¿Qué vai ·pasar'.agora?, pre:
da "Praia da Lanzada". .
O pleito, que arranca do se- · gúntanse -moita xe_n te que xa .
tiña médio' · esq.Uécido' o ptotenta e~trés :e qu~ logo estivo
ble~a e que olla como agora
paralizado do ano 75 ao 78 foi
interposto por mor de declarar · pode facetse realidadé ·a tan te·
nulá e inexistente a "Grovelan· mida urbanización.
O Alcalde, Xc>sé M:ª MoureS.A .".
los, pertencente ·· ao ,PC, ·mós~~
Ao. non presenta,r o recurso,
trase tranquilo. Par-~ : -é case ,
a em·presa sigue adiante, polo
i_
· que no Grave . se emplean ter- _ mpós.füel que prétendida· urminos que chegan até o de so- . ~anjzación se leve adiante.
"Se .o Axuntameñto non
-horno.
q~ere a empresa non quere, e
O encargad o de presen~ar
se o Axun.tamento quer~ o po- ·
' este· récurso <liante da Audiénvo non quere ", dinos o m~i
cia . da Coruffa era o abogado
Paz Sueiro, segundo acordo da
m~ mandatário mµriicip.aL
corporación gro vense do" . dia
"""' Si, o pavo ·como respaldo e
24 de agosto de 1981.
, ·
como .. última· sólución por se a
O prazo de interposición de · ".émpresa quere", xa ~que o.
recurso remataba o dia . 27 de
Axuntamento · só
éontroi~
·setembro do m·e smo ano, polo -,,2.500 das ·5.001 ·acéi6.ns que
.que o día 11 do mesmo. mes,
compoñen Grovelán. S.A. Por
dóus dia's antes de éntrar o nooµtra hánda .está b medo. a que
vo alcalde, envióuselle po~ ·un
corporación. ·queira ";·sé non
taxista a certificación co acor- · é. neste tempo de mandato no
do do pleno e os poderes notaque goberna -a esquerda, pode
.riais para que o Sr. 'paz Sueiro·,
ser noutro.
abogado que levou o asunto
desde o setenta e tres, presentara o oportuno recurso. ~ Trá
mite que non realizo u.

a

"a

_..,

NEGLIXENCIA,
¿POR QUE BANDA?

· _O Axuntamento acusa ao·
abogado Paz . Sueiro de neglixéncia por ·non persoarse) na
_ · Corüña, e ··afirma que lle vai
-.
pedir explicacións por non ter
recurrido como -seriá o seu deber. ·
Pola_ sua banda, o abogado
afi~fua q u~ o "Axuntamento
fixo ·as causas mal, ben far.a.
por non saber, por estar _sen
Secretário ou polo , cámbio de
Alcalde" e que en. vez de re.mi. t.i rlle a el o of ício para que se
_/ persoase. na Coruña o que lle
j · mandaron ; foi por un taxista
un sobre, "sen máis", onde lle
. daban canta· de que acordaran
nun pleno recurrir contra do
fallo do xultad0 dé Cambados,
pero ·que a el non lle comunicarona a apelación, polo que
non- sabia que se tiña que pre!
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el

· . A~i ·e todo o. Plan xeral de .
_· urbanismo e os· plans parciais
_van , tjeclarar di tos .te.rreos de
~'prólecr;ion oficial" para que
non .se poidá edifiéar neles, segunct.o nos.di.o Sr. Mourelos.
-.. Están vendo tamén ·a inaneira de interpoñ~r .o utra deman-da para chegar á disolución da
· empresa pola via xudicial.
· A p_rimeira demanda, na que
a nulidade da empresa
baseábase -en que "~uropa
Sur" · non aportara os dez millóns de pesetas que se acordaran na constitución da sociedade, .polo que a sociedade nuncá existiu. .
~e pedí~

o

-SegundQ ,xulgado de Cambados estes millóns non foron
depositados en ~fectivo, como
o requeria a acta fundacional,
·pero si o foron con '.'facturas,
viaxfs,
representación, f ólios ......,, . alguns dos cales .fo ron
anteriores á . constitución dá
própria sociedade.
GROVE.LAN S~A.,

. NEGOCIO

~EDONDO.

. -Gro.velán S.A. foi· constituí<;O!IlO unha.enipresa de economia mixta o dia 13 de xuño
de 1961 "co obxectivo da ordenación, urb{ln.ización , construción, . esplotación e aliena-

da

e:

~ pleito pola paralización da canteira foi o que parou a manobra esp.ecul

ciÓn por calquera título, dos
terreas e propriedades municipais situados nos areais de A
Lanzada... e a realización para
isa de calquera orden de xestións necesárias para a total ordenación e desenrolo urbanz'stico da zona, e¿ gallo de criar
un.ha unidade turístico-resi-

dencial", segundo reza a a
de constitución.

O capital social seria de
millóns 4 mil pesetas; dividl
en 5.001 accións de 4.000 ·
setas cada unha.
·
O Axuntamento aporta
14.190 áreas de terreo, que

:rno roubar legalmente
1

-

.

co

expoliación ·
.
le · tros ·cuadradOs .·
.

.

.

.

Alons'o ·- Pérez, Alcalde de · O
un tesoúro- que é valido . semterreas ten que estar por deGrove; Anx.el Guerra e Perez
pre_.
,, , ...,
· . baixQ das cinco pesetas o me~
Caballe'ro; Salvádor Martos;
tro cuadrado (. .. ) xa que · eses
-. terreas non valén nada e que o
.Inspector de _Facenda;:- Florén- . SACAR DO MEDIO
AOS ÓPOSITORES
seu p-rééio ·débe -- deser simbóli- _
cio Valenciano'; Xosé L. _González; Antón Rodríguez _Pirial-;
AJ,go --p are'c i4o ·debeu· ·, de .
segundo se /les atribuí o .14 · _.,
pensar -.ó Alcaldé_ Xosé -L9res
de · se-tembro . do)964~ "
_- _. __
Eduardo Fernández;:: Leovixildo -Alonso.
- ' · ,
·
que .fot a· priméiro que ;ínter- ·
En: Agosto dn 75 ~Pug Gaite; ~
Nomeouse presidente a En- _ puxo no ano 73 o récursüyata__ vicepresidente .da --Diputadón
riq ue Lorenzo Docampo :e _Vianulár a empresa que -ó ·ante"_ ~Únha carta a Bea Gondar_, dice'p residentes _a Xosé Inácio . rior Alcalde,._francÍScó Alonso . Ué ·_ a · 've~ ' se po_d e ~Ütodzar _a ·-Escobar Kirkpatrick e a Afon- " " P~r~z "'tivera ·a . b_en" . ~,o~st"it~~r -·- venda das ~ccións a ,"Lqnzada
so Pérez; como Direcf.or xeren.: · con xentes de Madrid. ··· _· del Mar" ·antes de agosto, ao ~te a·AnxeLCabrera. ._ _ .
"
- .:Per9"a Pepe Lores sacárono_ que 'llé cont.~stá o Alcalde ·q ue
T0dos estes· noÍnes~ ~ ·alguns · .do ·méc:Ho, nomeandq como _ at_é seteníbro non pode real-i. máis que estaban p_o r detrás e
mandatário municipal · ao Sr~ , zarse tal operación.
.
.
que iremo~ - desvelañdo máis -Bea Gondar quen no mil ria.veO once de maio do 76
adiante, tinan a ,prete.nsióp. de .: ceµtos $étenta e cinco leva_, ao _"Lanzada qel Mar" man-ifesta
convertir -o Istmo da: Lanzad a
nunha c_a rta ·dirixida a _ B~a
pleno a prop_o sta de retirar <?
nunha · gran cidade, c_o n· viven- . -pleito · interprn~to polo J.\xun- _Gondar "que ]les pre9euy_q a
das, coléxios · de .ensino priva- · tame~itq'. para declarar -a nuli- _.oposü;;ió_n ~~ (;ip.lgµ.nq con_cellaís ,e :."
do, médio e até universidade
dade - d~ empre~a. A moción ,é - - (jÓ povo que trat.e. de que. os
· se tornaba o caso; con _ígrexas, , aprobada ·co,n só dous votos en - acp':'d?s }e tóm.en por ampla _
ae-roporto, instalaciórís deporcontra.
.
_.ma~orzq.
, ,;__1 .., _
tivas e outras causas polo esti- Asi, o proxecto cainirtaba
,,,_ Pio CabaniJhts - nunha carta·
lo.. Nos proxectos estaba todo
outra vez. Pero aínda habiaün . tamén <licia que· "a partir daregulado e ordenado, metro a
probléma:_ a "Canteira Siradequel _momento el . non queria
metro, milímetro a milímetro,
lla que explota Raimuncl_o
saber nada da empresa.".
todo para esconder Q rabo que
Vázquez nos terreos "car!Jonio VERDADEIRO NEGO.CIO
viña detrás: "enriquecerse cazábe.is.". Na· acta de constitu~ión da-- emprésa- dicíase. ·qu~
tro ou cinco a canta dos veciPero s~ até este mo ment o·
ños de O Grave, ao mesmo . _todos os terreos tiñan que esalguén tivese_ dúbidás de que
tempo que fundia esta vila '',
os intereses· do -povo · non eran ..
tar libres de servidumes. Entácomo nos dicia oAlcalde.
blase o pleito con Raimundo .- vil~pendiad~s ao estar presen- -Vázquez, p~ró por máis que lle
FUNDIR AO GROVE
tes o Axuntamento en dita so·a
cante_
i
ra
non
consicerren,
- ciedade ~ .. no momento que o ·
·"Para o Grove, está' urbaniguen
que
a
abandone.
·
capital da sociedáde Mixta
zación seria a ruz'na,
mesmo
Isto
foi
o
que
impediu
que
"Gro velan S.A." é vendido no·
tempo que 'lle reg(f.laba _os
se
_
comezasen
as
obras
da
urbaano
'75 á sociedade " Lanzada
terreos aos f orasteíros.
nización.
·del
Mar
S.A.' ~ a causa queda
Primeiramente acabaria cos
clara.
UNHA
XUGOSA
pos tos de trabal/o -que. hai ho- E a índa que "Lanzada del ··
CORRESPONn'ENCIA-x e, emporcaría a praia-que df:iMar
e Europa Sur" -teñan dixari.a de ser o que é, polo t¡úe
- Entre a -xugo8a co,rréspon~
f
et-entes
persoas (Luís FontáQ,
a xente non viria ·aqui; adedéncia ·'qüe se cruzan entre
·
Silveira,
Cereijo e Luis Moyamais, destes terreas ef- dos· que
"Europa Sur", Diputación e o na
en
;Lartzáda
del -Mar; InáCio
se abastece de auga a toda a viAxuntamento, hai cousa8-verEscobar
y
·Kitkpatrick,
Luciala. Se quedamos sen auga, ve.dadeiramente curiosas rias que ..
no
Urquijo,
Gutiérrez
del
Casremos quen é o que vai vir vese poden ver o transfond-o d~
tillo: Sou Nogués en Europa
ranear aqui.
cuestión. ,
Sur)
noil ...§éria de estiañar que
Ao Axuntamento 'isto . non
Priíneirame·n~e . empe_
c emos
entre
ditas empresas houbera
lle ia ser nada rentábel, pero si
cunha e.a rta que con data do
moitas -concidéncias.
·
o seria, se~ cadra, para algun
10-11-75 lle dirixé "Europa ·
. ·Pero a verdadeira operación
membro da corporación. O
Sur"' ao Secretário do -Axuntaaínd~ ·estaba por realizarse e
único que [aria," remata dicin- - mento de O Gróve e na qué lle
consitia cm que _o Grupo In ter- . do o Alcalde, "seria estragar
comunica "que o précio dos
nacional de Contactos Com ~r

.

..

ao

FOTOS : PUCHEIRO

especul

oraba a razón de 7 pesetas

accións.

r metro cuadrado, polo que

correspondían 2.500 ac?ria de
A Diputación aporta ha
,
ns.
:; dividi
tro
mil
pesetas~ polo que lle
4.000.
rrespondia unha acción , e
uropa Sur S.A." dez millóns
pesetas, polo que se facia
prietaria de outras 2.500

NOMES E TITULOS

Entre as persoas constituíntes de "Grovelán S.A." encóntranse moitos nomes coñecidos. Vexamos: Enrique Docampo, Presidente da Diputación de Pontevedra, Francisco

ciales S.A .- (G ICCSA), empresa
ale~<;ina, ia ·conceder un crédito de 17 6 a 600 millóns a un
prazo de .20 anos e a un interés
do 5 ,5 ,por -c en anual·, ingresando en Espfilia en moeda alémá.
Formaríase asi unha sociedade
"etz comandita" con G ICCSA
e· o ' capital simbólico dun millón de pesetas, deixándolle os
alemáns a ·voz e voto aos esp~
nois.
G ICCSA presentar'íalles taméri 480 millón.s .por un prazo
de cinco an9s e ao 0,5 por c_e n - .
anual sobre a_;hipoteca dos"te~ '
, rreos. ,
.
_
· ' ·Outros 120 iniüó·ris viriah
· de "outras partes'; poio ·que a
sociedade _Se poñeria, ¿pÚXO§e
.- xa?, _c un capital' de 1200 miÜóns de pesetas. Tod.o sen desembolso inicial por parte de
·Europa Sur, só gastos.de repre,sentación; é dicer, palas x~s
. tións. - Negócio, ¿non?. Pois
aínCia pode fr adiante. ·

....

ALF ONSO EYRE
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Sobre o noso idioma (1)

SAN~A '

NORMA,

M;P. ·ci'A'Rci'A~ NEGRO ~ x:M. oo8AABD ,.
-> .-

'']
'.

.. 1

N

;;t.

N~n ,qµer:enios que ·º · títul~ hL.Jm~rís,tÍ~o,: q:u.e ~f-1.Ca~e'?-'.ª ~~t~ ~ '..,ou "bondade:' np !onra, .se.f! clarifi.car: ~ !u~damental, a saber·: normativa (pretexto para impedir facelo en gaJego) ou que haprimeir.o ~rtigo. s~br~ problemas. da. Áosi)·~~:!)_l.:ia s8e á. fr.i.voli9a,<~ 9:-gal~.go, .d~ .qui~c~~de.z arws ~ara ' acó penetrou por vez primeixa profesores no- ensino ·médio que repriman burda ou subde oa ·a cónsideáir·'.acc~.sórias· ou irfoxisie.n~~~$"'as-'c-ue~fi(>ris, ;r:~!ª~ i-J..;/ra~ en ámbito.s que .antes nunca ··o·cuparan (o ensino. a vida pútilmente o uso, xa . bastanrt:e acosado,-do .galega, por part~ dos
úv~s· á-'nÓ·r·m~tivización' do gálego. r.JÍ'oi "potiJ ·corri:'rário:· ¡iiter~·sa~ , · blica, as in~tituci:Ci'hs~ ~l · lgrexa, a prens~·... ) ~ fíxoo coa ameaza
estudantes. E. isto por citar só. ·un ·par de· exemplos, pero a risn~s -fóra ·d e tod·a a.polén:tica 'Sana ou viciacla que circula s9brf?
sempre.-·p~esent~ do'.espa'ñol; con todas as desvantaxes que lmÚa deles abofé que podían ser ben longa ...
Por. tanto : Po,nto un. E urxente -e ,i,s to é u.nha Chamada pao tema~ aclarar; se pudernios; en qµé termo~s ~- pfe~Lsb diSCJ.Jtl~ :· '. plica romper "un tlSO estabeleci.do e consolidado a favor deste e,
0 tema dá normatjl/a, cates son ~eus l(mites · e· ca'Lq •SE!U nortE1; .
desde logo·, s~n .(:>° con;eurso d,e ~eneméritos filólogos purificara todos . os que queremos e di cernos. defender a normalización
Dé pcir parte, non . facémos máis ca reit~·ra~mos· unn.a "·filoso- · · does que pudesen aconsellar en ca.d a momentb "como" se dedó naso idioma-' continuar avanzando na sua divÚlgación na
fia" sobre .o problema .:_se se nos permite 9-~amaléJ ··asi~ que : bia ·escreber ·unha ·"pintáaa'~, -.un panfleto, un artigo ou, messua popularización, combafer;ido ao .tempo todos os ata~ues
non supón nengunha .n avidad. e sustancial verbo d.o que xa temo, un libro, "como" se debida dar unha conferéncia ou falar
·
. ab~rtos de que fa_I empresa é obxecto ou todas as al")álises (pre. mos éserito ne.s tas mesmas páx-i.nas de A NOS~ íER R,A (see- , nunha asamblea ... De aqui na·ce -pala preséncia ame~zante e · tendidamente "bondadosas") que queren impedir ou demorar
ciÓn ¡',O .idioma", ·,,,Curso de Língua".).,o~ nc:>LJtros lugar~s.-Non
aon1inadora do español tod~ esa ristra de hiperenxebrismos,.
esta sua utiliza~ión .normal. Ponto dous. Este·traballo esíxenos
se trata, .. p.Ois, de · terciar· nunha ~i'spu.ta quer cr?mos que enrare~. . diferencialismos, .etc. (hoÜrizontes,.' cordiñadoras, conta.i tos, _ -como dixemos- facermos un esforzo de fixación escri ta do
confliutos; etc.) .sobre os que tanto ten frivolizado algun cogal ego, de escolla léxica e mesmo morfolóxica. Todo 0 que suce en boa medi·d a .a clarificaci.óm- nece~ári~ que se· P.recis~. spbre
asu'ntos: lingüísticds, ,senón 9e ia,c tualizar de novó a n9s.a ·irite'r- ', mentarista ·(?)do gal.ego e a_oS'qué se c.h egou a atrib.uir aculpa
poña avanzar neste sentido vai, indubidabelmente, favorecer .o
pre~ación do tema: · .
.
(! ! !) dos males d~ galegd, c~~ndo non .~ran mái_s que o síntoma . gal ego; mais quixeramos taméri indicar como non nos podemos ·
·'" «.
de que Q idioma é~.taba a-romper a c9stra :da postergación so-.' "angustiar" en absoluto por unha diversidade, que existe e seUNHA-OLLADA R .E TROSPECTiVA
,. . .
·· cial -~ ~ ~ntrar ..:...,c~n .moitas. dificuldades- noutras funcións,
guirá ·existindo encanto o próprio uso e o favorecimento de de. . -~· - · · .·"·. · .( .
.·
·. ' · .
·
.
· anta no inexistentes. A proba de que aí non estaba en absoluto
terminadas formas por parte dun poder galega (ollo: poder e
Se botamos unha o llada' rét~ospectiva neste-s últimos. térnpbs . ·._.o problema é . que · hox.é volume. de incmreccións disminuiu
galego, que realmente uso e poténcie o galega) non determin en
· ao ;,cando" e o ' "como" nace a preocupación-pala repres·~nta- . notabel;.nente ·~u'stamente candri aumenta o uso do galega e
a postración de certa(s) ortografia(s) e a consolidación dunh a
· c:;ión gráfica
galégq,, observamos duas .tend~,ricias. que, nacencándo se apli~an . uns . cr-itérios,ortográficos e de fixación léxica
outra. Ponto tres. A ortografía ou - máis amplamente- a nordo dé ·igual f.ó nte, son 'm esmo antagónicas . -.Ul'i)ha A·a que tendo ·· mí~irnos..Vel~í'O ''grave~,' P.r qblema.·resolto.
ma que se. escolla hoxe non pode ser nunca farallón contra 0
como norte e fih 'a dignificaciÓ.Jl do gafego, a 'SUa arru>liáción dé .«·
. ' .
,
que se ·e strelicen OS intentos de ·usar O galega fóra das SUas reUSOS, a sua, en fin, dés-dialectalización; bufe ·por dot~ló de no- .
servas "natura is"; moi polo contrário, can le de nor.malización
vo vocab.ulário, .que adapta lo ·as . novas ne.ce~itjades ·~omunica- ·: · A DEM,!'\~CACION .t>O PROBLEMA
do galega.
ti as e expresivas e . po'r facer un ~sfor.zo d_e ,.t ixación, du.n has_for- · ·
E preci~o, ·po!s, lembrar n:iáis 'u nha vez en fu~ción de que é
' mas canónicas que eliminen g}E~~l:Jndá~r:icia ou varied'ade d.~ · lín- .probtémá: a ·nor:ni.ativa do galega e deixar ben claro que planteEN RESUMO
gua oral e, como non, todo o .lastre,qe esp;;:¡ñolismos q1,1e aque- ' xárrnon:os_ o problema en si e en 'que dirección o facer, só ten
l~outran · a im~xe d¿ ·galega. M¡:¡is; ·axiña, éste. la~or de _;;.nüéie- . sentidó;se se contempla· dentro da conquista de usos que o gaOuen queira de vercjade recuperar o naso idioma en tod a a
·n e" · comeza .. a ser postulado . co,mo .condis!ón ."sin~ . qua non:' , , .fego e;tá. expedmentando e C:unha vontade dara de acelerar es"'.
sua
exten_sión, facéndoo instrumento de todas as comu nica. pa_r~· o uso do g~l'e go e, mesmo, · ~an:io.o?st~cu. lo .insa:!v~be~pé!ra .• te procesó norma'f.jza'<;for, s~n 0 cal n?n hai recuperación do
cións que .merece, terá que sé preocupar, ao tempo que ten
ut1lrzalo, se non se remataba xa -d1c1as~ .(e dis.~),- · co · cao,s
iaioma pósíbel. Cando . asi "o ternos sinalado en conferéncias,
unha práctica galega constante, de mellorar o seu uso oral e es·
gráfico reinante.
·
,
· mesas :redondas, etc. sobre o .tema, ·ou en que este saía a relu.'
crito
e, x_a que lago, de estar en condicións de oferecer un bon
Meritras ·a prime.ira tendéncia ·é ar:itirdig;lósica . e·, polo tanto., '. cir ténsenos dita. ¡imi(ido: !'Sl,:~Íaro, aí estamos todos ·de acormodelo . lingüístico. lsto requere, como todo, un esfo rzo e
, nor,Palizado.ra, a ~e9unda· non é máis que a restauración .dun
do'. iso . e ~ principal". M~is realme~te desconfiamos de que
unha vixiláncia persoal que vai reverter sir:nultaneamente no
vello ' pretexto . pára¡)~pedir ou torpede?.r.: o ~s_o . d2 gal~go_ en . todos vexamos. o probler:ná con ig~ai claridade _cando, despois, '
progresivo avanzar do 'galego, proceso que só con esta cla ridade
ambientes nori ·r-urais nen-primários, i.s to é, qnf:.ie .p{ovo~ ¡;¡ ~rl:JQ.:_."' á ..hor~ · de. s~-_ocup¡;¡.r d-o tem_á,. ba~ moi:tos qué o .que sinalan é.a
terá uri fi'nal s~ti.sfactório : '
tu~~ da noma imposta polo do.m ínio do español. Se antes s~ fa- ·;~~rdición\·g.rática. q9 g~lego, .a s1,.1a ·ma iínaxe, a su.a falta de
laba de que ,non se podía "corromper'.', falár:idc;>a mal, unha lfn.- ' . · presentá.bi!i.dacie, en fugar de denundar _.;e atacar2... suce_s.9s d~~ ·
No próximo artigo, talaremos de certas cuestións sobrantes
gtfa tan "he~mosa y entrañable", o que equivalia :.a.-c,o'nq~r;i~I~ ~á _ t9dbs · os d!as .(por nos -réferW só- ao ámbito_'!_cadémicoJ como
e tamén -xa entrando máis en matéria- dos critérios que deben guiar o labor normativizador, ao naso xuício.
forr-uxe por falta de uso, agÜrá"o prexuícío. véstese ·d i. ~'p_4f~¡::a" ;:,., que se: im~ida realizcfr ufl - ex~ooe na -UnLversicl~de eri tal ou cal
Yt~r
¡:~:-~:~ ~,;e" · ·
· · · ·~ ·,. · · .. ·.= '. ·
· -.
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· .'~ · ··~mó desbordante em perguntas e comentár.ios. Cada certo temmelhores colares para as suas vacas. Falou, discutiu. Eu de ixei
.. ...,,. .,,
:.. · ''.' -, ' po:·pergÚntáva-me quantos qt1ilómetros é que nos faltavam paque fixera e desfixera a seu gosto. Eu fixem tamén as min has
compras. A noitinha voltámos. Na alfándega espanhola um poAos meus queridos .furibundos: antilusisra . Gh.egarmo.s raiá. Arém diSS<?, el levava ua grande ilusom
licia diferente. dos anteriores foi revisar o carro. Era a primeira
tas que, com afervoado entusiasmo"''!gále- . ~ p'ois ,queria traer as melhores campainhas ·para ·as suas vacas. Na
vez quemo faziam. Ao nom encontrar nada, deixol,.J-nos ·ir.
guista", trabalham, legal e ilegalme.Ate!
aldeia .i·a m -iñteirar-se de que"'as".:suas vacas levavam as melhores
_para lhe cantar o miserea fala que preciae mais '.s onora.s esqu·il.as da redondeza.
Tam pronto como chegamos, colocou-lhe as campainhas ás
mam d efender, hÜrriiklemerri:e. -~ .
.;e , •'
'
••
vacas. Aquit'o semelhava um concerto original. Realmente em
A6 ch~garmos ~ alfÍ3ndega surgirom problemas, próprios de
tod-a 'iniprovlsacóm .. ·ManolinhÓ. nom era. méu-filho e além disso
todo Vilaseca nom habia vacas que estiveram musicalmente
Hai causa de uns anos, saia eu de Vila"seca no me.u cardnho _ tam~ouc_Q. tínhamos autori:za9óm. Manolinho. nom ,era meu ,fitam bem aparelhadas como . as del. Ao comer, ao axotar as
camíinho de Portugal. t::ra p'ola meia manhá 'de um- dia quénte
lh·o-.-e aJé'm ' cfüso tampouco tínhamos autoriza~om por escrito
mosca:;, a qualquer movimento, a música nom parava . A mai
.. de ~;er.ao.· Perto daquel cruzeiro ~oin um bra90 partido, encon- 'd os se~s pais. Tinha que ficar. Eu insistia-lhe ao ·chefe da alfán- ·do rapaz pensava que aquela noite a dormida nom seria possítrei-me oom -o meu sobrii nho Manolo que vinha d_o ' m~rite com
dega espanho·la com a minha palavra de _1'10n_ra, ·mais · .el. nom.
vel com .tanta música. O seu · pai todo era a pergunta r-lhe que
.as· vacas. T 'inha daquela nove anos de idade. Ao lado · estava a
acreditava muito pois em ·Madrid génte da minha profissofn.esvira em Portugal e como se entendera comos portugueses. E o
~
min ha- irmá,. ~onrinte como sempre. -E lago para onde vas
tavam a dar muito que falar e a cadeia de Zamora estava cheia
rapaz repetiu-!hes várias vezes: 'papae, . os portugueses falam
a:rEl'sto1ras. ·com .este so l que q¡ueirria? ..~Pa r a Portugal. Naque!
de persoas polo estilo. Manolinho, tinha que ficar. El aceitou
coma nós/ os portugueses falam coma .nós'.
mome·nto ocorrnu-se-me dizer-ll he ao· meu sobr.in'ho: , -:-M.anoJic . · tra.r1quilo e.ssa , decisom: Mais ·o chefe, que era ua boa · persoa, ·
U.a causa estava mui clara. Manoljnho riom ti.nha· preconceií!hO, qu eres vir comigo? -.A onde 't io? - A Portugal. -Ouero.
volveu-se para o rapaz quanc:1o eu ia s9ir e dixo-lhe: tu preteres
tos lingüfsticos nem raciais. Complexos de superioridade nem
. Diga-lho a m ai... - "Tia" Maria, oi "tia" Maria, de ixa-me viro
"ir ou . ql,Jed:a~? Ao qJ.Je el responde u: Olhe~ eu queria ir, mais· se
de. inferio.ridade. Para el havia uns lindes entre a Galiza e Por·
füho . comigo? Ai, rajo, tu Isaa c, es o diabor! -Deixe-mo, ho, · -- nom se-ppd:e .. '. Foi entom ·quarido o senhor compreendendo,
: tugal como eritre. Vilaseca e. -Ñocelo da Pena ou Escorn abois.
de ixe-mo. - E el como v~i i.rr aefs i!'I Asusf!' :...::Ande; aride, deixe"o · ao cativo,, dixo~lhe ~ pÓis. lógo va.i-te, meu filho. ·
.
Um póuco má·is complicados pala intervenc;om de uns ho mes. , ·
ir. comJ~o, que lago volvemós.
. Oüe alegria 'ª su.a! Por· ·fim. ia pisar terra '. nom galega. Na alAlgo semelhante como quando eu era pequeno nos acontecía ·
A minha irmá resignou-se e Manolinho subiu comigo. l.a mui
fánd.ega<portu.gu~sa .líiom tivemos probl.em~s. Ao pouquichinho
com os que vinham com "o Ent'roido nossa aldei:a ou corno
. contento. Na "pé'~eda de A·am iil ieollhernr¡1os ¡~arar · Eséornabois . · dixem-lhe: Já estamos · em Portugal; Manolinho. El abría . os
~os acontecia a nós
looá-lo as outras: havia uas barre iras que
atravessando a Vei·ga do Ribeiro deixando nos:Sa esquerda as · olhos todo ó que podía · mais non notava diferern;:as entr~ as
só ±rás uas formali~_ades se abriam· e nos deixava, passó livre.
terras de Nocelo da Pena. Aginha entramos en: terras que por teíras qu~ - deixava após de si e ·aquelas nas que nos encontravalgnorava ·a pala:v"'i~ colonizado e a palavra· colonizaaor. Nom
un lado eran _de Nace.lo e polo outro de Escornaqois. Os límimos. Só {je quqndo en vez algum esteo na beira da estrada com
tinha
interesses de po~ meio e r,iom perteheia a nengum partido
tes só os conhecen os nativos dal i,spois p,a ra ,qualquer persoa die
esta inscri<;om: "Paragem fon a". Andámos por Chaves, nas
~fo
ámbito
estatal ou nacional. Via ·as.causas como eram. O seu
fóra aqt:Jilo non se. diferencia, já que hai terras de Vilaseca que· tendas,· nos ·bares, comprando neste ou naquel lugar, olhando ·
cdigó d.e valores ncim estava adulterad.o e.·aiñda conte.mplava as
entran nos termos. de' Escornabois, etc. Atravessamos Escomatoe::lo. O. rapaz nom necessitou mudar· para nada de sutaque,
causas cqm olh.os virgi~ais .. ~
·
bois, Rabal, chegamos a Vila-de-Rei e endereita mos para Ve·nem escolher .·palavras para' sé fazer entender e os flavienses·
rim. O rapaza lo 'ia contento·. Era ? primeira vez que ia ao es·
tampouco. El desenvolvía-se como na ,sua aldeia tanto com uns
Que. complicadas se -volvem as·cousas quando a ge.n te .vai pa~
trangeiro, qui: ou_viria ralas novas. A sua imaginac;:om era mescorno com outros. C.omprol,J as m.el.hores campai~has e os
-ra velhai'!l ··
·
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"Poli-Milis" Cara o barranco da, Reforma
J

·'.

•

Non é moi difíGil aventurar,' como <licia ·na crónica pasada, o
suicídio político do sect~r majoritário dos polis-milis, partidário de continuar a loita armada; está cl~ro que o proceso seguido ·por Euskadiko · Ezkerra desde a sua present~ción pública en
·1976 en Ayarza ten creado a dinámica causa-efecto que ten desebocado nesta dificil situación.

•'
1

.·

s

A división interna entre . os
dous séctores (ET A Político
militar Séptima e máis ET A
Político Militar Octav~ Asambleas) surxiu en Febreiro deste
ano nas postrimerías da trégua
que planteara a organización
armada basca o vintesete de
Febreiro do ano 1981; avaloración deste ·ano de "Alto el
Fuego" foi un dos motivos básicos da ruptura interna dos
PMs, que quedou fraguada nunhas porcentaxes significativos: o 76 por cen mostrábase a
favor da continuación da trégua m~téndose á expectativa
do · proceso de converxéncia
entre Euskadiko Ezkerra e
máis EPK, calificado polos minoritários como tremendamente importante. Pola sua
banda os PMs maioritários
manteñen unha postura con
respecto a Euskadiko Ezkerra
de apoio crítico á vez que ca-

REVISTA

talogan _a converxéncia com9
un primeiro paso cara !J. unificación de toda a esquer,da,
proceso no que deben entrar o
PSOE e máis Herri Batasuna
dentro dunha dinámica de homoxeneización. Para este sector, autodefinido como ET A
-PM-8.ª Asamblea, a loita armada ten que servir para apun, talar procesos de loita pendentes como son o Estatuto (que
ten sofrido, na sua valorad.cm, ·
un éonsiderábel recorte no ano
da trégua), Navarra, a Amnistia e mais Lemóniz, 'afirmando
a sua non actuación durante o
Mundial de Futbol e evitando
os enfrentamentos coa futura
policia autonoma. Tendo en canta o mantimento do apoio dos maioritá~
rios ao Estatuto, é evidente apaulatina autodestrución deste
sector adoptand-o unh~ loita
armada que non vai topar co-

GALEGA

-de interferéncias ·da organizabertura política; ' dado Ó posí- - lis; de -feíto, a crítica aberta e
ción -e qú-e·'O Mand:ro~. wmfki:idor
cionamento de EuSkadikó Ez:
contínua ás "accións terroris' kerra a carón dos mmoritárfos·, · ·'tas'\ · realiza~a ,' polqs p9rta"'9- . de., ..Loita ,Contraterrorista. vincul aba -ao Portavoz de. Euskaco que as suas . accións pode~, ces _oficiais éla _coaliéióri, ,non
diko Ezkerra. no Parlamento
quedar crarámente separadas
seµta moi ben mÍnhas· -, ba;_S:es
V
das masas, divididas hoxe
que non lle topan senso á pos:: _ él:SC9, Xabiér - Ola~e~ri;· d~do
Euskadi nun frente reformistura. visceral dos seus dirixen~ ~ que, _de._ser certo, confirma a .
ta ("democrático e pacifista")
tes; estas bases, -por outra ha-n- · división --i nterna que, entre _os
.próprios dirixe:ptes da cqalie institucional e ináis nun fren- - da, aínda non teñen-inahiféstación basca, orixinou a escisión
te rupturista que conta con __ do un posic_fonamenfo contrádos
polis-milis~
·
forzas políticas como HB e-cÓ- rio aos maioritários; ·-fuciúso
tempo,
e
neste
caso non
·
O
apoio tácito de ETA Militar. - _ hai lun detalle c¡ue_pode ser im:.
Outra posibilidade é a rup~,
portante; a det.~:mción ·e n Dq- · vai ser moito ; ha aclarar as dú:
bid as.
tura interna de Euskádiko Ez- · -· nóstia dun · comañdo de ETA
kerra motivada palas duas pos:. · PM-8.ª Asamblea, re~ponsáb~í
MUGARRA
turas enfrentadas .dos poli-mi- ·· 'do aparato de transmisións e

en

DE

!-

S~. _quere subscreber-~e~ " fi,~;d~ -~~:- s~~;
datos e cheque, _-giro postal-ou transte·rénc_(a ao
'Apártado 1.102- OURENSE
Précio da asina tura: ,
_
· por.6 números mais um monográfico de
TEMAS de O ENSINO 1.200 pta.
Sócios da AS·PG
850 pta. ·.
Europa
_1. 750 pta .
. America
2.625 pta.

•

i iXa están á_ venda
os números O, 1, 2 ·
e 3 e ·o moñográfico TEMAS do ENSINO, OS ENREDOS ons RAPACES

UNHA RADIO CON _MARCHA,.·
CON GA-NCHO
·CON -IDEA$
.1

!VEN CONNQSCO}

¡•
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·.

.

.

,·. · . -~· Estamo~,:, . .na·, pndti~ Media"en 1.224 Kcs/S~
e-na Frecuencia Modulada en. 81,8 Mhz
_'PO:R\ UNHA ._RAD1:0 ..- MAIS NOSA -.
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Neste ser:~º· . é"'· u.;pt~siii:1(9e.! __.. . ...•~ <~lpii . ca:~~- d~~~~~ de~ ~U.e o interés .d e .á~plo·~ se~t~r~s ~sociais~ políti~Qs e de. opmión do. mund~{e~tt:iro, está cendestacar pnfviamen.ie qüe:, a 1t01_ii_ca. ;. ~ tii'ido :: na e'Volucjóp cot,idiá~4 d·o s acontécimen1:c)(ea · ~entroamérica;que se conver.t iu en pouco tempo, xunto .eon
xera1 esÜvo marcada pola impresio=''. : Poiónia,- . ~n primeka ,plana da xeopolÍtle~ 'mtJ.i.ÍcÍi~.~ A· visión , hexemoni~·ta..(típica .do imperialismo),, .de· Wa.shinton
nante campaña propagandística, bacontrih,µiu . en gran medida a isto _por raz"Óns xa- tr~tadas en anteriores nú".ineros. Interesa quizais ·agora -«=~ndo .se
seada ~ nunha pipot~tica '~ofensiva
in°tenl:a analizar cunha fach~da democrática:· a a:ciuadQ._n represiva e sangumária dqs títeres da zona-:- fac~r un bacubano-soviét:ica", que os 'im. uu.
.·1ace;_con pérspec#va de' fu·t uro·, respecto dos 'feitos m.áis destacados suce~idos ne.s te último ano
.
.
·
·
·
.
·
.
· ·
:· · ·
levaron a cabo ·dúrarite ano 81 no
áre_a· para · x.ustffi'ca.r· a · su:i política
intervencionista-, ameazante e belicista . .. PolíÚca que dun. xeito ou
doutro afectou a t~dos os países da
zona :Nicarágua, Guatemala, Belice,
Honduras, Costa Rica, Panamá ~ O
Salvador (ao que deixamos para as
próximas semanas). ·
0

o

bá,rbara . impres10n que se té~ no
mundo do Estado guaterualteco . o
candidato da Unión Opositora (autodenom~?ada. a si_ mesma "eqtüpo
de releve ·), di aspuar a lograr a estabilidade mediante a combinación
da ,represión e reformas sociais "pa. ra que non se re~ita o de Nicarágua".
· .

Por fin, Mário Sandoval Alarcón
candidato do Movimento de Libera~
ción Na.cional, - que nas últimas
eleicions creu ter montado un gran
fraude e ao dispoñerse a cargar co
triunfo viu como se 11e escapaban ·
das mans os resultados pola acción
NICARAGUA OU
das FF.AA. que aínda montaran
A IRREVERSIBILIDADE
outro maior- basea a sua camp~ña
DUN PROCESO
na formulación .sistemática de preguntas que el mesmo non pode resEste país, que xunto con Panamá
ponder: "eu fágome unha pregu nta,
é o único que sigue unha políti~a
c!ónde van os cartos que ingresan da
ingeperiderite -de \\ashington, non
venta do p~tróleo?" ... Admirador.
se viu libre aírida- da intervención
confeso de Pinochet, Sandoval Alarestranxeira que azotou ao s~u po~o
cón viu os fracasos do modelo ecoao longo da história. Os EE.UU._
nómico chileno nas suas sistemátinon abandonaron ' de . momento . a '.
cas viaxes ao país austral, non obsideª de frear o seu exemplar e protante palas suas relacións coas comgresis~a ·proceso actual, com~ corropamas transnacionais bananeiras
bora ·a. evolución dos acontecimen(no ano 54 apoiaron ao seu partido ·
tos no último ano.
para derrocar. ao goberno de Xaco. Asi, ás iniciais ameazas veladas se
bo Arbenz), ten unha pébeda -.con
"non cambiaba de rumbo" seguiron
elas: "hai que seguir en primeiro lua suspensión dos préstamos :canee- .
.gar -afirma por tal razón- unha •
di dos (os famosos 7 5 millóns de dópolitica petroleira de explotación
lares), despois a do ·crédito d~stina:
libre de maneíra que empresas esdo á compra de 'trigo, lago o blotranxeiras invirtan aqui sen forzalas
queo comercial non declarado, máis
a que cubran demasiados requisi~arde a.s an:ieazas de, invasión, o estítos".
mÚlo ~os . co ntrarr~volÜcion:Írios soAo outro lado da barri cada atómo cistas asentados en Honduras, os / . piante da" cada'_ dÍa·. maior .~~tividade guerrileira, o exército guatemaÍt~co vese obrigado a efectuar máis controis nas
pase a guerrilla que no último seintentos de én;ar unha 'Forza l~ter- · ., esp-adi:i~. ,so,b~e to~o nas ,testeir-as das zonas dé maior con.trol do exérdto rebelde.
mesr..re de 1981 rexistrou un avance
::
... .
aintficatia de Paz' semellante á que
na loita sen precedentes. Silenciado
fovadiu -a '· Republica Doininj:cana noeste aspecto polos grandes meios de
to.11 en -Centroamérica e o Caribe e
;dadans q~e, · JÍai c¡:¡.qd anos.• o elel~<n-· outr:a :J'arte, ·a' :solidaridade .,in65 ... ·até chegar :ás afirm<1:cióhs feítas
comunicación, a acción guerrileira
opina que "a guerrilla hai que com'xiran p~'esidente ... Uriha: rápida olla- ·
ternacional . co·~ · revolución , tan:ién
hai po"uco por porta,voces oficiais é
en Guatemala é dunha envergadura
batila coas armas".
da ás opcións que se presentan nesda Administración ' Reagan, coas . medroll; ..
similar á do Salvador hai só uns me·
ta ocasió~ pódenos axudar a comque deixan cla:ro que a intención da
ses, tendo baixo o seu control im· A coalición oficiafüta formada
prender a situación, sempre e cando
Casa Branca é destruir-o proceso reportantes rexións do país e imposipolo
.
Partido
Revolucionário
(sic),
..GUATEMALA:
·non se _lle dea excesiva impoi-táncia
volucio nário sandinista.
·
bilitando o inicial propósito de em·
Partido
Institucional
Democrático
e
PA.NTOMINA ELEITORAL
ao seu nome. ·
pregar ao exército guatemalteco en
o Frente de Unidade Nacio~al pre· A pesar de todo, loqxe -. de ceder: J '-' A CGMEZÓS DESTE..MES .
accións sistemáticas contra os salsenta· a Anxel Aníbal Guevara co
o pavo nicaragüense i:eafirmouse e
O grupo do .actual presidente (tavadoreños. Importáncia transcenrespaldo do alto mando <las
· aval)!zou nas conqul.st~s realizad.as
in~n coñecido ··pala "máfia de Co~Normalmente o:s procesos eleitodental neste senso tí voa días atrás a
sectores da oligarquia e dalguns podespois do derrocamentó do tirano
. báfl") está constitúíci'o oolo frente
rais son útilizados e·n moi.tos países
unificación, na Unidade Revolucio·
liticos profesionai's. Aínda que coinSomoza. O goberno sandinista res.Dem.o crático Popular (sic) que encon fines propagandísticos cos que
nária Nacional de Guatemala, das
cide cos dous anter~ores candidatos
p'ondeu a estes embates cunhacabeza o'_úpico candidato militar, o
texímes militares dictatoi"iais ou
no aspecto da "loita contra o comumáis importantes organizacións gue· ·
maior~ diversificación ·das suas relaxeneral Aníbal Guevara. Fórinano
· ditaduras. civís pretenden avalar innismo", o obxectívo fundamental
rrileiras : Forzas Armadas Revolu·
ción~ intemacionais, ·pon4o ·en .vigor
militares dono~ d~ zonas petroleiternacionalmente a · sua es'éncia . xedesta
coali'ción
consiste
en
reter
os
cionárias (con gran incidéncia no
ras,
empresários.
e
burócrata5
da
ada primeíra _etapa da Reforma Agrá. nu,inamente represi\'._.a. Non ~bstan
principais
postas_
públicos
nas
mans
ámbito
sindical), a Organización do
mmistración,
agrupados
no
Frente
ria e un proxecto estatal de finant e, "en Guate~ala, este . prqcedime·n- ' Unido Nacionál e·· no ·Partido Instido, exército para manter o control
Povo en Armas, O RP A (con gran
. ciamento da gandaria, facendo re- ·
t o xa nón transcende os límit_e3 da · tucional Democrático. · O seu prodos centros claves de po er político
peso nos sectores rurais, en especial , ·
partos de vivencias, intervidas pola
credibilida.de.
xecto
fundamen~al' consiste en auno
país.
Anunciou
xa
o
seu
proxecentre
a povoación indíxena), e o
revolución, aos .sectores populares
merifar
os
efectivos
do
exército
(de
to
de
construir
un
porto
na
costa
,
Exército
Guerrileiro dos Pobres (a
máis perxudicados pola guerra,
Desde a_s eleició.~s que, en 1944,' . 2Ü a 50 mil homes) é en ampliar "a
do
PacÍfico
e
un
novo
edifício
torre
de
maior·
incidéncia e tradición guecriando o Plan Nacional da Alimenderan paso ao goberno,. só liberal,
·
loita
contra
o
comunismo"
(enténpara
o
Banco
Central
pensando
sen
rrileir~);
asi
como a constitución en
tación co qúe se- preve un rápido
de.Jacobo. Arbenz -contra o que se
dase
incremintar
a
represión).
México
do
Comité
de Unid ade Pa·
·dúbida
nas
sustanciosas
comisións
aumento da produción de alimenconfabularon os EE.uu:, empresas
que disto
der1van.
trió ti ca, futuro xerme da oposi·
A Central Auténtica Nacionalistos, armando ao pavo nas voluntátransnacionais bananeiras e os grución revolucion"ária civil no Fren·
ta ofrece como candida,to ªº arquirias · Milícias Populares Sandinistas
pos oligárquicos guatemaltecos· háA UniónOpositora, formada por
·te
· Unitário Patriótico~ pulado pola
tecto Gustavo Anzueto Vielmari • sectores .da oligarquia e políticos
,, ender revolución, respo nberia de _ser derrocado cun golpe
gúerrilla.
.
(do sector da oligarquia qúe ten in- . profrsionais moi · prósimos a Vasu firmeza ás ·numerosas
militar auspiciado pola CIA no ano
Asi
pois,
mentras os títeres de
tereses
co
as
mult~nacionais
noru
das bandas de mercená.rios
54.:... •a fórmula das urnas non-volveu.
hington, presenta ao ex ·ministro
turno'
se
ocupan
dé preparar a farsa
teamericanas instaladas no · país)·.
~ cistas, colocando á dedar resultado . neste país a pesar de
Alexandre Maldonado Aguirre.
electoral ·para engañar ~ ninguén, 0
apoiado por outro sector do exérFeita nicaragüense nunha difícil sifacerse , convocatorias cada éatro
Considerado o candidato con mellapovo guatemaltec0 coñece xa a sua
tuación .-ante o seu protagonismo.
anos. Baste_ decir como ex~mplo .
cito enc:abezado polo · xeneial exres relació~s c~a Casa Bran·ca e
alternativa
que sabe que non conse·
no / proceso désestabilizado.r do
que_o deica ·agora gobernante, xene-·
presidente Carlos Ara·na Osorio, cuapoiado pala Democrácia Cristiana
guirá
se
nón
é através das armas .. E
país- aproveitando a conxúntura
ral. . Romeo Lucas, tivo opción . de
xo mandato de 1970 a 1'974 coñevenezolana, é o que- parece' .contar
esta é a _dinámica que as multinac10favorábel' que neste senso lle brinda
demostrar desde ~poder as suas doce:_u unha das ditadl!ras máis sanguicon maiores posibiljdades telid0 en ·_,.
nais, as P?téncias imperialistas e os
a agresividade de Reagan, e, en fin,
tes de tiráno (cun saldo de 13.000 , .. nárias das padecidas polo país. Amicanta o critério dun importante sec- ..
mercaderes sanguinários impuxeron
fortalecendo a sua solidaridade coas
mortos en 1980 e 14.000 no 81)
go personal de Rea:gan; o candidato - tor do Departamento de l 'Estado .
hai
tempo xa en .C~ntroamérica.
loitas populares da rexión, en espedespois da ·" confianza" que lle otor. Anzueto proclámase pa,r tidário ·dos . partidário du·n cámbio .. de·: imax~·
cial coa do Salvador e · Guatemala.
garon o 15 por cen do total de ci- _ plans intervencionistas de Vashingneste ·país para tratar de atenuar a
A RU AS.
- r,
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Celta-i;:>eportiv_o'

'f
, ¡·

no

o

tu-

po
esón
pa·
rá- .

Caía unha: chuvia, que máis ben. pareéia de Santiap~ que de Yig'o, mollando.~len~.amen~e-.'~os ,mi- .
•
de persoas que en:cheron OS graderios disp<;)ñfbeIS hox~,por hoxe efl..Balatdos, Xa que a ,gra~
-·
11e1ros
. ·
·
f ·
· t ~
~
l "
·
de Rio aínda está á e~pera de recebir os cus·pacentes_d~s tardes nas, as p~- au~s sen_ ~~ ~a -s~~~n- .. '".
de rabexa ou de alegria e a ferida do,. qu~ .esm:ag~ ~ puro co-zapato ~or~~~-- ~~mpo CO:f!~rar10
_ ·contrário a quén?- marcou un gol; mda que xa se estea vende~d~ o 1mvil~x10_. 4e ocup~ry~a- ·
, bo l d e !mmezra
. . d, z~z~zon.
' . ., " ,
za"nela para "ver ftlt
.
-.. ;'
. ._ . .
. __
___ . .. · Hai qu~n se _que~a e di.que ~ós, A NOSA TERRA, -e .C,01!Al 'n diría que a chúv1á e~a concilradora, que non se decantaba por un _bando -?en por outr<?,
. - frái~ ao. deport~-="de áÍta ~ompeti_ción. Non é iso·. ou·enteQ.·gute taba apaciguar 0 calor dos "hinchas". E asi seria, xa que este ano non extsteu aqu~lila~·
. dej.¡ mal, ·ou queren eJ].W!Qder. · . , · _ ~ .'
· , ··,,
· ·. ·
que m en
,
. , ,,
· -, · d -::. . ....
·.~En verdadé·. que~,~rripre .conti:apoñemos ao _:deporte- ~e
mear de banderras, aqueles berros de" ¡Hala Celta!, ¡A1:1Pª ~ep~~ttvo. que maIS um1~. .!ez re~_am:asas"' · e~--· "_depotte espectáculo" ou ~o dépotte de ,alta
taron en regueifas.
·
"compéjici6n e Ue -d~unos, prioridade aó prüneiro, .~entras··
censuramos o segimdo,~-en canto alguns .quer~n 'Ver nel a v-~r- · Neste vinteoito chuviñento
-dadeira esencía do deporte; pero esto.· non· queré dicer·-que
e fe breiril, ªº que algun alcu.
non se vexa o alto vafor<dó 'depo'r te de alta competición nen
mou de "autonómico", estase
poÍia·no seu sitio. ~. · _·
:
. . .
·, -~
.
ban todos ou case todos os
A
contraversia·
existe-~
porque
cótiamnente
se
lle
da.
ma1
que fan acto de preséncia ne~
rañde importancia ao " d.:e¡Torte competiéió n" , e xa noh "'d igates partidos. Xentes das Man. -mos ªº "deporte espe~t~cufo" en detrimento do " deporte
ñas Luguesas, da Terra Chá,
"de masas". .
·
· . .
das Ribeiras do Miño, de Man. NQs. pre.tendemós que o depor tista de outa competición
zaneda e do Ribeiro, das Rias
sexaii
unha consecuencia dunha practica deportiva e educaAltas do Bergantiños, do Saltiva
·
averfa
á toda a población. Que sexan o fro ito dunha
nés ~ Condado e o Val Miñor,
'
educación
físic<Í
-e depórtiva como elemento ~a cultura xesen esquecer claro, aos coruneneral
adqqirid~e
entroncada cóa realidade -nacional . ·nunha
sistas e aos vigueses, cos seus
.
"'
;
.
politic_
a
ed:Qcativa
que non esqueza a unid~de do .corpo co
adláteres e achegados. __
0 momento en que,: se consigue~ unico gol do partido~ _
Este
é
.Senti'Villar
esp~it_o
e
-á
.
perma~ente
r elación do borne ~o nceb1d_o c~mo ·
Vendíanse fárias da Coruña
~
.
·
d
t
.
__
:.,·
ser
total.
·
..
""
á entrada, e bufandas, bandei- desde Madrid fora, e non só
·ro
falando
de
encanto,_
o
o
e...
Deve~
polo
~tanto
;
8er
primeira
preocupación
na po~ítica
ras e gorras; do Celta e do Depor_ ser castellano, parecia disoureir-o
celeste;
.
dez~
millóns
.
_;.
deportiva
efectibar
a
prªc~ica
do
dereito
que
ten
todo_
cmdaportivo. Estaban ali tamén precer cos seus xestos: "causas do
non
se
recaud~n
foaos
os
dias
.
.
dano
sen-distinción
·dé
:clases
sociais,
de
~stado
físic_
o
,
ou de
sentes colgadas nos seus tenxogo, non infrinxe a leL" _
nun
partfüo~
,_
ocup~~iÓn
pr:oreSio_~al:
_
·
_
·
,_
. .
derete~ as gorras coas bandeiO
Celta
estab~ en plan AP~
·
·
Co
gol
vigués~~
<;
!
_
ousas
cam_
E
-·
a
fravéi
da
-:garantiá
~a
ampli~ción-práctiCa
deste
dere1to
ras española, as que ben se p_osemellando que atacaba, pero
hiaron e, pe8ªr de -que .min :=. -. que -x.urde lóxiéa e, c_~msecuente co liábito_-adquirido d~ p~-~~dian calificar como "gaxes do
era sempre, á hora _da verdade,
comezo -o Celtá pa~~cia 4ispos._ tica dep 6 rtiva-·capaz de c.o mbater, nu_Ii mundo cadá vez m ats
mundíal" .
Deportivo
q
uen_
levaba
a
voz
-o
to a facer máis golc::s, o pepo~: · - carente,, 0 encliet 0 tempo livre e' do -sedentarismo. _ Por ou'"
. A xente corria, dun lado pacantante.
Eles
asumían
o
papel
tivo mostraba que ·tamen el ti- · .- , _ tró 1adó-igualmente será comprensible q_úe destaqu_e. unha
ra outro , buscando a porta de
por
asumilo,
parecía.
Se
?eñ
o
ña algo qlle;: dicer no ~gobefüo _-- · . reducida- élite-. de practieantes; relacionado co prolongamenentrada xa as tres é média,
Deportivo
poñia
en
pengo
o
do
partido. "'·
to da ¡)fáctjca ~eneralizada e ligada aque un· e~tá _!ígado sico;..
unha hora antes de dar- o piti-. os momentos ·pa.• , '•. . . te'
,-. ~ - ·"..
N-os úl.-t·-1~-m
status
celtista.
ox1camen .
.
.
..
. do do comezo. Víaselles máis
sou
a
ser
o
Celta
quen
perdia
o
..
Estes
practi~ntes
entran,
·voluritariame~te,
do·
~om~io
Puro na boca, non sabemos
apurad os por coller un bon sítempo, pero cunha variante~ a_
de unha especialización, penetran-no níundo de e~~:nc1as,
por qué ao fútbol hai que levar
tio, que apaixoados polo resulxenté
non
protestaha;
ou
só
,o
graduab:jiente
'crecentes, para facer . unha c_ompe.t1c10~, .. ao
obrigatoriamente puro, nen
tado. Ben poidera deberse isto
unha
minoria.
Os
outros
.
máis.
alto·
nivel,_
exponente máximo do individuo n o ~ennquefacia
quen foi o inventor da ide·a, o .
a que a afición deportiva, vista
xa
tiñan
o
-seu
''gol
autonómi·cimentó
humano.
__ _
.
público seguia o xogo mirando
a marcha do Celta nos últimos
co".
Xa
eran
''autónomos",
Permitese
que,
deste
modo,
o
practicante,
realice
a
Y
Glunpara o "Habano de reollo, -alpartidos, non tiña moitas espe"vencedores':, e xa . podian
tade de perfecionarse e de SU{!erar OS límites-visibles das SUaS
gun
comprou até catro, e dicia
ranzas de sair gañadora deste
considerarse
entre
ás
"naciona-.
capacida, des~ C()m<,> acontece nqutros t;fomínios da actividade _
que
eran
para
el
só,
un
para
caencontro ... era mellar . calar;
lidades-equipos" de primeira
h
.
umana.
.
.
da
golpensando
en
que
ia
ter
aínda que, como <licia unha
b
división. Nada imp·o rta . a .que ·
·Polo tanto a función .social dos grandes deportistas torna- que encendelo sen ollar un gol.
coruñesista: "p erder perdereagora
xogaran
para
si,
retendo
s~·
- equivalente á que' se atribue a o_utr~s. ciudadan~s nos -~i- .
Peto · no segundo tempo o .
mos, pero a capitalidade non
o
balón;
e
·non
para
o
interés
·
versos
ramos"en que exercen a sua acttv1dade e, amda mats,
sae da Coruña, se fai falta sen- Celta, co cámbio de homes no .
do
público.
A
todo
·isto
o
árbi.·
por
.
c
anto,.pensamos
nos, ao ser a ac.tividade 'competitiva,~ao
seu equjpo, dando entrada a
tarémonos todos nqs carreteras
-tro
equivocándose
as
veces
e,
o.
fin
_
de
contas,
unha
parté
_co.rta da vida dunha persoa, e ao
Emíli, parecia máis. ambicioso
para que non saia nada ... "
que
é
peor,
querendo
desfacer
_
serenlle
facultadas
posibilidades_
de encontrar es!ruoturas
e con ganas de facer algo para
A moral de vitória fac_íalle
lago o seu erro, aplicando a-lei
que lle permitan ~xplotar ao m~imo a~, potenc!alidades
complacer aos seus seguidores.
aos celtistas ser comedidos, coda
compensación~
·
.
despontadas,
0 depor,fista voltase ·un .ex~mplo social. Se~_:
Asi até que chegada a mitade
mo se a sua superioridade maTamén
houbo
·
a
lguniía
taraspre,
eso
sí
que
se Ue -salbágarden ~ns dire1tos como profes10nifesta, demostrada no_s resuldo segundo tempo', .Gómes, un
cad~
entre
os
·membros
de
un
:n'al
beñ
traballador
ou estudante, e non sexa un caso a parte
tados anferiores, non necesitados mellares do partido, xunmitro
partido;'·
que
·
asi
lle
cha·
de~tro
da
sociedade,
éorilÓ ocurr~ as veces. Primeiro de todo
se de máis rebúmbios e algarato co deportivista Xosé Luis,
man
aos
equipos
·
as
vellas
da
é
unha
persoa
~nier8ª
unha sociedade p,r opia, un traballabias. Ainda que tamén houbelogrou marcar.
miña
aldea.
Pero
·o
Sr:-Mayoral
·
cJor;
·por
último-un
deportista
que _durante un ce~t?. t~m~o
_ra quen afirmara todo cheo de
Case todo o estádio foi un
ensinouifes
tarx~ta,
expulsantrata·
de
sacadle;
o
máximo
·rendin).ento
as suas pos1vilidades.
razón que toda esta falta de
estallido de xúbilo; abrazos, - do a More:p.o do campo, e adDeste
modo
é
como
estas
persoas
poden
ser .útiles a socie- · ·
enfrentamentos debíase "á au- . bicos, apreturas, berros; fume,
vertindo
a
Alfonso
Castro.
Eta
dade,
estimulando
a
.practica
dep,ortiva
dos
deniáis ·m em:-_
tonomia, que algo ten que ter
·foguetes e algunha bandeira ...
como
se
.·
desde
Castill~
dixe~_
·
bros.
.
·
_
·
-.
·
·,
.
:'.
,
.· ·
· ·
de bon. ¿Ou non?
pero menos que outras con- ran: "xogar si, pero no_n mar· _ O deportista' de ~Ita competición que se pretend_é e, lo~o, ,
· No' campo tamén. parecía
frontacións ·da. ''máxima rivalicar
se,
todos
·
te
des·
os
mesmos,
aquil que séxa froito dunha cultura .física e deportiva adqueque os papeis autonómicos es- - cÚde" coino din os tópicos ao
intereses;
·gañar
o
vaso
pan
e
rida
como ·un dereito inerente a condición 'humana. Nesto a
taban' repartidos. Asi, .Jorge, o
USO,. A xente pareéia estar cun
os
dos
.vbsosfillos.
Trq.ni¡uilos,
escola
ten que xogarun papel prepondera.nte. .
porteiro deportivista, estaba . desencanto ledo, que non é·:de ·
·deixade
que
o
público_
bePe~o
t~do
.
inumÍo.
d~be
t~r
a
posibilid_
ade
de
chegar
.
a
ser
0
feito un perfecto ucedista,. per- · estrañar; só un·-'gol cando ni.oirre ... "
.
· deportista de ''alra , éompetidó_n'' _se así o quixere, ~nque
dendo tempo e intentanto que
tos pagaron duas mil pes~tas,
" Ao final · todo o . mundo ·pa.. non todos O'.ppderán lograr, senón aqueles coxas cualidades
non. se xogase.
. cahdo - os sÓciOs tiyeron ·q ue
asi O· amosen . ..
"
,
recia cdntentb , e ... ·até" outro
O público berráballe , pé-ro _::'pa~ar s~iscent~~ ·ou ?itoceptas,
ano, quen sabe c~ndo, que .vol-·
Para eso ·hai que proporcionarlle a t odo o mundo o dereiera igual. El:,· como UCD, pen- __ ,,~éJJ§an~o en ve~: mo1tos, ~oles e
ten a compe.tir xuntos neste ,
to a practica ·deportiva, .eón medios, -=instalacións, entrena. saria que 'o público estaba para : . téridose que contentar con1u~ .
xogo-eS{»ectáculo, tan r~~ . e
dores;~ . necesarios-'-. Só asc a cultu,r a física e O. deporte de
iso, ·ca.in.o tamén o están os --solit~~rio ·que chegaba por aqui- _tan. falsÓ ·como outros moitos.
ma~s setá- complementario co deporte 4e alta competición;
lo de qu~ "eril'o seu .·deber gq,I?artidos na oposición.
revés.
Pt:JCHEIRO
O árbitro, ollanP,o como se
ñar" e non Pº! moito máis. Pe- .
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España enviados a!o¡·dánia . .
·

MALAGÁ, 24.-,-

~sta

mañana h• n

sido. CHrgados en el r.:.i13:·to d3 M fil~ t•a ·

152 vehfculos· ~jaeP . to~o t,,:rfei)o,

1

:r?.:

brlcadcs en la f:tctor; J 11Sa1,tana. d~ .

:, •• ,

..

. mrrAoo ..OR

~odFERATIV.11 o~. Pilooucc10N ·

linares (Jaé n) , Y que hon sido vendi.
·dos al Ejército )orde no. Los vehículos han s.ldo cargados -en el buque de
,bandera griega • Cons:el ation ·Enter\ prlse• , que zarpará en las próxi ma~:
horas co n rumbo al puerto Jordano de '
Aqaba.- (Europa Piess)
·

,

Reda.9cfO~ Administración y Talleres: S~ Esperón , 5 Pn11.1Tr1t::: -: p.a - TelMnnn,:i A~ fiS SO · AS R~ fJil A~ ~ 5~58 ~
~18 Franqueo con certado A~o · XCV - üEFOSITO LEGAL: P0-31 -1965. _;_ Número 24 .069
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· - Está visto que non dan u:nha. Se cando fei <;Jaquela!de "vos desexa" andiveron Axuntame:qto· de Vigo arriba e ~baix(> para ver .
cáhr~ o erro, desta van ter qúe coller o Espasa~Calpe. : ·
Admitindo acampar cotrio palabra galega e _o -"na",c_o mo galego
puro, non nos queda menos que observar o -resto: J::,>e- agora en
diante está proibido ineter "h"· on_de non a ·hai. E tamén vai. ficar proibido acampar nas arboledas. Non por !J.ada·, senÓn porque ao mellor a X'~ntiña non sabe o que-son. Na. nos~ ierra pude: .
rian ser arboredas, con "r"' pero iso, xamais~ o máis pro bábel é
que haxa que chaJ:narlle pinal, piñeira! ou piñeiro, pero non,'eles
na sua galeguización eleitoralsegueri adiante . .

la
ir

MARlN ,

Problema.de.banderas·en el pleno: la Española en¡
· elcentro,- la gallega ala izquierda, y el pendó ·
··· · ··.·del alcalde a la derecha
r

1

uch~millones para intentar resolverel problemadelagua, pero ninguna garantía
LOS 'coNCEJ~LES DE U.C.D. ABAN.DONARON EL'SALON DE SESIONES
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,Q que hai que facer para vender periódicos nesta terra nosa. Desde xogar cos apelidos famosos

onde só hai descoñecW.os pasando por poñelo en letras_ ben grandes, até a descarada alusión ªº
"pendón do· alcalde" de· Marin. Sen que sirva de precedente traguemos hoxe os titulares da competéncia
noso· _b urato.
-
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··Estamos en crise e. hai que áforrar, P-~ro :daí a s~ltars.e as le_is es.as _
-do"·disquiño "de ·oitenta ·e· máis as do t 'a zul ou ·verde de marias
_p ara ineter un '1é'treirllió de cartó~~betl f~itillo, . háf u~ allismo
bastante fondo.
· .- ·
:
_-_
_,~- . _ ·_ · ,,
·A ~ Yér s~ o ._ ~efe.·"da "~óvata" se apiada e lle sa_be.-:0 soldo para _·
,co.mprar un letrei_riño en condicións.
'
.

.
.
..
.
Xa non se· sabe 'se os povoadores sofren dos perigos da rua, tanto tráfico como hai e animal anda
~alto, ou se ben'hai ·p~rigo porque andan os ·povoadores soltos.
~
De qllquera- xeite sempre é agra~ábel toparse con ~stes nomes antigos e puros (apesar do españolis. nio) nás iíosas~'tüas, sen Xetl'erais nen Ditadores. .
·
/
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S~sc~Íción antµ,tl,:.~2.SQO pta. ,Semestr~l: 1:250 pta./Europ a: 3;@00 pta..iArxentina: 3.700 pta.
/USA, Canadd':. ~.O'oOl't.a./Lat~oamérica e Afr.ica: 4.SOO pta. anuaill,
- .
Rua Ooutor'Cadi¡:va-1,-21, 2'o, oficina 11. "féléfono l986) 22 24 05 ; A¡,artad1.) de Correos 1371. VIGO.
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Entrevista t¿dn Paco Ohre$ón~ ·mempro do grupp Geroa

Marte accidental dun anarl]úista e o ieati:o en -E~kadi
......

¿Qué pasos <lestes para chegar
á constitución do grupo tal e como está na actualidade~
Piimeiro criamos o que se chama a "Entxerti Escola" de Durango que foi a pioneira de toda
a série de obradoiros de teatro
que despois surxir9n. Esa escola tiña naquel momento unha
importáncia moi grande porque
un dos seus obxectivos era reunir
aos grupos que nese momento
estaban intentando ' voltarse profesionais para conseguir elevar o
nivel técnico , ademais era un lugar de encentro dos próprios
profesionais tanto en humanidades, canto en representantes daquela alternativa ; era un lugar de
diálogo tamén ... Isto funcionou
durante tres anos ·e a raíz dela
criáronse toda unha série de
obradoiros e escolas. Partindo
deses tres ou catro anos de traballo, o grupo dá o salto á profesionalidade e monta un espectáculo
sobo r da vida de López de Aguirre que, corno se sabe, era un
conquistador basco do que tamén se ten fe ito algul)ha película re centemente e do que tratou
Sender nalgunha novela. Este é
un indivíduo que se rebelara
contra o rei no seu momento,
que se declarou Peruano e que
mataron en Ven ezuela.
¿como se chamaba esa primeira obra vosa?
" Kaisho Aguirre, qu_e, traducido ao castelán quere decir "Hola
Agu irre", pero hola non é unha
tradución exacta ; Kaisho é un
saúdo a unha persoa á que non
ves desde hai moit o tempo.
Era unha espécie de reen rontro cun home basco que a história ten maltratado dabondo e ao
que nunca houbo nengun interés en entender, era un indivíduo
maldito.
Este espectáculo abreunos o
camiño en Euskac;li. Despo1s criamos outro espectáculo que foi
polémico tamén, "La Mandrágora" de Nicolás Maquiavelo, un
espectáculo irritante para as xentes benpensantes do noso país
porque Maquiavelo é moi satírico e búlrase de demasiadas cousas. Logo fixemos ()Utro que íamos traer e co que quizais voltemos a Galiza; trátase de "Abra.ham e Samuel" de Victor Haigh
que é un frances de orixe xudea;
· no espectáculo . plantéxase os
problemas surxÍdos entre duas
'persoas 'representantes de duas
clases so ciais d unha mesma .raza
que é a xudea que coa·s suas c0ntradicións e con for~as de ver ~s
· cousas moi diferentes (incluso
apostas) ,en canto a temas tan
importantes como a solidaridade
de raza ou o problema relixioso;
a actitude humana que deben leva·~ e, sobor de todo, o compro!JllSO soci;il de cada un deles co.:.
mo . obreiro .'e máis comq patrón · ·
pertencentes a unha mesma· raza.
E, ·despois diso, xa montamos
o espectáculo que viñemos tra-

'.

...,,;.r;

_ ........ ..;;.

;....

Despois dunha serie de peripécias e xogos d_e v_e;dq,de e mentira os policfas cheg~n ~~ ~ecoñecer
polo seu pé que o anarquista qué. se tirára pola fie$_tra non o fixera do mesmo xeito; fora· babilmen.te '!-XUdado por unba man que O ·empuxou des,de dentro do eaifício onde trll.'nSCUrria O ÍnterrogatÓrio. O episódio,-narrado en clave de .h umor fai rir ao público ·a cáchón... ··
. ~ais de mil persoas aplausáranos en Santiago e estaba a ponto de sucéder ·Olltfo tanio en Lugq
, cando lle fixemos esta entrevista a Paco Obregón, un dos compoi¡entes do grupo de teatro Geroa
que, dirixid o por un home que acababa de chegar do Salvador candó comezou a traballár no teatro en Euskadi e a dirixir a este grupo; o .seu. nd~ne, Antonio Malonda e a montaxe que dirixe
,
.
. - ·
·
gosta realmente ·ao público.
1

_...-;

guer aqui que. é a "Morte Accidental dun Anarquista" de Dario
Fó, entendendo que plantexa un
t ema moi inter.esante para toda
sociedade española pero que o é
máis para a basca porque reflexa
acontecimentos que nós ternos
padecido na prqpria carne.

. hallo, forma parte d.a Comµna de
Milán , tense movido sempr e en
circuitos populares, · facia o seu
traballo principalmente no entorno do PC italiano·, a s:Ua t~fra
estrutura de lo~j~ e de xente.
No seu momento arredáronse dali e comezaron a facer un traba116 máis ceibe, mais ao . marxen
das montaxes políticas.;-.. Todas
as suas montaxes sempre conectan "con esa espécie de raíz_popu. lar dos ambientes que recolle e
neles 'está
inmediat~z do qu"e
· sucede realmente ·na súa sociedad~;- o que pasa é que o fai cunha ·.
gran liberoade e cun grande" humor. Supoño que; en Itália, este home debe s-er ese que raia no
·q ue · é un bufón porque a sua. ca- •
pacidade l:lestriónica é. moi gran--.de e conecta de contaao co pú~
bli<~o; os seus espectáctilos soh
sempre · moi corrosÍvos, ·mói du duros ... Esa e a sua .,. traxéc~ória
astra agora mesmo.

a

¿E como describirias a temática e máis o enfoque desta ~ hra
que vos facedes?
O espectáculo faJa en clave de
humor· e, nesta clave, fai q~e a
mensaxe vaia directamente á Cabeza do espectador buscando a
intelixéncia e máis o compromi-·
so racional <leste, non o emocional, o do córazón, que entendemos que sempre se busca en Euskadi, e ~ue nos eremos que _non
~ o camiñÓ, leva ao choro, á patalexa e á rabexa pero todo se
queda aí.
O noso espectáculo nesta obra
non incita ao espectador a. chorar nen a maldicer a ninguén nen
a cargarse de non sei qúé elementos emocionáis, senón que axuda
a entender outra série de cqusas.
No momento no que o espectador e máis nós conseguimos facer <leste problema no so un espectáculo con humor, eremos
que ternos dado un paso para entend elo mellor e...,para recebilo e
poder estar dispostos a traballar.
Todos os que estades hoxe
traballando nesta obra levades
facéndoo xuntos dez anos, non
si?
Este colectivo fomos os mesmos que comezamos a época da
Escola de Teatro de Durango; todos memos ún deles, que é o máis
novo, que sae doutro obradoiro;
todos os clemáis provimos do pri- ·
meiro grupo, ou' sexa do que comezou coa 1aboura tal e como
contei mais enriba. Todos ternos
pasado polo mesmo proceso.
Que tal a:ndades de trahallo,
¿Tecles moitas actuacións?
. Sen sair practicamente de Euskadi (por .exemplo no ano ,oitenta e un saímos seis veces e no oitenta 'só unha) o ~oso nú,mero de
actuacíóns ronda as cen por ano, ·
concretamente a média . haberia
que establecela .e ntre as cento
· doce e as oitenta e cinco, que
., son os J].Úmeros extremós· en .cant0 a actuacións por ano no no~o
· caso. Dentro desta· cifra hai que
englobar as actuacións· nas que
faéemos teatro infantil que poden · ser unhas vintecÍhco por
ano. De calquera X-t:ito, este ano
coido que irnos. superar este nú1

a'

Moµtaxe da "Morte accidental..."
na versión de Pere Phtnella.
mero porque ímos manter o número ·<le representació.n s en Euskadi--pero irnos aumentar a~ saídas. Tentaremos chegar arred~r
das cento vintecinco ·e ternos
moitas posibilidades de conseguilo tal e como ·nos van as causas
agora.
¿cantas representacións levades feitas -de "Morte Accidental
dun Anarquista", a obra que estarles a f~cer · agora aqui?
. Calculo que debemos andar .
rondando as cuarenta. Levamos
catro meses traballando con ~la~
Onte foi a segunda vez que a representamos fora de Euskadi, en
Santiago. Tíñamos moita curiosi·dade por saber ·forno iba reaccionar <liante dela a xente f óra de
Euskadi porque ali atrae moito
público e pr9dúcese unha conexión moi interesante entre este e
máis os que facemos o espectáculo. Hai que ter en conta que
. ·.-é un espectáculo moi agra<lec~do
para os acwre~ porqile está moi.
ben ,c onstruído .e ,o público percebe moí ben a mensaxe que se
lle quere enviar, per.cebeo _;:noi .
.ben.
'
- Íntersábanos moito sair fora ·
dali para saber cál ia ser a reacción ·da xente e en· Santiago a
.verdade é_ que. funcionou ·moi
ben.
¿coñecedes a traxectóda dé Dario F ó cómo dramaturgo?
Si, coñecemos 1:1n pouco as
. obras que.foi montando. E un ti- .
po ·de home. que encarna a tradi. ción do autor-actor. E curioso
_p orque o áutor do noso anterior
espectáculo, Victor Haigh, tamén é e~e tipo de home que é ao
mesmo tempo autor .e mais actor. Este home, ademais, está
comprometido cun grupo de tra-

Esta mésina obra téñena mon-·- ·
tado outtos gru.pos no Estado·
¿vistes vós esas outras monta_xes?
Vimos só a que fixeron os ca:
talán:s; hai elementos ·que ·son· o
mesmo pero- nÓs' fixem~s outro •
dpo de montáxe, o dtdes quizais
sexa máis narrativo . e o noso
máis lanzado o humor desde o
escenário, un traballo máis tolo;
,menos enfriado ·que d deles, para ben e par~ mal; o deles ramén
··funciona moi ben porque o es-pectáculo xa ten mqitos elementos para que isto s~xa asi, aparte·
do traballo qüe o grupo en cuestión poida faccer. Logo ternos
.tamé:n o texto d9 ~esmo espec-~'
tá:culo que utiliza o grupo portugués A Barraca; teno tanién un
grupo -de·· Zarago-~a ·:-que '~utiliza'(
máis os . elelJlentos, que no -nosó ,
traballo non están practicamente
. presente.s p:ra nada.
·
.¿cómo se subven_~,iona o voso
grupo?
.~

Até· este ano non tiveÍnos nengunha- caste de subvención pera
polo fraballo realizado no ano
· oitenta e un, o goberno basco e
máis a diputación déronnos unha .
'subvención dun millón quinientas vinte mil pesetas. lsto é o. que
nasou . con todos os grupos -d e .
'E u'skadi, todos foron subvencionados éon ca:nti~~des parecidas.a
estas.
·~
Un dos grandes problemas que
.ado!ta ter o teatro independente
é que non hai maneira de xuntar
os cartos para as montaxes, sempre hai que se e~debedan cando

~

.r

.

~

queres facer _unha nov0_, entón
agora xa irnos ·poder permitirn¿s
parar un mes, ., que era alg~ qú.e
a,índa nunca fixéram,os, et traballar a _próxiina obra con tranqui, lidade; ademais ternos, unha in-· versión inicial p-ara escenografía,
vestuário ~te., que vai permitir
darÍle - unha cérta dignidade ao
espectáculo, _pero as subvencións .
non •dan para máis que iso -e o·s
grupos .ternos que · facernos co's
~artos, co noso traballo e do público :
·
O noso presupost o mínimo
<leste ano debe rondar .os·seis ou
sete millóns de pesetas, asi ese
millón e médio ·non nos sirve
para .darnós ese me~ de parada ·
que nos permita planear rrÍellor o
próximo espectáculo.
- - ¿cántos ·membros traballador~s no..grupo?
Como pensamos que para poder traballar _unha causa fUnda- ·
mental é unha boa estrutura , es-ramos facehdo unha inversión de
cartos. en x ent e máis que nout ras
cdu.sas. Agora ·mesmo somos se- ·
te, seis actores e mais o técnico
de luces; pero no espectáculo infantil xa s~fnos nove e logo hai
unha décima persoa que se ens arga _d o labor de formac ión que
- leva o grupo m.inha série de obra. doiros, estúd,ios, etc., ali en Eus. kadi; esta laboura esta ao cargo
desa décima· persoa. De todos os
xeitos hai unha undécima persoa
que cobra .no grupo; é o que diri, xelJ. esta obra, Antonio Malonda
.c:lo que xa. che falei antes, e qu~
· leva a laboura de montaxe ·das
obras ·e máis a de promoción. Somos once persoas ~s que e~tamos
vinculadas ao grupo . .
Ollando a vosa · organ~ación ,
¿pódese dicer que fundonadt:s
·un pou'co ao xeito clásico? ·
No plano dir:ección-actores si,
tamén ternos ·t rab3llado en colectivos pero agora segutmos un
. m_oc:lelo máis ou me~qs clásico
porque .estamos moi pr~ocupa.
dos p01~) traballó interpret ativo
do actor que é ofundámental do
teatro, eñtendemos. Isto lévan ós
' a q~~ -o que fah le director sexa
tanién un recoñecido profesional
comp profesor de interpretaeibn ;
iso dalle ao grupo· a posibilidáde '
contínua de interpretación e de
bÍlsqueda ao mesmo tempo, ,no
campo da · interpretació-n que é
onde. Ó grupo debat.e e decide
sempre, e no que toca io qué
montar "e a marcar as liñas xerais
Ge traballo; esta p~rte do traballo é á quemáis p.ode ter de ide~
lóxico e de po1ítico e aí é o grupo ao- completo o que decid!!; é .
dicer, - nós d-eci~imos o espectáculo colectivamente e máis cales
· son as direccións polas que debería tirar e, logo, a montaxe qu e é
a última fase do traballo, toda a
l_a boura interpretativa et.e., .iso levámolo através dun director.
X OAN GO MON

-'

-'Ambos poemas reflicten o sentir'reeíproco dos poetas perante o aniversári~ de ,quen é Poeta
1numerábel, anosa dívida; poi~, céntr__a-se ínaisfündo, mas pensamos que, por agora, basten .esies
/· v~rsos- "¡:íara pro1ongaf anasa espm. f(Fn_extingu/11pl_pq/o f[nadó Cunq.ueiro, senor da cótoliia. e dó .
~ -- ·, ·éahto eterno.
, ... · -Rodiáñ Rhñff é'-'Paulínb V,ázquez
¡

:'-.:·

.Unha can_~iga ...
no Mond~ñedo . dq musgo

· Fragm~nto

. de insónia no pazo ·.

· . pra álvaro ~~nqueÍro.

Oh, ~anto lembro.'o pazo,das pret'éri~as _ .

__

.O '-me'!! ·senhor El-Réi de grande espada e alzados
:esianqartes
decáradqs,con estampas da morte, me'l;l
:.: baldg-Sas, esculp.~da~ pilastras onde
senhor que' bate:nas :oucas e valados do
abalOiros de' acibo' aniñan) capite:i§ :· .
. : lugar, dflcabalo na noite do pazo, con estrondo .
. oñde esbaran armiños
grandísimo que soa no corazón dos-vasa/os e do meu '
.!iquid_os, a prata e a ca_oba, ·, _
.
·senhor E/.:Rei dono de carballeiras e solit(irias searas, .
. rizen:tres o 11el,6~io exala horas ·mestas~
.· ':.coroadas de couselos e de medo, senbór do
· · o don.o vincula-se co bro,nze antigo ,·cáncaro e d~ fon te, qu dos centeos ou. do frundio,
transforma-se en piñcel revocador, autoriza
óu dos ouros do millo no verán, meu senhor
os pasadelo's, ·soan
.
dono e cautivo de "cada·parte miña nos crepúsculos
bisagras lúcidas, ·abren_-se dourados .
· de escusados brosládos e teeidos de veludo e gran
estameños, co.nculca-se o negror ·· ·
luxo de _anil fromosísimo, .El-Rei méu ·senhor
da estáncia; robusteee-se o candil e
unha mai mate descoloca' o.s tapizes.,
vencido dos olios e do viño que ahonda o acio
t: de voroa 'l)as al_fa-stecidaS, ·artesas e dos cortizos
tocador cabe/os /oíros deitan u'n . .
,
,
longo ·aroma a cousa·quieta, ª"!"ábéi, proclaman : percurados no lusco e no ~error do meú senhor .
furtivo. ·e cava/eirá do castelo e do ·m.uro
·
o mármore vetusto das estátuas; dilatadas
.
ce/axes derraman pámpanos, lascivos
.
do m:eu _senhor El'7Rei, morto hai mil anos.
cursos cinxindo os címbrios ·
Paulina Vázquez.
de cuarzo, no vitral secretas volallás
edifican o ardido latir do incenso;
redimen ao donQ do vazio:sucinto, celebran
o almiscre na·alcova, f!$ baús que
posuen sirgos, túnicas detidas
na penumbra de trovisco,. como
. ~ ..
flechas de Jan no peito, oh, lousa
cálida Ja cámara, Ín'l!O~O O devalo
dos dedos centenários nas panóplias ·
ruinosas, heráldicos e_mblemas penden ..
no ,conforto de dormidos azulexos quentes, '
apelo ao mirto en xelosias
a/vas, deslembro o pisar
.J
exp_-ectante_·tf.o neno, .vfolas .
de solpol deambulando no púbis . ,
.
como Hquen ou rula invitando as corolas: .
Oh, canto vos lembro, docísima matéria . ,
·de outrora, cántaros oit. vidro de ou.ro . -· ·~ _.·
_no vestíbulo, _cimitarrás en zonas quecidas
que celebran,as pompas porque eternal é
a estirpe dos anxos imarcesciv1:.is,.grato .-.o don dos .seres imortais no túmulo" da névoa.humilde ·onde o señor dos
0
acenos de água repousa e sei que
.
a,{o'f:lmiña q mitigad,o_devir das cousas., v~da.
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fCalat! si vendo a lua
non vos P?ñedes '!Cesos •.},,
. .Calar .si .non . comprendfidf!~s .
o latexar do corazón dun enamo.rado
Si vendo unha muller .
· -non se vos estremece
· .. o espan~o de ser homes
~i- vendo o beizo dos meniños
non vos semllan mapoulas
_ Si vendo a espiga
. non tedes cheiros
·n o forno alcendido.
Si.vendo u.n cravo
non vedes tamén a man do obreiro.
Si tedes estas f alas nas entrañas
poida que Galicia espere algo de vos
doutro xeito seredes duros e [eros ·
como carretas e bois
en campos ermos.
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iQu! guerrileiro filio do pobo
po·r tt' brilan no ceo sete estrelas
i ou! a lo ita que ti na frente levas
e o fusil aberto e cen granadas
- iOu! compañeiro na loita antifeixista
que cando un berro teu surque o aire
cen vidas se tremen nu·n instante
e nazca a [rol bendita, [rol dourada
a [rol da libertade.
Ou Collazo galega da Resistencia
o~ fillo das entrañas ben loadas
Neste pobo aldraxado
naceu a vontade de vencer
ca tua inmolación.
Compañeiros de clase, camaradas
fechar filas en torno desa loita
de Resistencia aberta en sangue quente
de Resistencia leda e máis sorrinte
Compañeiros da boa Nación Galega
filÍos de Breogán de triste historia a nosa
a nasa indepen.dencia se conquire
a golpes de cincel e con mans de metralla
Non trememos si fire a reacción
cas bataladas lóstregas das armas
non trememos tfin haxa compasión
en canto a voz galega berre i basta!
e caigan cen mil fillos dos espurios
e caigan cen mil bestas en manadas
Pois Galicia se ergue poderosa
cal se ergu-en os mozos
despois dunba batalla gañada
no teatro de esta terra nai
neste teatro a berros de alborada.
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Román Raña Lamq, Vigo.
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(Montale, H, .
. ou '
. presenza do Laio)

bai un pqnto ·en ·q ue o desacdugar
non desacouga xa:
a voz nerniga ignora
ese virtdoso laio que ao [~lar ..
québra'se
,· , .
o circd do miiiato sobre o cadaver

a Cesáreo Sa nchez-lgles jas

que este a;nor ás palábra$ ·
sexa a cunéa tristeira onde esbara
a inconsolábel flor
dq .laio humano ·
que os calados
ollos do solitario cal~n fitando a coruxa que sai
como un_ba aceda bdgoa
sobre os signos 'ilexi'beis do naufraxio
na ptocura fatal da desesf!eranza

(Presenza de Finis Terrae
ou
imitación ·de Juan Gil Albert)
·'

decimós: -é'un fisterrán ·
-

l

.

.

e queremos natar que ama as vaguadas
a ' ca~tíga do m~rlo nas mañás de marzal
os mananciais escuras nas umbraxfJs
a ternura inocente e a esperanza
que se á sua .casa ·
.
o amor achega a añoranza dunba ollada
pon-se a fitar. os cabos do alén-már
.· e naufraga· .
qué a vida
. ·•. á nau ou paxaro que pasan
ond~ el non sabe
. .

.

equerf!m ;s dicer' que está axei.tadó
'
á beira dunha mar
moura e tráxicq:
c_~mo coruxa atruxante ou corvo a depredar

que non agarda
' sobre' esta terra
nada ·
e ba~tai

(Presenza do 31 de nadal
· OU

propósitos-ao rematar o ano) .

pn
ti) ,
int
Ca

a Manuel María

-- · ;_ que non nos deserte a feiicidade
r
e apuremos o grofo Ji.a. esperanza
. · .moiios, longos· anos,
irmán

(Presenza de Satán),

ave-do~para~:so, por qué te Iaias?
. Estes poem~.S pé.rtencen ao libro
- "Preseriz,as'·''i~iné~ito), da autoria de Xavier Seoane.
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·Un "grande"
mestre empequenecido

-. Festlváis. dé,ver(jh_,_:

F. BOUZ·A:-BREY
obra literaria
·completa

A Obra literária compfota, de
D. Fermin Bquza-Brey, hai pouco (Vigo, 198.1 ) foi p~blicada
por Eqs. Xerais. Felizment~ .
mha nota anónima do editor
~dverte : "O criterio · s~ido ...
pra esta e~ici.ón ... foi o de conservar 0 galego de Bouza tal como el o escrib1u ao longo da sua
vida e normativizar Seitura seguindo as pautas actuais, exceptuando , por supost9, aqueles casos nos que as esixencias métricas o impedían".
Sempre é .a venturado "nor~a
tivizar" os escritores literários
em calquer língua na que eles forero escritos; pero muito mais
ainda, tentar uniformar (parte
de) a obra dum autor, baseandose em conj ecturas melhor ou
pior fundadas. Aceitamos que
Seitura estava "dirixida fundamentalmente a lectores portugueses" : Nom se pudo deixar
asim escrita como testemunha,
polo menos, da imposibilidade
de editar daquela na Galiza certos textos galegos? Nom é um
secuestro ao leitor, por se-lo do
· autor, sacar-lhe a oportunidade
de ler um poemário importante
tal como foi publicado originariamente?
Ainda mais: Se asim se ere autorizado o editor a "normativizar" á obra dum autor prestigioso, já finado, quem nos garante
de que nom "normativizará" a
dos outros autores, vivos e mortos? Que é para o editor "norrnativizar"? E cousa que nom se
detém a explicar, iso das pautas
actuais ... Pouco se traba1ha <leste
jeito por manter a conciéncia da
própria identidade nos galegosl
Nom ouso apor outros motivos, sectáriOs, dos que umha editora séi-ia deveria estar livre (e
parecé-lo 1! ) •

· · C~ntigas" da Terra_e esta Presi- .
, déncia proveña dá comp·e téncia
.. m.usical evidente que lle d·á o ser- _
. un alto funcion4rió prnnicip,aJ.a,o . _
. qu$; ~a que 'é ~r~s~9en~e d~n_Q~ ~ \
···~
Coral lle atribuen competencia. ·
.
.- • ·. . ¡. .
'
musi~l. s'u'p oño que o bójn séri. Da ép~ca· de ºFesÚvale~ de ·Es"
rido · entrará na cachola dalgun _
:pañ~' -:na qÚe ~xisdá un Comi·: concellal ~no . 1984, ano do cen- .
. sario de Festivais .:con soldo a
:te~ári~ de :·Báudot, poderemos
cargo do presuposto ·do Esta,do,
asistir na Tempora.da de zª'izut:la
:cargo · de'sémpeñadq por _do~ :
á. representación . dalgtinha . das
Lufs lglesiás de Sou~a- quedou
zarzuelas do gr~n_. compositor;
A Coruña .. condicio~á.da a certos
· . Offrezo a miña
esquemas organizativos . ~o eido
asesória musicolóxica par~ posimusical ·das . Féstas de Verán. ·
bilitar tal empeño. Espiro ~es
Afortunadamente, as Temporaposta do concellal Vázquez Po- ·
das de Opera recqperaron ben ..... ""
zo, cuxa boa intencióri - ao marcedo vida: p,rópna - como d_emos-,
xen 'de fondas dl.sensións coa sua
tración palmariá de, ,qué ·os únixe.s ti6n- parece evidenl;e. . ,
"cos' prescíndíbeis SOJ;;l .OS impres· 'i>orén, a fortaleza inasetjuÍbel
cindíbeis- e xa é ben coñecida
aos ~tentos de levar -as.- cousas
··dos leitores de A NOSA TERRA
poio . carreiro do . sentido .comun
a situación ~ctual d~ Festival de
. - non .esquezamos que .don Xosé·
Opera Coruñés.
Manuel Rabón, actuando en reLamentabelmente, outros cap~esentació~ · de "O Fac~o." e
pítulos da vida musical nqn déen roda de pre:h~ celebrada na
ron atopado saída. Hai pouco fa~
libraria "Lume" . nos Ínomento.s
lamos do absurdo de celebrar un
de loita pola xestión trasparente·
Festival de Zarzueli no ano do
das iniciativas musicais do muniCentenário de So-µtullo, contra- ·
cí pio; propuxo como . so1uci_ó n
tando unha éompañia que ten en
que se lle seguir.a .encarga_ndo do
programa obras 'de Soutullo e
ema a do11 Luis Iglesias de Sou' non representando n~ . Goruña
za- -é a -c~ricatura de. Festival de-:
obra~ de Sputullo. Supoño que
nóminada "N odies de la Ciudad
boa _responsabili~ade diso teráa
Vieja". Nos dez anos nos que foo senor Gareia Barros ""':'protag<?ron organizadas polo Sr. Iglesia-s,
nista hai ben pouco. de -notas peresultaban u·n ha chabacana . imi- , ,
riodísticas referent~.s á sua con~
tación do Festival Internacional.
· tratación como respónsál;>el de ·
de Granada -xa coñecido .polos"
· Relacións Públicas d~ ·Xunta de
meus leitores- na que os -"mar- ·
Gallza-, funcionár.io · n:iunicipal
~os incomparábeis" eran os temcoruñés responsábel ~o Depar- ,
·plos de Santa Maria, Santiago e
tamento de Relacións P{Íblicas,
San} orge - Q Castelo.dé San AnPresidente· aa Coral Ca.ntigas da
tón utilizouse nun par de ocaTerra -única Coral coruñesa sis..sións, co desastre . conseguinte.
tematicamente
subvencio11ada
todos os artistas contratados o ·
polo múnicípio e que ben cedo
eran airavés da Axéncia Victoria,
elexiu como ·director a . un do.s
rexentada por Felicitas'( ~ll<~r; e
coralistas que non posue formacon certas e:Xcepcións dos· prición musical profesional- e sume~os anos, Victoria de los Ancesor de Iglesias de Souza non
geles ou Nicanor Zabaleta por
como Comisário de F estivais;
. exemplo, eran intérpretes de t,ercargo que ext~gueu, senón ~9ceira categoria no millor dos camo responsábel da organización
. sos. Sistematicainente era .· conde actos musicais µiunicipais.
tratadd _.para pronunciar -unha
Ignoro qué competéncia -musical.
conféréncia . o · comentarista ·mulle atribuen os inernbros da Corsical de ABC, don Antomo Fer. poraci6n Coruñesa; poidera .ser .
nández Cid,· conferé11cia- -que., d..que ' proveña da Presidéncia de

Por outró lado', temo que a
"normativizazóm" . de Seitura· é
de ahondo curiosa, por nom dizer caprichosa. Além de erros
(?) de imprensa, alternam, por
ex., novoentos com neboeiros,
névoa, trévoas e treba; orballo
e orvallo, carballeiras e carvallos.
Esp~o, original, converte-se em
espacio, erva5 em herbas, páxaros em paxaros (contra o acento
rítmico do verso). Xurdem
"enes" em esqu~o, esquecidos,
esquecimento; aqui nom sempre
substituí o original eiqui. Cár-_
menes
reduze-se a carmens,
mentres que companha se reforza em compañia (sic) contra a
exigéncia métrica. E fei~ao· trans
forma-se em feitío ... Toda umha
amostra de no~ativizazóm. E
que conste que poderia continuar acarretando exemplos.
Por que no_qi s~ m<mteria o
critério da deliciosa edizóm que
· publicara meses antes- Eds. do
Cerne? As obras dos autores clásicos, mormente se se editarrÍ
completas, devem conservar-se
no posível como eles quixerom
publicá-las. Temo que esta recomendazóm seja inútil e até mal ·
aco1hida por Eds. Xerais, canao
o que deveria fazer seria desculpar-se <liante do leitor pola su.a
teima normativizadora, e corr1gir-se dela! Será nisto tamém, a·
Galiza "boi de palla"?
AGIL. ULFO.

.· iurCoru:ñ:a:
~

..

seque sempre,. 'celebr~l:iase no Sa-~
Ión de Xun.t as· do Axun~amento
dÍ~nte de sel~cta . asisténcia; .loxicame:qte -~s ~:No.che~ . de la·~ Ciu7_
dad Viej~'; cítan~e repetidamente en A.BC .no. lib~? sqb~e os
· Festivais do" Munao de- Fernán. dez Cid. Desde a retirada forzosa
d~ Iglesias -de Souza,. ~s '.'~oches .
dé la Ciq.d-~d Viej'a'"·son dirixidas
polo funcionário mu11iCipál ·Sr.
García Barros; os artistas son de
mínima categ6ria -supo~o . que
ninguén seguirá a diC~r qué Narciso Y epes é u~ gran guitaqi~ta
pero son contratados pola Axén·cia Victoria. Non hai conferéncia
de Fernández Cid e polo ta_n to
non hai artículo en
ABC. ~A . re
1
per~usí6n cidÍid~n das ."Noches"
- é· ínfima ·e non ten sentido algun
a permanéncia de actuacións medióc.res, en auditório~ inapropria·.<;los e a :unha hora disparatada. A
alternativa ~un Festival de Música, ·de Cámara no que _sexa interpretada por:- grupos de_s_olvéncia ·
a gran música intema.éi6nal pero
que engada unha especi.á.l protección á música recup.erada polas
investigación~ -music.olóxicas e,
xa que logo, ás partituras de
compositores galegas históricos e
vivos. lso. precisa de come'.2'.al' a
·programar o ·p éstival de 198 3, e
criar unha ··tradición presupostá~
ria enfocada ao Festival, cerno .
fai ·e; Axuntainento de J?onostia
cos seus. E isto precisaría ·a asesoría de especialistas .xa que me ·
permito .dubidar a.o que nos refire a experiéncia que ao funcionário municipal Sr. García Ba..;
, rros se lle ocurra invitar a u.n
cuarteto de cordas a -interpretar
o éuarteto de Marcial ~el Adalid,
aínda que só sexa porque moi
posibelmente nen siquera saiba
da existéncia non xa de tal cuar~eto senón da publicación do Ca- ·
tálógo de Marcial del Adalid na .
Revista de Music.oloxia. N~n esquezamos que un coñecido- aficionado coruñés te'n <lito téndome como contertúlio :·"Cómo va
a ser bueno si es de aquí", referíndose ao noso C9J:?positor.

e

. XOAN M. CAR.RE IRA

Sobre un proxecto,de novo plan de estudios prá ialego : (Primeira entrega) ,·
As autoridades planeantes
da facultá filoloxista e ·santiaguesa:
Dixéronme qu~ están ustés
a facer un novo plan (rataplán) de estudios; e dixéronme que ese (rata) plán están
concebíndoo especialmente
pra· estudiantes ·galegos (coma
ti), moderados, que conserven
intacta a sua ignorancia de
Camoens.
A id.ea paréceme maravillosa, acorde co momento actual
de Galicia. Ustés, ·como verdadeiros patriotas; trata~ de
axudar T),ó posible a que o
Reino de Galicia rexurda do
afogante s~rvilismo no que
caeti polds "azares de la vida". Ustés farán moito porque conocen ben a transcendencia do papel.da iQtelect~~- ...
lidá no mundo nccidental eu- ·
ropeo e, deqtro del, na .Galicia progresista, non atada por
prexuicios o pasadci.
·

A idea, tamén, paréceme
chea de dificultades "sin
cuento". cConseguirán ustés
\ facer un programa de estudios
apropriado· pra estudiantes galegas. (coma ti) nesta Galicia
.autónoma? c!Cómo, sin caer
_no independentismo, asegurarán nel a auténtica autonomía
galega? Porq~e vexo as dificultades, quern aportar · un
graíño de area ó monumento
de afervoado ent~siasmo que
ustés están erguendo á cien~ia
gálega, en xepre e popYlar; .
e.ilas miñas propostas:
. 1; .
1.- A autonomía científica do galeg_o uni.camente se
conseguirá en galego. Por tanto eliminen dos estudios filo.lo~istas o que cheire a portugués, brasile'iro e · galego medjeval. Todo .eso estcraga a fala
"<!o ~pobo, lugar onde toda
'ciericia átopa o seu berce. '

2.-

Non

esquenzan m-

cluit no plan ( ... ) abundante
bibliog:raf ía española pra que
os estudiantes de . galega ( coma ti) ennobrezan a sua ciencia enxebre. D_e an cursiños
(pra e~tranxeiros) <l.e inglés,
francés e italiarío,,de ah~mán_ e
de ruso. Os estudiantes pensarán así q_ué a sua ''fala é ainda
niais independente. · 3~- Poñari moitos curses
. de dialect_o loxía. Por ex. ·vários sobre o ,Atlas Lingüítico
Galego; dous ou tres,.~obte 'o'
léxico compost.,elano; tres ou
· catro, sobre as falas fronteirizas (bable, andaluz, valencia... no; etc.); . un, polo menos, so- ·
bre as peculiaridádes de
Amaíar E :<lespois outros sete
pu- o.ita ou mais, :nos ~que se
.estudien a fondo o testo das
falas (galego de Alemania, galega- de Londres, galego dé
Burgos, etc., ~tcJ .
4.-

Sementen · de cursiños

adu6iados con proxeccións de
diap9sitivas enxebre sobre o
queixo, _o viña do país, os mariscos (grandes) e outros próductos ga1egos (que todos habemos ·consumir.. Amén : E o ·
noso ideal). · Fagan degustaci6ns gr:atis.
. 5. - Que non falte un cur-

~o, ou tres, ou sete sobre a _

o pl~n (como os do JCE oµ os
da Xunta, tan efectivos eles
pra -concienciar á xente). ·Al- ·
guns . títulos: A apertura do
Parlamento galego, o afán galeguista dos empresarios nas
eleccións, "'a prensa galega no
Reino de Galicfa, etc. -Todos

verdadeira história de Galicia.
Por ex., que fixo Rºr esta te- rr~ el-rei sabio; ·c~mo unificaron e 'e_n grandeceron Galicia
os "Reyes Católicos" ... ástra.
chegar á ¡¡.ventura mais grande
que viron os séculos, a autonomía . autonómica que agora
gozamos ( co permiSo de u~tés).
·
~, Outro Jiia poñerei un cadro
sinóptico con asignaturas e
horarios, p0r c'ursos. Polo de
agora reciban uriha apretada
apreta.
COLZA
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· andancia a ·terra

. MAN. U.E~ HO~RTAS VILANOVA

O ·viaxe a Chaves
N~ , vrau pasa~o ·deica,. Chaves,
plaza -froñteiriza portuguesa, con
feiras .e mercados importantes. E_
supoñemos · que co seu contra~
bando. A cidad'e df' Chaves sempre estivo mo1 ligada a Galicia.
Seguramente que a súa ·vocación
comercial lle veñ~ da importante
colonia xudea. que alí froleceu
h.~ meioevo. Puxémonos e_n c¡¡.mifio na compaña da señora ·Lo- .
la de Coles, de Quiroga; e na dQ. ·
se~ fµlo Pepe, profesor de .Histo- -·
ria en Donostia e colabor~dor..
·<leste xorn~l.
Polo camiño a señora Lola iba
ma~avillándo'se· de ·c~Ti:to" ~llaha ·
dende o auto: de como estaban
as vides, do. x.eito de, dilt:ivaf os .
-hai out:to Alvarellos : per.to d~ ·
eidos', de como podía nJ:'edrár o .
.. Lal/n; ,_,a-~ a._crópolis ·, de Montemillo no curuto dun monte, de
rrei, Verín e entramos en Portucomo estaba terra sosticla con
-~ :.._g~l p<;>Ja Jrpntéira de Feces de
sÚcalcos, do castelo de Sandí~s
onde . dicen . que naceu -Inés de
. Ababé~.·· ~'ün bastan.Ce movimen~
Castro, raíña de Port1:1gal despóis
tA ..'Ü ~ptra~ en Portugal a senara
de morta. En.Xinzo
Lí~a pa.:,
Lo1á ,.asombrouse do coidadiño
ramos pra tomar unhos ca.foses e
. que estaba. _todp, tanto as casas
como-os_e.idos.· - "": : .
..
valeirar a· vexiga. No estable'cemento ollamos ··anuncios dunha
O nome romano de Chaves era
empresa de autQS, ofrecendo .viaAguae Flavia,-debido as súas ·auxes a diversos países europeos e
g~s· m~dicinale~, e foi obispado
na época romana e na sueva. En..:
do estado español: B~lxica,_ Ho· tramos póla ponte. romana de 18
landa, Suiza, Alemania, Francia,
' arcos,· sobor do río Tamega. SeBárcelona, Madrid e Bilbao ..Esta
_mellounos moita ponte pra tan
propaganda estab~; evide:n temenpouco río. Na-ponte había dous
te, dirixida ós emigrantes.
miliarios que nos chamaron moi:Deixamos atrás · Alvarellos

to_,._a at:ención; 1 As historias cantan que a cidad,e foi fundada ppr
Trajáno,,

a

efe·

1

·Andivemos polo recinto' feiial,
polos Jeardís públicos, polos co..mercios,. polas vellas rúas, A señora Lola mercou _roupa de ca. ma, col~has e alg_unhas chilindra.:.
das de cobre. Quedou abraiada
coa áb-undancia que había de todo.: O Pepe e servidor visitamos
algunhas librarías. Son cativas,
peqúenas e rnal surtidas. Merc'a-·
.m os o semanario local. Sentimos
-non lembrar o seu tiduo. Coidamos que fai referencia ó río Tamega . .Fíxonos kmbrar o seu ti-

duo. ~oidámos que··fai referencia
ó río :Tamega. Fíxonos~ evocar .
serñanariO,s que se-'·i:iran en -Ga,li-'
,da:· La. Vo·z de Ortigueifa, El He· r~tdo de Vivero :~perdón· polo de
Vivero mais seivídor non ten. a.
culpa- e Las .Riberás del Eo', de
R!bade_o . Dende o castelo, · que
foi dos Braga;nza -tiñan sona de
perguc~iros e pernicortos- óllase
a chaira que ci~gue á cidade e as
dobles murallas que a circundan,
. ben conservadas . .As novas edifi. ce-dóns .va~. deixaridcratrás ó ve~ iI.ó cinturón militar da plaza fortificada.
As rúas estreitas e comerciales
que ruben deica a Eirexa Cole_xia:ta están cheas dun1 ante~go e
misterioso engado. Non puid~
mos entrar ·na Colexata, románica e sobria. Sentirnos non ·con-·
.
'
temprar no seu interior o sartego
¡de Afonso Brag~nza:, filio natural
de Joao _L Na: fachada principal·
lémos, con' emoción, a lápida
adicada a lembranza de Idacio,
hispo de Aquae Flavia, é decir,
de Chaves, cando a invasión sueva, que él historiou apaixoadamente, cheo de arrepío como si
estivera comtemplando o fin do
mundo e non o remate dunha
época. O reino suevo é, pra nós
un ensaño. Unha brétema amada
e lonxana. Un paradiso perdido,
polo que saloucamos, presente
nos ·nosos matinares máis íntimos e fermosos.
Voltamos co coraz:ón, os olios
e a lembranza cheas dunha vaga
melanconía. Torna~os calqueira

, tan agre,
" d'ida por
cousa en V enn;
un .irradonal urb~ñism0. P~regri
namos ,.-:-como e de, abriga- a
acrópolis case sagra de -Monterrei. Percor:remos o que .queda en
· pe· do castelo .d os señores co.ndes.· Visitamos a eirexal onde ún ·
non se cansa nunca de_ contemprar o fermosísimo retabfo'.' de
pedra. Non puidemos me.nos que
lembrar que eiquí estivo a pririle4'a imprenta ,d e Galicia, que
houbo un importante colexo de
xesuitas e que .Tirso de Molino >
recolle.u , neste lugar, os datos
pra escribir unha das súas mello.res pezas teatrales: La gall~ga
Mari:Her.nánd.ez'L ..
A_ _n~sa aliada perdeuse, por
derradeira vez denantes .de prose·guir viaxe, n.a lonxanía do val,
· grande e ubérrimo. Sfo dúbida
ningunha o Val meirande de Galicia. Dende Montertei non sabemos que parte do Val é a galega
-Oü a portuguesa. Ternos ·que esforzarnos nioito pra poder imaxinar unha fronteira.
No máis fondo de nós van
fundidas, pra sempre, a gracia, a
altivez, o engado das torres de
homaxe dos castelos de Chaves e
de Monterrei. Oxe somentes·gardan lembranzas, que non é pouco.
A señora Lola, o Pepiño e servidor ternos que proietar outro
v¿p..xe a Portugal. Desexamos que
poida ser a.xijia. X:a veremos como se nos poñen as cousas. E como andamos de posibles que todo hai que decilo.
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·Lilo..s.lilainas co.Us·as dos nenos.
A marte.

do

Chanquete

Desde hai moito tempo andaba eu dándolle voltas a escreber .
algo sobordo programa "Verano
azul". Pero parecíame que o programa en cuestión non remataba
\.. por levar o interés dos e spectadores; parecíame . que os nenos
preferian ver "A masa'.' - onde ·
hai segunda · cadea-, parecíame
que a ninguén haberia de interesarlle un artigo sobor dun programa de televisión que a rtinguén-interesaba. E agora tesulta
que, morto "Chanquete", o derr~deiro episódio findado, a mes. ma televisión dedica un dos seus
informativos · a nos "informar~
. d~ que "Verano ·azul" é un gran- .
de éxito e un fenómeno °<fe' masas comparábel a "DaBas", pouco máis ou menos.
E pode que sexa certo, non
vou ser eu· quen lle qui~e raziÓrn
. aos_ informes de quen son .a ]n:.
formación . mesma, .os prndlll!l!to~res da inforuiación -rpor antonomasia. Por outra banda; O\S nn.:.
formadores sinalaban que ~ pro, grama fora un éxito máis ~a Es. pa,_ñ¡ meridional que non na sep- .
tentrional. Será por iso. A causa
ten a sua 19x-ica: "V~rano azul"
pret~nde ser reflexo da· rea11dade ·
social da Espiña de. hoxe ·e os
seús creadores' afirman que concebiron a. idea en xeral e as·histórias de cada epi.Sódio en particular co ·obxecto de preséntar os
problemas que se dan hoxe en
dia na sociedade d_p Estado E~paN. 179/ 00·5 AO 1'1' DE MARZ0/..1982

ñol; para exemplo ., e reflexión
· dos nenos a quen -vai dedicado
en princí pio . o progra~a. A
capt~ción do público viña :dada
polo feito de que este, en troques. d·o que sucede nas séries
americanas que ·predomina11 na. •
rrogra.m aición de TVE, viase
rd11exa.do nos protagonistas ·do ~
prográma., rapaces como eles, _
,con ]flT'o blemas como eles, nupha ·
· paJ i:s:a:~e semelfahte á das · suas '
próp:rrias vacadóns. E cl?-ro,
coma. os ''españoles septetrionais" ~ eñen problemas algo desemellantes . vividos en paisaiXeS ~
mén distintos; ·o mecanismo
identificador non deu o mesmo
. resultado que entre os meridio- .
nais, onde · a cousa. chegou até o
ponto que cando "Chanquete"
da fición _· momm o alcalde de
verdade d~ Nerja real mandou
poñer un crespón negro na bandeira do Axuntamento.

Nunca. tal ·se vira desde as _
"Crónicas de un pueblo" do
franquismo. A .reitérac.ión . de
tantos críticos e iÍitereSa.éios polo
fenómeno televisual no ·senso de
que a c9lonización d.e TVE polas
producións i~nquis requeria un
relanzamerito ~'d'a .pfü'duéióí:i au~
tóctona, se non se qtierfa que os
povos do estado español perde- '
· ran ·as próprias sinais de identida~
Q.e . e aínda o' recoñeci~ento . dos
arnbitos espácia.is - .p ara. moitos ·
espectaaores de'· TVE so'n mái~
recoñecíbeis cer:tas ruas de New
York ou San ,Francisco que as
das cidades de Barcelona, Bilbao,
Valencia bu Vigo-, é ·utilizada
na defensa destas proqucións.
Pero ·o que non se di {que a ex- ·
presa intención exemplificadora
<lestes programas non conduce a
reflexo artístico da realidade, senón a sustitución qesta por un .
modelo idealizado feito á imaxe

BIOSBARDOS
e semellanza da ideoloxia docreador do programa..
Oesde logo, "Verano azul"
nop é "Crónicas de un pueblo".
A distáncia que vai dunha a outra é a quevai do franquismo á
democrácia dós ucedeos. Agora
os "maos" xa non precisan ser
xente .que veñen de fóra para garantir a estabilidad.e idílica do
povo, como sucedía nas "crónicas'' franquistas. Agora o conflito pode ser interior : poden ser
os mesmos pais que non comprenden aos seus fillos: A{ nda
que o. vello modelo maniqueísta
segue a estar presente como no
episódio do enfrentamento entre
a urbanizadora e "Chanquete¡,;
os_ especuladores, chegados de
fóra outra vez, -consiguen enga. nar momentaneamente á xente
do povo., pero, ao remate, todos
lle darán a razón ao vello mari' ñ~rro. Este é a peza clave na
. ·mensaxe moralizadora de "Verano azul", xunto co contraponto
afectivo do persoaxe Xúlia. Estes, frente ao.s país reais; confli. tivos e . contr~ditó~ios co'mo xa
dixemos, restltuen a. imaxe ideal
dos · pais perfetos.' El, s'ereo 'sempre, sempre co consello axeitado
para cada situación·, que. nunca
falla cando se .lle ,precisa, que sabe ter autori:dacle sen ser autoritáric. Ela, que· pon as notas esté- .
· ticas da pintura e románticas da
candón, complemento da educación austera dos refráns dél, que
pon o sentimentalismo quente
onde rion pode chegar·a fria e.ducación sentimental do mariñeiro,
. que, muller en fin, porque dá

máis nos momentos difíceis, tamén terá as suas horas bancas nas
que deixará ver unha debilidade
que seria impensábel en "Chan·
quete!'.
cPor qué, entón, mataron a
"Chanquete"? Xustamente, porque neste "Verano" de leccións
de bons comportamentos para
xóvenes demócratas da centrodereita civilizada, o pai perfeito
é o pai morto. Porque calquer
modelo vivo, de carne e oso, de
todos os días, pódese afastar do
modelo e, en troques morto, fica·
xa fixo e inmodificábel. Porque,
derradeiramente, o pai que ensína a pescar, a amar ao mar, que
sabe comprender os xóvenes
amores, e que mesmo ensína tamén a odiar aos especuladores,
tiña que dar a lección suprema
ensinándonos a morrer.
Pero a re<i;lidade !1ºn está fe ita
de boas intención.s, ainda . que
Mercero faga todo o posíbél por
facernolo crér. Deixou que os
· seus xóvenes protagonistas, por .
se _poñer ao día, falaran palabras
"fortes" e mesmo se deran un b~~
co. A realidade como sempre,
vai moi por d~nte do . m~delo
moral, aínda ·q ue sexa.de centrodereita: mentras ·facia ~a película,
unha das rapazas nam~rouse ' dun
. ·cámara _do equ~po de televisión ;.r
Foise de casá e.hoxe vive, sen pasar pola vicaria, co seu namorado
de quen ten un fillo v É ~ como
. tantos cidadáns da sua edade, ·
' e.sd. ~en traballp apesar de levar
máis dun ano percurándoo. , .
Os veráns,sigual que os princi. pes, só son azuis .nos cantos.
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D(j_ !'ifvo GALEGO

Conc·urso de traballos
,- . ,,

·. 'b ··MÜSEO ' DO POVO GALEGO,
tendo ' pr~~dsto rea izar ·urit:ia camp9ña
«;:fe difusión ·do séu labor, partic::ularmenté .dlrixid~ á povoación escolar,
convoca un c'onc'urso para- a realizaci~n dun ca'rtel, segund9 as seguiñtes

VIGO

A Asociación Sócio-Pedagóxica
Galega ten convocados tres 'cursos para o final <leste mes a paraa
o vindeiro. Os cursiños teñen como dias de asisténcia o 27 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 Língu·a e Literatura Galega.
O horário é de 9 ás 2 da rnañá. O
précio son mil pesetas para os
non sócios da AS-PG. Os lugares
de' inscrición son a Libraria Nós,
a Lume e o centro de Sicopedagoxia infantil Ixolo.

Nas sás de arte da Caixa de ·
Aforras expoñen Segundo Hevia
Torres '(Arte), Buciños (esculturas, Exposicións) e Alfonso .Bartolomé (Anexa).
DIA 5. No· Auditório da CAV,
conferéncia do profesor Aranguren sobre "O papel da mocedade na tr:msformación social e
política".
VILAGARCIA
DIA 5. Sesión de cine-clube
ADEGA no auditório da CAV.
Proxectarase a película "Alambrista" .de Robert Young.

LUGO
DIA 5. Na libraria Biblos, ás 8
do serán, presentación do libro
de Maria Xosé Porteiro e Xo é
A. Perozo "Quén é quén no Parlamento Galego"_, coa preséncia
de Xan Soto, Francisco Campos
e os autores.

OURENSE
DIA 8. Conmemorando o Dia
da M uller Traballadora,-sesió.n de
cine-clube Padre Feixoo coa
proxección_de "O amor violado"
-da francesa Y. Bellon.
DIA 9. Sesión de asisténcia de
balde do mesmo cine-clube, ta- ..
mén na Casa da Cultura, pero ás
8 do serán, proxección de "Pie- pocket", de Robert Bresson.

DIA 10. No INEMF, debate sobre "Narrativa . e modelos culturais", dirixido por Luís Mariño e
coa preséncia de Paco Martín,
Méndez Ferrín e Nacho Taibo .

.

~

-

. :::.'._;-.: :-. ~Patrotina«lo . por ·A

NOSA TERRA.

_-":¡-:~~:~·~~s q~e o Entr~-~ o-.tf~po de treo~la darándulá, .non dei~

"x6u ·ae.ínasiado vagar -P¡Jª escreber porque os trabállos desta seirÍa~·

~', _n:á;. n9n fóron ~oí - abondó~~~-. Maria, de Cádiz· e Alfo~so qe Vigo,
.~

TEfY]A: 0 -MuséÓ do P.ovo ,Palego, un- .
ha empresa coiectiva dedjcada á in. vestigación, conservación, potencia:ción e divulgación ' do. património
cultural de Galiza. Dado q obxectivo - ~
de difusión e o ámbito no que prioritariamente vai ser distrlbuído o -cartel, valorarase especialmente o didac-tismO na representación da. realidade
c:Ío Museo.
· ;_ .
PARTICIPANTES : Prof_esionais ou
afeizoados do' deseño- e o grafismo, .
·de nacionalidade galega , :indi.Vidual
ou colectivamente. _
. ··
TECNICA: t..:\bre, ben ·· sexa pictórica, fotográfica, cÓla..xe ou mixta, cor
ou branca e negro.
NUMERO DE OBRAS: Cada pafticipante poderá · presentar unha ·ou
várias proP.stas.
·
FORMATO : .5 0 por 70
PRAZO DE PR ESENT ACION: Até
o 30 de abril do 1982. ·
ENVl.O: Por correo ao Museo do Povó Galego, Santo Domfñgo de ~bna
val 3, Santiago de Compostela ; ou
mediante · entrega directa no mesmo·
enderezo, en' horários de 10 a 13 e de
16 a 19 hora~, agás do!'T1i~gos _e .festivos.
PRESENT ACION: As obras, individua is ou colectivas, presentaransé· baixo o lema qüe figurará ao_ dorso das
mesmas, e adxuntando e.n- sobre pe'<::hado, sob 0 mesmo lema, ó nome e
enderezo do autor ou autores.
XURADO : O Museo do Povo Galega
nomeará tin xurádo ae calificación
de obras. o seu fallo, que será inapelábel. farase público atr_avés dos
meios de comunicación e aos premia. dos mediante telegrama, en calquera
' caso dentrQ do mes de maio do ·1 982.
PREMIOS : Prémio de 50~000 pesetas
O X~urado poderá conceder os accésit
ou mencións qu_e estime pertinent.es.
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Anduriñ_a M.~ Estévez Garrido

. _ ·

1 O an9s, El "Puerto de Santa Maria
-·Cádiz

· <.

Para ver:

DIA 6

DIA 10

Leirós na COR UÑA. Sárria e Monforte en LUGO.. Cea en OURENSE.
A Cañiza, Silleda e Redondela en
PONTEVE DRA.

Guísamo (Bergondo) na CORUÑA.
Páramo, Quiroga e Antas do Ulla,
en LUGO. Ribadávia, Taboadela e
A Gudiña en OURENSE.

DIA 7.

DIA 11

Abegondo e San Sadurniño na CORUÑA. Palas de Rei en LUGO. A
Rua, Viladevós e a capital en OURENSE. Vilagarcia en PONTEVEDRA.

Póvoa do Broullón en LUGO. Verin
en OURENSE. Gondomar e Moraña
en PONTEVEDRA.

DIA 12

Pontecarreira (Frades) e Teixeiro na
COR UÑA.. Sober, Beccerreá e na
Arzua, Cabanas e Padrón na CORU- capital en LUGO. Montederramo· e
~A. Castro de Ribeiras de Lea en Avión en OURENSE . . A Golada,
LUGO. O Bolo en OURENSE.
Mondariz, Cesures e Sela (Arbo) en .
DIA-9
PONTEVEDRA.
DIA 8

Curtis na -CORUÑA. Portomarin,
Incio, Lourenzá e Bóveda en LUGü. Vilar de Bárrio, Maside. e ·Entrimo en OURENSE. Guillarei e Covelo ~n PONTEVEDRA.

·.' *
.<

DIA 13.
Carral na CORUÑA. Bande e VÍana
en OURENSE. Arcade~ Salceda, Tomiño, Campolameiró e Forcarei en
PONTEVEDRA.
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Poucas novedades en Galiza eri
canto a estrenos se.refire; o acontecimento da semana é o estreno da última película de Carlos Saura, "DULCES HORAS", na Coruña. Saura,
sempre recomendábel, segue obsesionado pola reflexión do pasado e esta
película trata sabor .da vida dunha
persoa que considera que apartir de
certa edade a vida non ten grandes
alicientes e, xa que -logo, refúxiase no
seu pasado. - ·
"UN ROXO: 'DIVISION DE CHOQUE" (U.S.A. 1970), estreno en Ourense. A crítica sinala a última pel ícula de Samuel Fuyer como un interesante film de guerra e un gran espectáculd.:..
- ·
REPOSICIONS:.

"O ALAMO" dirixida por John
Wayne · en · 1960. Ferrol, · CiM Avenida. ·
·
"SEN NOVEDADE. NO FRENTE"
de L,ewis Milestone, 1930, na Coruña . .
Cine Gaya:
"POR OUEN DOBLAN AS CAMPAS" de Sam ,Wood. Ouren,se, cine
Mary: ·
"A ARBORE DÓ AFORCADO"
Santiago, cine A_veñida.
"NOSFERATLJ" de Werner Herzog;
reposición en Ourense. Volta o vampiro máis ~ománticq do cine aprqvei..
tando que o cine .de terror ,\lo Ita a estar de moda poi a man ·da televisión.

, UnS: '-nenos estaban moi alegres :PfJrque se lles acercaba unha. festa.
Isa festa era a do Entr.oiqo, entón eles" decidiron, cuns tráxes_que tiña
, un no .baul da ~ua casa, vestirse.
·
·un disfrazouse _de Vampiro, outro de Esquelete e outro de Pantas- · ·-m'tr. un · día fore-n:.buscá-lo leite _a casa dunha señora que lla vendiq a
eles. ~o caso é que sairon~.disfr,azados da casa, cada un co seu traxe, ó
chegar perto da casa da st;ñora·puxéronse as máscaras e entraron pola
porta da sua casa.
Cando a- señora ·os vfu· escomenzou a gritar d€i_pindó' hai meu deus
"" os espritos·malvados que aiguén me acuda!
Os nenas pensando que _d~trás deles- hqbt'a uns espritds sairon fux~~

.

.

.

Agora _a señora do.-Jeite cada festa do ENTROIDO de1.xa 'f:ln tazón
con leite pensando que aqueles espritos viñeran ,a roubarlle un pouco
de Z.eite:pra. tdma~.

- ¡

Alfonso Fernández Sampedro
/
7. 0 A - 12 anos.
Coléxio Balaídos.. Vigo.

Lembramos o tem~ da semana vindeira "OS MEUS .PAIS", e para a
próxima un tema que .coidamos e bastante <load~ de facer "CONTA_NOS ALGO DO ,LUGAR ONDE VIVES", qué aconteceu derradeirame~te, _qué cousas h;u por: ali, en definitiva, que nos fagades de cron~s. tas .d o voso lugar. Agardarrios os vosos trab.allos en "A NOSA TE, RRA" n0 Apartado _de. Correos J 371 _de Vigo.
.
E unha notiña :· .
Quixérnmos que os t~inas do concurso foran do voso iqterés, e po r
iso vos pedimos' que nos fagades suxeréncias sobordo que queredes escribir.
Deica logo amiguiños.

•

..

' \

Os nómeS dos lugafes

t

A - ALMUZARA

•

~·,

-

".
Moito chama a atención, o noin,e <leste · fluiu nos - idio~a~m~ánico_s qu'e falabañ os _. de Viana do Bole, no Santuário das ErmiComo fose, o caso é que as poucas oliveilugar ao pé · da carretera do Carballiño a
cristianos.
das e .no B~co d e Valdeorras; ali inda tirán . - ras que quedaron na nosa zona, úsanse, case exclusivamente para xuntar ás polas dos
Pontevedra, no concello de . Aboborás; paPo!s ben, a palabra "ALMAZARA" no
hoxe dos tales QlUÍño-s de aceitonas un .acei~
loureiros que se levan o Domingo de Ra·
tece· como se. en tempos pasados se estabÍe- . __ idioma árabe, quer.dicer "muíño d_e acéité".
te mo,i denso e forte_ que seica llo cámbian
. os mouros de Alm· anzor. su
·
·
· aos tratantes· por· ace1·te come.rc1·a1 r·"'fm· ado.
mos
para que "collan a bendición".
Cesen
aqul
Por
.
.
. ' ou "moa· de a,ce!tqnas" ;· na milla opinión ·
"'
No ano 1.190.-Xelmírez, o arcebispo de
posición esta, que é be11 contrária á histódaí pode vit , 0 . nome·do . no_so lug~r, : que.
Como lembranza dunha antiga abondánCompostela, obtivo de Alfonso VII a doaria, que nos explica como en Galiza a:s ~~n-~ ' norf é. únlg>,. ei:l. Galizá., i>ois hai outra 'aldea . · ~ia, Vígo ·conserva o .nome de "Cidade do
ción dunha terra en Talavera, co fin de ter
te$ musulmás noi:i chegaron a asentar de
galegá ~n S~ntá Com1'.a, ,pola parte
San-"" Olivo", árbore que figura no ·seu escudo.
aceite para alumear ao Apóstol no inverno,
· maneiraJixa, e en caso de viren por aqy.i ~e- _t~go, que ten; un .UQ_!Ile ' pare~ido; "ALMO- .· · Se .Pasamos a Po_rtugal, nas terras miñopois naquela temporada viñan tan poucos
·
, ·
tas, a ben: poucos quilómetros do Carballiria . de xeito espora.dico, nunha .daquelas .
"razzias"-.. .o u expedicións de castigo que fa- · ZARA"; co .Paso d<;> témp(), Iia ~al~ popu~ar .- í!o, .veremos ao país viciño inzado de oliveiromeiros a Santiago que non chegaba a cera
a . pronúncfa ·do "'a'-'. orixinal fíxose . n-o"
que levaban.
cian de candó. en vez por terra,s· cristiás. ·
nun ·~aso e 00 outro. ¡'O'".
~ ras, ¿por ·qué e cando desapareceron da· qui?; hai quen dí que houbo unha peste
.
Se a nosa teoria. é certa, velaí ternos, co¿A qué ven, pois, este nome d_e clara
Se cadr~, alguil .v~ciño da Almuzara poq~e as levou to·das pero as razóns últimas mo ao pé do Carballiño, houbo tempos nos
no médio das
P'rocedéncia árabe chantado
,
deria dar -razón s_e houbó no 11,l-gar un· tal .. · seguramente foron de orden económica e
que se producía aceite de oliva, o nome de
nosás t_erras?
muíño de aceite, pero . o máis probábd é
ádrninistrativa, xa daquela, o aceite era un
ALMUZARA é un bon testigo <liso, inestes
que xa non quede"'lllenioda,n.erigunha. ·- ·:: ,· cultivo político, pois, segundo conta a Entempos de aceites empezoñados, que ben
E ben sabido que _m oitas palabras que
Non obs·m nte,__ 001;1 é cousa disparataela o .ciclopédia Galega, no século XVII foi granos viria ter a man un aceite de confianza
.hai no · español--, no portugués e poi~ tanto
na Almuzara, ao pé da nosa casa.
no gal ego proceden do idioma dos mouros, · . supoñer que en tempos pasados .se cultiva-· vado o seu cultivo cun imposto, desta masen en Galiza as oliveiras con máis inte.nsinon en vao botaron na Península oitocenneira non resistiria a competéncia do aceite
CESAR VARE LA
dade; hoxe,: inda abpn_d an moito pola parte
español.
tos anos, e á forza, seu idioma tamén in~
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O .MlCROPROCESADOR
por Flip-flops (Multivibrado res)
controlen as secuéncias nas que
se realiza o programa.

A longa foi~a. aínda non leva, ·da a cabo polo home para controlar todas as funcións das má- .
quinas da sua creación, da .{Ilaheira máis _rentábel e eficaz; culmino-use coa chegada dese ,pequeno elemento multipatas, que
"
é. o Microprocesador.

.

Xeralmente os Microprocesadores xa veñen programados de
fábrica para as necesidades do
cliente que os e:pcarga, pero se se
quere, pódese variar o programa,
obtendo asi unha variedade de
aplicación s.

-

Hai uns anos, controlar o nio- .
·.tor e . as mú~tiplts máquina{ de
-;- poñamos por caso.:... un buque
petroleiro, necesit.a ba dunha série, de xente e mecanismos· espa-· .
Hados por tddo o 'barco, _-q ue vixil?-s~~ Q perfecto . d.e~énrolo: e~... -~
execución de cad-a unha das fon-'";
cións de abo~do "e·n ~ada: i~tre,
Agora desde·. ~mha ·pequeña·.cabína contrólanse todos os mecanismos de maneira-máis e{ica~ e ins.--tantánea: ·

A información, ou Programa,
gárdase na memória e informa ao
Microprocesador da función que
este debe realizar segun os dados
que reciba a través da ALU.
A capacidade de almacenamento da m.emoria mídese en
"Byts". Cada Byt ten oito
"Byts" e cada Bit é unha unidad e mínima de información que
se representa cun cero ou cun
un, xa que estes aparellos realizan as operacións no sistema binário.

Hoxe, a aparició_n no mer'cado
de calqu~r · tip.Q ·de .máquina ou~ ·
apa~ello ~lectrónico (télevisión.s,
máquinas fo~ográficas, ~mpllfica
dofes de Hl-FI, máqujnas fotocopiadoras, etc.5, <!-nÚncias~ coa
inclusión dun Microprpcesador.
Apontemos .. que a pesar . da
gran· difusión de que son obxecto; .existe unha pequena trabuca. xt: á fiora de distinguir_entre Microprocesádor e - Micro:ordena. · .dor : O primeiro é algo así como
- ·o ·corazón d·o segundo. O Mi"croprocesa:do~, ou Unidade de
·· Proceso Central' '(CPU), xunto
coa Memória, as unidades de_
-Entrada e Saída ·e os aparellos
r · - perf íricos, forman o Micro-ordenador.·
·
Acollido de maneira un tanto
distante, como algo extremada- .

mente cornplexo, o Micrnp~oce~ ·
·saaor, , ade.rnais ~e ser o elemento fuá.is moderno- da electrónica,.
tarrtén ~o de funcións menos co-.
ñeci:das, xa que ademais de que .
cada un t_e n as suas própria~ peculiaridades, a. sua verificación
non se pode facer polos fuétodos
dos demais elementos do ra'mo~' ·
De forma parecida a un circuito integrado, pero basando o
seu funcionamento na informa-

e

. ción que' se lle dá -non na colocación que ten no circuit_o,_.este
moderno compoñent~ dúns seis
milímetrÓs cuadrados de superfí. cíe por 0,2 de espesor, que inte.gra uns viíÍtecinco mil transistores e pretende chegar·
millón
( i), presenta a· ventaxa de poder
ser prograJP.ado _ para-' ·realizar as
fu_ncións que nós · desexamos
(operación~ ·ai;-itméticas, proceso
de datos, etc).

ªº

·Ás memórias poden ser de vários . tipos : RON (memória de só
lectu'ra) que poqen ser borradas
e programadas ás veces que se
queira. RAM, que se borran en
canto se apague ou cese o fluído
eléctrico do Micro-ordenador. A
EPROM, que basicamente .é como a ROM e a PROM ha que se
poqe cambiar o contido só unha ·
vez·,_son as principais.

Como se dixo, ofliicroprocesador é o -corázón do Mido-ordenador. Aquel, (o CPU), debe
considerarse dividido en duas
partes : A Unidade Aritmética e
.,. Por se a eficácia de que os Mi· Léxica (ALU) que manexa os
croprocesadores fan gala 1 fo se
dados_ que recebe, operándoos,
· pouca, agora xa. os ·hai ~un ,proben eri forma aritmética (suma _e .- . grama d~. auto anális€ dentro de
resta principai"me~te), ben ep
si mesmos, por s.e son eles os q"ue
forma lóxica (codificación biná.:'
fallan. '
ria); para que outra parte, os rexistros, formados b.asicamente
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