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Jeli~é,,. . a:,~hav.e ··~to .q~e · ocur·~ru

he~fé·''C·paÍs_ duran·~(\!, mái$ ·d·e- cüá- '
rentá años. .
.. ..

:-: ··.·segundo cantan: a;.~~ó.nica~. o . ··
.. ,britl~nte . -~eQera'l'iie ... das · guerras' ',.
;africanas - ~mr era ben ·visto pola
famllia -· da .~·sua· futura muller-:
·

-

Aviso aos navegantes: todo
o que se poida dicer de ofensivo ( Óu asi) contra: persoas, institucións, persoeiros, tipos,
cargos, etc., non é culpa nosa.
Segan a ler e entérense.

-rAI6 poh 25 dé marzo; nese
programa que teñen de Panorama (typical) de Galiza salia o
locutor señor Tena facénd_olle
a entradiña a unha ·fuf ortna-.
ción sobre o acordo da -urbanización da Illa de Cortegada e
falando de Don Juan de Bombón.
Ben, como nós non fomos,
que foi el, señor Gobernador,
teña coidado cos expedientes e
amodo~ que . hai que darlle de
e.o mer aos f illos.
Se ternos en conta que a
pro be da Cecilia foi expedieri~
ta da por menos ( ao fin e ao
cabo, FENOSA é Fuerzas
Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima e Bombón non é
Barbón) non ternos máis remédio que pensar que os simpatizantes _dos patriotas españois,
aqueles da defensa da integriclade da pátria gozan dunha to<tal impunidade. Porque daí a
implicar ao-fillo neses' asuntos
nos que ·andan agora por Madrid os simpatizantes da bebida esa da Fanta Naranxa non
hai máis que un paso. Pouco

~·

nos importa, pero a lei.fixéro·
na eles, non nós.
Por contra, a lo~utora penada. non che ten máis" remedio
que, cada duas por tres, ler
cousas ou notas da señora conde$a, en off o.u doble' banda,
~ut. comó .'lle cnanien, que ún
na TV non está moi imposto.
E menos ·mal'"qul:! daquela a ·
'.condesa fümc ·era .:'.Coizdesa de
. Fu.eri:·a~ .
del Noroeste Sociedad Anónima en fusión CD.'fl Unión Eléctr-ica :Sociedad
Anónima , (FENQSAEFCUESA)" senón tíñamola boa.
,

Eléct;ícas

Para ign0ráncia política (total, como o a<:!eite .ese dos co~ .
ches), ·O · encargado de compras
de Astano, quer9 dice.r o endereitador, mellar,. o señor Con~
selleiro de Indústria, . que non
saia ben, raio.:
Pois non vai o gobernante
galega, deses que nos van facer
gañar (o qué non sei) e chama
a certo _cargo ·médio na Xtmta
O canto está agora en saber se se pode organizar até
as eleicións para poder facer
frente aos grandes partidos ·actuais, pois o PCC só canta con
catro· diputados no Parlamento Catalán que- saíron do grupo do PSUC -e pasaron a ser
non adscritos.. .

E~iste ttnha. desproporción , ·
.evidénte entre a fortuna quepo"- <
·suiá a famtlia do X:~ner~I Franco ..
antes do 18 de xulio do 36 e a
que se lle calcula ;:io{s·e us herdeiros na actuafrdade~ ,Á;lg~nhas -in- .
formáció'ns publica.d as en meios .
.. solventes non foron 'desm~ntidas
ao afirm~r que a fortuna dos
1
Franco sitúa,se entre as primeiras
do mundo·. .E aqui, no naso país, - .o chamado "clan · do Pardo"
, -que _agrupa á uns cantos banqueiros é. industriais, · testaferro~-. tense · por omnipotente.

Domin~ e -dirixe os vaivéns da
economía. En círculos ben informados -e terí~mqs que -pedir excu~~ pola redúndáncia, pois,
ben certé>, a información, como
a penicilina-'n-odempos herofcos,
só se poSUi en Círculos herméti. ' COS~, fálase Con moitísimó respeto do inmenso poder qae posuen ·as duas viúvas máis esgréviás desie país: a do anterior
, Xefe d9 Estado, :;.~e[lora de Mei. rás,- e Condesa (Íe. f ertpsa. Élas
'

a

....

Aquel xener.af só tií1a pór bagaxe
a sua inmensa ambición e a sua
maníaca determinación de domi'!ÍaFo cursó da. história. A ambas .
deulles máis que cumplida satis'facc,iióil . e unha vez instalado , no
poder empezou unha' la~guísima
etapa . de ·enriquecemento económico. Viñeron as rapiñas, as
incautacións, as sucesións, o património r,iacianal e o . comércio
de Estado .. Todo iso no médio
do máis espantoso siléncio. E a
persecución máis im'placábel. O
roubó e o saqueo convertíronse
en razóns de Estado. Entre nós,
non se esixiron responsabilidades
políticas polos crimes -esta e
no_n outra e a palabra- cometidos durante o réxime anterior.
. Alguns autores _deles continuañ
ostentando altos cargos e seguen
mirando con arrogáncia ás vítimas de sempre. E, máis grave
aínda, non se esixiron responsabilidades palas pirataria-s eco- ·
nómicas. Se os critérios políticos
son discutíbeis.-non o é o latro-

eínio.. Débeselle dev.ótvet a, e~
murndade o que antes lle foi
·
bado: · ·.
rou.
, Causa . estup
. or· que ·o Axu.nta~
mento de· A Coruña ·-presidido ·
por un alcalde de UCO- teiia
decidido recuperar · o Pazo de
Mekás,.. habitual residéncia veraniega de Franco, mediante 0 Pago duns douscento.s millóns de
pesetas. O. pazo forne rega"lado a ·
Franco no 36 par suscripción
popular, é dicer, polo expeditivo
método ·de recaudar cantidades
aos contribuíntes sen direito a
réplica. A comisión de encendidos fascistas que acudiron a rega· larlle a Franco o primeiro pre·sente do seu dilatado goberno
estaba presidida por Pedro Barrié de la Maza, a única persoa
que, en convivéncia co Oitador
conseguiu o celebrado chi ste ·d~
ennoblecer a electricidade até
elevala á categoría de condado.
Co regalo do Pazo de Me irás, antiga propriedade da condesa de
Pardo Bazán, non só se consolidou unha vella amistade entre o
militar e o industr ial. Foi o símbolo máis adecuado dos t empos
que ian vir ...

ELISEO BAYO
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Reparación de automóveis
Diagnostico electrónico do motor
xunto do "Mercado del Clot"
ABELARDO RODRIGUEZ
Rosendo Novas, 21
Flandes, 8. Telf. 24 64 697 BARCELONA-18
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Pdctciro Otero, co pelo branco, inmediatamente detrá,s de Calvo Sotclo
ao que un chaval de F.P. lle entrega un escrito reivindicativo que de contado csqueceu. A plana maior da UCD ourensá, con Quiroga moi csquecido
ao fondo, en plan campaña e_lt;itor~) galega. De fal~ificar os votos quc . ia~ ir
polo. correo;notr -sábeh n'3:<l~:
'::ó. :~· '
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QUenfa:i á leí fai a trampa --
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Axuntamento do Carballiño. Cocedeiro de trapicheos . .
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Pasaron, hai seis ou sete meses, as eleicións ao Parlamento Galego. Eleicións e campaña nas que
houbo os seus rriáis e os seus menos con tal de arrincar votos como fora, sobre todo por parte dos
partidos estatais, verdadeiramente suxos na area eleitoral.
. .- - _. .
A cume da suxedade alcanzouna, sen lugar a dúbidas, un senador da UCD, o ·señor Peleteiro Otero, que xunto co alcalde da sua vila, O Carballiño, señor Arximiro Marnotes; andivei:on por c~nt~
carteiria rual hai nos arrabaldos á caza do selo de Correos para encher sobr~s de_yot~~rftti;ttriStas._
O asunto está agora a ser xulgado como posíbel infracción das normas eleitorais.,e s~ . hai verdadera xustícia, o suplicatório que xa vai no Senado Españ_ol, debe sair positivo ~ara_.Ó .,~ol)lpleto esclarecemento <leste episódio.
- ., .

),

A história comeza nos primeiros dias de outubro de
1981, cando en plena campaña
eleitoral, estes políticos xa citados, xunto con Eulóxio Diéguez," alcalde pedáneo de Madarnás-0 Carballiño, nomeado
a dedo polo alcalde Francisco
González Pereira, comezan a
sua peregrinación de carteiria
en carteiria.
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Comezaron, polo que se sabe, polo carteiro de Pol da Piteira, Hermínio Francisco Pedrouzo, a q uen visitaron o dia
cinco de outubro os señores
Peleteiro e Marnotes, que traguian con eles impresos de solicitude de voto por correo cos
correspondentes D. de I. dos
ínteresados. Como o señor
Francisco tiña que traballar as
suas terras naq ueles momentos, deixaron todo na casa e
voltaron ao cabo de dous días
·a recoller os papeis xa mataselados.
Segundo puido saber A
.·-NOSA TERRA, ante as dúbfdas do carteiro rural sobre a legalidade daquilo, tantó o sena: doi centrista como o alcalde
í manifestaron que todo era le. gal e que os interesados esta. ban de a.c orda en votar por ca-

·.

UN INCISO LEGAL

Ante> de seguer, e para me.:
llor entendernos, cumpre falar
da mecánica da votación por
Correo.

• t.

,.

.- ;....

Unha vez que a solicitude
está en poder deste organismo,
compraban a sua inclusión no
APROVEITAR A .BOA FK
censo e remésanlle todas aspaNa sua andaina chegaron
peletas eleitorais, o certificado
tamén onde a cmrteira de Es~ ·
de ínclusión no censo e un so- ·gueba (Madarnás), tamén_ do
bre,, .que terá que e~viar á mesa . MunicípiÓ do ca:r balliño, mucoa. papeleta· do partido da sua -. · ne~ duns' sesenta anos. Aló eseleición e o ·certificado dentrq.
tiveron· 0 senador, o alcalde

... :!.. ......
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Todas estas_ J?,oimas · foron
enviadas pola Xefa de Correos
do Carballiño a todos os carteiros rurais da sua_zona para
que tiveran cóidado precísa_.
mente.

-

;"

¿cAL· FOI Q DELITO?

Segundo poidemos ' saber,
·non se -pehsa, -nas esferas xudiciais · que · houbera · delito -de
corte penal ou- eleitóral;1 ·arn;~
ben todo aponta a que o que si
hoúbo ou. poido _haber, foi
unha · ·infracción das nárinas
eleitorais con .respecto- aó &o voto "i;>Ór corre& "' ·
,

.

A pro be. da _muiler re's posto'ulles que iso fariao .o 1uns o
seu filio (daquela era un sábado) que era q uen levaba ñormalmente o "traballo e, por riba, o mataselos tiña. a data do
dia nove, v.enres. ·
O señor alcalde rise de todos

--:

Un senador da.UCD
falsificou'votos
por ~orr~
· Foi ·Péletéiro quen se' diri.:
xiu a ela· 'para ' que· -ptixéra· os
sélos e mataselos nos impresos
das persoas ca'5f<5s carnets
traían fotocopjados os. tres
'-'cazadores de voto$_".

Unha vez solicitado o impreso na xunta eleitoral local,
póñense os dados e preséntaa
o interesado, acompañado do
seu carné de identidade na oficina de Correos que estime
oportuno (non é necesário que
sexa a de onde está censado).

....;

~

.

~.:.

pedáneo, _É uioxio .- ni'égµez e
Francisco · GonzáJez, que - f 6i
presentado- polo pedáneo · como-concellal do ·municípi0. ~ -

rreo . Levar levaron todo, unha
vez selado, e o uso que lle deron xa se supón.

O funcionário compraba firma
e dilixéncia, se o interesado
quere, a carta cara a Xunta
Eleitoral de Zona. En caso
contrário, pódea levar, solicitude e todo, o mesmo interesado á dita Xunta.

"'

..

~ :

..

· -Día;nte ~da postura, tan· insi~
tente
tenaz, dos centristas,
deulles o mataselos; . seta'ndo
eles- mesmos as solicitudes, na
preséncia da carteíra, Esperanza, García Novoa: O único que
· - ficou sen "sélar fofon ' os' sobres
por fóra, por falta de selos. Pero -xa se apañarían ben, xa.

¡e

Os sobres foron chegandos
ás mes.as e · comproqouse que
todos os volantes tiñan -a mesma letra e que de cada carteira"'
que ,,v iñari,Jiñan_todos o mes~
mo tamaño
e modelo
de sobre.
·- :;. ('
--:,.'.,.-v.'
-;,

.

· Sexa cal sexa a falta, é semunha inmoralidad e que un
home que se supón que ten
que dar exémplo no cum plime n to da lei, todo un senador
(centrista, ou sexa, dos que
fan -a lei), ande nesas te·~ituras
tan ilegais ( centrisfa, dos que
fan a trámpa) .
pr~

Se. _fose home, tiña qu~ dimitir con só comezar xulgado
algun as dilixéncias necesárias
para clarexar o asunto. No seu
partido din que actuaron como - indivíduos,_ .qpn~¡i . como
uce~istas. E lago ¿para quén
foron os ·votos ··por - correos
senón para a UCD?."' Causas
veredes que non creredes.: un
partido que non .apoia aos seus
afiliados cando fan algo mal,
· nen tampouco os expulsa por
iso.
x o·sE CUHRAS

.

.

_ ,

. '"'"A CaiXa''ten.~ cª!4fe~s ~
<. '. so1-ú Cións á :rnedidS~~.-=-MunicipalPª'ª os seus problemas financieirOs de Vigo
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As Penas, segundo . ~e vexan .
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' Oito anos a Antón Arias Curto, dnco~a'.Ñeto' P~reira·e-~utros cinco a Cide Cabido, asi como cinco m·eses a Atánes Gómez, quedando .o s demais libres de nengunha condena son, a falta 'de confirm.a~i{m.. ófic~l, as pen~s impostas poia Audiénc.ia Nacio.qal aos nacion~listas x,ulgados., o. dia 30 de

Marz;.o. · ··.· · ·
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. ¡.:re~as- Qll;e. am~~n, segundo os obs~r\r~dores, ~nJla gran d_Úreza resp~cto ás a,cusacións P,ro'b adas,.
. . Quéirase eu _n on, ,con,sentimento relixioso ou como oportunipero ' ~on deixan ·de ·P,.~réc~~- :benigy..~s·:i ~ -~~ ~orop~~an. coa _peti~ión do · fisc~ que.·ascend_ia nalgun · .dade 'tudstic~ ou simplei:n~nte de des~anso, a Semana San.ta
caso a: 42· anos.. ,
· _.
.,
: ·. marca -un-parent~se na actiy1dade da soc1edade. Por. esta bisbarra _
·
·
• ~;
. v.en- ter un semello de ponto e -~paTte como se antes <lesas datas
se quixese pechar uncapítulo para seguir logo· con outra trama
politicamente falando.
.
'
't

.-~

•. •

. '

•. ..-

Atrás queda lJ..Oh~ estereotipada e -p refabrica.Cla hómenaxe
a San ch~ Rof, _presentado co·mo .· un "it.o. de ºagradecimento
P<;>I?ul~r'. polp mpito que fÜ(;o
P?I~ ·vila p~m,~~yedresa: e querendoo apartar de toda int~~
. cionalida~e polí~ica.
·
Na teatrada participou médio cento de persoas, pero ·as
d uas terceiras ·partes eran políticos ou .politiquillos en activo,
caciq uillos . de terceita, precisamen te daí partía a organización, e logo .xente de AP que
foi invita9~ a ·asistir polo enlade forno.~

ce

Familiares e amigos tiveron que esperar fóra_menttas os nacionalistas ~Jegos eran. xulgadQS.

- ~-:-.- .' .

L

"A senténcia aos nacionalistas foi unha senténcia política
adoptada pala necesidade d.e
pór en marcha as institucións
autonómicas e de darlle unha
certa credibilidade de cara o
pavo", afirmábanlle a A NOSA TERRA fon~es próximas
aos nacionalistas xulgados. .En canto . cuan tia das penas, estas mesmas fontes precisan que son moi duras,."zm.
ttia .xa seria moito para o _q ue
nengun mal fixo", sobre todo
~e se ten en con ta que foron as
máximas que _podian aplicar segundo as probas :presentadas
que puideron probar, se ben
~ompara_das coas peticións do
fiscal, se poda afirmar que non
foron moi altas.
Para os portavoces de "Galícia Ceibe", organización á
que pertencen a case totalidade dos encausados, "con este
~ulgamento
quedou demos.:.
-trado que as detencións f aron
.~n tinglado montado desde o
poder ca gallo de impulsar o ·
~S;.tatuto de autonomía para
éoesionar arredor del a todo o
{spañolismo. Agora desmontat6n o tinglado e sérvense del
para darlle· credibilidade_a esas
institucións autonómicas;'.
, : N esta mesma ord~ ,de cou~ ,
sas -reseñar os rumoi:es que corrían por Madrid o dia do .xul. gamento e que. faciart fincapé
~u·n ·,@>acto propiciado polas
autorfdades autonómicas galegas, · con · Rosón e .· GarcíaSabell . á · cabeza, - con · outras
persoas_ c_o n _vinculacións. polÍticas e'n GaliZa ·e qu~ hoxe o~u-

a

e
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pan sendos miniStérios en Madrid: Cabanillas (xustícia) e
Rosón · (Interior). Este pacto,
segundo os rumores, iria no
senso de suavizar as condenas
o máis· posíbel xa que doutra
forma se podian resentir as xa
de : por. : si . enclenques institucións autonómicas.

~- Pero o ~¿,;¡m~nto de soli-

Estamos en disposición de
afirmar, xa que ternos teste- ·
muñas de absoluta solvéncia,
que axentes de · UCD lembrárbnlles a vfuoios paisanos os favores concedidos por Don Sancho -colza aparte- ao reclamo de "ben nacidos a ser agradecidos", que.. era o lema da
ximtanza.

d8,ridad~ : oos p~cio_nalista~-· pr_e~ sós non vái rematar'; sen'ó'n-.que
vai s~guir até. lograr que 'se~an
postas en liberdade. Vaise se,.
guir a pedir, .""espererr:ws ·q ue
Que isto se queira facer paco nacionalismo-'unido como
sar por acto non politizado ·é
na-anterior campaña e ~en que
raiar no cúmio do cinismo e
vaia ·quedar f óra o frente cr_iaque o próprio Sancho Rof, no
do "' ségúildo . ne~ até . conseseu páternal ,discurso asumira
guir a amnistía para · todos os
o guión, non sabemos se é taA uNIDADE · - ·. revólucionários do estado, e a
mén o tal lema, xa que entón
· DO NACÍONAÚSMO
derogación da Lei An titerrorishaberia que extender a el, pasFontes nacionalistas . a-fir-. t
.
·ª· Esta campaña pode ter un tos a botar man do refraneiro,
man tamén- que no des.e nrolo
· o de "home refraneiro ... ".
. dQ. proé~so tiv~ unh~ f~te redos seus pontos máis álxidos
. Ese acto de Pontevedra,
P.~l'.~~i~ri~ -a. r unidad~ dp_. na- · do estado, e a derogación da
.ademais de evidenciar a .estruc¡qnalis.µip c e - todfi a~ Cijmpaña
Lei AntiterroriSta.
·
tura caciquil dos persoaxes
de far.z a montada.
5 ú· :~
Esta . campaña pode ter un
. -·E -sintomático tamén· que· dos seus ·poritos· máiS álxidos -"loor al benefactor"- consolidando unha política de fapor primeira vez o Sr. Gómez ·cara·o"25·de Xullo".
Aguerre ' non impuxese .nenguPoi oútra banda está ·o fei- voritismo e · non de reparto
equitativo, veu· tamén a amanha multa, -cousa totalmente
to, anticonstitucioná:l, de l.que
sar
que a dereita, á hora da
contrária ao seu proceder hamoitos dos agora absoltos xa
verdade,
vincúlase e arróupase, ·
bitual-;- aos .detidos na manilevábart na cadea dezanove·
e máis cando se tr~ta de comer
f es_tación de Santiago nen aos meses, e outros . pasaron asi
;,
·~rnanizad~res. - '· .
~· ~
mesmo várió{m~ses. na cadea. . ou zugar.
Asimesmo critican a non
¿Quén nos vai resarcir agora
Don Sancho, que remata de
desie tempo entre reixas?· ¿Po- _ ..filirmar en Madr!d que ~on pacomparecéncia de Camilo Nogueira na vista mália a ser prede condenarse a unha persoa ·
sentado como · testigo: Q mo- , antes de facelo o· xuíz? ¿Qué
tivo da sua non comparecéncia . qped~ das campañas e das caseica ,_ é que "non lle cfzegou a .. lummas? Esta e outras pregu,ncitación-a tempo·". "t!\S; so1_1 as qu7 se fa? An.t?n
Para estes mesmos .observa- Arias c.~rto, C1de 9ab1do, N1e.
/
dore·s , ~irmail' qué o esquece~ . .to. Peretr8:, que esta~ na.cadea,_
mento do -dfa do:· ~-µlgamento·, ".r as1 c?mo ~tanes Gomez, que
coñecido por todo Galiza, non -xa sam en h~erdade P.º~ _ter de
fo-i ..máiS'que tinha disculpa iñc · sobra · cum~hd~o os cmco m:e.LIBRARIA ~
serta na "intención de EG de se- ses, e os famen ~ncausados e
P·8:rarsé _.~ada vez -máis do naa~soltos Ménde~ Ferrín, Lu. PAPELARIA
éionalismo. ·
ciano Prego, Lms Calvar, Alberto Lema, Eiras .Fernández,
José Antonio, 20. Telf. 23 23 31
CONTINUAR O M_üVIMENTO
Modesto Román, Antón BerOURENSE
DE SOLIDARIDADE
tolo e Xosé Patricio.
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srá á História como -0 "Ministro da Colza", tamén lle sacou
importáncia ao seu -paso polo
Ministério de Sanidade no devándi to discurso. Ministérfo
que se teria que pasar a cha·
mar "Da Mortalidade" despois
de ter pasado por el o primeiro
parlamentário centrista -por
Pontevedra, ao que os proprietários das f unerárias teñen intención de nomealo sócio de
honor.
Ponto e aparte significou
tamén a restruturación das comisións políticas na Diputación cando xa nen lles queda
un ano de xestión. Deuse un
"reparto da empanada" , máis
que unha significación polí·
tica, pois os diputados cobraran saldos fixos, cuarenta mil
pesetas como mínimo os da
oposición, sobre as setenta mil
e daí para arriba os da UCD e
descobriuse que esa formula
era ilegal. Agora cobrarán segundo asistan ás reunións epara iso cada quen esta nun mínimo de cinco comisións e cobrará se asiste a catro, senón
non, aínda que os de UCD seguen a ter a mesma vantaxe en
cnto que as posibilidades de
recebir máis compensacións.
Qué queren agora, pois elei·
toralismo, que é o que empeza a cheirar. Sancho, despois
do Xantar-homenaxe, xa anunciou q u~ recuncaria de pri·
meiro por Pontevedra nas listas que ás xerais presente UCD
e, lembro, din que aquilo non
era un acto político.
A Diputación vaise ·endebedar en catrocentos millóns
máis para camiños e favores de
última hora e asi ·sucesivamente.
FU RABO LOS
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A posíbehrenda de Inteisa a Telettra na Cotuña
..

.

.

~

.

.

.

o ~ogo aas~ ~.~tU,a.~onais ,.~o~,
-.

'"

,

•

.

••

'

'

•

..

•

• <

,,

·-·

.

';

tfaballadorl's / . . ' '

•

;

-~'

::

•

'

'':

~t

.' .

#':;,.

Os traballadotes de Intelsa veñen .mantend_o desde 'haf yá:rio.s m~séS «Utíha loita.attiva para opoirre-gularid'ades rliáiS'-rtótória~: e -~ é :a'-:<qtÍ~rt· lle '" co~pr; poñ~(SJ.s
.- · rse ao expediente de modificación das condicións de t~apallo e están dispo.stos, segundQ o con.·máis- unha chea -de <;:ontratli- . medidás · correctoras neces~U·s
~;mª1"on a ,A NOS~ TERRA: logo da ú~~ima ·m<tnifostaeión c~le~rad~ .d~~s-,p~sad:..:os: ~ . continua~ Cióris'. Isto tam'én lió ' comuni- _ para' lograr 'ufr}fa·réntabilidade ·
a loita até ao ftnal. En diversas ocas10ns os traballadores da factorna ,corunesa de Intels~
t:aron"ao corr8ellé'tro efe ~'FraEa- - de· Iiitelsa. - '· '
-. - ~~nunciaron o expediente por .t~~ como ~ni~~~ ~b*e.ct~v~ a venda ~a fa~tor~ a o~~ra mult~na- · llo en ·dua_s _xuntas.. que tive- · ~ - · contradiciórÜ;- ~amén
cional, .Telettra, onde as: cond1c10ns econoi:n,1éas e· soc1ais son.~ bastante _mfenores as ·'"<Jl!e tenen ·
ron con el e do cal _ó máis. que
~stán . presentes, e;o mo·. dixeactualmente os traballadores de Intelsa. ·
,.
. con-seguiron_
que a~az.áse -. mos, no~ e~peoiente present-dvinte d<fas o -fallo~ AoAin. xa
do por "lntelsa. Así; nun priñ!.
car un plan de viabílid:a de fic), · chico m:embros dé INTG,.4 dtr
A fact~ria coruñesa d'e Inteldi:xo que como _ non:~·. había
cípio dixeron que ·só hai tracal se acordou de$facerse da
sa, u1riha multinacional na que
CGBO, 3 ·da-UG".f J,e un lnde- ~ -a~cndo e daJlo que-- a"etrtpresa: · balio -·nas- actuais .condicións
planta da Coruña.- Fixeron· os
a Telefónica ten ó 49 por cenpepdente, que . comez~ron ·-.: non :ret.i raba 0 expediente . tep~ra 35 persoas ~ plántilla .
contactos e buscaron
seus
to do capital, Edcson ó 50
rían que emitir 0 taUo-: : : ~ ,; ..
nova fórmana 383 persaas-,
a ~ eiarexa:r ásccoúsas ·e denuncomo ~mpresa compradora a : ciar- ~ maniobra-da empres~.
· -· ·
· pita Jogo nunha reunión co
por cento, e Ericsson _española
~· - · · ·
As aleg~t~ipns~ ltind·~~ntalfi ·
Telettra,
cuxo capital ,está foró 1 por cento, dedicase á fabri.. Os traballadores ven claracio- cómité de empresa. liJ1séaninspector de Tráb'alló, . Digno mado nun 51 por cento por
cación de material telefónico
mente que
suas condicións
se en que
preseritadón .,do _ Férnández, . 9icer que isto foiTelefónica e nun 49 _por cento
en várias f actorias en todo
-·
. .
.·
.
. . . -un erro xa ._gue. en. real_idad·e
de trabal!º
e SOCJ1'a·_18.. s'.era''n m' a'sr- - ..expetlente
.
non -, cumple, os re- ·~
-, '
132.·
por Fiat. E isfo_ ·p erxudica ·
0 Estado, sendo desde sempre
d en consen t·ir est e
quer1ase
-- Poñer ·. para ·
e
non
pn
quisitos
que
estaplece
o
.ár.'e
a planta ubicada na Coruña -:- seriamente aos traballadores, , atropello, pero teñen que r:ecotículh 41 da .Lei 8/80 do 10 ~
• ·ousas -da vilda! - Pe~o ·_·él:
polo que xurxiu a sua oposi"a cenicienta", segundo aseñecerllé a empresa o seu direi- : de marzo, que é ó Éstatutó ' . empresa_ quere_ evar . a !{nte
ción. Nesta pequena história
guran os traballadores. O certo - a efectuar a venda da facal · o expe.dien'te ,e nqh lle ríinporta
os Úaballadores tamén res.
dos Trab'hlladotes, e· o e sena- . c""'are.~xar o· mencionado :pontO',
to é que sempre acusou esta
toría, asn~cto que recolle o ar~_
I -'
·
"t' d. · - ·
d ·
ª
postaron e dixeron claramente
.t'~
- a que o com1 e
e _e mpresa_. e- ·ou- .E>"utros, como . se -. existía
factoria unha dependéncia moi
tículo 44 ·do Estatufo dos Traberá "ser informado d.e cjúe se
·
que o problema de Intelsa non
acentuada do resto dos centros
,
,
.
. -· cóm_· ité_ de .: empresa . cando se
d.ores. F1xose
halla
un
'referen~fostruiedito
e_xpedieríte,
crrirsá
é económico, senon estrutural.
de traballo, aspecto ·este que
dum, no que os traballa~ores · que ""a empresa. rioµ, .fiXo ~ _ ASipresentgu _ o expedienté, etc.
se reflexa, por exemplo, en
"Trátase de adaptar hoxe a fá- . por maio~~~ se -opuxeron á
mesmo rech~zan a ímaxe_n que
A dire_ccion sq lle preocupa
que os obre_iros de Sabón que
charita~foar para ,- ó 82 menbrica para unha futura reconquere dar a eri1-presá: ele crise" tras nQp:-. se-- efectue . a venda
· traballan a prima directa covers10n tecnolóxica ' que se venda, e entóp_foLcini do -á empresa só fie · quedo u a posibiporque afirmp : q.ue.-:- o 'm..erGaüo. . · da Pl_
aiita. d .a Coruña. . i Só
bran menos que os de Madrid
está vislumbrando. Estanse
lidade
de
ac·
o
llerse~A
·
a
o
expe.
_
contról~no
os
soci~f'-CTNE
é·
un
[vfSo
-das multina.cion.ais
por facer o mesmo traballo.
preparando a splantillas para
diente de_ mp_difí~~~6ns-:. dás .,". e Ericssón-:-, ~ademaifa:~ &e~· que - de cdm~ · xogan ·cos traballaafrontar a entrada.no M~rcado
A empresa, desde fai tempo
a telefonía no noso país man·dores! ·
condicións de traballo, que le~.omún e para iso é preciso
ven levando a cabo unha ~e
- va,- como dixemos, _implícita .. tén unha demanda e's tábel, e
replantexar a táctica da emconversión tecnolóxica -pavenda. Pero o máis curioso,
de considerar q_u~ á Telefó~ica
MARCO BREIXO
presa".
sou de montar centrais electrologo de todas estas ·artimañas
. - .i• - -.
.mecánicas a centrais electróe irregula_ridades; é que q ·exnicas-, senda este.factor o de.::
pediente .non o élecid1rá a-dele- .
EX PE DENTE
terminante do exceso d·e plangaclün de .Ttaballo ·- o norCHANCHULLAOO...
tilla que agora a empresa
mal- senón a Xunta~ de G~liza.
.
.
::.
A xogada da -empresa non
argumenta. Primeiro comezou
.
, E ·nori p9demos esq-u_ecer que·
~
;·! : u: -.. r- ".. . ~
puido ser m-ais viva p_~a levar
a restruturación pola inde~
-·
o actual conselleiro de: Trabaadiante o expediente, pois a
nización dos pastos de traballo,
era,
naque!_
infre
da
pre· {Aoro'rixinal ºNova denúnciá ol!intra _Alfonfo Eyré"
tramitación do mesmo levo.u•
llo, que aceitaron alguns tras~ntación do exped~ente, dele- .
do n-úmero 182)._
no ésta a cabo cando non bahalladores, para logo presentar
gado de Traballo na . Coruña
bia comité de empresa, poucos un expedente de regulación
e rnoi- arn~go . qa· dirección da
- Na reportaxe ·9? p~ina catro·- do: ~núme-ro ~~2' sobre · a
días antes das eleicións para
de xornada, anotando como
empresa.
nova de~úricia , cón'tr~ .9~ ñoso redaetor Alfonso Eyré, deslielexir os mernbros do mesmo.
perdas a indemnización de
zóus.e nos u;J, érro .demasÍadQ importanté como para .non' sér .~
ditos postas de traballo e a
correxido. ~e_·
-~
O dous de marzal Tomás
IRREGULARIDADES
compra de tecnoloxía. Pero
Allende y Barcía Baxter en:MANIFESTAS
,. _ ~nNefetlto, "-Ú 8eñof- ~Xosé Beiroa non pe_rtence ao GRAPO ··
este expediente foille denegatregouno no Goberno Civil,
taFre · cdnfo, por erro, 'se ·lle atribuiu daque1a. Na reporfaxe ., ·:
do pola adeministración, xa
un proceso un tanto irregular, · ;: .O exp~dh;)~te pr~sentado popotcf:
: qué¡\~ ·"Eiré f~i ·géhú:ffciado.• o .señor Beiroa fáfabá do
que o seu estudo requeriría
xa que o máis "lóxico sería la dirección de ·Intelsa foi -con-·
seu'
lpaso
J¡folos "hál>ilés. ·interrogátprios" ' na édmisaria de .
analizar a situa~ión dos sócios,
que o r~cibise directamente testado . pc:>lo comité _de . em- ·
Policía,
seri.
que eJhrtengttn·:"m,ómento fo~ cÓ.ndead:o p~Ia-''.
que son Telefónica e Ericsson. _
o delegado. .ge .Traballo. Pero
presa de Intelsa-Sabón cun esperténc4t a organ~~~i~m alguoha. ·
· ',' · · "
·
En outubro pasado a direc: aos pouco.& Cffas,.-;ó 12 de mar- crito · pre~ntado na ·- delega.ción de INTELSA e o.s sócios
zo, . quedou constituído o ~o
cióp ~ provincial de Trabalh;da
. on.de se . _re-callen as
mité de ·empresa,_formadÓ por Cor-uña,
reun~ron se en Sué'cia para bus,_.,
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CON GAN_CHO. . ..-- ,. · - -\
.CON IDEA$

~ .-·_

- . ,-· ·_ ·:
.veNCONNOSCO :.: ·
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RACIORAL
Temas da·nosa terra

·cartas

Existe .o nacionalismo

·'Resposta ·ao . ,ah~a.1d·e ·

E · próprlo <Je herois prescindir dos malef ícios agoirados · por,
·sibilas e meigas: .Non po.demos menos de sorrif cando alguns
comentaristas tenciorian ·resucitar os métodos das· ameazas e. dos
·l:Jr,onó~ticos cór:-tra nacionalismo galego, en · ve~ 'de anali~ar ~ 're~- ·
lidade e de acercarse ás persoas._ Estes herdeiros das ~arpideiras
proxectan os ·seus desexos, pero ternos que -dicerlles: "os rriortos
que vos. matades, señor,. gozan de boa saúde"..
.
· isto ten sen~ido · para éa·n tos teñan ollado c.e rta prensa editada ·
en Galiza coa ·ocasión do V Plenário da AN-PG celebrado en.. Santiago os días 3-4 pasados. Ali concentráronse en boa parte ·os re·presentantes do nacionalismo galego 'e reafirmaron ' a sua vontade
de proseguir na loita · pola conquista dos · direitos nacionais de -'
Galiza.
Para todos os ali presentes, o nacionalismo galego n_o n aceita
a autonomia concedida porqué non responde ás necesidade.s históricas · de Gal iza. Non lle sfrve o bilingüismo porque non ex.iste '
un só povo bilíngüe, por cpn's eguinte u~ha esixéncia de tal précio aos ·galegas é inxusta. E iso porque a língua própria é moito ·
máis que un traxe de recámbio, é un~a criación secular , que ~arrastra pautas e valores culturais.
'
·
·
, o · nacionalismo da. AN-PG difire do galegl;lismo, algo co 9ue se
enmascaran cantos pensan que_ser galego equivale a ser español,
que __ser gaJego serve para coñecer catro palabras e dicer un chiste
de sobre!Tlesa n¡:¡ língua galega. O nacionaiismo da AN-PG· afirma
a identidade de Gal iza como nación con direito a autodeterminarse .
v.g. federándose cos outros povos do Estado Español e dándo~e u~
goberno próprio con atribucións qu~ só o povo · g~lego pode definir.
·
·

o·

E~e nap ionalismo . conta co apoio ~as cfases tra~álladoras, a·s única~ · neste momento capaces de levar adia.nte as reivindicacións

)

· devancJit!ls. E non se entrega senón· que se cl~rif ica. E por iso se organiza. No V Plenário da AN-PG deron fe d~· sua vontade de
_u nidade de acció.n dous , partidos nacionatistas · PSG e UPH), ·vários· colectivos e organizacións de masas, entre elas Galícia Ce.i be·. · '
Esta preséncia supón a superación de erros pasados e de dfferén:
cias menores.
Sobre deses principios versan as conclusió~s desta fase do Ple. nário. Importa suliñar a via aberta para o futuro que se pretende
deseñar na ségunda fase, en maio.
.
· E nese senso cabe· lembrar cómq vários colectivos traballan ria '
configuración máis perfecta de diversas cues~ións que afectan: á vida do .país. Unha, a nornl'alización .do idioma que conleva a progresiva normativización. Pensamos desde aqui que está será máis corrj!cta cant o máis avance cara unha semellanza coa língua única,
o galego-luso-brasileiro, pero que á vez m·anteña as peculiaridades
h istóricas n9~as .. E ·t amén pensamos que esta prdgresiva adquisi- ·
ción compre facela amodfño e sen regueifas .desafinadas das que
ternos visto .neste periódico algunhas , mostras. O país recupérase
e identifícase
pasó da descolonización. ó resto perténce aó~·
- gabinetes estéreis.
.
· · .
Ou!ra, a converxéncia cara un.ha central sindical g~-lega única .
que_unificase á CSG e á INTG.
·
O!sde 1975, as organizacións nacionalistas aprenderon moito
experimentaron suficiente e, hoxe, con luz e taq~ígrafos, debate~
· as t ransfoffnacións que lles esixen os no vos tempos e ·os novos -~ta- ·
ques. .A vista do V Plenário pensamos que. o nacionalismo gaf~go
goza de boa saúde.
·
·
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R~~SPOSTA DO B.N.. -P.G.
_. A c..,..L_A.VOZ DE GALICIA';

de S«>q.tomai.or·
L

:

f

O al-calde ·de ·,$ou!Ómaior, .don
Fernancfo Per~ira, con respecto ao
pub.licado no '.n ú_mero 175, do cinéo
de fobreiro, sobre a contestación
contra( el, re.me~oünos un longo escdto (oito folios) que·'nos vemos ná
oqrigá de resumir.. E· de sut;liñar que
naquel momento .tr~támos .de contactar · con el,· séndono~ imposfbel
pola StJ°a ·auséncia e ROia urxénciá na
consecución dos ·dados, pouco/~rntes
· d~ pechar:
·
'
Porito por ponto, deixa'rtdo algun
atrás, o alcalde de Souto.maior rep.lica á reportaxe de A NOSA TER RA , deste xeito que, resumidamente, expoñ!'.!mos. ·
En prim~i~o lugar, fala de que a
presentación da moción foi un· pouco traicion~ira e por sol.presa, para
lego· criticar a presénci~ dos fi llos
do concellal comunista Seoané Conde no coléxio Santiago, logo de que
fara un dos respons·abeis da campaña contra. el. m que estaba entre o
público na sua ina_u guración e que
fara o Gobe(nador Civil quen o chá/ mara, vénClose ·finalmente abrigado
a atend~r· as suas pet_icións.

;;contestatarios~' ,rñentireiros.

Sobre
. o deslinde do monte p.úblico, di que
está pendente .da resposta da Xunta
· de Galiza e que ·a maior pa'rte da
Corporación non de1:.1 éxemplo 'de
preséncia no ·derribo da óbra ilegal
de Xoan · Rodrígúez· Collazo, coa
excepción del e duhha concellala. '
Sobre a grava di que o tratamento informativo é digno de figurar na
a.ritoloxia do' disparate, dicindo que
a planta non elaboraba grava, senón
que a utilizaba para facer aglomerado asfáltico ( ¿ i ! ?) e di que o concellal do Bloqu~, señor Ovelleiro .PiñÓo usou a instal?lción para meterlle
medo á xunta directiva do Club Deportivo Arcade tentando facerlle
chantaxe co conto da cont_a minación. O de que o alcalde a repartiu
· ao señor antollo, é unha afirmación
gratuita, segundo o señor Pereira,
porque aínda. se está agardando os
re!¡ultados da Comisión 1 nvestigadora da que forman parte dous contestatários.

· ~ _ ~Esta ,earta é reproduc.l{rn i da -~~-,
viada. . polo ~~n-9ellal do. ·B.N.-P.G .
.en· Vigo a La Voz de Galieia"
e que n0n foi publicada.
Na _Voz de Galicia do dia 2. 4_a2
nunha nota da ·r edación, analizab~
o res.u ltado da moción do PSOE presen~ada no -ultimo pleno d~
Axun_t~~ento de Vigo,. referente
a cap1tahdade de Galiza.
Con respecto á posición d
B:N.-P.G., · dicia a nota que se m~
nifestara por non entrar no tem
Como o artículo non recollia :
que sucedeu no pleno, e .co fin
d_e clarificar a nosa postura -diante ·
da op1n1on pública, ó B.N.-P:G.
mandou urih~ nota coa data do
3-1 V, sendo silenciada por ese periódico.
Por esta razón, diríxome a vostede para expoñer cal foi a nasa
·posición no dito pleno.
O B.N.-P.G., através de min, dixo que en todas as inst itucións
e fóra delas; xa nos pron unciára:
mos públicamente porque Santiago debia ser a capital de Galiza
e ali mesmo volvimos a reafir'.
malo.
Agora ben, nós no n íbamos
votar afirmativame nte a moción
do PSOE porque a seg unda parte
entraba a solicitar para Vigo, tantas consellarias .como lles poidera
corresponder a calquera cidade
galega, no suposto de que a Xunta optara por repartir as consellarias.
Esta posición supón entrar nunha "guerr a" localista q ue desvirtua
o carácter de Galiza co mo nación,
e na que o 8 .N.-P.G. manifestou
que non estaba disposto a entrar.
Esa foi a argumentacio n da nasa
abstención (que non recolleu nengun p·eriódico}.
Polo tanto, o B.N. -P.G . si entrou
no tema e argum ento u a sua posición.
Sen máis,

Sobre o vertedeiro de basura di
que todo o qú'e fique por fóra do
h,mcionamento· do • tal vertedeiro
Recoñeee etu.e si hoLibo erros,
son fogos de artifício e que a obra
ql:Jizais, pero qüe ~on se pode talar
se leJ ase adiante . sen presuposto
de falta Cle interés. Acusa ao conce- · unha mentira. Sobre o alumeado,
:lla_I do BN-PG de cobrar o soldo d~
asegura que foi feíta a distribución
concel'lal contFadicindo o que afir: · despois dun estudo dun electricista
e que se o bárrio dá Comboa levou
mar'a no voceiro do Bloque. sobre o
riíáis .que nengun outro é unha cou- ·
. particular. ., ·- .
sa que non se~ pode afirmar pois ten
. Di que O e.rrÍprazamento do te·létantos postes como o de Alxán, .pefon9 público de Coinboa non se
ro menos concentrados ·xa que aquí
· cambiou por pre~ións do alcalde de
_están
os habitantes máis xuntos nun
bárrio, senÓn .que ten_ relación culugar.
nha visita ao lugar por un asunto-da
· ponte medieval · que coincidiu coa
Sobre as prazas de bibliotecárlo e
preséncia dun traballador da CTNE
peón di que o concel.lal do Bloque
e surxiu a posibilidade de facer
Xavier A lo nso Pérez
señor Ovelleiro Piñón, rexeitou o
·un ha xuntanz~ para pedir unha ca(Con
cell a l do B.N .-P.G . no Axunnome de Luís Seoane pará a casa da
bina, que logo a Telefónica denegou
tamento de Vigo).
cultura do Município por "tratarse
e que agora se quere meter nunha
· dun comunista". Segundo o· señor
tenda. ·
.
Pereira Caamaño, este xeito de exCon respeito á Seguranza Social,
. presarse do concellal é típico de
di que os "eontestatários" fican en
Augusto Assia, a quén semel la emuridículo por.· nan falar da SS da·s
lar. Non se chamo u á praza de bi contratados.
bliotecário por non haber aínda
biblioteca e a de peón polas razóns
No .segui11te pár'rafo, a Redac-expostas no pleno polo señor secre. ción dest.e: semahário non pode adtário, pero que non nos dá a coñemitir que sexan os contestatários
cer.
~"quen in/cien-,, información / nenguriha, mais _o señal alcalde di que
Sobre os problemas financieiros
comezou á chover e qu_e non. ·tiña
di que o encargado dos cobros leva- ;,
sentido · remesar cartas de control e
. ba un promédio bastante aceitáber;
racioname'nto; ·con respecto ao pa.de ingresos até que deu comezo
sado .ano; onde . a s~quia foi'notó· unha campaña de aberta propaganria_. No qu'e toca á ca~a de autopsi~s
da contra os pagos (non e_specif ica
de Arcade aduce que un dos con- ·
. de quén).
testatários colabo"rou na .:..ta~ef,a de
Finalmente acusa o señor alcalde
adxudicar o ·traballo canto a!_'lt~s./
aos concellais contestatáribs de conSobre os escritos que non pasan
tu~~rnio ideolóxico (pois é unha
ao pleno, o señor Pereira pregunta .
mistura de ex-alcaldes· franquistas,
· por qué non se cita· nenguñ ·deles ·
afiliados á UCD, carrilli.stas vergonen a sua aütoria: Na ·redacción co . ñentos,
trasnoitados
nacionalis. ilecense perfectame.nté pero non se
tas, .. ), de falsear· a verdad e, de fuxir
citaron por . non facer · farragosó o
dos plenos éando os viciños piden a
tema. Fala ·tamén de médias verdapalaqra, de cometer inxúrias e desades no tratamento ~- de todos ·os
catos, de incurrir en infraccións· ur~
plenos qué non convocou~ fala de
bani'sticas. {Sambáde e bvelleiro),
dous meses que o señor secretário
. de au,t orizar obras jlegais, de non
estivo ·enfe'rm0s (dous· plenos) e cicumplir coas suas obriga_s ao faltar
ta falta · de permanentes pola crise
a .seis plenos e duas permanentes ·
familiar dun membro .dela. Son as ·
sen excusa... D¿ que non. ·nos ressuas razons.
pondeu foi · da . acusacion de terlle
Con respecto ao camiño da'Sucaprbibido · ao señor Ovelleiro ir .en
diña, remítenos :ao escrito presentaP9ntevedra ·ao Museo sen ·o seu· cori- :
do polos viciños, dun diário impresentimento. Esp~ramos que tamén
nos aclare este ponto.
so en Galiza, na que chama
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. . Coa preséncia de bastante
máis da metade dos ·cincocentos delegados que nun princípio tiñan que a~istir ~ ,º d~a tres .
celébranse as d1scus1ons sobre
ó Regulamento do Plenário e "a
sesión de apertura coa leitura
do -informe da Dirección Nacional, á cargo do- Secretário
Porta voz, señor~ D iéguez Vázquez.
Cun 'princípio proporcional
de re~arto de .delegados, que
ian desde os cen de Ourense
aos 35 das subzona das Rias,
aos 500 delegados uniuselles
unha representación da organización estudiantil ERGA, con
voz pero sen voto, e tamén representación de persoas simpatizantes, sen voz nen voto.
Ambas e d uas esti veron presentes na apertura, clausura,
comisións e plenos, mentras
que os observadores só estive- ,
ron nas sesións de apertura e
clausura.
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INFORME DA
DIRECCION NACIONAL

Pouco antes de dar leitura
Lois- Diéguez ao informe da
Dirección Nacional da AN-PG,
gardouse un minuto de siléncio pota morte en accidente do
militante Xosé D íaz Rif ón, un
dos representantes da emigración, que viña precisamente
para defender a ponéncia alternativa aprobada en Madrid.
De seguido, o momento de
ledícia foi cando se anunciou
que as senténcias que afectaban aos nacionalistas xulgados
eran de absolución na maioria
dos cas9s e de penas mínimas
en catro. A realidade, conforme se explica noutra páxina
deste periódico é algo diferente a peor.
O informe, que era ·como
unha vic:;ta de páxaro a .todo o
acontecer e traballo da AN-PG
nos dous últimos anos, e contaban cun xeito de enmendas,
máis ben correccións estilísticas, das que algunhas veces se
fixo eco a Dirección Nacional.Nos ambientes da AN-PÓ esperábase que na redacción definitiva se tiveran presentes estas
correccións de estilo. . A.o remate .da primeirá xornad a, celebrouse a · votaciá"n ·
para a aprobación ou non do
Informe cun resultado de absoluta ·maioria xa que os votos
. en contra foron ao redor de
25-30 .e outro tanto de ab~ten
cións, pasando dos 250 os afirmativos.
AS PONENCIAS
.

~·

..

. Se be-n :aun princípio habia
tres ponéncias para discutir, a
· defección dos· ..militantes deLugo q_ue-Ievaran adiante uqha
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Desde a sua cria-ción, en 1974-1975; a Asamblea Nacional-Popular· Galega, chegouse a conve.rt~r ,
no máis importante grupo nacionalista en canto·.a filiación.· Aínda h<:>xe en.dia é a organización que
máis militantes ten.
'
· Lernbremos que dela se escindirán grupos (como a APG) que logo deviron en novos - partido~ 
(POG, EG) . .Escisións tamén houbo cara á terra de ningu~n, políticamente· falando; e sen móitos os
"n~cionalistás tndependentes" q'u e haí na nosa terra. Tanto dela oomo. da ÚPG escmdíronse tamén,
e só falamos de xente ,organiza_d a,-os líderes e moitos militantes de GC. ·
1 A celebracióri, os pasados días ·tres catro,sdo V Plenário Nacional_da ~N-PG trouxo c-onsigo a
posibilidade de que moitos destes escindidos é _indéjlendentes volten xuntarse na cria_ción dun
Frente Patriótico. Galego (por chamarlle algo, xa que aínda non
ten nome)
cara unha. loita coinúp..
.

e

un _camiño de · unidade do nacionalismo". Para rematar · -o
turno sindical, Emilio López,
das Comisiós.Labregas-Sindicato Labrege Galega que faloü
-do seu ·contento- .pola demos- ·
tración de froz·a. que o Plenário
significaba é que "nós imás
darlle respaldo".
.
.

·'

. A primeira. representacióncstranxeira en tomar a palabra
foi a do Partidó para a Vitória
do Povo, por quen falou -µn
fillo de galegos, recén -saído .
das cadeas da ditadura - uruguaia. O representante dos pa~
lestinos, despois de dirix~ saúdos do· seu povo p·ara o galega
dixo que "estamos orgulosos
de que nos chame.n terroristqs,
. : se ter-rorismo é loitar pala liberación do naso pavo". O enviado de Herri Bata·s~na ti~o .
que falar en nome do que nun
príncípio tiña que ir ao tacto,
pero que foi _detido "e torturado na DCS". Dixo que en Euskadi non se conseguirfa a paz
en tanto non se aceitaran e
conseguiran os pontos - KAS
·e que calquera manipulación
do acontecer da sua terra éra
gratuita. Despóis deceulle a palabra a un nacionalista galega
A única enmenda non "aceini:mas, o mesmo que as -educa-· que é concellal en Euskadi nas
delas, fixo que fora impósíbel
poJa
DN-e
aprobada
polo
tada:
tivas,
culturais e .sanitárias.
a sua discusión e polo tanto a
listas de HB.
'
.
Con
-respecto
ao nome e aos
aprobación oú rechazo. Da po- pleno nunha apretada votación
Xosé Luís Méndez Ferrin,
símbolos non hai nada decidinéncia dfemigración en Ma- foi a que facia referéncfa a Gade Galicia Ceibe, dixo que "a
do xa que hai que esperai: ás
drid, hai que dicer que a morte licia Ceibe como alternativa
nasa man está tendida a vós,conversas entre os posíbeis -esperqmos que a recebades. Esde Diaz Rifón provocou a sua organizada de So berania Na·parti~ipantes deste frente.
cional. ·
retirada práctic~, s~ ben foi litamos pala unidade· do nacioXa que· logo, a AN~PG non
da nas comisións para coñecinalismo". Polo Partido , Socia.¿QUE VAi PASAR COA AN-PG?
: vai desaparecer "totalmente·", . ·lista Galego-falou-Edúardo Gumento dos delegados. Téñas~
senón -que vai cámbfar de n9Despois de s~te anos de vien con ta que houbo vários grutiérrez, · da Secretaria, que· en.:
pos asambleários e plenários da, a organi~ación nacionalista . me . e- ain pliar _a sua base co . viou "un saúdo d€! irmandade
cámbio dalguns dos princípios
de zona que non tiveron coñe- está agora nun momento de reesperanzada na tarefa ·comun
cimento dela até uns días antes formulación da sua identidade · programáticos, -o que vai levar
por unha Caliza Soberana".
á su-a reformulación.
como frente · patriótico que
ou no mesmo plenário ' nacioCerro,u a xeira de partidos na· nal.
:hun princ_ípio quixo ter. '
cionalistas . o parlame11Ürio · e
o
novo frente defínese "cdA SE.SION DE CLAJ.JSURA
presidente da Unión do Pobo ·
Simplificáronse asi as causas
.
e discutiu a ponéncia oficial
mo unha organización política
A sesión de clausura deste V
Galego, Bautista Alvarez· que,
presentada pala Dirección Na- . que ten como obxectivo· estraPlenário da AN-PG foron infacendo referéncia a-un artícucional, causa que levou toda a
téxico a -conquista da soberavitádos representantes dos parlo aparecido nun xornal quixo
. mañá da segunda xornada.
ni.a nacional de Caliza. Neste
tido"s e organizacións que na . ''felicitar a AN-PC pór ser,
'Álgunhas das enmendas frente podé org!f,nizarse ·caz.: · actualidade l~itan pola soberaefectivamente, -unha catxa de
conseguiron o preceptivo 25 . quera patriota que se compronia nacional galega, xunto con
reclutas para o nacionalismo
dirixente's dos sindicatos_ napor cento dos votantes pará meta a defender os princípios
galega'·'. Máis adiante dixo
poll,tz·cos ·e programáticos que · c1·onal1ºstas galegas (INTG e
·q ue era necesári_o "qu? o frerJ.o 1vr.ente" propugna, p.roveén.
.
pasar ao pleno e aínda algunha
te se_ . amplie para oferecerlle .
~iu aprobada da comisión,. poCSG ), Partido para a Vitória
'
dose do carné qe militanté. Podo Pavo (Uruguay), Frente pa~
.fn:áis resistencia ªº nemzgo colo que tamén acompañou ás
de aderirse· , fanién ao Frente
ra a LiberaCión de ·Palestina
lonizador: levan moitos anos primeiras
pleno xeral.
ca/quera partido ou organiza- ·(OLP) e Herri Batasuna.
enton.ando o Rf!quiem pero
ción . que n_on estea en contraPor ERGA falou ·Xoaqufo
Das enmendas que forori
nori acabaron co nacionalismo
presentadas nas zonas, várfas
dición práctica nen teórica cos
Fernández Leiceaga, que dixo
nen van acabar co_n el".
foron aceitadas polos ponenprinc.fpiós programáticos do
que "participaban no -proceso
.Ao f.inal tomou a palabra o
tes oficiais, tales aquefos que
FP". .
· .
·
esperanzados". P~ola CSG, Xo-. secretário -portavoz, señor Di'éfacian referéncia. a correccións • · . -Eses prindpios- que se citan
sé Manoel Mosquera, que diri.guez q.ue fixo un chamamento
no p~rrafo anterior s~ri os de . xiu ·''un saúdo que quere ser
. como .Eusk3:di_por País Basco.
para. ~ participación no Frente
Aceitou a DN-da AN-PG en- · autocJ,eterminación,-autogober- .· ~nha arela de que a nasa aspi'!dei~ando as pequenas difemendas · relativas aos pontos ·no, demoúácia, antimperialisración sexa unha posibilidade
rénc"ias que-poida haber", para _
programáticos~do novo frente,
mo', intereses populares, autorde conseguir un amplo fren-,
rematar o -acto cun minuto de
tal como 'incluir a idea da loita
ganizac-ión e o marco ·nacional .te". Pola INTG interviu o" seu
siléncio en memória- de Díaz
· antimperialista, ou facer refe- _. - galega ·como . contrapostp ao
Secretário Xeral, L9is Rios PaRifÓn e co canto do Hino -Ga. rencia á pol~tica soCial 'con res- _marco. autonómico e constituredes, quen tras rexei61r Esta- . . lego con-todos os asistentes en
pecto á proble~_áticada muller, ,~ _ ciorJ.al.
,
tuto, Constitución e· Pacto· Sopé.
homosexuais, di'stninuídos, ve- ·.
.ExpoñÚ\nse -tamen Unha sé- .cial, aifrmou que "me parf.ce
X.e.
- ·
· rie-de medidas . ~col)ó.·~icas '.QJ.Í~· importante que vos marquedes
· llos, etc~
1

ªº

N: 185/DO 16AO 22 DE ABRIL/1982

.

'

.A

·pe_na C9rneira; nionumento de. gr~nito

Canteiras contra paisaxe -

· No, vértice dos muni.d pios <,le Leir~, _C~rb~lle~a de Avia e
Beade, coas suas correspondentes parroqm_as de Lamas, Faramoñtaos-Balde· .e_As · Regadas-B,eiro, e~tá . situad.o un dos · máis
- i!npresionantes conxu.ntos monumentaIS de granito, ~odo pedra,
da nosa terra. .
·
·
· ·
, Un inmenso peneao, rodeado doutros con f~rinas ·menos ca- ..
prichosas (xa que aquel ao .que nQs ref~rilnos tenJorma de cor- .
no) dá .notrie á Penu Cárnéra.
Desd'e :on~e queira que se . vexa, a Pena Corneira pon a sua
-maxestade e histór~ para sinalar aquel lugar de · fon.das tradi-·
. dóns e lenda~. Porque .se conta que n_o castelo estivo preso algun 1
persoeiro ilustre e outros :cargos da vida galega durante a nosa
-· história.
· _A .igre~a de Lamas, ao pé da pena é outra construción con
história que - ~ enmarca no conxu~to. p~ra formar un tedo, edi~
ff cios e os-tres ou catro ou~eiros que rodean á c_orneira, hoxe
inzados d.e pistas e éstradas que rompen a sua unidade.
- Pero o peo~ nqn son as pistas.-O peor son as canteiras que están de~trozando o entorno granítico da famosa pedra. A 'cadabeir-a, en todos os outeiros, as máquinas neumáticas, os bulldozers, os barrenos, van cortando· as pedras como se de queixos
·
se trataran.
Cada· penedo daquelas miden tres 'e catro metros de altura
e máis de longo. Pois ben, fanlle un buratiño co pico de air~
ese e int!oducen nel un barreno. Unha vez que estoupa, a pedra fica en dous cachos, cos restos como ~n espello.
· Asi van pedra a pedra, todo ao arredor, imn rádio de pou- cos metros, destrozando o entorno e non vai faltar o dia en
que cheguen ao próprio corno~
Polo que se ve, o problema non é criar postos de traballo,
x;a que son moi poucas as persoas que aló traballan e non
de cotio. As propriedades _son comunais algunhas e privadas outras e nestas, na maior parte, están as canteiras.
Non debéria ser difícil que toda a zona, ..nun rádio duns
cincocentos metros ou o que fixera falta, fora declarada zona
paixasística protexida, para poder rematar coa desfeita que sig- _
· nifica usar esa pedrn ·fácil q9e en realidade pertence á história
do póvo galego e non aos desexos especuladores de catro señores. '
Pero terian que paralizar pronto as obras. Do contrário, en
dous ou ·tres meses, aló non fica e valla a expresión "pedra
sobre p·edra'_'.
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Entrevista co ex-dirixente do PCE-{R)
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Tes escrito un libro no que
afirmas dcabar co mistério do
GRAPO, a idea de que ao
GRAPO o manexan é algo mr;;i
difundido. ¿Demostras ti que
non o manipulan?
¿Pode alguén demostrar que
non pertence á CIA ou ao .
KGB? ¿Pode o PSOE demostrar que non o manexan os
alemáns, o UCD que a sua terqued ade case fanática por entrar na OTAN non ·está dita da
por Washi_ngton? As causas
non poden plantexarse desa
maneira. Eu demostro o que o
PCE (R) e o GRAPO son, non
o que non son. Demóstroo coa
coeréncia que dá o desenrolo
de acontecimentos e persoaxes, a sua evolución. O simple
relato, cando é real, proba
moito máis que calquera argumentación. Presentei o borrador do libro a Claudín e este
.. me dixo que, efectivamente,
permite comprender o fenómeno, e seria útil que se publicara.
Nós éramos uns roáis dos
que rom peron coa liña do PCE
baixo o influxo do maoísmo, e
trataron de restabelecer a continuidade co mítico partido de
José Díaz, ó da guerra. Levamos o intento ás suas últimas
consecuéncias, e ao faceto demostramos o invíábel que era
aquilo, pois en realidade conducia a t odo o contrário do
que pretendíamos.

Hai cinco anos que o nome de Pio Mos, xornalista vigués, saiu á.luz pública rel~ciomtdo ~uit .grupo que entón tiña prioridade no tratamento dos temas "terróristas", tanto polos. m~ios· de ·in:(~rma.,
ción como pola policia. Daquela, Pio Mos era considerado ún dos dirixent~s tanto.do grupo ·armJIdo como PCE (r), pero aos 'poucos meses, e dentro de escása publiddaae qué· nuñpartido.-cland'es~ .
tino se lle da a estes temas, coñec_euse ·a sua expulsión de ambas formacións.
Tras estes anos de reflexión erí-tj~a, Pio Mos ten -escrito un libro no. que narra a sua 'traxectória e
a ·do grupo ao que pertencelÍ un bon número de anos._ Nesta entrevista, _-o autor fala do b'bro e expón algunhas das ide~s nas que se ~ove actualmeri!e. no eido da polí_tica.
=
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aínda que ha ser terr(bel para
unha grande preguiza mental° e
moitos darse conta . dp senso,
o que desexaba era 'p oder dar
por sentadas, por seguras,
dó serí-sensÓ do~ qu:e .I ixeron e
fan. E unha solidaridade sin-_.
unha série de ideas sinxelas
cetta;-_ irtda que nad~ se-ntimen~
que xustificaran e permitiran
dedicar todas as enerxias á actal. Despois de tod9, eles axüdáionrne a min, · se ··b en invoción práctica. Iso ocorre en
todas partes. En realidade, os
l m;itariamei:i_te..
militantes entenden superficialmente as ideas que eren de- ¿Por qué Q libr o-agora?
fender. Apóianse- en dous ou
,,. Oxalá fóse agora. Ig~al se:
tres tópicos e supoñen que as
demora aínda ba_stante. O li"'. . -'. Q Jiso.m broso e que nunca
cuestións dir'íceis _as teñen re.-- . bro levoume' .case dous anos, e - se 1Iliciou na nasa história
saltas os dirixentes do partido.
o terminei antes do verán, peunha ét_apa con ~áis va:rita~es
Como eu era destes, é de suro non parece sinxelo publique agora. O analfabetismo
poñer que moitos militantes
clo.
masivo, a miséria xeralizada, a
terian esa confianza en min,
fame ou a má alimentación do
¿Cómo ves a situación acnos meus saberes. Pero eu, á
povo, a falta de capas nutridas
no Es_tado Español, tendo ~ de técnicos e profesionais, esas ·
miña vez, descansa ha noutros
camaradas e nos textos sagraen 'con ta o pasado_?
taras q ue fixero n fracasar tande Códex, no que lles via máis
dos, que sempre o deixaban
tos bons esforzos no pasado
ledos que unha_s pásctias. _Cfa- ,~
. Nós pensábamos q~e a retodo claro porque os lias sen
están
hoxe en dia superadas
. ro, a soedade é-senipre Jodida,_ . ~ f~r_ma democrátic_~ n~ .~0:.m
nengun afán crítico, senón só
no
fundamental.
Un desenrolo
e cando viron q·u e _gutros ch~- ·--=.~1a_~~ nada, que :era}~~cISmo
para convencerte máis.
autónomo
ten que ser
libre
e
- garan ás mesl,li_ás_ e6n~1u~_!{)n~- é-_--;.- -_e}~~-a~e~ado. - Cia:9 -q ue para
posíbel.
Só hai dous anos que emcase da _mesin~ inarie1ra, _pensa- - n?~ -p?dia .ser fa~&~t~. -c·~lquera
1
pecei a poñer en cuestión as
ron que habja un grande movi- _ .- g~e- dI§~~tira do p~r~i,~.o, desde
Eu. creo que a situación alarteorias e princípios básicos.
men to internacional.-.. Estaban
Blas Pmar aos dmxentes de
mante que vivimos salvarase,
Polo xeral os que saen rebotatan contestas que- noff_se da- _ O~T. Ben, cr~o. ~ue ten hab~grácias, como até agora, á actidos <lestes partidos síntense
ban con ta de qµe a ex;tratéXia · ~o : unha ~ansici~n, que ~n h_tude da xente, unh~ '!.ctitude
queimados, defraudados, sen
armada _que deliñaba~ . OS ale- c~Ili}S"" _xeraIS culml~lUU hal - xa
democrática, algo . estoica· e
saberen moi ben a causa. Todo
máns era unha verdadfitira _·pa- ; "temp{?; _
e q·ue esta ,apodre~enfastidiada, pero- moi maiofitáadoita quedar en resentimentochada.
d-o· _p or falta de obxectivos
ria. Dise que 0 ' desenc~_nto é
tos persoais, en acusacións ...
O que son os paralelismos.
amplos.. O··ohxectivo de cam..
un nial, pero se a xente se tiEu
procurei buscar causas roáis
'
cara
.
un
réxime
de
liber.
biar
¿Cál foi a tua evo lución desHai pouco vin unha película,
·
vera entusiasmad o coas curtas
xerais
a
estas
tristes
histórias.
.
'
dáéles
.
·p.ermiteu
aunar,
esf6r'.
pois de sair do PCE ( R) ?
"As irmás alemanas". O retraideas dos polít icos, isto -sé't1a
Sofrin a arbitrariedade, a carato que fai ali da irmá, _d igamos,
zos;e era 0 que queria ªgranagora un maremágnum sen
Eu sa ín do partido coas
dura, o abuso do feble ao que
armada, é clavado á xente dade r,riaioria do país. Pero cansaída. Hai un sano . escepticismesmas ideas, na fundamennon se permite defensa, esas
do cheg-ou 0 momento de que
mo e un apoio . as liberda:d'es,
qui. A mesma mistura de intotal, que o PCE (R). De modo
lacras que·se ·a gachan con gran,
.
'l'd
d
.
.
os
partidos
desplegaran
as
suas
que parece un peso morto peque me empeñei durante dous
1~rancia, pueri 1 e e irracmalte_rnativas, coas liberoades xa
des palabras. Pero claro, ao firo que en realidade pesa m
_ oito
.
mesmo est1'lo asnal
anos en reconstruir unha vez
na lismo, 0
estábelecidas, resulta que non
nal chegas á conclusión de que
mente
solene
e
resolto.
En
e
condiciona
o
porvir.
Un
golm-ais o famoso e auténtico
ti era ún máis, nen mellar nen
,
hai
·
t
ales
alternativas.
A
dereita
_
pe
P
.
oderia
triunfar,
pero
s.er
_ia
.
t
partido comunista, e relanzar
creo que a d irectora cap ouno .. -centrábase . en meternos na
peor que o resto. De non ter
·
nscen·temente
por
·
·
inviábel.Aínda
asi,·
seria
un
unha loita armada mellar or1go · meo
'
CEE e na OTAN·, e fa celo co_n
sido vítima de tales manexos,
late
terríbel retroceso histórico.
,cula
ganizada. Pero aquilo non
que no f ond d P~11
_ certa .orde. Pero non foi capaz,
non teria visto nada claro por
prosperaba, e atopábaste con
xa un sentimento ambíguo.
e ~ estan()s· metendo de calquer
Eu espero ferventemente que
própria iniciativa. Chegar a esque a xente era indiferente a
Case
sempre
se
gárda
u.
n
senti'maneira,
nun
·espectáculo
lanon se produ~a, e que o .estanta conclusiól) solprendeume
esas causas. Iso obrigábame a
mentalismo
.
cara
uns
tios
·q\le
.
méntál>el.
E
o
.mao
é-que
a
escamento .actuál dea· lugar a un
bastante. No fondo, fixéronme
dar voltas na cabeza aos proarriscan
a
sua
vid~,
.
e
·máiS~canquerda
ten
un
programa
siminóvo
-~auxe. Baixo .o pa~otis~o
un gran favor ao expulsarme.,
do tes estado entre eles, ne~e
blemas, e sempre ia parar ao
superfic_ial
hai un gran desexo
lar, con diferéncias só de mapésie ao sofrimento e o ódio
fundamento ideolóxico da
partido.
O,
sarigue
arrastra
e
tiz,
na
_
extrema
ésquerda
só
de
atapar
-saídás,
e vanse áto.:·
que producen este tipo de ruploita, ás téses intocábeis. , Ao
emocións
violentas.
Pero
se
ve
vocerío.
Iso
tense
visto
ergue
_par_.
turas.
·
marxismo, que afecta hóxe a
o -que alguén morra por unha
coa entrada na OTAN. Nin- todas as suas variedades. CanVoltando á te o ria, nós decausa non f ai que esa causa seguén ergueu . frente a - U.CD
do vin que tanto retórica cosenrolamos unha xustificación
xa boa. Cand'() comprendes a
unha política neutralista co:nda acció'n armada a base de' ín- · falsedade dunha · doutrina, o
·
mo pré!-cticamente ch·e gábamos
.m.en.tali'smo desva·ne'cese. - secuentéh- ~terpre~ar ao µoso ·mo d o textos · Sentl
. estudáda.
· b.
·_Todo fÓ-·
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·
1
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·
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·
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di~rsos de E rige 1s e L enm.
n
_
u
ve~ que cambiar de rumbo e
dis, xa ex.pulsado, lin u_n folletodos os bandos. Eu, desde loOs partinos·~ 8Q ~on capaces
deixar de reconstruir partidos
to
dos
.Baader-_
M
einhof,.
que
se
go,
pa~i
por~~n.
.
,
~ríodo
de
de-.
entender · á~ c~estións . do
auténticos para encarar as ravendia
en
librarías.
¡Cál·
non
ódfo
féroi.·car.a'
_
esa·xente,
ódio
momento~
,A~:~sl:ia :actitude . é.
zóns. da crise. A crise dunhas
seria
·
a
miña
salpresa
cons.
-coi;respondfdp·
_
e
_
J:iiiciado
por
ag~rd~!
._q_
~
e
e~ f}ur~pa ~ello- teses-. que tan firmes · me paretatar
qJie
,.
eles
seguiran
inde<
"-éles.
Pero·
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·es-_
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~ :aqm_tefl~x~se
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p~ndentemép.te
de
nós
os
més~
.
pécie
de
_
s
olidarid-ade;_
.
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ria.
Mentr~s,
ab_a~eans~
libro sobre ·esas c-u estións.· .,_ -'. -Ofsset-Palelaria té<::nica .
mo~- p·asos ~no razonamento!
dicer que me_ gost_aría rasg?.r·
a. -trancas e bar~ancas, 1max1Santiago de Chile, 26. b3jo
Tense dita qué ti fothes ó 0s d9 PCE' TR) _tatnén o desHes o velo de -pantasrrwgoria.~ .e· __ nan~o q_ue· d~ fora~ sacarannos
Teléfonos 59 96 39. 59 99 72
principg,l teórico do PCE (R) ...
cobriron, e publicaron un· ar;;
pantasmadas con que se ~utoas castanas ~o lume;, Para ~ols:~NTIAGO .
tículo, creo que de Delgado . enganan. E non por sadismo,
mo, a sua Europa consiste
Non, non é certo. Éu tiña
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, en Fráncia - ~/ou Estados tfni. dos:- Os nosos políticos -son
_uns africa·n os acomplexados. O
, se·u· 'aifa· e omega é. entrar .e n
Europa. Perq coino somo:rEuropa, goste
non ·g oste / ·esa
idea ·cardinal e xenial de ·entrar onde sempre estivemoS.-resulta · imhá gansada. E s~ de
verdade s.e sillten africanos,
¿por qué &.e acomplexañ? Os
africanos son persoas c'omo os
demaiS. ~Ben, esta falta 'Cle perspectivas e de análise histórica
significa _na . práctica un estancamento axitado, unha párálise saltarina, digamos. O peor é
que nos ameaza a parális_e ofi. cial, brutal e ·sen brinquiños,
~~ :Por ó~_:~ do -golpismo. . :7:
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OPIITIOIT
EFECTOS SOCIAIS DOS PLANS
DE RECONVER·SÓ
ION ·IN:DUSTRIAL
<

Estamos asistindo ao "boom" dos Plans de Reconversión 1ndustrial. En pur.a teor.ia·preséntansenos no seu conxunto como
a .auga miragrosa para resolver ou, cando menos, endereitar o
derrubamento económico dos sectores fundamentais da ei;:onomia.
.
_
.
Neste,; senso ' o • Decreto
Ley ~9/1.981
de 5• de xuño
mer.
e ,ce
r_ · .
·
. 1,
·.,,., ·
•
,
•
·
úr1ha .análise, ·nori só desde ·o ponto de vista estratex1co, senon
.. tainén das causas determinantes que o orixinan.
··-'· O finalismo teórico dos "Plans" vai. orientado en duas direcclóns converxentes: 1.) a remodelación dos sectores ir1dustriais ·
é 2) a restrutúración, saneamento financeiro e renovación tec-nolóxica· das empresas .en crise, de cara a consolidar unhas uní- dades téenieas , d~ produción (empres.as) na perspectiv:a da integración no Mercado Común. .
., ·
. · En primeiro ll:Jgar, xa é cuestionábel que a solución da crise
pase n'ece·s ariamente pola integracióíl . no Mercádo Comun ·nur.i
·intr,e en,_ que este atrave.sa unha grave crise e importantes dis- ·
·tor~ ións iritérnas'. Se aderriais s~. ten en conta q·ue a economia dÓ:· E:stadQ.fap.añol é máis fleb~ que as dos países qu~ integran
a Comunidade, e cunhas dependéncias tecnol_ó xicas e finan- _
cieiras moito máis acentuadas, o proxecto non ofrece as mínimas garantias nen . pode contar coa necesária credibilidad'e .na
clase empresarial, e moito menos na clase trabaMadora. Un proxe-cto sen credibilidade social está condenado ao fracaso de ante,rnán.
. ~ En segundo lugar, hai razóns suficiéntes para pensar que
. ' a.)
-Administración do Esta~Gf' non está capacitada para _arte.llar
co~ eficácia os iostrumemos-materiais e a metodoloxia' adecua- .·
,dá:cond.ucinte á viabiliz~ciór.i práctica e áxil de tan importante
e urxente cuestiqn. E, en, terceiro lugar hai que c_o nsiderat moi
seriamente o fa9tor él~ ine~télbilidade 'p olítica, determihante de"
de~'isións a . ba_nda~o;,-·qÚe~ ..Á~_ práctica, e:stán máis -en .función
do aseguramentó do Poder, que da solución real dos probte~ ·
mas·. E xa se sabe que os bandazos en ec9nomia son partj~ul'!t;
n1'e nté· graves.
' ·
'
·
. ·.
_' p,ai'a ' cb'mprerider 'o probl~ma e o·alumeamefltO do's plans de
reconversión industria-!, é· preciso facer'algunhas con~ideracións
· pr'évi~s. ·
· ·
'--''. 1 .. • " ' '

senrolista carecia de planificación tanto a rúvel sectorial com0:
terr:itorial, e estaba dirixido fundamentalmente a provocar - e
cobrir a demanda dun mercado interior. Este mercado earacter -i zábase por unha d'?sinformación total e estaba domi'nado po- .
la ecoñornia do estraperlo.
·
Por outra banda, o fenómeno .desenro!ista levaba Implícito
a propagación dunha ideoloxia consurriista como lo?<icamente
·
lle. corresponde ao sistema capitalista.
•

•
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Conxugando todo est~ conxunto d_e ' variá~eis no seu d~n sis- ,
tema político ditatorial, e que pasara ano.s atrás por unha au- ·
ta·r quia económica e polo illamento ' iflternacional, non é difí~
cil a-lcanzar a -entencfor que aqúel fe_n ómeno cóncluirá: 1) en
graves desequil íbrios territoriais ·a nivel. do Estado, 2) desequilíbrios sectorjais no intre en que o mercado interior entrase
en recesi?m, ou se entr,ase na dinámica do mercado internacional de produtos manufacturados; .3) estruturas empresariais, fundamentadas en eclosións financieiras, e de baixo nivel tecnolóxico, 4) baixa prodútividade técnica, paliada con baixos
salários e, 5) baix•sima calidade do produto. No intre en que
o·s salarios se elevaron · cómo consecuéncia dunha forte e intensa presión -social, a resultante final do fenómeno desenrolista
foi a de producir uns produtos caros d.e calidade inferior ás
dos · paíse-s industrializados. E coa imaxen dé careiro e chapuceiro é cáseque _imposíEiel a penetr~ció~ én mercados cualifica-
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O ·preámbulo do Decreto Lei 9/1.981 que é a norma básica '
de todos os plans de reconversión, xa anúncia que se sostén en
treS' :tipos de medidas: "Fiscales, Financieras y Laborales'~
Máis adiante engade: "Las medidas de retonver:sión industrial

contienen un tratamiento especial de Jos aspectos ~laborales.
Con. esta finalidad se ha previsto que Ja declaración de un sector en reconversión determinará el que las Empresas puedan establecer la modificación, sÚspensión o extinción de las relaciones '1a6orales o la movilidad geográfica". o párrafo non ten
desperdício, pois sen eufemismos, contempla o bimómio paroreconversfón como consustanciasis.
O Sr. Ministro de lndústria dicia hai uns dias "La reconversión no está orientada hacia el aumento del volumen del producto, sino a mantener/o, pero alcanzando una mejor calidad
y mayor productividad': Con esta afirmación o Sr. Ministro
estanos dando unha chave in:iportante, a saber: mantero mesn::io volume de produto con máis produtividade equivale sinxelamente a reducir plantillas ou pechar empresas; e iso chámase
paro.
Seguindo o fio argumental do Decreto Leí, e do Sr. Ministro, chégase á conclusión de que canto máis se amplia e profundice- nos "Plans de reconversión" máis aumentará o paro.
· Por outra banda, non se coñece nengun programa sério do
Goberno tendente á criación de pastos de traballo alternativos.

NON SE CORREXIU;O RUMBO A'TEMPO
.

OS ·; 'PLANS DE RECONVERSION'.' SON XERADORES

.é

'"

As 1nstitucións econ©.micas, e ,~~ particular os empres~rios,- -'! . Do ~c:n'to anteriorment~, f lue un ha notória contradición , c~a
que se pretende xustif,icar o ANE cando se argumenta que está
non. tiveron en cón:ta._que a· economia ríxese por factores dinámicos qt1e prove~an cá.mbios susta·Fi'ciais na es~alá do tempo. - . orientada á conservación •de postas de trabal lo, e aínda¡ a cr.iación doutros novos. Neste ponto,· seria moi interesante que os
. Os erri.presárip s ~qidéffpn que a crise era · coximtural, que se
fimantes do mesmo concretasen: ónde, cómo e cándo. E eviresolveria por sj s9~ -:Prero. a cr.ise era estrutural, tanto a nivel iri"dente que nada hai plantexado a nivel teórico, canto máis veriterno como exterr:íq,.. e aJnda hoxe err dia noiif se sabe como sé
ficábel na práctica. '
·
vai resol~er, -se ~se.'r~solve-, no contéxtó· d·o sistema en .que se
·xeroii. NoÓ 'póucos · em.presários -pensa~ron . que eles non tiñan .···Para ~ Goberno e as-forzas económicas a quen represe ntan,
que cambia;: de mentalidade, de . forma-_de actu~ción e de a_co primeiro é a "reconversión", e o demais {o demais son un
. ción; Ílon, · p~nsaron que o que tiña que cambfar:·.era o mundo,
· exército de parados e as áreas económicas deprimidas) xa se
per:o nllnha 'fase !de inválución, e nor:i de .~Y-Q)!Jéión. Eis a sua
' pasoú do desenrolismo á crise, se pase da crise a unha nova
:ceg1.1:eir:a.; Por parte dos poderes ppublicos, "a- respons~b~tidadti é
·_forma' de desenrolismo que acentue as diferéncias sociais e
A X~NESE DA1CRISE VEN
"te tal,. ,.pois._ pretenden apl!car tmtias medidas- (~e-!¡ plans· de re-_
os desequilibrios territoriais. lsto seria asi, no caso de que os
po FENOMENO·DESENRpLISTA
conversión), ·que se ber.i poderian ter certo grau de eficácia hal
~'plans de reconversión" tiveran éxito nos seus plantexamentos
': Está admitido qúe as elevádón? dos C\Jstes .en~txéti~~.s _tiv.e-.
dei. anos, ho~e, .e n pl~na crise, con .máis Cte' dous mllló~.s d~ paeconómicos, éxitos, que até agora non se rexistran en nengun
_ron _unha · influ~ncia ·notábel na ~elevaoión dos cu~tes indus- . rádos~ cun défiÚt presupuestário acumulado a fin de 1992 de
dos sectores en reconversión.
·t.riais, precipitando· unha crise .q4e xa era inevitáb'"et" pa~a a -d~máis de 3,5 ·billóns de pesetas, forte endebedamento exterior e
Noutro traballo abordar'anse os efectos directos dos plans
cada dos setenta; e era inevitábel, porque o fenómeno de~enróunhas· ·perspectivas "de creeimento-económico practicamente de
de reconversión en Galiza.
li~ta da d~cada qos sesenta :estaba incorr~ctamente ' plaritexado . ... cú°6; a p.riori,' par~cen unha entetéquia. Como reza o dita. po·
. ,_ ·; ~f~ct.iva~~IJ~~ · D:~ i qü~ c~nsta:tar que aque1_fenómenos éte- º·?u1a1-, che9an tarde, má1 e arrastro.
COVELO
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AS ,C QNDANADAS CONDENAS
.
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. o meírand'e ~reparo que se ll e apón~ i:-pena (Jei morte non .é
Alexandre Bóveda; pala mesma Xudicatura Provi'ncial que,
nestes tempos máis ou menos democráticos, condenou a
"· :,tanto ó''aa '¿ua érueza coma o da sua irreversibiÍidade. Como
seis anos e un dia ao cantante .Suso Vaamonde, por disque"
ben Se sabe, a -inxustícia cometida·"ñU:n reo inocente cond.eofender a España coa guitarra na man, (por certo, .l en qaé
.. nado a morte, non hai maneira de a compoñer. A pena de
quedaría
a sua apelación ao Supremo, que s-e viu non hai
. marte; desbotada hoxe do noso Código', persiste aínda, en
moho? A prensa non fata do caso). Eu non coñezo a Antón
. troques, no ei<;:lo mil_itar, onde coido _que a teñan para f.la
Villar Alén, mais algo seu da vida dos homes de mar, e daapricar con rigoridade a calquera indivíduo da tropa que se
quela pouco me custa maxinar que un mariñeiro en ·terra,
bqte á sµperioridade coas armas na man. Tal é a-pena que
de seguro lle agarda, penso eu, ao soldado que se revire cori - metido nun.ha liorta tabernária,_ se atope nun certo estado .
. de "eufória etílica", que seique _é a · nome elegante da bebe~ioÍéncia , na contra do seu capitán. Mais, de contra, .cando ~
rebelión se dá rios cúmios do Exército ninguén pensa na má•
_de.ia. E que un mariñeíro . bébedo esbardallé alporizado na .
xin:ia condena, 'poisque non é causa de pedir pena·s de morté '"
contra do Monarca e do Presidente no·n teria que ser causa
· cando os reos son Xefes ·e Xenerais, como imos vendo·_, A
para o le.var ao Xuíz, e rnoitÓ menos para. lle cangar un ano
'.- peña de morte, dixo alguén, non é que fose inxusta,' senón
. e catro-meses de prisión.~ Mesmo semella que~er rebaixar aos
que de sempre se veu facendo mal uso dela: uns eran o~ qué
ofon.didos tentando de os poñer a rentes do paifoco ámbito
a impoñian, e outros, sempre os mesmos, os que apandaban
dunha tabern~, -sen ter en .canta que, poi.a sua nat_u ral altura,
con ela..
.
·
atópánse eles moito por riba de seren aldraxados polo
. Un mariñeiro vigués, Antón Villar Alén, 28 anos, casado,
borracho de turno, máis le~ado do alcool que· do ánimo inven de ser condenado a un ano e catro meses de cadea por
xuriante: Non sei, pero penso se coa demasia destas conde- ·
"injurias graves a/Jefe del Estado". Nunha bai!.JC.a de Renas non sé éstar.á s·o cavándo, mesmamerite, que se di dede:mdela, polo visto, arrepúxose a un policia e negouse á
feder. - .
~
·
identificación; pois dixo que el non lle amasaba· o carné nen
" Por outra banda, ternos aí, o e.s Gandaloso contraste que
ao Rei -nen ao Presidente do Goberno. E distjue aínda ·des-··
resulta de emparéllar estas condenas con outras, coesas ou- '
pois, na rua, botou con ameazas e desaforas verbais na· contras condenas coñecidas nas qúe o agravio comparativo clatra das máis altas Xerarquias do Estado. (La Voz de Galicia,
ma ao c~o das Jnxustícias. Nelaí: .o capitán Milans del
Bosch, no ámbito público-castrense dun clube excl-usivo pa21-3-82). A condena, naturalmente, foille imposta en Ponra 'os militares, manifésiáse con rixeza na contra do Mónartevedra pala mesma Audiéncia que condenou a marte a

o
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ca, quen polo .visto o desil1¡1~sionou ao non ~.Po,iar a reb~ió~·
golpista encabezada polo seu pai. E ali, na confiada préséncia de xefes e oficiais, chamoulle ao Rei, entre outras cousa·s
piores, "qerdo e inútil", polo menos. Pois ben, ou mellar
dito, po·is mal: a condena que' He impuxeron foi somentes
dun mes de arresto. Unha condena tan de risa que· lago foi
revisada, e botáronlle outro tanto: dous mesés por xunto.
Dous meses, coidadiño, de trato a pedir de boca e sen verse
privado da sua paga, que .O arresto dwn capitán pouco ou
nada ten que ver co encarcelamento dun mariñeiro.
Non podo menos que pensar no. viguén Antón Villar
Alén, 28 anos, mariñeiro, casFldo, a quen a Audiéncia de
. Pontevedra botou uh ano e catro mesés de cadea. Unha sen. téncia, a que lle encambaron a éste home, que.ha super tamén condenar á fame á sua família, privada de salário ao
longo oe daza seis , meses. E logo a í nda veremos se a cada, se
reéupera o seu choio, poisque o paso pola prisión é sempre
nota infamante para o traballador do mar, ou do que sexa.
Ai por. iso.:. as 'senténcias que se aplican á xente do pavo
son outras; e· máis ben outras, das que se lle aprican aos da
cate militar e golpista, (!orno ben irnos vendo. Que a Xustí. cia .oficia-1, tan sua ela, ten causas abraiantes tanto no eido
éastrense como no civil. E que, en fin, hai condenas e con-denas. Condenas ben corÍdailadas mália a nai que .as pariu-,.
que tal non é, por certo, a xustícia.

MANUEL RIVEIRQ LOUREIRO
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da·una edo mar
A.teima das repovoacións forestais .
con espécies foráneas (I)·

;
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RAMON VARE LA DIAZ
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. O "Colectivo Lourizán" publico u .
neste periódico unha série de artí culos sobre ·o monte en Galiza· na sección "da terra e do mar"; através deles moitos galeges soupemos que a
' de repovoar con pmeiros
·- . e euteima
caliptus, asi como con otras espécies
foraneas non pertencia exclusivamente aos intereses dos monopólios e á
política actual do Goberno .español
en Galiza, senón que esta idea tamén
está arraigada e é apoiada por persoas
que traballan e teñen relación cos
montes galegas, como é neste caso o
"Colectivo Lourizán".
Como o problema me parece tremend amente importante, expoño
. aquí a continuación os pontos nos
que me atopo en desacordo co mencionado Colectivo, sen ánimo de
criar ou fomentar unha polémica sobre este particular; é quizais JJOida
dicer que como non son forestal "as
, arbores aínda me deixan ver o bosque"; vexamos:
No artículo " Unha base para a
econo mia" (A NOSA TERRA núm.
175), dise o seguinte:
" Cando ent rem os no Mercado Co mú n nós teremos os montes máis produti vos de toda Europa, coa capacidade de dar made ira que eles non
teñen e que neces itan ; este é o caso das madeiras de febra curta ta l como os eucaliptus que teñen moi boas propriedades para facer papel e taboleiros de mad ei ra dos q ue xa ho xe est anse a
exportar".

:

cali-ptus ·globulus, para vender a Eucúlpábeis de todos os males do r:ioso meio am_ destas ~si:>écies~ e dos. c~mb_ios ecoló. ropa, non é demasiado afortunad~ ~ '.. biente".
'
.
. -,
x.icos que. conlevan no ineio; ambiente, entre eles os ínáis importantes
pois non podemos esquecer as canse~
cuéncias que a sua plantación conle- .. Ninguén, que eu seipa (incluídos
'son: emprobecimento do . ·chan; auva. O Eucaliptus globulus procede de
. os de ideas ec_olo.xistas), impuxo aos
.mento da acidez; secreción de subsT ásmánia e Austrália e plantábase en .
eucaliptús ª-responsabilidade de to_tánc.ias tóxicas .polas raíces q u.e perzonas encharcadas ou e.ase p~ntanodos os males donoso meio·ambiente,
xidican ás herbáceas .e arbustivas· do
sas para desecalas, dada.a sua alta caaínda que só fose porque moitos
soutobosque; disminución da auga na
pacidade de absorción de auga d·o
- "ma.Zes," do noso meio están bastante
terra; non impiden ·a erosión mecán·ichan e a conseguinte transpiración . A
alonxados e nada teñan que ver con·
· ea nas zonas inclinadas; repercuten
xente do campo coñece-perfectarp.enesta árbore, ( pesar de que todos te~
negativamente na . niñificación . das
te este fenómeno despois de observar
ijan unha causa comun). Dicer que
aves, favorecendo unicarríente a 'al;que _moitas fontes secan polo simple
_un non é partidário de que Gal!za·se
. gunha determinada -éspécie ( córviconvirta nun "eu~aliptal" pola mo-· ·
dos); alte~acións na fauna do ·chan, ...
feito de plantar perto eucaliptus·.
notonia _que representa e polo perig_? - - etc., etc.
A alteración do ciclo hídrico por
de incéndios forestais, non quere di- .
Quizais encontremos un bon expoestas árbores, ven acompañada da alteración do ciclo de nutrintes do
cer para 0 ~'Colectivo LoUrizan" que
·ñente de : _ tod~s estas ideas, nun
chan, as suas follas perennes, resis- se deixe de plantar eucaliptus, poi_s."Symposium Internacional" celebratentes á degradación· e con susbstánno mesmo artí~~lo di: ':pensamos
do en Lourizán no ano 1975 sobre
..
, .
. . .
que -as repovoac10ns con arbores do
"
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. t uso
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"E
t. _
.
.
b
cies a m ro ucrr como
uc _ip us .
·l't'
d -. d
gigantea", "·Euc<iliptus regnans", _"E. , . ron· como po l 1ca a seguer, acor o
n.utrmtes e contribuen ao empr~ ~cimento d<;> chan, ~usto o contrario
dalrympleana" ... -etc.; q~izais aumen-:
- coas · experiéridas no seu próprio
do que fan~ unha arbore de folla ca.. tand"o as· variedac;les de euealiptus ·a '' .. ·país, a utilización, en maior escala
duca_do pais., _.
_
_, . , .
:- · plañtar en Galiza se rompa a nioque - a - actual, de espécies de creciAmda podiamos f-alard-o seu prro-_ -:. .-_ _
.. _ _-.- . . . . _
mento rápido_, ''_sin q:ue la hipotética
fitismo e das substáncías tóxicas e~
~o~oma !1 ~ueb _se refenan ,antermr
degradación de(suélo sirva de e_x cusa
,
. d"1sm1.
ment~,
para_la detenc_ióri de .tal_proar(l,m
_. a f.
p ulsad as po 1as raices
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.
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..
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0
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·t
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·
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"
·
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- que na ac ua 1 a e, os pme1ros ocunatural; como o seu tratamento re.H
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ao noso meic) natura[º Amda qué su~ pan
x.a 673 .000
as. ren e a
_
"
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qurre un a cer a e~ _ension, eDfamo~
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H
d
_ t' - . -.
d·- ·
. . . ,: ·· · ta tentador para m01tas personas. , ·
lo para mellar ocasion.
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N outro ·ar t,icu1o, o , "C o1ect'ivo
_ ~f -t . t d •··a· ·-·. · -·e ·?'•
· e1e1c1on e espe·cies a p1antar
1
Lourizán" di (A NOSA _TERRA
ra ' e Pd~ac icame~ ~ . 11 rdo pG_ cI,li} . ~ ª~
nunha: répovoación · forestal_, e o essegun as son pr9pnas e -. a . z.a,_~e .
. ~ .d h .
t _ .....,.
176 )
num.
:
comen~an novas espécies a · iP..t.~ od:µ- -•.-' 'pacIO ~.l!ff 'bl -~ oc~~ar..~s a -~~~ ·(. un
" Ainda qu e nós non somos desde logo partidá·
cir·· coino ''Pinus contorta,; proce~
mer?, pro ema ecmco, 1 ~P Ica,
ríos de q ue Gal iza se conv irta nun.eucaliptal. pqla,
dente de Ameriea .' do-·N0-r"1'é~r(Y-ahétd~·~- :.;¡;;:;;-'-·:- Q,U.~JJ~mol?- ou , non_~ ~n_ha_ opc 10:i.P~monoton ia que representa e polo perigo de in- ·
"d . 1 "~ t - ~--- ·
t -- - ·
~- htica. Escoller, especies de ~rec1mencend io forestal 'que supoñen as masas de estas
oug as ' amen nor eamericano,
t
, "d
, · f d
d ·
0 ra~I 0 co umco m
espécies pirofitas, non podemos compart ir as
asi como outros piñeiros americanos;
e pro ucrr
ideas ecolo x istas que consideran a estas árbores
·por suposto nada din:·do pirofitismo
maderra (~ara Europa), desbo~ando
·
· ·
·
outros m01tos usos que se lle pode·
~··rla-n dar ao ·monte (pastizais, árbores
}pa~a· f;pito ... ), resulta moi parcial .e
desaconsellábel, porque p.nha_ repo:
· voación forestal ñon se debe nen pode facer como se fixÓ até agora, co·
único critério de producir madeir!-1.
rápida .para a fabricación de papel,
interés dos monopólios. Repo-voar,
non .é só ·plantar ·árbgres, precísase
antes unha ordenación com'pl~ta · do
território que dependerá da política
economica do país. Galiza, por ter
unha economía dependente ~n _función dos intereses da burguesía es. pañola, noi:;i pode neste - moinento
planificar o seu futuro, pero non_deberia consentir qu~ o seu território,
e o monte galega en concreto , estivese supeditado a· intereses monopolistas, qu~ perxudican e ate ntan gravemente contra o meio natural e as
clases populares galegas.
(Nun próximo artícl:llo analizarei
·o papel que ·º " Colectivo Lo urizán"
lle asigna ás ár.bores pró.prias .do país)
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Aqui ternos a filosofia de · fondo
que subxace en t odos os artículos
publicados por este Colectivo sobre o
tema, e a razón de ser que xustifica a
repovoación forestal con espécies foráneas. O papel que lle asignan ao
monte galega queda claro: produción
de matéria prima,- madeira, para exportar a outros paises, papel que por
outro lado non é novo nen siq uera
orixinal, dado que a nosa economía
dependente está cumplindo ista tare. fa desde hai anos (exportación de minerais,. pasta de papel, ganélo, leite,
enerxia, e outras materias primas incluid a a exportación de man de obra
barata por medio da emigración).
Que exista en Europa unha porta
continuamente aberta pal,'a colocar. a
madeira (codiciada por outro lado en
. calquera parte), non é garantía de
que o benefício de tal venta o vaian
tirar as clases populares, pois todos
sabemos que hoxe os monopólios
madeireiros controlan a comercialización e·o proceso de tra_nsformaCión
desta matéria prima. De~de o mo-·
mento que se cortan 'as árbores nos .
nosos montes·,. son os monopólios e
os intermediários acólitos os que van
poñer o précio, indicar o grosor do '
tfonco e até comprar unicamente a
· espécie de átb.ore . que · lle · i~terese ; .,.
· sendo moitás veces QS re$pohsaqeis :
dos cámbfos .de espéci~s .nos monte.s, ' '
polo simple feito de controlar e diri:xir o mercado.
A espécie ·que se nos propón, EuVal do Deza
,
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Ramón Varela O íaz

é secretario xeral de ADEGA

X.M. ALBAN

(Asociación para a Defe nsa Eco lóxica
de Galiza) .
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A paleadora destrozou as murallas para facer a carretera.

rexido
'.'Carrzbiar o castro de. ubica-·, · quedarse sen ollar-os mw;diais:
ción "; esta seica vai ser; ou foi
pala segunda cadea ou que
xa, a proposta dos coneellais
xeran a antena no castro"; aínde AP en Noia. ¿Qué lle~ ·pareda que a-bon seguro o que non ·
ce? Podemos afirmar· que estas
diria na pre'g unta dese referew
persoas non saben o que é un
dum era que con esa obra a cicastro, ou qu~ o que queren é tánia ia quedar toda estragada.
Xogar co povo, ooa sua igenganar a xen.t e x~ .que o <;:astro e todo o que significa, to- . . nor~ncia . e c~a sua: co lonizado o valor cultural e histórico
ción' para q ue se siga auto~lie
que pode ter, todo ~ valor es- :_ nando. Era a proposta dun al. pirifoal · para 0 povó, pouco .· calde chamado socialista e que ·
lles importa. ·
algun dia tamén ·se ·definiu coEsta moción é parecida na
mo galeg:uista.sua inoráncia ao que declaraba
. Asi,' os mundiais veñen ataoutrn concellal de AP e candicar unha ve;z: ruáis ao povo. Aldato ao Parlamento Galega na
guén aínda seguirá a dicer que
' Guárdia: "como mellar se enson beneficiosos. Nos tamén o
contra un castro é cun'na paeremos, pero para os seus inte- ·
leadora ".
reses, ~o merciais . e iali~nan tes, -·
. País,- teríamos que exclafuncións ambas que cumplen á
mar, se non o dixese xa Forges
perfeición.
e agora estea de sobra repetilo:
UN ATE:NTADO
. Pero se esta moción de AP, . CON :PREMEDITACION
dirb~ida asi, .como puidemos
·
,
· AlguéQ. ·poderá pensar -'ciúe .
saber de fontes ben informa- :
das, ' pode ter calificativos que . todo isto . ocurriu xa q'ue dada
van desde a ignoráncia ao desa ignoráncia na que están su·précio polo pavo; '. a pro posta
ruidos eri ~ temas culturais alguns dos nosos rexidores, 11.0:µ
. , do Alcalde do Partido SoCialista Obreiro Español, non ten
sabían da existéncia do castro
.outro calificativo que demagó- · d~ 's an Lois. nen ,da sua impor~
xica e atentató:da contra a cul- _. 'táncia . .
tura dun povo. .
' Nada 'máis lonxe da realiNoh se lle ocurriu dicer ou.dade. A obra, ·segundo puidetra com~a' ao señor alcalde que · mos saber, fíxose con coñeci; . ia ''facer un referendum para .. mento de causa e . premedita. .. preguntarlle á xente se queria
eión, deixaremos a un lado o

pu-

...
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calificativo de alevosia que al- _
gun noiés tamén nos apuntou.
Segundo puido saber A
NOSA TERRA, a comisión de
cultura tiña coñecimento da
existéncia do castro de San
Lois xa qu·e pretendia criar un
gru po arqueolóxico para facer
excavacións- en dita entorno e
asi constituir · un museo arqueolóxico da zona. Para conseg1:1ir ·, isto realizáronse algunhas conversas.
.T amén coñecia a sua existéncia dado, que programou·
unha ex~ursión de alumnos d_a
vil a ·para ir visitar di to castro,
que foi mostrado como , de
gran interés e. v~lía se~ par. . .
o de premeditación ve,n, segundo os n.o sos inforil;lantes~ ·
polo feit9 de que· o Axuntaménto se pux,o .á fala coa -~o
misión de mqntes e a A.V .. de
Obre_, .a que.ri Hes manifostou
que se ia fa·c ¿r a obra de. colocación dunha"antena para que
Es~ ~ a famosa chantada no •·•sillón da Raíña'". A sua beira, a fo tografi
puidei;e11 .ver: en Noia os mundo alcalde de. Noia, Diaz For;a_s, taroén chantado no sillón mu_nicipal n
diais de fútbol . p.ola segunda
que quere recunca.r cos votos do mundial.
.
cadea de televisión; xa. que de . que esta situada a · escasos'_ meHes pareceu ríen foi outro·q
non colocarse a nova antena istros da cima do .castro · e que
na ciina mesma do castro, 0
to non seria ,posíbel.
non representaria, ali instalade están . situadas as casas e
Pero o que non informo u o
da, nengun perigro para a idencula:res, aínda totalmente
axuntamento -a estes veciñ0s
tidade deste monum~nto. ..
excavar. · ·
f oi dó lugar exacto da coloca·
A
EMPEZ~ A DES_FEIT A
Fixeron os planos, 0 .. xu
ción, senón que todós-_ pensaron que o ian facer aq lado
tamentQ apro bou . O P~oxec
·,
Viñeron os técnicos de TV.,
X.a que, .como diría tamen
doutra antená . xa existe·n te, · ollaron o lugar e o. que mellar

rreo p¿
r a grai

ai moi
qt'e qu
cte ·se I

s.
leadon
aba do
,·dos t
nos setos,
te.;¡bab
·dano
do. O
nada.
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a simple visú;l.
_
0 Castro de, .San Lois está siXa . se te!J. realizado nel algu. do perto da cidade de Noia a
tua
. • 1d
;6fmetros sobre o mve,.
o ~ar, . nha exéavación . por .afeiwados . .
da zona, encontrándose . cerámiu"ª vista é unha das ma1s pmtoca en abundáncia.
c ~as da Galiza de' Beiramar.
resE, segundo os enten d"d
Na sua cresta existiu · tatnén
1 os.. un
unha hermida, hoxe derruída, e
dos máis interesantes castros ~~
unha fonte.
¡ seu emplazamento estratex1A propriedade deste santuário.
c~ 0 que xa fixo que Fernando·
e~a disputada polas parróquias
Bl' neo Abeij ón, o levase á letra
de Boa e Balbardos, acórdando
. presa e Nos , no 1939
un
• ,,, co
q u.e sairian á carreira , desde as
titulo "O Castro de San L~ts .
duas parróquias ·e o que primeiro .·
E 0 único castro do Concello ·
chegase teria a posesión pesta
de Noia con catro murallas conhermida e'. poderia levala para a
céntricas, tendo vestíxios de visua,
~a que est~ba médio derruvendas circulares que se ollaban

ª

" '"

.

e

-

bada. ."
Pero os de Boa puxéronlle uh
. ·en'xámio- de abella·s no ca.miño
polo que tiñan que subir '.ps d.e
Éalbardos empezando os iñsectos a correr tras deles, pol9 que
chegaron. antes os de Boa, ·quedándose asi 'coa herinida. ·
Tamén 'é f ermoso neste castro
·o "sillón da raíña'', pedra cun
oco que; ·semella un sillón, e no
cal x;a hai tempo que se lles,ocurrh.i colocár unha.antena no mes. que xa levan•
. m~ " ~··11'on " , cousa
. tou a· protesta de numeroSCJS VÍ- ·
cifiqs da comarca.

Q)

·>

Nestas duas fotos pódese notar a
diferénda entre o ant:igo (arriba}.
onde aiQda se poden ver faéilmente.
as casoupas circulares, 'das que case
non hai xa nada, e o novo (abaixo)
con unha das murallas en :
-primeiro plano.

.

Cando se fala de terrorismo sempre os ,m eios de comunicación se .refiren a aqu~las accións que ·
contra do poder estabelecido e non se mencio~a para nada o u tras, moito máis peligrosas, máis .
s, atraveríamonos a dicer que atentan contra toda unha colectividade, contra a sua identida<le e
tra 0 seu pasado e, polo mesmo, contra o seu futuro.
.
.
.
ccións que se fan desde ese poder, unhas veces alentadas e outras permitidas.
·
· destrución do Castro de San Lois, perto de Noia, é un claro exemplo. TV, empresa estatal,
está atentando contra a nosa identidade como povo a través das suas emisións, agora, non ~o.n
ta con iso pon mans á obra e para colocar un repetidor, non s~ lle ocurre nada mellor que estra-:
un castro .
axuntamento, con alcalde socialista, dá o seu visto bon.
""
:
demagóxia alcanzada e as propostas serian para rirse a fazula chea, se non fose que todos ~te- ~
sque pagar os intereses eleitorais ou a ignoráncia das persoas que rexen un axuntamento. Pero o . :
r aínda é que non son caso único. Relatar os antecedentes convertirían este traballt> "nun _n·ovo aria! de agrávios ao po vo galega".
·
·Serán os úl.timos?

N oia, terrorisll1o cultural

rexidor municipal, "máis
s dan os mundiais que un
o, á xen te o castro non lle
rta nada''.
evaron ali unha paleadora
pezaro n os destrozos irrebeis.
primeiro estrago foi a desrle catro murallas circulaue rodeaban o castro, xa
para subir os materiais
isaban facer unha carrete-

importar o que f ixesen co castro e que ian gañar lnoitos
pontos cara- a opinión pública
selles daban o ''ópio do fútbol
televisado", enganaronse por
completo.
Non ven se soupo o que estaba a ocurrir empezaron as
protestas. Empezáronse a coller firmas polo povo que foron presentadas ao Alcalde.
Protestaron os Alumnos e profesores do instituto asi como
azo de terra vai, cazo de
tamén o fixeron trece arqueóas ven, ábrense tres granlogos galegos.
boquetes nas murallas miSaíralles mal, a xente proias, derrúbanse cuarm1ta
testaba e había que safarse dalos de parede e xa están
gunha forma, polo que o alcala.'.Agc-ra só falta explanar
de di que vai ser el mesmo
rr~o para acabar de comquen presente unha moción no
r a gran obra.
Pleno recollendo o sentir desai moitas pedras e todo
tas firmas que lle entregaron.
ql'e quedar -ben limpo paPero a moción non se che,Je se poidan facer os aligou a presentar xa que, seguns.
do próprias palabras: ' "esqué'leadora ao f!¿into, e o que
ccuse".
aba dos r.:istos das antigas
A sua memór1a debe de ser.
r dos utensilios, enmr::rcamoi fráxil, tanto como a credi-nos seus correspondentes
bilidade de boa parte do povo
tos, foron amoreados
e da xente que recolleu as fir;roQ te . ;;.baixo.
mas, que tamén se "esqueéen
ro, 0 dano irreparábel estaba
de crer" o "o'tvido" do señor .
sas ·e do. O axuntamento non
alcalde e manifestan que foi
1te
nada. .
·
premeditado·.
Viria logo b anúncio do re"AO Povo SI QUE LLE
ferend um_e o~ ata,q ues; _até po·AXU RiABA O. ~ASTRO
los corresponsa1s da prensa foos rexidores
·cal contra esta medida que caninguén lle ia · . lificaron de "demagóxica".

Pero a xente non cesa no
seu empeño e pídelle aos partidos políticos que presenten
mocións sobre este tema.
O único grupo que· ó fai é
o Bloqqe, e a sua moción é situada na orde do dia do pleno
no lugar ciezaseis polo que non
pode ser discutida por falta de
tempo, nen se sabe aínda cando o será.
Segundo pare ce, esta medida é unha práctica habitual no '
funcionamento do Axunta..:
mento de Noia. O próprio alcalde,. pola sua potestade, é
q uen configura a orde do dia,
encargándose ·moito de "ordenal.a ", valla a reduridáncia, ao
seu gosto e interés, tendo moito coidado en separar na orde
mocións que van no ·. mesmo
senso, 'o u de débtar. ' as máis _
problemáticas para a sua ~es
tión para os últimos - lugares,.
con que a posibilidade de discusión é máis ben ~sé.asa, quedando algunhas veces· fóra de.
tempo ditas mocións. -,,

-cargou de difundir, ·e ra "que o
Bloque queria,: tirar co ._repetidor para que ñon se putf]_esen
ver os mundial$, que xa o propuxera ao Axuntamento ".
Pero se isto ·ocurriu cando
se presentou a moción, ·o~ rumores alentados xá. emp~zaron
a correr ante$ por Noia afirmando que "a xente do Bloque -moitas veces confúndese
reivindicación popular con
Bloque- quer.ia tirar a antena
para que non _se púidesen ver
os mundiats "; Asi, .a lgunha noite houbo . grupos de xente
" que se quedaron gardando as
~ncipientes obras "para que os
do Bloque non. as fose1z tirar".
SACAR DALI

o REPETIDOR

Agora ben,. todo depel)derá do
Axuntamento que, polo que
pare.ce, .está máis pre()cupad.o
dóutras causas.
Hai que dicer, · asimesmo ,
que o axuntamentq noiés, xa
non .é a prime ira vez que permite, e aínda· alenta, a que se
cometan atentados contra o
património cultural galega.

\

. Recordemos
senón
o
"arranxo" da ponte ro man~
que destfuiu a·sua ·primitiva fábrica, xa modificada várias veces. Ponte que o Sr, Alcalde.
afirmou unha e outrª· vez que
non tiña valor 'algun, chegando
a acusar· aos xornalistas de
"non
idea.,,_

ter

Todo isto en contra das afirO iµtento agorá dos viciños · ·m acións dos entendidos e estupreocupad'os polo castro é q·ue
dosos do tema.
estude a form.a para que ·de-s- ·
Convén, lembrar tamért copóis dos -mundiais se ·lle . bus- .
que .un novo emplazamento.ao . mo un hórreo que estabasit.uado no centro da vila "d.esaparepetidor, xa que s.eica,.seguhreceu" e hoxe está nunha finca
do o Axuntamento, ·de facerse
particular perto de Santiago de
obras-· non-¿ poderian
. agora
Compostela.
estar rematadas para . xullo co .
DE INCULPADOS A CULPAR
que ·os. de Noia &e · quedarían
Este hórreó era dunha feitusen ver a segunda ~adea, e p.or .
A moción do ·BN-PG vai no
ra e belez~ singular; de pouco
.e nde ·os partidos do- mundial,
senso, segundo puidemos savaleu isto, asi com9 que teñen
ber, d~ que se estude a forma · que é o que máis p~ece preoque
ser protexidos.
de sacar a antena do seu actual
cuparlles a moitos.
Segundo parece, buscar ou-·
empiÍ~zameqto, se isto é factíO de "máis · votos dá un
. bel.
tro
emplazamento
non
·
seria
mundial
que un castro" pode
"
Pero os rumores que corrian
pásar á história.
·
difícil, inda que sexa a escasos
· pola vila, e que alguén se enmetros da oume do castro .

as
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l'N FORME MACBRIDE:
POR UNHA :'N OVA ORDE
JNFORM·A T.I VA '- MUNDIAL
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grefo o _pasad6' año'. e.n 'Matfr1d' ~ · os · ataqües -ao "1 nforme" fo ;
ron, case, o tema mo·nocorde. Naturalmente, ·á fili_al ·española, a_
AEDE (Asociación Española de Edrtores de Diários) sumouse
tamén á condena.

e matérias primas" é totalmente inconveniente. Veremos ~ar
qué:
·Recentemente, tense celebrado, · en Acapulco, a segunda ·
Plantexada a cuestión oo terreo económico, os países do Sul
reunión organizada pala UNESCO para pór en march~ o _seu.
saben -por unha longa experiéncia- que as leis do Íibrecámbio
programa 1nternacional para o desenrolo_ da Comunicación ·
.· están lonxe de ser o mofor do progreso e significan, máis ben
.
(PIDC).
pára eles, aumento da desintegradón nacional e perpetuació~
ii. O."IN'J:ERCAMBIO; DESIGUAL" NA''INFOR_MACION
do
subdesenrolo e, item plus, a·umento do poder das compa· '. Tal 'xuntanza celebrouse co enfrentamen~io (coas teses do
ñias
transnacionais. Non ·é estraño, xa que logo, que opinen
famoso 1nforme MacBride como pano de ·fondo ( 1) entre os ~ .
Armand Matte'lart .ao comentar a planetización da cultura · qu falar de libre ~luxo de información non é máis que aseverar
Estados Unidos e os países do Terceiro Mundo. ·
{~-. de ~ masas escrebia (6) uO,.poder .e o patencial do que os nortena· teoria o control do mercado de dados e informacións das
·. Como r'ecollia El País (2) "A aspirac7ón de criar unha nova} -· americanos chaman "i(Jaú;tria -do ,coñecimento", ou produgrandes compañias americanas e europeas cos seus efectos de
arde informativa mundial nen sequera se · recofle no docu- · .ción de imá_~es e inforrrzapiÓns, s9R :realmente asombrosos'~
homoxeneización da cultura mundial segundo o patrón occimento f in81".
~. · ,
Efectivamente, pénsese~ .por, exemplo, que as duas grandes
dental.
Pechábase,. asi ; unha nova escaramaza da xa lohga batalla · .. a_xéncias norteamericanas, · a U.P.I. e a A.P. emiten, elas soias,
Asi é fácil comprender a actitude da UNESCO: aplicar 0
da infor~ació.n cuxos eixos esenciais intentárerl;igs explicar, e.
ó 65 por ce~to de todafas informacións que circulan diariaprincípio da soberania nacional ao terreo informativo e recoqÚe COnteñen , COrTIO observará O leitor Sqgaz; aJgi,;inbas i,ntjimente polo mundo. ·As- catro ~pr~rneiras axéncias internacionais
mendar a criación de axéncias estatais próprias evitando, no
cacións · para o debate ace~ca dos média no _n·o.so· país, some(URI, · AP~ .REUTER e AG_ENGE-· FRANCE PRESSE) emiten
posrbel, a comercialización da información .
tido tamén el ·no terreo dos fluxos inforrnativ8~. a unha sorte
dirranerite ·32 millóns de pa'labt;s a 20.000 abonados de todo o
Agora ben, ·o primeiro deses pontos choca, natura·lmente,
de colonia~ interior.
mundo. Polo~ que respecta á_,quinta ·axéncia, a española EFE,
coa
posición norteamericana. Un alto dirixente do Departaemite, -~egundo o seu director, · 40Cl:.QOO palabras por dia. As
mento
de Comércio dese país Arthur Bushkin (8) escrebia ºO
axéndas dos pé1{ses non :_aJiñados.. emiten, polo contrário, tan
l. 1948-1980. O IRHESISTIB!EL ASCENSO DO IER.CEIRO
ponto
de
vista norteamericano é que a intervención gubernasó 40.000 pala~·ras por:cü/, .,,- . · : · - ·.
MUNDO
.
mental (no que respecta ao libre fluxo de dados, A.B.) non só
··
. O ?ipor ce~io- da~~porta¿ións ,rDundíais de programas te- · ·non é apropriada,. senón que é, mesmo, contraproducente'~
Como. se sabe, o ponto esencial é a acusación .cfirix,id~ conlevisivos son norteamerrcanas. Por cada minuto de filmación
Foi precisamente o obxectivo do PIDC de potenciar a criación
tra Norteamérica en particular·, · pero extensíbe( aó occ!~en.~e . que ._ex.portan. ds..;=j;,a í s~i ~subdesenroJados, os Estados Un idos
no Terceiro Mundo de meios de comunicación, o que provocomo conxunto, segundo a cal o ulibre. fluxo · informativo~'
venden máis' de mil. No terreo das imaxes para Telediários, a · cou que Ós USA pasasen de facer a oferta dun aporte inicia l de
tal e como é e-ntendido habitualmente, constitue unha farVISNEWS (británica filtal de . Reuter),.~nvia cada dia -a 175
300 millóns de dólares a retírala apresuradamente na pr imeira
ma .d.e colonialismo.contra o Terceiro Mundo. emisoras de televis_JÓ ~ dun -~e.n~!{de países .as imaxes das re- "-r'éunión posterior -á conferéncia de Belgrado, o verán pasado en
. }\rgumentaci(>n e~ta que está - empezando a esco1tarse taportaxes de a~tuáfidad_e. Cqrno comen{a . lgnácio Ramonet
Par.is. PIDC.teria qúe contentarse coa misérrima cifra, acordada
rhén . por certo,· en boca de dirixentes ' europeos.'_Aínda qu~
"O mundo iriieiro ten asi unha visión idéntica dun acontecina· reunión de· xañeiro en Acapulco, de 910.000 dóla res. Un
'Jorg Becker, riuÍi · recente · artículo en· Le Monde Dipiomatimento~' Das 25 'principais axlrr;éiai de. pubíididade do mundo,
ponto que,, por -outra parte, ten suscitado críticas provintes da
que (3), precisabá u comparado ao razonamento ' do Tercei- · 21 son americanas. esquerda, advertindo que o informe non recolle aquelas situaro Mundo frente aos países industria/izados, a /inguaxe. d.o.s
Estados Unidos'" conh~la, ·ádem~i~, ó·.se¿for.de telecomunicións internas nas que a información está dominada por o ligareúiop~os dirixida aos EEUU. e-Stá.chea de precaucións'~
caciÓns; ·sexa no qÜe respecta a.níatérlaí prÓ~~;ibnal e a-compoquias e totalitarismos (9).
.
'' Non obsta ~-te; fara a UNESCO, precisamente,. a que aproñentes electrónicos ou ben a sátélites. Ten, ademais, a maioria
Polo que respecta á cuestión da comercialización da inforbara con ent~sias~·~ ,~se; prin.c ípio na . confe.ré11cia que ela
de accións no consór~io .ínternacional 1 NTE LSAT.
mación é ·óbvio · que iso remite, en particular, á influéncia da
' rea'lizara en Xenevra ~¿· 1948. Dous anos ante,s·, no ··t946·, o ·.
·Ta~én no sedto~ -d~ telemátic~ dele.~~-municacións e lnfor~ publicidade nos meios de comunicación. E sabido que, no Estado Español, os ingresos dos periódicos e revistas obtéñ ense,
dirixen.te . ~ortea~~ricano Jo.hri:~:~s~er ,Dul~~s d~cl~rara ."~~ · má~L~af os ÜSA teñen poderl ._~brum_a~ór¿ e~ta é de ñ~tábeis_
en
.máis dun 50 por cento por publicidade o que, evidentemen"!e perm1t1s~n expresar. un pr~1J~tp10 .funda~~(1tal
po/1~ ., _apli~acisms nos terrees :da economía da información_-por
.
te,
pon en cuestión, entre outras causas, a independéncia dos
ttca
·cer t o'· que, en Espa.:'l':ra,
. ·. "EL· PAIS" esta' abonado ao Banco de ·
. . , ,,estranxe1ra,
..
, . escol/ena .o da. - libre. ,ctrculacton de. mforma
. _
..
meios
(10). Loxicamente a nivel mundial isto mesmo é o que
c10n . O mteres .·de ambas· deolarac1ons -e.ntre as _que. n?n
-0 . d .,, d · "N w· Yorl< ·Tinies,;- -p-·oló dema·is en: sectores "stric,
·r. • · "' , . 1
,
·
.d
a os o
e
.
.
.
·su.cede e xa apontamos o predomínio -case absoluto - das
· e .d11,1c,rl -estabe :ecer. un vrncu 1o....., aumer:ita . ~e. se ~o_ nsr ~Ja q,l.le , · ·t(J'.sensut' extra-informativos ésta tónica mantense: os' Estados
axéncias USA.
nqqueles. ~nos .da pos.guerra estaba come~an?:º- o; -.~e,sp.~Q,t,Je ,._, Unicfos, -en ciné; j¡)roduceri, escasámente, o '5-por cento das rea-
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<},<;1 ,}~levrs1pon, cuxo rn~luxo ..~~bre a P?yoap.JO,n e ??·v,~ 3 ·t : ,_ liz·ádóns- mur¡dia+s,. pero obteíiíen; porén, o 50 por cento dos
s0re todo,
empezandose
mrlrtar
..· gracras
· , . ao seu .·con trol. do. mercado . No que respecta
·.
.estaba
,
·
: . · a fraguar .o, control
. ,
. , das , b e:nef,1cros
.cornunrcac1ons en_ N9rteamerica, paso previo a formacron do
, . d, t . d . d' . · rnultinacionais norteamericanas elabocomplexo - militar-industrial que contr:o.Ja·_ na actualiuade ' )i>ii' .ª;J
!1 u4s5na o ~e~ as d .,;
d' 1 (7)
•,
'
fuáis esencial da indúst~ia das comunicaci6ns .de masas: Ade,, " J ,ª ,n.Jo ' .por cen o a pro L!_CIOn _m un
mais, e isto é relevante, os USA estaba'] ~-~qLconscierites. _ej9 ; .. - :t1C?do isto, como pode co·mprenderse, ten unha tremenda
que o desenrolo do sector comunicativq era esencia! para ~ su,_a¡. importáncia desde 6 ponto de vista informativo e cultura·1 pero
política exter.ior (4). En ·reaHdade,'foi a p~rtir dos anos 70 qu~
n~n por iso haí que perder de vista· que adnformación ten unha _
a l:JNESCO empezou a facerse eco dos problemas clo -intercám-'. ·· importáncia económica fóra de toda dúbida. Román Gubern,
bio des igua i da · información. Fitos desa preocúpac'fóh . c'q:~centE(' ·. p·o r· exemplo, sinalaba _qu.e, segundo certos dados, un tércio do
~for~n a Ccinferéncia de '>Jairobi, r:io 19=76, onqe tiv9 ·ar.ixe o 1
produto nacionaJ · b_ruto .dos USA procede _da rnanufa~tura ou
fome MacBride -e ncargado- a unha Comisión -de p~rsoaHdades
proce~a~o de información· en lug_ar_. de . bens-mwc~ncia ;tradicio- _
internacioñais (5) ~ ·e a XXI Conferéncia - ln'terhacional da ~.- nais;· t'elÍdendo esta proporc'ión a íncrementarse.máis.

'ª ..

n-

UNESCO celebrada en Belgrado.
..
Correlativamente, o Movimento de Países Non aliñados c'omeza a 'demandar na sua reunión en Arxel ( 1973) a descolo nización dos meios de comunicación de masas. Ufl dos temas _a
debate na última Conforéncia · celebraca en Ct1ba foi - por . ou~
tra ' parte- : a propósito da conveniéncia ''de criar AxénC:i!}.S de.
Prensa par:a permitirlle así, ao Terceiro Mundo, a posibilidade
de 'sub-straersé ao poderio das grandes axéncias.
·· :. ·
. iQué foi, po is, 0 determinante no cámbio ~e actítude da ·
UNESCO desde a declaración do . 1948 ·áté- a-·.lriforme " Mac~ .
. dúbida,
· o _maior peso espec1'f'1co que tenen,
~
Bride? Sen
.ca'd..a
vez máis, nos organismos internacio nais,sos países.do Ter.ceiro
Mundo e, conseauentemente, a cada vez men,ar intluéncia ·óo_s
L,JSA sobre a instáncia esencial: a ONU.
. .1 ~1,., ·
De todas for·mas, os Estados Ur:iidos non teñen a sol~dád~ .

do c.orredor de fondo; a decl'a ración da UNESCO foi contesta~
da inmediatamente tanto por vários gobernos da Europa occidental (a ' R FA foi dos primeiros) como pelas patro·nais da
prensa como a SIP (Sociedade lnteramericana -d~ Pnmsa) de-._
negro recorde no . que respecta á defensa da ,libe,rdade de .expresión -lembremos as suas campañas .contra Salvador Allende e
réxime militar progresista do Peru-, o IPI' (Instituto
1nternad0nal de Prensa), a F 1EJ (Federación 1nternacional de
Editores de Diários). Precisamente esta última tivo o seu ConN. 185/00 16 AO 22 DE ABR 1L/l982
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C;n ~stes dados. ~or dfante, pois, seria inn.eg_ábel o predomíni6 00 Norde industtializado sobre o Sul da probeza e afame.
Non é estraño, xa que lago, que na medida en que os países do
Terceiro Mundo c:¡ueren ser: dono~ do.s seus des~inos empecen a
reclamar 0 dere.i to a co11tar cunha información própria. Como
0 expresa 0 própr~o · 1r:i~orn;ie: _ ...

uPara ser realmente ceibe, a.circulación debe ser bi-direcciona! e non en sentido único (... ) ~xfs(en alnda, en gran parte dq
mundo, situacións de dependéncia C.J A circula_cfón da información non é libre nen equjfibrada";

111. A IN'FORMACION "EQUIVALENTE -á ENERXIA ... "
Robert Sarnoff, Presidente da. :RCA -uQha das máis importantes Gompañias de comunicacións-::-. predi.cia no 1967: uA in-

formación será un produto fundamental, equivalente á enerxia
economía mundial, conv.ertlbel en produtos e swvfcios en
todas partes". O informe NoraMinc, encargado polo anterior

m1

presidente da República Francesa G iscard D'Estaing, exprésase
na actualidade, máis ou menos, en termo's similares. lsto é,
pois, algo xa re.coñeci9o case universalmente.
·
·cóntodo, para alguns, que o Informe MacBride considere a
·información como 'ir~carso capital, comparáoel ao da enerxia
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CARA A DEMOCRATIZACION DOS MEDIA.
Claramente o informe MacBride vai no camiño correcto e
claramente, tamén, é veraz cando afirma que fa lar do lib re fl uxo da información só ser-a unha consigna válida para a de mocratlzación dos média no plano ~undial se se respetan os se- '
guintes princípios: desmantelamento da concentración internacjonal
reciprocidade
dos fluxos de información e participación
;
,
• ..._ t
f" ·t
de todos os interesados.
1 ·
.
Finalmente, non queda senón' advertir de que o Informe
MacBri,d e é, xa, un ponto de referéncia inexcusábel e qu e, .sen
dúbida, o ·que xira en torno a el é o máis importante dos de bates xaniais realizados acerca do verdadeiro carácter das CO f!l U·
nicacións de masas.
)

NOTAS:
,
(1 ) "Un solo mundo : voces múltiples" F.C.E. México, 1980.
(2) Mércores, 27 de·xaneiro do ' rn82 .
.
,.
. ,. Le
(3 ) "L'Eurnpe e le Ti ers-Monde dans la bataille del 1nformat1on
Monde Oiplomatique, Xaneiro 1982.
. .
(4) Véxase ·H-ert:Jert 1. Sch ill er "Comunicacio'nes de masas e imperial is·
mo yanqui" Col. Punto y linea . Gustavo Gili , Barcelona, 1979.
(5) Xunto a MacBr:ide -Prém ios Len in e Nobel da Paz- formaron P~; ·
te catorce persoas de diversas tendér:cias e paises, entre eles ~ 9 rc 1.ª
·Márquez (Colómbia), Elia Abel (USA), Mustapha Mas~oudi ~~~ 
nez) Betty Zimermann (Canadá), leónidas Mitrofanov1ch (-UR , :
'
• •
,
(6) "Agresión
desde
el espac io. Cultu_ra y napalm .en 1a era d e lo "º satel1·
· tes"Ed . Sig l o .XX l.Ar x~nti na . 1973.
. . ,,
, lo ·de
. (7.) Véxase, ademais do anterior, "La era de la telemat1ca art.1cu
·
Ignacio Ramonet en "Triunfo " . decernbro , 198.0.
. · ,, ed·es
(8) En "Le Monde Oiplomatique", decembro 1980. Especial R .
sen fronte iras«.
!
- ·.
·
f
ré·
(9). Guba indo máis alá . realiza a-segu inte crític a "Este i_nform e _avo
'
. •
1 ·
· ona1s
non
. ce os int~reses das grandes e,mp_resas pr, 1v ada~ m~ t1nac 1 • 1 . de·
retoñece o carácter sócio-pollticci do · com¡:i lexo in formativo 8 ,
sestirna d significado do mundo social.istá 1 ' . . - • ·ón
( 10) Enrique Bustamante "El mecanismo publicitario" en lnforrna.ci .
0
Comercial Española, Revista do Ministério de Economía e Com erci
Num. 567, novembro 1980.
·
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No apartado de reconstrución nacional anota as medidas conducintes· á autodetermin~ción de Catalunya en base
ao protagonismo da cultura catalana frente ao centralismo.
Isto implica tamén un maior
peso da Generalitat frente ao
Estado Central. As bases ideolóxicas, presentadas polo-diputado no ·Parlamento catalán
Cristino Sánchez, deixan be~
clara a· concepción marxistaleninista e a ~ia democrática
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zada por bascas" poñendo a
rúbrica tras várias interven. ,cións Garaikoetxea quen sollcitou confianza n.o Goberno
Basco.
Por fin e no mesmo marco
- tiña lugar o luns un festival
coa actuación de Torrebruno.

· ~n Gá.llarta e ante várlos
·. _centenares d~ . persoas Xabier
l\1arkiegi .criticou a actitude
,ante a xnrnada dó PNV ("este
ha ser ~ o dia das irzstitucióm
bascas r e non d~n ·partido"), ~
Lertxundi expresou _a sua
.preocupación diante dos avances da dereita asi como actitude do PSOE no contencioso
navarro-.' e finalmente Bandrés
valorou o xulgamento do
23-F, a LOAPA e a situación
dos~pres_0s basc-0s.

para o socialismo como as bases da sua política e estratéxia.
As columnas do PSUC nas
que se asento_u o congreso foron a crítica ao eurocomunismo, ao capitalismo, a aopción ·
da definición marxista-leninista, e a denominación de partido nacional dentro de Catalunya, pregoando asi a autodeterminación.
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EUSKADIKO EZKERRA

Entre eles atopábanse representantes do Partido Comunista Portugué e dos PCs de Checoeslováq uia, Xordánia, Síria,
Irán, Líbano, representantes
do Mo vimento Obreiro Revolucionário de Marrocos, do
Frente Farabundo Martí para
a Liberación Nacional do Salvador, da OLP, dos partidos
O Comité Central, para o
ERC, LCR, MCC, PCEU e PCE
que se prop-uXeron 115 nó_mes
entre os que se encontraba 1 " · aprobados por unha maioria
· ~larda Salve, disidente deste,
~bsoluta, alexiu o último dia
ultimo partido e Sagaseta, da
a .Pere Ardiaca como presidenUnión do Povo Canário, aínda
te e a Joam . Ramos como se•
que foi presentado ~orno un
.cretário xeral. :(f primeiro é un
militante
comunista e non caveterano dirixente fundador
~
mo un representante da UPC.
con outros, do.:PSUC no 1936.
· Non houbo nenguna solpresa no desenrolo do Congreso.
Joam. Ramos, encargado de
presentar· o informe político
fixo a sua leitura diante dos
case mil delegados durante
máis de catro horas. A votación, como todas as do Congreso, apro bou o texto por
unanimidade, causa debida
á concreta liña ideolóxica
que manteñen os que saíron do PSUC. As teses discutidas polas comisións correspondentes eran as do V Congreso con lixeiras modificacións.1 En total eran sete: po~{tJca f , internaci?~al, transicmn, reconstrucion nacional,
alternativa socialista, movimentos, de masas, partid o e
estatutos. Nestas teses, o Partit
deis Comunistes de Catahmya,
n?me que ·ratificou o congreso ·
da apoio aos movimentos de
liber~ción nacionais e á internacionalización da clase obreira, manifestándose en contra
da· política de bl.oques, pola ,
paz e o desarme.
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O domingo de -·Páscua tiña lugar en Euskadi o 50 aniversário
dQ. Aberri' Eguna,-ou
Dia da Pátria Basca ' ··c aracterizádo,,unha
·.
. .. . ""
-vez
' máis por Ünha_ jotal dispersión de co,rtvocatórias cliféFenGiá-das
abertamente. Asi, mentras o· PNV convocaba""" os clási~os actos
festivos coa actuación de políticos, deportistas, cantantes e
pallasos (Torrebruno incluído), Euskadiko Ezkerra facia campaña eleitoral, a represión volvíase ,cebar .nas co.ncentracións de
HB.
. -.
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Un novo part•do acaba de nacer en Catalunya, configurado
no Congreso que tivo lugar os dias 9, 1O 11 e 12 <leste mes e decimos nomo porque estrena siglas, pero está formado por
tantes que sairon do PSUC nado foron expulsados 32 membros
do seu Comité Central. A razón de ser <leste congreso tópase na
necesidade d-e recuperar o V Congreso do PSUC onde triunfaron
as teses chamadas prosoviéticas, en xaneiro de 1981, que logo
foron trocadas na conferéncia nacional do partido no mes· de
xullo, virando cara ao eurocomunismo.
Arredor de cen invitados de
todo o rpundo acudiron á cita.
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NÓ discurso_de- clausura, os
dirixentes do novo partido
prom-eteron que 'se cumplirian
os acordos do V congreso do
PSUC e pediron o debate honesto no seo do partido. Ardiaca fixo tamén unha chamada ás forzas de esq uerda, aos
socialistas, aos eurocomunista~
para seguir unha política da
clase obreira.
Contra o que se poida pensar, a asisténcia d·e García Salve e Sagaseta, os líderes comunistas do PCC non teñ.e n nengun interés en formar un partido comunista de ámbito estatal perd 1se ese -partido chegara a facélrse, manterian con el
relacións ·& aínda colaboración
segundo explicou o secretário
xeral na roda _de. prensa feíta
remate do c·ongreso.
.
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Polo que respécta ao tema
de presentarse ás eleicións in. da que sexan anticipadas, o
PCC · non ten pensado facer
.. n~ngunha.. coalición con grupos extraparlamentários como
LCR e MCC, como se falaba
hai un mes, senón que asistirán como grupo independente.
''Ainda que quixéramos ser
un partido testemuñal, non -é
posibel pota forte e masiva
preséncia .q ue temas en Catalunya, xa que con 7. 000 carnés repartidos, podemos ser
un grupo independente e persoal", aclarounos Joam Ramos._neste ponto.
/
ANTON FERNAND-EZ

a

HERRI BATASUNA

- xa-desde primeiras horas da
. mañá un forte de'splegue policial impedia os accesos ás' loca. - fid~des de S~ntu.rtzi,_ Onda. rroa, Donostia~ Afr8:sate, Mon. dragón, _Iruña, Estella,, ga~~~
, .e LJQdio, ._ yoqtos . nemálxicos
, das convocatórias de fIB.

Est~ ári_o_ó Aoeri-f E-g(iria "'ád;--.. ñola". En róda de prensa -pos~
quiria .por primeira· vez ila ~ua . terior HB valor~_ba esta_s re_só:
história ·o ~ará~ter . de - "~ésta . Juéións mantendo_as con.vó'cáOficial da _· Coniüíiidade Autó- ·: -torias apesqr j laS .·~pro!bÍC,ió,n·s
noma", unÍia ·f~sta -que ,non . -~dopta_ndo . &.· roesma , postura
atopaba nen tan sequera en~
~MK e LKI. E_.. ch~gou o ·dotre· is'forza's· reformIS· tas un' ca-- ·m·mg<?· ·
, En
-Gasteiz. e en Ll-0dio
"¡~J,m."
.
, , ,Jl
_
~ácter unitário. Se loxicamente
Guardia Civil e a Policia Nao PSOE, UCD e AP non 'plan~
PNV
.. ·. ; _
_
· .cio_
rial ·riatrull~baiÍ as ·ruas céntexaban nengunha convocatóIniciaba os-~ seus;.actos o,-sá- . -~ trjcas sticedéndose os .·actos' .e
ria o PNV centraba os seus ~cbád<? cun dia para os xóvenes _ ·barricadas. En . Estella a G .C.
tos en-Bilbaó ·con mítins espo- - na_Feira de Most:ras de: Bilbao,
-disolvia con dureza- unha marádicos nas outras .tres p~ovíporganizado por··· EGI, as mo~-ife.St~ció~ ao mediodi~ decias bascas. dé Euskadi Sul e
cedades. do partido, centrados _ · téndose a várias · per&oas menEuskadiko Ezkerra-IPS chamafund_a:mentalmente - nun· festitras
Imña mantfüanse enba aos seus afili~dos ~ simpaval nq ,Q.U~ actua~ entre Jufrentamentos mof duros . durante todn dia. En Donostla,
tizantes á localidade mineira ·tros o· cantante.francés G~orge
vários milieiros de manifestá:tí~~~:~~~ d~e~=~~~~ª, _n~a~~~ Mo~s~aki. e-,· ·:> -· · .- : . . - tes eran duramente reprimidos
O"'llomingo· era odia impore en Mondragórt tepetíase .a
Markiegi e Bandrés voltariart · tant·e.·"n- a efem·e'rid:es na· éion~".cu1 1's· - - mesma tónica. A.' únha mullér
~
presentar o seu proxecto _polí- · ta c,;:;.
a
·
c
eleb·
r
ac1'o'n
"·de
..
d1'v···e'~s'o'rs'
·
·
~
cu
de .. 66 anos ferida grave ·con
tico.
mítiñs•i baíltó :~ 0"~· 1emá ·"Pólá · trá_ .um~ti$mo craneal. .. · _:-_;_ Mentras tanto, a coalición --- lioerfüide dij_tpo~~~s'~ :-~n'' soij-· .
·
abertzale HB, baixo o lema
d ·d d
· -p l' · - o· l
·En Santurtzi ·á Polida volta"P -1
b
·
·: l" .
ari a e con. o 9,n,ia,,.,,~ . a - _ _. .
.
.
,
D ··- 't•" a·-, · - , ba impedir ca.lquera
de
· o ab so erama nac10na
·t · d -..-c0n. -_va d.or , ('?)
. . E.. n -.
~ .onos ia . ara1- . .
. ~- mtento
__
v~c~ - ~ en-~·?v~ pon os a: xeo- ·: . ko~txe-a, Lei~~Óla_,. ..Ár~ciliµ~,,, e ;· \ n?-.anifestacióñ resúltando ferigr_~i_a basca; ~1-to no sul {dous
Alkain ., int-e~~iro-n -:. 'diant~ de . · das várias persoas, entre elas o
por cada h~rrialde) e outro no
cerca. de 3~5oó persoas criÜ_redactor da axéncia EFE en
n~rde . aderm~ose. ~o acto que
cando os plantexamento~ de
Bilbao .e unhq muller que mosd1versas organizacions
HB · e· -an al'izan d o a s1't uac1on
·,
trou
.
. abertza- os hematomas aos redacles de Iparralde (Hern Taldea, · 1 ·.
,
d
tores
gráficos rexistrándose
.
~1 H
· E k' . · po ac~ - ap1wan oa ao caso · , .
·
. ,' .
Seask a,- E us k. -c\.1 ernan al.d
us ab asco.
· · msIS
· · t•m d o na b,usque d a · vanas
detenc1ons
como a d un
· .
1
d d.h
.
home de setenta anos.
Pésie
raz, ... ) celebr_
B. na .toc pi 1a- · d a l'b
i er a e umana.
.
.
.
da ban
de co,s teira e iarn z. o,ª
·
-. .aos intentos de diálogo por
sua pa~te EMK e LKI sumaNa localidade navarrá de Et- . parte de dirixentes de HB,
ban~e a proposta de HB, -~e~xarri-Aranaz · ante cerca de
LKI e· EMK coá policja, os
lectivo Euskotarrak ( escmd11.000 persoas Garaikoetxea
incidentes continuaron duranaludeu a Nafarroa como cora·
d os d o PNV) ch ama ha a· .Ber te· todo odia.
meo e LAIA centraba os seus
zón e raíz de Euskadi criticanAsi, un ano máis, culmin~ba
do as proibicións guhernativas
actos en !ruña.
un Aberri Eguna agora xa
O vernes e sábado a 24 hoao·s actos de HB.
"Festa Oficial da Comunidade
ras da celebración da xornada
A culmi11ación dos mftins
Autónoma", caracterizándose
os gobernadores civís de Nafatiña lugar .na Feir.a de Mostra~
de novo pola tradición e mc:. ..1rroa, Gipuzkoa, Araba ·e Bizde Bilbao, onde ante vários
teilimento de costumes que
kaia . proibian as manifestamilleiros de persoas interviron
.acompaña
ao Dia da Pátria
cións de HB, arguíndo como
dous dirixentes de -SolidaridaBascá.
Insisto:
calquera tempo
causas as xa consabidas de "alde e o presidente do Euskadi
pasado
foi
exactamente
igual.
teración da orde pública e ata- Buru Batzar, Arzallus, quen
que aos p.o stulados da _indiso- mencionou que "tampouco
lúbel unidade da nación espa- queremos unha Euskadi tiraniMUGARR 1\
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Par.aguay, a ditadura _máis vella de América L.atina (11)
.

.

;; ºº·s, ·financiou a interveneión
_, militar destes países no Para- ·_
guay. Esta guerra da .Triple · ~
Alianza rematou coa , denota
do Paraguay. De 1.000.000 de _: '::
habitantes quedaron 20eJ.OOO, ·
'-. O ''sentimento nacional" tamén pode ser utilizado como
a maloria mulleres, nenos e veexpresión dos anceios ruáis reaccio.nários e dos intereses
llos.
IQáis chovinistas, patrioteiros e ditatoriais. Explosións de
A burguesia que fora expul> entusiasmo patriótico, como os que se rexistraron en Arxensada -polo Dr. Fráncia voltou
tina co gallo da invasión das illas Malvinas, ou o espectáculo
para ·implantar de novo o libedo retorno aos vellos tempos de glória imperialista e coloralismo, o libre cámbio, e en
nialista como os que amosaron os ingleses que se achegaron
aos .portos pai·a despedir ás naves da Royal Navy, que
definitiva a explotación.
el, a · base -da inde·pendéncia
tahnente parecían ir á reconquista das ai:itigas posesións
. Eles ·foron os que -se prestaeconómica era ~a liberac~ón pobritánicas
alén dos mares, son unha mostra da utilización
ron a servir de gobernos títeres .
lítica e económica do estran~
_
no
peor
sentido do termo- que un goberno pode facer
do capital inglés par~ defender
dun
sentimento
tan lexítimo como é o da propria nacionaxeiro. ~ara conseguilo desmanos seus intereses.
lidade.
telou a burguesia nacional e esComo primeira m~dida, cotranxeira. Un.ha das medidas
mezaron a venda de terras .esPola banda dos arxentinos, a sortee o sentido da oportumáis importantes foi a nacio- tatais , a précios irrisórios. En-nidade veñen sendo as constantes no historial dunha das
nalización das terras dos es- tra asi o capital estranxeiro
mais sanguiñentas e raccionárias ditaduras de América, que
tranxeiros e o seu reparto ennos últimos anos estan dando ó mundo unha lección de
que se aprópria da maioria do
oportunismo o aproveitar o mínimo resquicio para tentar
tre campesinos e índios, segunterritório. Crúu;1se grandes latide
prestixiar unha imaxe que en todo o mundo é sinódo as necesidades de cada un.
fúndios que desenmascaran as
nimo de asesinato, terrorismo e represión. Na Arxentina dos
· Implantou ademais a escolariverdadeiras intencións dos qué
milleiros de "desaparecidos", dasnais da Praza de Maio; a
dade obrigatória para os ne- invaditon J'o Paraguay co preXunta Militar invade un territóri<;> que lexítimamente pode
nos, e imha série de medidas texto · de traer a civilización.
_
pertencerlle,
e a opinión pública parece ter xa esquecida
sociaiS que non teñen paralelo
Os campesinos foron expulsa· a grande manifestación d~ <;1.ous días antes, cando a policía
nestá época 'e n toda _América dos (fas ferras ·ou pasaron a ser
reprimiu con· ferocidade aos que sairon á rua pra amosar
!Jatina. Esta sociedade igualitáa sua oposición a un réxithe corrupto que ademais dos ase-J
peóns 'dos · Iatif uridiárfos, ·co-·
ri'a continuou .tamén na época
sinatos diários está levando ao país á máis completa ruína
mezando asi _ünh~ nnya etapa
dos seus sucesores; chegándose ·
económica. P.rimeiro foi -hai catro anos, nunha situación
.de represión_~~ expfotaci(>q gue
a nacionalizar todo o chan; ba- ·dirra até-os fiosos dias.
xa de bancarrota total-=- ~ a vitória no Mundial de fútbol
seábase . Iiunha produción de
entón por Videla como un triunfo político;J
aproveitada
,- Como : os·; ~ cámpesirlos see agora, neste intre, a recuperación práctica, pola forza, dun
subsisténeia, plantexada e levaguián a opoñerse a ésta' clase
território q"Ue desde hai · cento cincuenta anos estaba nas
da ·a cabo de· xeito colectivo,
de · "'c ivilizadóri" o gobe~no
mans de Inglaterra, un deses restos do colonialismo esquesen · propriedade privada, sen
empregou tamén argumfiritos
cido por todos menos por quen o sofre dia dia. Nas duas
·capital estranxeiro~ -e onde paideolóxicos, difamando forocasións, parece que o éxito da maniobra foi rotundo; nesra empregar man ·de obra prema de producción colectiva do
te caso aínda máis, xa que nunca nos últimos anos, os arcísábase ·un permiso estatal
guaraní como algo atrasadó, e
xentinos sentíronse tan unidos nun proxecto común como
especfal. Grácias a esta política ·:ieprimindo o seu idioma e a
agora. Até os partidos de oposición esqueceron as suas
hdubó t1n incremento dos. re- · sua cultura. Esta difarfráción
diferéncias con Galtieri para sen tírense eufóricos e absocursos do estado ~ o que permilutamente de acordo coa actitude que o presidente adopdo índio, paraguayo e colecti-.
teu a críación _. duriha infraestou para acabar dunha vez coa ocupación británica das
vo, asi como a ·idealización de
trutura· industrial. A base do
illas.
Un entusiasmo moi ben impulsado por todos os meios
todo o blanco, europeo ecapidesenrolo do Par·a guay ·até . talista, dura a,t é hoxe.
de -comunicación do país, onde ao longo <leste tempo vense
lanzando unha campaña de propaganda intensiva en base
1865 · é a modo-'de produción - A primeira metade deste se~
á
soberania nacional e aos anceios do povo arxentino de
· guarani, que até hoxe segue a
~ulo, caracterízase pola turburecuperar
unha parte do seu território; pero un entusiasmo
ser· a base das relacións sociais
léncia política, · que trae ao
que
de
feito
está ahí e que ven darlle ao réxime militar un
· no povo paraguayo.
pp.ís golpes de estado consecunovo respiro para afrontar os problemas internos. Cando
tivos, expresión do malestar
a presión interior se fai case -insoportábel, tanto o goberno
ADOMINACION CO-~ONIAL
popular. A situación de desde Videla como o novo de Galtieri saben atopar unha vía
INGLESA E A INFLUENCIA
contento na povoación e aprode escape que desvie parte <lesa presión por onde non sexa
ARXENTINA
veitada polos caudillos para leperigosa para a sua própria supervivéncia. Calquera sabe
qué nova solpresa pode reservarnos en calquer outro movar . aos grupos da burguesía
Os ingleses tentabqn xa de
mento
límite.
qu~e os apoian. Destes grupos
tempo penetrar no Paraguay, - de latifundiários e burguesia
· Os que saen perdendo nisto do prestíxio son sen dúbida
como xa o tiñan feito na Ar-' comercial saen o partido coloos
ingleses, aínda que o fervor patriótico voltou a f~cer
xentina, Brasil e -Uruguay. Bes- rado (pro-Brasil) e ·o partido· lipresa
de mo_itos sectores que . piden que as illas Malvmas
pois dalgunhas tentativas e .beral ( pro-Arxentina).
sexan
recuperadas custe o que custe como único medio de
ameazas sen ·éxito, o goberno
repoñerse da afrenta que a _invasión arxentina supuxo pr,a
inglés, aproveitando os deseA. PANI ZO
o· orgullo nacional. Aínda que consiga unha saída bon or~
xos an.exionistas <lestes gober·Do Grupo de Trabal lo Paraguaio.
bel á crise, o que si é cer~o é que a · ~arreira política de
Ma.rgaret Thatcher non se vai recuperar tan fácilmente deste
atranco. O que, ao cabo, no é para moito chorar.

Até a éhégada dos conquistadores, o povo guarani ocupaba
u'111ia z.ona que ia desde o c ·aribe deica a Patagónia, á unidade
bá~i~a d_a sua orgt!nµ:ación social era un tipo de família e vivian
en comunidades _dunhas Cincuenta fafuíJfas. Era11 agricultores e
cazadores e coñecian unha división do traballo que facia que a
priineira das tarefas _fo,se des~mpeñada polas m_ulléres, mentras
que a segunda correspondia aos homes, a S'1a adividade económica non chegab~ a transf~rmar o meio natural que os rodea..
ba e descoñecran a acumulación de prodqtos e· máis a propriedatle privada, o clian, portanto, era de 'propriedade cQmU:nitária.
A sua relixiosidade estapa baseac.la en conceitos máxicos:
En 1524 'chegou ao Paraguay ü prirrieiro conquist~dor,
Alejo Garcfa. Posteriormente,
os · españóles foron · botando
aos índios das suas terras para
o que de contado buscaron
unha base xurídica: as terras
conquistadas pasaban a seren
propriedade do rei, quenas encomendaba aos conquistadores, repartíndose asi~ estas e
máis os í ndios que nelas vi"' ·
vian. Como os índios non po~
suian bens cos qu~ pagar os tributos, pagábanos co seu traballo ; ·na práctica-, isto con ver- ·
tíaos en escravos.
A. ·política da coro.a de Castela
extraer todos os produ-·
tqs das .colónias ,e os desexos, ·
cada vez maiotes, da :r:i~cente.'
burguesía crioula, de tomar
parte nas decisións. políticas. E'.
económicas, orixinou un movipiento indepenqentÁsta que
culminou o 14 de - Maio . de
1811 na. deposición d<? go~er-·
no español, declarándose ~Qr
malmente a independénda P,o ·
Paraguay.

de

Nos prime iros . anos, tam-pouco a independéncia Hes
trouxo aos guaranis e aos campesinos a tan esperada liberda- .
de e igualdade de direitos. Os
novos amos eran tamén "burgueses" e . precisaban xente a
quen. explotar.
Foi no 1816, ao triunfar a
· corrente do Dr. Fráncia, quen
cambiou radicalmente a situa-·
ción dos índios e campesinos
no Paraguay.
O Dr. , Frán cia q ueria unha
independéncia absoluta·, non
só de Castela, senón tamén dél
.Arxentina, que tentaba de cote
anexi~nar ao Paraguay~ Para

-

As Malvinas,
.Via. d·~ escape
p~ra ·Arxentina

Breve visión histórica
-

\

Os habitantes das Malyinas son ,pola sua banda os que
menos c.o ntan na cuestión, van xa semanas·nas que se ouven
xustificacións constantes de ingleses e arxentinos das suas
actuacións; o q.ue - n.on hai é -nengunha versión séria
actitude dos malvinenses respecto ao. cámbio,.de soberanta.
·¿Qué é menos desexábel, deixar de depe~der a ~odo de .
colonia dun estado alleó m.illeiros de quilómetros·,· ~u~ha
administr'f!éió'J;1 colonial, ou pasar a depender- dun- - rex1m~
fascista -e asesino, se ~en máis perto xeográficamente? ~,te
momento, os principais interesados non tiveron ocas1on
de pronunciarse.
·

?ª .

¡'

o
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.Unh~ ·folga üDha ·desfeita .
~· Verteuse ·~ái~ ~inta e máis .horas de emisión qúe n.o cáso
. -.- d~s · Malvinas. Ao · final gañª1'º9 ·os . bo:ns, é un _dicer, ·- ás'í os -·
pre~ntaron case tgdos ó~ medios de .comunicaci{m- . Trátase, como xa adiviñarort, da.folga de futbolistas, que
qespoiS non foi sequera médfa .fo1ga. Tinan todo ao seu.
·favor,, petó aó fjnal; as presións, xa en forma de suculentas"
primas, xa pola renovad.ón do .contrato, lograron_que a _rriei-randé patte dos . xogadores, agás o de' tres equip'o s da
prime.ira división (R. -Madrid, -Zaragoza e Castellón) se voltase atrás dá ·sua d·ecisión- de facer-folga se non se lles atendia ··
ás suas reivindicaoións.
··
Pero a folgá deixou' ver toda ·_u nha série de cuestións que
- se amosaban x·a evidentes,_ por .11láis..que alguns non ás qui:xeran ·-0na~-. Asi como outras no~as. , que sairpn á luz segundo
se foron silcedendo os aconteéementos. ) '
En· primeiro lugar quedou demostrado o difícil que é de ·.
face.r unh(!.f9lga s~non se teri uriha c~nciéncia de .clase, é, dicer de explotados, e non.se pode pensar-que os xogadór~s
de prüneira divi$ión e ~guns de segunda sexan unhas p~r~o~
explotadas, sénón máis, ben privil~xiadas, . o que non saéa·
· que as suas reivll:ÍdiCadóns, polo menos ~lguhhas, non sexan
totalmente xustas. Polo menos si o son para os xo_gadores
das categorías· má1s bix.as, que nen sequera poden fac.e r, uso
da-faculdáde -de ir á folg(}, .xa ql!e ning:uén Hes faria caso.
Cando as reivindicacións -chamémoslles ~giemiais' '_,_, se
.
fan
sen coesión ideoÍóxica e sornen tes -por motivos eqmóDuns anos a esta parte parece que a práctica deportiva galega vai collendo .outros vieiros que se sa- .
en dos encasillados polos intereses económico-políticos.
· .
·
micos, como sucede ás veces noutros. campos laborais, eses
· mesrrios cartos que se perseguen e que son o motivo da
Atrás vai quedando, se ben con bastante lentitude, a idea de deporje com°'especticulo ou, por di~ .
.folga, pode levar·- a desbaratala -e levar á otganizaci6n· que a
cilo doutra forma, que para fecer deporte hai que contar con espectad.o res, .d ándolle pdor~dade á
práctica en si.
·
.
·
-:..
_1 capitaliza .aó total fracas9 e desaparici!m.
· .~
·
Moitas veces esta práctica entróncase no entorno físico e cultural da nación. · '
Neste caso · to_c oulle á AFE. Asociación que naceu· coa
contra, deSde uri:primeiro mome~to, dos estamentos fedéra-... Unha mostra pode ser a V Volta Motociclista a Galiza, a Volta-Cicloturista ou a.s regatas de bateles
tivos e do próprio.-Goberno. ·
· da ria de Arousa. Mentras, veña camp~onato mundial, fútbol e intoxicación informativa.
,Agora, as pro-mesas do princípio da temporad.a, conceOs dias 9, 10 e 11 tivo lugar
maio, serán os ciclistas os que
didas co gallo da f oiga,. non se. cumpliron e por máis que o
Aínda que os regatistas nonpolas carreteras de Galiza, en
se fagan "danos" das nosas
momento era único; ai están: senón as 'apretádas clasificaevidenciaron unha boa prepa'",
catro etapas, a HV Volta Motoestradas, xa que eses dias vai--. ración, esta· proba pod-é-ser ún
ción.s -a tres · partidos do . final, e o- Mundial por atrás, feíto
se _levar a· cabo a ·"II V.alta
ciclista a Galiza" que este ario
sén dúbida irreptíbel no concedo do fútbo1 esta~al español;
pasa para as futuras que sen Ciclo turista a Galfaa".
recorria a "Ruta dos Balneálavándose todo ó mundo as mans, se ben ·a uns e ·outros
dúbida van ter lugar todo o \7erios" .
·
lle~ tre~abá o. P!*º' Goberno induido, opt;;mdo polas prerán.
.
.
Esta modalidade do ciclisindirectas dos próprios clubes. · · ·
.
.
sións
É mentras e.n Moaña se .celeTentan asi conxugar os or- ~ mo, da que non interesa cheO
primeire
_foi
o
Las
Palmas,
onde
unha
boa .·parte da ,
braba esta proba, na Póvoa do
ganizadores, o Clube-Moto Vigar -antes ou despois, senón
xente ou son estranxeiros ou "oriundos" e onde horibo
Caramiñal tiña lugar o ·mesmo ·
go, a práctica deportiva · coa
facer quilómetros, empezou a
bastantes cartos polo médio, · o mesmo · pasou-_ co ·_B etis
d}a
unha
reunión
entre
os
re-·
paisaxe e a cultura, seguindo
callar ha nosa nación hai dous
~-ºu Valladolid. Ao finai- uns tras outros deci~íronse a xo- ·
presentantes dos clubes da Ria
o ano pasado a "Ruta dos
anos, cando se celebrou a "f · de . Arousa para ver :de árticu·gar. :A · unidade quepodia dar uns logros ·qn:e. levasen
Mostéiros".
Volta a Galiza", µínda. que esaó fútbol a ser un verdade~ff . deporte: espectáculo e non
1ar unha série de regatas debaA primeira etapa foi Vigo- ta vez o nome se puidese con- teles, entre as tripuladóns dos
unha mera competiéión deportiva como queren facer crer
siderar unha migalla pretencio:Verin e pasou por Baiona, A
e ficou demostrado que norr ten ña9 diso, qu~dou totaldistintos povos da ria.
so.
Guárdia, Tui, Salvaterra, MosRematada esta éhegouse ao
. mente rota; cun enfrehtamento, unhas veées latente~ outtaS !
coso, Mondariz, Beariz, O Caracordo
de
facer
cinco
·regatas,
evident~, entre os profesio.nais,' que pode -levar á des·
Pero o caso é que aq ueia
balliño , Ribadávia e Celanova.
para
as
distintas·
categorias,
agarici{m,
se· non_ se .ne encontra unha saída viábe~ nes~es :
primeira experiéncia s~ torNa segunda etapa, Verin-Sáw.
dias,
á
AFE.
.
.
.
,
sendo
a
primeirao
18.
de
abril
nou agora nesta. "Volta" con
rria, os motoristas pasaron por
en
Rianxo,
o
25
do
mesmomes
Foi
un
·
logro
grande
·
do
Goberno
'
de
UCD
que
ollaba
saída na Coruña e remate en
Maceda, Castro Caldelas e
como
está
organizaci6.n
de
fútbolistas
estaba
a
levar
adiante
mes na Póvoa, 'º 1 de maio en
Ourense, pasando por SantiaMon(orte.
unha polítiéa semellar{te-á .propugnaqa· polo PSOE alglin de
Cabo de Cruz, o 2 de maio en
go, Cambados e Vigo.
Este ano participaron 72
cuxos.membrps, _c omo--Ca br.era Baián,.fpron .impl!lsores.
Santa Uxia e o 9 de maio
A inscripción de participan~Pilp, to15 que formaron 36 equiAsí uns e outros se lavaron as mans. Non houbo mediáVilaxoán.
tes xa d~u comezo, podendo
. pos recorrendo 872 Qm.
d01;es; rten árbitros para o conflifo: Tamé~ na Fe.d eración
.fa celo aq ueles que q.ueira·n par· · · se estivernn ·pasand.o··de -úhs a outro-~ a pelota. Que se qúeri
PQR ~AR
_
Sárria-Lalin foi a terceira
ticipar e ''facerlle roer o freo
tiña· a co·Ínpe.téncia efa o Comité de Futbol Pt'Ofesional,
E ~ mentras -·isto ocorre no
etapa, pasando por Guitiriz,
aos coches por un dia,, nó ce
se
a Federación: . ~ caso é que as promesas que · n~eron ~
Curtis e Melide.
Vigués, CC Ourense, CC Pon- . mar, no -refete:pte ao deporte.
· -ao comezo- da temporada, e se as fixeron, seria 'p orqueque se pode practicar . no. ár,.
tevedrés e CC Coruñés, clu~
. tifian faculdades para fa9elo, ·non se ·cumpliron .
. A Toxa foi o final . da cuarsen
c·o ntar . con moitos .cartas,
bes organizadores.
. ta . ~~apa, despojs de. sair -de
. ~gora Núñez," o P!es~dente do ·Barcelona, que antes fora
está o vó li~r.e, o ala delta qtuf
un dos mediado.r es favouse ·as m~ns, apoltronadQ na sua
: Lalin, para· que asi non faltase
está a coller unha boa: marea ·
vicepresidéncia. Ramos Costa, o presidente do Valéncia e tatampouco a. promoción comerREGATAS DE BATELES
de aféizoados na nosa nación
cial.
mén do." CEP, .tampouco. fixo nada. Pablo P()rta perman.e ceu
E da terra ao mar, onde . a_. despoÍS ·de s~ ter- celebrado o ·
~gazapád.Q dan~o instrucións aos clubes, e afrrma_n do que
· O gañador foi Gonzalo Sannosa tradición re.meira .parece · campeonato estatal en .Mondo-non era cousa del, senón ·do ·Comité .·d e Fútbol Profesional. ,
ñedo.
.
martín de· A Est~ada, quedan- · que'; está a coller ·auxe: Agora,
Pero despacllábase con decisión cqmo a que puideran xogar
.Agora vense di constjtuir en
,- do de segundo · Ricardo Lago
co ·bon . tempo estanse a d.a r
.· xuvenís e .afeizoa:d os contra profesio.11a.is, q1:1e _ademais de ir
de ' Vigo . .Por équipos,' ó gaña- . as pfimeiras regatéts. .
· ·. Lugó o Club de "Vuei6 Libre, .
·contra as próprias.· regr~fs ~fede,i;:ativas; póñej··en tela de ·xuí: dor foi o compostó .por Al< ·
-· ·· · · ·
·
que vai empezar e.n~ san_~g,uei
cio unha ·comp~tlció'rt;:que até agora· vlñ~n_ afirmando que
b.erte Alonso El Mahoel ·Porte.A ~ tarde d~ venres tivo lu- de Reinante ~ups cursfü:os 'paera . deportiva e ·séria, _t\.que demostran~ diii · a dia que non
.. 1~:: . ·
.~i" ' '
·
gar ·.· en Meira-Moaña a pr~ra os afeizoados a esta -.nova.
é máis que un espectáculo cleportivo nós·estádios e circense '
.; · "
meiia' regata de bateles desta
práctica depo~Üva, tan antiga
nos despachos. Así to'dC?s:.se divirteh;
~
: ~YOLTA cicLlttu~isTA. ~· ·
, . terup<Jr~da ha que ~a~t.icipafon como le.aro.
De resefíar ·son tamén as.·."facilidade.s " o polo m~r1os
~ .reméitóS · da ~-D~SalJlertoloor terra, mar e ár:-pode ser · · n~n· presión do clube R. Madrid á sua plañtilla, xa que eles
. Per() se :a semana pasada fo- .· meu ·de Meira, Clu.b e de Remo
unha solución para esquecer o
ta~én xogarón a sua baza, deixando a un.lado_a conciencia~
ron ·OS motoristas · quen reco- · ~ Sa_n Xo~n de Titán, Clube de
mundial. ción de .certos x·ogadores da plantillá, que· tamén influiu
rreron as carreteras de Galiza 1 • .. R.e mo ·Amegrove . e · Clube ·de·
poderosamente na toma de ~ecisión de ir á. folg~.
'
. PUC HEI RO
os dias. 30 cie abril e· 1 e 2 dJ
Remo Os ~focos.

Valta mótociclista, ciclot.urismo e bateles ·

Deporte chámase .participar
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· o·
174
' Pa

Inasequibles al des~liento. O golpista do .3 6, perpétuado na pintada do 82 .
no Vigo do ·Caudillo. Gasto máis inútil en placas, dixeron· os pintores.
'

· Os dous únicos· postos de traballo que o gran compkxo hosteleiro de A
T oxa criou. lsto é· o que lle espera aos de Carril.
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Vexan p~r onde ap~rece o Alexandrino Fer~ández, mesmo nome que o exconselleiro UCD cmrs cousas escuras e o
c.hiculate fluido. Verdadei~amente colosal. ·
.

INSTRUM!=NTOS ·
MUSICAIS ·

·•
PIANOS
Calle Nova, 2
-Te lf .,. 59 16 l 4. SANTIAGO·

·AUDIO

Un amigo_votou a favor de que a chamada reconstrución do campanário
f,o ra ensuxada como a de embaixo. Outro, para que limparan todo.e se dei·
xaran de p"egotes.
/.
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Distribución exclusiva das marcas:

. WELSON: órnano$ LOMBARDI: amplifi~acións
HOHNER: flauta,goce, armónicas, acórdeóns s<(;.
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O 'dout~r John Bowlby, inglés de nacimento, estivo tm Vigo e Pont<:vedra onde ·irÍipartiu u..:is peqúenos s~minários
sobre psiquiátria. O doutor Bowlby está considerado como ún ,dos investigadores especialistas m_áis impo:i:tantes
,
do mundo, no tell)a das relacións familiares, das relacións nai-fillo e todo o que iste conleva.
·· ·
74 ano_s, licenciado por Cambridge en Ciéncjas·Naturais e no Universlty College Hospital 'de ~ondre~ en Medicina
,
para posteriormente ~speciaHzarse en psiquiatria e psicoanálise.
·
.·
, Para nó~ - sempre podia ser interesante falar con el desde ponto de vista da aplicación dos seus estudos ~o estudo ·
da familia galega. Aínda que, non os ten fei~os, por razóns tóxicas, o~ condicionantes sempre se poden coñe<;er ,
e dar unha; q,pin\ón ?e urxéncia.

o

.·

\'

~·.": ca

psiquiatra

¿Non serve nerigunha das últim.as teorías da educación para
o rieno, se non se contq coa nai?
· Preferibelmente é mellor unha
família "extensiva" de nais, fillos e abós. Persoalmente penso
que a maioria das teorias revolu- · ,
cionárias sobre a farnília están
equivocadas e que ·n<:m lograro,n
estudar 'o problema 'dos nenos,
que é o tema central.
En Israel, nos kibutz, tentaron
prescindir da família nas comunas. Iso foi nos 'primeir~s dias
pero · cambiáron de volta e hoxe
a farnília é unhé!; situación importante. Un intento de abolir a familia volveuse re'co!1$Íderar.

Chegados a esté ponto quixe-mos · r~conducir p diálogo para
aqueles lugares do pensamerzto
de ] ohn Bowlby .que poide.ran
incidir na vida re_al galega, dai' .
que lle preguntáramos pala .·relación das familias c?- co rneio ·
económico 'Y!'lºi determinado, co:mo pode ser o labrego -ou o mariñeiro en _, Galiza para a educación dbs nenas.

'

- A sua preséncia en Vig~ é case
casual xa que está na actualidade
de vacacións e grácias ao seu familiar Carlos Durán, colaborador
habitual de A NOSA TERRA
impartiu os serninár_ios dos que falamos (e que contaron cunha
preséncia abondosa de especialistas) e prestouse á nosa entrevista.

- Hai unha contraposición entre as suas teorías do vi'nculo
afectivo nai-fillo e as que sosteñen que non é necesario _para o
desenrolo do nen o, ¿quén ten a
razón?
Hai moi -pouca .investigación
de cómo os nenos se desenrolaron nas eorntlnas. Penso que fan
o· seu desenrolo máis ben perdidos e, infelices nesa situación.
~Experimentos
educativos
como poden ser Summerhill ou
Barbiana en Floréncia; üeñen
algunha relación coa · sua teoría, '
en qué maneira se poderian relacionar?
A escola de Summerhill de- ·
senrolouse p'ara os nen~s eunha
evolución máis ben difícil. E.S.
, Neitl' criou, 'tentou , criar, unha
atmósfcr3:_ ' está~el 'para os r{e- '
nos ... ·
·

¿Qué
ber..,.?

relaéió'.! , po~eria , ha-

En JSeral, ·as , ideas que Neill
propU:ña nos ,anos vinte e trínta ,
N.185/DO 16 AO 22 D'E ABRIL/1982

teñen moito en comun coas
opinións que expreso. Moito en
comun, creo.

Non sabemos se coñeee a realidade da familia galega · e cómo
pode influir a falta do pai ou
pais emigrantes ng neno e o
matriarcado na SU:ª educación e
desenrólo ...
E mo i dificil p~r_a as nais, é un
peso· para elas. Coido que moitas
fan . o seu papel ben, pero para
outras atópaIJO dificil ou. imposíbel.
Os ma,os afe·ctos son que a nai
non pode proporcionar unha
vida familiar segura e eficiente.
Creo que axuda moito se a nai
~n a sua pr6pria nai que a axude
a da, é dicer, a aboa.
Pero se unha muller está soa, ,
sen • home nen abós do neno, é
moi difícil o desenvolvimento.
H-oxe en dia, en 1982, a familia tal e como se entende_ no
m·undo occidental está cuestio- ....
izada, ¿cál po.de ser a evolución
futura?
;'

Creo qtJe ternos que recordar
q·ue a 111aior parte das 'famílias
están : intactas, que incluso en
Gahza enc9ritrará que a maioria
das familias 'e stán iÍltactas nese
sentido e aínda que a família está e~ cuestión ninguén ten pro. posta unha ,solución mellar para
educar ,e criar aos ,ne.neis, que son
os que sofrenas circunstán'cias.

Entrevista··.

Sobre isto dixo: "Se hai unha
vida familiar estábel, aínda que o
pai pase un período longo fora,
se volve, se permanece' sendo_
unha figura central e a nai pode .
proporcionarlle unha , familia ,estábel mentras o home está fora,
especialmente se os abós están
aló disponíbe,is para axudafa, o.
desenrolo pode ser satisfactóri~.
Pero cando os nenos están, primeiro, _cun tipó de figuras paternas,' e logo con xente_ cií'ferente, convírtense en rnáis ansiosos, inseguros e nos casos
dos nenos varóns convírtense en
delincuentes. Non teñen _raig·a~es, er'ltÓn desléiganse~ - ·

¿Podía dicerse entón que , o
desleigar de ,cotio· d fami'lia do
neno 1 máis 'ben ab pai, pode/e-'"
var dun xeito non direc.to nen
inmediato a cr:iar unha escota dedelincuéncia ou algo semellante,
se s,e moven nun meio económi~
co pro'be?
Si;· e non só nun me10 económico deprimido .senón -que ha-i
delincuentes en todos os grupos
, sociais. Os ..nenos de país ricos
que son .abandonados e rexeita- ,
, dos, _tarnén poden conyertirse
en delincuentes . .
,- Até aqui foron as 'respostas ,·
do · doutor Bowlby que quizais
poderia jalar moito máis sobre o
tema, pero que a premura do
tempo e espácio do .noso periódi- _
ca abrigan a resumir ¡lo ·xeito an- terior.
X. PI ÑEIRÓ LEMOS

John . Bowlby
/.

Primeiros pasos
.
da federación
-

dé Asociacións
Culturais Galegas
Ü pasado dia 27 celebro~ a Stta ter<:_eira xuntanza nos locais sociais
clo Mercado NaCional ck ,Gando de Santiago ,~ Asamblea Xeral da Federacj.'ó n de _Asociacións Culturai~ Galegás_qúe, corno- xa ternos infor- _
- . rnad9, se tiña constituido a remate de Febreiro e cuxa XuntaDirectiva f~ra ~lexida o pasadd seis de Marzo. Na xuntanza do _p asado dia 27 , ,
foron ap~obados os estatuto_s da Federación e roáis un prograrpa de ac"'. ·
tuci6n con vistas é celebración ·da próxima edición do Diadas Letras.
A federaciÓ!l .está integrada actualmente_por cuarenta e tres sociedades culturais e_a sua · Xunta Directiva cornposta por representantes
das ~s~ciacións '"Alexandre Bóveda" da Coruñ-a, "Auriense" de Ourense, "O' Eixo"; de_Santiago e da ~'Asocia"ción Cultural de Vigo" e "fíxase como obxectivo fundamental traballar pola defensa "e difusión da
cultura galega, en todas as suas formas e manifestacións, para conse, gur _á ,,normalización cultural de Galiza, e considera -como :elememo
ineludfüel a loita pola normalización e oficialización, a todo nivel;
do idioma galego." di o artí cu-lo _1 dos seus esta tu tos onde_tamén se
afirma que sume ~como princípios a defensa da Declaración Universal
dos Direitos do Hqme e dos Povos, e as liberdades democráticas elernentais entre as que inclue "o, acceso igualitário de todos os cidadáns
aos meios de co_municación social".
A xu,1~tanza na que ~stes estatutos foron aprobados asistiron repre- s~~tantes de dezasete da~ orgaIJizacións-que compoñen a Federación e
o , resto man.da~on telegramas, e del<;i saiu unha_ declaración segunda a
cal esta organización se solidari?'.a cos rnestres -e profesores rep~esalia._ dos p·or impartir o ensino' en galego.
·
.
·
·
En c~nto ll;O programa de actuacións de cara a c~lebración do "Oia
das Letras" , ponto ,ciave da reunión, a Federación, aparte de oferecer
nos seus servíi::ios a todas as agrupacións que teñan problemas i hora
de organizar os seus actos, decidiu a publicación ,di.in , cartel 9ue se
elexirá mediante concurso e que levará o lema ,"O galego é _o , noso
,
.·
único idiomá, loÍtemos contra a sua represión'"._
·C oincidindo -con esa celebración, tamén foi ,d ecidida a publicación_
' cunha re;ista da que só sairá ese número, na que contan incluir traba1
llos d bs máis coñecidos aut~res galegos de tgdos os campos, desde a
poesia ao ~~ lato; asemade será publicado un .cartafol de ser!grafias dos
rnáis importantes artistas gráfi~os. O custe de ambas public?-cións cal1 cúlase que -rondará o millón ·de pesetas, que seria sufragado "co wécio
de venda dos exerri'plares ao tempo que coa publicidade ·cuxa concesión está a negociar a Fcderació-n con entidades financieiras galegas.
Por outra banda, compre dicer que esta iniciativa editorial non é a
ú~ica relacionada coa celebración dü""Dja ,das Letras· e está en marcha
algunha outra que conta, incluso ~o apoio de entidades oficiais e co- .
- lc;ctivos artíst icos.
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ÍJa Frouseira
~nvicto e preso
' a sua cadeia arrastando
·. caminbo do ctJdafalso
desde o Mariscal pensando
,nas Freebas e odiento Jugo
'do novo e soberbo escudo .
daqu~le grande úidróm .
El-Rei falso.
Dom Fernando de Aragom;
que som também a_rmas d'E_la,
_aqueta v{bora vil
tao subtil e tao m4treira,
Rainha
· Dona Isabel a PrirJJeira .
de Castela
e de Leom
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A Ricardo Carvalho Calero, Capitarn-Mor ·
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(O indulto fementido can cedido . .
.
. .(}.' . .
pela Raínha _traui_or.a tinha sido · .
criminalmente_qi,tebrado ..
polo eclesiástico a:rdjl;_ . ·
da' fatídica demora!. . '
f
· de urna hora . .
·na Ponte do ·Pasatempo
·. e1!ganadora)
_~

Dom Pedro Pardo de Cela
derrotado
por infame aleivosia .
·qµe nom em luta leal
por um bastardo sicário
mercenário
da abso,luta-felonia
do torpe poder real
vai a morrer
degolado
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' <'";¡¡ª aist'ante e
:~¡;;,osa_~ ta· Catedra[ ·
d.e,,Compostf!/a . _ --~ , . .
't\~:bv1ve out;d gr~nde portento:
.·Na 'sua torre~ .a Berenguela · ·
deu um dobre definados ._
q'!l~ ~esoou pel~s Céus - -Ti
_e que o vento
· ·num lamento, fi:x:ó chegq.rA Ca.stela
. ·na.quele mesmo moment-e
_· em que entreg9u a alm3_ .a:De'f!s
Dom Pedro Pardo de Cela
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A- exe~ución, o ·17-XII-1483, do n:zar.ec~al Pdrd~ - ~é ~ela, no~r~feu
da que r'esfstiu até a morte o domz'nio i~vqso;:.. d,o~. Rf?.ÍS· Cat·Ólicos,.signifia "_a :desaparición qo poder p_oHtico. galegp ~ -~ abso.~,cf<?n pola ~~ro_a
- de Cdste-la do Reino de Galiza. Os historiado.res. ~ o_s poetas sult~an. o
valo; simbólico da re.sisténc:ia. do Marechal cO:rn_o ,inspiradora dos anCfti;s de recuperación ,das fiberdades do ,PÓVb ga/egq.JJ~ s_i'mbo/o~ abs~ .
traen de outr.as circunstánciiis persoaís o valór global. E o caso de_Par-do de Cela, en vida feudal contra os Irinandiños, se~ ·marte solidário ;
con aqueles contr.á o po~e~ estranxeiro..
·
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Sua cabefa .
·-.+
decepada
· deu~ trei tombos
. ppla escada'
·até rolar no lajedo
~ s~a boca ensanguen.tadd
, d,~eu -tres vezes este brado_:
"Gredo! '', "Credoi ", "Credo!"
O 'prodígi9 aconte~eu '
;:. ·~:--~aprafa ~de Mondonhe1o .

.S·e mpre altivo
-·
e.silencioso··
; .,
de'scon'hecedor do r11:.,e do ·
se mantivo enq·uanto~ vivo . •'·
até ao ·i'f!stanie aCiago
"
· em que·desceu. o ·"machado
,: qile lhe cortou o _pefs'cofÜ.: .
na~ prafa de Mondonhedo . . _~
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Ainda boje a Galiza chora
·e stremecida
o martírio
daquele bravo entre os bravos
paladino
donoso Reino de outrora
ancestral
e genuíno
E sente a dor da ferida
da Liberdade perdida
até ao resurgir de agora
que é prometedoramente
nacional
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Nesta data memorável
do teu suplício
exec;rável
e {mortal
desd; esta Galiza livre
sempre irmá na sua dofura
que é Portugal ·
-ll.o qual com bravura insigne
permanec,este ·1eal até o fi~al
este humilde compatrício
. vem incensar tuCJ figura
-de gigantesca estatura
no patíbulq
· ·
e no Emplr~o sideral'
levantando reverente iia Ara-da Pátria ·
presente
,
a galeguiqade ·ardente
.,
durn turíbulo .
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o?ítlca
A imprescindíbel
publicación
dun facsímil

Comentários
á Bíblia
Chao Rego, Xosé. História do pobo
de Xesus.

¡'

Libro 1. De Exipto chamei o meu filio.
Libro 11 . O meu pai era un arameo
errante.
Ed. do Castro, Sad~ -Coruña 1980-81

Son xa dous os volumes que
Chao deu á imprenta sobre da
história da salvación. Asi é como
se coñece tecnicamente o fío
condutor das tradicións hebreas
e do seu coroamento na história
deXesus.
Unha obra de importánc.ia
tal que, neste eido só queda superada pola tradición ao galego
da Bíblia que está a editar SEPT.
· cOnde radica a relcváncia da
p~odución de Chao? Ante todo
na síntese áxil, ao dia, intdixíbel e vigorosa que nos oforece da
hist6ria de Israel. Porque non se
trata dunha história en senso
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solprendenté frecué.n cia-; nestá
biografía cfarexan alguns problemas de autoría de -artículos 'respecto a outros autores , que · tamén 'utilizaron o\belido s,eudoni:mo ~ ~s~l~r~~en- alg~ns pontos
obscuros da sua qiografia. Gostaríame~ que este traballo servira
- - para e·s creoer unha máis grande
biografía ' que poidera: engadir
unha importante parte do epistolário machadián que é unhá
chave -para entender moitas causas de mentelidade c;ientífica do
autor e dos seus colegas. Remata
o prólogo coas referéncias bibliográficas e un importante achegamento á relación de artículos de
"Demófiio" en prensa ·periódica.
Un defecto da edición é que
non engade máis índices que os
orixinais, excelentes xa que son
de autores e matérias. Porén, faise necesário engadir un índice .
onomástico para · a localización
de persoas e topónimos no volume. Teño a seguridade dunha
segunda edición e sirva isto para
convidar aos autores a realizar
estes índices.
Vaia, pois, a miña felicitación
aos realizadores desté fa~símil
cuxa edición ven co brrr un valei- -·
ro importantísimo rl.)i nosa Di-·
bliografia. Sirva de invitación á
publicación dos seis Í:omos da
fundamental "Bibliot_e.,ea- de Tra~·
diciones Populares". Bep .º n:i~~~- _
ce a lembranza dun home que u~
<licia ao seu arr:igo don, Luís
Montoto:
J

"EL FOLK -LORE
ANDA.LUZ. Director. Antonio Machado Y
Alvarez ''.Demófilo".
Sevilla 1882.a 1883.
Edición Facsimi lar por
José Bias Vega e Eugenio
Cobo. Colección Alatar.
Editorial Tres, Catorce,
Oieciseis. Madrid 1981.

O 29 de decembro do' 1883
xuntábanse- na casa coruñesa da
Condesa de Pardo Bazán un grupo selecto de interesados pola
nascente ciéncia foclórica - a outra muller presente era Fanny
Garrido, .viuva de Adalid - e 'ali
deciden criar a "Sociedade de
Folk-Lore Gallego"a imitación
da que se criara no 1878 en Inglaterra e fora rapidamente-emulada en toda Europa. A figura
chave <leste movimento no Estado Español fora Antonio Machado Alvarez, galego accidental
que mantivo importantes vinculacións coa Terra, que funda no
1881 a "Sociedade Fok-Lore Español" .e de seguido a "Sociedade de Fok-Lore Andaluz" (28Xl-1881) , tamén escrebe incansabelmente aos amigos para que
críen as correspondentes "sociedades regionales"; como consecuencia fructífera crianse a "Sociedad de Folk-Lore Frexoense"
(Fregenal de la Sierra 11-VI1882, presidente don -Luis Romero Espinosa); a "Sociedad de
Folk-Lore Castellano" (28-XI
-188 3, presidente don Gaspar
Núñez de Arce) e a "Sociedad -de
Folk-Lore Gallego" (1-11-1884,
presidenta dona Ernília Pardo
Bazán) e unha longa série de intentos meios afortunados (Asturias, Cádiz, Extremadura ... ):
A máis importante, desde
unha perspectiva xeral, destas sociedades vai ser a andaluza, xa
que entre marzo do 1882 e febreiro do 1883 van publicar a
primeira revista sobr~ tradicións
po pulares que se vai editar no
Estado. Os temas a tratar non re-

•

miten só a Andalucía e abundan
os artigos sobre Portugal - no
seu idioma- e sobre Extremadura, Castilla e o Bierzo. Os temas preferente~ son os costumes,r.,.
refraneiros, xogos e cuestións léxicas. Só apareceu unha partitura, no primeiro número. Ten es:pecial interés o "Cuestionario
para recoger las tradiciones que
aún existen en los campos", tamén engadido no primeiro número.
Coa axuda do Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a editorial .
tres, catorce, diecisiete ven de
publicar o facsímil desta importantísima revista. A edición en~omendouse aJ osé Blas Vega y
Eugenio Cobo e consiste na reprodución da revista e un prólogo de cuarenta e cinco páxinas
nas que se estuda a figura apasionante de don Antonio Machado Núñez, pai de Demófilo, e liberal, republicán e anticlerical
de pro, que dedicou a sua vida á
loita pala ciéncia e a libre educación e que senda catedrático de
Física en Santiago no Curso
1845-46 tivo o seu único fillo,
que seguiría un idearium semellante e para o que a ciéncia seria
o Folk-Lore_ Tras destas cinco
páxinas dedicadas ao pai, os au-.
tares emprenden o nada fácil labor de reconstruir a cronoloxia e
a bibliografía de Antonio Machado Alvarez, "Demófílo" -colaboraría en infinidade de periódicos e mudou de domicílio con

próprio; trátase de presentar con
coeréncia, en linguaxe actual,
nos símbolos comprensíbeis ao
home con.t emporáneo toda a
longa e complexa visión do mundo e vivéncia a~ trascendéncia
que latexa na Bíblia e que amorcaron sucesivas xeracións de escribas hebreos.
A influéncia da Bíblia na
cultura europea e, por suposto,
nas relixión~ · xudea, cristiá e islámica debe ser apreciada; ·a. entrega ao; leitores galegas desta
riqueza milertária por difícil e
polo lograda, é algo decisivo.
Chao Rego segue intrép,ido
dando pasos para agasallar a Galiza con toda a mensaxe bíblica
vétero é novotestamentária. Só
nos merece admiración e 'a.lento.
O día xa próximo que teñanios a
Bíb.lia enteira publicada na c;orrectísima tradución que edita
SEPT, e que estean nas librarías
os comentários de Chao, as co.m unidades cristiás galegas estarán servidas da literatura básica

llft

na herba" - o.uÚos_poemas c-0mo
o famoso "Cunetas". Esta composición ten ün grande_valor por
ser a testemuña dun home que
sofrcu co terror que cobreú. a
Galiza no 36, porque é outra
poética de Pimentel e porque
:ZNf?-4111;~~~~~,~;t-~/~ú4r:tfr¿;. / t /,
nela hai un verso que é unha
gran verdade, unha verdade de
ante con vixéncia, desgraciada-·
mente, nos nasos <;lias :· "Hoxe
non choran máis ·que os que
aman a Galicia". Pimentd ~scre
biu isa porque as r;ai~_, as ·mullere~ ~- os_ f!llos . que cho!,,a ron aqui
naqueleli tempos _eran nais, muUerts" -'e -fillos 'd'e 'loifadores, de
homés ' que · ·atnab'aÍr - -:á, patria
< "';_· g~lega ~'e -á ..democtáci.a: .P'ero cal1------="'4>~=~'---~-~¿ t,; quc;ra,;..·poeta,;de h_.q__,x:e _poderia esÁ
.creber -o .mesmo · v_erso porque
seguen sendo perje$uidos, procesados . e encadead_os· os· -galegos
_. . _.. 'qu-e amán ·a Galiia. ,_. En fin, do
poema· -''Cunehs" =nibitos lemNo número 172 de A NOSA
braríanse cando acribillaron · a
TERRA f alábamos da reparición
baiazos
a.Moncho Reboir_as, e do
.. '
da obra poética de Luís Pimentel
verso que troux~mos a este cona colección Dombate de Gala,mentário, témo'i-ios -que lembrar
xia e dicíamos que eta unha
agora que á i~presión quere
reclJperación incompleta. Pois
afogar de novo ao _nacionalismo,
ben, agora xa podemos dicer que
ao povo que segue a reclamar os
~s - leitores galegas poden ter a
seus direitos.
poesía enteira do- p_oeta lugu~s
(1). , Nesa coidada e -fermosa
( 1) Luís Pimentel. Po~sía enteicotección de Grandes Mestres
ra. Edicións Xerais, Vigo, 1981.
de - Edicións Xerais -a<:lemais ~·
M. L F.
de "Triscas'' e "Sombra de aire
zv

~1•'1i;&J~1:: ;;~~~;;~j:~~~, ...
·poesía enteira

Qd:L~·\:te:.:-~r.u. c:i;,~-5l>

poesia _enteira
de Pimentel

"

XOAN M. CARREiRA .

O lcitor profano, estamos seguros, se se. anima a ler estes volumes, atopará uns materiais de
reflexión, de engado e de pro-.
. fundización c·o mo seguramente·
n0n sospeitaba_
A valentía qe Chao, segundo
algun recensionista valoraba, · está non só na longa canteira a
extraer, tamén na limpeza coa
que se move nuns temas difíceis, ás veces moi manipulados, outras deturpados,. para
entregalos aos leitores transparentes e apetito~os_
A axuda técnica de vocabulário que Chao, por si mesmo xa
ten f ec,undo,_ non deixou de buscar, -contribue aos méritos desta
obra -en curso.·
DANIEL-DO SOUTO

~---

'!i,..

por:isábei~

-"En el folklore non caben per-_
juicios. Se recoge todo; lo que sé
que es bueno y que es malo. Estamos todavi'a en la labor primera, la de acoplar los materialf;s.
Luego vendrá la ocasión de distinguirlos y clasificarlos. Finalmente levantaremos el edificiO.
No se trata de eseribir libros de
pura imaginación~ Hai que guardar bajo siete llaves a la loca. de
la casa. La verdad, la verdtJ.d ante
todo, sin desfigurarla con mu.das
u afeites retóricos". Lástima
que, un século despois, na Terra
de Machado aí nda existan "esgrevios folcloristas" que fan caso
omiso destas verbas.

que hoxe teñen que trasladar
doutros idiomas. E o país verá
enriquecida a cultura própria
cunha contribución sustancial
do património universal.

r

Homenaxe
a Blanco-Amor
· Coincidindo coa entrega do
Primeiro Prémio de Novela· Longa Blanco-Amor, patrocinado
por vários axuntamentos ga.legos,
edirouse un libro "Homenaxe a
Blanco..Amor" con textos de dezaseis figuras do mundo da cultura e ilustracións de Alfonso
Sucasas (1). O volurne recolle
traballos de Xosé Mª. Alvarez
Blázquez, Luís Alvarez Pousa,
Valentín Arias, Tucho Calvo,
Carlos Casares, Alfredo Conde,
Salyador Lorenzana, Gustavo
Luca de Tena, Luís Mariño e outros. A idea de dar a coñecer a
persoalidade de don Eduardo
atrá.vEs, das ' lembranzas ·que del
gardan os seus amigos parécenos
estupenda. Sen dúbida a%unha,
libros como este son necesári.os,
tanto ou máis que os ptémios. E
aínda ·seria mellor se estes reco. ñecimentos se produciran en vi. da do autor. Agora ben, os res-

qesta ·-. publicación,
cqué p~di_ron, f!~inas -de ·prestí. xio, ou traballos que nos achegaran a~ novelista· ourensán? Se o
que se pretendia era dar a coñecer a vida e a obra do autor de
"Os biosb;trdos.",. non nos parece
acertado publicar o_s contos de
Mé~dez Ferrín, _Paco Martín e
· Ró~drÍgüez. Fer, inda que sexan
. mei bons e- esteari ·ded_icados ªº
"morto amigo", -porque estes es.cr).tores coid.amps que r¡on - nos
din nada do homenaxeado. E
~í nda ternos· ~áis ~bservacións :
· (po'r qué non hai colaboracións
·de Pilar V ázquez Cuesta e Manuel María, bons amigos de Blanco-Amor? -¿por qué non se lle solicitou . un ti"aballo a Francisco
Rodríguez, o autor do estudo
máis lúcido e penetrante que astra agorá se fixo de "A esmorga"? (por qué non se publicou
aqui o poema de Bernardino
Graña, o que aparece no seu último poemário? Supoñemos que
haberá respostas que ·x ustifiquen
-isto ou aquilo, pero non comprendemos as razóns polas 9ue a
profesora de Salamanca, o poeta
da Chá e o sócio-lingüísta ferrolano ficaron fóra <leste lihro-ho- menaxe. Desde logo que non
eremos na mera . coincidéncia.
Haberá outros motivos, por
exemplo · -é un dicer- que os
enc~rgados da publicación ignoraron a amistade e valor dos
escritores comprometidos co nacionalismo popular. Velaqui,
pois, unha homenaxe con lagoas
e con textos non moi indicados
- para lembrar a figura de Eduardo
Blanco-Amor.

o

(1) Vários. Homenaxe a Blanco-Amor
Axuntamento de Rooondela, Edicións Xerais de Galicia, Vigo ,
1981 .

MANUEL ·LOPEZ FOXO
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tadísimo Carballo Calero, Pilar
Cuesta ou a · asturiana
. Enciclopedia Gallega citan a SeFe~ro'!t;.~{
~/~r-a,fín: · Femk- ~s ,. únicas noticias
'
.
.
súas que conocemos foi gracias a ,
A este cronista tenlle chamaunhas declaraciós de Eduardo
do a atención moitas
· . ,_v~ces
-- - ~e'•.ten
.,, .
'"',Bl,q.nx:;Q,J\.!)lQ.r . {~iias _a revista '
cavilado en moita:s 0-cisíó's ·~o1:5br
Gri~l, - número 41, correspon~en- ·
da:· pe.rsoalidade · de . SERAFIN
té: ós rriesés a°e' Jé~~io a seté:~bro
FERRO. Esta curiosidade pravo~
· .. · . ,
-·· ·
de 1973.
cóuná un poema' :dat autoría do · - _· : ·:.:·yeÍefqú( ¡;)p;iI_:ffi_rás : (i~ ?lanpropio Serafín Ferro,· publicadó' .. \:o~Am~H; _.
· · · " _,. ·
na revista Nós, número· 139::44, .
. - " .. :Habfa un · :~apaz n_aquela
tómd 12, correspondente os me- .
,rpar:~iil~a de galegos, que se chaS-és· de xu'nio-nada'l de 19 35. Por
maba · Sei;-afí :t:l Ferro. Era amígo
certo _que este número. da revista · ·· "íifimo de Cerñudá., ~ tiña por :
Nós é un homenaxe da Asocialibro de cabeceira -non sei si ·
ción de Escritores de Galicia a
d(l ~ir;d_e. c_
a}?eceira, porque nunca
Anxel Casal Gosende. '· O presidormía . na . mesma cama- Os
dente da "AsoéÍación- -de Escri"ciñtÓs ' ae M~ldofor e Follas de
tores de Galicia aínda non o era '· ,, 'er.b~ , ~e . WiiÚi)á~ __S~r~fí J?- era peBernardino Graña, senón outro
que~o; m~reniñó,'" c~hha mirada
colega seu : o poeta López Aben- 1; ~ f e'rinte. e ún .cab-eto enso.rtixado
te. E' o ségredario tampouco era
que Federico ·chamaba "'cartagiAlfonso Pexegueiro que o era
n~s". Est~ rapaz foi escollido por
Al varo das Casas.
Malraux pra un papel_de bastan- ··
Nin o eruditísimo Couceiro
te ·reléve ria súa película. Mo"rre~
Freijomil, .Varela J ácome, · Ferna miseria nun hosp}tal dé Méxinández · del Ri<';_go, ? documenco, onde o Ernesto Guerra Dacal

-: j~h:qúez

Serafín

";' "- __.
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lle levaba naranxas, co.m o Currosªº agonizante Añón. Morreu aos
trinta e cinco anos. O · Serafín
aparece moi a~udido no libro de
;carlos- Moda, .que .f un dos-máis
.·· fideles. _pra cqnocer ·-a •. vidá, de:
, Fede~ico e daquelii>· xefi:eraci&ñ./ '. ~
'··· Todo esto . é:'·a "q·u·e·: servidor..
pfri(fo :d ep!endeT -''d ese pérsóhe ··
enigmático . dend~ -_,b seú' :ffi:esíno .
·no me: serafín ·-demasiado' an- ·
xélico- e o seu , apelido : ferro
-quro ~- beli.cqso-:-: Teño a im- '
presión de q_u e e seu nome e apelido non casan m_oi.be.n:. :,
Blanco-Amor referíase -na súa,resposta · transcr~ta ·a ·Federico·
Garcfa Lorca e a·vida:'intelectual
dos primeiros arios ·dá ·II Repú~' ·
·blica_ Española: Sabido · é' ·que o
~ diplomático ~ ·, latino'a mericano ·
Carlos Móila eserib-iuhudibro fa-.r
moso sobre 'García Lór~a, ' do
.· que ~on dispofro .neste intre pra
comprobar as alusións a Serafín
Ferro. Hai anos -que lemos este
_libro ·• e lembraillos 'moi vagamente o seu contidO. <
~·

Sería · moi de · agradecer· que
E:rnesto Guerra· da ~Caí esÚibira ··o , ., __.:

e

p9las revistas xornás da -&poca.
T~m~n "-é p~,si:bl~ que, c(ei~x¡t-ra· pu~
. bhc~tlo * a'l~g-~ libro. S~n s·~spei
tas e ~u posrc1ons .nosas·. Con toda
segur:ídaae foi un es.critor.. bilingüe. Lévanos a pensar eso 0 seu
xeito de vida, as súas estancias
en Madrid e en México.

~~~4 ~~~1~l~~;;~t~~:l:Jrs~=~~~~~- ·:. ·

do . .') •. 2s~a?' f'iguri·:. l1µ1nána e os
;seus ·versos-tefien, ind.Údablemente_, ·un gran interés. O poema publicado ' en Nós titúlase Noite e é
·'como sigue : .," ,,..

Polo hourizont/ide ';;-fv~ ~'.~\
:ollei a noite. iQué fri'o!
.·Mil sons con pous9 de mqrte
,búscanme, que ando,;:p'e.~·dtdo. ·
·Az'nda non sabz'a aterra
que<tefióTongos. camlflos.:.' , · ·
A marte, leda de [roles,
alcende o ar cos--§,~u s,gritos.
Ando a fitos de 'nirigüres
.correndo rtz<e.,u' des:pat/o.
Os cé~ c;¡;.iielos áa-lús
.c hámanme polos eixidos.

{l ~d , era ~erafín Ferro?
ourensand'~ "'ó u ponteveéf ería algun parentesco
~os Perro Couselo ou cecáis cos
1
• -'Ferro Caa~eiro? ~ Porq·~- e -;yesulfa

solprendente que quedaran tan
poutas t ¿stimufias soo¿r de tan
misterio.so e inquedante _ p ~rsoa....

Non irnos comentar este poema. De todas maneiras o seu
"xeito" lorquiano é evidente.
Posiblemente esisten en poder ,
de alguén máis p ~as de Sera~ .
fín Ferro. E probable que "' os
seus traballos anden espallados

Fontes de 'enerxia alternativa

illll

Como se sabe·, a auga ferve a ,·
cen grados ce~tígrados cunha - ~
presión atmosférica de · mil quin- ·
ce milibares. Agora ben, se esta
presión se re~uce nun tres e mé- . ii::::::~:::::,:;;...
dio por cento, a auga· ·pode ferver á temperatura média da ·superficie do mar en zonas trdpicais: Aproximadamer,ite
uns
28°C. Esta temperatura decrece
coa profundidade; e así, .por
exemplo, a mil metros de prode Marfil que producía máis de
fundidade, non supera os catro
tres
mil quilovátios.
grados centígrados.
Hoxe, a marioria dos países
Os ditos efectos aprovéita~se.
estudan o . aproveitamento .da
facendo que a auga da superfienerxía térf11ica do océano, é se
cie inunde unha cámara pola que
be1'1 hai vintenove países qu·e forrasan uns tubos que conducen
, man· a asociación "EURÓun fluído moi volátil, como
CEAN" que teñérl-- acordado
pode ser o amonía,co. A calor da·
construir unha centra:! q,ue ~ pro
auga fai que este fluído se vapoduza dez: mil· quilovátios, é 1Frán~
fice, provocando unha expansión
cia a única que -traballa pola sua
que fai que se mova unha turbiconta nest~ campo, xa , que ten
na. Logo, este fluído, agora_gasizonas _como MaJ:tinica, Polinési:;
,ficado, segue ·polas tuberías até o
ou Gu'aéfalupe,· o·n de lle son m01= ·.
fondo, onde a auga fria o convir:rentábeis este tipo de centráis.
te de novo en líquido, para que
volva subir á slipérfície e repita
de novo o proceso.
..,,.
Como se pode supor, cosiste"" ma "Maretérmico", consíguense
os· maiores rendimentos nos ma~: res tropicais, onde as temperatu.· ras e presións atmosféricas son as
-~ máis idóneas.
__
".~;
;

Unha máquina "Maretérmica"
xa foi diseñada en- 1881 po.r Jacques D'Arsonval, aí11da que se .
supón que· a primeira criación foi
fe ita · en 19 30 polo asimesmo
francés, Georges Claude; quen .
construeu en Cuba unha central
que chcgou a producir 22 Qw e
que logo foi desfeita por un ti-

fón.
Tamén de orixe francesa,
--~ construeuse de~pois da Segunda
Guerra. Mundial unha na Cósta
N. 185/DÓ 16 AO 22' DE ABR 1 L/198L.

O: programa fra,ncés está di:rixido polo "Centro Nacion_.a l para
a Explotació.n · dos Océanos",
que, entre outros acordos, ten
tomado o da construcción dunha
central que en'traria en ·funcionamento entre 198 3 e 1985, e que,
aínda que non se cita á cantidade, produciría vários miles- de
quilovátios.
P.or outra- banda-~ aíncla .sendo
Est'a:dós Uni<l-~s~o ~li;dor dó pr~
grama OTEC (Obtención da
Enerxía Térmica do Océano), ta•
mén no Xapón a: Universidáde e - ·
o Ministério de Indústria e Comércio, _realizan cstudos sobre
este programa, prevendo para
1984 unha produción de vintecinco mil quilováüos, e catro veces máis (100.000 Q V.) para
1990.

Galicia é rica en persoaxes
:nisteriosos e curiosos dos que,
o longo do tempo, spio queda 0
seu nome e pouco roáis. Persoaxes que ún pode coidar inventados. Pro que esistiron de verdade. H~mes, por 01:1tra banda, moi
superjores a súa propia obra.
lembro, entre outros, os pin tores Concheiro e Villafinez. Ou 0
escritor García Paz.

F.A. VJDAL

Sistema maretérmico .:e enerxia jluvia[
O aproveitamento da diferéncia de temperaturas entre o fondo marino e a superfície, é o que
se coñece como sistema "Mare,térmico".

f

Sendo os tifóns o principal
problema dest_e tipo de centrais,
a Lockheed 'ideou unha central
'inaretérmica sumerxida que aseg:ura un mínimo de duración
frente . a estos fortes ventos, tan
tí picos dos mares tropicais. .
Crese que a electricidade ob-

tida por este :néJodo, poderia ser
destinada a . indústrias de alto
consumo, como poden ser a produción de amoníaco, extracción
de magnesio ou a produción ge
.hidróxeno, que ~ se poderá usai:. .- ~
como-combustíbcl.
· Unha fonte de enerxia que se
pode explotar coa seguridade de
que as interferéncias atmosféricas van ser mínimas, é a acadada
a partir das correntes de auga e
dos ríos.
As fontes de enerxia hidráulica, nas que as únicas· interferéncias atmosféricas son as debidas
á conxelación ou á sequia, tamén se poden usar directa ou indirectamente : · aproveitando a
sua enerx ia mecánica ou convertindo esta en eléctrica para ser
logo almacenada ou transmitida
a distáncias (Hidroelectricidade).
· Esta fonte enerxética, amplamente estudada e documentada
polos gregos, é a máis axeitada
en lugares onde a · orografía do
chan lle imprima á auga unha

certa velocidade. Aínda que tamén, cando o caudal do rio é
moi lento, pódese estreitar a canle ou facer represas de alto desnivel, para aumentar a poténcia de ·
caída .
A sua utilización directa, xeralmente para ~oer o grao, fíxgse sempre por médio dun rodício
(roda de aspas), que hoxe está
sendo sustituído pola hidroturbina; posuidora de maior rendimento na conversión enerxética.
A diferéncia da nória, que xira.
sempre a causa do peso da auga,
a hidroturbina móvese en función do movimento da auga que,
segundo as le is newtonianas do
movirnento, sácase do impulso
da auga ao chocar contra das pás
da turbina, aportándolle a estas
un movimento rotativo.
Para o seu funcionamento, a
auga diríxese á roda hidráulica
at ravés dunha canle , canal ou
caz, que a encamiña a unha das

(Pasa á Pax. seguinte)
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Os nomes dos lugares
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Vigo: unha~ aJdea -q ue deu en cidade
Ao comentar este topónimo
ven-nos . á. memória
~ caso_ g_u'E
<"
.,_ .
•" •
ll~ pasou a un aqugo noso, en vt·
~sita por Galiza, que decidiu facer ,
unha-excursión no seti auto pola
península do Barbanza e cadroulle viaxar pola noite desde Padrón a Ribeira. Aos po,u cos qui·
lómetros, perto de Dodro, atopou un cartel .da estrada que indicaba VIGO. ¿"Pero, cómo é
posibel?_ . Conf.undir~ª- a estrada? cCómo pode · -estar· Vigo
a tan pouca distáneia de Pa. drón ?", preguntaba-se· o ~ris·
ta. O noso visitante aprendeu
aq..uel dia que en Galiza hai unha
ch ea de , lugares que levan o .
nome de Vigo: o mencionado
de Dodro, . V:igo da Escravitude,
o Vigo de · Sárria, ou a populosa
cidade pontevedresa, cuxo creci·
m_e nto impa~ábel chegou a con·

tradicer o significado orixinário
do -seu nome.
Tamén se con ta }ola p.art~,,..de
Malpica cómo un · barco inglés
recolleu naquelas augas a unha
pequena embarcación en apuros
nun dia de moito mar; a embar·
cadón ia tripulada por un mariñeiro b_e rgantiñán que .ao pregun.:'
tarlle de ónde era, dixo que era
de Vigo e asi foi trasladado p.olo
-barco Jnglés ao porto . do · ;Y~IGO
pontevedrés; ao diegar, o ·inariñ~iro dixo: "iEste non é o meu
Vigo!" Nefeuto, o s~u V:igo era
outro, · era o V~go de Malpica,
un lugariño da teira de Bergantiños-.
. Certamente, a p~labra procede
da voz latina VICUS, que signifi·
.caba agrupamentq de vivendas
no campo con- administración

própria, o · que hoxe seria un
"rueiro" ou "alde.ia". VICUS
opuña·se a LOCUS, lugar, que
tiña o significado de agrupació n
de vivendas separadas entre si
por terras, mentras que o primeiro .indicaba unha pequena
· povoación con estrutura urbana,
aínda qúe rudimentária.
E.n moitas aldeias galegas o pedáneo ou "alcalde de bárrio~'
_é chamado máis propriamente
.V IGARIO ou VIGAIRO; palabra
que ficou na linguaxe eclesial
. como VICARIO.
Ademais da multitude de ·Ji
Vigos que hai na nosa terra,
ternos 01,1tros topónimos queposibelmente procedan da mesma
raíz, cómo Vixueses, lugar dos
arredores de Maceda.
CESAR VARELA
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partes da roda : A superior ou a
inferior.
Na 1nglaterra do século quince, a auga entraba ao nivel do
eixo da roda, descendendo logo
para sair pala parte inferior.
(No século segundo despois
de Cristo, habia en Arlés (Fráncia), un muíño de fariña que
constaba de dezaseis rodas e
moia trinta toneladas diárias).
A elevada velocidade a que
pode x irar a hidroturbina, convírtea nun elemento especial para a produción da hidroelectricidade, amplamente usada en moitos países. O grande defeito, radica na necesidade de criar grandes repressas, que aporten un alto volume de auga, para prever
as sequías e producir grandes
cantidades de enerxia, que se
poidan exportar a países de me-

'-.·

nos: acentuada orografia, ·en sacrifí cio da productividade agrícola.
Pola contra, o uso de turbinas
de pequena e mediana poténcia,
que limiten a sua produción ao
uso familiar ou lo cal, pode ser
máis que de ahondo para cobrir
todas as necesidades enerxéticas
sen causar maiores interferéncias
sobre o caudal e a· potabilidade
da auga e, asimesmo, sen provocar a inundación de terras cultivábeis.
Unha empresa dedicada desde
hai cen anos á produción de pequenas turbinas en grande escala,
é a James Leffel and Co. de
Springfield, en Ohio; proba esta
de que as pequenas centrais locais están sendo moi espalladas,
se ben isto non quere dicer que a
electricidade usada proveña destas pequenas hidroturbinas.
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:C: orieilrsíi~~dé~-, tráb&lló_s :·_.'.,.~~ ·. ~ Para ver:·

es.colares _.. ·' ·Patroci.nádQ .por A -NOSA !¡:eRRA

. Trns dünha ~emana Santa~ pm-,
be en estrenos- de interés, a carteleira en ' Galiza non quere rea~
nim~rse. Sf? ~n Vigo e na Coruña
hai filmes ·4~ ..i,ntei:és, p_ara unh;i._
· v~riada. gap:}a; de:estrene,s cinematográfü::o.s.
· .
. ·
"NO ESTANQUE DOURADO", película n0rte.american'a,
(1981) de JYlark' Rydep., recen.temente galardonacla é0n catro Osear: mellor guión .adaptado, mellor adaptación cínematográfica,
mellor actor (Henry Fonda) e
mellor actriz K;:i.tharine Hepburn. Pretende ser un retrato .
sentimental de certa vellez. Destaca -~ interpretación dos.actores. ,
En Vigo no Cine Fraga ·e na
Coruña no . Cine Rosalia Castro.
"EN BUSCA DO LÚME" (1981)
superprodución dirixida polo
francés Jean Jacques Annaud,
_rodada con capital americano ao
longo de ·c:atro anos. J>eífr°iila de
vangarda que narra un solprendente relato prehistórico, a loita pola supervivéñcia e a busca

)-

L-

p

do lume, nunha liña pr9xim~ aodocumental e con~ aµsén'é'.ia~- tot~l
de diálogos.
· En Vigo no C_ine· O<i;~o_:J!. -
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Seleccióffe notas:· Xosefina

Da~~ ~e X_.~:-~aI:gado~

_:

Volta. o .qosó · wilt~rso ·despois d'est:as·curtasvacacións, qü.e .de s~gur0·· n?S soú·peion a _ to<h:J~ -,a·.-po.uco, ai~on ".sí"? ~.:
~
:- ;~· ·
Ve~aq:ui o.~ · fraballos ~·pz~n:Íiados no t:ema r•A _P rimavera'', ~é .:corres·p onden a d-uas ami_gas. de . [ugo e Coruña,. :: da primeira etapa ~osana.
Fernández e da segun!;la Mercedes Becert:a,. Noraboa ás duas, que pronto 'recebirán o noso agasallo. Sobre isto, ternos qu.e p@dir disqrLpas so. bre o retraso con qué alguns dos libras vos van d1egar áos premiados
·anteriormente, pero téde a seguridade que; antes do día 22 tedes todos
os vosos libriños. ,
·

CONT_O: A PRIMAVERA
Un_dia, as anduriñas déronse en poñer'tolas palas flo.res.
Dábanlles ro1Jcos. Elas nada, nada queriqn.
Enchianse de flore~ e ihale!
En ton caminaron a poñerse a picar nas flores.
Ás anduriñas ti'ñanlle .moíto medo aos melros. Entón· dixo unha
pomba: hai que dar-lle un escarirtento, estrágannos as [roles todas,
E disfrazáronse de ,m~lros.
Tal su,sto lles n:zeteron ao , e;tar-picando nas flores que non volveron
aló o utra vez.
·
Rosana Fernández Teijeiro
.::·--"'~:~

~
7~ anos _
_Es~ola Unitária A, Lastra_._Baleira.(Lugo)-. ·

11 ·

· · · -~

UN CONTO DA PRIMA VERA
Estaba a Af.aria durmindo.-cando o cantr;; ~dun páxciro a _d espe;toú:

ixa era primavera! · · · ·-' ··
.
Saliu correndp a_o (:ardin, respirou profundo e dixo: iqué fermosa
·j cí.prim.a""'v~i;-¡_.,;.--<t ~:·;:·:~·'··:-:· - ~- ··
- · ·
.
- «,:~. -._::;. '··:. :-~_c_ando chei_ó'u~ ;;,ia.nái P:~eg"u.tttoulle:
' ~~G1J~:~ ' (19§~~Nr.eJ~cwa -· ~~ ·
_
~~ · """ · · ·1
~ ~ · ~¿Pot qui-;est4ñ: mur.ch~s e5tasfroles?
amei;icana
--..,,
·aeri_xida~~ -por _M1 oS, --- ."
..
. . -!-"'"' . . _
~- - _ . .
.
.
.
,- e con
' .J?-mes
., · - · cagney_ co.. . ·.. ,,- ,_.
-B qu
. e .a~ nezte
un baile de benvida e ¿sabes
F orman
~
-=, . - cando
, ·nacer.on
_ _ tzveron
-_.
mo rotagonista. "báh11 espTé.n~d·i~ -~ . -~ "- ' o que lle.s p.qs_o,'ij ?:· est:an rasa~. ·-:: p, ·
· l :: d e. exce
- lene. -t .":'..
· Mar.iáp--úx.m is ·a des;cansar dentto da cama dunha bcmeca.
d- a cron1ca
socia
.
º
~ • .
_:
• . • --~
•
, •
.
·
·
b.
·
·,.
- f~- t·
·
f·
.
,
·
·
Pó1a
un ha mimca
e viu a causa
am 1entac1on, · :o:ogra 1a _e: par-. ·-- _ . ·. ,.
. noite
: ::, .. tfon.:pudo:.dormir
: . ,· .
. e- escoztou
,
. .
,
titura u;ical.· Moi hen recebid~:·:
- mais bo.mta:. qufJ :nunca vira: un montan de froles bailando ao campas
polá. crít ica m'adrif~iía .. '
-.
,.... da :músida, tutipáiisÁéfJ.Jnpaniñas; margaridas, etc. Un ha -boneca moi
"'· peqzúrna -áixo: :-_dé'tp'~eitade que hai-festa.
·
· En Vigo no Cine -Ronsel ~ - na
Coruña no Teatro Colón.
·
. As [roles de Mária levantáranse axiña para unirse ao grupo.
_A bonequiña pego X!- .u;rt.,,opezón e foi parar ao chan~ Moitas froles
ao. arrédgr ·defa..,.- g_ero dz'xolles: seguide bailando, asegúropuxeron-se
"A BATALLA DO .PORRO".
vo·q1ie
·estpuJien:
-·-·
_
Española. (19.81}: De']oa]l MiH- -·· Cando Ma-r~· si levdntou, non soupo se Jora un soño ou se Jora reaguell, co guión de Franc~esc Belllidade. d q-ue· si viufoi unha1roÍ· de máis no e han. Desde entón todas
munt. Plantexada como contias nenas esperan a chegada da primavera.
nuación de "A quinta do Porro"
nunha liña de humor ácrata e
Mercedes Becerra Steira
unha crítica superficial ao milita7. 0 B. Colexio Nacio~al
rismo. Gostará aos que se divertiElviña-A Coruña.
ron coa primeira parte.
En Vigo no Rosalia de Castro.
Para
semana que ven, xa sabedes, corresponde facer un traballo
Para rematar, non esquecerse
sobre
"Eu
e os meus amigqs"_, e para a próxima como xa estaremos
de "DEDICATORIA", de Jaime
na
época
dos
Maios, conv.iria que nos enviásedes algo sobor deles, un
Chávarri (Minicine, , Vigo) e de
texto
de
Maio,
como pensamos facelo ou co·mo o fixemos, etc. En··fin,_
."PRINCIPE DA CIDADE" (Sancalq~uera ·cousa relacionada con esta festa tan popular e querida polos
tiago, Cine Lago).
nosos amigos escolares.
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DAN IE L DO SOUTO·

O ambiente da rua parece que elimi~ ·
nou o predominio do. r.elixioso dµr~nte
os dias de S,e mana Santa; diríase que Galiza vive a secularidade social como forma normal e que os signós crÍstiáns acóchanse no privado. A primeira vista ist~
é unha realídade,,pero unha análise máis
lenta descobre a~ complexidades cla nosa
convivéncia e as imbricacións entre o ·r_elixioso e o profano da vida galega.
Hai anos', antes de 1940, o povo galego vivia a Semana Santa nos·actos litúr, xicos, prindpalmente no canto da Paixón e, dos' ofícios das "tebras" que inva.dian os templos como se fora un eco dos
símbolos descriptivos usados pol.os evah·
xelistas para a morte de Xesu~. Pero as
concentracións populares dábans~ .ªº
marxe da litúrxia, · nos cultos paralelos,
concretamente nos "desenclavas" e na
prQces1on seguinte. A dramatización
<lestes acto~ adoptaba formas barro'cas,
cheas de arte popular, algunhas ~oi antigas. E inda posfbel ollar algunha, v.g.
en OÍmbra" cun desenrolo siniple, pero
con tal carga de angúria e de pulo .mile- .
narista que parece ternos que dátalos nas
postrimerias do Medievo.
Pero esta forma de celebración centrábase nos templos e nos 'lugares "~le
capelas pa~a os "calvários"; estes cami-

·ños da cruz, despois do 40, comezaron a
ser erixidos nas costas en dirección ás ,
capelas dos. 'outeiros. O dia que. enchia

'

se e cambiáronse de . horário. A maior
de alegria e de festa os lugares da al<Jea
parte do clero galego caeu na aberración
·e da cidade era o da Páscua. A Páscua
florida recollia o sentir da expresi6n
de mudar o latín polo castelán e asi te.cristiá ·d os galegos·~ e inundaba a· casa, a
mos' unha litúrxia en xeral tan allea cofamília e as relacións sociais. Os padri~
mo antes, tan inintel.ix~'bel como antes
ños agasallaban aos afiliados, os qegos
e sen os recursos artísticos, especialmen.a~enzoaban ~s casas e as sem~nteiras, e
_te da música gregoriana.· Pero o máis negativ~ fói o abandono da Páscua como
.os mellores traxes estre~banse na Misa
centro refenmciaJ tanto da litúr,xia .comaior e na tarde do dia ruáis radiante do
mo da vida.
ano. A v~rdade e qu~ até o~ ano~ '1940
Duas reaccións xustapostas estanse a
· a Páscua era a da Re"surrección; e 'non .
se ~iña. traspasado ne~n a palabra n.e1Í· os
especensaiar. Unha a de recuperar
signos da sua celebración a dáta diferentáculo relixioso. Asi vemos o interés de
te . . P.osteriorment~ .~ transfeiéncia ao ~ ·
,certos cregos por amañar con rienos e
mozos esc~nificacións da Paixón de XeNada! contribue, entr~ tantas outras,
·cousas, a 'ir v,aleirando os ·tempos é os
sucristo. En San Vicenzo do Grove, en
·s{mbolos cristiáns.
·Fisterra, en vários centros de educación
Os intentos de "rist.auración' :. · relide Santiago e .ou tras cidades galegas déronse · este . ano várias dramatiz.acións.
xiosa, próprios d~s anos 1940-1965, levaron á disminución do~ 'citos da S'em?:-: . '
Realizacións, parece, de copiaxe, en
na Santa ·e da Páscua ·para subliñar. 'á.
língua non galega para máis arcaísmo,
seri a criatiyidade que é signo de profunprediCación. Esta adoptou form·as Íi10: '
aidade céristiá~ Outra; a celebración de
ralizantes e de· acord<;> con. programas de
"páscua xuvenis" qQe convocan diferenisolar ao país das ~o¡rentes de cámbio.
tes. grupos da mocedade e que aspiran a
Naceron, nalgunha·s cicÍade~ ond< abunQnha reflexión. na fe eristiá. Teñen difidan , grupos nori galegos, éofradias con
c4ldades e mesmo contradicións cultupasos · proceslonais de imitación ánc;Íalurais serias. Paréce_nnos moi intere~antes e
za. Chegouse . induso·~ nalgures a ve~da
de futuro.
deiras formas grotescas.. Taineri é verclaTodo .-isto, coa sua repercusión nos
de que pouco a :pouct> os.pasos deixaron
de saii' e estan nas ·sacristias e cuartos
. meios de c~nmnicáción, garanten a
· .preséncia do relixioso non · só n'o s tem- ·
obscuros cheos de te arañas. -Entre 19 5 5
. ~ plos, ~men no ámbit-o profano da sociee 1965 o parroquialismo, proxecto ~le
dade. E igll:almente certo que o povo ga·
afogar os cultos das ca:pelas e centralizar tod9 no templo ·parroquial, ~ontti
leg~ cristiirr desexa formas de resolver o
buiu á perda de trac:lidóns rituais antival_eiro simbólico da sua fe e da sua tra·
gas. Co Vaticano II os cultos abreviá.ron.dición relixfosa. o problema leva cami<

o

ño de non resolverse deseguida; hai excesiva distánda entre o interés das autoridades da igrexa galega e as necesidades
do povo. O noso ·país está inmerso nos
signos relixiosos; os diferentes estádios
de cultura reinterpretáronos coerente
coere·n te ou incoerentemente segundo
os c.ásos: Está aí os signos e piden unha
reformulación. Quen aceite unha igrexa
de masas non p'o de esquecer esta fonte
de ideas, de vivéncias e de instáncias.
Quen prefira os ,grupos reducidos tampouco ten por qué menospreciar a realidade simbólica fraguada ao longo dos
séculos. Podene débenlle servir para dinamizar os cámbios culturais e as coeréncias fundamentais.
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Por outra parte, a secularización da
vida é un valor positivo. Proba asi a independéncia do mundano e a gratuidade
do cristián. E nesa secularidade é onde a
igrexa for~lece a sua vocación de portadora da mensaxe de Xesus. A Páscua resalta á persoa e a centralidade da vida;
resálta igualmente a historicidade de Xesus. Na Páscua deberá incidir todo o
cámbio da Igrexa se quere ser fiel. Mesmo cando Belo afirma que a resurrección de Xesus é a sua insurrección, a sua
volta para reinar, a Páscua e a invitación
á vida e á modificación de canto impide
viver con totalidade.
A Páscua en Galiza unificou a realidade laboral e a festiva, hoxe volta chamar
a todos para uns cámbios de esperanza,
cámbios que aseguran a iiisurrección.
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