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..Entrevista cos presos ·
. ·de "Galicia Ceibe" ·. ·

Gándaras de Budiño

.

Organización
do feminismo
(Páx. 5)

Ourense

Puntualizacións
. a. X.M. Beiras de
Miguel CanciO ·
. /(Páx. 14) .
l '" .

O porqué da ·má

Os construtores, ·
-

.campaña.do ·

/111111

amos e senores
(Páx.

~) _

Compostela:
(Páx. 17)
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AS GUERRAS DA G_U ERRA

•..,.

. ------ ....._.como aquel no que el .escribe),.non
se .gaste 50 pesetas para ler o que
o tratara como a un cronista oficial
escreben uris "chicos" galegos xun:.
: '. :~:?'".~·~ ~asima;~· 'á~ e;t~'d1~s~ica~
,. ·
Pt~. P.E
' por . direito próprio e (perdó~,
guido á . proeza de ter conquerido ·· ··· i~lef.'ci~~io.ii,ai~/~e ..pr~gu_nta_: Pe~
C~est)Ón '. ~e g~l-Íeguidad
;~q~ix~n decir '.~_pr_ivado",. é dicer, un exemplar da tirada tan reduci~ .
·¡.0
qué ·mimd.ó .vTv.imos? Wn
., ·
· ·
. cto~}.sta oficiaJ . pp!:~ S~f :·~ronisM prida, non se -pode deber a-outra co;u .
m~~nicornio xig~~te? lUn mata.«.. ~;~. ;;¡.:~ª~~~,t:°(~t:}fJºtroY.m.:.tli:º'. .
· >vado~ correspon~e.' : ... -·~.¡ · ·. · · ·• ; : sa m3.i.s ,q ue· ao seu fondo interés
. deiro? lÓuén escrebiu esta' obra
Elm.Wnoo·par~d~·';ageñiocoíi~ecisrtapu6licaci6ngcilaico
·
_..
d
•''
- ·'!'.,·,.,..t.! ·· G j• "
.....
.. porlugue<a~!ofdepoHuguesgpore!itli~ma, conpmabras
0 ..presenqi or'·segma: COS trespor ~auza. - ·
-·qúe estamos ob'rigados a repre·. pon;ueaquJ,.ái"iioelJ
t;:e•~t.t!~
. ~~.':::m
. ~~~;na:!e.~·en,~&.'t:;t:~~~ .. cen·tclias
-~~- ·1._'"-- ·C.orno, en re.a
" 1·1'd a d-e,
-. SOffiOS UnS In-.
~ .
sentar? ' lOué tolo ou eufórico
.elt;lif#t~. delo/ensaao,.no~""'·~. hi=un,a
.
-millóns"
. ·p- .erO .eu
. xa estaba
. .
groda,mlirbien~ár;¡a,
'acuentádelar¡o"éonljnDadónJi.que•o1.
tan preocupado buscand'o unha. 1mt·er·esad·o· s e .·'u' n's· materfalistas, de
jomalista
dndaluu · •ddadao
•trangeilO., LW.~Caparrós, no ha si~ ·
verdugo? lMentia a hlstória candoupukado.d•dm.Cia,s01amaat&:porque.uo100manoucom··. .
·
·_ ,,.
''C.Uat ro "ca ffiinos"
p. ata
-·· h 1 · ·
peteacfade•Ogoyefi¡odaGaúm•tOuinlolueia... Lacoso1e""-··
. .- prenta ep
. ,:
'1_
-_-COn~ado Se }\QS Val a ' C O a a agar._ do prometia paz e progresó?.
plica.. ,sigu'ec//cie31aoel·gryrda.ade1a.cosa,por•~,~utanteafitu.,de • "· 'f -·
~
· ·. t'
t. · d '' ir.:ic:1ºta :::i;
h.1ue . dar.
' · ·que, e~stm
'.· · .·- d o e.n_.* vos~. e d e tan
·
an6galega• 'dt>••rvidór;lanCOllocida,jior .todo$'u11ed.. y.taniie:
,, .. acerm!! .a:s . . arxe as . e y~
De;?: mil persoas marren de fanundadaporeJterelzu1nadoa/qii8J,or Ciertftla.bandesmentíilo
· ... ·
.. ~
.,... t...·
•
·"'- d .;?
""- •,
1¡imb1é.oquuólot1raralJJf/dóu:ienim~e1·mplam;-pu .. ~:~"e~ • . ';nop -_, lle, pre.st~k.1.·~ ·graf1.,_e :a~eJ?Cion. grande sentimento e.'. interés, quime _cada dia, pero cada dia gasta
que el ülti.mq1aú.mero tiró mil doiden~01-'CÍn~iu1nta, que 01aJ~ (u&ft:ll! -·
,a,,..,.;<nJ.C011Jegular¡nip•~inf-arilgo.
· J.lesulta
q' ue n~~ teñ.o r_a;~s
t~Fx,_e_~as
za'1·s poiºdera facer . a.l.a-o:.p.ara
...
:ovoio.en1ugard•1ec1o.,
a ;;iguJ~ñ d}gaO de ..rt1Pl'9§entailo
en e1ta Galiaa a la que·uno ·- _
,_,,
~
z:,
_ que a _
o mundo máis de mil millóns de
dólares en exércitos e armamencxf;a_:ui~:.,::1º;eo, .. 1;-~e1~ºª .: '. Í>on;ue/o;.;;,~'_, .1 per?t · ~escleL qu~ os ~~!:gª4?s ~ de
empresa e? ·.cu:~w pejJó<l_i.co es<;rebe
::,•;:e;0:~.~,Jo:!''::;.~~~~ . prensa , 51.a.s -gr~J,'ldes e~pre~.a:s~ a,n.~: . ., sen ser total.ment.e ,alleo ap- seu <:a.tos. O confronto das cifras mili;:~;':m::,::.'1:.';;;:0ur:;.,:;::;- o a tol/a-ÚDa Federaci~ll ca·: ' • , ' ~ll_d?rá_s . ~~': 'p~~~:~~,., ~~e . mod.a, té;'_. ;'.' .Pit!!.l. .. ~e. -~Hré'st~-a .a'- impr'imir . este
tares cos dados de analfabetis', :c'ons&u.~tft ·atodoJo<:uaI·na~ámeulMñañaqu.i~~·ei ,_t;. ñense-'
.éonvert1d0::·
en .: 1. mportan,te··_
. _ - -'·'· ..J·:·
. i·.n.,,·ca
·'.tas;,.~ · da ·grande
. , mo, enfermedade e atraso produañoqye-viene_seañadierrr'!lareJ~~deloacbrwl~tt;fdel_~o__J!ª ..
:·
....
¡ · ......._:._ .r: ·".. ~ ¡... • / ·'
•.
• ~. :;:.-~~- .... :t:·oe· -p~rl<;>wC.O.
·-: . OJ~
.
..
OJ!"rlacJO dedJCqdo~00111JJ,SmÓÍ011/ii¡¡a/!egoc/efsu.scic/Jcbapeno' .d ,. . ~ • - , d % :a(:fuñafadade • S nd-ó '.;.''?,,, .
i ~ • '.
·"., . d ">• '
•
•
d •
<to; titui~>éste, est~,f:!.aio,,Para~q!i_e~.~tor._•~l![O'qpe¡e~n.oiixl"!,<
.e ·_m,J~.'!-HVO~-. ~~(~" ,;;;''
· · ,, " · · ~_:,· ;¡;{~Q.IC.J.8;.;;<. : U~ .fHJ,~r!3:~ ~-e._~·9!" to OS OS
ce est.remecimentos de espanto
Jorm(Jfilor,,(lunque·nom~vayaa'5l'1/11_!.l.;~~NJl.iJellitii1o. domp,•,~;.t.<,,' d ''l'j:>,e.·''·'1f . -' ""' GQ'.lió~
O!¡f{'·''•""..il-é "".
_·
..
·~<-• ";;.,- :d ~·-·-'· '.'> ' '
1
se se·pensa· que co custo dun tan~:::?:~:u~ ~:;:am;~. ~~;. "~-~s:;-~: :t:~:~,?~·; : :~a:~l!~it~~t[~~ª;;;~~iti. :~º P~-~R ~·: ·~i:~ ~;t(i~~~i;~~~;~:ei¡;~:~~;i~~
que pod°'eríanse equipar quinier.i'
, ~ · ,.,
""
. . y
·fua ,c~rencia.'. Por.~; fárfi·gtan~e "' ;;;._ b~r _q~-e~ ~ .· pode. fa~er perfecta:
taS: aulas escolares; que un caza a
1
LA"* CONyl " (Por Pájat,o ... ' de
serví'cfo 'ªº ternos avIS~do dQ. pemente :na.Cor.uña? Máis aín~a, d~se
.rea~~-fó~: equivale a 40.000 farMedianoche). Daquela, foi o prerigo aos que non somos seus
xeito, conquerifian un mérito mais
que' co qoe custa un
m_á_9ias,
sentador e dixo que o seu programa ·
· •• s c
d
"Amig?s
,
.
r_.
_
._apa-ros,
~co:__ a.par.
ª
'
q
.
ue
esa
cidade
fose
decl
_
.
a
rada
desfrutor
poderíase proporciod d
.
(acusado de venderse ás casas discomos, por unamm1 ~ e e mentras. capitál de· Galizi ·e vostede ·fronisnar efoctr.ici<;lade. a· nove millóns
giáficas por "Tres Centolos Mi~
vostede no nos desmmta, conceder~
ta @ficiá.l'da(o) capital.
- .
.
de persoas~
llóns"), s·e trasladaba a un lugar
lle a . . nacionalidade · galega. Os
1
(.~ ..) -.
Pero
-as
vé-rítaxas
de
·
t'
a
l
deé:isión
', ·· -. t1·d os en conta e ao seu
Paradisíaco··, en_~re Manolo Escobar· ·meritos
2.~ Uns países son probes porafoda · non -rematarían aí c!sabe?;
e • Julio Iglesias foron cair .á }lla da,·_ fav'ú~ refírense á inxen'iosidade por
existindo
nesa
casa
uns
talleres
que_
outro.S _países son ricos, ao
Toxa. Ali; un director xeral ·a:naa,--- / v~stede . d~mostrada ao defepder" .a
dunha . Jonga história de excabo
de
imprenta
-tan.;·l_!>ons.:
·
e·
sendo
esa
lúz, varios cargos 'nú:ermédi0~ .
~tia "'gal~g~idade". Amais, pesoueta. pólio, enmascarada e mentida,
unha empresa .cQmercial. e nada
tamén andaluces, entona:ban · '·'Un,. "n l'én :m oito no ánimo do xurado ·o
pero doorosamente real.
Canto a Jalicia" dirixidos polo déie- ' ·+ feito . de que, por fin, fora capaz de. ideolóxica, non está.- bf;n que alguén lle P?ida l~mbrar Q que fixo
gado de prensa da empresa pro.p_rie7 . escreber . tres palabras seguidas· en
3. A miséria de moitos ameaza
~o non querer ., seguir jmprimindo
taria daquilo, un señor de Sevi!ía
galega.
·
a opuléncia de poucos. Razóns
este semanário .. qu=e-. ben sabemos
que aló palas médias noites s.e
Sabe?, os "chicos", non lle somos
ten para viver en estado de alarque é mao e dí o qti~ outros. non
dedica a estudar oposicións a ca~ta
f
ma, dormindo cun só ollo, o putan maes e, por pouco que un -aga
queren dicer pero; asi -e todo, esa
nacionalidade sae a concurso públiñado de países enfermos de conméritos; n_o t mais que ·fose a· voz
é 'uqha empresa centenária e a veco. Iso si, ao abrir o dia, y,Olyese a
"
sumismo e ostentación, atiborrade
·
F
:ranco
no
se1,1
estio,
laudatórra
llés adoita ir acompañada da bonpoñer ao teléfono p.ara coidar de
dos.de obxectos innecesários, vo. que ninguén perda a fé-nosa e colose se arrepinte, podemos pedir _.º
dade... A todo isto, a:segurámoslle
razmente lanzados ao arrasamen- - ~ _ que, se nos. siguen a mercarvostede
nomeamento de calquera COil!O ~
car, en "off" á primeira moza d esto
dos bens desta terra.
bai.xador honorario en Sevilla .. e máis os seus "amigos", habémos. crida que lle chame á Condesa de
(.. .f
A hora de tomar tan .importante
lles seguir a r,agar, como sempie,
Fuerzas Eléctricas del ~ Noroeste
A · mitade dos latinoamericadecisión
tamén se- tivo en ··canta o
médio importe· da ·impresión por
polo .seu nome, é dicer, por delenos son nenas, e a metade deses
feito de que supera ler "galai<::oadiantado ·e o ·0utro· médio ao rematrearlle o condado.
nenas pasan fame. Segundo a
portugués", aírtda . que algun renete. Pero ben, xa ·nos estamos poñenUn desgraciado domingo de
FAO, de cada cen nenos latinogado (que, por certo, estivera emido peseteros e isto non está ben,
Marzo decatouse, á medianoite; de
americanos,s 35 padecen desnugrado en Her~an!) se empeñara
·aparte de que xa sabemos que a
que tiña que dicirlles aos viciños da
trición grave, que é o nome que
en afirmar que no· tivera que traduvostede só lle gasta falar de cartas
sua capital que . o seu "equipiño','
os técnicos dan á fame. ¿Pode
cir algun "español-galega". De moi~
perdera, como iso xa tiña pasado
cando se trata de cobrar o recebo
solprende·r a alguén que os países
to mérito' tamén é, non o negamos,
moitas veces e non lle quedaban
da luz (como corresponde a un bon
máis explotadores gasten o meso ' feito dé que ás suas mans tivera · delegado de .prensa de Fuerzas
choradas deportivas qµe botar, 6
mo en armas que en desenrolo
chegado un exemplar <leste periódicronista falou ese dia do que realEléctrica-s del Noroeste). Ah i e non
agrícola? O dado pode e debe
co galega .-e non guipuzcoano
mente lle doia . : unha publicación
Sa.que a rdocir os votos cando volte
provocar indignación;· salpresa,
como parece desprenderse . da sua
de cuxo nome non se quere lembrar
a poñerse ,. ,.ª 'pluma . á medianoite
nunca. lAcaso eses países non
defensa-.
e · -cuxo núm~o prefire rebaixar
porque nós non nos presentamos
. teñen donas? E eses danos, lnon
Isto último tivo moito •peso xa
(aínda que, por suposto, non sexa
aíndá a ne·ngunha eleici6n, e v~ste~
teñen motivos para sentírense
que se coidou que, o que V?Stede
o periódico máis tirado de Galiza
de tampouco .. : .-t>u si?
· ·
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·¡"'cfr~.sia. ~dan ·~n- :h·amar.: P.aíse_{ en

desenrolo- tenen duplicado 05 ,
seus gastos militares entre 1970
~ .,:1975_. No mesmo P.eríodo disniinu(ron a s~a propu~ión c;ie alimentos por pers.oa.
Sen unha baioneta detrás de
cada espalda, ··· lcómo · podetian
gobernar, por exemplo, qÚen
afogaran en sangue a democrácia
en Chile? lDe qué outro xei1ter se
~ poderia lograr que millóns de
chilenos sobrevivan comendo fide.os, mentras. os vencedores re~
ceben cada dia o pan baguette en '
vasos desde ·Paris e beben whisky
con auga de Escócia?
(. .. )

Resposta afame

-.,,.;J.

r'

t-1;:
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A efervescéncia revolucio nária
de América Central dá resposta,
no má is fondo, á guerra secreta
que mata nenos de fame e á vio·
léncia invisíbel que encadea p~
vos e países. Son guerras contra
a guerra, poderíamos dicer, as
que están sacudindo aquela atormentada rexión: guerras de libe·
ración que atacan as causas da
guerra, guerras contra a guerra
cotidiana que desangra á clase
traba 1ladora, guerras contra a fal sa paz das cadeas e os cemitérios,
guerras do povo pala única paz
que merece chamarse paz, que é
a paz con dignidade. O desafio
popular cara cámbios profundos
choca co sistema e o desenmascarará: a poténcia imperial,
ameazada nos seus domínios, da
órde de extermínio e o terrorismo de Estado mostra todos os
seus dentes. Os donas do terror,
os terroristas de uniforme, ch?man terroristas ás suas vítimas.
(. ..)

Falsas coartadas
Unha inmensa maquinária de
manipulación pretende devolver·
nos aos tempos da guerra fria. A
manobra non é inocente: inténtase reducir a revolución centroamericana a termos de enfrentamento Este-Oeste, para atr ibuíla a unha conspiración sovié·
tica e agachar as suas profundas
raíces nacionais.
(.. ,.)
EDUARDO GALEA NO

. XOSE LólS

BOS DiAS~ ViÑA DE.
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HOME ,-PO\ .S .· · t. Ú
~ CltJE SE·1 ... ¡ CA s E~ t.l'tT E. ME: PARE.CE ALGO ·FACH EN DOS.O O

NOM ~!. ...

JE.NON LLE SERÍA

iGllAL}NS<:R.:1-

BÍLA COMO "MARELA,GUE ·~
COMO ~LE C~AMAMOS NA CA$Al

;. 2,

,, _ .• • ,
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·ourense ·

·Os

construtores~

.

~

amos e senores

/

; Gobernada pola . UCD na actualidade . "dem.o crática"
polos seos persoeiros cando aín.da erán "fideis ao que fixera ·
~alta"~ Ourense non podia s~r unha excep~i?.~ ~~ desfeita ur- :
banística das vilas e cidades galegas. O cur!oso e .~ue tam~n
sé · pringan ás veces eses hoJPeS que se ~m . o~i:etros socialistas-. e españois: os do PSOE. Tempo hai, .~esta reportaxe a
.
.
.
demostralo.
, . Hoxe en dia, a ciade das Burgas,. Ourense ·de limoetros,.
non ten semellaiiza ao que pretenderon facer dela os devanceiros, nen no seo espíritu, nen na feitura. Hoxe todo son
· mónstruos fóra de lugar, estilo edifíció San Martin, cernen•
to e vidro esmagadores.

1;

A especulación, da· man
dos edís que están mandando actualmente en 0•1rense
fixo a sua aparición máis
espectacular no edificio das
Burgas (por chamarll.e algo).
Pero están tamén os do final
da Rua do Progreso, o polígono de Portocarreiro ou o
edifício Solaina, que non·teñen envexa dos métodos seguidos até agora. Irnos por
partes.

1
1

l

No polígono de Portocarrelro houbp- que parar unh~, n~ova c·onstr~ción por¿ue xa o · m~to fedja: Os c9mpradores eritré' a '
UCD e os construtores, amos de Ourense, están a ·~rde dó cji_a. . ·
. "'·~"f',,
~·j(1: '-1~),,:;
•... ,_1
.! r_
.,. .. "
.,
~,

.pais. Falando de senrícjos,
tamén andan a mal traer coa
FENOSA, porque Indústria
non firma os partes definitivos.
, o::-·
Quizais a parte máis beneficiosa foi a da posibilidade
de sanción· ao arquitecto, o
que provocou qüe houbera
xa que uñ- ·colega seu que
remesara carta· á Corporación declinando responsabilidades noutra obra que ia
por derro.teir~ ilegais_.

EDIFICIO DAS BURGAS

Estase (ver foto) a facer
)

1·

.

1

I·

o

T
1
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un edifício hoxe na marxen

dereita da Rua do Progreso
segundo se vai para Zamora
que ten o seu aquel. A licéncia de construción, concedida nos últimos dias da
Corporación anterior xunto cunha manchea delas, todas asoballantes, caducoulle
aos empresários da especulaDesde setembro leva parada a consción que a tiñan pedida.
t rución deste edifício da Ruado ProConfiáronse por máis que a
greso. Recursos, Tribunal Contencioso e as "licéncias do medo á esquerda
a poucos dias do remate
xustiE:ieira" andan polo médio.
comezaran a demolición da
vella casa que estaba no
bellón de Deportes ourensolar.
sán..
Para poder seguir coa obra
Os veciños tiveron que
houbo que chegar a unha
traer moitas veces a auga en
componenda. A Iicéncia pricisternas, e seguirán traendo
mixénia era de nove plantas,
mentras o seu problema non
como as de rua adiante. No
se resolva.
cambalache,
cambiaronas
O problema non é nen.
por sete, mais un aditamenmáis nen menos que a obra
to na parte traseira.
non se axusta a licéncia conAgora hai un supertocho
cedida; xa que ocupa zona
a poucos m.etros das fontes
verde -quizáis pola ~á di·
das Burgas que rompe totalferenciación xa que que son
mente a estética da ponte e
só 70 nietros cuadrados-:- e
que enfrente ten o edifício _
sobrepasa en tres meti·ps a
das Xosefinas, con arumes
altura legé:il e non fixo os
de modernismo e xardin
xardins que a licéncia preincluido.
veia. Por riba, -está a consNa anterior corporación
trución de vinte trasteiros
estaba o alcalde actual e a
que - tampouco
estaban
licéncia vulneraba o plan xeautorizados.
ral e nesta: firmaron a · eomA construción partiu dos
ponenda os concellais de
. viciños-proprietários e~ ináis
UCD ) jD·e PSOE, deixancfo_
de VARnVIBER, promotora
escapar unha boa oportuniourensá. Agora váiselle podade -cfo reordenar ou con-·
ñer, a bon seguro, ·unha sanservar
ción ao promotor, ao consgas. · !. o entorno
. das :Sur- ·
trutor e ao arquitecto.
Mentras que a obra non .
EDIFICIO SOLAINA
se legalice, . é considerada
como fóra do Plan (só un
Tamén con lkéncia da
novo
plan: poderia legaliant.eri.or Corporación : e con
zala)
e,
xa que logo, non .tep
pro.ble,ipas nesta está o edidirelto .aos ser:víeios inunicif ício Solaina, perto do Pa~.

•

~

EDIFICIO DA RUA
DO PROGRESO

.

··

Pouc·o antes do enlace da
Ruado Progreso coa_Avenida de- Zamora, pasada xa a
cadea, hai tamén un problema coas alturas e o volume.
A licéncia _.. ¡outra vez!é da Corporación anterior,
nos últimos dias, que oo m~
d o a que se entraba uriha
de esquerdas se acabaran os
chanchullos, déro;nlle avánte
a todos.
Os informes dos técnicos
m unicipais nilaban de in- .
fracción urbanística grave,
pero concedeuse a iicéncia.
Con todo, un vicfüo do
-·etlifício do lado, que ten a
mesma altura, promoveu. t.1:n
recurso "contra a autorización e tocoulle á nova Cor.:
poracióri resolver ''o asqtj.to.
V ataron· a favor UCD e CD,
dos que alguns .estaban na
Corporación anterior e non
_foi adia11te_.~
.
.. · ; .
o paisano,, coñe.cedor dos
segredos -da :Adniinistraeión,
recurriu á ·Xunta e lago'· ao
Tribunal• do Contencioso,
que como' medida previsória
dixo que lle"_ pare.cia xusto
paralizalo, mais ·que habia
que depósitar ·~- 5.000.0~0
de pesetas de . fianza, como
é preceptivo. .
O viciño desistiu .. de facelo, pero os promotores, ante

- o _ed_jfLció. da imaxe está mesmo ao lado da fonte das Burgas e é- un . ,
verdadeiro. asesinat o .~ rbanis~ico,_ son permiso de UCO, CD e PSOE .
_, _ ._,

a posibilidade de que o contencioso adopte unha postura contrária aos-seus inte:
reses, acordaron paralizar . ;
de seu en setembro as obras
e sigue todo como estaba
entón.
PÓLIGONO DE
PORTOCARREIRO

Entre o rio Barbaña ·e a
rua do doutor Fleming, dito
sexa para centrarnos xeogra"'
fícamente, está enclavado o
polígono de Portocarreiro.
Nel . conceaéronselle
licén·
.
. -.
.
p
cias ao const.r utor sen te,r
feito, nen el nen· os_viciños~ ·
Jl precep.tiva Xunta_de Co,rppensación . nen o posterior
Proxectd de Compensación
entre todos. os viciños afee·
· tados.
:Mesmo entre- etes~ hii bastante ~desinformación porque pensan q ile se lle cadra
tin edifício na sua terra se
van forrar e se lle toca unha
rua se arruínan.
Por contra, hai -unha série
deles que se tefüm -organizado e presentaron· <liante do
Tribunal Conténcioso un
recurso reclama'ndo volume que lle co:qesponde en .

funció n da suá superf ície
e· pedindo a demolición da
urbanización por ilegal.
Todo está pendente de sen·
téncia.
UNHA CIDA DE.
MONSTRUO

Ourensé''me<irou nos últimos anos a un xeito desas- .
trado. Onde ha]?ia o pan
noso, -hoxe haf vidro, ce- mento . ,e xente a es.gallo
rsubind-o -escadás estre it~ts ou
pasando 4ia"' so-Inbra~· Perpe;-·,
tua dás foas, porque o~sól
·'non entra.
·
_
Tal é asi, que nos proxectos · do equipo- de gooerno
·do actual Axµntamento,
entra o transformar .o Rua
do Progreso nunha. " city"
con edif ícfos dé nove pisos,
mália que estean Bispa(io e ·
Dip,utación- éo<is suas históricas -: pedras "ormpendo
o equi}íbrio·" .
"·. Non- hai rua onde . se sobrepasen os mínimos ló·
-xicos de . acumulación de
xente, de altura comparada
- ~o ancho da rua.
Mal vai a vila do Miño,
cara a perda da sua identidade.
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Deleg3dos:-~expedient~dos ,:~·:

,

· · Osm~Íribros· d~ Co~ité de ÉÍnpresa 'e delegados da I.N.T.G.,
Abtón Vigo., ~~m,os, Xosé Xesús Oca Ben,. Fernando Sánchez
Rodríg~e?-, 1\1~,µoln Porto Díaz, éste por duplicado., veñen de - ..
ser. ~x~~di~ntad_o~ .poJa 'Direc'ción ' ~e .ASTANO . .Estas posíbeis
sac1~ns, podense entender como -unha nova agresión e intento
de división do Comi,té, nun momento no que o Asteleiro atrav~~ unh~:f s~tuaéióll conflitiva, · e ·sobor de t,odo _como aplica·c1on de medidas para preparar o terreo cara ps Plans de Axuste.
beira os problemas, non menos graDeixando un pouco
ves, que afectan ao colectivo de Oficinas e algun de Taller, hai
que ct:ntrarse nos dous actuais que atañen a maior númer'o de
traballadores-e que·deron pé aos expedientes.

e

"'.. ...
/

-

O mercado gandeiro.-vai ·pr~--' • /rente da ·miña:'. prqprtedáde
cisar, se se quere que funcione,
do Diputado en Cortes pola
uns accesos doados, senón ·o . UCD, señor Di'az Fuentes e a
mellar o q~e 'pasa pol9 ~árIJo·
s~a fqmi?ia/'. D~spois de_-máis
das Pedreiras.
' '" ' : de qum~e. m~riutos de evásivas,
· séguiu dicéndonás "e cando o
UN BARRIO PROBE
·1ocal conief:aba a encherse de
xente, dixome que -non sabia
Este lugar do município qe
de
qué lle estaba a [alar: Diri_._
Sárria é un onde habitan unha
xinme
ao aparellador municiboa parte das f amílias máis
pal
e
díxenlle
'señor ápárellamodestas da vila· e deSde semao
alcalde de qué
dor,
digalle
pre · sofriu o t otal abandono
lle estou fa/ando, pois parece
por parte do Axq.ntamento.
·que
ainda non se enterou ', ao
Agora váiselles urbanizár,
que-respostou
de má garza que
pois, en · gran parte é hoxe in.; saber
tiña
q_~e
sabelo
".
transitábel,
sendo
preciso
acondicionalo para os accesos · .AS TERRAS .DO DWUTl\DO
dos que xa falamos.· Como a
A total negativa a: non exobra vai polo procedimento de
propriar
'máfa que 1,35 metros
contribucións especiais, quénun
recailto
da propriedade do :
rese obrigar . a pagar aos vecidiputadó Díaz Füent~s é·1i sua
ño~ . ~ ca~e to ~alidade, m~ntras
família;· que no frente . teria
que ·..os q ~e disfrutarían do
uns .qO .metro~;- véiCset motrvo .
meré_adQ pon ~a!iaP,, 'q~11 p~t~:.
.lfa':dÜttá b~d-a;, fique ·:
co . Por riba, e 1stfgiln'd o~~ s(( If~
afectad'a · ért ,~ 6-0- éentímetros a ·
deu· a ·,entender ,· no A:iú~ntá'-·
casa duñha - víuda que' non-tenment,{),.:te,,fan ql!e ºagat ' a ~i7:
iuiha
sifoaciOn· mói' l)oianté·na:
prq pda~ión, ..a~ · suas ·, P-r'.ó priai
terras. · ·
,, ¡ ·' _. : , ·
actualidade'.: ~ Dela pudeIÍíos'.sa-'.
her~· que ·a . sua stibsistérlcia' ·re- .
-. Foi~·no 'mes da :crnt.ubro, beti
dú~ese
. a·>· únha :pertsión ·;'de
~scondido-: no dlário _"El Prd ~
3:_
000
l
)esetas
ah · rrie~f'e ao sol-·
greso" de Lµgo; cando'sáiü
do
dun
fillo':~
empregado : ·hfli
anúncío pequechó da ~ expo~I_. :·
pouco
rio
·Axuntamento
como
ción púhHca durante" un tnes ..
Oraenanza
·
e'
con
contrato
Tal e .como adoita acontecer
teítiporaL
·
nestes casos, ninguén no. 'báSobre isto·;._outro viciño dirrio se enter~u. Por fin, né> ple·cíanos que "eu sei que, segun- .
no do 15 de xaneiro deste' ano,
d9 .a Le,t, ·as tuas teñen.. que ·ir o ·
apróba5e definitivamente - o
máis· dereitas posíbel, salvo
proxéct o e asi se· ~publica iio
attahcos
natUráis insalvábeis, ,
Boletiir ·Oficial da Província o
nós}ivemos
a má sorte de :
pero
8 de Febreiro. · . · t
topar cun atranco moi natural
en Caliza: un Dipu~ado nas
FALAN·OS VICI~OS .
Cortes Españo!Üs"> ,_. -:
1
Hai poucos diás, o alcalde
·
convocou a todos os viciños .~ .
Sentimos·-- a impresión"::de
unha : -xuntanza no ,A :8:unta.que quizais babia causas .ináis ·
gt aveS- que denllrícfar, pero ha-·
mento ·para tratar do asunto .
foi nela. onde, por v~z pri~ei~!~_~:~!~~~~~ p¿i;~~fii,~amente
ra, ·poideron .. enterarse. de' ·UQ,'.A' re·alidade desta~ tan alaba- :
ino -era- o proxecto. ~" á. vista
do
. '
da
produc~ ' ilos veciiios
mesmo, pretenderon presentiu·
un .t .e xéitáme. nto total, ao. meas opo_rtunas ~leg~ción~,_ mais
dixerqnlJes ·que estaban fór~
nos'. ~n .gFan . patte·~.. xá"que·· din
do prazo -legaLe non c~biá Ja-i"
que aínda , q úé desexen máis
.
,
..
. ··'• - q U.e' n1nguén os sérvfcios dé ro- .
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conceitos como ·toxicidade
penosidade, perigrosidade, al:
tura e ·suxedade .. A implantación do sistema, cuxos erros.tiña que correxir· a Eníp.resa, pe.
ro que, como corresponde, pa.
sou ·9 bulto ao Comité, está
producindo atrasos nos abonos
e . ~r~testas contínuas pol~s
cr1ter10s c~s que se está aplicand~. O dia 1 de l\:farzo, con-·
centraronse os traballadores
afectados ante a Dirección, reclamando os cartas que Hes deben, 9 bon funcionamento do.
'8istema, a dimisión da Dirección e mais a do Comité. Fal9u, entre outros, un dos expedientados, que declinou· as
responsabilidades dos representantes dos traballadores
.
'
deixando claro que era a Empresa a que estaba provocando
os problemas e face ndo unha
chamada á unidade dos traballadores afectados para lle dar
solucións a estas situacións.
A consecuéncia, o utro expediente a este delegado, constando no pliego de cargos .que,
é basicamehte, por aludir á
unidade na práctica contra da
Dirección.
Nos pliegos de cargos dos
outros 4 delegados, acusábaselles de facer asambleas informando _da concentración, de
provocar a entrada de mulleres
de traballadores na Factoría
para ocupar as instalacións e
de participar na mesma.
Nos descargos feitos polos
Expedientados, aluden a que
cumpliron en todo momento
coa sua función de delegados
sindicais, facendo asambleas
informativas,
acompañando
aos concentrados .como representantes que son dos traballadores ·e as suas famílias, e de
'dicer nas asambleas o que consideraban conveniente para re·
solver os conflitos, facendo
uso da ''famosa e desco ñecida
Liberdade de Expresión ''.
O estado · estacionário dos
expedientes e o lento proceso
de recuperación dos males que
aqueixan aos traballadores de
AST ANO, fan que agardemos
pola decisión dos facultativos,
aínda que o remédie, tanto. de
dito como de feito, segue a estar na man dos traballadores.

O debate sobor do EconoAnte a numerosa asisténcia
mato, no que a Empresa, a
á c~:)ncentración, a entrada das
Xunta do mesmó, e a maioria
pers.oas reunidas na porta no
do Comité (CC. (0.., U.G.T.; . recinto do Asteleiro, e a negaU.$~0 ;)' /co~Ácitjiªn en péchar
tiva da Empresa a recibir á co·~11··, dq~ · iocéiis~ <le· despacho e · ·· misión e representantes dos
un ·almacén, segundo o convetraballadores, clase un pleno de
nio:de iH79, -e-ao mesmo temurxéncia no que o Comité <lepo, como cousa nova, facer un
cide suspender os acordos anteriores, e aceitar as reivindicacámbio de _existéncias, consistente en pasar ~odos os despacións dos concentrados.
chos de víy_eres ·a ·unha Parro- - - O mesmo dia á mañá, o Diquia do Axuntámento de Fe-. . rector convoca aos delegados
ne, e os. tecid.os a outra (ago~a
para Hes comunicar que ian toos víveres atópa11se con despamar as medidas legais que houchos en duas Parróquias),' alebera pola ocupación ilegal das.
gando, mellora do servício aos
instalacións. Plantéxaselle ao
beneficiário8-,. inclusión de protempo, por parte da represend utos que · non hai _agora por
tación ". social, as pretensións
falta de espácio, e conseguinte
dos concentrados,ªº que se
red.frción de perdas. A :pro posdá solución, que pa·sa por abrir
ta .da .LN. T .G..:pasal?a por non
u.n pr9ceso··de negociadón que
facer . o cámbio"d_as .ex.isténcias,.
é como se atopa hoxe.
ppr supµr un_prexuício para_aAs accións ás que se referia
maj9~,:. P~rt~rrt9~~ !)~neficiário~·
·
Respo:r:isábel
de Astano, reo
(actual:gie~te U,!J..§JO.OqO), non
f~exáronse
no~
·
4 e~pedientes
pechar :.11engn.n.,... dos locais firque
se
dinªº
.comezo·da
cróni~a~9s_ pq. -I~, a~dó. que· a~ óeca,
e
-dos
que
se
ignora
o
remac~sidad~s, sP;n .~Piáis- qaquela a.té.
té,
1fo1s·
a
decision
do
pleno
do
hoxe, e sen embargo adoptan
Comité,
para
tratar
o
tema,
foi
unh:a , ~~e; d_
e Jll~llo.ras nas pródesprazarse a Madrid unha co:
prias:.- i_nstal~<;i§.:n.~_ .. <i ue' far~n
máis ,cómodo ,e:. rentábel o .ser- ~ misión ·de 4 homes (2 de
vício.
. e ·' .
CC.00. e 2 de U.G.T.) a facer'J':l·
as xest~óns necesárias díante
'A · dé cisión ·da maioria do
do Presidente da Empresa para
Comité slipi:Íxo que ·grupos de
conseguir o sobreseimento dos
.Beneficiários: - ~n aumento caexpedentes. No dito Pleno voda dia, fixeran · unha série de
taron a favor desa comisión os
accións encamiñadas a facer
del~gados das d uas centrais
.
.
variar tal decisíón.
mentadas, mentras a I.N.T.G.
·• .
mantiña · loxicamente que na
mesma tiña que haber unha re-.
ASAMB_LEÁS ~
presentación dos expedienta- '... . - . H~ubo válias. asa'mbleas,.>co~ : dos.
sói_a , a,sis}én.cia, ·e~ canto . a Comité: 'dos ci~~egados -da Central AS CÓNDICIONS D~ TRABALLO
que 'coincidia e apoiaba as deO ·outro . problema grave é
vanditas ace-ións e, ' xunto ctÍdebidb á creación d un Plus de
nha. comi_si:Óri n¿meáda polos
C01;1dicjóns Arµbientais, .que
afectados, . facfun. dé · portaváven refundir o a~on~do . por
EMILIO ROMERO RODRIGUE Z
ces dos acordos tomados nas
.mesni.as · diaiite ·do órgan·o ' ·de
representación dos tráballado~
res. NrtÍíha 1 dest~~ iiJá:moléas, o
'
"
dia 26 · d~ Fébrelro, á. que asis- ·AVISO PARA;.OS.NG>SOS -SUBSC,RITORES -1·
tirbl). uq~~~.s.~q. J?er.soas, decf"· . ·
, - ' DO ESTRAN!XEIRO,
ye_ciños.'.
; · .A·· niéJ!ort1~arteira ·<ie facer efectivo o pagO'J;?1
-~-·
etc. qüe · precisan ·:'hai ·tantos · dése' fáéer unFi11~·concérttráción
que ,"nq~ n:untq'I} pregu:n~eipe·
anos: prefíre'ñ 'seguer'
es- . o · di~...~gui~te. ;K!P,}aiíá, ~s · #{_~~¡':
,.,~,~"''.'t'::.~ ·súa" s~bscqbi~r(é: L · · :, -'~'~ -~~- ~-; ..·.'-¡;
Jleres -~ os hó_me( que -libraban··
ao alcalde por - qué se expro1
. *XIR~YPOSTALINTERNACIO:NAL ' ouben .', ~ ··:~.'
~. ·
·priaba a mifl,aierra, _q.ue supón. tán a , que ·· se fürs -faga a ·obra
de turne>, ri~ ¡{9rta de entrada
pechar ai'nda . m_ák.~ curva ..da.: nas cóhdicióris' .en que 'Se 'pre*TRÁNSFERENCIA.á ~o~ta eo~ent~- d.~ CAIXA POSTAL,-'
a FáctOria, -d resto dos traba~
tende facefa;·· ·
.DE
AF0RROS· p~
de
Uadores diante do Edifício d~
.. pista, ,xa - moi pechada case
.
~·~~~ ~ ~ ~ 'ª!"'" ....,...... ··--.... ~,.; ~ .
~'
:,,
·
r)ireécion.
·
...
.,,.
'1'-' ~ .... ·.; •... :: -. ~
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O bárrio d~s Pedreiras de Sárria vai ser urbani.Za(:lo por: OÍor
de comunicar o mercado gandeiro coa e_strad.a -xeral, obra enprincípio necesária pero na que concurre·n .únha série ·de: cir~
cunst~ncias que a fan sospeitosá .de tra,pich_io·~: · · . .
_·
Unha destas circunstánciás son os méfodos,, eti}prega_d os p~
lo Axuntamento, tio que son maioritárfos UCD e CD.
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O·. médico-~próptjase da.
casa do povo ·
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"O médico meteu a pata ao tentar inscreb~r no .R~xistro .da Prop~iédade· a _casa do L.ocal Social _.,
do Hio, cando 'n~s pod{amos deixalo ~iver alá até o final, se.mpre e candb non andivera riéstas
'cousaS. Jso non hos ·importaba''. Estas palabras, pronunciadas por un ~embro da Asociación de ..
Vecifios "O Cruceiro" do Hio en Cangas do Morrazo ·s on quizais nnha perspectiva sufic~ente pará-·
entender o que pasa coa pretensión do médio de Jlio~ ~Laurentm·o Brea Porto, de inscreber' únh·a
cása p·ropriedade do povo ao seu ll:ome e para o seu proveito. . ·
· .. , _
_·
. ·_
_
Días antes da nosa entrevista, -0s dous conc~llais de .Unidade 9-alegá que na parróquia dó fam~so . "
cruceiro.hai, abandoaron o salón de sesións do Ax_~ntamento, e_ntre palmete'os do púbi_ico presente,
. no. pleno en que tomou posesión como cohce~l a filla do médic~.' Maria Elena· B't~~3:'. da ·ÚCD.
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_Uriha série .de feitos que tiveron lugar prin.c ipalmente na
cidadé de Santiago nos últimas días parecen indicar que as
_ organizacións feministas galegas empezan a· tomar concencia
de sí e a teren unha certa entidade
marxen doutras organizacións (principalmente os partidos políticos .de esquerdas) das que. viñan sendo apéndices· m~is ou menos diferenciados. O feito de que este ano teña coincidido ·pfacticamente
nas mesmas · d~tas a-. celebradón do "bia da· Muller Traba..Dadora" co xuícfo i mulleres bilbainas acusadas de teren
abortado cóntribuiu, según todos os inqícios, a dar ,ún certo
pulo a grupos ~ de mulleres coxa organización estaba máiS
ou menQs larvada. Que sexa Santiago _a cidade onde este pro.;
·ceso se deixou ~sentir ,máis tampouco é de ~stranar se se ten
.e n . con ta o maior nivel cultural e de concienciación da sua
poboación debido ápresencia do e.s_tudantado.
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·os veciños

iso que xa' habia Seg\Jranza-Sosetas. O acórdo aa Xunta Xecial e-saldos qo Estadt>.
ral de sócios de xuño de 1925
co;nstruir un local que servira
foi transmitido aos fillos do
~
Hio
na
Arxentina,
co
fin
de
NON
HAI
OTE)l.OS
·NEN
~ADA....•
de sé das actividades da sua
que axudaran, tanién, a conNo 1980 ao· pouco ·de-coñeasociación, chamada "Socieseguir unha casa de médico e
cerse a: pretensión do ·médico
dade de Socorros Mutuos La
da cultura para a parróquia. •
de - inscreber a -casa do Local
Unión" e na que contribuíron
veciños e emigrantes da parróSocial ao ~eu nome, os veciños
No mes de marzo de 1929,
quia.
comezaron a moverse. E cotneprocedeuse á inauguración do
Social
coa
asisténcia
das
zaron pola . recollida de firmas
Local
DA ESCRITURA
primeiras
autoridades
locais
e
e
por -asambleas vkiñais.- Logo
AOS DONATIVOS
provinciais, coa preséncia de
seguiron ·'coas accións ' ~udi-·
A escritura de compra do
todos os asociados con cuxo . ciais.
.
terreno está datada en Cangas
sacrifício fora posíbel a obra.
En princípio, o que alegané
ao 17 ,de Xaneiro de 1927' e
A sociedade pertencian que, como figura na escritura
signada polo xuíz municipal e
prácticamente todos os vici-. . de compravenda, o solar foi
e.stá conformada pola vendeños e moi poucos foron os que
mercado para a Sociedade. E,
dora Carme Oteró Lorenzo e o
non contribuiron, tanto acó
aínda que non coJ}sta nas pricomo na emigración.
meiras manifestacións, hai que
comprador Manuel Otero Ríos
sobre a operación feita dous
Daquela, en 1924, contratasuliñar que a vendedora da cadias antes no Hio.
ran un médico (non habia aínsa, Carme Otero Lorenzo, non
No seu fólio final di clarada seguranza social) chamado
é filia do primeirQ presidente
mente e asi está recollido que
Xosé Vázquez aoque logo susda Sociedade, por ináis qÚe le"Tercero: que el Manuel Otero
titúiu Martínez Piñ6.
ve o seu apelido. No . Hio, ninRios compra la finca 'anteriorguén sabe quén é, so que vive
mente descrita para la SacieA UNION E O LOCAL SOCIAL
na Coruña. En princípio, esta ·
dqd de Socorrqs Mútuos de la
A Sociedade de Socorrds
señora ;podia ter cometido u.n.
parroquia · de Hio a quien reMútuos _La Unión paso u polas . delito de faisedade se é que
. presenta en este acto".
suas vicisitudes -. natura.is e ·"a venda" -se fixo-en documenA sociedade, segundo cqns- constáncoa hai de que, por to ·público e ela rÍo_n tivera dita no seu libro de a~s consexemplo, en 1935, cambiaran
reitos s9bre a ca8a. _·
·
tituiuse ·no ano 1924 e 'pouco
de Xunta Directiva.
De todos os xeitos, os fillos
despois comeza a funcionar
·
·
Otero Rios que y1- .
Co tempo e. coa <litad uré de Manuel
con gran. pulo. .
Hº · · t'
·
. da chegada da s.eguranven no - io ms1s en en que a
No. seu libro de actas figura amªIS
· ··o da Casa Social e na-sua doza Social, a sociedade _morreu' casa é do pavo, como milleiros ·
.
galegas:
. . . . .. . .
Por marte natural.
cumentación rexistrada nota.l
'
En definitiva, a.senténcia do
ria :mente a existéneia conseIsto ·non foi obstácul9 para
vahan facturas do 8eg~o conqu~ aínda: en _195.á, Laurenti- proceso que A.SociaCión de
tra incéndios e de mediciñas
no Brea seguía a cobrar segun- · Viciños está ª levar, pode saír
mercadas .para o botiquin.
do reza -'. nos recebos que el'
alo polá Semana "Santa. Lauf·
b
·
rentino Brea, na ·vista d~ causa,
, A cu0. ta ·d-os so'c·i·o·s era de ·
mesmo . urna ª e nos que po- ' ~a levou. unha . bpa solpre,sa
mes~ tres . ñia sempre·, a instáncias do ando viu ~ máis tl~ cen viciños
trinta céntimos .
patacos, _mais
:rpercar . .o- ' secretário, Eládio Lemos, de.. no salon .de s~sións. Pode levar
solar· tiveron que por quin.ce
qué lugar da parróquia (Lipes
, •
v·11 armo
·- .... ) - · _9utra.
.
méns, Igr.exar1o',
:,.. ,
· et as - d as daquela- extras
cada un, . xa . que valía -600 pe- · era· o pago. correspondente . .E
X.C.
do lugar decid1-

ran ao final dos anos vinte

e

ª

ªº

para

. Se. á manifestación qqe
tivo h~gar o di~ sete deste
mes " e '-que ·,-discutr~u -palas
,r uas-composteíanas co. fema
da o.presión déNlluller como
inspirador · -9as consiñas
--Pe:r:o chea . d~ -, pa.n cartas ·
· pai:tidistas e á qu~· _a ·maio-'
ria dos asistentes acudiron
máis .(ou polo -menos tanto) por militaJtcia .J'partidaria
·· que por convicción feminista, o propio fracaso relativo
desté acto e outras circuns- ·
fancias referentes
estado
da organización das feminis- tas· e máis a circunstan~ias
·coiunturais, teñen feito que
o proceso non .quedase . a.Ií
;..e seguise d urant~ toda a. semana · pasada e o ·prinCípio
desta. ,
,,
_,-, ,, .

aó

•

1

NOVOS XEITOS
DE ORGANIZACION

Nas c0nferéncias que tiveron lugar co gallo da
celebración do "Dia-da Mu-.
1
• .ller · T,:aballadora;' "insistfase.
.n a -necesidade dé que as mulleres bµscaran novas xéitos
de organización superando
os deica _agora utilizados e
máis · ofrecidÓs polos , gru~
pos políti'cos ªºuso~
En Santiag·o está -en fun~
c·i onamento ·· den~e . hai alguns meses, ainda .que ~n
.proceso de orgaización , ún
chamado "Colectivo Feminista lndependente" que··

agrupa ·a mull~~es prbcedéntes, na SUá . mruoria, de
grupos políticos que tentan ·
plasmar a independéncia~ dó
feminismo á. que faciamos ~
referenciá. Este colectivo
fixo co gatlo da protesta polo · xuício ás abortistas . de.
Bilbao as suas primeiras apa-:
ridó'ns p~blicas peganqp . '
cart~is e participando, · xun~ ·
to coa Asociación Galega da
Muller .-(A,GM), ·grupo este; ligado a determinados parti.dos · da
esq uerda, · en
manifestacióna públicas.
Destas manifestacións, as ··
máis importantes Joron as
que . encheton o - domingo,
dia 14; a· Práz.a do Toural
. de carteis explicativos e reivindicativos da légaliz·aCión
do aborto e máis a ,que par.alizou o martés,,dla 16, a circulación na Praza de Galíciad urante vários · minutos e
que lego · recorreu várias
rua~ .co'm posfelanas ·en demanda de libertarle pai:a as
mulleres q-ue a aqueta hora
-. era~ 'xulgadas _por prácticas
abortivas.
Noutro orden de causas,
. este ·colectivo Feminista
Independente ven de sacar
-. <,> priµieiro número do' seu
órgano (le prensa chamado :
'·'A -SAíA" que .incluie . varios~ artigas entre os que
destacan os de Margarita Ledo e Carmen Blanco.
L._L.
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Íialízacións das estradas, aeroportos.... . volucio!listas quer?. Nom entende
·estacións f~rroviárias, de aütobus ·e
muito a sua humilhayom.
-.
º·
. "marítimas, e _uservícios públicos de
... Se voce, como di, representa a liVeño de ler as cartas de.J.o sé Rainte'rés xeral" deben estar en caste- ~ :
berdade de imprensa; cais somas ra- .
, món Rodríguez Fer.n ández·. e ·A.G_ . .
lán ademais da língua da~ chama· zons J')ara que semente arremeta
Hdez. sobre. o· artigo de Daría Xo.r
das "COMUNIDADES AUTONO_contra as esquerdas,' já que nom ao · ·
hárí éabana publicado no n. 0 176 .
MAS". Dada a. amplitude, e ambicentro, que é o governo, e nomas
de "A Nosa Terra,,. Periso que nin- ·
' Nas pá;inas deste 'pe.riódic~ están apárecend~ ·diferentes manéi- ·
güec:fade do co~ceito "servícios ·púdireitas; Ou é que todos som santos
gunha das d.Úas cartas ,te.n a claridaras de entender ·a unidade desexábel do nacionalismo popul.ar.- é:re- ·
blicos de interés xeral" i~to .afecta
e nom tenhem nengum defeito? Dede-nih a calidade do traballo de Damos q'ue isto ~ necesário e botábamos de menos a sua falta. Porque
practicamente a - todas as · rotula.ve-se escrever as duas bandas e nom
ría." A C.!Ítica de José Hamón Fer-·
ciÓns. 1sto é ·moho máis grave do
só nun debate .a berto, longo e reflexionado· poden .clarificarse as
sempre derriba dumha; é melhor fanández ' é simplemfi!nte · ridícula e
ideoloxias., liberarse as te_n sións , e acercarse as estratéxias. · fe· m·ozer as partilhas e nom todo o choio
.
·
d
b
d .
d
que poida parecer a primeira vista,
. ,
.
ma l1ntenc1ona a, so re to Q can o·
1 mento, as alternativas presentadas· só ·oferecen deseños embrionápara u.ns e todo o benefício para os
d'
·1 d . "S b,
·
h
- porque, no fondo, e a maneara de
. , 1 aqui 0 . e.
~as qu_e. .n~i:i
evitar uso público da nosa língua . .
. rios, pero existen programas eláborados a discutir.
outros, como manda democráticaep~,c;3 Sescre_veu ~ 1ou anzfas a ran.. Os tinguí~tas cansáronsé de repe. A nosa primeira análise ve nas liñas coñecidas máis o resultado '.
mente a .Monarquía Parlamentária
.
co.
·
upo.no
que
para.
~cer
sem~,tir
. e demostrar qÜe, nu~ha ·sitt.Ja·
Madrilenha.
. ·
·de experiéncia·s particulares -negativas· e posítivas- · dos autores,
., d d" 1-' •
·bT .. ,
,
llante ataque, . Jose .RamQ..n RodnJuan
Carlos
1
nom
foi
á
boda
real
·
que sínteses que recollao tanto o apropiábel dos -procesos revoluguez debe ser. un galega inmaculac1on e ig_~s1a, o ' ~ngu1sm? e o
inglesa polo canto de Gibralta r.· o
_ · .·
.
. · .
. mellor camino para an!,Jlar a. 11 ngu.a
cionários dou_tr()s povos .como a peculiaridade so~ial do noso país.
do, nac1onal1sta e revoluc1onano de
. .t
·,
d ·· f · 'd d
s - Sr~ Augusto foi a Londres polo pré'
· "d · ,. ·
· d sd
en s.1 uac1on e in eriori a e. e
Especialmente desexaríamos ve.r .acolJida a _.realidade ·. complexa
to d a a v1 a, ceca.is mesmo e e anmio periodístico; daquela aínda·
pero ·con.verxente das clases traballadoras e da _fracción dé provetes do parto.
non estaba claro, agora xa ternos
nom era teima espanhola. Mas pensionais -e pequenos pro'prietáriQs na q~e ~s contradicións de clase ~
F.ora bromas, é unha vergoña que ·
constáncia: a nosa lírigua · é aquilo
s0 que voce só nom fai Espanha, seson ·solúbeis. Gostaríamos igualmente de constatar a conxLÍntura ·
haxá _galegas que fagan ataq:ues tan
que máis molesta; que máis irrita,
nhor Assía, por muito que erga a
qu~ máis ofende. Porque é un feito
actual e as tendéncias globais de avance das forzas liberadoras> sen
cobardes aos ~eus proprios·. irmáns.
sua
bandeira .
que a· anécdota · da dem~crácia española· posüa excesiv'as ··connota .. '
.Nu.nca ha ,faltar un mo~al-ista disposdiferencial tan evidente, ta11 palpáOs franceses,sque eu saiba, nom
bel, tan innegábel, que se non pode
.
cións.
· tQ a guindar a p~dra sobre o ·"pecalhe derom nengum prémio, será por
acochar ·en . retóricas unitor·m istas.
'Eis un de6at~ · prodútivó; debate q.ue esperamo~ acadé cúmio. de
clor".
isto que cando escreve deles sobre o
interés tanto no__ ~próximo · congreso do -PSG como ño PlenáriS) da
Non ·. ternos néngunha dúbida: · a
·En =canto ao reintegrac;:ionismo,
'
ANPG.
,
.•.. ,
.
. 1
agro,
chama-lhes
"franchutes".
penso_ que é unha manifestación
nosa língua é un dos móviles d
Aqui
ternosmuito
que
arran har e
Polo contrário ·e xiste . prensa e nas emisións de rádió u·n deb;'
Tejero cando entrou no Congreso.
máis da doenza que sempre a·meánom é mui agarimoso chamar-lhe
te abusiyo, o chamado da cápitalidac:té de Galiza, provóca~ó por
Cada verba pronunciada en galega,
zou ao nacionalismo galega: o culdesse jeito a ninguém.
minorias nostálxicas e localistas da CorU;ña. Xa nó s. XVIU os per·
turalismo. A · cultura é a alma dun
basco ou castelán amasa que somos
E talando do presidente F rarn;:o is
soeiros .de Consello cJe Santiago ~a· . Xunta . do Reino d.e Ga1iza cho·
diferentes. Vencidos e resignados,
·pobo e a Hngua é 9 eixo da cultura; ,
Miterrand
e da T.V.E., pom em dúca~an cos da Coruña ao calificar aqueles a Santiago como cabeza
· quizais, pero diferentes. E o fanatispern _os cultura)i~t~s esquecen ax~ña
vida
a
democracia
francesá.
do Reino. Pensaban os da Coruña que uilha cidade de realeng·o , coa-.
qtJe os pobos tei'íen un carpo; e que
modos Tejeros non ·permite que os
Di da OTAN que é a alian9a dos
Audiéncia ·e o .:'virrei'~: de residentes, non podía aceitar nen a supefeítos contradigan os seus delírios
o corpo do pobo galego está gravepaíses mais ilustrados, mais adianta·
. rioridade de honor doutra 'Cidade galega. É aqu~la Santiago superaimperia1s ...
mente enfermo de emigr~ción, de
dos, mais ricos, mais estáveis, mais
ba á Cor~ña en habitante~ ....:.máis do duplo en xestión econ·ó~ica e
esgotamento - demográfi<(0, de exSERGI MONZO DOPEREIRO
democráticos: Estados Unid os (alcultural.
plotación económica, de agresión
BARCELONA
gumhas rayas e culturas dali nom
Hoxe os poderes que deberia execer un autogoberño real .de Ga- . ecolóxica...
· ·
. ·
pensam o mesmo), Inglater ra (ilus·
· l.iza son funcionais · e en nada afectan ·á significación económfoa da ·
Hai cultur~lismos de dereitas ... e
trados: Ghana; adiantados: Belize;
cidade na ·que residen. Santiago pode cumplir esta fu~n·ción · pQla
de esquerd_as, conservadores e pseuestáveis:
Liverpool, Manchester;
sua posición xeográfica e caréncia de poderes locais antagónicos. ·
do progresistas. o - reintegracionislMPERIALISl\-10
derñoeráticos: Ulster), Fran9<l (sem
Ao non ser capital de provínc.ia vese libre para ·coller por igual a ~o:.
mo non deixa de se.r cúlturalismo
·"AUGUSTINIANO"
perguntar a Córcega, Bretanha,s e
dos os galeg_?s. Pero,ademais a pol~tica clandestina e a. pública·~ ele·- .
puro e simple, aíl]da que _disfraza- algumha
ilha do Pacífico) .
xiu corno centro das xuntanzas, das coordinadoras, das oficinas e · ·
. do de progreséa. Así como hai ereOs jornais podem ser a nossa bíde canto pulou néstes anos as reivindicacións galegas..
Eu nom entendo muito de vento,
g'os que predican a salvación das alblia ou o nosso melhor livro cotiEr·guer de novo bandeira·s· localistas como en 1931 so e>,cpresa ·
mas parece, senhor Augusto, que a
mas e ésquecen . a' dos corpos, os
di¡no., se sabemos utilizá-los. Sobre
unha vontade de evadrrse das necesidades de Galiza, de ·revhler nosua caSa é um bom as~entamento
culturalistas de _toda caste esquecen
todo, os que os mercamos querexentos e reaccionários costuines de c-oruñesismos, viguismos, santia~·
para umha central eólica. Ajudaria a
qu~ unha cultura non se pode salvar
mo-los ceives. Porém, alguém pensa
guismos, etc., tan queridos do Franqliismo~ E empeilars~ en que
paliar
a crise energética ao governo
. independentemente da totalidade
que os jornais som só deles e para
Galiza ~exa .-o siga sendo- un pretexto para a manipula~i.ón de
~
daría
trabalho aos que tenhem
duri pobo. T:antp o culturalismo
dar classes políticas aos demais. Na
certos sectores e non a nación dos traballadóres qµe aborrecen este
que emigrar. Avondaria com expro·
saudciso como . o pseudoprogresista
"Voz de- Galicia", a pouca liberda. tipo de polémicas, só próprias dos seño~itos de café·, .O..e intetvepiar, como fixerom coa autopista
nol} van resolver nada, pois o prode do periódico, (onde se podem ler
ñan nesta p9lémica institucións comerciai~, deportivas, etc. para indo Atlántico.
blema da _liberación cle· Galicia moias opinions que passem pola inquisiclinar·a ·bal_anza é signo· de c(nno s_e quere enganar .ao povo eón deTenho no magim que despois do
·--... - to me temo qÚe non vªi ser unha
c;:om libertária do jornal; esta, por
bates estéreis, .con pse~doproblemas, con manobra·s de distracción.
que
passou na República, a Guerra
cuestión de ortografía:
exemplo, nom passou a peneira, fo· O que pecesitamos é debater alternativas · dé cámbio, supera<;ións
incivil,
a Ditadura e agora a M. P. M.,
Aos .cult\,Jralistas, da cor que sege _na página das carta~ abertas de
tle escravitudes, eficácias._de accións. Por todo isto ternos que de· ·
já vai sendo hora, dom Augusto, de
ñan, eu recomendaríalles que merAugusto Assía. Cuido que deveriam
nunciar como estéri' e e.ngan'oso o pseudodebate da capitalidade. · ·
que se retire e nom que o retire m.
caran únhas .boas. botas, que ~s unchamar-lhes fechadas, pois desde S.
Santiago é para todQ Ó centro funcional dunha Galiza soberana.
Dei>(e o seu espai;;o
gente nova,
taran cong r,asa de cabalo ou de coManuel até S. Silvestre devandito
que
tamén
ternos
id~ias,
e a base de
cho, qÚe deixaran ·a sua biblioteca · nom fala doutra cousa que de adouesponhe-las
e
contrastá-las
é como
por. certo tempo e que así, sin pa- ' trina'mento político iánqui. Se em .
podemos
ir
para
diante.
pel, bolígrafo n_in lib.ros, · se. deran
Ferrol nos vimos livres deles grac;:as
Aos seus anos, andar pasen inhó a
unha voha -polas nasas aldeas ou
a Franco (todo nom se pode fazer
. be ira dos rios, · botar-lhes anaquipolos arrabaldos "das nosas cidades,
mal anque se queira!L .com tanto
que taÍa;~n e escoitaran moito ~
p·roseli.tismo augustin·iano quem os · nhos de pam aos paxarinhos e as
pombas nos jardins, escrever as suas ·
xente, que ·conviviran con eles, que
vai a b~tar da Estaca de Bares?.
memórias numhas folhas manus·
compartiran os seus · traballos' e o .
Uni dia o senhor Augusto pom
crítas para que os ·seus herde iros as
seu pan ... e así compn~nderían moique é de Rússia, da Alemanha chapubliquem, é o que ·pode fazer de
tas cousas que non veñet1 nos libro.s.
mada D~mocrática e dos países ára-·
PERIOD,CO GALEGO SEMANAL
bés, especialm'ente de Líbia~ assi coagora em diante. Deixe os periódi·
mo das guerrilha_s palestinas, a parte
~oán Alfaia
cos que já fixo mal avondo ·liando
San
Adr-ián
Veiga
do
.que
Cuba
poda
contribuir,_
que
em castelhano o que deveria ter
Empre~ Xornal Ístice Edito111 .
j Promocións Culturllis Galegas SA.
ORTIGUElRA)
nom é muito, donde os· terroristas
amanhado em galego.
Presidente do c;:&nsello da Administr~ción . ·
espanhois, chamense ETA, GRAPO·,
Francisco.Carballo Carballo.
SUSO SANCH EZ
ou como em Galiza, "Bloque".
Consalleifo-Delegado ~
A INSTi°TUf;;IÓÍ\IALIZACION .
Outro di~, nom'·lhe _nega ao direc-Xoaquin ·Aeosta Beiras.
DÓ BI LINGUISMO .
tor a ·posibilidade dé que os cartqs
ólrec:tOr.
dé Gadafi; Castro e as migalhas coas
Xosé Manoel Currás Aud.
Diríxome .aosJeitores desta inteque. ETA adorna os bigotes dos ,,·reRecJácción ~ ·
.
Xo~ Manoel Currás Alla. Alfonso Eyré, L. La~ndeira,. Xosé Amador.
. 'res-ªnte publfoaciÓn para expoñer
voluciÓnJstas'; galegas, ós invirtam
Cólabo'radores .
. .
· .
e.sta carta publicada no semariário . em cartets contra el.
San tí Villar, F~rnando Franco, X.A.· Suarez, Pablo Vlz., Paco Arr\z<~<fo, Oomin"Canigó", por . Grer que é do inteTamem · di que como ga1ego (algll Prieto, Carlos Durán, Jordi Fortuny, Mugarra. A.P. Dasílva. Tino Vil, Xan .
Aliñ"ado ·de di.re.e dén ·
rés de todos oS' ·_ que nos preocupaguém dixo qu~ ser galeg~ é .algo.
Carba!la, X. Marín, Xf"sé Loi.s, Carios Rodríguez Si!var. Ernesto Noeeda
·
Rep~ración de automóveis
mos
·poÍa
ng·
s
a
língua,
-cultura
e
_
m
ais
que
ter
nac.ido
na
Galiza)
o
h1.:1Redacción e Administiación·. .
Diagnostico electrónico ·do motor ·"
país, sexamos galegas, bascós ou camiiha um tanto que nom tenhamos .
Dr. Cadaval. 21, 2o, Of. 11, VIGO. Tel.. 22 i4 05 (986).
xunto do ·"Mercado del Clot"
tatáns, xa que todos no~ 'S-entimos
Imprenta~
·
·aqui _,., uns "revo.lucionistas~' algo
_ABELARDO RODRIGUEZ
Ardatza. S.A. Póll'g<:mo Eciago. 1O B. Hernan i (G ipózkoal.
preocupados poio mao trato que remais origir..lais.
Pe_p4sito· legal ; .· SS-64~/7 7
ceóen as nasas .línguas, como por
Rose~do Novas, 21
Hoje hai-ncrs de todas ·as ideo loFlandes."8. Telf.. 24 64 697 exemplo nun Real Decreto no cal _o - gias, e voce, senhor Augusto, sabeo
-BAROELONA-18
goberno español d~cidiu que . as ~i- . melhor que mim. Que classe de ·r~- ·
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Por fin p~rece que.se. vai cele~rar_ a primeira reunión ple~aria do ,- ·
·1amento
autonómico Galego, o 24 é a data establecida ·
-,
··
Par
· reum'da o pasad o l_uns
ola Xunta de Portavoces que estivo
:or espacio d~ varias horas. Por fal.Ia d~ tempo xa non é, par~~e que
os responsabe1s do asunto nolo qul}Cera~ facer desexar.... · ,
,
' Por outra banda, o Proxecto d~ Regulamento parece que escomenzara .
. er de11atido en comisión tamén no transcurso desta semana, partindo
~:s cnmeudas que os parlamentarios dos disti~tos grupos lle teñe0:
resentado no plazo que, con este fin, se estapleceu.
.
p A x unta, á sua vez, siwie na esp.e cie de "ralentización"
·na que entrou depois da aparente euforia dos prirneiros días, tomándose o
seu tempo no que os seus represe~tantes chaman artellamer:ito
·
destinado a escomenzar, logo, a andar. En realidade, o q4e parece
é que AP non sabe qué facer coa Xunta que non sea utilizala para
promocionar. os seus interese~ partidistas ~e as últimas v'~xes do seu
presidente as1 o parecen confirmar. Os enfrentamentos mternos que ~
empezan a aflorar no partido maioritario do Par.la.mento Autonó~ico
Galego poden ter parte no atenazamento da act1vidade de executtvo ·
· Estes enfrentamentos manifestanse nidiamente nas liortas Iocalistas que,
a diferentes nivéis está reavivando o encetamento da marcha das
institucións da autonomía.
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coíno é sabido, o presidente da
Xunta, o Dr. Fernandez Albor, fai
todos os domingos un alto na súa
teima mais acusada dende que tomoú posesión do carrego, a de celebrar audienc'ias_ e recepcións, e vaise visitar determinados pobos da
nosa xeografia; as primeiras destas
visitas foron triunfáis pero o que
pasou en Muros deixara mal sabor
de boca nos homes de AP que rodean ao presidente; busca.fon, xa
que logo, topar un desagr-avio en
Cariño. UCD, a estas outuras xa
escornenza a tentar recuperarse
da desprestixio que lle acarreou estar ao frepte dunha nefasta adeministración preautonómica, e, envalentonada polá marcha dos
acontecementos coa xestión da
nova Xu nta, escorhenza a criticala, as recentes declaracións de
Quiroga Suarez son un exemplo;
atrévese, entón, a encirrar aos seus
alcaldes contra unha Xunta e uns
comités locáis de AP que, seguindo
ao pé da letra a mello r tradición
caciquil e pasando por riba de calqueira xeito de actuación democrática, se erixen en represe ntantes
das suas povoacións dante das institucións oficiáis asobardando aos
órganos de poder l~cal. ste xeito
de actuar dos aliancistas propicia
gue alcaldes e concellais de UCD
os acusen de antidernócratas e boicotéen as visitas do presidente da
Xunta tal corno sucedeu en Muros
e mais Ortigueira. Pola ·sua banda,
a Xunta e mais os seus representantes, préstanse a un xogo totalmente . partidista respondendo aos intereses lócáis de . AP e - acusando,
á sua vegada, á UCD de boicotear ás
institució n_s auto~ómicas.
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~TILIZACION DO LOCALISMO

No .ámeto locaJ, este enfrehtam~nto entre partidos adoita encubrir out'ro de grupos económicos,
familiares . mi párroquiáis (con to-
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••
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:or

Pteseritaclón do Programa de actuación
pa~~amentária . da coalición Bloque-PSG

t

das ás reservas con que . deba ser
empleado este termo ao tratarse
.· de vilas). Moitos grupos . políticos
. ª.doitan verse atrapados por este
t1 p~ de enfrentamentos · pero so~
sobor de todo os grupps caci,quis
·e políticamente de dereitas, os
que os fomentan e os utilizan popoliticamente d,un xeito descarado. '
O
enfrentariiento · tr~dicional ·
. entre Ortigueira .e Cariño qu.e sirveu.
d~ telón de fondo
. ' · un tanto
.
. óüfo. nesr.o, :i visita .do presi~ente da·
. Xunta á· segunda vila, n_on é máis
ca un exemplo de entre " outros
'

moitos ocasionados, nas': suas
liñas básicas, polo difiCil axeitamento da estructura dos municipios á .realidade poboacional galega
na que a parroquia é o ente básico
natural entre a·s que, polo tanto,
é lóxico que se prod1:1.zan enfrentamentos, sobor de todo cando unha
que, polo que sea, se -considera
mais grande mais importante. ou '
"agraviada" én algún senso,se, polo
tanto, quer ser cap.ital do ~unicipio
a poder ser ou, cando menos; convertirse en municipio independente.
Este tipo de tensións, mais ou menos lateñtes, debidamente canalizadas poden dar pingues beneficios
políticos; esto sábeno moi ben os
caciques locáis e aprovéitano.
MOITOS CASOS
O caso

~e

Cariño e mais Ortiguei- .

ra ten moita importancia -neste intre

porque resulta que o ac~al Director Xeral da Ordenación do Territorio , Luis Pi~ Martínez, foi alcalde
franquista en Ortigueira e e
defensor .da capitalidade daquela
vila, sen embargo, neste asunto da
sua directa competencia, parece que
os tiros da Xunta e mais de AP van
por outro cammo (salomónico
xeito o que ten AP de resolver as
suas ·contradicións ,. internas e que
xa se insinou cando nomeou conselleiro a Gonzalez Dopeso, defensor da capitalidade da Coruña).
De seguir nesta tónica de facerse
popular unhas vilas ainda a -costa
de non selo tanto noutras, o _presí- ·
dente da Xunta ainda teria que
visitar moitos outros axuntamentos ·
con "problemas de · capitalidad.e".
En todos e cada. un deles, por 'o utra
banda, está
directamente
implicadas tanto UCD corno AP.
Por citar soio os casos mais .coñecid9s, pódese 'falar de próblemas
pola propiedade da capital municipal entre (cito de memoria) Guitiriz
e Parga, Rubián e Bóvec;la, (Lugo),
"Ames e Bertam.ifans, Présaras e Vi- ·
lasantár, Capela' e As Neve~, Ortigueira e Carifio, Sigueiro e oro.:.
so... (A Coruña), Coián e Tomiño
· (Pontevedra)... Cecáis, vi_sto este
panorama,~ pareza mais racional
·que a Xunta tente facer un bo~
plán . de ordenación do territorio e recoñecerlle á parroquia a p_ersonaliaad~ xuddica que lle co: .
rresponde·, . no canto cle promover
esa especie de perngrinacións 1isgregadoras e ,encirradoras·do localismo.

Proxecto de Regulamento para
.sc::guú as :pautas do que ·remata _
·de ser aprobado polo Coµgreso
· dos Diputados· e máis o dos
_ outros dous· Parlarri~ntos _ autonómico·s do estado ' segµndo o·. ·
te~fl· Explicoli, para remátar; o
contido. das . se_t.epta e' cincq enme11das qu·e o seu grupo ten pre~entadas ao proxecto de regulamento, . a maforia das cales van
-no sensó da ·defensa · do idioma.
galego.

Unha série de acfos informativos están a ser promovid:o s pola coalición

,ó

. Bloque~PSG "para informar aos .nosps votantes .e simpatizantes e a _to-dó_ .

aquel que queira sabelo, de cq(vai sei_ánosa·actua'Ción que imos. levar_;,
a cabo no i'arlameñto Gal-ego'-', como dixo un dos padamentários da
coalicióll' no primeiro destes actos informativos. Este tivo ·1uga,r en.
.-Santiago pero está,previsto que se repita ao longo cÍesta semana e da·que
ven nas máis imp·ortantes'cidades galegas; fora. precedido por unha roda .
·d e prensa, o local estaba. chéó de público é·r.e1;·c1.á udio López Garrido,
Lois Diéguez e Bautista Alv:arez explicaron cál fora deka ágora a s1,1.a
actuación dentro das institucións ·autonómicas, cal vai ser a que ·
mant~ñan d~ui en <liante e máis a sua post)lra cara a elas; .

· Este · act.o infórmativo, que é_,
mesmo tempo, a-pri)neira intervención pública en Galiza dos
parlamentários . - da · coalició!1
naciónalista . desde ·q ue se celebraron as eleici6ns; tjvo lugar
na tarde do pásado dfa ·11 foi :
presentadó polo me-mbio do Secretariado Político do PSG, Má- rio Lópéz Rico.Comezou o turno -de intervehcións coa de Lois Diéguei quen
. afrrmou que o pr~ceso da AÜtÓnomia ga~ega está traumado desde o - seu comezo, tal e corno se
está demostrandó no retraso do
funcionamento ~o Parlamento
co que se- intentaría, -s·e gundo a
opin~ón <leste parlarrientário 1. facer contrastar a _imaxe dim executivo que funciona coa dun lexislativo coa boc-a pech~da. (:ri. dcou, asemade, o feito de q~e
aos parlam~ntários do ~eu grupo
se · ues rivera incluído IJ.O Gr.upo
Mixto- "
Noutro mómepto da sua inter-vención, o mesmo padamentário
afir:rriou que "nós.~ rton ·imos
apoiar ao proceso autonómzco
pero tam¡Fouco o imos boicotear
. todo porque o" parlamento e ·m
máis' a Autonomía vanse:desacreditdr sós".

PROXECTO DE LEI
ORGANICA
DE NORMALIZACION
DO.GALEGO - -

ªº

Congre~o.

O PROBLEMA
DO XURAMENTO
DA CONSTITl[CION ·
.. E O ESTATUTO

· Cláudio López._ Garrido · refi- · _·
·Xa no cólóquío · posterior ao
reuse no: seu túrno ·de interv~n
·.acto.. os · ·p arlamentários fo i:on
c.i ón a un.proxecro de leí qµe ·.t en
pregut?-tados- sobor de -cál seria a
sido presentado polo seu grupo e
sua . actuación no caso de que, se
. Hes obtigara a .xurar a.Constitu': qué · está des~inado a asegürar-_a
ción . e :ináis p Estatuto de Auto-- ·
· ~ utilj¡ia_qión . normal do idioma ganomia para conservaren a 'SUa
lego en todos ÓS aspectos da vicÓndición de diputados; consideda p:ú,blica é _privada. Este pro- .
raron esta prétensión' como , ¡le-xecto parte de-que o idioma a59~
gal apoiándose . nunha decisión
· hallado· no noso país o gafego e·
dª' Xünta de Fiscais sobor ·dun
parte do estabelecido en le is . su- ,;.
~- caso similar na ' que re'mitiron a
periores com9 a Constitució:n paun texto constitucional que di ''
ra lexislar a utilizaci6n nbrmal
.
.
que ninguén será abrigado a de- ·
~ do nbso idioma.
clarar sobor da sua créncia políBautista Alvarez éomezou -ditica nen relixiosa. Por Qutra ban-_
cindo "non sei se os próprios
da, Cláudjo López Garrido afir- ·
r.esponsábeis das institucións aumou que esta cuestión non tiña
tonóm·icas .as teñen paradas pordemasiada irnportáncia debido a
: que non §_aben que - facer -con
qué ·"neste pai's ese .-tipo .de deelas"; criticou o xeito-en qu~ foi
claracións. non. teñen nengun va-- ela~orado o pr0xecto de regula·, lÓr real"; segundo o c_itado par.lamento do Parlamento dicindo
mentário, este é ·un_. tema que o
· que os partidos maiotitários non
- tiveran :inconveniente eff recurrir ' - ~ ·gtupo terá que ·discutir no seu
- ;,á chapuza x'-uri'dica ". Denunrn.omento.
Actos similares tiver9n lügar o
ciou ._.q~ ,q.ue. c~nsidera corno ~cor~
"-- do entre os ~ representantes · de
-di_a , 17 na Coruña e o 18 en Ou-.
--. UCD e máis do· PSOE --na cqrni"'
·rense e están .previstos_no Ferrol
e máis ep Salceda (Pontevedra).
_ sión que ·se encarguu de elaborar

:e

do_PSG

Babeo o lema "Socialismo para unha Nación"., o PSG celebra o seu
terceiro congreso os dias 19, 20 e 21 en L_ugQ. Neste~.éóngreso debátense as ponéncias elabo~adas polo·s equipos -de -traballo que viñ~ron funcionando no -intério¡ do ciU;tdo partido nacionalista <{urante toda
a pasada etapa precongresuá.l. Na discusión ·destas poné~cias ~bordara-se ·
a actuación que daqui en diapt_e vai I.evar este grupo· en canto a poli. rica táctica, á sua orgaización in~erna, á actuacion sindical e á actuación sectorial tema~ este, no que se aborda~ posición que toma; o par.. ·
tido en temas comó a: qTAN, o Mercado Común; a "defen.sa", a situa~
ció~ da muller, o _meio ambieIJte, etc. duran_~e os tr~s
que dura
o congreso, - todos estes e 0titros ·temas son discutidos nas· comisió!J..S _
e. máis ·ño pleno. '·

dm,r

Segundo manifestou Francisco
Trigo, ; esponsábel da .comisión
que se . e?cargou de organizar
este congreso, ." O ·lema babc<f· o
· que este se celebra, busca a hexe-. ~·
monia dó Partido Socialista Ga~
lego como forza que tenta. a reivindicacióñ da· soberania nacional a . través "do socialismo,,~
afirma asemade o mesmo . porta':'
_'voz qu~ "o · Partido afondará
na sua estr~té~ia de unidade do
nacionalismó ~ego "no camiño
.x a sinalado por anteriores con;gresos e qu~, · hoxe en dia, dada
a siruación e a correlación de
forzas v'bcente, é necesário que
calle para xuntar nunha idea
común de esperanza -,a todo o
povo galego "..
"
E dign-o de sinalar o feito de
que a ponéncia. chamada "de ac-

-.

tu ación sectorial"~ sexá . dunha
,a:mplitude un t~nto inusual; este _
é explicado por portavo.ces dos
socialistas galego.s como un intento de "ser un grupo · qu.e lle
dea· resposta aos problemas que
ten plantexados o pov0: gaJego ·
en todos.os ·eidos''. ·
JNVIT ACIONS
A este congreso . teñen sido
invitados, aparte dos grupos cos·
. que o .PSG forma desde o -verán
..do ano 80 a "Mesa .de Forzas
Políticas Galegas'~ e co.s ·que ac~ualmente mantén ~nha alianza
eleitÓral, ,a UPG e roáis a AN~PG,
e de coñecidós persoeiros do na-:
cionalismo galega como X .'M.
.Beiras, diversas. forzas políticas _
ga,Jegas e é:loutr~s nacións do Est.a do ' de · erítre as que eabe. des:

' tacar . a EG, PG, LCR,s MCG,
PCG, EE, . HASI, :<:AS, Urü.ó de.
la 'Esquerra para fa Democracia·; .
etcétera.
· A este congreso ásisten ar_redor
de douscentos delegados e non é
prohab~l que del - salla nengun
cámbio de ·rum!:>o significativo
con respecto . á que ven sern;io
. a actuación .do partido ultimaínente; asemade, parece seguro
- que se_ manterá .a política de:'
alianzas que ven seguindo desde
hai dous ·anos "aínda cando -o
que queramos é ampliar as ,alia~
zas no campo do nac;ion3:lismo
e ' afondar .na unidaae", afirman
porr~voces. socialistas. . Pregun- .
tados sobor de se o per~odo precc:mgresual tiña criado alg1Jn proceso de · e:nffentamento interno
e · sobor da hipotética existénciá de posturas diverxentes, estes ·
mesmos portavoces afirmaron
que non se tiñan producido' roáis
· discusións que as normais no ·
desenrolo <leste tjpo d'e·proce'sos,
que o ·partido s~ presenta unido
e, en canto á" posibilidade de enfrentamentos insuperábeis, informarqn que "o partido xa pasou
esas épocas" e que ·se presenta
coesionado .
L. L.
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DO dez de marzo ás:folgas
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O patl<:>rama ·laboral destas semanas está presidido pola celebración do "Dez de Marzo, Diada ·
Clase Obreira Galega'.'; •que foi Ga:ndo rto ano 72 Amador Rey- e Daniel Nit?bla .c;ti~n mortos pola

asistir ás negoCiacións ·con voz
pero , sen v:oto. Bonita forma
de respetar as leis, cando alguns están clamando polo res:·
peto ·a oQ.tras, exemplo o
ANE.
.

asamblea, convocar unha concentraciOn de tractores na Pópelicia na ~onte das Pias do Ferrol. ~ ·
.
. .
.
., -~ .· · . ~-·,:·;. . .
· ·1
voa de San Xulián para o dia ·
· Nouti:o ponto hai que destacar que sigµ~ _na províns~ de PontevecJrá o. paro:·fio inetal en . '~em
trint'a, no ~aso de que se pro. presas 'de m·e nos de cen ", asi comctno :- tra:risporte 'de .yiaxeiros
por carretera
·n.a__pfovíncia
da Coruduza a subasta das fincas dun
..
.
.
....
la brego. que non pagou ·a
ña.
.
.·
.
. .
. .. ~- ·:~·- _ . .
Xa no mundo laboral do agro a nota máis impurtante ·é o comezo müra vez da campaña de upo"Cuota".
GC.00. GAÑA EN ALUMINA .
. sición á Cuóta Empresarial da Seguridade Sócial Agrária.
·
·
· . Rematada a asamblea os
A INTERSINDICAL EN. INTÁLSA
asistentes dirixíronse en maniNa seqJ.ana pasada celebráron- festación até a Dirección ProA perfecta diferenciación
,•
'
vi~cial de A~icultura e, .tras .
se duas importantes ~leicións
do sindicalismo, foi sen dúbida
para no me.ar os . co.mités de - entregar .un comunicado, ~e·
á nota máis .impo~tante en. can~
guiron até Facenda, onde unha
empresa. En Alúmina-Alumito á ceiebración do ''D~z- de
~
comisión se e·ntrevistou co denio de San Ciprián, CC.00. loMarzo". P0r Ímha htm.da estalegado.
·
grou 11 delegados, INTG 3, e
ba o sinqicalismo nac~onalista '
Frente á sé de Agricultura
UGT 2; isto en canto aos traque ·realizou manifes,tacións
deixouse unha pancarta, con ,
balladores da factoria. En técnas sete .cid ad es máis impor~· .
nabós, patacas, leite o outros
·nicos
e
administrativos,
tantes, e, pala outra, os estataprodutos ao seu carón.
CC.00. · cinco
delegados,
listas-, que só .a celébraron no·
Na citada pancarta podia·
APTA dous. A O.estacar o asFerrol. _
lerse o seguinte texto: "Acá
cénsq · experimentado por
A "escasa participación" á
Galiza, Empresa Agrária GaleCC.00. e a baixa da INTG (eaque al'udian ao unúono case
ga S. L., será embargada polo
tro delegados) se b. en en votos
tod'os os meios de comunicaGoberno -e donada ao Mercado
só obtivo trinta menos que nas
ción -do país, afirmando que a
Comun".
pasadas eleición:s.
·
manifestació.n de CC.00. e
En INT ALSA, a INTG conUGT no Ferrol, con cincocensigueu .5 delegados (antes non
RE FREY
tas persóas;·segundo estes mestiña nengún), CC.00. 3 e UGT
A factoria Refrey de Vigo
. mos médios, fora él; máis im2.
leva várias semanas con paros
porta;nte de cantas .se realizade duas horas e manifestacións
ran na nación, non é tal, se se
PECHES EN TELEFONICA
polas ruas da cidade olívica pateñ-eh en conta a situación r_eal
ra
presionar a firma d un conde retroceso do poder de· con- Os delegados sindicais da
vénío
no que a patronal só ofevocatória despois do 23-F e
.Compania Tele[ónica Nacional
re.
c
ia
o
5 por cento de aumenque esta era unha dáta reivinde . ?spaña protagonizaron o
to,
por
máis que agora xa audi~ativa xeralizada, .para o que
dia 11 numerosos encerros
mentara
ao 7 ,5 por cento. Pre· para ~presiónar na negociación
é difícil movilizar aos traballatende
asimesmo
que se aceite a
dorés galegas. .
_ .
·'" do seu convénio.
regulación de plantilla.
Hai que ter tamén en con ta
~
Tamen se realizaron asamPola sua banda, os traballab.leas e concentracións diante
qµe agá·s no Ferrol onde, como - -~~~:~\,·. _.'·~ ,~-;._ . · , .&."; ~·:-,_ dores piden un aumento do
te sector iria, presumibelmen- - dos locais da compañia.
·queda . dito, UGT e CC.00., ' :' O r~~-S~ORTE.~~CORUÑA .
9 por cento sobre a masa salate, á folga :ria Semana _Santa_
reuniron a cincocentas per- · E o METAL EN_J.>ONTEVEDRA .
Hai _que destacar en Vigo
rial
e vinteoito días de vacaNeste
·mesmo
_
campo
~onfli
, onde só mantiveron o encerro
·. soas, _as restantes movilizacións
I)µrante ~estes dias·conti.nua-·
cións,
frente aos 23 que oferta
tivo
da
firma
dos
convénios,
os delegados de INTG e de
correron . a cargo das· centrais
ron -o paro l.lO metal na provína
empresa.
hai.
r·qµe
·
destacar.
a
folga
dos
C.A.T., apesar de que a pronacionalistas. ·
,..
cia·· de Pontevedra ··e do trai;is-_
As accións van continuar
Asi hai que .destacar ·as mil
porte de _Viaxeiros na ,proví_n- ·".Grandes. Almacéns" e a· pre:-· posta partiu de CC.00., que
pero
aumentando as horas de
vista no t_e xtil_para os dias 1 7; d~cidiu non sumarse
cincocentas persoas de / Vig9, . .cia·. da .Corufü~. en b_usca dun
enceparo
nunha
e média máis.
· 18,. 2 -e ~a,..na.provínda de P-0nrro en vista dos pontos que focifra que deron o Faro de Vigo · . convénio xµsto. .
.
Hai
que
dicer igualmente
--tevédra.
·
·
.·
.
.
_
ron aprobados en asamblea;
e Rádio. · Popular; peró. que
g paro· tanto nunha como
que a esta empresa, moi renocultaron os outros ·mei6s de
n<;nitr.a folga tivo ·, g~a·n inciden·rechazo do ANE, aumento litábel
segundo fontes laborais,
NA
CONSERVA
NON
DEIXAN
neal do IPC, garantía dos poscomµnicacu;m, eles s~betán · . cia; · JlO metal de-Pontevedra o
foille
anulada a regulación de
NEG_
O
CIAR
A
INTG
tos de traballo na -localidade,
por qué,. e tamén por qué repedia ".11
p·aro ac.adaba ao 90
emprego
polo incumplimento
control , efectivo das innova' tiron unha ·e outra vez que . a ... por c~nto --dos traballadores,
· Os-traballadores· da conserva
do
·acordo,
asi como porque a
cións tecnolóxicas por parte
manifestación do Ferrol fora a
estando ·previsto uñ novo para
están levando a cabo distintas
produción
subiu
ultimamente
meirande, a~i como as c~tro- ' os .días i6 e 17.
dos traballadores e recución da
medidas ··iinpulsadas
pola
até
un
25
por
cent.
o máis, e
céntas da Coruña, as trésceíítas
Nó transporte · da Corulía ó INTG, tales como concentra- xornada e da edade de xubilaque
os
mesmos
do
nos
montación para asi conseguir máis
de 's antiago·; as dúascentas de
paro' ' r~xíst~~se . os venres e
cións. e asambleas, para protesron
en
Portugal
a
fábrica
"Tapostos·de traballo . .
Ourense~ e as rriais de cen en · · .Iuns: alcanzanµo ·grandes por- · tar pola negativa de non deixar
mapor".
Pontev~dra. e no FerroL
centaxes, mália as . manobras· negociar. á centrál nacionalista
De.'sÜbliñar ·asim~smo,, o ca- :· de . moita"s empresas, ··as -coacS·EGUE A OPOSICION
este convénio inda 'que · conta
ULTIMA HORA
. 'rácter reivindi<,Jativo das manícións, como ·cartas na E_mp.resa
-A
(:1JOTA E;~PRESARIAL
cos _mí.nimos -estipulados pola
_Cando estamos a pique~ de ,.
f~stacións · da INTG e CSG, ., pai P.íta, as ar.gúCias q_
a ~Ín.preOs labregos galegas seg4en a
.· apoíadas polas forzás 'naciona- 1 ·p · '
.
. ' ·' ·' d . \ . L~i . (9Q._ deleg~dos dos 492, o
cerrar
esta edición chéganos a
sa inisterrn, .CllXO .~resi ente
sua oposición á-Cuota Empreque tlá :un .2Q,6 por cento, que
notícia
de que foron descon·
·listas, dest~~an~o ~ 7echazo do · tamén 0 é da patronal e que
sobrepasa . ampliamente o 15
sarial da Seguridade Social
vacadas
a folga do transporte
ANE, e re1v~nd1cac1ons ~oncre- · .· trata por todos . os meios. de
Agrária.'
esixido). Tamén vindican nesna Coruña e a· do metal en
tas ~!1 ~ad~ ~nh~ das c1dades. ·- abrigar a traballar .aos condu-t(!s movilizacións, ·a firma d un
Na máñá do martes día nove
Pontevedra, asi como a convoTamen o rexe1ta.mento da CEE
tores, ou outras empresas 'que
(!elebrouse en .. Lugo . unha
convénio galega para este seccatória no metal ·da Coruña
se negan a pagarlle a nómina
e da OTAN.
asamblea e logó unha manifestor, cousa á que se opoñen
'para
os días 16 e 18. ·
A ~,manifestación das c~n- do n,res. - -.. .
tanto · a patron~J A
camo CCDO.
tación · á qu~ asistiron cerca de
A
Inspección · P~ovincial .de ·
trals estatáis condui~ co.ii_pÓio
Dicer asimesmo que· remacincocentos Iabregos. ,
eUGT.
Traballo
da Coruña propuxo .a
. ao ·ANÉ: p~récerido máis q~e o
tou a ·folga que viñan mantenUns e outros quérense desNa asamblea, orgap.izada
hnposicipn
dunha multa ·de 1
"P.ia:da _Clase Óhr~ká Galeg_á-;', ~ do
profesores non numerápor ComiSións· Labregas, tra-:
cargar · respons"7~ilid-a~es por
'
.
millón
de
pesetas
á .concesio·
. ~~alquera . cele-l]raéi6n · Úóütra ·' rios da Univers~dade, se ben se . non ·avisar á INTG para as netouse sobre a integración no
nária
do
transporte
urbano de
:nació:q do E.stado, agás _cl~ro
preve, un novo. paro.
gociacións; a · patronal df que . Mercado Común, pronunciánSantiggo, TRAPSA, polo indo Himno Gaiego .ao . remate.
Tamén s:e está a dis·cutir na . Hes dixo ás c~ntrais que lle pa- . <lose en contra, sobre a Cuota
terito
de ruptura da folga legal,
_-Algun· rrieio de comunicación,
província · de . Pontevedra o
saran o aviso á céntral naciona- · Empresarial,. reafirmándose na
".importando"
cond.~tores de
. secadra xogánd.olle · U'nna má
cónvénio de hostelaria, non _ lista, coFÚsa que non fixeron, o
postura de non pagala, e -o EsAlcalá
de
Henares
e Guadala·
pasada o subconsciente, califichegando a un acordo entre as
tatuto ·do Leite ab cal mostraque era deber da patronal.
jara
·para
os
seus
auto·buseS/
cou esta man,i(estae.ión de "ded uas. partes negociadoras, polo . Agora, parece que en compen- . ron a sua total oposición.
mostradón". ·
qué, de s.egtiir asi as cousas, esALFONSO E'(RE
Decidiuse, asímesmo, nesta
sación, din C!ue a_I~{TG pode
_.,
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Gándaras- de Budiño

Conservación ou desfeita. Ponto ·Ceró

•

>n·

A lagoa das gandaras de Budiíto. A ultima das tres .q ue·babia en .
Galiza. As outras duas -Antela e Cospeito- foron d~secadas e .
se·alguén non o impide, esta pode selo dentro d~ mo1 pouco. ·
··A presión exercida polas empresas que desexan mst~~rse n~,
zona, Pode ser -está a ser- o argumento que a adm1mstrac1on
utilice para desecala.
..
.. _ · ,
Deste xeito o que nun tempo fo1 -ho.xe xa non e <:> me,s'?o- un ·
paraíso para as aves acuáticas, e un fetxe de outr~~ esp~c1~ as~a
Slllfl ar cento trinta, pode pasar a ser un centro
, • mais de •ndustnas
contaminantes, que acaben coas poucas especies que. a
excavadora deixe na zoa.

>ó.

:lia '
ro-

a

os
ni-

roras .
~e

tha
de-

As Gándaras de Budiño, que.
nun tempo deberon ter perto
de sete quilómetros de longo
por dous de ancho, redúcese
hoxe a unha lagoa central,
outras máis pequenas-a maioria delas xa contaminadas-- e
un bosque caducifólio, engadíndolle asi a riqueza faunística da zona, unha nada despreciábel variedade de espécies
botánicas.

dia·
.có
1le·
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INDUSTRIA LIZACION
CONTRA ECOLOXIA

lgo
ros
ms

Corrían os anos sesenta,
máis exactamente o sesenta e
oito, cando aquel famoso plan
do desenrolo chegou astra Po. rriño coa conseguin te consigna
triunfalista de "traballo para
todos", e así foi que as empresas que viñan dar traballo a toda a comarca.

pa-
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rnrn·

re-

ea

aa-

lsto foi o princípio; poucos
anos despois, esas mesmas empresas pechaban as suas portas
deixando a famosa consigna
en pura teoría, pero sacando
os empresários unha boa tallada pola venda dos terreas que
o INUR lles tiña cedido no seu
dia. Non están moi lonxe os
peches de Corfi, Alvarez, Tradeal, Dresslok, ...
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A cesión de terreos a baixo
precio nunha zona de terras
asulagábeis fixo que empresas
do porte de Citroen se sentiran tentadas e colocaran un
depósito de coches sobre unha
das lagoas; sumándolle a estas
circunstáncias, a crecente proliferación de indústrias conta"'
minantes que verten ao río
Louro, xa ternos un cadro de
" destrución das Gándaras cásequ~ completo.

xe natural das Gánd~as de Budiño. Por outra band~ nunhas
declaracións a este semanário,
dixo que "el está en favor da
preservación das Gándaras".
Nas mesmas declaracións asegura que ,el nunha recente viaxe a Madrid falou cos responsábeis do XEPES para . a instalación· dunha fábrica de motores Deutz nas Gándaras.
Asimesmo na última permanente do Axuntamento, deu
vía · libre a un informe sobre a
instalación dunha planta de
O ALCALDE E A DESPERT A
almacenamento de cementos
Nesta orde de cousas non
na zona. Apesar de que el di
podemos esquecer a -figura · do . que isto seJevaria a cabo se a
alcalde de Porriño, no cal se
empresa cumple ·as medidas
aglutinan as máis contrárias accorrectoras, para evitar os vertitudes, case todas destinadas a
tidos.
torear a cuestión sen dar a caE .cudoso que .o .Sr. alcalde
ra~
. fale .d.e ·· m'edidas correctoras,
O sr. Barros -alcalde de Pocando o Axuntamento non ten
rriño- e ~ tamen eresidente da
f eito nen un só informe 4e
sociedade de cazadores,· a cal
contaminación, e o que é peor,
ven mantendo unha loita cóas
habendo como bai indústrias .
sociedades ecoloxistas sobre a
na zona que verten dire~ta
posible denominaci(>n de paramente á lagoa; este é o caso

1 •

Gándaras, apesar de que· as primeiras. peza~ que se matan na
temporada non _,se poden comer polo .contaminadas .que están; log6 is to é matar por matar! Tainpouco ADENA a·briu
a -boea ·pma se · pronunciar sob.ot do tema, e isto podémolo
explicar tendo en cont;;i .que a
presidenta .' ~esta ~. asodación é
. Dña.· Carmela Arias Diaz : de
Rábago (Conde8a de· FENOSA)- ¿Cal é o labor que desempeña ·esta asociación en Galiza? Non o sabemos, aínda que
o que e. facilmente ·defnostráliel é q~e a devandita ·asociación canta en Galiza cori bastantes sócios.

1
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DESTRUCION SEN MOTIVO

Estando asi as cousas, non
seria estraño que com_o xa paso u nas lágoas de· Antela e Cospeito, o vaºdalismo se impuxera á razón, porque hai que· ser
vándalos. para desecar unha lagoa para plantar patacas nela,
cando os labregos xa non tiñan
mide mete las (e isto foi na de
. Antela). Non acabamos de entender as posturas contrárias á
conservación das Gandaras; os
argumentos que propoñen a
deseéación, e.n favor. da industrialización, para a nova criaci6n de postos de traballo, carecen de base, porque igual
· teñ construir ind ústrias desa
ba~da ,. da carretera ou'"éía c)utra, _01ide h·ai espácio máís que
Ecolóxica de Galiza) est~n le- . . ·suficiente, e · aínda ~ria mevando a cabo uíiha campaña , llor, posto qite o axuntamento
de conservación'
te-cupera:de Porriño veríase <leste xeito ·
·benefidado, pesto que os imción das Gándaras. Campaña
que, como adoita ·ocurrir, .tropostos da .cesión de terr~os repeza co problema da falta de
vertirian no m'unicípio: rammeios -economicos. Inda qué
pouco .~alen os argumentos do
· _· .. quizfils · $exa peor-· a actitude
alcalde de Porriño .sobre de ·
dos organismo.s oficiais, que
que se dará autorización. para a
de CEAMSA, empresa ·que se
pretenden ignorar a devandita · implantación de indústrias non
adica á obtención de derivados
cam-paña; é curioso · observar
contaminantes. A importáncia
de algas (Agar Agar)., ·que .non·
como o. ICONA (fastiiuto para
cie ter en Galiza unha paraxe
.cumple .nengunha de.stas ·mela CONSERVA CION de la naq.ue sementé ten trinta - espédidas.
turaleza) e ao seu director procies menos que o afamado Covincial Ricardo- Borregón, pato de Doñana, debe ser sufirece non interesarlle o .t ema,
ciente . argumento para que a
A .LOITA _CONTRA
: .ou quizais pense ·que é un~a .. · . destrución das Gándaras non
NDESTRUCION . '
·parvada dedicarlle atención a
se consume. · Se non é asi se~ Frente a todas ;,estas ·actituun problema de· conservación
-rán as xeracióhs v!iideiras as
des dous grupos ecoloxistas, a
carido ao ICONA lle inte,resan
que xulguen aos responsábeis
S.G.H.N.-(Sociedade Galega de
máis os . problemas de destrudesta inútil desfeita.
ción. Non entendemos, se nQn,_
História Natural) e .ADEGA
como se permite c'azar nas
(Asociación para a Defensa
SANTI VI LLAR
0

e

Pla!2·

_Santo.Domingo, 9' . .
Tlfn0s.·~ 225461 · 224~

· LUGQ

OlllllOR •··
SOBRE O CASO

po·LAco·

AN.SE LMO LO PEZ CAR RE 1RA
·Asimesmo tense .o atreviménto de arexar dunha forrria ·totalimportante non apartarse da meto,d oloxia .da "lo ita de clases")
Hai algun tempo que viñá· maquinando· a idea de mo.s trar
mente desvergoñadá a mentira (pois non pode ·ser fálta · de in- . ·cal · é. a "burocrácia" ou a "nomenklatura'\ que exerce un "ca~
desde estas páxinas (toda a demais prensa é unanimemente
formación, dado que hai algunha bibliografía :de divulgación,· . pitalismo monopolista de Estado". D\scutir sobre todo isto
coerente á hora de defend~r, espallar e.ampliar en exclusiva as
mesmo totalrn1;mte reaccionária) da ~on· existé.n~iá de: pluripar-· ·~; eq·uivale a ,reprantexar un debate. sobre· os mesmos pontos de
posturas da que se nos presenta como progresista· e mesmo sotidismo nos países socialistas. Non convén eñtrar riúnha fonpartida ·do marxismo, ao que nos levaria establecer o cor:iceito
cialista alternativa de "Solidaridade;') a mif1a anális·e da situada cuestión como é -a de demostrar que a participación . por
de ''clase social". versus "sector social", o de "explotación", 0
ción polaca e fágoo agora aguilload9 polos artículos que recen meio dos partidos políticos non ·é a única forma de participade "imperialismo" e, en. última instancia, o de "socialismo"
temente· viran a luz- en A .NQSA TER RA, se ben a miña inten- - ción democráticá, senón mais ben sua formalización e asimitanto fr~nte a ,;Comunismo" como frente a "capitalismo"'
ciÓn non é entrar apé feito en nengun debate. primeiro porque
lación por parte da .bwrguesia. Simplemente ác'lara.remos' qÜé a · Evidentemente non é posíbel hqxe aqui.
·
non son nengun teórico do marxismo .e segundo porque !)aré.e xisténcia ou non doutros partidos aparte do comuni'sta · nos
Establecerei, non obstante; a miña postura, resumindo os .
cerne all:lo perfectamente estéril de cara a nin!Junha revolución,
diversos países socialtstas está en función do desenrolo da loiargumentos que·· apoño aos anteriores:
especialmente · tendo en canta a "enaxenación" da ideoloxia
ta de clases en cada ún deles. E precisamente en Polónia, debi_.:
O sodalismo é unha etapa de tránsito na que se van elimimarxista que. neste case (e sernellantes) sed~. todo. o mUndo · dc(a que Joron .v-ários os que loitaron contra_o fascismo e poi.a
nand0 os soportes económicos e ideolóxicos do capitalismo
parte .de aq'ui, e hoxe resulta que poden aparecer. ~omo progre- ._ indeperídéncia naeiÓnal, ha(aotaalmente ~luripartidismo e non
desaparecendo paulatinamente os distintos sectores da burgue'.
sistas Su -Santiciad \ ujtyla e -Reagan,_a\iados de Wal_esa e como
·só a nivel parlanieotário (pois: por éerto,· tamén existe Parla- sia. O Es~ado .existe e refórzase (cos meios próprios de calquer ·
reaccionários aqueles que apoian o de novo anatemizado sociamento elexido por sufráxio · universal) senón mesmo a nivel
Estado), pero en benefício do proletariado (da ideoloxia do.
lismo, aós partidos éomunistas e ao goberno socialista polaco.
. de Goberno. Comparemos a.gora· isto coa alegória do pluriparproletariado), por meio do seu sector máis conscente. Pero esPero tamén _.e- certo que a situación polaca, apesar do caos
. tidismo que son os modelos "democráticos" inglés, ~orteame_te sector, falto da propriedade privada dos meios de prod uideolóxieo_ en que parece sumir ao mundo (para isto ~stán os
ricano ou mesmo español, así como o "amplo" espectro que
_ción, non poderá nunca en semellantes circunstáncias, retroce"mass ·r.:i'edia';, claroJ nón é má1s C1Ue uri novo eslabón, tantas
.representa-nos seus "representativos" gobernos.
der a clase capitalista; e carece da característica fundamental
vece·s répetidÓ, desta tremerid-á 'loita da <l!li~ , 9 ·noso séct1lo (ou
Poh .é partindo de seme.llant(;?S desfachateces como se chega
dunha clase, cal é a da sua auto-reprodución. O acceso aos
toda a nasa "Pre-história") é soporte; e -tarnpouco foi · máis . á de· cón. .siderar á "Solidarid-a dé como alternativa participativa
postas de dirección nun país socialista non é cuestión de " oriefectivo que outros casos de envenenámento ideolóxico: a fin
ante a falta de outra-S vias._'Asi, -'argumentando·que a "fonda crixe", senón de factores adquiríbeis e asequíbeis en princípio a
éle cantas 0 'imperralismo tqrn.ou a .postl:lra que. lle .corresponse económica" polaca (haberiá-· que comparar o indubid_abelcalquera; e os benefícios persona is que poden reportar é algo
. dia, asi como t<:>das as repre'sentacións·do ·capitalismo en xeral, · mente alto endebedámento polaco co de certas economias ocque depende de cousas tan pouco obxectivábeis como a "ánsia
inclu.ídas en concreto as diversas opcións da pequena burgué- · ddentais) produce unha maior "explotación" da clase obreira,
de poder" ou a "capacidade de realización". Crer, por ex.ems.ia: .esquerdistas verbais, intelligentsia, diletantes ... por suposesta reacciona opónéndose á "clase dominante", á "Nomenkiaplo, que o presidente .do Praesidium Supremo soviético ten
to todos do lado de Lech Walesa e os seus. cornpañeiros papis~
tura", organizándose no sindicato católico.
máis posibilidade de disfrute de be ns materiais _próprios que
tas que nos oferecian -a progresis,t a alternativa da plegária n¡:¡_,
E chegado a este ponto, debería toparse coa inevitábel repreoutro ciudadano equivale a pensar que o máis rico dos norteafábrica ("a lios rogª-'1dO y c_o n el ma'z o dando") . .6, efl consión que se presupór;i nos paises do "Telón de Aceiro". o peso
mericanos é Reagan o el o culpábel da guerra de El Salv ador
trapartida, os comunistas e progresistas ·de todo 0 - mundo toda burocrácia e da policia, esp01eada pala omnipresente· KGB,
ch~gando, xa que IOQ.C?, a interpretar o Estado como un asunt~
mamas 0 partido contrário, pois empeñámonos., en rpédio de. . estaria presto a esmagar a :"semente de liberdade". Pero, mas- _ meramente de intereses e capacidade individuais, o que leva a
todos os erras táctic;:os que de feito hai, en chegar ao fin e~tra- - trando unha auténtica capacidade de diálogo (non froitífera
invalidar a teoria marxista do Estado e toda a conceició n do
téxico de mudar dunha vez a sociedade de clases e, de.sde lago·,
~p_or certó para o capitalismo) unha práctica cons~cuente no
materialismo histórico. En realidade todo Estado está ao ser·
non de cara atrás.
tratamento das contradicións posteriores ao derrumbamento·
vício dunha clase e non dos que o ostentan visibelmente .
do poder . da burguesia, o POUP -~ o Goberno non desatan a
Ao non existir clase esplotadora non hai explotación (aburMais hoxe por hoxe é este un problema que ternos diante e
que suscita un enorme interés, evidentemente agrandadp e pre·.persecución esperada e á que ~ ,estábamos afeitas desde as de
guesia derrotada non é susceptíbel de sofrila). Outra cousa é a
parado polos meios de comunicación ao servíc_io do capitali,sMaccarthy eri USA,~ tjos s9cjafd~-~ócratas ria R.F · Alemana e, ""· mellar ou peor administración que o Estado socialista faga da
mo 1 que durante máis dun ano non deixáron de bombardeárnon digamos, as cons~antes_ c:je- España.
eCOf"!Omia nacional; isto é algo moi djstinto. E sen ~explotación
nos coa situación interna de Polónia, como fixeron tamén,
Non obstante, esta situa~ión $érá aproveitada criándonos dunon hai imperialismo. A Unión Soviética non extrae neng unha
mentras lles deu, co caso de Af.9,anistán, pero que practicamenrante .máis dun an,o- a P~ntasmá'i;ta "invasión" soviética. Para
"plusval(a" a nengunha clase social dos países terceiromu ndiste calañ o xenocídio 9e !;I Sa.lvador, a 'ocupación e masacres de - ·rs0 non cesa o· oohíbarde-o cotidiano da prensa e a con.tím-'a
tas aos que acude; en nengun deles dase un emprobecemento
Namíbia,-' ·a represió~ co.ntante é'~ Irlanda, Euskadi ou Córcega,
comRaración cás "'b a?ók hú-ngaió, chego·;oÜ afgano, - nos que
paulatino a rai'z dest~ feito, sen'ón todo o contrário; causa que
nen por asomo se parece aoque pasa coa "axuda" norteamerio esmagamento de todos os direitos humanos en América La- - aqui' non pro.ce.de entrar. E dest·a -forma as tropas soviéticé;ls, éstina, etc. Pero, con todo, o interés do tema no·n é pouco ob~ "~X-t"8'ndo nos seus _c uarte is, fáríolas apar.e cer xa en Polónia, esp~- cana, por exemplo, ao 1rán (en tempos do Sha), a Nicarágua
:>Fec:ti vamehte, ao se·r un_caso qºue se d.á n0' détHrcNs:101 m1::1nd9' :en · - -cialmente no_caso de haber alguriha manobra. Para iso non é
(con Somoza), a El S~lvador actualmente, etc. O que lles oco·
11
_ tensión e nuríha épocá; non ·xa aJ enfrentar.nento· xeraf entré· ·, óbice algunas que eon. cl~ra_~iAt~ncionalid9de fanos vankees"
rre aos defensores de tal h.ipótese é.que realmente non eren en
· os dous sistemas, senón de -Crise agudizada debido tanto ao·
en Exipto tras a marte .qe Sada~; ou a _provocación a Líbia co
absoluto que poida existir algo chamado "internacionalismo
avance do sociali-smo (Vietnam, An~ola, Mozambique, Afga-. . derrjb? .de ~?us avió~~ (~on precisament~ nas costa.s de US:6'),
proletário"; e isto é algo de graves consecuéncias se se analiza,
nistán, Nicarágua ... ) como á eneirrada resisténcia do-capitalis-, ..a .Pa.rt1c.1pac1on n.a masacr~ d~ El Salvador, as ameazas a N1caporque en caso de que un comunista non albergue como unha
mo, ·visfüel nas guerras loca is (El.Salvador, Palestina, Ubano, - rágua e Cuba, ou as maquinacións .españolas el] Guinea, etc.,
eséncia o princípio da colaboración desinteresada cos demais
Irlanda ... ) .e. na tensión mundial.
· etc., etc.
_
homes, entón, sen dúbida, hai que ser capitalista (ou feudal, ou
Só.. ne.ste contexto pódese comprender como -a aparición de ·
_Pero todo o dita, por entrar pforiamente dentro do enfrentaescravista ... ) e permanecer na selva e na "Pre-história".
·. novas (e graves) co.ntradició11s no .seo dú~ha socieilade. socÍallsmentó Planetário que o imperiálism~ promgve para manteros
Para rematar, non quixera deixar pasar sen unha anál ise a
enternecedora "solidaridad.e" que tanto uns como outros sin·
ta corno PolÓnia chega a dar lugar a un fenómen'o do al.canee · p'riviléxios da clase capitalista, debe ser fácilménte comprendída recente c'rise. E é precisamente neste contestó onde resulta ~- do. .
' .,,ten de pronto co sufrido proletariado polaco, tan malt ratado
plenamente lóxica a ~eacción dos diversos sectores burgueses
O. que resulta a_lgo máis-mWi9sq (ai'nda que en absoluto inespolo "totalitarismo" (curfoso termo no que se identifica n tan·
que, apoderándose desas contradicións utilízánas como arma
perado) son as. a(g.uÍnent~~ió'ns_ dos sectores da pequen.a burto o "todo o poder para a burguesia" de, por exemplo, Hitler,
antisocialista nunha gran contra'o fensiva reaccionária.
guesia e do revision.ismo. Son; baixo diversos aspectos, plenaco "todo o poder para o proletariado").
Desde a área imperialista chegaron asi as -consabidas e cíÓi:
mente coincidentes coas· anteriores, aírída que, en moitos caNo'n nos pararemos en dicirlle aos ideólogos imperiali stas o
.cas andanadas que interpretaron a cuestió.n polaca· como ·unha
sos, máis sutilmente elabou,radas~
cínicos que son utilizando este argumento; seria pueril. Máx i·
mostra evidente da xeral falta de liberdade dos paises do "Te:En efecto, desde esta perspectiva (distiAta perspectiva dunha
me cando, en calquer cc;iso, o tratamento dado polo Goberno
íón· dé Aceiro". con argumen,tos q.ue de ta·n '-repetidos f'cen · mesma· opción de 'cl'ase) .alúdese tamén á crise económica de
polaco ao "estado de guerra" ten pouca comparación no m.u n·
mentiras fan unha verdade") son hoxe dabondo aceitados por
Polónia, causa que ~só pode ser"aceitada matizando que na ecodo (lembremos simplemente a España do 36, o Chile do 73 ou
amplos sectores de -demócratas e progresistas vérdadeiros e que
nomia socialista non son xa.-po·s.íbe·is as crises-económicas por
mesmo o actual caso de Turquía) e pode servir como mostrE
falta de articulación entre o mercado e a produción, cómo non
positiva de que o socialismo non só cambia as estruturas, senón
compr.e _ desenmascarar.· O lugar comun .cla .fa.lta de liberdade
consiste en esquecei'.'. por l,mha banda que ~alquer país socialisson pos(beis as de subs·istén.cias ·hricto sensu) nun sistema catamén, como era de esperar, a.os homes.
ta goza dunha Constitución ná que ademais de todas as liberda- · pita lista; o que sL ocurre é ql,Je, en canto que hai. un ha articu.laNo que fai aos ideólogos da peque na burguesia e do revisio·
des ~ormal'izadas_ pola Revolución Fr.anc~~a e n.unca cumplid~~ , ción_myndial do comér~io, n<;>s pªíses socJa.listas pódense reflenismo sinalaríamosllés que se cae de novo nunha sutil deforma( nen mesmo eriunciádas en moitos casos) ppr nengun réxime
xar as cíises do capi-tali-smo~ Por rso non son. conceitos compa- _ ción ideolóxica que nos leva ao aínda non superado mundo da
burgués, contempla, na letra e no espírito, ouiras moita·s tan1:·o - rábeis; hai que sumar homoxéneos. · ·
-.
superstición. O marxismo non ere en nengur tipo de Mesías,
máis fundamenta fa qué -i:is 'añtéi-iores e que só, tanto no papel
Utilízase tamén como recurso máis contundente a "falta de
aínda que se-chame "proletariado". Esta clase é obxectivamen~om9 na realidade, foron conseguidas tras a fonda transforma- liberdade". lsto é certo .se te~os en contá que, ver.dacleiramente revol.ucionária no mundo c~pitalista e iso por unhas conúadicións que ten co sistema, non por algunha cuestión persoal.
ción ·da sociedade que implica a revolución socialista. Por citar ' te, o conceito de liberdade que levamos na mente (por algo sealgun exemplo, pensemos en algo hoxe tan sentido no mundo
rá que o J~vamosl) é .algo que s~guramente no.n veremos. EcoNo contexto do socialismo, por un ha banda esas contradicións
mo as s~ciedades socialistas están aínda inn:iersas na loita· de
van desaparecendo e, pola outra todo cidadán pasa a ser igualcapitalista como é o direito ao traballo ou no tan pouco manido caso do clireitO- á autodeferrnina'é::ión que unicam'ente
clases a ·nivel mundial, ·sen dúbida que a- "liberdade'~ non exís- .. - meñte
fraballador: Tal1 potencialmente comunista pasa a
contempla, en todo o mundo, na Constitución sovética, claro
te. E mesmo nél loita por conseguila será aínda preciso reforzar
.ser un metalúrxico dos asteleiros "Lenin" de Gdansk como o
expoñente do que necesariamente ten que ser un país anti-immecanismos coercitivos que, desde lago, non son esen~ialmen(no~ n.ec~sáriamente mellar pagado) médico dun hospital d~·
perialista e anti-expansionista, defensor d<,i p~z mu~dial e o reste representación da_.lfüerdade, pero polos que hoxe pasa a sua
Varsó.via: ambos traballan e por canta do Estado. No mundo
pete;> a todos os direitos do home-, como· ser individu,al ,e social.
cohsécución. Mqis como so)::¡:ue tal a.rgu_.r:r!enj:an falan simple-- .... socia-lista a perténcia .ao bando revolucionário é xa primordial. Esquecer o devandito ou negarlle o. s~u valoré casa flagrante
rtiente d-o conceito burgués deAiberfdade, vale o dito de que es- ·
mente unha cuestión de "princípios", é dicer, de .ideoloxia.
ta dase, corríxes~ e aurnéntase en calquer país socialista.
'Ü mes-ianismo obreirista é un burdo milenarismo no rnellor
de falta de obxectividade e isa é' o que fan 'os apoloxistas-.a o
imperialismo cando nos talan da "democrácia" do mundo cáp·iF recurre asimesmo este -sector a conceitbs semellantes ao
dos cas~·s ou .beri -unha dernagóx-ia como a sempre utilizada
ta lista cuxas Constitucións (caso de existir) non só son · p·~pel
"Telón de Aceirn" e .co seu mesmo valeiro éontido; isa si, reapolo fa_scismp.~ que, l;)aséántlose- na militáncia "lumpen" dos
mallado na práctica (por exemplo o direito ao traballo- dos "esdaptados con fórmulas máis asequíbeis .a quen van dioTixidos.
seus partidos, queria facer crer que eran os representantes dos
pañois" ou a non discriminación por motivos de língua cando
Fál'ase da cópia do . "modelo' sovi_ético" -por parte dos paí.ses da
intereses populares.
_
"órbita de Moscú", o cal é unha mqstra do "imperialismo soSen d-ú bida os rosários e misas á porta das-fábricas non sonª
a nasa fala é rexeitada e perseguida) simón, por se acaso, moitas desas liberdades xa nen siqLiera as contemplan.
viético" que, naturalmente, ,_obra en benefício dunha clase (é
expresión da ideol9xia da liberación do.home.
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· Uesde hai tempo ·vense' co:n:ientando a grán. posÍ~ilid~de qu~
os nosos montes teñen para producIDti de f<?rtaxes. Desde~?,•
to~- pontos de vista, os nos_os montes ~o~en ser a base d_u~lm re~
truturación da gandaria. Sen ent.~ar agora ~as. car,a~tenstlcas ~o~
.do-económicas desta restrutu.racmn e d~s ~~stintos ~nt~reses que
poden impulsar, irnos analizar as pos1bdid~des tecmcas -Oesta·
~ransformación do monte seguindo as investig-acións e as directriCes dos investiga~ores do CRIDA 01 de ·Mab~gondo (~ Coruftaj.

.

Na recuperación do monte,
tres son os métodos fundamentais. Un é a recuperación
con laboreo. Inclue o desbroce
das xestas, toxos, carqueixos,
etc. e o estabelecimento do
prado. Pódese realizar con maquinária pesada ou be~ normal, da que adoita exis~ir nas
explotacións galegas. Neste último caso, a transformación
hai que planificala con tempo.
Se se utiliza máquina pesada, pódese empregar tractor de
cadeas para lim par o toxo e
arrincar os tocos de árbores
que poida haber. Despois pásase a grade, abónase é encálase
eJogo seméntase.
Coa maq uinária normal, pode esmagar o toxo con tractor
e grade e q ueimalo despois de
que estea seco, nunha ou duas
sem;µi as.

:-i

;

{;-:-=-:

-

eo

mar, dun xeito- controlado, o ·persigue
-'si.SteÍna de . ex_plo- , rían: entre o 9.0 ~e o ·60 pO"r cen .
Unha vez establecido o pratoxo e as outras ramaxes. Os fación extenSivo é o ségutnte:
· dá superfícíe, no out.mio e- vedp, hai que ter_certos .coidados
rendimentos, en boa lóxica,
Pouco gasto~ en instaiadóns: · -rán paceriana .toda e . no in ver- . para man ter .a prod ución de
son máis pequenos que nos Para iso os animais pe~manece- ' ·:no receberian · alimentación · · ' herba no nionte. En primeiro
lian o máximó' deº telnpo ·fóra, .. c~n.-~risilado . ' '".e;-._. ·.
. .
-- Jug~r ". hai qu~ co~tt'?,la~ . que
dous casos anteriores.
.. < .'~- '' ¿ -, <fv.•'--;. rfÓ'rl . vó,I.va_~ sa~itL o t~3'ó ,¡'>-~sbbre
Coa queima coñtrolada, trá- no monte. Só IlQ illvernb; ,e~e'.' '-.·- .,_,_" - ·.
zon~, . se· recolleria_ o _-_NU_M ERO IDEA~
..
.
. todo procedent~ d~ ,',~~m~pte
tase de permitir facer a semen- gundo
teira d_o pr~do. Por iso é nece- " n,uns pendellos. feitos o máis
·~ .,A,-~ga ~~ an~im?~ ,~n.mo:n- . n~~ pa~cel~s que se,traballan
sária só unha q ueima lixeira barato.posíbeL.:"
tes transfo~rn~lf!~§ r~Í!;iP~~~{r<,ts . s._. g,u., por. :r;eb_rot,e <!d a c:e~~nrle s~
OUTROS XEITOS
.
·
·
't
.,._
....
'f.r~..-t;.
.
~
~·f;e·m·
p
;
-.
·
;·é''.moi,
variábel segundo
·a. éali- .,- fixo
0
0
0
E
v1 ar ·ao · mw.,~:uu.
"'
.·
~
. . - un l&boreo
.
.m1.mmo .. ou
que forme algo de cinza cos
O segundo método quepo- - restos das plantas sen cheg~r a necesário ¡fara'· érmanexo dos · -- · dad~ d·o monte~ Segü.nd0 os ~e-:. '· .nengl!n. ·; -°': · , ·"" al.l . ( ·
- · para·~ ist'
: o o pas·t oreo ·. sultados oo-·CRIDA
-01 '-..-exIS- " . Alo
demos estudar é a transformaafectar ao chan. Debe contro·
·¡ ...) onde h-s e·_.t!aP't a . para
·
rebanos.
.
.
.
.
d
.
t
.
.
ten
várias
posibilidades
.
~ '"
:-ens1
-non al 1!101 o perigo.
ción cun laboreo mínimo.
larse con cortal umes para que . ~a~ias~ r_ac1opbaal_ ºél co~ ~_as or -,..· - Unha carga . de 0 7.5 ~vaéas~· -As ·: ar
oveHas - ·tamén - controlan
Neste caso elimínase o tonon se estenda máis do prev_is- electrico e · a os, co que
·. , . , ·
·. '
·
en grande narte· o rebrote -de
xo, a xesta e outros arbustos e
unha persoa sóia poderia mapor . hectarea. Con esta carga,_ . ~- .
_ _~ .
.
to.
· de vacas ou ~- ~01· .b_aIXa,
·
- ..,,~rrn
f · ·-, f ª-lt
· -vacas. por--. contra,
establécese o prado despois
case· ·no~
e ª __5-·, ·toxo ·_' As
.. - . . '
N
nexar várias·..ducias
11
silo; polo qu~ pode ir. be-n en~ . :. ~o~troiai: m01 pou~o. · e~tes
dunha mínima laboura superUNHA VEZ TRANSFORMADO ...
ove as.
.. .
. ~ . .. · ' ·
casos ha1 que ·wcurrir a cortaficial.
pe,rfI.cie que -pmda ser .la.boura- · los ao fin.al de cada ano duranQue a alimentación funda"
Este método recoméndase
O obxectivo, unha vez '
da, xa que para sacar silcJ .nece~
't · ..
. E
t·
s
mental sexa' en base da ptodu. ·
.. ·
te ea ro ou seis. n can o ao
utilizalo cando non sexa posítransformado o monte, seria
ción de herba no monte Sd se
sitase poder. labourar a .terra.. .
f :t
-· t
~ b t t
. . .
.· .
.·
.
. .. . . .
en os, o con ro1 e as an e
bel o anterior, por ser máis
definir o sistema de reprodurecurrma ao penso ~no mverno
Unha carga superior. C.trn~a
máis doad.o se se pace 0 prado
pendente o · terreo, ter máis
ción; que loxicamente terá que
ou na época na gue o gando
c~ga de 1,~4 ·c:ihezas_·:p or h~~-·- regularme.nte..
:-- .
pedras ou por haber problemas
ser de tipo extensivo, ben sexa
v~! parir. ~ exceso ~a produ= t~rea" neces1~a~ias~ ~nh~ _mei~ , .. Aparte_do ~ontrol do rebr,ode erosión.
para prod ución de carne de vac1on ~a prtl!la~era teri~ que ser
r~nde superf1c1e ded~cad-a ,~-. e~- .¡ te, . m~(p~adeir-ás ne~esitan< se:r~n
Por fin, o terceiro método é
cuno, aínda de leite, ben para
recolhdo e en~ilado para .suple- .silar ( 30-40 pót cento) e _p ou- . ·abonadas. As necesidades dui1
o da transformación sen labouprod ución de carne de ovellas . _ment~ o déf_i~~t .de' produción
co penso:
. - .
,
prado establecido en terreo de
reo. Este emprégase en zonas
e cabuxas. Aínda ahondando
do v:eran e d·o mverno.
·Un rebaño mixto. Seria, en
monte · son fuhdanientalment~
de máis pendente, onde non se
seria tema de estudo a explo. A cantidacle de· te~eo que - princípio, con ·0,75 vaca()· por'
de fósforo, sen- o calé imposí·pode traballar co tractor. Nestación de gando · cabalar. En_ hai que _reservar_na pr1mavera -hectá:rea e 2 5 ouvellas: Necesi.:..- • bel sacal·o·· adiánte: Tamén e
tas zonas, pois, o único xeito
certos paises de _E uropa, hoxe
taríase bast~nte sifo ·(entre -ff· nece~árioº nitróxeno e, por supara facer. ~iló, depende do sisde establecer un ·prado, seria
en dia, parece imporse a utili-· tema de -produción; pódend~
20 e o 4;0 por ce~to da :super- · _posto, cal; ad~mais doutros
facelo sen ·nengun xeito. de lazación de rebaños mixtos de
ir ~o 10 ao 40 ~or cento .. As1
fície). ·
fertilizantes (potásio, fllangaboura.
vacas e ovellas.
pois, por regla xeral, na priman~so ... ).
O que 'se fai é cortar. e q ueiEn calq u era caso, o que ,se ·vera, as vacas ou ovellas paceOS CUIDADOS
c. ·CARRE IRA
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o próximo. dia 30 de marzo vaise ·celebrar o xulgamento contra 14 .n adon.álistas galegos. s .

c:•s

: •

,Xosé .L. .Neto_Pet'eira,·Xosé Cidé Cabido, Antón Arias Curto, Fr-anciseo Xo.sé Atanes
de
A:rturo· Estey~z: e ~dehniro Domínguez.-mémbros de "Galicia ·ceibe"-'- permanecen prniez,
'a topánd.ose, ag~s d~. Neto .Pereira 'que :foi trasladado· a ' Herr~ra de la Mancha, na cadea de e~? 8
Esta entre.vista;·:-conseguida através d-Os:seus famili.ares e das organizacións en que milita ig~
-·
.
·. realizouse··co telón de fondo do traslado ·de Neto Pereira.
·
n, ·
·. Por :~:mt~a _ban~a h~i. ·ql!e facer c?n.sta~ · ~ámén que_algunhas p~~guntas non foron contestadas da ·
, . ·~.
.
· · que non consideraron oportuno facelo antes do xulgamento.
.
Os demáis procesados que v·an comparecer no xulgamento do dia trin_ta son Xosé L. Méndez F
· (G~. OLN),"Xosé Patrício (IG), A~be~te Lema (IN!>), Luciano Prego (AN-PG), Luís Calvar (I~
_
e Fernando Eiras (lnd. ).
·
.O f~cal p-í de para eles perto de 200 anos de cadea polos presuntos deli~os de tenénéia ilícit d
1
·
· ·
armas e explosivos e constituci.Qn de banda armada.
Hai que ter en con.tan~ leitura da entrevista, com-0 última nota a-indicar, que son as contesta .,
dunha~ persoas que levan na cadea máis de ano e médio.
ci

... •

j

ª

·Entrevista cos presos
,
de "Galicia Ceibe" nas visperas
do seu x1:11gamento
Xosé Cicle Cabido
22 anos. Estuda no Instituto de 'Coia, milita · en ·ERGA e. máis tarde
na UPG para logo pasar a formar parte do PGP.
Petición fiscal 31 anos.
¡.

Vós le vades xa máis de . ano
e rnédio na cadea, desde. esa.
perspectiva é tóxico que teñades unha visión particularmente importante do que pode
acontecér despois do xulgamento. ¿Qué opinades da pe_tición de penas que fai o.fiscal
. para o vaso xulgamento ?
Xa desde que fomos detidos
nos decatamos da significación
política da montaxe de que fornas·vítimas.
Detivéronnos porque a nosa
militáncia política e participación nas distintas loitas populares v:íñalles resultando incómoda; ademais de que a operación policial no 80 coincideu coa campaña cara o Referéndum do Estatuto_UCD que
nós rexeitamos ·por tratarse
dunha concesión do poder sen
uti1idade real, que non sexa· a ·
de distraernos das nosas verdadeiras tarefas revolucionárias.
Somos certamente conscen. tes da monstruosidade das
condeas _que nos poidan cair,
pero nunca érimos que a revolución fose un camiño de caraveis, nen a libera(!ión nacional
de Galiza algo que regalasen.
Hai que conquerila coa loita
diária e no compromiso de clase. ·
¿Qué senso lle dades, per. soalmente, ao vaso encadeamento?
Desde aq ui seguimos a diári o a evolución dos acontecimentos do n.oso povo. Contri-·
buímos coas nosa:s. posibilidades
aesenrolo da n0sa ~rga
nización, Galícia Ceibe (OLN).
Cremos que, mentras. nos
teñan aquí, sqmos unha proba
máis de que coa Autonomia
non se resolven os problemas

ªº

rais dalguns partidos nacionalistas, Ues influíron até o ex. tremo · d.e. chamarnos axentes
de Rosón . ·e outras s'otilezas
.de Galiza n.é n remata a .repre- . (están e~critas), agora, cando
sion.
xa se ·produciron as derrotas e
désenganos
eleitorais, aquelas
Sabemos que a cadea fororganizadóns
que -s~ lavaran as
ma parte da violéncia legalizamans
respecto
a nós, parece
da coa que a burguesia defenque
comezan
a
apoiarnos, dede os seus priviléxios e interecatándose
de
que
non hai au. ses. Se nos reteñen aqui é portogoberno
válido
nen
soberaque realmente atacam·os os pimentras
haxa
nía
naeional,
lares da sua existéncia.
presos
.na
cadea.
Na vida de ·calquera loitaNon obstante, non se nos
. -dor~, . a cadea é o resultado dun
o interés que poida ter
escapa
combate. Deica a. vitória do
de protagonizar as campañas
pavo galega_hai tres camiños:
anti-represivas e pola ·AMNISArturo Estévez Rodríg~
o combate..,...~secuente e reColabora na oposición da AutoTIA ·en ·vísperas do naso xuí. voluc-ionário, a ,oadea ou a
cio, pára tratar de resolver - pista como membro do grupo de
marte · pola existéncia dunha
Planificación CIES e nas AA.VV.
contradicións internas (no
vida ceibe no noso pavo. Na
Hoxc milita en Galicia Ceibe.
nacionalismo
de
esquerda)
cadea ·cúmplese cunha parte
O fiscal pide 16 anos.
provocadas ·p ola falta de alterdo sa:crifício· que es·i xe a libe;.
réncias en canto ao procedinativas claras nestes anos. Enración nacional. Quen, aínda
mento na execución do plan
tende_m os que atraer a. todos
sen compartir, os nasos prinda
reforma, só no procedimen.
.· 'cí pi os, · esbardalla e menospré- os nacionalistas a esta prácti-·
to,
pois nos princípios e inteca anti-represiva é positivo,
cia o que representamos, ponde clase, todos os sectoreses
mais agárdamos que se comse; tácitamente, ao lado do neres
do
poder coinciden como
migo, polo tanto, contra os in- . prenda a inutilidade das .ac.
c
oincidfron
no pasado. E se os
cións· illadas e oportunistas.
tereses de Galiza.
dirixentes
recorren
á opción
A históri~ non perdoa, aín.· ¿Coidadcs que -podr! ter alda "democrácia par/amentáda que circunstafoiálmente
gún significado o [cito .de que
ria
", non é por evolución ideopoidá ser manexada.
o · vaso xufgamento coincida co
. '
'
lóxica, senon por mellar facer
que se está a celebrar polos fei- · o servício á clase dominante.
¿Qué efectos c.oidad,<!s que
tos do 23 de Febreiro do ano
pode causar o vaso xufgamenPois logo, e~as contradÍcións
pasado?
to ?de forma resolvéronse co goberno duro de Calv:o Sotelo,
Entendemos que o 23-F, se
Nos primeiros meses, sopoñendo en práctica as medise lle resta todo o sensacionamentes as organizacións ·polídas correctoras que xa sabelismo e utílización fe ita polo
ticas ás que pertencemos (Galícia· Ceibe, PGP, AA.VV.,
go berno para aterrorizar á po- ·mos, cos organismos e leis revoación, non foi máis que un . presivas tan de carácter impe~
CSG, sectores d·a cultura; etc.)
rialista: Lei dé · Defensa . da
nos deron o seu apoio e solidaescape incontrolado de menor
importáncia,
cando
se
estaban
Constitución, MULC, ANE,
ridade, e logo viu· o respaldo
~estand-o .solucións de forza
LOAPA, OTAN, etc. O feito
que significou a formación das
X untas Galegas pola ~Amnistía
de que o. xuício aos "teJerós"
m áis sérias.
se faga como se está ·a facer,
O 23-F-foi un resultado co, -XuGA; agora supoñ.emos que
lateral, "fóra do prev.i sto,s das . non é m~is , que unha repre&enhaberá un incremento da solicqntradicións entre os goberdaridade na medida en que a
tación cara o exterior, na :que
nantes e os poderes . fácticos·; . se e.vidéncia a capacidade : do
represión vai aument4ndo e a
contradicións pravo.c adas pota
"democrácia" española descopoder para resolver os seus
má dirección do goberno Suá- ·próprios conflitos internos e,
bre a sua eséncia ditatorial.
rez~ · no proceso · da .reforma.
ademais, _sirve como r~maté es..:
Se . hai un ano e médio, a
Nós
pensamos
que
houbo
dife·
.
pectacular -do proceso de reofüscación e as tácticas eleito-

forma. Apartir disto, terem
xa para moito tempo unha
paña grande, d emocrática ..,..
europea, ben consolidada .
Pois ben, pola contra, o n
so xuício deixa constáncia
debilidade do nacionalismo
lego, tanto se estudamos o n
so proceso desde Setembro
80, como se tiramos concl
sións das condeas que recai
sabor de nós de pois do xuíci
Todo o noso proceso sir
como valoración do respe
que o poder lle ten ao Naci
nalismo galego dividido. Oe
to é que nós, os 14 proce
dos, somos persoas vencellad
a unha longa resist~ncia do p
vo galego aos seus opresor
entre nós están, desde fund
dores da UPG , até loitador ueza, i
ben coñecidos polos afectad ica fui
orte e
da Autopista do Atlántico,
'1tório í
homes significativos do mo
la visié
mento cidadán e do sindical.
a Gali
Que sexamos xulgados
dora dE
condeados, mesmo en despr
porción aos deli tos que sen
imputan, é un feíto reve.lad
da febleza do Nacionahsm
Este~ case ·200 anos de pe
ción fiscal di.nno ben ás ciar
Logo, os dous xuícios,, o d
"tejeros" e o noso suxiren~ ertamei
esta oposición: O poder res que a :
ve real e formalmente as su sando
contradicións internas. O n '¡vindica·
cionalismo galego sigue sun ; ao te
do no -sectariSmo, e afonda~
nas · que son diferéncias mi
mas con respecto aos iritere~ umeran
·' Nacl
comuns da Liberac1on
riron e
nal. '
'
; n n no p
En consecuéncia, nos. e ruta is
mamas á unidade do Nacio.n Heredo
·
· d N
lismo galega de .esq uer ª.5• T iro -e
falamos do FREWE DE . Jl.nto d
DOS 'os NACIONALISTA oso ·
· , ·
ino
no que nos mesmos, ?5 . · cia de
._ pendentistas, cabemos.
nde he
' . . "· .
d ·s moi g
O Poso encadeamento ~ .
oliotase :·elacionalo coa oposict

__

-.~ rnvol u~r9n.~ria:s?
~-· _¿,Para qúé.": - sirven todos os
-· ~~·1.: · • :· . ~.,. -concellais_:r\~ciónalistas~ se rion
. ~· : :.;· .... -~ te.ñ.é:n- respaldq po·pular, se non ,
... :. · :-~·~·-., sa.ben' . cúnectéfr ·OS coneellos _.
-· coas niofili·~~·cións, se están in- _- .1.. mer~o~ na ináw~ e$tér:ll ·burocrá. cia?
Todo -istor- demó..stranos que
as forzas nác.ionalistas de esquerda van 'f:l•remolqué qas iniciativas do pode.r, que. non ádvertiron aína~ que ·as fbrmulas
demoerático~s-burguesa:s·
de
o presión esix-en~ unha resposta
própria da n6sá parte·, que, non
é a de amoldªtse,_a elas, seríón
a de sobrepasala.s e volvelas en "
Antón Arias Curto.
Francisco Xosé Atancs.
contra do p·oder. Estamos conNace no 1944. Estuda .en diver· Nace no 5.9. Estuda en diverso~
.vencidos de que , é posíbel ,
sos coléxios, logo emigra a Suiéoléxios. Colaboura pritneiramente
· unha res.posta - glo pal. Unha
za onde em peza a sua militánco PTE e desde ó 7 8 con Gal ida
análise · fonda da~, no.sa situacia política no PC. Volta á peCeibe. Petición fiscal 2Ó anos.
ción . levarían~~ a comprender nínsula e . traballa en- diversas
galega
non
.ven
sendo
.desde
o
que o nacionalismo de esquerempresas _participando nas, folgas.
,
77
.
p
ará-ac.
á
..
factor
determinandas
debe reconcentrarse, conNo 74 abandona o PC é entra na
te-,
non
foéide
-eoa
ene:rxia
sufi_
·
flúir
.por riba~ das ideoloxias de
UPG traballand~ activamente na
-ciente
ñ<i_
c
ontexto
da
loiiá
de
_
grupo,
vólve.r os nllo.s á realidaconsolidación do Sindicato Obreiro
cómo
para
álteralo-minide
da
explotacicfo_:
_ de Galiza, e
clases
Galego.
·
:
m~me
nte.
_
·
,
recuperar
a··
unidáde,
- porque,
No ana 77 abandoa a UPG e inté~ ·
delmiro DomÍngt!eZ Dapena. O fiscal pide para el 18 anos.
grase no PGP.
A:. refori:na programada polo - de non facél©, estaríamos esA petición do fiscal é de 23 anos
poder fixo aqui verdadeirós es- . quecendo que, para resolver
A volta da mili comeza a militar na AN-PG, traballando logo na orgae seis meses de cadea .
.tragos, desactivou case totalas contradicións a favor do_
. ación da xente da Banca, coa chegada da autopista organjza ·a opos1menté a dinámica de moviliza.povo traballador, son preciboa da Coruña, máis de cen ve'n popular co ntra dela. F'oi membro da USO e da CSG, orgai:iizándose
sas todas as forzas orgánicas e
cións e enfrentamento. que vientro da cadea con "Galicia Ccibe".
ciños queimaron máquinas e
ñamos sost.endo nos primeiros
s.ociais , obxectivamente intecasetas
da
autopista,
e.por este
crJ11strución da Autopista,
t~mpos post-franquistas. Úivi·resad_as· na _revolución naciofeito está pendente a : celebraué · consecuéncias coidades
diu ao nacionálismo con sn
nal-popular.
dun
xulgamento
no
xulción
ue tivemn aq uetas accións ?
oferecer . legalidade e ~ntedo
gado de Betanzos. --E,· apartir
¿Qué consecuéncias coidaCoidamos que o que destaca
daqui, sucedéronse toda unha . eleitoraL Conseguiu que o acdes que pode ter o Jeito de
a loita da Autopista non é
ceso ás institucións parlamen- che a de f eitos semellantes. - ·
que
sexades xulgados e unha
recisamente o aspecto das
t.áñas se -c;ónvertise, por espeO que agora nos queiran imhipotética
condea?
cións. Aloita contra a Al,ltoputar a nós estas accións está · ll¡smo, na cuestión decisiva, e
·"Xa é sabido que os presos
ista non foi asu!J1.ida polo po.o nacionalismo ~desentendeuse
explicado claramente,_ pois
nacionalistas
da UPG non foconcienciado~ somente alna prácÜc;a. de calquera outra
noh e maJS que para escarmen-r.on
xulgados,
por collelos · a ::g_
nhas organizacións e os vicit~refa que ..,nq,11 fose a ca dar
tar en nós a todos aqueles que
·
amnistía
(realmente,
indultos
s que sofriron o asoballapostas no' parlamento espaijgl,
aínda opoñen resisténéia.
pm;ciais)
do
-7:7.
-Isto
quere
diento da empresa se percatanos cen~ellos e no parlamE?nEntón, nós coidam:os .. que o
cer
que
o
30
de
Marzo,
na
n da importáncia e gravedatiño. Isto non pode negarse,
que compre destacar é a teiAudiéncia
Nacional
en.
Madri~
do asunto . So mente estes
porque a,realidade o confirma
mosa loita de todos os afectadecataron de que a autopisdos e. a sua capacidade de or- ·nas corttínuas agresións colo- . (sempre Madrid por riba de
nós) será o máis importante
non estaba dedicada a soluniais que veñen quedando sen
ganización.
Xosé Luís Neto Pcrcira.
xulgamento
contra- o nacionanar proble mas nen a criar
ou·
todo
o
resposta
algunha,
As consecuéncias pensamos
lismo
e
o
.
independentismo
gaEstuda na Universidade Laboral da
ueza, senón que tiña como
máis,
marninal.
que foron ainosar a inutilidade
l
egos.
_
·
Coruña e log¿ Dircito a Santiago
ica funció n a de servir de
Referímonos a todos os d~s
e a clara función colonial da
onde comeza a militar en ERGA
arte da ordenación do te·cunha petición fiscal de
pidos masivos, regulacións e
obra; conqueriuse unha sustane na AN-PG. Logo pasa a militar
tório galego, condicionado
perto . de 200 anos para os 14
peches patronais que, salvo cacial
mellara
económica
e
que
·
en Galicia Ceibe.
la visión colonial que destinacionalistas procesados,· pósos illados, nos que os.obreiros
se respetaran certos direitos
C? fiscal pide para el 42 anos
a Galiza o papel de fornedense facer comparacións cos
desbordaron ás centrais. coa
dos viciños. Demostrouse que
Sen esq uecer os detid os e preHora de matérias primas e de
sua _foita asambleária, foron
.300 e pico dé anos que se pio povo galego sabe loitar e desos.
erxia, e a implantación de
consentidos pasivamente.
den praos 33 militares implica- ·
fenderse dignamente e pode
ústrias de enclave altamenLembremos tamén a presén· Referímonos ás típicas imdos no xulgamento do 23-F ..
superar o seu individualismo. .
perigosas e contaminantes
cia ·constante dos anti-distúrposicións coloniais das cenPara nós, cadeas de máxima seEn todo este- tempo debése non crian postas de trababios na obra e, logo os paratrais térmicas, dos embalses,
guridad~ (Herr.era de la Mantedes . pensar moito na situapoliciais da empresa en núme. das autopistas,· das celulosas,
cha, Segovia, ... ), para eles Re-.:ci6n
polz'tica gaJega. ¿Cal é a
M:n~ras tanto, os partidos
ro de cen, que amezaban a
das nuclea~_es, p·roxectadas,
sidéncias
militares, onde as vivosa opinión vis.ta desde detrás
·ano1s
comprometíanse
tranquilidade e vida dos vecique Galiza non precisa e que
sitas
-qued.an
"reducidas" a
das reixas?
ertamente co poder, de xeiños.
a,sulagan e desfruen os recurs.os
várias dúcias diárias de perPartimos de que, a contradique a loita dos viciños fose
Asi que o labrego galega,
naturais do território.
soas, por non di,cer . máis caución entre as Clases populares
.~ndo por ser unha simple
unha vez máis, perdida a espeReferímonos ao desprécio
sas.
galegas e a oligarq uia im peria- -da nosa língua, á represion
indicación de précios xusranza, mudou aquela imaxe de
Quixéramos que o noso .xullista española, def ínese hoxe
s; ªº tempo que a V¡ioléncia
home pacífico e humildado
sempre sen resposta, aos engagamento e .posterior condea
aqui cunha correlación de forempresa caia sobordos vici~
. que. coa gorra · na mah e o pernos,· ·arbitrariedades · e estafas
axudará a revelar a urxéncia
con todo o s·e u peso. Se
nil do porco na outra vaille
zas enteiramente desfavorábel
de que somos obxecto por parcoa q.ue compre facer real a
l!l~eramos os· atentados que
pedir o favor ao cacique, e oppara os traballadores. Porque
te da-administración; ·e tc.
unidade do nacionalismo gale~nron
tou por formas de loita que
se o aparato estatal, soporte
Mentras tanto, quen ·pretenn.. os viciños , · non cabegó de esquerdas. Porqué xa
no papel. Lembremos só
non son hovas en Galiza, pororgánico · do grande capitalisden gañar algo meténdose nas
non só os obxectivos comuns,
rutais cargas' rta Cor~ña en
que xa en Monforte, por caumo oligárquico, adoptou novas
institucións, · son _derrotados · e
tamén o estarmos fortes frente
l~eredo; na Barcala, en' Si- · sas dos · accesos a Galiza, en formas políticás de domina~
acorralados.~ De qué sirven caá represión, esi~e esa unidade.
iro -onde un home. estivo
Castrelo co embalse, en Bal- ·"' ción desde o 77' -p0fa. contra,. tro homes nun parla'mentiño
Que este xulgamento, engaunt
·
0 de perder. a vida.
en · daio, Encrobas, .efe., e agora,
aquelas forzas que deberan rescontrolado
palas
dereitas,
ou
dido
á- história das rebeldias e
0 0
~ - onde ' h~ubo u~ha,
arr'emete con lum·e contra o . ponder p·olos intereses do poresÍ&ténCias
do proletariado e
para
·qué
valeria.n.
inda
que
fo~1~ de ferido.$:._,. e~ Salce~o,
ne-migo. E ·o seu xeito. histórivo traballador galega., non sou-·
de
todo
o
povo
de Galiza, nos·
sen vinte,'· sehdo a autonomía
. e houbo cátorce fetidos
peron
collera
iniciatiya
con
al-·
de
defenderse
.da
vfoléncia
co
chame a rachar definitivamentinha concesi6n inofensiva do
m.
. '
01
graves e ún coa perda
institucional;. do terror do po- ~ ternativas e métodos·-de loita
poder · para entreternos e des- . te cos opresores e a encetar a
ollo-, en Vil~boa, .etc.
der. ·E asi vimos cómo en Vilanovo. Isto e, o nacionalismo
·viarnos das verdadeiras taréfas
história d unha Gatiza liberada.
0
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PONTUALIZACIQNS
1

A~ X.M~: -BEIRAS

lJ

,.

"·

-

,1·

for
paí

......

· abertas _c onxuntas:;· ~studa~tes/profesores e PNDs (Persopal
non docente, nas que se débatian as cuestións fundamen ta is da Universidade e das -fá~úldades, sen perxuício de que
despo:iS,-. os "colectivos' correspo·n dentes, adoptasen, cadaquén j;>oJ~- sua :~oñta, a~ posicióris' que coidase máis oportun_as. ~ _
;.-<-".

MIGUEL CANCIO -

diron pro·poñer que a asamblea· de presentación e' debate das
candidaturas se f ixera sen · a intervención dos profesores.
Sr. Beiras, despois de que un estudiante dos que o apoiaban
No respeto e consideración ·_qµe me · merece 0 profesor
. espuxera este plantexamento, dixo que el consideraba que
Beiras e sen nengun ánimo d~~ ofensa ou ataque personal, .
os profesores non deberian intervir no debate df:I mesma. O
. senón todo o contrário, co afán de informar, debatir e con-Sr. Decano, .que actuaba como moderador, tamén era desta
trastar ,cuestións que indubidal;>elmente inciden na . or~aniopinión, q.ue foi a que prevaleceu e que non chegou a votar.zación e estrutura da Universi~ade~ no dese:rwolyimento .c o-_-,.Ao, d~sapa'rec"er .e~te:- niovim~nto 'unitário,· plural, variose. Non acabo de entender por qué sobre unha cuestión de
tidiano d~ mesma, q'üero respostar .ponto p'or ponto ás_alu-· pinto :::e-'.aberto -que · supuxo a Coordinadora Aberta e ao
tánta importáncia como é a eleición do Decano da Faculdaconveitirs.~ novamen'te en algo minoritário e pechado, cos
sións que o profesor Beirás fai sobor da n:iiña·actuación:
de, non ·poderian intercambiarse por parte dos estudantes,
-1 ntervin na asamblea de estudiantes como _o· veñó facritérlo·s rí.xidos de sempre, ·eu deixei de partiricpar no mesprofesores e PNDs., -de forma suficiente, ampla, respetuosa
cendo desde ·hai 'd ous anos., de,spois de ·solicitar: permiso_á
mo. d .~a(tlon quere dicer que renunciara a loita por un moe democrática, os diferentes pontos de vista e opinións; por
mesnia:· Debo recordarlle .ao ..
Beiras que .c omo merr,ibro _
vimer;i:to autoxesti9nário como o que xenerou a Coordinasuposto despois os estudiantes, profesores e PNDs. , cadada -Coordinadora. Aberta da que, xun~o co~ outros e-stu'dan> : ., dbra Aberta. .
,
.
quén pola sua conta, de forma libre e soberana , sen nengun
tes era p·artavoz, participei moi. ·a ctivamente._' e de forma· di~
- - · , ::-Efectivaménte, eu ·intervin,- como xa fixen pybl'ico ·mu~ . xeito de manipulaciór:i nen coacción, exercitaria o seu direi. nh-a !)Uta, na asamblea de estudiantes, para evitar que se
recta no movementó- e en todas as a~ambleas de distrito e
to ao debate e ao voto. lOuizais alguén temia o que poide.nas da miña Faculc:lade, que; e_n!rg ·outr;as causas, deroA ly~
consumará a eleición de ó ·ec-ano sen darlles aos candidatos
ran dicer algU.ns profesores?. Penso que se perdeu unha exgar a que se ab.rira 0 Burgo, vários comedores,ª c_riación.de
~e equ-ip~s :a P.osibil'idade 'dé -debatir e argumentar por eles ..- 1 traordinária oportunidade para que os estudantes e profebecas de comedor e de residéncia, a participación aberta,
,
sores intercambiasen libre, respetuosamente e democrati mesmos e_,) lon .de 'forma ter:xiversada e insultante, como se
sen nengun tipo de limitacións, dos estudantes en , masi\zas
fixo n~\;a,~o de arg'uns e por alguns na asamblea de estudancamente as suas opinións, dadas por ~les mesmos, sen nenmovilizacións de rex eitamentó da alienación universitár'ia ... ,
gunha mediación o_u interpretación que poderian dar lugar
e á esisténcia do comité de e~tudantes da Facultade de Eco- ·
te·s , (poño por téstigo do que acabo de dicer e do que sucea maos entendidos e terxiversacións.
déu ¿ nes:ta
asámbfoa>: ao · ~Periodista
denla Voz
nómicas, en cuxa inauguración e éonstitución participei, ·
de Ga_Uc;:i; ·c:j.ue_ ª-~~deu·- ª:rnesmil:-._':;E.lil.. en aita_Qsambfea, reiao igual que en numerosas reunións do· mesmo, sempre co
-·,
- -O Sr. Beiras, na asamblea de estudiantes, gañou por ampleno acordo dos estudantes. E fixen isto; e penso conti~eradá_ineñte dixen- qÜe,Ó ~dese~h>el e de-mo<;rático era que
pla ma!oria e deu lugar -a que os estudantes, elexidos por sisqs cand-ida_tos, ~-por-élés
: m~_
e debatiran as
nuar facéndoo, non pqr paternalismo 0u algo parecido, ·se- srn}>slespuxeran
·
tema maioritário e non proporcional, acudiran á Xunta de
nón porque considero que como ,memoro da comunidade ·
su.as pr~pq~las.; é a·nte 'inforr)laclé!ns-.~obre os que pod.ian ser
Faculdade a votar en bloque a dito candidato. Considero
universitária hai.cuestións que, conxuntamente e sen distir:i- - decan9s, f_ixen · algiJnhas: puntualizacións e - incluin outras
que o seu triunfo seria completo se se permitise a celebraque cdnsi(;i~etei [iecesáriase q·µe· f~mén din a cGñecer en dita
ció-n do debate coa participación dos profesores e PNDs.
ción, competénnos todos os que formamos par~e da mes- " ~ota .. E_l:J f-bnn_aba pa·rte pa·.cáQdJdatura de -Abel· Caballero e
ma. E dicer, entendo que na Universidade debe haber u.n
.
.
- -~
.- que, sen dúbida, daría lugar a unha maior contrastación das
mo'.!ime'n to un.iversitário formado conxuntamente' por estuprecis~menfo " es}~ ~pe form~L.explrc'ita _ fi_xóo constar,- aírida
propostas e do~ argumentos. lEn base a qué e con qué cri'dantes, profasores e persoal n~n docente para ' plantexar,
-t:tue p9.idér9 n· o~ te.lo . f~ifo. Pérp~ e?e non é. en absoluto o - - térios se pode xustificar a caréncia de dito debate sempre
debatir e propoÍler solucións que n'o caso de España e Galim.eu e~tilQ· ~ 9ge;ni.,Ús- n~~ -lí~bi-~ nada·q1.,1e ·ociJítar.
o únique posteriormente cada colectivo, libre e democrát icamenco que' fac;ia; ~.'volrari~-'(~pétil'o -mil veces,::Fra-esixir o derei-.
za acaben coa Universidade miserenta, triste, aburrida.e me·
te, sen coaccións e manipulacións, poidera debatir e exerdiocr.e !lUe estamos a sofr.ir. J:r.i todos os movimentos uni~
. to _ele:mentat e·:_f;l~,, n_ l9~-r~-tio9~:[~~~ a""'c andidatura da cal forcer o direito ao voto?
versitários que ti~eron lugar ·~a ócciden.te é;I partir dos anos
maba~-P~rte · poider~};f~l5atir~ ...ii(Qum~ritar ~e contrastar cantas
65i ~. e~pecialmente no 68 que desembocaron nas r~formas
veces ~fds~neeesário' e"'. preci_s,2/ e11 forma, t~mpo e lugar, as
univérsitárias dos paí.ses oécidentais 'que piixe~on termo ·~s ~~..;ª~as. f?f,opps~~~~· arg.úrtientacfüns .P~Fela rnes..rn.!3. Po_ste_riorProfesor de socioloxia da- Universidade
de Santiago
universidades mand arin'ís, participarorH~n- a~rhble'as~e-aüfas '._ - mente o Sr. Be iras nunh~ re~_nión cos que o apoiaban deci,,
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AlBERTE PIÑ EJR -0

_peradora.,· '.q ue se poida enfrentar con certas posibilioades de
éxite ao poder dominante, e o q~e Gramsci denomina "Bloque
- Histórico".

... como se erguen bandeiras ·
en ted os os cufütos corno persoas férreas
sinalan _os camiños
....·
como a nasa semente
- xeneración do luceiro- ·
florea nunha Patria
que com.eza albisca rse... "
{Abre lle a Porta ó d !'a--:--Dado X. Cabana)

a

.-

.

Bloqu~ Histórico que debe ser enriquecido con to~as. as al"ternativas que os diferentes inovi'mentos progresistas revolucionarios (.estudant~s, .ecoloxistaS., feminis.tás, etc.) poidan
~portar; a~ -mesmo tempo este: Blgque ou . Fré~t·e debe estar
·-guiado, nos .seus aspectos fundamenta is, pala práctica revolu- cionái"ia do proletariado., e debe conseguir a participación activa ou no seu defecto a simpatía pasiva do sector campesino.

e

"""';

J

~

Agora ben, lé necesárío hoxe un · Frente Patriótico?; coido
que dadas as coridicións· obxectivas e subxectivas da nosa reaAcolléndome á amabil idade de A NOSA TER RA, eco an- . lidade, é urxénter'riehte necesário, e añadiría máis, im'p rescindíceio de contr ibu ir a un debate fondo sobor da créación do bel; e non só para poñer freno ao abafánte predomínio da
: Frente Patrióti,co Gale.go', atrévome a e,¿pór .as, liñas, xerais d~l ideo-loxia españolista -:-apesai- dos ¡:mprobos esforzos ·realizados
gunhas cavi lac ións, que a r.a íz d o 111 Congreso da U.P.G. veño p~los partidos nacionalistas:_ senón' tamén como alicerce' a. lonmatinando.
·
go prazo para establecer unha hexemonia ldeolóxica naciona··· .
ljsta no seo da n 'osa sociedade. ·
Calquera observador medianamente ,a tento á nosa fe·,allid~-·
de, coincidirá conm igo, en que este 1.1 l Congreso do partido
lQué función debe cumplir este futuro Fre!)te?. Ao meu ver
máis forte e n;iellor organizado do campo naclonalist:a, ven de
só unha, a consecucióf! da hexemon.ia social e ideolóxiGa na
marcar 'o inicio dunha nova etapa ,r:Ja loita poh'~ica na nosa Pánosa Pátria. Hexemonia que non débe ent~nderse somente cotria.
mo capacidade movilizadora ou maibria eleitoral, .senón, o que
é máis importante, como capacidade de tomar ao seu cargo os
A história ten demo·strado suficientemente que.calq uera ' Moabondosos problemas en que a nésa sociedade se ve sañudavimento· de Liberación Nacional, ·se non acacia á capacidade de
mente atacada -política, .culturál ~ ·e conomicamente-, Índiagutinar ao redor ·seu, mediante un.ha propost9- estraté~ica· de
cando as solucións concretas e propiciando os meios para resollongo alcance, a maioria, ou polo menos os sectores máis diná.velos segundo os métr..1dos que a situación requira.
micos ·e progresistas das clases populares, é imposíbel que coñsiga os seus obxectivos. Esta capacidade de atraer, aglutinar,
lA 'quén debe acoller este Frente? Desbotando de entrada o
organizar, de sumar enerxi::1social en base a unha alt_e rnativa li- sector seudonacionali~ta, x¡ qu~ isto significaria a desvirtuar:
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ción do próprio Frente, ao atopárse nel persoas que coa sua
práctica auto.nomista, ian desnortear e esterilizar 'a loita de li·
beración nacional, xa que considero a poi ítica autonóm ica co·
mo unha peza máis da engranaxe que perpetua a secular colo·
nización de Gal iza, quedariannos somente dous sectores ou correntes d~ pensamento: os federalistas e os arredistas. E é en
base a estas dúas conceicións políticas onde o Frente debe
áfondar · as suas raigañas. ·Parecerá en certo_modo. contraditó·
rio e utópico que duas alternativas distintas poidan conv iver
nunha mesm~ organj ~ació.n; pero se analizamos un pou~o polo
miúdo esta cuestión, penso que non debe ser grave problema,
xa que nestes intres ·as duas necesítaose e compleménta nse, e
estarian fondamente unidas no direito irrenunciábel de loitar
pola autodeterminación de . Galiza, que coido que debe ser o
primeiro ponto n·os -obxectivos do Frente.
Oue naide pense que a formación, organización, consolidación e operatividade d.o Frente vai ser fácil, primeiramente ha·
berá que vencer· anos de. incomprensión mút.ua e de liortas es·
téreis entre os próprios nacionalistas, haberá que vencer moi to
persoalismo · aínda imperante, e haberá que vencer moito per·
persoalismo aínda imperante, e haberá que vencer moito dog·
matismo . dominante, tamén .haberá que ter !TIOÍtO dose de ~e. nerosidade política, e .realizar un programa e o que é mais importante, desenrolar unha práctica que' posibilite que amp los
sectores_ e' organ.izacións nac,ionalista's se sintan vencellados e
partícipes· do Frente~ e véxan nel Única ferramenta que pode
remover a adurmiñada conciénCia nacionalista do noso pavo,
car.a un proxecto de liberación social e nacional. .' .. ·

e
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Só asi se .p9derá facer realidade a primeira parte do título leninista, e esquecernos da segund .1
i.

Fráncia e Estados Unidos·,
.,
d
..
unhas·re1ac1ons ·. e eomprn1mso_" A re~ente viaxe de Mitterrand a Washington deixou ver de
forma palpábel certos cámbios nas relacións entre os dous
países. Os..sorrisos eran máis forzados, os. apretó ns de mans.,
roáis fríos,, e as conclusións puramente "diplomáticas", pre-.
paratórias da próxima cumbre económica en Versalles. Cousa que non comprometen a nengun.
-- _ . _

Se non ·rompeu coa política atlantista do seu antecesor, si
que hai cando m~qg_s un cámbio de mo~os notório.
E coñecida a fóbia antisoviéticá que leva dentro Miterrand, q uizais debida ás suas relacións co máis prorruso dos
_ PCs occidentais; pero, ao tempo~ o presidente francés xunta
·un pragmatismo que lle permite non acejfar imposicións e
. seguidismos, por exemplo, en canto•ás represálias a-adoptar
contra a URSS nas relacións comercia.is, como o casó do gaseoduto que traer~ o gas sibed~o a Europa Occidental, gaseoduto que F-iáncia comproineteuse a financiar a cártlbio ·
dé ce"rtas preferéncias no seu aproveitamento. O pragmatis--mo mitterrandiaho .fai que separe claramente as· posicións
pplíticas dos interéses económicos,-·e asi, ·mentras mantén a
proposta' de financiación, non He .impide criticar dura:µiente '_
a Moscú pala sua política na parte do·mundo que lle corres. ~onde, e cóncretanient~ no éaso de ~ólónia. ·

De feito, o resultado da viaxe non fai máis que poñer _de
manifesto os cámbios que están a ter lugar en Fráncia ~nas
suas relacións cos Estados Unidos e co resto de Europa a
raíz da vitória socialista · no pasado an<?, que supuxo o de.;_
rrumbe dunha idea xa de atrás, a dunha "Europa unida"
controlada por gobernos de dereita, que en realidade viña a
supor a constitución du'n novo bloque imperialista á percu·ra dun lugar ao sol no -reparto do mundo, unha ide~ moi
querida por Giscard, -qu.e chegou a intervir abertamente en .
certas ex-colónias de Africa en apoio dos reximes máis reaccionários e sanguiñentos-, e polo réxime de Alemánia Federal os verdadeiros artífices do proxecto aínda que o tal levara implícita unha· arpeaza· máiS para a paz mundial, ao entrar en contradición cos dous bloques xa constituídos nas
suas áreas de influéncia. Por outro lado, existían tamén fortes contradicións internas, se ternos en conta que Europa
Occidental ten pola sua. banda unha dependéncia inexcusábel cos Estados Unidos nos eidos económicos e militares, o
cal impedía unha toma de postura independente en moitos
temas.
A vitória de Miterrand non fixo máis que desbaratar en
certo sentido estes plans, sobre todo na sua relación con
Washington. Desapareceron as peculiares relacións mantidas
por Giscard·, quen, se por unha banda procuraba defender os
sey.s intereses de poténcia expansionista, plegábase a9 cabo
ás teimas imperialistas e anticomunistas do gran patrón nos ,
momentos comprometidos. O socialista sigue a defender a
idea de Europa como unidade de cultura e, en certa medida,
como bloque político, pero dotándoa dun contido populis- ·
ta do que carecia e mantendo ademais unha independéncia
máis fonda respecto ás directrices emanadas de Washington.

A oportunidade do presidente francés queda de manifesto
tamén na sua -postura en relación a Centroamérica, na que
aúna unha linguajrn terceiromundistá e astra ·con visos revolucionários . ªº facer alusión "ás oligarquías e ditaduras impostas polos imperialista~ que sumen ao pavo na miséria ",
tempo que declara que se non se fácilitan saídas demo- cráticas e negociªdas para o~ conflitos da zona, unha ·boa ·
. parte destes países van acabar volcándose na axuda soviética
--co conseguinte enfr~nt_ame~to que isto suporia entre . os
doys bloques. A escasa visión de futuro de Reagan noñ pare~
· ce ·sen embarg-o comprende.r esta postura, sen dµbida amáis
in~elixente para-os seus prerpios intereses e sigue a: enredarse
nunha tramé( de ·desestabilizac1óns e subversión organizada
que o testemúño da história ten demostrado errada nim pra.
. .
zo máis oú meno.s Jongo. .

ªº

Europa pode-s-er en efeeto un bloque político importante,
ta.ntd -de ~.paz éom(N.ie- guerra; ·e a ácti'ttide ·ae Fráhcia
- -. _aó respecto ten u:rí gran peso· no que poida contecer-no vello.
~ .R.o¿ltinente. A ihde~ndéncia que se·marque respect~ a Ésta~
dos Uni.4~.s PºQ~.4.ax a,_in.e.dida_desta actitud~.
..,,_.,, ·
,_, ¡)e~o

En Primeiro Plano, espeluxado,
Ronara Reagan, detrás, Frarn;:ois
Mitterrand
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BEGOÑA MOA

LIBERTADE PARA·OS : PRESOS~: AABIONALISTAS

- Os que suscrebelnos consideramos de xustlcia que sexon:· Omf!iStfadós os nacionalistas galegos qufj sofren prisión na codea de Vigo e mais na de Herrera de
la M~ncha, e sobreseídas~ causas que se siguen contra os que.se topan en libertad~ provisoria. A aplicación da Lei Antiterrorista oos detidos en setembro ae· 1gao,
alguns dos cals xa levan mals dun ano en prisión sen xuicio, tonsideramo-la contraria as libert~des mfnimos pois deixa na indefensión aos acusados-e fainos vitimas
dun proceso de intencións nunca comprobadas na práctica. Esixir11os q d~rogación de,lel tan represiva e cmtidemocrática e chamamos ao pobo galego a·solidaridade.
cos nacionalistas oue von ser xuzaados o 30 de ·md~o en Madr{d. ·· ... ·
.
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Xavter Abalo Costa, Xosé· AQt'8.1~ Hermo, Gulllenno Alfa ro,
Lucla~o ..Gµtn:ler,or;ts Pozos, Anxel Gulsande Coved.o:~ cai10s · . · Lols Rfos Paredes, Manuel Rlvas, Alfonso Rlvas Fraga, -MIPostor Alonso Paz, Francisco Xcivler Alonso Pérez, M~rfa Uxld. , Guifl(Jn.Rodrtguez_
,-Ramón Gqnz~lez Costas, GasparGonzóguel Rivera, Xosé Morfa Rivera Amoso, Anxo Rodrfguez, Ma- -.
Alonso santos, Xan car1os AIVarez, Marta Rosario :Arvorez
tez Femóo~~~,~ Lpls , Gonz~lez VOzquez, Lul~a GonzOiez Vóznuel Rodrlguez, Franc_
lsco·Rodrtguez Guerrelro, Celso RoctrfBlonco, Bautista Alvarez.Domfnguez, Xavter Alvarez Olarlaga,
quez, Xullo..J~onzOlez Vázquez, Bemardlno Graña,· Corme
gt,1ez FemOndez¡ Xosé· Rodrfguez Lourelra, Sebastlán RodrfPllar Allegue AQ~~, . Manuel Antelo, Valentfn Arfas Ló~,
Graña ~_D~, :~uardo GütlérreZ. Mósqueró, Felipe 1gleSlds -~ guez Plñeiro, Matllde Ródrfguez Romero, Francisco. RodrfFranclsco Arrlzádo, Fellsa Borrelro Mosquero, Xosé. Manu~1 · · Mosquera;..tQJS Iglesias RObade, Maria Asunción lllarrl, M9rguez SOnchez, Mari carme Rodrfguéz Tizón, Xosé _lois Rcidrf- ·
Belras Torrado, Xullo Belras Torrado, Xosé Belroa Carrelro,
.garita Ledo Andlón, Nicolás· López ClprlOn, Cldudto·.{ópéz . , · guez Ureña; SebastlOn Rodtfguez Véloso, Xan L. Rulz Glméf
Ca~os Bertolo ·.Losada; .Alber.ta ·Blanco casal, . Xosé". Blanco .· . · Garrido,.emtuo,.tópez P.érez, Mar.fo tópez Rico~ Ramón ~ ,
nez, XOsé M: Sónchez Choozo;,Cesáreo Sónchei 1gleslas, x~·
Rodrlguez, Xan Bouzada Femández, Antón Bouzas Alvarez, · pez..Sµevos, Alexandre-lópez Vilo, Xosé Loxo· Fa~r-O; Bemor:-.
sús Sónchez Mayobre,: Xan•Sllva .Frelr~ . Per:ifn Xelxo .Vallejo,·
Amella' Broullón Portela, Xosé caamaño; Darfo Xohan Cabodo Malí VOzq1,1ez, Xaqufn Marfn Formoso, Manuel Martfn
XOsé -Sobl'ino Mosteirfn,,Elvlra Souto.:Presedo; ·Alfredo Suárez
na, Xosé Morfa cacharrón, Lols ColvO Telxo, Anxel Cameselle
Garcfa, Begoñd Martfnez; Antón 'Ma'rtfnei Anelros, Xosé M.
Canal, Xosé L. S.,Yárez Cg[lal, Lols SuOrez Carreña, Xosé A.
Corbacho, Xosé campos, Xosé ' campos Martfnez, Miguel
Martfnez Escadlaza, Femando Martfnez Randulfe, Xosé Masa·
Suórez Laxe,_lsabél Suárez Llanos, Norberto Tabores Felxoo,
Campuzano Alvarez, Francisco Carballo Corballo, Ada CarVOzquez, Xullán Maure, Xurxo Medfn, -Morfa Luz Madroño,
Xosé A. Taboada, Ignacio Talbo, Manola Tato, Francisco Toballa!, Xo~. l 1. carrera Rodrfguez, Manuel Castlñelra, Silo
Domingo ~rlno Mejuto, Ellseo ·Mlguélez. Dlaz, Isabel Moa
rrente, Xullo T<;meS Couso, Francisco Trigo D.urón, MlsertcorCastro López, Corttie-:Cayetano. Navorro, Xosé Coello Coello,
Rodrfguez, Xosé Ma.rfa Montserrat Blasco, Ellsa Montañés fodio Trttl, Mariluz VqlenclQ, Ram9n Va!cOrcel Veg~, .Xaqurn del
Francisco.Qe>nstela Acasusc>i·D,Ovld Cortón Lometas, Manuel
xo, Docgjngo:Móntes, Xosé E.-,Monterq, OQ'!Jd.J~osqu.era, ~a.. . V.alle-:lnclán,· Emilio Vallo Felpeto, Vfctor Vaqueiro, Cof1cep- ·
.r.
Crespo,,GonzOlez/Concepclórl'·q,uces,: Xaqufn Dacosta Belfael ..MouzO;'.lago, Xosé Novós Plñelro,', Encamación Otero,
pión Vareta, Gloria Vázquez, ·xosé VOzquez Ramos, Xosé Vózras, En'lllla · Dorrl~.: _femOridez, ,~'ols Dléguez, Leónidas de
Lol~ Obelleíro Piñón, Xosé Paz Rodrfguet:PllOr·.~d$ Aldreu, _'qvet -~~!," MargarltGVQzquez V~ras, Concepción Ve loso To'-'- Cortos Atdartqz~ :Gustavo C>QC~po PQ.radelo, Braullo Dugo
Lois d~~la Peña casal, xosé L. Peña·Dfaz~' El,'-"a .P,éqúeñO'()t&-i
var, OOinlngo Verfjlnl; Deus, Xesús Vega Buxán, Mariano VI' - Tomado, Pe~ro. Duqu~- ROd~g"ilez, Lols Eire Dléguez, Xurxo
ro, XoS&. Morfa Perelra, Balblno Pérez BetfQs, ;Xesús· Péréz,
dal, Xosé.l. Vida! Lamo, Femando Vllano,va., Manuel Vllciriño
··1 • ·Escudero AQL!lrr~: ~é.m~o .~ti Rcidto, Marfa. lsollna ~rCosta/ Margarita Pérez Ma?ño, el.ara Pérez-.Gaitln, ~obertóSeco~ XOsé L. V!llamarfh, .Marra .Rosa VlUcirnarfn GonzOlez,
-..to; Luz Maria Fenióli(:tez Gárcfó, Xurxo,FemOndez,-Gonzólez,
Pére~ . ~rdo, carme Pérez ,Vilos, Alfonso ·f'exeguelro, Xon , Laureano Villonueva: COmesaña, Xosé lof~ ·V11tar, Xo~é L. VILázaro Fernónd&z lópez, Manuel M. Femóodez Telxelro,
Antón Pillado Siivoso, Césár.Ptntds Barbelto, Manuel F. Por10
llar Iglesias, Xosé L.Vlllaverde Vareta, Xuilo Vlllot, Casllda XII .
.evencto Ferrero -Rodríguez, ·Fernando Ferro Payero, Xoón Fl8-· Dlaz, Francisco Quinta ns ' Fort~s; Xosé L. ·aulñoá, Xosé RoAraúxo, Inés XII Araúxo, Manuel XordOn, Xo~é Xove Ferrelro.
rro, Xosé t Fontenla .Roorfguez,'Manueta Fragt.iela, Rdmona
mos, Antón R. Relxa, Xesús Reboreda, Guillermo Rlal, Xosé
_
.,

NON A L.El Af\JT.IT-E.RRQRISTA

·Garcia
FuentesArlas,AntónGárcfo,Antón-Gorcl~Caamaño,Emlllo
Crego, Amella 'Garcfa FernOndez, Lols Garcla Gómez; -· ·
Xos~ Garcfa·tapldo, Xah A. Garcfa ~ópez, Francisco Garcra

L~pez, ~.García Monteagudo, Matfas Garcfo Movllla, Fran-

cisco Garcla Otero, Xosé L. Garcla-Tejedor Pérez, Alfonso
.Garcfa Suórez, Xosé A. García SuOrez, Vfctor Guerrelro Pena,
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.Líbia -·, USA: /idilio .de tebras

.

.

.

.

tinadas a asesinar a Fidel
O pasado dia 10 do presente mes, a Administración norteamerkana decidia "boicotear'.'
Castro.
o petróleo libio. · A medicla coincidía coa visita de Gadafi a Austrur e foí .respostada. ·p or parte
· <leste coa firmeza que o' caracteriza e supón, indubidabelmente,-a contirtU:ac_ión do procesó"..iniciado
'hai ~empo polos EE.UU., ·que ·ten como .obxetiyo último o p~ocurar a desestabilización do actual - UNIQNISMO E
· réxime pro~esista _líbio. Proceso q~e, como. se r~.~·ordará, quedara interrumpido coa acusación .. ·ANT'l-IMPER IAL.ISMÓ
de que "terrqristas;. líbiós.(preteridían .·asesinar -ao president~ Reagan e óutros altos c·argos da Administración norteamericana;' (por certo, nunca ·probada e, iso si, ridiculiiada), . nas vísperas da _ ' "E evidente que a Administra-·dón Reagan q uere modificar 'O
"crise" polaca, .e que, ao nteu entender, obedece non só ao carácter progresista do que está .dotado
actual réxime libio, e, sobreto· . a Revolución do Al Fateh a nivel interno (que supón un "mao exemj>lo" para os pobos dos rexido, poñer ao seu frente a un
, mes reaccionários ou conservadores dos oµtros p~íses árabes e africans, segundo a estteita visión
persoaxe manexábel -como
da Casa Blanca), senon, e sobretodo, á: profunda eséncia- ~nti-imperialista e unionista ·desta, que se
outros da zona-, eircunstáncia
. contracíí de xei'to evidente co hexemonismo de Washi~gtOn e cos intentos <leste de controlar·
que
lle pe,r mitiria golpear a oupolítica, militar e de· forma directa tanto o Médió Oriente como o N<:>rde de Africa e o Med~terrá
.
·
·tros
países que manteñen unha
neo.
actuación independente, como
tas duas poténcias, e eritregá;;· do pais nengun tipo de oposi- · por exem plo Siria.
Resulta fácil descobrir a sición pra viabilizalo; ·ruptura
base·.ás multinacio.nais ·norteaniestra obsesión da AdminisO carácter unionista da Rede
relacións diplomaticas esitración Reagan, traducida · mericanas o petróleo surxido
volución do El Fateh quen no
xindo a retirada dos represendo seu chan a partir de 1960.
· na insistente búsqueda de· méconsciente de que as poténtantes líbios acr~ditados en
, dios pra eliminar ou siq uera
cias
occidentais
dividiron
As .causas cambiaron cando
Washington; plan para enfrenquebrantar o actual réxime lí- · en 1969 a revolución. liderada
á Nación Arabe para expoliala
tar nun conflito armado a
bio e ao seu líder Gadafi, se se
con maior facilidade, basa
por Gadafi puxo fin á corrupExipto
e Sudán contra ,Líbia,
se inserta a recente medida do
unha
boa parte da sua actuata monarquia que convertira
desbaratado
coa
morte
de
Saembargo . petroleiro no contexción
en
procurar a unidade dos
a Libia hun feudo das potéñdat; intentos de intimidación
to da tecente histori~, chea de
cias occidentais, e sustituiuila
através dunhas xigantescas macomplicacións, das relacións
pobos
árabes,
sustentada
por un rexime popular que
dos EE.UU. con Líbia.
"non
por
emires,
reis
ou sulmilitares
na
zoná,
.
ás
nobras
realizou prof,undas transfortáns,
.
senón
polas
masas
popuque
se
responc!e
co:
triple
tramacións _progresistas e· de~
tado
axudae
colaboración
lares"
e
o
indiscutíbel
carisma
RELACIONS POR INTERES,
mantelou as bases militares
entre Líbia, ·Iemeri d.o Sur
do seu líder Gadafi -que hoxe
E CONTRA OS INTERESES
alleas, entre as que se ·contaé
o centro aglutinador da
e Etiopia; agresión no Golfo
DOSOUTROS
ban a de Wheefo:s Field ( unha
maioriá
dos sect_ores progrede Syrta ( é'. ·dicer, nas suas ·
Non se crea que a actitude · das maiores bases d·os EE.UU.
sistas
árabes,
como antes o fomesmas auga$-terrltoriais) conen Afric~).
·
de. Washington cara este país
ra
Nasser-,
son
feitos que se
tra daus . -avións · ele recoñeci-·
árabe norteafricano foi sempre
Coa chegada de ·Rea'gan á
contradin ábertamente cos
mento líb'ios; que dá pé a unba
a de consideralo c-0mo "unha
Gasa Branca, os· feitos sucédos
deseos
divisionistas
extensa e importante acción
ámeaza directa e crecen te con- · , dense duri xeito vertixinoso,
·
EE.UU.
e
Israel,
empeñados
de·: sólidaridade' ·c ara a Jamahiprecedidos duriha descomunal
tra os intereses fund~entais·
en dividir ao -Mundo Arabe
riya porparte - d~ máis de 2'50
do mundo occidental", como · e absurda campaña . propagan~
para "reinar" nel... Non tole-r epresentantes de gobernos e
f~~ hoxe. Cando_ despdis de , . dístic~ :.co'<.! qu~. . . ft. ..AdIÍlinistir'\;.
"r~n ·estes, queante a perda da
organizacións ·- reuni~os . en
que . as Nacións .. Unidas )le . ción . norteamericana pretende
Cisxordánia, altos do Galán
Trípoli;-\preptrr¿¡ción de novas e da metade dé Xerusalén por
concederan a independéncia
inculca·r - á <)piniÓn · publica
aé-eións .co pretexto do "grupo
a ·este, e ·se instalara no poder
mundial a -falsa ciéncia d,e que
parte do mundo árabe, Lfbia
.de
terroristas _lfbio~ aparecidos
o - rei .'ldris l ', o acercamento . Libia: ·é, xunto .e oa URSS e Cúsiga
insistindo en que "as ma1
entre os dous países nunca foi
ha, un, dos centros· impwsor~s _ . rios ''EE.UU:' , ~aludido ao ·prÍnsas. árabes non deben permitir
._ tan grande e as rélacións ,e ntre · · do "terrorismo iiitemació- . cipio; · _ conminaCión · aos
que se retroceda no camiño xa
e.specialistas · ~orteaníerica.no's
. ambos' . tan "froiUr'eras. Espenal". Intentaba·, '.d~ste xeito,
andado", en que "os povos
cialme.rtte,. desde ' a f.ir-ma dos .xustificar a sua tenebrosa ac- ·· ocupados en e;xplo~cións peárabes deben de continuar a
tratados . de . 1953: e 1954
tuación: posterior: a CIA. ela- . trolíferas líbias,, para · que
sua loita revolucionária para
a~andoen .este pafs; embargo
através dos que se supeditaba _ hora un plan -de d..errocamento
salvar todos os obstáculos que
petrolífero... Todo un rosário
a soberanía ·real de Lfbia aos . e. asesinato de Gadafi (revese atopen no camiño da unidesínios da Gran·Bretaña e dos Jado por . meios de com.unicade actuacións, ~ simil~r. ªº que
clade árabe".
precede u . ao intento de inpróprios EE.UU., · convertíase
ciÓn dos ·EE.UU. en 1981)·,
tervención armada .na ·Baía de
A actitude anti-imperialista
o seu território en portavións
que fraéasa estrepito8amente
do ~ovo líbio e da Jam~hiriya,
e base militar perm·a nente despor non encontrar no interior . Cochinos e ás operacións des-
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tendente a reprimir aos movimentos de liberación nacional
~n todas ' as parte·s... Non ve
con bons ollas Wash~ngton que
Lfbia axude econo'micarriente
a Nicarágua cando ,el está inten~ando desestabilizala; que
apoie ao Frente Polisário, ..cando el intenta, indirectamente
combatilo; que apoie a~
Frente de Liberación de
Omán, cando-el se está valendo do títere sultán·Qabus para
dispoñer neste país de várias
bases militares; que colaboure
na descolonización do Chad
cando el e outras poténcia~
. pretenden manter o status
neocolonial deste país; ou, en
fin, que estea disposto a convertirse nun centro de resisténcia internacional contra o
colonialismo, o imperialismo
o neocolonialismo e o sionis:
mo, cando estes sistemas forman parte ín trinseca da sua
eséncia e actuación.
Neste momento, cando de
novo parecen alzarse tanto o
griterio anti-líbio, como unha
nova campaña destinada a
desprestixiar e atacar a este
país, a solidaridade co seu
pavo e institucións debe ser
a pauta que marque calquer
actitude progresista.
A. RUAS
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O porqué·da má campaija
·do .Compostela

Cró~ca
~

deportiva

~

...

~

; '

¿Vostedes poden comprender cómo un equipo que a temporáda pása<;Ia foi a reve1ació~,_ tanto
por clasificacién como por bon xogo, nesta temporada estea ao borde do descenso, µón gañe Q.en
no sen campo e, para colmo, o fútbol q·ue practica sexa un desastre? ¿Pódese crer, isto con~ando
cos mesmos homes, que, en boa lóxica e dada a sua edade, este :;ino tiñan que dar moito máis rendiniento ao estar máis experim'e ntados? ¿Esquéceríaselles de xogar?
..
.
· ' ¿Qué é o que lle pasa ao Compostela, xa que deste clube se trata?
o feito non ten ~oita explicación, aínda ·que se cadra os rumores que corren por Santiago e que
para moitos teñen bastai:ite cré~ito, poden dar a clave da desastro.sa temporada do clube santiagués.
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o
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~

·A .pesca do salmón

l

"No Compostela existe un·
intermediário que lle cobra aos
xogadores . se queren xogar; o
précio ven senda ~~nh~s~ cincuenta mil pesetas , d1xeronnos un dia sen que saíramos
do noso asombro. ·
Si o rumor esta ha na rua,
'
cónfirmándoo
fon tes regUlar- ·
mente ben informadas neste
tema.
E máis, dixéronnos que se
trataba dun antigo xogador do
Ferrol. Nós irnos gardarnos o
nome, dado que a notícia non
a podemos -probar, aínda que
si irnos dicer que empeza por
M.
O noso comunicante tamén
nos afirmou que quen puido
probar a notícia foi o presidente da S.D. Compostela pero que · non quixo, xa que un
dos xogadores, que leva .tempo sen- alinearse, e ao que lle
fo ron coa pro posta (se pagaba
cincuenta mil pesetas xogaba)
e o capitán foron f alar coa máxima autoridade do clube e lle
·espuxeron a cuestión. O xogador ia aceitar e a ver se era verdade que xogaba.
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_ No~tro tempo .abundaban tanto-os salmóns en Galiza que·_
os ribeiráns dos nósos tios éstaban xa cansos de comelo.
. Có.ntase como ané~dota ·a dlins·. traballadores drin mosteÍro a carón do Eo que entre as suas reivin~icacións laborais
.tiñan a de "que non ./les podian dar de comer salmón máis
· . qu~ unhavez cada semana~'.
· ·
Tan".estr-aña reivindicación vista desde a óptica de hoX;e,
ven dada pola ·gran cantidade de 'Salmóns que se collian nas
pesqueirias; dúcias e dúcias de quilos, que -nón ~ó ehegaban
para . comer en t.oda a temporada, senón que tamén ·s~ afumaban e se deixaban para comer todo o ano. Os monxes· en
pesq ueU:ias eran uns. ~estres.
·
Agora as cousas cambiáron· moito. A contaminación por
un lado e, sobre todo, os -encoros, fixeron que esta espécie,
hoxe tan apreciada, estea a extinguirse.
Hoxe, sacando o Eo, só o Ulla, Lérez, Sor e Masma foñen
salnlóns, pero nu.n ha cantid~de ínfima.
·
Este ano o"período_hábil para a pesca do-. sahrión abarca .
desde o primeiro domingo·de marzo até o segundo domingo
de xullo,. -a mbas da~as inclusive.

rias e antidemocráticas que '8e
tomaron sen a anuéncia e o coñecimento dos mesmos".

Ap·a rtir do catorce de xullo todos os cotos de salmón se- ~
guirá;n funcionando como cotos troiteiros até o trintá e un
de agosto, agás ~~s províncias da Coruña e. Lugo que se prorrog3:rá ad~ de veda até o 15 de setembro.

misión inmediata da Sr. CaPara a p·esca da troita_nos Cotos dé Salmón de Galiz~ que-rreter<;> ", nomeaip.ent~:l que os
da
proibido uso de cebo natural, ag~s do "pescn.rdo" ·o ·a
clubes en folga non e.stán dis"bermellina
''.
postos a aceitar, e a "reposi~
Toma asi unha -nova anda· ·uillía 1ma mostra da "ábandáncia" de salmón que existen
ción inmediata do Sr. · Benegadura o enfrentamento dos clu_
agora
nos nosasríos 2pód~na dar as limit~cións de capturás.si'', asi como_a "dtmisión in- .
bes de Santiago coa. Federamediata da totali(l,ade da XunVexamos·:
ción Gallega de Fútbol co cese
-..
A resposta do presidente foi
ta de Goberno da Territoáal
-Autorízase só a captura dun salmón diário p~or cada pesde Benegasi, o Delegado Coque "bastantes problemas tide Fútbpl Afeizoado, pal.a sua
_cador que usufrute o _c oto, hai que dicer que fóra don conto
marcal, como escaparate pero
ñan xa ". Asi, a cousa quedo u
actitude desconsiderada e '(J.n:.. · 1
é difícil, p9r non dicer imposfbel que se poida pescar algo.
poñéndose eri ·c uestión ·realno ár.
tidemocrática con respecto aos
Se son dous ou tres os pescadores que,'actuan en grupo-, pomente, aínda que sexa no subclubes da delegación ·comarcal
Falan tamén os rumores
derán pescar o cupo de dous ou tres sabnóns; -_lndistintamenconsciente, a maneira que tede Santiago ''.
santiagueses de que logo hou- te.
·
·
iien de funcionar as federaSe ben estes clubes abogan .
bo un careo entre os xogadocións de fútbol, onde segue a
, Cada permis~ individúa! .para a pesca do salmón dará.- dipola eleición do ·delegado cores e o entrenador Xosé, e que
mandar a democrácia, sen que
reito,
'tamén, á captura de 15 troitas somo máximó, cando
marcal, o certo é,. que ~os estadesde aquel dia a posición desos próprios xogadores, nen tan
estea
autorizada
a ~ua pesca.
tutos da Federación de. Fútbol
te home traballador e gran
siquera os clubes, poidan me. Total, máis ori menos como antes, cando as xentes da bei- .
contémplanse estes. cargos coprofesional, cambiou bastante.
ter baza no funcionamento
·
ra
do Miño, · d~ Eo, do Íór, Ulla ... de todos os rios -gal~gos·
mo
de
confiqnza~
polo
que
son
. Dise que 'vai aos entrenamenneste
ente
·
que
máis
parece
·
que
jan ao inar, pescaban salmóns a eito, moitas veces, como .
nomeados
p
olo·
presidente
da
tos fastiado e algunhas cousas
unha
"máquina
tragaperras"
·
unha
forma de .subsistir, igual que a agricultura ou a gandaTerritorial. Asi, aínda que lles
peores que non podemos crer.
que
outra
cousa,
xa
que
colle
-ria.
asiste toda a razón aos -·clubes
Tamén se di que trasnoita e
os cartos e non se sabe · para / santiagueses, o,. quiZ __ da .cuesque se lle pode ver xa entrado
., Daquelas .no-n. babia~eontaminació~ nen o:utro.S enco.i;os ....;.
onde van.
tión está nos estatut~s da .Fe~ 9 dia nalguns lugares dos arreque os ·natlifais. A.gorr esas grandes~ represas itrip.osibili'tán ~<
deración que hai que cambiar
dores da Capital.
O motivo desta folga, como
subida dos salmóns rio , arriba. A lexislación especifica que· · ·
d unha vez por todas"' Est~ po: , ~ hai :,.qll;ej1or esca41(s__P.íi'r~ _ qu~..¡~oidan ·~ubir. Pero non se fai e, N
xa dixemos, é cese de Bene> Parece difícil de crer, pero
; os rumores cada vez son máis gasi como delegado coma:r:cal, de ser un paso, pe'r({ Íl.6h :pa·~
aínda que as fixeran, ou alguriha que '(eñen feito~ n_Qn serven t
den quedarse aí .· nas · suas rei.· intensos neste senso.
do que x~ se informou nestas
para nada ,i a que: os · salmó ns non poden subir . .Cento cin- ~
vindicacións,
·
senón
que
teñenpáxinas.
cuenta e tres metros co·m o ten a presa de Belesar;--por p~>r un . , ¿Será isto certo e a causa da
que
ir
contra
os
pr~prios
prin.
exempl!l,
son moitos metros aín.d a que sexa en escatla.
má ni archa do Compostela?
Est~s clubes cotisideran que .cípios fed-~rativos. Moverse só
- Ainda_é bon que· no Eo non lles dera por facer:destes en.Non estamos en condicións
dito · cese produciuse "de forporque saquen ou poñan a un
de afirmar nen negar nada, só _ ma arbitrária,- toda. vez que a
coós. Hai quen afirma que foi unha orde dó "Caudillo" que ·
.home, por válido e t~abalador
liecollemos os rumores, alguns
lles '~acotou" éste rio ás empresas hidroeléctricas. Senón nen ,- -decisión ~ é competéncia exclu-.
que sexa, como o Sr. Benegasi,
este rio teria hoxe salmóns.
·
·
:; ~e fontes ben enteradqs pró.xisi va dos clubes qu~ · o elexirdn · non vale para 'nada se ·n_on · se
~as ao equipo.
democraticamente ". ·
,
Por o.otra banda, por moito que se dixera daquelas o "xechega até o fondo da cuestión.
Íleral" non Hes facia moito mal. O único asu.~talos con toda
O que pasa é que despois nas
·,
Outro dos pontos é a ."ima. tropa· de - xe~te que levaba tras_dél. Os q·ue ian dianfo ~ran
,.FOLGA DOS CLUBES
a~ambleas ninguén-di nada.
_posición unilateral_ por parte
· DA LIGA DO SAR
os que , sementaban salmóns oe piscifacforia, mellor dito,
da Xunta da Federación TerriHai que dicer por ·último,
amarrábanos,
para que despois picasen.
torial d.o novo delegado, Anto- asimesmo, _que os dez clubes
O oitehta por cerito dos clunio Ca.rretero, cóntravindo os . que :estaban en contra do pago
Asi se formou outra lenda sobre as "pesqueirias". Algun
. be~ de S~ntiago ·e comarca fo· pri~c{pios -cónstitucionais".
dia
só van quedar estas lendas, e as fotos de salmóns, xa que
da mutualidade
non van á fol, ron á folga o dia trece xa que
...
.
o
gue
un dia foi peix;e de subsisténcia hoxe e· de luxo e maga.
se consideran "gravemente daPolo dito anteriormente~ os
ñá
desaparecerá.
·
fiados pofas decisións arbitráclubes en folga piden ''a ,diPUCHEIRO
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Se festas e feÍras hai Galiia adiante, as máis delas htventos:comerciaiª e forísÍiéos para coñécimento du·n ' POVO, 'a ntes que para desenrolo económico -da indústria OU agricultura galega: OU como
recuperación de tradidóns, a Feira da Cabf!.Za que cada 25 de marzo se celebra en ~o~tevedra: é un .
· exemplo do bon facer 1for reGuperar.o tempo-perdído, da .man dos amigos dii Ct!,ltura,' ~·' : .
. Polo que se puido averiguar en canto ás orixes -da feira, podemos dicer que nace pola_necesidade de almacenaxe de líquidos de .uso doméstico como ó. viño, aéeite ou a)lga, pola sÚa. condición de
material que illa ben termicamente e tamén. polo _poder de conservación.-Co avarwe d~s técnicas,
foi caíndo en desuso aínda que o séu emprego é habitual nalg.uñhas parróqqias, no meio rural.
. . Outro dos usos' que a tradición asigna ás cabazas é , o das chanzas dos estudántes, que as en-/
chian de auga e Iogo as estoupaban nas cac~olas dos compa.µell:.os. Rn fin, a sua utilidade é plural,
chegando a empregarse como flotadores polos nosos abós e páis. nas vilas mariñeiras para' ir aos ba- ·
ños e tanién como compañeira dos pelegrins xacobeos.
_
Agora o seo .uso está restrirtxido á oración e, en menor medida, á ·conserváció.µ do viño'.
A conformación final e · artesana da cabáza van d~termiñada polo ,proceso: unha vez vaciado .
o seu interior, énchese de viño e procédese a coceF-''O'COntido 'da cabaz;a, peles interiores. Logo fica
p,endurando na cociña e ' afúmase para darlle a dureza neces4ria e remat~ o p~oceso. ar:tesanal do
chamamento aforo da cabaza.
- .
'
._ - .
- .
Asi pois, o 25 de marzo .hai unha 'cita na .ponte-vedtesa Praza da Verdura para ~ero pulo que
.
esta Feira da Cabaza está alevar. ·
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Como se pode comprobar ollando este documento gráfico,
conquerido polo no so arriscado fotógrafo, hai quen se quere
mollar e quen non, a alguén hastra parece que lle da gosto
, q~e chova.
Por certo, a que o vé todo tan mouro e que se revita para
que non se lle véxa a cara, non é que teña ve115oña por
,
aquelo de ique dirán os meus fillos! ttn realidade está tentando
demostrar as suas cualidades éomo modelo profesional;
e asi se esplica o feito de que se poñd de costas,
'
l<;>go outra volta de frente e asz~ ...
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Polo Burato da ..port~ de,ste que, ahí onde ó .t,e~en non
é nin mais nin menos que. _u-n balleiro de IBSA, xa·se podf!n
vostedes maxinar o qu~ entra :.: ·
·
'
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Semana da .ClJ/tura ·galegai?n Madrid···
Como un paso máis no seu
proceso de fusión, as _agrupacións culturais Lóstrego e Irmaridade Galega, organizaron·a "Se-mán da Cultura Galega en . Madrid". bo oito ao trece· de 'marzo tiveron lugar nos· locais do"Clube de A.migos da Unesco"
de Madrid (CAUM), que pretenderon .ser un refle.Xo da ac'tiv~
dade que veñen desenrolando estás agrupacións.
peu comezo a i;emana cunha
conferéncia do pintor Réimundo Patiño, presidente de I~mandade
Galegá., pres~ntada por · Manuel
Busto ; Patiño centrou a sua exposición nos pintores da Xeneración Nós e, do Seminário de. Estudos Galegos, Castelao, Souto,
Maisde, Colmeiro, Seoane, Laxeiro, Díaz Pardo, etc., ou, corno el dixo, "do peri'odo clásico
nun senso anticlásico ".
O acto político da semana
consistiu nu~ha conferéncia de
Cláudio López Garrido, diputado no Parlamento Galego pola
Coalición Bloque-PSq, que tivo
lugar o martes, dia. nove. Na sua
intervención, López· Garrido, logo de comezar cuestionando a "decepción diante ffos resultados" e de considerar que o "na, cionalifmo, as [orzas galegas, aumentaron. nun dez por centq o
número dos seus votos, mentras
q~e a dereita perdeu trinta mil",
entrou no tema que, como despois. se vería no colóqüio, sucitaba máis interés no auditório, a
unidade do nacíonalismo, "hai
diferén cias ideolóxicas no que se
·defende cada día" aludindo ás
posturas con respecto á OTAN e
máis á CEE e á autonomia, a{nda
que as forzas nacíonaJ.istas poden

_ chegar a un entendirríento. tiº
d'ebate. que se su-scjtou despois
de remat3,da esta confer_éncra in. terviu o coñecido loitador .anti~
franq~ista San Portela. .·
.
. . Ao día seguint:"e, foi presenta- .
da por primeira vez. en Madrid a
Asoéiación ' Galega . ~da Língtia
(AGA,L). Isaac Alonso Estravís,
coñecido . t:raballador da, cultura
galega en Ma<jrid, presentou· ·a
· A. Gil. Hernández, membro. fun.:·
dador de AGAL e autor dunha
serie de artículos en A NOSA
TERRA onde expresa,' a sua postura de . cara á normativización
do Galego . .Fix·~. ·Gil Hernández,
unha pequena intrc:>dución á história da Asociación á que- defendeu como "un intento de órJ.ranización dos 'galegos non oftcialistas na cuestión da rio.rmativización. da lt'ngua", ,pasando de ser
unha asociación de profesore~ de·
galego a unha asociación aberta .
que pretéridc constituirse . en
continuadora das Irmandades da
Fala. Afirmou nesta ·interven·ción, que a s pr~sentacións desta
asociación qúe están. a realizar
por 'toda Galiza, están a despi!rtar máis interés do que ágardaban.
O xoves, Lósttego e ~áis
mándade presentaron un recital
do cantante Xan _Ramudo que
contribuiQ a darlle a esta semana
cultural un tono · un pouco meos sério e afiado, acompañados
por músicos galegos afeizoados e _
residentes en ·Madrid.
O cine -galego tamén foi dado
a coñecer e foron proxectados os ·
cortos Fendetestas,.. Os Oleiros, ·
_unha reportaxe sobor da f~ira de
Ribadávía e da Romaria da Pene.da, presentado, este último, po.lo

¡;_

I EnconJro Nacionar da Língua
O sábado dia 13 tivo lugar en
Santiago, nos locais da Faculd4de de Ciénccias Económicas o
1 Encentro Nacional da Língua.
O acto foi convocado pola Asociación Soócio-pedagóxica Galega· e participaron partidos políticos, meios · de comunicación
galegos, ademai~, claro, de colee- .
tivos · pedagóxicos e asociacións
culturais. ·.
Abriu o acto 6 presidente da
AS-PG Santiago Esteban para logo pasar·_ a facerse unha exposi- ·
ción da sua sit,uación por parte
· de diversos mestres represalia~

dos por. impartir as clases en
galego . .Intervindo, entre outros
ensinantes de Camota, Malpica,
,Vilagarcia, Agualada...
Seguidame~te, os . partidos
políticos Unión do Povo Galego
(UPG) Partido Socialista. Gal~
go (PSG), Partido Galeguista
(PG), Esqµerda Galega (EG_) e
Movimento Co.m.unista (MC).;· as
. entidades Gulturais. ADEGA,
·Asociación de Escritores . en
Lí~gua Galega, ... Asociaci~n de
Amizade Galiza~'Portug~l mostra-.
ron () 'seu apoio á campa~a de . .
fo ita contra a·. represión lingüís-

seu autor.

Piden · =u n· ~oriserVatóri(Y
a~ . mUsica para Viveiro
-"

Deu -remate a . semana . cunna·
xornadá. de ainhiente .f~stivo "en
homénaxe á Xosé Ramón ·Fer~
~
nández O~e~, "Ben-Cho-Shey'',
na -que .actuaron os grupos de -~ .
g~itas ~ de. b~ile ·de Irmandadé e_
. ín_ái.s do Lóstrego asi como o gru- :
po de teatro e mais o ·-recén es'
trenado ~oro de.Sta última agru-

A prin.~·Ípios do . mes pasado comez~ba a tomár corpo en Vive~ro ..

unbá pol~mica qué ten éomo cenir.o a proposta ~un viciño .' ·
da v_i].a 1:;.guesá préo~upado polos tel\Ías ~elacioqados coa_cuJt~ta- .
·musical; está p.ropos~ '~on é ·oµtra que a'~a criació~ dun c.onsenm:~ório .
d.e música que Satisfaga a deman4a que ni vila hai des te tipo -· ..
de formación · e~que sirv~i"de-alternativa ao pre~ário funclo~ament..'?·
dá E_scola de Musica q~e xa ten Viveiro e da que o firmanre dest~ _
artigo -di <Júe ~oµ, tén "Nen tizas,.nen pizarras, nen papel
· ·· ,
pautado, nen_gpma_e" pegam~n~o .. :·: ~·
·.
Á polemiCa á que nos rderimos comeiou cando· o. autor- " ..
paciÓ~.
· do artícu!c} que aquí escohnanios publicou nos periódicos m~is
lidos da comarca unha éarci ría."que r.eivindicªba a ~imción d.o ::
DUAS A(;Ru'PA_C)OÑS
ínenrado
c~ntro de ensillo ·musical; a te,sposta. non se fix.o agardar
CULÍURAIS. EN
e
co'!nezaron
a aparecer na'pf ensa local ·e niáis na provirtdal_, .- ~
PROCESO DE FUSIQN
injormac~óns, -ea_defenderse posÍ:u.ras que desmentian· a ex'isténéia . · A celebración. dos actos reseel-; tal necesidade; .t~rxiversando a· realJdade, ªº ·entender
ñacÍos non reP,resen_tan senófl.· a
'do vivariense ·qiíe firma es~ a~.ticulo_"de opinión.
.
posta en práctica das ideas que A con~estación (un tra.f:>allo d.e cinco folios), que fü~.s foi envia~ . __ · ·
· sobor da necesidade da fusión, ,,
por este foi.silenciada, e µos·-periódiCos de ~ugo no.n sevoltou . ~ '.:·
viñan med.rando-, tantó ·nunha,
- f~iarJa -~av.or ~a instala_ción ~n :\'~veU:.<>,dun conservató~io de ~~~~é~.
cómo _noufra a~rupación. E>e~de
_ E_n vista disto, qu~n firmá o que a continuá:c:_ión s~ expón, enviou.
o mes de marzo, as d~as _agrupa
a·A NOSA T~R.RA.m,1tro traballo que-inclue a explícación de.todo
cións cúlturais -gálegas en Madrid -~
o p~~eso que vimos.de lles· cpntar e qué el enmarca nó conte}!.:(o · ·
habitan o mesmo local é•está xa
da si,tuación cultural dá vila e máis dos intereses:que sé ·
convocada a p~imeira- :Xunci ~
.moven arred~r dela. . ·
· ··
·
ta de sócio~. - ·
.
·
Cópient~rei· corno. lles _· l~c-e o cabefo ás autoridade~, mu~cipais
Nas duá.s asociacións éoincídese na import~nci~ · que , es~ fusión pode _ter para -a cúltura ga- ·
lega -en Madrid xa - que·:. pode
aportar, a posID.ilidade -de óbter
un ha ~ preséncia , nofabelmentC:·
maior entre a emigració.n galega
naquela cidade ~ñtre -a.' que parece gu<; se observa un certo reilusionamento do traballo cultural; "agardamas que se solucionará11 doadamerzte os pequenos'
problem.as que poderan surxir"
dicia · no transcurso da Semana
Cultural . que acabamos de comentar, un memoro da.Dírecti~a
de "Lóstrego". · '

viv~irens~S:

r

_

_

. ·-

~~

'

·.

A Escol_a Munícipal ,~de_ Músicá e ..a Ba~da--?e Viveiro, que.hoxe por
_hoxe, R.ª~an por ser-as inStitucións culturais máis injpo.rtantes e, apesar
de t-Odo~ máis notórias ~on que conta este inunicí pio, non rcceb~ro.n
· no ano ~1 ·nen peset_a .. ." Iso si,· cand_o haxa que celebrar alguñha trangallada co_mo ~ .Dia .da.·' Constitució~ ~ tenta:rase -: botar man dela ...
. e isto ten uri nome: opo_r.tunismo. A ese ataque á, intelixénciá humana
. e Cultura que ' chaman "Centro, Social de Vivero".e :o utras vece.s con
-riláis descaro irída c"Cá5a de .la Cultura:", foroplle concedidas no mesmo · ano , 200.000 pesetas! ! ·para que chégado o._.Na.dal, e isto _é· uñ
exemplo, poiaamos ollar nese Íiltimo fenómeno anticultural _que dc::ron .
en chamar "11 Cértamen de Villancicos Ciudad de Vivero", alguns <los
. ·seas -ben podres froitós. Froitos que, por outra banda, abstéñ_ome
comentar porque por ,aqui por Viveiro algun atravesadiñq tamén hai
e eli xa (efto a vi.d a abo_nd.o cornP.licada ... non. sei se se me entencle:.. .
· Se ~o antedito unimos feítos ecomo o -de á "mayoría municipal
deinocr~tica" . . - en Viveiro, yÜa. sé!Ilpre vañgardista . _e n. todo, esta
"mayoría" xa é natural desde sempre- non lle saiu dos fuciños apoiar_
· o "Prémio de. Novela Blanco-Amor;' a ás asocfacións cu.lturai.~, incum- P.RIFON
pri.· rio, rachando e fundihdo _<l.este xeito un acordo ~unáni;111e• anterior,
podemos Jac(!rmo( unha , lixeira idea. de co:mo alenta ~ult~ralmente
ti ca.
o Excm:o . . de·· cales son as suas tendéncias_neste sentido: _apoia especApoiaron tamén esta campaña
tacularmente · todo alarde de foldoriSmo, · que n<;m foldore ;-alienante
os sindicatos UTEG-INTG e
e eolonizaaor -(o "Centro· Sociá:l"; á '' Mostra", a viaxe du.n grupo de .
SGTE así ~orno á· Asamble¡
-danzas a . Música ou por aí eml;>ai.Xo con ~ertos ediles i!icluidos~ ; ~
.Nácional de Ehsinantes de Gali~
esmaga, siJéncia ou · simp~en:?-ei:i.te Gl~íxa _sumir.se na ~iséri!i , t(~do o
za, colectivós" pedagóxicos e as
_aut<:;nticamente popular e cultural (a~ iniciativa da reiyind!cadón do
revistas A NOS.A. TE~RA, O ENCbnservátório, a Escola .Murp.cipal de Música e a _Banda, a . Bibl,~oteca,
SINO, O TEMPO E O·· MODO,
agr~paciói\. cultural Sem~nteiri, etc.ét~ra} .. . :
'
ettétera.
·
~
· ·.só . ~nha pontuafüációh máis _,a este respecto: có:'l ~esás 200.000
· P~la tarde encetouse o debate
pesetas malgastadas· en . anti-ciiltu~a, empregadas na montaxe do
·sobre ~s proposta~ .de lei feitas ·
Conservatório, este estaria hoxe en m!lrcha.
'
ao· Parlamento- Galego sobre- a
· Mais :nen todo o . .mórto ~ Axunta~ento·, nen todo o Axunta-rriennormalizaCión d_a língua galega
-t¿- ao m~rto; que un par de ·e~~pcións tarnén hai. E ·digo que non
por parte do Blo~q~e-:PSG defenodo ·o morto ao Axunt~mento · porque r_~sulta que en Viveiro "la muy _
deu a ·proposta éfe lei o Diputado
todo" -cha~yinista de_sqe logo-, ternos un persoal que semella durCláudío López ~ai:ido e · por
rriír un sono secular insuperábel..:; quéro dicer que non se entera
parte de Esq~erd~ Galega o ensi- .
e ·até ás ·veees ~mete o· zoco (válga a vulgarl.dade) co.mo uitimamente
nante Antón Costa.
·
coa polémica do Conservatórioi tlic.;indó cousas como : "El Conservató,; .u 'act~r~matou co rr colóq~ório no se debe poner porq·u e Vivero-es mµ.y pequeño" ,' "El que quiera .
. discusión qestas . pro postas pre- ·
estudiar . música que se var,a fuera · ~qmo hice yon. Pequeno, sí, o _
sentadas· polos grupd.s ·políticos.
·_·_ cerebro do primeiro -charlp.táp.; grai:ide ~ troleira a bo~a do .segundo,
mais como. di o refrán "ó falar non ten_cancelas",
~enón que llo
pr~gunten ª · "'El Progreso'-' .que a bocazas e badueiro non ha:i quen .
lle ·gañe. Semellante a :. esa autoridade muniópal que· cand~ leu ou·. ·
oúviu falar ·da rneu primeir9 artículo-. sobre o tema non tivo maior ocu·
rréncia e i~spiración q~e para ~xclama:r :"Está"Ioco".
- E non .quixer,a rematar este_artículo sen_voltar a citar as palabras
· d~ in~sicóÍogo Eduardo Storni: . ·. ,
· ,
.
·
.
- · "Mehtras o art;e e a cultura sigaQ a , ser priviléxio de minorias económkas ou políticas, mentras millóns de seres non teñan nin ideia. do
nome de Beethovén, podemos e~kr .segur_os qiie o drama da evo.
lución non rematou" (1). .
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Despois de mo.itos problemas
de toda sorte, Chapo ("Os páxaros morre~ no aire" -· 1977-78)
consiguen · mohtar e sonorizar
"Eu, o tolo", que.· tiña, rodada
desde o 78 (en Forcarei, Marin;
Ponte · ~aldelas, Pontev~dra,
Vigo,, Rubillón, Esteiro, Santiago, Muros, ruínas de Altamira
Pazo do Armental;. e con actores
non profesionais) eque estrenou
o dia 12 no Auditório do Axuntamento de Vigo.

cineasta, que ten que estar á espera da rec_?perar os cartos pa~a;__ .
facer cópias da película ou para
rodar novqs proxectos. A inexis_téncia
canles. éficaces de distrib1:1ción . e exibición .completa
o triste panorama do cine galega.

de

e

Compre suliñar ao f eito do esdunha película galega, o
que n~ri acontece, .desgraciadamente nen todos. os meses, nen
·siquera todos os anos', Esto é .u n
feíto positivo. Tamén di moito
das condicións nas que se trab_alla neste país, a c.i rcunstáncia de
ter que agardaF-máis de tres anos
para. por a película en situadón
de ollarse . . As poucas películas
gaieg~s surxen de iniciativas privadas, cáseque sempre p.ersoais
e ruinosas para ·a economia. do·

Chi1:no, ao rodar en Super-8
mm.; dunha banda reduce
custos, e doutra . posibilita a
exibición · 'en moitos máis locais,. o d.e~ais xa non lle compre facelo a el. · Sen embargo
témome que ~on . terá máis remédio que se~l,l'ir coa efCibición
persoal da sua película, como__.se .
esta "fora u~ nene?, que ten que :ir
co pai polo mundo aéli~nt~:o:. t· ·

tr~no

e

"E~,' . ó tofo" tonta a história .
do "EÚ" .desde nen~ até . chégar ·
' a 'ser . noemado presidente'. do .'
. Go.berno. Hai .un itinerá:tio vital . que é ttfi pretdcto .para amosar
situacións, · expór · q::m'c eltos · e
tentar · de. añalizar · · ~hha ré~li:

· dade. A traxectória lineal e realista . ráchase· para ,dar . entrada
· á pantasü1· e mais o simbolismo
(a bi.c ideta que fala, tenrura dos
obxectos - abandoado~ cara o
'. ~goismo cego das personás; a festa no Raz~ cos p.e rsoaxes que son.
representación_ ~,e jns~itucións ou
colectivos -a Igrexa, o Povo,
a Dereita, ·a Esqµerda, Centro,
a Burguesía; etc,), nunha mistura
moi ·perigosa q{i~ tenta de s~lvar
humor e o distanciamento (o director participante como tal na ;
rodaxe da festa). Esta longa se- ·
cuéncia que se quere esperpén- ·.
ti ca ten o :....Seu precedente na secuénéia. d.o - Cainpo5ª,nto-Parla- .
mento de' "Os páxaios morren
no aire", afoda que. con menos
garra e apaixoamento. · Aqui,
qui~ais pór tentar de meter
máis cousas, vól~ase pintalga·d a
e sendo roáis cóntida que aquela
resulta máis- incríbel.
~r

1

só
o

tá

... .

un . guión maIS elaborado (hai
diálogos que dificilmente son
crÍbeis, frases pouco realistas
polo sentenciosas) e unha
- meirande axilidade expresiva (se
non lembro _ mal, só hai unha
elip~e en toda, a pelícu!a;· os travellings . cáseque non . existen_ e.
hai unha auséncia total de primeiros planos) que acadara mais
'expresividade e un ritmo cinematográfico máis variado. Cor:i
todo, hai esceas moi ben resoltas (o accidente da caída da bicicleta) e un tono xeral moi digno que amosan un saber contar .
· . unha histqria- con moi poucos
meios ( uriha sóia cámara de ro-daxe durante cáseque toda a pelícufa). Os actores están ben movidos e compre suliñar a grande
calidade do sonido tal e como
se ,proxectou a película no Au_ditorio .

'

A película é totalmente falada
en galego (agás unhas pequenas

· frases en castelán do Inxenieiro)
e se- ben 'isto correspondería a
unha situación moi anceiada de
hormalización da nosa língua,
non resulta realista hoxe en dia.
cCánto tempo terá que agardar Chano, ou calquer outro,
para facer unha nova película
que permita decir, xa non hai
un cine galego, senón películas
galegas? cCómo e cándo se proxectará "Eu, o tolo" noutros
povos, cidades ou vilas? Ternos
que concienciarnos todoi .que
se é difícil manter algo vivo,
moito máis é parilo, e 0 cine
galega, arelado por alguns, aínda non se enxendrou. Hai francotiradores, como Chano, que
se arriScan e a nós compre que
~on sexa debalde. Cos pequenos
' erros e coas suas limitacións,
ternos que dar as grácias a Chano xa que fixo unha película
galega.
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... ya- eres_ µn .:enemigo de, la ·
~no. E vaise ánda_bdo·. pola noconstitución; · narra ·a . histó.ria
. vela :.....írónica e tris~e- ·nun mundun mestre q-ue ~ ' d~clarad0
do que '(se non fora 'porque é
-mediante os decretos, c.ontra os ,
certo) parecería-nos kafkiano,.o
. r~dicái~ d(t~49·s: pólÓ goljer~'c:> ~~; . ·, __ · ..~Únd·o de O ;proce~o •. como' din
, cialdémo.cFaU{.no:-.p_oder~ ·aemÍ~ . . .) o~ .cditores.J\s reuniÓJt-S pa,rá l@i-·
X·ESÜS .GüNZALEZ GOMEZ":_
posturas
' gó da 'constittídón dá: República ·:- <.ta:r~•.COntra O decreto,
Ed. Mo·n~e~ln?~~ Ba_rcelon·a. ,1982. .' ·
Federal. Alerriána. ·o .méstre pro- -~.,, _... dos' outr.Os rriestres~ a d~s país,· 3, ;
tag~mista -vaL:á.notando -_nun-cuado .direetor do centro, ad~ com·Hai pqucos dias Iin se~uiéios
derno
todo
aquiló
que
lle
acon~Pañeira
d<;> protago,ni~ta, -vahse
doÚs· lipros importar.ltes:. r un,
tece
para
llo
CHviár
seu
aboga--.:cfar.ex·
a
ndo
_serl'é1ú.e_ nós' He ve:Xauriha ncivela·. alemana traducida.
do-defe~sor
('sic):
É
anota
·casos
..
.
mos
un
finar
.. canto máis .ava}1za
ae .castellano; o ou~ro, en versión
e
co~sas
da'
RF
A:
daqueles
anos,
·i:._, ,
relato,:
á
al)g·
frstia apoa~rase ..do_',
orixinal, unlia recopilación de are
de·"por
tjué
nqn
sabe
a·
raión
leit_
o
r:
sobré.
todo
este se d.e<;atigos . g-q_ pen?dor p~rtugués.
. po~
é "~ec;larado neqiigo da
. ta-que a el, na sodedade ~n que
Eduardo Louren~o. O libro do constitución: nen por ; qué- un
-- vive', lle pode' acon~~~ei: 0 mesportug~és- titúlase· O fascismo.
xui
z
-_:_que
i~
vec~s
.prové.ñ-~.o
ca~
.mo. Vem9s, por . exempfo, como
nunca existiu; a novela do ale~dro xurídico dá' Alemaña naii~ ' .
actúa a xus-tíéLa deste eStado kafmán, Peter Schneider,· ... ya eres
pode declarar quén é demócr.ata_.
..kiano (demócrata-lib€ral) e cóun. enemigo de la constitución
e quén non o é : "No sé como se .
· .m o ;o prota;gohista ve~e engu~de(1). Tanto un como outto p9idé~
comporta un enemigo de la
· llado nas suas redes.se'n sabei có.
ron ser escritos en calq.uera das
e onstitución, cómo habla, lo
.
. ·~ ,. . 1- - .
línguas do estado español, Pero
mo. O abogado_.,def~ns9r, e ~al ~ ~:~·::
-.
~-- q ue piensa, cómo viste, los ami-.
irnos falar só do libro alemán, e
· - tas-; mostra: diso é a írisisté'nda·
gos que tiene. Hasta ahora, lo
só <leste porque - por desgráciana confrataeión no 15 3-9 de i~s: ·
0 de Eduardo Lourern;o nop esÚnico que sé es que existen dunal, esta vez, }iber4monos da an- '
- ·
trumentistas polo: éab}Ído. Lo%1~
tá ao alcance do cidadán médio.
das sobre mi", escrebe o protagústia que nos iba rillancÍo, a sor. .
cament_
e_, _-deicá ~specralísimá
Peter Schneider é un novelista
. " r ~
gonista. A medida que avanza a
lución final - única soÍ~ción poatención
aos mestres Fray José
alemán nacido no ano 1940.
narración o lector non sabe exac·
·
L.ü
síbel?- e, individual
e q· 1e1tor
sade
Vaquedano,
Buono Chiodi e
Dou ao prelo várias novelas entamente contra quén se enfrenta
be qu.e o estado pode -libremenMeichor López; destaca no tr-atatre as que se encontran Lenz,
o protagonista, e non sabe por
te e sen trabas- seguir enguedernento do último a capacidade
traducida ao castellano e publiqué este é declarado nemigo da
{"La Música en Galicia", separata
llando aos cidadáns sen que estes
de
evolución estética· <leste mescada por editorial Anagrama de
constitución. Máis adiante narra
da obra 'Galicia Eterna", pp. 87_7 a
teñan defensa posíbel. ·
tre
corno mostra do seu coñeciBarcelona, e máis esta da que
o caso -con nome- dun xuiz do
931 do Vol. 1V . A-utor: José Lópezinento
do que se facia na Europa
Ca
lo
S.J.
Santiago
de
Compostela
tribunal federal de garantías
queremos falar ... ya eres un ene· Poderíamos -tirar analoxias.
1981 ).
da époc~ Exemplo desta evoluconstitucionais que di : "El Estamigo ... ; é unha novela kafkiana,
Pero non o irnos facer. A un, n~
ción foí a sustitución dos_"vie o é apesar -ou por iso- d~ ·que
do constitucional demócrata-list¡a
humildade,
·
gostaríalle
que
Desde
que
José
María
V
arela
llancicos"
.navideños -:-en romanbéral puede y debe evitar caer en
é real. E dicer, se non fora -pela
Silvari
publicara
no
187
4
a
súa
cepolos
responsórios litúrxicos
aos sres. respons~beis do pá.rla-:manos de · sus destructores", iso
intención do autor, poderíarnos
"Galería
Bio-gráfica
de
Músicos
en
latin-:-.
mento
español,
lles
chégara
·
e
sta
no ano 19 7 5. Anos atrás, no
pensar que estábamos lendo ·u
- Galegas" deica o 1942', cando
narración e a l<:tan-: Talvez asi en
1941 escrebira: "La ley ha bounha n{>Vela social-realista, pero
Unh~ aportación fundamental
publíca o profesor Fllgueira ó
rrado de un golpe la -poderosa,
vez de leis sobre defen.sa da cons- ·
a novela do escritor alemán sodesta obra é o e,s tudo da música
"Cancíonéro Musical de Galicia·
vergonzosa y perniciosa influentitución_ sairian dese - órgano le~
brancea o realismo, xa que non
noutras catedrais gal'.egas e· a
de Dori Casto Sampedro" e ·enga-/
cia en el plano cultural de la raza
quer que · a sua novela sexa s_ó
xislativo kis de defensa do cida<
ttención dedicada. a Tui, refutande -n_o mésmo un prólogo· q·ue 'é;
judi'a en el ámbito d.e la prensa'',
dán, ~u sexa, leí~ _que d~ren.deran ·
testemuña, inda que -ta)vez:
do
a. tese_de' musicólogo portu- .
evideriternénte, unhi história·· da
isto dicíao para eliminar da pre_nsexa esta a que nos interesa _roáis
a liberdade .(se ~··,que es~~. se po.9,e',
gués
- San-trago"-Madrio Kastner. ~Ú's.ka' galega~ non' exíste ~erigu
defende; con fei~) .. -· .--..- .
.. .
sa a todo aqu~l · que no~ fora
agora.
referentes
ao "retraso estético" ·~
nha-publicáción que tente· ver a
a
·~probeza" da capela' mqsical·
. música galega ·c omó un proceso
tudense. López-Calo resposta ás .-.:
: histórico~ coer~nte. Noya.mente,, .
que teria abraiado mesmo ó fina-.
(ou sector desta} -que segue ·as ·~
verbas
de!·.Kastner: · -"probable- -: "
súas gracias. !,; --;:-:; ,.,
do de D. Urbano -Lugris foron
/98.~ .;
haberasé d_~ : es.pd~ár
mente
-.nunoa
llegaremos a saber . ._
que
a
pub1~cac.ioii
-4e
.
"L3.Núsicj
·
desfollando a margarida prostiA ·causa: v~i e'ten id6, m~is .óu
cuáles
·
/ibrO:s··de
polif.pni'a vpcal ._
en Galfda';
P. .Lópéz.{::alo. re._:
bularia e tentando de sodomizar.
menos, de transrñutá.-l_a po~sia ·
sac_r-a --hallaron su.. oamino·..hasta·;..c
¡ pr¿_se~J~i, :l,fn~·¡ · co.a~. g~avé_~ lfm(
(softly) a P. Neruda coa graciopost-freud en algo. inais inxertáTuy",-o <seguinte: ·.· "No· lo sabri-: .·
: tad.6ns ~ de.. -~spácio, a-_~porr~ci(>ñ
sa e animada superposi(fjón de
do no noso uhiverso comunic::1.m-os
'has-ta que 'no hayamos id-o ·a
:.da escola musl.colóxíca liberal 'á
temas e/ou comentarios de difecional. E e5ta; a sÓa, uhha' poésia
Tuy
para ver y estudiar los 'que ·
~sión histórfa da nos~ músi~a.
ren tes temática pra marca-las disnas súas claves, tics, frases, etc.,
__
ÉªY
.
~"!_!~
act?J_alidad y ver y estu<
·
A
v1s1on
proporcionada
polo
-tancias de estilo que os separa
tremendamente- secular dende-os ~
DA GALAXIA
áiar las listas de los que hubo en .
.P. Ló.pez-Calo _da nos~ história
deles mesmos e da- xeneración - seus estribillos., ~ at~o -dix:eta do
GUTEMBERGA
· 7 os siglos pasádos'.'._" o -p_. López.,._
musical, ven :dividida ell-. dous
nutricia, desta a súa, que é a noprofesor ~e galego' o~o chuctÍ,
-Cafo deinostra a :criación-do ina- -·
GUERRA DAS GALAXIAS
grupos: · a ~música litúrxíca e a
sa, e facendo coma 'teñen feito as
.c hucu, chtr saqué su billete. para
xistério de capela no 1545 ~pro- ~
profana. - A p~hneira · abrangue
vangardas literarias fillas do narou/e de como
Estambul. Cec~is.,
éste o
porciona a relació}i do~ mesfres_;·
ciso da mo cedade.
desde ·a. edade médja, cuxa. xoia
"ROMPENTE "pasa pola
achádego mais triviaJ e ó mesmo
dedicando a sua · prefer~ncia a ·
é o Cod·e x CaÍixti~us, ·Mica o séXeneradores lúdicos de conminipimer todas aquetas
tempo p mais con~i~ente dende
Gaspar Schmidt.
·
culo XIX no que"'.as-·:gu-erras na~
flictos entre as diversas gala;xias
o punto de vista da relac~ón emicausas, mais ou menos
poleónicas e. as de-sariiortiz~cións
Meno~ esp~cio dedica ás "'ou.'.:"
comunicacionais foron .impoñensor-r_eceptor.
graciosas, que se lle ocurren
de
Mendizáhal
arruínan
4s
cap.etras
catedrais. De M-ond~ñedó
'
:
do un ritmo no púbrico, as veces
e consigue epatar ás
t:
Coidamos
qjlé;.é<un
curioso
.
e
.
'las
musi·cais;·
·nb
<:
perfocld
poste·
anúnCia
6 -esperado estudo de Vi-intelixente, que disfroitou co hucoitadas das eñoras da
~interesante
_
pase0,
~
o
)€u~
_.,polas
;
rior
evidéndase
urtha
d~cadéneia
•
llanueva
e Trillo e de Ourense_o
,moristico enliamento das súas
Adoración Nocturna; ó
galaxias ~omuñica~.ionais,. levandas mesmas. A -atención . prefecousas. Noutras ocasións a xente
, rente .ded-ícase á Catedral de Sanmesmo tempo que os seus
.do arreo unha mensaxe, que real~bu;riuse e xa cara ó fi~ o reitet_iago, cu~o cáiálógo: xa ~ora. pu-__ ·
,
~tn,ent~,
_
polo~
§ecül3.r
;
qel_
a
;,
ten
.
·-:~d6~· voJta sogré· a· p~lémic..~,.so-;~'"
enfáticos seguidores.Jles _.
rativo da súa técnica fixo franpouco
que
ver
co
que
conveJ!.CiQ:blifad._~
_
polo_
~esrpo
rn~sicólog?
b,re ~ Ven~ura Róel, seguindo as
Í'1!7poñen silencio.
- -camente· abolloa-la ·velada. Coi:na
col~cción de mÚ$iq . da Dipµ.
_
nalmente
entendemos
por
poe.
teses
de Martín Morenp, defendamos que "deberiarr reduci-las
.
conquense
e
será
revisado
tación'
·sia,
de
tódolos
xdtos,
na
medida
dendo
a este dos ''sambenitos"º
súas actuacións en tempo e darNOTA DE SOCIEDADE
totalmente de C'ara a unha futura .
. en qu~ o poético quere ser coque lle poñen desde Menéndez y
lle mais variedade como fai Pe· edición galega do mesmo, dando
municación
lúdica
e fraternal
de
Pelayo. Ao falar de Lugo, e logo
drito Ruiz, p.e., (introducindo
.d
. .
.
O xoves día once o simpático
novas de' vida ml,lSÍCal da mesma
.,
·
.
cont1 os e tics xerac1onaIS tande comentar a desgraciada perda ·
canc1ons cantadas por eles; baile,, . >· -· ~f ·-· - .- ~:r.,,.;--_, b. b. '
e rebelde grupo "Rompente"
arpo_sando
a
c=ont!!mporaneidae
0
polo lume do arquivo qe ~ data
etc.) e a poder ser e como deci~,,:..- ~~ --- ,~ ~p,oeta_:_ ·- ~ffeu ur tos coma
,preséntopno-las súas últimas di- ~·.
.~ de
mesma ·'en cida períod:o, '.
·"dest9ñé~ida
_:quiz~i~ Varelª: Silp
.,
"
f't
·
d
~Q
.progre
p~sota
.ou
do
pequeno
1'
vertidas crea~ións ~~ m~sm~ liña §
roust '\.ª, : ne .Rªs ?ro 1 e~ , e , ~-' . burgués·mor e1es ·a'tádano. '
. labor:.que so.io pode l~var .adiante • :
~ari
.Vira"
aínda
·música el) -Lugo· ~-...:
. '·
•, ~ ,.;,.,. ·l'elan", lud1.co-hter~no, en.rende'daquelas ás q~e xa te~ acostuma-o · -P·. López-Calo, investigador ,
comenta
a
importáncia
dos códiE
curioso
e
sintomático
que
se.
dos ós nosds lectores. Houbo un
das cafedrais castelás e a persoa
ces desta catedral e dos seus órun
veilo
rebelde
roquero
coma
· Queremos facer constar que
.cheo ·cos seus seguidores fideles
que ten a visión máis clara do
ganos, o que lle permite dedicar
Carlos Oroza estivo cinco minu_qe ·sempre no Auditorio xentilbotamos de menos o programa
·proceso
evolutivo
da
música
en
un breve espácio á cultura ortos na porta e foise (non aburride radio que ha-i algún .tempo timente. ceqido, unha vez . mais,
España
entre
os
séculos
XVI
e
·
g
ánica galega, tema sobre ·O que
do porque non .Ue deu tempo)
pola "Caja de Ahorros Municiveron- en Radio Popular, onde
XVIII
:.:-ª
próxima
publicación
estamos
esperando un estudo
un pouco met).os "enfant terri:f;al de Vtgo': no que nos fixeron ·
amais <;k. nos divertir conseguian
do volume correspondente ao séque pod~ Ju~b-ar Q tópico d~ sua
ble"
do que fora, é a lei inexora-.
P,asar ~l~~~;'ri11n\it0s ·~~rihd°ndo~~~l"' ~ ~·t e;p atiV 'a;. rriais .señoras e señores ,
-·iriexist~ni:ia.
~·
culo XVII da "Historia de la ·MÚ-'
ble das xeracións, ioutros virán!
vertidos.
que no auditorio onde estaba
sica en España", da sua autoría
. xunta precisamente a xeración
Dun xeito ·cálido e comprido
X. O RXE COSTAS
XOAN M. CA.RREIRA
virá clarexar moitas da-s incógni-
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Lllos lilain.a s cousas .dos nenos
--:';
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~
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t

Acéridense as" . luces, Süna a
·música da orquesta, es·cóitase · a
voz do presentador - i Señoras e
señord; ·:·l iO- maior· espectáculo
·do mundo ---.¿ e na pista estoupan-. as ceres do desfile. dos · artistas . ..
Ali e5tá; f ermosa e case es pida,
inocentemente espida entre as-.
suas plumas e lt;ntexoulas; a tra- ·
pecista incomparábel (eu r:ion
poderei esquecer na vida a prodixiosa ·preséncia da xenial miss
Mara no "Festival Mundial de
Girco" de Madrid, anos hai, nu- _.
nha ·das derradeiras actuacións· .
.da gran artista española); <1:li o
· mafabarista ·velocísimo,. os áxiles
·equilibristas; ali .b. domador · de
leóns ~case tan ':feroz com-o o~,,
seus· anirriais-, e a domadora, feiticeira; ali, por .fin, os : pallases
coas ; suas - voces de falcatruada .
{r:nm(;a, nunca .esquecer.ei a má- .
. xia superior do gran palla.so ,Po- ,
pof do circo de Moscú, proban- ·
do que se pode facer rir sen ter
que recurrir . exdusivar:nente ao
xogo dos tontos e o listo e as labazadas).
l.cPor qué todo isto é só cousa
de nenos? Non; non son'l,ente
non mo parece senón que mais
ben hai na orixe do circo, e aínda en moito do espectáculo cfr-

cense actual, un xeito de enten. der O::papel do artista que dificilmente resultará compr~nsíbel ·
·para o espectad~r infantil. O artista .do circo, como o toureiro,
tende a valorar a sua arte en función do risco que a sua execu- .
ción conleva. Velai as verba5 ·sagradas da súa · cerení9túa, cando
C!. presen.~ador reda.má: "iSiléF1cio, seño_rék :cPefiga a via do artista". Un aspecto central ._d o
poder do circo desde seü nacimento residiu ali: as.xentes van
ver a uns homes . que xogan_coa
morte. E unha fqrma de conxu- .
rar á· im10meábel através duns
hérois escollidos que t;xecutan,
<liante de todos e no s~u nome, o .
rito ·de chamar e bulr.ar á mort~.
·p·ero ás yeces a morte chega... e
~é . precis~
que.
esa -pqsibilida_de , se·. •
'
....
l
xa real para que o.ritoJuncione.
E ~ artista. sabedor sae ao cc;ntro .
da pista, ao)lto da carpa, co ºcorpq espi~o _e se11 rede. <Qué ten
to9o .ist~, de" infan!!l?
·

o

·

Hai mais ben niso moito de .
ceremonial case . salvaxe que . o
n~no xustamente comeza· a percebir na medida, en que vai dei- ·
xa:ndo de ser neno, .advertindo ,
pouco a pou'co . eses mistérios .
sempre ine~crutábeis: a·esixéncfa
de novos esforzos .'·ao próprio
corpo, o máis difícil aínda,
preséncia constante da morte·.:,·

a

Ten is.to ai·go de truculento, e eu - .
teñ.ó qúe <ficer· que foi Xl1~t~:~en"'
té isto_ o que· sempre menos ·me
gustou do circo. Recoñezo que
.forma xa . part,e .. inse.parábel da
sua · orixe, ·r ecoñezo .. que · pode
mciimo ter a sl:ia poesía, ~ pode
~ que as miñ~s ·verbas até_ aqui
reflexaran . á.Jgo des.a sÚposta poesia. Pero: ao eremate, a cousa ten
- tamé:n .unha· pre~entacióri inoito.
ma1s · prosaica . e '. ~eguramente
m.áis exa~tá. .
merrande :parte
dos .c asos: · no circo; coino nos
.·
'
.
touros, a .xe!lte paga·para ver como .o.Útros se xoga·n·a vida, o que
implic:;a, por se. non es_tá claro,
-que hai quen se vé na abriga de .
poñerse dmi.s veces por dia en ris- ,
·CO .de mqrrer_p.ara se gañar a vi.da:
.

na·

'

'

Nos paí_ses do e_ste, é m.oi parna · U.R.S.S.~ . onde
·-:os artistas _po drco gozan 'dunh.a
.co:n'sideraeión. profesional perfe~
tamente· equiparábel aos doutros
grandes" espéct~~}llos, como _o ci- ne ,.ou o teátro; esti .eºs!ipu~ádo
- que .é abrigado . o uso . da rede ..
Trátase . de desterrar · definitivamente toda truculéncia· do circo;
trátase de poñer por riba de·todo
a seguridade do 'proprio artista.
E trátase, 'p or ..o_Ütra-: banda, de .
cambíar o senso do · espectáculo :
c:por qué valorar 'menos a habilidade,sá · precis~ón, a _b eleza d_os ·
ticularm~~te

¡

c.

exerc1 c1os do artista~ polo feito .
d.e qué xa non .corra o risco de se
romper a crisma,? Eu,. ·desde logo,
defenderei ·sempre · este cámbio
no circo, aínda a troques de que .
se d¡ga:_ que vai contra o "espírito
orixinalº. E este cámbio fai, sen .
dúbida, que o circo sexa asi Ún
pouco máis espectá_culo para .nenos, sen --:d eixar de seguir a ser un
gran espectáculo par'a adultos ...
cando menos .. pará dultos que
non precisen o morbo do sangue
para sentirse satisfeitos -rMm espectáculo.
Hai outros cimbio~ que,_pola
· contra, persoaló;lente me parecen
desnaturización_s do máis xenuíno do circo · sen que conleven
nengunha mellora. Ternos reiterado que o artista do circo se
pi:esenta co_ri ca:se só o seu corpo
<liante do espectadpr. Non hai
traµipas nen trucos, ou cando as
hai, 'como no caso dos prestidixitado~es ou 0$ magos, xustamente
o xénio do ·artista reside en executar o truco <liante da masa de
centos de atentos e próximos
ollos sen que estt;s poidan descubrilo. A eséncia do circo está
· aqui: no . c;;on~~to directo co público, na precisión irrepetíbel do
xesto hábil do artista sulí_ñado
polo axustado acompañamento
da orquesta . . e.Qué vai .qued.an-

do de tod_o isto cando a~ orquestas van sendo substituidas polo·
fatídico play-back? <Qué, cando ·
grande.s artistas persoais e irrepe,tíbeis, vense na abriga de se dis-·
frazar, non cas lentexbulas de
cores roubadas dalgun . infra-héróe da televi~ión? ¿Qué vai quedando cando o artista que: e){pÓn
decentemente a sua dificilísima
s:i.biduria corp?ral vese rdegado
a un segundo termo por calquér
mixiricas prefabrícado que, nalgun caso, pode chegar á ousadia
de se autochamar "o pallaso número un" ... ?
O circo, espectáculo para todos os públicos por antonomásia, -isto é, para ne.n os e maiores
por igual, pode ser f erido de
morte, como tantas outras cou~
sas, polos mesmos que adoitan
axudalo : por quen se emp~ñan
en misturalo co mundo enlatado,
diferido, automatizado, prefabricado da televisión. Un neno
que ve repetidas duas, tres veces,
a cám~ rápida e lenta, .as evolucións dun mediocre malabarista, seguramente perderá a capacidade de admirar en directo ao
mellor dos artistas dos xogos malabares. O circo non é para velo
por telev_isión.
·
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.Cién~ias, técnicas e trebellos
ENERXIA EOLICA
Unha ,cuarta parte da enerxia
solar que chega á terra, convírtese en ·_enerxia eólica; pois o Sol, .
ªº. quentar· a atmósfera, fai ,disminuir 1. pr:esión da mesma, causando que desde as zonas que
por estar máis frias teñen unh~
presión maior haxa cara ·as zonas
quentes, un desprazamento de
·
ár, que ven ser o vent.o.
A importáncia do vento :?Ca se .
reflexou de antigo coa criación_
dun deus, Eolo, que servise ·para
a explicación mitolóxica ao naqueles tempos inexplicábel f~nó
meno.
Ademais da propulsión de bu:ques a vela, o y~nto x~ foi apro~
veitado en Pérsia' con muí fío~ de
eixo vertical; e en Holanda,~ por:: ~
non . pod.e r aproveitar a enerxia
fluvial, debido á escasa orografía
do seu chan, o extendido uso do
muíño chegouno a convertir no '_
símbolo do país.
·
Entre as curiosas maneiras en
cómo foi aproveitado na antigue- ,
dade esta fonte de enerxia, destaca a de Hero de, Alexand~ia,
que preparou un órgáno cuxos
foles eran accioñados, por un pequ_eno muíño de vento. E. asi. mesmo, na curiosa história do
seu decaimento ternos que, os
aínda non cen muiños que hoxe
existen en Jnglaterra, son os .restos dos máis de dez mil que· había no. século nove.
A principal ventaxa do aproveitamento <leste tipq de enerxia radica en que se pode aproveitar para usodi~ecto (enerxia
mecánica de rotación) óU através
N. 181/00 19 A0 .25 DE MARZ0/1982

dunha dínamo para producir
electricidade.
O principal ·a tranco é que.a ve-~
locidaqe e a djre~ción do· vento
son m<?i cambiantes",, ·cci que se
producen variacións ·de enerxia,
. que fan que sexa unhas veces escasa e cu.t ras que haxa en ..exceso. De todas formas ; cando se
aproveita para a prodi.Ición, de
enerxia. eléctrica, sempre se pode recurrir ao almacenamento da
enerxia sobrante para carido, de- .
}bido a que a corrente de ár sexa
·p equena, escasee a sua transformación · enerxética. Agora ben,
existen os ~uíños de palas múltiples, moi usados en faei:ias agrícolas; sobre todo para a elevaciórÍ de auga, que se ben non
pro~:ucén moita enÚxia, presen·tati;~'a ventaxa de funcionar con:
pouco vento.
O uso de partes móveis, como
son o eixo motor e os engranaxes, fan que unha boa parte da
ener~ia do vento se perta en for- ·
ma de calor, debido a0 roce entre as devanditas partes, polo ·
que, ·para evitar estas pérdidas;
adóitase pensar en muíñqs de alt~ velocidade, que fan que o índi"ce ·de rozamento se reduza ao
mínimo, <iínda que logo, estes
apareUos necesitan unha série de
mecanismos para poder controlar a velocidade . e o paro, Este
faise usando· un freno de · fricción; e a velocidade · contrólase .
expoñendo ao vento a lonxitude
de pala desexada e incluso facendo que o muíño (~s palas do
muíño se entende) quede fóra
do vento, cando a velocidade do
ár sexa rnoi alta.
· ·· ·

t

p
.....

--·-·,·····:····j'i:~:m·¡11'.li:¡¡¡_··

horiz~nt~l _.-q_1:1~ : ep.tran

g_entro .

~ da t~cnoloxía· ~téf~i<;a debi_d o ao
custo . e difiCul~¡);des d~ .manexo-.. poden alcanzar a . altliFli. de
trinta· metrns e ~- p'fodl:l:cir : de dez ·
a quince Cabalos". de.Vapor ~sem
pre: dependtin_do da lonxítude
das aspas). Asi, un muíf!o de cinco metros médiÓ de diámetro,

e

Os muíños usados, ademais da
sua división en conv.ertídores da
eneryia eólica en mecánica ou
eléctrica, distí nguense c~n res·
pecto á colocación do seu eixo
motor : vertical . ou horizontalmente.

·pode producir o oitenta por cen.to do conxumo en alumeado doméstico.
Por outra banda, os de eixo
vertical, xa son de por si de
maior velocidade e de máis rendir'nento. Un exemplo <leste tipo
é o rotor Savonius (feito entre
1925 e 1928), que se construiu
cortando un cilindro pola metade e paralelamente ao seu eixo.
Estas duas mitades colócanse
formando unha "S" qu e leva o
eixo (vertical) no centro. Ao dar
o vento nos ocos da "S" e disminuir a presión nas caras opostas
(efecto Magnus), xira como se
fose un rotor normal que tivese
unha pala catro veces maior. Como exemplo de mu{ño de eixo
vertical, hai en Canadá un aeroxenerador que produce 17 Qw/h
diários con ventas de 16 nudo s).
Como xa se dixo,sa variabilidade do vento cria a necesidade
de almacenar enerxia para cando
·a sua velocidade descenda, e se
ben o facelo en baterías é un
método caro, xa en Holanda se
traballa nun sistema de ·baterías a
base de floruros de Lfrio, Sódio
e Magnésio que superan unhas
. trinta veces a · capacid:+de dun
· .·~cumulador normal. , ,
. Outra das aplicacións dos·
muíños é a de usalos para des''·compoñer a auga ·nos ~eus elementos primitivos, o 2 , e H, e
gardalo!i baixo presión p;ua usa·los como combustíbel. Unha das
suas aplicacións pode se( o coche
ii Hidróxeno, que prepafa o I~s
tituto de Tecnoloxia de Cranftel.
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Polo :i:ceral, os .muíños de eixo
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Sigue ' \e~ gfandi3s n6védooes'. a
c·arteleira ·en Gaiiza; 'Vigo, O urense
, 8 máis A" Eoruña .son as úriiéas oidades cunha rnéclia de caVidade minimamente aceitábel, Lugo e . máis
Pontevec:f~a ·xa ..oferecen menos interés, · e das vi las, mellar non · fa lar.
aoº /o das pel foulas que se ofereF)!P. f1,, toda. Galiza son da clasifica1das ''S" e filmes comerciáis ªlllf:lrica'nos sen nengun intrés.
.
i:).pódesé ,destacar, 'esta semána, o
.estreno en Santiago de "A POSESIÓ N"... de ._ Antón Powlaski, pel(cula interesante, de brillante realización ·sabor da imposibilidade

o

,

de at9par. o dese~o. do -~utro, ese outro ca que soñamos pero que non topama·s xamais': .Hestória de -~mor 8.tamén de terro'r, pero dun terrer'.inte·1ectuaHzad.0"e sofist,icado~ . ·
· "BOF'.,, película d~ qaude Faraldo
realizada en 1971 en clave de comédia libertária ' cunha g;an cirga ' de
subversión sotial e · sexual, estreno
en Ourense.- ·,_: .· i ·· •
, ·i~ ,;.
"OEDICATOR IA" 5'-10 director español Jaime Chávarri, realizada en
1980. Ferm.osa pel(cula que toca· o
tema tabu rríáis proibido· na nosa ¡t ivi'-'·
lización : o incesto. N'Chávarri l:i<!:alJa'
de dedjcárselle un ciclo moAográfico
no fe~tival de Benalmádena. En ?an- .
tiago.
1 ·'

• ·.: .

• •

"~O FUROR OA -NQITE" de N.

(Jewis?~ .. g,ala~d.qna.fla .. coQ cirirn
oscars _(mellar dir_~~Ci~n; actor; sÓni.do; guión - é ·moñtaxe( eri' Oür~n-se
e rnais-no· Ferrol.
·
'" .,, ; "
· ·sigue_ a .estréhar~ ''A: FUGA T)E
S .~GOVIA" . en Ouremse e L:ugo._"EU-,
. CRISTINA ~", eri. ~.ontevectr9-- -e
"tALIGULA'' no Ferro'r.
. -~ ,
· ' ~bondan, en cámbíO .a's reposici6ns,
entre elas, ·" IVAN-0'-'VER R l·BÉl:" ~de
Eisen.téin, en . Santiago, ~ "A L::UA':
d!'l Bertolucci, Coruña e,vári?s PEilículas de Pasolini (''.óECAMERON''
"CONtos ·oE CANTERBURY") ~
Arthur Penri ("-MISSOURI" e '.'BONNTE ANO CLIDE).

ACTOS
VIVEIRO
11 Gattopardo-Pub, e)J:,pos1c1on
de fo~ografia a cargo de LuiS
Luaces Covelo. Até o ~ia trinta
e un de marzo. ·
A CORUÑA
Nos "Xoves Literáriós" organizad os pota A.C. Alexandre Bóveda falará, ás oito da tarde, na
Terraza, Xosé Maria Dobarro.
O título da sua disertación é
"Prensa e Literatúra Galega no
século XIX".
Galeria Abside. Expo~ición sobre o "Mundo de Maria Xesús P.
Carballo".
Toquinho. Mostra fotográfica
de Xosé Luís Alonso. Até o dia
31 de marzo.

VIGO
Dia 2 ~ ás oito da· tarde. Dentro
do Curso sobre ·a História de Galiza proxectarase un audiovisual
que ver~ra ~obre a etapa:
contemporinea da ·nosa históriá. ·
O acto · sed.- aberto e terá lugar
no local social ~a A. C. de Vi~o.

"MOSTRA DE . TEATRO ·
GALEGO 82"

OURENSE
O cine-club/ Padre _Feijoo proxectará o dia 23 "A Confesión"
de C. Costa-Gavras.
O día 30, este mesmo cineclube proxectará '"Os Fillos de ·
Fierro" de Fernando E. Solanas
e Octavio Getino (Arxentina).
A hora de proxección é as
, 10,45 da noite.
~

CONVOCATORIAS.
1 PREMI O CE POESIA "MANUE l ANTONIO" ID CAFE
"CE CATRO A CATRO"
fAS ES:
( 1) O número dos poemas será de

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

tres. Neles co nstará o nome do
autor. A extensión de cadaun será
libre.
Os poemas estarán escritos en l{ngua galega.
O prazo de admisión concluirá
o día 10 de maio, inclusive.
Concederase un premio único
de 25.000 pesetas.
A entrega do prem.io efectuarase
o dia 17 de maio Dia das Letras
Galegas, en acto público.
O premio non podará ser declarado deserto, ainda que poderá
compartirse.
Os orix inais enviaran-se ao cafe
"Qe catro a catro", c/. Gerona, 6.
Vigo.
.

O Axuntamento de Culleredo,
província da Coruña, convoca o seu
·terceiro concurso 1iterário, ca patrocfnio da Caixa de Aforras de Gal iza.
Ha_i tres apartados, que son prémio
de poesia (de 11 a 14 anos) · e de 14
anos en adiante); de descricións ou
redaccións (nas mesmas categorias) ~
os especia.is infantís, até os dez anos
para . os mesmos dos apartados literá·
·
rios.
Os t(lmas referiranse a calqCera aspecto da vida e costumes galegas en
xeral, escrjtos en l(ngua galega. As
cracterísticas literárias dos poemas
son · libres. As narracións deben ter
unha e,x,t ensión mínima de seis fólios
a dob\e espácio por unha cara, de
dous para os de 11 a 14 anos e de ur,¡
para os ruáis pequenos.
.
_ ~om.~nte poden concursar OS autor.es noveles,"que non teñan obra aJgunha. 0.sprérydos son de 20.000 pe.se. tas par~ .-.9~: m.aiores e de 10.000 para
~s máis 'pequenos. Os orixlnais 'tenen que· estar no Axuntamento ahtes
do quince de abril. Os prémios non
se entreg,arán en metálico senón en
artículos cultura is-deportivos.

Por parte do 1nstituto de Estudos
Galegas véñense de facer tres convocatórias, referentes aos Prémios e Becas Pablo 1glesias e ao 11 Prém io Enrique H. Bótana de 1 nvestigación histórica.
Os prémios Pablo Iglesias convócanse nas modalidades de Economía ,
· Ciéncias Humanas e Sociais, Xornalismo, Cultura, Ciéncias Positivas e como homenaxe a unha figura da cultura galega.
Para os catro apartados, concurren
traballos .Presentados entre o 1 de
abril do 1981 e o mesmo dia de
1982. O sexto, será entregado a aquela persoa ou entidade que ao longo
do ano se destacara na promoción,
defensa e espal.lamento da cultura galega.
O prémio é un busto en cerámica
de Pablo Igl esias e no xurado encontraranse persoeiros da cultura galega
especialistas . nas diferentes área$ propostas, os secretários de Formación e
Cultura do PSOE e o Secretário Xeral do 1EG, que actuará de secretário.
O segundo prém io Enrique H. Botana convócase para todas as teses de
Licenciatura e Doutorado que foran
presentadas entre o 1-2-81 e o 1-4 do
1982, feitas en galega e que .estuden
algun tema relacionado coa História
do Socialisme ou do Movimento
Obreiro na Galiza Cqntemporánea,
preferentemente bu, no seu .defecto·,
con calquera oufro .tema da História
Galega do século XX. A entrega do
prémio, 50.000 pesetas, será d dia
30 de abril. ·Tanto este como o anterior, poden ser declarados desertas.
Por outra .banda; o 1EG convoca
duas becas dotadas· eón 25.000 pesetas para investigadores ·que·desexan consultar durante -un - mes O' Arquiv<J
da Fundación Pablo Iglesias en Madrid ou calquera outro a"rqui~o histórico desa cidade. Podarán solicitalas todos os licenciados que estéan
a facer as SU~~ .teSElS sobre temas re ladonados: eoa --fiistória do socialismo
, ou do rnovimento · óbreir::o na Gal iza
, Contern~pr.ánea,,
·
Todbs · os trabal los e solicitudes
, hai que remesalos ao 1nstituto· de
Estudos ·Galegas, Romero Donallo
27, entrect)án, saritiago. O ·prazo das
becas remata o dia 1 de abril.

Visto o éxito optido poJa$ xornádas
eje teatro organizadas polo Axuntamento de Fene no ano 1980-81, e
diante do valeiro cultural !qué signifi·cou a non celebración da Mo.stra.de
Teatro Galego do ano 1981. ,a Asq- ·
.ciqción Teatra( "TAGAL,LO'',:p·ropúxofle ao Axuntamento dé Tene ·a
celebración da deste año, obténcfo
resposta en forma dunha subvencion ·
para -a mesma de 500~0QO pesetas. Dita Asociación convoco,u aos grupos
de teatro profe~ionais a unha xuntanza odia 29-·i:82; "nesta, 'hoa asisténcia de . ''TR~oiJ GA", ''LUIS SEOANE' ~ . "ANTROIDO", "ARTELLO",
"MARl-GAILA" -- e . "TAGALLO",
("ITACA" estaba representado por
MARl-GAILA), ánalízaronse e discutíronse as características que debía
reunir a Mostra._ e que en síntese
viñan ser as seguintes:
DATAS
Primeira quincena do mes de Xuño.
LUGAR
Axu-ntamento de Fene.
PARTICIPANTES
-Gru pos profes.ionais que traballen
en Galiza.
-Grupos afeizonados qu-e traballen
en Galiza .e teñan unha dinámica continuada.
ACTOS
"'
-Exposicións ci8 materiais dos grupos perante a Mostra.
- Un ha representadón diária.
-Sesións informativas por grupos.
-Preséncia de críticos nacionais e
de fóra.
·
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Coilctirso . de--traballos~~~e-scotares~- ·>, ~.

..

.;; :

-X:a· vai para -nove sé'manas que comezou ·o noso. Co~curso ,- e cada
véz medra triáis a pirticipación dos ·escolares; agar_damos que nun só ·
_.:; se · ma-n térri '·áaqui
remate, .que esperemos.. .sexa: aló polo mes de
-' 'iriaío, sé'rió'h que ·medré ·a 'ser posíbel. ,,- - . .
- - ··
·
Hoxe tócanos dar o resultado da: semana dedicada ao tema "Os
meus Pais".

ao

MEUS PAIS
Os pais sempre queren sabela todo,. e pra sabela, volvente tolo cas
suas preguntas:
.
. Que si a donde fuches, ,que si de onde ves, que que horas son estas
de chegar, etc. Estas mísmas, gustariamefacerllas eu a eles. E tamén
q'l!-e nos tiveran que~ dar esplicacións das suas éÓu.sas como nós llas
..
damos.
Todo o que aca_bo 'de decir 'e o -que fa'n todolos pais, pero· a mfo
·gustariame ter ;u ns. pai/ <omprensivos; como si foran teus amigos· que,
cómo están na iua e_dqqi," coinpréndente, Pr;r-0 npn; eso parece ser que
soio pasa nas peUculás.. , ·
_
..- . E11: nbn me que&b pero coñezo a mais <lun rapaz que patafalar cos
:;~~us pais,· t~~ 91,te _t!at~io,s de ','usted", e a min· eso ~paréceme estúpido
1
porque~ · despó-is'-de todo,-·Í:éús pais ·-son ~ teus·. pais, e hai que terlles
<.;: respeto ainda ·que sexa im:·minimo:peró -j'lon-.tanto'. Eu creo que isto,
e -culpa . dos abós q·ue ·educaron_ e enseñaron · ós nosos pais asi e eles
.conservando a tra_dic-ión e sendo un poucó anticuildos siguen dándose
cÍ respetar deste .modo polos . seus fillos, que non tefíen confianza na
-. s..ua f anrJlia, . mais ben medo .e r.ep~to ó seu pais.

_. Xosé · Luí~ Ote~o Fe~nánde:t;, 2a. etapa de ,
-_. EX.B, Coléxi~ Per~iró," VigÓ. .

OS MEUS PAIS
Os meus pais sempre andan traballando na terra co tractor. Sempre
están traballando.
· O meu pe#, cando e~tá trabaUando na carrete'!ª non pod~ traba/lar
na casa.
Meu pai traballa pra . gana-i: cartas. Case todos os dias anda
traballando na · carretera. Eu quera mais a meu pai porquf! me parcha
a bicicleta. Miña nai-non ten cartas, sempre está na casa, nu"nca-pode
ir. de viaxe.

Xermán Re~eiio Sánchez ·
Sete anos, la. etapa de EXB, escola
~o, Lugo.

.

de.Frei-

Aos dous a nosa nóraboa, e recebirán decontado o agasallo.

O presuposto aproximado da Mostra é de 2.000.000, das que se levan
recollidas 500.000, aportáción do
Axuntamento de Fene, e 50.000 do
Banco de Bilbao. O resto pénsanno
recaudar dos organismos oficia is e entidades de Afo.rro.
·

Esté bonito dibuxo
de Bernardo tiña que fr
incluido entre os gañadores
-do concurso da semana
pasáda; publicámolo
hbxe 'P,Or -razóns de espacio
NOTA: Para a semán que vai do 28 de marzo ao 4
de abril o tema é "UN CONTO SOBRE A PRIMAVERA". Xa vedes, queridos amigps, que o tema
é doado;asi que agardamas moitos traballos. ·

f\i.
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AS PEORAS DO GALIÑEl--RO
tiñan frecuentes Iiortas; dedicándose tamén
á rapiña sobor dos arredo~es .astra que
·foron desaloxados polo apóstolo Santiago (1).
Camiño do. vértice xeodésico do Galiñeiro (700 m.) coñecido vulgarmente · por
. "a botella", babeo dun dos castelos pétreos que coroan a serra, existe imha cova
nomeada "a iglés~ do hecho".
Posibelmente foi ui;i lugar de culto
pagano, cuxas reminiscéncias . chegaron ao
·século XX pois segundo a xente non están
moi lonxanos os tempos (abós e p·ais dos
a_b ós de hoxe) en que se levaban ali as

A serra do Galiñeiro forma un baluarte
natural entre a fendedura que separa do .
.resto de Galiza as penínsulas .das Rfas
Babeas (Redondela-0 Porriño-Tui) e o mar
Atlántico. Está toda inzada de fortalezas
nos cm11es, espolóns e .barbacanas que dela
saen: San Xulián (Monte Aloia, Cabeza
de Francos, Ribad~louro, Hervilla e castros de Valladares e Cl1andebrito).
A máis grande desta.s fortalezas e a do
monte Aloia (500 m. de diám.etro), sobor
da ·veiga do Miño, perfo de ·. Tui, pero _a
ruáis importante sen dúbida está na própria montaña do Galiñeiro, non afiado
picachón das Gallas que -se olla nidiaménte
desde a cidade de VigQ,-no horiZonte, cara
o sul. Constitue esta fortalei;a un auténtico
",oppidum", un niño de á~ias desde o que
se <lomean as comunicaci6ns entre os. vales · da Louriña (O PorrÍño); o Fragoso
(Vigo), e o Miñ~r (Gondomar). ·
O recinto, duns douscentos .ínetros aproximadamente de diámetro maior~ .rio senso
· N-S, abranxe as dudas gallas (~ Galla de
Abaixo e A Galla de Aeriba) cinxido por
unha ffil,Jralla, ás veces cicló pe~, de dous
metros de anchura, e que ergue -do chan
en moitos anacos metro- ou metro e piédio estando nohtros case completamente
nos cimentos. Non é un cerre contiñ.ufo,
senón que se · limita os focos por onde a

Para - explicar este nomé,
en ·apariéncia tan estraño,
pois non aparece en nengun
outr~ lugar da Galiza, Garcfa . .
de _la Riega, baseand9-se nu- . ;l' •
nha colonización grega da p·e~
nínsula do Morrazo, opm'a:
que BPEU é un nome heleno,
que viria de "BOEOS" e o seu
.significado seria "vasto, extendido, espacioso".
Para nós esta interpreta·
.ción resulta máis que dubido'sa pois esa suposta colonización de parte d.e Galiza pofos
gregos non está comprobada
aínda ho~e nen arqueolóxica
nen historicamente. Propoñe· mos en - troques ·a seguinte
teor~: En Galiza hoxe chaboedo a u,nha xun~
ma-se
· queira ou braña, ou sexa, un · ·
terreo pantanoso; pois ben,
na nosa opinión daí _viria o
nome desta vila do Morrazo.

un

.: Ba_lado- Leste do Galiñeiro

· parede rocosa natural non o·frece boas
- condicións para a defensa . OU por- onde ·.
o terr.eo resulta menos encostacfo . . E;ntre .
a . p~dra ·ciscada e o Iñim etismo · non _-~ . _
fácil, ás· veces-, distingµila no arruída. .' D'en..'.~ ,
. : tro . "do recinto .res_~os da!gimha . cqri,Str~:,,,.
· ci~n: pedr~ ~iúda ·e nioi~s éo".as ~ abri-,'._ -.:
· · ·gos aproveitando o !oche~o. Ao pé da. rita~-""~·.
·.pétrea (Qeste) ,d eita unh~ .pon!e .abon4o~;-; .
- . 'qud:~~ un rego.
·
.. ' · · ·
~~" ..:.
. A "len4.a -·popular_ di ·q\l(! a.U ·v,ivian .
1
.mouro.s " ·co~ :seu·s rebaños, para· protexers~...:
- dos de. Chand~brit<,> (outro castro '. prpximo ·"·
·""' enriba duri ~a~telo :fétre_o~ ~inén)' ·co~ q~e-- . - Entra?a éla Cova do Becho
'r

<

Esta apreciación goza du-. 'nha série de ·avantax~s que lle .
dan credibilidade: ·
-En primeir9. lugar está de
acordó". coas- leis . fololóxicas
d~ noso idioma poi; pr~cede
tia da voz latina BljDETUM,
"xunqueira": der'ivada, á .sua
vez de ·BUDA, que quer dicer
"xunco", ou mais ben certo .
tipo de xunco, hoxe coñecido
por "espadana" . .Na época
medieval, segundo consta en
documentos que cita o P. Sarmiento, o seu nome era
BUEIO, que c_onfirma un estádio a médio , camiño entre
B.OEDO e BÓEO, do· que ao
final resultou o noso BUEU
de hoxe.
-Tamén concorda coa situación .topográfica da vita,
pois efectivamente, en Bueu,
·que aínda hoxe é unha autén-

,

ti.c a xqnqueira, hai-uns anos a
áuga chega~ ao qué é o ceJ!·
tro · urbano, o~ coléxio das
m_onx:as e o campo de fútbol;
noó'-en van canelo é 1'.empo_de
'maruxias fortes o 'mar entraBa
a f~ndo en -8~eu,,-=ériando-lle
ao
band~
-. . •. ;- .bá.rrio
.:"'t:'!' chamádo da
.
.
..:f.;,~

"ofrendas" e se ian facer "oracións" para
que as "bechas"S(serpes) (2) "non lle trabar~n as crias". Especialmente na primavera, que é cando (ovellas e cabras).
A coya, ollada desde frente, ten forma de
'M maiúscula, medindo 4,5 por 3,5 m. e 8
de fondura, seguindo non obstante pero
disminuída, de maneira que só de rastras se
pode continuar.
Aínda hoxe as cobras son abondosas na
serra e a imaxinación fata de camisas de
reptís xigantescas atopadas entre os penedos.
Os últimos moradores desta montaña
mitolóxica que é o Galiñeiro logo do abandono seguiron a siguen aínda a ser os pasto·
res das parroquias viciñas (V íncios e Zamáns).s E hoxe, tamén, os montañeiros vigueses que teñen, precisamente nas Gallas,
asua escola.
XAVIER FDEZ. NOGUEIRA
( 1)
de
telo
.(2}

Semellante lenda ató pase no " Castelo".
Santiago de Parada (Nigrán) e no Casde Cerveira (Serra de Oueixa).
Algunha xenta di que o becho era o lagartD, aínda que a maioria reHrese a unha
serpe, _e aínda o do lagarto pode estar
condicionado pola rocha zomórfica que se
atopa sobor da entrada da cova, e que
se parece a este.

do rio auténticos problemas
de inundación.
-Ade,uais fai emparentar o
nome de Bueú con outros semellantes de' Galiza; lugares
chamados BOEDO, BOADO,
BOAL, . .BOAN, . BUEIXOS,
BOEDES. e mesmo BUDIÑ-0
ou BUÑO sofl centros de povoación perto de xunqueiras,
reparemos senón ·nas "gándáras de Budiño" ou nas barteiras de Buño cie onde se tka o
barro para fabricar a sua sonada cerámica. Son pois terras
arxilosas e enlamadas, base
hoxe das indústrias de tellas e
ladrillos que se instalaron nos
seus confins.
Noutras terras da mesma
orbee xeolóxica como as~ d_e
· Maceda en Ourense ternos ·un
topónimo . que 'compéndia o
dito: XÚNQUEIRA DE ES-

PADANEDO, é dicer, unha
xunqueira dun tipo especial
de xungos que son as espadanas, que tamén tiñan a sua
utilidade na econom.ia agrária
pois servian para facer atade·
llos, para atar feixes como os
sustitutivos naturais das cordas.
En tempos, es~s xunqueiras deberon ter unha grande
importáncia como montes comunais, pois aínda consta histori~amente a oposfciÓn por
parte do concello de Betanzos
ao plan_do in_xeñeiro francés
,Lemaur en 1767 de colonizar
.as xunqueiras do esteiro, no
·fam'oso "pleito das x~nquei
.ras", pois estas eran utilizadas
de pasto e abono polos labregos.
CESAR VARE: L A
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