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hemeroteca. 
Un. Almirante honorífico Qué factóres · "frean a integra~ · 

_._ ~ t iói:l da rtiúller no- mund~o .".labo _. 

O Viale-Moutinho, é, aparte 
dun gran ·poeta; algo asi cómo · 
·noventa quilos de bon humor. 

Todo, isto ven a que na últi
ma vez que me :visito u, entre 
grolo . de · tinto e bruñidó con 
pan no· fondo da ola, con ese. 
é-non-é do sorriso malicioso, 
fa.me contando anécdotas pro- . 
d uto da asnice aguda que pa~ 
decia o en tempos Xefe do Go-

. berno Portugués Américo To
más. O meµ escepticismo ne·
gábase a crer cousas tales, áín
da que, por suposto, defendia 
a postura de facto d unha resis~ 
téncia popular nün acto de 
venganza imáxinativa, creando 

. pasaxes certamente asnais, tal 
e como foi o caso do "Paéo" . 
no estado español. 

"Nao esqúecerei este acto. 
E podem estar certos de que 
nao esquecerei, como · ·esto u 
certo tambén V. Exas nunca . 
esquecerií.o a minha vinda 
aquí. Foi ·a · Pátria que aqui 
veio e a Pátria está aqui tao 
·aen como en qualquer outro 
ponto de Portugal". 

Despoi.s de prudentes liba
cións de branco; tinto e augar
dente, a nasa converxa xirou 
por outros· vieiras e, na despe-

' dida, cunh.a pacífica e caJmosa 
voz díxome: "Terás novas do 
Tomás". Tívenas. Remesoume 
un lib:i;"o "TOMAS POR ELE 
MESMO". O meu escepticismo 
foise por terra. Contén todos 
os feitos ásnicos, todos os 
ditos esperpénticos recollidos. 
dos seus discursos con rigoro
sa minuciosiqade. Fírtnao Or
lando Neves. Pertence a Edi
c;oes Saber Porqué, de Lisboa. 
O Xosé :":Viale· escrébeme: 
."Un abra9c e diz-me s.e eu 
tenho ou ·non tenho razao ". 

. No remate da nota escrebe 
unha longa gargallada. Agora 
decátome de que, si., eviden
temente, o Viale tqmoume o 
pelo. · 

"E a Guarda tem uma par
ticularidade: é 'a cidade mais 

sabeliña 
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alta da Metrópole ' '. · 
: 

" ! 'Quen compre o seu dever 
nao olha para os-lados, só o/ha 
em frente"~ ~ 

"Vim a ·esta ilha, a terceira 
que foi dé.scoberta, · tambén en 
terceiro lugar; simples coinci
déncia, mas· a" mostrar que·· o 
roteiro natural das ilhas segue 
o caminho qu(} os descobrido
res portugue'ses seguiram. " .-

"E agota · aq·ut estou no 
Prlncipe; -m:ide .. o navio rumou . 
antes · de. ségu irem para a Me
trópole. Estqu "aqui nesta terta 
que, como .. ouvi ·dizer· e já sa
b {a, nunca f ói outra sena o por
tuguesa". 

'~A cfláve que o senhor. pre
sidente da . Cámara me entre- -· 
·gau á ch~gad~· tinha as 'Cores 
do . o~ro, mas áurea foi, sem dú
vida, e fééep9áo que me tribu-

) . ,, -. . -
taram . . . , . 

, No . libro, sen lugar a dúbi..: 
das, -'a testemuna do :~iv.el men.: 
tal de ·quen ·rexia "pola ·gráéia 

. de -Deus'~_:ostlestinos do Impé-· 

' <.;~._;~ .. 
_l. • , p . 

(. .:) O máis significativo 'do 

momento actual é o descenso es

pectacular da produción de es- · 
Cándalos e . medos na sociedade 

· adulta por culpa das provoca
cdóns xuver:rís de · turno. · Só es:. 
eandaliza o terrorismo e as for
mas límit~s de violéncia na rna. 
O resto dixíresé ñun santiamén: 
reconvírteno en telefilme, gad
get, decoración, tic, diversión de 
~aultos: signo adulterado. ·E sen · 
alarmas e digresións, con silén-

, cios : e dixestións, o xoven __ 
de ' se·nso provocador, perde a sua 
potencialidade explosiva, incluso 
a sua precisa e arcana función di
suasória: 
. E, non ~embargantes, poucas 

veces as misérias na mocedade 
· foron máis agudas qúe até agora 
· mesmo. Nunca chegaron a estas 
cotas os índices do paro xuvenil 
nen houbo tanta incertidume, 
desengano, manipulación, 'inarxi
nalidade, e paternalismo. 

· rio·das.tenebras, .con excepcio
nais: coñ~cimentos . de cadeas, 
desterr~s, · fame; ·; marxiriáCi6n, 

,tortura,~· ~scurantismo~ que de 
forma impecábel,;_ tal "era a 'in.-

Pgor bastante menos ardero.n 
un día os _campus e -tentouse a 
toma da Bastilla e os· intelectuais 
dixeron que estábsimos ante 
un ha · nova .,.e devastador-a clase 
social, e o mundo tivo a impre-

. .sión d~ que sonara unha inéqita 
... , . trompeta do apocalipse: ( .. ) , 

finda considerª_éjorF qúe "pan 
. col). el tiña ó .. énitto viciño ~d~ · .. 
sup'erior enariez mental, que, 
s.eica en .proba de admiración 
lle .entregou o título honorífi-

. co de Almirante da Arinada 
Española. Ben merecido, por 
canto noutro dos -seus ínimitá
beis .. discursos·. foi capaz de di
cer. 

"A Madeira é unha ilha, e 
como tal as suas fronteiras de
frontan sempre a água". 

·E d·espois, nen se suiciUdou. 
Diante do · teu agasallo só 

podo diCer: "Gostei". Graci
ñas Viale; nós pensamos que . 
fóramos cautivos dun animal · 
umco na sua espécie. Xa 
vemos que non.' Pero, po'r fa
vor, que non retoñen. 

XOAN OCA PADOR. 

. ~ UAN CUETO 
~- . ~ ' 

~n 
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Unha pe cada tres mulleres e·s

tán ·en activo, sendo as mulleres 

no céñso o 53 por cen da povoa
ción, e é, entre ·as muMeres con 
estudos rnédi,OS e superiores, OA

de se dan as maiores tasas de .de
semprego, polo que se demostra 

que é total~ente falso que· sexa 
a cualificción laboral o meirande 
obstáculo para a nosa integra
ción na vida laboral. (. .. ) Mais, 

ónde trabailar:i este escaso núme-
, ro de mulleres?. Nos traballos tí

picamente femeninos, por supos
to, contancfo o sector servícios 
co 60 por cen ·desas mulleres. 

Traballos marxinais. 

" ·~ r~l i- O máís imp~rtante e do que 

se derivan moitos outros, . é 9 di
vJsión sexu.al do traballo, típica 
dos modos de produción que se 
ba·sean na explotación dunha·mi-

. noria sobre dunha grande maio
ria e ·que asigna ao home o pro
ceso de produción e á muller o 
proceso .de reprodución da man 
·de obra, da forza de traballo. 

E ~vidente que a estes siste
mas interésalle manter unha es
trutura fundamental: a família, 
·como base do sistema, con toda 
a reprndución de esquemas de 
ex'plotación e xerarquia que se 
dan a nivel social criados por , 

estes sistemas(. .. ) 

Ao comezo da revolución in
dustrial, a man de obra privile
xiada por exceléncia era a da 
muller e os nenes, xa que ao non 
ser man de obra cualificada, pa-

. gábaselles moito menos que aos 

homes polo que se al:>arataban os 
salários considerabelmente. Du
rante as guerras, puxéronse moi
~as mulleres nas minas, nas can
teiras, nas fábricas... . Destes 
exemplos bótanse por terra as 
teorias qoe se basean en que as 
mulleres non valemos para deter
fnir:iados traballos, somos menos 
intelixentes, un póuco 13arb~s, 

eK . .- (..} 

A muller, co_mo calquera per
soa, ten direito a que o traballo 
que realiza sexa pagado, conside

rándoo efectivamente como tra
bal lo; Pero a nosa reiv indicación 

· fundamental é conquerir para a 

muller idéntica igualdade, real e 
concreta, no mundo laboral e so
cia 1, sendo tarefa de todas e to
dos as tarefas domésticas, esixin
do comedores colectivos, garde
rias, etc ... servícios sociais para 
que sexa posíbel esa incorpora
ción (. .. ) 

Cuestión nosa é planteuar os 
porqués destas situacións. De 
nós depende o ir abrindo cami
ño ·nas nosas organizacións, no 

¡ GUE CARA! LEVA:N 
SETE A NOS P.EDLN -
DO A SU.PRESlQ'N DA 
CUOTA E- AC?-ORA _ 
vt.N \sr;.E coscAu .. 
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. ' ¿ ECDMO? 
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naso povo, organizándonos pa'ra' 
.planificar a· nosa loita e.rtma.rcad· . , . a 
dentro do contexto xeral d·a . 
lo ita do povo basca pola sua in- · 
dependéncia. 

EL PAIS 
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O · 70 por cen da povoación 
mundial ten menos de 30 anos. 
Desta, a metade non pasa de 
quince. Dous de cada tres para
dos é un xoven de menos de 25 
anos e ese desemprego afecta por 

. igual a todos os niveis sóciais 
desde o universitário ao brace ir~ 
agrícola (. .. ) Segundo as defi ni
cións ao uso, mozo é toda aquela 
persoa que cumpliu catorce anos 
e non superou os vintenove. Mais 
ese concepto de mocedade está 
sendo revisado pola própria reali
dade. Hai adultos e astra vellos 
de vinte anos, e nenas de trece 
anos que levan adiante atracos a 
man armada( ... ) 

Ser xoven empeza ser sinóni
mo de parado. Dos 18.231.304 
mozos que hai actualmente no 
Estado, só 3 millóns traballan e 
figuran como parados -á espera 
de emprego-, 1.049.500. E di
cer, cáseque o 36 por cen de de
socupados ( ... ) Os efeitos psico
lóxicos e culturais dese panora
ma hai tempo que condiciona n o 
comportamento social desas ma
sas xuvenís, cada dia máis lonxe 
do papel tradicional fixado pola 
sociedade industrial. Asi xa pode 
afirmarse que subculturas como 
as hippies, pasotas ou outras de
nominacións simplicadoras son, 
en grande parte, produto do 
paro( ... ). 

... O desapuntarse, o pasar, 
non é nembargantes, a panacea 
dos análises ao uso que fan sobre 
a xuventude actual. Antes o xo
ven podiase permitir o luxo de 
ser pasota. Agora non. O paso
tismo requ ire un certo desafogo 
económico relativo segundo as 
necesidades que cada cal se tu
vese creado ... 

JUAN G. BEDOYA 
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Inclusas, converüos 
.. 

..:s.. .. .,.. 

Da protección á. explotac•ón.·. de ~ ~ :f ; -~. 

menores 
En Vigo funCionan catro fo

gares de "Rehabilitación" ou 
internamente, onde viven ra
paza~ pro~e~entes de. tres o~~a
nismos d1stmtos: D1putac1on, 
Tribunal tutelar de menores e 
Xunta de· protección de meno
res os dous últimos dependen
tes' do Ministério d.e Xustícia, 
e son, polo seu carácter, e a 
procedéncia das rapazas que 
chegan até eles, os que cataH
zan os casos máis dif iciles. ~~ 
difíceis pódese chamar a fillos 
de matrimónios rotos, ou fillos 
abandonados; mentras o tri
bunal se encarga de todos . 
aqueles casos nos que o menor 
incurrira en delito, xa sexa 
roubo, prostitución ou un sim
ple problema de alcoolismo 
mídese coa mesma vara, con
vertindo asi os centros nunha 
mestura cuxo resultado adoita 
ser o mesmo tratamento, para 
os delincuentes "en poténcia" 
que para os que non teñen 
máis delito que o abandono 

·dos seus pais. Por máis que en 
r.engun dos casos sexa axeita
do. 

BUROCRACIA E OFICIALISMO 

A protección de menores 
que nasceu durante a ditadura, 
estiv0 sempre encamiñada a 
meter en cintura a aqueles ra
paces rebeldes, ·e para isto con
tábase cos Reformatórios, au
ténticos centros de formación · 
de delincuentes, os cales hoxe 
case están desaparecidos, aín
da que se ben desapareceu a 
forma, non así o metodo, da
do que estes internados ase
méllanse moito a aq ueles co-
rreccionais. A residéncia das 
Trinitárias, a casa de caridade 
ou as Oblatas, non distan moi
to de ser o que antes foron re
formatórios. Deste xeito, unha 
rapaza que entra nun centro 
destes, queda marcada ante a 
socie~ade, de tal · modo que a 
sua integración faise máis di
fícil, unha vez acabada a sua 
vida dentro do internado. 

EXPLOTACION SEN MALICIA 

E curioso constatar como o 
contr'ol exercidó por tres orga
nismos; queda fora de sítio 
toda vez que as rapazas de ca
torce anos e sen· família son 
posta~ a traballar como empre-' 
gadas .de fogar, durante os me
ses de verán, en casas de con
fianza, . incumplíndose asi a 
normativa vixente no estatuto 
dos traballadores, que di que 
nengun menor de dezaseis 
anos poderá trabaHar; isto úl
timo pare~en Ígnoralo · os ofi
cialistas <lestes organismos e 
asi as -rapazas traballan tres 
meses por unha miséria sen se
guridade social pero' iso si 

' ' nunha casa elexida palas mon-

Maria naceu hai quince anos, apenas se rec~rc:4i da sua :o.ai, pois esta aband~nouna aos p~ucos 
meses e nacer, o único que lembra é o Seu paso· de internado en- internado, de . convento ' en con
veto, astra chegar ao final. Agora Maria acaba de ter. un -filio no fogar de nais s.olteiras. Ela; con 
quince anos, non ten posibilidades de mantelo e quizais este neno estea xa condenadn como ela a 
· percorrer todos. os eslabóns da cadea; unha cadea que empeza nas inClusas e remata, na maioria dos 
casos na explotación destas rapazas. 

xas, que elas mesmas denomi-
nan casas de confianza. · 

As trescentas cincuenta pe
setas, que o Estado debe coti
zar por cada rapaza interna, dá 
unha idea aproximada do que 
custa ·man ter estes centros; a 
pregunta que pode surxir é lo
xica ¿Como vivirían estes· cen
tros se Hes quitaran a tutela 
destas rapazas? Parece claro 
que desaparecerian, o manti- · 
mento destes centros non seria 
posfbel sen esta '·'aportación" 
do Estado. 

AS FILLAS COMO AS N AIS . 

Parece · seY L que- nunha-gran 
porcent~xe -de ·casos, estas ra
pazas, tras a sua saída do ·inter: 
nado, irán parar · de novo· a un · 
destes centros, tras ·unha tem
porada maís ou menos longa 
vivindo fóra deles, xa que é 
<loado que o início de rela
cións con persoc:is de distinto 
sexo adoita dar .como -resulta
do a preñez indesexada, o 'cal 
vai unido á falta de formación 
sexual, cousa cáseque Joxica, 
se ternos en conta o tipo de 
centros onde son "educadas". 
O dia que estes nenas nazan 

Os orfelinatos, o primeiro ·paso cara· a explotación. 

pasarán ,.a_ engrosar o ·n-(lmero 
de .orfos internados, ben sexa, 
no -Príncipe Feijpe:.ou nás al
deas Infantís, os máis afortu
nados, unha cantidade mínima 
chegarán. a· ter unhf;l, famí'lia, 
ben· sexa a própria ou de adop
ción, outros ,seguirán_ o círcu-: 
lp,- primeiro q orfelinató, logo 
a casa de caridade, m~áis tarde 
a residéncia ... 

NON HAI pECLARACIONS 

Non acabamos de -entender 
a actitude por parte das direc-

.~~ 
, . ~."-·' 

•• ·><':-:-" 

' toras do centro das. T~initárias 
e as Oblatas, que se negaron a 
facer declaración algunha, non 
nos ·calle de -sorpresa, pasto 
que un h~lo de mistério .e si
lencio ·rodean a estes centros,~ 
se s~guim~s os cómentários 
dos viciños dos mesmos, pon 
será difícil escoitar cor:no cha
man aos centros, "Casas de 
prostitución", ou das "Arre-

. pentidas':. O :mesmo caso · pa
sounos co secretário da)tunta 
de protección de menores, que 
-se negou a facilitar dados, ar
guindo que estes· eran segredo 
oficial. Esta~ ra:zóns lévannos a 
non poder dar_ cifras ~exactas, 
se~ ben un cálculo estimativo, 
lévanos a ·estimar_ que son per
ta :de m~il as rapaza~_-gue, se a.to
pan. nesta situaci~n, ,s_fr .na zona 
dé Vigo .. 

O c_~so. de .Mé.l,ria non é ex
traordinário, ' apesar de · ~star 
ésq"Uecido pqr unha boá parte 
d-~ sociedade; casos como· ~s
Je~, .viveñ moi p_erto de n6s. A 
s.olución é,difícil xa qúe ao Es
tad-Q p.aréc~lle interesar. poúco 
p~ p~9blem~: boutn:» xeito non 

, se éntende . cómo a tan sonada 
.i·cori'dici6n Eemeni~'a, do De-
-· séñrolo- " Co.munit~io, que ,se 
enc~ava n0 Ministério de . Cul
t~ú1, . non t¿·ma cartas no asun
to~ deixándoo· na.s mans de re
lixiosas. 'Quizais b.ase4ndose 
neste aban4qno e como poden 
cometerse irr_egularidades co
mo a _qu~~ as rapazas ·,traballen 

"sen 'i>Odelc»' faceÍ, ¿Qué~ s~,b~
nef ícia -<leste tl'.aballo? ¿Por 
qué non- actua o tribunal tute
.lar · cont:ra . esta explotación? 
Os intereses que pode haber 
deixado de todo _o · problema 
dé.scoñeéémolos; pero o que si 
coñecemos é o -· problema du
nhas rapazas que teñen un fu
turo incerto, e quE:, hoxe por 
hoxe, ninguén parece disposto 
á que se aclare .. 

·sANTI VI LLAR 
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-~ Ponifü;><ley_á n1c>it0&.ano&.sen ter auga ·p(}.tábel: Desde as eleicións municip~is ,vense .p.oñerrdo so- · · ~ións, para que se solucionase o . ·· r~ndo incluso· os electrodomés• , 
bre()"o. tapete estejuoblema sen que o·.Aícaldffe ·o patti(fo (Ae)-que tHespalda fagan nada .. · _ · ·· ·. ,: ,' · probleni'a, .por. médio da cons-.. · -ticos ·que se at~s~an coa suxé-
. -; Ago·ra; déspois de ,várias. ~ociúns;. nó.sen.so_de d!lrlle.soludón ao pr~bfoma, derrotadas por A~ e ·trución. dunhá depuradora e dade. 
UCQ,'. o Bloque tentou de explicar. o -problema á .opinión pública por_ niédio 4e .. car.teis·: Carteis ~un depósito; eb~as que nece- Ademais disto, dase 0 caso· 

... qu~ o. Alcalde -manda s~s.tematicamente· ari:ancar .. á P~lícia Municipal . . -:., -· · · · : .. , · sitan tanto- a .. actual traida e.o- de que . cando chove ·os viciño~ 
. .., ... · .......... ·· ... -~ .. · .. -; . - . - · .. . - · mQ ·a .do Oitavén, que leva pa- quedan vários dias sen auga ao· 
, .· · _/-'Fala,des_ asi. . .porque no.n · nifestándolle· que ''aquí .na r~a -· carteis todos,-casas .comeréiais, li · d h · . . . . . . . . . ,,. . . · · ra za a a1 -tempo por culpa · atascarense as cañarias. . , 

, .. ,triunfou· O que·tiña que. triu~- . : '_mando eu e se pega OUtfQ car-. _ prunem:r de. ma10, etc.-, non SO· .. : "de expropriáciÓn e trazad-O e 
far"., díxolles, o señor Barrqs . · tel métoo na cadea", sempre .fom nengun dano . . O señor·Ba- . , -que ·non se sabe cándo se po- -
González, Alcalde do Porriño, . en actitude provocadora.. -rros· manifestou que .o facia derá r~alizar. -

- '.perte11-cente a AP. A :fra·se, co- Asiniesmo, por este motivo , "porque non . eran totalmente Agora, ~ dadas as actuais 
mo 'todos adiviñarian xa, ia re- · tézense producido incidenges exactos". -· · condicipon·s .. climatolóxicas, ·o 
ierida ao 23-F. . . «co irmán do Aléaide, Horácio, A vist.~. 'destá situación pre·~ ' tema pasou outra vez a actua-

Ago.ra . o. seño.r Barros, se- que tamén, sistematica:m~nte, - sentOuse :J.in escrito no a~unta- . lidade, que nunca perdera, pa-
guind~ nesta tó-nica, , esta' or- dedícase a arrancar todo car- - mento -. cóa fir_ma de 'seis·conce-:. ra ser exactos, coa presenta-
élenándolle á PóJicia · Mtinici_. tel' que teña algo que ver coa llais pedirido un ple.no extraor- Ción de novas mocióp.s neste 

·pal q-ue arranque todos ós cár- . traída de· augas~ .dinário-pata. deb_atir o tema. - senso, que foron derrotadas 
teis que o Bloqm:f poña,sobre o . Dias atrás, cando-militantes cos votos de AP e UCD. 
problema da tr°qida ·de . augas~ · do BN-PG cos concellais á ca- A.SITUACION. DA AUGA 
Os' enfrentamentos estanse beza estaban pegando uns des- .EÑ PORRl~o ¿A QUE SE DEBE A 
prodúcindo a cotio entre estes tes carteis informativos, che- Desde- a: entrada ·da. act.ual DEFICIENCIA DA AUGA? 

· funCionários m~DJdpais, man- gou Horácio Barros e púxose a corporación xa se veti denun-
-dados polo Alcalde, e os mili- arrancar neles diante dos que p ciando a situación da ·auga que 
tantes nacionalistas e mesmo estaban _pega11do afirmando abastece ao povo do Porriño .. 
C<? te~iente de -Alcalde d-a fó.r- que o facia "porque me dá a · Pe.ro a solución nunca apa-

·~ª nacionalista· nesta ~ éorpora.- gana". rece u, tent.ando o Alcalde bo-
·ción, xa que, aínda que case Anteriormente, : xa os con- tar balóns fóra aducindo que a 
todos os policías munfoipais cellais do Bloque tivéran unha solución estaba na traída do 
mostran -'unha· actitude respei- entrévista co Alcalde onde lle Oitavén, traída que está con-
tuosa, o seu xefe, señor Cun- pregmitaron pola sua actitude cebida para suministrar auga 
queiro enfrentouse. vária~ veces ue arrancar, e mandar arrancar ao Polígono Industrial · en Ex-
ao Teniente de Alcalde 'do Blo- os carteis que se ref erfan ao elusiva. 
que Sr. Manoel · Mart~nez, ma- tema da auga, xa que os outros Presentáronse distintas mo-

. . ' 

. . 

A. auga suministrada ás vi
'. vendas do Porriño cóllese di

rectamente do rio Lauro, sen 
prévio depurado, polo que 
aparecen plunias, follas, terra e 
outras matérias. 

O único depurado é a apli
cación de cloro ao tuntun, 
porque non existe clorímetro. 

E por isto polo que a auga 
non se pode utilizar para os 
servicios d_omésticos, deterio-

'. AS CERAMICAS DO·~ 
TRO@E AS DE SARGAi 
DELOS .• ESTAN FEITAS 

' ~ . 

CON TERRAS GALEGA~ 
AS IDEAS E A CIENCIA 
QUE LLES PROPORCIOI 
·NA O LABORATORIO DE 
FORMAS; DE GALICIA 0 
E O SEMINARIO [)E ES 
TUDOS CERAMICOS el 

; ("' ._¿ 

, ..... ·.'. 
"t'1· ... Jf.... -·' .... : -... . - - • 

'' ' 
.OS PLENOS 

· Pero se o Alcalde é '! primei
ra vez que non permite a liber- · 
dade de expresión na rua, non 
acorre outro tanto nos plenos 
onde é tónica habitual no~ 
deixar f.alar aos concellais na
cionalistas. Como pasou no úl
timo pleno, donde pretendia 
votar a moción da traída de 
augas, despois de expoñer el 
alegacións en contra e sen dei
xar intervir aos concellais ·do 
Bloque que foran quen presen
taran dita moción. 

Polo demais, é habitual que 
non se celebren plenos ordiná
rios (de setembro do oitenta e 
un a marzo do oitenta e dous 

' non se realizou nengun) evi-
tando asi que haxa rogos e pre
guntas onde poidan intervir os 
concellais da oposición. 

Todo moi democrático. 
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Asi f oi o Prime ir o de Maio. 
· "Contra o ANE", podia lerse nas pancartas que portaban os 

integrantes das manifestacións convocadas pola INTG e a C~G. 
"ANE, Sí", rezaban o u tras pancartas das marchas levadas a cabo 
polos sindicatos estatais CC.00. e UGT. . 

Por si sóias estas pancartas e consignas poden mostrar clara
mente a diferenciación existente entre os dous tipos de manifes
tacións celebradas en Galiza nestre Prirheiro de Maio : mentras 
que os sindicatos nacionalistas se pronunciaban contra .o ANE-e 
outros pactos e a defensa das liberdades, os sindicatos estatais 
pedian o cumplimento <leste acordo, _asi como democrácia. 

O ponto coincidente entre o distinto sindicalismo que se está 
a viver hoxe en Galiza -obediéncia estatal o galego- estaba no 
rechazo do paro e a petición de emprego. 

Resaltar así mesmo na ~elebración do dia da erase obreira o 
ambiente de unificación sindical que se vivia e que tende a lo
grar unha central única galega. Este ano, pode ser o último que 
aparezan duas siglas de sindicatos obreiros nacionalistas. 

Socialistas e comunistas utilizaron na Coruña o balcón do Asuntamen
to para dirixirse aos congregados. 

municación, cousa que hoxe 
só se produ·ce en determinados 
casos e "cando o manda a em
presa". 

Baixo estas coordenadas, a 
participación nesta celebra"ción 
pódese · considerar normal 

,. ' 
mais contando co bcm te-mpo e 
dous dias de vacacións segui.: · 
dos. 

AS MANIFESJ'ACJQNS· 
NACIONALISTAS 

As centrais INTG e CSG 
convocaron manifestacións 
n~s sefe cidades máis . impor
tantes galegas así como nou-' 

Este ano, como outros antes . 
e outros que virán, despois do 
1 ° de Maio voltaron os bailes 
das cifras tanto por parte dos 
organizadores como .dos meios 
de comunicación . inflándoas 
óu baixándoas segund~ a sua . 
teima ideoló:xica. . 

Asi~esmo·, quérese facer do .. 
baile das cifras o úni~o raseiro 
para medir a incidéncia, cando 
xa de por si, e d .. ad~s as actuais 
circunstáncias polítfoas, é di
fícil movilizar. 

Por outra banda, ter en con
ta tamén que anos atrás as ci~ 

'. fras viñan inflándose sistema
. ticam~nte ·polos ínefos de~ co-

·tras vilas como R~beira, Cor
cubión e -Viveiro . . Os lemas 
desta co!lvocatória eran "pala 
unidade · sindical,· contra o 
ANE". AS pancartas reclama- · 
han asimesmo mellares salá
rios, empr~go, e denunciaban a 
crise en empresas das distintas 
localidades. Tamén apareceron 
pancartas polos sucesos de Lu
go, coreándose eslógans neste 
sentido. Outras consignas pe
dian tamén a liberdade pa-ra os 
nacionalistas. · 

A mañifestación que máis 
xent~ congregou (oi a celebra
da en Vigo, asistindo máis de 
2.500 pe~soas. Na Coruñ~ ma
nifestáronse cerca de mil per
soas, máis <;le 300 en Lugo, Fe
rro! e Ourense, sobre 600 en 
Santiago e máis de duascentas 
en Pontevedra, Ribeira e Vivei- -
ro. En Corcubión, onde babia 
médio século que non se cele
braba esta data, manifestáron
se mais de trescentas persoas. 

AS CENTRAIS ESTATAIS 

As manifestacións convo
cadas por CC.00. e UGT bai-

. xo o lema de "ANE, Si ,- paro 
non" ou "Pola Democrácia", 
agás da de Ferrol tiveron máis 
tin carácter de .pas~_o que rei
vindicativo, coas j10tas hurrio- ··
'rísticas de' grup.os como o 
MCG, LCR ou P,CE(m--1), que 
coréahañ as slias própdias con
signas, moit~s veces en aberta 
con tradición coas propugnadas . 
polos organizadores . . 
. A manif esta-ción meirande 
(oi a ·de Ferrol,· i\$i~tindo ' cer~á · 
de tres "'-..mil persoas, máis ~fo ; . 
mil na Coruña, · e Vigo, 50 en · 
O ure11se e nienos de 300 ·.en 
Santiago. . 
' Pola tarde, tanto unhas cen- · 

·trais como as outras celebra
ron distintas · festas, que .é o 
que parece estar primando 
para moJtos en ~atas ~U1ª claro, 
significado reivindic_ativo. 

O,rquestras -

· Conxuniós :· , · 

Bandas 

- _ · Atraccións 

Gaiteiros 

Rock 

Teatro ... · 
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NACJIONAL 
tenias da nosa terra 
Reivindicacións · labregas 

O dia 29 de abril do 82 súmase ás longas loitas do _agrarismo ga
lega cun enfrentamento dos labregos en Lugo coas Forzas da Orde 
Pública. Noo parece que vaia ser a de'rradeira acción das reivindica'
ción.s labregas. As espadas están en ·atgo -porque -ó campesiñado ga
lego resístese a morrer. A sua dignidade 'Secular esixe -de todos o _ 
maior respeito e unha análise séria. . 

!Panorama de Galt'cia. do dia 30 presento u as dlias vers-ióris ·do · ;' 
aco'1~ecimento, a dos interesados e a do Gobernador Civil de Lugo. 
Inmediatamente desde Madrid so coñeceron os españois a versión 
do qobernador através da redacción de Santiage para a TV ES. 

Repasemos a série programada de atentados ao campesiñado. No 
século pasado a desamortizadón (a partir -de 1836) traspasou a 
maior parte da propriedade rural aforada de mans da igrexa., ás de 
burgueses absentlstas. A fidalguia que presidia a vida rural non 
comp·etiu neste traslado de titularidade. A adaptación da agricultu
ra galega á comercialización e á industrialización pedia unha supe
ración dos sist~ma foral. O Estado que en nada axudara aos traba
lladores· agrários na desamortización, tampouco agora os axuda nen 
con empréstitos nen coas leis de · indemnización compensada. As 
sociedades e sindicatos agrários desde 1906 desenrolaron unha loita 
en vários frentes· para desmantelar o sistema foral e conseguir a pro
priedade total das terras para os próp~ios labregos. Foi unha dur(l 
loita; as martes acompañáronnos toda aquela "guerra". · 

Despois da guerra civif (1936-39), a desaparición dos foros prose
guiu até a sua liquidación total. Galiza quedou asi en mans de pro
priet.ários de pequenas explotacións, un 60 por cen das terras de 
cultivo teñen esta situación. AoOentrar no embate capitalista do 
60, e;) deterioro da rendabilidade agrár'ia f íxose total. E a emigra
ción creceu como nunca. Porque previamente os proprietários pe
quenos de Galiw foran expoliados dunha parte importantísima da -
sua produción: os montes veciñais que pasaron á ~ Forestal-lcona; 

· que foron enche·r as arcas estatais e as dos concellos Municipais tan 
insensíbeis aos direitos labregos. A resisténcia labrega voltou dar 
sangue, asi en Mazaricos, Castelo do Miño, As Encrobas etc. O 
mesmo expólio nas praias, Baldaio entre outras. . . . 

E agora, ante os programas de domínio da agroindústria, da pro
secución de expólios de vales (v.g. Sela por Fenosa), de cc:>ncesións 
marisqueiras etc. a pesca de baixura .e a agricultura. familiar sinten a· 
chegada da morte. Marte que receberon os campesiños no Reino 
Unido e noutros sítios hai séculas, morte lenta, mediante formas de 
superexplotación secular: emigración para sacarlles as divisas, 
sución bancária para expulsar a riqueza a outros lugares, etc. 

E á vez, cando se impuxo a "cuota empresarial agrária" como so
brecon.tribución a uns traballadores xa discriminados polo cr:eci
mento desigual ~a indústria, cando até o poder oficial recoñece a 
"regresividade e discriminación "deste imposto colonial, cando os 
labregos unha e un milleiro de veces teñen esixido a xusta elimina
ción de tal recargo, sempre o silénc'io a e-sta reivindicación mínima: 
E cando se presentan silendairos e reflexivos ante o embargo dun 
labrego, a brutal represión nun enfrentamento coa Forza Pública 
que debeu evitarse. 

Ternos que afirmar que unha programación de acorde coas esi
xéncias actuais das explotacións familiares é un direito que .. ninguén 
pode' ignorar- nen retrasar. l,Jnha reforma agrária própria do si_stema 
galega, con créditos, cooperación e adaptación é un deber público, 
un acto de xustícia inaprazábel. E a resposta mínima de gratitude 
aos criadores de Galiza: 
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MAIS SOBRE SOUTOMAIOR 
- ~., 

~-

franquista sen Franco", do . mesmo 
xeito que no mesmó ánibito cae a 
citación e o proceso comezado con-

Para rematar coa polémica aberta tra os concellais que non van aos 
coa repórtaxe sobre Soutomaior ao . plenos (os nove) ilo xulgado. núme-
que o señor alcalde; Fernando Pe- ro dous de Pontevedra. 
re ira, contestara, nun,. númer.0 ante- . Fan fogo unha'S preguntas que re-
rior., dem_os hox~ ycJZ, · resumidos os sumimos: . . 
félios · que-,.nos<en.viaron, aos-··nove· '<. · -.. -lOuá vai .Oicer . o p0vo -agora se 
concellais. Estes pertencen ás candi- antes non se preocupou da auga 
daturas do Bloque, Xuntanza, Pro- , porque comezou a chcíver? ¿N.on é 
progreso e A.I. D. certo que- a S. Social dos contrata-

Falan, .en primeiro lugar da lásti- dos retrasouse pota ·sua torpeza e 
ma (sic) que lles produciu a respos-· · neglixéncia? lNon é certo que des-
ta do que antidemocraticamente pois da moción de censura arranxou 
preside o .Gonce/lo de Soutomaior e nun mes o que non se f ixera en na-
que se dedica a difamar a compañei. · ·ve? lNon é verdade que tendo 
ros, falseando _a · verdade; porque -. Co_mboa asignado o ·número seis no 
non ten argumentos. sorteo do alumado, foron instala-

En primeiro iugar, negan os nove dos postes ató antes que rioutros 
corícellais que os fillos do munícipe bárrios? lNon .é certo que tiña vos-
Seoa-ne Conde estean matriculados tede un escrito de 52 víciños de 
no Co!éxio privado do que xa se ten 
falado, pero que mentras defendía 
nos plenos (citan acta_s) o ensino lai
co, público, obrigatório e .gratuíto, 
o señor Pereira estaba -en plena 
campqña eleitoral- na inaugurac'ión 
do devandito coléxio~ · 

Logo, afirman que non é certo 
que nengun concellal, nen sequera o · 

· do Bloque que cita, cobre nada do 
Axuñtamento e remítense ás actas 
das· seSi'Qns . . Fan, por contra unha 
cita do regalo das ostras feíto ao 
capitoste da UCO Juan Figueroa, 
que devolmera e que "Serviron á fa
m(lia Per:eira para un bon á_gape". 
Nouúa orde de· causas, .negan que 
houb.era concellal algun que afirma
ra q~e non debía da;·se 6 nome de 
Luís Seoane á Casa da Cultura por
que "era un comunista". 

Sobre as obras ilegais, din que 
· nengun concellal deu pérmiso para 
elas, mentras o señor Pereira infrin
xia este tema nos ponfos que cita
mos: Muro nas Cortellas, de pro-

. priedade ' privada, cuxá reconstru
ción quería fin.anciáse o Axunta
mento por telo tirado "unha pala"; 
pretender pres·entar unha moción 
para que unha obra ilegal fose rema
tada e cobrasen os contratistas (dun 
deles o alcalde preciábase da amis
tade) e logo demolela "porque o 

Comboa solicitando o teléfono pú
blico para un lugar que non era o 

. que vostede e máis o alcalde de bá
rrio non tiñan previsto e nunca foi 
presentado nuri pleno? 

Por fin, volven os nove concellais 
a asegurar que non van ir a sesión 
municipal algunha mentras o señor 
Pereira non dimita, nen con chanta
xes, nen coa aplicación de leis fran
quistas e esperan que a próxima in
tervención sexa máis obxectiva para 
manifestarse partidários, como un 
psicólogo austríaco que fuxiu da 
Austria nazi ude que todos os 
homes que ocupen pargos públicos 
non padezan alteracións pslquicas'~ 

PROCURAN O AGARllVlO 
DO PODER? 

Na medida en que foron portavo
ces de "GALICIA CEIBE-OLN" 
quen falaron, eñ termos de crftica 
política, da incomparecéncia de Ca
milo Nogueira no xulgamento con
tra os 14 independentistas e nacio
nalistas, celebrado o pasado 30 de 
Marzo, e lida a sua éárta-disculpa ao 
semanário "A NOSA TER RA", 
queremos facer algunhas considera
cións referentes ao comportamento 
de C. Nogueira e o seu partido, 
E.G.: 

proprietárlo non se aforcaba por 35 1 o) Apesar de ter sido convoca-
millóns": · regalo de perta de dos en debida forrna, E.G. non 
100.000 pesetas a unha vecjr'.ía de compareceu en nengunha das xun-. 
Lourido por unS, pés de viña sen que · tanzas _preparatórias da Campaña d~ 
souperan nada · nen concellais nen Solidaridade_ cos nacionalistas pre-
veciños despois_ do anc~eamento sos e demais procesados no Sumario 
duh camiño. 76/80; campaña que se ampliaba 

Falan os nov.e concellais de que é aos obxectivos de reclamar a Am-
de público domínio que o concellal nistia Total e á derogación da lexis-
do Bloque Nacional-Popul.ar Gale- . lación dita anti-terrorista. E.G. non 
go, Luís Obelleiro non é dono nen compareceu, nen para dicer si, nen 
ten en construción obra algunha, para dicer non. 
nen legal nen ilegal, polo que dificil- . 2°) Entre os numerosos asisten-
mente pu ido · incurrir en infracción tes e/ou participantes nos actos pú-
urbanística. Por outra banda, men- blicos e movilizacións de apoio aos 

. tras non .oc~ltan'as ·_diferéncias ideo- 14 nacionalistas, resultounos impo-
lóxicas que teñen, resaltan que a síbel recoñecer nen sequera un mi-
sua unidade (a dos nove) demostra litante de E.G. 
"'A ineptitude, e nefasta acttJación" 3º) Se ben é certo e de todos co-
do alcalde. ñecida a presentación, por E.G. dun 

Do señor Pereira. din que ·está escrito diante do Parlamento de Ga-
descalif icado· ~'f[loral, politicameh- liza, reclamando amnistía para os 
te e· eticamen~e.'~ por quen coñece a nacionalistas presos, non é menos 
sua traxectória ideolóxico-polftica certo e coñecido o carácter vergo-
para dar patentes, xa que el · "ven- ñante dalguns dos contidos dese es-
deuse ao mellar postor que lle ofre- crito. 1 

· 

Cera o número un nunha lista'~ Re- Non cairemos, nembargantes, 
·córdanlle tamén que "homes de nunha descalificación que non seria 
ideoloxia reaccionár/a, e afiliados á senon esquerdista pola nasa banda, 
UCD, atópanse entre os monagui- pois consideramos que case todo é 
/los da ceremónia do señor alcalde'~ válido e positivo á hora de reclamar 

Asímesmo destacan os conceilais ou procurar a liberdade para quen 
citados que a carta enviada por Fer~ sqfre cadea por oferecer Resisténcia 
n~ndo Pereira, acolléndose' ás .leis ao capital. 

.ADA mu 6 

M. Randulfe asistiu ás sesións da 
vista o'i"~I _na ·Audiéncia Nacional 
ocupando un espácio no banco n~ 
que se sentaban, tamén, outros abo
gados desprazados desde Galiza. 

O que non lle consta a "GAL!. 
CIA CEIBE", porque en nengun in
tre asi se comunicou, é que o aboga. 
do F .M. Randulfe ostentase a repre
sentación de E.G. 

E inda que asi fose, o papel de 
testigo político da defensa, non se 
cabria cunha' mera representación 
polftica ~ 

5°) No seu dia e -segundo afir
mación del mesmo- despois de 
consultar co seu partido, C. Noguei
·ra deu a sua conformidade para 
comparecer como testigo da defen
sa dos nacionalistas procesados. 

C. Nogueira aduce segredas "'ra
zóns de carácter estritamente per
soal" que o levaron a negarse a tes
tificar. Esta negativa coñeceuse 
cando apenas habia xa tempo para 
que a defensa presentase novas tes
tigos. Ademais, o mesmo diada vis· 
ta, na cola que houbo que facer 
para entrar na Sá da Audiéncia, co
rría . o rumor-disculpa de que C. 
Nogueira non comparecía "porque 
a citación chegáralle para o dia 
vintetantos e non para o dia 30" ... 
E agora parecen existir outras 
"razóns de caracter estritamente 
persoal" ... 

Chamamos a atención sabor da 
gravedade do comportamento de C. 
Nogueira -se é que o comporta· 
mento persoa 1 de C. Nogueira se 
pode desligar do seu comporta men· 
to político e/ou das decisións de 
E.G.- deixando colgada á defensa, 
cos perxuícios que podía significar. 

6°) Para a mesma data en que se 
celebraba o xulgamento -30 de 
Marzo do 1982- anunciábase a ce· 
lebración, no Auditório da Caíxa de 
Aforros de Vigo, dun acto no que 
interv.iria C. Nogueira sobre o tema: 
"100 di as de Parlamento Galega". 
(Qué importantes eses 100 indife· 
rentes días de vidiña autonómica!). 

7º) A "GALICIA CEIBE" paré· 
celle que o comportamento persoal 
de C. Nogueira e o comportamento 
do seu partido, E.G., coincider:i, 
neste caso, en tratar de evitar unha 
·perda de imaxe -tan "séria e res· 
ponsábel" - díante da sua clientela 
eleitoral. Asi, decidiron, sibilina e 
ambiguamente -como é norma diá· 
ria en E.G.- que o abogado F.M. 
Randulfe acudise a Madrid coa sua 
toga, que o cobriria co manto xu rí· 
dice-técnico, "aséptico" no políti· 
co, e que evitaría más interpreta
cións na sua moderada clientela , 
mentras contentaba á sua ala es-· 
querda. 

"GALICIA CEIBE" considera o 
comportamento político de C.. No· 
gueira e do seu partido, E.G., máis 
próprios da caridade cristián, que 
dunha ética e dunha moral de es· 
querda nacionalista. 

Quizais o que busquen C. No· . 
gueira e o seu partido. E.G., sexa 
receber a carícia agar.imosa e ·o 
"elóxio" que o ministro Rosón fixo 
dos seus homón irnos Bandrés e 
Onaindía: "gente seria y buenos 
.chicos". Vale! 

8°) Poderíamos fal·ar máis sobre_ 
comportamentos, precisamente non 
moi "éticos", dalgun destacado 
membro de E.G., que teñen afecta '. 
do "seriamente" á march.~ .. do pro• 
ceso. Pero por hoxe, abonda. 

franquistas, aos alcaldes de bárrio-, é 4º) Efectivamente, estamos dis- · A COORDINADORA NACIONAL oé 
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A.Xunta, cen .d1as de.atoma 
Recepc1ons, inauguracións, 

viaxes ... estes foron os feítos 
"lb "d que marcaron, ~ a or·ar a 

Xunta autonom1ca nos seus 
pri~eiros cén días ~e t~~ballo. 

Meios de comumcac1on, em
presários, autoridades foron 
m~strar a sua "pleitesia" ao 
novo goberno. E, dentro desta 

· tónica, viñeron tan:ién as inau
guracíóns, recentemente a Fei
ra do Viño, e tamén as viaxes 
pola xeografia nacional sobre · 
todo por parte da presidéncia, 
que se convertiron sistematica
mente en campañas propagan
dísticas de AP, por ruáis que o 
Sr. Albor queíra aparecer co
mo non vinculado estreitamen
te ao aparello de Alianza Po
pular do que vaí sempre rodea
do · nas suas xiras. Xiras das 
que moitas veces non se ente
ran os próprios concellos, co
mo pasou en Muros. 

A actívidade da Xunta nes
tes cen primeiros días, que xa 
parecen marcar o camiño, 
móstrase desprovista de todo 
poder executivo. Tanto é así, 
que nestes cen prímeiros días 
só presentaron ao parlamento 
un anteproxecto -hai que ter 
en conta que os presentados 
polo executivo son os que 
máis posibilidades teñen de 
sair adiante-, que foi o das 
sés autonómicas. 

Proxecto que tiñan que ter 
.mandado con moita anteriori
dade, xa que hai que ter en 
conta que os gastos da comu
nidade autónoma durante os 
cinco primeiros anos son fi
nanciados polo presuposto do 
Estado. Presupostos do Estado 
non se van empregar para a 
consecución de edif ícios de in
fraestrutura mentras este estre
rno non estea fixado, como é o 
mandato da Constitución. 

INERCIA NA ACTUACION 

Todo isto ven poñer de ma
nifesto a inércia coa que está 

· actuando a Xunta. Inércia que 
se debe a varias causas. 

Está o feíto de que Alianza 

/ 

A Xunta cumplin. xa ·os cen dias de xestión =-é un .dicer_:_ ·polo que é necesario facer-un.ha análi
se, por máis que _non. existan moifas eousas novas que resaltar. O único .destacábel seria o-ahteprn
xecto das sés autonómicas. 

Plo demais, as transferéncias que non chegan, xa que aínda estamos a un nivel máis babeo que as 
que outras nacións tiveron nos días preautonómicos. E, nun parlamento que non funciona nen vale 
para nada, un partido no goberno, AP, que perde as duas únicas votacións. · · 

Toda unhá m,ostra do que é a autonomia: protocolo. 

O Goberno autonómico está dividido no pleno, uns parecen pasalo moi ben, ou~os, abúrrense. Tino Viz 

Popular pensou medrar moito 
nas eleicións, pero seguro de 
que o que nunca tiña pensado 
é que ia conquistar o Executi
vo, polo menos en solitário, 
polo que non con tan con xen
te preparada para asumir as 
competéncias. Isto lévaos a 
que non teñan nengunha presa 
en que lle sexan trasferidas á 
Xunta esas competéncias que 
lle pertencen, aspecto que ta
mén é compartido polo Gober
no de Madrid. Asi e todp, _hai 
que ter sempre presente que o 
Estatuto de Autonomía non 
permite receber competéncias 
positivas xa que non é máis 
que unha mera descentraliza
ción administrativa, dado que 
aquelas competéncias que son 
verdadeiramen te executimas 
seguirán _sempre en poder do 
Estado es_pañol. 

DESPRECIO AS OUTRAS . 
FORZAS. POLITICAS 

Resaltar · asimesmo como 
unha característica <lestes cen 
dias de "goberno" o despréGio 
de que fai gala o executivo das 
outras forzas políticas, sobre 
todo o intento de marxinar e 
silenciar ao Bloque-PSG. 

Este desprécio amosase na 
constitución da comisión mix
ta de transferéncias que AP se 
abogou para si soia. 

A FALTA DUN PROGRAMA 

Por outra banda tamén·, nin
guén pode saber o que a Xunta · 
seria capaz de facer -AP bóta
lle a culpa da sua inutilidade 
ao Goberno de Madrid.,.- xa 
que non ten ·nen. un mínimo 
programa de actuación que se 
poida calificar de coerente. 

Polo demáis ~s decisións quere 
tomalas por si sÓÍ<\ e sen con
tar para nada cun parlamento 
que para algo existe. 

. E .de ter en cc>"nta tamén na 
actuación da Xunta a· supedita
ción aos plans de AP a nivel .de 
Estado, -feito que tamén se 
dá nos outros partidos esta
tais- negociando a gran derei
ta, alianzas e tentando que o 
resultado das eleicións galegas, 
fose o· comezo dun cámbio a 
nivel estatal, cando en Galiza 
non cambiou nada:. 

· TODO SEGUE IGUAL 

·E non cambiou nada xa que 
todo segue igual como na pre
autonomia -non era que se es
·perase xa que cambiase moi
to-, até no poder executivo. · 

A heréncia que lle deixou 
UCD foron atrancos, enmara-

ñados, e unhas conseUarias que 
· non .valian para nada., Legado 
· que parece que recolle:ron os 
actuais mandatários e por máiS 
que fixeron cámbios a nivel de 
funcionamento só se nota nu~ 

· nha cousa: os traballadores es
tán máis horas nos seus postos; 
polo demais, tam~n segue o 
enchufismo e o non sáber por 
ónde andan as -cousas, por co
ñecer - nalgunhas consellarias 
non coñecen as conferéncias 
que teñen. ~ 

A MESMA IMAXE 
NO PARLAMENTO . 

No Parlamento, aínda sen sé 
e cunha precaried.ade que im
pediría traballar aínda que qu.i
xesen, tamén se respira a mes
ma imaxe de in útilidade e . de 
que todo o que se fai _alí non 
vale para nada. · , 

Os plenos son unha cousa 
soporífera que durmen ·a cal
quera. 

E isto · por unha -- cuestión: 
non se poden soster os plenos 
dun parlamento somente .con 
rogos e preguntas. Ten que 
existir dentro da cámara un 
auténtico debate. Debate que 
só · se poderá . dar cando. se 
·afronten de maneira total os 
problemas polos _que está atr&
vesando o país. Os rogos mter
pelacións e preguntas deixan 
·as cousas no ár, non afondan
do. nos temas, dado que o il).
terpelante e o preguntan te · re
ceben unhas respostas nun 
idíom~ parece ser, distinto. 
Todo se wduce a unha pura 
demagóxia que 'non dá unha 
solución concreta dado' que to
do se voltan boas palabras e 
non ·se ·toman decisións . con 
respecto a nengun problema. 

· Os plenos terán realmente 
vida cando se discutan proxec
tos ou proposicións ·de lei, 
moitas das cales xa están pre
sentadas. En canto todo o que 
se f aga, será cara .a gal e ria. O 
momentq da verdade, vai-che
gar cando iso suceda, peró, po
lo que parece, son bastantes os 
que no~ teñen ganas .de que 
ocurra. 

RADIO GALICIA IA RADIO! 
. . .. 

· -· i.San .. Pecho,,'de-.Mezonz0, .3.: -:>· ., . 



NACIONAla 
Seria preciso remontar moito na história para chegar aos an·t~cede.ntes do 

tráfico de pasaxeiros na Ría de Vigo. Habe.ria que chegar, collera -ó camiño 
que se collera, ~ pres~ncia de Xan de Rande no- estreito que lle deu a alcuña. 

Daquela, para atravesar a ria por mar - ¿cómo se n~·n?- habia que chamar', 
:a berros ao señor Xan, estivera na ribeira que estiver.a, para que pasara á xen- · 
:te na sua lanchiña. E isto era ''polo primeiros de sijlo '~, como di a canción. 

Máis ou menos pola mesma época, apareceu _en escea un tal señor Legarda, 
que montou unha "empresa" para transportar persoas entre as duas ribeiras 
da ria, aló por 1915.' E dicimos o de '~empresa" porque aínda en Moaña se lle 
chama asi ·a ,·,Vapores de Pasaje S.A.", quizais como-permanéncia do nome 
antigo. . . - ' 

Durarúe moito_ .tempo esta , compama foi monopolística ng- transporte · 
de viaxeiros na ria. Nos anos SO aparece en escea "La Co!Jlercial Maríti
ma"; do señor Cancelas, viciño ·do Con en Moaña, ·que co apoio do povo 
ante os abusos da "empresa", monta os seus barcos. Do primeiro xa non 
fica ;nada:- ardeu. ·unha noite de San Xoan na praia do Con onde estaba va-
rado, ruína en recordo de peores-mellores tempos. . 

Coas co.tlsas asli to(fo estaba estabilizado. Uns sacaban 4iñeiro en Moaña ·e 
outros en Cangas, jwr· jnáis que Vapores .de Pasaje aínda tirara algunha talla
da en Moaña, sobre ,todo no ver'án. 

O apocalipse comezou cando, a primeiros dos 70, se presentou no panora
ma u.nha. nova empresa: "Cruceros Rfa ·de Vigo, S.L." Desde entón, as cousas 

·están moi Hadas. · 

Inf onne sobre o tráfico de pasaxeiros na . ria de Vigo 
Até poxe, na loita pola suprema

cia e polo benefí cio ficarori atrás 
duas err'.ípresas: as que levaban via
xeir~s a Doínaio e a Meira, con bar
cos -pequenos, inseguro~, que en 
dias de temporal tiñan que_ amarrar 
e ceder a sua x:ente á empresa "La 
Comercial Marítima". Ben, desde 
agora, para entendernos, irnos em
pregar as siglas, que son máis cortas 
e cansan menos : CM - La Comer
cial Marítima; VP - Vapores de Pa
saje S.A.; CR V - Cruceros Ria de 
Vigo. 

Mentras (no 1973) as empresas 
monopolísticas internacionais do 
petróleo non provocaron a guerra 
no Oriente Médio para fundir á 
indústria europea e ter bazas contra 
o terceiro mundo que comezaba a 
coller a maioria da idade, o gas-oíl 
que empregaban os barcos -todos
era moi barato e con iso podíase 
manter un précio baixo no billete 
entre as duas ri¡;eiras'. 

A RIA DE VIGO ·Jr·1~· 

A Ria de Vigo, situada na pro
víncia de Pontevedra é .un dos c~n
tros industriais e ~conómicos máis 
importantes da Galiza. Tanto _con:io 
p9r~o., pes3 ueiro .9U. comer,ci~~' co
mo asentamento de in'dústrias que 
non dependan directamente . do 
mar, toda a zona ten un movimento 
humano .·e monetário de impor!án
cia. Non ha! máis que leinbrar que o . 
municí pio de Moaña foi, durante 
mo.ito tempo o que _ tiñ?- a "renda 
per cápita" má"is alta de . Etiropa, · 
grácias aos· cartos que enviaban os 
emigrantes (pioneiros nas platafor:
mas petro líferas) e os ma.riñeiros de 
gran altura. · 

En total, a ria ten uns 350.000 
habitantes ou quizais mais, reparti
dos entre Redondela, Vigo, Moaña 
e Cangas, aden:iais de Vilaboa que 
depende -comercial e ecqnomica
mente- de Pontevedra. · 

A efectos de viaxeiros, hai que 
. contar tamén a Bueu, . cunha parte 
da povoación que traba.na ·en Vigo. 

. Fei.ta - de.sfeita- a autopistf1. do 
Atlántico, para comunicar as duas 
ribeiras xa non só hai barcos, senón 

·que tamén se pode ir pola Ponte de 
Rande~ co c9nscguinte gasto suple
tqrio . . · 

O número total de pcrsoas .que via
xah ao dia entre as duas ribciras cal- . 
cúlase en 3.00Q pola- liña de Cangas 
.e 2.000 -pola liña de Moaña, sempre 
aproxirrÍadam~nte e .sen contar o 
que poida haber no verán cos vigue
ses que aproveitan as praias do Mo
rrazo par:a o seu lecer. 

.Cón is-to, pódese calcular o total 
de ingr€sos ao dia en máis de 
250.000 pesetas (dia .laborábel) e 
moito máis no verán e co transpo'rte 
ás illas Cies, onde hai xornadas de 
N 188/'00 7 AO 13 DE MAI0/ 1982 

Os barcos de Moaña ~Cangas, de La Comercial Marítima e Cruceros Ria de Vigo xa están sós, despois de elimina'r 
a tres competidores (e non nos esqueza os do "Jimmy" en Moaña). Ollo aos_ monopólios. 

facer unha caixa, entre VP e CRV 
de máis de 300.0000 pesetas. Esta 
é a tallada que disputan as tres com
pañias, loita na que pon moito máis 
ardor a CRV, tentando fundir a VP, 
para ficar sóia na liña de Cangas e 
facer cos précios o que lle pete. 

P<l;ra saber de certo o que se xo-

ga, multiplique vostede o total diá
no polo nÍimero de dias do ano. E 
a esperar que os "ceros" caiban na 
sua ·libreta. Agora súmelle todo o 
que se recauda en xiras marítimas 
nocturnas e nas viaxes ás illas Cíes. 
Xusto, acertou: perto dos 150 mi
llóns de · pesetas, facturación que 

para ~i quixeran moitas empresas. 

' OS PRECIOS 

Daqueles ·viaxes "á chica" até o 
que hoxe cobran (e non falamos do · 
que pretenden cobrar) pasaron,' nos 
anos sesenta, a .seis, n-Óve1 e logo nos 
setenta a c¡mce, quirice, vinteeinco 

pesetas até chegar ás 45 actuais que 
cobran por Moaña e a empresa VP, 
máis as 55 que cobra CRV ou as 75 
da ida-volta desta última. 

A idea básica deste informe foi 
buscar todos os pontos de gasto pa· 
ra chegar a unha análíse dos précios 
ímpostos. Con todos os condicio
nantes, os nosos cálculos eremos 
que van bastante 'axeitados. 

As subas máis importantes déron
se a partir da crise do 7 3, cando a 
guerra do Oriente Médio fixo subir 
os précios do petróleo e, xa que la
go, os do gas-oil. Desde entón, até 
hoxe, a suba foi dun 300 por cen 
(de 15 a 45 pesetas) e se retira VP 
da liña, vai ser, en oito anos e para 
Cangas, dun 500 por cento. 

A IDSTORIA ACTUAL 

Xesus Pérez Rodríguez, máis co
ñecido por "Suso de Leta" tiña 
unha lanchiña (a "María Jesús") 
coa que facia servícios de taxi ma
rítimo entre as duas ribeiras da ria. 
Un dia, pensou que a viaxe era moi 
lenta e con dous sócios montou 
"Cruceros Ria de Vigo" , empresa 
de transporte a cuxos barcos foilles 
poñendo nemes derivados dos ver
sos da cantiga "Vexo Vigo, vexo 
Cangas, tamén vexo Redondela ... ". 

Ante a preséncia del, o empresá· 
rio moañés, señor Freire, que xeren
ta a empresa do difundo do seu so
gro, cambiou os motores dos seus 
dos buques, o "Buenos días" e o 
"Competidor". Na operación inver
tiu, daquela, uns dez millons de pe
setas e falamos de hai sete ou oito 
anos. 

Na história da loita dos usuários, 
quizais a primeira acción da última 
etapa levárana adiante os estudantes 
aló por 1968, cando conseguiron re
baixar o valor do seu pase que CM 
pretendia subir a un's niveís non ap
tos. Esta mesma loita hai dous anos 
foi un fracaso e hoxe o pase de es
tudante, con valor mensual, ten un 
valor proprocionalmente moito 
máis alto que hai 14 anos. 

Ao mesmo tempo, VP ia esque
céndose de anovar os buques ·e só 
mantjña a decéncia co qu hoxe se 
cháma "Illas Ficas". O resto eran 
calleiras de vapor, insofrí.beis (ain
da que moi befidas, como se po~e 
ver en cerfo anúncio da TV). 

Con este ambiente, rev~nta a cri· 
se do 75 (o gas-oil xa facia das suas) 
e pretenden meter unha suba do 93 
por cento cando viñan de ser apro
badas ano e médio antes, unhas ta
rifas ~ue nen sequera estaban en vi-
gor e non se empregaban. ·. · 

A loita polo dorríínio das li.ña~ 
foi forte e CRV fase mantendo . a 
par -con VP en Cangas e comez~n~o 
a domeñar a CM en Moaña, gracias 

(Pasa a pax. seguint_e). 
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RACIORAL 
Jnf orme sotire o tráfico de pasaxeir.os na ria de Vigo · 

(Ven da pax. anterior) . . . 
· hs horários totalmente irrac10-a un 

na is que pu-ñan servícios ~ada dcz 
minutos . cando non hab1a xente 

a tanto. co·mo as lanchas eran, 
par . ,. , 'd . 
ao princíp10, ma1s rap1 .as, a xenn-
ña ia nelas ... menos no inverno, no 

ue resultaba pouco menos quesui-
q I b" d cid a. Logo, co cam io e motores, 
a cousa variou. · 

A variación foi sustancial : un ac
cidente por colisión no que se viu 
implicado o fillo_ d~n coñecido pe
riodista-editor v1gues comezou a 
abrir os olios dos viaxeiros, sobre 
todo en Moaña. Un novo accidente, 
esta vez con morte incluida, dunha 
lancha que se atravesou pola proa 
dun pesqueiro dun xeito antirregla
mentário, serviu para que os moañe
ses non voltaran subir nas lanchas 
de CVR para nada e este tivera que 
retirarse da liña ante as grandes per
das. 

De nunha banda está a erara uni-
dade da xente de Moaña, apoiando 
a un dos proprietários aí nda co ris
co de ficar na mal del o monopólio, 
que detenta con algun certo respe
to-medo e non lle é tan fácil que 
suba os précios (hoxe esperamos 
demostrar que a ganáncia é forte e 
non é necesária a suba), a cousa 
en Cangas non está moi ben que di
gamos. 

OS PASOS PERDIDOS 
DE CANGAS 

A situación en Cangas do Morra
zo pasa pola pelengrinaxe entre as 
duas compañias ca.ndo hai babea de 
précios. Se ben Vapodes de Pasaje 
non se portou moi ben cos usuá
rios mentras mandaba o proprietá
rio señor Freire (que non ten que 
ver co de Moaña), agora os fillos, e 
segundo poidemos saber de fontes 
informadas, rentan manter o serví
cio para evitar debear a Cruceros 
Ria de Vigo só na Liña aumentando 
os précios ao seu gosto. 

Para mostra disto último, a loita 
dos pasados seis meses comezou 
cando VP pasou a cobrar 50 pese
tas pola viaxe de ida e volta, a cin
co pesos o billete normal. A maior 
parte da xente viaxeira pasou entón 
a empregar o Illas Ficas para cruzar 
a ria, mentras as lañchas ian valei
ras. 

Ao cabo duns dias, CR V tivo que 
facer o próprio e babear tamén QS 

précios. O resultado foi unha nova 
pelengr inaxe, esta vez cara ás lan
chas. Vapores de Pasaje foi aguan-
tando co précio babeo a competén
cia até o momento en que as perdas 
andaban polas 15-20.000 pesetas 
diárias. Ante isto non tiveron máis 
remédio que parar o barco para re
paralo e comezar o seu pintado, 
operación normal _cara a tempora
da de verán. 

Aos cinco días de parar o Illas 
Ficas, as lanchas abandonaban o 
billete barato e, por riba, subían o 
précio : 5 5 pesetas, coa excepción 
(en todos os casos hai que anota
la) do billete laboral antes das oito 
da mañá. 

O barco de VP non parecía desa
marrar nunca e "Suso de Leta" pre
parou a noba suba: 7 5 pesetas, xus
to aos quince dias de subilo a 5 5. 

A solpresa veu cando o luns que 
estrenaba os précios tivo que selalos 
todos co "caucho de "ida y vuelta", 
para manter o paripé cos viaxeiros. 
Asi, a contradición era que o bille
te normal valia 5 5, o de ida e vo Ita 
75 ·e na outra compañia, o normal 
45, sen "ida e volta" que nen fora 

Irnos tratar de analizar, peseta 
a peseta, todos os gastos das em
presas que fan o transporte na 
ria de Vigo. Hai dados que son 
totalmente milimetrados, por 
máis que nós logo cambiemos, 
para redondear, e sempde a favor 
dos empresários, alguns deles. 

Non se incluen os impóstos, 
xa que estes virian dados, se os 
houbera palas perdas ou ganán
cias, que . é o que irnos tratar aq u i 

' 

MEDIA MENSUAL VAPORES 
DE GASTOS DE PASAJE 

Númeró 
11 

de obreiros ·. 
-

Sol.dos 750.000 
-

Gas-oil 500.000 

Aceite 108.000 

Seguranza Social ten moratória 

Varadeiro 15.000 

Pinturas 1.000 

Limpeza 500 

Cabos-estachas 1.000 

Papel mínimo 

Alugueres 
1.000 

de oficinas 

Reparacións 10.000 

Vários 10.000 

de descobrir. Tampouco se in-. 
cluen outros gastos que non se~
xan os de esplotación e en vários 
casos o que · se fai é poñer .unha 
cantidade simbólica, aínda que 
moi parella coa realidade. Outros 
gastos incluídos non son sempre 
necesários, polo que podían des
contarse. 

En t"in, Claramente se· ve que 
hai duas compañias que gañan 

-

diñeiro e outra que o perde, e 
moito, _ ·de tal xe:ito que agora 
está .parada. Dita compañia es
pera poder capear o seu tempo
ral na temporada de verán, .coas 
viaxes ás Cíes. · 

Os aumentos ·de précios están~· 
a cair, "co conto do ·mundial" e_· 
aducindo perdas indemostr~beis. 

· A ver se aproban dl.!nh~ ,vez a 
Ordenanza de marras, p.ara ben 
dos viciños do Morra~o e Vigo_ 

CRUCEROS_., LA COMER,Cli\L _: ... ::.· NOT~S e_~ .. 
o 

RIA DE VIGO MARITIMA - - - ' - .-- ~ 

- -

29 - 16 .. 
-

1.750.000 490.000 -
. " - ,... 

1.500.000 . 1.000.000 
. 

~ 

270.000 108.000 
•. médias mcnsuais, 

350.000 270.000 contando paga~ extras 

15.000 15.000 m.m. d un gasto anual 

1.000 1.00Ú id. - -

1.000 1.000 

'" 
3.500 1.500 id. 

mínimo para a publicidade. paga a publicidade 
·o 

I 

1.000 1.000 estimativa, igual para todos 
-

m.m. dun gasto anual estimado 
20.000 ' .10.000 (nori é constante) 

' 

25.000 17.000 es"Eimativos 

. 

vo problemas ~a maqueta- no tú
nel de probas e até outono non vai 
chegar. Dos de CR V é mellor non 
fal4r. Por contra, clise que VP. vai 

· 'traguer un barcó
0 

do norde do Esta
do para facer a l.Íña de Cangas men
tras o Illas Ficas fai a das Cíes. 

OS CALCULOS ECONOMÍCOS 

Os de Cangas seguen a ir na:s lan
chas pésie a que, segundo aseguran 
testigos presenciais, Suso de Leta 
dixera · (máis ou. menos textualmen
te) que "ia cagar polos -de Cangas e 
terian .qae aceitar o que el quixera". 
O señor Xesus ."Pérez, que ten par~e 
das lanchas na empresa Cruceiros 
Ria de Vigo e oÚtra en "Jesús Pé
. rez Rodríguez", ·pero que nós con
tamos como se f ora a mesma, -¡indi
vo do brazo do Manoel- Fraga por 
Cangas, prestoulle o cine para facer 
o mitin nas parlamentárias galegas e 
deulle unha voltiña pola ria, en plan 
turístico. O señor Xesus Pérez é un 
home de Alianza Popular en Can
gas. 

Nós contamos as d~as empresas 
suas como , se fora. a mesip.a xa que 
a col)cesión está para CRV e os tras
lados de persoal son frecuentes. En 
todo caso, son causas de trapicheos 
Jegalistas. 

Mentras, o cura de. Darbo (o res
ponsábel da desfr~ita arquitectónica 
e artística da igréxa de Santa Mari
ña na sua parróquia ou da igrexa do 

· Hospital en Cangas) posibelm~nte 

ande metido nos mesmos negócios 
"náuticos" que Xesus Pérez. 

Segundo as rrosas cont(l.s non está· 
tan claro que ·haxa perdas ou pou
cos benefíCios nas . compañias La 
Comercial Marítima_ e Cruceros Ria 
de Vigo (xunto _con ' ~Jesús Pérez 
Rodríguez"). . _ 

Por outra banda, a .chamada "Or
denanza Reguladora: do- transporte 
de viaxeiros na ría ' de Vigo" foi 
aprobada polos ~xu~taméntos afee-

- tados (Vigo, Bueu, Cangas e Moaña) 
no 1979, tras $er eláborada por eles, 
comisións .de usuários e coa partici
pación dos próprios empresários. 

Esta ordenanza, que viña ser a 
primeira en todo o Estado, foi re
mitida· á Direcció.n Xeral de Trans
portes marítimos que1 i sua vez, de
volveuna dicindo . que era compe
téncia da Xunta de Ga.liza, á Conse
llaria dt; Ordeación do Território. 

Mais segundo o Director Xeral de 
Transportes · da Xunta actual, señor 
García Gallego, ,· "is to, segundo o 
Est~tuto, non é competéncia nosa, 
senón da Administr_ación Central". 
En fin, que aseguraba que a deci
sión non era deles. 

Total de via.Xeiros 
1.796.144 

ano 81, oficiais 
1.074.761 '· 

Con esta ordenanza, deberfase 
ordear o tráfico ria ria de Vigo, cara 
unha explotación máis axeitada e 
eliminar o sesgo privado do servício 
para pasalo a público. 

Média actual 10.000 

·Total de ingresos 270.000 

Total de gastos· 2.296.500 

o ecbnómico matinal._ 
Agora mesmo, a empresa Vapo

res de Pasaje está perdendo diñeiro 
e os seus empregados (que teñen un 
soldo altísimo, que coas horas ex
tras rio verán chega cerca das 
100.0dO -pesetas ao mes) aínda te
ñeh algun mes que outro sen co
brar. ·E de sl!lbliñar que a empresa 
aumentoulles, nos dous últimos 
anos un 16 e un 16,5 por cento o 
salário, qui.zais a suba máis alta do 
Estado, con algunha rara excepción. 
A saída ecohómica para eles está na 

-. 

14.0.000 90 .. 000 

4.620.000 2.430.000 . 

3.936.500 1.914".50() 

temporada de verán, coas viaxes ás 
illas Cíes: . como exemplo, a recau
dación de tres dias en Semana San
ta, rondou as 300.000 pesetas e iso 
que o tempo non era precisamenté 
bon. Hai un mes, aproximadamen
te, as caixas eran sobre as 40.000 
pesetas ao dia, contando éomo con-

tan cunha clientela fiel que vai, por 
riba de todo, con eles. 

BARCOS NOVOS, ¿CANDO? 

A campaña propagandística che-

~ 

< '· - - •'' -

"" 
Cun 40 por cento .de 

1-+ billetes de ida e volta 

Comparar as ganáncias de 
~ -

· CM ·e CRV .coas perdas de VP_ 
' 

ga . a · extremos de. guerra futura: 
mentras CR V anúncia a pronta en
trada en funcionarpento de dous 
barcos .. de su perluxo (que non son 
para as liñas de aquí, senón para f ó- · · 
ra) ·e cala o seu destiño como se os · 
veciños. do Morrazo poideran "dis
frutar das piscinas'' dos ditos bar
éos, Vapores de P3:saje anúncia a · 
construción dun barco .superrápido 
que vai facer a viaxe Vigo-Cangas en 
sete minutos, manobras incluídas. 
Non est~ mal. 

Mal van andar- os afectados e 
usuários. Xes~s . Pérez, proprietário~ 
vai ver como os seus compañeiros 
de AP na Xunta deteñen todo e non 
permitén que o servício sexa públi-
co. Ao tempo; tempo. . 

Con todo o material xa feito, -co 
·periódico a ponto de pechar, o mar
tes dia 4 o buque Illas Ficas volveu 
"ficar amarrado ao peirán en Vigo. A 
reacción inmediata de CRV foi su
primir o billete efe "ida e v~lta" a 
qu"ince pesos e c·~brar 55 pola viaxe 
única. A xente . permaneceu total
mente calada· en Gangas. Anúncian, 
din, que pronto· en ·Moaña vai subir 
a 7r:, o billete único. Xa veremo~. 

A realidade é_ que este · último ti- XOSE PIÑEIRO LEMOS 
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OPINIO!l 
a 

A DEMOCRACIA E OS LABREGOS 
:.~ 

XOSE FERNANDEZ ROUPAR 

;,Minoría de extremistas que desprecian la legalidad vjgen
te", "Ante Ja agresión· con palos, piedras, navajas. V objetÓf 
punzantes de que fue objeto fa fuerza pública por 1/!Jf:te qé1os 
manifestante!¡, ésta tuvo que defenderse utifizandá los inedfos 
reglamentarios". Estas non, son frases provintes do museo é:le .· 
declaracións de gobernadores franquistas, senón n.otificaci~ns 

actuais de gobernadóres "demócratas" que non poden menos 
que deixar indignadas· ás persoas que teñan un mínimo de sen" 
síbilidade democrática. Abraíado·s continuamos cando na T.V. 
ciase unha ver,sión dos feitos para· Galiza, máis obxecti~a, e ou
tra diferente e totalmente tend~nciosa, para o Estado . (a si nos 
contarán as causas que pa$an en Euskadi) . As informacións 
políticas estanse convertindo. nunha continuación dos anúncios 
comerciais trátase de vender o produto e para isa hai que con
tar as ~e~~iras que sexan. Evidentemente hai honrosas excep- , 
ció ns, pero e las confirman a regra. Entre elas,claro está, non se 
atopa a inefábel ·"La Voz. de Galicia" onde o ódio senil anti
nacionalista de sir Assía ven ser agora er:nufado polo visceralis
mo infantil cara ó Bloque de Carlos Luis Rodríguez, portavo
ces ambos dunha- clase social empeñada en seguir tendo a Gali
za .como solar privado para exercer nela, a costa da miséria e 
ig,nóráncia dos labrego~, as suas fechorias políticas, económi
cas, sociais e culturals. Sen embargo, ant~ os seus artículos car
gados de argumentos tóplcos da -~poca franquista, tristemente 
aínda non perici"itada, a conclusión é ·clara, ladran lago cabalga~ · 
mos. 

A .este coro de voces.,veuse . sumar a do PSOE cunha nota 
cuxo cali.ficatjvo máis suave que pode dárselle é o de inmoral_. 
Aludía ao conflito no xoves 29 de Abril en Lugo, manifestan
do que había que s~guir cauces democráticos e instituci·onais 
sob pena de levar aos labregos e ás institucións a un calexón 
sen saída. Desde o ano 77, as CC. LL. veñen falando con todos 
os Delega9os de Agricultura de Gal.iza, co Xefe da Divisón Re
xionat Agrária, cc:m Gobernadores, cdrí autoridades de diver
sos Ministérios en Madrid. Facendo manifestacións, caneen-

... · 
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· tracións, algunha dela~ cuns 15.000 labregos, escritos, libros, 
artículos, charlas. Ultimamente celebraron unha manifestación 
en Santiago, falaron cóPresidente da Xunta e intenta.ron falar · 
coas formacións políticas parfamentárias senda precisamente 
a do PSOE unha das que non asistiu á reunión (somentes o fi
xeron BN-PG, PSG e .EG). O dia de ~uto.s dirixíronse acr Presi· 
dente ·da Dip~tación e ao Gobernador Civil de Lugo e _ambos 
dérorilles coa pórta nos narices a sua-única posibilidade re)vin
dicativa e democrática que l les qyedaBa era a de manifestarse e 
asi o fixeron diante do Pazo de Xustícia. Frenté a todo isto é 

d~sde o, ano 77 tamén (e de:Spois de r~coñec~r désde a de~eita 
hastra a esqu.erda q'ue a cobranza da Cuota Empresarial da SSA 
é totalmente inxusta) os labregos recebiron por resposta das 
institucións democráticas, multas, detencións, expropriacióñ"s, 
procesamentos, represions de todo tipo. lOuén leva a quén a 
un catexón sen saída?. · 

Para alguns cidadán, apesar de todos estes problemas existe . 
a idea de que neste país hai democracia e como síntoma xusti
ficativo diso enúncian a '.existéncia de partidos políticos-e sin
dicatos, elelcións libres ,_ ·unha constitución ·que defende unhas 
liberdades, liberdade de prensa, de expresión, asi pódense ler 
máis causas, ver máis cine e teatro, ,?screber sobar de temas a·n
tes- imposíbe·is, etc, Aí rematouse a sua democrácia. Normal-

. mente trátase de cidadáns con traballo e coas suas condicións 
de vida m inimamente cubertas. Non entrando agora na inxe
nu idade destas afirmacións que a práctica cotidián pon en tela 
de ,xuício, no agro esa _é precisamente a parte da democrácia 
que menos importa, porque no campo nen hai cine, nen teatro, 
nen se le nen se escrebe. Para os labregos, os políticos son úns 
señores que mangonean a comarca ao seu antoxó. As eleicións 

de libres nada, ·ameazas cori quitar o subsídio aos· vellos, coac· 
cións de todo tipo, papeleta~ cubertas, son prácticas popular-

. mente coñecidas para conseguir o .voto. Deste xeito a absten
ción é precisamente a resposta aos partidos políticos e ás su.as 

-' eleicións libres, duna labregos que se cansaron xa de que se · 
rian deles. 

Doutra banda a existéncia de sindicatos' progresistas é sist~-

Suscrición anual : 2.500 pta. Semestral: 1.250 pta.1Europa: 3.000 pta . ./Arxcntina: 3.700 ¡na. 
/USA, Canadá: 4.000 pta:./Latinoainérica e Africa: 4. 500 pta. anua is. · ' 

maticamente ocultada, aturan aos mesmos alcaldes de hai 20 
anos, a mesma Garda Civil, ao mesmo secretárioüda Cámara, 
aos mesmos caciques. En definitiva, os que mandaban seguen 
mandando. 

:~A democrácia para os labregos plantéxase entón dun xeito 
_mol difer~nte. E la é ~carreteras que non teñen; auga, l~z, telé
fonos e · pavimentacións dás que carecen; vivendas c6n condi
cións mínimas de habitabilidade inexistentes. A democrácia é 
axudas para mercar maquinária, para renovar establos, para 

·. -mellorar as explotadóns. A democrácia é devoltarlle aos fillos 
emigrados para que traballen perta dos país, quitarlle aos pagos 
inxustos como o da Cuota, darl le précios xustos para os produ
tos. Democrácia e a sua língua, que poidan vivir integrados nu
nha sociedade xusta e non marxinados, explotados e humilla· 
dos como agora. Esto é a democrácia para eles e non outra 
causa e mentras non teñan isto que non !les falen dela, que 
non !les falen da "legalidade vixente" cando eta mesma no seu 
texto principal, a Constitución di "os poderes públicos promo
verán as condicións favorábeis para o progreso social e eco
nómico, para unha distribución da renda nacional e persoal 
máis equitativa no marco dunha poi ltica de estabifidade eco
nómica" e máis adiante "Os poderes públicos atenderán á mo
dernización e desenrolo de todos os sectores económicos e, en 
particular, da agricultura, da gandaria, da pesca e da artesanía 
co fin de "equipara/o ao nivel de vida de todos" e sen embargo 
nada díso se cumple en absoluto. 

.Por último, en canto á resposta radical e incluso violenta dos 
labregos ante unha agresión, é a consecuéncia lóxica da sua si· 
tuación sócio-económica subdesenrolada e da'S caracter ísticas 
psico-sociolóxicas que ela xera. Pero estas características ta· 
mén deberían ser coñecidas polos poderes públicos e saber que 
non é o mesmo unha manifestación de estudantes, que de 
'obreiros, que de !agregas e que nelas funcionan distintas acti
tudes colectivas e que por conseguinte as actuacións fren te de
las deben ser diferentes para evitar males maiores. Pero claro 
está, estamos falando dun país democrático, algo aínda tan 
lonxano ... 

l{ua IJoutor Cadaval, 21, 2o, oficina 11 . Teléfono (986) 22 24 05. _Apartado de Corrcos.1371., \(((.;{?-
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Do~ier Greenpeace sob[e :os vertidOs nucleares ·.{1). 
Existen outros meios como o alma

cenamento en terra para a transforma
ción dos resíduos. Pero o mellor xeito 
para rematar con tales lanzamentos 
no mar é a lóxica e drástica disminu
ción da produción de tales resíduos. 

Os problemas teñen de ser urxente
mente solucionados e non d,emorados, 
non só no · tempo nen no lugar. 

LANZAMENTOS AO MAR: AMEAZA 
PARA AS PROFUNDIDADES MARINAS 

Houbo en moitos países un período 
de aumento rapidísimo do desenrolo 
da enerxia nuclear durante os anos 50 
e 60, seguíndose un período de parali
zación, ocasionado en grande medida 
pola dificuldade na solución dos pro
blemas acerca do afastamento dos re
síduos radioactivos. 

Apesar de anos inteiros de moita ac
tividade, na actualidade aínda non se 
chegou a unha solución científica e 
aceitábel sobre o método de afasta
mento de resíduos e no seu isolamen-

. to en relación á h umanid ade e ao meio 
ambiente. 

Durante o proceso do funcionamen
to nuclear fórmanse várias espécies de 
resíduos radioactivos. 

Se só considerarmos as centrais nu
cieares podemos definir duas divisións. 
Na primeira os resíduos que se forman 
durante o funcionamento da central e 
na segunda os elementos de composi
ción no reactor. O "quelmamento" 
dos elementos de composición poden, 
nas chamadas fábricas de transforma
ción, seguir un tratamento que en 
teoría poderá dar a posibilidade de 
novo seren empregados. Durante ese 
tratamento liberarase entre outros, o 
venenoso plutónio. Os resíd uos de fa
bricación, como roupas contaminadas, 
trebellos, filtros, augas de resíduos, 
outros elementos, etc... son divididos 
con relación ao nivel de contamina
ción en baixos, médios e altos resí
duos radioactivos, respeitivamente 
BRRA, MRRA e ARRA. 

Os BRRA e MRRA son anualmente 
almacenados conxuntamente por Ho
landa, Bélxica, Suiza e Inglaterra; os 
resíduos radioactivos orixinários dos 
laboratórios, hospitais e indústrias son 

embrullados en bidóns de formigón ar
mado e lanzados no Atlántico. 

Os ARRA son anualmente almace
nados e despois, do mesmo xeito, lan
zados no océano. Na xeneralidade son 
eses lanzamentos anuais e a contami
nacion radioactiva do mar os que a 
"G " · d " • reenpeace e a m01tos e nos, es-
tannos a inquedar cada vez máis. 

: E completamente imposíbel facer 
unha inventarización do material ra
qfoactivo que desde a segunda 'guerra 
mundial foi lanzado ao océano. Segun
do dados oficiais dos Servícios de 
M.eio Ambie_i:ite Americano-(EPA) lan-

-zan os USA ·c'áse.que 60.000 curie, em-
- ' brulla40s .~n· 75.900 ,barrís, en vái-ios 

lugares d-9· Atlántico·-. e do Pacífico. 

~:9~-"c~~ie ,é:. 'unhi é~ntidade radioacti
_va,~ -equ'iYatente ~ El l _ gramo -de rádio. 
Mme. Curie puido isolar apenas 1 gra-

Tamén este ano serán deitados milleiros· de barrís con r~síduos radio~ctivos CON:TROL 
no Oceano Atlántico. _ _ -Nos anos :60 -decicliron os Estados 

m~mbros da Organizacióp. Económica 
de - desenvolvémento e Traballo 

-(DESO) que deberia- haber un traba
llo en conxunto sobr~ o control! dos 
1anzamentos de -resíduos radioactivos. 

Desde 1967 Inglaterra,_ Holanda, Bélxica e-Suiza lanzan os seus resíduos rá
dioactivos no mar, a só 700 quilómétros ao noroeste de Galiza: Resíduos ori
xinários dos 1aboratórios, institutos de investigación, ~hospitais, mais sobr~ todo 
resíduos orixinários das-centrais nuclearés. · - .. - - · -- "' ~ -· 
- Resíduos que non hai direito a que este~n no mar, pois o mar non é o cáixón 
do lixo! !. Os lanzamentos de radioactlvidade no mar son irreversíbeis: Os ba- No 1967 foi formado un grupo de 

traballo no cal tomaban unha posición 
importante a Asociación de Enerxia 
Nuclear da OESO e a Nuélear Energy 
Agency (NEAr Foi ·selecdonado un 

rrís radioactivos nunha profundidade de -4 quilómetros fuxen non só á vista_, 
senón tamén ás_ mans humanas. Os lanzamentos no mar poden ter resultados in
controlábeis para a saúde humana e para_ o meio ambiente.. 

- lugar para lanzamento_ de resíduos ra
dioactivos, situado _ a 700_ quilómetros 
áo nor9este de Galiza-e a unha pro
rundidade de 4.000 nietros. 

Entre J-967 e 1980 tiveron lugar 25 
operacións de lanzamento sob dos_ 
auspícios de NEA nos cales tomaron 
parte 8 Estados. Na totalidade foron 
lanzados ne8a zona marítima cáseque 
75.000 toneladas cunha actividade 
total superior a 700.000 Curie. 

O Estado Francés,s o Italiano,~ o 
Alemán Occidental é Suécia xa rema
tru:an con tales opeiacións e desde 
1974 lanzan . só Bélxica, Holanda o 
Estado Inglés e máis Suiza os seus re-

- síduos. -

O TRAT~DO DE LONDRES 

Pancartas, denuncias, berros •.. é igual, os residu~s seguen caendo ao mar. 

_"Recoñecendo que o meió -maríti
mo e os organismos vivos son de gran
de importáncia para a humanidade, e 
habendo o interés de que as caracte
rísticas marítimas non sexan contami-

mo de rádio; por tanto a actividade 
dun Curie, ocasionou non só a sua 
morte senón tamén a de alguns mem
bros da sua família. , 

Fóra dos coñecimengos (?) das en
tidades americanas, aconteceu en cer
ca de 50 lugares ilegais, os lanzamen
. tos ao océano de cantidades descoñe-
cidas de resíd uos radioactivos por 
médio de navios e avións. 

Polo menos un bidón dun -subma
rino nuclear, coa contaminada acti
vidade de 33.000 Curie, foi consciente 
e deliberadamente afundido no Océa
no Atlántico. 

En outubro do 70 o Consello do 
· Meio Ambiente Americano publicou 
un estudo coa conclusión de que co 
lanzamento dos resíduos raaioactivos 
ao Océano,sun crecente e sério perigo 
estábase a fomentar para o me_io ,~m- · 
biente marino. O Consello recomen· 
dou proibir radieálmente lan~amenfos 

- de ARRA no mar, e só permitir lanza
mentos de BRRA e MRRA ·en -casos 
escepciónais. Agora que as considera
cións sobre os efeitos no meio ambien-_ 
te comezan a ser máis pesadas e se· esi
xen maiores garantias de seguridade,
comezaron en moitas empresas e ins-

. titucións USA a· experimentar no vos 
métodos de emprego e desde 1970 os 
resíd u.qs radioactivos non son xa lan-· 
zados ao mar, e son almacenados e en
terrados en vários lugares. 

Os USA non só é o único país que 
' foi confrontado .co problema· do -me- ' 

, _ dre continuo dos resíd uos radioacti-

nadas ... " · 
Eritre 1949 e 1966 o ·Estado britá- No 1972 reuníronse en Londres 80 

nico lanzou 45.000 Curie en vários lu- países coa intención de facer algo can-
gares no Océano Atlántico, especial- tra a polución do océano. 
mente. no golf o de Bizkaia e- perto da Desta reunión resúltou _ a formación 
illa Canal Guersey. da "C~nve~ción Internacional co~tra 
· No 1960 o Estado francés ·presen- a contaminación do ma·r por meio. de 

tou _a intención de largar 650 barrís de res-Íd U?S radioactivos e outras suxeda-
resíd uos radioactivos no Mediterrá- des. A convención, - coñeci_da como 
neo. Protestas do Consello da provín- - ' Tratado de Londres, conclue que "a 
cia de Niza e dos gobernantes do Mó;. potencialidade do_ mar para co_nseguir 

-naco fixeron , que o Estado francés expulsar os resíduos e outras suxeda-
abandonase a sua intención. Mais des- des, e a sua -capacidade _para renovar as 
pois lanzqu os devanditos resíd uos no , fon tes naturais non son ilimitadas" e 
Atlántico, onde nori habia a preocupa- que todas as posíbejs ·medidas debe-
ción de protestas da indústria turísti- rian ser tomadas -"para evitar a conta-
ca. _ minación do mar polos c'onstantes lan-

No _ 1958- tivo lugar en Xenevra a zamentos de tales resíduos e materiais 
Coníeréncia do Direito -Marítimo In- nocivosr cuxa situación poidera ser pe-
ternacional, na cal foi á Asociación da , rigosa para .a saúde ·da -humanidade, 
Ener_xia Atómica (IAEA) en Viena, a debido ás alteracións perxudiciais na 
tarefa de 'estudar as posibilidades de ' flora e fauna ou a calquera outro uso 
lanzamentos dos resíduos radioactivos directo do mar". 
ao mar. As -- resolucións do tratado foron 

- Este estudo foi publicado dous anos aumentados con -dous apéndices: ap. 
máis tarde, informando e aeonsellan., _ 1 e 2 .. -. 
do escolier os lugares de lanzamento- N Q - aparta.dt) ·- · ¡, -~tamén:. chamado 
asi como o xeito de embrullamento. "lista negra:?' ·contén: unha lista de ma-

-Despois -de aparecer este informe - teriaiS nocivos que xamais _ deberian 
-comez.aron vários - países _,__,.entre os- ser lanzados ao mar entre os cales · es-
cales está Holanda__;_ precisament-J--no tán os resíduos ARRA No ap. 2., -ta-
lanzamento de vertidos no mar . .- · - mén ch.amado "lista cinzenta" contén 

Asi - foron entregadas os resíduos. -- - unha lista ·de niateriais qué só poderán 
provintes de Alemariia ·Occidental e · -~- . ser lanzados através dunh~ autoriza~ 
Holanda a navios das -liñas de navega~ _ ción-especial. ~ - _ . - . -

- c_ións, para a Aqiérica e durante o tta~ . Resídu<)s BRRA -e · MRRA foron 
xecto tanto ao norde como ao sul das - Clasificado~ pola Asó.dación Interna-. 
AzQres fodon lanzadas ao Océano cional de ·enerxia ·nuélear .das Nacións--_ 
imensas e d~scoñecidas , cantidade~ de Unidas,·· como -materiais-:.a _se.ren manti- -
~resíduos radioactivos. - dos na Usta' cinzenta. -· 
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NACIONAL 

"Violéncia salva ,~ 

' .Apa·rcaron ~a- f.urgáneta xun
to aoii éoncentrados e conmí-

. naronnos·. a ·ab'andonar a slia 
posiejón,~ p:egá.nd.ose· en redon
do · os labregos. Logó · intentá
rqno facer pola forza, co:meza
ron os primeiros empuxóns, os 
primeiros porrazos; saíndo fe
·rida unha muller, a primeira.· 

"·Üs labregos ;responderon 
·con. caiados e facendo uso das 
vaÍia$ dunhá 9bra, até que- os 

· p'olicias. tiveron que retirarse 
.. por máis _que recebiran axuda 

das .,tjot(léións doutras furgone- ·-
. -- tflS. - -

· __ Mentías · isto sucedía, ian 
: :, chegando máis ·1abregos que es>· taban .á-'s_ombra no parque Ro

. ,, ,-s~Ii'a 'dé (;astro ou has inmedia-
. éións da -i\venida Ramón Fe
rreiro'. 

A policia efectuou unha se-
U n labrego blande unha po- · de ·acordó non ó fago e_ xa .es- gúm:la carga~ pero . os labregos 

rra cará un policia .. que sostén .tá. . atacaban polos dous_ flancos. 
na rrtan unha caiad'a. Outro· po- -~z'. ~os(ed_e _f?en-falá ... " , : _ .O. combate xerieralizouse a to: 
licia négase· a chamár unha am- .. . .'.'A qui en Lugo gañaron ,_', di da a praza e-inmeciiaéiÓns, saí- .. 

· 'bl:lláncia para un home ·d_uns lle outro labrego a.un Policia""7 ron a relucir pedras, pause-até 
oitenta · arios que berra en:san- _"pero na a'zdeq, non veñan q· ue m1há navalla. ' Os · 'combates 

. guerit¡ido .de-itado xunto ·a a.s van deixar- - 1 sóbras, . a{nda corpo a . é-orpo durarón, nesta 
únha árbore:''" 'léveno vostedes ' · se.gunda fase, cercá de dez mi-sodes - moi ínovbs e' .nós bota.; - -
que tamén'o trouxeron l'' foi á ·mas moit~s an~s na guerra. -Eu nutos. Xa só q-úedabah xunto· 
resposta. Máis- alá laniéntase -)' ·. ,, - · · á porta trinta ou cuarenta la-. avzsovos . 
outro vello: "mallaron ·en min 'Veiüi móvase ", bérralle un brégos e a policía trataba de 
deita.do e todo, como -se fose policía a outro la brego 'QUe con ter e dispersar aos que che-
~n lob~. Déixame, .d,éixar¡;e.. monea coa cabeza. "No,n• mo- . gaban - polos dous flancos e, 
zdeme por unha escopeta... . · ,,. , lt 11 b " 'para logralo, non tiveron máis - " · . ·. , . " · : · nt;e , vo ·a e errar, xa que 

Un Policia Preguntase P"'r - , remédio que facer uso das suas 
<Y se· ten má hóstia máis· má azn-

qué teñ~n q:Ue tirarme pedras .' da a teño eu,,. 0 labrego vol~ pistolas: producíndose máis 
_se _ son fzllo dun labrego .como . tau -monear e escóitase 1 unha Clunha- dúcia de disparos inti-
vós"; :res~sta que non se fixo ·· voz que di: "detédeo, a ·que midatórios -houbo algun nú-
es~7rar: xa p sabemos, _pero -esperades". mero que vaciou o cargador 
estas axudando a que nos rou- · . da sua arma . . 
b 

" M,, -1, - tr .1. . , Estes retazos poden situar 
en . a1s a a·· ou o po 1cia 1 't h. t Mentras, cambiaron a· tácti-d·n 1 b t' ao ei or no am ien e que se 
I e .ª .un a rego .que sos en respiraba -nos arredo~es do ca con r_especfo aos que se-

un cigarro apagado na boca: . p · d X t ' · d L , .d gu1·an- concentrad·os d1'ante da 
'fmama paz·san_o_ que hoxe ch.u- · - a~o e - . us icia. e ugo e. s- · 

d t t d l t porta. Agora - .mentras conti-
h f . ·d " N t pms ·e vm e mmu os e 01 a 

pac es on o . amen ras, un t li : 1-b · · :ñan os .flancos- atacaban con ,. 'b t 1. en re po cias e a regos, que 
~ouco ma:is arr1 a . ou_ ros¡· ~- foron- .disoltos cando estaban botes de fume e pelotas de go-
re~os ro e~~;., ;;i un, _ Pº. icia concentrados diante da por-ta ma, pero nen asi, ·os labregos 

-se1ca son vicinos, ate ha1 pa- d t d.f, · d- ·, · · devolvíanlles as pelotas, e . os t .. l 'd· Od''l esee11c1ooneascmco 
ren ~ ª P0,r · ~e -1~-:-· ,. ~aogo ' ia· ter lugar a subasta de bens _botes -"que non · fan · nada, 
.que- ~e desenrola e mais ou me- contra o véciño de Adai, Xosé ,rzós'. xa estamos feitos a-o f'lf,me . 
nos este: _ . . _ - ~xpósito. : " ·da lareirá"-, -ademais, o' vento 

-E mellar. qU.e te .~marches, axudiíJJaos. N-0n ' tlverdn niáis. · 
senón tamén a_sk.vas, Pepiño. retÍ,tédio ·que ·!éar:gar oútrá vez, . 

-Mirade, iedes que com- ASI -FOI A BATALLA -eo;rpo a corpó, xa éos e.feétivos 
prender qúe nos éumplimos . A batalla campal -J;Ion #se _ poÍiciais. en gros.ad os en· -=núme- · 
cun mandado,< p.ero~ sábemos pode denominar doutra má--_ ro 'por dotacións da Coruña. 

'. que o qu<} pidéfi é .xusto. . neira- empezou ás catro me:· Os - i-abregos · respÓndían con .... 
~-Poi_i- para . qué. . viñéstedes nos dez ~a garde can.do a dot~- pedras~ cafadas, patadas, paus., • 

lago. Se voJr:mandan que vos ción ·dunha· furgoneta d_a Poli~ -e todo o que en,contraban ... · 
lJ1.anden, i¡Úé veñari _os xefes. . . cia Nacional tentou que os cer-._. "ao final ·a policia venceii il ~ré-: -
Pensei que. eras máis listo, non ·ca· de cen labregos que estaban _ si~té~cia. · · 

-·· sei para _ qué estudaches, xa _ situados -diante das ,portas ce- ., - ., 
''·: qu~ a min)e rrze iruindañ facer r(ada.s do édiffoio ,, dos xúlga-. 

unha COUSa· :coa que lJ,On eStOU dos ~bandonásen O fogar. -
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Faltaban .dez minutos para as catro da tarde. Unha .furgo · 
tuada_ a mis quince metros do Pazo de Xustícia de Lugo pon~ 
ta do .edifício. Bá~anse os P?licias .e tent~~ que os Iabregos se 
os porrazos ... ao fmal, desp01s de vmte mmutos de loita 0 sald 
'dos e 28 policias lesionados. , 

Unh.a auténtica batalla na que interviron máis de cen policia 
O motivo, como case sempre na nosa história, os trabuc 

todos califican de inxusta -na mañá dese xoves 29 de abril fa 
berno se empeña en seguir cobrando. Non foi máis que un ca 
pola ·sua dignidade. Un suceso que moi ben pode quedar esqu 
den saltará actualidade se o Goberno segue obstinado na sua p 

"limpiar" a porta, situou nela 
un' retén mentras que as de
mais forzas trataban de . con
ter aos labregos no parque e 
nas inmediacións do Instituto. 

Durante este tempo tíñanse 
congregado nos arredores un 
gran número de curiosos, so
bre todo estudantes que incre
paron á policia, polo que . esta 
cargóu tamén contra deles. 

·As. cinco menos dez empe
zou a circular _unha furgoneta 
policial con megafonía pedin
do que despexasen a zona 
"que irnos limpiar o parque" . 
A ·situación voltouse tensa, os 
diálogos entre policías e labre
gos que xa estaban distendidos 

· voltáronse outra vez duros. 
As FOP estaban preparadas 

pero non interviron·, por m 
que os labregos non se disp 
saran. 

Neste tempo foi cando 
practicaron a meirande par 
das detencións, agás das re 
zadas en centros hospitalário 

RUMBO A CATEDRAL 

Ao pouco tempo tomarÓ 
decisión de marchar á cated 
para celebrar unha asambl 
Primeiramente concentráron 
no adral qu·e hai -na faéha' 
principal para seguidamen
despois dunha conversa 
Deán, en auséncia do bisp 
pasar ao interior da Basíli 
onde se celebrou outra asa 
blea e decidiuse permanec 
no templo mentras non solt 

naos 1 

Péro 



· ... en · tugo" 

mea 
esqu 
ua p 

)r m 
disp 

olicia Nacional que estaba si
imento e para diante da por

ao que se negan. Empezan 
43 labregos feridos, 23 deti~ 

il labregos. 
a cuota empresarial á que 

én a Xunta- pero que o Go
a .Ioita do noso campesiñado 
'ªque outros máis graves po-

naos detidos. 
Péro este acordo foi altera
º ás oito cando o Deán, que 
a dado permiso para perma
cer na catedral, dixo que ás 
to e média tiña que sair todo 
mundo fóra, senón que cha
aba á policía. Empezou a 
ar o órgano, polo que houbo 
e proseguir a asamblea outra 
? no adral. Segundo se co
~nto u, estt? cámbio de actitu
debeuse a unha nota que o 

obernador Civil lle remitiu 
Deán. 

,Proseguida a asamblea, onde 
explica unha e outra vez 

µe nós non viñemos provo
r. nen a enfrentarnos con 
guén '.', decídese ir en mani
tación pacífica até o Gober-

no Civil .onde o parlamentario 
d.o Bloque-PSG Lois Diéguez ·e 
outros representantes tratarían 
de entrevistarse . outra vez co 
Gobernador -xa negara ante
riormente outra entrevista
para interesarse polos detÍdos. 

Así se fixo. Chegouse ao 
Gobernador Civil custodiado 
por váiias dúcias de policias 
con material · antidisturbios e 
despois de riegarse a receber o 
Gobernador a unha comisión, 
os labregos decidiron disper
sarse pacíficamente. 

. Os detidos serian postos en 
liberdade un dia despois logo 
de ter pasado a disposición xu
dicial, non sen antes ·ter que. 
depositar unha fianza de cin
cuenta mil pesetas catro dos 
dirixentes detidos. 

NEN ACTiTUDÉ HOSTIL 
NEN INSULTOS 

O Gobernador Civil xusti
fica a carga policial nun comu
nicado, debido "á crecente ac
titude hostil contra as Forzas 
de Orde Pública q~e prestaba 
o servicio de protección opor
tuno rodeado con vallas e ta
blóns de obras inmediatas aos 
ocupantes dun veiculo poli-

Un ferido é tránspohado ~o- hospita~ p~los seus .coinpañeiros: 

.. - .. l - -

cial ... ao tempo -que P,rof<?;riati 
insultos e berros· coñtínÚT:ádos, . · 
tirando pedras ~ "obxeqto~ con-: ~ 
tundentes contra os membros 
da Policia Naciona·l e co~tra o 
edif ício da Audiéncüz ". 

Segundo Comisións Labre- · 
. gas, esta provocación · non 
existJ~. en nengun mom~nto, 
reinando unha calma· ausolu-

' t 

ta até o momento en que a Po
licia tratou ·de disolver aos 
con~egactos diarite da · porta~ 
momento· en que · se produci- _ 
ron os enfrentamen~os, -"eri--, 
frentamentos ·' que non se., te
rüzn ·d_ado se o . Gobernaaor 
non dera a orden de .·'limpiat a 

· porta · de entrada'' ".' Manifes- . 
tan asimesmo ·que non arro.f'.a
ron nengun obxecto contra o' 
edif ício nen trataron de entrar 
"x~ que a porta ·estaba p·echa- · 
da e as ventás reixada~ e mal 
podz'amos facelo ". 

Se nós podemos ·corroborar 
estas afirmacións de membros 
de Qomisións Labregas, non 
podemos dicer outro tanto da 
actitude das FOP para co que 
isto escrebe, xa que moi lon
xe de facilitar o noso traballo 
informativo .... -como é o seu 
déber- non · nos permitiron
desenrolalo, expulsándonos do. 
teatro ·de operacións "porque 
xa vira bastante". Asimesmo; 
un fotógrafo foi conminado a 
que non. fixese fotos da carga, 
cousa q~e foi unha pena, xa 
que o Gobernador despo!s : 
lle pediria-unh~ · cópia de todas 
as fotos que tivese.. · 

Asimesmo; este -· xornalista · 
.foi tamén expulsado -do Pazo 
da Audiéncia - por orde do 
xuíz, por máis que a Sl;J.basta, 
- que non se-·chegou a celebrar· 
. ao pagar as sesenta e catro mil 
pesetas un neto, sen saber nin- · 
guén riada,_ case Seguro que· 
non tivese lugar~ entre <;>Utras ·. 

-causas porque.non· babia licita-
dores- era pública. 

" : .• J'' 

.MANI~ULACION . 
~L.\.!; ... 

. - ·¡\simesmo, .- facer ·constar ·ª ;: 
manipulaci6:n . de - que ·rixeron 
gala . -os ... -:tp.eios -informati~s 
que, ademáis doutras CQUsa&; 
pretenderon inmiscuir no a-I;._ 
tercado á INTG - o l:)rimeiro . · 
de Maio estaba á vista- eentrál 
que non: ,tiña naqa que ver coa 
convocatória. 

Tamén algunhas mforma
cións afirmaban, xa no colmo, 
que toda for·a en apoio ~'dun 
empresário agrícola", faland.o 
tamén de µianipulación e exal
tados. 

Por outra barida, organiza
cións nacionalistas e~da esquer
da estatal rupturista condena~ 

_ han os feitos de Lugo, asi co
- mo a campaña contra dos la~ 
· bregos que teñen sen pagar a 

Cuota. 

Pola sua banda, UCD, que 
. fora fortemente criticada nas 

asambleas celebradas na AISS 
pola' mañá e na concentración 
á unha, diante da Audiénda, 
sacaba un comunicado n"o que 
reprobaba a "incivilidade <j,i¡.ns 
exaltados". 

. O dia 14 está programada 
outra subasta eri Lugo; ~ os la
bregos xa se citaban uns a ou
tros para este dia. De non sus
penderse esta execueión, poida . 
que os sucesos do vinteoito se 
quedén cortos, xa que -no · 
áIJ.imo dos labregos, está o im
pedir por todos os meios que 
estas subastas se celebren. En 
Madrid' teñen a palabra~ 
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.FENOSA, ·UNESA E .. os··. VAGA,LUMES· 
_, . .· fOu ~nerx.i~·.·e . imperialismo) . 

XOSE M. BEIRAS 

Estou na: Pedreira, á par de Cangas. E sábado. Anoitece. Pi
llounos o lusco fusco camiño da casa. Lidia va·i abrir a 'billa pra 

·poñer en auga unhas froles que apañamos nos eidos do Comi
do. "Non hai auga" -di. "Xelo, prende ci motor"- -digo eu. , 
De imediato, a lus que acababamos de acender, amarelece · e 
tremelica. Non sal auga. "Apagade as luces" -berra Xelo · 
dende ~ horta. Apag.amos. Non sal auga. "Desconectade a ne
vera" . En van: non sal auga. "l.Cómo vai funcionar o motor 
con esta corrente?" - di alglién. O motor, funcionar, funciona, 
pro sin forza . Non bombea a auga ao depósito. Desconectan o 
motór. Prendemos as luces: son como vagalumes. E venme de 
súpeto á memor ia algo que coido que escribira hai anos: "unha 
lus de candieiros e unha capacidade de suministro que convirte 
en problema a mera insta l~ ción duñha munxidora automática" 
E. precisamente a mesma palabra: "A beira das represas, tre
melocintes na noite con gran fachenda de álumeación de mer
curio, as a ldeas carripesiñas semellan vagalumes de calquer eda
de pasada". Verdadeiramente chegara a estar convencido de 
que, ·nos dez anos andados dende aquela, esas palabras perde
ran calquer asomo de vixencia. Mais hoxe, na Pedreira, á par 
de .Cangas, á hora en que- se prenden as luces artificiais das 
casas pra darlle o relevo á lus natural que se. vai co soipor, o 
motor de bombear a auga do pozo r-ion "furrula". E lérhbrome 
de que os de A NOSA TER RA pedíranme hai uns dias un arti
go prá semán que ven eneal da "fusión" FENOSA-UNESA. 

Porque esto que estou ¡;i relatar acontece hoxe, primeiro .de 
maio do mil novecentos oitenta e ·dous -festa do proletaria.· 
do- nun país -Galiza- que ten un escedente da'rredor dos 
dous tercios da sua produción de e.nerxr'a eléctrica sobor do 
·seu consumo interno. E a Pedreira, nin Cangas, non ·están no 
Courel, nin na Terra de Montes, nin no San Mamede. Están 
no Morrazo, á beira da ría, Frente por frente de Vigo, nun dos 
recantos máis densament e poboados de toda Europa e máis de-
senrolados de todo o país galega. · 

Salto outravolta dez anos afr ás. "Complementari~ d'O blo
queo -unhas veces sustitúeo e outras refórzao- é a despose
sión. Se o bloqueo imp ide ou atranca o acceso a novas formas 
de act ividade produtiva , a despbsesión convirte os eidos autó· 
nomos en feudos dependentes. Aínda con b loqueo e todo, 
unha sociedade pode at urar o estado de sitio ·e manteras posi
cións gañadas denantes mentras ·agarda un cámbeo de circuns
táncias histór icas. Coa desposesión vense abaixo a· pequena ci
da<;lela da bu rguesía rexional, que se convirte nünha pala rnáis 
do poder económico forasteiro, sin ningunha caste de linde xa, 
nin siquera a caste de linde que val pra gardar as formas e ne-

sistentes os · rumores de que tamén pasará baixo o control in
mediato doutra gran empresa elétrica -a voz popular, .é b~n 
sabido, menciona lberduero....:. ou de entidades bancarias non 
galegas- a prensa menciona ·santa.nder, Atlantico e outras- e 
,PÓr outra banda nesta m·esm·a .primavéra confirmáronse desig
nacións de -membros do seu consello de administración foras
teiros de seu e máis tamén polos S€!US vencellos de intereses. 
Non sería raro que o grupo do Banco Pastor procedera a unha 
liquidación xeral das suas participaélóns maioritarias e de con
trol primordial nas empresas do grup9. Polo que semella, o 
grupo Barrié foi, xa que logo,-obra persoal, e desaparecido o 
artífice, que non deixou descendénda familiar direita, dá a 
impresión de que, en ·vez ·de medrar de seu a área de influencia 
dominante do grupo financieiro, ocurre todo o contrario, 
tende a esfrangullarse jse pequeno cosmos económico, recon
virtíndose o seu núcleo nunha institución bancaria con máis 
f_uncións .sustantiVé!S que instrumenta is ao servicio dunha pnlí
tica industrial microeconómica. Coma se máis alá da dimensión 
familiar, a sociedade urbá galega continuara a ser invertebra
da". 

gociar un ch isco. O bloqueo supon estagnación; adesposesión- Estaria por concluir eiquí o meu artigo. Mais coido que non 
é un craro síntoma de proceso regresivo no control local do abbnda, nin é moi lexítimo, limitarse a reproducir esta; predi-
aparello produt ivo". cións formuladas hai case' exactamente dez anos, e que son 

Prosigo. " Dende. hai uns anos, os xornáis ofrécennos a cotío procedentes algunhas consideracións actuais complementarias. 
novas, borboriños e informacións nas que amostra a orella o Acabamos de estrenar autonomía política (?). .Nos poucos 
feíto da desposesión. Feito anterior, dende logo, .,a todos eses . meses transcurridos dende a constitución do primeiro goberno 
indicios visr'seles e tanxíbele,s á lus do día. ( ... f Mais a despo~ .autónomo galego -goberno, compre precisalo, de dereitas, e 
sesión sin máscara e a posteriori está agora á orde do día en - non sospeitoso de pretensións "revolucionarias", nin socializa-
Galicia". doras, nin estatalizadoras, nin siquera reformistas:- xurdiron 

Desposesión no terreno dos intermediarios financie iros: · xa dou~ acontecementos ·idóheos pra que a autonomía dera si-
" Non é raro que o capital financieiro español abra~ga a Gali- na is de esistencia, qué dixera~ · "alentamos!". Os dous no _eido 
cia no seu normal proceso de concéntración e ·centralización. dun resorte vital · pra calquer. economía contemporán. Os dous 
Tampouco é raro que iste proceso se acelere a medida que a relativos .a recursos .de incuestionábel interés social e valor . es-
dimensión do sector moderno da nosa economía medra e que .tratéxico prá soc.iedade galega, prao pobo galego. A enerxía. 
á penetración no sector precapitalista se agudiza". Bancos cati· O prfrneiro: ·as novas e~,ncol da esistericia e hipotética impor· 
vos, pr-im€iro, mais non só: o caso do Banco da Coruña, engu- tancia e d·imens.ión dun xacemento de lignito na Limia. Xace-
lid9 polo Banco de Bilbao"· marc.ou ,un fito, inda que a apari· mento do que, dende aquela, pas~dos os intres do salto á pri-
ción do Banco do Noroeste. sina lara "unha esceición rnoi rele'- meira páxina do "descobrerñento" -prá,simo no .tempo ao ·día 
vante .oe sino contrario". E escribin: "Mesmamente o Banco dos . inocentes- nunca máis se soupo. Houbo voces de persoei- _ 
del Noroeste -hoxe sabemos en qué acabou a sua xeira, devo- . ros con responsabilidade poli'.'ti.ca oficial que se apresuraron a 
rado de xeito 9epredator io por Rumasa pouquiñ'o despois de .proclamar que ese xacemento,' de confirmarse a .sua import'an
eu escribir i'sto- constitue u.nha mostrado que compriría s~r - cia, comprfa espfól:a1íf á' "tofie ·e deseguida . . E orgaizacións na
fenór:neno -máis di latado pra unha fórumuia neocapitalista de cionalistas que subraiaron a necesidade de poñer eses recursos· 
crecemento ecónom ico gálego, relativamente autónomo polo . baixo o control du·n poder polr'tico ··galego e en fÚnción dos 
menos. Noutra.s verbas, mostra da .conduta que po·der:ía des- intereses colectivos de Galicia. Uhha -delas presentou ben axiña 
mentir "e 'invalidar -as teses sostidas eiquí el'.lcol do colon.ialismo unha proposta razbnada de constitución dunha empresa 'públi-
interi,or e a dependenCia, e do papel que xoga nises procesos ca galega pra tal ·fin. 
a ·burguesía re.xional. · (. .. } Ma.is ao meu ver _:_infería eu daque~ Eu, daquela; p·ensei:de imediató ,--áÍnda que non o cheguei a 
la- -iso non abonda · pra restar un chisco-da-sua valfüez á tese decir públ.i.camente e por escrito-,-. qu.e, de ter poder, pecharia 
do bloqueo e a desposesión, sobor de todo ·cando a despose- - o xacemento con sete chaves e poñeríao en reserva pra cando a 
sión se opera no cerne das·empresas e grupos financieiros máis . Galiza lle interesara esplotal·o en condicións éstratéxica e eco
consolidad.os na nasa economía". - nomicamente proveitosas. En particular, pra cando, pasados 

E por haí chegaba eu ao_ miofo do problema que motiva _uns vintecinco ou trinta anos, ficasen esgotados os recursos 
hoxe estas liñas: "Tal é o caso do gru130 Barrié ou grupo do ·n·on reproducíbeis das Pontes .e Méirama sin que, como é previ-
Banco Pastor. ·oas düas emp;esas máis importantes dise grup~, sí.bel de seguirén asl as cousas e a dereita no poder, GaliGia .te-
unha, Astano, vai pasar baixo 'o conúo·I do INI, según informa- ña tirado o partido que lle convén e aoque t.en todo o dereito 
cións de prensa -que dan o feíto coma definitivo -tan definiti- d·o mundo, mais ríon, naturalmente-, -o poder de facelo. E Xa-
vo que seguramente -ser-á xa ' CO'lisumado ·cando ·saian do prélo qu_ín Márín publiCou un · dibuxo satírico dos seus no · que- o 
estas páxinas. Topantes ·á outra, :Fen6'sa, son cada' día máis i·n- map·a esquemático de Gaticfa era wnha imensa fochanca na que 
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unha escavadora acababa de redondear o oco valeiro -o "puro· 
- val ou oca" do verso do Ferrin, e disimúleme o leitor a miña 

ousesiva insistencia dos últimos tempos en evopar noutro con
testo as luzadas espresivas e adivinatorias ferriniáns. 

Nada se f ixo. Hoxe xa non sei se haberá ou non lign itos na 
Limia, se serán ou non importantes, se a sua esplotación sería 
ou non rentábel. Se cadra sábeno na Xunta. Ou nos órgaos do 
Estado responsábeis da mineiría, da enerxía ou da industria. 
Se cadra, por sabéreno, e por saberen outras cousas máis, rele-

· Vantes prao fu_turo dos xacementos e da economía galega, se 
cadra por eso todo, calan, calan coma mortos. En calquer caso: 
nada se fixo. E eu tomo nota. 

Vel·aí polo que fai ao primeiro acontecemento. 

O segundo, lago: o acordo de "fusión" Fenosa-Unesa. Eiquí 
non se trata de novas recursos aparecidos en chan galega, 
senón de modificación no reparto de poder sabor dos es isten
tes e dos que se poñan en valor no futuro, de mutación na lo
calización -xeográfipa, social e polltica- dos centros de deci
sión, de alteración na estrutura empresarial· do sector. Todo isa 
en perxuicio de Galicia, si é que cabe esta abstración . Xa po
den os responsábeis de Fenosa argumentar e ciaren espricacións 
xustificativas e apoloxéticas do acordo adoptado - causa que 
polo demáis é unha cortesla mer itoria e unha consideración ás 
formas e á opinión pública estimábel- que o feito non ten vol 
ta: Galiza perde coa operación, no suposto de que algu nha vez 
gañara coa esistencia de Fenosa. 

Razonemos na hipótese de que se trate dunha fus ión ou 
seña, dun acordo paritario, dun convenio ínter pares, a

1

nt_re 
empresas de dimensión semellante tocantes a capital nocial, ac
cionariado, forza laboral, potencia instalada: entes, en suma, 
de parello poder. Engadamos que o primeiro accion ista da 
nova sociedade resultante vai seguir aselo, segun se di, o Banco 
Pastor, por rib~ ou por diante de colosos coma o Banco Hispa-

_no Americano, o Banco Central, o Banco Urquijo ou o propio 
IN 1. -=implicados, todos iles, en Unesa. Daquela, rad icar en Ma
drid o domicilio da entidade produto da fusión, e oütorgar a 
presidencia ao deica agora presidente de Unesa, constitúe ou 
unha concesión graciosa e altruísta -improcedente neste tipo 
de cuestións- ou unha apropiación indebida de poder dende 
fora de Galicia e estranxeirización do centro de decisión dende 
eiquí, ou un lapsus freudián -e, se cadra, edr'pico. 

Sexa cal for a índole do fenómeno: constitue, de feito, unha 
absorción dende Madrid de substancia socioeconómica galega 
nos planos do patrimonio real, da dependencia xu rídico-políti· 
ca -dentro dunha empresa- dun colectivo de traba lladores ga
legas, e do poder económico pr.ivado e capacidade de decisión 
autótonos. Fusións asi, no plano xa estritamente pol ít ico, fo. 
ron abondosas na historia diplomática dos procesos d e configu
ración dos grandes imperios contemporáns pola ra zón da forza 
-económica, cando non da obvia forza das armas- fose o 111 
Reich alemán na fase previa ás anexións territoriais manu mili· 
tare ou, doutro xeito, o imperialismo americán en lat inoaméri· 
ca- -aduviado, por ducias de nomes tan pintorescos e enxe
bres como poida selo o de Fenosa que se conserva na nova so· 
ciedade A.M.D.G. 

Eu, dende lego, como galego, e sin proclividade algunha po· 
los modelos d.a autarquía nin asomo de xenofobia, sentiríame 
máis tranquío con que non houbera fusións deste car ís, e non 
digo xa se fose empregado de Fenosa, aunque me abonda con 
ser consumidor forzoso do seu produto, sobor de todo hoxe, 
eiquí, na Pedreira. Ou se fose labrego en calquera dos vales 
afectados polos proieitos de encaros hidroeléctricos a índa pen· 
dentes de constrLición por Galicia adiante e que, segun se di, 
acaso non serían abordados de perdur~r o sistema actual de 
Fenosa como e~presa individual, mais seica o serán a sua men· 
talidade arcaizante, a sua irracionalidade precapitalista .e a sµa -
impermeabilidade ao progres·o, ou seña, ás formas empresariais , 
propias da economía de mercado, sumo ben e encarnación da 
lfüértade mesma pra calquer ser vivo que se pretenda autóca li· 
ficar de humán e dotado de intelecto. 

Velaí o segundo acontecemento. . 
E punto. Luvemos á Xunta de Galicia, ao Parlamento ga lega 

e ao Estado constitucional das autonomías. E gardemds nun · ' 
caixón -a poder sér de pau de buxo- os i~úteis e trasrioifados 
p.apeis 1manuscritos ou impresos -que tanto. ten- 'eneal de fa.n · 
tasías maledicentes atal que a pretendida esistencia de colont~
lismo en Galicia, a teosofía da lei da concentración e centralt · 
zación do éapital e o fenómeno da autocolohización nas estru
turas mentais Llas burguesías "rexionais". A palabra e o con· 
cepto claves, dos que pende o futuro esplendoroso que lle &gar· 
da ao naso país -Galiza- está nou'tra esfera. Os novos "brañis' 
tas" -que non brañegos- seguen a proclamalo, con pulos ano· 
vados nestes días e voz femenina: descentralización é esa verba 
clave, a locución máxica." Xa se ve. Fenosa -neste casa>..::... ,e ª 
X unta -en todos- · encarreg~ránse, turrando cada :un ha por, un 
cabo ·do adibal, de demostralo. E· riós,.a velas :vir.· 
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Países Cat.a~aris 
- ·~· " 

Os atentados ·na 
• nosa na.c1on 

· Paradoxicamente, ET A militar, Terra Lliure e o GRAPO fo- · 
ron os protagonistas dos tres atentados que se deron entre o Í 6 
e 0 26 en Catalunya, aínda que Terra Lliure se.atribui a paterni
dade de ·dous atentados máis o dia 30 do mes pasado. Non só 
·son importantes estas accións polo feito político que conlevan, 
ou ideolóxico, significan tamén (sobre todo o de ETA militar e 
0 do GRAPO) o cámbio de estratéxia na sua loita. 

Con respecto ao primeiro 
atentado, reivindicado por 
ETA-militar, e que aconteceu 
0 día 16 de ab ril, na rua Infan
ta Carlota de Barcelona, non 
deixa de ser curioso que sexa o 
primeiro feíto desta enverga
dura que a organización basca 
fai f óra do seu território habi
tual, Euskadi e Madrid, desde 
a morte de Txiki no ano 1975. 
Aínda que non houbo vítimas, 
a granada disparada cun ba
zooka contra un camión do 
exército produciu estragos en 
dous pisos e puido matar a vá
rias persoas alleas. 

A partir deste atentado, 
coas sospeitas da policia de 
que outros comandos, non só 
da organización basca, pensa
ban actuar en Catalunya, in
tensificouse a vixiáncia nos 
pontos chave, como en edifí- · 
cios oficiais e centros de ener
xia eléctrica. 

Porén, seis dias despois, Te
rra Lliure puña 250 gramos de 
goma-2 nunha fiestra do Cuar
tel da Guardia Civil no pavo 
de Vallvidriera, nas ladeiras do 
Tibidabo. Nesta ocasión hou
bo dous gardas civís feridos 
leves e unha maior moviliza
ción policial, co fin de·neütra
lizar a todos os comandos que 
se atopaban en Catalunya. 

O venres dia 23 foi descu
berto en Madrid un "piso fran
co" do GRAPO e nel a direc
ción d un ha rua en Barcelona, 
onde se supuña que ia haber 
outro piso desta caste. Non foi 
asi, pois a dirección era falsa e 
o número non existia. A poli~ 
cia estaba alerta e a vixiáncia 
era masiva. 

O luns dia 26, o GRAPO pa
so u á acción. Despois de vários 
meses de non actuar e de que 
se notificase a sua práctica ex
tinción coa morte do dirixente 
Cerdán Calixto, reventou en 
Barcelona. Dous 'homes e duas 
mulleres,oontre os que a policia ' 
pensa que estaban Josefina 
García Aramburu e Juan Mar
t~n , ~una, o úni~Q dirixente 
histonco (fundador) en liber
dade, dispararon a queima
ro~pa contra unha parella da · 
Pohcia . Nacional que facia a 
ronda ·nun cruce de duas ruas. 
~n dos' policias morreu no sí
tio e o ·outrb atopábase o dia 
de . pee.he da eClición .en estado . 
~oi ~ia~e pero estacionário. no 
osp1t~l de .San Pau. 
O comando rouboulles as 

armas que levaban e fuxiu cara 
ao metro. Inmediatamente a 
policia parou este meio de 
transporte , identificando á 
xente que na hora ponta das 
nove da noite viaxaba nel. Até 
as cinco da mañá durou a ac
tuación policial polos túneles 
do ferro carril metropolitano e 
aínda polas cloacas. Nengun 
resultado variou a situación e 
logo se especulou con que non 
tiveran entrado no metro-. 

Os testigos, poucos e asom
brados, non acertaron a dar 
unha descripción dos integran
tes do comando e na noite d'o 
26, cun desplegue polici&l nas 
ruas de Barcelona como nunca 
se vira, a cidade vestiuse cun ár 
sério e medoñento. Non falta
ron os avisos, de que se vian 
terroristas por todas as_ partes, 
mais iso fica no anecdotário 
da policia. 

Ao dia seguinte, a conca do 
Ter e as centrais electricas fo. 
ron encomendadas á vixiáncia 
do exército que plantou o 
cuartel xeral na localidade de 
Ripoll, da província de Giro
na, en previsión doutro atenta
do de ET A-militar. 

A tranquilidade foi crebada 
catro días despois con d uas no
vas accións reivindicadas por 
Terra Lliure. 

Un deles foi nas oficinas de 
emprego de Sant Feliu de Llo
bregat pero de Barcelona e o 
outro na Maxistratura de Tra
ballo de Girona. Os dous es
toupidos, seguindo a táctica 
habitual da organización, só 
f ixeron alguns estragos nos 
vidros e nos edifícios onde 
os puxeron. .. 

Con estes tres atentados, a 
organizac10n independentista 
catalana creba un tempo de si
léncio de vários ·meses e come
za a acción directa con tanta 
forza como antes, exactamen
te ao mesmo tempo que ETA 
:militar apadriña un .golpe fóra · 
da sua estratéxia habitual e o 
desconcertante GRAPO sae 
da sombra e fai resoar: de volta 
o seu nome. Nembargantes, a 
policía ere que antes de que re
mate o xulgamento do 23-F 
vai haber algunha ·acción im
portante,, posíbelmente' en Ma-
drid. ' ~ 

En canto á vixiáncia en Ca
talunya_, ,, coa axud~ do exérci
to, non se rebaixa por nada. 

' . 
. ANTON FERNAND.EZ 

~ . 

Menos, 
~- .. .!"-.. . ·. . . . . e- . .. . . ·. . .. · -.. . 

~1v1d1dos, _ repr1m1dos 
Euskadi 

O. primeiro de maio, neste ano en Euskadi, serviu para consta
far várias. reali<;J-ade.s:" a· disminµci(:>~ de p:articipación popular glo
bal nos catro herr1aldes -do sul; ,o ambiente festivo e de esmorga 
con que prantexaban a xoinada sindicatos como CC.00. e UGT 
e a represión que,~ d-outra volta, -se ceiba_ba no bloci'ue coniposto 
por LÁB e a esquerda rupturista en Donosti e lruña, onde tiña 
lugar u·nha . auténtica masacre, mentraS: que en Gasteiz e BiÍbo, 
senj 101=icia, as mallifestacións 'trán sc'urrian perfectamente. 

que lembrabaJ). os doús · mi
llóns qe parados, propuñan 35 
horas. laborais para solucionar 
o paro á vez que abogabbn 
pola eliminación. da lei · anti
terrorista-. A este grupo se
guíanlle membros de CCOO e 
UGT; que acompañaban o seu 
paseo con charangas e fánfá
rrias. Logo, uns 240 membros 

No 1982, menos, dividi~os e reprimidos. - ' ,- ...... : . .· - . ,_ . . 
NAFARROA 

En Iruña apenas quince '. ~i
nutos despois de ter comezado 
a manifestación convocáda por · 
distintas forzas da esquerd·a -: 
sindic.al como LAB, delegados 
de comités de empresa, 'Coor
dinadoras de empresa, da . es
q uerda sindical e Comité de 
parados, centos de policias ·car
gaban cunha violénda inusual 

· e sen nengun tipo de aviso_ pré-
. vio contra as tres mil .Persoas 

reunidas na · concentración, 
prolongándose a sua actuación 
durante média hora, e golpean- _ 
do aínda a nenos_ e persoas 
maiores. Esta policia especial 
fora traída expresamente des
de outras cidades ·antes do dia 
un, e ocasionaron multitude 
de feridos ·e detidos, entre os 
que hai unha moza de doce 
anos e a sua hai: 

Anté esfa represión, as reac-
cións de p~otesta non se facian 
esperar. EMK, LKI e a Coordi
nad ora 'de empresas de esquer- . 
da sindical, coincidian en con
denar a "brutal actuación" esi.:: _ 
xindo a liberdade dos detidos 
e facian un chamamento para 
a realización de asambleas nas 
fábricas o luns tres. Pola sua 
banda, LAB calificaba os suce
sos de operación militar, su
mándose á condena d.o Buru 
Batzar do PNV, CCOO (a cuxa 
convocatória acudiran 150 
persoas), o PCE-MLe EE. 

En Taf alla e convocada polo 
Comité unitário e polo Colec
tivo unitário, tamén tiña lugar 
unha manifestación d unhas-

J· -3-00 persoas que era reprimida 
· pola Guardia Civil e en Tudela, 
sen intervención policiaJ, dis
curría pacíficamente unha con
centración que remataba na 
Praza dos Fueros co canto da 
Internacional e o Eusko Guda
riak. 

GIPUZKOA 

Tamén . _cun impresionante · 
desplegue policial .amaneceu o 
prÍmeiro de maio· en Donosti, 
onde. os protagonistas non fo. 
ron os traballadores, senón a 
policia. As doce en ponto daba 
comezo a manifestación enca-
bezada por unha pancarta de · 
CCOO co lema "Traballo e de
mocracia". Neste bloque ian o 
PCE-EPK, EE e_ LKI. A conti
nuación· e sen pancartas estaba 
o grupo máis numeroso no" que 
participaba LAB, HB, EMK e 
manifestantes da esquerda rup
turista, pechando a manifesta
ción a CNT e o PGE-U. . ,, 

Ao chegár á rua San Martin, e seguidores do PCE-U, prece-
vários policías interviñan cori- didos por grandes fo tografias 
tra un grupo dos concentra- de Marx e Lenin, 50 simpati-
dos, o .que motivaba ~q~e ou- zantes do POSI e u,n$ 200 tra-
tros· lles tirára,n pedras, e- 'os halladores de farmácia ,. en ple-
perseguis'en, ficando · acorrala- no conflicto ·· l~boral. Final-
dos -unha dúcia- 'de membros · rnente circulaban as oito mil 
das FOP. Desde entón come- persoas integradas no bloque 
zaron as cargas, senda vários _ de LAB e a esquerda radical, 

. - manifestantes detidos. no - que había representacións 
- En Eibar, · a policiá actuou da OLP, grupos latinoamerica-
tamén na manifestación con- nos e sindicatos do resto do 
tra o ·segundo bloque, compos- Estado, · como INTG, o-nde 
to por membros de LAB e das continuamente se -coreaban 
Comisións de. parados mentras consignas -:. obreiras, antirrepre-
deixaban ir ao -primeiro, de 'sivas ou -de apoio a ET A rñi-
UGT, no que.ian, entre dutros; _ ·· litar-. , 
o dirixent~ do PSOE .Enrique . A manifestación concluia 
Múgica. no Ar~pal bilbaíno cimhª-s p~-·. 

labras · improvisadas do parla
ARABA 

A comemmoración do pri- . 
- -mei_ro de. ma~o .. en Gasteiz esti- . 
· vo caracterizada polo matiz - · 

claramente diferenciado . das 
tres manif estacións o breiras 
que tiveron lugar. Mentras a 
CNT.;;E xu~taba a menos de 
cen persoas, as -centrais CCOO 
e . UGT; apoiadas . polo PSOE, 
PCE, EE e CNT-AIT, xunta
ban unhás 800 . e a asamblea 
de -delegados de esquerda, co 

· apoio de -sindicatos e partidos 
rupturistas, congregaban a uns 
1.500 traballadores. 

. Baixo a consigna unitária 
"contra o paro e a represión", 
participaban manifestantes de 
LKI, EMK, EL_F,s HB, LAB; 
KAS, SU, Comités antinuclea
res · ·e Xestoras pro-a:mnistia, 
rion intervindo a policía na · 

. manifestación até o final, mo
mento no que ocuparon mate
rialmente a parte vella e zona 
centro da cidade non ·chegart
do a cargar .. 

BIZKAIA 

En ~ilbo,- con ausénéia poij
cial transcurr1a pacíficamente 
·a manifestación · máis numero
·sa das cele.bradas en Euskadi 
neste primeiro de maio. En 
total, participaban perto das 
15.000 · persoas, · sendo urihas 
seis mil as que marcha'l)an no 
bloq_ue . cm·-Arr, ceo o e 
UGT, 6ito mil en torno a 

' .1 

HB, LAB, EMK, LKI, POSI, 
PST, e uns 1.000 nas filas de 
EE. O sindicato ELA-STV 'd_e
clinaba a participación na rua 
para organizar un mítin no 
cine Astoria, o mesmo que 
LSB-USO, que c.elebraba o un 
de inaio no teatro Artaga. 

~brian a manifestación 
unhas 400 pers.oas da CNT, 

-mentário de .HB, Periko Sola
barria·, :quen tras lembrar a lon
ga tradición do' Dia dos Traba
lladores e . a situación d.os pre
sos pólígicos bascos, r~mataba 
dicindo que o povo traballador 
basco. non consideraba obrei
ros á --Po licia e á Guardia Civil, 
palabras que foron apoiadas 
con -, grandes aplausos polos 
con ceritrados. 

SOLI~f}.RIDADE no BN-PG 

~ Noutra orde de cousas é de 
destacar o novo chamamento 

· feito por Herri Batasuna ao en
tendiniento co Goberno Cen--
tral co ·fin de discutir e darlle 
saída á ·postura de intransixén
cia gubernamental cos chama
dos "Pontos KAS". 

Con respecto-a isto, hai que 
subliñ~ a postura -do Bloque 
Nacional-Pdpular Galego, que 
se fixo. solidário co de.fendido 
p-or Herri Batasuna. Deste xei
tó~ coiricidian ambas as duas 
formacións políticas en que o 

. esencial pára. ·a "pacificación" 
era a reforma da ConstituCión 
para que asi se poidera falar· de 
marco democrático do Estado, 
admitindo o carácter plurina
cíonal deste e recoñecendo o 
dereito d~ augodeterminación 
das nacións qué se integran. 
Segundo .' o BN-PG, neste ob
xectiva· · :comun ha! un senti
mento de irmandade férrea. 
~ Por :0:utra · banda, o· BN-PG 
no comunicado feito público 
en Euskadi e Ggaliza apoiaba a 
loita pala conquista da amnis
tia para .. ·os patriotas bascas e 
galegos,; asi como para outros 
presos antifascistas e afirmaba . 
que era inconcebíbel unha uni
dade de ·Eus.kadi sen Naf arroa. 

_ MUGARRA 
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Portugal 

Dous mortos no 1° de Maio 
, ' 

Duas persoas niortas e máis de cen .feridas, oito delas moi graves, foron o· resultado final da re
presión policial que sofriu unha manifestación da "Intei:sindical" a víspera do 1 ° de Maio no Por
t9. -

E~tes grav:es sucesos, ·producidos nun momento en que esta central sindical e outras forzas pro
gresistas estapan reclamando con .máis forza que nunca a .dimisión do Goberno e a volta ao "Espí
rito do 25-Abril", pon de manifesto o xiro á dereita dado polo Goberno portugués de AD. 

A$ora a resposta non se vai facer esperar. A hora de redactar esta información, dia 4 ·á noite, es
taba reunido no Porto o Plenário Nacional Sindical que con c'ase total seguridade, segundo nos 
comentaba un representante da "Inter", - ~onvocaria folga xeral para odia once. 

Non hai memória na cidade 
do Porto, mesmo consideran
do as últimas décadas do réxi
me fascista, d unha actuación 
semellante como a producida 
nesta cidade odia 30 de Abril. 

No serán <leste dia, cando 
milleiros de fraballadores do 
Movimento Sindical Unitário 
se manifestaban na "Baixa do 
Porto" conmemorando o 1° 
de Maio ·a ,policip de' choque, 
logo seguida pola policía de 
''intervenc;ao", á mes tura con 
numerosos policías de paisano, 
cargaron e dispararon con fogo 
real de pistolas e ametrallado
ras G3, e granada de gases con
tra dos manifestantes, sen me
diar nengunha provocación. 

O resultado final foi de 
dous mortos, oito persoas gra- · 
ves," entre as ·que se encontra 
un rapaz de oito anos· cunha 
man destrozada por un disparo 
a q.ueim~-roupa, e . unha . mu
ller, así . como máis de cen fe
ridos. 

Catro horas despois de em
pezar _as cargas aínda a "prac;a 
Baixa" era· testigo de enfrenta
mentos entre as "forzas da ·or
de" e os obreiros. 

Os feridos foron traslada
dos a diversos centros hospita
lários; onde moitos dos -fami
liares e amigos que os ian visi
tar foron agredidos en pleno 
serví cio de urxéncia, como 
pasou no· Hospital de San An
tónio. 

WNHA PROVOCACION? 

A "Intersindical" tiña pe
dida a "Prac;a Babrn" do Por
to para a celebracion do 1° de 
Mafo, pero aínda q~e a UGT 
f ixera máis tárde a petición a 
pra~a foille concedida á cen-

. tral afin aos socialistas. No 
serán do dia 30 e cando se es
taba celebrando o acto da 
UGT na cima da praza, rodea
dos por unha forte protección 
policial, ,numerosas persoas fó
ronse congregando na parte 
haixa desta praza e comezaron 
a dar voltas á praza en mani- · 
festación e a asubiar. Nun mo
mento dado, non se sabe moi 
ven cándo, comezou a carga. 
Logo viria o demáis. 

As d uas da _madrugada, o 
Comandante das Forzas de In
tervención de Lisboa declará
balle a un xornalista da axen
cia ANOP (telex 014 -de 
ANOP, de 1/5/82) que "ou a 
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prata . queda limpa ou a.inda 
esta noite há mortos". 

Repres~ntantes da "Inter" e 
o PCP pregúntanse . ¿q uén 
mandou colocar no Porto · 
unha innecesária Compañia de 
forzas de intervención de Lis- · 
boa, ao mando .. dun capitán, 
Coimbra, tristemente célebre 
polos incidentes do Estádio da 
Luz, e con qué obxectiyos lle 
foi autorizado o fago real con
tra persoas desarmadas? 
¿Quén introduciu ~a Baixa do 
Porto un forte continxente de 
policias de paisano, .movilizou 
axentes da PJ e inclusive ac
cionou a prevención de várias 
unidades da Rexión Militar do 
Norde?· 

A RESPONSABILIDADE 
DO GOBERNO 

Para as forzas da esquerda 
os sucesos son responsabilida
de do "Goberno AD no seu 
plano de intimidar aos trabá
lladores e enfraquecer a sua 
loita contra este ·ca.berno sen 
lexitimidade nen vergoña ". 

Estes incidentes virian en
marcados nun momento en 
.que "son atacados de forma 
brutal, polo Goberno AD/Bal
semao/Freitas, os direitos e· 
conquistas dos · traballadores 
en que AD pretende levar at¿ 
ao fin a. destrución da Consti
tución do 25 de Abril". 

O PCP xa tiña denunciado 
"a intención premeditada do 
Gobernador do Porto e o Go
berno AD de convocar confli
tos no Porto durante as con
memoracións do Dia Mundial 
do Traballador ". 

Nun comunicado fechado o 
29 de abril a Dirección Rexió- -, 
nal do PCP no Porto alerta no
vamente da gravedade da situ_a., 
ción xa que · "o Gobernador 
Civil do 'Porto, os fascistas e o 
Goberno AD, están preparan-
·do activamente a provocación 
contra dos traballadores'~. 

Af ií:man asimesmo que- os 
policias. estaban no Porto para 
calquera outra causa "que fose 
disuadir . dun enfrentamento 
hipotético entre os traballado
res". 

Asi as causas, vaise celebrar 
unha nova folga xeral onde os 
enfreritamentos a · bon seguro 
vanse seguer sucedendo. 

Nesta folga . ·pedirase unha 
vez máis a dimisión do Gober~ 
no AD, a supresión do "Paco
te Laboral" espécie de _ANE á 
portuguesa, o aumento de salá
rio e dos pastos de traballo, 
así como a defensa da consti
tución do 25 de Abril que AD 

·e Socialistas - moi criticados 
estes últimos dias pola sua pos
tura- están a revisar. 

Por out'ra parte, diCer que, 
segundo puido saber A NOSA 
TERRA,en diversos cuarteles 
portugueses estanse a intensi- · 
ficar reunións entre militares, 
para estudar unha situación 
que vai acabar coa constitu-
. ción conseguida coa Revolu
ción dos Carabeles, non des
cbrtándose que a :curto prazo, 
unha boa parte do estamento 
militar portugués exerza pre
sións e provoque unha situa
ción que faga imposíbel ·esta 
revisión pretendida. 

EUSEBIO COSTA PERÉIRA 
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Dun 25 de Abril · 

a un l de· Maio 

. Algu~s portugueses pensa hoxe que . o principal erro da 
revolución do 25 de Abril foi precisamente aquilo que nu 

t ,. 1 n mornen o mais se ouvou 9ela, a sua caréncia de violéncia 0 
f~ito de que n~n houbese sangue en todo un proceso q~e 
f IX,o -mudar radicalmente a vida toda de Portugal. Pero os 
mortos que non houbo daquela parece que queren ser co
b~ados agora por outras forzas d~s que entón dirixian 0 mo
vimento. Xa houbo mortos na devolución das terras aos 
grandes pr~prietários, coa liquidación da Reforma Agrária 
h? AlemteJo; houbo mortos entre grupos de extrema es-

. querda que á vista do rumbo que tomaba a situación no 
país tentaron de coller polo camiño da loita armada para fa
cela mudar. E na pasada semana, co gallo do 1 ° de Maio 
houbo dous moríos máis en Oporto por disparos da policía. ' 

As cousas non van ben en Portugal nos últimos anos, e le
van camiño de ir a peor, cun deterioro constante do poder 
adquisitivo duns salários irrisórios en relación cos précios; 
un paro que alcanza ao 10 por cento da povoación activa 
(con especial incidéncia en mulleres e xóvenes) e unha con- · 
flictividade laboral sempre en alza que de cando en vez para
liza ao país con folgas nacionais de transportes públicos, de 
funcionários ou de servícios fundamentais. E ao lado do de
terioro económico, a política ven ter o seu reflexo nunha 
paulatina perda dos direitos e libertades conqueridos en 
1974 polo povo. A GNR (Garda Nacional Republicana) e a 
PSP (Policia ·de Seguridade Pública) deteñen polo feito de 
estar c~ntarido o "Grandola" nalgunlµl aldea do Alemtejo, 
ou reprimen contundentemente por celebrar o Antroido na 
rua... Ou disparan "para evitar distúrbios" nun 1 ° de Maio. 
Mengras, a coalición no goberno desde 1979, AD, prepara a 
revisión constitucional que vai supoñer a legalización dun 
e~tado de cousas que, de feito, funciona hai xa anos, por
que, ¿quén se atreve a dicer hoxe que Portugal está "en 
tránsito ao socialismo?". 

Frente a tal situación, medra no país unha xeneración 
que vive de costas ao que siñificou para unha grande parte 
da povoacipon o 25 de Abril. Unha xeneración que non se 
emociona en absoluto na conmemoración de tal data que 
para tantos resulta inesquecíbel ao tempo que frustrante; 
que nen se interesa polas cancións dos vellos "cantores de 
interven~ao", como Fausto ou Jose Afonso. Son xóvenes 
integrados no último movimento de "novo rock portugués", 
que visten "á europea" e que se se plantexan a cousa politi
camente, o seu maior· anceio é que Portugal se integre na 
CEE para estar máis perto dun consumismo europeo, dunha 
música, e duns h~bitos vitais que non teñen que ver nada 
coa sua tradición, costumes e vida. O aumento de consumo 
~e todo tipo de drogas, da delincuéncia xuvenil e do que 
aqui chamamos "pasotismo" é un reflexo disto e xunto a 

· el, a abs~enc~ón que medra en cada consulta el~itoral, que 
pasou do 1 O por cen nas primeiras eleicións, ao 30 das últi
mas e leva camiño de aumentar naspróximas. ' 

Para decembro está marcada a data <lestes próximos co
micios, nunha situación tal de desastre económico que moi- · 
tos portugueses din que ninguén se atreve xa nen a falar dela 
por falta de solucións reais que aportar. A entrada no Merca- 1• 

do Común é o horizonte máximo da dereita, aínda que exis
ten documentos elaborados pola própria Comunidade que 
demostran que Portugal vai ter que pagar máis do que rece
ba dos países europeos, e que a integración vai supoñer, de 
feito_, a· ruí na da sua agricultura. O desgaste dos partidos de 
dereita_, tras estes anos no poder e a 'falta de base na maioria · 
dos de esquerda non facilitan o pronóstico cara a estas elei
cións, das que pode surxir como "salvador da pátria" para 
o que se sinte enviado, o d_emagogo populista Eanes, actual 
presidente da República. 

O 1 ° de Maio foi só unha mostra de por onde van as cou- , 
sas na política portuguesa. 

BEGOÑA MOA 
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Mallolo, 19 . anos no Celta 
· Manoel Rodríguez Alfonso, Manolo, é un dos poucos xogadodes que na Galiza dos últimos anos 

foi considerado como unha "institución", e todo o mundo recoñeceu a sua entrega e pundonor, 
cousa difícil para cun profesional "da casa~'. 

,Agora, odia oito váiselle tributar u·nha homenaxe. 
Manolo naceu en Cangas no ano 47 e leva dazbnove anos xogando no Celta, despois de pasar 

polo Barreras e o Callao. _ 
Manolo poderia dicer moitas cousas, contar moitas zancadillas postas por uns e ou.tros, pero 

nestes momentos non quere, prefire falar de temas máis suaves, por máis que moitos merecesen 
que os puxesen no seu sitio. Bastante desta xente estar.á agora sacando peito no seu homenaxe. 

As hom~naxes son un dia de 
alegria, pero ao mesmo tempo 
tamén se deixa asomar a triste
za, xa que cando se fan as ho
menaxes, polo regular, quere 
dicer que está cerca o adeus. 
¿Cómo o contemplas ti? 

Véxoo con moita alegria xa 
que pode ser para min un dia 
moi bonito. De tristeza non o 
sei, xa que aínda non teño de
cidido se me vou ir ou non. Se 
me fose si que seria triste xa 
que despois de levar tanto 
tempo xogando tes que te 
adaptar a outra faceta da vida 
e botarás ao princípio de me
nos o fútbol. De todas as ma-

l · neiras eu xa levo tempo pre-
parándom·e para o dia que me 
marche, polo que espero que 
cando o faga non me produza 
nengun trauma que non poida ~ 

-ca superar. ..o 
l'6 
u 

Pero hai xente que non se e 
<V resigna a retirarse. ¿A qué pen- x ......._ _______ __ 

sas que se debe, a popu"/arida
de, aos ap"fausos, á vaidade ou 
a que non queren recoñecer 
que os anos pasan? 

O que creo que se bota de 
menos é aos compañeiros, á 
prqpria profesión. en si... o 
xogar, o entrenar, o víver unha 
profesión que che gosta. Isto é 
o que botas de menos. 

A ti recoñécenseche unha 
série de méritos, que a bon se
guro non son só por botar 19 
anos no clube. ¿Que hai que 
ter de especial para que che 
fagan este recoñecimento? 

. Eu, en primeiro lugar non 
considero que sexa "unha ins
titución" nen que sexa nada. 

Iso é unha cousa que sacaron, 
que o dixeron e a min énche
me de satisfacción, pero tamén 
creo que houbo xogadores que 
mereceron mellar trato e algu
nho homenaxe. E creo que ta
mén foron institucións dentro 
do Celta. 

Se miras o que puido ser e 
non foi, podes óllarte nun clu
be grande, cousa que non su
cedeu ... 

Agora velo con máis sereni
dade, con máis tranquilidad.e, 
xa que son causas pasadas. Pe
ro quen está no fú.tbol, e máis 
antes, xa sabe . que lle pode 
ocurrir eso, porque se tes ficha 

f H 

cun clube, se este quede, non 
te deixa marchar. . · 

Penso que no seú momento 
perxudi~óume moito xa que 
puiden ter millorado, tanto 
deportiva como · economica
inente. Agora... poido dicer 
que me quedei moi a gosto en 
Vigo, no Celta e que estou 
moi contento · de quedarme 
tantos anos aq ui e a homenaxe 
que me oferecen penso que vai 
ser un dia de moita emoción e 
de moita alegria, que vai bo
rrar todo o que puido suceder 
antes. 

¿Qué é realmente .o que lle 
fai a un profesional encariñar
se nun clube? 

UNHA RAÓIO CON MARCHA; 

Mrra, hai unha dif eréncia, 
xa que o que nace nunha ci

. dade, vive nela, e case incues
tionábel que se encariñe _co seu 
equipo. · 

Est.o é o meu caso, que son 
celtista de toda a vida.-Se ade
mais es profesional e tes o de
ber de entregarte conforma es
te amor. O mesmo tempo que , 
te pon en situación que non 
están outros que veñen ·de 
fóra, que se entregan, pero se 
cadra ' qu~ o cariño que se teña 
pola institución non poida ser 
tanto·. 

Botemos outra vez a vista 
atrá~ . . ¿Qué diferénda encon
tras do Celta ·de cando ti co
mezaches co da actualidade? 

Cando empe.cei estábamos 
.en segunda tamén, pero era un . 
rapaz. Tratei con xente vetera
na, que me acolleu sempre·moi 
ben. Daquela tiña un gran 
equipo 'e logrouse ascender. 
Logo -ve.u uriha etapa en-pri
meira e 'a volta a seg_unda e a 

··_ · segunda· B. Nestes momentos 
voltamos ter un gran equipo e. 
o domingo pódese confirmar o 
ascenso a primeira. Penso que 
podemos fograr.Un equipo non 
para andar subindo e baixan
do, senón para manterse en 
primeira moitos anos. 

Si, pero s°éguese a . fichar 
xente de f óra e non se f or:ma 
un _equipo galega ... 

Isó para ruin é. unha pena, 
aínda que non · son contráiio 
áos xogadores d~ fór~ . . Pero 
penso que cando se vai buscar 
un xogador fórá, hai que traer 
ao mellor do que haxa. Senón 
é absurdo~ Como é absurdo . 
que se t~ñen que marchar xo
gadores de Ferrol, Lugo ou 
Ourense, cando son xogaoores 
de calidade. Si ·que se · podia 
facer un gran equípo galega 
con es~s xog·adores. Hai que 
tratar de que non se escape 
ninguén. 

Pero que é ó que falta aqui 
realmente _para que se poida 

DIPOB!=l ·S 
. -· , ..... - - .. i· '? ·- ~..; ;I 

facer un equipo _de calidade 
con xogadores galegas ... 

· O que .fai falta é. non de.ixar 
marchar aos xogadores que 
despontan en calquera . parte 
de Galiza, se ven un equipo de 

·. fara e paga oito millóns, que o 
Celta pague oito millóns~e asi 
o Celta, ou o Deportivo, aind~ 
que a min o que me interesa é 
o Celta, poida ter un gran 
equipo, xa que xogadores gale
gos háinos moi b<;>ns tanto en 
segunda ~orno en ~rimeira. 

Non pensas que tam.én _é un 
pouco cuestión dé mentalida
de deportiva xa que non se 
apoia a canteira. 

Hoxe en dia trabállase máis 
a canteira, pero o que faltan 
son campos. O problema é ese. 
Pero no que penso que tamén 
se falla é en que ás veces al
guns rapaces que .oferecen moi 
boas cualidades os t.écnícos 
rion eren neles. _ 

O principal problema é o 
dos campos; en Vigo non.. hai 
nengun. Ben, tamén o ·pro ble
ma técnico e ·o problema de 
orientación deportiva. 

·, ¿ CambiQ.U en algo :a menta- · 
·· lidade da.s· directi'vas ·na tempo 

que ti ie~(is nó' fútbol? · 

Posibelmente terán pambia
c;lo ,- pero normalmente non tes 
moito roee ,con elas para notar 

_ os cám'Qios., Eu creo que a po
lít.ica que levan é cuestión 
máis _das p~rsoas . que a gi~cyen 
q-ue do cámbio de mentalida
des, de.pende da personalidade. 

¿E o público, reflexo da so
ciedade, cambioumoito? 

. O. público. cambiou. Agora .é 
roáis frío. Normalmente ho~e 
vai ao f ütbol a ver o espectácu.
lo tranqúil~mente. Saben que 
pagan unha entrada ·cara, o 
que é sóciQ. un recebo alto e 
hoxe. vai ver o fútbol tranqui
lamente, como . outro espec
táculo, sen tanta pasión como 
antes. ' . 

; <; -PUCHEI RO 

cqN O.ANCHO 
CON ·IDEAS -{vEN. COivNoscol · 

· Estamos, ~ª · Onda Media en 1.224 Kcs/S, 
e na Frecuencia Modulada en 87,,8 Mhz 

POR UNHA RADIO MAIS NOSA 

Radio Popular 
. . ·DE VIGO 
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· polo burato da porta 

Vermas baixas 
. PRA FOMENTAR 
A CULTURA 

Leo na prensa que o pre-
. suposto de Cultura . repre

senta o 0,.87 por cen dos 
presupostos xerales do Esta- -
do, e quemáis da mitade do 
mismo vaise nas pagas_ dos 
.cas_e doce mil 

1 
funcionarios 

que mantén o ministerio do 
ramo. 

A cultura non estará inoi 
atendida, pero polo menos 
temas doce mil familiar a 
vivir do . invento. E os que 
de verdade queiran cultura ...... 
que a sachen. Pois estaría 
bo .. . 

LEJS ORGAN~CAS 

Eu é' que estou feíto un 
lío. Que se as autonomías 
por acá, que se as diputa
cións por alá, que se a cfe
mocracia por aco!á... Xa 
non sei, xa non sei. 

E pregunto: Se empezan 
. . a -funcionar as autorwmías 

¿a qué ven ese democrático 
invento centrista según o 
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cal únicamente os dous par
tidGs .mais votados poderán 
ter postas nas diputacións 
pro vicia/es? 

fil, xa digo; como non. 
· entendo, deseguida empezo 
a pensar. no ·que se quererá 
reforzar con semellante ar
gallada. _ 

En fin ieu que_ sei? pero 
){_a nos entendemos;.. · 

CONSOLO .. 
DE AMIGUIÑOS · 

1 ítico señor Quiroga Suárez 
e5tá que non_ para: El, que 

. _tan ben ·o fixo, aproveita 
agora o asunto da capita/i
dade pra acusár á. Junta. de 
_"precipitada, imprudente e 

· bisoña". 

Vaites, vaii:es, don Pepi
to, mol certo é aquelo de 
que o fa/ar non ten cance
las. Anque no fondo de to-' 
do, Xan Pobo ben sabe 
aquelo de que tan bó é Xan 
como a súa irmán. 

· E todo esa non deixa de. -~,,.....-'SOLUCIONS CONTRA 
ser un canso/o prós arrouta-
dos "amiguetes de la Coru- O PARO 
ña" (incluido Gonzá/ez Do- Parece que tanto a UGT 
peso, anque xa non o sexa como . Comisións Óbreiras se 
tanto). Porque a capita/ida,. !fe dou_agora por emprende-
de autonómica estará en ,_,. la ca nosd maraviflosa Junta 
Santiago, pero as capitali- (o mismo que dan Pepito) 

. dades das aiputacións seguí- á que acusan, entre outras 
rán onde sempre. causas, de non ter solucións 

E a ver quen son os que pra combatir o paro . . 
mangonean ... 

ouTRA riE ºº~- r iú>1To 

O veterano e curtido po-

¿Pero e .lago npn saben 
''.:.- que· ·a·l"dfhámka· Jtinta -~ue 

disfrutamos xa tomou as 
medidas do caso ca creación -

•J 

; :., ... 1~ .. '1..- i- ; 

. .. ~ .. 

Aqueles que viven 
do fraudé ~ do engano · 
non queren que o mái 
figure no ano l . ·t • .'\_, 

.J f 
Despois de me.ternos .,$1 
a vida nun puño 1- .,,. · 

~ v. l 

pretenden saltarm, ... ~ 
:et~ marzo pra ·xuñ(). 

·ADAmu . . -- .18 

Fotos: Che 

. Chegou a primavera e con ela os Maios. As fo tos que hoxe 
traemos ao " Burato da Porta", son das festas en Ourense. Foron 
moitos os milleiros ·de persoas que se deron cita na Alameda 
para escoitar o canto das coplas, mais ben desafinados, e para 
ademirar as pequenas e grandes obras dos diferentes maios, que 
nós ollamos nas fotos . 

. , 

dunha Comisión pra fomen
tar o emprego? 

Polo menos, con seme
. //ante comisión, xa haberá 

traballo en que colocar -a ca
, tro "enchufados". E algo é 

algo, digo eu. ¿ou non é eso 
fomentar o emprego? 

RESIDENCIA AXEIT ADA 
PRA WOIJTILA 

Durante a súa visita a Es
pañÓ .o papa · Woijtila aloxa
rase no p~/acio de El Pardo. 

Eso,_ según fontes ofiéia
les, se os trabal/os de restau
ración se· dan rematado a 
tempo. O cal non_ penso que 
sexa unha indirecta prós an
teriores moradores do pala
cio. ¿ou deixar/ano tan ·des
valixado ó marcharen del? 

OUTRA RESIDENCIA 
AXEITADA 

Por certo que, por analo
x ía, ocúrreseme que ca"ndo 

· (;.,papa_. veña.· a"·-Ga/ic-ia, ·p.o- · 
dería ser aco/lido nas Torres 
de Meirás (tamén previa res-

MORRO IS 

tauración, naturalmente). 
· A non ser que o señor al
calde da Coruña siga pen
sando en mercar o pazo co 
exclusivo obxeto de o frecer
/lo á Junta como "resicjen
cia de vrau". 

¿ Ou a estas alturas xa 
cambiaría ' de idea o señor 
alcalde? 

O CORAZON DE 
. FRANK-EIRA 

Cando vin a noticia no · 
xornal, de primeiras enten
d ín que a don Eulogio tive
ran que lle implantar un 

· "marca-vasos". E díxenme: 
"Eso pásal/e porque estq 
xente do Ribeiro anda sem
pre de moito tasqueo". 

Pero nQn, tratábase .dun 
"marca-pasos". ¿súá polos 
disgustos · electorales · uce
deos? .¿ Ou' ceca is porque 
lle quedara_ o corazón resen- _ 

.. - tido ·despois . daqu_f!f_ va/ente .. ·, . 
'~enfrentamento-" ca-terrible 
troupe do ·"Zapatones'? 

p 
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A Polca da l(ngua (pizzicáto) ·(e JI) 

~ Cor.respc)ndent~s ·ao-N.º . 188 
lio 7 ao 1'3 d.e Maio , . 

do 1.9-82 

.Ortograjia, escrita correcta, ·. ¿ ou algo mais? 
No artigo anterior (A NOSA TERRA, núms. 183-184, p. 16), depois 

de eu fazer referéncia ao artigo de La Voz de Galicia em catro entregas 
e situa~óm conflitiva; e 2) Sobre a conciéncia do falante. 

A discusóm <leve manter-se (dizíamos) num terreo homogéneo, sem 
brincos dum lado para o outro: Se discutimos como lingüísitas, conti
nuemos falando no ámbito da(s) teoria(s) lingüística(s); se pasamos a 
sociolingüística, sejamos do mesmo modo coerentes. 

Neste respieto, o argumento d3: conciéncia da comunidade falante 
vale só para a "comunidade" "que fala". Haveria que definir, portanto, 
comunidade lingüística e, mormente, reconhecer que a discusóm ei;tá 
nom sobre as fatas, senóm sobre a escrita, canto plasma~óm da língua 
están dar. Seguimos: 

3.- A ORTOGRAFIA, E OB· 
JECTO DA LINGUIDYIVS OU 
NOM? 

Pretender que a Lingüística 
nom tem que dizer nada sobre a 
distins;óm e caracterizas;óm de 
galego e portugués, canto lín
guas, e condená-la, a seguir, para 
que sinale "o camiño normativi
zador que siga o galego pra 
poder ser usado como lingua ple
na e normal" (I) é, cando menos, 
um contrasentido. Se prefere o 
leitor, é um absurdo, cando o 
ponto de partida "normativiza
dor", o princí pio do que arrin
cam os firmantes, é que "cal
quera ortografía é arbitraria, 
pero debe buscar que se repre
sente do modo mais económico 
o sistema fonolóxico dum idio
ma (II ). 

Aceitemos que tal princí pío 
está expresado com jeito. Se 
nom o entendo mal, som dous 
em realidade os princípios: 1) 
o de arbitrariedade; 2) o de eco
nomía grafo-fonética. Esta fica 
enunciado suficientemente; mc
lhor, nom obstante, seria falar de 
"prindpio fonémico", entendi
do como "isomorfismo (?)entre 
as seqüéncias de grafemas da lín
gua escrita", que, por outro lado 
sempre exige desviac;óns justifi
cadas polas necesidades práticas 
da comunica~óm escrita. O prin
cípio de arbitrariedade enuncia
se a si mesmo : "Todo na orto
grafía é arbitrário". 

CONSEQUENCIAS. 

a) Ambos os dous princípios 
sorn mutuamente excluintes. Se 
dom_inar o de economía grafo
fonémica, esvai-se o de arbitra
riedade; se mantivermos o de ar
bitrarieda.de, sobra o de econo
mía grafo-fonémica.. Servir-se dos 
dous, sempre em desequilíbrio, 
(como pretendem os firmantes) 
implica cair em contradic;óns 
contínuas. Remeto a a.rgumenta
c;óm dos meus contraditores para 
nom admitir o uso de g, j e x 
( correspondentes co fonema /s/) 
e admitir, outorga.do por um ex
presivo siléncio, o uso de b e v, 
de c (-e, i), z, -s (para. as zonas 
de seseo); de e e o para os dous 
es e os gal egos (aberto e fecha
do); de nh e de n para o n velar, 
segundo a posic;óm. E remeto 
tamén a curiosa contra-argumen
tac;óm, que eles mesmos forne
cem, para nom admitir o uso de 
Lh e de nh (nas vezcs de ll e ñ) 
ou o uso de m final. 

Digo mais neste respeito : Se a 
base principal é o princípio de 
arbitrariedade ortográfica, será 
inconsistente por definic;óm cal
qucr crítica que se faga a outras 
opc;óns ortográficas. 

Se a, base decisiva fose o prin
cipio de ~conornia wafo-fonémi
ca, pouco peso terá calquer ar
gumentac;óm "teorica" que nom 
se demostre . coa prática ·coeren
te. E norri é precisamente de coe
réncia do que daril lic;óns os 
meus contraditores. 

b) Outro princípio explica o 
funcionamento da· escrita nas 
línguas ocidentais e . nas orien
tais. Co termo escrita abranjo 
tanto os usos da língua escrita 
como a sua formalizac;óm. 

Com efeito, a escrita correct_a 
( -ortografia) tal como se enten
de na actualidade nem é arbitrá
ria nem é económica no sentido 
explicado. A escrita_ obedece em 
todas as línguas ao princípio da · 
dupla fidelidade: Fidelidade a 
tradic;óm escrita anterior e fide
lidade a fala estandardizada. 

OS PROBLEMAS "ORTOGRA
FICOS" DO GALEGO. 

O gaego no estado actual_ so
fre de ag~das eivas: · 

1°) Na histórla- da sua escrita . 
existem duas tradi~óns desiguais. 
Umha, durante o ttmpo no que 

foi de uso normal, até· o séc. XV, 
e ajeitada a "normativizac;óm" 
como daquela se entendia. A ou
tra tradic;óm é múltipla; sorn as 
"normativas" utilizadas desde o 
Rexurdimento, que nem som 
unánimes · nem menos ainda 
apoiadas num emprego normal. 
Os que· disertem sobre a opc;óm 
ortográfica adecuada para o ga
lega, devem ter estes feítos bem 
em canta. 

2°) O problema agudiza-se se 
considt:rarmos' q~e, na actl!-alida-

- de, o galego nom posui umha va
riante estandardizada polo mes
mo polo que norn é Língua de 
emprego normal. Ainda que nes
te ponto a jogada se.ve vir : 

1) Está a fazer-se, co compra
zimento do Poder e nos seus la
boratórios, umha lí ngua estándar 

diferente_ do portugués, o mais 
posível, e do espanbol, bastante 

.. menos. 

2) Com esa Hngua estándar es
crita · demostram-nos que SOJTl 

mui diferentes ás ortografias do 
galego, que eles criarom, e do 
portugués, que .mantivo esencial
mente a galega tradicional. 

3) Daí se teimará em conven- / 
cer os galegas de que sem lugar a 
dlividas a sua llngua (do labora.
tório do Poder) e o portugués 
som independentes. 

4) Concluirá-se em que o gale
ga é língua minoritária, protegi
da polo Poder, a quem deve a 
sua existéncia. .. E os galegos, 
agradecidos a tal Poder, serám 
"propensos" a adoptar ·como 
própria e única a língua que Po
der tam benevolente tem por ofi-

. cial... (Asim -s~ "pensa" no Po
der). 

Lembro a.o leitor duas coQsas : .. 
. 1) que tal modo de argumen

tar se denomina em Lógica "pe
titio principü'' ou c'Írculo vicio
so · (sem perdóm), isto é, "erro 
de · raciocínio que consiste em 
provar A por B e, á sua vez, . B 
por A"._ 

2) ·que umha norma de .condu
ra distinguiu sempre a todo im
perialismo : Divide e vencerás. A 
santo ·de qúé ,os · pagados polos 
que sustentam umha língua de 
"300 millGnes" tenhem tanto 
interese por réduzir outras lín
guas· a dous milhóns? (O galego 
nom é caso único ... ), · 

4.- CONCLUSONS. 

Vou ,resumir as que tinha re
dactadas nestas duas: 

1 ª) A no~mati~a, caiquer nor
mativa, sem uso normal é símbo'
lo vazio; a normativa_ que · se us~ 
normalmente nom se inventa, é 
resultado do uso ao fongo da his
tória. E este nom é o caso doga
lego. 

2ª) Hai quase vinte anos, pu
blicou-se umha obra, . em dous -
volutries, sobre o presente e o 
porvir do espanhol. Do segundo 
volume, da aportac;óm do Prof. 
A. Galm:és de Fu·en'res recÓlho 

_este parágrafo : 

" .. ~Os critérios lingüísticos (ge
nético e -estrutural) ·nom consti
tuem mais que ó ponto de par-· 
tida para umha clasificac;óm dos 
idiomas em línguas e dialecws. 

. A aplicas:óm <lestes critérios, sem 
resolver o problema, é, porérn, 
necesária como . umha primeira -
etapa. Som, nom obstante, os 
factores extralingüísticos (causas 
de orde social, ·histódca, política 
e cultural) os que comportam o 
papel determinante, na medida, 
naturalmente, en que nom se 
oponhe, aos critérios genético e 
estrutural. Os factores extralin-

. güísticos entre os ca.is interesa 
destacar a interpretac;óm dos f ei
tos de língua polo sujeito falante 
mesmo; determina.m, em defini
tiva, o que se deno'miria "a con
ciéncia" de pertencer a cerra co
munidade lingüística dialectal u,u 
nom dialectal. O papel qúe de-

. sempenha tal "conciéncia" é o 
que me interesa pór de relevo em 
primeiro lugar" (e estuda a con
ciéncia ·da comunidade falante 
em _ Astúrias a respeitQ do "bá
b le" e do espanhol oficial). 

Nom reconhece o leitor ne.ste 
parágrafo quase toda a argumen
tac;óm · d9 trabalho .em catro en
tregas? Mas o artigo do Prof. 
Galmés foi public~do em 1964 e 
sobre_ um tema que difere bas
tante do que nos ocupa. Conto
do, nom adverte o leitor nurne~ 
rosas diferenc;as entre a argumen
ta~óm -contida neste Péi:fágrafo e 
a?º trabalho que contesto? · _· 

A. GI L,HER.NANDEZ 
Membro da A.G .A. L. 
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, : De como Beatriz -.:Pá"rt8la escapou .. da cas~ 

E~ nori tiv;~ ~~da q~e ver -directamen
te, entén<;Iese~ no nascimento de Beatriz. 

f • • ' ~.. • ¡ 

Porén, es ti ven ali, . na Maternal, a: formar e 
refoµi ar .coi:i angúria , de pai naquela noite 
de novembro do 1965'. Nen sequera coñe: 
f iª . a M_ar i3:.súp, a .moza, que estaba a vimer 
un dos · poucos milagre

1
s q\le .a natureza re~ 

serva. par~ a muller. O suor frio da calefac
_ción, os anelos ~(;: tabaco e a miña incliña
ción a apoiar a frente nas fiestras, fo ron 

- para enferme4:'as .e médicos o~tro s tantos 
sínt<;>~mp.s de que eu ,era o pai da criatura . . 

.c...J As é:atro da madrugada, coa lua chea a be
li,~~-ar 'n? ii;s6JJio: n.on é b()'a hora . para des- . 
fa.c.er .. equívocos. Por isó agradecin os de~ 
tál1és ' ~olidários, as · palmadas tranquiliza
doras, . os a cenos c9s ollos. Sentinme real
mente emo cionado éa~do me deron a no
rab6A' ·~ ·, d~as bágoas~ baixaron polas ~iñ~s 
myixelas e foro n p~usar~e na bata bra.nca 
do do~tor que me.; estbba ?- dar unha 'fo nda 
aperta. · 

-E unha nena. Qnha preciosa ne!?-ª· Axi- · 
ña poderá vela e bicar a sua muller. 

De súpeto, todo ficou en calma, nun si
léncio absoll:lto . As plantas ·da 'sá t~ñan un 
aspecto pantasmal, nada vexéi:al,' <;:b mo se 
estiveran a rumiar en segredo todas as mos
cas mortas do verán . De~ cando en éando , a 
sirea dalgunha a~buláncia que traguia todo 
o desacougo cont ido no s6ño da cidade. E 
moitos tic-tac, co mo mecánica carcoma 
que roera p~seniñamente xentes e pared~s. 

A cu din á máquina do café e funcionaba. 
Probabelmente só funcionen ben nos hospi~ 
ta is e na casa de Pompas Fúnebres, onde 
teño ido con Santi e Manolo algunha noite 
nómada, cando xa pecháramos o bar do 
Porto. Mgesturábamonos cos familiares do . 
difunto , poñfamos cara de circunstáncias e . 
tomábamos, res.peituosaménte, un café. 

. Algunha vez ter.nos discutido de política e 
lit eratµra entre coroas fúnebres, mais non é 
frecuente dispar conversas nun velório da 

· grande cidade. No Pazo de Xustícia a má
quina non vai ben, hai que .bater riela e, 
ademais, equivócase : pulsas o botón do 
café e sae chiculate. Ou caldo. · 

O normal no Pazo de Xusiícia é baixar á 
. cafe taria "Buen~s -Air~es" e aproveitar pa:ra 
chegar á conciliac.;ión sen necesidade de me
diar .o maxistrado. No edifício de "Portela, 
S.A." non hai máquinas de café. El é suma
mente, ríx ido con estas cousas e receia de 
toda innovación tecnolóxica que non ·s'exa · 
aplicábel ao sector siderometalúrxico. Fí
xase nos mínimos detalles, ·~e c~ntase que 

· no último consello de administración fixo 
un alto na discusión sobre . o próximo pre
suposto de inversións para en$inarlle a facer 
o nuo de garabata a un dos asistentes. 

Es.queceurne dicer que eu traballo para o 
señor Portela. Son o xefe da of(cina xurídi
ca e chegei a semellante responsabilidade 
despoís dunha longa travesia que comezou 
o dia en que fun ~ncarga'._do élo departamen
to .. de "asun.tos·- conflitivós· ~ persoal", un 
eufemismo para denomiuar os casos de 
sancic;ms e despidos.~ Pode resultar estraño 
que . se lle enco mendara' a rltn novato ese 

, tipo de responsabii.idad~e ~ p~rei Bl: sempre 
· tivo un estilo · mo i· pro prio;e;, a .e~tas ·alturas, 
ninguén pon en · dúbida · á. sua· ~;i.b tduria. · 
Segundo me explicou o entón xcfe da '©fi-
. cin'a -xurfrida 1.:ando ,bbscrvou o me.u pas~o . 
o día d:a adm,isión, trátasc eón este costume 

N. 188/ DO 7 AO 13 DE MA I0/ 1982 

de pofier' ao no~ato <liante dun pra~o forte 
no que estea en xogo ao máximo a fidelida
de. Só asi se estará en coridicións de subir a 
escada. Aqueles que non aparenten interés 
por situarse no ponto de partid.a, aínda que 
cumplan tecnicamente ben, non merecen 
un lugar á sombra dé "Porte la, S.A.". Mais 

hai que saber levar as cousas con certa me
súra, sen excederse na ·función, porque es
tas actitudes tamén producen desaxustes, 
ciumes e tensións entre os compañeiros. E 
se algo pon f óra de. xuizo ao señor Portela 
é precisamente a tolémia. Para unha persoa 
laboriosa, fondamente .escéptica nas cousas 
terrenais, corno son eu, non resultou difí
cil ; entender este xogo. E fun situándome 
rto empório dun xeito natural, acanda uns 
ciclos non sinalados no calendário pe.ro 
igualmen.te vixentes no edifício de mármo
re e vidros queimados que domina o cen
tro da cidade. O meu trato con El tamén 
foi variando paseniñamente e, eri ocasións" 

r • ., , ~ ""f..;,.Ptfv,>'/.'#'. t.lf··~, }:;. A'.' • 

excepcionais, chegou a niveis humanos. Hai 
unha primeira regra na fidelidade e é a de 
ser discreto, mais hoxe xa non hai moitos 
motivos para ocultar que El garda ~nhas 
botellas de whisky no seu despacho, .. nun 
móbel disimulado por u~ ca.,dro que. rep.re- , 
scnta unha caceria. , 

Na. Mats:rnal eu estaba, pois ,. a cumplir · 
un~a orde. Aquel outono do 1965, o xef~. · 
da oficina xurídica miróunos un · por l(n · 
como se estivera.,.a pescudar ·o . atitár do· 
crime perfe.cto, fi.xándose definitivamente. 
en mir.¡. Pregou ~o resto que ·saíran e expÍi~ · 

, coumc ; o .- .asu;11 t:o · como · quen -eo-Ata -· 1:1-& -· 
argumento de folletin. Non debe ser doado 

1' 

.para ninguén afrontar a fux ida da filla máis 
querida, o seu namoramento cun " hipie" 
sen traballo - e o que é peor, sen carreira- , 
e o . posterior embarazo , non debe ser <loa
do •. ·digo, afrontar o asunto dun xeito pro
fesional. Mai El reaccionou asi, cun telefo-

. na~o á oficina xurídica, coa contratación 
de tres ou catro detectives e coa reclusión 
sen miramentos de Mariasún na mellor clí
nica da cidade. Seguramente, non tiña nen 
ideia ·de que eu, o seu actual xef e da oficina 
xurídica, fixera garda. na porta da 109 
aq uela noite de outono do 196 5, nen de 
que eu, con ·impaciéncia de pai, entrara na 
habitación de Mariasún, cando xa o sol 
agromaba .con ollos de betun na bahf a, e 
cobrira, con voz de tatexo, o formulario i1i
dicado. 

- Estou aqui en nome do seu pai. , 
- Pgssh. 
- ffincóntrase ben? 

- cDesexa algo? . 

r, Ela deixo·u .de mirar· para o branca -do . 
teito. Fixou .en min aqudes otlos grandes 
.de nena afeita a .todas as soedades, se.n 
ódio, como se eµ Jora ' un boheco indigno 
de soportar tan forte sentimento. Bareceu 
sorrir. 

- cPode dicirlle u~)'i.a éousa ao meu pai? 
-Po-is, claro. · · · 

. - cPode dicirlle _que~ vaia á mer~.l4? ~, . " 
-Non. . · · 

A miña misión na Materñal .non era . e~ác- · 
ta.me.me- atender- os .. desexos-.d@ -Mar.iasÚR:--: 

Tiña que in.formar periodicamente do esta-

l l ~ .; 

do de saúde da criatura e, sob retodo, víxiar 
• ¡ Ul)Qa posíbe,l in,~~rsión . do greñud o que 

transtornara xenet1camente a saga 'dos· Por
t ela ou de calquera compañeiro de -viaxe. El 

. t iña tornado as suas medid as. Pero non es
taba convencido de que os puños dos de
t ectives nen as promesas de cheques fixeran 
desistir a aquel vagamundo ilustrado dunha 
aventura coa primoxénita dun dos maiores 
potentados do ferro e do aceiro. 

Logo de meses de indignación, a Maria
sún encontrárana nunha casa de aldea, con 
sola ina e xeránios, aparentemente feliz co 
seu mozo de guede llas longas e coa sua die
ta de berzas e mazáns do fresco. 

- (Amor? 

As gargalladas do señor Portela cruzaron 
solprendentemente a quinta planta e asula
garon o edifício coa friaxe da cólera. 

Por sorte, o rapaz non asornou pola Ma
ternal e eu non tiven que poñer a proba a 
rniña conciéncia. la actuar profesionalmen
te, claro. Tiña no mcu maletin un lote de 
documentos coas suas correspondentes pó
lizas para intimidalo. En última instáncia 

'· debia avisar aos tres ou catro matóns d~ 
ná<riz chato e lombas de cabalo, percurando 
sempre a máxima discreción e as mínimas 
lesións. Eu son sensíbel, teño grande a cai
xa do corazón, mais o traballo é o traballo. 

Mariasún casou cun diplomático. Beatriz 
endexamais fo i cousa sua, a non ser a cor 
dos ollos, os rizos do cabelo, o xeito de so
rrir, o xeito de chorar, o xeito de andar, o 
xeito de fa lar. .. Beatriz non foi endexamais 
cousa dela : era ela mesma no colo do pai, 
do abó. Cando ent rei na 109 a cobrir o for
mulario obr igado, Mariasún non choraba, 
eu diria que non expresaba ren. Pedo tiña 
as o lleiras máis fondas e anguriosas que 
teño visto na miza vida, como se estivera 
meses a chorar cara ade ntro , como se gar
dara todas as bágoas de todos os dramas 
de todo Hollywood. As veces teño pensado 
que ao sair da 109 entraba unha espécie de 
túnel, de am nésia perenne, toda pálida e 
con andar de autómata. Lago casou cun 
solteirón de boa fa rníl ia, agregado cultural 
nunha embaixada d un país nórdi co . Téñoa 
imaxinado pasear sobre a neve , baixo unha 
lus cansa. 

El procutou que Beatriz tivera un ama 
de leite xorda, unha institutriz firme e 
unhas monxas que educaran austeramente. 
Aquela soia era dóce e inaccesíbel como 
princesa dos congos. Recórdoa tela visto 
xogar sobre a moqueta do despacho de El 
co xeito mol dunha gavota xeada. Co tem
po, foi tendo amigas que tiñan que pasar 
un riguroso filtro, vixiados os seus ritmos 
de infáncia por unha bat.uta omnipresente. 
Unha noite ·de San Xoan, no pazo de Or
ügueira, Beatriz e a sua coorte de' cativas de 
algodón / metéronse no estanque e .pil'laron, 
ninguén sab·e cómo, cinco pei .~dños ele 
cores. Cheas de -lama e aliga verde, subiron 
á estánóa cando os maiores brindabbn con 
champán e leváronlle ao ·abó, ao pai, ¡t El, 
~quef presente de dez ollos fara~ de sr. ' ., . 

. . . . . ,. ·"' ·. 
· Beatriz fu;(i'u aos deza~eis anos. Estoú :a 

~garda11 .. fluc , E~ ~me c~~rii(~nlJ~- .~?i~~1 ·~~$si~ 
outono ¡para .que suba a vereda .con.p;isan
tc~mos qae lcvá;i ~afrrqál , ·:T1 

' :, .... ·~; 'J • ,. 
• • • ' ,. . ~ ' . ! .... ' 7'f ¡ • ~ .... <) . • ~ • 
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' -

_,,: ,.,.~·"'L.·/f 'J,., 13!:'.'J ( . .': 

MA NU EL RIVAS 
,· 

~ .._~,... ~"""~.r..,.. L. ....... ~ ..... ......-.:,.;~-.,..... ~·-r ~.., ,,_ .. ~ ..... , <;:v ... ~~~~l'i'Q.:.: -~ ~ .. - _.,, ._,,....,,,"~~~ ·4·~~~~-v."- .. _~ .... ...,,,.._.,... ...,.il.,,. .. "".~~.;'<«'"" '"' .¡,~.,·,,.~~-.,,~~-~.·~·.~;~4~11- · -
- .'\ ~ .. ' .? . 1 



o 

~r·t,, 
1 

CdmbioS. n~ 

·pren:sa ·de Galiza ." 
Nos últimos tempos váriás 

circ·unstándas parecen 'indicar ·a· 
· existéncia de movimentos impor
tantes no panorama de certos 

· ~eios da. prensa· de Galiza. 
Non irnos referirnos á renova

ció~ . tecnolóxica efectuada por 
" El Progreso" de Lugo_ o . ano 
pasado, para, posib~lit~r ~ re_sis- . 
téncia frente a competencia agre
siva de "La Voz 'de Galicia" nen, 
tampouco, ás obras para a cons
trución dunha nave industrial 
que se están a realizar desde hai 
algun tempo nos terreos compra
dos pola empresa interesada en 
sacar á rua un periódico, o "Ga
licia" , que probablemente teña, 
hoxe por hoxe, un bon número 
de leitores potenciais, pero cuxa 
saída aparece difícil non só por 
razóns económicas senón tamén 
por hipotéticas diferéncias que, 
acerca da liña informativa que 
haberia de ter o diário, poidcsen 
existir entre os seus promotores; 
alguns dos cales, posibelmente, 
non estean na actualidade moi 
interesados en sacalo para a rua. 

Interesa máis ben centrar a 
atención no feito de no ano do 
seu centenário (e xa desde antes, 
tamén) estar dando "La Voz de 
Galicia" un salto adiante do que, 
sen que saibamos a sua magnitu
de, existen alguns síntomas. Pén
sese, por exemplo, na renova
ción tecnolóxica do proceso de 
impre~ión efectuada por este diá
rio recentemente, na reestrutu
ración do enmaquetado do xor
nal; na edición de novas paxinas 
comarcais (antes Vigo, máis per
to o Bierzo) e o perfeccionamen-

Cine 

·' 

,l'···,, 

- to das xa existcnte_s co obxectivo 
. ', ae .. roubarllc lcjt~res~ ·iws diários 
' . das diferentes zonas; na impre-

' siói;i, .de novos suplementos para 
. diversivicar o seu púbÍié:o "(o ~ul
. tural, o. semanal e televisión); no 
· lanzamcnto _dun comenta,rista 
político máis '·sábio que Salomón 
para ~ferecer o coritra:ponto "li
beral-progresista'.' (in4a que, por 
certo, con comentários de efei- · 
tos cada vez máis filo-aliancistas) 

· ás se·ccións de Augustb Assía e 
Mª Viáoria (están tan protexi
d0s con el, verdadé?); na oscila
.ción do péndulo do xornal cara a · 
dereita -o .que é sinal de seguri
dade en si mesma e no que. repre
senta por parte da "Voz" - , etc. 
Pero a todos ' es tes factores, per
ceb íbeis desde hai xa tempo, sú
manse -outros novos, entre eles, 
en particular, o nomeamento de 
Santiago Rey Fernández-Lato
rre, que é actualmente directivo 
da AEDE (Asociación Española 
de Editores, representante dos 
intereses da gran patronal da 
prensa española), para a direct-ivá 
do IPI (Instituto Internacional 
de Prensa, símil a nivel europeo 
da AEDE). 

A relevante preséncia en am
bos organismos do Xerente do 
Consello de Administdación de 
"La Voz" parece indicar non 'sq 
a forza do xornal e a intelixéncia 
hipotética da persoa, senón ta
mén, probabelmente, a conexión 
do xornal con importantes gru
pos · de presión financieiros e in
formativos. 

Enrique Bustamante (nun li
bro que cotp.entamos nas páxinas 
deste periódico, "Los amos de la 
información en ·España") rela
ciona a alguns dos membros do 
Consello de Administración con 
RUMASA e con SARPE -como 

¿Qué cine ve a ~ente? 

A miúdo, cando falamos ou 
escrebimos sobre ciñe, dirix{mo
nos a un "gheto" pechado e re
ducido , descoñecendo totalmen
te cáles son as preferéncias do 
gran público, do que acude en 
masa a ver cine "comercial" e do 
que viven as produtoras e distri
buidoras cinematográficas. A 
axéncia Europa Press ven de fa
cer públicas recentemente as pe
lícµ las de máis taquilla no pasa
do ano. Non hai grandes solpre~ 
sas: a tónica das películas máis 
taquilleiras é semellante ás dos 
últimos anos. 

Así vemos que no 1978 triun
fab an "Emmanuelle", "A guerra 
das galáxias" e "Grease"; en 
197 9 encabezaba a lista "Super
man" seguida de películas comfl 
"Expreso de media noite", "O 
cazador", "Tiburón 11", "Apoca
ly¡::ise now", "Campeón", nas pe
lículas estranxeiras. No 1980, 
tamén das estranxeiras, á cabeza 
" K ramer contra Kramer" e logo 

·-"O que o vento levo u", "
1

0 lihro . 
da· selva", "O império contra ta
ca · ·01.)'", · "Fuga de Alcatraz"; 

. etc: .. P:odin, rio ~ 19:81, as pelícu
·tas estranxciras de máis taquilla. · 

eran "Superman 11", "O lago 
azul", "Aterriza como poi das", 
"En busca da arca perdida", 
"Xente corriente", "Só para os 
seus oilos" e "Tiburón 3". (Da
tos estraídos e reportaxes da re
vista "Actualidade Económica" 
correspondentes a nadal do 1980 · 
e setembro de 1981, amais da ci
tada información da axéncia Eu
ropa Press). 

A prirneira vista hai alguns da
dos significativos. En primeiro 

I . 
se sabe, grupos ligados ao Opus-

, ·oei-. Polo deµiais~ i:ting.µén ,des-.· 
. coñete as v~culacións polítjcas 
doutros membros do .Conseilo de 

·Administración e persoas relacio
-- ·_nadas c9n "La ·Voz~', como Iglc.-

··. sias . Cc,maL (UCD.>', ·-M.~ Victor~_
Fernández -_ · (A"P)~ " o.u de Felipe -
Fernahdez. Armes~o.' ~'Augusto 
Assfa-!i> fan enarqetido-da Sra. 
Thatcher (a · ·quen lle- és~rebia os 
seus primeiros ·diséursos para 6 

Parlamento británico · un -'pr0be 
imitador ·d·e D; ·Augµsto, Robe'rt 
Moss,· o ·X.a famósó ·colaborador 
da CIA) e ·cofümnista de "Ya" , e· 
"Li Vanguardfa", éliá:rios'.·dé Edi-· 
torial Católica e Grupo .GódÓ, 
re~pectivamente; por non falar 
do xefe de relaóóns púb.licas de 
FENOSA, ·D .. Luís Caparrós, si
multanearrient'e coiaborador diá
rio de. "La Voz". 

A todo isto ven sumárselle 
agora a notícia da constitución 
dunha sociedade entre Anten.a-3 
e "La Voz de Galicia" para a for- · 
mación de duas sei:idas empresa$ 
de rádio e televisión que emiti
rán en Galiza. Isto último é, sen · 
dúbida, un paso ad~ante na con
centración e centralización hori· 
zontal e vertical do ·poder 'infor-_ 
mativo en Galiza e no Estado, 

· Obviamente, esta · concentración 
ten por obxeetivo tanto ampliar 

·a zona de operac-ións das respec- . 
tivas empresas desd~ .os pontos · 
de vista económico e ideolóxicv 
como, por outra banda, evitar a.si 
a perda de publicidade que pode
ria orixinar .a competéncia neses 
meias. Pero ,_ quén é Antena-3 
é a asociación de tres dos -máis 
importantes grupos periodísticos 
do Estado: Prensa Española (edi
tora .dos "ABC" de Madrid e Se
villa, do "Blanco y Negro"), ta- · 
lleres de imprenta ("La Vanguar-

lugar, a hexemonia dos títulos 
americanos, promovidos polas 
grandes multinacionais do cine e 
con certos rasgos comuns. Abun
dan as superproducións e os 
gr~ndes espectáculos, tipo "Su
perman", "A guerra das galá~· 

xias", " Apocalypse now", "En 
busca da ·arca perdida", etc ... Pe~ 
lículas todas de grandes presu
postos (os 40 millóns de dólares 
de "Flash Gordon", os 21 mi
llóns de "O império contrataca, 
etc ... ) e grandes gastos d_e pro
moción. O casp "Superman" é 
especialmente representafivo, 
por ser das películas máís taqui-· 
lleiras en todo o mundo; só en 

. ' 

dia", "Dicen", '~Gaceta Ilustra
da'~ .. : )·,. Gru,po · Zeta . e'in~cr·viu'~~ -~ -
"Lib", ·_ "f:l Per!ódico" ... )' e '·dt; 
Europa· Press, a ·Axéncia Infor- · 
mativa ligada ao Opus Dei ta

tp.~n: Partjéipa; a~emais, en quin-
ce . sociedades co.nstituíqas m~ _ 
<liante aºcordos ' bi-laté;als. (como 
co~ "Voz") . con .mcios infÜr¡:n~- . 
ti~os '''rexioJ?ais" '. 

- 'Trátasc,· pois, dunha restrutu-:
racióri de iongo alcance ·coloca..: 

. , da baixo o . signo da integración.! . ; 
· absorción · dos grupos infom1ati- · 
vo_s. polo co~xunto da oligarquía 
financieira (as interrdacións en
tr_e -estes grupos non só son xa 

., proJixas '.senbn · .que ten.den a-_ 
, acentuar~e), a. caJ, éomo di Bus

tamante, ~·e. 'a ·única que pode 
propórciénarlles -:os privilexiados 
mecanismos d? -financiación ' e 
liquid.f!Z, a multiplicar;ió_n do ne-

-. gócio por unha facturaéión P!l
blidtári{i a_bondosa e as relacións 

, ne-cesárias e~ pod,er poli'tico ". 

Agora ben, a r:eestruturació-ri 
realízase externamei:ite de. f ~r:ma 
análoga ao chamado "Estado das 
Autonornias"_, de tal forma que · 
o proceso subxacente· de concen
tración oligopólica do poder ex
ptésase na superficie coa aparién
cia de d_escentrall.zación informa
tiva. Obscurécese;"n(}sta formá a 
deturpación a este · país que é, . 
como se sabe, un recurso enerxé
tico de c~da vez rnaior importán-

. cia .para o .desenrolo e, _portante, 
a existénc-ia dun "intercámbio de
sigual tamén neste.terreo, 

Non ~bstante, non todo vai 
para arriba. Un exemplo claro 
constitúe "El Ideal Gallego", 
periódico que foi· da Editorial 
Católica ("Ya", "Hoy", "La 
Verdad", "Ideal", Axéncia Lo
gos-) ligada á xer~rquia edesiás-

promoción gastáronse 400 mi
llóns de pesetas e calculábase re
·Caudar a nivel mundial 2.000 mi
llóns de pesetas (oito veces o seu 
custe). ' · 

Amais das películas de efectos 
. especiais, · .teñen grandes éxitos 
de taquilla tamén os melodramas 
sofisticados tipo "Campeón" ou 
"Kramer contra Kramer", e cer
tos sensacionalismos ("Expreso 
de media noire"), reposicións de 

, títulos lexcndários ("O que o 
·vento . kvou", ''-Ben-Hur''), ro
manticismo endulzado pra. quin
ceañeiras ~"O lago azul"); o cinc 

tica, a vár.ios ministros-. e -e-x-mi-
. nistro.s , c. e~'º . ~Yinci.da~ib.~s co·n -
.f!l~lS_- d_e , sesc.nta ,·grandes empte
S,aS. "Er Idcá,l ·Galleg.o" ofoz:-ccc 
-nos últimos, tempos .,:_como o 
-~;~ ,, homólog?~~, madrjlcño, _ o -
._ ya -:- . cuantiosas ,perd_as. · ~u~ 
n)Oreábl;lSe, : en · concr<~to; que 
probabelmeñte -non _.moi . lonxc 
do . ccnten~r d~ lJl.illb~ 'n~ últimó 
·exerc:ício .(se 'ben as cifras· q~e dá ' 
a· empr:esa ·bai{{an ou . suben se-·· 
gundo'. se trate . de dalas para o . 
público ou . para negocíár cos tra.: 
ba.lladotes). En . calquera "Caso, 
'como se sabe; a empresa ten ac
tualmente a' inte·nció'n de despe
dir o.u xubilar anticipidamente a 
5 6 traballadores. 
- Esta crise coincide, por' oútra 

banda, cun . tono · de .máis · cl¿ra 
fas~istizaci6ñ da liña informativa 
-do. diário que parece ir destinada 
en- exclusiva a 'doüs seitores .so-

'" dais : cregos e militares'. 
Actualmente tense . co~stituí

do · unha · socifdade (Editorial 
Celta) para intentar salvar o xor
nal "de inspira~ióri . humanista ··e 
cristiana" (sic), ond~ os accionis
tas maioritários son, .. por unha 
parte, a-..própria Edica, e por ou
tra -cito de memória e: poiao 
equivocarme- diversos accionis
tas, entre eles .a famíliá proprie
·tária de '-'La Voz de Galicia". 
Por desgrácia, é i.mprobábd que 
o proxecto de relanzaÍnento do 
diário teña éxito, vistos ps ele
vados custes que esixiria a sua re
conversión industrial (novas tec
noloxias, etc ... ) e a difictildade 
de quitarlle leitores aos outros 
diários de Galiza con semellante 
liña informativa, aínda que con
feccionasen mellor o xornal, má
xime se se ten en conta o actual 
descrédito de "El Ideal Gallego~'. 

ANTON BAAMONDE 

familiar ("Tiburón") e mesmo 
certas películas cun cariz f~lsa
mcnte progresista (.,O . caza
dor"): Películas todas homoxé
neas a nivel ideolóxico, se ben, 
evidentemente, dunha moi co
rrecta factura técnica: Hai pelí
culas incluso, á marxe .do gran 
esp:ectáculo _ ou da corpédi'a máis 
ou menos intrascendente, pelícu
las rnoi dcfendíbeis e de .cerro 
arraigo popular, no· 1981 -sería o 
caso de "O cart.eiro. scrhprc cha-
ma duas-vcccs". · 

MARCOS VALCARCEL 
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A estrutura · · 
·da .canto 
m·dravilloso~ (¡¡) 

' ,, ~· .. ~estivo ali até que lle faltaron · 
uns días para cumplir o ano; en-

. ton marchou para chegar onde o 
lagarto ao facér o ano" (reac-

.: ción). .. 

, A estrutura do eolito in;¡¡.~avi- - · · .. · 
lloso : Contos e lendas· de encan
tamentó ·ii.".(Continuación) 

=· . . ,; ' . .._.~ " 

.8. Desprazame~to no espácio: 
·No .. cónto via:nés Ó fillo do rei, 

· este,_ ";iesp;is - de andar . moito . 
temp:o .,e~ bi.isca do . derrio . sen 
áéhaloisoupo por fin onde· era.a 
boca do i~ferno e determinou de 
ir · alá. -- Ti:v~ .ql!-é atrave~ar µn rio 
que. pasab~ · p"or 'd-ediante da por
ta e pasóuno ÚÍl barqueiró moi 

·6. !M.ediadón·,·prindpio d~''ac
ción contrária, siída: · No conto 
vianés Santa Dora,· cando o fillo 
do rei queda fechado no castelo 
(':caiu 'coma rñorto,~ fecháronse
·ne as portas ~o cast:elo''), a sua 
irmá yaille levar' a~uda : " •.. · a 
frmá' que non facia lhais . ·ca .es
tar a mirar para 9 pan., observoti 

. ' que " se · volvía en sangue· e_ com
prendeu que algunha cou.sa má . 

·ne estaba a pasar ao seu irmán e, 
a escape, marchou alá para ver se 
o podia axudú". 

7. Proba e reacción, recebi~ 

mento do obxecto máxico: No 
conto vifnés O lagarto achamos 
exemplos destas tres funcións. 
Dirixíndose á fiila dD cazador, o 
lagarto di lle : ". .. has de quedar 
alí .seryindo até que che dea tem
po de ,F,!iegar aqui q.q ,anq xusto" 
(Proba) ' :Toma e~ta ·cuncha (ob
xeho .máxico) qµe c;:he ha de fa

.ce~ ' todo o · qu~ · l(e pidas". EJa · 

v~llq'~. · . ' · 
~ ' 

9. Combate e vitória: O:tom-
. bate reai en"tre. o )1éroi 'e o agre
sor po~cas ye~es ~ica explícito 
no·s eontos e lendas·:"'Que Iván'o 
príncipe se suba conmigo á ba-

Janza para wr quen dos dous é 
mais pesado". _Nalguns con tos o 
combate ar,resén.~ase baixo unha 
forma humorística. 

. ,No ·conto vianés O home-león, 
o mozo, de~_pois de rq.atar . ~nha 
cobra e ·de sacárlie o ovo (ob
xecto máxico) da barriga na Se
rra da Armeña, foille escalfar 
"ao xigante na cabeza, qu~ caiu 
·n;iort9. ~ntón marchou coi don
cela ... ": 

10. M~r,ca: A forma máis ca
racterística, desta función é a 

andando .·a terra 
Breve viaxe 

a Euskadi" 
Nos primeiros meses do presen

te ano andivemos por Eu~kad( 
Sempre é un viaxe grato. Un ato
pa a vellos. amigos e compañeiros 
e pode seguir conversas comen
zadas hai anos e . que un breve 
viaxe nunca da tempo a ~ematar. 
En Fuente.rrabía batimos co Car
los e a Delfina, ~mestres "óurensás, 
país dun rapaciño que logo irá ás 
mozas. Fuenterrabía é unha vi1a 
moi fermosa.' O andar polas súas 
vellas e ben cuidadas rúas lem
bramos as nosas le.cturas de Pío 
Baroja feítas n~~ lonxanos días 
da nosa a_dolescencia. 

En Trincherpe agardábanos o 
vello e querido amigo Pepe Este
vez, veciño de Hernani e profe
sor de Historia na Facuhade de. 
Letras de Donosti. Pepe Estevez 
sigue, ·como sempre, fondamen
te preo~upado pola historia de 
·Galicia e p-olas novedades do 
seu nativo val quirogués. Apenas 
poid.emos falar c9 fisterrán Ma
nuel Irixoa Cousillas, emigrante 
dende os poucos anos de edade. 

Case non conversamos co Mano
lo sempre tan eficaz, 0bservador 

· e silandeiro, nin coa ELisa,.unha 
rapaza que traballa de enfermei
ra, intelixente e graciosa . O ou
tro Manolo, cos seus bigotes 
competentes, seguía coa súa ga
leguidade alporecida, xenerosa e 
contaxiosa. A Mera -que tamén 
se charria Manolo-, concellal de 
Herri Batasuna hai que lle pedir 
que faga as pertinentes xestiós 
co concello de Trincherpe pra 
que, na rúá que lle ten adicada a 
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Castelao, a r_otulación sexa a co
r~ecta. Compre correxir q Paniel · 

" de Castelao, que é como agor.a fi
gura, e poñer Daniel Rodriguez 
Cast~láo ou simplemente Caste
lao. 

Desfa vez non puidemos sau
dar en Donosti ó cantante euske
ra ·Mikel Laboa, rnoi oeu pado 
coa visita d~- Luis Llac. Ni"~ .ato
pamos, nas vellas rúa,s don~stria
rra~, a Amparichu e Gabriel Ce
laya, · gros9 e pous6n. De atopa"' 
los sería de obriga tomar J0Untos 
unhos chiquitos e botar unha 
longa parrafada. 

A Casa de Galicia de Donosti 
ten unhas instalacións moi hoas 
e está no centro da cidade: é 
unha das máis vellas sociedades 
galegas de fa1skadi. O Pepiño de 
Vilariñofrío, que exérce nestas 
terras, o maxisterio, andaba por 
alí cunha fonda e incurable· mo
rriña do seu Montederramo na-

. tal, soñando cóa~ -próssimas vaca
ciós. 

De Donosfi a Bilbao fi~e~os 
o viaxe pola autopista no auto 
-xa pra · nós fa~iliar- de Pepe 
Estevez. Cruzámonos cuqha ca-

. ravana enorme de autos e tan
quetas da po1icí~ . .. 

En Baracaldo, dentro d0 Cen
tro Galego, hai unha agrupaciór:i 
de rapaces moi pn~ocupados pola 
nosa culgura e pola problemática 
galega en xeral, galego-falantes. 
Realmente é conrnoVtdor o com
probar como moit'os. <lestes mo
zos, nacidos xa en Euskadi, fi
llos . de emigrantes, teñen unha 
gran identificación coa patria 
dos seus pais. 

A Casa de Galicia de Santurce 

marca que recebe o héroi duran
te o combáte: ferida, mancha de 
sangue, etc . . Outras formas de 
marca son: un pano, un anelo, 
etc. No canto v.ianés Santa Dora 
os seus dous fillos nacen cada un 
cunha estrela de ouro na frente 
(aqui obsérvase un desprazamen
to de funcións, cousa corrente 
nos cantos). E doadb observar 
que o símbolo da esttela aparece 

está ~a rúa de Gabriel de Aresti, 
o , poeta euskera moderno máis 
jmportantes, que 'foi querido 
arríigo· no~o. O presidente é un 
prestixos0 médico, ,natural de 
Rotjeiro, que ampliou estudbs en 
Inglaterra, casado éunha inglesa 
que entende e fala algo de gale
ga . .Alí compartimos unhas ho
r:as mbi . gratas con vellos e queri
do~ amigos como os irmaus Ro
dríguez Castro, un deles easado 
cunha deliciosa rapaza salmanti
na de Bracamonte, con tanta ale
gría que é capaz de ilumiñar coa 

frecuentemenge na cultura po·pu
lar galega polo qµe a .sua_presén
.cia na: bandeira· nacionalist::i. ten 
un significado moi profundo. 

1 i. Reparación: Tráfase da re
paración do malefício ou da ne
cesidade, polo que estas :foncións 
son interdependentes. Un exem
plo de reparación de malefício 
amóstranolo a lenda A dama do 
castro -ae Gundivós (As lendas 
tradizonaes galegas de Leandro 
Carré Alvarellos) cando o Marti
ño desencanta á dama: "Disque 
dentro· da cova fachearon res
plandodes por todo-los currun
chos coma se a luz do fachizo 
se reflexara en espellos de mil 
cores. E daquela . apareceu a da
ma cun brazado de cordóns de 
ouro e arracadas; e colares, e 
anelos, e pieites, e moitas cau
sas máis, todas de b'rillante 
ouro ... " 

Outro exemplo máis do pri
meiro tipo amóstranolo o canto 
vianés O criado que fixo bailar 

, ao amo: "-Eu pararei se ese 
home me dá o diñeiro que legal
mente me pertence, e endemais 
se se lle dá unha boa malleira pa-

" ra que asi aprenda a · tratar aos 
-criados e non lles estafe o suor a 
ning.uén". 

súá sorri~a ~ brétema máis mesta: · 

Por alí and:aban tamén a Glrória, 
o Raúl Río e o Andrés. Andrés é 
un chairego moi falador, poeta e 

estudante de Filoloxía. Recitou-
1 • 

nos algunhos dos seüs p0emas, 
moi xeitosos eles, cun fondo sen

tímerito telúrico e escritos nun 
galego escelente. Falamos de No-· 
riega, de Iglesias Alvariño, de 

·Crecente Vega, dese. semipanta_s
ma, inquedante e misterioso, que 

supo~emos que esiste · chamado 
Xosé María Díaz e de Novoneira. 

Un exemplo de r~paración 
dunha hecesidade amóstranolo 0 
conto viané~ O Xanciño; onde a 
necesidade material aparece na 
situación inicial : ".Era un matri
mónio moi pobriño qúe tiña 
moit9s fillos ... " 'A sua reparación 
toma esta forma: "-Vinde acá 
fillos queridos. Ven acá, muller 
querida! Veno rico de afeito pois 
traio unha burra que caga diñ.ei
ro". 

12. Retorno: Trátase do retor
no do héroi do que nos amostra . 
un exemplo o conto vianés O fi
llo do rei: "O caso é que o home 
(o fillo do rei en cuestión) xun
touse con catorce burros carga
dos de diñeiro e marchou con 
eles para onde o rei". 

Despois de outras várias fun
cións segundárias, ven a derradei
ra principal que remata moitos 
contos: 

13. Casa.mento: A miúdo o 
héroi remata casándose cunha 
princesa ou cunha dama e fre
cuentemente sube ao trono. Te
rnos un exemplo no canto vianés 
Conto da cachaporra onde o hé
roi se casa coa filla do reí: "E 
cuesto casaronse e acabouse o 
conto". 

M. HORTAS VILANOVA 

., 
A Gloria e o Raul viven no eu

me dun monte. Pra chegar a súa 
casa -situada como un niño de 
aguias que foran criar ó Piapaxa
ro- hai que subir -e lago bai
xar- centos e centos de escalei
ras. Semella que nunca se vai 
chegar. Mais chégase. O esforzo 
vale a pena. Dende esa outura 
óllase toda a ría de Bilbao, as 
Arenas, Algorta. As augas da ría, 
pese a súa contaminación, aínda 
son capaces de refrexar as luces 
das ribeiras. A Gloria e o Raúl 
son chairegos de nación como o 
Andrés e este servidor. Unha 
conversa entre chairegos é sem
pre pausada, longa, cordial e ten 
os seus máis e nunca os seus me
nos. Raúl traballa o ferro e a ma
deira. As súas esculturan tiran ó 
abstrato. Poidemos ollar pouca 
obra súa. Ternos a seguridade de 
que o Raul recolle, na sú.a ob~, 

1

as formas1 dos canteiros de Ro
mán que encheron de cruceiros a 
.Terra Chá. Ou dos de Gaioso. E 
reconfortante chegar ó vello 
campo da feira de Gaioso e sen
tir cantar, sobor da cantería, 
martelos e cinceles artesás. 

· Sentimos non dispoñer dunha 
mañá . pol0 menos pra facerlle 
unha- visita ó Museo ·de Bilbao, 
tan estraordinario e tan- descono
cido. Nél gárdase un fermoso ca
dro do galego Arturo Souto. 

Resulta emocioante un reen
contro cos emigrantes galegas 
que viven en Euskadi. Moitos de
les falan ou están deprendendo · 
euskera. Esta co~prensión prós 
problemas de Euskadi levao~, ª 
unha meirande identifü;acion 
coa súa patria galega. Pra eso foi 
preciso un lo.ngo e, ás veces, do
loroso aprendizaxe. 



SARRIA 

Día · 14 presentación do libro 
de Fiz Bergara Vilariño "Poeta 
Muiñeiro á deriva". Falarán os 
alunos de 3° de BUP, Xesus 
Alonso Montero e o Departa
'mento de Galego. No Instituto 
ás 6 da tarde, organizado por 
Edicións Xerais e polo próprio 
centro. 

LUGO 

Dia 14 ás 8, organizado por 
Edicións Xerais e máis a Agrupa
ción de Libreiros, acto-homena
xe á Libraria Alonso no que fala
rá Alonso Montero arredor do 
tema "O libro en Lugo", e dará 
un recital poético Uxio Novo
neyra. 

SANTIAGO 

Dia 18, presentación do Libro 
de Xosé Luís Méndez Ferrín 
"Amor de Artur" Dirixido por 
Luís Mariño, intervirán Anxo 
Tarrío e Xosé Manoel Beiras. 

No Círculo Mercantil ás 8 da 
tarde organizado por Edicións 
Xerais e a Agrupación de Librei
ros. 

Na Feira do Libro, firmará 
exemplares do libro Méndez Fe
rrm. 

PONTEVEDRA 

. Dia 16. F estimal na Praza de 
Touros, coas actuacións de EMI
LIO CAO, DOA, SUSO QUIRO
GA e ANTON E OS SEUS BO
NEC::OS. 

Orgaizado pola Comisión de 
Festas de BERTOLA. 

LUGO 

Día 11 de Maio. No Salón Ré
xio do Círculo das Artes, ás 8 do 
serán, actuación do grupo de 
Teatro Os Biosbardos (Lugo), 
coa posta en escena da obra de 
Anton Chejov "Petición de 
Man". 

Humor 

VIGO 

Xoves 13 de Maio ás 10,30 no 
Cine Av~nida, organizada polo . 
Cine-Clube Vigó, prox€cción do 
filme de Istvan Szabo ~'A rúa dos 
bombeiros, 25". 

OURENSE 

Martes 11 de Maio, con asis
téncia libre e gratuíta, e organi
zada polo Cine-Clube Padre Fei
xoo, proxección da película, 
"Douce" de C. Autant-Lara 

LUGO 

Mércores 1 i de Maio, organi
zada polo Cil)e-Cll;lbe Valle-ln
clán proxección da película 
"Unha muller Italiana" de Giu
seppe Bertolucci. 

A CORUÑA 

f4 de Maio. As 8 do serán dos 
Xesuítas, na Rua Fonseca, con
f eréncia de CELIA AMOR OS 
arredor do tema: "O feminismo 
e a crítica da razón patriarcal". 

FER ROL 

Dia 11 ás 8 da tarde na Aula 
de Cultura da Caixa de Aforres. 
Organizado pola A. Cúltural 
Medúlio, Ecticións Xerais e Caixa 
de Aforres de Galí cia, Mesa Re
donda sobre "O Comic Galego", 
dirixida por Agustin Fernández, 
coa intervención de Pepe Barro, 
Xaquin Marin e Xúlio Torres. 

-A-CORUÑA 

Dia 12 ás 7 da tarde no Ins
tituto de Mondos, organizado 
por Edicións Xerais e máis o 
Instituto, debate en torno do li
bro "ESTEBO" de Lesta Meis; 
presentado por Luís Mariño, coa 
intervención dos alumnos de 3° 
de BUP, o Departamento de Ga
lego e Benito Varela Jácome. 
Pgresidirá Roxélia Raso, viúva 
de Lesta Meis. 

~· 

Para· ver 
Seguen na 'Ca.rteleira os estre

nos das última's semanas, .de cer
to interés conio "En busca do 
lume" ou "Róxos". Das noveda
d~s podemós citar o estreno db 
"A muller qo _fado" na Coruña, 
·francesa de ' 1981; 'última pelí.cu
la de Truffaut, baseada nirnha 
históría reál, en pai;:ré autobio
gráfica, consideradá- como obra 

. meno"r na sua filmograf ia. 
-En Santiago -destacan "Tess" 

(Fráncia-Inglaterra, 1979), melo
drama de Roman P'olanski, que 
se serve da adaptación dunha 
obra de Thomas Hardy. Destaca 
a boa interpretación, o carácter · 
pictórico e o ·ritmo equilibrado 
da película, cuxo tema esconde 
unha forte reivindicación da con
dición femenina. 

Tamén en Santiago, a: reposi
ción de "Romá, citta aperta" 
(italiana, 1945), película funda
mental na história do neorrealis
mo e do cine mundial con tres 
boas razóns pa; a revisitala : . Ro
berto Rosellini, (dirección e 
guión), Fellini (colaboración no 
guión) e Anna Magnani (inter
pretación). 

En Vigo hai que visitar unha 
das obras menos coñecidas de A. 
Wa.jda, "Sen anestésia" (Polónia, 
1978) cinta intere~nte q-ue re
flexa as preocupacións e proble
mas do próprio director nun mo
mento concreto da- sua obra;_ e 
tamén "A próxima estación", a 
última pelfcula do . director es
pañol A. Mercero,. trátase dunfia .. 
comédia dramática sobre a fami
lia e o conflito -xeiá.Ci~n~Í, · q~e 
vai gostar- a un sector do públiéo 
.afín a este director ;e ás. suas Íll
timas realizaóóns 

Para ouvir : · · 

EL CANTE HONDO DE CNCARNA
C.ION FERNANDEZ . 

Guitarra. - Antonio Fernández 
Excma. Diputación Provincial de · 

Murcia. 
Movieplay - 01.2105!0 

· "A publicación polo Departamen-
to de Estudios Flamencos da Diputa
ción ·murciana do disco de Encarna
ción Fernández, xerou certa polém i-
ca que, observada desde mil quiló
metros acá, soa a pelexa entre dous . ' 
partidos. O cas-Ó é que a" can'taora é 
realmente boa e, pésie a ignorar se 
realmente era a mellor no Festival 
de Cante de las Minas, e o disco é 
do mais recomendáa; I. Ouizais, cti
riosamente., o mellor non sexa o Can-
te de las Minas xa que fai unhas ex
celentes Bulerlas e canta moi axeita
do os Tarantas. O caso é que o disco 
é.delicioso ." · 

EL CANTON MURC IANO. Diario 
del Cantón de Cartagena, 

Editora Regional de Murcia 
Consejería de Cultura-Consejo Re-

gional de Murcia. 

"Entre o 22 de xullo e o 24 de no
vembro do 1873, publicouse en Car
tagena "El Cantór.i Murciano" diário 
oficial dos cantonalistas , cuxa lectura 
é imprescindíbel para entender a ver 
dade deste movimento e retirar a 
"lenda negra" que pesa sobre os revo
lucionários cartagenenses, e xa que 
logo, de abrigado estudo para todo 
aqu.el que pretenda entender o movi
mento federalista na 1 béria decimo
nónica. Esta edición facsímil ven pre
cedida dunha excelente introdución 
de Maria Teresa Pérez Picaza e, caso 
de non atopala na libraría pódese so
licitar directamente a "El Rotativo 
Cultudal", Palacio Provinc ial , Mur
c ia. " 

ConcUiSri -'üé=ftf~tii'Íió~ _--~-, 
·escolares 

Patrociiaadórpo'r A NOS~ TERRA · '. 
- . 

Esta semana tócanos dar o nisultad~ da segunda parte do ·tema EU 
E OS MEUS AMIGOS, co que encetamos o derradeiro me.s do n~so 
cóncurso. 

Os nasos agasallos son para o amigo, Francisco Adán Paz; do colé
xio de Aguiño, premiado por segunda· vez, e a amiga Patdcia García 
Rodríguez, do colexio de Catoira. 

OS MEUS AMIGOS 

Eu teño moita sorte d~ ter 1fnS amigos tan bós. Todos se portan moi 
ben conmigo., por exemplo si a min me falta a[go na escala eles teñeñ a 
mabilidade de deixarine o-que me falta. E eles non permiten .que eu 
estea 'aburrido que agarran eles e peñenme a xogar con eles. Tamen si 
ven que Ún dos seus amigos se pelea eles callen retiran os e dicenlle que 
choquen a man e que se dean un abrazo e que xa volvan sér amigos . . 
Bueno agora voZ!vos [alar un pouco de min, eu san· algo tacaño, estÓu 
nomedio 'de listo e parvo, _é dec~r q1:'-e non son nin parvo nin listo, gús

.. tame moito estar alegre, por que 'sea íle esta:r triste si ·é bó -estar reindo: 
se. Alguns chicos téñenme mania e chámanme Don Risas. 

Francisco Arlan Paz Silva -, C~lexio Púplico de Águiño (Rih.~ka) 

-EU E OS MEUS AMIGOS 

Eu e os meus amigos somos· uns rapaces moi alegrés e inquieto·s, 
gústanos moito xogar e si- nos deixaran estaríamos todo o dia. Teño 
~áis amigas que amigos, pasto que son unba rapaza, pero a pesar de 
eso éme igual. 

No -colexio non paramos quedos nas xillas e tan pronto como ouvi- . 
mas o timbre da hora do recreo saimos pitando. 

-(ls 5, á hora de sair do- coléxio, marchámonos correndo para ir xo- · 
gar. 

Todos osfins de semá facemos algunha festa, todos poñemos alguns 
cartos pra comprar causas. _ . . 

Recórdome dun dia de van que nos fomos pra un campo, que nós 
lle chamamos "A Codeseira", a merendar. Pasamolo moi ben, despois 
de . merendar puxémonos a contar chistes, algunbas, e outras a xogar 
ao escondite. Estuvimos ali hasta moi tarde, xa era de noite, e unha 
compañeira botouse a chorar porque 'dixo que lle iban berrar na.casa, 
e nos dixémolle que non lle iba pasar nada porque ibamola levar nós. · 

Tamén o pasamos moi ben nas festas, porque imos todas xunta~, e 
astra bastante tarde non nos imos para casa. Bueno, xanon .lles canto 
nada máis, despi'de-se de vos con moito cariño, Patricia, unha .rapaza á 
que tamén lle gasta facer travesuras. · · 

Patricia García Rodríguez , 12 anos. Coléxio Nacional de Catoira. 

No próximo numero que estará dedicado as nosas letras, daremos o 
· resultado, do tema OS MAIOS, ·e· ,: para rematar o cÓncursu propoñe~ ' 
mos un '~Tema Libre", é dicer que podedes escreber do que se vos an
toxe, ·e na forma de que queirades, prosa, verso, comic, etc. Asi que, 
deica logo amigos. 

HOMENAXE NACIONAL AO PROFESOR CARBALLO CALERO 

Entre os aias 19 e 27 de Mai-o, un grupo de Asoci.acións· Culturais 
celebrará unha HOMENAXE NACIONAL A DON RICARDO CAR
BALLO CALERO: 

Queremos, con ela,samostrar o noso cariño e aprezo poli persoa do 
profesor e ~áis o recoñecimento pola sua obra. 

Todos aqueles, persoas físicas, asociacións, entidades e institucións 
qµe desexcn aderir á Homcnaxe ·están convidados a faceren-no, asin 
como a asistiren aos actos correspondentes, que se anunciarán no seu 
dia: 

Igualm.ente se invita aos a:rtistas nacionais a aportaren algunha 
e a todos, a colaboraren cconomicamente. 

As adesións e/ou aportacióris poden enviar-se, canto antes, a 
AGRUPACION CULTURAL "O FACHO" 
R/ Federico Tápia., 12-1° 
A Coruña. 

Ou ao teléfono do ATENEO DA CORUÑA (981) 22 66-92 
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'AS GANDARAS DE BUDIÍ\ÍO 

No desigual reparto de bens que a Natu· 
reza espallou por toda Galiza ao longo da 
n o'sa história xeolóxica, vella de roáis de 
1.000 millóns de a:nos, ao Val do Louro, 
onde· hoxe aínda se encontran as Gándaras 
de Budiño, cadroulle unha boa herdanza. 

Encetando a . história na data de 470 
millóns de anos antes do pre~~mte, segundo ,'.' 
as investigac~óhs da Escola de Leiden, e~a~ 
de do ortogneis de Vigo que contén, nal-

. gunhas área~ minerais J,"adioactivos ~uxa po
tencialidade' económica aínda está por in
vestigar, ben que sinalada nQs estudos de 
Arribas, A. (i9 ) e Floor, P. (19 ), e; segui
do polos 2 30 millóns de anos den Tex, :E.; 
1979) , que· ten o granito do Porriño, de 
sona · _münáial polas suas aplicacións no 
camgd!, das rochas ornamentais, ahondada 
panr. sh_ialar a impo~táncia que rt en- esta 
p eqÜena zona de . Galiza na nosa economia 
mineira. · 

-FoÍ porén moito despois, perante o ter
ciário final, hai 20 millóns de anos, cando 
se l)Ívero11 dado as condicións que viraron o 
rumo do que hoxe en dia é o Val do Louro, 
ao dárense condicións tectónicas que, por 
unha banda, produciron o afondamehto e 
formación dese val, e por otitra o soergue
mento do macizo granítico do Porriño. 
Des te f eito· seguiuse por un ha banda que a 
roch~ saíra · a superfície na ribeir~ Este do 
Val ·do Louro, e p01:: outra; .que na fondura 
dó val asi xerado foran acumuladas d.uran
te millóns de anos as arxilas, produto da al
teración do ~anitp e tamér! lignito.s, restos 
dos mestos e vizosos bosques tropicais ·que _ 
daquela cobrian.toda GaJiza. 

. - - . . , . . . r' 
O afondamehto do Val do Louro, permi-

r~u, entre · ótl tras -é'ousas, que o r-io Miño, 
·m.oitos millóns de ·anos despois, l\ai agora 
uns 2 millóns·de anos, inv.adira a vella lagoa 
terciária, enchén~oa parciMment~ _ cos seus 
acarreos de· gravas, . que apousaron asi en_ri-
ba d_e ar:xilás e lignitos. -

Cand.o o Miño! afondando no seu canle, 

camiño do mar, ~\legou a atmxir o seu nivel 
ac.tu_al, deixou pepdurados os seus galanos 
de gravas no fondO'do Val do Louro. 

Asi chegaron a , nós o ,gránito do Porriño, 
as arxilas,. os lignitos e as -gravas. E entón, 
como .riu~ contp de fad,as, canc!,o. apar~ce' o . 
Home, _ deiXllhdo i-s suas pega~as; pr~~iro 
dun. xeito_ tímido, vergoñenta .qliizai~, e 
aprov.~j~ncfÓ, só -i~dirfctamente; as. dq.ue·
zas niinéiras do V.a'.l do Louro:-A verdadei
ra razó11 dá. ;u~-:pres~~cia era. ·a de e~istir 
no Val do~ Lourq unh~--~Qna ricaz en caza e 
pesca; da :-qu·e hoxé fica ·máis' riada que un 
pequeno anaco: As Gáridá.ras de-·Budiño. 

Na estac~~n _ preistó~ricá~ s!lterrada .hoxe 
babeo unha . t:;las 'escqmbf eirás das indús
trias da zona, .e coroada; como todo . un 
símbolo, polo;To.utó· Hispánico, Deus dos , 
dipsómanós, de~c;obriuse perantC, as· ~xcava- · 
cións (19~3) do . Profe~or E. Aguirre, vigtléS 

1.· ' 

da soná mundial no campo da Paleontolo
~ia Humana, por primeira vez un asenta~ 
meñto humano nas Gándaras de Budiño 
nunha data entre 28.000 e 16.000 anos 
arí tes de agora. 

As novas excavacións reemprendidas 
desde hai 2- anos polo preistoriador J. 
Vidal Encinas, tentan demostrar que a ida
de ,adiantada polo Profesor Aguirre, pode 
ser aínda máis vella. 

Sexa como for, a importáncia do xaci
mento preistórico de Budiño é primordial, 
.por tratarse dun fito insustituíbel na noSa. 
prei~tória~ de cuxa perda seguiríase tamén a 
dun eslabóns na cadea que nos xungue ao 
pasado da nosa identidade_ de povo. E, 
¿que é dun povo sen história? 

No recentemente findado Inventário de 
Pontos de Interés Xeolóxico de Galiza, f eí-

to p~a o Instituto Geológico y Minero de 
España polo Laboratório Xeolóxico de 
La:xe, recóllense ~áis de 400 pontos, espa
llados por tóda Galiza, merecentes de espe
cial protección polos seus valores científi
cos e ,culturais. 

De entre eles, e en lugar sobranceiro, as 
Gándaras de Budiño aparecen como reco
ñecidas de interés preferente até por Insti
tucións estatis tan alonxadas de nós. 

Desde a chegada do Home ás Gándaras 
de Budiño a sua importáncia foi incremen
tándose, convertíndose primeiro, (e só 
polo feito de pertencer o Val do Louro a 
unha longa depresión que comunica e co
rnunicou Galiza de norde a sul) no noso en
Ja.ce co norde de Portugal máis <loado e di
recto e que tan sóo as difer éncias políticas 
poden dificultar. 

Despois, coa inclusión de Galiza na Era 
do Desenrolo, o Home debeceu primeiro 
polas matérias primas contidas no Val do 
Louro, despois envexou os seus grandes es
pazos onde podía construir moitas roáis f á
bricas onde facer máis cousas, e finalmente 
descobrindo as cualidades xeográficas do 
Val do Louro, que o Miño lle mostrara mi
llóns de anos atrás, foi concentrando a.tra
.Yés del as suas máis importantes vias de co
municación .coas que no futuro se xunguirá 
a toda Europa con Africa. 

A nosa pregunta~- ¿Pode sobreviver algo 
do moito que paga a pena nas Gándaras de 
Budiño sob o empuxe da máquina esnaqui
zadora do Progreso? 

Non é negar a necesidade de explotar 
para o proveito de Galiza as suas r iquezas, 
ficando ademais dos perxuícios coas vanta
xes da sua explotacíón. 

Si é pedir respeito para o noso pasado e 
para o. noso futuro. 

Budiño e as súas Gándaras teñen que ser 
protexidos. 

X.R. VIDAL ROMANI 
· LABORATORIO XE OLO XICO DE LAXE 

ANTELA, -ESP.EllO DAS GANDARAS 

O diá 18 .,.de Abril asistín á conc;:entra
c10n que se celebro'u nas ~án~aras .de Bu
diño~ Impresi~noume ·tanto aquela paisaxe 
.que non puiden menos que recordar· outra 
cacho de Galiza tan -,semellante ao que eu 

· estaba .mirando, e que hoxe só é un recordo 
para moitos de nós. Falo da desaparecida 

. Lagoa de Antela. 

A Lagoa de 'Antela, situada en plena Lí
m ia, -era unn~ espécie de paradiso cheo de 
tradicións, chéo de . animais silvestres e da 

- Flora máis ex'ótica. A Lagoa, "Veiga" para 
- os nativos, era moito roáis grande que as 

· : Gándarás, chegaba desde Vilar de · Bárrio 
' deica perto de Bande. Como a Veiga .era co
mu (lal, pertencia por lei natural a todas as 
aldeas e vitas que a circundaban, resultaba 

· ser un dos pilares fondarnentais da econo-

mia limiá; á Veiga lev~banse as vacas a p;
cer,. •colleitábase ~elpa, - · VeQn,~ Xuncos, 
Uñagatos, etc. Existiari c:entos ·de páxaros, 
hoxe desaparecidos com.o:- Cenicoras, Chir
les, Lavandeiras, Gavilans, Chas~~s, Pap,o- ·0 

rrúbios, Cigoo.as_, Miriguilletes,· Galo~, Patos 
Silvestres, -Garzas. Tamén había. Lebres e 
bon·s cazadores p.ola zona. Para-fácé.rmonos 
unha idea daquilo, direi que ás veces as Co-

- nícoras iba·n en bandapas tan ·w.andes qúe -
tapaban ·o sol. 

grandes extennións de terreo -parcelado, 
onµe ' se colleita· a patáca en. grandes can ti
da:des, ~· que non ten saída polo exceso de 

~prodúción e porque, ao· abonalas c.on guano 
das pitas--Oe granxa, que é todo química, as 
patacas saen ocas e con vermes, ·e naide as 

quére. Hai tampen unha granxa de vacas, 
_experimento qe leona; -unha cantidade im-

presionante de tractores que só t~ñen tra
ballo para dous ou tres meses ao ano~: . e 
por -iso empeñan aos labregos. 

Ante~ de canali7..ar a Veiga e destruirse o-
clirria próprio da · zona, colleitábase o liño . . ' Nen o cli,ma se mantén, aó-t~s polo in
en grandes cantidades, de tal xeito ·qu~; .. en '-.. ·vúno, .nevaba e chov_oa mais, e fada menos · 
cada casa, babia un tear para confécci~nár ' . . frío; . agora no inverno non se para co frío e 
as rolipas. Inda hoxe debe haber algun tear _ · no verán ·non hai queq poida .éo talor e os 
gardado nalgun rincón. - mosquito.s. ' · 

d . d , d j: . To o 1sto esapare_ceu e agora so que an· 

nomia da zona, coa destrución da Lagoa, 
. a povoaci6n viuse obrigada a emigrar en 

masa cara Europa alá polos anos 50 e 60. 

Por -todo isto, que aínda estamos a .tem
po de salvar ó pouco que queda das Gánda
ras de Budiño, movilizándose para impedir 
que fagan o mesmo 'que fixéron coa Lagoa 
de Antela. · 

Desde hoxe mesmo ternos que reivindi- . 
· ca;r que a Lagoa de Antela volva ser ~ . que 

foi, e non o areal que é hoxe. Ternos que 
evitar que o capital ocupe as Gándaras e 
i~pedi~ por to dos os m eios que metan o 
narís nas lagoas que aínda existen, Recupe-

. rando~s e salvándoas salvamos un cacho da 
Galiza que nós amamos. 

,XOSE RO DR IGUEZ CABIDO 
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