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IfAOIOllAL. 
desMINTIDOS 

"La Voz" nom se chamará~ ~La C·oz" 

Nos ~ltimos ~nipos ,. correu sas perguntas. P.or exemplo, 
por diversas· partes. da Galiza um jornalista ·· pergÚntou cais 
o boato de que o jornal coru- eram 'os critérios segui~os na 
nhes "La Voz de Galicia" mu- selecc;om das "cartas -ao direc-
daria, o seu nome no cursó do tor" que se publicam, pois al- , 
presente ano, aproveitando ·a guns co~respondentes reapare-
circunst~ncia de . se, 1cumprir cem ~- co:Ín, su,speitosa frequen- : 
em 1982 o centenário da sua cia, ao passo que as cartas de 
fundac;om ~ . Segundo · o dito determinadas . tendéncias ideo-
rumor, passaria a chamar-se lógfoas som sistematicamente . 
"La Coz de Galicia". silenciadas. -

-O boato acrescentava ainda Em breve, a esta e a outras 
que aos responsáveis do jornal perguntas, o portavoz afirmou 
chegaran desde diversos secto- umha. vez e Qutra que a políti-
res da opiniom · pública galega ca informativa do jornal apoia-
sugerénpia~ nesse .sentido, insi- se em duas bases; por um lacj9 
nuando qúe' o nome ·"La Coz os interesses económicos e por 
de Galicia'." resúltaria muito oufro os interesse~ ideológicos. 
mais adeq uado a configura- · "Estes som os dous princípíos 
c;o_m actual do diário' e portan- directivü"s . da 'in archa do jor-
to mais exacto. . nal; desté jornal cómo de to-

Hai algtins días,- p6.réi:µ, um dos os jornais" -afirmou . . 
portavoz próximo aos propi:ie- Umba jornálista da AGAL 
tários do jornal desmentiu a . perguiltou por qúe "La Voz" · 
vários informadores tal boato. exCiui sistematicainente cal-
"Apesar de que efectivamente quer trabalho -esctito em nor-
son muitos os leitores que ve- mativa reintegracionista. Des-
riam com bons olhos esse . pois de fazer umha velada alu-
cámbio de nome, e de que 0 som a condicionamentos de 
novo nome que se sugere pode "alta política", o portav0z 
parecer mais exacto, o jornal acabou dizendo que nom po-
conservará o seu no me antigo" dia dar umha resposta autori-
-declarou categoricamente. zada. 
Por conseguinte, a mudan~a Tamén precisou, perante a 
do nome -adiu- e umha hi- insinuac;om dalgum corre~pon-
pótese definitivamente desear- dente est~angeiro, que o feito · 
tada ". de ser o jornal mais vendido 

Um jornalista perguntou da Galiza nom havia que inter-
cais eram as razons polas qué a pretá~lo no sentido de que 
familia proprietária · de .. "La fosse "o que está mais vendido 
Voz de Galicia" decidira· inari.: informativamente" senom no 
ter o v~lho nome do diário. O ,sentido comercial; "o que é 

· mais vendido". portavoz respondeu ·que a ra- · 
zom determinante fo~a unica- E ainda voltando ao a8sunto 
mente de. índole estetiéa; "Po- -SdQ - cá:r;nbio . .dé Qome-, dixo_, 
las pravas realizadas com am- contestando a outra pergunta, 
bos nomes chegou-se a con- nom ter-se estudado a possibi-
clusom de que a letra uve apre- iidade de adoptar o nome "La 

Vd A ""P '. senta maior. prestáncia estética , , , "º~ e _su ~o · ero a pri-
q ue a letra ce". . ~:; _; ~~~ra vista -com-:.nto~- oco-

0 t 
· f d ". rre-se-me que tal cambio-pode-

u ros m orma ores apro- ·- . . 't bl d . 't . . f -<':. ria susc1 ar pro e mas e mar-
ve1 arom a ocas1om para or- ~ .. c·acomei.~faF'~~-; .<. _ 
mular ao portavos dos donos . ·,>.~ 
de "La Voz de Galicia" diver- LUISA DIAZ PIMENTEL 
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' .' (::-.) Entret~rse, viver con ledí
. cía,- e burbu l las,' pasa.lo ben. E a 
meta de moitas vidas.E o tema 
dominante, xunto có sexo sub

. li.,mina.lt- e a Jarni1ia .unida sobreli-
minal; dos aparellos publicitários 
como se tal marca de "yogur" 
garantira ao consumidor o seu 
tránsito cara ao ceo da diversión 
definitiva. Porque .até o traballo 
troca en ócfo. A miúdo, cando se 
Oferece emprego ou determina
·dos xeitos de estudo ou ·cursos 
. edwcativos, explicase que tales 
actividades non son- dificeis nen 
~rduas,- senón que lúdicas, liviáns 
e entretidas. A vida é ~ogo ,~n 
cada canal de televisión, un con ~ 

cur~o electrón_ico no que persoas 
ct>muns e correntes pontestan 
preguntas que calquera saba e 
que· lle permiten gañar miles d3 
dólares. En cada supermercado, 
en' ·cada negócio un xogo d ife
te ;' No "safeway", bingo. Cada 
vez que ún desembolsa, un nu
merito có que hai qu-e ir enchen
do un taboeiro até- completar 
un!-:ta ringleira e obter un prémio 
( ... ) .A vida é xogo. Todo se in
fantiliza.( ... ) _ 

Hai un tempo átrás, falábase de 
· e hoxe non se fala;· aíinda que 
se planifica -, .de exportar basura 
aos pai'ses subdesenrolados. De 
mandar os refugos. Qespois sóu
pose que tamén se pensaba ex
portar material radioactivo. O 
que non era senón outro xeito 
de extremar unha práctica que se 
leva a· cabo: os insecticidas proi
bidos nos USA roándanse ás na
~ión_s probes·, as medidas de segu-

. ridade para reactores nucleares 
no Terceiro Mund_o son moi infe
riores ás que sirven para as zo
nas industrializaqas e opulentas, 

·onde a, vixilán..cia democrát.ica 
esixe responsabilidades-. o que se 
exporta entón é contaminación. 
atmo"Sférica. Nós temos~atmósfe-

. r_a, eles teñen contaminación. 
(< ••• ) 

Ariel borfman 
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ACEE, 
· AS MULTINACIONAIS E 
O SINDROME NEDELCU 

O próximo ingreso de España 
no Mercado Comun Europeo 

· puxo de manifésto a estratéxiá 
das multinacionais con intereses 
en España e Portugal, país. 'de 
próximo ingreso. 

Nos círculos empresariais e -sin
Ciicais existe unha fundada in
quedanza diante da quiebra de 
numerosa.s empresas e comézase 
a falar do "Síndrome Nedelcu". 
A C_EOE está estudando a nova 

. s.ituación criada e fálase de pedir 
que unha comisión parlamentá
ria comece unha investigación 
sobre as actividades de certos al
tos executivos estranxeiros. Pre
tén.dese que se regulen as activi
dades do seu exercício profesio
nal. Con isto, trátase de evitar 
un custe · adicional a empresários 
e traballadores antes do noso in
greso na CEE. 
Desde que a multinacional ale
mana Bayer mercou ao Banco 
Urquijo o paquete de accións 
que lle otorgaba o control dos 
seus intereses en España pola ci
fra aproximada de 1.500 m_illós 
de pes.estas, ou a compra de. 
Bosch da sua filial de Femsa, as 
multinacionais alemanas con re
presentación ou-licéncia dos seus 
produtos no noso país f.oron des
plazando as inversións españolas 
cos seus próprios capitais. Esta 
estratéxia, de lóxica política em
presarial, non supón un custe la
boral ou perxuicio para as inver
sións españolas desprazadas. 

As multinacionais, ao facerse 
co control da fabricación ou im
portación das suas marcas en Es
paña. evitan posibeis competén-

- cias futuras, pola liquidación das 
barreiras arancelárias que supo
ñeria o ingreso d~ España na 
CEE. 

Outra cousa moi distinta é a 
quebra en cadea de empresas es
. pañolas dispois da aparición en 
escea do executivo alemán de 
orixe rumano-arxe~tina,Nedelcu . 

. ,. . «ME ACABO DE EN 
TE~AR D~ ~-lRRlJP-.-~__,,__
cio'N E.N SANTlAGO 
DE HOR_DAS D_E \.\A~_ 
\iAPl~lDS .• • 

As. emp~esas Motor Norte S.A. 
de Madnd, Santiago Viada S.A. 
de_ Barcelona e Automóvile's de 
Alicante, foron os primeiros en 
cair ao ter que pechar as 'suas 

· portas por quebra, aos que segui
ron Talleres Reverter S.A. de 
Ourense, Alfaro S.A.'de Sevilla e _ 
Trasmotors de Valéncia, nunha 
cadea que semella non ter fin. 0 
empresário alicantino Rafael Pó-

.. veda comentaba a cap_acidade 
d~stes executivos estranx~iros 
para a criación de ambientes de 
crise económica e, con ela, a ine
vitabel restra de despidos coa in
tención de " comprar a baixo 
précio as · inversións españolas 
unha vez saneadas as plantillas a· 
costa do seguro de desemprego e 
como fin, a perda duns postos de 
traballo que lle van ser, ao traba
llador despedido, moj dificeis de 
recuperar". Engadindo que " 0 

seu éxito refléxase de forma moi 
favorabel na conta de bene
fíci0s das multinacionais que re
presenta. 

Hai unha gran inquedanza dian
te da impoténcia legal contra es
te tipo de altos executivos es
tranxeiros de gunate branco que 
poden arruinar as inversións es
pañolas e provocar unha série de 
despidos repartidos pola nosa 
xeografia, ao teren nas suas mans 
o suministro de produtos ás c0n
cesionárias españolas e a faculda 
de de cortarlles a liña de créd i
to, Por iso faise preciso un orga
nismo regulador, que afora non 
existe, para poñer coto a este ti
po de actividades que ; segundo 
as nosas fontes, poden eliminar 
dos seus postos de traballo a 
máis d€ 1 .000 traballadores nos 
próximos meses. E comprar a 
moi baixo précio as concesioná
rias españolas con vários miles 
de millóns de pesetas inmoviliza
dos. O empresário madrileño 
Juan C. Jiménez, afirma:" unha 
terceira parte da rede de conce
sionários de aut0móbeis atópan
se con graves dificultades de te~ 
soreria como consecuéncia da 
política destes executivos nos úl
timos meses, o que antes ou des
pois, vai producir novas suspen
sións, quebrase despidos". 

José Antonio Novais 
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Os negócios da família do al~alde de Pontevedfá · :·~ i,;~ c.~ 

.Cos .. montes· amelloradoS, meUoFan··aS ,·carteiras • < , . 

· p0m~o faltou . para que os viciños de Santa Maria de Xeve deran cos corpos do president~ dá's Cáma
ra Agrária de Pontevedra no rio Lérez. Palabras maiores nalgun momento, berros, tozudez' por par
te dos presentes máis asimilados ao sistema da UCD configuraron a história da asambleá celebrada' 

0 
pasado domingo dia 18 en Xeve para, segundo a convocatórfa da_ C. Agrária, ele~ir a xunta pa-

rroquial de montes. . . . . . . . 
Os viciñ.os, que na sua matona consideran que xa teñen a sua xunta de montes nomeada, non esta-
ban en absoluto de acordo coa aconvocatória? mal feíta en principio non só ·polo aspecto legal~ se
nón porque non lle chegou a todos os comuneiros, estaban que en.chian o local parroquial. da antiga 
consistorial. · ' 

Detrás de todo está . a pr~
séncia, a omnipreséncia, da fa
milia do actual alcalde de Pon
tevedra, Rivas Fontán, cuso 
tio Benito Rivas Maquieira,. 
concellal, ocupa a presidéncia 
da Cámara. Ten tamén outro 
tio , o chamado Manoel, que 
é acusado polos viciños de 
apropriarse de cantidades im
portantes de monte polo siste
ma de "amelloramento". En 
xeral, tanto parentes como 
achegados e aínda familiares 
en diversos degraus dos Rivas 
son os beneficiados dos ame
lloramentos. 

A XUNTA PARROQUIAL 
DE MONTES 

O pasado dia 17 de xaneiro, 
tiña lugar a constitución dun
ha xunta provisória de montes 
da parróquia de Santa Maria 
de Xeve, que pasarla a ser ad-

. ministradora do monte viciñal 
clasificado en man comun po
lo xurado provincial de mon
tes o mes anterior. A xunta 
ficou formada por un presi
dente, Manoel Corbacho Gar
cía e cinco vocais, dos cales 
Xosé Maria Argibay Torres ia 
actuar como secretário. 

Aos dous meses, esta xunta 
chamaba aos viciños á sua pri
meira asamblea xeral ordinária 
que na sua segunda convocató
ria xuntou a maior parte dos 
viciños da parróquia. · 

Na asamblea foron nomea
dos os interventores para a 
firma do acta (trámite legal pa
ra que non teñan que firmar a 
totalidade dos viciños, o que 
seria moi traballoso), once co
muneiros en total; logo , a 

· continuación, aprobáronse ·os 
estatutos de administración e 
aproveitamento, para a sua 
posterior tramitación. 

Sobre o diñeiro depositado 
no leona, acordaron facultar ·á 
Xunta provi~ória para retirar a 

. parte proporcional do diñeiro 
que corresponde á venda do 
arborado para invertilo na pa-
rróq uia. , -

accións civís e penais pertinen
tes en defensa da integridade 
do monte e en especial contra 
don Bernardino-.Argibay Solla 
por falsedade en documentos e 
contra os que colaboraran na 
f alsedade documental. Para is
to, podia nomear procurado
res e abogados ao seu xeito. 

Por fin. acordouse unha en
trevista cos persoeiros perti
nentes para trata:r o problema 
de que o Presidente da Asocia
ción de Viciños, Teodoro Fon
táh Monteagudo, non quixera 
deixar as chaves do local por 
orde do concellal de distrito, 
Benito Rivas Maquieira. 

OS AMELLORAMENTOS 

A medición e deslinde de 
várias parcelas, para facerlle o 
que se chama o amelloramento 
tivo, en Xeve, uns .protagonis
tas ben clasificados. A xunta 
parroquial provisória de mon
tes xa ten rastreadas un total 
de 434 áreas de monte amello
rado, das que 155 están en 
mans de Manoel Rivas Maquie
ra, tio do alcalde. 

Estas parcelas están situadas 
nas beiras das estradas, nos · 
mellares lugares · dos montes 
"certán e Gatomorto" e "da 
ria". O desglose destes ame
lloramentos é o seguinte; 

Bernardino Argibay . . .. 48 ár-Aas 
Soledad García ...... 19 ár~as 
Matilde Pintos ... .... 16 áreas 
Flora Pintos ...... _ . 16 áreas 
X osé Rey Costal. . . . . . 19 áreas 
Manoel R ivas Maqu ieira . 17 áreas 
Carmen O íaz ...... . . 58 áreas 
Xosé Argibay . .. .- ... 27 áreas 
Xúlia Solla .. , ...... 38 áreas 
Manoel Argibay 38 áreas · 

TOTAL .. . ....... 296 áreas 

MONTE DA RIA 
Poi ígono número 197 

. Manoel R ivan Maqu ieira.138 áreas 
Id .... . . lateral campo de fútbol 
Antonio Torres , zona aposta aos 
muíños de Fens. 

A ASAMBLEA DA 
CAMARA AGRARIA 

Para solpresa, a que houbo 
ao final da reunión feita ·pola 
directiva da cámara agrária, 
cando un dos que ve~deu ana- · 
cos ou parcelas de monte afir
mou püblicamente que "todas 
asr' firmas e vendas eran falsas, 
e que se os viciños me Qxudan 
eu retráctome da firma"~ 

Pero antes houbo de todo. 
Desde o mesmo início, os 

ánimos estaban levantados~ Pe 
entrada, o señor Corbacho 
García xa lle dixo que non fo- . 
ra convocado todo o censo dé' . 
cotnuneiros. Máis adiante 
''vostede nada ten que ver cos 
nasos montes,_ ísto é unna ca
cicada" dirixíndose ao presi
dente, Benito Rivas. 

Logo f alou o secretário dí,1 
Xunta, coa lei na _;man.- DiXo 
que "a faculdade de organizar 
únha xunta parroqu~al · de 
montes corresponde aos vici
ños da paróquia, como se re
coñece tanto .na Lei de Montes 
viciñais de 27 de _xuño do 
1968, artículo 11, apartado 
primeiro, como no regulamen
to compfementário, artículo 
62". Máis adiante engadia que 
"O artículo sexto da nova 
leí do 27 de novembro do 
1980 di textualmente que só 
aos. veciños con casa · aberta 
e con fume se ·!fes refoñece 
a facultade de criar a xunta 
de goberno · provisória para 
todo o relacionado cos mon
tes veciñais ". 

Na sua a~umentación · xa 
descalificada ao presidente· d·a 
Cámara .Agtária, que é veciño 
da . parróquia de Berducido 
e · que 'polo tanto non podía 
estar aló. Pero ainda había 
máis. A Cámara Agrária so lle · 
corresponde, a nivel proviq
cial, formar parte do , xurado 
para a clasificación pero care-

. ce de atribucións para xestio• 
nar os intere$es .. ~- parroq uiais 
dos montes vecíñais. "Esta l,· 

En total son 43·,400 metro~ . 
cuadrados ·aos que se llé cale~- · xa que ·lago, unha reunión ile- . 

1 b 
. f,, . d 3 OO" gal". remataria ·dicindo Argi-

aron un ene 1c10 e . v- ··b T · 
d d 

· ay orres. -
pesetas metro -cua ra o o que -.. M t T d F · t' · . 

1 
d ,,. ·d· 1-30 · en ras, eo oro on an, 

daria un tota e ma1s . e h . .. · ··d t d 

sa qúe lle era negada continua
mente xa ql;le aquela . non era 
1.inha asamblea convocada por 
ela; SegüiU insisti~do até que 
todos 0$' presentes menos 
catro Off .cinco abandonaron O 

local ~da ·reunión . deixandó na 
máis ·absoluta soedade a Teó- · 
doro Fontán, Benito Rivas, 
Armando Argibay -fillo dun 
que ten monte amellorado- e 
ao· secretário da Cámara, home 
que non hai moitos anos en
trenaba cos chicos de Fúerza 
Nueva en certo chalet moi " 
coñecido. , . 

, . . 

Todo acabou como era. de 
esperar~ en nadf:t, xa que os ve.
ciñas están bastante organiza
dos e non teñen medo nen se
qúera das represárlias, pQr 
máis · que a no_ite anterior os 
señores representantes da UCD 
no lugar andiveran . repartindo 
votos por toda a parroquia nos 
que figuraban o Teodoro ·de 
presidente e un irmán . do al
calde como· colaborador. ·Nesta 
categoria figuraba tamen un . 
interventor da xunta xa forma
da o· que non foi obstáculo 
para que o seu nome Jigurara 
nas pape~etas. . 

• 
PODE HABER DENUNCIAS 

A xente fora comezou a fir~ 
mar escritos sobre todo o 
proceso dos montes e tópase 
bastante · unida. Un v.eciño . 
houbo· que,~ixo que dix-0 que 
facer unha denúncia ao xul
gado contra o Presidente da 
Cámara pola convocatória xa 
que non entraba nas suas furi
cións ~ isa podía levar a algun 
tipo de condena" - na que se 
incluiría a .inhabilitación para 
exercer:. cargos. públicos (1). 

O~ estatutos estál'.l xa rio Mi- : 
nistério de Agricultura ·e ún 

. destes dias a Xunta de inontes · 
presentará todo no Goberno 
Civil para a total legalización 
da sua actuación. En princí- · 
pio non eren que poida haber 
trabas ~'de arriba" ao seu .tra
ballo en defensa da parró
q uia contra os que a -rou
ban. 

XOSE CU-R RAS 

(1) Por certo, del din, sen podelo asegu
rar, que tamén ten monte amellorado.na 
parró~uia de Berduc:;i.do. Xa se-verá: 

ESTAR 
·fJON BIOK:· 

ESTA.R -A .GUSTO .• . ·.: ._ -

,.· ~ · .l-r.;. 

muebl·és F-ERNANDEZ _:01.~,,:-

"" -. ·ri::.L 

•-' 

decoración-estudio 

,;_ 

Esta ¿ un ha d~~ múltiples posjbilj_dades . -
que lle oferectÍ BIOK. - . \ ; .. 
81 O K é un modular-

. da máis alta tecnoloxia, -· · 
porén o seJ esmerado acaba·d-0 artesanal, 
confírelle a calidade das mello_res ·-pezas 
de mobiliário feito a medida .. 

9uizais o. ponto máis impor
tante e que determinou que ao 
caho , d~ 20 dias andivera a Cá
o;íara· º ,_ Agr~ria convocando 
~sambleas ·n·ova~;Jqi o ·que.tra
ta~~~~, ~"?~re as pá~~e\as\"a~e
llc¡>t.a~as -~ das . qu~· xá:ffalames· 

· ·., · - .-. A"' d . · orne que e pres1 en e a 
m1llons de pe.ser.tas-. m a .co - As . · · "· d V ·- a· · · .:· ,, . _ -~'' .... - · . ...,. oc1ac1on ' e· ~ -ecmos. ,s . 
benef1c10/met,ro, pola ~mep~<ile·, ·t ·: · -.: "·.-d ··· x··,: · fº;o1-·_ · 

~i.l:?n~,'.u~?~ ~ffea~~.q ue · .lpgp)ra'7 · 
t~r~µies qntpl.anienté~ . Por is,.· 
t_o_,· .a "~unta ·'provisória fÍoou 
autorizad~ para que por.médio 
do seu· presidente exercite as . 

· 'l ' l · ,, , 65 · . res pmos e eve e que a h . 
o~ ~\'C~~--QS n~~~!lse ªº~ mi_- .-. mara que "Habid que fac;e/ 
llon~ .. de, pe~~~'~s ap~.Qpr:mdos. as menos asambleas pÓsíbeis 

· Contrá tod.os ·estes "novos para que os- veciños non se' · 
proprietárie>~' van as· accións- efJteraran" (leva dous anos 

.· da xu.nta parroquial e espéran- · sen elas) insisti~ en pedir as 
· se soipresas. -. actas d~ xunta d,e montes, cou-_ 
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Arteixo. 

Uns vertidos que abafan __ : 
r· .. -- . . . 

San Pedro de Nós, Vio, Villarrodrís, Alba Torral... tiveron 
-. que loita.r cdntra ,~s ésconbros nocivos_. da factoria de Alumíni~s 
'de ,C~Ii:úi. " ·:··· .. . :· - . 
·, . Agdra -foé&ulle ·aos viciños de Artei.Xo que tiveron que parali- · · 
-;ar·, á ··vé~tidt> ,destes escombros incansdescentes que~ viñ~n bo- . · 
fand~ . niinhá .. cañ'.teira a menos.: de ' vinte meJ,ro~ __ das disas. e. que 
qu~~·ab~n.~a~ p~tacas,' as berzas e~ ~!é il..s .. ~~~a~ip{os !;~ i~(~': __ \'>,,·!· 
· O .. Axuntamento seica' dera o-rde de paraüzar·.os- verttdo~, pero 
·nen -~aso.~.J;:ive,rQn_ que , ser os . vidñ'o's·,_ u~~ª .vez :mái~~ ~ºª '.sua 
opósiCi~n, ·os que qxer,an .c~mplir, 4 .l~i_~- ' 

Unha$ doce"~mullére~ impe- ~· - .. Segtfndo - a.f.irq:iou ; pubÍica- _ 
" diron· - hai ú.ris:· _ai~s; "eru,zantlo · . ~ente o Xe~~ L.9c.af.deSanlda-

·: pedra~ no, éaniiño .e-..popépQO; .. _d~ · de--~ A~ei~<t éstes . re~íd,_uos 
: ~e -por -. dianíe;. que~8e .. ~gui.r~n ... · c-0pt~.ñeti;;.- '} Amonú~c_cf.'_ t~hdo _· · 
· ~-Veitend~; re# díio$' d'\ f~ctoria, :. : u?p·a. . aj~al~pjdadé _ m<?.i .. alta, . 
· que·,.· Alumiriios Españoles· t~q . · polQ'-que ·só~:· tQxjcos. ; .: 

.· ·en>Bens, ;. p_~rtó 1fa,Cotuña·. F~i~:. _,, - . . . . 
to"que se vifia réalizando desde-."· .. _ FAGÓ NELA·O.-QUE QUERO . 

.. -
~ ·~,: - ,; . ' 

:{.~ ~ ~ :·~.. ' 

tr.es ;meses"atrá·s cun prámédio os \ !-i.ciños ~ .. r~éóneron fir~ 
de tres ' a -catro carrlións serna- . mas; ' protestaron; . quixeron 
nais~ ·. ' ~ ;.. . . diafogar ._ ca ' .. proprietár1o ~ da 
· Os vertidos fumegantes esta:. canteira; Emilfo Dario Rodrí-

Esta é a canteira de Dario, sen vallar e ctiil precipício de 15 a 20 metros. Agora seica aqueren encher con resíduos 
ab3.faiites. 

ban-sendo arroxados ne ''Mon- · guez, pero el sempre sé cerrou 
te Pequ~no ", ria . "Canteira de . . en b!:lnda ~ todo .diálogo - '~a 
Dario ", -como se. coñece. p~pu- ·. que os res(duó~ .. tráios para · 
larmente, existindo 15 casas . unha propriedade privada e ne-
n un rádio de 150 m. e estando lafago o que me dá a gana': · 
tamén perto a Cidade dos Mu- Tamén o Axuntamento ·ne 
chachos Agarimo. · mandou paralizar os vertidos, 

·Estes vertidos que segundo cousa_ que non cumpliu o in-
os viciños asfíxian $e un se teresado, téndose presentado 
acere~ moito, queim~ronlles unha moción do Bloque neste 
as patacas, as berzas e· até os senso. -
eucaliptos. · Agora o Axuntamento ven 

de ditar outra orden de para
lización das obras ''en tanto o 
interesado non instruía e pre
sente ' o necesário expediente 

. administratfvo -en actividades 
molestas, insalubres~ nocivas e . ,, . 
perzgosas . 

Dase a circunstáncia que a 
Dire.cción . Provincial de. Sani
dade r;alizou unha análise, 
que remitiu ao Axuntamento 

de Arteixo e outros organis
mos, como asi ocurriu tamén 
no Axuntamento onde dician 

. non saber nada. 

VERTIDOS CONFLITIVOS 

Pero os vertidos de Alumi
nios Españoles xa veñen sendo 
conflitivos desde hai anos ten
do que ir realizándoos dun sí-· 
tio para outro (San Pedro de 
Nós, Vio, Villarrodrís, Alba, 

Torral ... J segundo os viciños 
se foron opoñendo a eles, xa 
que sempre Hes é máis fácil 
ilos tirando dun lado para ou
tro, que facer uns vertidos 
controlados. 

Agora tocoulle aos de Agra 
do Monte, porque un irmán de 
Darlo ten unha paleadora en 
Alum~ios. Mañá quen sabe 
onde será. 
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Viniianzo 

A d~a tarefa dos· ~ciñ()S de Cereixo 
...-~~~~~~~~= 

. A carón da ria de Camar~ña~, pertiño da ~~sta, da Morte, atópa~ ~ereixo, unhá das 1.4 Pªi:r,ó
uias do axuntamento de Vumanzo. Nun altmo, un carballo centenáno -embleµia da Asoc.tac1on 

~e Veciños-:, a igrexa ·-románica do XII- .e_.ás-:Torrt'.s. -ergueitas no XVII polos. Altami.r~- S<J.ñ:o 
·máis. repr~se~~tivo d~ Pªf!!>q~_ia .. _Tre~ símbolos d~utras tantas dependéncias seculares: a·· ~erra, o 
· 'éierc» a iiobreza. , : --- . ·. ~ -,. "'" '. · ...,_ '-:-· ·. 

Pe;o de 900 veciños malviven da agricultura, diseminados en 5 lugares. Non :é casúal que a pa
rróq.Üia estea semideserta a, maior p~tte do ano .. A metade dos veéiños vense, obrigados .a trab~llar 
de temporeíros en Suiza_. As causas haberia. ~ue b~scalas no pouco rendhnento das red~c~das ·explo
tacións familiares e a falta dunha explofac10i:i axettada dos nosos recur~os, ~ ~~u~ac1on das terras 
comunais, rta falta de postos de tra:ballo na btsbarra e no abando1?-o das ll_lstttu~ums-~ . . 

Existen outros problemas, 
como o precário suministro 
eléctrico en toda a zona, a 
pouca comunicación da parró
quia ou a deficiente asisténcia 
médica. Contan cun médico a 
1 qm. (na Ponte do Porto) pe
ro teñen que asistir ao centro 
médico de Vimianzo, a 11 qm. 
carecendo a parróq uia de 
sérv1c10 de transporte. Un 
exemplo rháis da nefasta dis
tribución territorial, negadora 
da parróq uia como entidade 
social e de relación. 

En marzo de 1978 os veci
ños organízanse e nace a Aso
ciación de Viciños ''O Carba
llo ", tentando buscar solu
cións aos problemas da parró
quia. Un dos motivos foi a loi
ta que os viciños traian coa 
empresa "Electra del Jallas, 
S.A.", suministradora de ener
xia da zona. A Asociacjón con
ta con máis de tres-centos 
sócios e práctica.mente tqdas 
as farm1ias da parróquia están 
representadas nela. Mais o ca
miño non foi <loado; proble
mas internos con certos indi
víd uos que pretendian mani
pulala e atrancos por parte de 
organismos oficiais e do axun
tamento foron obstáculos a su
perar. O alcalde de Vimianzo e 
diputado provincial por UCD, 
Pose Romero, mostra un gran 
interés en desfacer a Asocia
ción e dividir aos viciños, obs
truíndo no posibel ·o seu tra
ballo. Os viciños non consegui
ron do axuntamento máis que 
a esmola duns sacos de cemen
to para os camiño~, despois de 

mandarlle feixes de escritos e 
solicitudes e de facer dúcias de 
viaxes á casa consistoriál. Pésie 
a todos os atrancos levan f eito, 
co traballo e -o· esforzo mate
rial e económico de todos, 
unha chea de realizacións;·· o 
arranxo dos camiños da parré
quia, a criación dunha ·escola 
de párvulos, os refúxios nas 
paradas. do transporte escolar, 
plantacións de árbores nobles 
en propriedades comunais, 
criación dun grupo folclóríco 
cun presuposto de médio mi
llón para instrumentos e ves
tuário son algunhas delas. Ta
men levan f eito nestes anos 
duras lo itas e campañas pro
devolución dos montes comu
nais e por conquerir qnha 
mellora no servício da concén
tración parcelária na .-parró
quia, que non foi adiante por 
obstrucións interesadas. 

A criación da escala de pár
vulos foi un feíto importante 
para a parróquia. Os viciños 
atoparon unha grande colabo
ración no crego, Pedro Zas 
Esmorís, que cede u un local 
parroquial. Asi e todo houbo 
xente interesada en que non se 
levara adiante a escola. · Asf
mesmo, o alcalde, o crego e o 
médico da parróquia de Baí
ñas, unha vez criada a escola e 
obedecendo a promesas eleito
ralistas do primeiro, tentaron 
trasladar a mestra de Cereixo 
para Baíñas. Os veciños opu
xéronse a esta maniobra, che- : 
gándolle ~ plantar cara ao . .dele
gaqo de Educación. O local da 
escola fora arranxado por di-_ 

retivos da asociá"cióíf dé··~~ito · · 
totalmente · :· .~ -~lesinterésado, -
aportandq · o~(-Vi~iños c~ñ; P~&os 
cada· ún. o ·ensipo grattlíti> fí-

-xose realidade gt~~ias a:o~s ; ¿ai;-
tos dos_ vieiños. ~ . , : : . 

_)tOITA CONT!iA ~'JALLAS": , 
NON PAGAR . 

Non son novedade as defi-. 
ciéncias no suministro qe .ener
xia eléctrica a cargo de ''Elec
tra del Jallas", nen tanipouco 
as foi~as populares levadas con
tra a empresa. 

Os ~iciños celebra¡on dabondo a boa mar~ha da asociación. Non faltai:-0n, . 
claro, os bailes, con .esp<>ntáneos e todo. 

- . - r 

Desde 1969, veciños dos 
axuntanientos- de Zas_, Cabana 
e Vimianzo levaron 'a cabo de
mandas xudiciais ~ontra ,'a em-· · 
presa. Isto fíxose co ·a&esora
mento dÓ · ábogaqo dé :-Báio, 
Don -xosé Baluja· Marcos, fina
do recentemente. · O .pÍéito foi 
falÍa.do, en última instáncia, 
polo Tribunal Supremo~ a fa- · 
vor dos viciños' e usuários do 
servício. Publicouse nó B.O.E. 
en 1976. Resumese ~estes tér-

·. gación de mdústria para que se ta, coa o.posidón ·reald~ axun- . 
cumplira a- senté.ncia: Mais ·a tamento e do alcalde. Loita 
resolución do Tribunal Supre- extensfbel contra a .empresa 
mo veu ser papel mollado. Nen " Ceíulosa,~ que -·tinii-- usiirpado 

· sequera . o recurso do pataleo 8 Ha. do monte. Recentemen-
deu froito: xuntamente coas te veñen de serlles devoltos e 
organizaCións integrantes do os veciños están a construir 
BNPG e co axuntamento de unha comunidade para estudar 
Corcubión os viciños ··ma_nifes- a futura explotación dos mon-
táronse várias veces~ O resul- tes. _ 
tado foron ameazas de corte . A Asociación de Viciños "O 

"-Devolución ao_s abonados de suniinistro -e .máis .írregula- Carballo" recén ven de cele-
do 50 por cen do cobrado des- ridades ·no J)ervíci_o_. O poder _ brar 0 IV aniversário da sua 
de o ano_, 1965. - , -~ · unicamente --defen(fo-os intere- · . cri~ción . . Baixo · o lema ''Por 

-Seguir ~obrando ~o 5Q por .. · ·ses dos · m~nop6lfo.s. ·os d<."> . _ unha_.... parróquia unida e organi-
cen até que pófian ás ·liñas de- . povo siguen a ser _piSoteádos. ' zada"~ a asociación -organizou 
ficitárias. . - .. -<- ·• . unha série de charlas, sobor do 

-Unha comisión' Técnica d~ · · ·d d -t o MONTE E NOSO . _ .. ensino, a sam a e,_ e c., ... , e 
Delegación de Indú~tria velará (, · . _- unha festa popular. Festa que 
polo cumplinwnto dR· sentén- Nos anos 60 -~ Pat.rimónio ·_ ~ ~onsistiu nunha romería en· ga-
cia." - Forestal usurpou · <?S montes · -· melas, rio abaixo, ·desde A 

A empresa, non cumpleu .a .. ~ veciñais de Cure_s e Mouzo con-.. ·Pont~ até desembarcar no an-
senténcia nen se .. albisca .. o mo- medidas .. · rep~esivas (multas, tigú porto de Cereixó, na polé-
.mento en que o· val.a fac·er ... Os · proibición d~ ')JiS~r ·o ·.}zjt>J:!te., micéribeira do mulño de Rei · 
veciños de Cereixo ,.---asi como "'_ desaloxos . d:<i . ga_ndo,~;.?). -Os de v ·íana. Posteriormente -ac-

minos: 

,---~----· DOCUMENTACION 
' -

os '~ol!fraj; parrÍiqü'ias_: ~eéidi- .. ,. montes teñen ~n}_ia · e~tensión · '{ tuou -na plaza dó povo--o Gru
, "ron non . pagar 'os recebos da _ · de 180 H~:~_e oj~~J~jnos~~XJ>lo-~ -.~po .Etnográfi.co do Ferrol, e 

luz (?) d~~e ,nadal do. 7.6. Ao··. ;., tároi:mos ,·. desde :~sempre_ .. · A - tarrién- alguns viciños e~pontá
mesnió - teinp'Cr~évanse didxi~ - · "usurpación signifiCou para eles . neos, cantando e bailando. Un 

· do· a todos os; órganismós ofi~ · <. o ter que desfaeerse -:do gandó, - descánso necesário e merecido 
· ~ra1s · p~sloéis; : Unie?~mente · · e, eJ1 ipoifo.s e os, a ruín_a:t?· a· . -. np cámiño. Atrás quedaban ca-O dia 27 de xaneiro do 1980, 2.000 persoas enchian as .~as da vila . 

de Vimianzo ao berro de "O monteé nó·so ''.No litíxio, dunha,banda, · 
, os vicÍños das parróquÍas e noutro, apelidos tan "galegas como eles''. e 
que "defenden o· seu" como Blanco Rajoy e Suárez Vence, p_or non . 
citar aos Poch Día.Z de Rábago (parente da Condesa de Fenosa), Cas-
tro Rial e Aguiar. · _ _ 

O latifundismo com~z~ no 195 3 que ,é . cando _ empezab ~~er~os se.;. :~-
. ñores ~ - facer iriscripcións ~~ rexistro ~ seq Jayor. No 19:s 7 ' ··~':1:;'con- 't.~' , 

conseguiron unhá .grande sol-- : emigración comú'· saída. Os vi- tro anos de esforzos, loitas e 
tura e facilldade para-redacta_r · ciños, \'a través da=~ asociación e~ ·..., tr.abalfo. · · -
escritos . . Tamén . ·m.antiveron da :Coord.ipadora-;! dé1 montesi· ~. i< .,_., -·- ·~ 
dúéfas de entr~vistás nac Belé-:.··-~-.-.,. lévat<i>tÍ ·durá\ite ~:anos llnha loi- .. ·: ·:. ·~ - TORRES 

INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 

creto o .18 de Xullo (qué d~) os señor~s Dí~ de ~ábago e A~'iar so
licitan no rexistro a inscripción ao seu!.':n<:>me dos mon~~ d.e Treó,~. 
Nove dias despois, o se~or Romero Osepde, f~ o próprio cc;»n todos ?s 
montes de Cambeda e Viinianzo. Cando~ os· vidños protesUtp, tQpan 
de frente coa resposta do ~inistério de A~ri~u,tura q~e di,:.e1!,'.'x~llo d? .. _ , 
1960, que os viciños non J:t:ñeµ documeri~cióq_ ·en qué \lasa~~~:z.,suas,. . :: ~~ ·. 
pretensións de propriecÍi,ae.;·~a que "os fli!/'!ltd-fig!Jran ins~_r:it:(j~,':IJ;¡av~r- · - , ~: ., 
dese señor (Romero os-e.ni~.) no Rexisifp Jia pio.priedade>.de-' Corcu~- "; • 
bión desde o 22 de dece~b-~~ do 1953": · · 

PIANOS 

Calle Nova, 2 

-Telf. 59 16 14 -
SANTIAGO 

Nos úfüm.os tempos, as empresas Ri~ 'Tinto; SNIACE e Celulosas 
de Pontevedra veñen de alegar dÍreitos de propriedades sobre as terras 
aforadas dos viciños da comarca. 

(Dados tomados do número de xulio-agosto· da revista MOA). AUDIO 
N. 186/ DO 23 AO 29 DE ABRIL/ 1982 



NACIONAL. 
temas da nosa terra 

·O· ·concerto 
da.s · nacióris libres 

C 1 EME N (Centre Internacional Esca~ré per les-minories étniques 
_i nacionalistats) ·promov·eu os dias .15 .a 19 pasados unhas xornadás 
galegas abrif-82 en· Cataiunya. Non foron só uns dias de exaltación 
cultúral de ·· Galiza e de -C'atalunya, fóron mo.ito máis:. intenta.roa 

e aguifloar a com::iéncia nacional galega· dos dous povos e dos invita- -
dos do v ·al de . Aosta, articular formas permanentes de . coordina
ción · para 1.;1nha · maior colaboración en :todos os eidos das nacións 
oprimidas de .Europa. 

Constatamos. hoxe a perda de sentido dos estados; estanse· a 
montar en Europa superestruturas de poder na liña deses estados 
en crise; todo postula novas formas de vida e de relacións entre cls 
povos. Pórque eses poderes supraesta:tais da Europa Occidental 
ameazan 'con ·novas opresións ás minorias e aos povos que arelan a 
liberdade. Os direitos dos povos proclamados en Arxel (1975) e ad
mitidos: en 1eoria polos países deseña uns fitos cara a liberación das 
nacións ·oprimidas, pero na _prá:ctica os estados teñ~n meios de do-

' m ÍÍlio tales qúe fan inviábél a boa v0ntad~ dos doc\jm~ntos . . A 
. converxéncia de .. cantos entenden a necesidade dunha nova con-
· vivétH~ia dos p·ovos e a defensa da natureza eda p~rsoa,·leva a-criar 
plat«Jformas comuns que fagan -avanzar a solldaridade ~ AOsibifüe.n a 
·alternativa:~unha Europa dos povos en vez dunha Euripa ·dos esta-

, dos. "Ese foi o ·eixo das· xornad.as galegas abr.il-Bi . · . : · 
-_. .. Máis en concreto, as xorriadas que ·remataron . c~.n festhtal Ca
talunya:.Ga1iza a cargo de fuxan os Ventas,, Mmadoiro e Toxos e 
Xestas~ ser..viron para acercar os ·galegas a.o -nacionalismo catalán . . A 
presén~ia· de Heribert Barrera _e a adesión·de CIU aos actos expre
san o-·interés ·polos emigr~ntes galegos-que deixa· atrás ·veUas·'incom
prensións. Tamén para G.aliza p()den .Ser ·positivas: os _·emigrnates 
poideron berrar· o -seu des.exo de. volta.r á casa;-de ter-pastos de--tra- . 
hallo ·en . Gal iza, · de dialogar •en igualdade cos cátaláns. - f-9i · unha- . 
s'ementeira r1ecesária e un .éxifo do e 1 EM EN I fundación que. trata . . 
de asentar en todas as nacións. oprimidas e de velculizar a sua mú-

~ tua axuda e liberación. .. - '· . 
lsto é fermoso e contrasta agudamente éoas relacións,· belicistas 

dos estados, v.g. Arxentina e o Reino .Unido de Gran Bretaña; am
bos na órbita dos USA, ambos firmantes do · recoñecimento dos 
direitos humanos, pero igualmente gobernados pQr unha Ditadura, .. 
no caso arxentino, e por ·un partidQ imperialista, o da ·dama.de fe
rro Margaret Thatc~,er. Que o colonial1smo inglés pretenda recupe~ . 
rar a soberania das illas Malvinas. é proba da arterioesclerose dun Co
lonialismo incorrexíbel; que Galtieri queira manipular. ao país .coa 
recuperación du11 direito histórico sobre .as illas é moi ·caracterís
tico do militarismo ditatorial. Cremas que ·Arxentlna .ten direito. 
á soberania das illas e debe _permanecer aló; son arxentinas; pero é 

. a diplomácia, o diálogo quen compre tome a palabra. A guerra se
tia máis que un crime,· un inmenso erro. Ese é o camiño dos estados 
en mans das oligarquías vioientas, ~ noso, q -das nacións op.rimidas -
é outro: a suma diária de rexeitamento ~ violéncia e a suma pro-
gresiva da acción esixente de liber~ade. · 
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cartas -
DOS PRESOS 
NAC.lóNAl;IST AS 

· Comunicado dos nacionalistas 
presos «aos Comités . de Empresa, -

MIR e médicos de plantilla na loita 
·sanitária;· dá participaéión na cria
ción e desenvolvimento do Sindi
cato Galego da Sáni9ade, das nasas 
campañas ·sanitárias ... Fálase de non 
utilización do galego en informes, 

i grupos culturais, asambleas de· estu
·dantes., .asociacións veciñais, conce
llais, partidos e sindicatos naciona
Í.istas e/óu de esquérd~s. e . a todos 
os-as gal'egos-as que pai::ticipan na 

· loita·anti-represiva:- · 
Recebirnos os-_· vosos telegramas 

de _ adesión nas vf sp'eras de sermos 
xulgados. Sabémos ·da vasa solidari

. dade activa e sentímbnps arroupa-· 
·dos por· esta Gal iza que resiste sem
pre e -~·arnais ha ·re·nunciar a ese no~ 
so fúturo de liberación feíto pre
sente na lo·ita de todos. 

Hoxe están _entre v·ós tres compa- · 
ñeiros 'que até hai uns dias sofriron 

· a · cadea~ Saen dispostos a contri
buir coa sua -militáncia nas tarefas 
revoluci9nárias 0 polas que fúrnos de
d~os. e -procesados, ·ou como,ven.i:qe · 
se demostrar, tarefas polas que sim-

"'- bolicamente · foron · procesados e·n· 
.• nós,· todos cantos galegos-as se rebe
·lan ante a .opresión que . Gal iza e -os ., 
traball·á'dores vimos-aturando. · 

Estamos satisfeitos de· que a cam
paña -antl~represiva estea servindo 
.para que .as -forzas nacionalistas. 

· ·· · e/ou de,: esquerdas:confluian e agar:. · 
· damos ·que 'rsto · po_ña a_rgumentos 

· ~ ~ ·práct~cos en · favor'· dunha . unidade 
cada vez· máis -sólida. .. 

Chamámpsvos a seguir"'esixindo a 
lfüerdade pra todos os-as presos-as 
·poh"ticos galégos e do resto· do esta
do. 
.. · viva;Gal'icia"ceibe :e socialrstal 
_ ·-.Amnistia Total! '" ·· 

Ca.dea-de Carabanchel, 
6de Abril de:1982. 

1:.G.'E OG.Al:.EG.O . 
NA MEDICl·ÑA 

-- l .- ~. 

Ouero-. respostar á. carta que pu
blicou "A. Nasa Terra" no n.0 183-
184 (2-15 Abril), firmada polo co
lega e . amigo F ~ Vázquez Trotiño, 
médico reside-nte-da C. Sanitária da 
Coruña, en . relación co comporta
mento de membros· do Coíectivo 
Sanitátio de Esquero a ·Galega de di
ta C. Sanitária respecto á utilización 
do galego . en histórias cli'nicas, in
formes, etc. 

_ 1) Non nego que a miña utiliza
ción dq -galego na práctica profesio
nal cotidiana ~exa completa. Asumo 
a contradición de non utilizar. eh 
tQdas as miñás activ,idades o 9é!lego, 
o que, ~aparté de.fállos persoái~,· v~n 
determinada ' por ·factores obxecti
vos, · Penso:- -que a :normalización da 
língua será prog.re~iva., non p~~ de
creto, e menos se producira po;,qq_e 
Troitíño-enxebre ayatolláh da lin: 
gua-amenace cos _ internos · caso de 
non utiltíala. 

Env..folle cópia de váriós informe·s 
firmados hai· pouco.' polo· Dr. Troiti-

. ño e por miñ. Como ·· p~de ver, ve
f.len ·escritos en ,castelá·n. As ._razóns 
qtie ~poida ter: T~oiti'ño ,para firmar 
eses· informes-'er-rcasteláil -válenme · 
tamen ·a min; _Xá que vai de.citas bí~ 
bUcas · ~etnbro . aquela· qae, ní;ais ·. oa 
menos_tii ·: 11 iAh:laqueles que7 veh a--

.. vigcr' no 0-ollo alleo ·e .non a palla .no. 
próprio!" (laú r:ion.- era ~si'?). . 

2) _0 .:contido da'cafta é un!Ía .des-
. calificación ~otal dQs memores d 'o '. 
naso CólectiVo_, a(nda que só se ana-
1.¡za un· ~specto 'par:cial da nosa·prác- · 
tica. Nada se ~i - do noso programa 
sanitário; . da qed!c~ióA . exclt:1siva 
dos médicos Citados' á ·-Sanidade pú
blica, da liosa participación como 

-- follas · de conxulta, histórias clíni-
cas, etc.,. e non se fala ·para nada de 
outros. ámbitos tje ut_ilización 
(~sambleas, poF exemplo, ondeé o 
galego utilizado masivamente). 
lQué· ~emos que utilizar a li'ngua a · 
todos os niveis? Qué dúbida cabe. 
Pero lquén pode negar que se fixe
ron avances no · difícil campo de 
normalizar o galego na vida cotidia
na-e profesional?. Rachar -ca domí
nio do castelán no .nivel técnico é 

. un reto que te'rnos que aéeitar sen 
nengun _pesimismo pero tamén sen 
VOltJntarjsmos e,steri lizantes. 

Troitiño pasa por alto todos estes 
aspect~s e como bon .radical-popu
lista pasa a atacar ó proxecto poh'
tico global de Esquerda Galega par
tindo dun feito, importante pero 
parcial, de vários militantes. Esa 
conduta non revela .máis que inca
pacidade de facer an~lise política . 
profunda, desprécio poia activida
de poli'tica global doutros (amigos, 
polo demajs) e, en definitiva, xogo 
pouco limpo~ -

3) . Eu non creo no bilinguismo. 
Penso - que nas sociedades 'existe 
sempre unha· língua dominante e 
que. neste intre o castelán domina 
na nosa. E>.efendo -con todas as 
ccmtradicións que se queíra- que o 
galego debe ser a 1 íngua dominante 
en Galiza1 Pero iso non é c.uestión 
de meses. Por outra banda, a min, 
-como .a Cunqueiro¡ ~·o castelán sá
beme a pa~ freséo na boca". E quen 
guerra entender, que entenda . . 

X. AGUSTIN PEREZ GOMEZ 
MEDICO ADXUNTO 
DE CARDIOLOXIA 

-C. SANITARIA DA CORUÑA. 

, MAIS SOBRE A MEDICINA 

Despais de cavilar un pouco e 
pensar que non pagaba a pena con
testar a carta de F. Vázquez Troi
tiño publicada nese periódico no 
número 183-184, decidin facelo 
máis por razóns políticas que per
sonais non despreciando, porén, . 
estas últimas . 

Se vostede me permite, vou fa
cer algunhas pontualizacións e con
sideracións: 

1°.- 'Ner:-igun dos nomes citados 
por Vázquez Troitiño somos "altos 
dirixentes" de Esquerda Galega; 
acei_tando para entendernos esta ter
minoloxia política ao uso afirmo 
que nengun de Aós é "alto dirixente 
de Esquerda Galega'~· somentes un . 
de nós . é membro dun organismo . 
nacional dÓ -partido, pe.ro en calque
ra casó non. un alto dirixente. se-¡ 
·ben que istó é secundário, pero cer-

. tas afirniacións levan. ás veces lÍnha 
· carga. de- profundidadé maior do 
. que_ par.ece. _... 

· 2°.~ Admito que· alguns de 'nós 
poqemos ter un "peso" imp.0r.tante 

··no hospital onde. traballamos, o cal 
por ou.tra ·parte non .é malo, pero. ' 
é'~e- '"peso"' non é por ser .médic0-de 
P!antilla- (somos ,máis; de 1 dou~cen

'os) : seflón p·ola conxunción do~ no
so pres~(xib profesional (e perdone 
a inmodéstia) máis o -noso prest(xib 
entre os trabal lado res do centro ,.de
mostrado ··abrumadoramente en 
duas 1eleicións sindicais e gañ'ado du
ramente co traballao diário no Co-

·mité de Empresa, Seccions Sindi
. ·. cais etc o ·- . . •' . 

3 · .- Respecto ao problema cen. 
tral, a acusación que nos fai Váz
q~ez Trotiño, hei dicer que é par. 
c1almente certa. A utilización da . 
língua galega escrita é cada vez 
m.aior por, todc,>s nós e no'n só Por 
nos; non e certo que sigamos a es
creber en castelán todas 'as histórias 
cl(nibas, informes, etc; son cada vez 
máis os escritos en galego. E certo 
porén, que nas sesións clínicas xe: 
rais utilizamos o castelán (hei dicer · 
que aínda nunca ninguén falou en 
galego nunha sesión clínica xeral 
neste hospital, .polo menos diante 
de min e asisto practicamente a to
das. Vázquez Troitiño tampouco é 
unha excepción a isto· at'nda que a 
verdade tampouco o teño escoitado 
falar en castelán). Penso que este é 
un problema moi complexo e que 
non se pode simplificar. Evidente
mente parto da base de que é preci · 
so normalizar a nosa h'ngua a todos 
os niveis_ pero hai que facelo dun 
xeito sério -supoño que haberá a 
posición de facelo como sexa- e na 
linguaxe cienti'fieo-médica hai moi
tos problemas sen resolver, faltan 
palabras en galega para nomear 
moitas cousas -apesar do esforzo 
dos Colectivos Culturais de E.G.
e eu '· desde lago, non estou por 
i'nventar novas palabras xa que non 
son lingüista e non desexo castela
nizar máis o galega usando a pala
bra médica castelán ou enxebrizada. 
Quera dicer tamén que o proceso 
de normalización é, na míña con
cepción, un proceso materialista 
dialéctico e non idealista que é co~ 
mo parece concebilo Vázquez Troi-· 
tiño; é polo tanto un proceso longo 
e comRJicado. 

4° .- Considero que po la nosa 
traxectÓria persoal, polftica e profe
sional -con todas as contradicións 
do mundo como cada quen- nen
gun de nós merece o calificativo 
mesiánico ("do Mesías") de farixeu. 
Poderase discrepar de moitas ou de 
todas as nosas posicións pero non é 
xusto este calificativo. Algun de nós 
somos xente coñecida na política e 
no sindicalismo deste pai's desde hai 
xa moitos anos, e estou segu ro ·de 
que vellos amigos que militan orga
nizativa e/ou ideoloxicamente nos 
sectores máis radicais do nacionalis· 
mo e da esquerda coincidirán con
migo en que o calificativo · non é 
xusto. 

5° .- Por último quero dic~r que 
aínda que Vázquez Troitiño tivera 
toda a razón, isto non descalificaria 
o proxe.cto político de E.G.· Esquer
da Galega. é, por enriba dos seus mi
litantes, unha determinada concep
ción da nasa sociedade e un cam i
ño, un programa para acadar o Só· 
cialismo e a Liberación Nacional 
concebidos dunha determinada ma
n'eira, entre outras cousas du nha 
nianeira non dogmáti'ca. Se Váz - . 

- quez Troitiño quere criticar · a E.G, 
fágao ao seu .programa, ·á sua · ~on· 
cepción estratéxica. Noh é boa cau
sa, coido ell·,. facer cri'ticas personais 
baseadas en' verdades. ou mentiras a 
médias, un algo demágóxicas rw
tos dirixentes 11 · medie.os de planfr-

· 11a, ¿_peso" im'portante)' ·e usando 
adxectivos calificáti~os pe~orativós 

· · para .intentar desc·alificar .. únha de
terminada ·opción política: 

FRANCI SCO X. CEHVIÑO GLEZ. 
- . . MEDfCO 

C,S. ~'JUAN CA,NALEJO" ' 
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- -~amaA · i: A~ r NACIONAL 
. -

Segunda parte ·. · Apeitar_ co tem.a da 
·do Congreso·do P$G capitalidade 

Non se pode dicer que a política gal~ga estea.moi,a.nimada ou aporte '!Jloitas novedades nesta se.rna'.'~ 
·- ·. ,. -

o Partido Socialista Galego rematou o pasado fin. de semana ·a na. _ _ . , J., 
A desta~ar dentro da ato.nía -xeral,.- os co-ntroles. policiais, xa ant~s da ofen_siva de-E'J;'A, o .lento ca;~ 
miñat, que case non se ve, do regülamento do Parlaminto, _asl. coni~ a fusi,ón~ ou absorción, pará 
ser máis· exacotos, de FENOSA p0r Unión- Eléctrica Madrileña, que. fixo que moitos grupos _polí; . 
ticos se rachasen a~ vestiduras e 'acomotesen contra esta -o_peración ._sabida .desde' hai xa temp<;> e 
contra a que ni.n~én levantou a voi para condenar, até que o feito · estaba consumado. ¿Pataleo-

·segunda .parte do seo terceiro ·congreso. A prhpei_ra fa8e tivo 111-
gar 0 pasado mes en Lugo e aci non pod~r discutir todas· as po
néncibs tívose que pospoñe~ esta segunda sesi~n, que se cele
brou en Santiago, o.nde se estudaron e discutirnn as ponéncias 
que podemos calificar de. se~toriais, xa que a política xeral xa vi-
ña de ser aprobada na pnmeua parte. · .. ou exibición? - ' -

Defensa, política enerxética 
política cultural e lingüística, 
liberación da muller, homose
xualidade, política educativa e 
seguridade social éran o tí
tulo das ponéncias que os con
gresistas do Partido Socialista 
Galego estiveron a debater na 
segunda parte do Congreso. 

No apartado de Defensa, 
0 PSG móstrase partidário 
dun novo plantexamento da 
defensa, coa existéncia dun 
exército reducido, profesiona
lizado e controlado polo poder 
civil. Rexeitan a entrada na 
OT .Ail\J' e pronúnciase so
bre a obxección de concién
cia. A discusión da ponéncia 
sobre a liberación da muller 
versou sobre a problemática 
plantexada polas feministas. 

No campo da sanidade e se
guridade social, o congreso do 
PSG pronunciouse porque se 
completase .coa elaboracion 
dunha alternativa partidária 
estabelecéndose como liñas· 
xerais unha división da me
dicina en primária, comarcal, 
nacional galega, planificación 
sanitária, etc. 

Na ponéncia sobre . a ho
mosexualidade acordouse o 
respeto do direito de usar o 
corpo libremente, sempre 
que houbese plena conscién
cia dese uso, asi como pedir 
a despenalización da homose
xualidade. 

En política e-nerxética, o 
PSG pronunciouse por superar 
o. marco constitucio.nal para 
que o povo galega poida con
trolar a sua riqueza, xa que ~c
tualmente o Estado resérvase 
a competéncia en matéria 
enerxética. 

No to~ante á política educa
tiva e do frente universitário, 
pronunciáronse por un ensino 
socializado cuxa propriedade 
e "-titularidade sexa do poder 
.~ólítlco _gal.ego. 

A salientar que, .por fin, a,,.Xunta tr~tase o tema da capitalidade. 

A Xunta de Galiza parece 
que,, por ' fi~ e xa era hqta, se 

· decidiu por tratar o .te'ma da 
futura · capitalidade ·de 'd-aliza. 
Tenia que, ,sen dÍ!bida, v~i- tra-

. er as primeiras tensión$ f orte.s· 
no . seo · do Gobe_mo autonó
mico e en AP; especulándose 
xai e en<"rcertos meios con algun~ 
·ffas discusións se primeiro 
non se chega a un c~nsenso 
entre os mesmo integrantes 
do grupo parlamentárfo ma- vi 

ioritário 'a nivel galega~ . : ~ 

1. 

Pero a ponéncia que des
pertou máis debate foi a de 
política cultural e lingüística. 
Re in tegracionistas e isolacio
nistas partidários da normativa 
do Instituto da Língua 
enzarzáronse nun fondo e am
plo debate, · para ao. remate 
quedar aprobada unha solu
ción intermédia entre as duas 
posturás, pero camiñando gra- · 
dualmente cara un ~reintegra
cionismo progresivo. Acor
douse nesta ponéncia, que a 
nivel de document os ofidais e 
da prensa partidária, se segui
ria a escreber na mesma nor
mativa que se viña usando, ad
mitindo que as colaboracións 
firmadas dos militantes usasen 
a normativa que preferisen. 

Fortes grupo~ de ijresi6n, ~ 
sobre todo coruñesista§_ están Se o cabaleiro autonómico cabalgaba cara a Coruña, agora o tema. da cap i- · 
actuando sobre· -alguns inte- tali~ade ~stá pexado, xa_ que AP e UCD non se atreven a ferralo. · 

grantes do Goberno Autó- . A POSIBEL PRESENTACION · - bre todo coas eleicións .xerais 
nomo .que se resisten a acei- POR PARTE DOUTROS á porta. ·: - · 
tar outra solución que non GRUPOS PARLAMENTÁRIOS . Agora b tema, dunha forma 
sexa unha capitalidade·· com- . Pero esta estratéxia nbn_- pui- · ou: doutrá parece _que vai en-
partida por Santiago . :.;;A Co- do levarse· a cabo <liante dad.e- trar · no Parlamento, por má~ 
ruña. císión dos grupos parlam_entá- que AP queira ter · todo beñ 

Ademais de discutir e apro
bar as ponéncias citadas, o 
PSG elexiu a "nova comisión 
do congreso", órgano perma
nente deste partido para pre-

Todo isto --sabend.o_ , que 
quen ten que definirse · sobre 
o tema da capitalidade, -asunto 
que parece que para alguns é o 
único interesante en que se po
den definir, _asi como a única 
competéncia real -pactos en 
Madrid aparte~: ten que ser 
o Parlamento. Aprpposta ven
cedor~ ten _que contar co voto 
de 48 diputados, número que 
forma os . 3/4 precisos para 
que se aprobe esta cuestión. 

Alianza PopÚl~r non tiña parar o próximo congreso. 
Esta segunda parte foi, en apuro ·nengun por definirse so-

suma, un afondamento na po- bre este particular~ nen menos 
lítica nacionalista (non á auto- por presentalo no Parlamento, 
nomia, non á Constitución, sobre todo en canto non coe
non á entrada no MCE, e á sione as suas filas e se acade un 
OTAN) asi como un pronun- mínimo acordo - ·moito máis 
ciamento sobre a confluéncia aló daquel anunciado de ;que 
do sindicalismo nacionalista e cada· Cliputado votaria segúndo· 
a configura_ción dun frente · ~ ,~~~ .r;z~~:..:_ -!?ara volar no 
naeionalistá ·a,mplo onde es- Parlamento. · -- ~ . 
tean presen.te·s .VB.!'tidos polí- . . J ;Acordo que querian ·tetrasar 
ticos, colectivos e naci'onalistas - a:té~ que non se:·· celebrasen ás 
inde.pendentes que. asi o dese- e1eicións e non 'se· recoinpuxe
xen, nos diversos .sectores de · se, ou 'descompuxese máis aín-
actuación. da, o espe'Ctro político. , 

oODUlar 
Xelmirez, 10 e Ru;r Nova, 14 . SArHIAGO 

rios de presentar el~s_ no i:>arla- .. , atado. par~. qq~ n_on,, vaia hab¿r 
mento µnhé:! moción. no sensq salpresa na votáción e UCD 
:ae definirse dunha vez neste quixera mellar esperar a que se 
tema da capitalidade. cel~bre o seu congreso 'gaiegp 

Este foi o que fixo que ·a en Lugo, para logo·pronunciar-
J(unta . empezase a estudar se . . 
dunha vez o tema, xa en sério Pero estes non son· os ~dous 
e ·non en conversas- c_le tanteo únicos partídos ·que teñen ten-
G.omo _ se,-~ veu _!ªfe~do an~~- sióris por este t.e1h a. TaiRén no 
;r10rmente. . ' .. .;. . -- PSOE existen: diferehtes·postú-
: Agora din botar mans de es- ras, · co~ coruñ'esist~:~ .. l>resio-
tudos feitos s9bre as distin- . nando, sobre o asu . .12FP·. Teñ-
tas posibilidades do a8enta- sións ,.d~~ :que non é totalmen-
mento da capitalidade. Estu- te alleo o PC ou o PG! O pri-
dos feitos por.especialistas, pe- meiro ·por máis que só ten un 
ro . cos ' que queren agachar o parlamentário e o segundo' pé-
verdadeiro problema da deci- sie a -non contar con nengun, 
sión. Unha ·decisión .política. tivo que .pagar -_n.este tema ó 
que moi poq,co ten ·qu_e ver, xa tributo . de militantes corúñe,. 

-QU~ poÚco oU n:adá vaÍ influir, ses c{tie Se .. derpn Cle b_ª,bta' no 
.nos aseritarñentos, custes reais .pa.r~tido." . ..:: . - <~- ~.- ;;;;

4 

'(. • 

e sociais, de aseritar a capitali- O "affaire" da capitalidade 
dade dunha forma ou doutra, 1 está a set un te.lila que ,ergue 
toda en Santiago ou , ~ompar- - máis .. controvérsia · n'alg-ü'ns~par.-
. tida coa Coruña, afüda:. que· tidos que·a -própria autonomfa, 
. unha boa parte de UCD e. AP dandd asi únha· mostra· clara 
estean por diseminar as canse- do ·que son_ moitos político~ 
llarias· pÓla nación, para asi en- galegos que non .~ben . distin.-
mascarar as presións _de cer- guir, ou non queren, o tra~-

. tos sectores ~oruñesistas, so- cendente do imp9;f~ar:t~_:- , ~: 

MAZACAÑOS 15 .:: NOIA. 0.,.z.;S"-, 111/ J-("'11•14'"º 
· CorJ~•r-t·•, .,, A Co.Cu~ 

--~GALERIA DE ARTE ......__.__..,..... ________ __. 
. N. 186/ DO 23 AO 29 DE ABRIL/ 1982 

·. 



Manif estacións e paro · ao fondo ,..- ,, ~· 
- • < 

<; .. ' •- ': -1. 

·Vários 
, . 

,convemps 
-~ .. ,, ... 

f1muidos fóra · 
... r ~· . , . 

· Cuil Primeiro de Maio á .. v.'Olta da esqui.Íta que vai poñer de manifesto;:U.nha vez·máis, a polariza,.. ·" horas de traballo-. MANIFESTACION 
CONTRA O PARO · ción entre os sindicatos. nadonalistas· e os deámbito estatal, veñen de ser:.firmados dous ·convénios - . 

e~ Pontevedra qu~ reba8ar~-n amplamente. o acordo do ANE e que polas suas característica~ convén - A ~G. que ap~sar -de ser 
-destacar: Limpeza e Hostel~ria . . · · · ,~ · minoritária tifü;t moita ináis 

· Polo demais, tamén na semana pasada;, realizouse ·en Vigo l!nha manifestación ·contra do p~o, forza que .,. -podía mostr~r os 

. ., ,, ~-· ' . 

Por outra banda, dentro do 
mundo laboral haf que desta
car a manifestación que se'. ce
lebrou en Vigo o venres ~lia 16 
e que convocada polo Partido · 
Comunista tiña como ob~ecto 
protestar· contra o paro. exis
tente tiesta comarca. 

covocada polo PC. . · _ · · ,. . · _ , . . . seus delegados . por ser os ,seus 
' Asimesmo diversos partidos políticos e organizaciórts· estudiantís convocaron en várias Iocalida- afiliados en postos claves co-

des galegas unI:ia manifestación para protestar contra da LAU, convocatória que xa est_aba feita an~ mo . no~ hospitais ~iña convoca-
tes de ser retirada esta lei das cortes ao ser UCD incapaz de sacala adiant~«:polas ·re·nsi.9ns ~xistentes = . · da unha folga, pero a _patronal 
-de intereses- no seo do seu partid(>. . · · · · · · · · · · acéedeu a sua reivindicación 

. Que se . firmen conv~nios 
por enriba do Acordo-Marcó 
sobre o Einprego ~. xa é de d~s
tacar, pero se nesta firma in
terveñen as · centr-ais que, fir
maron o acordo, aínda. que·fo
sen'· arrastradas, é moito máis 
noticia. 

Algo disto pasou no conve
nio da limpeza da província de 
Ponteve~ra .que se empezou-a 
n~gociar o ines de ciecembro e 
que aínda . non .está iirmado 

. pero xa está aceitada a táboa 
reivindicativa das -centrais sin
dicais por parte da p~tronal. 

As ceñtrais que .negociaron 
e8te con'vénio fo ron ce .bo. ·' 

· cori 1 delegados, INTG con· 4 -
e UGT con 1 delegado. -

. ., IJai gue dicer asimesm9 que 
tanto ''a UGT como CC.00. 
non deixaron participar na ne-
gociación á CNT ;, ' 

En canto ás reivindicacións 
acadadas compre sinalar un au
mento salarial do 12 p0r cen
to, un-d-ia de descanso por ca
da dous domingos traballados., 
descanso nrédico· .cada ¿eis me:. ~ 
ses, cinco !l!~~dabo~ábeis por .. lo 

alumeapie~to',,e _ dous p~r cá!ll-· ~ 
bio de dom_icilio : ad~mais' (l:e ;-:.?
xubilación aos 64· anos·e 1880 ~ -

t -

t ' -. • 

. ,~. 

- 1 . - '~ . ' . . 

A loita por preservar as gándaras de 
Budifü~, trope,zaba 8empre cun fei_xe · 
de razqns pohticas na sµa cont~a, ~- 9- .,. 
tempo .deunos a razón: A proibición · 
da marcha sobre as gándaras por parte . 
do gobernador non foi suficiente para 
impedir que, dun xeito o doutro, os 

· ·que de verdade queren salvar as gán- · · . 
daras viran o .$eU obx~tivo cumplido 
~o marchar hasta ~eicli. ''..., - , .. ~:. ".·· ' . 

~ - ' .. >. . - .ii ·. . . . -, ·. : '-;- ' ~ 
Déste xeiió; -cunha ~raza .de ,España .. - · 

tomada pola·pól_icia-, un~feixe de 'pérto ' 
de €en bicicletas saian cara ao Porriño 
o pasado dia dezaoito ·as dez e·-media 
d;a mañan. Estes uniriansé ás doce na 
Píaza Central do Porriño, coa xente 
q'.ue, a falta de bicicleta, ia facer o re
é.orrido a pé. Ali as organizacions con
vocantes, ADEGA, Esqµerda Galega e . 
Bloque, xuntarian perta de mil p~r
soas, a Guardia Civil presente en todo 
momento, non impediu a marcha, po- ... ,,. . 
ñendo como condición que se marcha- ~ · 
ra en grupos de cinco persoas; esta ·~ 
condición non foi ac~itaqa polo pri- ~ ......,.~~;;;...;;,;,.....,........,_.........,.. 
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~-- dun-- dia de- descanso por cada 
· . ·dous domingos _de traballo, xa-

que mantiña unha táboa rei
vindicativa diferente. 

HOSTELARIA, A PRESION .. 
DAS VACACIONS 

Na hostelaria de Ponteve
dra, . despois d unha folga en Se
mana Santa que tivo gran in
cidén.cia nos· grandes hoteles 
de .Vigo e menor en bares así 
como en Pontevedra capital, a 

· patronal presentábase -dividi
da- entre_estes dous sectores, 
os hosteleiros e pequenos em
presários, onde tivera desigual 
incidéncia. Ao final, os gran
des empresários impuxeron os 
seus -critérios e chegouse ªº 

. acordo de firmar coas centrais 
sindicais negociadoras 

· (SATHPP que tiña cinco dele
gados, CC.00. con 4 e INTG 
con 1) c;un aumento do 12 por 
cento, d uas mil pesetas de 
transporte frente ás mil tres- · 
centas que viñan cobrandó·an
tes e unha nova paga de cinco 
dias. 

Antes xa se tiña realizado 
unha asamblea onde foi agre
.dido un dirixente do SATHPP 
por dicer. que ªdesconvocaban 
a folga xa que eles a convoca
réµ} en broma". 

A manifestación en si non 
tivo gran incidéncia non che-· 
gando os participantes · ás mil 
persoas. 

MA:NIFEST ACIONS 
CONTRA A LAU 

Na serán do martes tiveron 
lugar tamén diversas capitais 
de Galiza manifestacións en 
contra . da LAµ, manifesta-

. cións que estaban convocadas 
xa.· antes da retirada des.ta lei 
do Congreso e que alguns par
tidos . e meios de comunica
ción quixeron facer ver que a 
manifestación era contra desta 
retirada, cando ia contra da 
pró pria leí en si. 

Resaltar a manifestación 
que tivo lugar en Santiago e 
que estaba convocada por to
dos os partidos nacionalistas e 
situados á esquerda do PC no 
ámbito estatal, así como polo 

sindicato estudantil ERGA e 
outros colectivos universitá
rios. 

ANTON LAX E 

meiro convocante, ADEGA; que sairia 
en fieira tal e como -estaba previsto. A 
mareha discurriu sen incidentes, e nun 

· tempo dunha hora e média; rematada 
. esta comenzou a concentración itas 
gándaras~ sumándose ali a SGHN, que 
desconvocara a marcha, pero non a 
concentración por estar está última 
autorizada polo goberno civil. Despois 
dunha intervención do secretário local 
de ADEGA e o presidente da asocia
ción de veciños de Budiño, a SGHN 
deu salta a un Miñato; ben entrado o 
serán rematou a concentración. 

Como dicíamos o princípio, sabía· 
mos que a loita das gándaras (!omeza,ª, 
ser máis unha loita política que _ecolo· · 

· xica. Tamén sabemos, que cando a de- · 
reita se senta a pactar co$ que se pres· 
tan a pactos, están buscándo as voltas, 

,._., a .un tema ·q;-qe_ som~nte ten unha solu-
ei6n " preservación e ~onsecuente de· -
claración de paraxe n~tural·; "o futuro~ 
das gándara8 'non se pode pactar'". 

· SANTI VI LLAR -
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Os ·1abregos, éÓntra. a política · agrária r , . 
·. , 

-~ -

Estas duas frases pronuncia
das no médio doutras tan ce
lebradas por máis de ·tres mil 
persoas vidas de todos os 
pontos de Galiza como aque
las de ... "non vimos gañar o 
xubileo porque o temas ben 
gañado palas moitas que nos 
teñen f eito " ... "se Santiago 
vivira hoxe hoxe estaria aquí 0 

connosco xa que lle f arian "E 
.~ pagar a cuota empresarial 2 

·polo cabalo" ... "estamos can-
sos de votar e de da.r votos" .. . 
"temas a forza da razón" .. . 
''somos persoas, galegas e pa
triotas que vamos loitar até 
facer algo". Remato u Emílio 
López Pérez facendo unhas 
preguntas, despois de afirmar 
que están dispostos a nego-

. ciar: "Queremos saber se son 
capaces de paralizar as subas
tas de aprémio e se a sua pro
paganda se convirte en realida
de e se pode negociar". 

"Que non se aplique o Es
tatuto do Leite (que de apli
calo deixa sen futuro a máis 
de 250 mil labregos) e dean 
un prazo indefinido para 
apontar as vacas". 

"Se pensan pór uns précios 
de garantía dos produtos agrá
rios e un contrato do leite, ou 
se pensan seguir como até ago
ra, tratándonos con máis des
précio que se tratasen a cans ". 

Mentras falaba Emílio Ló
pez, secretário da zona de Lu- , 
go, os presentes deron diversos 
berros entre os que se poden 
citar. "Nós non somos empre
sários, f óra a Cuota Empresa
rial", "Précios xustos para os 
nosos .produtos", "Non á en
trada no Mercado Comun ", 

-----------------------------------~-----~----__;.-----~..;;;.,----' 

apoio~ , 

- _ , A, esta -reunión . só asistiron · 
os representantes do. Bloque
PSG Bautista Alvarez e Cláu
dio· López Garrido e · de Es .. · 
querda Gale'ga, Camilo Noguei--

· ·Agora están intentando qu.'e 
se prcrduza a ''desbandada'' 
dos -Iabregos con· edictos ·dos · 
axuntamentos. para qú:e vaian 
paga·~ e intentos · ~cie. subasta · 

Esta era a pancarta que encabezaba a man.ifestación. Detrás milleiro~de la
bregos berrando contra a política do Goberno e_ .os mo·nop~liñs. --~ ~ _ : · 

.. -ra, quen manifest~ron-. .apoial"
,· · totalmente as .ieivindicaeións · 
. dos labregos, anuricíando b: 

Bloque-PSG que .-xa .tiña pre~ . 
·sentado· no Parlatpenfo unha 
i~~_erpelació.n _.nese ~e~so. __ 

como o qué sé realizou "o dia 
29 en Láncara e que non fo~ 
permitido. po_los labregos, quen 
afirmaron 'que ~ estátj ~ispostos 
a n~~oéiar, ,,pero que· primei
ramente se teñen" que 'paraii- · 
zar as subastas. · · ' 

"AP non se vos ve, PSOE non 
se vos oe", r'UCD lévanos as 
terras, non votar por ela" . . An
tes de tomar a palabra Emílio 
xa o tiña f eito Eduardo Mi11a·
ra, secretário de organización 
do Sindicato convocante, quen 
se r~feriu á desfeita que se es
tá a producir no noso campo 
pQla integración no M. Comun 

Tamén os manifestantes 
portaban numerosas pancartas 
contra a CEE e contra a Cuota 
Empresarial. 

ENTREVISTA CO PRESIDENTE 
DAXUNTA 

Despois de rematada a ma
nifestación na praza do Obra
doiro unha comisión do sindi
cato entrevistouse co Presi
dente da Xunta, señor Fer
nández Albor,- ao que lle plan- -
texaron a intención de que se· 
fixese unha moratória ne> pago 
da Cuota Empresarial asi como · 
a necesidade . de abrir unha via 
de -negociación. · 

Ademais disto, propuxéron_. 
lle o aprazamento indefinido· 
do Estatuto do Leite e a con-. 

..... . "'~.:· ;. 

se.cución duns precios agi:átios 
dignos. 

O. señor Albor manifestou ' 
que non coñecia o tema · en 
profundidade, prometendo a 
sua mediación a nivel persoal, 
xa que cos coñecimentos que · 
tiña .parecíalle que tiñan razón 

Quedando en chamalo esta 
semana a ver se tiña realizado · 
algunha xestión para paralizar 
as subastas, asi como se o ti
ñan tratado na Xunta. 

Compre facer constar qu~ o 
señor Albor separo u . en . todo 
momento da entrevista o seu 
cargo político dá sua posición 
persoal, reducindo todas ac
cións a este último aspecto, 
como se as duas có.usas. poide
se.n ser deslindad~s· . . · 

·RO SON T AMEN DIXO 
QUE APOIABA A?~ LABREGOS 

Unha comisión do Sindicato 
Labrego Galega entrevistouse 
tamén _pola tarde c_o :Presidente 
-do Parlame·nto·; .señor Rosón, 
quen. lles -- manifestou "que 
contásen coa sÜti colaboración 
e apoio "• O · mhtiyo da ehtre-

4 w;.. 

· - .Se ~sta interpelación · non 
·fose contestada "axeitadamen- .· 
te~~ o grupo parlamént~rio · do 
Bloqu~-PSG afirma , que 'pre
sentará unha moción tamén 

Nos próximos dias, se isto 
non · sucede, non son de des
cartar outras accións de forza 
qqe veñen desmentir a aque
les que afirmaban que a orga
niz~ción labrega-_ na nosa na-· 
ción estaba desf eiti;l. 

· LEVAMO·Lo A ESTES DESTINOS . 

CARACAS~ MEXICO 
* RIO DE JANEIRO 
*SALVADOR DE BAHIA 
*ASUNCION · 

. *SAO PAULO 
· *.MONTEVIDEO · 

*SANTIAGO DE CHILE 
*LIMA 
*STO. DOMINGO 
*PUERTO RICO· 
*BOGOTA 

.-.· .. Saída~(s~manais garantidas 
·· ti précios familiares 
., • . 

AGEllCIA DE VIAJES • G.U. 275 

1 

. --A .Caixa·~-ten 
·solucións. á medida 

Caixade . . 
Aforras ·.,· 

.......... Municipal'· 
para os seuS. problemas financieiros de Vigo · 
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o.u· 'LABREGUIZ"C.IO'N ~Do NOSO AGRO.' 
RAMON MUÑIZ 

' . 
. ciéns desi9uais de pro.ducigrí ·e .,Jo.10 tastp vanse plantexar c;t~.j ~ ....... ~-~.tqm~:nd9 . ~ ffito . ro-princíp,!o, a_s previsié>.os ~arxist~~ re. 
dominaste a dominado,. sen :·qüe o's labreg-os,p9idan, · en . a~.s.ohl-·~ ·~·f:ere[.l!<Ets.: ao peq.u.ene _agricultor artesa~ non se ~ei:.on, .ou dé-· 
to co.ntrolar o proceso. . ';. ·. . rbnse 9outro xeito, e. o feito é que a ideoloxia da moderniza: 

· · · . ción orixinou a degradación do meio, a perda de enÓrme.s re-
Pero o que nos· interesa recálcar aqui é que. por estes con- -

Pésie ás previsións marxjstas sobre a cori'Centración das ex~ 
pl,otacións· en g·randes empresas agrárias, a ag_ricuhura familiar 
segue, norí só manténdose, s~nón tamén sendo básica en toda a 
área occidenta 1 e i'so o.corre porque esa conceritra~i~n e ·ci:intra
li~acióh deu:se- ~as ·indástria.s 'agr:oalimentárias, das!-lue.a produ
ci"ón ~grícolá-gan~eirá p_asa a ser un ~peridi~e e caq~ ~e~:m.enos 
importante n,á produ~i~n ' final agr~ria e porq~e·.unha agdc~}tLJ-·~-, 
ra tragme,nta'da levada pÓr forza de traballo ;familiar. s~ell~s. a 
ditas indústrias, moho máis rentabel economicame'nte que 
unha· agricultu.ra iev~da directámente P.olas. e·~~r.esas con · ~ra-

cursos . na.tur.ais e produtivos, ~ expulsión de xente das terrras· 
. . tratos· os labregos ·-t:endea a pr.ole.tari.zarse· pe(o dun xe.ito espe- . . . 1 

, ·o eínpróbe, ~i. r:r.ie. nto d.e vastas zonas., a mviabilización da 'maioria . 

ballo asálariado. · · 

Pero estes complexos agroalimentários, na sua expansió.ri, ti
veron a riecesidade de reorientar esa agricultura fami.li¡;¡_r. cam
biando a sua situación tradicional por outra .mode,rnizada. Pero 
modernizar~e significa facer se competitivo nos mefcad0s. e po
lo tanto as explÓtacióhs familiares ven~e na obriga de 'tecnifi
c¡;¡rse, ampliar, mellorar as instala~i.óns, espe~iaiizarse, e .isto 
condúcelles ·ª· unha IT)aiÓr depen9éncia das .indústrias amónt e 
aval e dos. bancos aos que teñen cj_ue recurrir pra aqquirir os . 
préstamos necesários para as suas fransformacións. O.este xei
to ·o capital monopo.lista agroalimentário e f inancieir:o . pasa a · 
controla,r a produc+ón agrícola~gandeira en función dos .seus in- · 
tereses e unha forma de control represéntao a denomiri~da 
Agric~ftura Contractual, ou baixo contrato, que ·nalgÚÁs cásos . 
xa funciona de xeito formal ou informalmente e.,que está a es~ 
perar unha lei que a regule, xa plantexada polo antigo M. 0 .. de 

· Agricultura, Lamo de Espinosa, ás Cortes en xuño do 79, onde 
. manifestaba a necesidade da elaboración dunha Lei de Contra
tos Agrários ºq.ue permita as relacións (sic) entre agricultores e 
industriais agrár:ios evitando así os conflitos anuais que tan a 
miúdo véñense dando e estabelecendo as necesárias cláusulas 
de compromiso e penalización, para a que tanto industriais co
mo agricultores e gandeiros queden mutuamente abrigados a 
respetar .os seus pactos, fixa_ndo ·un procedimento de arbitraxe . 
en caso de diferenciaciónº. · 

~ 

Segundo isto, parece que esta lei re_spostaria ás 'reiviridica- . 
cións das CC. LL. sobor do contrato do leite, pero máis ben, 
censo, que satisface máis ás - indústrias agroaliment-arias. A 
razón fundamental atópase en que estes contratos fanse nun 
contexto de economía capitalista onde imperan unhas rela-

cial pasto que tampouco pi:irqen: o· ~eu .status labr.ego.' Nest~' te~ . . 
situra corrén. o risc6de.ter todos ·os qeberes d_auqel.es e nengun ~as explotació~s ·e 'incluso na mmoria viábel gran parte dela " 

~·-, ' ' . ' - ' - e,·ndebédase de por vida e ·outra parte, aínda q1.;1e mellorada 
.dó.s' seus direitos, ·~ tod-a.ús .o, brig~.dóns. d,· est-e_.s 'e nengun.ha das 1 

,. nunca · pasa d~ ser considerada como cidadáns de segynda ca-
suas compensacións. · Efectivament~, a sl:la propri~dade :f.ormal tegoria no contexto global da so.ciedade. 
dos meios ·de ,p-rodl'.mi'ón, ,car.actéríst .. ica labrega·, im"píd.élles ac~ - · · 

. . · Frente a esta s_ituación, surxe, entón, outra alternativa qÚe 
tua'r . como . obrei ros de pi'en~ .. di'reit(re o ·CC:fntrato I caracterí s- ' 

p_arte de considerar ao ~equeno agricultor e.orno algo estábel 
tiéa ob.reira, frába.l les .a- Sl.J_a á_c~uación · como· labregos. i nde·pen- · e aos · 1abrego·s . como grupo social cualitativamente diferente e 
dentes. O mecanismo ·actua, entón, do seguinte xeito. :Por unha polo tanto non encuadrábel nen representado por nengu nha 
banda a empr~sa en :cu_estion~ : impón ·ps · pr'écios~ .a calid.ade e a· 

outra ·clase socia1 (nen proletária, nen Pequeno-burguesa) se· 
cantidade do produto, . esixe a_ remo-delación · da explota.ciqn nón.'por si .mesmos. 

.~<:>nforme a un programa definido de especialfaación ·e- obrígaa Esta alternativa contesta toda 
a .admitir técnic:os e in~pectore~ da .própria ·empresa ao fin e 
ao cabo como se se tratase da sua · propriedade, e por outra 
.banda· os· labr~gos cbrren con .todos os riscos nas perdas da 
produción por enf_erm~a.des e outras causa's baturais, pagan a 
cuota empresarial da S.SA e oütr~s coritribucións, e corren con 
to~os os gastos nos <;u~tes de pr:.odución, co conseguinte ende
b_edamen~o. porque son os danos de direito da explotación. 
Oeste x'eito, o labrego-proletário, eomó ·labrego perde a capa
cidade real de d~cisión sobar da sua explotación e como obrei
ró ·~arece da s~a s~gur'idade. ho .proceso produtivo., de comités 
de empresa ou de convéaio colectivo, porque esta é a outra ca
ra da moeda, os contratos danse dunha forma individual por 
unha banda e zonal ppr outra. Asi, estabelécense con explota
cións concretas e viábeis e en z.onas específicas e mási desenro
lad(;ls contribuíndo a agudizar a división entre.os mesmos labre
gos e entre .as di~tinta~ _áreas. A lóxica da modernización leva 
a iso. 

Por isor reivindicar a agricultura ccrntractual é aceitar o dis
curso da modérniza.;:ión, aínd_a q.ue'" diante dela se situen "co
mo V capé! ~on;i.i~.aga~ ~ i[!-laxe_ do Pr9-letarlaoo"_ ( 1 ). Pero .este é 
O miolo~ da cuestión, O' plarítexar:~O procé'SO de proleta.rización 

-~fos . labregos <fome:{ alternativa para o agro na sua loita contra o 
capital, seguindo as concepcióris de Marx do século XIX onde 
consideraba ao pequeno labrego eri transición de cara a desapa
recer nun futuro inmediato. 

a ideoloxia d amoderniza. 
ción e intenta rachar a sua léxica .situándose na med ida do 
posíbel, fóra dela, reivindicando a independéncia dos labregos 
e o seu protagonismo ante a absorción capitalista. Para isa 
frente á esp~cialización def~nde a diversificación dos produ'. 
tos, frente ao control das .indústrias agroalimentárias na sua 
doble vertente de meios de produción e de transformación, de
fenden a necesidade de recurrir aos recursos natu rais (presen
tándose a conservación deles como fundamental) e a elabora
ción e comercailización dos produtos por eles mesmos retendo 
a maior parte do valor engadido posíbel nas suas mans, frente 
a necesidades do mercado opoñen o autoconsumo e o maior 
degrau de autosuficiéncia, frente á produtividade opoñen a ca
lidad~ de vida, frente ao proceso de individualización opoñen 
a solidar~dade colectiva. 

Esta actitude ataca a léxica da modernización t ratando máis 
de desleigarse que de atarse con contratos que ao fin e ao cabo 
acentuan as diferén.cias en favor sempre dos que máis teñen. 

De calquera maneira a alternativa "proletária" e a alternati
va "labrega" son temas dignos de reflexión e profundización 
para estabelecer o papel dos labregos galegos na sua loita pola 
emancipación social e liberación nacional, a dicer duns, ou pa
la construción nacional, a dicer doutros, que non por cuestións 
terminolóxicas irnos rifar. 

A necesidade dunhas xornadas agrárias nacionalistas faise 
apremiante. 

UNHA RADIO CON ~M~ARC.HA, 
c·oN ·GANC·HO . :. -···· , ~c:·o,N :,-1 =0 -EA.s~ ~- · .. ; 

San Pedro de Mezonzo, 3 ' ' 
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~ºº'"''·~pécies_. foráneas . (e· 11)-
.• 

RAMON VARE LA DIAZ 

. ·Como analizamos no anterior · ar
tículo, o "Colectivo Lourizán ", pro
pón repovoacións forestais en Galiza a · 
base de árbores de crecimento rápido, 
piñeiros e eucaliptus princip~lmente, 
co critério de producir madeira; ante 
esta situación cabe preguntarse ¿Qué 
papel se lle asigna ás arbores de folla 
caduca, enriquecedoras do chan e en 
equihbrio co noso meio ambiente? 
Vexamos; 

Partindo do princípio de que as ár
bores próprias do país ( carballo, cer-

. quiño, castiñeiro , ... ) son case todas de 
moi má feitura e moitas delas moi ata
cadas de doenzas, encontrándose polo 
tanto o monte arbolado con estas es
pécies moi dexenerado din (A Nosa 
Terra núm. 176); "Portanto, a repo
voación dos montes galegos con es
pécies de fóra, parécenos necesária se 
ternos en canta o estado das árbores 
naturais e a necesidade de poñer a pro
ducir os nosos montes", con respecto 
ás caducifólias do país clise; (A Nosa 
Terra núm. 177) "... para poder em
pregalas cun rendimento aceitábel, ha
beria que comezar por unha longa la
boura de mellara xenética ... ". 

Tratase sempre, en definitiva, de 
xustificar a alternativa de repovoar 
con espécies foráneas, utilizando in
cluso afirmacións que só corresponden 
en parte á nosa realidade, pois se ben é 
certo que no noso meio hai árbores de 
folla caduca de má feitura e enfermos 
(o que tamén sucede por outro lado 
cos pinos e eucaliptus e que curiosa
mente non citan), tamen existen, e 
son a maioria, as árbores de f eitura 
normal e sanos, como podemos obser
var en ·numerosas zonas de Lugo e Ou-

~' 
,•1 rense pr~ncipalmente. Non rechazo, 

por suposto, a necesidade dunha me
llora xenética das cad ucif ólias, pero 
esta non debe ser . excusa para xustifi
car a falta de repovoacións con estas 
árbores, dado que na actualidade os 
viveiros suministran plantas con garan
tia suficiente para as plantacións. 

O papel que se lle asigna ás árbores 
en equilfb.rio co noso meio queda ex- , 

· · pli citado como sigue; -"Estas espécies 
dan· unha paisaxe de colorido cam
piante ao longo. do ano, que encaixa 
moi ben co clima galego e co carácter 
das suas xentes, ademais de participar 
dunha maneira importante no ·ciclo 
das substáncias nutrices coa cafda da8 
follas que se van desfacendo e incor
porán~ose ao ch~n ". , Posterformente 
din : " ... é neces~ria uñha polftica ·ae 
conser.vación e aínda de incremento, . 
dos espácios naturais autóctonos gale-

'. .. ' _gos. Nese 'caso hai que repovoar con 
!. ~ . . 
~· especies como os carballos,. os pladai-
;, ros, o.s biduei>:os, ... ".' -

'' - Aq uLteino.s ;:c:l'aro w:ftue :pretendek " 
;> ·que sexan Galiza cara o futuro; tJn in
.· mensa basca de árbo~es con piñeiros e 

·" eucaliptus fun...damentalrriente, e na 

medio unhas illiis, perfectamente d?/i
mitadas e consentidas de especies au
tóctonas, quizais para que non esque
zamos de como era "antigamente" a 
nosa nación. Esta alternativa récorda 
moito a polític·a actual do Goberno 
con respecto á contaminación e. degra
dación do meio ambiente·, consentín
doa por onde quer, pero iso si, limi
tando unhas Has. para ,.'parques natu
rais ", "Paraxes protexidos" ... etc, etc. 
e aínda por riba presentándose como 
defensor da natureza. 

Algo similar propúxose polos repre
sentantes dos Estados Unidmr no 
"Symposium Internacional" do 1915 
celebrado en Louriz-án, (xa citado no 
anterior artigo), a idea xiraba en tomo . 
a que se: deberia proporcionar á povoa
·ción · áreas silvestres de espardmento 
no meio repovoado con espé~ies de 
crecimento rápido, aí ternos p~lo tan
to o papel- dos . nosos b.osq~es aut9c
tónos. Camiño· trazado xa ·en Estados 
Unidos e en moitos Estados europeos·, 
en Galiza o camiño está iniciado ·da 
man d.os . monopólios madereirds e da 

· polftica gubenamental. · 
No artículo do "Colectivo .tiouri

- zán", nótase que:ia\&úá~'pgsttir~"JJesye:~ 
fora de Galiza, -Poí~ . ~ ,sua- ·an::Hi~. ··na · 

.. paisaxe ·con colg±icfo:- q.Ue~n.ca1ia'""se-: : 
· ·: gundo eles moi ben co clima ·gaiego e 

co carácter das · suas xentes, parece 
unha referénda a unha ·tribu rara e a 
p.onto de extinguirse; o chovinismo e 
paternalismo reflexado, corresponde 
máis que a un técnico fo.restal a uh an
tropólogo estudoso de sucesos extra
ños. 

Q_ papel que cumplirían as esclerófi~ 
las mediterrán~as seria o -. se_guinte: 

"Somos da kfea de que se üeberian 
. deixar entre as repovoacións de piñei
ros 'áreas de control do lume.'- que·· po
derian ser cerqueiro, enciño, sqbreira, 
e aínda c"°stiííeiros e nogueir~ no~ lu-

. g:ares ~mcle poidan viver". - . ·. · -!!>' ·· -

rriste é o papel a.Signado a estas.ár- , __ 
bores: servir uµic~mente par_a .~vitar 
que outros cheg~én 'ª filder .. E todo 
porque existe . nas espécies de creci
mento rápido unha alta produtividade, · 
que non deixa. de :ser un ·espelli~mo, 
pois neñgun <¿han galego decJicado an
tes a bosque de árbores de folla cadu
.ca, monte baixo con leguminosas, ·o_tÍ · .. 
prad.aria, -po~erá soster por ñioitos 
anos esta produtividadé ac,tual en ma
deir~, salvo -que · se vrua ªº abonado e. 

. total cultivo destas árbores)' o empro- . 
becimento do chan será un feito a ex- · 
cepción de -contados lugares; o agotá
mento dos nutrintes .no chan só pode 

. -devolverse por dous . camiños; --a:·plan
tación de espécies mellorántes e enri
quecedoras (árbores de folla caduc.a) 
ou ben o abonado químico que pre-

- tenderan implantar dentro de pouco 
nos piñeirais e eucaliptais galegas: 

o tnortt~ galego, cumpija e cumple 
funcións mol: diversas,' e ai. ma<feira1~~
tan ·só unha _delas, ~~- economía ~grária 
ten ~que estar divetsificada e non en 
proceso de monocultivo. Dµrante cen
tenares ou milleiros de anos no cami
ño "do .ecosistema clímax, representa- , 
do en Galiza polas fragas, onde ·predo
minan os cai'ballos e abundan castiñei
ros, bidueir~s-, ... 'etc. ·o chan enrique
ceuse en nutrintes, agora en tan só 
Ünhas deceas de anos pódense esquil
mar terras aptas para pradaria artif~-

cial, monte baixo aproveitábe( e '-até 
zonas con, posibilid~de de cultivo,_ pois 

· non esqu~zamos que ~ repovoacións 
forestais feítas deicá agor_a-~ · son tan 
irracionais que ocupan zonas como as 
sinaladas anteriÓrmente. 

. '· Non ·. pret~ndo ; tampouco afiqnar 
que os piiieiros e-eucaliptus teñen- que 
parrarse totalmente do·noso meio, da
do que podemos enéontrar ·algun lugar 
adecuado pára eles, tendo en ·con ta to
das ' as súas características~ "os areais, 
os montes imprópios para plantar ca
d ucif ólias, af ZOI)aS encharcadas que 
pretetidañ desecarse, ... etc, ~ pero sem
pre serán· lllgares reducidos e previa- . 
meñte estudados (non como se· fixo 
até agora,' primeirq plantalos, e des
pois xa veremos) para que os seus per-
xuícios non sexam maiores que os-be-

. neffcios que poidan traer, tanto a cur
to cqmQ a largo praz~. 

Con respect-o · aos. bidueiros clise 
· "Quizai~ sexa a árbore máis interesan
te' pode medrar >ben en terras frias e 
anegadas. ·onde a ·maioria das plantas 
arbóreas non poden-vivit'.'. -

Aqui ternos outra vez o papel de 
· "ghetto" para as nosas árbores; o bi
dueiro; non só tolera o fria e a hume
dade ou encharcamento, senón 'que ta
mén pode · viver en chans pouco desen
rolados (ranker) e pract'icamente· en 

·_ calisquer meio edáfico ('charrs~qe . tei'ra 
parda eutrófica,. gle.i,_ tu~ba, anmor ;. .. ) 

. e pode set restaurado, practicaniente 
sobre calquer chan e en calisquer pon

· ~º de Galiza (na actualidade~ encóntra
se~ desde o nivel do mar a máis "de 
1.000 m. de altitude). 

O bidueiro está·- considerado como 
un efi~az corrector e mellorador eta· te
r-ra, moi. favorábel para o' desenrolo e 

. o trófismo do chan, xenerando o-seu 
bosq'ue un piso .herbáceo aproveitábel 
:Para. ·pasto:,., fav_or.e<:!endo . .taméli·fa -pre-
i:\énci.a' de abelairas, s~.lgueiros' e outras 
cad ucifolias: Seria · imha · árbore moi 
a-propriada para plantar en c-hans pro
bes e poderia substituir aos piñeiros 
nesas zonas, a suá madeira con múlti
tiples usos, (e . un p:récio maior ·que o 
do pi.no) sirve pa·ra numerosas e va
i-iaCias .. funcións, causa que non pode
·mos dicerdo piñeiro e. eucali-ptu. _. 

~ definitiva, a plantación de espé
cies de crecimento rápido, ~onífer~ e 
eucaliptus, son un a~entado ao noso 
meio natural, e unha expoliación . do 
monte, aiffoil de xustificar, que beñe- · 

~ ftcia .un1c~mente 'aos "'mon·op.ólios. O 
~ m.onte",:s,ga1egl . nori\ debé nen tell' por 
qué · esta,r supeditado a intereses que 
non redundan no noso benefício ; nen 
exposta a dec~sións alleas que -nada· te- . 
ñen: que ver ~o povo galega nen pa_rtan 
da sua realidade. 

')·.:.a.,_ 

Ramón Varela Dlaz 
é secretario xeral de ADEGA 

(Asociación para a Defensa Ecolósica 
de Gal iza) . 
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. ''B~la; .a; g¿m~ ' ~ bote~" de f~~ne. Os-manife~tantes corren. Alguns·fanlles frente e chaman aos 'que 
se internan no inonte. <;aen os primeiros fe~idos alcanzados polas balas de goma, coa auga até os xi: ·· 
onllos. Aínda hai un frente de xóvenes e vicifi.os de Lema que tiran pedras contra os guárdias entrt.: 
insultos e ameazas. Un. mozo é sacado do tumulto entre catro, sangrando pQr unha fazula. Sen nen
gunha intención melodramática pode dicirse que a esc'ea é du~1 total pavor. VeUas e vellos ameazan 
co puño en alto aos guárdias. Os contendentes ensáfi.anse .. Os disparos de balas de goma non ceden, 
o fume ocupa leiras enteiras ... " · . 
Desta maneira descrebia "La Voz de Galicia", xornal nada sospeitoso, os sucesos ocurridos odia 8 -
de maio do 1977 na praia de Baldaio. · · 
Agora a guerra pode voltar. A empresa, que parecía esquecida xa da sua concesión ilegal da praia, · 
quere ocupala, empezando as obras. Os viciños, qll;e parecían adormeCidos, <liante <leste feito vól-

. tanse opoñer, "xa :que a praia é'nosa ". Os gu)írdías civís.-Yandan a impoñer respeto" e, como Hes 
. dixo ~nha -inuJler .á. que .ne. for_on prguntar pqlós sucesos o~curridos recen femen te, que só poden ser 
un prelúdio dó que se avici~a,: "'non haberá .t~ros, pero .se ·cadra sangue haz~a ". 

' ,¡}"':; ' ·o.:~ ~ ·¿..· .. ·~ '~~ .. ~,,,. _, {- l ~ ;. 

• 1 ~ Coello 

Os parroquianos baixar~n co_s tractores para labrar a area. Unha area e unha praia sua de smpre e que queren recu
perar. 

Ó luns día doce de setembro transfprmador e para gardar che como uns tolos. O · outro 
a case totalidade dos viciños · aparellos. · (pa a pouco máis matan a duas 
da parróqui~ de Lema baixa- Un qestes dias persoáronse · rapazas". · 
han cos seus traétores á praia . os viciños ,na praia ·e "invitáro-_ Hai viciños q.ue -teñen medo . 
de Baldaio, propriedade que nos ·a qut; se fos_en, xa .t:/ue ta- a que fagan calq.!:lera tolada co 

-~ veñen reclamando desde · hai mén son da zona". Outro dos coche · "xa que . par~ce que o 
tempo e que Hes foi roubada, dias foron e tiraron coa caseta · Dios deles é matar a alguén na , 
ocupándoa totalmente "como que estaban facendo. Como ao _ carretéra ". 
acto simbólico de que a praia seguinte - dia voltárana erguer, Olivá, µnha muller duns se-
é nasa e .de que.,a ria empe.ce baixaron outra vez~ as rirnlleres -_ senta anos que · se · disdnguiu 
duriha vez a funcionar , pero e obrigáronlies aos p.róprios sobremaneira ·-na déf~nsa . da 
explotada polos viciños ". obreiros a que fosen. eles mes- praia,_ at~~ ~hegar ~ ,arrebata:r;-

0 dia ante.rior, sete , guár- mos 'os que desfixesen a case- lle 0 mosquetón a un guárdia, 
andiveran .preguntando _ ta. . dinos que cando ve vir o coche 

parl;'Óquia sobre os suce~ Agora, dos oito obreiros ''apártome ben á esquerda e 
· sos ocur.rid.os dia·s antes, aínda que empezaron a traballar, só eolio unha pedra, porque se -

-~qqg_Q.s vfoiños afirman "que _só quedan tres. Hai rumores de . vexo que ven contra· min~ - róm-
. viñarrpára poñe,rnos medo, pe., ·, que . a estas tr.es ·persoas que .-' palle o.cristal e_as ventás" . 

. . ro que non pensen que _van [9- . aínda permanecen , na praia, ' 
gralo; se están ao ser.v z'i:iQ da lles of~receron oito millóns se 
empresa .conio estaban 'antes, ., a' émpresa empeza a traballar~ 

: enfrentarémono~ outra vez se Estas persoaS· soste-ñ:en xa 
. hai qu'e facelo ". ; ' . desd~ _hai te~po unhc;t actitu-

0~- suce~os- an~erior~s .á ocu- , de provoca ti.va para cos vici
.. pacion · ~i~bólica empez-aron ., .ños, polo que-;xa non ~ a pri-

-. candó 'oito obreiros se pers.o-. meirá vez .que Hes queren pe- , 
.· _naban - ~ja tras diana praia em~. _ gar na cántina. " · 
_·_, p~z'p.ndo . alg~.ms traballos , é Taméri, ·segund·o nos expli-

,có~struínd9 máis · tarde.' .m:1ha· caQ os ._ vic~ños . ''pasan para 
.caseta ·que ia 'servir' seica, para . , arriba . e 'para ' embaixo no ca-
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A PRAIA E NOSA 

''.A prai,a, é·-nosa e non irnos 
deixar que· a empresa no la rou
be, segu.iréinóla a defender' '. , 
din os -viciños, · unha·· ·e · outra 
'vez. Tamén afirman os viciños 
que _toda ·a párróquia _está en 
contra da empresa e que esta 
o que · qtrere· é ir _nieténdotie 
pouco a . poucn · "para .. ·ver .s~e 

irnos calando · - ~. ·cando · nos 

-, 

deamos canta, xa teñen toda 
a praia. Pero non irnos permi
tilo , se fai falta plantarémos
lles cara como xa o fix emos 
antes" 

Pero o que tampouco que
ren os viciños é que unha ria 
tan produtiva como era a de 
Baldaio estea totalmente arrui
nada. Agora os viciños pulan 
outra vez por facer unha aso
ciación de mariscadores na que 
estean todos os viciños e ex
plotar esta riqueza en benefí
cio de tod"s. Os anteriores es
tatutos que fixeron non foron 
legalizados polo Gobernador, 
polo que agora están a facer 
outros. 

O ROUBO DA PRAIA 

Baldaio, a praia e a marisma 
foi sempre libre e a explota
ción comunal. No ano 1856, a 
parróquia sostivo un pleito 
con Facenda, cuxo fallo, emi
tido pola Audiéncia Provincial 
de_ Ponte~edra, foi favorábel 

aos viciños. T amén os Fore 
tais, que tan pouco respeto t 
veron cos nosos montes com 
nais, respetaron Baldaio. 

Por orde do Ministério d 
Comércio do 16 de novembr 
do 1948, otórgase a "conc 
s1on administrativa" perm 
nente e en precário , a favo 

gase do 
nscurren 

rematru 
do 63, 1 

o ano! 

de don Xosé Canedo e do 
Manoel Jesto Barbeito, n 
praia areal , ensenada e xuri 
cal, para piscicultura e mo 
luscultura .. Dita concesió 
administrativa totalizaba 2 
097 .528 metros cuadrados 
aínda que na orde minist.~ 
rial non se especificase a su n. 

xaneiro 
cion efei 
ento fin 
até o 3J 

pezando 
lvidade e 
ira. Xa 

os desde' 

perfície. 
A concesión orixinária 

sa á sociedade "Baldayo S L' 
por unha orde ministerial d 
4 dé febreiro do 1954. N 
concesión citada dábase u 
prazo para a realización da 
obras que se vai prorrogand 
sucesivamente coa anuénci 
da adminisÚación. Asi, pro 

nunicar . 

racción e 
iu o gn 
a. A pa: 
daquelc 
a carta 
omandá 

As fotos da carga de Baldaio do 77 son xa história. Non está de máis traela ao noso s 



Coello 

; Fore gase do 54 ·ao 58. Logo 
peto t nscurren cmco anos mais 
s com rematarse ·as obras até xu

nces10 
iba 2 
drados 
oin ist~ 
! a su 

LUénci 
[, pro 

do 63, no que se amplia o 
zo un ano máis. 

No ano sesenta e cinco, vól
e conceder unha prórroga 
nano até que, por fin, o 20 
xaneiro do 66 a Adminis

cion efectua o gran recoñe
ento final das obras realiza
até o 31 do mes de xaneiro 
pezando asi unha mínima 
ividade da concesión maris
eira. Xa pasaran dezaoito 
os desde a primitiva canee
n. 

.i~ obras realizadas foron in
nunicar o mar coa marisma 

' ' ue causo u gran perxuício, 
a dedicarse máis adiante á 
~acción de area, o que cons
IU o gran negócio da em
a. A parróquia xa reaccio
daq uela unida, e entregou 
a. carta de protesta <liante 
omandáncia. · 

EMPEZA O GRAN NEGOCIO 

En marzo do 1970 publíca
se unha orde ministerial para 
revisar as concesións maris
q ueiras, sofrindo a otorgada 
a "Baldayo S.L." numerosas 
modificacións nas suas obras. 

O trinta de xuño do 75 a 
Dirección Xeral de Pesca co
munícalle á de Portos que o 
representante de "Baldayo 
S.L." tiña aceitado as condi
cións impostas, pero que non· 
as cumple nen recurre contra 
delas. 

E entón, no ano 71 cando 
se pode considerar que comeza 
unha segunda etapa en Baldaio 

Agora a causa xa non é tan 
primitiva, todo está máis in
dustrializado, fanse pistas, o 
tránsit;o dos camións é contí
nuo. Poñen a seis guárdias pri
vados e fi un encargado, uri tal 
Salinas. Os carteis de "Prohibi
d o el paso", "Prohibido maris
car", etC. rodean a zona, co-

s traela ªº noso semanário para lembrar de parte de quén está cada quen. 

O importante era facer acto de preséncia nas marismas de Baldaio,: chegar até ~las, permanecer. Se poidera ser para 
sempre .... 

mo árbores ameazantes. 

EMPEZA A GUERRA 

Nun princípio, os . repre
sentantes da empresa c.once
sionárias -actuaron cunha cer
ta toleráncia car.a os viciños 

.da parróquia de -Lema, até 
que por · meio _de··· vix!ant_es 
armados e da Guárdia:_ Civil, 
empezaron as proibícións ex
presás -de mariscar e as retira
das do carné de mariscar aos 
viciños. Moita desta xente vi
via do marisqueo e teñen que 
escoller entre a fame e o aven
turarse. 

Debido ás circunstáncias 
políticas daqueles anos, em
pezou unha longa e xorda loi
ta silenciada totalmente polos 
meios de comunicación. Os 
ánimos fóronse encarraxando, 
sobre todo ao ver os viciños 
que a eles non se. Hes permitia 
mariscar, que a ·empresa non 
facia as obras e que a all).eixa e 
o mexilón morrian a cotio, 
producíndose unha· gran catás
trofe na marisma. 

Durante estes anos son in
contábeis os altercados, as 
rmas con lesióris, as deten
cións, . multas, xulgamentos, 
declaraci:Ó:Ó.s . por f urto de 
ameixa, sofridas ·polos ·yiciños 
de Lema. · 

ternado durante 24 dias na re
sidéncia, e catro guárdias ta
mén contusionados fÓi o ba-
lance final. -

DA DESFEIT A ECOLOXICA 
.A ILEGALIDADE 

. ·1 

.. Os v.idJios . ollan con bá
-goas o g-ue-·foi Baldai9: · p~tos, 
-avés de tódas as clases ... agora . 

-. · as -crías marren . . Igual' pasa co 
"""'""' peixe. Tro~aron as correntes 
- . n-aturais e. agora. as augas ·chei-

- y ra-n rnal enchéndonse de ·;mos-
quitos. Alguns rapaces .fóronse 
hall.ar e chegaron cheos de 
ronchas. 

Todo isto na total ilegali-
dade. Primeiramente porque 

tación na vila de Carballo na non sé poden conceder tanta 
que participaron v.ários millei- · extensión, asi como a praia e 
ros de persoas, un encerro así · o-xuncal (Lei 59/1969). Un re-
como outras accións na praia. · traso de dezaoito anos nas 

Ese mesmo dia, o dia oito ohras atropellando numerosos 
de maio do 1977, data quepa- proxectos Jegais de trámite 
sou xa á história, celebrouse obrigatór.io, entre os que ·se 
no cimetério de Baldaio un ac- poden citar, as prórrogas ile-' 
to en memória de Marcelo Ro- gais . e inxustificadas, a inic_ia- · · 
dríguez que morreu despois de -- ción das obras sen prévio re- 1 

ser abrigado a camíñar 11 qui- plantexo, sen licéncia munici-
lómetros cargado cun -saco de · pal; non se cumplen as condi--0 

mexilóns ao lombo, até o· c-uar- , ·cións impostas pola Dirección 
tel da Guárdia Civil, onde per- General- de · Puertos, · e cando _ 
maneceu· totalmente- mallado" a (:!OÍlcesión foi feita para -Pis-
até o. dia seguinte. Marcelü" es- cicultura e Moluscultura, ·isto 
taba tuberculoso é daí a sua non foi máiS que unha tapadei-
morte. . ra para reali-zar un négócio me-

Logo do acto no cimetério, nos exposto-e máis rentábel: a 
UNHA PEQUEN A HISTORIA máis de mil persoas intentaron extracción e venda parir usos 
DA 'LOITA VICIÑAL . . a toma sÍmbólica e pacífica - industria-is de area cuxo valor 

Neste tempo ant.eri9.r.-.plan::...--dos ·terreas da concesión. Se- sobrepasou os trescentos mi-
texaron un .interdicto, que tentff números da Guárdia .Ci- llóns de pesetas. 

, perderon os vici~o~. O.s rumo- vil saíronhes ao paso. Tres vi- · Todo 'isto coa proibición ex-
- , res que ~prrian . por Lema, e. · ciñas e un ·abogado saíron -a · presa da Xefatura de Costas, 

que corren aínda, sori qµe mal · .. dialogar_ enarbolando' un ,pano da de Portas, etc. mentras os 
o podian gañar "xa que o se- branco en alto e . afirma~ndo viciños sen pode_,rse bañar, pes-
ñor abogado do Estaqo era o "que só queremos pisar·dur-a·n- · car e mariscar que ,é unha das 
asesqr xµddico da empresa". te cinco minutos os-terreas da- fon tes dos seus ingresos. · 

Coa c,_hegada- dunhas .certas concesión e marcharnos" .. Aín- Agora a empresa acomete e 
liberdadeá, os viciños qe Le_ma da faltaban cincuenta metros os viciños ' a bon seguro que 
~mpezaron a ,reivindicar publi- para ·chega11 aos terreas da co~- . non se deixarán venier, "por-
~amente os seus direitos rea-· : cesión e "xa empe~zou a gue- . que ternos a razon". 

·- -lizando tres marchas pacíficas rra". ·Quince" vicfüos1 .feridos, 
· .~' pola concesión, U:nha manifes- un vello de. 68 anos estivo in- . ALFONSO EYRE , 

Arqu i~_o 
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-ALFONSO ALVAREZ G'ANDARA 

·o .Partido Galeguista considera que riesta hora.difl'ctl e com
prometida de Galiza, na que · se debe encetar sen reservas nen 
escatimas unha xeira longamente arelada, todos os. homes 
e mulleres da .nosa Terra ternos a obriga de cumplir os manda- . 
tos que a história .nos siné!la e o porvir,nos demanda. 

lGántas veces no pasado de Galiza _.:.ai'nda no máis recen
te- púidose . repetir a dura e acusadora · frase proverbial , 

\' ~}somos galegas e non nos entendemos"? ll mas facer boas · 
unha vez máis estas palabras dramát

0

icas, orixinadas por unha 
tola matanza entre irmáns? 

., Nen é posibel que si·gamos ·empeñados no desaéórdo e¡ en 
troques de empregar as nosas armas na defens.a comun do que 
é· de· tode~, .tornemos a nos ferir e maltratar por causa tan ca
tiva como pode ser unha liorta de viciños. Se irnos malgastar 

' o n.oso estarzo e poñer en grave risco o p9rvir da Galícia autó
noma xa antes de ,que se encete a sua anc;laina, mellar seria . 
que non tivésemos loitado para abrir este portelo de luz que 
nos permite enxercer aterra prometida. · 

Galiza precisa con toda urxéncia fixar a sede administ~aüva 
na que se coordinnen, co mínima gasto de esforzo.e :de tempo. 
as angueiras e medidas de goberno· á par que, tamén coa 
meirande e.conom(a 'de horas e traballo, o cidadán galega, o 
povo, as institucións 'locais poidan facer chegar a esa sé as suas 
demandas, suxeréncias e axudas . . 

O Partido Galeguista quer unha-' Galiza centrada, non cen
tralizada. Centrada pota própria' e natural corrente político
social que, partindo das células parroquias, e muriicipais peri
féricas,chegue polo camiño máis doado e sinxelo ás i.nst~-· 
cias c;fo poder. Dito está con is:to que a sé do gqberno galega 
-Xunta, Consellarias, Parlamento- débense situar no ponto 
que xoegráficamente se centre na máis equilibrada quidistán
cia pos1bel coas células populares, cos homes e institucións . 
de todo o país. '. 

Para o Partido Galeguista está ben claro que ese ponto re
ceptor e transmisor, centro xeogfráfico, meta espiritual, sé 
histórica e cultural, cerne político de Galiza non é outro que 
Santiago de Compostela. Xeográficamente non s~ pode ata
par unha urbe de tan axeitada ubicación como Santiago, 
a 60 qms. de A Cor.uña,. 100 de Lugo, 11 O de Ourense, 57 de 
Pontevedra, 120 de o Férrol, 90 de Vig9. Santiago, unha ~ 
das primeiras cidades galegas pela sua ·povoaciÓn, é a única ~ 
que se centra a un promédio de hqra e méqia de camiño ceas ~ 
outras seis principais cidades de Galiza. Pero ai'nda hai máis: -x 

. . 

Ouiza·iS a prolongada Ditadura, .quizais os cativos usos "da . 
'civilidade e a difícil xeneralización . dos mesmos, están ~9 ! 

cerne da especial caracterización. que da política e do pol-í~ 
tico se adoita facer no áoso país. 

. liza~·ión patego~izada salva ps. casos particuiares que cadren , 
·reá[.mente f6r:a destás .liñ'as, m~is é inégábel que o grupo co- · 
mo_ ta·I existe. e que se pode' íntentar uriha· ·aproximación 

. epistemol'óxica. 

... Hai que dicer, pr!meiram-ent~; que un nÓ~ .abandona doa
·daí11énte unhª causa de -molto tempo, ou qüe non o fai .im
pt,memente, pésie a que. a· asunción deta fosé · superficial ou 
a(nda que tivese engadido o ·carácter de mecanismo com- , 
pensador de .í!'ltimos d.esequifíbrios, ou recuncho de pre
c~rias persoalidades, ·oú· escenário para monólogos ante as 
vangardas da história. . ' 

O activismo clandestino ' (no que estábamos todos os que. 
somos, .pero do que non- .eran ·todos os que e:stán), aturou · ,, 
con· evidente risco pe~s0a.1, ·me~mo ;no sentido da 'integrida
de física, unha .... presióñ:~~soballante~ e ~~<;>gadora, e estivo de
cote .. teducid'ci'aos túneis da ilegalidade ·e a·os- usos da dobre 

·" 'vlda, entrambilicado exercício entre o imperaÚvo éti~o é' a ... Che'gado ·.º ipt~~·.da saíqf!¡ ben PWq~ue o mecanismq e,le-
alleante cotidianeidade. Mais, contra do qué puidera paré·~ _ x·id.G> n_on serv.e xa,. pola pre_gujz.a q~~ surxe da comparé!CÍÓl'.1 
cer, coa democrácia e a emersión pública non mudaron to- coa vida "stár:idar", por mE!Qo, o:U porque u'n caiu da rburra e 
dos ·os inconvenientes e atrancos. Aí está, verbí gratía, a "ca- se cbn,venceu · ab fin .de qué nÚnc~· rie ensinará aos netos 
racterización pexorativa do _político que abranxe, sen dis~ unha foto dirix'indo-se ás multitudes nu:nha Praza do Obra-
tincións, a uns e outros e que, nuns éasos conscientemente e doii-o embandeirada de. azul, branca e roxo -e tod~s ~on 
neutros non, acreta como ideal un tempo onde tales fenó- ente.nda-se-nos ·befi, razófis ;' eompfensíbeis- chegadó es~ 
menos 'se reducían a actividade do "Movimento Na~ional". momento, dicem0s; un non· at-opa doadamente a congruén- .. 

· ,IV!ais hai, aínda, un fenómeno máls subti l que se dá nun 
ámbito noito máis restritivo polo número e escolleito pota 
calidade. Trata-se da distáncía que os ex-activistas, os ex
militantes, os "ex", en suma, definen entre a entidade á que 
estaban acollidos o seu ".ego" actual. Non cabe dúbida de 
que podian facer-se mil particularizacións e de que a xenera-
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· cia, e o acoug·o xa'iqoe logo, .. pois que ,_non son feito"automá-
ticos. Sempre fica ·- un re mol da etapa anterior que actua có~ 
mo referente moral profundo.·e -que. pode ser avivecido. E, o . 
sino da pequena byrguesia, condenada a repetir, en traballo
so paralelismo, o proceso de creba relixiosa dos anos mozos 
e o esforzo incríbel para s~ ceibar de todo aquilo que, ont~ 
e hoxe, nimprime carácter'~- 1 naudita tarefa; porque a per-

se SUll!·amos os 'habitantes destas cidades aos das aldeas e vi las 
comprendidas no médiO do exágono ,cos vértiC'es nás lóca
lida~es citadas, r~s~_lta que fi<?a dentro desta área o 80 por cen 
da pófoaeión . galega~ . Esta é a capital centrada, non· centralista 

: que ··q{lli~ .pr_ecisa: · · · · ' 

.' E -s~ buscamo_s_? cerne. cul~ural, 
1

científico, espirituai, artís
tico, hi·stórico e político da nosa Terra, ninguén póderá. negar 
que Gomp0stela~ .alcuñada .con toda xústi'cia· por un ilustre 
escri_tor "Corazón ae Europa", con moita maior ·razón é ".Cora-
zpn:de Galiza". , . , _ . · .. 

O metropolitanísmo espiritual de Santiago é cunha evidén
cia axiomática. Pero como metrópole política tamén ten 
contras.tados os seus. valiojos t(tulos, desde os tempos do 
Arcebispo Xelrrii'fei e do Rei Alfonso VII aos nasos dt'as'. 
Con Xelmi'rez · nacen o Arcebispado, a Escuadra española 
o pensamento rector dunha política de novo cuño; cos Rei; 
Católicos, a · Real . Audiéncia de Galiza, que durante séculos 
tivo o seu a.sento en Santiago; en Compostela xúntanse as 

·Cortes en que Carlos 1 escoitou, non sen pasmo, "cómo Galiza 
era reino por sí, diviso de Castilla"; as peregrinacións a Santia
go co1:wertfona en capital ecuménica do Occiden.te; a Univer
sidade compostelán formou a primeira forza de estudiantes 
o "B-atallón Literário", da que- sairían mandos ilustres n~ 
campaña contra Napoleón; a revolución de 1846, o banquete 
de Conxo, O Seminário de Estudos Galegos, son fitos que 
non se poden esquecer á hora de calibrar o pálpito redencio
nista galega; en Santiago o pensamento político e a acción ga
leguista tiveron a sua ágora máis aberta e brillante. 

Por outra banda, a monumentalidade de Santiago, a 
nobreza das suas vellas pedras tamén han contará hora en que 
Galiza · deba acoller ás embaixadas que doutras partes veñan 
dialogar connosco. tJnha· morada noble complace ao visitante 
e honra ao hóspede. 

O Partido Galeguista, sen escatimar méritos ás outras 
c_idades galegas -que cada unha os ten en diversa medida
fai un chamamento a todos os galegas para que depoñan senti
mentos parciais, que respeta, e ref.usen así unha nova confron
tación entre os filias dun mesmo povo. Que non se diga máis 
nunca · aquilo tan triste e noxento de que "Somos galegas e 
·non nos entendemos". 

O Partido Galeguista está certo de que podemos e debe
mos entendernos. 

(Alfonso Alvarez Gándara, Secretário Xeral do Partido Galeguista). 

cura de explicacións para o de~axuste ético leva a un novo 
tecido de compensación·s e consecuentemente á construc
ción dun mundo con tantas amarradeiras como o anterior e, 
por enr.iba, de non doada congruéncia. O empeño en manter 
~ distánc(a do pasado leva a, desde adoptar actitudes de fin
xido escepticismo, a cativas vinganzas con caracterizacións 
tóp'icas dos onte compañeiros sobre os que cai agora o "en
xeño" reaccionário dos chistes de "jaimito" con adobio 
neo-liberal. Ou a ,proxección das prórprias eivas con acusa
cións de mesianismo e intoierár.icia, porque .postas as causas 
nq ~eu sítio un non tolera que ninguén o poida nsalvar" e, 
en fin ~e cantas, xa o espello máxico se encarga d·e obxecti· 
var todas as n<?ites a própria valía .que oLitros desprezaron en · 
é:le_t_rimen.to, naturalmente, do P~ .ís. . _ . 

As vias de escap~ . .teñen aínda manifestacións máis ch.oca7 
. lle iras, e cai~se . nµn forzado hedonismo que abranxe desde a ·. 
vestimenta máis 9Ctual para curviliñas felicidacles , abdomi
n~is, até a ~exaltaCion . etílico-coral do fin de semaRa; e desde · 
-~ _ home.opatia m~nb'r do modesto porr~, .até a oomprensi<?n . 
cabal de ql.ie hai que viver a vida e comprender .aos x.óvenes, . 
aínda que · estes ·v'ehn pais onde os outros se. ven a si mes-
mos~cori;ló redivivds1 adolescentes . . :· ' " .,, '" 
::-· I _! ' 4 \_ r((' ; ~ ' ~ 

· , Onte- foron . "os .profesionais" e hdKé~ son os . !'es'::. Qué 
nos .fornecerá o p,orvir? Paciénci'a e 'nad~~de xenreir?/ 9 país' 
ensume-se, iso ·si, -péro de todo:_ isto.·b·~, rÍ terma me~tres· con: 
serve ... o humor . . ,. -
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· Cat~o dias~ do mércores catorce ao ·do~ütg<; d~i:aÓito, ~etvito~ ,pátia qúe~ -~rgalÍiz~ti>f.ifhtiiítt.;t .,;~;;Yiái~~stidndb~i~· : prllfc'tptas ·:aa~ · 

basca ET A-militar volte oc~par o centro de atención de todos os meios de comunicación social do quiridos na rebelión franquis
Estado. Foron sete atentados que representan un ~Jaro salto -cualitativo nas actividades dá organiza- . ta do 36 ". Non embargantes 
ción, aten.t~~os que foron d~sde a_· voadura do edificio c_entréll da Telefónica Española. en Madrid, ·-estes princz'pios, en polz'tica 
ao ametrallamento de cuarteis da Guardia Civil de distintas póvoacións bascas. --ñon hai riada tnamov(bel ... 

As reaccións foron ~s habituais. _ . · .:·; .!- :: - • • • _ Queremos dicer que se ben ho-
.. xe a co.nxuntura presenta' un 
" panora,ma claramente bélico 
.-. p0·r párte do Estado ópresor, 

· 1Jon é deséartábel~ nen moito 
menos, -que nun mañá próxi
mo; unha -- série. de áconteci

. mentós, princ_ipalme~te o es
forzó que, aportemos O$ : que 

·. anceiam_os ferventemente un 
réx.ime de democrácia e auto
goberno para Eu~kadi-Sul, 
faga modificar_ cualitativamen
te o proceso · e trastocar eses 
aires · --guerreiros en sons de 
acordos· polz'ticos. Neste senso 
cenviria 'qué desde o poder po
lz'ticó . e militar español .se re
flexionase fondamente sobre a· 

., traxectória de loita desenrola
da nos últimos cinco anos polo 
póm traballador basca e faga 
balance dos seus resultados. 
E~ éoncreto, ¿en qÚé ponto 
nos .atopamos tanto eles como 

A ofensiva dos "milis" co- civís, mentras á mesma hora coaccionada e hipote<;ªda polo o ·· movimento de · liberación 
mezaba o mércores catorce co era lanzada unha granada ·de emprego cotián ·e ma~ivo .d()s basca? _ ¿Até ónde- os condÚ- · 
asalto .ao cuartel que a Guardia tipo anti-carro contra a 541 instrumentos represiY.gs e mí-.. -éiu ~a. sua negativa a acc?_der ás 
Civil ten no bárrio donostiarra Comandáncia da GC eh Bil- litares .. .-". _ - reiv_indica~ióhs pol!'ticas . que 
de Intxaurrondo, acción arma- bao, aínda que ninguén res.ul- ' '[Js~alificatip.o~--- d.~ · -ocupa~ - ~ esixe ~,inmensa · maioria . da 
da na que por vez primeira a tou ·ferido. cióñ militar, guerra psic_olóxica .- . P?_voaczon basca? e, de ~quz en 
organización basca empregaba No mencer do sábado 17 ao e terrorismo de Estade· son ex- dzante, de· seguer na sua ce-
armamento médio e na que domingo 18, un comando asal- presións conceptuais que:defi-, -~~i~a, ¿.cara qué. calexó1: sen 
resultaba ferido un número taba a oficina central da Com- nen con ácerto a práctica_ poli-;.; saúfa, de efectos msospe_ttado! 
por efecto da metralla. Poste- pañía Telefónica Española, si- tica que se nos ven impoñendo -· ·pa~ 0 conxu~to do Estado Es-:-
riormente, e segundo contaba ta en Madrid, colocando', en sistemáticamente aos ·traballa-· · pan9Z.. nos · pretenden arras-
o xornal donostiarra "EGIN", distintas dependéncias do edi- dores bascas·· e -euxa :..rndts re,; . . 'trar?" . .. 

-· · · Finalmente · a · otganización 
armada basca remata , dicindo 
"frente a todo o exposto neste 

. comunicado, é.ntendemos. que 
só ·existe un cam_iño para avan
tar e conquistar os nosós direi

'tos e liberdades: -a loita, lo.ita . 
·que dadas f:ZS circunstárípias ac
tuais e ·o carácter belixerante 
do n.emigo, · só pode_ desenro
larse · :através da . movilización 
obreira e popular e a práctica 
armada . consecuente. _Está de-. 
mostrado que calquera das ter
ceiras ·vías que· oferece o refor
mismo nori pode levar ás aspi-

. rac~óns do pavo basca até ou
tro pontd que a cobardía, o 
entreguismo e a claudicación. 
A nasa -alternativa· non se ba
sea ·en procesos eleitoreiros ou 
interesados, · responde a . un 
programa de ruptura democrá
tica que unicamente é J?iábel 
coa loita e resisténcia civil e 
armada. o mo vimento de libe
ración nacional basca, demos
trou até o presente a sua von
tade de -resisténcia ou o que é 
o mesmo, á sua vontade de 
vencer. Así CO"!llO os sacrifz'cios 
nos costan e nos do en a todos, 
estamos finalmente' convenci
dos de que o reéaudár para 
Euskadf un marco nilnimo de 
normalizac,ión democrática e 
autogoberno que garantice a 
sua ·supervivéneia como pavo e 
a sua continuidade histórica, 
·ben valen este pr¿cio ". 

MUGARRA 

illM~ fun~p~~masoos ff~, lWq~~~~~~, an~~~u~~ay~d~~-.--~--~-~~--~---------------
viciños da localidade mentras que ocasionaron enormes da- - masacre·do Aben:( _Eguna •.. fil .. _:, -, 
a própria Guárdia . Civil des- nos, valorados nun primeiro ül' ptácti~á p-ótltica co~idndu- - .. 
mentía a notícia tiña lugar un momento en 1.000 millóns de se na única alternativa que s~ 
tiroteo entre membros do cor- pesetas. nos oferece desde Madrid para _ 
po policial uniformados e ou- Finalmente, e pouco antes solucionar o denominado pro-
tros de paisano, perto do ci- das doce da noite, tiña lugar blema basca ... Despois de pro-
metério de Polloe. un ataque armado contra o ducirse o aútogolpe do 23-F, 

A seguinte acción ficaba cuartel da Guárdia Civil en Ei- as - -nasas análi~_es -. anunciaban ,,-;, 
ubicada en Barcelona, 0 xoves bar con granadas .. de man .e ~r- , que .ps .poderesJáctic_os chegac.: ;. 
quince, e consistia no ataque mas automáticas, resultando rantf'tan lonxe con· ob·xecto de ,:-
realizado con lanzagranadas ferido, ªº repeler a agresión a forzar unha ofensiva das carac-
contra un microbus militar Guárdia Civil, y.n mozo ·que se terz'sticas que soportamos. Ta-
que transportaba aos seus .. des- ·atopaba na ·cc;»ciña do seudo·- · ~ inéi{ 'dpórttába:mos·_·, a·~"dubida .. 
tl·n-os a xefes of1'c1'alS· ' e subof1' micfüo. '· . " ' ,, :· ' :-sUJ'ri~ '({ria'tilrreza ~ t'ádica OÚ d- ·' 

, ~ i .._\· • ,.,, .. :· , , ......... 1- P:~'~"(""' 6 ,t,';~, . . . - .. 0' !" r ~-.,, ... • : , , _ 

ciais .do exército españo,l;·mon ·-,-a,;,u ,, ...... , .. ,_. , , tratexzca da operacwn e , 1~~. _ 

1 \,;U~UNic:_Ap~ DOS MILIS consecuéncias e riscos que en- · 
og'~artdo ' o- piroxectil acadar o ·· ' . ·0.·, venr. ~s - i&:; .• e ao te.in. pÓ'f'.ó J1 .. fancib'im .'P· ará pá. :.supervivénc. ia . seu destiño, rematando -a' sua - S-1 "(! - • - · ·· 

traxectória no número ' 17' da que reivindicaban o atentado' da . reforma: e" ái'nda da pró-
ru·~ ·donclííta s~upe_ rvia. ; fallido -coas g-ranadas contra o ' p'ria Coroa, o simple feito que 

autobus de oficiai$ do exército se tivera feito e, sobre todo, o 
- O sábado 17, os milis co- · español realizado en Barcelo- alcance sinala4o dt:sta nature-

. metian tres atentados en me- na, asumindo tamén a acción · ·za. Hoxe,_ senda realista, esta 
nos de 24 horas. As tres da armada contra o cuartel de In- . dúbida segue permanecendo 
noite e no bárrio da Madalena txaurrondo, ET A-militar· daba ·,, :·en nós af~dii que todds' os in-
de Iruña, o disparo dun lanza- 0 prazo dun mes aQ ~operno_ d{ciós fa1J prever:que os podé- '~ 
granadas alcanzou unha tan- español "para proceder áC? de- _· res. fáct~9pS. ·non están· dispos-. _ 
queta policial, . perforando a saloxo dos membr@s e-fdrrzílias ... ·. tos' a ced.it na süa actirud'} ~c- _ 
chapa· e estoupando no seu in- das fÓrzas represivas da Guar- tuai. " ~ ~·: ~ , · .. . , 
terior, ocasionando a marte did Civil, . Policia Armada . e. , Para .Er A ésta oposicj6n au~ . 
dundos· policias e feridas a ou- Carpo X eral de Policía acanto- . -toritária. ''obsérvase · nas . pre- ~ 
tros seis. nadas. en <;~arteis, casas-cuar~ -- sións -qué veñen adoptando a 

As nove e vintecinco da noi- t'eiS e comisarias de Euskµdi- niv~l polz'tico e de goberno 
te outra granada era disparada, Sul e a sua retirada definitiva · para organizar e s.entar no po-
esta v~z cun CETME contra a do:l ferritorio baS'co ". der ao novo partido de gran 
d?~ación da Guárdia 'Civil que .· As razón -d·este salto cuali- .dereita que frente· a ese esiia-
vix1aba a construción da casa tativo· serian para ET A o "ato- quizamento da · UCD saiba res- . 
cuartel de 'Algorta, Bizkaia, re- parnos ante unha coxuntura ponder ao novo rumbo polz'ti"." 
sultando feridos dous guárdias sócio-poli'tica fortemente co, reconducido no 23-F, e a_os 
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· ·. -paraguay, a ditádura ·ajaiS vélla .Ge-América Latina(~ UI) 

-O intperialisuio · americ~no 
·· : Ue~pois da 11 ? ·?erra ~undial, o imperÍalis~~ .americano s~stitueu ao. iÍlglés·. ·os no'rteamerican:Ós , . 

.. necesitaban _mate~~s pnmas, e para ele~ a política de seguridade naci?1:1af ib~~'-~~glda_~ ·co.ng:ll:~:tilas · 
por todos os me1os. Non solprende p01s que to~o canto ocurre en Ariléricá ~tatfoa sexa ·dirixido . 
desde os centros d~ poder de EE.UU. Neste contexto debe mirarse .a subida do aitadÓr Strc>'ssrier ·ab .
po~er ( 195~, partido Colorado) quen sen axuda dos norteamericanos, non teria chegado a conse~ 
guito, e, 1!101to menos a mantelo durante 28 a~os. Os:EE.UU .. necesitaban· uiiha zona tranquila en"· : 
Sudamenca, .e Pa~aguay, pola sua sitUáción ::xeográfica, pteserifa as:·mellores c'o:Ó:diéi6ns estratéxicas 
pat'a este ~n. Strossner ~umple á perfección o seu cometido de reprimir caÍquer -movimento pop~
~r. ~ste . ~ttador abt:eu amda máis as portas aos inversionistas estranxeiros ·espéculadores~' e das inul-
tfnac10na1S. . · · ::·t: · 

i Ho~e:' ) on : · e~t.t·~µ~e:iios :oá·~ · · · '"; ,= :. 

~onos do país mentras os pa- '"'·! ' -- -. b::· · · 
r~uaios teñen que emigrar " ;, . 

(na niedida en que isto aínda 
éi posibel) aos países vi~iños 
o .. 000.000 .de .emigrantes, nu,- ,; 
n,ha povoación qe 4.000.0QO) 
par~ I?.u~ca,r . t1aballo.· que lles 
P;ermita sobrevive~-. Esta_ polí
tica . de regalias ec~nómicas cos 
estranxeiros é "ª · que fai que . 
emigrantes de países : para n'ós 
e'.Xóticos, cqmo os x_aponeses, 
coreanos e outros, receban te- , ra poder sobre,viveren. ' Unha 
rras, liberación de impostos' . vez feitos , estes traballos; .os 
facilid_ades de ,créditos . etc.' . campesiñes son , expulsados 
me~tras un . milló~ . ~e "pai-a: · . por no.n poder· .pagarlle · ao es
guatos apódrece nas ~'villas . tado o que. )les deben, .pois 
miserias" de Bós Aires Sao ." os précios .que .. re~iben -polas 
Paulo e Montevideu. , ' · · eolleitas· son -· moi baixos, xa 

Por outra banda 500.000 que a comercialización está en 
brasileiros povoan a franxa p~- mans de poucas empresas; case 
raguaia lindante ·ca Brasil ao todas estranxeiras .. Os campe-

! d 
. p , ' siños son expulsados e os esta

ongo . o· no arana, e os pa-
raguaios que vivian ali pasaron d.o véndelle as terras a ·empre- · 
a ser os seus peóns, ou ·tiveron. sas estranxeiras sen indemnizar 
que emigrar. · ao labrego palas mellaras fei~ 

Por· suposto que . todas estas tas .nelas. . 
empresas, a _ maioria multina- Estas terras sen ·dono· .cum-
cionais, enVian as suas ganán- plian unha función política 
cias ao exterior libres de im- ini'portante pois servian de des-
postos. compresor ás· presións feitas 

. . . Strossner, . amais do record , .Pc;>l<?s cámpes~ñqs. O go.berrio 
de levar 28' anos no poder; po·- "dábaltes" ·estas . térras ·,oride 
de gabarse ·doutro record; os "podia,n .. empezar unha no.va 
labregos paraguaios nunca vivi-· vid<t:'. . Desde mediados dos 
ron en condicións. tan miserá- anos- seterita, estas 'terra8 sén 
beis como babeo o seu gober- dono xa case ·non existen, e 
no. · c~do . as protestas aumentan 

nón queda máis .·que a brutal 
A TRANS,FORMACION represión. . 
~º s~s~oR AGRARIO · A MODERNIZAcroN.- . 

O sector agrárip paraguaio · Outro ·dos factores que xo-
está a sufrir unha .transforma-. gan un papel importante no · 
'ción no, modo de produció_n cámbio .do modo de produ-
que cámbia as formas de, orga- ción na· agricultura é ·· a moder-
nización sociais e técnicas exis- nizacion. Esta dáse de xeifo 
tentes até hoxe. O modo de moi desigual pois atlngue uni-
producion precapitalista expe- camente a. certas efapas do 
rimenta un cámbio radical até proceso prodUctivo .(ás veces, á 
chegar ·a modo ·de produción cólleita, ou á almacenaxe sola-
capitalista. mente) e tampouco abrangue 

Compre aqui subliñar tres tod_os os produtos, polo que se 
factores: · dá 'sol~mente na.s zonas nas ca- · 
A FRONTEIRA AGRICOLA.- les se plantan ,determinados . 

A traxédia do . campesino cultivos. . . 
paraguaio nón se reduce. a ser A modernización supón 
explotádo, marxinado . e: ob~i~ · pois '; 
gado a viver na miséria, .senón . -Diferéncias rexióriais . que 
que amais é utilizado para ga- levan a unha . organización so-· 
ñar terras é selva; é o que se cial da_ p:r:odución distinta en 
denomina a extensión da fron- cada zol).a. 
teira agrícola. Pór meio do es- - Diferéncias aínda dentro 
tado, os carrípesiños rJceben da in'esma zona, xa que algun 

. terras na selva. Estes rozan a. labrego especializouse na pro-
selva, fan a terra cultivábel e dución de cultivos para a ex-
os t.raballos de i?fr~~strutura portación e outros ao non po-
prec1sos. Nos pnme_m!~ anos der contar cos meios necesá-
receben axudas cred1tic1as pa- rios· non conseguiron 0 nivel 
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de protltición·· necesar10 e 
"q uedafon atrasacfos ". 
~rfouse 'tmh·a ~an .deman

da de temporeiros, ·o que levou 
. a novas relacións de traballo 
no- campo. Esta · demanda de 
man de obra dufa -mentras as 
novas . explotacións agrícolas 
están e'n formación; a medida 
en que se van consolidando ad
quiren novas máquinas e libe
ran forza de trabalfo: Estes la~' 
-bregos ··vari parar · ·éomo peóns 
na ·co:nstrudón, con ·saldos de · 
miséria · pois a · demanda de · 
man de· obrá é moito menor 
que a oferta. . 
AS EMPRESAS DE CAPITAL 
.ESfRANXEIRO .-

~f,,, · incorporáción de capital 
· e~tranxe"tro na agricultura pre
. s10na aff pequeno produtor até 

_Ievaló á miséria; · · 
· :--Para comprar fertilizantes· . , . ' ' 

maqumat1as etc. pasa a depen-
der . cada vez máis das empresas 
de capital estranxeiro, qmr son 
as que controlan o mercado. 

-;-~ara vender os seus produ
tos . dependen tamén cada vez 
máis dun mercado concentra
do nas mans duns poucos com
pradores que son os· que con-
trolan os précios.. · . · 

Estas sc>n . as causas para ·que 
o pequeno agri~ultor que tra
ballaba en _}?ase a unha econo
mia de . subsiténcia, vendendo 
os· excedentes, cem~ce agóra a 

.. facer · eultiyos ··extensivos coa 
:esl!eranza 4e ~dispar ao _.fin da 
coJleit_ij. 4iu.~ Jnti9~ ..;e~ol'.lóini:- . 
cos que · lle permitan atender as 
demandas de mercado. Isto lé
·vao sempre a. un endebeda
menfo que aQ cabo de·- vários 
ci~los prod.utivos comprometé 
seriamente a sua capacidade de 
reprodució'n.- -., ·' ~- ·· . - · 

~ As· cotrsec~é-ndas son o de~ ' · " 
sarraigo; a prol~tari?ación · a . , . ' ' 
m1ser1a e· a perda ·da,súa identi-. 
dáde cultural. ~ 

_ 'A PANIZO 
· DO "GR~P:O DE TRABALLO 

F'ARAGUAIO". 

., ~. -

'- .. ¡ 

Q _, rietnigo ~entro 
' 1 

. · .Mentras os ataques dkixidos pola administración Reag 
Co t 

, . d' . . an 
. ~ ra o reximen san 1msta 'non ofereceron a mínima credi-

: bilidade. ~te o, mundo, unhas declaración~ do até agora tido 
_ como dmx,e_nte do · Freot~, . Edén Pastora, poden facerlle a 
. go?erno nica~a~üe~se. n:Iáis d~no ·que toda a campaña levad~ 
. adiante polo tmpenalisn1~ desde. O triunfo contra O · ditad 
S~moza. P~ecisamente, o perigo ven de que tales declar~~ 
c10ns producense._desde ~ent~o do próprio sistema, da parte 
~?n ho~e que vma considerandose "dentro" da liña sancÍi
msta pésie ao seu abandono do país hai dez meses. 

E certo que as ·reaccións de Pastora non revelan precisa
mente ~11 h~~e equilibrado; taQto no abandono do seu car
go de vicemimstro de Defensa como a sua ruptura total coa 
Xunta. de ?ob~rn~, de Manágua, semellan máis produto de 
repentmas ms~rrac10ns que de conclusións políticas medita
das.; p~r? o que· ~ incnestionábel é a sua entrega á loita revo
l~cionana_ ~o longo. dos vinte anos nos ·que permaneceu nas 
f~~s .sand101s~~s, lottando· sempre en primeira fila, e mesmo 
dmxmdo acc10ns tan audaces como a que lle fixo coñecido 

- en,,tod~ o mundo, cando no 1979, como "Comandante Ce
r~ .. encabezou o comando e mantivo secuestrados un bon 
numero de persoeiros somocistas, tras un espectacular asalto 
ao c?ngreso.,Aqu~la vitória dos guerrilleiros marcou en certa 
~edida o pnncíp10 do fin dos Somoza e da sua sanguiñenta 
ditadura. O cargo que despois da victoria da revolución me
receu na primeira xunta de goberno, como viceministro de 
Defensa obedece sen dúbida ao seu valor e dos seus méritos 
cas_trenses na guerrilla, que a unha liña ideolóxica clara e de
firuda. 

. Pe~~ daquela ninguén dubidaba da sua sinceridade revolu
c~onana, e me~mo agora cando as sua xenreira contra os an
ttgos compañerros lle leva a dicer "ou me matan ou os tum
bo", ??de que~ar s~mp~e a ~úbida, o "quen sabe" que co
mo dicia a~ pnncfpio fru moito máis dano na imaxe dun go
ber~o considerado case como modélico para a posíbel revo
l~c10n en Centroamérica, que toda a campaña propagandís
tica plagada de infúndios, médias verdades e contradicións 
lanzada por Estados Unido~. A diferéncia desta, Edén Pasto
~ª repr~senta a un home honrado, mesmo que politica e 
~deol~xi~ament~ non sexa unha lumieira, e ten ademais un 
mdubidabel cansma popular que fai que calquera acción em· 
P!~ndida. p~r el poida chegar a calar nunha parte da povoa
c10n, qmza1s entre aqueles que seguiron con devoción as 
suas fazañas na loita antisomocista. . 

As ~c_u~cións co~tra os nove comandantes que hoxe diri
x~n Nicaragua son .b~n sinxelas, sen grande fondura politica. 
Dicer que . os sandmistas ocupan agora palácios e Mercedes 
~os somoctstas, ao mellor pode ser facilmente rebatíbel poli· 
ticamente, pero pola sua mesma sinxeleza chegan máis fon
do que certos razonamentos para moitas mentalidades. A 
acusación de que xa atentaron contra a sua vida "cando as· 
miñas obxeci?ns resultaron insoportábeis" pode ou non.ser 
certa, pero · mtroduce un elemento· dramático moi con
veniente , na_ história, nesta .história que si resulta unha nova 
campaña imperialista articulada por Estados U nidos, demos
~ra. que os cerebros organizadores aprenderon moito nos 
ult~mos t~mp_o~. De~rás de Edé~ Pastora, do home que aban
do~?u Nicaragua porque quena seguir loitando "pola revo- · 
l~c~on. centroamericana" ten que haber alguén; alguén que · 
fma11cie e manteña as suas actividades e que lle dea respaldo 
ás suas ameazas de-acabar coa xunta sandinista, e. probabel
mente, d~da a sua cortedade ideolóxica, o Comandante Cero 
non ~x~ un vendido'. senó~ que crea 110 que está a facer. 

Pero . nos q?e segmron a sua traxectória, cáseque como a 
dun novo Che sempre pode quedar a dúbida inquedante do 
"quén sabe?". . · · 
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A voltas coa ."Vuelta" 
Cando estas liñas saian aos quioscos, a "serpe multicor", como 
lle chaman topicamente aos corredores participantes nas voltas 
ciclistas, xa terán abandonado a nación galega. 
Atrás quedarán bastantes actos folclóricos, o recordo entre al
guns espectadores privilexiados, e uns gastos por parte das cor
poracións municipais, aínda sen aclarar totalmente e para moi
tos inxustificados. Todo se fai pola promoción d.a .vila 01.i cidade. 
Promoción que nón vai chegar na medida desexada ·máis quepa
ra aqueles que xa non a necesitan, como Santiago. Polo demais 
prímanse como sempre uns ·grandes espectáculos deportivos 
con cartos que tiñan que ir parar ao deporte. 

Cando a "Vuelta a España" 
aínda contaba con moitos 
afeizoádos e seguidores. Cando 
aínda aqueles que non eran 
afeizoados ao ciclismo, nun
ca pasaba por Galiza. Alguén 
se cadra pensaba que non éra
mos merecentes de ver o es
pectáculo dos corredores, ou 
que os informadores estranxei
ros non debian de comprobar 
como a "Democrácia O rgáni
ca" e "Boom españ-ol" "arre
glaba" as carreteras galegas. 
O certo é que agora, coa "vol
ta" totalmente devaluada é 
cando podemos ver este depor
te espectáculo. 

Cando podemos ver e paga
lo, que é do que se trata. E pa
galo todos, que aqui non é co- · 
mo nos estádios que só pagan 
os que queren ir contemplar 
dito . espectáculo. Neste caso 
somos os contribuíntes os que 
facemo·s posibel que este es- . 
pectáculo sexa realidade, gós
tenos ou non, poidamos velo 
ou teñamos que traballar. Grá
cias a que o alcalde de Santia
go se. lle ocurriu <litar un ban
do declarando festivas duas 
horas pola tar.de para que a 
xente poidese ir presenciar a 
contra-relóxio, alguns maIS 
poderán presenciar ese espec
t?culo polas. ruas composte
las. Mañá a outro ocúrreselle 
declaq1r festivo porque :ven 
Manolo · Escobar ou Julio 

·Iglesias o~ o Real Madrid· de, 
baloncesto. Dá o mesmo. · .. 

A PUBLICIDADE, 
A AUTENTICA RAIÑA 

E cando se fala tamén de 
"etapas raíñas" e outras cou
sas polo estilo, hai que deixar 
ben claro que quen reina e 
manda aquí son as casas co
merciais. Sen elas hoxe non 
existirian conÍpeticións deste 
estilo nen teria maneira de ser 
calquera montaxe desta índole 

Os patrocinadores, como en 
tantas outras facetas só invir
ten se lles é rentábel economi
camente e isto non sucede se 
os meios informativos, sobre 
todo a TV, non Hes dan unha 
cobertura adecuada. 

Como isto. non sucedeu, "A 
V olta" baixou moitos enteiros 
no seu nivel de cotización, sen
do . hoxe os equipos estranxei- . 
ros que participan dun~a me
diania que fai que os afeizoa-

, dos perdan bo~ parte do inb~
rés, todo isto por má_is que di
gan que a "vuelta é feita para 
españoles e qµe por iso non ve- . 
ñen grandes ases e se fi,xo este 
recorrido". 

A verdad(! é que as casas co
merciais _ estranxeiras ao non · 
·conectar directamente co Eu- . 
rov1sión, xa que non o fai tam
pou~o . TVE,_ non. Hes . ten ne_n
gun i_nterés a participación. , , 

.A.Si tamén o interés se ve 
minguado para a9 ue.las cida
des ou vilas patrocinadoras 
que pagan milleiros e milleiros 
de pesetas para ser · cabeceira 
de etapa para asi lograr que a 
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sua imaxe se promoCione po
lo ·mundo. Pero a-qui 'én · Ga
liza, parece que chegóÜ .ag'ora . 
prurito _da pótenc·¡a.cioii ·. do. 
turismo, como se xá n~n ti~ . 
.vésemos basta.nte · xente que -
emporcase 'o seu . entorno, 
polo que, . is · axuntamentbs .-~A .. : lib~er·a· e' ·.1·:o'.n 
pagan xene.rosamente, _cos nÓ-
sos ~artos, por vér a sua 'iinax·e 
en TVE. Isó si, -tamén se pro- · 

mociona o Alcalde · de turno d. ª· depen_dén_cia d.eportiva -·-_~,. 
para · que vexan .en Madrid se 
a sua imaxe pode dar ben elei
toralmente. 

EN GALIZA 
E CON GALEGOS 

•A "yuelta" en Galiza conta.; 
rá, contou xa, cunha ~tapa 
prólogo en.Santiago de contr(.l
relóxio individual, para: o dia. 
seguinte seguir até ·corúña e 
pola tarde . dese mesmo dia 
até Lugo, p9la ~acional-VI, 
non vaia . sér que as carreteras 
Hes parezan moi más. 

O dia 22, os ci~listas terán 
que pedalear de Lugo a Gijón, 
na etapa roáis longa_ da 'carrei
ra e por unhás carreteras que 
poden ~ dar moi ben a imaxé 
do que _aquj existe a nivel de 
comunicación, c.unhas p_ara.Xes 
cheas de beleza pero -qu~ tanto 
cicli~tas com0- acompañantes 
non van poder contemplar xa 
que teñen moitq con "tornar 
que non se atravese únha cur
va", como <licia unha .amiga 
miña, ~a de edade. . 

Por outra baqfl.~ _ haf que_ j 
resaltar que polo .m,enos este 
ano- os ' afeizoado& galegas . te~ 
ñen a ocasión de animar a 
compatriotas seus; Teix.eira e .. 
Pino. .. · 
· Hai que dicer <leste últi
mo corredor que, segundo os 
entendidos na matéria, ten 
bastantes posibilidades de fa
cer un gran papel !1q ronda ci
clista. Os seus resultados ante
riores asi o atestíguan. 

~ !; . 

f:UCf-iE.IRO 

. -· -HQ,~e, a estrutura deportiva a nivel mundial é típicamente 
capitalista, da que non se salvan nen os países socialistas, co-· 
m·o. Cuba, URSS, ·RQmania ou Bulgária, que ID.anexan áÍnda. 
hoxe ·a contradición deportiva que teñen xa ásumida nou
tros c~pos. 

Os países capitalistas teñeq unha maquinária estruturada 
' que responde aos·intereses e á estrutura da manipulación da 
actividade deportiva através dos famosos récords, das famo
s·as compeféncias intemacionais e da indústria do. deporte. 
Os países socialistas, que nun princíipio non se integraron 

. .. nas competicións intemacionais, pero que logo se \riron obrf
gados, Ílé>li- desenrolaron· unha te~noloxia que lles petmitise · 
-cQnstruir pistas au pértigas, por poñer un · exemplÓ. todo, 
porqQe se ,ven .obrigados por unha estriitu~a intemacion~, 

· · criada polos~ capitalisfas para facer· ganáncia a cónta do de- " -
porte, -por exemplo-, o ~comité Olímpfoo- Internaciémál. ·Son 
estas super.estruturas as que impoñen ·os seus artículos e a 
sua tecnoloxia industrial. Estes países teñen tamén un extra
ordinário sistema de competéncia deportiva onde enchen os 
estádios e moven as -masas e, aínda que non reviste unha ca-· ,. 
racterística de comercialización como a qrie teñen os países 
industrializados capitalistas, de toda.s ~.s. maneiras ve~s~ in
fluenciados por este en9rme desenrolo Jla comer_cialización 
do depoi;t~ CQ_l) -OUtra,_~érie .~J.e caracter(s,t~c_as peté:>' ,que_,g%Clen 
dicer .que e.s_g_ap~ ta~éfl un poucp ·ao .PrQ.prio ·dep'orie ~n si. 

Hai o~tra sérié" de países· que lograr~·n·-;~mpe~ a estrutura 
de nfanipúlaciótre ·articularón un sistema de depo~tes .de ma- .: 
sas através dunha actividade deportiva qiasiva un pouco mo
dificada da tradicional. · 

Pero estes países ¿on contan no ámbito internadonal de
portivo se do que se ·trata é ,de conseguir títulos, records ou 
campeoriato.s; ' 

Non necesitan. tampouco mostrar o gran nivel deportivo 
.dos seus atletas como o fan os países ditatoriais, o_s capi~aJis
tas. ou os ~?cialistas, ..: g~e fan do deporte .unha"'mane~:f ~~ · 
comront~cton entre. rextmes, onde ne .dan aos res~ltados oe-

. portivos, .. cat~gori;;t de escaparate de -b'enestar da .. sociedade 
que ne le~ _ vive. · ., .. -e: .6 

A Suécia, Uirnµn.~{c_a,,ou ~N.o~uega no~'lfos fai falta dem'os
trar nada ~n rela<;íón co -alto nivel de · vida acadado polos 
seos )labitantes? polo que tampouco lle dan moita imporián
cia ás marcas ou-records. -

Doutra banda; tamén está qué o deporte se-convirte moi
tas .das veces, ' tanto en países capitalistas como .socialista&, 
nunha saída ·profesional para as persoas, aínda que ne.stes ., 
últimos ·países -sexa por un curt<;> esp~io . .de t~mpo. e -se:p 
apartarse da sociedade; polo que está potenciado ao·máximo 
a competitividade~ 

Nestes países altamente 1ndustriali$dos e cu~a· políti
ca socialdemócrata, o nivel económicocfai que-a busca desta 
saída laboral nQn teñ.a maneira de ser;· producíndose ade
mais unha refaxadón entre os cidadáns.que van máis a bus
·car o cultivo e o manfu)lento do'seu corpo que a competir 
<contra del oÜ contra doutro's. ¡... 

· O deporte convírtese asi nunha práctica de masas que · · 
disfrutan pola práctica· en si, e non por conseguir óutras 
· compensacións adicionais. 

O socialismo teria que .aprender preferentemente a isto, 
agora ·ben, na lota id~olóxica, manipulada polos meios de 
cqmtmicación occi~_entais, necesitan records e resultados. 
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LUGO 

Xan Carbal la 

¡Atención señores! ¡Moi importante! ¡Atención! Publicamos a' 
foto pará que tomen as medidas oportunas, xa que este paxari
ño tan inofensivo vai ser a plaga que nos vai atacar este verán. 
Van ver como acertamos mellor do que o fai "o mentireiro do 
tempo". 
As mas vanse infestar deste paxariño que subirá e baixará, como 
se fose un ''yo-yo", -outra das invasións de anos anteriores-. 
Pero ademais de subir e baixar, de facer vós rasantes, de elevar
se e baixar en picado por diante dos narices dun, este paxariño 
moverá_, sacará _as aliñas _como se dunha "Maria Xeus" sen acor
deón se tratase. 
Tamén nos seus vós nos vai deleitar cun pio, pio, pio ... que se 
meterá polos ouvidos. Até hai quen está pensando se algun en 
vez de copio, pio, nos deleitará coa canción dos "pajariños". 
O . mal pode ser incurábel, realmente, en canto non .chegue ou
tra vez o frio. A única maneira de combater, en parte, este mal, 
é por un tapón nos ouvidos. Polo demáis, paciéncia. 

)(an Carballa 

Non sei .por qué,.se para'· ~.~ p.orta a vehder ~~da, q~e de~'trü van 
cegos de números, cübatas,. horas morías e_ carto~, se~ ~o~tar : 
con iso da avaricia, ·que tamén vai ben. Pouca co,npeténcta fan 
os probes cando hai "monis" polo médio. 

· s 
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(Crónica-crítica dun concurso na ·. Coruña) ; 

Irnos ~atlar. o rock á pra1a do povo 
. . 

O pasado dia sete de abril-;-os xornais coruñeses daban a fausta nova: '~La permánent~ Municipal aprobó 
la celebración del festival rock" .. Por sete avotos a favor e u,n único voto~en contra (Cé.sar_ Pintos), A Coruña terá o 

Festival Rot:k que se mere.ce -meses atrás, cando a badocada do Féstival é.elta ~oincidin'do co Ano Santo, o 
Mundial e a visita do Papa, as eminéncias locais enchian·a .boca coa frase: "La Coruña tendrá, al fin, el Festival 

de Música Celta que se ·merece". Supoño que podé> realizar a· parfrasse convertie11te sen ferir os tenros -
sentimentos dé tanto munícipe preocupado por cultura ciudadán-: Cáseque simultan~amente, fóntés nón o~iciais 

e xeralmente ben informadas desmentiron a celebración dun .Festival de .Canción Española presentado por 

unha actuaci~n dese tipo. Pero, 
carro mil entradas as vende _"El 
Seijal" cadá fin de semana, só_ 
co · seu p_úblico habitu.al, nun rá
dio de dez e:iuilómetms. · · 

"unha última afirmación: "Es ::
, ] o que· hay y no es ·mucho. Tam- . 

. Laurém Castigo, quen remataria o acto cantandó "A Virxe de Guadálupe" en francés~ - · ' · -:··':p<tco -las éircunstancias han ay'u
dadp. El rock .h<!- ·tenido muchos · 

- cfe.rractoiés e·n Galiciat y -no solo 
manda de actuacións, por qué se 
ten que subvencionar o rock?. Se 
o rock é tan popu~ar na nosa xu
ventude como afirma o Sr_ Váz
quez Pozo,. debera existir unha 
demanda sufisiente para manter 
economicamente a unha série de 
grupos de rock locais. Se o rock 
non é tan popular como para iso, 
e non existe semellante deman-

foi fortemente ·popular na Coru
ña. 

. ON WITH THE -SHOW, 
GOOD HEALTH TO YOU 

Hoxe mesmo, Jeo en La Voz · 
.de Galicia. a irjformadón que 
Santiago Roiner.0 publica sobré 

úqu~ Francó'; director da ·sección 
musi_cat'de El País. · 

O d{a. 18 de febi.eiró publica~ 
ba a . separata" de "Cultura" efe . 
V Óz de Galici~ unha páxina en
teira de Damián A. Villal_aí n;. na 
xermánia . xá. citada· e ritulado 

. l-0s-. padres a·e-famil-i~. éura:s tri-
dentinos o peque·ños comercian
tes ha.n fotmado parte .de la -nun- · 
.ca formada -"Asociación ·Ánti-. 
·Redc. . Gallega" (Aarg! ! ~) ·: sino· 
que ~también -.cierta pro.gresía: ha 
participado en el juego.': Eu non 
son pai d_e .família, nen sequera 
fon capaz d.e engadir-_aó meu ga-

Ao dia seguinte, o concellal 
delegado de Cultura, Sr. Váz
quez Pozo convocaba unha roda 
de prensa para. explicar as pecu
liaridades do festival-concurso 
de rock. "Se trata de promocio
nar y facilitar el acceso de músi
cos aficionados que, por preca
riedad de medios, están margina
dos en cuanto a sus actuaciones 
y oportunidades, y por ello el 
concurso tiene por objeto dar a 
conocer a esos músicos gallegos 
que actuarán en condiciones óp
timas". "El presupuesto de todo 
el concurso es de 1.800.000 pts. 
de las cuales serán 800.000 para 
grupos invitados -"Nacha Pop", 
"Mamá" e "Alaska y los Pega
moides"-; 300.000 para insta
laciones de luz y sonido; 
325 .000 en premios, y el resto 
para promoción, · publicidad y 
posible edición de disco. La en
trada será totalmente gratuíta". 
Segue explicando que o xurado 
compoñerase por cinco persoas, 
entre elas os críticos de "Radio 
3" e "EL País" --f osé Manuel 
Costa, destacado loitador na cau
sa da metódica e perseverante 
destrución do idioma castelán e · 
un <los entusiastas promotores 
do máis burdo dos irracionalis
rnos : "No has ido a buscar nove
dades, has acudido para escuc!iar 
de nuevo ese ritmo como de 
martillo pilón, esa entrada de 
guitarra que corta el aire, ese ba
jo que se te clava en el estómago, 
que te castiga tanto como esas 
luces que, dirigidas hacia tí, te 
ciegan y te alegrarán". (El País, 
1-abril-1982)-. Remata "mos
trando su satisfacción de que por 
fin el concurso vea la luz ya que 
es un complemento del progra
ma de Cultura en el Gampo musi
cal, y además aglutina a la juven
tud, un sector desatendido y des
vinculado". 

. da, o principal argumento do Sr. 
o "Festival de Rock Ciudad de . 
Sada". Reda,.ctado- na· xerinania · 
tí pica destas teportaxes, UJl Ion-' 
xano di:alecto .do castelán, i·nfor- -
ma de que conseguiton xuntar·· a · 
abrumadora q¡ntidad'e de -tres· 
mil adi<.."tos (1) e de que "El.rock 
gallego _ alcanzé fa mayorfa-. de 
edad". Un inciso, ·descoñeio se o· 
rock galego é un xeito de rock 
no que se sustitue a guitárr:a eléc
trica pela gútá eléctrica ou _:fonó: · 
meno semellante,· ou mais. ben a 

"Rock en ·Galicia". Nese artigo · -
afirma que : "El_moineñto actual 
con la efervescencia '. y · é;xito co~ 

. mercial dé . un rock no cantádo 

tiño na miña--cartilla ·-da: Seguri
dade ·:soeiaL Meno"s aínda · son, 

Lémbrolle ao Sr. Vázquez Po-
zo que tamén existen en Galiza 
moitos rapaces, músicos profe
sionais e non af eizoados, que 
tentaron fundar unha orquestiña 
de . baile e, como non son coñeci
dos e non poideron aínda mercar 
bons instrumentos, "están margi
nados en cuanto a sus actuacio
nes y oportunidades". O· Axun
tamento coruñés non convocou - . · 
nel)g.un concurso ao respecto. 
Dirame o Sr. Vázquez Pozo, e 
con .razón, que nese eido da mú-

. si ca · de baile, existen uns xeitos 
de promoción moi im:portan_tes 
que son as verbenas; os grupos 
de baile conseguirán contrate.s 
en relación coa ·sua calidade xa 
que .exist.e unha grande demanda. 
popular. Ignoro se o Sr. Vázquez 

- Pozo pensa como eses papanatas 
que admiran a "Orquestra Plat'e
rías" ·porque "-sai na··i~k" e des
precian ·aos "Sat~lites" .porque 
"·son horteras"; n~n importa ao 
caso que nos leva. Se o anterior é 
certo, .·e as orquestriñas de baile 
non pereisan de promoció'n por
que son populares e existe de-
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Vázquez Pozo é falso. En calque
ra dos dous casos asistimos a un 
intento políticQ de promoción 
dun xeito de . música comercial 
coincide exactamente cos intere
ses económicos das grandes mul
tinacionais, correspóndese con 
modelos sócio-cul~rais anglosa
xóns e, ao ter como principal 
soporte o fonograma e como 
meio social a discoteca, agrede . 
os intereses reais da soci.edade 
musical galega. Todos pretende
mos que para que Galiza sexa 
tal, teremos de internacionalizar 
a sua cultura. Uns entendemos 
que iso implica que en Galiza co
ñezamos a tradición cultural eu
ropea e en Europa coñezan a no
sa cultura, através de publica
cións científicas en igualdade de 
condicións de seriedade e rigor. 

Outros, como o Sr. Vázquez Po
zo parecen entender que iso im
plica que nas prazas das nosas vi
las, os mozos, vestidos con 
"blue-jeans", calzados con zapa
tillas deportivas e mascando chi
cle, bailen os ritmos rock de mo
da lanzados pola Decca, CBS, 
RCA, Atlantic e demais multina
cionais. Isto, supoñendo que na 
sua vila 'teñan praza ou parque. E 
ao mellor, o que percisan os no
sos rapaces son parques, xardins, 
e espácíos. abertos que lles dean 

· unha altern~tiva aos _garitos non 
que se tefíen ·de refuxiar. 

Sr. Váiquez Poio, se de ~eras 
quere ·facer Cultura galega, déi
x~se de -demagóxias pre-eleitorais 
e recu_pere o Teatro Rosalia de 
Castro, · qe propriedade mm:üci- · 
pal e histór~co Teatro de Úp,era, -
e dese xeito ~ terá un Auditório 
Muni.cípal: qmbrolle que con 

1.800.000· pts . . pódese montar -. 
"In~s e .Bian.~a" ou. ~·cantuxa'' e 
·grabalo e~~ Video, o qu~ permiti
ría difundir-a -noSa. autén_tica his
tó:ria e cultura musical en Galiza. 
E.,vostede sabe . -quizais non o 
saibá xa que'".\ rnnca se J!lOlestou 
en estl!-r xunto dos seu,s concida
dáns .na ópera.:... ·que existe .. unha 
fortísima demanda de. entradas 
pára ese espectáculo e que, des
de hai · douscentos quince anos 

a galeguidáde ·provén dunh; au.ra 
parapsíquica; éu tiña entendido 
que as cara_cterísticas 'di linguaxe 
musical proveiíen da própria sin:. 
·taxe -musical e . non de factores 
aleatórios. O rock, no mellor dos 
casos, seria · unh·a linguaxe inter
nacional que non·admite califica
tivos de lugar. 

Tamén nos informa S~ntiago 
Romero de que "Se perfilan ya 
tres grupos con la suficiente ~a
lidad y novedad para afrontar el 
salto, al gran festival veraniego. 
de "La Coruña, catalogado como 
uno de los más impórtantes que 
se celebran· para· amateurs en el 

. país, con la présencia ya _asegura:
da de invitados musicale.s y críti
cos de primera línea". E normal 
que o Sr, Romero insista na visi
ta _dos insignes "críticos" xa que 
a-:-eles débeselle a existéncia, en 
grande parte, do ro·ck madrileño; 
isto non é esl:raño se botamos 
conta que moitos deles compaü= 
bilizaron pu co~mpatibilizan . o 
traballo nas casas. discográficas 

- co traballo co.mo clise-jockey nas 
emisoras. de F.M. e. coas colab.o-

.-racións na prensa diária e e.spe.,. 
cializada . . Solpréndeií}e _qµe al
guén crea aínda. qllé ;.;ªº ~~ñor 
Cost~ o ·prestíxio lle veña doÜ.tra 
cousa que de colábor:ar ·' nos 

· meios no~ que · colabora, s(}_ben · 
ninguén en.tende as razóns pola,s· 
que colabpra neses meios, nin- . 

. guén que. non coñe~era ao Sr. 
éosta nos tempos nos que pere
grinaba .pelas . eqüsoras e diários 
madrileños supJicando cubrir as 
informacións que deixaran va
cante·s os ~itulares. A concesión
do Prémio da Crí t.íca Discográfi
ca na edición de i 980, ignoro se 
teria relación coa preséncia co
mo pr.esidente do xurad0 de. En-

en . inglés,. hecho por grupos de · · 
. aquí que '.eri algunos casos no tie~ 
· ríen nada· que .en0.diar.'a- sus ·más 
dest~cados ··'~o leg_~s . angfo·sa,j 6~es, 
parece :q_ue está pro-pic:!ando · e~· 
Galicia una_s jnqui~tudes que, és- · 
peremos, tengan -prontá ·realiza
ción". Cada vez entend·o menos . 
a c~u~, se os grup~s sq~. ~o rné- ._. _ 

- llor do me~l~r, O' público, :nume
rosísim<? xa qué é "toda l{j~veri- . 
ºtud"' non pide oiitra cousa e os 
meios de informac!ón lk d<;!dican 

. un es.pácio irmplísimo~ por .qllé ~.-; 
diaños o rock percisá de súbven- . 
eións e protecdon1smós t~Íes?. · ' 

Afirma Villalaí n : ~~ Bas~a -con 
recorrer . lo.s Qares. y pl¡lbs cl_~ 

-.. nuest-ras ciudades qu€ gozan del 
favor .del público más joven,_para 
darse cuenta de que ~o · que allí se 
escucha es rock y que, si es en 
directo, el local está más lleno 
que de costufü.bre". Aínda que 
·temo certo tipo- de lo.ca.is xa.que 
teño o penoso costume de es- . 
coitar ·música cqs ouvidos e non 
coa barriga", fixen a fiaxe que me · 
r.elata Villalaín. ·certámeríte, , es
coitei neses locais unha· música 
coinCidinte coa programada co
munmente por Aplauso e polos 
"40 PrincipaJes"; entr.e ela, º~ 
rock, pero tamén música-disco, 

· produtes para teddy-boy~ e cou
sas semellantes. Ao · mellor nori 
seleccionei ben os locais e teria 
que dirixirme a aqueles . nos que , 
alternan os que ostenta a titulati
dade de "toda la juventud" e 
non misturarme coa nujerosísi
ma parte de· rapaces que · onde 
van. é ás discotecas .tipo "Chás-

. _ ton" ou ·a -sáas de .festa tipo "El 
Seijal" ,. nas que: o rock oc~pai 

. cura . tridenti:no nen ·dos, outros·, 
· se ben quix~ra l~mbrar .que .ea:n-, 
'.do eu facia o bachelerato, aló 
polo 1968, o · úni~o sítió rto .~ qu~._ · 
.se. escoitaba_!l. ·guitarrás eléctri
cas e _ rjtm_os~ rockeros eñ vivo era 
nas igrexa~ d i.úante a misa. Tam
po uco son · pequ<mo_ c0metcia'i:1~. 
te,~ p-ero e~totJ moi orgull0so de 
qiie ··a·· rn.Íña ~ família f.~ "villana" 

- -Ck_ sécu~os e pasaro.n .de -ser .arte-
- sáns a. ser pequenos· cóinefcian-

tes. Tampouco -:- pert:.enzo - ao 
, "Mester ·de:: Progresia." nen ' son 
" '"Progresista Nm:r Nul]leráii0". 

Nen .. Sequera son détractór-' do . 
·rock "in estricto sensu~ ', o que 
pasa ~ que non me ·gesta que me 
tomen· por parvo e .do · -inesmo 
xeito que non · lle vexo a gtácia 
á moda de levar o trax~ arrugado 
- de calquer xeito uso pouco o 
traxe"-, pois non creo os dislates 
que me ·e~umeran sobre o rock
c<;>mo-forma-cultural-de-la-jqven-
tud-gailega. 

Logo de facer "un poco · de 
sociología, · aonsistente en afir
~ar que o desencanto político, 
lógo de pasar polos misticismos, 
ceh:ism'os e outras herba:s ínalá
beis, recaba]} no roek como tá
boa de salvación, remata triun
falmente: "Los todavía insufi
ciente1), pero constantes, ·brotes 
de un rock moderno; pueden-es
tar poniéndonos sobre · aviso del 
surgimiento de propuestas . esté
ticas novedosas, acordes con . los · 
azarosos tiémpos -AUe corren'". " 
Manda trucc!> ; agora, cando até ·~ 
os priricipais defensores da cau- · 
sa do . rock nos anos sesenta, em
pezan a .. se decatar«{ue ·o merca- -

· unha pequena parte do prctgra
ma. · Invito a facer un inquétitq 
de asistép.cia aos diversos . tipos 

· · do ~riter.i::ou a ~-··posibi1i<láde de 
ev~luciq]:i~ Cando.' o's compoñen-

~. ·· · t:e$' de . ~U~iali · Heep, de.eraran a 
~A -NQSA. TERRA q1;1e a especu
la,~ión. é incompatíbel coas esi
xi:rü:iis' do meio da ·música rock, 
ven o sociólogo conspícuo a ten- · 
tar de- convencernos que a revo- -
lución estética virá da man do 
rock, cando até "Al_aska y los Pe
gamoid€s" saben que 1'Sin dine-

· de locais e comparar os resulta
dos, Certamente, cando Gay 8 . 
Co. trae a Galiza un espe<:táculo 
do ·tipo Oriah Heep ou The Ra
mones, vende carro ou cinco mil 
.entradas para un pabellón de de
portes . . Para i~o, ten que facc;:r 
publicidade en toda Galiza, . As
turias e León e calquer automo
vilista coñece as peregrinaci!rns 
que se celebran cada vez que hai 

ro ya no hay rock-an-roll. iQue 
palo , : iqué palo!, iqué pa,_lo!, 
iqué palot". · 

XOAN fyl. CARREIRA 

\. 
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XOAOUIN AGULLA P. 

Como rateiios que espolian a casa da vida, d~spistamos a tó-d9los . 
presentes e fum·os fuxidos. As voces 'eran .unhas e os pensares outros, 
camiño do areéiro-: · - · 1,r ·< 

A •friaxe da noite. de marzal lev~banos á terra', nós qu.e andabamos . 
en órbjra- celeste. Ser namorados ··é galfoupar en .gampas .diferentes, 
unha. alba de soños, outra ocra de ·feitos·; Pescudabamos cadanseu unha 

· parola comenzo· ·de ·conversa, . unha· 1 salp~llada ·de . voz . sonora par~ 
'acocha-los .pensamengos amotina;dos, de,animais ·:n cíos. 

·~ . . . • . ' ~ .... t ; ,; \ ·.. .... ' • '. ,._ 

dun carballo e de noite. Cravámo-los den~~~. : ~aíro~~ '6.s-- ;bicos 
nos ollos, dando ~ombo~ P.?la . cara, ro~daban ·as -~emas --:do '-córaió''~ ' 

· as f ázulas.· .. · ~t _,.. 

- , E ·os perv'ersos Deuses, sempres cheos de ciúmes _:ill ~fe ~~tigo 
. chip:iparon -sóbre _-n6s · a: ch.u~ia, un cairo terrible, unha· ving3:. Mái; , 

aquela · ~oite neri éles cala.r?an os nosos desexos, -~amoro posesivo, 
ttmrura canívale. · · 

A lúa era islámica, a med10 cainiñó · antre un deserto de chucha-
. .:.~--,._ m~lá~. ~ . :ti.ñó.'if fifce vel~élaº e 'primo~Ósa'. -'se~tiilios; pµ~é~o-los anoiás . 

. embaixo, mantada de recío e salitre est:iba ºa' area. . . . .·. . 

Saímos a correr en busca do coche, deixado ·1onxe. Estabamos 
pingando', -" a piques de cait ·como unha sopa de pan na . cunea do 
leite, encortados,. os cabelos en catacolb. Adentro tornou :á ruxi
doira, de novo abozados de ' ainor. Todo o traxecto foi polos sile;n- 1 
cios, estendidos; só o repenique . d .~ .. chuyja _r\OS yidro~, o_ runrun do 
motor. Pra hós ·'sosláios, . treceitos de bubela, hastra cheg~r ·~ c~sa : 

':. Aho'iaba a ·fi1uller, frente por frent~ ·solo$, zigú~zag-Ú.eaba o ·home 
.~-'<:0mo·'-u~ ·bimbfo sulaga'do .. nun rego, ·nervo.sc( t: .mól. s"<>mos todos 
·, p9silá~hnes_ no limiá[ do sex_o ·p9is,qú~cst:u só~ e puro;·t9tal recantó, 

.ubre.plena,·.. • · . · · . . ,,. ~, , 
,· ... ;Andarrd,o· 9 .teII_1po _ x~ _pouco· inipor:t.an os termos empregadQs, lé,.. . 

. vaos ,~ ·o aIT,e ·cales papaventos de c~lo'res , · ~hiadoras,_ embaucadoras 
· fraS<;s .as do amotfo, . que na,' distancia pérden ·ec.ólália., n0n así as sen

.. ·, sa:c,ións vividas,. éon · . ~quéle . ritmo, . lafexo_s . que ·· ma4Uaban. Denan
tes ''qué a v~rba' foi o· sentif, a ~uda érp.oción, tan expresiva, inicio 

inquedos, con formigas. ·. ' 

· Aquel tempo de espera foi gólgota, agarda pola lei, tardanza. ·T~
. do acto que non nos X\,mtaba tifia _presa, queríaos murar, Áseo.,. 
tira-la roupa, alcender unha: candela, estimulada a . sombra da 
chamada na parede. · · _ · . 

Deixou cair, cal un outono a falda da súa árbore. Desbrochou a 
blusa h1ia:, e a tea de arán que as cingue deixou os seos á penumbre~ 
As abas da estatura babeaban algo nas ancas. O amor mira fermosos 
tódolos corpos, únecos, Branca mu.ller baixad_a da montaña deica 
min, mar mourecido. d~ húrrta,nidade. : -· · · · "'' · 

· - ·· . E-scomenzatnos a' andar póla praiaº _cada quen ágardaba polo Guilaban os dedo.s da terra polo hosco do ceo. Parábase o brazo a 
retoma-la forma. Face-lo amor é prepararse para ser cego, para ende
xamáis trafuca-los quereres, e se un tizón os cega, aquel que non 
sabe.lego recrea-las noites é un zopo. 

outra; Este· ·é un Mundo · de ·cobardes·: O bu·scó eléctrico ía e vifia, 
. idéllti~as mensax~s, -- como un paxa.i-o '_de pau a . pau nunha gaiola, 
,Por f.in as n'la.r:is xú.ntáronse . a· modo de escalada, subían os dec.l9s, 
,.pesquisábanse, . aquefa.s :. qbe ós ·ollos eran g~andes e sulcadas, 

. -~· 6 apalpalas seméllaban ágoa· tépeda, mo! niñá., s·oabe. Acariñán- · 
<loas eran- mácias, ·introducían a uh corpo acoled9r, Fincamos 

. · quedos, pegados ~ Ún Ó OUtfo-, como vofooretaS C?-mufla.das na ponla 

Duas cereixas, bicos do peito da color intensa da peonia sobre 
da neve superficie luar. Pelexan as sombras na parede inmóvil. 
A dorna do río, abalándose, Era aquela . fermosa e primeira amela 
de eros. Lémbrote noite cando estou só, cego . 

'' As véces pasan estas cousas- e sen saber 
pórqu( nen'~cóinó, quiz~is non hai porqués. 

' néÍi" c9mos; "as cousa'S pasan; sinxelamente, , 
é un º día espertamos saoendó que o virus 

' está -d·enfró. de lnÓs, silehcioso, tr~baHando 
vfoiros~ polos r-que o tempo esbara, es-coita e 
fica ·detido nanientras nós seguimos a falar 
comá. sempre, a repetir_'1os acenos qu~}lOS 
1deron--µ1H:iome-, urtha'lfat i.ána1' a se~rapza ,·· 
de que estamos aquí, nill'gures, sentad.a na . ·, 
cadeira ao pe· da chamine~ porque fóra -,hai _ 

borraxeira e a Ientura :.a:morea mofo.\ nas .. 
ximturas dos 'homes e - d~s · pedras que van 
· flcando soias na·s rúas neboeritas deste mes 
de xandro e deste día, desacougada eu, 
aqui , polos berros do"iileu filio BreiXQ 

atolecido ªº descobrir un ceó' sen estrelas e 
sen principiños cos que .poder xogar: mor~ 

tos, mortos, están todos mortos, resoan, na 
miña _testa as súas verbas misturadas con 
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feitos, pei'soas, cousas, un hule-hule por ri- ' . nai, estranxeiro dúas veces na tlía terra, sí, _que todo e nada se trabucan nas pedras 
ha .do tempo ou por babeo, en calquera .ca- . Brebc9 Holstein, mañ~n sairá o soi e pola sonolentas desta cidade donda, tépeda e, 
~o no tempo intemporal que ·é o tempo fu-' noite verás as estrelas chiscar os olios bu- - ·po)o mesmo, cruel, anaco.da pel do mundo · 
xido para sempre ou, ·millor ainda, mlagac(o llangue!ras /as cousas virán ·ªº xeito para que percorremos xuntos polos atallos da 
nas· augas. bretemosas e fondas. qu~. ,01,sileii-,. -~ ~: .. .- . ..ti,:. esql)encido dun hoxe moi fonxa:no· ·que nosa -pel, eu ~ máis ti, que tiñas µome de la· 
zo atinguía cando a rúa ficaba anoltecida· e": · se;á t;e~ .de novo na lembram:a dos anos d~ . goa e querías ser poeta. e querías se home; 
o latexar .. dos meus. pasos. parecíarii~e· a única'. · ñeneza _ca~do che chegue o temp~ de revi~ - · ¡niñas donas, meus_ señores, esta é á hesto· 
c~:is.a vi~a .rio.múndo, o latexat ·dos me~s 1

rar: .o piaxin tt;ntand,o aprehcar~ que s'ei ~ú.,' r~ ... , de qu~n, de _qu~, cál;he.storia,, verb~s 
.paso~ e as badalada~ dó relóx_~o -~a. Quinta- ~ste i~tre ou c~lquera :o~Jro~ unha~ viÚ:di~~"'.. _, ., -~~fiñadas a. c~~ón do Jume, pn fat'? ,de .vo· 

·;~~~ ~nd_e re~aµba ~ - m~u ·j>el~l!-gtinaxe c~il; _ ., de· .agon~n~e e ric~z enqüed~!J.~da .nas .rúas , .1 • ·cajs e conSOJ)antes a..J:~otar unha ,baileretada 
-·to ti ~~n existí~s 'porque eu non te coñe.,. . -~ de Saqt~go e 'de Estocqlmo .Qnde teu ,pf,li :YJ', pqlos recunchos da miña: , testa, denantes ~ 
cía .e Br~_ix9 non era ta~ siq!Íera ._un pensa- _. so,ñou .. ~n _soño medievl\l e~ ba~~o.oc:> _o9.foi._ _. , q~e a máquina do .r,rogreso p~ña orde.-no 
mento, .un . .desexo tan : siquera ~de Brebco',. .soñ~d9 .. laQ..:ial 'e loiro· c9ifua un ·cume cuber- .1, -.eapel~ xa q.u,e n.outra par.~e poucp ~-el1 , -1~ : 
calado agora diante da fiestra a ollar o ceo ; · · to, .de sol:.e ,ne~e~ e no· soño dunJfoJll.e soña- ,._.:; ·: f~fer a probe, . ba~~1ne fa~ co·~ ·; estar ~:t . 
valdeiro de estrelas, ·coa· punta do nariz es- do .que ·soñaba.xurdimos nó·s, neno;e·muller ,,,..,,., fP..Jilª sempre, na ~es.~ ha;b1tac1

10P pobo , ' 
magada ·no cristal refre¡xando a incredíbel · sen patria, µn piquiño de néboa mañanceira~. -~; . ,..., pqro ru; que ti _ e .niá;is ~u,._ Br~i.f.º! alev,~mos r 

cara de vell~ que est~ intr~ · adiviiio nel, .. e pom;o máis, un. nome, -unha faciána, un -. : ,- ~P,n degoro, c~da ~':1n. ño. ~e.p, _l.eno, ca..~~ - ~? · 
Breixo Holstein, qué magoa, ser Breixo e ser así c9µ10 ~oi nosos pra poder ter· ami- . n? seu, choio, p.ero e ,fon~e, n~ esrr~la~, ti, 

ser Holstein, estranxeiro, estranxeiro pola - - ,gos nas estrelas _e cainiñar . ás duas· da ma- . ; e~, quen sabe onde. 
língua- do pa~, estranxeiro pola lírtgua --da ñán ·polas rúas.de Santiago a deprender qúe M:ª XOSE SOUTO SANCHEZ 
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~ Viéente· Risco :: ·· 
no , nacionalismo 
ga/ego. ,. 

{d~ Justo G. Beramendij 

Edicións do Cerne. Santiag, 1981 

O pasado ano, o cha'madó Dia 
das Letras Galegas foi dedicado, 
infelizmente~ ao escritor ouren
sán Vicente Risco. E con este 
motivo dous libros lle foron de
dicados á sua figura, un de Car
los Casares editado por Galaxia 

· e outro este do que irnos fa~ar un 
pouco, da autoría de J u·sto G. 
Beramendi, Vicente Risco no na
cionalismo galego. Compre sa
lientar, de primeiras, que Risco 
é o escritor galego contemporá
neo ao que máis libros e artícu
los se lle levan dedicados desde o 
seu pasamento. Está o de Ramón 
Lttgrís, cuxo limiat, de Ramón 
Piñeiro, levanto u costras no seu 
dia. Hai o excelente artículo de 
Beiras publicado no número 20 
de Grial, e hai estes dous libros 
que dixemos enriba, así como es
rudos parciais sobre a sua obra li
terana e etnográfica e sobre a 
sua actuación política, Sobre es
ta última é que trata este libro 
de BeramendL 

Beramendi divide o seu traba
llo en duas partes : "Das orixes á 
afirmación plena" e "Escisión
un.idade-escisión ", que son as di
visións que fai el do nacionalis
mo galego. E dicer, unha primei
ra parte que vai do provincialis
mo de Faraldo, pasando por 
Murguía e Brañas, ás Irmandades . 
da Fala, cuxa teorización nacio
nalista ven dada por Risco no 
seu famoso folleto. Beramendi 
fai un importante traballo de cla
rificación das bases teóricas de 
Murguía e Brañas -que serán 
pilares de Risco- e chámalle á 
sua teoría nacionalismo orgáni
co-historicista. Logo fala dos 
grupos provincia.listas e rexiona
listas até chegar á fundación das 
Irmandades da Fala e o paso do 
rexionalismo ao nacionalismo 
(compre non esquecer que na 
primeira edición do folleto de A. 
Villar Ponte "Nuestra afirma
ción regional", na portada, pu
ña: "Nacionalismo gallego": é di
cer, comezábanse a clarexar as 
ideas). Fundadas as Irmandades, 
dedica a estas dous apartados 
fundamentais e até o de agora 
p~oneiros : a) "Implantación so-

,. cial das irmandades'·', e roáis -e 
sobre todo- b) "Composición 
sócia;l e. profesional destas". Fala 
tamén dos esporádicos encontros · 
entre · os ·pi6neiros do nacionalis- .,. 
mo e. máis alguns líderes obrei-
·ros · · 

~'. · · ~: .t_fm_én 'importan~~ -:Pº~ ... 
su·a iñterpt~tacióri- · o · capúhfo 
en. g~~ ... fala do ' gi:upo ourcrisán, ' 
sob.re todo o intento de. explica
ción ' de· por qué;· chégaron estes . 

''h~md .. :ao gáleguis-mo, a~ nacio-
.. nálisin©'galégo. Haiun pó11;tó;· nO. 

·que_ sé¡ refieré' ~"IÚstcVq~e fotl·á · 
· que ·poida· pÚecer peiegrin.a a te- -

i . sc ;- e~tou· dacordo con ela, trátase 
do esnobismo éio'ourcnsán. E di
cer, · moita pose de Ris~o non é 
máis que iso, pos~, csnobisqio; e 

isto está, penso ... e.u, ·abondosa:
merite· documeqtado .no. libr.o de 
Casares e - claro- na obra de 
Risco (1). E ven .a integración de 
Risco -e do grupo pur:ensán
nas Irman,dEL~~~ (2) . . E as ·Su as 
relacións cos demais grupos e Ir
mandad~~' sobre todo coa d;i Co
ruña~. Coñ~dda ~-.a tese d~ que 
Risco fai dar .unha viraxe ao na
cionalismo galegó para que .este · 
non participe . en. política, eñ
fi:éntase coa lrmandade da .Coru
ña encabezada por Peña Novo 
-e, o que non se di moitasyeces, 
coa axuda de Viqueira~ e racha 
a unidade do nacionalismo, cu
xa$ forzas eran cativas. Péro ~ v:i
raxe non é cultura.lista· -nen é
como pode semellar logo de ler 
a interpretación de Beramendi, 
"pura", é dicer, preservar ao 
nacionalismo da contaminación 
política española, caciquil e co-, 
rrupta; non, Risco sinte repug
náncia cara o republiéanismo dos 
coruñeses e por iso el chega a se 
presentar ás eleicións a diputado 
provincial promovidas por Primo 
de Rivera, os coruñeses, como 
ben di Beramendi; non caen no 
erro, o seu olfato democrático 
impídellos, pero non por iso se 
deban en Risco, e os outros in
tentan lanzar cabos para acadar a · 
unida.de rota. Unidade que se 
acada mercede á actuación da 
Dictadura, que lles impón unha 
loita meramente cultural, xa que 
Primo de Rivera quería reducir 
os nacionalismos a pu.ro folcio-re"o 

Logo da caídá do Dictador, -é 
cando Risco se conv.itte (sic) en -· 

:,;""' 

político. E deste tempo o seu 
El problema político de Galicia~ 
Beramendi esmiuza o pensamen- . 
to de Risco neste libro e - ·sobre· -
todo- en Mitteleuropa. Estráña
se do cámbio ( cándo e cómo 
acontece?) ideolóxico que separa 
a estes dous libros nun espácio 
de tempo máis ben curto. Ex
plícanos a actuación dos nacio
nalistas frente ás eleicións a cor- -
tes constituíntes e o nacímento 
do Partido Galeguista. E a derro
ta do 34, cando, seguindo a Ris
co, preséntanse en solitário ás 
eleicións. Aquí comeza a derrota 
política de Risco dentro do par
tido e dous líderes comezan a 
emerxer: Bóveda e Castelao. E 
precisamente este último quen, . 
desde o seu -desterro de Badaxoz ,
excrebe na revista .do Partido, A 
NOSA TERRA, duras palabras 
contra a tendénci~ .,dereitista .de 
Pontevedra -que estaba dirixida ~. 

por ·Filgueira, Val verde e que Ris
co amamantaba..: Pero é cando o 
PG se decide aliar ás forzas es
querdistas españolas - que Risco . 
se vai do partido. Penso que a 
na:i:t~ción ' qtíe <lestes feítos e · as 
eiplicació~s · que nos _ dá Bera- : 

. mendi fün <leste libro un dos li- . ' . ,.. ~ ' ~ 
bros fondamentais -=-P.<?r ag<:>ra-
par~ enténder ~- qu"e pasou no 
PG d.¡¡. república: ~~ra~!idi, at
·+hado· cun marxismo .. nón ·~ninis
t~ · interita -a.s.·:exjlidacións ··'e· as·' i 
i~~rpretaciió.ns do proceso -polÍ- · 
'deo de Risco e .·da sua influéncfa> ' 

· · dentro do PG, -que ao--finaJ, che .. ' 
. , . -g~ a ser m{rtima.-··Relata c0mo ·o .· 

'ésCrítor .:óurensari> inten~a .in-
fl.ue"nciar · · n~s · Mocedades ·para 
escindir· ~ . partido' en fin' explí
canos o camiño pol-ltico . e ideo· 
lóxico de. Vicen.te· Martínez Ris
co y Aguero. 

· P·ensamos .nós que este,libro .é, 
hoxe por , hoxe, . fundamental 
para. e~terdermós o noso· pasado · 
ideoló~w máis inmediato, para 

· saber cándo e cómo náce ·un.'na• 
cionalismo. galego non ~tonserva
dor, póp~listá. e, .xa, sen ·veleida
des oportunistas', porque· o:opor
tunismo' rtlá~ fácil é. o -qe qÚerer · 
manterse pU,ros, é dicer, non 
mancharse ·aS mans n~ política . 
de cada día (3)~ · '-. 

XESUS GO.NZALEZ'GOMEZ 

(1) A obra de Casares docw'ménta·nos 
abando sobre o primeiro aspecto. es
nob de Risco. E sobre outros aspec
tos da s_L.Ía obra .e vida. Tam-én é a pr_i
meiia vez que se fala sobre a época en 
que Risco dixp -en palabras de c:'.as- _ · 
telao- delxara de ser 'alguén . As pá
xinas dedicadas ao Risco · de 1936 a 
1.963, asi como os textos deste dados 
por Casares, non teñen desperd í~ Ío. · 
· (2) O grup~ de Ourense estaba forma
do por Otero Pedrayo, López Cuevi
llas, Arturo Nogueral ("páseado" no 
36). e Risco principalemente, Tanién 
estaba Roberto Blanco Torres ("pa~ 
seado" tamén no 36). Penso , que 
compre estudar· a Nogueral coa irr;i
portáncia que ·este ten, importáncia 
inda non concediad por ninguén •. es: 
peremos que a ·tese ·dau:toral de Jts-. 
to G. Beramend-i nos lalé máis polo 
miúdo da lmportá_ncia destes ,;segun-

. dóns" (sic) na fp,rmación do PG ·e 
na sua reconversión'- popuHsta . . 

(3) Compre agradecer, e salier:itar-, 
que a obra de Ber!3rñéndi -non ga
lega de : nación-~ nen de formación, 
vido a Galiza con 30 anos- est.ea· 
·publicada en galega. Cando tantos · 

· profes0r-és públican· os seus e~tu.dos 
.e teses na língu-a· dó ex-império;. é 
un home· que ven ·de N>ra _J)ero que 

.. vive e traballa entre nós; -. quen dá 
exemplo. , . 

· C~rl Oif.f . ... 
A · estética· 
do autoritafisfno 

O dí-a ·29 de, m~rzo .morria 
á · edade de 89 ;·ános, na sua "<+· 
.dad e natal de .Müiichen, o · peda- · 
gogo e compositor Car! OrfL 
Orff foi o máximo repr,e~entan
te do "Grupo de Frankfort", no 

' . 

'',! 

e qutros ,tiveran de se-·exiliar fu - res de la vanguardia. Acaso uná 
. xindo da persecución ideolóxica de las razones que han contribuí-
, ou racial; · ou- c;lentrambas, OrfL · do . ·a: aceptar masivamente Car-

représerita »o compositor novo, " ,:. ~·.µ;fha .. Buraná . es·"'~u~~ significación ; 
o que encarna o. rechazo da dia- ··· · " · de :.éonitapeso frente a la van- '. 

.. léctica .história · mediante o re- guardia, tantas, ve-ces impopular , 
, 'crsn de actitudes estáticas, esta- · y desconectada del gusto · 

tuárias, _ conformadas por mayoritario". O señor Franco 
. elementos prhnfri~os {ur;idados- tennos acostumbrado ás peculia-
sobre da compacta ~epetición res utilizácións das teses de Or-
de fra:gmentós ·corais isorritmica- . tega sobre da perspectiva e da ; 
mente medidos e -sen a menor división da história en xera-

. ·- c~paCidade '<lialóxic~ .. ·secuestra~ cións; iso non ten nada. de partí- ' 
dos de calquer potenCialidade. cular no xenro deJ ulián Marías~ 

. discursiva : o . auditor non partí- -pero neste caso coido que:; resulta 
cipa i11telectualmente no suce- inaceptabel a proposta. de consi- · 
sq, .senón que o sigu~ pasivamen- derar a Orff como "contrapeso" ~ 

_ te é é enganago p9la técnica de vanguardia. Pódese interpre- ' 
da repeticiÓ!1· obsesiva,- vita.lis- tar que Strawinsky xoga· un rol · · 
ta. A . música ~e, Orff, _era unha antitético . frente a Schonberg . 
música idÓ~ea. .·p.ara secti.nd·ar -e haberia que diseutir o tema " 

mediante o ·drástico rit"µlo e ~ moi coidadosamente-, . pero é · 
carácter elemental ·.das . formas inaceitábel que ,un pastichero· 
mei0dfois ·ao xeito do "ritor- d~ peor estirp~. ID:edioé:re 

. nelli" e_ a foirnulaci6n modal, compositqr e vend~dor _d~ afagos 
. ,..o · espirit<;> . p~oneiro .dos ."movi- ao ' público que ,reclama o míni:.. 

mentos .xuvenís". (Armando . mo esforzo na auciición, poida 
. _ Gentilucci. . '.'Guida alláscolto. ser considerado como "uno de · 
d~Ila musica contemporánea''~ los músicos más incomprendidos 

_ Milano 1969). . de este siglo" ou como "Con-
A . obr~ máis característica de trapeso ·para la vanguardia" .euro-

Orff, -é "Carmín;. Bu;aná" :e~- ._ pea". Nesta· _ocasión,' a .. teses do 
crita entre 1935· e 1936._ "Nela -crf-tiéo funciona CQmo ·'e<?artada 
superp.ón á :. 1.dea"loxia. .soore . a -~.'. de -xustificáción ideo!óxicá' qa 

· -· própria experiénéia· pe~ag_~X.ica . .. -· me~ma ral~a que cand~ no~ dice 
A disculpa : d~s - :·-canCións·· Rea:gan que .os reximes -~ilitá-res 

. goliardeséas é idónea~ o _mito• . de . Latiµo-Amérjcá. son o con-
do "lá¿ido'' utiliz.ado . pole ' trápeso: do avan~e comunist;a. 
nacismo co~o arma -. arioxadiui o. dtado . crítico: _seguindo 'as te-
e convei;tido .en -tópico .. e.n 194 3. . -:, _ses_ 9:mentes ' nos. anÓs cú-;irenta, . 
por "Hérmann_ ·Hesse na novela· COIJlete o-grave _erro de comp~r<1.r 
"Das· GlasperlenspieV'; vai fun- os "Carniina Burana" coas "Bo-
cion~r ·· nesta :ocasión ,-'actualizan- das" de Sµ-awin_sky, c~mó novo 
do" as femiosas canció1:1s·dbs va.- intento de .. defensa moral, de 
gabundos dÓ .. medi~vd. Nas:'~an- ~ : .xustificación cronol6xic~ · do 
tión~ profane C?-ntofibui- , et.· < ~ • autor. ··' 
Choris · cantandae . co. mitaritibus .·· ·bl '° · ·~rf,.. f." · ~ 

Lam~iit:a em:ente, "'.' ; . :. est-a 
' instn"imentis _ atque -:"" imagi~íbus de actu~lid~de ;·' non._p~la nova da 
magitis;:;, ºo .p.egag9go aplica as .·" sua moi;te, senón pola sua ideo-

.- suas teses · n~turalis,úis ·-~onvertin"":' ¡6 xia. Nóvament:e· ~o "16.cído" é 
- ·. do o ºritmo n·unha .. o.bseS.ión, nun pr~s.enta~~.. comu '"'"·co~ttapeso 
. . marca:pisos-: ~ T~db < está ªº . :: do '.sensó - COtÍlUrl°"'~:e , a·'>J rasé & 

- servició da facilida,d_e, ~de ·- levar- Goya'- •:•ii su~ñó ;<le i~ raz6n en 
.da m~n ªº audit~r?.~0~~coro' inte~: - ·gendra· monstruos'; é . descort-
ven . en · p_as~~s esc~pidos cort · Jextualizado -.pa.:ra' -de(~nder a 

. cinceJ, . actu-añ<lo eomo un blq- créncia ·c~ñtra a- ffiO_,Stración, 
qu~ compacto, non existe -;-no~· a~:~~etafísiéa_ co~ir~ ·a · ciéncia,. 

·-·pode existir- o 1!1~1Ís .. ,.mínim9 _... - , .. , -. - ·. . .. · , 
conflíto contrap.uatís~ico: L f. in-.. _ . :·A ~ p~or·- ~as basuras-ideolóxicas 

. -terváfü:la é ·_ "niltll:fat"', segundo - é_ pr~sditada. coa facian;t ~va.da . 
'OS. critériosc·.-cÍo_s -~ellQs~ te"ÓriC<?S, ~-' - .CQinCh.pr.Ógresista. Gci'rcí_i-~:c,~1v.á 

. • i é. : invitado -a _falar na )"tJiiiver.- . 
· que. xunto ., -~· a \\ern~r . Egk;-

,...__ H~rrpann . Rttutter:., He.ituich ,SÜ-
. t~~meist~r~, _e .~· ~udolf ~mfr~ 
-It~geny; , tentaron - proporcionar 
,.unha. alternativa naciona.1-s.ocia- . 

.. :- co ~ qu .. e .-0._ ~fe. ~. <>..~.:ar .. c~a_}~~t. e .. . ve~ .. :. ~e • - . • - _ 
·· - ~ - 11.~ . • sidade·-~"'p·. ó~ ·un. p_rof_es.cir .. qu_._e. · ~e · -~·,· .· -. asegurad.o; <f f?r~~:~- 1?._a4,1~01an- _ 

, . : te e non réfev:inte·; á. to~alidade - . a:utodefimt coniunista.' e:" ªrgo-
- é ·ostensiva "e -toda ~ ihsthfnien- '">?-:t ris ,, e··Habidis1

' é apuncia.;lq- como 
tación está a.o serví cio do ef ec- prototipo de modernidad e para 

/ ÁJ.i;ta• á .m:lisid '~dé~~~~r~dl"; ~os 
compositores de vangarda, como , 
aos conservadores d~trá.dición. 

~- l:lsmo 'má~ pedestre. Nesta "ac- desencatados do cientifismo. Da 
t~alización;; . ou urecriación" im- mari das teses do popularismo, 

Unha coñecida frase de Qrff: 
"Non ·son . os conflitos musicaís, 
senón os ispirituai_s· os que · ll}·e 
interesan"; filia evidente da me: 
taf ísica heideggeriana · - próroti-

.: p«) ·da' parafernalia ·¡ll~ol6xidi ~fo · , 
nacis'ino_::, crarexa 'Ú.nha posiclÓll ~ . 

.. ~ ) - . , . - ~. " . ctaramente reaccionaria e supers-

. plicase a negativa histórica, co- nos presentan os clásiCos en vet-
. ·1· . , sión . discotequera 01:1 nos "faci- . rrespondente coa utl 1zac1on . na 

' litan" o acc~so ~ copipr,~nsión . 
·arquitectura do past~che ·impe- da mú_sica medi~al." _Os Progre- . 
rial ou no. discurso político -<!os - - . . .. _ . , . . _ . , 

. b 1·s · q" ... 1·mpli"can a - s1stas hlon Numerarios entusias- ' tempos ver a . · ......... ~ · . - s.' . .,.. , . , 

·, imprec..is~ón · ;c.ronQléxi~o, :e,·'. xa- .. , .' · mans<;!1 •. coa . ?rqu:e.s~a >~~aJ:enas . 
qtu:dogo -a omisión da reférén-::;:- j - e~ a.nwsa·IJ a sua ;i<lmu.:ac10n~µplo 

. cia · ¡io~'p~ado~ ~ercano. · _,..__, . kiteh _ cou_fundi~do. la~nt~b~l- .. 
, . ·';_, ·• ·• ~. · . ·; · · -:r , / . , ;. mellt~\, .... o_ .;poputa.x .. ~o · ·trad1c10- , 
. . ,'O _.d1~,. H ,?~ marzo' o _c~1 ~1co .. ~- nal. ~~ Nesta *uaciém -. preijren . 

tici~sa ~iante 9~, l!~g~_~e n.1µ_si- ." 
.- cal.:' N~s ··duas ~ú:eiás .. ~scá~a,s ck ~· 
. 'tí'duos ·<lo-seu ca-tálogc( " de~ck 

~ "' q~ El ~a.is, ~P~l~~~ Francoc.~x- -~ es~~et q,Qe mentr~ . 11~-i~gge-r . 
, -· , profesor d~. ~us1ca :~n fa Es~~e~~-.. , ... estrebia· ,Ós .seas···pan.fletas· pro-

. -de ·Mandos de· Falange Esp.anola'·. . , · · · · · · b .. ,.. .. ., xt d ·p· rofun 
· <5 refrito monterverdián ·\t·:1a-

. - ge. 'der Ariadne" de .. 1925 ~t:é ú 

- a~r 'esceas' dramáticas "De tem-
. ,.· porum íine co.moedi~.:~ . de",,!'973, 
· tó·ci~ ' a- obra de Offf exemplifi~a 

o rechazo da história como di~ · 
námica ~ócio-~ultural, como 
dialéctica; , 

"No período no que Schon
berg, Hindemith, . \\eill, K renek 

. .- . . . . . ~·, . , _ · na~is. oo, . p_re .. =e Q ~ -
· Trad1~1onal:1sta · .Y ·de ~a,s 1... ONS didades. filosóficas ou Orff com-

e· , compos1t0r 'de hnms tan '"'i - .. "C · B · " · · . . · · " . ·. .. _.. .puna os armma urana- , no 
. coñecidQs ·~o~o -.;, M?i;ita~a~, Ne-_ . oome, da ,.mesma: ideoloxia. que 

:t .va&~s'?---- d1e1a,· sobre os , Car- .. · ·, · · d - ·, · ~~.. . · 
: ; ·· · . ,~ " " · . . : . : . esas,- pro. uc1ons · r11;nt:xan, os 

· · mm,ª" ~urana : Se· .trata de, unl ' campÓs de cÓ~centraCi6n. frore- . 
autentico best-seller, y ante ta . , .. · · 

. 1 . c1an. 
realidad ·importan .. muy re at1- ~ ,. 

vamente las opiniones de los 
críticos, especialmente adver-
sas en los partidarios y defenso- .· X.M.C 
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,ci•ncias, técnicas e trebellos 
Enerxía solar 
· ,- Inda q~e, ~ontés énerxéticas 

·cóma a Eólica, Maremó,triz, Ma
'retérmica, Fluvial e mesmo Nu
clear, dependen e_n certo modo 
da Solar, ·considérase corno tal 
~ que se acada p~r conversión 
direct<.l da que se produce pola 
radiación calurosa ou luminosa 
do Sol. 

Esta fonte de enerxia que, 
como é'-ftatural, acada o. maior 
índice de rendabilidade sistema 
no que · se ba~ean os invernadei-., 
ros ou concentrando a luz sobre 

1un ponto para producir calor, e 
como. enerxia eléctrica; conver-. 
tindo a luz en electricidade atra
vés dos paneis de células .solares 
fotovoltaicas. 

O sistema rnáis elemental, 
quizais sexa o dos invernaddros, 
onde a radiación solar pasa 
através dun vídrio ou plástico 
transparente a quentar o interior 
da plantación, impedindo, este 
vídrio ou plástico, ao mesmo 
tempo, que a calor salla ao exte
rior, reténdoa dentro do recinto . . 
. -- Baseándose neste princípio, . 
pódese construir un facelote 
quentador de auga colocando 
unha lámina chá de vídrio a pou
cos centímetros dunha superfí-

cíe negra, formando o conxunto 
unha caixa herméticamente ·pe
chada, · cun orifício superior 
para a entra~a ·da auga .e outro 
inferior para conducila ao exte~ 
rior. No aparello, que se ·_colo~ 

cará orientad@ cara o Sul e cun
ha· incli~ación r~s'peÍto do chan 

· de 10°, a 15º . c~n .motivo . de 
que a intensidade da radíación . 
solar sexa mellor aproveitad;t, 
a auga pasará póla .caua recollen
do o calor que o vidrio dei.xou 
pasar cara a sup~rfície negra·, 
para non safr, ·quemando así ao 
líquido que através do orifício 

Os nomes dos lugares 

Boborás, o antigo 
V 

nome dunha 

plalJ./ª . 
· Boborás é a desigi:iación dun 

axuntamento viciño do Carballi
ño, atravesa,dq pola: estrada que 
vai de Ourense ·a Pontevedra. 

As · instáncias ofüciais deben 
estar algo desconéertadas.con tal 
nome, pois nun·s lugares escre- · 
ben Boborás, mentra,s que nou
tros indínanse por Borborás co
mo p9·dernos apreciar na ilustra
ció'n ;adxunta. Xa que en cousas 
de topónimos galegos a --Admi
nistración española non é moi
to de fiar, chegámonos ao~s vici
ños e advertimos · que eles non 
din nen unha · cou·sa nen outra, 
senón que chaman ao seu povo 
Abobrás, ¿ Cál será pois a op
ción correcta e q'\lé significado 
ten? 

No libro .do P. Sarmiento", 
"Viaxe por Galicia" · n~ ano · 
1745 escrebe ao pasar poi estes 

T ·ALLER -ES 
. . ' - ~~ 

FLANDES 
Aliñado de direccíón 

R éparación de a_utomóveis 
Diagnostico electrónico do motor 

xuhto do "Mercado del .BIÓt" 
ABELARDO RODRIG.l:JEZ 

Roser:ido Novas, 21 
Flandes, 8. Telf. 24 64 697 -

BARCE.LÓNA-18 

Estación de 
Bo~orás 1 

~ ESTACION .FF. ce. DE BORBOR~) 

lugares : "PoI¡te Abroés, rio Bro
és, feligresía:: I:fai ponte antiga 
como. a de Pedre, e as'i como e1,a 
ten aú entrar -~ .. dereita letras so-

. bre a faceira .horizontal das: pe
dras do bo~de, e por estar cheas 
de musgo non se poden ler . . A 

' man esquerda·, ,pasado o iio, es
tá: Xoven.cos. A.bobrás, -4ldea de 
Xbvenco~, légua, mediodía:. Xes

_teirc;>, Nonás.~." · "\ ; 
Reparemos pois, corno o . P. 

Sarmiento xa d.aquela rec9llia o 
nome verdadeiro ~onforme es
coitaba da xente, caso ben dis
tinto ' dos bárbaros que ·sen res
peto , nengun, nen polo idioma 
nen polo país impuñan o nome 
que rnáis semellanza tiña cun ·so
nido 'castellanq, con miras .·a eli
minar todo. o qtle sonase a gale-
go. -

Como en rnoitas cousas 
- tocantes á nosa cultura pode ser

moi ilustrativo ' ter e~ conta ªº 
. ' 

Ofsset-Palelaria técnica 

Santiago da Chlle, 26. bajo. 
Teléfonos 599639·59 gg 72 

S/~NTIAGO 
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' de saída:, será conducido a onde · 
se vaia usar. 

Cun sjstema mÓi parecido ao 
descrito, un grupo de. estudan
tes da Thames PoÍytechnic de 
Londres logFaron, durante unha · 
tarde de xanerro, ' elevar a tem
peratura dun depósito ·de . auga 
de oit9 a vinte grados centígra
dos, e en abril daquel apo, co 

·mesmo depósito, chegaron aos 
sesenta grados , centígrados» se 
ben reconecerqn despois, ·que 
nun lug~r como. Inglaterra, a de
pendénCia das condicións at-

país v1crno, Porfugal, · e asi . na 
estrada entre Melga~o e Mon'" 
~ao, a rente de Galiza, atopá
monos cun luga~ chamado Abro
vaes. 

Certamente é o .mesmo nome 
qu.e o que nos ocupa hoxe, pero 
íso si, correstam~nte escrito e 
s~ violentar; nótase que ·a ad
ministración portugu€sa non foi 
tan destrutora como as institu
cións españolas. 

Despqis . de todo o dito pa
r~ce que ternos razóns para pen
sar que o verdadeiro nome é 
Abobrás pois: 
_;_Así llt; chaman os viciños dali. 

·- Porque así .consta documenta
do en escritos como o do P. ·Sar
miento citado (174;5). 
- Porque a.si se .topa na splución 
portugu_~- . 

Conforme o I}PP1e de Trigás 
quer dicer "lugar sementado de '"" 
tr,igo" Cen~~ás , "campos .d~ cen- . 
teo", Abobrás que co,mo di o di- ,,., 
cionário g~.lego é _'~utÍ.ha espécie ·;;
de cabazo grande de . barriga 
oblonga, cu~llo longo e ·retórto e · 

de cor verde branca". 
Outros. no.mes que nós lle da

mos a diferentes espécies de ca
bazos son : colondros; guineas ou 
calacu's;-ufili'zaaaS':para·:i alimen
tación do gando ~u ínesino pára 
consumo humano, en: caldo~ ou· 
como ingredente ' de chourizos 

· sen e'squecer a ·cnama<la""cañota' · 
que ··é hase da ·confec_ción das so
nadas tahas de Moridoñedo. 

Esta· palabra de Aboboreira, 
que '·no noso país' vaise esque-· --. 
_céndo na fala, · ·segue viva e :go-

. zando de boa sáúde -en PÓrtuga( ' 
onde ahí unha chea· de tipos de 
Abóboras; para ºmostra .o texto 
dun libro portugués de botá~ica. 

CESAR VARELA 

? • 

mosféricas fan que o sistema 
sexa practicamente inviábe.C ~ 

'un dos prirneiros · si$temas . 

tária, co fin de investigar sobre 
este tipo de calefacción ' s'ola'.r. . . 

O método, quizais H:iái~.' futu
rista, é o de aproveita·r a en.er~ia' . para usar a 'enerxia. solar en. cale- ' 

·facción doméstica foi o Dover 
House que idearen en 1949 Ma
'ria Telkes e Eleonor K aymond, 
facendo q~e no teito da casa, 
a enerxia Solar fose absorbida 
por· unha placa ennegrecida. 
e ·cu berta por unha doble l:í.
mina de vídrio. o calor pro
ducido s~bre o conxunto ,quen
taba o ár que circulaba por de
trás da placa, para ser alma-· 
cenado nuns depósitos que 
contiñan Sulfato de Sódio Des
cahidratado (Sal de Glauber); 
o cal ten unha capacidade de al
inacenarnento de calor maior 
que a auga, se se mantén entre 
25° e 37ºt. Este calor era im
ulsado, cando a temperatura 
ambiente o requerise, por uns 
v~ntiladores eléctricos, co fin 
de caldear toda a casa. 

· Solar no espácio, convertindoa 
en electricidade e transp~rtala 
á terra, ben en baterías, o~ ben · 
radi~ndoa en forma de ondas 

Sistemas como este están 
sendo estudados, e por exemplo, 
por un deseño parecido, mem
.bros -do departamento de arqui
tectura da Universidade de Cam
bridge, en novembro do 73 rece
biron unha beca do Science 
Research Council, para facer 
unha casa perto da sé universi- . 

electromagnéticas. · 
O inxénio de Peter E. Glaber 

da ~hur D. Little Inc., preten
de colocar un panel de células 
solares duns 81 Qm2 de super
fície nunha órbita a uns cinco 
centos quilómetros sobre 0 

Ecuador. Este ambicioso proxec
to, que costaría o _doble do que 
unha planta nuclear, produci
ría toda a electricidade que ne
nesit:a unha cidade coma Nova 
lorque. 

Na actualidade, os principais , 
atrancos que se opoñen ao des
envolvimento dos distintos 
sistemas solares, son máis de 
tipo económico, e aínda que o 
seu aba~atamento, é un proceso 
lento, mentras tanto, sempre ·se 
poderán usar a pequena escala. 

De todas rnaneiras, é de supo
ñer que nun futuro relativamen
te próximo, os combustibeis 
fóseis e nucleares, deixen paso 
ás hoxe chamadas fontes alter
nativas. 

Homenaxe a 
Alfredo Brañas en Carbal/o . 

Organizada polo "Centro Cul
tural Alfredo Brañas" de Carba
llo vaise celebrar do 19 ao 25 de 
abril diversos actos co fallo do 
centenário da morte do autor de 
'El Regionalismo". · 
- A idea de facer esta homena

xe saíra da A.C. Lumieira que 
pretensia que a homenaxe fora 
de todo o povo de Bergantiños. 
O "Centro Cultural", na órbita 
de AP e do sei intento de des
caí einar e confundir todo o 
que trate de nacionalismo, ou 
dos seus pre.cursores, lembre
mos senón a sociedade de estu
dos formada por este partido 
que leva o nome tamén de Al
fredo Brañas, arrogouse a orga
nización des tes actos, manif es
tando que "facémolo nós e o 

que queira que participe" , se
gundo afirmacións do seu pre
sidente e concellal nun pleno 
no que se debatiu o asunto. 

Agora estase a ver que quen 
convica a homenaxe é o "'Cen
tro Cultural", pero que quen pa
ga realmente é o povo, xa que, 
ademais doutras aportacións pa
ra diferentes actos, quen paga o 
monumento feito polo escultor 
Buciños para honrar a memória 
do precursor do nacionalismo é 
o Axuntamento de Carballo. 

Toda unha boa rnaneira de 
confundir á xente, . á que pode 
poñer luz Manoel Beiras na sua 
conferéncia sobre "Alfredo Bra
ñas e o intre da autonomía ga
lega". Que asi sexa. 
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,ACTOS 
A CORUÑA 
Dia 30. Dentro do ciclo . "Na 
busca da história perdida. A mu
lkr en España 1931-1981'', a 
comisión da muller do Ateneo 
organiza unha conferéncia de 
carlota Bustelo sobre o tema 
"A ·muller,no Pa,rlamento". O ac
to terá lugar no salón dso Xesu
ítas, da rua Fonseca, ás oito do 
serán. 
Dia 7. No Teatl'.O Colón, ás 22. 
30, actuarán Milladoiro. 

CARBALLO 
Dia 23. Conferéncia e proxec
ción de diapositivas sobre a co
marca de Bergantiños a cargo 
de Xan Fernández (gañador do 
concurso da comisión de festas). 
o acto, no Instituto, ás oito do 
serán. Organizado pola A.C. Lu
mieira. 
Dia 24. Ofrensa floral na casa 
natal de Alfredo Brañas, polos 
esco lares dos centros de ensino 
de Carballo, rematando co can
to do hino gal~go. Organizado 
polo Centro Cultural Alfredo 
Brañas, ás 5 do serán. As seis, 
na praza do Axuntamento , ac
tuación do conxunto infantil de 
gaiteiros de Cabana. 

Organizada pola A.C. Lumiei
ra, o mesmo dia, celébrase irnha 
viaxe, con recorrido polos luga-

res .~ históricos, con oi:-ientac10ns 
do profe sor Antón Cas¡il. -
Dia 25. Inauguración do monu
mento a :Alfredo Brañas do es
cultor Buciños. O mesmo dia re- . 
mata a· exposición', filatélica na 
casa da cultura. 

Todos os actos están organi
zados co gallo do centenária· d-a 
morte 'de Alfredo Brañas 

SANTIAGO 
Na gatería de arte "Hidea" . rua 
Nova 30, e ª'té o dia 30, está 
aberta a exposición "Salón de 
Primavera" con pinturas é escul
turas de artistas galegos. 
O FERROL 
Dia 6. No teatro Jofre, ás 22. 
30, actuación de Milladoiro. 

LUGO 
Dia 28. O cine-clube do Clube
Cultural Valle-Inclán, organiza a 
proxección, no cine Kursaal, 'do 
filme de Jacques Tati "Dia dé 
festa". 

OURENSE 
Dia 27. Na casa da cultura, rua 
do Concello 13, ocine-clube Pa
dre Feixoo organiza a proxe-c
ción de asisténcia gratuita,_ da 
película "Os anxos do pecado'', 
de R. Bresson .. 
Dia 30. No mesmo lugar e hora, 
ás 10.45 da noite, proxección en 

CONVOCATOR-IAS-
III CONCURSO DE CONTOS 
"LOIS PEÑA NOVO" 

Con ocasión do Dia das 
Letras Galegas, a A.C. "Lois Pe
ña Novo" convoca o III concur
so de comos que se rexe polas 
seguintes bases : 

Só poden participar rapazas 
e rapaces menores de 16 anos. A 
extensión mínima é de seis fó
lios por unha só cara a dotile es
pácio. Terna libre, en galego. Os 
traballos mandarannos á agrupa· 
ción, apdo . 19 Villalba, Lugo. A 
data límite para a recepción de 
traballos é odia 12 ae maio. 

O falleo será dao a coñecer 
através da prensa galega. Os 
prémios son os seguintes : pri
meiro de 5 ,000 pesetas e un lo
te de libros. Segundo de 3 .000 
e lote de libros e terceiro de 
2.000 pesetas e lote de libros. 

XV CONCURSO BREOGAN 
DE CONTOS EN LINGUA 
GALEGA 

Organizado polo centro ga
lega de Bizkaia en Barakaldó,o 
XV concurso citado no título te
rá as seguintes bases : 

Participación libre, con obras 
en galego. Extenxión entre tres e 
seis fólios , inéditos, mecanogra
fiados por unha cara a doble es
pácio. De cada obra mandaranse 
cicnco cópias, metidas nun sobre 
sen remite no que debe haber 
outro co lema e o enderezo do 
autor dentro , que ten que estar 
pechado. Na obra, na prirneira 
folla repetirase o lema. O prazo _ 
de admisión remata o dez de 
maio ás 20 horas. O fallo darase 
a coñecer o dia 25 de xullo e as 
obras premiadas se publicarán 
no programa de festas que a en
tidade organiza. Os prémios po
derán ser declarados . deseros e 
acumulados ao seguinte ano, no 
que terá que haber uns gañado
res de certo. 

Os prémios ·son os, segui:ntes: 
primeiro de 50.000, ,segundo de 
15.000 pesetas e mención hono
rífica ao terceiro. 

O p~óximo dia 14 de maio, A NOSA TERRA publicará un 
número doble dedicado ao Diadas Letras Gal·egas .. 
O número constará, en princípio( con 32 páxinas, ampliá-
beis de catro en catro. · 
Tod,os os interesados en colaborar riel, poden dirixirse á re
dacción do semanário, doutor _Ca~aval, 21, 2, oficina 11. 
Vi~.Q. . . . 

Aslmesmo, . a~uelas firmas ~ LtUen interese a - inserción da 
_sua publicidade .neste extra, poden dirixirse ao departamen
to de publicidade, do cal está ao caru.o Xosé Fernández Pu
ya, ·no teléfonb·22 24 05, no mesmo enderezo. 

sesión ·normal de cine~club~ .. ~de 
"Os fillos de Fierro'', de. E iiSoía~-: : 
nas e Octavio Gerino . · -.rt.~ ~ ""_ --

... _:-·'• .•. .-.-- .... _:· 

VIANA DO BQLQ. :'; .. :~: ~--': 

·- >~.· ~- ~ 

CollCu~~~, de. frabáÍlos 
~ ~ -:' ~ 

Dia 2 5. Organiiaéia . pol~A.t:,oi · 
Xérmo.los, proxe~~fórf ñerJ ocal \ : - ~el~~~ió-n e notas,-x_osefina Davila e X. M. Salgado. 
da entidad'é 'dun aúdiovisua.l'titu-, "_";. '··;. ,~-
lado _Rosa, .de Abril .. . O . acto vai ,,,- . _.- .::-c ... Hexec-.tócanos dar onesultados da seguada parte do tema dedicado 
ser ás 12~ 30 do mediodía. ,_ á Primavera.· Eis os mesmos·. 

VIGO _ .. ..~ ~~<. 
. --- - - -· """ ~ _""""µ 

Dia 29. No cine A.ve.niaa: o,rga:n1-
zada polo cine-dube Vigot pro
x~cción do filme J ohnny Guitar 

- - , !...:: 

tar, de Nicpolas Ray; iis 10.30 da 
noite. ~- -- · " 

Nas sás " de exposiciór{s da 
CA V, expoñen Antón Patiño 
(Arte), Francisco Badí~ (de Ex-· 
posicións) e Ahrned Zabbita 
(Anexa). 

VILAGARCIA 
Na sá de exposicións, colga o 

colectiva Abracadabra, de Vigo. 
Dia 23. En sesións de 8 e 10.30, 
proxección da .película "A mu
ller que chora", de Doillon:. No 
Auditório da ~AV. 

Dia 24. No Auditório da CA V, 
tamén, ás 8 do serán, recital a 
cargo de León Canales e Sérxio -. 
Pérez. 

cine 
Para ver:· 

·Seguen os mesmos estrenos 
das últimas sema:nas nas cartelei
ras galegas. Para non repetrin·os 
irnos citar só as novedades que 
poidan ter algun interés. 

A PORTA DO CEO (1981). 

Norteamericana . Estreno Ela su
perprodución dinxida por Mi
chael Cimino, que pasa por ser 
unha das obras máis caras do ci" 
ne de todos os tempos (o presu
posto rebasou os 3 .200 millóns 
de pesetas) : Psea isto, a obra fra
casou no seu estreno en --USA, 
non -entusiasmou en Cannes o 
'ano pasado, e tras sucesivós re
'toq~es, estreriouse co·merdal
·mente ·eh Madrid rro outono pa
sad~». · Pdícula polémi~a, atgúns:· -· 
.críticos considera:'r~ \mha pelí
cula fallida e c'oa ~mesma vágue: 
_dade ideolóxica que ~ sua obra 
anterior, "O cazador" (Estreno 
no Teatro Col_ón da Coruña). 

En cámbio,J iüme de Arnii
ñán, . só dispuxo de 40 millóns d~ _ 
pesetas · para facer ·a ..sua última 
película "EN SETEMBRO" 
(1981) que se estrena no cine 
Avenida da. Coruña. Na liña qas 
máis famosas realizacións de Ar-. 
miñán (A miña querida ·señorita, 
O amor do Capitán Brando, O 
niño) é un film intimista, co te
ma nada novo -xa dunh.a xenera
ción que . t,en 40 anos- e volve a 
sua mirada ao. ·seu. pasado peroal. 
Tamén de _Armi('íán, exíbise no 
Minicine-Yigo unha película do 
1976, "NUNCA E TARD:E": 

- .rl..._-

Francisc0 Sei o '.:franco'. C'Ol~xio de Elviña. A Coruña. 
Santi¡go. L6.pé; López .. &scola unitária,d€ Vilam~á-Romelle. 

Noraboa ao~ ·dous amigos nosos. Son dous fermosos traballos, non 
si?, pois recebimos alguns máis -non moitos, quizais as vacacións?-, 
tamén moi f ermosos. A nosa mágoa é non poder dispoñer de máis 
espácio pará püblicalos e así dalos a cofi.ecer, pero o importante é 

· '" facer os trabállos .' 

-CONTO DA PRIMA VERA 

Un día na miña aldea .babia un señor que nunca sembraba aspa
tacs na primavera e sempre lle salían moi pequeniñas e a m#ade delas 
podres. Ao ano seguin_te foi e corrzprou distin.tas razas de patar;as pe
ro voltounas sembrar antes da primavera. Cando .as recolleu éranlle 
igual qµe as doutro ano; non lle valian nada. 

,.401 ano seguinte, a. home pensou que tiñ_a falta de abono aterra, e 
foi e botoulle a ver si asi tiña boas patacas, pero volveunas ter peque
niñas_ e podres. 

Ao seguinte ano decidiuse a contar/le o caso das patacas a un v~ci
ño. ¿ E cándo as sembras? _Antes da primavera, e di'xolle o veciño, se 
queres ter boas patacas a primave_ra é quen chas dá. 

_ Santiago López López 
Sexto de EXB, 12 anos. 

Escala unitária de Vilameá-Ro~elle. Samos. Lugo. 
" ~- --

. , ([l'{~(;QJYTQ !JE PRIMkVERA 
- i .i . - - • - • ~ 

Era pr'imavera en Vilanovfl, ós·paxaros estaban moi contentos e re-
volo~eaban moito: as flores recendian mo.Jto e os cc;i_mpos estaban ver-
des. ·- ---- . · · 

Toda a· xente ,di Vilanova estaba ~legre, . todos menos un rapaz p~
querrecho cbamdÓ Xoan. 

Unba muller acercóuselle e preguntoulle o porqué da sua t;istu'ra-, 
o rapaz respondeulle:. "Miña nai vai ter un filio:. e o outro dia dixo-me, . 
falando -conmigo que os n.enos trainos a cigoña". 

A señora interrurrzpeuno e dixo-lle: "E verdade ", entón Xoan bo-
to u-se a chorar e dixo: "O meu irmán vai-se pe_rg:er". 

·-E por qué Xoan? 
-Porque ao e·star na primavera veñen os pq.x,aros. 
-Bu-er/o, e iso qué? - '\; · _ 
- Que con tantos paxaros non vou distinguir a cigoña do meu irmán 
A muller botou-se a rir e marcbou-se. ' . -

Francisco Seto Franco. 
Coléxio de Elviña. A Coruña. 

. -
Para a serµana xá récebimos algunha redaé.ción do -rema EU E OS 

MEUS -AMIGOS, agardamos algun máis, esperemos que estea:des todos 
traballando· na preparac~ón -do .. próximo _MAIO, xi sp.bedes, que aquí, 
en A NOSA TERRA agardarnos os vosos traballos sobre o tema. s·aú
dos. 
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FAILDE E SEOANE 
' ¡.. -- . . • • ~ - - ,. . - - -'\ ~ -~ - ·:·- ' ' • ' .. ·-~--.~ - - ...,.,..._ , 

LEMBRANZA DE DOUS . . 
. ' 

·_ MÁR IA L SOBRIN,0.-MAN-ZANARES 

Du~s importantes personalidades 4a His~ 
tórfa da Arte Galega f.inaron ·durante o 
ano· 1979: o · escultor ourensán ANTON 
FAILDE . e o . pintór ~ e ' grabador coruñés 
LUIS SEOANE. Se ún foi mestre ha arte 
de traballar a pedra, -de imprimir á matéria . 
ese alento vital que a transforma en obra ·de 

·arte, o outro destacou non só coiµo gran · 
pintor, senón como animo.so impulsor de 
todo o relacionado coas 'artes gráficas e cos 
seus sistem:as " de . estampación, ·asi 'como 
noutras e mo.i 'diversas 'actividades. artísti
cas. 

A coincidéncia da ' SUá morte .no mesmo 
ano de 1979, ·constituía ligazón-cas1,1al que 
une os nomes ,<lestes dous artistas galegos 
cunha personalidade, biográfia e estilo tan 
alonxado. Non obstante, e apesar da sua 
diversidade, existe unha fonda relación que 
os interconcex:iona: o amor. qúe . sentiron .. 
polo seu ofício e polo traballo ben feíto. 

eo que (le, ''Pr.imitivis_rr10:" ten· boa parte da 
escultura ·galega da ··primeira metade dq se

. culo. Non obstante, asi.formas plásticas des
. te artista ourensán, n~a ·teñen do pr~iti-

vismq "cultóú co que os escultpres anteri~
res a el (Aso.rey, Eiroa, · Bonome; nos pri
meiros tempos~, trataron de expresar o xe· guerr3: 

\ 

Aires, dedicado, inicialmente, ao xo.rnalis
mo, e ás actividades editoriais e máis tarde 
vólvese á . actividade artística, dedicándose 
primeiro ao grabado e posteriormente á 
practica do óleo. __ 

O Album "A Muiñeira" (litografias) e as 
ilustracións .para o poema de Alberti "iEh, 

. los toros" (Xilografias) son QS primeiros 
· exemplos · desta nova experiéncia gráfica 
· que xa non abandonaría nunca e qut: ye
·ñen constituir unha das cimeiras máis im
. portantes do labor de Seoane. Numerosas 
' ilustracións . de libros (N eruda, Lorenzo 
_Yarela, Kafka, Alberti etc.) Albumes, 
. Carpetas ("El Bestiario", "Homenaje a Ve
.necia", "Los .. pul¡:fo·s~·, "El toro júbilo" 
etc:), Histórias eri imaxes de personaxes 
míticos e da ·tradición galega (Martina Cés
pedes, O .conde asesino, Maria Pita, etc.) 
constituen un extenso repertório de graba
dos en madeira-, incorporando neles os 
procedimentos máis solprendentes, como a 
utilización de soldaduras, clavos, metal con 
retícula de fotograbado, etc., cosque con
segue extraordinárias variedades de matices 
e texturas. 

Moi pouco tempo despois de iniciarse no 
grabado comeza a traballar co óleo, aínda 
que o desenrolo desta actividade foi máis 
lento que o das experiéncias gráficas. Os 
seus primeiros cadros con cazadores, mu
lleres sentadas, grupos de labregos, etc., 
enlazan dalgun xeito ·co estilo de Maside e 
Colmeiro e pertencen a esa mesma po(tica 
da permanéncia que Seoane expresou tan 
ben, no seu Alhum "Homenaje a Maside". 

Arredor do 1953, a sua figuración atra· 
vés dun proceso de síntese, vai dar paso á 
decantación dos elementos narrativos e, 
de igual forma na pintura como no graba
do, a unha maior liberdade da liña e do co
lorido. Esta nova etapa da sua pintura -na 
que as ilustracións das tapas dos libros, fo. 
ron, se cadra, a causa máis inmediata da sua 
evolución- reflexa xa o que vai ser a sua 
definitiva linguaxe, sobor da que, a partir 
de agora, irá profundizando e descubrindo 
novos aspectos expresivos. Linguaxe esta 
que poidera definirse como de equilíbrio e 
síntese entre o vigor expresivo do seu tem
peramento e a disciplina formal, entre o 
popular e o culto, entre o sensorial e o abs
tracto, e, no caso do grabado, entre a in
tención do autor e a vontade do meio físi
co. 

Ch ea de lem branza da sua terra -re
flexada· unha temática na que apenas que
dan rasgos recoñecíbeis-, a arte de Seoane 
ve substituir ·o seu verismo de antes polas 
equivaléncias pictóricas das liñas e as cores 
que, independentemente do ·que represen· 
ten, construen e dan significado ás suas 
imaxes. N elas, o dibuxo convírtese en tra· 
zo independente, xa non pretende descre
ber as formas nen ser límite da cor. As li
ñas negras, rotas e cortadas en ángulos rec· 
tos, incisión na tea, espirais signos, son os 
contrapontos das extensas superficies pla
nas, limpas de claroscuros e m0delado, dun 
cramatismo . exultante e luminoso. Por · iso, 
xa- polo ano. 70, cando utilice as lans tinta· 
das nas aldeas• polos labrego s para a sua 
experiéncia co~ tapices,., conseguirá un· dos 
ináis felices achados artísticos, pois no co· 
lorido ' increibe.mente, .vivo e luminoso des· 
ta artesaní~ _popular, encontro~ a pl~nitu: 
de .éromátlca que, "inspirándose nas· mi- . 
nia·dos, nas . cerámicas e nas lonas cf"os · cir.
cos", -..segundo e~ mesmo deixou repeti· 

., do:;-, bus~ará Luís Seoane ao longo da sua 
vida. 

Sirvan estes retazos de le~branza á su.a 
.figura e á: <;le . Faij.de. Dous . bons artesáns 

, que SGtiperon descobrif coa, maior pure
za"e elementalidade de meios es mil acen· 
tos ·. exprésivos ~on- ·que unha, ·pedra, unha 
·cor o unha . pla~cha· de graba~, soan cando 

en· Buenos . as tocan as mans dos verdadeiros.artistas. 

p 
··' 

Sil 
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