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"Máfia de taxistas 
( Páx. 5) _ 

·O campo galego obrigado 
1 a xogarse o seu futuro 

(Páx. 11) 

. Contactos para a formación 
dun novo grupo nacionalista 
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-desMENTIDOS , 
Caparrós nom • 

:Joi .expulsado· da G?~za · 
Em · dias pas8ados correrom 

rumores de que o governo ga-
. lego _ decidira, n un dos seµ~ úl

timos conselhos,"declarar "per
sona ' no.n'., g'rata" o jornalis,ta 
andaluz 'Luís Capar:rós, colaho
i'a.dor habitu'al de "La Voz de 

'Galicia", e comunicar-lhe que 
devia abandonar Galiza num 
prazo d~ 72 horas. 

A notícia até chegou a ser . 
transmitida, ao parecer como 
certa, por unha emissora num 
noticiário da manhá. E de f an
tes fidedignas soúbo-se que um 
grupo de trabalhadores de FE
NOSA -empresa onde tamén 
trabalha Caparrós- que· a es
cuitarom polo .rádio, decidi
rom imediatamente. o,:.;ganizar 
juntos umha marisc.ada · para 
celebrá-la-. · · 

Pero os meios informativos 
estám agora em condic;ons de 
desmentir . o boato, polo me
nos provisoriamente. Um por
tavoz oficioso do governo gale
ga comunicou aos correspon
dert t~s de imprensa, rádio e te
levisom que .o rumor difundi- · 
do "nom era exacto". 

Cando os jornalistas quixe
rom saber se isto significava 
qu~ havia um fundo de verda
de no a~unto, o portavoz go
vernamental advertiu., em lin
guaxe um tanto críptica, que 
para calquer decisom, por muí 
conveniente que pare~a, o go
verno galego tem que contar, 
antes .de mais., com que o seu 
ámbito de competéncias é por. 

. agora-limitado. ~ 
Algurn'. jornalísta perguntou · 

entom· se isto queria dizer que 
a expulsora de cidadaos estran
geiros nom se encontra ainda·~ · 
·entre as competértcias de que 
dispom o governo da Gáliza. O 

· porta.voz, sem afirmar nem ne
gar, respondeu que o alcanée -
exacto das competéncias do . 
, governo· galego nom está ainda 
bem delimitado, e que o gover
no soUcitou dos seus a~essores 

jurídicos umha resposta nítida 

so hre · eSté;l q uestom. 
'Outro . jornalista p~rguntou 

que motivos induzirom o go
verno galego a propor-se a po
sibilidade de tal medida com . 
respeito . a Caparrós. O porta,-. · 
voz . replicou que nom estava · 
capacitado para dar umha con
testac;om. 

U mha . veterana j ornalista 
sugeriu se seria o feito de que · 
Caparrós tive~e repetidamente . 
cantado os louvores de Franco 
cando aparecia polos veraos no 
Pac;o. de Meirás. E um corres
ponde.nte holandés lembrou o 
caso recente da expulsom dum · 
jornalista compatriota seu po
lo governo espanhol, e pergun
tou se ~ 'feito de Caparrós ter 
defendido 'esta medida na sua · . 
secc;om de "La. Vo~ de Gali
cia" era tida em conta agora 
polo governo galega. Pero o 

· portavoz limitÓ.µ-se a contestar 
a ambas perguntas com um se
co. "sem comentários". 

Um 'jornalista queria saber, 
se quic;á ·o governo galega 'to
mara em considerac;om a 
"constante atitude antigalega" 
de Caparrós; ao qual o porta
voz replicou que "nom se po
de julgar em termos tam taxa
tivos". 

A outro jornalista que per
guntava se o feito de.mover-se. 
Caparrós na área ideológica do r 

partido que· hoje governa em 
Galiza nom teria influído no 
sentido de adiar a de~isom de 
expulsá-lo, o portavoz re~pon
deu em tom .firme que. nom, 
que ''o governo galego nom se 
deixa engaiolar polos contí
nuos aduladores do poder vi
gente, seja o que for". "De res
to -adiu-, se 'O partido que 
boje governa em Galiza chegou 
a expulsar do seu seio a alguns 
militantes : galegas, nom se ve 
por que 'haveria de ser _mais 
condescendente, dado o caso, 
cos que -hom soro militantes 
nem galegas". 
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o D.IA DA MULLER . 
TR·ABA'=tLADORA · - . ' .. · 

O dia 1 nter·nacional da Muller 
Traballadora é unha data conme
morativa que se vai abrindo pa
so, aínda que' ,con dificuldades e 
sen a máis pequena axuda ofi
cial·, nos costumes da sociedade 
española. O recordo das 129 tra
balladoras en folga que perderon 
a .vida, o 8 de marzo de 1908, 
polo iricénaib provocado da fá
brica textil neoforquina na que 
·se ' tiñan pechado para esixir a 
xornada de dez horas, non só 

"rinde h.om.enaxe ás vítimás da-' 
quela brutal matanza senón que 
tamén simboliza unha longa lista 
de reivindicacións na que os pro
blemas xenéricos da condición 
femenina se dan cita cos especí
ficos da condición obre ira. 
(..) 

En calquera caso, a vella rei
vindicación a traballo igual, salá- . 
rio iglJéil, a loita contra outras 
formas de discriminación laboral 
-estabelecim-ento de categorias, 
oportunidade de ascenso ou' pro
moción, exclusión de pastos de 
responsabjlidade, etc.- e as esi
xéncias nádas de problemas de
rivados de maternidade e máis da 
c'riariza da prole siguen tendo 
ampla vixéncia no mundo do tra
ballo español. As mulleres dedi-

. cad~s ao s~rvíció doméstico por 
conta allea, designadas ca ofici
nesco eufemismo de empregadas 
do_ fogar, presentan un cadr6 rei
vindicativo diferenciado, aínda 
mais dramático pola indefensión 
a que as condea a o illamento no 
que desempeñari as suas pi~sta
cións laboráis. Os prexuícios d'1 
sociedadé española tan que non 
sexa dabondo unha simple modi
ficactón das leis e regulamentos, 
xa que as normas sempre poden 
ser bulradas, oreladas ou terxi
versadas por guen teñen ao seu 
cargo as decisións concretas nas 
fábricas, as oficinas, os depa~a
mentos da Administración Pú~ 
bl ica ou os comércios. Ao fin 

. e ao cabo, a discriminación da 
muller traballadora e un dos 
veículos que expresan as frustra-

cións, as inseguríd~des e .máis os 
te.mores de· q.uen ven , ámeilzados 
o.s grandes.-~ pequ.eflos priv.iléx,ios 
recebidos :pespe o b~_rce, gr~cias á 
sua · condición de macho. Seri' 
emba.rgo, .as leis, aínda qu~ ncm . 
sexan .unha concflción abundan
te, continuan sendo .un requisito 
que cumpre para cumplir eses 

- obxectivos, recoñecidos no ar
tículo 14 da Constitución de 
1979, que estabelece a igualdade 
de todos diante da leí e proibe 
calquera discriminación ,;por ra
zón de nascimentQ, raza, sexo, 
relixión, opinión ou calquer ou
tra condición ou circunstáncia 
persoal ou social". 

A loita feminista ten aínda no 
nosa país un longo camiño por 
diante, pero frente a quen suxi
ren ou propoñen -desde o in
terior mesmo do próprio movi
mento feminista- que os homes 
son os seus peores nem igos, ha
beria que dicer e repetir quepo
den se tamén os seus mellores 
aliados. O mesmo que un gran 
número de mulleres, por causas 
que non veñen ao caso, se aliña 
na concepción- e contribue acti
va ou pasivamente ao mantimen
to das opresións e máis das dis
criminacións, sexan legais ou de 
feito, tamén un gran número de 
homes son consCientes de que o 
exercício da liberdade e a con
figuración dunha nova convivén
~ia pasan poío estabelecimento 
dunha · sociedade na que a _non 
discriminacióñ sexa a base das 
relacións humanas. Un fermoso 
obxectivo e unha longa tarefa. 
Tanto máis longa canto máis tar
de se comece. 

N.º 1 10-3-82 

O espectáculo extravagante e ' 
bochornoso que acaban de ofre
cer ao país uns reos de xustícia 

militar, detidos hai un ano en 
flagante delito de rebelión, pode-

- .ria, se~ argumento. suficiente para 
pensar que estamos . vivi.ndo tér:n. 
pos sombr.ios e trastocados. Dun 
procesado cabe admirar o seu 

conceito de dignidade -non por 
necesidade coincidente co que 
COf"! ela manteñan OS seus XUlga. 
dores- e aínda a sua arrogáncia 
e_n defendela. Pero os señores 

procesados que impoñen condi
cións para sentar no mesote dos 
acusados demostraron soster tan 
menguada consideración do ho· 
nor como da disciplina. Parece- · 

ria que o primeiro non nace da 
adulación, e que o segundo non 
rexe para eles ao escabulirse das 
responsabilidades derivadas das 

suas accións -e esta é a impre
sión construída dia a dia pela 
leitura obxectiva das crónicas
quedaria patente que o hono; 
deixou de pertencerlles hai tem· 
po. En calquera caso, triste es
pectáculo é ver a uns xefes non 
asumir gallardamente ~como co
rresponde á sua profesión- as 
consecuéncias dos seus actos. 

Nunca mellor dita que o mundo 
enteiro viunos alzarse en armas, 
invadir o Parlamento, hum illar 
aos diputados, levar os tanques 

á rua e ocupar sítios púb licos, 
todo dentro da máis clásica des
crición das técnicas do golpe de 
estado. E sen embargo en lugar 

de aceitar con bizarria aquel fei
to, execrábel para a meirande 
parte do país, suponse máis que 
honrase para eles, escúdanse .en 
negacións máis próprias de asus
tados delincuentes comuns que 
de homes que fixeron do risco o 
obxectivo da sua vida. Teríamos 

que lembrarlles que durante cua
renta anos, cando eles eran os 

.'xuíces e utilizaban os tribunais 
militares para condear a obreiros 
en folga e a escrebidores polos 
seus libros, estes, lonxe de men
tir e de renegar das suas ideas, 
orgullecíanse delas e blandíanas 
contra dos seus xuíces. 

E, ademais, sentábanse no me· 
sote, a porta pechada, coa seg uri
dade de que ian ser condeados 
antes de escoitados . 

(. .. ) 

UNHA .·RADIO : CON MARCHA, 
CON·· GANCH~o 

CON IDEAS 

/' ~· 
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lvEN CONNOScol 
Estamoí, na Onda Media en 1.224 Kcs/S, 

~· e na Frecuencia Modulada en ·Bl,8 Mhz· -: ,, r. 
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O señor alcalde de A Guár
dia mentiunos cando dixo que 
as terras da Xunqueira de Sal
cidos eran de propriedade mu
nicipal desde tempos inmemo
riais. Mentiu a sabendas do 
que estaba a dicer. 

A realidade é que esas terras 
eran de domínio público e fo
ron calificadas como bens pró
prios polo axuntamento o dia 
18 de xaneiro de 1979, segun
do reza no Boletin Oficial da 
Província do dia 2 de febreiro 
de 1979. 

En concreto, a sua denomi
nación técnica é "Inventário 
de bens 37. Polz'gono 293. Par
cela 1401 . Fot. l 4-D-15 ABC" 
do Catastro da Riqueza Rústi
ca. 

OS PRIMEIROS PASOS 

O alcalde pedáneo de Cam
posancos levaba moito tempo 
intentando que pola sua parró
quia se montara un camping 
ou algo semellante, xa por re
matar co campismo salvaxe xa 
para conseguir inversións na 
sua aldea. Atrancos e máis 
atrancos deron ao traste co 
que ia ser unha boa inversión 
nunha zona aceitábel para a 
instalación da devandita caste 
de estabelecimento hosteleiro. _,., _ 

Non cabe dúbida que os in
tereses que axudaron á negati

. va do camping en Camposan-
. cos .foron os mesmos que leva. .. 
ron adiante o da Ribeira de 
Salcidos, axudados ·por unha 
corporación que na sua maior 
parte é herdeira da anterior 

, ' 
·_ amda coas mesmas persoas, 
como o alcalde ou "Lige:ro". 

O Plan Xeral de. Urba~ismo · 
da Guárdia encargouselle a 

· unha compañia ¡grie.ga!., con 
sucursal en Madrid: .Dossiades 
Ibérica. Pouco poden saber das 

· peculiaridad.es estes homes du-

- . BAC- -· -. IOBAL· 
, , . .. . -

... .. ~· ' -..... : ' 

'/-.,,'3 . I 1.J ., • ., • • 

Camping de Salcidos A .Guárdia 
" 

Terra de todos~~para ÍUls ·po,u~Qs 
U nha reserva ornitolóxica de primeira orde, a da Ribeira de Salcidos, dentro da Xunqueii-~ do 

Miño, xunqueira que abrangue toda a zona baixa do rio, pode -está a selÓ- ser destr_ozáda de se-
guir adiante coas obras do camping que ali queren montar. , 

E non hai só problemas coa ornitoloxia e a ecoloxia en xeral, xa que as terras, en prinCípio. son 
veciñais por máis que en 1979 o Axuntamento as declarara propriedade municipal e a·s indµíra ho 
seu in ven tário de bens. _ _ · 

.. Por outra banda, o Xurado Provincial de Montes en Man C~mun acordou o 18 de novembro do 
ano pasado comezar os trámites·de clasificad.ón dos do término municipal dé A Guárdia, incluíndo 
na parróquia de Salcidos a chamada Xunqueira, unha parte da illa Canosa e outra do Monte Torro., 
so.-Até o quince de marzo poden presentar, todos aqueles que se consideren interesados, os ·razona
mentos necesários .sobre o particular, xa para incidir na propriedade pública do lugar ou para reba-
tila. ~ 

-· 
Na primeira semana as obras xa co-
me_zaban a notarse. Pedras, zanxas. 
excavadoras, galpóns. Todo un cú
mulo de desfeitas privadas para . 
unha zona pública 

ping era a · reserva de. invernfa 
para páxaros que é· a Ribeira 
de Salcidos, que no momento 
de redacción era _ de domínio . 
dos parroquianas. 

A ECOLOXIA . 

O ·se1íor alcalde, Ratll Gon
zález . Puebla·, -declaro use a este 
periódico moi ecoloxista e di
xo que lle gastaba ler causas 
sobar c;liso. O_ sefior _ alcalde 
non' ten nen idea. . 

Fotos: Uris 

sea a ·xente en tempo.dos calo-. 
res, sen afectar ·nada á ecolo
xia. 

Mal sabe o ecólogq do señor 
·alcalde que as aves que van pa
rar á Ribeira de· Sal cid os des- . 
pois dun longo vó migratório 

· son de invernia, no'n. de aniña
mento, feito este que, en todo 
caso e para algunhas espécies, 
clase nas Gándaras de Budiño, 
baixando logo a. pescar ou a 
alimentarse ás ·proximidades 
da Illa Canosa e da Xunqueira 
toda. 

Caíñ,o Rotirír:¡uez 

comuns, cormoráns moñudos,
grandes, cercetas comuns,_ os
treiros, . volvepedras, anda-

. rrios, corre limos,-. chotlitos gri
ses, dourados e várias espéeies 
de gáivotas e pegas. · 

A realización .d unha cons
trución que daría albergue a 
2.500 persoas en momentos 
(primavera, outono) coinci
dentes coa preséncia das aves, 
seria moi perigosa pa~a elas. 

Por outra banda, . está o 
a~,unto .da . caz(\- ~n:n.trotada, que 

·- non é contro_l~da .nen é caza, 
·xa que se ben desde 1962 
(aproximadamente) se deQ~ria 
vixiar e 11on se ' fai (un garda 
para ,- 800.000 , metros cuadra
dos), tanto os portÚgueses cm
mo os galegas cazan ~.indiscri
minadamente no lugar. E máis 
que caza é unha desfeita _e:coló-
xi ca. 

.. .... - ~ ' _. 

OS INTERESES COMERCIAIS -
-

Ainda hai xente que di que 
. o camping vai traer prosperida-· 
de ecónómiéa e postas de tra
ballo para a parróquia e non 
falta tampouco quen fala "das 
posibilidades-de .. ligue.~!. :· ,, 

- ' ~ '; •,,; ·~ ~ 

A cegueira en canto ao -pfi
meiro, aos postas de traballo, 
non deixa de ser bastante gran-

- de. Un camping non ten, como 
moito, tnáis que catro meses 
de actividade. Un cámping á 
beira do rio, con -néboas, hu
midades e ·demáis, tres ao má
ximo. 

Por tanto, mal pode viver a . 
parróquia de 20 ou 30 postas 
de traballo mal pagados (e se 
non, ao tempo) por tres meses. 

O segundo aspecto é o deni
grante da cuestión. . 

Par& mellor ver todo, irnos 
coa história do asunto, que é a 

nha-_compañia que foi ao tacho 
desp,,ois, po( {alt.a , d~. pago de 
vários .,,.. áxúnfarrtentos. -Neste 
Plan, os ~'técnicos" dixeron · 
q u~ o ~ m~llor lµgé!r pá'ra ó ~am-

Dixo que o que se pretendfa 
era -legalizar o que xa _fai moita 
xente no verán, acampando 
salví!xemente e que por aque-

Neste 1.1.!gares invernan espé· história· duns intereses c'omer-
cies como as garzas reais, aQ.á- _ciais determinados. -Os pasos 
des reais, porróns moñudos, cofnezaron hai catro anos e de

. N. 180/ DO l2AO 18 DE MARZO/ 1982 
.. les lugar~s pasan coches e pa-
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.. Velai duas mostra~ dos vertidos incontrolados de basuras na zona de Ribeira e da Xunqueira de Salcic;los. 

(Ven da páxina anterior) vinculado ao Camping Samil A inversión, segundo algu-
tras andiveron os mesmós pro- como proprietário e que ofre- nhas fontes, seria da orde dos 
rúototes que_ o Camping Samil, ce 1.515.0.00 pesetas anuais 145 millóns de pésetas, e habe-
que ultimamente tanto proble- cor:no canon e u~uf~uto por 50 ria instalacións- de cafeteria, 
ma tivo co Axuntamento de. anos. o seguinte somentes restau:rante, discoteca, super-
Vig~ .. ,, : · ofertaba 200.000. pesetas, co mercado, zona . verde e ·cívica, 
· O 'Oia 26 de xuño de· iss1 · mesmo tempo de explota~ión. piscinª- e zona deportiva. Todo 

(hai 1nove meses) aprobábase, No pleno do 28 de decem- isto para unhas 2.500 persoas 
polo -pleno da Corporación da bro, diados Inocentes, apróba- · . ou dito doutro xeito un~ 
Guárdia o pliego de condicións se o ditamen da comisión e xa 1.000 automóveis aproxi~ada-
da concesión e explotación, e . o camping ten todas as beridi- mente. ·· -
sae Pl.!hlicado no BOP no mes d6ns legais para ir adiante. . 
de ;xullo e máis o 22 de agós~ Do que non t~mos constán.:: COLAPSAR A VILA 

to. No BOE sae o un de setem- cia é. de que o señor Pino Vi-
bro. . , .. . cente solicitara a preceptiva li-
~ 19 de novembro de~1den céncia <Je ·obras, necesária p9r 

a qu~n darUe a oportumdade moito que o Axuntamento lle 
de dispor de 117 .000 metros concedera o usufruto da Ri-
cua~rados públicos no muni- beira de Salcidos. En fin, que 
cfp10 e acordan darllos a Xan se esta faltara todas as obras 
Xosé Pino Vicente, de Vigo ~erian ilegais: ' 

A Guárdia ten, aproxhnada
mente, ·uns - 9.5DO habitantes 
que en - veráÍl . -súben até . os 
f4.000 aproximadamente, ou 
quizais -menos. Cos novas do 
camping da Ribeira, duplica
ríase a povoación. 

Tamen ten a vila da desem
bocadura do miño un parque 
automovilístico duns 2.300 
coches que se con vertirian en 
4.000 no veran, cantidade im
posíbel de aturar pola confi
guración das ruas da vila. E 
non contemos o aluvión que 
arrastra, por outros motivos, a 
duplicación da povoación "po
lo veraneo". 

Os veciños da parróquia de 
Salcidos non están dispostos a 
ficar sen os seus camiños de 
paso "inmemoriais", nen sen o 
aproveitamento de limos, xun
cos, pastos do gando, tende
deiros da herba, recollida de 
argazos e are a en peq uenas 
cantidades para usos domésti
cos que· na Ribeira se ven le-

AS CERAMICASDO ~--
TRO@E AS -DE SARGAi 
DELOS 3f ESTAN·FEITAS 
CON TERRAS GALEGA§ 
AS IDEAS E A GIEN.CIA 

:: ·QUE l:LES PR©PQRGICli ~ 
NA .O .. LABORATOBIO. DE .··. 
FORMAS DE GALICIA O 
·E O SEMINARIO DE ES 
T:UD()S :CERAMICC)S ~ 

l. 
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Fotos: Caiño Rodrfguez 

vando a cabo desde sempre. 

Agora eses terreas que o a}. 

calde, cun descoñecimento to
tal do seu pavo chamou "For
no do Duque" e que son "A 
Ribeira" van parar ás mans 
dos especuladores. 

Atrás fica a denegación do 
município do Rosal para insta
lar o camping. Nalgures tiñan 
que topar unha corporación 
que se plegara aos seus intere
ses. Intereses que chega, se
gundo alguns veciños, á previ
sión de facer unha ponte de 
bidóns entre a Ribeira e o 
Camping para que "los señores 
turistas vean los pájaros". 

x.c. 
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A Coruña 

Máfia de taxistas 
"¿Cánto· queres ·gañar, e en

cargas!~. de mata~ <?U _envene-__ 

0'ar ao basco?". Estas palabras 
foron pronunciadas o dia ca
torce de febreiro ás 19,30 ho
ras polos proprietarios dos Ta
xis 408 .e 413, Ramos Vilariño 
e Pérez Villamor, segundo de
núncia presentada polo aboga
do Miguel Estévez na comisa
ria de policia por proposición 
de asesinato, denúncia que vai 
acompañada dunha declara
ción firmada por Manuel Ta
boada Paz, taxista ao que, pre
suntamente, lle fixeron dita 
proposición. 

Pero se esta presunta propo
sición de asesinato de Antón 
Grande Núñez, "o Basco", é a 
primeira vez que sae a luz, non 
é asi con outras coaccións, 
ameazas e até malleiras. 

Hai tamén algun tempo An
tón Grande Núñez recebiu 
·unha malleira propinada por 
tres proprietários taxistas, se-

. gundo denúncia presentada no 
xulgado. 

Os feitos ocorriron presun
tamente asi: sobre as doce da 
noite montaron tres autopa
tronos taxistas no coche con 
licéncia de taxi 249, conduci
do por Antón Grande, canelo 
este circulaba pola praza de 
Vigo. Despois de ser golpeado 
logrou conducir o coche até a 
comisaria, pero os implicados 
déronse á fuga. 

Mais ou menos polas mes
mas datas, os taxistas patronos 
Pacios Seijas e Porto Carbaja
res non deixaron cargar ao ta
xi 249, conducido tamén polo 
"b " p t d d , . asco . resen a a enuncia, 
os dous proprietarios en cues
tión foron condeados polo 
xulgado. ' 

ASALARIADOS CONTRA 
AUTOPATRONOS . 

Todo este conflito ven ·xe
nerado polo enfrentamento 
entre autopatronos do taxi e 
asalariados. Mentras os segun
dos reclaman máis licéncias, os 
primeiros opóñense a esta pre
tensión alegando que ainda 
non dan vivido os taxistas que 
hai hoxe. 

Os asalariados están agrupa
dos na Asociación de Asalaria
dos do Taxi que leva loitando 
pola . adxudicación das cin
cuenta licéncias concedidas no 
ano 76 polo que, "directiva 
que entra, · directiva que se 
queima", segundo nos din os 

. representantes dos asalariados. 

Dai pode vir os problemas 
que ten Antonio Grande, se
cretário da asociación e persoa 
que se distingue na loita polas 
licéncias. Pero non é o único. 

-

Os taxistas asalariados éncei-rár~nse o venres á htáñá' no Ax~nJa.ruent<)' ·da Coruña, -~;riÚu.d~ie' ~Pri~éirámente estes taxistas 
nésta actitude até o sábadó ao: mediodia,- en que despois dunha·, conversa có Al~alde,:°pcifie'n.te de esta-füm afiliados a CC.00., lo-

. -servú:fos,- Góñjalez. Laxe, Tñxeriieiio-·xere oon egochrdo -de-·equipaínentt>,-··-cr,-tax;ista-- pr-oprietário--- - ge pásái:-on_se ra·OOT_,;, .... ~u.g....CG - .· 
Manuel Caínzo, asi como Enrique Carr_eira ~ sé c;hegou a un princípio-de·acotdo: · · ~ · ... _" --~-~- "-- , _··: -mJ.soións-! non fapia· nafl,a:', ~ín-~ 

Para próximas datas Ceñen previsto nov~s · acc~óns ~om<:l concentradóris en Marni' Pita .. Taméil - dWqu-é hai quen di que foi .Pa:-
pretenden que se celebre un plt:;no, extr~ojiJinário .-.ói;i~e ~~~ 't_rate ,da adxudicacióri das cincuenta li- ra que· lle arreglasen os pro ble- ~ 
céncias concedidas no ano 7 6. . . . ;r, . .' _, . · ... • ' • . • mas os ~~do . PSOE_:,_ . e,~ agora, -

Pero se o problema das licéncias 'e o ·detonante, por detrás, no mündo do taxi coruñés móvense marcháronse tamén _da UGT, -" 
estrañas máfias chegando ás ameazas de malleiráS. e até a presuntas compras para matar a persoas. diánte da postura pasiva desta 

' . ""-~º : r¡ vt: c.n 

fi-1! ele] . ~~ . de Fcbrero-í.¿ ll~vé a. fA< r~;.a,Ja- . efe _t;ú1 J¿-· 

~.¿c.. D1.v:rrei. Pe»Tc;ra~ e.en e} ~/;;i.il$ ~ CJl'e /ta.,.ba¡o y _ c.~ ~o.ru:/c l~· la 

~i-::iti1 40~ _y t¡J:, ., rne /l;..raoril't. · a.. 4lt lado y"' to."tua..f,,.. ~1i't€.· me 

d:Jer-on.. : p; ~;r,lo 'lvie~ ,~lviar y 1e- · rtn¡a~M c/e tr-ia.f-ar o _ tri~ 

r-reria.r a.1 va.4c.o. 41 Sr. An.ión:ic Grtvzd¿ Mr;:;.e.;z,? P;Je,, y ~ nt> . a. 

ca.m.1".G .is ó 5Ó l.·ct!n.UM , <ti.e . n1n0Trfn rzO:S · err.c.a.r~a.rn.&7 c-ÚI i;l'c 

~nJj a.n •. o/~ c.orl1eiti rrt.~ Aerio1rt ~l'f.fé, : • yo tt~ ~ºY rt i:nA .;,. tnJ."nu' . 

,.,_.J •. Y ~fnrtO fo c1:cho oi... pe j-,·,¡érr oJd i~k,.V.u:tcÍtJ 

central. 

AS DISCREPANCIAS
DOS AUTOTAXIS 

~. Pola -sua. banda ·a Asociación · 
Local de- AUtotaxis' fixo p"úbli
ca unha nota na que mani:{esta 
que os asal~riad os x~ ~e9,e.~Jrmf 
np· 7,6 a ~ua· p·arte "éorrespon
d~nte _ gas licéncias, que máis 
.tarde, en diversas reunións co 
Gobernador Ci_vil , ~.qu.~dár~n 
pendj~ntes . a""· sua . execución 
- os · asalariádos pedian que as 
cincuenta licéncllis foron ínte
gras ·para eles, os auto patro
nos, dician que Hes corréspon
dian, xa que cando a conce
_sión aínda· non estaba .vixente 
a lei do · 79-, até' que Coruna 
necesitase novas licéncias. Es
tes acordos, din na nota, foron 
recurridos no seu dia e están 
pendientes do ditame xudicial. 

Din que o despido de Antón 
Grande ·se debe ás ameazas 

- <leste, e califican aos asalaria
dos de egoístas, que non dei
xan de pedir licéncias para 
eles, esquecendo aos seus _com
pañeiros. 

LICENCIAS A CINCO MILLONS 
. . -

..,, >.~-;¡' A. e ci~~º millóns de pesetas 
estanse pagando as licéncias de 

_ taxis <;la Coruña, no mercado 
l.,_ ______ _ __: _ ___;_ _____ ~ __ ___:_...:....:...: _ ___,_:;_ __ ~.;..._-----....,,..,,,.,,,..,.-.;,..~....:..,.-.--~,_.-,-;;.._ ......... _ .;.....¡..., _ _.··~'·'~· clandestino, segundo afirma- . 

~ - :_~-~jf villar ·cións d.os asalariados quen ma-

AMUXICA FINAL 

Pero a chispa que prendeu o 
lume que levou aos últimos_ 
acontecimentos, entre os que 
se encontra o encerro, foi o 

. despido de Antón Grande polo 
autopatrono ~ue o contratara. 
O despido produciuse dous 
dias despois de contra talo,. xa . 
que.levaba seis meses n~ paro. 

Segund9. recoñeceu Man.uel_ 
Cainzo; o proprietario do tax!, 

-~ na reunión do Axuntamento «r 
. d~~pi o ·prod.uciuse por pre-. 
sións da ex~cutiva dos patro
nos. ~ 'Non me -quedóu outro 
remedio", afirmo u, 

UNHA LONGA HISTORIA 

- nifestan tamén que A Coruña 
· ~ · · ... , :>·"'..:- · · · ,·necesita ·máis taxis, xa que se 

<lose cíncuenta e ~continuando 
.• retidas até hoxe as ·outras cin- . 

cuenta, que van ser o cabal9 

· ;- En $egundcr lúgai..,e $:tá~ pre':.. era · imha necesidade no 76 
_si-On- dos · ,áutopatrop.O's ( para· .. ináis o serán agora. Critican 
que non se concedan asJ icén-

· de batalla dqs taxistas a.salaria
dos, sobre tpdo en momentos 
como este en que están no pa
'ro dez destas persoas cun4a 
média de nove anos d~ serví,, 

asimesmo o proxecto do Sr. 
cias. Estes formarian;segundo · Monteoliva, xefe do negociado 
os · asalariado&, "un {>únquer, de equipélmento, que no seten-
implantando eles a ditadura ". ta e seis informaba favorabel-

cio. -~ · 
_l~T~ USJ S_MO 

Segundó:'· \}s .. a~affadós, . i{'.·~- ... Segu.fld~ •tJSb)tsalarj ado"$ nen e:~. 
,,. · · · 'S · ' --- 'se cumple ·-o artigo Hl do·regu-

n_o.n "' entrega_ ~aesta:s --.licéncias ,_· 1 ; . "' al .·:.:i ·-
'débese esefrt ialmente a ' duas · amente .nacmn. "A ttlOO amOJ; · 
causas::· 3- "( {5· . --?5., • . ,_., ___ :,que proíbe o pluriemprego. 

Prir~ie,ir~~e~te .. a modifica-"' !'.'." Asi ~,existen .como · ta~istas 
, asalariados dous Güárdias Ci

ción do regulamento do 64 no 
- que o. 60 por cento das novas vís, dous Policias Munícipais, 

·un Guárdia Civil retirado, un 
licéncias_ irian para os asalaria-
dos, o vinte por cento para os empregado do cemitério, un 
patronos e o virite restante pa- empregado. de M~gefesa 'e dous 

mente a ampliación en cen li
·cénciá·s e agora di que non son 
nécesárias. Din que no seu·pro
xecto hai numerosas irregulari-. 
d~des có.mo a de dicer que San 
Sebastián ten trescentos mil 
habitantes cando non chega 
aos dousc~ntos mil. Afirman 
tam:én que A Coruña é unha 
·das cidades que menos taxis 
ten por habitante . . 

ra adxudicación do Axunta- ' de Ferogasa. - .. " 
Na C~ruña ~x~te?- nestes mento . . Ó novo regulamento Piden o estrito cumplimen-

~ome.ntos 400 licencias . de_ ta- . feíto no 79 otórgalle integra- {.~ to deste régulamento a:o mes
x1s, .. ·e trabaUando ~60 ashl~- ~:-_., mente ~as novas licéncias aos ~-- ma· tempo que se qu~ixan da 
~iadós ~ue des~e hai t~rpPP v!- ~ · , asalariados. , Asi, segundo estes, · postura , do ' Axuntamento e 

Agora, despois da reunión, . 
as causas parece ·que poden 
arranxarse; polo menos xa se 
van tomar medidas, como a 
dun dia de descanso semanal. 
En ·canto ás cincuenta licén
cias; será o pl~no quen. terá 
que pronunciarse, pero non vai 
ser fácil, polo que ·parece hai >

moitos· intereses en xogo. 

nero.n reclamando 0 acceso as ao Axuntamento "non lle teria sobre todo dos partidos ~'co-
licéncias. nengunha rendabilidade a con- mo o PSOE, aoque pertence o 

O vintedous de decembro cesión de licéncia.s xa que eles poñente de servícios, Sr. Laxe, 
do ano 76 acórdase a .amplia- non poden facer · chanchullos que din que defenden ao tra~ 
ción de ceri licéncias, entregán- como estaban acostumados ". · bailador e non fan nada". A EY RE 
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OPINIOlf 
Temas da n~ terra 

O movimento· 
· obreiro galego 

Lembrando a Amador Rei e [aniel Niebla 
. {--10-111-1972) 

A conciéncia de clase que o proletariado industrial galega mani
festou no 1972 solprendeu aos emp.resários, ás autor.idades civís e 
aos comentaristas sociais estranxeiros . . Af, T~iunfo, entón semaná
rio de Madrid, quixo .patentizar a sua admiración _do movimento. 
obreiro galego e o seu rexeitamento tanto do autoritarismo empre-· 
sarial como das medidas policiais do Estado. 

A 10 anos de distáncia a fecundidade das folgas labora1s ·do 72 é 
inda máis · constatábel. No. Ferro! caíron, nunha manifestación pa
cífica dos traballadores, abatidos polas balas, [aniel Niebla e ·Ama
dor Rei Obreiros de militáncia notória. En Vigo toda a cidade con
templo~ cómo as forzas represivas copaban ruas e prazas, n.u~ i~
tento de amordazar aos obreiros que sucesivamente foron re1vind1-
cando os seus direitos en íarréras, Citroen etc~ A solidaridade foi 
en toda Galiza m~siva . As loitas do proletariado foron asumidas, va
loradas e, sucesivamente, orientadas cara a formación de sindiCatos 
e partidos políticos. , 

O fruto, xa. madurecido, máis notório é a criación do sindicalis
mo galega. Por fin os obreiros decatáronse que só é posíbel a soli
daridade internacional nunha autoorganización nacional; por fin os 
obreiros gálegos comezaron a tomar concién_cia clara de que a c~
munidade nacional é o marco necesário da loita de clases e ~ cam1-
ño do cámbio de sociedade. Os estados son máis efímeros que as 
nacións. Os estados representan o instrumento do domínio da cla
se, as nacións expresan a sobera_nia; as nacións, dirixidas pofas cla
ses popula res son a vangarda da instauración dunha sociedade sen 
clases· son a superación do capitalismo. 

Podemos, pois~ considerar as loitas proletárias do 72 como a ori
xe decisiva da nacionalización do movimento obreiro. Pero arrincan 
dal i inda máis suxeréncias. Os sindicatos só aguiHoan a conciéncia 
o brei ra cando asumen o valor das asambleas como espácio normal 
de debate, decisións e responsabilidade . . O sindicato está para o pro
let ariado e non este para o sindicato. Manexar, dar de lado ou esca
motear a información e os debates asambleários é impedir o avance 
da conc iéncia de clase do proletariado. . , 

O movimento obreiro precisa de formación política, como ·preci
sa de partidos políticos. E historicamente comprobábel que nunca
os part idos burgueses foron capaces de levar adiante as reivindica
cións do proletariado; acabaron por traicionar todas as promesas 
eleitorais que lles ofreceron. E igualmente certo que os partidos 
centralistas son incapaces de respaldar os direitos nacionais dos tra
balladores. Un sindicalismo fidel ás leicións das folgas do 1972 non 
debe esquecer esa evidéncia, a organización própria dos traballado
res galegas é a canle eficaz para o . progreso, a liberdade e a paz de 
Gal iza. 

Cigamos por último que a proba do 72 convidou a_os obreiros a 
desconfiar das concesións da burguesía para unha colaboración en 
pactos, partipacións en organismos otorgados e utilizac~óns de insti
tucións coa esperanza de cambialas desde dentro. Só un sindicalis
mo de clase que se mantén lonxe do amarelismo e se apoia na .movi
lización popular fai avanzar as conquistas dos traballadores .. As rei
vindicacións laborais deben ir parellas coa concienciación política 
da reivindicación do poder popular. 

- . 
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cartas 
PROTESTA DA UTEG 

O pasado dia 12 de Xaneiro, a 
UTEG-INTG dirixeuse ao 1 lmo. Sr. 
Director de Persoal do Ministério de 
Educación e Ciéncia para solicitar a 
sua participación nas· conversas que 
o M EC está a realizar con certas 
organizacións pro:fesionais e sindi
cais sobre temas de tanta importán
cia como as eleicións sindicais, o 
Decreto de Retribucións comple
mentárias, etc ... 

A petición facíase en báse a que 
a 1 NTG -sindicato no que está in
tegrada a UTEG- acadou nas últi
mas eleieións. sin8icais a porcenta
xe esixida para estar presente en to
dos os organismos e negociacións a 
nivel es~atal. 

Unicamente despois de moito in
sistir por carta e telefoni~a-mente, o 
MEC respostou negando a nosa pre
séncia, argumentam;Jo que xa foran 
recebidas todas as organizacións 
~ ·representativas" a ·nivel estatal .. 

Piante deste feíto, a UTEG-
1 N TG, - quere denunciar esta nega-

' tiva do MÉC a recebirnos, por con
sider~la . unha enorme - arbitrarieda
de, xa que por unha banda, como 
queda dito, a INTG ten represen
tación en todos os organismos of i
ciais e como UTEG ternos suf icien
te demóstrado nos últimos anos ser 
o Sindicato máis representativo no 
ensino a nivel galega. 

Sen embargo, esta actuación 
do MEC -inda que inadmisíbel
non resulta para nós solprendente, 
se ternos ·en conta que-a nosa mar
xinación débese á nosa práctica diá
ria e coererite de oposición á políti
ca educativa do MEC e de defensa 
clara dos intereses dos traballadores 
do sector. E por outra banda, a que 
as organizacións escollidas como re
presentativas -do profesorado, son· 
precisamente aquelas que non cues
tionan para nada esa política educa
tiva, e sistematicamente veñen pac
tando e venciendo aos traballadores 
do ensino con acordos e componen
dás totalmente contrári0s aos seus 
intereses (como último exemplo, 
ternos o acordo sobre o Decreto de 
Retribucións complemehtárias fir- . 
mado entre o MEC e. os sindicatos 
CC.00. · e UCSTE, e as organiza
cións profeionais ANPE e FESPE). 

UNION DOS TRABALLADORES 
DO ENSINO DE GALIZA 

I.N.T.G. 

NEMIGOS POR LL 
OU POR LH? 

Eu non son dos que din que a 
normativización é un problema que 
hai que deixar par~ o 2004. A nor
mativ_ización merece investigacións 
e esforzos. Agora ben, este tema, se 
pasa a un primeiro plano, pode 
ocultar outros probJemas máis gra
ves da .nosa língua -como é a nor
malización -e a represión lingüísti
ca-, pode frear o interés_polo gale
ga_ en certos sectores da nosa po-

- voación e pode criar fronteiras en- . 
. t~e ·compañeiros, entre militantes 

nacionalistas. E un exemplo disto 
último é o enfrentamento que des
de hai tempo manteñen José _Ra
món _Rodríguez Fernández e Dario 
Xohán Cabana, aínda que nunca 
pensei que chegara a ler cartas co
mo a que o primeiro publica no n.0 

178 de A.N.T. Nela o s~. José Ra
món di que "Dario é un ilustrísimo 
.escrebidor de maos poemas" e ade-
mais lémbranos as loubanzas do 

poechairego a Fr"anco, causa que xa 
sabíamos desde hai tempo. Eu, que 
non comparto esa teima .anti-reinte-

. gracionista do D~rio e certas cues
tións políticas que el def~nde, que
ro dicer aquí que ó escritor de Roás 
non é en absoluto un "escrebidor 
de maos poemas", nen seria iso 
-aínda que fose certo- un argu
.:nento para criticar as suas teses lin
güísticas e para defender o reinte
gracionismo. Dario Xohán Cabana é 
un excelente poeta, un literato que 
demostrou que se pode facer poesia 
de gran valor estético inda que o· te
rna sexa patriótico e revolucionário . 
Non merecía, xa que lago, eses 
"elóxios" e menos dunha persoa 
comprometida coa loita por unha 
Galiza soberana e popular. E real
mente triste que por 11 ou por lh 
dous homes 'nacionalistas s·e leven 
como o can e o gato. 

Dario Xonán, que para min está 
entre os tres mellares poetas que 
·surxiron do 1970 para acá, tamén 
debe pensar mellar no que di, po is 
non comprendo eu por qué o eco
nomista López-Suevos non pode 
opinar de cuestións lingüísticas e el, 
que tampouco é lingüista ou filólo
go, si pode facelo. En fin, a ver se 
as polémicas e os debates sobor des
tes . temas se fan con máis rigor e 
con m.áis seriedade. 

Unha paerta nacionalista. 

MANUEL LOPEZ FOXO 

O XU LGAIViENTO 
DOS NACIONALISTAS 

O próximo día 30, celebraras.e na 
Audiéncia Nacional (de Espafia), en 
Madrid, a vista oral do xulgamento 
contra os 14 nacionalistas galegas 
que foran detidos nas datas inme
diatas ao 1.0 de Setembro de 1980. 

Seis deles: Antón Arias Curto, 
Xosé Cide Cabido, Francisco Ata
nes Gomez, Edelmiro Dominguez 

· Dapena, A,rturo Estevez Rodríguez 
e Xosé L. Neto Pereira, todos eles 
membros de GALICIA CEIBE 
(OLN), permanecen presos. 

Os abogados defensores son: 
Ventura Pérez Mariño, Nemésio 
Barxa Alvarez, Fernando Salas Vaz
quez, Joaquín Ruiz-Gimenez Cor
tés, Barja de Ouiroga e Modesto 
Barcia. 

A petición fiscal, absolutamente 
esaxerada, é significativa dun inten
to de escarmentar ao povo galega, 

- na cabeza destes militantes do na
cionalismo de esquerdas. O fiscal 
solicita un total de 182 anos de ca
dea. 

As Xuntas Galegas p9la Amnis
tia, que veñen realizando unha cam
paña de solidaridade e apoio a estes 
nacionalistas, tan un chamamento 
aos partidos poi íticos, centra is sin
. di ca is, organiíacións populares, a 
todo o pavo, a po~icioriarn~ p9blica
mente, reclamando a lipertade in
mediata dos nacionalistas presos e o 
sobreseimento da causa 76/80. 

Xuntas Galegas pola Amnistía 
Xu.G·.A. 

MANUEL CRUZ CABALEIRO 
en folga de fame, 
na. Modelo de Barcelona. 

Ante a folga de fame que 'está le
vando _a cabo Manuel Cruz Cabalei- -
ro, membro da organización catala.
na E.R.A.T. (Exército Revoluciona
rio de Axuda aos Traballadores), as 
Xyntas Galegas pola Amnistía ma-

Am&Amu . ·s· 

nifestamos a nosa máis fírme SOU. 
DARI DADE co~ste home, natural 

· de Chapela, emigrante nos, Paises 
Cataláns, 9nde asumiu as reivindica
cióils nacionais e de clase. A sua mi . 
litancia consecuente levóuno a ser 
detido e, na actualidade, atópase 
preso na Modelo de Barcelona. 

As Xu . . G.A. queremos DENUN. 
CIAR, diante do pobo traballador 
de Galicia, as condicións en que se 
atopa lago de 45 días en fo lga de 
fame, ill"ado na 5.a Galería, conce
bida como de castigo. Atópase a 
morte deste traballador galego. 

Por todo isto, quen perte ncemos 
ás· Xu.G.A., cham~mos a todo o po. 
bo a solidarizarse coneste home de 
Chapela, que pode morrer en cal. 
quera momento e que necesita do 
apoio de todo o pobo traballador 
de Galiza, para rachar coa postura 
de dureza do Goberno español. 

Xuntas Galegas po la Amnist1a
Xu.G.A. 

AOS NOSOS 1 NTE LECTUAIS 

Queridos amigos de A NOSA TE
RRA: 

Decídome a escreber sen ánimo 
de entrar na polémica Lusismo
Arred i smo, entre outras causas por
que non son nengun lingüísta, nen 
siquera un intelectual, ma is teño ne
cesidade de aclaracións. 

Digamos que formo parte desale· 
xión de colonizados, maioria do 
noso povo que talamos co mo sabe
mos, e se algun de nós se aventura a 
escreber a cousa inda é máis grave, 
pois todos sabemos como está o pa· ' 
norama ao respecto na nosa Nación. 
Eu, agora mesmo non sei como es· 
creber estas verbas, teño medo e da
me non sei qué, como se nos pri· 
meiros anos de escola est ivera, que 
por cada falta tiñas que aturar o 
sarcasmo do "profe", un castigo e 
por riba escrebila cen veces. Mais is
ta non é a realidade que agora me 
envolve, e penso que o importante é 
fa lar e escreber como sei. Como di
ría Celso Emilio "porque me peta, 
porque me sae da alma". A verdade 
é que me gostaria facelo ben, co
rrectamente. lM áis de quén me f io, 
a quén facerlle caso se todos din ter 
a razón sen máis? Para min o pano· 
rama máis triste ven agora. Asi , 
diante de todas estas causas, lqué 
tan as nasas intelectualidades? Pois 
nen máis nen menos que andar a ti· 
rarse dos cabelos. Seica andan a xo· 
gar a ver quen é máis intelectual de 
todos. 

Uns chámanlle aos outros lusistas 
e os outros chámanlle Arredistas 
etc. etc. Son como henos. ¿Por qué 
sera que os intelectuais son tan afe_i 
zoados a criar pedestais e lago subi r . 
a eles?. Asi estan as causas, anar
quia lingüística (no mal sentido da 
verba),so idioma sen normalizar, sen 
unha normativa comun para todos, 
a represión aos que utilizamos .o no
so idioma sen distinció-n, simple· . 
mente po/ talar ou escreber nel, é 
agallopante. Alá cada quen coas 
suas responsabilidades. 

Mentras, alá fóra, o pavo loita na 
resisténcia pala sua identidade .. . 
lOs intelectuais?, quizais nalgunha 
tertúlia de café, médio frívola , s~
mido$ nos seus rollos que ninguen 
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A imaxe da Xunta 
o pasado dia 7, domingo, o Presidente da Xunta, Fernandez 

. Albor, chegaba a Muros pata realizar unha das visitas, médio · 
trunfaÍs, médio de cortesia,- que ven facendo por diversas ·vilas 
desde que foi elexido para o cargo. En Muros atopouse coas por
tas do axuntamento pechadas e cos guárdias ll}Unicipáis impe
dindO'que ninguén alleo entrara. 

o' alcalde de UCD e máis o goberno municipal en pleno negá
ranse a recebir ao Presiden te ao estimaren que a visita de.ste non 
era de carácter oficial senón privado, no médio a desafortunada . 
actuación, tanto de quen se encargue d·e planificar as viaxes do 
Doctor Albor como do Comité Local de · Afianza Popular de Mu- . 
ros. 

está montando darredor do Pero mais alá desta significa
tiva anécdota está o posíbel 
princípio de desprestíxio du
nha Xunta cuxa 1maxe, co seu 
presidente ao frente, foi per
fectamente calculada para que 
resultara o máis aceitábel posí
bel pero que comeza a que
brarse precisamente polo mes
mo sítio que foi planificado 

· asunto da capitalidade amena
zan con rañar a pulida imaxen 
con que a Xunta foi presenta
da nun princípio. 

. como ponto forte; un presi
dente que non é recebido polo 
alcalde dunha vila, ao que lle 
escreben cartas pedíndolle un 
mozo "tan guapo coma el" e 
que, practicamente a única ac
tividade que se lle coñece, con
siste en celebrar recepcións 
.non pode tardar moito en ollar 
a sua imaxe de home bon pero 
eficaz e eficiénte, un tanto es
vaída. Por outra banda, a ac
tuación ou inibición nos asun
tos da política diária e, sabor 
de todo, a parafernália que se 

E tanta a teima recepcionis
ta que ten manfiestado o Pre
sidente da Xunta que empeza 
a ser comentada nos meios po
líticos co~o posíbel manifes
tación dunha encomendación 
da laboura de relacións públi
cas para el mentras o poder 
político recairia noutros car
gos da Xunta 'con m4is ascen
dente dentro de Alianza Popu
lar. 

O DE MUROS, 
MAIS POLO MIUDO 

Sabido é que, despois dun 
bon número de recepcións ofe
recidas polo Presidente a unha 
considerábel ringleira de insti
tucións de todo tipo ( ~ntre as 

Hai unhas semanas falába.IJlOS nesta mesma páxina da 
restruturación que se está a producir nos distintos campos 
da política galega. Dentro deste proceso pódense incluir unha 
série de contactos que se veñen celebrando en Santiago desde 
princípios do pasado mes de febreiro e que teñen como 
protagonistas a coñecidos profesionais e intelectuais á maioria 
dos cales xunguen en si as características de seren antigos 
militantes de partidos políticos (moitos deles antígos líderes 
<lestes grupos) e topárense hoxe ao marxen de toda actividade 
politica, cobrando a expresión "ao marxen" neste-caso, o seu 
significado máis literal, é dicer, fóra pero ollando de perto o 
que pasa dentro. · 
O número de persoas asistentes a estas xuntanzas non foi en 
todas o mesmo pero a média pódese situar entre os doce e os 
quince, todas elas persoas sobradamente coñecidas nos 
ambientes políticos. Entre eles tópanse ex-militantes do PSG, 
Galicia Ceibe e da UPG; dentro dos ex-membros deste último 
partido, atópanse, tanto alguns que xa deixaron de selo hai 
v~rios anos como membros de todas as escisións que ven de 
sofrir recentemente. 

. A recollicia de firmas para 
. apoiaren esta iniciativa de 

criar unha espécie de col~c
tivos· nacionalistas indepen
dentes e máis á espreita do 
que vaia pasar no nacionalis
mo nas prósimas datas son 
algunhas das alternativas -
que se barallan como saída 
a esta iniciativa política. 

Deica agora . lévan~e cele
bradas catro xüntanzas ao 

' comezo celebráronse sema-
nalmente, logo · alguns dos 
. participantes retiráronse, 
debido- á actual situación do 

·nacionalismo e a que alguns 
deles están . comprometigos 
nos procesos congresuais 
que viven algunhas das orga-

nizacións nacionalistas exis
tentes. 

CONVOCATORIA ABERTA 

A idea que tiñan a maio
ria dos concurrentes partia 
de analizar a actual situa- · 
ción da Asamblea Nacional 
Popuiar Galega á que ven 
"como unha árganización 
que está ai e que ainda po
deria set reconvertida en al
go aberto que adrrzitira a 
participación de todos" pe-

. ro clarifican · o proceso que 
actualmente.· se está a viver 
como "unha apertura da 
UPG que _se sinte acollida e 
que· tenta cambiar .algo para · 
que nada mude", como din 

que destacan ostensibelmente 
as benéficas, sociais~ culturais 

,por riba das políticas), este co
mezou a realizar algunhas vi
sitas ªº exterior nas que s~ 
misturaba. a viaxe oficial coa 
eufória e un pouco disimulado 
ac,aparamento da · sua figura 
por parte dos comités Íocais de 
Aliariza- Popular, entre a cele
bración da vitória e a prepara
ción das próximas confronta
cións eleitoráis. _Asi estivera, 
por exemplo, na Coruña e, a 
semana pasada en Fisterra. 

Durante a primeira semana 
deste mes coñeceuse no Axun
tamento de Muros · a nova de 
que o Doutor Fernández ~l
bor ia visitar a vila. A partir de 
aqui aparecen xa d uas versións 
diferentes, segundo se .f ale cos 
representantes da Xunta e 
máis de Alianza Popular local 
ou cos concellais ou o alcalde . 
do Axuntamento da vila. 

Os representantes do Axun
tamento afirman ·que o Pre
sidente lle notificou ao Comi
té local de Alianza Popular · a 
sua visita," que logo · estes lle 
comunicaron ao Axuntamen
to. 

Os portavoces da Xunta e. 
roáis de Alianza Popular afir
man que o que pasou foi que 

D.CIORAL 

o Comité Local de~te partido 
invitou ao Dr. Albor a realizar 
unha visita privada á 'vila e que . 
logo · llo comunicaron _ao 
Axuntamento (este grupo non 
ten nengun concellal nesta 
vila). 

O caso é que, .a remate da 
semana pasada, o Axúntame'n
_t,o se xúntou en pleno e deci
·deú ter as portas pechadas can
do o_ Presidente chegase xa que 
éo_nsid~raban insultante o feito 
de que éste lle tivera notifica
do a sua -visita ao comité local 
do seu partido e nori ás máxi
mas autoridades políticas da' 
vila; ademais, segundo nos .. co
municou un representante do 
Axun_tamento, os aliancistas 

locais tiñan previsto no _proto
colo que ia rexir na visita, que 
o Presidente fara recebido fóra 
do edifício do Axuntamento 
por un representante do Comi-
té Local de Alianza Popular 
quen lle daria a benvida para 
_que, logo, pasara _ao interior 
do edifício · do goberno muni
cipal onde seria recebido . polo . 
axuntamento. Estas · circuns
tancias serian as que levaron 
ao pleno a decidir, por unani
midade, pechar lle as portas ao 
·Presidente da Xunta. Poste
riormente, e . segundo nos te-

ñen informado as mesmas fon
tes, Alianza Popular t-eria in
te.ntadó, sen éxito; que o acor
do municipal fose modificado. 
O feito é que a comitiva presi-
dencial chegou a Muros e to
pouse· as· portas do Axunta
mento ·pechada& ·coa negativa 
do alcalde a recebila e a discul
pa de que era unha visita pri
vada. Os representantes . do 
Axuntamento afirman que ·"o 
Presidente marchou moi ca
breado; os da Xunta e máis de 

· Alianza PÓpular, que non lle 
.. pareceu moi mal. 

Episódios como este que 
manif estan a postura de cara á 
Xunta por parte dun bon nú
mero de galegos e máis de moi
tas eorporacións locais (que é 
dubidoso que actuaran igual 
nas mesmas circunstáncias se o 
visitante fos~ un político no 
poder en Madrid) e nas que se 
pode estar manifestando a pos
tura dalgun partido da oposi
ción, contribúen a minar ._ a 
·coidadosamente criada imaxe 
da Xunta, tarefa para a que se 
contou cun estudado· pla~ por 
parte de Alianza Popular. ·e co 

·apoio de xentes de UCD, ao 
tempo que cos galeguistas de 
Realidáde Galega. 

Contactos para ~ formación dun novo grupo nacionalista 

alguns dos participantes 
nestas .xuntanzas. Conside
ra11 que o proceso que ac-
tualmente se está a viver na 
AN-PG non implicá a sua 
autodeterminación comple
ta senón que é unha espécie 
de autonomia na que os in
dependentes non entrarian 
en igualdade de condicións 
e que a ·criación dun frente 
aberto pasaria por realizar 
unha convocatória a berta · 
"do estilo da que nós esta
mos facendo agora pala na
sa banda" afirma algun dos 
promotores da idea dos con
tactos políticos ao.s que nos 
referimos. 

No transcurso destas xun
tanzas -inanif estáronse, · ·sen 

.. embargo, diferentes postu
ras con respecto ao actual 
-pro<;eso de :replantexamento 
'do papel e o fun~ionamento 
da Asamblea, que van desde 
quen coidaba qué "coa UPG 
non se pode facer nada" até 
os que estimaban que a sua 
participación no act_ual pro- . 
ceso pasaria porque este 
partido aceitara o procedi
mento ao que máis enriba 
nos referíamos e que non é 
outro que o que estes· mes
mos independentes utiliza- . 
ron para comezaren as St\aS 
xuntanzas. Pola · sua banda, 
algun dos grupos ·que tomo u 

parte nestas xuntanzas de 
Santiago terfa optado por 
agardar aos resultad os do 
prox1mo Plenário que ·a . 
Asamblea teh pensado · cele-: 
brar os .dias 3 e 4 ·do ·mes ' 
que ven; ªº mesmo tempó, 
alguns que siguen senda mi-

. Jitantes desta organi'zadón 
terian decidido levar a este 
plenário unha próposta se
mellante á que se veu man
tendó nas ~untanzas dE- San-

. tiago; condicionando a con
tinuación da sua militáncia 
a que as suas propostas 
prosperen. 

NACIONALISTAS 
INDEPENDENTES 

participación na política in- · 
mediata e ' a facer estudos,. 
traballos etc; para colaborar 
coa actividade que desenro
lan os partidos políticos. 

. Outro dos obxectivos que 
os promotores <lestes encon
tros se pro poñen é cambiar 
a dinámica política galega e 
''que os mesmos partidos s_e 
decaten de que hai milleiros 
de persoas independentes e 
inactivas politicamente e 
precisamente porque os par
tidos non impoñen unha di
námica na que nós non po
demos pwticipar. 

O proceso que pretenden 
seguir é o de facer un e.ha-

os . participantes nestas mamen to a todos_ os fo.de- ~ 
x.untanzas parten_ do supós- pendentes que queiran par-
to de que ''somos moitos os . ticipar nesta iniciativa, sen 
que mantemos unha postura pontos programáticos . pré-
nacionalista independente, vios, unicamente esixindo 
que · non nos Z-mos meter en que sexan persoas naciona-
nada e que representamos listas e de esquerdas; para, 
unha . forza cuantitativa e entre todos, tentar de che-
máis · cualitativamente im- gar a uns. pontos básicos de 
portante, e queremos buscar acordó cun mínimo de orga-
un xeito de aglutinarnos nización; ~ · que si pretende-
nunha plataforma -con ver- ríamos seria que fora unha 
xente cos partidos políticos espécie de plataforma an-
e coas demais organizacións tiautoritária, sen direccións, 
nacionalistas". Tentarian, os que funcionaria por unha 
promotores destas...reunións, · espécie de ~coordinadoras e 
darlle outra visión á sua or- onde a so berania estaria nos 
ganización e encamiñala á colectivos. 
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A· merca do Pazo de Meirás 

Gaiola de ouro par~i :petsOeir0S :~· 
Despois de que o Ditador Franco deix.ara, coa sua morte, va

leiro de persoeiros importantes aff Pazo de Meirás, tenta agora o · 
alcalde da Coruña vplver meter nesa gaio.Ia de ouro chantada no 
Município de Sada, amáis: d.~ qui.nce qu~lómetros da cidade her.-

no. segundo_ ano·triunfal, figura .. Menfodez pretende ofrecerlle~ 
perfectamente-arquivada a do-. . á Xunt~ de ·caÜza, para que 

val). custar bastan te diñeiro . ~ . ' cousa que en prmc1p10 non es-
nación, feita con motivo dun nela instale -consell~rfas, ofici-

. Anó Santo Extraordinário ao nas, sés ~e mil causas máis. E a _ 
"Fundador -do . ñovo lmpério, teima qos coruñesistas cegos colina, novos persoeiros. · · · . . 

tá presupostada. 

',UN NEGOCI~ REDONDO 

·Están en danza 180 millóns de pesetas, que veñen ser o .. précio 
marcado pola "proprietária" do. acougo de . Franco,~ Señora de . 

. Meirás. Están en danza os cartos dos coruñeses. . 

Non estaria mal que antes 
de entrar en materia lembráse
mos a triste história das Torres 
de Meirás. 

n;ora da · condesa, mcjrria.-.-sen · · 
deixar un ·descendente . que se 
f!xera cargo da heréncfa. O pa
zo tiña que pasar ao Ax.unta-

. ni~nto e buscáuse unha solu- . 
ciÓJ;l de compromiso para po
d~r darllo ao Xefe do Estado 
Fascista. 

Xef~·.a.o ~~ta.do, etc ~;et~. '~. de c·apitalidade, que chegaron 
· ·~· · · · a ofrece:rlle ao"Rei "º Pazo ·ae 

·Mariñ~n ¡para ve~aneos, .dicin
do este que aceitaba_ o agasa

-' llo, pero_que de~veranear nada. 

UN PAZO QUEIMAD9 "'.. .~ 

O·: Pazo. ele : Meirás ~n0n está 
queimado· espiritualmente, se-. 
nón f.ísicamente. Le:mbremos. 
aquela candón - eremos que ~ 
de Moscoso ou doutro de Vo
ces· Ceibes- que falaba de que: 
"arda o Pazo-de Meirás". 

Son- novas que están -~ na boca 
de todos, non publicadas. 

Por óutra haJ;J.da, o alcalde 
de Sada non está moi de acor
do con tqdo o tinglado que se 
montou. Nunha recente· visita 
ao presidente da Xunta, este 
lle declaro u que non tiña pen
sado ir para aló, nen tampou
co, segundQ as suas declara
cións, o delegado do Goberno, 
Garcia Sabell. 

Con todas as informacións
que andan na rua vese o gran 
negócio que están a facer os 
Franco que dunha cousa rega
lada ao ."Xefe do Estado", po
den sacar tallada -unha gran 
tallad~- para eles que na ac
tualidad e non son ninguén. 

DE PARDO BAZAN 
AO AGASALLÜ' · 

A Condesa de. Pardo Bazán, Do soldo dos ·fu,ncionários 
'·dona Emília, deixara ·escrito . -·"fois~ _ descontando naqueles 
no seu testamento .que cando a ' anos~\ unhá cantidade certa de. 
sua sucesión re.matara sen nova diiÍ~i~o · até logfar "·:1rnntar as 
.sem.ente, o pazo ·das torres de 400.000 'pesetas das de eptón · ~ 
Meirás teria que. ir ao Ax.unta- (l938) que levou ·a señora. Ca- .~ 

Pois ben, as torres arderon. 
Segundo a nota oficial, foi -un 
cortpcircuito .. ·En r~alidade, as 
c9q,sas ·. non · están" m0i el.aras, 
por ~-máis :q,ue :fion,,. haxa nin
guén . procesado ··nen denúncia 

Aínda non hai nada claro 
pois se ben foi o alcalde Lópe~ 
Menéndez o que levo u as nego
ciacións pola banda municipal 
é agora o pleno o que ten qu~ 
decidir. Dificil deberia ser, con 
capitalidade e todo ao fondo 

' que pasara semellante gasto 

mento. · ·vakanti~ 
·-de. n_engunha caste. · 

Nestas, a señora Cavalcanti, En -documentos da épo~a, ·- Este lugar é o que López 
No aspecto físico, a recons

trución das azas q ueimadas 

pala criba do Pleno da Corpo
ración cando moitas ruas están 
sen arranxar ou sen luz. 

Pistas e autopi~tas 
XOAN ALFAIA 

En Galiza hai moitos Pácios, porque 
houbo moito feudalismo. En Pácios do Ce
breiro conservan aínda intanto o escudo na 

·casa do señor, ·Casa de "soga y cuchillo" até ,,, 
hai pouco e hoxe unha casa de labranza co
mo as demais. Ao chegar a Pácios do Ce
breiro por vez primeira no nadal de 1977, 
unha das primeiras cousas que me ensina
ron foi o escudo da casa do señor, ·perfecta- · 
mente conservado, que disque foi feíto en 
Itália. E unha das prirneiras cousas que me 
contaron foi 51-quilo do direito de pernada e 
o díreito de asilo que tiña o señor, ·e aquela 
forma humillante de saúdo i que estaban 

, abrigados os paisanos. Cando vian ao señor 
ao · lonxe, tíñanse que descubrir e ficar in~ 
móveis como estátu~s até que o señor pasa
se. 

Antes de. que· existira a pista actual, re
centemente asfaltada, a xente da zona tiña 
que ir co gando á feira de Pedrafita -Piºr un 
camiño que eu non cheguei a coñecer, per.:o 
que contan que por el non pasaba nen un 
carro de bois, que había que facelo a pé ou 
dacab'.alo. Oy enfermos graves tiñan que ser .. 
tr:asladados nunha escada coberta ·de man-

A burocrácia referente ao axuntamento, 
tíñanna que arranxar en Pedrafita, e a ref e
ren te á policía, no cuartel da Guardia dvil 

·de Savane, que asi é co.mo lle chaman a 
Seqane · do Caurel. De xeito que se vian 
abrigados a andar de Pedrafita ·a Savane e 
de Savane a Pedrafita, P'ª-Pel vai, papel ven, 
póli-za vai, _póliza ven, para calquera cousa 
·que fose ·- precisa: casamentos, certificados 

tas a maneira de camilla, portad~ por un 
grupo de homes que se ian turnando, moi
tas veces cun , metro de neve baixo . os pés, 
pois as, nevaradas de antes din que eran 
m:oito máis fortes. que as de agora. Don He
riberto, o médico~ conto11me un día a can
tidade de viaxes que fixo en mula para so
correr enfermos ou asistir partos. A xente 
quérelle ben ~. don Heriberto porque sem
pre acude cando o caman, aínda que sexan 
as tantas da noite, neve, vente, chova ou fa
ga. bon. 

de boa conduta, certificados de penais p_ara 
.·r¡- Os .pasaportes ( iis malditos pasaportes!), 

permitos ·de arinas, licéncias· de caza, actas 

De Pácios a Pedrafita hai trece quilóme
tros que eu recorrin sempre eri coche, me
nos un dia qué 'tiven que facelos a pé, ás 
tantas da n.o~ti; cargado' de mochila. Asi, a 
pé, é como os recorrían e os recorren aínda 
hoxe os paisanos ... e non precisamente por 
estaren ofrecidos a nengun santo. 

N .. 180/ DO 12 AO 18 DE MARZO/ 1982 

de defunción, etc. · 

Sei dalgun que fixo a viaxe de ida e vol
ta aos dous sítios no mesmo dia no coche 
de San Fernando, un pouquifio· a pé e ou
tro pouquiño andando, para tratar de resol- _ 
ver algunha cuestión urxen~e. E de rn6ito 
que eran recebidos no axuntamento de Pe
drafit~ por un furtcion:ário despótico e de
saprensivo_ que §empre ·mandaba esperar 
"un momento·" ap 'interesaao mentras el lia 
o periódico, ou cornia un bocadill9, ou es
tab-ª de léria: con alguén,. ou simplemente · 
n0n se átopaba in~pirado para traballar 
aquel dia. O "momento"' podía ser unha 
hora, duas horas ou · todo o día, co conse
gu inte "vuelva usted mañana". 

Para Pácios e os povos dos arredores era 
tan necesária a pista como para un home os 
pulmóns para respirar. , Asi que, cansos de 
esperar solucións milagreiras, que _ nunca 
chegan, puxéronse · mans á obra e comeza
ron a traballar a partir dos Laguzais, perto 
de . Hospital, na carretera que vai de Sárria a 
Pedrafita. 

A história dunha pista rural non é a mes
ma que a dunha autopista. Todo parecido 
entre elas é mera coincidéncia. Unha pista 
rural const~ese despois de moitos a~os de 
espera, de solicitudes inúteis, de instáncias; · 
de mocións, de protestas ... Unha pista rural 
acábase facendo a remolgue dos intereses 
do povo, corno unha concesión "in extre- · 
mis" por parte da autoridade competente. 

Polo contririo; unha autopista fai~e a 
partir "dun proxecto ben artellado por ho
rn~s de negócios, políticos, inxenieiros, 
economistas e toda clase de tecnócratas, 
dando sempre a impresión 'de anticiparse 

' aos máis fondos anceios do povo. 

- iPero cómo nón se dan coma \Íostedes 
da necesldade que ten ·Galiza dunha atitor 
pista que facilite as comunicacións, etc., 
etc '.·, etc.! 

Para xustificar a construción du nha hu
milde pista rural, todos os argumentos pa
recen insuficientes. Pero para construir 
unha autopista, sempre sobran argumentos: 
turísticos, económicos, xeográficos, co mer
ciais, culturais e até psicolóx icos. Para 
construir unha pista rural, por pequena que 
sexa, ou non hai presuposto-, ou faltan má· 
quinas, ou non conceden tal permiso, ou 
falta persoal.. . En fin, que sempre falta al
go. Porén, para construir unha autopista so
bra de todo: persoal supercualifi cado, má
quinas, cart os, permisos "legais", policía ... 
iQué cousas ten a vida! 

Os habitantes de Pácios, cansos de espe
rar, corno ia dicindo, armáronse un bon dia 
de pico e pala - e de paciéncia sen limítes
e comezaron a construir pola sua própría 
conta a 'pista que nengunha institución pú-
blica parecia decidida a facer. 

Ali traballou todo o povo, alternando as 
faenas do campo coas da pista. Boraron sei
ca 103 xornais na obra e cando xa estaban 
a piques de rematar, as autoridades decid í
ronse a facer unha fuxidia visita pola zona, 
"comprenderon" a necesidade anguriosa 
que aquela xente tiña dunha pista e a dipu
tación provincial, nun acto de desinterés e 
magnanirnidade, encargouse dos últimos · 
metros da .tan desexada vía de comunica
ción. 

,.,l,. Non sei se houbo inauguración oficial 
con banda de música e corte de cinta, pero 
supoño que non, pois, falando claro, ia 
quén coño lle importa unha pista no máis 
remoto da montaña luguesa! 

Meritras recorría a autopista de Ponteve
dra a Vigo, despoi~ de ,.pagar unha pea:xe de 

. 130 pesetas por 23 quilómetros (é decir, 
máis ·de cinco pesetas con cincuenta cénti
mos por quilómetro), ocurríuseme, a saber 
por qué, cavilar nestas cousas que pasan na 
nos·a terra. 

.. CÓnclusión: para os que: mandan e~ Gali
ia, o negocio é ó negóci'o, e a xente que pa-

' ' .. guc, que cale e que teña pacié~cia. 
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Palavea - A Coruña 

Autopistas ataca, ·os viciños deféndensé .. : 

E~te é 0 plano-deseño do acceso da Autopista do Atlántico e o nuo de Palavea. Todo o ~áfico entraria agora, de8de Santiago, por un só sítio, sen posi~ilidade de desvio. 

"Seguz'monos negando a 
que o actual proxecto da Au
topista do Atlántico siga 
adiante. QtJ,e sacaran o ramal 
significa moi pouco, o traza
do non só nos segue a persudi
car aos veciños de Pal.avea, se
nón que perxudica a todolos 
coruñeses", dinos Xan, presi
dente da AA.VV. de Palavea 
referíndose á oposición que 
están a levar contra do pro
xecto de entronq-ue de "Au
topistas del Atlántico" coa 
Avenida de Lavedra na cidade 
herculina. 

A oposición <lestes veciños 
empezou hai dous anos cando 
paralizaron as obras <lestes ac
cesos porque os barrenos que 
estaban a botar rompian os 
cristais e agrietaban as casas. 

Logo viñeron, hai médio 
ano, o anteproxecto que pre
tende entroucar a Autopista 
na Avenida de Lavedra, pasan
do un ramal a escasos metros 
dos bloques de vivendas de Pa~ 
la vea, máis alto que as mes
mas casas. 

Hai anos, dous polo menos, que non saia outra vez ao público a opos~ción dos viciño_s ·ªos inten-
tos de "Autopistas del AtlántiCo". · · 

Agora o turno de oposición tocoulle aos veciños do bárrio coruñés de Pala~ea e aos coruñeses en 
xeneral, por máis que "Amigos de La Coruña'!. e outras espécies polo estilo queiran desvirtuar o 
problema e tachar aos opositores de que AA. entre na cidade como anticoruñesistas, e cousas polo 
estilo, que non esconden máis que a defensa duns intereses particul~res, os de "Autopistas del 
Atlántico') e viciños do centro da cidaoe. Intereses que .ademais de ser coincidentes tamén t~ñen 
outros entronques. · 

Inten~ses que tamén defenden ·os partidos da dereita co PSOE e PC chupando roda, aínda que 
co-fno ben dixo unha muller, - "de ·dereitas de to-da a vida".:.... nun programa de rádio: "o que está 
en xogo son os intereses dunhas persoas xuntamente coa concepción total da ddade; ao servicio 
dos cidadáns ou dos seus intereses particulados, "que non veñan con que a esquerda se opón sem-
pre, eu son de dereitas e tamén me opoño". · 

da oposición, asi como que 
apoien o proxecto do MOPU. 

Os viciños de Palavea piden 
negociar coa Comisión de Ur
banismo ''pero os acordos non 
se respetaron, todo o que se 
prometeu na comisión, non va
leu para nada, fixeron o que _ 
quixeron ". 

que os intereses dunha empre
sa privada, os seus próprios. 

O trazado que se proxecta 
para entroncar a Autopista coa 
Avda. Lavedra, está .motivado 
para captar o tráfico para esta 
via privada. Tal proxecto non 
resolve o-tema do tráfico, pois 
se ben pode auxiliar o tráfico 
Coruña-Santiago, · non resolve 
en absoluto o problema exis
tente noutras direccións como 
Ponte Pasaxe, O Burgo, ou Na
cional VI, causante todos os 
anos de grandes atascos .. 

via rápida, . adeinais de ruídos, 
etc. 

Está, ademais, a gran canti
dade de chan urbanizábel que 
terá que poñerse a disposición 
de Autopistas· e d.o "nudo" de 
Elviña, nun lugar para onde 
ten que medrar o casco·urbano 
necesariamente, quedando 1o
go case no médio da cidade. 

Non soluciona-tampouco os 
problemas de tráfico, senón 
que os agrava, ao canalizar to~ -
do o tráfico nesta via e non so- -

lucionacpara nada os/'pontos. 
negros": cruce -de El viña e O 
Pasaxe. 

FACER DE PALAVEA 
UNHAILLA 

Polo que respecta ao bárrio 
de Palavea, inda que se supri
ma o ramal, · o bárrio vai que
dar illado totalmente, rodeado 
de vias rápidas, co conseguinte 

- deterioro do entorno e do 
méio ambiente, através dunha 
meirande contaminación . at
inosf érica e auditiva. Elimina
rá, ademais, os espácios que 
veñen sendo utilizados ·por dis
tintos sectores do bárrio para 
actividades recreativas e cam
po da festa. 

En suma~ moitos perigos, 
mqitos inconvenientes e só 
utilidade para uns poucos: Au
topistas- do Atlántico, que, 
unha vez máis, ataca de novo. 
Polo de agora os ~eciños res
ponden. 

O Goberno municipal empe
zou a negociar co MOPU este 
entronque, sen o coñecimento 
da oposición. Os técnicos mu
nicipais .fixeron . logo un pro
xecto alternáÜvo ao do. MO
PU, que viña a ser o que Auto
pistas queria, que aínda que 
modificaba en parte o proxec-

Os viciños pedían que se es
tudaran outros proxectos al
ternativos e, mentras, se para
lizasen as obras, asi como ter 
unha entrevista con dita comi
sión de urbanismo, cuxa pre
sidéncia lle corresponde . ao PC, 
e co MOPU. A entrevista rea
lizouse, pero non foron avisa
dos os vicifios. 

Por outra banda, as caracte
rísticas do empalme coa Avda. 19 de MARZO 

. to, mantiña as liñas básicas do 
proxecto do MOPU e Autopis-
tas. · 

· · No pleno· de febreiro estu
douse o proX:ecto de entron
que da autopista, funcionando 
o ,consenso · municipal ás mil 
maravillas: AP, UCD, PSOE e 
PC votan a favor do proxecto 
pro cunha variación, ao supri
mir o ramal de Palavea. 

Os viciños de Palavea de- AS RAZONS DUNHA NEGATIVA 

núncian estes anteproxectos Os "Amigos'~ e adláteres, ta-
opoñéndose á sua realización e chan aos qpositores de antico-
o Bloque denúncia a situación ruñesistas, e de que se opoñen 
na qu~ se están levando as ne- a fodo por opoñerse, defen-
gociacións, sen coñecimento . dendo asi, ao mesmo tempo 
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Lavedra farán que os veículos 
procedentes de . Santiago en
tren á .Coruña a altas velocida~ 
.des creando perigo ·a zonas 
·propíciás para os accide~tes. 

· Polo que respecta á orde ur
banística, o proxecto de en
tronque vai ser de graves con
secuéncia~ para A Coruña. O 
.Plan Xeral de urbanismo preve 
que sexa . Lavedra o ensanche 
da ·Coruña, is to por ·razóns xa 
puramente físicas, polo que es
te entronque vaino dificultar 
grandemente, perxudicando de 
maneira grave aos viciños xa 
que quedan illados por unha 

... ·' 

~- TEATRO GARCIA BARBON- FESTIVAL-MITIN 

Chamámento a cantantes, gru- - de teatro, poetas, a todos os artistas 
pos ..:musicais, poetas, artistas de Galiza a participar neste acto. En 
de Galicia. todo caso, prégase o envio de comu

O dia 19 de Marzo, ás 11,30 ho
ras, no Teatro García Barbón, en 
Vigo, e convocado polas organiza
cións políticas e anti-represivas 
ACPG, ANPG, Galieia Ceibe 
(OLN), MCR, MCG,, PSG, UPG e 
XUGA, celebrarase un FESTIVAL· 
MITIN en solidaridade cos Nacio
nalistas Presos e c'on todos os gale
gos represaliados pola sua militán
cia política. 

Faise un chamamento a todos os 
cantantes, grupos musicais, grupos 

nicados de solidaridade. 
·' 

Os interesados en participar, de
berán contaqar previamente, cha· 
mando ao teléfono 29.07.61 de Vi· 
go, ou escrebindo a: U.P.G. rúa de 
Lóriga, 18, baixo, VIGO. 

Organizacións convocantes da Campa

ña de Solidaridade cos.Nacionalistas pro
cesados no Sumario 76/80, que serán 
xulgados odia 30 de Marzo, en Madrid. 

ACPG, ANPG, Galicia Ceibe 
(OLN), LCR, MCG, PSG, UPG, XUGA. 
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·E curioso lembrar como, d.e entre tóda a.sabedoria que nos 
imparti.an. n,as aúlas da Faculdade de F.ilqloxia de Santiago, nas 
clases de Dialectoloxia, de Filoioxia Romanica ou outras, se 
nos dicia 'que a noción de dialec_to (frente a outras utilizadas 
pola lingüística ou as gramáticas) non era en· absoluto unh_a no~ 
ción compacta e ·cos límites ben precisos-doutras categorías 
que si ·. se prestaban a unha definiCión ·segura. Própriamente 
-dicíasenos- non hai '~dialectos" que existan como tales (co
mo unha espécie de sub-línguas} senón trazos ou rasgos pecu
liares que tinxen coa sua cor particular a-fala dun idioma nu
nha 'zona _:_xeográfica ou social~ determinpda.· Se se · fala de 
dialectos é -contiriuábase dicendo-- por eomodidade aidáctica 
ou ~ t;? -~dagóxica, pa·ra 'poder marcar no papel ou no mapa as li
ña~ divisSrias dos f.a _lares qifereo~es dunhá)íngua. 

Pois ben, todo .isto semella que se esque6e cando,se resucita 
-desde Ul'.lha Óptica pretendidamente filolóxica- a cuestión ·de 
se" d galego é dialecto dalgun idioma, misturando deliberada-,, . 

mente a efiquetat it>n · lingü(stica que ás ·vec.es se ten feíto do 
noso idioma (como modalidade, variante, co-dialecto, etc. dun 
sistema) cunha outra cuestión a todas luces diferente e ·ben 
máis. grave, cal era a calificación do galego como dialecto espa~
ñol e, ainda, a consideración real (isto é, s9cial) qú·e os pró
prios talantes podan ter del, da sua validez ~u da suá fundona-
lidade. · 

Expliquémonos . . A partir do século XV, e galego empeza a 
caiñar cara ao· ostracismo, a postergación, a falta de uso escrita 
(na literatura, na documentación oficial, na imprensa, cando se 
descobre) .. 1 sto é, coméza a sua dialectalización a nivel social, 
en dous planos: dun lado, redúcese a ser idioma de comunica
ción oral e primária (xa non é idioma-nacional, senón_ idioma 
popula'r) sen acceso ás esferas oficiais, ''ocultas", sen expresión 
literária, sen consideraciqns de idioma válido· para as ·"altas.mi
sións"; doutro lado, o prexui'cio anti-galega medra e medra ao 
amparo do cada ·vez maior triunfalismo imperialista español, 

que se pretende únlco astro no firmamento lingüístico penin
sular e cáseque ·plan~t~rio. As minguadas - "~lites" galegas ~simí
lanse pau.!atiname.nte ao' español e, vít\mas tamén ·de ·toda._á cá
rregá de desprécJo e ódio do poder colorrizadoi:, contribuen gi 

facer arraigar e penétr~r na sua terra o prexuício.' ~n ·duas pala
bras, o gal-egd sofre un retro~eso evidente -no seu -solar,ªº tem
po; qüe, fóra, na' consideracióQ do poder español (e todo o que · 
·depende del) se recrudecen os ataques e-os desp,récios de toda 
cor: "gallego;' pasa a ser un insulto, os máis conspícuos escri
toes españois do "Siglo de Or:.~(' botan o seu gran de area á 
campaña, etc., todo i. isto .como . corolário tl_unha degradación 
global da nación galega, verdadeira "colonia de la Corte'~ desde 
esta época. Asi as causas, non é extraño que os nosos escritór~s 
do· XIX o-bamen 'fd ialecto" ao galego, neste sentido de língua 

_non oficial, de segunda clase, que eles queren redimir e elevar á 
·dinidade_de língua "de verdade". 

Tamérí non é ext(~fí_o· en absoluto, se quedou claro o ante-
- rior, -Cilue toda a "cié'q_cia~ ' lingüística española (ttra-nsmisora na 

maioria dos casos da ideoloxia dominante) ou, mesmo, euro
pea, igno~~se totalmente a -existéncia do galega ou o asimilase 
sen. mais áo español. Odoso _ é lembrar como asi o trataban gra-

' máticas~ 'mánuais, etc. de español ou o mesmo Dicionário da 
"Real "Aca~emia _ Españ_ola de la Lengua" hai ben poucas edi
cións. E se· ''.a-scendemos"~a niveis e traballos máis "científi
cos" e especializados·, o panorama non mellara. A mostra que 
oferecerrios én · fotocópia para ilustrar este artigo pertence ao 
- supernos que chamado ilustre moitas veces- romanista Vidos 
e citamos da $egunda edición do seu Manual... do .ano 1973. 

. Non sabemos se o leitor flcara tan abraiado co·~~ nós ao 
comprobartnos qué altura, cjué limpeza de argumentación, qué 
coeréncia de critério, . iqué déncia, en fin!, destila esta páxina 
(dita sexa de 'paso, eri 'nengunha clase-de Filo'loxia nen de Dia
lectoloxia da benemérita Faculdade compostelana citada, onde 
este manual era de uso abrigado, se ¡;¡os desmentiu desde a tari
ma semellant~ aserto ... ) .. Vexa o leLte>r por qué o catalán ou o 

,provenzal _ són id_iomas, ou o sardo ou o retorrománico, mais_ 

por qué non o é ? galego. i Mádia leva que se salvou o portu
gués da "queima"' do furór expansionista español! o romanista 

( :Yª~i~ana _sen dúbidas a segura dialectalización deste idioma po
fo · es~añol se o paréntese do_ 1580-1640 ~e prolongase. Polo vis· 
to,· a história é lirieal e irreversíbel... .- , 

Pois ben, este é o crédito que lle concede ao ~oso idioma· 
' .unha, polo menos, parcela da romanística ou da· "ciénciá" lin· 

güística. E han queremos que isto s.exa visto como excepción 
ou como produto da ignoráncia ou a desinformación, porque, 
hoxe, baixo outras capas, chamando idioma ou língua ao gale
ga, segue a ser considerado no fundo dialecto, cando se postula 
o irreversíbel bi lingüísmo dos galegos, cando se nos di que 0 
galega só non nos vale na vida ou cando se cerran as portas pa
ra a re-integración ao galega dos español-talantes. lsto no nivel 
dos "entendidos" ... E, entre os demais, aqueles compatriotas 
que ainda non se desprenderon do prexuício, que non acredi· 
tan nas próprias posibilidades comunicativas e expresivas do 
seu idioma, que non se dan despegado da "muleta" do español 
e camiñar polos seus próprios pés, están a evidenciar a mesma 
consideración dialectal, internalizada despois de anos e anos de 
domínio-e de represión. 

Esta é a 'dialectalización que importa, a que compre destruir 
urxentemente e con toda a firmeza e non as andrómenas filolo· 
xistas que nos queren inquietar agora por que se lfe chame ao 
galego dialecto do portugués ... Ben lonxe de aqui está.o perigo. 
Foi e segue senda o español o outro pólo da disputa, do en
frentamento, do conflito lingüístico, asi que deixemos de xo
gar a distrair a atención do probl.ema con outros problemas(?) 
absolutamente irrelevantes. 

E o conceito do galego como dialecto a nivel social -insisti· 
mos- o que compre romper dunha vez por todas e o instru
mento -que utilicemos para o facer non pode ser outro que o 
uso constante, único e diário do galega para todos os mesteres 
e necesidades-. Por iso, calquer alternativa de bilingüísmo que 
se postule rion deixa de ser d~alectalizadora no fundo. Mais isto 
é fariña doutro fole e xa nos ocuparemos do tema nunha pró· 
xima ocasión. 

,~.: ·Ji¿.ON[)E ESTABAMOS O 8 .PE MARZO? 
M.ª '-TE RESA CONDE-PUM PI DO . · . 

' ,, 
; !;.#> _, [· 

SEICA O_ DIA 8 segue a ser o "día da muller traballadora"', 
mais a muller galega, salvo halgun recordp nos meios de difu
sipn parece.u esqueceló; deb ia estar demasiado ocupada traba-
llando. , '· 

. Non sei se é que de tanto repetrto todo me soa sabido; se 
eses dados de que a muller galega tráballadora ·representa cáse
que a mitade da ·povoación activa da nación, mentras que no 
Estado Español, pasa puco do 25 por cen;· de que tan grande 
participación -non se debe , claro é, a unha situación ó~:fo.desenro 

lo, senón na .nasa dependéncia colonial; que a dob le explota
ción da muller g~lega, a p'rópria de calquera traballador polo 
Capital-, e, ~ .especi fica femen ina, polo papel obrigaao na socie
dade, -a dq~a, xa que lago dun potencial .revol ucionári10 -Verda
deiramente importante. No.n sei ·se por todo' isto, e'spero, ·S:érn
pre_ AW~ ,as m411.eres galegas reaccionemos doutro xeTto, non xa 

_ o dla s de Ma~fo, senol) todos os dias. . r • 

E certo ·que legalmente, nos derradeiros" á'nos, te rr-desa·par'e
cid~ cáseqúe·todas ás trabas para a igualdade co home: o adul- , 

· tério xa non é de li to, home. ~ muller son igual~s no matrimo
nio, e diante dos tillos, ternos divórcio (aínda que a mulleres- . 
tea sendo cáseque sempre a parte máis perxudicada) e isto ao 
fin e ao · cabo, débese tamén a todas as mulleres qµe loitarori 
contra o fraAquismo. Pero na r-ua, esas diferéncias legais nótan
se pouco~ na nosa sociedade, mulleres e homes, na sua meiran
de part~· segue.R-a 'é!St1mir os roles que l les for.on .impostes; e os 
homes seguen a a_ndar "con outra" e a mallar á sua, ria casa¡ o 
pai -segue a ·deddir .só o que pode facer o f illo "e non hai ma1s 
que ~alar"; será, ~I tamén o que decida onde invertir ü's éartos-, e 
qué _<;:oéhe hai.qu~ rnercar (se acaso a muller pode dicer de -que ' 
cor lle~ gostaria). ·- ~ · · 

' Tamén·.:ás ' inufr~;e~ se rebelan contra a opresión de ·clase, e . 
có.mo quen di ·as fábHcas de conservas xa non son "do amo".· 
e- no·n hai que facer 6 que el di; conqueriuse nelas un mínii:no 
de traballo seguro ao ano; non é xa moeda corrente a xornada 
de dez horas no textil, ou o despido no coméréio -, 'porq~e. 
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dinos. E loitan tamén pola liberación do povo galego; as mulle
res galegas traballan arreo cos homes pola consecución da nosa 
Soberania; desde hai moito, desde antes daquela vella (la re· 
cordades?) que en Bámio nos alertou a resistir diante da Guár
dia Civil, a loita en Oaliza está chea de nomes de muller. 

Entón, lónde están as mulleres galegas que tiña que haber 
nos cúmios dos partidos, nas direccións dos Sindicatos? ¿Qnde 

' as mulleres que debian fa lar nas xornadas de lo ita, e nos 1.0 de 
maio? (Quizais facendo tortillas, venciendo pegatinas e pintan
do pancartas) lPor qué ;;e P.3 galegas asumiron que a sua eman· 
cipación pasaba .pala liberación de todo o pavo, e nesa tarefa 
se xunguiron oos homes galegos, estes non apoian a reivindica· 
c\ón diária de igualdade das mulleres, comezando pala própria _ 
casa?. lE que non hai mulleres dabondo, para que algunhas po· 
dan valer para ser-dirixentes? Haberia que coñecer a porcenta· 
xe 9e _ pa~ticipación 'femenina nas organizacións políticas e sin
dicais. ¿E que non t.eñen coñecimentos ou formación dabon
do? Para ~iso están prga~izadas, , que--as formen! Par~ce que ta
nién na lbit~ hai "igualdade legal" somente. O grave é que isto · 
fai desconfiar ás mulleres, de que estes ·homes poidan crer na· 

-m~sma;·;¡ó·éiedade qÚe~ e las, aquelas na que se van 1 iberar como 
traballádoras e como mú~leres. 

· ·q dÍa 8 de Marzo non é unha data desas criadas p6r Grandes 
·Almacéns; .é unha data que reivindica o direito da mu.ller a lo i:-
tar polos seus intereses de clase, contra o Capital, mesmo até a 
.ni.arte, e tamén a sua obriga de xunguirse aos demais traballa
dores, homes e mulleres,. nesa loita. E xa que toga, lónde estan 

Foto: Arquivo _ · as organizacións ·dos traba·lladores galegas, políticas e sindicais · 

unha m_ulle~ embarazada é antiestética". Pero por moita igual: 9 8 de-Marzo, que non as e·scoito.u ninguén? Ven sendo costu-, 
me abán_doar tal data ás organizacipns feministas, para logo rir-

dad(,'! que O 'Estatuto preconice, os salários· das mulleres.- seguen' , 
se delas; é~, aó fin e ao .cabo, un d'esprécio 'que non é d-oado es· 

a ser má1s l:iaixos que os dos homes; ela é a que se queda na ca- ·· 
- · f "ll · · f h . 1 , 'd" quecer erú:re compañeiros. · ·sa se o t o' esta en ermo ou s~ at que evar a sogra ao. me 1co; . . · -:..._ - . 

segue .a. mirar más c;aras porque quedou, preñada:- Pero é certo :· _Ao come?ar a e.screbe_r, estaba a ·pensar por qué as mulle res 
que loita, .que se incorpora aos Sind.icatbs, que_.plant~xa pro- ..._ ga,legas deixpban p_¡:1sar esta data en siléñcio: agora o teño má!s 
blmas; -que,.se solidariza co resto dos traballaqor.es na loit,a con--., claro;_ a pregunta é lónde estaban,os-traballadores galegas 0 _dta 
tra o pa(9; 0 pala seguridade do _posto de tr~b~llo e -'!s ~l~ri~s - , 8. .de Ma.rz(;>j . . ~- . 
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· : Unha órde níiniste'rial que desenrol~l;Ja o._'arÚculado ·do "Regulame;;to . 
· Jnstit~cional da Produción Leiteira", 'máis.coñecido éomo "Estatuto do Leite" 
·· está a obrigar á gandaria galega a xogarse o seu futuro, tal como veñen 

afirmando as institucións oficiais através dos meios de comunicación. E 
verdade é, por rncambolesco que pareza, a gandaria galega xógase o seu · 
desenrolo futuro nun prazo que remata sen que os seus homes teñan nada que 

·ver no asunto, sen siquera se enteraren~ Isto é ási porque o dfa trinfa e· un dó · 
presente mes remata o prazo que a citada·orde mj~~steri'al estabiecia para que as ' 
explotacións gandeiras se inscrebfran nun rexistro a elas destinado; as que non o 
fagan non poderán acollerse a nengun' tipo de medida administrativa cos efectos 
negativos que isto pode causar nun sector descapitalizado e en restruturación, . 

· que moitas veces se ve precisado das axudas do estado para a sua via]?ilidade .. 
Segundo está previsto no articulado do cita'ao "Regulamento", calquera tipo de 
axuda á capitalización ou restruturación das granxas leiteiras pasará por que -
estas estean inscritas no rexistro de "Granxas de produción leiteira"· ao que se. -

·poden acoller todas as explotación hoxe existentes, se ben se estabelecen duas 
categorias segundo estas sexan familiares ou de grupo (ver A NOSA TERRA, -
n.0 166). 

Hai que sinalar, nun primeiro ter
mo , que as normas nas que se basea es
ta inscrición foron aprobadas coa opo
sición, ao menos nun princípio, da 
maioria dos sindicatos agrários da Cor
nisa Cantábrica. A gran maioria dos 
nasos labregos nen tiveron parte nó es
tablecimento dese tipo de normas nen 
agora mostran nengun interés por elas 
apesar dar enormes consecuéncias que 
para o futuro das explotacións gandei-

. ras van ter. O círculo pechado do illa
mento da clase labrega de calquera es
fera de poder político, acompañado 
da destrución desta clase social sigue 
estreitándose. 

OS GANDEIROS AO MA~EN 

DA ADMINISTRACION 

O prazo de inscripción de explota
cións gandeiras no rexistro abreuse en 
todo o estado a primeiros do mes de 
Novembro; na última xuntanza cele
brada pola Xunta de Galiza o Conse
lleiro de Agricultura tiña que recoñe
cer que, a moi pouco do remate do 
prazo, non se tiñan inscrito en toda 
Galiza máis que mil explotacións das 
cento cincuenta mil que a Xunta esti
ma que o deberian ter feito;. estes da
dos non deixan de- ser preocupantes, 
pero aínda son considerados opti
mistas por outras fontes consultadas 
que estiman nunha cifra superior ás 
duascentas m'il o número de explota
cións que se terian que ter presentado 
nas oficinas das Cámaras Agrárias para 
se inscribiren. Resultaria, asi, que o 
'IlÚmero de inscricións non chega ao 
0,5 por cen do total das explotacións 
existentes. E tendo en conta as carac
terísticas do censo que a administra
ción intenta realizar e máis as conse-

, . ' 
cuepc1as que del se poden derivar para 

o campo galego, hai que colexir o gran 
fracaso político que isto supuxo , para 
o Ministério e máis para as Cámaras 
Agrária~ dos que "pasan" totalmente 

· os campesinos. Analizar aqui as razóns 
deste- comportamento seria machacar 
~nha vez máis ~n teses que xa teñen 
sido defendidas repetidas veces desde 
estas mesmas páxinas; que o labrego · 
desconfia, que o atenaza o fatalismo, 
que ve todo Q que se semelle a política 

· como «1lgo estrano a eL: nada disto é 
alleo ao feito que comentamos, pero o 

· que tamén queda posto de manifesto 
·astra o esperpento é o funcionamento 
-e -a actuación do poder e da adminis
tración do: Estado no noso campo. · · · 

AS CAMARAS AGRARIAS · 

NON SIRVEN PARA NADA; 

O MINISTERIO NON SE ENTERA 

Resulta que van aló máis de catro" 
meses desde que se puxo en marcha o 
proceso de inscrición, que pon aos la
bregos galegos no dilema que se apon
taren ao Mercado Comun, (mediante 
un censo que servirá de can le para a 
adaptación das estruturas do noso 
campo ás dos países memh-ros daquel) 
e que os interesados, os labregos, non 
se enteran. Deixando aparte se isto é 
conveniente ou non, queda de ma11i
festo a ineficácia das Cámaras Agrárias 
e máis dos organismos delegados do 
Ministério de agricultura que só fun
cionan á hora de_ serviren _de canle para 
arrecadar votos para determinados 
grupos políticos e máis para "aconse
llar" aos labregos á hora de que estes 
paguen algun imposto. · 

Pero ademais do tradicional illa
mento dos labregos con respecto á ad- · 
ministración e máis a inibición dos or,. 
ganismos des~a, ao faltárenlles os in
centivos que normalmente a motivan a 
intentar movilizalos, hai outro factor 
decisivo que compre considerará hora 
de analizar feíto tan. abriante e curio
so. Resulta que os grupos de presión 
que dominan as Cámaras Ag_rárias lo-
cais e máis os organismos provincfais 
do Ministério teñen sido acusados en 
várias ocasións (is to está presente na 
mente de todos os labregos) de secues:. 
trar continuamente a información re
ferente a préstamos, descontos ou sub
vencións destinadas á agricultura, co 
fin de que este tipo de axudas non se
xan solicitadas polos poucos labregos 
que ti.veran iniciativa dabondo para fa- . 

. c_elo e, asi, quedái:anse con elas os gru
pos. de g:r;p.ndes gandeiros·_ que .son ós 
que posuen as granxas grande~ ou que 
controlan cooperativas que chegan a 
ter máis d un cento de cabezas de lei
teiras. Estes grupos, desde as Delega
cións do Ministério e máis desde - as . 
Cámaras Agrárias locais, n~n fixeron 
nada, tampouco neste caso', para que 
os labregos se enteraran de que o feito 
de que se inscrebiran ou non no Censo 
de · explotacións leit_eiras implicába a 
supervivencia ou morte das ~uas ex-
. plotacións. O · mecanismo foi o mesmo 
que máis enriba descrebíamos; ao non 
inscribírense , as · pequenas· explota· . 

- cións-, /quedaban excluí das de calquera · 
. tipo de ' subvencións, préstamos ' ou 
·axudas para meUoralas, ademais de 

perde-r calquer direito di'arite .. das 'fábri
cas de prod utas lácteos que, en cal
quera momento, poden deixar de Jles 
recóllf:!r o -le_ite · sen · que ' OS afectados 
que non coºnten coa calificación · de" 
·"Granxa de Explotación Leiteira" poi
dan facer nada. 

Deste ·xeito, os grandes proprietá- · 

!WlIOKB' 
• ~ ~ • ' - ,._ • --~ ........ ' -:o.. 1. 1 ·-

·, 

campo sen que -eles o tive~an pedido 
;nen tiveran participado .para . nada no 

· , proceso, incluso sen -que se enteraran. 
A falta de información tivo que ser to
tal e os responsábeis son, claramente, · 
as Qámaras Agrárias e máis o Ministé-
rio e~m~~~pcióm. -

ríos conseguirían duas causas; por · . _¡ CAMPAÑA ~ 
unha banda eliminaban concurréncia á 
hora d~ corisegÚiÍ'. subvencións· e crédi
tos e, por outra -e esta-q uizais sexa a 
sua máis importante baza- eliminaban 
compéténcia e tiñan á sµa mercede aos 
pequenos proprietários que serfan ·ah-

. sorbidos . ou eliminados por - eles en 
canto Hes comprise para os seus pláns 
económicos ou políticos. Ao non te
ren: nengun direito en canto ·explota
ci6rís leJteiras, os que non se inscrebi
sen ·neste censo, seriQ.n facilmente ani
quilabeis e, nun caso hipotético ~que ,'·: 
non seníella precisámente de ciéncié,l 
fición_- pooerian ser eliminados e as 
suas ' explotacións absorbidas polas 
gr~ndes, consumándose asi a · adapta
ción das-estruturas do noso é;;tmpo a 
determinados · modelos máis acordes 
coa economia monopolista pero ,co 
custo da destrución _ dunha clase 'so
cial e d'e todo un modelo de 'soc'iedade
nun proceso que xa seria irreversíbel. · 

Non ·· anda moi lonxe deste proceso-
. de concentració-r1, a idea do Conseilei
ro -da X unta candó estimaba com.o 
aceitábel a cifra de cento cuncuenta 
mil, a .das explotac-ións que, segundo 
os seus cálculos, terian que ter cum-

. plido o trámite. Outras fontes chega-
ron a f alar de perto de trescentas mil 
como número de explotacións que e~
tán en condicións de acollerse"á orde 
ministerial que regula a formación do 
_censó qe "0-ranxas d'ª ~~plofación 
Leiteira". Todo parece indiCar_ que os . 
delegados locais e provinciais do . l\1i
nistério se excederon no _celo 'ao 
apoiar o proceso de concentración da 
oferta leiteifa. 

FALTA DE INFORMACION 

E coñecida a desinformación pade
cida polo campesinado galego, illa
mento ªºque está sometido como·da
se e a sua falta de iniciativa. De todos 
os xeitos, dai a que, a m~nos dun mes 
do remate do prazo establecido para -
realizar un trámite tan decisivo, . só o 
teñan cumplimentado menos de -mil 
das cento cuncuerita mil explotacións · 
que a administración coida· que , o ti
ñan que ~er feito, denota que algo ti
vo que f~ncionar moi mal nas Cáma
ras Agrárias locais e máis nás Delega
cións - Provinciáis do· Ministério de 
Agricultura. Aqui ne~ siquera funcio
nou aquilo de '-Y usted, ¿a quién se 
lo dijo?" do anúncio televisivo; do 
contrário non . se explica semellante 
fracaso informativo. Se cada secretário 
local .das Cámaras Agrárias llo tivera 
dito, aínda q_ue namais fose aos seus 
amigos, o -número de inscricións teria 
que- ser meirande. A desintegración da 
nasa sQciedade rural e a sua falta de 
estruturación política tampouco ahón
dan para explicar este . comp.ortamen-

- to. Parece claro que a algun grupo Jl_e 
- interesou que os labregos non recehi-

ran información clara de. como estaba · 
·a ponto de decidirse o futuro donoso 

Poucos diás d-espois de se~ nomea:. 
do, o - Coriselleiro· de Agricultura da 
Xunta confesáballe a algué'n _que lle fi
xeran unha boa faena -ao nomeáreno 
-para o cargo; ·que el estaha ·máis a g'os- · 
to- na sua casa de Atzua sen grandes 

- -ambicións políticas. Poida que sexá 
verdad-e. No último consello da Xunta 
tiña que informar do rotundo ' fracaso 
da campaña de inscrición da que fala
mos, na que a Xunta non tivera mo-ito; 

.. que ver ' como institucións ·e na que 
-: nc>-n podía intervit ao ·non ter a Conse-

Ífa~i'a . )d~ Agricultura competéncias, 
aínda. Preguntado o -conselfeiÍ'o sobar' 

:-do que ia facer a sua consellaria <liante 
_de tal fracaso, dixo que estaban en es~ 
. tudo unha série de medidas para tratar· · 

.- de solucionalo, dentro do p9síbel e no 
- pouco tempo que quedaba, unha delas 

era unha campaña informativa que lo-
grou que, nos días seguintes~ a maioria 

~ dos diários -publicaran ·infor.macións 
referentes a que· o campo galego se-es
taba xogando o seu futuro . Isto é ver
dade pero tamén o é que é un pau, cO-
mo moitos outros, que lle caiu ao 

··naso campo sen que os seus hóm_es se
- pan de onde nen por qué. 

- O que xa é máis curioso nesta cam-
paña é a subvención que a Xunta vai 

~de~tinar , para os secret.áci,,qs das Cáma
, ras Agrárias e que v~ consistir en en·

.. tregarlles q_uince . pesetas por cada pa-
. peleta de inscripcién que presenten 

cuberta. A Xtinta non ten nengun po
der . sqbor destes funcionários, é certo, 
e polo tanto. o único xeito que ten pá-

-ra aleccionar o seu traballo é primár
llelo, _pero é realmente rocambolesco 
·que- uns funcionários do estado teñan 
que recebir unha prima extra da ad
ministración autonómica para fun_cio
naren. Quizais. esta iniciativa da Xunta 

,non sexa criticábel en· si, pero permi
tímosnos aconsellarlles _que, para ou
tra vol ta en que se vexan na necesida
de de faceren ·o mesmo ~ contraten .es-

. tudantes ou xente en paro para face
. ren este t,ipo de traballo cando os fun~ 
cionários que están pastos · para iso 
-non- poidan, non saiban ou non quei- · 
ran facelo e que, paralelamente, ence
ten a investigación que sexa necesária 
para esclarecer semelhmte neglixéncia, 
no canto . de premiar c~n traballo a co
misión a quen xa cobran como funcio
nários ... 

A cousa está asi cando, a falta de 
quince dias para que re-mate o prazo 
pa,ra· que ' as. esplotacións leiteiras se 
inscreban como táis, a enorme maioria 
delas aínda non o teñen feito co que, 

_d~ non facelo daquf a que o prazo ex-
- pire, .. perderán a consideración como 
· tales '<liante da administración. Diante 

desta situación, algun sindicato labre
go ·xa te_n pe_dido a prórroga do ·prazo 
de in-scriéión e unha forte cam,paña d~ 

,_ infoi;mación pare.ce a única saída axei
tada. 

L. LABANDEIRA 
N: 180/ DO 12 AO 18 DE MARZO/ 1982 



UCIORAL 
. , ió ·xa quE 

~¡ \te págaa 
-~. e~ a que ao 

i? ' lle mái: ua . 

Se este 
mpresa· I 
ndo den 

omercial, 
a condi 
. al'; [ac10n 

0 tras a1 
as e que 

poden 
eitadas 
ntamina 

ia de Pon 

Asimesr 
ortament 
etaria, c. 
cións do 
arque de 
o 31-10-~ 
bia desd 
µe faltabc 

ou,. segu 
~--~1111)111!~-.-~.--.-'!lll.l ...... -.ll!l!lml~!llll!l'~-'l!l~~...,mÍ!ll.-...-~ ..... --.-.. -----lllÍlill---.._.--................. ._ .. .._ ________________________________ !l!!l!S=-~á· pesaxe 

. ~ .. , 

Negóéios ·paralelüs Coa madeira 

::OS outros :e.fieiros; de celulosas· 
- - -"!- .. 

nunciadt 
ite que U 
s que lle 

Aqui ta 
·: ~'!1!11!-..--~..-l!lll!llml-miiml!'i~~~ .... ~IÍliÍÍli~._llil!IÍÍl..-¡¡¡.. ...... -.. ................ ..._ ....... _. ............................. ._ ____________________ ..-_.-..._ __ .... .-.. ....... _..m;ieguntas 

. , Corlside.rando, qu.e a"proba, d.0cumental e. testifical, practicada en autos, .CHEGASE A CONVI- · deira, chamei por teléfono ao Hai que facer constar' lo ment 
CION PSICOLOXICA de queo actor; Fernando Lorenzo, ·en ·corivivéncia ·.co.n Diamantino García perito encargado do Parque de . nas declaracións, o Sr. Lo llia diñe 

· Adán, ,proprietario do camión .P0-9348-1, ao pasar este"o .controf.depe.saxe, do que·aquel estaba Madeira, preguntándolle quén zo afirma que Aquilino lle e con de 
encarga,do,_ extendia un ·tique no .. q.ue sefacia c.onstar un peso de 4.0()0 Qg. de merws, "aproximada~ . autorizaba a salda do camión xo que esa madeira ia a e ·retiro,: 

. mente, en cada unha da~ vÜlxes que se relacionan no relato fáctico, ·co fin de-favorecer ao titular do en cuestión". b.io ; tnentras que na sentén ª outrc 
cami~1?' . que_ se queixaba constantemente nq control da falta de .renddbilidade das ·suas v'Íaxes,'· ale- · af írmase que ia comprada: ª especi 

· · · d b ,f."..' • · ll d b ·¡ d d d Segundo a declaración feita sen el _, gan· o__ que os s~u_s1 ene1 tcios f'P~nas e a an par4 o c.as-ot , _ce en o Fernan o aos requerimen·tos · polo procesado 
0 

xefe do Par- A SAIPA DE MAIS ' s 
· sen que ~onste estimulo ec.onom_tco_ algun ... ". . , · 
· .,;, · .t\'té aqui parte da senté11cia ditada polo Maxistrado ·de Traballo de Pontevedra, D. Xúlio Yebra, · que .de Madeira díxolle que a J?E CEN CAMIONS 

' o dez ·de febreiro de. mil novecentos oitenta e dous. Unha senténcia _por "convición psicolpxica" deiXara sair, que estaba autori- Nese espácio de .tempo. 
que ,viña dar como válido o despido feito pola· Empresa Nacional-de Celulosas contra o traballador zada polo Xefe de Produción rian saído, segundo as decl. 
Fernando· Lorenzo, de seséQta anos e. pai de dez fillos, moitos deles de. co.rta edade. . da Fábrica, Sr. Aquilino Re- cións máis de cen cami 

dondo. . · ' d ·e 
Os· feítos relatados durante O · xulgamento e· outras .circunstáncias ·que relataremos a continua• cargados desta tora e eU 

ción, poden dar. unha visión un pouco diferente do que estaba a pasar na fact.orfa da ".Emptesa·Na- · A confrrmaéióñ que obtivo to-, que se ·a Celulosas no~ 
cional de €elulosas", en Lourizán, Po.ntevedra. o procesado por parte do · Sr. vale por ser moi grosa, ª1 

Aquilino con estas verbas: "Sr. que ao comprala lle s~x~ Jl1 
Polos meses -de maio. e xuño 

corria o rumor en Celulosas de 
Pontevedr~ de que faltaban da 
fábrica máis de quince millóns 
de pesetas en madeira. ''Pero o 

' rumor non 6· novo xa que des
de serilpre se viña dicindo que 

·. faltaba '· madeira", dinos un tra
ballador da facto ria. 

O vintecinco de maio do oi
tenta e un prodúcese unha de
núncia anóníma, que segundo 

. ' . 

"· Lorenzo, desde hoxe .até novo cara que .a delgada, si e 
aviso, o Sr. Diamantino Gar- apreciada ·e mellor .pagada 

. coi).sta no sumério, recebiu o 
~r. -Orcajano, un dos xefes do 

cátro camións. 
A VERSION DO ENCAUSADO 

~epartarhento forestal da em- A versión do encausado difire 
presa. en ·bastantes pontos da convi-

Nesta denúncia faís.e v~r qu~ ción psicolóxiéá do. Sr.. Ma: 
na madeira que saca éla faCto- xistrador ''Es taba realizando o 
ria o Sr. Diamantit~o Gareia, meu traballÓ ", -declarou, "can-
existen anormalidades q.ue hai do observo que entra na báscu-
q ue investigar.. la un camión cargado de tora 

O ·dia catro de xuño é des.- · · de eucalipto, coa iiiea de leva/a 
pedido o traballador' Fernando . para a rua. -. como o nármal é
Lorenzo por ter pesado ~al :. que .e!Jtre e non ·que saia ama .. ,' 

cia, proprietario dese camión las fábricas de parquet coni 
que está na báscula, sacará ma- · de Bo~ite, para onde ia de 

· deir:a de eucalipto en. tora, a . ñada. · "· ·, '. , 
éámb.io de outra madeira que · . Celulosa mer«~a ca}quera 
l ' '· ' ·z · de1·ra a - 2.050 pesetas me e entrata1 · mazs utz para a em-: d l 

presa. Vostedf! aéalle un tique cúbico, sexa grosa ou e ~a 
ao Sr. Diamantino e envielle Boisite págaa a. 2-.50~ de ar 

l S P ·re 1"nterme' dia. O gano non outto persona mente ao r. e- · 
láez,- xefe do Parque de Madei- . · ·ria moi grande se no_n.fora 

Celulosas véndea a .menor ras"-'.i. · 

sempre 
ues, e q 
.300 Qg. 
He eelul1 
raban { 
ica e ex 
cargabai 
deira de 



.- .. :xa que . nón lle vale, e Boi-
10 ,. 1 
t Págaa mais que a norma e ,. 
a que ao ser mais grosa ren- . 
úalle máis. 

Se este comportamento d~ 
presa· parece anormal, m1-

ndo dende o ponto de vista 
mercial, a ·non ser que pola 

ºa condición ·de "Empresa · 
acional'; pouco importa que 

0 tras ano aumenten as per
~as e que logo digan que non 
e poden poñer depuradoras 
eitadas para parar a grave 

ontaminación que ameaza · á 
ia de Pontevedra. 

Asimesmo, é estraño o com
ortamento dos xefes desta 
ctoria, cando segundo decla
cións do Sr. Peláez, Xefe do 

arque de Madeiras no xuício 
0 31-10-81 afirma "que el xa 
bia desde o mes de febreiro 
ue fa/taba mo ita madeira ". 

A pregunta é lóxica. Se xa 
bia desde o mes de febreiro 
e faltaba madeira, ¿cómo 
n denunciou o caso? Polo 
enos o que si puido facer, fa-

uldade ten dabondo para iso, 
i voltar a pesar . un dos ca
ións, despois que o fixera o 

asculista e este cubrira o co
spondente tique. Asi a evi

éncia seria clara e o xuez non 
ria que ditaminar recurrindo 

"convición psicolóxica''. 
or qué non o fixo? Vaian 
stedes saber. 

O Sr. Diamantino Garcia, 
on foi el o que se benefi

;,,;.m,--.-ou, segundo a senténcia, da 
á pesaxe?, ¿por qué non foi 
nunciado logo?, xa que ad-
ite que lle suplicou várias ve
s que lle puxera algo de peso 
menos, pero que non lle co

ra nunca diñeiro; cousa que. 
por sentad o o Sr. Maxistra
na sua senténcia. 

_ ._._Aqui tamén se agolpa~ as 
eguntas sen contestación 
l~ menos lóxica. ¿Se no~ 
h.a diñeiro, por qué un ho

isas non 
rosa, aí 
~ sexa JJJ 
t si é m 

j 

.pagada 
uet coJJJ 

de ¡~ , de 

e'. co~ dez fillos, e ao borde 
retiro, se expón a róubarlle 
ª outro, co que seica non 
ª especiais lazos de outro ti
' sen el sacar nada? 

Segundo a declaración feita 
lo Sr· Diamantino a carga 

sempre a que· figuraba nos 
ues, e que a dif eréncia dos 
.3oo Qg. que saian da facto
de celulosa cos 20.400 que 
tra han en · B · · · , . OIS1te, · debiase 
ca e exclusivamente a que 
ca~gaban polo camiño 'con ' 
deira de carballo. ' ! 

Pdara 0 Sr. Maxistrado se- -
n ° senténcia, . esta ve;sión 
. Pouca consisténcia, aínda 

e i·~~gu~do o . certificado ex
polo Director da em-

sa B " . · oisite, no mes de abril 
ºt~~os camións do Sr. Dia
con ° entrar~n. · nesa facto

duas clases de madeira. 

preguntarse: ¿qué interés tiña 
Celulosas en que recoñeée~e ·a 
culpabilidade? ¿se era culpá-: 
bel, por _qué ese favor dunha 
empresa que .non se caracteriza 
precisamente pola sua relación . 
amistosa - cos obreiros? ¿Por 
qué lle concederon · o crédito 
_para a vivenda? Cóµio, por oU:
tra banda, se hai que preguntar 
tamén pola non- aceitación do 

·Sr. Lorenzo, da proposta a 
n9n ser que verdadeiramente 
fose inocente .. Doutra maneir-a 
non se explica. 

OUTRA MAIS DE CELULOSAS 

A "Empresa .modelo", asi-
~ -. ostenta· . o "título, -.. C~lulosa~ 
-"~'··s .. A. está- tamén en litíxfo' cós··· 

cailii~neiro.s · . ·agrupado$· . na 
. C.I ,D.M.C.~ . · , , 

.; t· ~ .... s;., ~··· . :, ~ ,. ;·· .... ~,¡.. • ·_ '. • 

-~ .. -.. : ..... 'Tódo· porque esta ~ empresa 
! ~- - ~s,tatal .·non · c'un{ple .. ~ circular· 

·:. :'---~ue. -0 ,~.M,inistérib :de· Transpor- . 
,•.:' ~te}Ú~ Qotnér.cio sacou éan"dataJ 
-.~. t,0~2-~s.2-..·, ~';. · , ~ ~ · 

A madeira, a grosa, a da discórdia. Ao fondo, o fume do_. cheiro. -· 
·Entre outras ·cousas a circu--.' 

lar manife~ta a .. : ''absoluta e 
rig_urosa obrigación da empre::.: 
sa transportadora de respetar 
as. tarifas oficiais ... ,;. Celulosas ... 
négase a respetar estas tarifas 
así como. a contratar aos ca.: 
mioneiros agrupados nesta aso
ciación de transportistas por 
carretera. 

Outra das curiosidades 'desta 
senténcia de despido é que 
teña tardado nove meses, can
do o normal, segundo diversas 
fontes consultadas por este pe
riódico, é que duren só tres 
meses. 
DE PARENTESCOS 
E AMISTADES 

Segundo puido saber A NO- . 
-SA TERRA, Diamantino Gar
cía é amigo íntimo, compañei
ro de estudos e moi amigo da 
família, hai q.uen di que tamén 
compadres, de Aquilino Re
dondo, que·foi quen en verda
de deu a orde de saída d& ma
deira. 

Asimesmo, fontes ben ente
radas, declaráronlle a este pe-

Pontevedra manfiestaban a dú
bida <liante do ·tren de vida 
que levaba o Sr. Diamantino, 
-cambiaba de coche todos · os 
.anos, sempre dos·:máis grandes, 
tiña tamén un jeep, un coche a 
cada fillo, etc., especulándose 
como podía aguantalo, un sim
ple madeireiro de bisbarra. 

-Como. unha contradición se 
poden considerar as Óf e~tas 
que- Ce)ulosas lle · fixo ao Sr. 

_ Lorenzo _para qu~ este ,-re~oñe- . 

No -seu canto contratan a 
·. outros que lles fan o transpor-
: te dun 23 por cena un 25 por . 
cen da tarifa mínima. " 

· ·cera a sua ·culpabilidade.' De .. _ · .,. 
·. ser~ asi 'hon o ·-xulg~rfan ;··senón ·. · · Pew· nón· só ·contratan a ca¿ 

riodico que despois da denún
cia, Aquilino Rodríguez- reu
niu na sua casa a Diamantino 
Garcia, ao crego de Carballe
do, persoa coñecida nestes am- · 
bien tes e da que son feligreses 
os· citados ·anteriormente, asi 
como ao Xefe de Personal da 
"Empresa Nacional de· Celulo
sas". Cunha botella 'de · viño 
presidind o a mesa, redactaron · 
un escrito onde trataban. de · 
que todas as culpa.s ,. recaísen 
sobre Fernando Lorenzo, se:
gúndo confesou o camioneiro~ 
Dito escrito foi entregado ao 
crego que, diante do requeri
mento de Maxistratura, negou
se a presentalo alegando "se
gredo de confesión". , 

Rumores que corrían po_r 

que lle darian a xubilación an- míoneiros daqui que non acei-
. ficípada. tan o turno de transporte im:-~ 

Contraditória tamén é a po
sición do Sr. Lorenzo a6' non 
admit~ o tratado, o que lev~ _a 

·.. .. . : i ;· -f:· ~- :; . f ~~ ;_. 

Os camións que fan agora os transportes son deJóra de Po.ntevedra~ Os de aqui téñen.se que-c~'i{tenur co cheiro~: ... ·, 

posto pola· C.I.D.,M:C., e aos. -
que lles prometen ''traballo ft- _"_· · 
xo ", senón que contratan ta-·~ 
mén. ~ - xente -de . Euskadi. ó~:- . 
doutras partes. · Parr;t os cá.mio-; 
·neirÓs ,. isto é · inaceitábet: ''os·.;. 

·, 

;; que· percebimos o ch&iro debe- :. 
Yíarhos .. · · púcébir ·os portes", : · 

. din, . todo_s, cheo.s de razón. . . 

Antes tod~s os ;po.rtes G~n-
t,rata.dos tiñan que. paSar po.la ._ 

: , of ici.~a .d~ Nogueira, . e· · pagar-:f", 
· lle unha .com,isión, agora, 'seica "~: 

. xa non teñen que pasar ·o$ quei 
s~ -~omprometeron~·coa ·empre- -~ 
. sa ·-a facedle os portés a ménor · , 

.·· prédo. · 
•' 

·, Tamén denún.cian 'os ~c~mio .. ~: 
neiros ''alguns do,s cal~s leva~ -~~ 

. f1J08, Yr}áis ae quince, anos . tra-
-- . ba.llando, que contábamo; con 

este trabal(o fixo, qúe cambia
mos os coches adaptándoos a 
este. tipo· de transpqrte. e que 
se nos defendemos _é. grácias a 

· Tafisa ", que en Celulosas non , 
poñen nos albarán$ ,0- précio 
por Tm, nen as toneladas que 
transportan, tendo que firmar 
en hranco que q ueren reali:zar 
o porte. 

, Toda unha empresa modelo. 

ALFONSO EYRE 
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.. · .. :f :BENTE PATRIOTICO ,,, •• f 

LOIS DtEGUEZ . ' ··. 

. 1. O desenrolo da _Reforma políti~a e 'a situ;~ió~n política a.c-
tual. . · . . . . . , ' · 

A topámonos en, tempos. de ' Congresos . . Os Pártido's, as ·orga- , 
nizacións políticas e s.in.dicais nacionalistas, analizan con fon
.dura estes dous últimos anos de loita e tiran as suas' conclu
sións. Foron, qúizais, os 'dous ano.s máis d!J~Os d~s últimos 
tempos debido a que as perspectivas polítfca.s:estatais centra.~ 
rorí a sua loita, dun xeito. importante, ·en facer recuar o avance 
do nacionaffsmo. Os Partidos españolistas ~aben quescf>"aáme- .. 
dida en que o consigan, eles medrarán, hexenionizar.án a polí-

. tica· estatal e "regional" dun xeito exclusivo. ó proceso da Re
forma política esthto encamiñado a· isto e significou :tamén a 
entrega das Forzas españolistas da esquerda á r'eacción, a'o im
perialisnio e -aínda ao aparato ·fascista do franquismo, daí que 
o .escepticismo, _(.! ,decepción, a confu,sión ... , sexan hoxe, a moi-
tos niveis, os frutos desa .semente: ' ;: __ .· · 

~A medida que o proceso democrá:tico .form.af"vái creando no
vas .institucións, .trata tamén de consolidar o modelo .real da so-

.ciedade que propugn~: unha ~ociedade clasísta, · individualista, 
represiva, na que a oligarqui·a española e todo o seu aparato de 
Autonomía son 9 reflexo deste tipo de sociedade: Os seus c6n
tidos anulan na práctica e na teoría os m'ínim~-direÚos ~emo
cráticos tanto individuais como nacionais. Ser. nacionali~taí ser 
demócrata de verdade está,· na práctica; prdibido e penali?ado, . 
e asi o comprobarnos, fundamentalmente desde 197'9 coa pos
ta en vigÓr da Constitución ao medrar o combate contra as 
posturas· nacionalistas e a représión contra os que as manteñ·en.' 
As ·Clases populares padecen esa chea de Leis, Decretos, etc., 
que c.onstantemente están saíndo do Parlamento e Goberno· és
pañois co consenso da ·ucD, AP, PSOE e PC. O paro, a emi
gración, a desfeita da nosa economía alcanzan xa cotas alar
mantes. 

No, último ano sobrancec.in doµs feitos. que inciden grande
mente no panorama político e social: o 23 de Febreiro e as 
eleicións ao Parlamento de Gal iza ~ 

O '23-F tróuxonos os. pactos destes Partidas co Exército: 
maior ,dere"itización do aparato do Estado, Lei de Defe~sa ·da · 
Constituci.ón, Estados de_ Excepción,' Alarma e S.ítio, Regula; 
ción dos termos nación e nacionalidade e dos símbolos nacio- . 
nais, intento de ilegalización das Organizacións ·nacionalistas ... . 
A LOAPA é outra ·Lei re~.tritiva que ao, amparo da ,Constitu
cióri fortalece o bipartidismo e evidéncia a imposibílidade de 
solución dos problemas nacionais no marco consÜtúcior:iaL O 
bipartidi,smo, Gran dereita (AP. e UCD) e PSOE, inténtase i~
troducir como fórmula de salvación para os' problemas do Es- . 

. tado G,O fin de esta~ilizar unha "d~mocrácia" tipo occidental 
. que c·q.ute .. o . ~vance das Forzas que fan de oposición real. .. . 
.. :. , Ó. segündo feito foi o rnsultado das eleicións ao Parlamento 

de Gali.za. Ante a situación· que 0 Golpe .de Estado creo u, a 
. rgr\:}?<a, a CEOE, a Banca e qs .Meios de Comunicáción, apoia
: -ron .deci~idameote ao . Partido de Fraga, velÍo defensor da 

man; dura e das 1 nstitucions ar madas dé sempre, cunha cam-
pañá. gue· trouxo -'OS re.sultados coñecidos e que é o início da 
que se 'sigue .a nivel de Es~ado . . 
··" Esta situacf6n fixo e· fai máis .duro o enfrentamento social 
e poi íti'co ·e a resiténcia das Organizacións nacionalistas, e in
·cidiu e .i .ncid~. non só na nosa sociedade senón en militantes 

· .destas e out.ras Organiza.cións. Dentro .do próprio nacionali·smo 
·. aparecen vellas te,orias qu.e cochan a anulación dun camiño de 
·' loita que deu os seus frutqs, que criou conciéncia patriótica 

no País até o ponto de que segue· a ser o cabalo de batalla do 
imperialismo; teoria actuante en'· Galiza onte e hoxe, con de
safortunados resultados, qúe serve .de ;acolchonamento e non 

.de enfrentamento ªº~ pr0blemas e que leva a i.mha práctica 
case exclusivamente de t_ipo eleitoralista . . · 

Mais ciase tamén, a niveis xerais, .un forte desexo de agluti
nar ¡:¡os _patriotas gaÍego.s. que fo~men o~ .no~ parte de Organi-

. zacións políticas, nunha :plataforma dé unida.de nacionalista 
como camiño para a~adar a hexemonia política que o povo ga-
1'3go precisa. · 

2.' A necesidade do Frente ·Patr_i.ótico. 

Os haciÓnalistas ternos claro que nO-n determinamos na me
·dida ·necesaria o peso da política en Ga'liza po.los feitos detalla
dos· anteriormente. Son os Partidos de ámbito estatal, princi
palmente UCD e AP, os ·que a· seguen .hexemonizando. Frente 
.á dura si.t·uación que está comezando precisamos aglutinar os 
máximos esforzos posíbeis na loita ·diária. Nós coi.damos, e a 

, realidad.e d'o País asi nofo indica, que .é o Frente Patriótico a ar
ma máis apropriada para a unidade dos nacionalistas. Nunha 
nación na que o asoballamento nacional e a dependéncia eco.
nócionalista. Nunha nación na que o asoballamento rracional e 
a dependéncia económicá son os causantes da situación de 
atraso e mlséria no povo galego, eremos fundamental a existén
cia ·dunha Organización poi ítica nacionalista que represente os 
diversos intereses .e aínda ideoloxias ·que poidan confluir nun 
Proxecto de soberania nacjonal. E necesário que este Proxecto 
non resJ!)onda só aos intereses dunha clase social determinada, 
caso ao que teñen qúe responder os Partidos, senón á necesida
de de ~1,1togoberno de Gal iza . con toda a amplitude que este 
termo te-n na perspectiva de autodeterminación nacional, pon
to s~n o cal non será posíbel a mellara de nengunha das cla-

. ses populares de Galiza. · · 

A AN-PG representa hoxe (nesta perspectiva e con maior in
cidéncia social), un ~amiño iniciado1 unha experiéncia provei
tosa. Mediante este Frente logramos crear no País, responden
do ás necesidades obxectivas do mesmo, unha conciencia na
cionalista que se plasmou en amplos sectores da nosa povoa
ciÓfl e que piden, agorn, un proxecto organizativo máis adapta
do á situación que nos toca viver e un esforzo para que todos 
os que estamos empeñados realmente na consecución da sobe
ranía nacional (que negan tanto a Constitución española como· 
o Estatuto de Autonomía de Galiza), .poidamos loitar unidos. 

Precisamo·s, o povo galego precisa., que neste Frente Patrióti· ' 
co se aglutinen todos aqueles que estean dispostos a apoialo 
l?axo uns presupostos políticos que non enfeuden o futuro de 
Galiza e baseado en fórmulas organizativas abertas, realmente 
frentistas, nas que cada Grupo, Formación ou militante ha de· 
fender toda posición que non contradiga os pontos políticos 
xenéricos e sexa partícipe e protagonista real da política que 0 
Frente leve. Neste momento histórico é deber da AN-PG res
ponder aos desexos de unidade e acción de sectores do povo 
galego máis concienciados que as contradicións da política es
tatal e galega ten levado ao seu cume. A reformulación da AN
PG terá que se ir perfilando coa sua práctica, daí que moitos 
dos aspectos desta reformulación asentaranse máis concreta
mente en contraste coa situación cotián. Compre que entre to
dos aseguremos as liñas fundamenta.is no terreo político e or
ganizativo para que o frente sexa un instrumento operat iv~ po
liticamente de cara á consecución da soberanía nacional de Ga· 
liza. 

Neste senso, a AN-PG presenta un programa de actuac ión 
cuxa efectivización está en marcha. ·O V Plenário Naciona l di 
vídese en duas fases: na primeira, que rematará os dias 3 e 4 
de abril, debátese entre a m ilitáncia o Proxecto de reform ula
ción baseado nuns princípios políticos e organizativos que res
ponden á filosofía antedita. Nesta fase estase a contactar esca
lonadamente con Partidos, Grupos e persoas para que discu
tan tamén estes pontos e mostren · o seu parecer. No caso de 
que isto sexa aprobado, na segunda fase, definidos xa os que 
entren a apoiar o Frente Patriótico, elexiranse os organismos 
nacionais que representen á Organización e determinarase a po
lítica a seguir nos próximos dous anos. 

Nesta persp~ctiva porfiamos no chamamento a todos os pa
triotas galegas para que participen nós· debates e nas resolu
cións co ánimo de seguir avanzando na construción e afortala
mento do Frente Nacionalista que hoxe precisamos. 

LO IS DI EG U EZ é Secretário Portavoz da Asamblea Nacional
Popular Galega e parlamentário pola Coalición Bloque-PSG . 

NACIONALISM.O, ¿QUÉ UNIDADE? 
XAN LOPEZ FAeAL membro do Consello Naciona.1 de Esquetda 
,G,alE!ga. . 

Con grandes dificultade's e non sen tempo as forzas nacionª-
listas, e ref.iro-me ·moi especialmente ao BNPG, van-se aperce- · 
bendo. da necesidade de revisar os supostos e esfratéxias deica 
agora sustentados para acomodá-los á mudanza Aa co~un.tura 
política que a morte de Franco precipito'-!. · 

A caída na militánciá pol(tica e o desconcerto e crise orga.r:ii
·zativa'. sofridas por organizacións que xogaron un p-apel desta- · 
cado nos últimos tempo·s. do. frariquisrrio e primeiros da demó
crácia, están ligados ao cámbio operado na ·suxeitividade social 
pola nova coxuntura e a crise, e á patente dificul~ade da movi
lización social e da organización de actos ~e masas. todos estes 
factores fan entrar en cr·is~ os modelos de actuaci.ón política .. 
baseados na axitaéión e 'na fe nunha elevada disponibilid,ade 
política das masas. Foi' esta situación tamén a que barreu p_ra
ticamente a toda a esquerda radical española. 

No que respeita á esquerda nacionalista dw01s son as. grandes 
cuestións que catalizan a crise ·de identidade contribuindo a di:-
solver .unha bre~e etapa ·de ilusións infudadas: . ' 

a) A inesquell ábel raecesidade .da acción . institucional (axunta, 
mentos, Parlamento·, xestión e negociacións sindicais, etc.) e 
·a sua complexidade e dificu·l.tade, contrac;l.itórias .eon toda .a 
simplificación apri?rística que viña alimentando á rnilitán
cia. 

b) A evidéncia-da. falta· de· identificación do. eleitorado galego 
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. coas for.zas polítl~as do nacionalismo que pretenden repre
sentá-lo ·e proporñ~r-lle· .obx~ctivos movilizad ores. · 

Este .feito, :inscrito na á·rea dos factores suxeitivos, no nivel 
da conciéncia colectiva, ·vai ter, necesariamente, consecuéncias 

·decisivas na reflexión dos. sectores sociais nacipnalistas e, por 
.consecuéncia,. na· reformu l·ación de: actitudes poi íticas e estra
téxias. · 

· O co~xunto ·das forZas né;lciorí~listas non foron capaces de 
atinxir, o 13 por cen do apoio eleitor.al do seu pobo, están re-

. dÚcidas ~ mero grupo mixto no seu próprio Pa.rla-mento, o PG 
· quedou ·fora. Ante esta situación os nacionalistas asistimos ho

xe i,r'npote.ntes á i.naugur:ación dunha operación de suplantación . 
. política xestio'lada por AP, UCD e PSOE e simbolicamente le
xitimada (á política ten moito de símbolo) por iso que se cha
mou durante uns·dias Realidade galega. A operación de suplan
tación poderia formular-se asi: "As tarefas·do nacionalismo es
tán · cumpiidas, . ou polo menos aseguradas, non fan falta mes
mo partidps. nacionalistas porque· agora -somos todos xa (un · 
pouco) nacionalistas. Sexamos re-alistas x·a que non podemos 
ser aaciona.listas". Esta falsificación, esta transmutación da ne
cesidade en virtude,sé o que pasa hoxe por sabipuria política. 

O desánimo que toda esta situación provoca, leiJa con frecuén
cia a atribuir as causas á desunión dos nación alistas e. a conf ia·r 
ria sua superación a solución de tóaos os problemas. Est~ po
sicipon é, ao me.u entender, irrealista e até un pouco inxénua. 

E-a porque parte ·do suposto ·implícito de que as diferéncias · 

existentes no seo do nacionalismo son maiormente de índole 
personal, superábeis por tanto con boa vontade e diálogo, e 
non esencialmente poi íticas como realmente acontece. 

Se faoemos abstracción momentaneamente do PG (que é sen 
dúbida un partido nacionalista tanto como o PSOE o é espa· 
ñol), e nos centramos no campo da esquerda nacionalista, en
contrámo-nos, cos matices que se queiran con duas únicas es
tratéxias diferenciadas de construción, ou liberación, nacional: 
a sustentada polo BNPG co apoio explícito do PSG, e a pro
pugnada por EG: 

Non estará de ·mais. se cadra parar un momento sobre este 
ponto da identidade nacionalista de EG. · 

Considero nacionaJista a toda forza que teña por obxectivo 
a soberania nacional de Ga.liza (a discutir a cuestión da sua ar
ticulación p<11 ítica) e sosteña como consecuéncia lóxica e irre
nunciábel o princípio da soberania das organizacións políticas 

e sindica.is de Galiza (a discutir a cuestión da sua participación 
na actividade política ou sindical no ámbito do Estado), ·a sua 
independéncia de calquer instáncia extra-gatega. O resto .(as 
elu.cubracións ou propaganda sobre a eséncia do pseudonacio
nalismo, ·a ~utenticidade. do verdadeiro nacionalismo, etc.) é 
literatura, literatura de evasió.~ p.ara consumo de convencidos. 
Como ia dicindo, EG é un parÚdo .naCionalista polo socialismo. 
Irnos agora á cuestión déls duas estraté?<ias. Simp.lificando drás
tic~mente poderiamos descrel:>é-las como segue. 

~~~~~~~~-

(P. as a a~páxina seguinte) 
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Xulgamento do 23-F 

As ba~as dos golpistas 
Despois dunha dúcia de -xornadas na vista do xuício do 23-F, 

pouco se deu avan~ad~ e xa se ye camiñar n? tempo o seu re~a
te. Pasada unha pmnerra fase que se podena chamar de "le1tu
ra" sumarial, fase que aproveitaron os defensores para prolongar 
a vista do xuício e dila tala o maior tempo posíbel Quedan as fa
ses clave, se é que hai algo clave. As probas e as declaracións dos 
testigos. 

._ .· ... 

~.., .. - . 
_, 

.. "~- ·1· .SUDO. - -. , ' ' .... . ~ 
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manteñen unha parsimónia 
gra11de. Non se entende como 
non se investigan os "fios que 
moveron os militares· golpistas 
desde .o lado · civil. Parece in
cr-íbel que só Carrés este a pro
cesad o como único civil pro
-g'0lpista .. Aí está "El Alcázar" 

.-.....-.-... - ·-: é o seu fascismo declarado. Pe
ro párece npn ter impertáncia. 

. Sen - embargo, · hai observa
dores que ven unha gra1i'invo
lución através do frustrado 
golpe~ E outros que van moito 
~máis aló. Cando fala a ·extrema 

Os· golpistas xogan con moi
tas1 • b'azás. E evidente . que xo
gan a baza do ,11:1-edo. E feit? 
coñecido a pohtica dos parti
dos de esq uerda de xogar a 
non irritar ao fascismo, non se
xa que se poñan agresivos. Asi, 
intentaron un golpe, e que en 
realidade parece ser que eran 
tres: xenerais, coroneis e Guár
dia Civil, a ver cal chegaba pri~ 
meiro. O Goberno demostrou 
ser blando ante toda a trilita 
que repousaba no seo do esta
do. Asi, por non irritalos, eles 
traballaban tan tranquilos e 
ian conseguindo a información 
que buscaban: paralizar a so
ciedade especulando co trián
gulo do paro, terrorismo e au
tonomías. 

cara un confusionismo de de., 
sastre total porque eles están 
enquistados no franquismo e 
pretenden· que o Esfado siga a 
ser a sua parróq uia. Xogan a 
baza de actuar coa verdade; 
todo o seu mal, parecen dicer, 
é querer a España, evitar o seu 
rachamento, manter a tradi
ción na fe. Todo o seu pecado, 
parecen dar a entender que es
tá en querer salvar a España e 
dentro <leste maniqueismo de 
posuidores da verdade frente 
ao resto dos habitantes van di
latando o xulgamento, tentan
do tocar o corazón da povoa
ción con verbas de amor á Pá
tria. Pouco importa que en
tre eles se cbntradigan e traten 
de salvarse agora que non de
ron salvado a España á sua ma
neira. Pouco importa porque 
tamén poidera ser estratéxia 
de xuícios. 

. dereita non topa · moita resis- . 
As baz~s do rriedo empregá- Diário .16, e vms~lle an~e -... ou~ téncia, radicalízase e organíza-

nas té o pon to de conseguir re- tros fe1tos post~:1ores . q ~e .. ac- se. Asi, .rñentras . os golpistas . 

Empregando os seus órga
nos de propaganda manipulan 
o que teria que ser unha críti
ca ao Goberno ou á Oposición, 

(Ven da páxina anterior) 

Na que sustenta o BNPG e apoia o PSG, Gal iza seri'a unha 
colónia baixo o domi'nio do Estado español e os monopólios. 

O seu proceso de liberación nacional pasaria pala con.strución 
dun mov imento nacional-popular articulado en duas instán
cias: Un partido denominado comunista-patriótico (quizá fose 
admisíbe l algun mais) que concentraria a conciéncia do movi· 
mento e detentaria a sua dirección, e un "frente interclasista", 
"patriótico", que encadraria ao conxunto das "clases popula
res" organiza ndo-as e educando-as na comprensión da i'ntima 
relación entre a opresión nacional e a opresión social. O ere· 
cimento orgánico do movimento e a maduración da sua con
ciéncia poi ítica permitira desencadear, en algun momento, un 
proceso irreversíbel de liberación nacional que se instituciona
lizaría mediante un pacto constituinte: As Bases Constitucio
nais. 

O modelo é estreitamente debedor das experiéncias de 
procesos de liberación nacional en contextos terceiro-mundis
tas e parte do suposto iinpli'cito da inmediata operatividade 
política da opresión nacional, a dependéncia económica e a 
conflitividade social sobre a conciéncia política do pobo. Ta
mén dá por suposta unha escasa diferenciación social no pobo 
(identificació n da sociedade galega coas "clases populares"). 
As clases populares terian neste esquema unha aguda concién
cia da sua opresión ou poderian acceder faéilmente a ela me· 
diante a explicación e a movilización. Coerentemente coa es-. 

, tra~éxia de oposición frontal ao Estado dominante rexeita-sé o 
seu marco institucional (Constitución, Estatuto), sen que isto 

':! • ; ·. • -, 

ti:ar '!S credenciais a un perio- tua xa con maIS autond<!~e, . , ~ dentro do xulgamento d·an . 
~sta e que ¡sexa expulsado d~ : sobre to?o no mome~o de imha 1maxé de fortaleza e for
sa do xulgamento. A sua osa- ,· cfrear os mtentos d_e :di~?tW a . za os fascistas fóra dedícanse 
dia chega a ne.garse a compare- "vista. . ;,:,. ;.a ~achar ·"o CÍnturÓn roxo de 
cer na sá de audiéncia como se · : · A defensa utiliza, dentro Madrid"" atacand'o' ás alcaldías 
en ve.z de estar sen?~ xulga- <leste clima d: "~ur:z~,lir co de- rexidas ¿or 'cómunis'tas e socia~ 
do.s,_, dentr_o dun re::o.me ~e . ber d~ .salvar a Pa!rza · do.s ·~eus listas _ ( coñecidas son as agre-
prlSlon, estiveran de vIS1~a. Re- J?ªt~ocmados, . l~ng~a~~~ '_ e? sións de Alcalá; Parla~- etc.). 
sulta, por outra ba.nda, mc?m- r:i01tos casos mmto ~~18 .P-~h- Esto vena alguns observadores, 
prensíbel ~ue · o fe1t~ se p01de- tI~os (propa,ganda mvof~c10- . pero os de UCD, PSOE e pe-
ra. producir. O Pres1dent:. do _msta) que de defensa ~n_ c:anto mais forzas, parecen xa máis 
Tribunal sofreu. fortes crihc~s ao xurado. . ~ .. . preocupadas palas eleicións 
de todos os me1os de comum- Ante todos estes fe1tos,- a que por todos estes temas 
cac1on por .retirar as creden- sociedade, institucións, a pren- · · 
ciais a Pedro J. R:amírez, de sa_, o Goberno e .a oposición, PABLO VIZ 

impeda - contraditoriamente- a presenza nas institucións, con 
proclames o5xectivos de ctenúncia. · 

A estratéxia sustentada -por EG dirixe-se a uhha sociedade 
complexa, social e ideoloxicamente diferencia~a, contraditó.
ria, profundamente condicion·ada pola ideoloxia dominante 
(españolismo, conservadurismo etc.) e a secular· integración no 
Estado. Poderia dicer, pa.ra remarcar as dlferéncias, que men
tras o BNPG e o PSG cen~ran a sua estratéxia na liberación na
cional mediante a denúncia e ruptura dos víncu.los de opresión 
nacional sustentados polo Estado e as suas institucións, EG 
fai-no sobre a conquista da própria sociedade civil a través da 
sua autoorganización en entidades próprias e autónomas, ex
presión dos diferentes intereses e ideoloxias que atravesan 
unha sociedade diferenciada e plural: partidos políticos nadó- = 
nais (en plural), sidnicatos, asociacións culturais, institucións, 
etc. Nada de frente único onde· só calle unha sociedade pouco 
dif.erenciada óloJ que pode swxir mesmo en calque.r socledade 
(en forma efémera) a teoi' de circunstáncias exce\Jdeñ á,is 'de 
crise política e social. Non é·· casual que o BNPG in>sista nos 
conceptos de colonialismo e liberación e EG se centre nos de 
hexemonía e construción nacional. 

A estratéxia propugnada por EG de consolidación dunha 
forte sociedade civil progresista en Galiza, capaz de reclamar e 

·asumir o futuro do seu próprio país de toda .tutela exterior, 
conduce a traballar por dotar a Galiza de institucións operafr· 
vas que lle ptocuren espácio·s de expresión e autcirecoñedmeh;. 
to'~ Isa non significa evidentemente qué EG asúmá .corná·· ade'..' 
cuadas unhas normas e institucións que, debido á correlación 

de forias; oos· foron impostas (o POG votou en branco á Cons
titución, EG.Jtotou non ao Estatuto). 
'' o noso obxectivo declarado de emancipación social dos tra
balladores, dunha .sociedade socialista encamiñ'ada á disolución 
das clases, , impon-nos .a apertúra ao .diálo.go ·cos' traballadores 
galegos·militantes en organizacións españolas. . · 

Nen-o naso acatamento ao marco legal constituído nos im· 
pede traballar pala sua superación ,democrática, nen o d iálogo 
coa esquerda española loitar pola .$ua derrota polítieá én Gali· 
za e pola sustituc.ión por partidos e sindicatos,próprios. 

Descritos nesta forma sintética as profundas diverxéncias . 
políticas nas respectivas .. estratéxias, qué espácio queda para a · 
unidade?. 

A confro_ntación poi ític;a de concepcións e estr.atéxjas_ debe . 
continu'ár e coñtiñ uará por riba de imposíbeis unificac1óns ii.t
mediatas. Nun partido democrático calle un amplo espectro de 
activ.idades .e ~po.sicións ,pero nunca a coexisténcia de concep-

·_ ció ns anta_gÓ~·ic:as. Esta constátacións non .impede a formula
cion durl' leque·" de campos de colaboración: construción dun 
sindicalismo nacional unificado, 9cció.n cultural, acción institu
cional cando -far posíbel, debate franco de posicións ... todo o 
que poténcie a conquista da nasa P.rópria sociedade, a supera· 
ción.dese exíguo 13 por cen coque nos enfrentamos ainda. 
- O movimento· nacionalista galega xa non pode red1.1_drsé a 
un· partido, ·tomo. nos vellos tempos do PG;-porque.·habitamqs., 
nuríha sociéttade de clases, diferenciada, por..qu-e-os obxect ivos . 
queJnós ' rilar€am@s son· xa deflnidos,,.porque nen nos irnos con
formar nunca con ser unha0 simple corrente pol.í'tica - máis den- ~ 

· tro da s9ci_~9jlge:.. ~(,llega . . 

RA D JO GA LICIA ¡ARAD10t 

•J' 

San Pedro de Mézonzo1 3 
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Santiago de Compostel• 
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,. Terror eleitoral en. 
. . . . . 

·Centroamérica 
Nim climá de violéricia desatada, márcada por uhha banda' polas acdóns guerrileiras contra me,. 

sas eleitorais e obxectivos máis ou menos relacionados coas .eleicións, e por outra poi~ pres.éncia 
constante e ameazadora das . forzas do· exétcito .en todo o pais, celebráronse os comícios presiden

. ciis en Guateinala. Se xa desde· a sua CORVocatória, a finais do áno pásado, fora'n denunciados como 
· unha farsa, a sua realización non fixo ináis que corroborar a acusación. Ao entrar no xogo eleitoral 

unicamente un rednCido' espectro político que vai desde o moderadísimo "centro-esquerda" de 
Alejandro Maldonado, ag ,represe1:ttante f)os militares no poder (e seguro triunfador) e os da extre
ma dereita na sua vertente civil, os votos do domingo non teñen de feito amáis mínima credibilida- · 
de, d entro dunha montaxe ao cal opuxéronse desde un princípio os verdadeiros enemigos da ·actual , -
ditadura militar, os guerrilleiros, encuadrados nunha manchea de grupos -Ejército Guerrilleiro de· 

. los Pobres, OtganiZación Revolucfonária ·del Pueblo en Armas, Partido Guatemalteco dé Trabajo y 
Fuerzas Armadas Rebeldes- que finalmente. parecen ter aprendido de El Salvador a necesidade de 
unificar as suas accións para ac.adar .a máxima efectividade contra dun réximen que se amosa dis
posto a arrasar calquer obstáculo quecSe opoña a sua dominación,. contando co beneplácito sempre 
seguro dos Estados·Unidos. 

Mal donado 

A xénese do proceso das loi
tas populares en Centroaméri
ca :se ben se remonta a séculas 
atrás pódese percurar na sua 
plasmación efiectiva nos anos 
30-40 deste século cando a do
minación dos ianquis e dunhas 
poucais todo¡podero:sas familias 
autóctonas chega a implantar:. 
se 1con toda a su.a forza na zo
na. Fóra dos pantasmas obse
sivos dos Rieagan ou Carter, 
que ven n~ ÍDSUILXémida C1e:ntro
amerieana o iexpansionismo m
,50 num ,.ár1ea que b'.ad.idonialli
mente liles pertence, as loitas 
deste,s :p:ovos ,son: ¡p1md. UJto do 
próprio desenmfo 1e1conó1miieo 
capitalista aquí que á larga le-
'rou 'ª un.ha iCJ'U1efil ir!frle'OO,Ju~:iil:i1a1-
bel e ."1nsalvábel desigu.aldade 
:social o :alentar a oo!Ileentr:a
eión de terras en man:s idun.hais 
poucas familias dominantes 

.Santo Domingo, 9 
Tlfnot.: 225461 · 224458 

sostidas polos intereses estran-
xe'ltos trasnaciohais. · 

O ·capitalismo periférico do 
área extremou até tal ponto as 
contradicións sociais, que fi
nalmente as clases intermédias 
de . empregados, pequenos co
merciantes e profesionais libe
.rais _ víronse forzados a acadar 
conciéncia da situación real 
empurrados por unhas inasas 
campesinas sumidas nun xeito 
de · vida inumano. Ante a con
secµente organización popular 
só cabia unha resposta do po
der: a represion aberta. 
, Pero esta represión legal e 
organizada acabou alcanzando 

. · tamén á burguesia tradicional. 
Os partidos políticos que re
presentaban os seus intereses 
víronsé faltos das bases da cla-
se média, e o vacío producido 
non fixo máis que abrir o ca-

. miño para que o poder pasara 
ás mans dos militares. A acti
tude do imperialismo diante 
de todo o proceso foi de apoio 
total ás forzas mais reaccioná
rias, e os gobernos dos xene
rais· ·surxidos entón; pero dou
tra banda, cara a represión es
tatal foron criándose- organíza
cións armadas de resposta en 
defensa dos mínimos dereitos 
populares. 

Así, alzouse Guatemala en 
1954~ pero Arbenz foi derro
cado e a sua revolución esma
gada en sangue, _cqmo ~a anos 
atrás fora asesinado Sandino 
en Njcarágua, polos '. mesmos 
meréenários ao serv-íCio dos 
m.e:s,~o:~. inteteses, ou Farabun-

· do Martí en El Salvador. 
·E1 pésie a todo, houbo mo

vimentos que ·tnmfaron. Guba 
conseguiu fuxir da zarpa ian-
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Guevara 

qui; e Nicarágua -derroto.u fi
nalmente á oligarquía somo.
cista hai casi tres anos. Pero os 
imperialistas teñen agora unha 
experiencia dos resultados de 
certas loitas que van a aprovei
tar ao máximo. El Salvador, 
Guatemala e os outros paises 
da zona acadarán a sua libera
ción a un précio m~ito máis al
to en vidas e sangue que os 
que lle precederon, xa que 

, Reagan, Estados Unidos, non 
están dispostos ·a· repetir 
"erras" pasados que levaron a 
resultados tan pouco satisfac:-

. tórios para eles. E mentras, 
Centroamércia · seguirá a ser es
·cenário-, d unha guerra desigual 
e sanguiñenta; que xa.mereceu 
o calificativo de .ignomínia 
destes anos: o terror feito po
lítica. 

BEGOÑA MOA 

. t:uGo .. 

.. ·::·/.1 ·~ 

... .. . . , .. . . ' 
• • .... / / • 1-... ,. .. 

(} paro no Ulster. 

Dos 3 millóns cie parados oficialmente rexistrados no 
. Reino Unido (a cifra real anda· polos 4 millóns), a porcenta
xe máxima correspóndelle á "província" do Ulster, ou Irlan
da do Norde, con cotas do 20 por cen~a forza de traballo. 
A vista desta catastrófica realidade, os sucesivos gobernos 

_ británicos, tanto .laborista~ como conservadores, recorr.iron a 
paliativos cosméticos como as indústrias de enclave forte
mente subvencionadas con fondos do contribuínte británi
co. 

Unha das empresas que foron atraídas pola abondáncia de 
man de obra supostamente dócil, e os xenerosos créditos e 
axudas á exportación fornecidos polo Estado británico, foi 
a compañia automovilística De Lerean, que desde 1978 fa
brica en Belfast un espectacular modelo deportivo , tipo Ja
mes Bond, exclusivamente para o mercado americano, a un 
précio de 25.000 dólares por unidade . O cerebro, fundador 
e presidente da compañia é o americano J ohn Zachary De 
Lerean, o "self-made-man" típico do capitalismo americano 

, que tanto louvan os m<?netaristas da escola de Chicago. 

As causas f óronlle ben durante dous ou tres anos. Vendeu 
aos EE.UU. todos cantos coches podia absorber aquel in
menso mercado. Mais a empresa, como todas as deste ti'po , 
tiña unha base financieira demasiado fráxil e dependia de 
manter unha precária marxe de liquidez entre a nómina que 
pagaba aos obreiros irlandeses e as remesas dos axentes de 
venda americanos que colocaban o modeliño nas mans dos 
"playboys" do paraíso da iniciativa privada. Aínda asi, a 
aqueles concesionários non venderon ao público máis que a 
mitade das unidades exportadas de Ulster. E t iveron que ser 
recollidos 2 .~00 automóveis que xa estaban colocados con 
outros tantos clientes por encontrárenselle fallos na suspen
sión. 

Pero os maiores problemas comezaron hai uns meses can
do circularon rumores sobre a falta de solvéncia da compa· 
ñia e o abuso da confianza do goberno británico nun intento 
de que a tirase das dificuldades financieiras en que caíra. A 
empeorar a situación veu a notícia de que a Xunta Directiva 
da empresa se auto -concedera aumentos exorbitantes de sol
do. Os bancos e demais acredores apretaron as clavixas e o 
público da "high life" americana deulle as costas ao prodi
xioso bólido De Lerean en favor doutras marcas menos re- · 
chamantes como Mercedes e Cadilfac. 

O resultado, de momento, é a perda de 1.100 postos de 
traballo (dos 2.600 da factoria) e a posta en perigo doutros 
10.000 empregos nas empresas provedoras. Mentras tanto 
Mr. De Lerean anda a buscarlle comprador á sua empresa, 
mais parece que ningu~n aquere. O goberno británico non 
aceita unha inxeniosa proposta do Sr. De Lerean de que lle 
perdoe os créditos e subvencións que lle leva concedidos 
(por un total de 80 millóns de libras) a cámbio dun aumento' 
nas regalias percebidas por unidade exportada. Deste xeito 
melloraria enormemente a situación financieira dos seus ne· 
gócios nos EE.UU. e teduciria a produción do Ulster ªºmí~ 
nimo. Ma·is. non foi como ·el quixo, e o Departamento de Ga· 
rantia de Créditos á Exportación do goberno británico cor· 
tolle toda subvención. O Sr. De-Lerean sinala que o mercado 
americano se recuperará na primavera e o coche voltará a_se 
vender. Mais América está a sofrir a inesma recesión econó· 
mica que padece Inglaterra, e o seu goberno, como o inglés, 
está comprometido coa doutrina. monetarista. Desde logo os 
inversores da neoiorquina ~Wall Street non quixeron picar na 
oferta de accións na compañia que o Sr. De Lerean tratou 
de emitir nun intento de salvar a anguriosa sit~ación. 

:E! todo porque, segundo deelaracións del, quixo axudar 
Jlº povo do Ulster que non lle agradeceu a intención. 

·' 
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No atletismo JlOD se pode falar·galego 
Secadra_esta hotícia deberia ir noutras páxinas. Nas de sucesos, por por un exempÍo. - . ·.; · . ' 
Alguns afirmarán que tampouco é notícia, p_orque represións deste estilo estanse a dar-todos os · 

días nos distintos campos. · 
. O .ter cabida. baixo o epígrafe de "Deportes", débese a que é unha das primeiras veces que neste'· . 
campo se olla a represión idiomática, e non pc;>rque non a haxa, senón porque ninguén.,Hes chegou a - · 
plantar cara como fixo Xúlio Santiago, que facia ás veces de secretário na Federación Provincial de 
Atletismo da Coruña. Ao remate, por ser.consecuente e empregar o seu idioma, o galego, 1uvo que · 
deixar· esta Federación. 

"Aqui fálase o castellano, 
porque o digo eu ", dicíalle o 
Tesoureiro da Federación Pro
vincial de Atletismo da Coru
ña, Xenaro Graña, a Xúlio Sal
gado o dia trece de febreiro 
cando se estaban a disputar os 
campeonatos provinciais desta 
modalidade na Coruña. 

A sua primeira "recomenda
ción" era que babia · que falar 
español xa que babia xente 

. que non entendía o galega. Co
mo Xúlio lle dixera que lle 
mostrase alguén que non en
tendese o galega, cousa que 
non ocurria, a seguinte respos
ta foi: "nesta federación o 
idioma oficial é o español. Se 
fa las o galega deixas en rid {cu
lo á Federación". 

De pouco importaron as res-
-postas de · que o galego era tan 
digno como o español, polo 
menos, para os galegos, de que 
se el q ueria falar o español que 
se marchase para España, ou 
que a leí vixente, autoriza a 
usar o galego en sítios como 
na federación ou · causas polo 
estilo. 

Ao Sr. Graña, segundo pró
prias palabras, iso impórtalle 
un pito ; ''aquz' falase o caste
llano porque o digo eu ". 
. Diante desta postura a Xú

ho Santiago · non lle q uedou 
outro remédio roáis que aban:. 
donar unha federación á que 
levaba ligado máis de dez anos. 

MAIS PROBLEMAS 

Deixando a un lado xa o 
problema lingüístico, parece 
que ao deporte .non poden 
chegar os aires renovadores, e 
q?e s~gue anclado no pasado, 
ª1 esta tamén un problema de
portivo: Xúlio facia as veces· 
?e s~cretário, sen cobrar nada, 
180 si; el era o que distribuia a 

xente nas distintas séries para 
que fosen compensadas. Para 
isto req ueríase un coñecimen
to exaustivo de todos os atle
tas. Agora, coa sua marcha, na 

Coruña non existen q uen poda 
realizar decentemente este co
metido. Todo porque a un se
ñor se lle mete na cabeza que . 
hai que usar o español. 

PROBLEMA COS XUICES 

Pero os problemas do Sr. 
Graña, non veñen dados só po
lo uso do ga~egq·, . senón que 
quere meterse en todo, como 
dixo un atleta "buscando che
gar a pequeno burqués, xa que 
nen isa dá sido". 

Asi, na sua teimosa carreira 
por aparentar e impoñer a· sua 
lei, empezouse a meter no co
metido do Coléxio de xuíces, 
que pensaron en dimitir n_a sua 
meirande parte, aínda que o 
problema quedou médio' ama
ñado despois d unha reunión 
mantida co Presidente da Fe
deración. 

. Viña dado o · problema, fo
mentado en parte polo Sr. 
Graña pola pretensión de c:er
tos xuíces coruñeses que tiñan 
de cobrar nas pro has de atletis
mo por cumplir coa sua fun~ 
.ción. 

Hai que dicer que estas per
soas que querian cobrar por 
unha función que ven sendo 
amateur, non se presentan al
gunhas veces ás probas que 
non·teñen unha gran categoria. 
"Calquera ·excusa -Hes vale para 
non . acudir. Mesmamente ir a 
misa de doce", como nos dieia 
outro xuez; , · 

Pero-iso· si, cando as probas 
son de "categoría", cando s·e 
pod~ . sacar peito e codearse, 

ou relacionarse, ali queren es- · 
tar eles. ·· 
- Isto eria un confli to cos 
xuíces de Santiago, mellores 
profesionais e máis entendidos 
de atletísmo. 

PROXIMOSCAMPEONATOS 
E DIFICULDADES 

Os dias 21-22 e 23 vanse ce
lebrar en Santiago os campeo
natos universitários de atletis
mo pero hai un -problema: as 
pistas aínda están sen homolo
gar, despois dun ano, repartín
dose as responsabilidades entre 
a Federación, a empresa cons
trutora e o arquitect'o Sr. Za
pata. 

Tamén terá lugar en Santia
go os campeonatos estatais ab
solutos de atletismo. Con toda 
seguridade os dias 6-7 e 8 de 
agosto, de ser homologadas as 
pistas e non surxir outros pro
blemas. 

No que se refire ás pistas de 
Riazor, todo está como estaba, 
aínda que din que van estar re
matadas no prazo de dous me
ses~ Os proxectos son unha e 
outra vez rechazados por Ma
drid, mentras que ao .Desmon
to, o arquitecto municipal, 
non se lle ocurre preguntar pa
ra nada aos federativos de atle
tismo. Para ver a idea que este 
señor ten das pistas atléticas 
basta dicer que nun dos pro
xectos queria poner unha 
"rw" en cada curva. 

Agora ben, non é de estra:. 
ñar cando se lle atribuen as ·pa- ' 
labras de que "o único que.me 
importa é que o meu fillo po
da dicer: qué estádio máis bo-
nito fixo o meu pai''. · 

Asi nos vai. Un atleta pre
guntábame se a Xunta ia fac~r 
algo. A pregunta aí queda. 

PUCHElílO 

' . 

Non rachen .os vestidos 

De seguro que alguns xa .se racharon os vestidos, que a 
outros lles caian as bágoas e que os roáis non daban crédito 
as notícias que daban pola rádio: ¡O Celta perdia por catro 
a cero co Almería! 

¿Cómo? ¿Seria posfbel? ' ¿Non se d_aria ao revés o resulta- · 
· . do e o locutor era o equivocado? Non podía ser, era · 1~nha 

equivocación roáis. 
.- "' 

· Pero non, unh~ ~ -0-~Jra vez, por Radio Nacional: ·pola Ca
dea. Ser, a Cope, Rádio Cadena; repetían o mesmo resultado: 
¡catro a cero a favor do Almería! ~ · s -

·Onde ia a racha gotead ora do equip:o éelest~, o seu .o.l(ato 
de gol, tantas veces eloxiado, a sua punteria. Lucas, Del Cu
ra,-Suárez, Emíll~, e,tc., non puideron batir a Cesar . 

Pola sua b~n-da o Álinería, que noS:vintesete partidos dis
putados só fora capaz de marcar vinte tantos, batiu o Capó -
por catro veces. · · ~-

O "drama n~n é fácil d~ comprender e menos de dixerir 
para ós -afeizoados celtistas; sobre todo se .se ten en conta 
que os sentimentos fan todo o· que poden por non crer esta 

-"catastrofe". -

Non é para tanto. Sucedeu o que fofa que suceder antes 
ou despois. A marcha do Celta era meteórica e, polo mesmo, 
irregular, non podia seguir coa sua racha. Era, digamos, con
tranatura. Un equipo destapábase da noité para a mañá mar-

. cando goles. As cousas dábanselle ben, o xogo, era excelen~ 

. te ... pero xa se s~be, ou debían de sabelo os afeizoados, non 
podia durar sempre esa ."marcha trunfal". Calquera dia, vi

. ria / ·como asi foi, o descalabro; doutra maneira o Celta· seria 
·un equipo diferente, como só e~ contadas ocasións se deron. 

, E -o Celta non era iso. Tan só un equipo bon, sacadra supe
rior naquel momento aos <lema.is. Pero só eso. 

A perda do partido en Almería ven de confirmalo, o esta
do de grácia non podia durar sempre." A caída parecía inevi-
tábel e ... sucedeu., · · 

Agora ben, de perder un partido a facelo por catro goles 
de diferéncia, sehdo ademais focapaz de lograr unha sóia 
dina, cando se viña nos últimos partidos sacando unha mé
dia de catro goles, vai un anaco. 

: Pero asi é o -fútbol. As cousa~ poden cambia~ cando me
nos se pense, sobre todo cando, na máxima eufória, un ·es
ta autoconvencido que todo "vai vento en popa" e que non 
pode mudarse esa_racha que o impulsa ao primeiro lugar. 

O qrre non se pode facer disto é un drama. Non pasou na
da. Un traspés nese camiño -pare~ia de rosas~ cara o aseen-· 
so. Poida que vale-ra para asentarÍle os pés no chan a máis 
dun- e facerlle vei .. unha realidade: o Celta é un equipo co- · 
mo outro, secadi:a xoga algo mellor cando se esforza, pero 
máis nada. 

A sua traxectória pode quedar empañada, pero non por 
iso vai perder . mérito a sua segunda volta, nen ten por qué 
perder o tren do ascenso·. Foi só lin traspés . 

Menos mal que os equipos que loitaban, codo con codo, 
por situarse na cabeza e dar o salto á Primeira División non 
foron tampouco capaces de gañar. · ' 

Asi o tropezo celtista queda compensado ·e o Celta en-in
mellorábel posición. 

A bon seguro que este resultado pode ser ao remate da li
ga, unha anécdota máÍs para. celebrar o ascenso. Que así se-
xa; dirán moitos. -

N. 180/ DO 12 AO 18 DE MARZO/ 1982 
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Houbo moi boa festa, centos de pares de queixos á venda e os 
mozos, pan, viño e queixo, divertíronse dabondo entre bandas· 
de música, regateos de précios, grupos galegos. Por máis que o 
queixo e o viño de balde se acabaran de contado, sempre está o 
desexo de voltar o ano que ven á Feira do Queixo de Arzua. 
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M ostra de obra gráfica . 
da Asociación de Creadores 
plásticos compostelanos 

Por fin penduran 
:deica o dia vinte na sá da De

legación de Cultura de Santiago, 
as cuarenta obras que compo~ 
ñian a Mostra Galega de Obra 
Gráfica (que moi ben poderia 
terse chamado Mostra de Obra 
Gráfica Galega) na que parti~i~ 
pan os mais coñecidos només 
do mundo da estampación de 
Galiza como demostra a seguinte 
lista :Acisclo Manzano, Pepe Ba
rro, Cabanas, Castillo, Caluonga, 
Costa, Correa Corredoira, Do
campo, Domínguez, Facal, Gar
cía Zabarte , Gonzalves, Guerra, 
Laxeiro, León 1:-· Luengo, Manti
ñán, Mantecón, Mateos, Masía, 
Xúlio Maside, Mayer Méndez, 
Mayer Viña, Mayer S., Montero, 
Novoa, Núñez, Otero, Ortíz, Ba
tiño, Permuy, Prado, Prieto Nes
pereira, Xaime Quessada, Rape
la, Sarry, Ubeda, Velascb, Villar, 
e Xoti de Luis. 

Cada un deles só puido colgar 
unha obra das duas que manda
ron porque a sá quedouse pe
quena, tan boa foi a resposta 
dos art istas á chamada feíta pola 
Asociación de Artistas Plasticos 
Composteláns que, ao fin, logrou 
organizar unha exposición que 
xa viña planeando de hai tempo. 
"O propósito, entón, destas pala
bras, non é outro que, feitas es
tas conclusións, nos sirvan de 
argumento para acadar canto an
tes, imprescind{beis meios e po
ñelos ao alcance dos artistas ga
legas que sintan a necesidade de 
experimentar e facer a hoxendia, 
imprescindi'bel Obra Gráfica" di 
o último párrafo dunhas liñas de 
presentación que encabezan o 
fo lleto que anúncia a mostra e 
que están firmadas pola Asocia
ción pero que son da autoria dun 
dos seus máis coñecidos mem
bros. O antedito párrafo non ven 
rnáis que a manifestar a necesida
de que existe en Caliza de crear 
un obradoiro de grabado onde se 
poida dotar aos artistas de meios 
e formación axeitada no camiño 
de rematar coa diferéncia que se 
suliña noutro párrafo da mesma 
presentac_ión, oñde se afirma que 

hai rnoita diferéncia entre a obra 
dos artistas galegos que desenro
lan a sua acrividade na Terra e 
máis_-os que o fan en cidades co
mo Madrid, Barcelona ou Nova 
Iorque, por contaren estes últi
mos con máis e mellores meios 
en todos os sensos, desde os ma
teriais aos formativos. 

COA VISTA POSTA NO 
OBRADOIRO DE GRABADO 

Esta exposición patrocinada 
polo Ministério de Cultura e 
máis o Concello S~ntiagués e na 
que colaboraron as galerías de 
arte "Citania" e "Sargadelos" 

- non tiña outra finalidade, (ade
mais da de xuntar a obra éie tan 
importantes artistas- galegos es
.pallados polo mundo que xa de 
por si a xustificaria) que a de 
chamar a atención sobor da ne-
cesidade que hai en Caliza de 
criar un O,bradoiro de Grabado 
onde se poidan apreHder e · prac-

, ticar as técnicas d~ .estampación. 
Esta foi {inha das labouras que 
se propuxo, desdé a sua criación, 
a Asociación de Creadores Plásti
cos composteláns e para acadat 
este fin xa leva realizadas várias 
xestións <liante de órgán1smos de 
todo tipo. 

Nesta mostra, ademais de exi
bir ai:¡ cuarenta variopintas e va
liosas 'bbras que a compoñen, a · 
Asociación tiña previsto realizar 
unha sérié de actos explicativos 
do que son as téc!1icas _da estam- -
pación, do seu uso e da necesida
de que esiste do citado "Obra
doiro"' ªº tempo que se. realiza
ban contactos con membros da 
X unta para _ recab~ar a sua axuda 
n~ste sensQ. De calquera xeito, 
o coidado : folleto de presenta
ción da mostra -xa inclue unha 
br'eve história do grabado en Ga- · 
liza e máis unha somera q:plica
ción das_ distintas técnicas que 
ho xe se poden empregar para 
realizar unha·obra gráfica. 

Apesar da magnífica resposta 
.por parte dos artistas invitados, e 
do innegábel traballo de coordi
nación qµe realizaron os mem
bros da Asociación organizadora, 
quizais se lle poida achacar a esta 
última unha certa falta de plani
ficación que a levou a non apro
veitar en toda a sua amplitude a 
oportunidade que esta mostra 
lle poderia ter brindado no. cami
ño de conquerir o obxectivo que 
se tiña proposto. En ·calquera ca
so, este princípio de colabora
ción dos artistas plásticos _para 
conseguir dotacións imprescin'dí
beís para o desenrolo da arte, 
non deixa de ser un aconteci
mento de g}an importánci;, in
cluso aínda que non se tivera en 
conta a gran calidade· da obra ex
posta. 

Xuntanza de empresas 
· lulturais galegas 

O venr~s dia cinco celebreouse ria Coruña, organizado pola A.C. O 
Fac.ho unha mesa redonda onde interviro~ representantes de empresas 
cúlturais galegas. "Unha representación de cada ·área, xa que era imposi'
bel telas a todas aqui''', como' dixo o pres.idente da asociacióµ convocan-
te. · 

Estiveron. presentes polas "empresas que tendo unha estrutura mer
ca~il, poden ser criadoras de cultura e a sua activic{ade- revirte no patri
monio cultural , da colectividade galega": ~ Isaac Dfaz Pardo por Cerámi
c.~s de Sargadelos e O Castro, Mano.el Caamño por E~cola Aberta, Xu
han Mapr,e por Edicións Xerais, Felipe Senén poi; Promocións Culturais 
Galegas (editora de A NOSA TERRA) e Uxio Femández por Ruada. 

Os . distintos respresentantes 
referíronse ao riacimento, fins e 
proxectos das empresas que re
presentaban, facendo alguns fin
capé río que é unha empresa cui
tural e nas ·suas diferéncia·s coas 
outras empresas. 

Esta foi unha das preguntas 
que se foco Isaac Díaz Pardo que 
dixo que habia que diferenciar 
entre "Asociaoión de intereses 

(Pasa á páxina segu.inte) 

Correspondentes ao N º _180 
do 12 ao.18 de Marzo 

De 1982 

Na ·m.vtte-
de · Camilo N ogueira 

A médio andar entre ~s setenta e os oitenta, Cafliila N~gueira Mar
tínez, unha mañánciña da ante~primavera, díxonos adeus. Caladamen
te, como· el foi -calado, h_ome que quixera falar somentt; attavés da sua 
obra e da sµa lealtade ao país. A sona prefabricada, o balbordo da vai
dade trepadora, non se fixe_ran para home de tan círcia natureza. 

Era rexo, como a madei(a e a pedra, os materiais nos que poñia; dia 
a dia, o amor das suas mans de artista. Da mesma natureza, do mesmo 
tempero telúrico a sua galeguidade. A Terra, ,na que agora ~e ~piiu foi 
o seu supremo amor. -O gaieguismo da primeira enfornadura, o que 
Castelao chamaria quimicamente puro, foi a sua suprema luz. A que 
sempre moveu seus pasos na vida e o seu cincel na arte. 

Perdemos outro escultor autodidacta, ao que a man da-protección 
oficial non axudou a tempo. ·camilo Nogue.ira ~íxose escultor en .soli
tário, ín~pirado pola própria intuición art.ística. O alento promocional 
qúe noutro pais. recebiria no cedo, para a formación consagratória, 
nop p atopóu na sua' Terra. Quizais semellante desasist~ncia frustrou 
en parte; o que da sua enerxia nativa para-aarte de Fídias, tfñamos di-
reito a agardar. · -· · 

De calquera'· xeito, Camilo Nogueira déixanos un exemplo baril, 'co.: 
mo home, co~o artista, cc;>mo galego ... Nos seus tres cartos de século 
non se abrandou a flaqueza, non caiu nunha deslealdade, non se desa
len tou no médio da friaxe allea, non perdeu a sua fé no ser e no porvir 

_ de Galiza, aínda que;: tantas veces tivera que arrenegar do presente .. 
Pertenceu á primeira Directiva do Grupo Autonomista Galego, fun

dado en Vigo no ano 1930. Tomou -par:te na forxa do 1\lovimento gale
guista, que tivo a Castela,o como o roáis éguio abandeirado. Soportou 
con dignidad·e es cuarenta·mouros anos de marxinación. E morreu coa 
dor moral de· que a imaxen vixente da Galiza autónoma, non sexa 
aquela que os da sua ~eraeión soñaran. 

Deixou nos parqu~s de Vigo boa parte da sua obra. Foi este quizais 
o seu maiGr c.onsolo como artista. Para el tamén o amor á sua cidade 
era un capítulo sagro. Era unOxeito auténtico, un acento círcio do seu 
amor a Galiza. A cidade que recebeu quizais o mellor .do seu legato 
artístico, non deberia esqu~cer o seu ~orne. 

M. 



¿Quén .P iba diz<;r? 
..... - . .. ... ~ -

-ch·e f~i tremar namentr.as .acariño Q-hm.pelo 
mouro?, mouros·os olios e degorantes ·e-_c_qa . 

:· 6oca pegada a orella vóu dizendo a balbaru
to isas parvadas que n~n .. coidaba dfa;er a_ 

~-ñinguéii, ignoranié .da súa existencia mistu-
rada no sangue .de. n:iúltiples xeracións _ina-

, barcábeis, e que quiiaiS ·ouvin nos _beizot'~l:!' / 

: xal)a~ · sen,,.acougo, UxÍa; tan lonxe e t_'aff ~·
ferto os nosos co.!'pos namor~dos, a· escoi- ' 
· tar ' o teu silenzo no _que naufragabari ~s 
miñas_ palabras e -foi alír na·mesa dó -éafé, · 
onde deprendín o . abouxador que podía 
der crer na inmortalidade <leste amor novi-

\ 

·M.ª XOSE S_OUTO'!SANCHEZ 

Non· os. amigos, desde logo que non, ou -
si, é difíéil saber (:) que verdadeiramente 
pensan de nós as persoas que ternos máis 
perto, se é que pensan algunha cousa, xa 
que, ás veces, deixari:tos de existir namáis 
virar as costas, mais, posta a supoñer que 
si, ñon podo escudir pensar que o cono7 
cemento que os outros din ter de-nós non 
é maior que o das pingas de auga ao mol!ar. 

' o chan, un achegamento ensumido na s1,1.
perficie, µnha sensación de calofrío ni?s e! 

osos e pouco máis!'anque, á.s veces, entre os 
amigos estás ti e todo é distinto ou pode 
chegar a se-lo, o . xogo das posibilidades 
chouta no aire e, co risco de perde;-las to
das, aloumiño entre as mans a máis peque-

· rrecha, un vagalume ao que lle hai que 
cantar docemente pra que non fuxa a aga-·. 
char-se entre as herbas, porque ti sabes, co
mo o saben todos os vagalumes, da timide~ ., 

za da vosa especie, . fou é desacougo o q1:1e 

· miña nai ·por vez primeira, Uxía lanzal e -e~ · 
guía,-os.beizos a dizer J!On ñuh rito mecani- · 
:zado que non nos convence a ningunha das · 
<lúas e que non é máis. que iso, u_nha/·repeti-·: 
ción cieprer_idÍda ~no. seo da nosa nene_z;-<;>n-" 
de se deprenden todas as negadóns que ~ 
van ir trabando, cacho a cacho, a nosa vida, 
porque é neses primeiros anos cando nos 
poñen no medio do carre.iro e pra que nos 
decatemos do cainíño a seguir afombran as 
beiras· con ai;amio de espiño, e quizais.fose 
a ce1:1tidume de que entre o aramio podían 
nacer frores o que te trouxo onda min a pe
sar do medo a magoar-te que veu contigo e 
agora neste pequeno cuarto tentamos es
quecer os aramios e as frores e .deixamos 
que os corpos latexantes se encontren, e se .. · 
encontren os beizos e as risas, len~mente 
xogando nós connosco, perdida a sei:enida-
de do p~eiro encontro é a risa quen nos 
fala da seriedade do no so xogo. Uxía, qué 
lonxe aqueles d fas nos · que ti n()n estab~s e 
o recendo da · noite non me traguía esta 
nostalxia que me deixa desleirada, porque 
son moitos- 3.nos e moitos amores _para po-

_,,ño e palpebrexante que naceu non sei co
- ID<? e non podo saber como rematará, e se 

non ·me apertas moi forte entre· os teus bra
zos vas sentir medrar a anguria adolescente 
na r~idez do meu cor.po, este corpo que 
-ainda:hon depi:endeu a viyir ojntre no que 
se alc~ntra e segu·e a se proxéctar' nun futu
ro inexistente e sombrizo, pois sombriza é 
a realid~de que nos tocou vivir, a era da 
mediocridade vai-nos agadoupar nunha ara- . 
ñeira, .dixeches, e foi entón cando soupen 
que non a min mentras ti estiveses á miña 
beira, Jixacións infantís que nos levan alo
leadas de atrás ad.iante, do pasado ao futu
ro, namentras o presente escorregáse polo 
van da nosa . vida como unha cóbrega, e 
quizais sexa esta imposibilidade a que nos 
fai humanos e a que nos fai neuróticos, os 
psiquiatras teñen· a palabra anque non se-

. pan que facer con ela, como. ti non sabías 
nos primeiros días do noso alcontro, os 
oUos enfeitizados chantados na mesa do 
~afé onde tantas palabras collían pulo 
un instantiño pra morrer no seguinte aba
neadas polo vento, e non fun eu; senón ti, a 
das longas olladas insospeitadas que me dei-

chegar a ser o . silen~o, o engaiolante qu'e 
podía chegar á. ser a tenrura nos teus olios, 
nas túas mans, no xeito do teu corpo ao 
camiñar dondamente levada polo ar nos té
pedos seráns deste mes de O~tono que s~ 
nos vai e qui.xera fixar pra sempre na lem
branza, anque ti murmures que moitos ou
tonos e moitos seráns non poi<lo deixar de 
escoitar o borboleteo que me alabara, na
mentras tento acariñar esta posibilidade 
que non sei como naceu nen como vai me
drar arrodeada de espiños, e ao millor os 
espii'.ios somente están na miña rnaxinación 
e o que abrollou coitado colle pulo pra se 
convertir nunha árbre de fondas raigañas e 
mesta ramalleira, quén o pode dizer, non os 
amigos, desde logo que non, quizais mañán 
algunha escura loita fale de nós nos beizos 
dun poe~, quizais non hruca poetas, nen es
piños, nen beizos nese mañán, somente o 
ecoar do qoso silenzo por entre a frou ma, 
quizais. 

(Ven da páxina anterior) 

XUNTANZA DE EMPRESAS CULTURAIS GALE,GAS 

para especular con calquera tipo 
de necesidade e asociación de 
recursos para satisfacer necesi
dades e que ademáis cumplen 
unha función ética". Dixo que 
esta última definición era na que 
pretendía que se encadran as em- · 
presas ás que representaba, así 
como ás que estaban ali presen:.. 
tes. 

Apuntou que, por desgtácia,· 
se lle prestá máis apoio ás empre
sas· especulativas que ás éticás. 

Manpel Caamaño dixo que 
Escala· Aberfa ~ra unha "empre
sa étiéa que produce bens cultu
rais até que !lo permita a sua 
subsisténcia". AfirmÓu que se 
movían en· fun.cíón dunha tarefa 
patri6dca: ~ o'" sentimento e o 
compromiso nacionalista': 

Traballan no eido do ensino 
cun "critério aidáctico e pop.,;,
lar". Por un ensino "galego cien
tifico e creativo ". Entre as suas 
principais r€alizaci6ns, ademais 
de libros, cqntanse. os audiovi
suais "Galicja en Imaxes". 
~ Xulián 'Maure empezou a sua 

exposición visioelmente nervioso 
e con ·todo luxo de detalles (os 
catrq matrimónios accionistas, 
sete tr,abalJadores, máis de cento 
cincuenta libros con dez mi
llóns> ! ~anto qu,e-a xen~e se -pre
g~n~aba a qué seria debido. 

. ~ r.esposta de~na pronto : Car- . 
los Casares, nl!:n periódico ma~ . 
drileño atacaba a esta editorial 
éoloc.andoa, . no ~acionalismo ra~ 
dical e no mercantilismo, contra
poñéndoa a Galaxia; tamén <licia 
que e_~taba montada con capital 
d~ A:i;i,~ya. 

l\4aµr.e . desmentiu ~on <;iadqs· . 
toda~, ~sta,s acusacións· e despois .
de afirmar que lle, gostaria· ser 
''func;ionqiip dun Ministério de 
Cultuxa .Galega, para traballar 
a{nda , ·c.on ·'"!áis z'mpetu s~. cabe
n o eido editorial", dixo que os 
fins que perseguía Edicións Xe
rais eran ''facultar que o povo te
ña accesO, ff unha cultura que lle 
permita organizar o seu ócio e o 
seu negócio-". 

Felipe Serien fixo a história de . 
PRQMQCIONS · · CUL T-URAIS 

~ .. 
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GALEGAS para di~~r-q~e <liante 
de todo estaba dedi<:_a~} á "pro
moción s9cioculturaldc Galiza' ', 
surxindo por unhas necesidades 
que se da.Pan nun momento de-

-ter_minad0 no .que era primordial 
q~e o povo galego contara cuns 
meios de·comunicación próprios, 
fejtos para Galiza con técnicas 
alá pol0 setenta e sete por nacio
nalistas independentes , e ·algufis 
agrupados en organiz,adóns polí
ticas, e do ·que é máximo expo
ñente -este periód.ico, conta ta~ 
mén . con publicac;ións como O 

.Ensino, e a próxima aparición da 
revista de sócio-política "O Tem
po e o Modo", que .xa está no 
preio. Tamén ten pedido a con
cesión de once • emisoras de FM. 
Pretende cobrir así tl,:ldo o.espec
tro da información en _Galiza. 

Uxio Fernández, 'representan
te de Ruada, S.A .. Editori.al Dis:
cográfica Galega, fiuo fincapé na 
galeguidade da casa_ discográfica 
e veu repetir un pouco o que 
anunciara na roda de preosa ce

.lebrada o mércoles da mesma ~e-
mana. 

A convocatória do I.° Congre-
so de Músiéa Galega, . dos Rré-

m10s Ruada 1982, dunha revis
ta musical, asi como a potencia
ción duñha Orquesta Nacional 
de Galiza, son funcións e temas 
que se saen da competéncia estr_i
ta dunha empresa discográfica. -

Hai quen afirma, houbo xa ~a 
roda de pr:ensa, que iso non pode. 
ser función dunha 'empresa dis
cográfica, que se extralimita nas 
suas funcións, esquec~ndo que 
nos topamos nunha nación onde 
a nosa cultura non está normali
zada e onde, secadra, se non o 
impulsa a iniciativa privada non 
hai _ ~uen o faga : recordemos se
nón as principais iniciativas no 
eido cultural que se deron en Ga
liza, que saíron todas da iniciati
va privada. 

Os que critican esta postura 
de Ruada son os. mesmos que 
critican que o idioma a empregar 
sexa o galego, xa que para eles 
.dá - igual facer música en Galiza 
que en Nova Jorque, poñamos 
por caso. 

.Ruada quere ser máis que 
unha casa discográfica é a sua 

' pretensi·ón, ademais de ser per
feetaménte lícita,. e digna d~ 
aplauso. -Ruada, en palabras do 

seu director, Uxio Fernández 
quere ser "unha iniciativa cultu
ral ubicada dentro da música"; 
unha editorial galega e non só de 
Galiza, con todo o que esta pala
bra con_leva. Conceito asumido 
plenamente polo seu accionaria
do, que ven de ser ampliado , e 
con renúncia expresa de calquera 
benefício. 

Atrás quedan os problemas 
económicos, aínda que non que
re dicer que agora non os vaian 
ter, aínda que os proxectos ago
ra en marcha parecen, sobre to
do despois da ampliación do ca
pital, consolidar a casa discográ
fica. 
· Aí están senón o proxecto de 

facer un estudo de grabación 
con dezaseis pistas e a edición de 
novos volumes musicais ( etno
gráficos, jazz-rock, escola de pia
no de GrQba etc.). 

Para todos estes proxectos 
Ruada pensa p,edir axuda a esta
mentos oficiais, principalmente á' 
Xunta. Veremos se demostran 

, interés e se algunha vez non ten 
que ser a iniciativa privada quen 
impulse a cultura galega. Parece 
ir para longo ... 

., 
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:de Gqspariño · 
. GASPARIÑ0-2 

Xaquln Madn 
Ed ici óns Xerais , Vigo, 1982 
101 páx inas, 340 pesetas. 

Son xa cinco os libros que 
Xaquin Marín ten publicados; 
Gaspariño é o quinto . Son_ cinco 
libros de labourar arreo, cisman
do co lápiz e a plum)l para dar 
vida a milleiros de persoaxes, 
constru índo unha Galiza de pa
pel, non por iso menos real que 
a de verdade (hai veces que a de 
fición semella ser a de f óra do 
papel) . 

Os leitores de A NOSA TE
RRA coñecen de vello - vai pa
ra catro anos- a Xaquin Marín 
(por certo que ultimamente bo
támolo de menos). Case non hai 

·revista ou publicación galega que 
surxa que non teime ter entre os 
seus colboradores a Xaquin ; o 
seu traballo está xa vinculado á 
histpor ia recente da imprensa ga
lega e da que se fai en Galiza. 

Non deixa de ser magoante 
·o feito de que Gaspariño , hoxe 
por hoxe, non sexa un persoaxe 

A Chamada 
escura 
dos caborcos 

por X.M. Martínez Oca (1) 

Confeso que cando un dos 
membros do xurado do prémio 
Blanco-Amor me dixo - logo da 
concesión do prémio- que a sua 
novela preferida fora unha de 
Martínez Oca, non puiden m e
nos que ter un sorriso irónico. 
Cofiecia causas de Martínez Oca 
e non se encontraban, precisa
~ente, entre as miñas preferidas 
dentro da narrativa galega de ho
xe. Por iso , cando chegou o libro 
xa publicado ás miñas mans, co
rrin por el e púxenme a lelo. E li
no decontado. A novela de Mar
ti nez Oca presáxia un bon narra
dor no fu turo. Pero vaiamos á 

. novela. 
A história é sinxela, sen com

plicacións, pero ás veces hai ele-

super-coñecido na Galiza enteira. 
. Abondaria con que mudase a vi~ 
ver a outro xornal; desgraciada
mente para el, o que habi~a to
dos os domingos, é escasamente 
coñecido f óra do ámbito coru
ñés. 

Aínda menos mal, pensándoo 
ben, a estas horas estaríamos 
cheos de camisetas estampadas, 
toallas, cromos e "pastelitos" 
GASPARIÑO. Porque o persoa
xe, os seus amigos, a sua vida, 
ten dabondo forza, fondura, ri
queza expresiva, como para po
der asistir a un congreso de ne
nos de papel, xunto cori Maf al
da, Charlie Brown ou Little Ne
mo. Pqr certo, Xaquin, tiñas que 
mirar <,ie arranxares un encentro 
entre Gaspariño e máis Manolito 

rnentos nela que nos poden dei
xar un pouco solprendidos, e 
non porque teñamos pouca capa
cidade para a solpresa, senón 
porque metidos nunha narración 
de faciana rea.lista, estes elemen
tos para-fantásticos desconcertan 
un pouco ao leitor; falo do epi
sódio das Xanas. Todo o demais 
entra dentro da parábola que in
tenta explicarnos o narrador. Pa
rábola que, por outra banda, xa 
tíñamos lido nalgunha outra par
t e, Los Pasos Perdidos do cuba
no Alejo Carpentier. Tanto ·unha 
novela como a outra, a do cuba
no como a do galega, son a his
tória dunha bú.squeda, pero o 
elemento maravilloso que apare
ce na novela do cubano, pérdese 
- mellor <lito, non existe- na no
vela do galego, xa ternos suliiia
do enriba o episódio das Xanas. 
Por outra parte Martín.ez Oca, 
nolo di de entrada -o que o 
honra, poucos son os narradores 
que

1 
poñen toda a carne no asa

dor- intenta, coa sua novela, de-

REVISTA GALEGA DE 
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de M~falda ... si horpe, o t_endeiro 
do almacén "bon Manolo"; ,xa. 
sabes que Don Manolo é un ga
lega , emigrado én Bós Aires alá 
pola década dos cincuenta. Co 
que gaña don Manolo ben podía 
v:ir ·pasar unhas vaca.cións á Te
rra, e ... coido que a Quino non 
lle habia disgostar a idea. 

Desde que o "comic" é tal, 
os nenas teñen entrado no papel 
con grande fortuna e non sem
pre -eu diría que c~seque nun
ca- para seren lidos por nenos. 
Son case todos eles, e o Gaspa-

. riño tamén, persoaxes ambíguos, 
nenos _sabidos que. asombran aos 
maiores, que nos aparv~n coa 
sua claridade para ollar as cousas· 
da vida, pero son tamén nenos, 
como o noso Gaspar, que entris-

f ender unha tese, tese coa -que 
(evidentemente ) 1 non estou da
cordo; e non porque ás veces 
non esteamos perta de fo.rmular 
aquelo que dixo Marx sobre o 
idiotismo da vida campesina (ou 
foi Engels?), senón porque no r-e
mate parece ser que o campo vai 
ser liberado pola cidade, _tese es
ta á que son moi dados na cidade 
(véxase senón, noutra cultura, o 
filme "progre" de Jaime de Ar
miñán "El amor del capitán 
Brando"). Pero voltemos á na- . 
rración de Martínez Oca. 

Outra novedade que nos ofre
ce o noso narrador é que sabe 
(albríciaS ) 'dialogar. Os diálogos 
mantidos polos persoaxes da no
vela son creíbeis, fluídos, nada 
forzados, é dicer, Martínez Oca 
coñece a língua falada e sobre 
ela fai os seus diálogos. · Pero ... 
sempre terá que haber un pero? 
Pero, dicíamos ante~; algo .falla 
en certos intres, e para nós é que 
Martínez Oca lle bota demasiada 
cultura á sua narración, como se 

tecen porque. lles caparon a pu
cha, que non góstan da escala, 
que van ás rnazás do viciño ou 
cavilan sobor do · que van ser de 
maiores. Seria inútil discutir se a 
literatura ten roáis f.ondura psi~ 
colóxica que o ·"comic'1, cada 
manifestación artístka ten o seu 
aquel que se unta, ademais, rta 
persoalidade do meio. 

Hai un : aspecto do Gaspariño 
-o mesmo que -de toda a obra 
gráfica de Marín- que ten sido 
pouco comentado; é o da sua 

.- riqueza gráfica, toda esa moi:ea 
de tesituras visuais, persoaxes 
sec.undários, decorados e mesmo 
a rnontaxe constantemente ex-. 
perimerital das suas fitas .( tradu
zo esta verba literalmente do es
pañol "tiras';, e coido · que non 

quixera dar o contraste entre os 
montañeses, homes incultos, e o 
home que ven -de fóra, da cidade. 
Verdi, Vagner (a cabalgada de 
valquírias) aparecen na narración 
....:. contada, como non, en primei-

. ra persoa, o que impide, as máis 
das veces, ·o distanciamento en
tre_ o narrador e o protagonista 
da história. Este é o único pero 
que lle paria eu á narración, por
que se a ideoloxia ·do escritor 
noh ten por q:ué aparecer clára
mente nas suas producións de . 

· fición, a sua cultura menos, xa 
que iso é un xeito de apabullar. 
ao leitor menos cuko e que ás 
veces non comprende . por . onde 
poden ir os tiros. E menos rtesta 
novela onde·· a contraposición é 
entre campó-cidade (polo menos . 
iso intenta o narrador)~ e a cultu- -
ra "superior" (sic) non é dada a , 
aparecer ,en tales conflitos, por
que entón é x_ogar con -avantaxe. 
E esta avantaxe é para o homé 
culto, que é, preCisamente, o que 
ven da cidade. 

lle caí demasiado maL a pesar do 
infrecuente do termo); é, se dú
bida, por . iso polo que podemos 
ollar unha e mil veces as histo
rietas sen cansar; sempre desco
briremos algo novo. Por iso ta
mén, este trabalio transcende o 
seu destino primeiro, que non 
era outro que o de nacer e ·mo
rret co xornal do. día e atopar 
as_i un pouco máis de ·xustifica
ción ás horas de traballo qué dá 

. / 
o dibuxar unha historieta que 
logo é lida'° en p9ucos segundos. 

Agardamos, pois, que este 
novo libro contribua roáis a po
pularizar ao noso amigo Gaspa
riño e que o seu trato nos sexa 
de proveito . 

GUMERSINDO CALAZA 

Pensamos que en novas edi
cións desta novela, o autor teria 
que suprimir ó que el chama 
"Primeira incursión -no .relato" , 
xa que esta fai que a novela se 
convirta nunha novela de tese, 
mentras que se esta incursión de
saparece, a narración convírtese 
no_ enfrentamento p~rsoal do 
protagonista cun rpundo .e coas 
suas persoas; e se se salva fuxin
do, sálva~e; pero _non condenan
do ·ª toda a ' outra parte ,_. des·e . 
mu-ndo (xa que 9" outro elemen-. 
to que se salva, morre afogado) . . 

.E .máis n~da, só esperar novas 
narraci{ms de Martínez Oca, que. 
pode ser un grande novelista_. se 
acada temas ·. interesantes, como 
o seu mestre, .. é &cer corno Ale-

. jb Carpentier; grande novelista 
e máis grancie cando o tema. é 
interesarité. 

XESUS GONZALEZ .GOMEZ 
. . 

1) E\;lición .Xerais. ,V lgo 1981. 
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Subsidio para unha c~onoloxía de don Juan . de la Ca.ha y Góinez 

Hai :mohos .-anos que somos 
apaixoados 1 hinc.hás, par:ciales ·e 
:devotos· de. O.J uan ·de la Coba y 
Gómez. Gracias a Filgueira Val
verde -escelente conocedor do 
persoax<;_: ·somos proprietarios 
das súas obras, fotocopiadas das 
primeiras e únicas _edicións que 
se conservan no M~seo de Ponte~ 
vedra. Ninguén, de que sepa, 
deica o de oxe, averiguou a data 
do seu nacemento ou do seu ·pa
samento. Claro que D.J uan de la 
Coba y Gómez é inmortal. ós in
mortales non teñen edade. 

D.J uan ge la Coba y Gótnez 
foi un persoaxe popular, pinto
resco, bastante conero -valla a 
espresión-, moi apreciado e ho
menaxe·ado no seu tempo. Esiste 
abondosa . bibliografía sobor d'a· 
súa persoa. Lam·as Car~ajal alu
diuno moitas veces no~ xornales 
que dirixía: Curros . citao en O 
divin~ sainete. Laba~ta Pose adi
coulle máis dunha· composición 
en verso. Roberto Blanco ToITes. 
Xohán· Carballeira, Couceiro 
Freijomil, Vicente Risco, Victo
riano Taibo, Anselmo López ~u- . 
ruais, entre outros, ocupáronse 
dél. F llgueira Valverde adicoulle 
'algunhos traballos. Un deles na 
revista Grial, núm. 42,_ outubro
decembro 1973, verdadeii:amen
te maxistral. 

O meu amigo D. Manuel Fei
xóo García, xuez de Distrito de 
Ourense, fíxome un agasallo que . 
moito lle estimei :unha copia da 
certificación literal de inscrip-

ción de defunción de D.J uan de 
la Coba y Gómez. Está o orixinal 
nÓ Rexistro Civil de Ourense, 

• a , secc. 3. , tomo 47, pax. 91.. Des-
ta certificación despréndese que 
D.J uan de la Coba y Gómez mo
rreu a un,ha da tarde do día nove 
de novembro de mil oitocentos 
noventa e nove, na casa número 
ón'ce da rúa Pereira, que era a d"o 

: ~e~ · do mi.cilio. T·Í.ñá sete~ta~ anos '. 
. d~ edadé.· E~taba. solttiro. Seu 

p:;i.i chamábase Narciso: era nat_u
ral de Tamallancos, concello de 
Vilamarín, partido xudicia.1 de 
Ourense: Súa. nai ch~inábase Xo- · 

.. sefa e 'era: natural' de · Oureri.se. A 
.., causa dá mórte foi a uremia. Cer-

tificou a defúnCión o médico D. 
J u.a~ l ·osé Ríonegrd: Compare
ceu no '.Rexistro Civíl pra ·facer a 
inscripc1on · Antonio Varela, 
~aior d~ edade, empregado, sol
teiro, natural .da Peroxa .e. veciño 

. de Q~rense, na rúa de San Cos
me. 

Don} uan de la Coba y Gómez 
.nacería polos anos ' 1828, 1829 
ou 1'930-_ Supoñemós ser·á d'1ado 
localizar a súa partida de bautis
mo np.lgunha · parroquia da cid;1-
de de Ourense. Polos anos do seu 
nac~mento aínda nbn es,istía ·o 
Rexistro Civil. 

::. ... ;-·,.¡; 

Donj · uan de la Coba y Gómez 
foi perito agrime:nsor '-· escultor, 
poeta, autor dramático, empre
gado do-.escribano ou · segredario 
da ._;:¡.udiencia provincial e. inven
tor. 

Da súa autoría, como escul
tor, consérvase ·un S ~ Benito aba
de, .que aínda· -oxe se · venera na 
eirexa de Santa Eufemia do Cen
tr·o, na Cidade de 0-meñse. Entre 
os seus grandes .inventos hai que _ 
salientar o paraugas universale o 
pirandárgallo que caÍqueira día 
esplicaremos en que consisten. 

. A.demáis do trampitán, un idio
ma que inventou pro .seu proprio 

Ciéncias, técnicas e ttebellos 
Fontes alternati~as de enerxía (!) 

...... ·. . 

) ¡; , .,· 

FCO. A. VI DAL BLANCO 

O sistema para obter enerxia 
sen depender do petróleo é o ' 
que se coñece como "Fonte Al
ternativa de Enerxia". 

Se ben moitos dos sistemas 
coñecidos como alternativos 
(Eólico, Solar, Fluvial, Maremo
triz, etc".), foron usados practica
~ente desde a ant.igüedade (muí
ños de vento e de auga, obten
ción do sal do mar, propulsión 

-~.e . barc9s a vela,}, a ·gran necesi
dade enerxétita que demandaba 
a sociedade industrializada, fixo 
que se deixaran uQ pouco de la
do para usa-r aquel combu.stíbel 

·~ máis _económico e rentábel, que 
cobrise as cada véz maiores de
vanditas necesiclapes; neste caso 
o comblistíbel orgánico ou pe
tró-leo. 

O uso · enerxético convirteuse 
~ . :-l nun determinante do nivel de vi
''". ci"a; medíndose ·tamén esta pola 

cantidade ~de eñ.erxia consumida 
por habitante. E clase o caso de 

. que pr€ci'sameme_. os países máis 
industrializados, ou con maior 
consümo enerxetico, son os que 
ru~nos petró,leó posuen; véndose 
ria obriga d,e. ínercado aos países, 

· que a-inda que menos industriali-

·za-dos .son os maiores posuidores 
do mesmo. 

F oi a partir da crise de. 197 3 
-que,, ao saqerse que as reservas 
mundiais de combustíbel orgá
nico tiñan vida por pouco tem
po; e cando se demostrou que o 
conxumo mundial de enerxia se · 
duplicaba cada dez. anos, se enca
receu este (o petróleo) e os paí
ses occidentais víronse na obriga 
de se adicaren á busqueda dunha 
fonte enerxética que baratamen
te e sen levatar polémicas políti
cas e sociais (conflitos ecolóxi
cós, guerras frias), sustitui~e ao 
combustÍbel orgánico. 
. Amén da barateza; o . sistema 

usado d~be converter a enerxia 
re-cebida en eléctrica, para poder , 
ser almacenada e usada segu_ndo 
as necesidades; pois que a elec
.tricidade ten con respeito a ou
' t_ras formas. enerxéticas a avan: 
. taxe de poder_ ser convertida lo:-
go e11 c~lquer outra for~a , de . 
enerxia (calorífi.ca, química, lu-
mino.sa): ·,· . 

· De todps os sistemas, quizais 
sexa O solar O .€)_Ue mái~ páxihas 
está eíi-chendo .~n libros, r·evistas 
e . prensá diár~a que falem. do te
ma. E'n9·r;. sen pr6pr1Ó ·mérito_ ~O , 

. Sol, · adema~s de ser .el mesmQ un 
:tip~ de enerxia alternativa,. ta-
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mén é en máior ou menor Tl).edi
da 6 xerador· .. dos · 'demais re;cur- -
sos enerxéti:cos, asimesmo consi
derados como alternatívÓs, tales 
como .: A enerxia luminosa do 
S~l; a enerxia Hidráulica de rios 
e saltos de a,uga (debida á evapo
ración de boa parte da auga te
rrestre), a enerxia Xeotérmica 
(fontes naturais de auga quente), 

·a ener:Xia Eólica (cf vento) ·· e- ··-.r ··-· 
enerxia Qufnica debida á enerxia 
acumulada desde milénios en 
forma .de carbón oti petróleó. 

Pero (aclaramos), o qÚ.e consi
dera como enerxia Solar é i pro
dución de electricidade directa
mente do S0l, ~ a través das 
"ünións semicondutoras das· cé
lulas solares". 

En toda& estas distintas face
tas eherxéticas, o _sol invirte 
aproximadamente UilS 5 ,6 X 10,7 
Qw/h. anuais; ou o que ven a ser 
igual a unhas 105· veces o c:onsu
mo. mundial de enerxia eléctrica. 
· O que se busca é topar o siste
ma máis rentábel para c.onverter 
as distintas formas de·enet'xia en 
eléctrica, procuran.do que as -pér
didas de conversión sexan míni
mas. 

Nesta loita por véncer os xa 
vellos sistemas, as aplicacións so
lares xa se esd:n levando a cabo 

uso. Ahí vai unha estrofa eri 
trampitán, tal como a traduciu ó 
español o proprio autor. Perteñe
ce a súa obra La fidelidad, publi
cada en Ourense no ano 1897 : 

Tí tentene al tíntanton 
tenteban inchensos trufes 
tal cbinifes pe pus antules 
al netrepes á malton. 

Sí cesase la ambición 
cesaban inmensos males, ' IT. 

las guerras que son fatales, · 
la dis~ordia y confusión. 

Segú_n rezan as. portadas dos 

en moitos usos domésticos e par
ticulares c9m9 poden ser a ob
tención de .auga queme ou siste
mas de calefacción; ao mesmo 
tempo que as grandes empresas 
dedicadas á produción enerxéti
ca, tamén están estudando outra 
forma máis rentábel que non ne
cesite do cada vez máis caro e 
m4i~ escaso petróleo. 

.r¡ 

Nesta loita por adquirir n~n 
próximo futuro o poder enerxe
tico, mentras na península Ibéri
ca se considera a Almeria ·como 
un dos prin.cipais centros solares; 
na produción .de enerxia Solar, é 
Fráncia o primeir~ país exporta
dor. 

.Ainda que .tanto en Europa 
coma no país nipón se preparan . 
centrais Maretérmicas, entre os 
proxectos de sistemas alternati

.vos está o do programa O.T.E.C. 
(Conversión de enerxia térmica 
do océano) desenvolvido por 
USA e que pretende obter .elec
tricidade- a partir cia dif eréncia 
de temperaturas entre a superfí
cie. do mar e o fondo. ou· o d~ 
mandar a enerxia solar ~~sde o 
espácio

1 
e'n formá de . micro~on

das; proxecto este que foi fre.ado 
pola Confe~énda Mundial de :Rá
dio-aficionados até que - p?~ se 

opúscµlos impresos de D.}' uan 
. de la 'Coba .y Gómez, este autor 
era Académico de nú~er¿ da 
Real Academia de los Arcades 
Galicianos con la gratificación 
anual, según y como lo expres¡¡. 
el Título, escritor de Agricultu-· 
ra, un dos mellores escritores 
dramáticos de España, autor de 
40 obras aprobadas de Real Or
den, ademáis de outros tiduos ·e 
honores, agachados por infames 
envidiosos. 

Polo que semella cando ' b. · 
J uan de la Coba Gómez intenta
ba escribir un drama saíalle unha 
ópera. E eso que tiña un anxo no 
ceo da boca, que era quen ile 
dictaba os versos. 

E inconcebible que aínda non 
se escr1bira unha longa monogra
fía sobor de tan-escitante persoa
xe. 

Rematamos esta crónica co 
comenzo dun longo poema que 
lle adicou Labarta Pose : 

¿Quién es do n j uan de la Coba? 
Un vate en perito injerto 

.que usa con igual acierto 
la pluma, el metro y la escoba. 

Y un hom bre que mide además, 
aunque pa.rezca mentira, 
los terrenos con la lira, 
los versos con el compás. 

El, de todo entiende un poco: 
porque es perito, escult or, 
vate insigne, agricultor ... 
iy hasta hay quien dice que es 

(loco! 

eviten os perigos que agora pre
senta (interferéncias debidas ao 
campo de frecuéncias en que se 
ten que traballar). 

Aí nda que estes proxectos po
den parecer moi futuristas, hai 
que ter en conta que xa Dina
marca en 1941 tifia sesenta cen
trais Eólicas que producían 2 x 
106 Qw/h. 

E xa entrando no campo das 
aplicacións, sobre o tan tratado 
tema dos veí culos eléctricos, . a 
Comisión Económica Europea 
supón -. que para 1990 uns sete 
millóns dous centos mil coches 
dos que c'irculen polas estradas 
europeas sérán eléctricos; o que 
representa os ete cont res por 
cénto do total. Cifra esta non 
moi álta cando xa en Inglaterra 
haj hoxe unhas ~uarenta mil ca
mionetas de reparto e oitenta 
mil veícul0s pesados que fun-
cionan con elecrricidade. · 

Certo é que os -dispositivos 
usados para a conversión ener
xética 'son polo de agora bas
tante caros e de moi baixo ren
dimento (da o.Fde do dez por 
cento), ,per.o cada sistema estase 
a perf~icionar cada vez máis e xa 
non é rarn ver , nas tendas de 
electrodomésti~o's unha bar.ba
coa o·u · unh~ ne~er~ solar. 

A 

.~ 
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Para ver: 
As principais novedades da se

mana son os_ estrepos de "O 
prlncipe ~a cidade". ~a· Corufia, 
no ·cine R1azor -mo11mportante 
filme sobre a corrupci&n da poli
cía americana e o mundo da dro-

, d "Cal, ga-, e tamen o estreno e 1-

gula" en Vigo - Cine Vigo- e A 
Coruña -Cine París-, película 

. escandalosa e provocativa sobre 
a história da antiga Roma· bas
ta·nte mal recebida pola crítica 
wxcrtl . , 
· Tamén se pode ver "A cidade 

das mulleres", en Ponteved~a no 
cine Malvar, visión peculiar de 
FeÜini do mundo da mullet cu-

1 ' 

- ·-...r~ ·: 

nha forte carga m1soxina e de 
claridad e inferior ás cintas ante- . 
rieres do gran director italiano e 
tamen "Gary .Cooper· .. que estás 
nos ceos'.', ·en Pontedeume, cine 
E ume,: pelicula de rexistro •in ti~ 
mista e que· amosa ás claras a ca
pacidade de Pilar Miró para na
rrar correctá.me~te unha história 
cunha excelente interpretación 
de . Merc~des Sampietro no. papel 
protagonista. 

., As reposicións máis interesan- · 
tes son : "Corazón de vidro'.' de 

V. Herzog, no Pequeno :clne de 
Ourense, "Satiricón" de Fell'ini 
no cine Equitativa da Coruña e 
"Encontros na terceira fase" no 
Coliseo Noia desta vila. 

CONVOCATORIAS 
Com motivo da celebrac;:om con

junta por parte da S.G.H.N. (Socieda
de Galega de História Natural) e da 
A.D.E.G.A. (Associac;:om paré! a De
fensa ·Ecológica de Gal iza) dumha 
campanha baixo o lema "POLA SAL-

. VACOM DAS GANDARAS DE BU
DINHO". sitas nas parróquias de Sam 
Salvador de Budinho, Santa Olaia de 
Atios e Santiago de Pontelhas, muni
cipio do Porrinho ("Provincia de Pon
tevedra"), dado o inminente perigo 
de destru~om no que se atopam. e 
dentro · dumha serie de actividades a 
fazer cara a declarac;:om das mesmas 
de PAR AGE NATURAL, convoca
mos um concurso de redac;:om de 
acordo coas seguintes 

BASES 

la.- O tema da reda~om sera: 
"A DESTRUCCOM DA NATU
REZA". 

2a.- A extensom sera livre e os traba
lhos ineditos. 

3a.- Os trabalhos presentaram-se em 
idioma galega. 

4a.- Poderam concursar todos os ne
nas e nenas comprndidos no 
E.G .B.. estabelecendo-se duas 
categorías; a primelra abrangue
ra aos nenas e nenas comprendi
dos até o 50 do E.G.B. inclusive 
e a segunda até 80 do E.G.B. in 
clusive. 

5a.- As obras deberam ir firmadas. 
senalhando o nive~ escolar e o 
centro de estudos. 

6a.- O p lazo de presenta~om de tra
balhos rematara o 14 de Abril 
de 1982. 

7a.- Os trabalhos dirigiram-se a: 
"A DEGA, apartado 920 Vigo". 

8a.- Estabelecem-se dous primeiros 
prem ios, (asi como os accésit e 
rnen9ons que o jurado conside
re oportuno), consistentes em 
dous lotes de livros donados por 
Ed itorial GALAXIA. 

9a.- O jurado estara composto potas 
directivas , em Vigo da S.G.H.N. 
e A.D.E.G.A., o seu falho sera 
·inapelabel, dando-se a conhocer 
na semam do 1 2 ao 18 de Abril 
de 1982. 

10a.- O feito de co ncursar presupom 
a conformidade coa totalidade 
distas bases. 

.Ó · MUSEO DO POVO GALEGO, 
tendo previsto realizar unha campaña 
de difusión do se\J labor. particular

. mente dírixida á p~v~clón eseblar, 
convoéa un concurso para a· realiza
ción dun cartel, segundo as seguintes 

BASES-

TEMA : O Museo do-.Povo ,Ga·lego, un
ha empresa colectiva' ded!cada á in
vestigación, conservación, potencia
ción e di\wlgación . do património" 
cultural de Galiza. Dacto o obxectivo· 
de difusión &. o ámbito rio que prió, 
ritariamente vai ser distribuído o ºcár
tel, valorarase especial.m.ente o didac
tismo na .represeAtaci_6n. da i-ealidade 
do Museo. 

PARTICIPANTES: Profesionais ou 
afeizoados do deseño e o grafismo, 
de nacionaliclade . gálega, individual 
ou colectiva mente. 

TECNICA: Libre, ben sexa pictóri
ca, fotogrática; colax'e .ou mixta,' cor · 
ou branca e negro. 

~UMERO DE OBRAS: Cada · parti
cipante podará present.ar· · unha ou 
vári~s · propstas. 

FORMATO: 50 por 70 cm. 
PRAZO DE PRESENTACJON: Até 
o 30 de abril do 1982. 

ENVIO : Por correo ao Museo d.o Po- · 
vo Galega, Sant-0 Domingo de Bona.
ya! 3, Santiago <;le Compo~tela, ou 
mediante entrega directa ·no mesmo 
enderezo, en horários 9e 1 O a 13 e de 
16-a 19 horas, agás domingos ·e fes- · 
tivos .. 

PR ESENTACION: As obras, indivi-
. duais ,ou colectivas·, presentáranse bai
~º o lema que figurar~ :ao dorso das 
mesmas; e adxuntando· en sobre ' pe
chagl¡o, sobo mesmo lema, o nome e 
:én)i_E;lrezo do autor 'ou aütores. 

X,URADO: O Museo do ·Pavo Gafego 
nomeará un xurado de. caljficación 
de obras. O séu fallo, que será inape
lábel. farase ·público .através éios . 
m'eios dé cdmunicacióÍi e -á~s premia
dos mediante ·te·legrama, en calquera 
caso Glentro do mes.de maip do ·1982. 

PREMIOS: Prémio de 50.QOO pesetas 
a· XuraéJo poderá conceder os áccésit 
ou m~nciÓns q,ue ~~ti~e pertinentes. 

.lliunCios de bald8 
COMPARTESE PISO na Rua 
T?rrecedeira, con vist<i:s á r'ia de 

· ~.igo, agradábel, ·amplo, dbus ba
.,ri~s, ' co9íña ·grande con lavadora 
· e- frigorífico. Chamade a'O telé-
fono 22 24 05 de Vigo '. 

MERCARIA gaita ou punte.ir<> 
de segul)da mart para ir aprén
dendo. thamádemé ~ao' · número 
59 6·6 .54 d~ Santiago .pregu~tan
do p~r Luís~· 1\ pó.der s~r a p\1-rtir .. 
das ditas. .. .. · · ·_· _ 

'--------·,,,,,.;; ..... _____________ ÍllÍll ___ _ 

'ACTOS 

· DIA 17. Na Galeria Sargadelos; 
ás 7 ,3U do serán, mesa redonda. 
s.obre a Narrativa das escdto'ras 
galegas, coa preséncia. ·de Carme 
Blanco, . ·carme Ríos Panisse e 
Camino Noiá.. 

I 

DIA 13. Na Faculdade de Eco-
nó~icas e a partir dás dez· da ma-. 
ñá, ·celébrase o I Encontrn Na
cional sobre a situación lingüísti
ca. Está organizado pol-a Asocia
ción Sócio-Pedagóxica Galega. 

A GUARDIA. 
DIA 14. No Cine Avenida; ás do
ce da mañá, conferénciá de Esta
nislao . Fernández de la Cigoña 
sobré "Defensa · ecolóxica · do 
Baixo Miño' ', dentro da campa
ña que se leva adiante por mor 
do camping de Salcidos. · 

A CORUÑA 

GALERIA ABSIDE. ExpO"sición 
sobre "O .mundo de Maria Xesus 
P. Carballo". 

TOQUINHO. Mostra fotográfica 
de Xose Luís Alonso, até o día 
31. 

SA LUIS SEOANE. Até o do
mingo 14, permanece aberta a 
mostra da série de grabados de 
Manoel Facal dedicados a Alvaro 
Cunqueiro. 

OURENSE 

Dentro da programación do 
Cine-clube Padre Feixoo, o dia 
14 proxéctase a película do co
lectivo cat~lán de cine alternati
V!J "Entre a · esperanza e o frau
de". O dia 16, proxécfase . "Fa
rrebisque" de G. Rouquiér e o 
dia 18, "Campanadas á media
noite", de Orson Velles. 

VIVEIR.Ó 
Ao longo <leste mes, no Pub Il · 

Gatopardo, · exposición de foto
grafias de Luís Luaces Cobelo. 
Pódese ·visitar a partir das cito 
do serán. 

VlGO 

DIA 12. No auditório do Axun
tamento, estreno de "Eu o to
lo". Feíta en super-cito, está ro
dada en Galiza e conta unha vi
da. 

MADRID . 
DIA .12. Pr~x~~cció:n de p_elículas 
.galegas, con c?Lóquio . . 

DIA 1.3_. Homenaxe a Ben-Cho·
Shey, con festa·, baile do grupo 
de danzas e proxección de diapo
sitivas con final de queimada. 

Os actos estári. . organizados 
por Lóstrego e a Irrnandade Ga
lega e teñ'én h1gar· no local do 
C:lube de Amigos da Unesco, Tir- 1

' 

~o de Melina, 8. · 

• < ' ,:'.t2 -:~:~:~'.~:: /b· ·. -~~ , : é ~f : ; -~ -í/ ; .:;~-~. ;~!~~~~ {. 
·c·o·ncUrso:·ae , frab.álios" ,_ 

~ ,, · ·. -.· ·escoláres-" 
. ~ Patro~~nado. por A NOSA TER RA 

Moi ~e11. ,'amigu~~os xa v~mos' que o noso pequeno tirón de orellas 
da semana -pasadafoi efectivo. Esperamos non ter que volver .repetilo. 
ÁgoréJ en séri.O. Foron, tan~ós os contos, re4accións, poesias, caretas, 

: dib~xos, etc. ; etc.', qu~ nos V!mos num grave apreto para dar os 
.agasállos désta semana~ . . 

.. !i:: • ~ • i . • 

OANTROIDO 

No meu ·barrio o ant;oid<¡> .celébrase xuntándonos todos os peque
nos e pequenas e la.rgando por qi' disfrazados. 

En cada :casa -que. imos é _taro que non haxa filloas ou un pouco vi
ña. 

Alg~ns d'cin ·cartos pero ·~ón !los q_ueremos porque Q, mellar fanlle 
.mais falta a eles q·ue a noi .5_olo irnos hastra as once pra divertirnos un 
poucó:· · ·, · '' .. 

Uns bo.mes mandan nos ;p~sqr pra dentro das suas casas e 'ouiro c6-
·rrennos ca' escoba. Ottiro; ·non nos abren a. port~ ·e·¡deixannos fora, ·pe
ro nos para g~starlles . 1fnha gwrnberra.da .mett"mt>'J./i~ · -'J1.n petardo :P·ºr 
de/;Jaí:xo da porta_, que. despqis saen e corrennos~ · .... ~-~: 

· Os mais pequenos quedapse lexos e d~spois corremos para que non 
. nos callan. · . -. ' • ' 

X~sé D. Veiga, éolé~io A:lbeiros (f.,ug~), 2.ª Er_apa E.X.B. 

OANTROIDO 

Heime de poñ.er na ventana ou ventanuco cun bande de auga e á pri· 
meira persoa que pase "heilla de tira;, . 

Hei defacer cicbois e tirar auga ós pequenos da escolq. 

Nos organizamos este ano a festa do antroido na e seo la. Fixemos un 
espanta/lo de !lntr<}ido, e levámolo Ós pequenos da Escala de Miraz. 
Ibamos todos disfrazado,s con caretas que fixeramos na escóla. Cbeg11-
mos á ,carretera 9ue· está por riba da escala e puxér:n:~oslles o Antroido e 
empezamos a cantar, pero ele-s: von nos oian;asi 4u~jomos e peta111os 
na porta. Cando a·· maestra abriu, cae-µlle o antroido e empezamos a 
cantar. Os nenas ·da escala saliron ·e n;Ós empezamQs a tirar/les cintas e · 
papeliños. Eles p!uxeron as suas caretas e todos fo.mas queimfl; o An
troido e cantamoslle coplas. . " .. .. . 

Corncresta e mais 
·Q antroido e rnUÍ goloso 
porque lle gusta o touciño 

de Miraz foise contento -
que lle untaron o fu·ciflo. 

Marta Lópei López. 9 anos, Escola mixta de Paderne,' t.3 Etapa ·EXB 

Nota.-Coa hosa felicitaéión aos na sos pequerios amigos. Marta e 
Xosé. de Lugo queremos lembrarvos que nos poñad.es nos 
traballos Q nome e enderezo do coléxio, 'asi com© a vosa.eda-

de. " · 
Tema para a semana seguinte "OS MEUS PAIS" ~para outra 
"CONTANOS A LGO DO- LUGAR ON DE VIVES": Deica 
sempr-e rapaces. 

· -',o.I 
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MANUEL 'RIVAS ·. 

(Antonte, en "El País", dicia un escri"- ', 
tor castelán que Alvaro Cunqueiro era .o -

. maior e máis imaxinativo prosista das Es- · 
pañas últimas. Opin ióris semellantes es-'t 
cóit~nse agora con frecuéncia)·. · 

· . .,. 

Os tempos non foron tan xeneroso·() 1,::0 

cu_nq~eiro _vivo . As definicións son . s~ín- :-_, AS CAMPAS JNICIATICAS .._;·· 
pre, ~mitadas. · Os prexuícios ~on -~eTpre .. _-· · : .. ,. _ . . :'": · . . _, :. . -._.- · <, , 

. estup1dos. Gran~e . parte dos· a;listados na~ ,. ~ S-endo un _e_spe_c1~li~_ra nos condum1?s ga- , 
.novas xera.cións diso que '-pode.rnoS cha,Plai' legos, .ª s.ua cur~os1dade n?n se deten_ en 
"gaJeguidade" ·. ternos _moito que · bat'ecno ;;ont,eir~.s e m~m:e~fa o . seu resp~to_ p~l~s 
peito da auto crítica. Xa non se trata de di- _fogons da . historia umve~sal. V1a: culma-
ferenciar á biografia humana de Alvaro na, podemos sentar, pois, o que xa é _un lu-
Cunqueiro do Alvaro Cunqueiro criaclor. li- gar común sobré -~ . sua . narratiya _e toda a 
terário. Trátasé tamén de ollar con xenero- sua obra no seu conxunto. 
sidade as múltiples áureas, as figuras huma- S~ c~dra · ninguén co?1o el á a:~ tempo -
nas, que endebu-xaban ao home Cunqueiro. tan a_u~~ctono e tan. ,~mv.ersal, tan local e 
Para el o bon café debia ser como 0 querian ~ planetario. A sensac1o_n qu~ se ten ·ante a 
os ·venecianos ;dóce como o amor, -puro co- obra d~ <Zunqueiro é sem_ellante .. á experi-
mo un anxo, negro co~o 0 demo e queni:e mentad~ no .corazón -atardecido do val de 
como o infemo. E esa síntese de coritradi- Mondonedo, nese lugar e nesa hora en ql!e 
cións pode ser unha boa definición da cria-- _ surxe o estoupido das campás iniciáticas_e 
tura humana e tamén da disposici6n, do ac- xacen as aug~s do, naufráxio fi~al. __ 
to literário, no que poden superarse oposi- Seca~ra nm?uen_ c??1º el e, ª? tempo, 
cións irrecopciliábeis, a vida e a morte 0 tan realista e imaxmano. Ten tanta .forza, 
amor e 0 ódio , _a inmovilidade da pedra,de t_anta credib_ilidad~, ese universo máxico 
Parménides e o fluínte rio de Heráclito. que Cunquerro fa1 xermolar do fanal do -

· seu_ escritófio que consigue para~ as aguUas-

OS MOR TOS E A TERRA 

Certamente o home Cunqueiro era un 
conservador. Gastaba de definir a Pátria 
-porque non foi dado a finximentos e cha- -
mou a Galiz:i- pá_tria- ao xeito dos . conser
vadores franceses : "·a pátria son os rrtortos 
e a ·terra". Mais a pátria que reflexa a sua 
praxe . literária v.ai rnoito máis aló : creu 
tamén na primavera. Ao creador, ao aven
turarse nos sempre arriscados reinos da 
imaxinación, Cunqueiro impregnou de 
utopia e rnodernidade a sua vella Pátria, a 
nosa vella e r~novada Pátria. -

~e é .ben certo que non foi debidamente 
considerado I)este seu país, tampouco foi 
medida ·con xustícia a sua obra neutros ám- ·· 
hitos, apesar dos recoñecimentos post-mor
tem. Unha das grandes mañas de prestidi
xita.ción con ocultamento fai-a que sofriu 
Cunqueiro --a mans de Borges e Bioy c 'asa
res, que non incluen na sua "Antología de 
Liter_atura Fantástica". E moi posíbel que 
don Alvaro fara consciente <leste desplan
te e resolvera o_ pleito co seu natural estilo. 
Hai unha história da s'ua autoria, que agora 
non sei sit1~ar. na(que se fala dun tal coro-

- -_ nel Bo'i·ges conc erra ironía. 
Como sucede conc ase todos os grandes 

autores, -don Alvaro supera os xéneros con- . 
venci'onais para chegar a. crear . un universo 
próprio, un xénero dos xéner9s. Mesmo 
cando escrebe de g.astrono"rrüa ou '.ilustra li

~terariame!1te g_µ'ias paisaf.Ú stiqs; Cunqueir.o . 
non-fai S1:1beu1_~u.ra: A g<1;stron~mia ~ para el _ 

-a a-rie de : ·escr~ber 'sobre condúmios :e as 
suas -refle~ióds culinári;s- nada teñe~ q~e 

,: ver -t:o~_q~e.Sav.at~er chama con acerto "pen7 . 
·· sad9rés del'pl_¿nsO", naséidos ao pairó d:,i 
transición é o"désencantó. 

• ~ :', ;:' .... <... j 

. do relóxio cotián para levamos -de man, · 
á.mabelmente, sen arrastrar- a un non-tem
po onde o · o~-írico, os usos do lecer e a pre
guiza o anecdótico, o domestico azar é o . 
verdadeiramente real, o verdadeiram~nte 
sustancial. O demais, o rodíeio cotián, o 
_traballo mecánico, a violéncia da espécie, 
-fica como un sen-sentido, como o verdadei
ramente absurdo e irreal. Sucede, de 
que toda a vida se traslada ao faiado, ali on
de habitan ·os segredos e os tesauros, a in
fáncia e a nenez da casa. . 

Unha vez introducidos .1ese faiado polas 
artes do escriter, sentímonos en plena con- · 
fianza~ do pantástico. E aceita
mos gostosamente ese "elixir" porque por 
unha vez ternos_ a señsa,ción de explicai::nos 
algo da nosa existéncia,- como se nesa viaxe 

- . nos fara dada a visión do factor humano. 
N esa viaxe _pantástica xa non ternos a~gúria 

· porque xa non somos dominadores, non 
ternos necesidade de explicar todas as cau
sas senón que-son as cousas as que nos ex
plican, as que nos-falan de nós. Inventamos 
o tesouro que desc9brimos ~ logo nos deca
tamos de que todo era un recordo, un re-;.. 
corda que se_!llpre estivo aí, no faiado. -

Toda terápia require un __-ponto dé -ino- -
céncia. A invenciónJiterária como a máis 

· vella e absoluta · ~as' terápias require unha 
absoluta inocél_lcia. O universo i:unqueirá~ · 
non só ó orixinal, é tamén orixinário. NeI'l. 
os seres nen as causas están sometida:~ ás 
leis dunha orde mecánica. - -

_ O _DÉUS CRIADOR 

- ;,., O autor . ~~nvirtesé dun .de~s criador. E, 
. có~Ó' todo deus deixa pa~ ~riatúras _ ·o . que 

__ a,niña no . seu ' se! .. ·Non se produce unha 
_-~ ~pro_pr-iación da n.atur:ez_a senón' que se fala 
-- :. através' da natureza. Tense: 'di to que -C,un-

- qlieiro é un confidente natureza e eu 
d{iia tamén que~ natureza e os seus obxec
tos amigos son os .'mellores voceiros -se te
rnos paciéncia para escoitalos- do ser cun
qu~irán. A escrita de Cunqueiro é unha es
pécie de panteísmo literário : fala o home 
por meio da fauna e dos o bxectos, máis ou 
menos máxicos, máis ou menos maravillo
sos, nunha harmonía utópica, nunha trans
--n,:iutación orixinária. 

lmaxinade que damos cun tesauro. Que 
un -de vos se chama Cándido e atopa un te-

sauro que o qu_e 11~ di ao tipo cunqueirán?. 

- Home, cándido, déixame quedar na mi
ña cama. Se me levas, hasme gastar, e se me 
gastas, qué figura fago eu <liante dos outros 
tesouros? 

Ante tan forte razón, ante o recla~o da 
dignidade e do respeto, Cándido deixarase 
conver;icer, e non lle tocará ao tesauro. Pe
ro, iso si, todos os anos polo S~n Bartolo, 
Cándido irá ao monte e cobrará os réditos e 
_con eses cartiños pagarase unha cura de au
gas en Guitiriz, todos os días a polo asado e 
a melocotóns en almibre. Tesouro e desco
bridor manterán asi a sua fachenda, nunha 
contraprestacións respetuosa. 

o tésouro primixénio do escritor é a lin
guaxe. E Cunqueiro_ trata ese tesauro coa 
mesma elegáncia e respetuosidade que o 
Cándido, descooridor de tesauros. As cria
turas de don Alvaro son criaturas da lingua
xe. Esa, a linguaxe, é a variña máxica de 
Cunqueiro, a que fai posíbel a enca~mtción 
dun universo que de non existir ese gran 
criador estaria oculto na longa noite do 
faiado. 

A ETERNA VIAXE 

Ternos falado do autóctono e do univer
sal1 de realismo e pantasia, de panteísmo li
terário, do tesouro da linguaxe. Todo iso e 
moito ~áis, son claves cunqueiráns. Mais 
ha_i algo irttuído en todos eses pontos e que 
convén .ser tratado explícitamente. A gran 
aposta de Cuqueiro, é a pescuda do ser ga
lego. A pregunta das preguntas foi enun
ciada en repetidas ocasións por Cimqueiro : 
¿existe un ser galega, un xeito de ser gale-

. g0?. Endexªmais chegou a claras conclu
sións teóricas. Quizais a única conclusión 
posíbel'; a única resposta ao interrogaµte, 

" 

. sesexa o conxunto da sua obra. Quizais ao 
final da viaxe na pescuda do ser galega en
contrarémonos con que a mellar resposta é 
esa : o ser galégo é a eterna pregunta, a eter
na vi.axe. Algo disto aventuraba un escritor 
portugués do século XIX, Alexandre Her
culano: "A primeira causa que eu nego é 
que um galego nas~a. De outra calquer cria
tura bt'pede pode dizer-se: este nasceu em 
Cassuraes, em Ranbados, em Sangalhos, 
aquí, ou acolá; mas o aparecimento do ga
Jego. nao bá senao uma frase rigososa que o 
exprima: veio da terra. Tenho visto muito 
mundo, Jalado con muita gente, nunca vi 
nem ouvi que nenhum galego nascesse em 
parte nenbuma. Veio da terra: vai para a 
terra ". O galego ven da terra, vai para a te
rra. Quizais ese sexa o sedimento do varia
do mosaico humano de Cunqueiro. 

SENOR E REI 

Coñecedor de mitoloxias e 
1

leendas, ex
perto explorador do envés que se agacha e 
explica tantas veces o que consideramos a 
lósica da história, embebido dos clásicos 
da ortodóxia e da heterodóxia, Alvaro 
Cunqueiro, unha vez aceso o quinqué da. 
criación, non ten nada de enciclopedista 
nen de formalista. E certamente un alqui
mista da linguaxe, mais a sua lit eraturidade 
non é da follaxe senón o rumiar do vento 
humano. 

Ao afondar no subconsciente dos indivi
duos da sua étnia -entendida sempre no 
senso máis amplo- estaba a afond ar no 
enigma: humano. E por iso tampouco ten 
nada de constumista, e moito menos de hu-· 
morista, aínda que a sua ricaz imaxineria 
nos faga sorrir (el <licia que a tristura é un 
luxo que só se poden permitir os mozos). 
Os galegos de Cunqueiro - e estou a con
cluir- non semellan ser <leste mundo, mais 
son señores e reis do seu mundo. Po derian 
dicer ao xeito de Max Stirner: " non hai 
ninguén por riba de mín" . Nengun outro 
humano, por suposto. Ese home que inspi
ra a Cunqueiro pode ser probe, ignorante, 
torpe e sometido, mais na perspectiva cun
queirán, no seu microcosmos, é sempre dig
no, sábio, elegante, soberano. No contexto _ 

. dunha léxica inhumana que esnaquiza a 
Galiza tradicional, Cunqueiro tenta recons
truir unha especie de orde natural, inmuni
za aos · persoaxes arrodeándoos dunha at
mósfera ance~tral própria na. que difícil
mente poden abrir fendas os é:oitelos dese 
mundo onde duas e duas son irremediabel- -
mente catro (Progreso inf erna1;· cientifismo 
amoral, unifarmismo social). 
_ Cunqueiro ofrécenos unha utopía con 
traxes do pasado, con ·sabor a broa e viño 
vello, con traxe rural:- Mais non n-os fala do 
pasado. A · sua é unha nostálxia positiva, e 
permíq.nme a contradición. · Os coitelos 
<leste mundo de Hobbes poden abrir fendas ·. -
nesa utopia, 'mais só obteñen simulacros de 
vitótia. Nós somos inv~ncíbeis, _co hum0r, 
coa .ironía,, coa t~nrura, man.teremos a ente
reza do ser;.a' fachenda do~ que >sá Ot>ñecen 
o ·que. dii de si- ~- vida e; ~~~te. ' 
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