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pPapa 
nom .Visitará Ceuta _.e ·Melilha 

- ' " .. ~ "' 

D'e fontes :eclesiásticas sóu- Santidade -:precisou- f.oi ~ta- · 
bo-se que está ·definitivamente belecida palas · a_utoridades 

-- perfilado Q . itiher_ário qué ' se-; eclesiásticas de marieira abso-
gurrá o Papa Joám Paulo II . n~ lutáriÍente iiv,.re :e ~utónoma, .. 

~ sua próx¡ma visita aó Estado tanto no qué se refer~ as datas 
EspanhoL Esperava-se com án~ coffi.o · no qú~ .di réspeito. ao • 
sia·--- cbnhecer · esse itinerário; itinerário". · . 
por ·ver se nei se reflex:ava dal- Por outra parte, no Vatica-
gum · mQdo um rumor que se 'no vários corres_ponoentes de 
vinha propalando desde tempo . imprep.sa perguntarom, polas 
atrás. Efectivamente, na viage mesmas Clatas, a um aut9riza
pa.p,ªl ~om se incluí a v_isita as . dG,• m_onsenhor da Cúria' rcim.a
·cidades africanas de . Ceuta e-· na sobre éssas eventuaiis pre-
Melinha, as. que o nunqr se re- ssons se ex.erceram ~a· realida-
feria. . ' · . de. "Pero -acrescentou com 

Eis conio se desenvolverom . um assomo de humo·r-, em ca-
"as causas. Hai algum tempo so - de chegarem a existir,, a 
surgiu o boato de ·que o gaver- Santa Sé só póderia condes-
no. espanhol pres~ionava so- cender ·a ·etas baixo unha con-

. bre as autoridades eclesiásticas di<;om: .que '"o Papa, na sua yia-
para conseguir que n.o percur- ge ao· Reino Unido, '.· incluísse 
so papal se incluíssem tamém taméin á visita a. Gibraltar; · 
as ciuas cidades, chamadas eu- pois para a San.ta Sé a situa-
femisticamente na gíria oficial c;óín de Ceuta e Melilha n<;>m é 
espanhola "prac;as africanas de substancialmente distinta a 
soberanía". "' dessa colónia británi.ca". _ 

O tumor ainda acrescentava Un jornalista portugues per-
que q governo espanhol ·pre- gurltou entom ao mo!lsenhor. 
tendería · assi reafirmar a espa- ·. se as autoridades vaticanas 
nhólidade das ,duas cidades re- pensaram · nalgÚm -momento 

· · clamadas por Marrocos, apro- em incluir na viage do Papa a 
veitando o eco e o respaldo · Portugál a ··visita a vila de _9li-
moral que essa implícita co'- ven<;a, que está -submetida ao 
nivéncia da San.ta Sé conferiría domínio espanhol desde o ano 
ao assunto. ·E isto resultava 1801 e hoi e pertence a prif vín-
tanto mais oportuno canto . cia de Badajoz, mas que con- : 
que, por causa do confiito dás ' serva como língua própdá e 

· Ilhas Malvinas, o mundo intei- ' . portugues ,e vem sencio ·reda- _ 
ro mostra ter agora mais agudi- mada ·desde enfom por PQrtu
zada a sensibilidad e perante as gaf ·O moÍlsehor dixo nom 
situac;óns coloniais·. sentir-se capacitado para res-. 

Este boato foi recolhido pii- ' ponder sobre esta questom; . 
mei:r;amente, ao. parecer, por mas .acrescentou: "A propósi
um · semanário marroquirio; .: e to· de colónias: o Papa viSitárá 
del se fixer-0m eco máis tarde ~a- sua viage· ao .Estado Espa-
várias emissor.as espanholas.. nhol . algümha outra colqnfa 
~ Pouco temp_o de~pois, um hem: mais 'irrrnol'tante qu~ OJi- · 

funCionário do - min.istério ·es- -. ven9a .- e' por cujo des~ino os 
· paIJ.hol dos negócio~ . estrangei- portµ~ueses nq·ip. deveriam in
ros .desmentía em termos cate- . te.res$ar-se menos do que se in-_ 
góricos calquer intento d~ ifl,_ ter~s8am -'-coni· toda razom
terferir na organizac;om·da via- - , P~fa s~a Olivenc;a" .: 
ge do Papa por parte do gover-
no esp.anhol:. · '~A viage· da Sua LUISA DIAZ PIMENTEL 

.-O t>robJ,~rna da noqnat1v1za- o ·outro .por · uri lusi.sm"o implac~-
ciG>n ·da , lín@u'a ga'lega ~que pode- ."·her que vira ¡¡¡~ costas ' á realida
ria · e · debería terse ·prantexado " de, tanto portuguesa como gale- , 

_hai" moito tempo, se de verdáde _ · ga, e deixa perplexos aos falañ-
lles preo~upara 9 fttguro . da 1 Íh7 ~ tes que precisan. de conforto o 
gua e da 'cultura a quen entóQ ti- . apoio para m>n p~rd~r a lí_ngua 

· ñan a posibilidade de regul~rizar dos seus pais . . A necesidade de 
·o único que e[l galega se ,impren- d.efender as respectivas posturas, 
.. taba - +}rantéxasé agora, cando ambas as duas -pouco claras np 
pode ser un f_actor divisivo qu~ _ sua base, xera, como tantas· ye-
só favorecerá , aos nernigos <te· ~es p fai a inseguridade, un sec-
,sempre . . Mas, como qwfS!ira ·que tar'ismo no que o motivo da im-
:sexa·; é. verdade· que é un proble-. _ posidón e do poder ...vai 'e~guendo 
' ma _sér,io e'· compre q\Je' del hos a sua cabeza de feia cobra e afo-
ocupemo-s. Se non . o fix.emos " ' gq.ndo. no. lazo dos seus musculo-
antes nas páxinas dest~ Boletín sos anelos os limpbs anceios de 
fo.i porque os ·integrantes .. do acapar , unha lfngua , digna para 
Grupo véñenlle dando · ·maitas · todos os galegQs· .. 

volitas e,. aínda .. noxe, non exis-· Duriha banda posicións seudo-
te unid~de de critério entre 'efes. . científicas, como a do Instituto 

. ' Non podemqs, pois, dar fórmu- · da Língua Galega -que debe ser 
la l)láxica nengunha e coidamos, un dos últimos currunchos do 
francamente, que ninguén pode occidente nos qe ainda se defen : 
pontificf)r en matéria tan delica- de 0 empirismo, como se ter en 
da e ·de .. tantq tra~scendénc,ia· . O canta valorés nun fenómeno so-
ú'nico no gue os integrantes do cial como é 0 - da língua fara só 
Grupo están dacordo:é na -actitu- cousa de marxistas- non poden 
de de fondo, en canto á ríatureza levar mais que a levantar acta no-

, do problel'!'la é tan fondo e com- ·· tar.ial de que a língua galega, 
pre facer para .tentar resolv_elo. O como é "natural", castelanízase 
probl~ma é ta,n fondo e compli- _ ·. mais cada dia e, finalmente, cer-
cado,· que non ~e pode prantexar tificar a sua defunzón. Poderia, 
simplesi:nente en termos de re- , aínda, seguer existirido o lnstitu-
fol".ma opográflca, que ' é como to despois dela, porque as lín-
de feíto se ~.stá prantexando .. · guas mortas son, como se sabe, 

. Segtfro qu~ hai . moitos dos .. excelente canteira de teses de 
qüe v.iven ··e sofren o problema doutoramento. O pregonado 

.qu~;' '.como ·nós, debátense t~n- cientifismo .ten un claro presu-
. tanda,, éon, honestidade inte.lec-· . 'pasto ideolóxico: o de aceitar a 
tlial e · fidelidade galeguista, ato- - hexemonia da língua do estado.e -
·parlle unha soluzón. Os dous cri- o "status quo" lingüístico. Se o 

, térios son importantés: o. da hu- 1 nstituto é tan -científico, que 
·ne~tidade; porque é un proble- s_iga a sua laboura, ·que ninguén 

• ma que requlre pensar nel e, sen . lla vai impedir, pero se se pro-
ur:i· mínimo , rigm, non faremos -nun5=ia no te'rreo da política lin-
mais que engan·arnos a nós pró- güística, quede clara' que o fai 
prios ébn ilusións infantis, ou in- en nome dunha ideoloxia. A sua 
teresada;, que .a nada con<;iucen . ciéncia,. lingüística e . filolóxica, 
,O da fidelidade á terra, porque a non é, como eles saben, nor_ma-

', fíngua non a inventamos nós pa- tiva. 

ra xo~ar a-escritores, Sl;!IÍÓn que Pala outra banda, no lusismo 
cGnservouria ~ déunola o pavo parecen verse duas correntes. 

· galego, _ante quen somos respon- 'Unha, a reintegrazonista total, 
sábeis e que é o destinatário na- -ten lóxica indudábel, sempre que 
tural ·danqsalaboura. · exista a decisión política de ir 

.A:lármanoS, desde a perspecti- por ese camiño e. que se aceite 
va ·que acabamos de definir, ver- que o padrón lingüístico para 
que se perfrlan na polémica d_ous normalizar xa existe e é o portu-
grupos,. ~arac:terizados un polo gués. E, como decimos, unha 
e.nxebrismo .· peého, que ren;iat~ postura lóxica, pero, se se adop- . 

· no castela'nismo, ~e · ta, téñense que ter clara~ as con-

,. / secuénciás, ' entre ·elas, a de con-
:·qenar ,irremisibelmente .a un sta
tus dialectal ao galega' que fa!~·- ·. 
mos. Outra é a de ·que, xusta
mente por ser o portugués unha 
língua normalizada e cunha es
pléndda tradizón literária, o es
critor galega só poderia criar 
para ele un modesto recuncho ' 
,;rexionalista" nesa literatura 
.Compre non faéerse ilusións ~ 
.pensar que os nasos libros sen 
ma}s que un adubío ortográfico, 
pasarían a 'ser "best sellers" ·en 
Lisboa; Luarida e o R io de Janei
ro. Outra é que o escritor, de 
non ser que viva permanente
mente· onde se fa le o portugués, 
teria que renunciar a todos os re
cursos que lle dan .... os ritmos, 
connotacións, ecos e intenció ns 
da fala da sua comunidade. Todo 
e~to sen falar de que, para nós 
non é un problema básicament~ 
de escritores, senón da llngua de 
todo un pobo. 

Outra postura lusista, tal vez 
mais axeitada para cooperar á 
nasa loita :_porque trátase du
nha loita- para enriquecer, de
senvolver e normalizar o. galego 
como língua tradizonal, própria 
e moderna do naso pavo, é a de 
acudir ao portugués, e non ao 
castelán, sempre que atopemos 
esas lagoas que eivan o galego 
pala sua situazon anormal ~ o 
seu desenvolvimento atrancado. 

Se deste xeito se produce un 
achegamento progresivo, e inclu
so en xerazóns futuras acaba o 
galega moito mais dentro do 
mundo do portugués que hoxe, 
benvido sexa. Nada ternos con
tra ese mundo. Pero non pode
mos, nestes momentos críticos 
para a língua e para o país, de
fender directrices que minen a 
coeréncia e a confianza de quen, 
aínda que no Parlamento de San
tiago lle digan outra causa, ten 
aínda unha forte crise de identi
dade pero non lle falla o pulo 
para sair dela e chegar a ser o 
que ten direito a ser e o que no 
fondo xa é sen sabela. 
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Os viciños da Coruña, sobre 
todo dunha parte, teñen me
do. Medo a que, refineria por 
unha banda e o porto pola ou
tra, non os deixen respirar. 
"Se ven o ár dun lado abáfa
nos a refinería; agora, se v_en 
do outro, pode ser que se nos 
enchan os pulmóns co polvo 
do carbón", din. 

Pensan que 2.000.000 Tm. 
de carbón ao ano que van ser 
descargadas no "Muelle do 
Centenário" é unha cantidade 
suficiente para que cando se 
este na descarga, feita por 
grandes gruas de cincuenta to
neladas, e cando se volte car
gar logo nos veículos asi ºcomo 
na circulación <lestes, vaiase 
producir unha cantidade de 
polvo tal que vai influir na sua 
vida ao meterse nas suas viven
das e facer o ár irrespirabel. 

¿INTERESES POR DETRAS? 

Ao mesmo tempo que se 
mira con temor como se rema
tan as obras, afírmase que Fe
nosa, e agora, con máis razón, 
Uesa, vai ser-a gran beneficiá
ria desta construción, xa que o 
tráfego máis grande vai ser o 
de carbón. 

Coméntase asi mesmo, as re
lacións de certos membros da 
'~Xunta de Obras -do Porto" 
con Fenosa, empresa na que 
ocuparon altos cargos dirixen
tes, relacionando todo esto co 
fracaso da central de Meirama 
e co intento de traer de fóra 
carbón para que abasteza esta 
central. 

Despois do anúncio de ab
sorción de Fuerzas -Eléctricas 
del Noroeste S.A. por ·unión 
Eléctrica, os rumores en torno 
ao interés <leste porto para. 
traer doutros ppntos o mate
rial e~erxético para Meirama-- · 
cobran. aínda máis pulo. 

O' NOVO MUELLE 

No · 1977,· coincidindo - co 
Primeiro· ~entenário da 'cria
ción da ~unta do Porto -.da 
Coruña", este organismo deci-
diu acometer a construción 
dun novo muelle "clada a ten
déncia actual do transporte de 
graneles sólidos; moi especial- · 
mente . carbón,- de ·que · os bu
ques alqancen entre¡] 20. 000 e 
150~ 000 f.p.m. (Toneladas Pe-
so Morto). _ 

Sit°ºas~· asi o porto da CorÚ-

A Coruña 

Coidado co Muelle , do, Centenário 
Unha gran obra, sen dúbida. Co~o todas, paree~ encamiñáda ao ben público, a.inda que secadra -

lago resulte que só se levou adiante para satisfacer intereses priv.a~os. · ¿Hai trasfondo.?. POéle. 
¿Olláronse os pros e os contras? Máis ben non. " 

Tratase do "Muelle do Centenário 11 construido no porto da C.oruí).a e que a ponto de inaugurarse 
está levantando comentários entre alguns viciños polo perxuício que lle pode causar aos 

habitantes o polvo que se levante do carbón ali descargado. Ao unísono deste corríentário vertense 
outros que falan da relación de Fenosa con esta ·Construción, do Plan Enerxético Nacional 

e os problemas de Meirama, relacio~ando todo agora coa absorción desta empr~sa. 

Con~eso da UCD ' . . . 

O pasado dia oito tiv9 Illgar en Lugo o '~~ongreso Constituínte da, UCD en Galiza". Queren asi 
os centris'tas superar con este congreso, tantas veces aprazado, a formación tribal que ~ste partido 
ten na no8a nación, non vindo a -ser máis que lin cúmulo de intereses de persóeiios provinciais~ 

De&11ois da sua derrota nas eleicións autonómicas deberon '~verlle a boca _ao lobo", como se ·di 
vulgarmente, tentando uni(icar os· seus intere~s político~ baixo unha direc~ión á nivel galego, que 
os compendiaTa e dirixira. . . . ~· - · . · . 

Para realizar esta función foi ele:Xido como Presidente1 Enrique Marfany, que tamén o é da Dipu
tación da ~oruña, e que despois da sua· separaclón de,Meilán subiu como a escuma apart~ndo a éste 
dos sectores de decis.ión eentrista'.' Como Secretário Xeral foi ·elexido Suárez Vence, un home que 
San~ho Rof trouxo de Madrid para que o fixese aqai ~ '~sua'_' política no Goóérno-Auto'nómico 
que pensaban acadar. Agora, despois do fracaso, hai qÚ~ · lle dar·outro cometido~ , · .· · 

Pero os propósitos deste congreso aínda distan moito de confirmarse xa que, como se eviden
ciou nel aínda mandan máis as famílias .que outros intereses calquera. ~si, xén~ de Santiago, en 
concreto o Alcalde, Castro Guerra, e o Exalcalde, Souto Paz, votáron a favor dunha proposta de 
González Mariñas sobre as sés autonómicas, tentando ·que se fixasen na Coruña, cousa que foi des
baratada:. Foi este o únfoo ponto de frición congresual, chegando ~ bastante aealOramento- na dis
cusión e tiveron que calmar Pio Cabanillas e Franqueira a Iglesias· Corral,. que berraba desesperado 
"onde está iso, bnde.esta iso", cando González Martin se referia a que querian pór a sé na Coruña. 

Pofo demais, ·unaniriiidade nos votos en-Ourense (todos os candidatos alcanzaron o mesmo nú-
mero) e novo enfrentamento entre-os sectores lucenses. - '· · 

Parece difícil que, de feito un partido, aínda que o medo a perder _as suas posicións fainos "pe-
char.filas". · · 

NACIONAL 

ña entre os cinco principais de 
ElÍl'opa neste :tipo, existindo 
no Estado só un con caracte
rísticas parellas: . o -de Gijón, · 
que máis ben parece ir destina
do á carga do carbón. 
· O ·importé das obras aproxí
mase aos dous mil millóns de 

--- pesetas, podendo dar idea da 
· sua magilitude os seguintes da-

dos: ' - - ' 
-2.573.537 metros cúbicos 

· de recheo, 171.856 .de esco
lleira, 38.000 nietros- cúbi-

. cos de formigón, 18.880 me
tros cuadrados de encofrado; 
2:544.698 quilogramos de 
aceiro . de · armáduras; dragado 
1.070.000 metros cuadrados, 
asi 280 pilotes. 

O ancho transversal do mue
lle acada os 175 metros cunha 
.lonxitude de cincocentos cua
ren.ta metros. 

XA NON-E A PRIMEIRA VEZ. 

QUE H~l PROBLEMAS 

. Pero o r~m~te deste muelle 
e a chegada do carbón p.on va 
ser os prime iros problemas que 
teña xa causado, senón que xa 

· durante a sua construción con- . 
fou ·coa· -oposipión de traballa
dores de -empresas pesqtie.iras 
limítrofes · xa que as· obras 
af ectabán ás estruturas ·das fac
to;ias situadas no "Muelle do 
este"-. A <r.mpresa máis afecta-

,, da foi .a facto ria bacaladeira, · 
. ·producíndose · peches de obrei
ros, mannestació~s -e outras 
protestas por este motivo,. 

-
Agora os· obreiros pensan o 

problema ' que pode existir pa
. ra as suas empresas, que se es-

. cudan en calquera pretexto 
para facer regulacións d.e plan
tilla e outras medidas polo es~ . 
tilo, ao levantarse o polvo do 
carbón na descarga. Quixeran, ' 
polo ·m.enqs, ter a tranqúilida
de dunha contestación de se o 
polvo pode representar un gra
;va 'J.;u.o.blema ou non vai ser así, 
.contestándoselles de forma do-
cumentada e técnica <lestes as-

1 -- : 

pectas que lles preocupan a 
eles. e aos demais habitantes da 
Corúña. 

O que pasa e que os pro ble
mas óllarise moitas veces can
do, ·se~a4ra, xa non teñen solu
ción. Ds q'ue debian preveelos 
non o f"n e os qúe os· coñecen, 
poid~ que teñan- outros intere ... 
·ses. 
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Os .,pasadói dias oitÓ e nove t"Íñ_an~doús a·conte~inlengqs que. · 
marcaban un.,no:vo· ponto de referéncia na andaina act,u~l do na
cionálismo cru:a a sua unidade. Por unha banda, no eido sindical, . ,, 
o "SG:S '.celebn!ba o 'seu segundo congreso en Panxón €,.p.ola ou-_ .... 
tra, '.a BMC·_apuraba o seo terceiro en Santiago ~ ; · , . , .. 

- ~~Nas_.resolucións duns e outros~ houbo· alusións claras.á unida'." , 
de, l~ntó~ ¿µiáic~ldomo política~. das forzas galegas ... · · , 

~- ~- . ,.... {' • -~ . .. ' 
, ' ' 

, 'A ceñtralsindi'caLgalega que 
· propúgr~a, . Iog¿ de' celebrado o. 

congreso·, ó Sindicato . Galego 
da Sanidad e, 1 de~e ~r como . 
pontos básicos que sexa "unba . 
central democrática; .. de ·masas, 
galega·:~ dpartidista ". . 

O .SGS-compromet~use, po
lo. que Hes toca, a comezar .de 
contado· un ' proceso abert0-·a 

·todas , as organizac.ió.ns: de tra~ 
, halladores para re~atar -na 
mohtaxe dunha ce~tral s.in,di
cal gálega, ·articúlada en igual~ 
dade con outros trabálladores 
do Estado:'·- · 

PQLITICA SANITARIA 

No .qÚe respecta· á· p~líÚcá · 
sánitária,, - o SGS' pro'¡'.mgm,i 
unha s~nidade pública;· desen
ro1ando a asisténcia primári;i · 
doadamente, co fin de acad~r 
un .·.esta<;:lo ideal de saúde pata 
todos~ · basando. esta consecu
ción na defensa é o afortala
mento das institucións spnitá-

" 
. ' riás púbÜcas, no C.O!lt~o} ·d~Íno'.: 

crátiéo ,_ e técnico da -xestion: 
·na ca.lidade asfs·tericial .e na 
constitilción do·. Servfoio Gale~ 

.' gd da Saúde. · ·· · · · . · 

Asimesmo; elexiron ,á"'nova_ "--. 
direcció~ do slndicafo, _ Q<;U- · · , · 
pando Xosé Maria Garda -Bui- ., 

"trón o eargcf de Secre.tário Xe- · 
· ral e Elvira IgÍesiás 1 e Xo.$é ·Ari '
tón Lorenz9 os de .. Vicese.erel~- . 
rios. . 

, / , -
-Con todo, , no , ~eo :. deste • n 

CÓngre~o " do · SGS · f,.udéronse 
ver, nidiamente, ·auas t.endén
cias, .a .primeira" partioária,-da 
confl:uen·cia coa INTG @ GSG ej 

nifü:a no momento actual. 
Compre destacar . q·u.e dos sin

. dic;~tos convidados só aparece
. ·ron a· ~~g 'e a ,I~G: 

outra : algo :m,áis reácia ·a isto, · m CONGRESO DA UMG 

podendó afirmarse que a reso- .. _, P~.la . suá b.~nda_, ~-pn_ión ·da · 
'1.ución foi -un pouéo cómo-de Mocedade .. Galega, celebraba o 
síntésé. - - · 

·~r; dia nove p s'eu terceiro congre- . 
Quizais, poiS, 'o acordo máis ··so en Sántiago. 

impo'rtan:te a subliijar sexa ·o . .., . Os debates· centráro.ns«;? ep 
que di1 qu~ "hat que lottar ppla -· . t)"es .. eixos fundamentais: a 
construcción d,unha cent~al . aaaptación· da pólítíca de uni
sin'dicaZ: gálega''\ polo que síg-__ dade· do. nacion:affsmo noeido ., 

. •• • . ~ ~ 1 
- ~ 

estudiantil e as análises da si
tuación actual nos diferentes 
sectores do ensino; a necesida-

. de d unha alternativa para a 
mocedade . diante do paro e -a 
alienación violenta; e sobre a 
urxéncia de s~ axeitai: . organi
zativamente á no~a situación 
política. Procedeuse, tamén, á 
eleición do novo Comité Na
cional, que ten moi ·poucas va
riació'n's cori respecto ao ante
rior,~ ratificándose ao Secretá-
rio Xeral, Xabier Iglesias. 

· No. ·acto de claust.1ra, . act.o 
que 'saiu da tónica xeral que' . 
moitas veces teñen 

1 
estas cele.- · 

, ·bracións, dirixíronse aÓs c~n-
gr~sistas e convidados as se
guintes · persoas: Xabier ·Igle
sias, que leu as conclusións dos 

, debates- congresuais que "rea
ºfirman as nasas anáUses e a 
viabilidade do noso pro,xecto.,. 

" 'polz'tico para a "mocedade gale-
~ga "; Francisco Rodrígae2f, Se~ 
cretário Xeral da UPG , que
matinou sobre a importáncia 
do traballo dos' comuhi~tas ga
legas no avantar do movimen
to de líber-ación ·nacional e 
Bautista Alvarez, presidente cfa 
UMG e da UPG. Enviaron o 
seu saúdo a organizacipon pa
triótica basca JARRAI (KAS), 
o PSG, diferentes organiza-
cións de masas nacionalistas e 
a organización da mocedade · 
MGR. 

Por outra banda, o Congre
so amosou o seu_, apoio solidá
rio coa loita dos obreiros de 
TELANOSA, cos traballadores 
que ian ser xulgados na Coru
ña e coa loita dos labregos ga
legos pola supresión da Cuota 
Empresarial, apoios que foron 
refrendados cos aplausos dos 
copgresistas. _ 
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Absorción de' Feriosa 

e loitas ·1abregas 
Cando xa estaba pechada 

esta edición topá.monos na 
obriga de ínsertar duás notí
cias importantes: por un lado, · 
a aprobación polos acdonistas 
de Fenosa ~a absorción desta 
empresa por Unión Eléctrica e 
por outro a loita que seguen os 
labregos · .contra ~ Cuota Em
presarial. 

Por 118,731 votos a favor e 
5.470 en contra aprobouse a 
absorción da empresa Fenosa 
por Unión Eléctrica na xunta -
de accionistas. 

Nesta operac10n, á que se 
opuxeron as Caixas de Mo
rros, o comité de empresa asi 
como unha boa parte dos pe
quenos accionistas, ficou claro 
que a absorción entraba den
tro do Plane Enerxético Nacio-

... nal, que estaba apoiada polo 
Goberno e que non se produ
cia por outra causa que para 
aumentar os seus beneficios, 

· sendo ademais unha canse~ 

Segue adiante 

cuéncia lóxica do modo de 
comportarse os monopoli9s. · 

SEGUEN AS LOITAS LABREGAS ' 

Por outra . banda o mércor~s 
continuaron as loitas dos la
bregos contra a Cuota Empre:..
sarial., producíndose peches e'n 
Axuntamentos fl Cámaras 

· Agrárfas de máis· -dunha dúcia 
de municípios de Lugo así 
como asamble¡is multitudiná-
rias. , 

Os responsabeis de Comi-
s1ons Labregas, sindicato que 
dirixe esta loita, tiveron unha 
entrevista co Delegado do Go
berno García Sabell-, quen des
pois de manifestar que tam'én 
a el lle patecia inxusto este 
trabuco, prometeo xestioµar 
unha entrevista como Ministro 
de Traballo. 

A loita vai continuar,.segun
do CC.LL. por roáis que des
convocasen a manifestación 
prevista para odia 14 en Lugo, 
ao aplazarse a subasta de bens. · 

o Monuntento a Castelao 
Sobre as trescentas mil pesetas levan xa xuntadas· os orga

nizadores da homenaxe a Castelao en Ponteve~ra, homenaxe 
cuxa base principal é o monumento que se pensa erguer na 
cidade do Lérez. 

Neste sentido ia a cea 1"homenaxe dos poetas de Galiza a 
Castelao" celebrada o pasado dia set~ nos 8.alóns da socieda
de cultµdal de Salcedo en Pontevedra. N ela estiveron presen
tes todos os parlamentários da coalición Bloque-PSG, ade .. 
mais de alcaldes e concellais nacionalistas, así como un gran 
número de membros de colectivos e asociacións culturais da · 
nación. 

Entre os poetas que deron fé da preséncia, compre desta
car a Lueiro Rey, Manoel Cuña, Alfredo Conde, Carlos Oro-· 
za, Manuel Maria, Lo is Diéguez, V ázquez Pi11tor e Bernardi
no Gr~fia, que leu un poema de Dario Xohán Cabana, que 
n.on puido estar presente no ~cto. Por outra banda, escoitou
se unha grabación dun poema <\I! Dario feíta por Suso Va.a- · 
mo.nde e recitou un póema Uxio Diz, de Seixo. -

Nun prii:icípio, ·antes de ,intervir o compañeiro de Caste
lao, Varela Buxán, falou o presidente ¡le "Amigos da Cultu
ra" de Pontevedra, Martíne.z Vilanova, que, entre. outras. 
cousas dixo que "Casteláo nen 'é patrimónto dun sect_or nen 
descobremento de alguns. Que ninguén entenda que a nasa 
xestión pontevedres~ ten o mesmo carácter locálista e mise-
.rento que 'reivindica capitalidades guiados por aquele:,q .que . 
fixeron .dimitir a un alcaldf!. nacionalista .. O naso xogo· non . é . 
ese. A estatura de Castelao difícilmente poderá caber en 
marxes tan estreita_s como ·os do naso ~Lérez, e pertenece á 
nosa comunidade. " , , 

No acto tamén interviu a ·nai do cantán1e Suso Vaamon
de; que t()mou a ·palabra para dicirlle aos presentes que o 
Tribunal Supremo viña· de .confrrmar a senténcia imposta aQ 

. cantauto.r. A sua saída dos micrófonos foi acÓinpañada~co 
c~mto unáni.rile da copht pofa que condenaran ªº seu filio. 

Ao remate, cantouse o hino galego. acompañados o~ asis
tentes polo grupo de gaitas Lumieira. O proxecto do mon,u

. mento segue, con moita. forza, adiante. 
, ' 

Xulgamentos na Coruña e'' Ponteve9ra 

Obreifos no banco dos acusados . 
Dous · xulgament~s, na Coruña e Pontevedra, con moi poucas horas de diferéncia~ tráía!_l ao ban-

quiño dos acusados a 26 obreiros (21 en .Ppntevedr·a e 5 na Coruña); . 
Na análise vese un aum~nto, por unha nova via; a do amedrantamento; de represión contra as 

... . - .. 
loitas Qbreiras en Galiza. . . · · · . . . · 

Se-ben en Coruña as impresións finais eran optimistas, en Pontevedra sabías~ que iah ser aplica
dos critérios diferentes ~gundo fora o as~sado ou a sua participación -imposta- nuns supostos 
deitos. -

Celebrouse, na Audiéncia .de En vista de que-a sua táctica ·daban ·explicacións do destino 
Pontevedra, o pasado dia 13, o non daba resultado, pasou a - dos cartos do primeiro, de case · 
xulgamento de 21 antigos tra- tércio . final preguntándolle so- 400 millons. 
halladores de . T.ELANQSA bre qué era iso do aval que · ·cowo anécdota, subliñar 
acusados por elementos da .ofi- faeian os obreiros para ~n eré~ que 0 Escudo do -Estado que 
cina de persoal de detención <lito do que se -· beneficiaba · presidia a sá non era 0 .que 
ilegal por feitos ocurridos 'os - TELANQSA. . hoxe . é eorrect0, senón que 
dia& nove e once de· febréiro A.s preguntas -da defensa, re- ainda . conservaba xugo e fle-
de 1980 en momentos de si- - pbrtida en:tre os _ letrados da chas. Se a pres~ncia do Escudo 

. tuación moi espe~ial nas re- INTG, de CCOO e da UGT, · do Estado fose obligatória pa-
lacións laborais na empresa. . for_Qn técnicamente boas, bus- ra dese.nrolar ·as vistas, na Au-

Membros do c0mité de em- cando levar ás declaracións diéncia de Pontemedra, no~ 
presa, empregadas con: máis de _ deica o -terreo· ónde poidese fi- está. E outro. 
trinta anos ·de antiguedade, car clarexado que uhha causa O martes. dia -11 de máio fo. 
donas de membros do comité, eran as conversas entre 0 comí- . ron xulgados na Coruña, no 
empregadas que non quixeron té dE{ empresa e os da oficina · xulgado de Instrución Nº -1, . 
suscrber o segundo crédito tal de persoal· á que se tiña convo- cmco _traballadores detidos 
e como pedía a -· empresa, for- · · cado aos que fan ser regulados~ cando reivindicaban o cobro 
maban o todo do corpo de · ~ celebradas na oficina de ·C. Ni- . dos meses,_.atr~sados do seguro 
xulgados. - za ou no salón de xuntas de d d · 11 t 

- :J .R .. Rodríguez e outra a pr~- . ·e esemprego que .es per e~ 
A sá da Audiéncia est_aba to- - ñecia. 

- d 'bli ,. _sén~fa. '~ por c,or.-redorés _e escá- Es·t-as p·ersoas, xunto· con talmente chea e pu · co e va- d d 
rios--abogados de. Vigo e bisba- ·,as, ~s qperapas. · _, ~- · - tr,inta- máis, foron desaloxada$ · 
rra, asi como de Pontevedra, : Quizais 0 niórrlento máis ile.: :;. -- o _i6 de febreiro da Delega<;ión 
tamén fixeron notar a sua -pde- ~'Cado ·._ pára a . acusaeión fo~eJI ·:. de ~áballo da capital herculi-
séncia. A vista estivo ·dividida · - -as ,.declai:ació~s da., don~ dun· ... aa a .--i;equerimento do entón 
en duas sesións, :na ' prirneira membro do-<;omité, _que xurou delegado .Alfonso Vázquez, 
das cales declararon os acusa:. nqn ter ~stad.o e~ nengun dos hoxe _Direct9r Xeral de Traba-
dos, · para os que se piden feítos mais i¡ue un pouco tem- · · · llo da Xunta. 
penas de tres anos de cáde.a, 'po . nos. corredores, polo qú~ ~ O·- fiScal culpa os acusados 
mentras _que na segunda eran - mal- podia' ter "detido" a nen_- -de ser autores dun delito de re~ 
.os testigos os que declaraban. · gu~n. Semella que 0 seu del~t9 sisténcia ·e insultos, polo que 

.fora o seu. ~atrimónio para os pide penas que ·van de dous 
Nesta primeira parte decla• 

raron, un _por un, todos os acu.- . 
·sados, coincidindo todos en ~ 

que en .nengun ·monientc;> se. 
pronunciaron frases inxuriosas 
nen se falara de reter ou dete.r 
aos membros da ofici~ de ·. 
·persoal se non aceitaba :a·em- -.... 
presa· determinados pontos r.ei
vindicativos. · 

denunciantes, p_ara os: acusado- meses de arresto- maior·a cinco 
:res, claro. · mesés e trinta miÍ pesetas de 

Outra das declarant~s, co~. multa,· penas que ratifico u no 
.. gran segutidade,.\ explicaba . . xulgamento agás no caSo de 

unha e outra vez como a posí~ ' Miguel- CaÍnpÚzano .que non 
bel .cadea de coñe~imento fica-_ podendo acusalo de insultos · 
ha rota na porta dos lugares tivo que rebai~ar a solicitude 
onde: ,se cele:braban as.xuntas :., -- tle . pena, aducindo que ·antes 
.m~nttas to.dos esperaban_ aos tiverÍl: un erro de . tipo técnico. 
responsábeis a ·nivel empresa-j · A celebración do xulgamen-

~ ·rial,_ :de tal xeito que a xente . to · a:sistiron _ vários . céntos de 
. . ·o fis~~al estivo,~ 1'.llitade do dos'' corredfües e :éscadás via~· pers~as que·tiveron que entrar 

ten1po, tentando demostrar, - · sa.ir fpra da sá aos_ em'pregados · en. vários turnos por rion ter 
· .co~as . _repostas ás suas pregün-_ - da~ oficina ·de ' persoal sen ,nen- ·cabida a sá para máis de cin-
. tas, que ·-os obr.~irqs estaban gun~a ·caste de tr·abas, ou fact.:r cuenta persoas. 
.ccmtra a: ,regulaeion que_µ em-. e tecihir cllamádas telefónicas. · Este proceso é denunciado 
presa propuña, ~ ~ontestand~, _ Compre salientar que todos - por c.entrais sindicais .e organi-
en todos os casos, os inculp_a- os· acusados forman parte da · zacións políticas como "un 
dos que o único ~ll:e ' dexex,a- . xe~te logo despedida, que na .· atentado coritra a clase obreira 
han saber aquel dia era. se ªº case totalidade están ·sen traba- - galega, inmerso nun proceso 
remate d'os tres ·meses de·regu- llo e que, xunto cos ·demais re- de incremento da represión se-
lación teri~n o traballo asegu- guiados, foron os que se nega- lectiva~que recorta as -/iberda-
rado no poste no que estaba~ ron a firmar un novo crédito des da clase obreira e de todo · 
aÍlteriÓrJ!lente. para a empresa se antes non se d pavo galega". 

N. 189-190/ DO 14 AO 27 DE MAIO/ 1982 



A xornada do 17 de maio obríganos a feplantexar anualmente o 
sentido e. as· defü;iéncias do desenvolvi·m.ento , cultural de rGaliza. 
Son xa vários os anos de reivindicación lingüística, de ésixéncia do . 
dir¡jto e do deber do uso normal do noso único idioma. Pensamos . ' 

' que ' e clara a· función · da língua .como expresión necesaria da cultu-
ra: a língua é un produto so~ial; ca.lquera modificación_ nesta ou/e 
no -SeU USO está a berrar que algo pasa no e!do Cl:lltural do· país: . 
- _A situación problemática do povó galega na sua id_entidade cu1- _ · 
fural -segue a ser galega; outros estudosos;a:ndan a formalizar os di- · 
fei'er.ites "arquetipos~' de fondo re toda a simbólica que exprexa o · 
"incofisciente colectivo'' tan importante na dinámica efe cada_ co~ 
m~nidade. Per;o qu~da moito que avanzar ñestas análises. . . . 

Debemos entender- que falamos da.· cultura g~lega ª'! ... fados <?~ • 
seus' ámbitos: ./a ·tradidonal agraria, que foi a rliái~ ampla, .extensa e 
infiuínte o~ história de Galiza; a variante .. mariñeira, a urbana tan 
récia no medioevo, a obreira irida sulcultura. chea de sincretismos e, 
por terminar, a literária dos escritores desde o ' Rexurdi~mento. Aí · 

. está q resposta galega ás incita·cións _da natureza., aos retos da vida e, . 
da marte. , · . , 

Pero esta resposta está tmpedid~ na sua co~s'tante transfo~m_a~ . 
ción e criación pola obstru.ción de culturas · exten:1as, dominantes, 
deteriorantes- ernon dialogantes_. ' ·' 

No tempo en que ·v.ivemos, todos· os povos precisa_n; para desen
v~lverse, apoia-r as respo~tassociais coas ins~itucións públicas: esco
la, meios de comunica'ción d.e masas etc. Pois ben, aqui estas instán
éias non só deixan de ~olabora.r senon que obs.táculizan a persoali
dade colectiva do país. Compre modificar esta realidade de iAm~
dia.to. Pero ne'n parece posfüel, dada q car:éncia política; nen basta. 

. Un ha .cultura só vale se cámbia, se inventa se cr~a. 
Por iso dinamizar a nosa cultura bai que_ fa celo desde ·a criación 

científica; artística; ~orno resposta social só. desde ~grupo, _a c9leé«. 
tividade, pode entenderse unha recuperación, e un avance cul_tural. ~ 
De aí que na escolá sexa máis importante dar, clases en ga.lego q.ue _· 
clases de gálego; na prensa, sexa mais decisivo escref>er en galego de 
'deportE!s, .política etc., que ensaios literário~ ou divagación.s !ilosó- · 
ficas. · · -. · , 

Po.r últímo, p~ra sup~rar a situación grave d!!_ dependéncia ··e de 
· atonia cultural, precísase do ,movimeAto poi ítici:> das clases influín- .; 
tes no cámbio social. As ve!las clases médias urbanas, m·ed.oñéntas 
~do seu presente e sen futuro; son irrecupe.rábeis; empecínanse en. 
manterse nun "castrap·o" e nunha alianza coa burocrácia estatal 
cómo ~nico cravo de _salvacióA. Como dixo, en 1848, Marx, son 
clases conservadoras e . ~esmo raccionárias. Mais posjbilidade de -
cámbio caba na no~a clase pequenobürguesa das 'cidádes. Pero é o 
proletariado qÚen asurpirá definitivamente esta decisión con outros . 
sectores. M entras que o campesiñado e os marií'ieiros poderr superar' 
os complexos de discriminacibll a que foron' S!Jrnetidos, e re~uperar 
·a sua dignidade de país da ·pátria. '- .. 

Nos anos en· que Manuel Antonio, Luís Amado Carballo, Bquza 
· Brei etc, escrebian á-sua espléndida obra 'poéti~a, ·está~ase ~ inten
tar unha valente aventur.a de recriación cultural. l'so significaba o-m 
manifesto "Máis alá'" 9e M. Antonio. Tamén hoxe, entre tantos in-

. tentos de superación do."vasalaxe~' que sofrinios, compre inventar, 
avantar, romper medos e soltarqsnós '.dos a.mallós que nos ~preia n, ,. 
p~ra ceibar 0$ pés e· e~tar 's.eguros de -que somos~ seremos un povq 
de seu, li~~e e criador. 
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ceñte Risco chamaba CONTRA Q. NOVO DECRETO."" 
.DE l;H LINGUISMQ. , _. ~_eguindo unha .91oriesa -tradición 

G'71~tural alen:aná. -

Os profesor~s· do '1 hstituto de .br-.. 
des qu·e susc~et;>eh, queren manifes- '. 
tar a profunda dec~pción que lles 
causou ·o Decret~ da Xunta de Ga
licia polo que -se regulao-ensino do 
galeg~>- no : si.st,er:na ·educativo _ por 

' co'osiderar q1-1e: . ' " . . 

" · 1 º . ..,_ Nort supón n'inQun ávanc~, 
e -aÍ.nda nalgun ponto implica_ un 
retroceso, có.r;1 re-specto ao Decret.o 
de 'bilingüismo que tantas tensións 
criqH, a nivel galege, no profesora
do que loita ROia normalización d~ 
nosa líng,ua. 

Frente aos 'F 1 LISTE OS estamos 
nós a culfüra viva. Os cienti.ficos, 

· 0s ~riador.es literári·o-s, .. as xentes do 
teatro~ os centos e ceatos de' profe
sores que explican nas au!as só en 
galega sen mecio á represión, as van
garda.s da pintura, da escultura, d.o 
deseño, do grafsimo, da fotografia,' 
cf<;> artesanato, da arquitectu¡a. Fren 

· _te ·aos 'filisteos -pouc::os e sen cali
, dade. cria~iva - están ~ªs Asociacións 

C1.;1'iturais que cobren o mapa cte Ga_
liza e quw son outros tantos fachas 

-·de · galeguidatje ·e de civ~lización .. 
Frente aos Filisteos está o sindica
lismo obreiro gale~o: monolingüe e 
monocultural. Frente aos Filisteos 
e

1 

as suas políticas ·sinuosas está a 
claridade racional e os limpos avan-

2° . .,... Continua , ma.ntendo uhha 
. man'i.festa e intolerábel discrimina

~ ~iói:i do galega con respect0 ªº es
' pañol, que . f ica _considerado como 
a língua .. prioritári~ e "intocabel:' 
na no~a própria terra. 

3º.- Atifü~e a uns pais·: moitas 
veces desinformados ou negativa
mente prédispos:t0s, o control do 
pro-ce.so de incorporación da língua 
galega ao s~stema edu~ativo. 

- ces históricos do~ partidos d9 es
querda nacionalista, hoxe en proce
so de converxéncia, e entendiemnto . 

Por todo isto, vémonos·obrig?d.os 
'a -rexeitar enérx icamente o mencio
nad e De~reto por regresivo_ ~ a~tiga-
lego, · ao mesmo tempo que nos pro~ 
nunciamós polo direito irrenunciá
bel a · utiliz'ar libremente o_ noso 
idioma · po~ p~rte _de profesores e 
alumno~: 

POR UNHA· TERRA MONOLIN-
GU E E M,ONOCU L TURAL. Co~:. 
tra Rea.lidade Galega e os Filisteos 

,. '¿ .conviven armooicamente duas 
gt:.Jas · e .di.Jfe.s cultu'ras en -Galizá? 
--Combaten a marte-
. Todo está disposto para que este 
combate· remate na morte do gálego 
e ;,a su<1 elminación pura e simple. 
E iso é un )S'.enocidio: · 
p aparato et© Estado cria, a medida 
en que nós ños· facemos fortes, ' ho-
va~ técnicas '-de i,ntegración. 1-loxe 
emprega ·a Autonomfa e unha poli- . 
tica cultural pseudo-galega. 
Nós est~moS'_a impedir este xer:ioci

dio. Toda a forza da esquerda na_
cionalista ·está 'a impedir a consúma
ción .dd proceso criminal. Toda a·es
qu:rda nacían-alista está volcada na 
defensa ~ do npso idioma fre'nte ao 
idioma do ocupante extran~eirn. 
¿ E qué está. a .9GUrrie agora ? ~1 

-:- O_ Poder nemigo move n~vos peóns 
-Uti fato dé falsos intelectuais, como 
Ramón fiñeiro, agrüpados na mafia 
reac~iohária chámada REALIDADE : 
GALEGA ocupa p<Dstos de influén
~ia co único ~bxecto de le'xitimar e 

-abenz~ar ·o proceso d~ di-solución ' · 
do noso idioma. Ollo con eles: po
sue·ri ~ Académia Gálega, o Conse
llo de Cultura da Xu-nta ... . están na 
própria Xunta, no Parlamentiñ_?· 
Son a. Delegación do Goberno . . De
f~nde'n° o bilingüi.smo. Son- tortub-

_sos~ Parasitan a neéedade sodalde- . 
mÓcratá ~do PSOE, a soez bat'bá~ie .. 

·do fraguismo; .mesmo se . ÍnfütÍañ. 
con >selércja na trama <;;aci·quil do-
-partido d.éd3dberhó: " Gober"'1o. 
REALIDAD:E GALEGA e ~· os -5eus• 

ar_redor'es son .él cultura ofitialista, a 
fachaáa autóctona e, gaiegueira ~o . 
aparato que ~erí por obxecto· a. n<?~ª 
liquidación Tcomo povo, a !iquida
ción dá nosá' cu.ltura .. Cón ·rné:>V'iC:!as 
f!lasón icas . pare~en e,star en " todas 
partes, sempre próximos ás cor-ren
tes do PODER. Son os ·qüe don-Vi-

Non hai neutralidade posibel. 
N~ste 17 de maio pronunciámonos 

máis firmemente que nunca por 
unha terra MONOLINGUE E MO
NOCUL TURAL GALEGA, vém~
nos .na abriga de denunciar á cultu
ra ofü: ial ista frente á cultura viva, e 
chamamos ás xentes de ben a af i
liarse á máis fermosa das causas: a 
causa da nosa língua asoballada. 

GALICIA CEIBE-OLN -

-NOTA DE ERGA 

-A poucos dias vista da celebración 
folclórica do Diadas Letras Galegas 
por parte das '~i nsugnes institu
cióñs _" galeguistas, ternos diante 
naso outro novo acto hipócrita de 
represión lingüistiea protagonizado, 
esta vez3 polos que predican a "li
berdade de ensino'~. 

A un mozo, estudante de terceiro 
de BUP no Coléxio dos PP Jesuitase 
de BUP no Coléxio do.s PP Xesuitas 
er:i Vigo, negouselle a corrixenda 
dun traballo ·escolar, calificandoo 
-Je suspenso, _polo subversivo feito 
de estar escrito en galega . 

Os co_lonizadores de indios na sua 
"misión de Vigo" e continuando o 
labor evanxelizador do infiel, ser
monearon ao mozo por ter unha ac
titude intranxixente. 

i Qué falácia c<1ndo ternos tras de 
nós séculas de' intranxi-xéncia e re
presión, co c.laro obxectivo .de ani
quilar a nosa lingua. ! 

ERGA, no se-ntido de conseguer 
un ensino galego, cientif ico e popu
lar, continuará INTRANXIXENTE 
na loita contra o ensino privado, ca 
·Ionizante e de contidos acientifi!'.;os 
e deformantes. 

-DEMASÍADA :SOPA DE l:ETRAS' 

P,ermítame señor ~di'r:eéto~ dirixir-
me a vostede -para expoñer a miña 
<;í~lniÓn q~e,1 :P?.í)SO.' comp?i~.~e 111.áis 
xerité como min, 'lectore-s. do seu 
seman'árió. 

Habi~· tempo· qtJe tencioaba. face;l:b.1 
· mais c0idQ que ~a chegou ,a -hora de 
,pÓr no . pap~! o qu~ p~f;lSQ., pqr-que 
pensaba quc;i ·npA nos -rp_arfirjz,arian 
rnáis coa.s ·diatril:;i~s, ·regue_ifas.e.µ>u-i 
sa~ seme,llantes de caste filo.-ljngüís- . 

. tica que só in'teresan .a uns pouc~ts -
ilL1minados, rein.tagraéion.istás e iso
lacionistas" que tanto teñen uns co~ 
mo outros, mai.s vex-o que noñ.·é as1. 

Xa .. qu_e no-ulümo número íin "ou
tro artige-, 1 f.l6n- ~eño máis qUE~ . pedir" 

lle que deixen .ese tema pára outro . 
tempo e , a inda atrevería dicer que 
deixarar.l a discusión para outros· lu- · 
gares máis doados. Penso ~ que hai . 

, moita xen1e que está xa aburrida de 
que a metade das p~xinas. de opi-
nión se adiquen ao que nos ocupa. 

Eu preguntolle, lnon exi~1en te
mas máis importantes na Galiza e 
que lle intereses a un maior número 
de persoas?, lnon teñen xente qlJe 

• eser iba doutras cousas?, · ¿ pensan 
, vostedes· que ·o lector médio de A 

NOSA TERRA está interesado nis- · 
to, tanto como para aguantalo se
mana tras semana?. 

Quizais as respos"tas veñan dadas 
pola práctica e non' vdu ser eu quen 
as conteste. O que si pi~o a reinte-

' gracio~ istas e isolacionistas . é que 
nos deixen viver tranquilos, ao mes
mo tempo que lles d!go que nen 
eles son o centro de Galiza, nen a 
normativa o problema máis impor
tante que existe hoxe na nosa na
ción. 

Cada un é moi libre de gastar os 
seus esforzos no que queira pero un 
periódico que é de todos non pode 
facerse eco constante das teimas 
dunha minoría. Supoño que está 
claro que non buscq provocar unha 
resposta á miña carta por parte de 
nengun colectiVD filolóxico. lsto sé' 
é unha queixa e un consello. 

l'vloitas grácias pola sua amabilida
de, atentamente. 

ROXELIO L. RODRIG UEZ 
A COR UÑA 
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Existía a certidume. O Goberno 
autonbmico nada podía fac;:er co:n
tra a· absorción de ·Fenosa por parte 
de Uesa. Así se apalpaba no am
biente e así sae reflexado na en
menda transacional aprobada : Par
tíd'o Socialista Obreiro Español e 
Alianza Popular, deixanlle o poder 
de decisión a quen verdadeiramente 

0 ten, ao Goberno Central, . para 
que esta absorción non se produza; 
instando aos pequenos ac!cionistas, 
bancos e caixas de aforros para que 
se pronúncien neste sentido. No 
caso de que o Goberncr Central de
cida oporse a dita absorción -cousa 
difícil vendo a postura de UCD
criaráse unha comisión para estuda-
lo e buscar solucións• alternativas, 

' para aparecer como única novedade 
a de que estas solucións se referirán 
a outras empresas que utilizan fon
tes enerxéticas galegas. 

Polo demái-s, e coa convincibn 
devandita presidindo os deb11tes, 
'uns falaron para a galería e o electo
rado, e outros - UCD- para o 
CEOE pensando nas eleicións anda
luzas e nas próximas xerais. 

Por detrás. de todo este entarima
do ollábase a própria autonomía e 
as suas reais competéncias. 

GUERREIRO 
CHAMA A DEFINICION 

A discusión do terna comezou 
coa defensa do parlamentário do PC 
Anxel Guerreiro quen, <;iespois de 
remarcar a trascendéncia <leste de
bate, afirmou que a Xunta ten com
peténcias nesta matéria, polo que 
debe resolver e int~rvir, asi como 
todos os grupos parlarnentários, es
tean ou non en contra da absorción, 
deberan definirse. 

Afirmou seguidamente que a 
operación era rendábel "para os 
grupos rrtinoritários que hexemoni
zan a empresa ",:-para asegurar, logo, 
que Penosa pode ser rendabel e ex
pandirse, sobre todo se se reeshutu
ra o sector enerxético español. 

Máis tarde referiuse a que Fenosa 
era unha empresa de servício públi
co, "cousa que ela fixo valer dabon
do para exp~opriar e alagar vales" e 
que a sua absorción afectaba a to
dos os niveis galegas sobre todo aos 
traballadores. Pediu seguidamente 
que non se lle dean as concesións a 
nova empresa", para criticar mais 
tarde ás caixas, despois de referirse 
ao tema dos impostos, e rematar 
pedindolle á Xunta "que goberne". 

CAMILO NOGUEIRA CRE QUE 
HAI RAZONS PARA NEGARSE 
AA8SORCION 

O seguinte parlamentário en to
mar a palabra -segundo a orde de • 
entrada· de enmendas- foi Camilo 
Nogueira, que nunha intervenció~ 
moi documentada e despois de afir
mar. que "era a primeira ocasión 
que ten a opinión . pública de ver 
_cómo o Parlamento resolve un pro
xecto importante", come~ou a 
esmiuzar as razóns para q11e non se 

, producira dita absorción. 
. En principio refei;iuse ~ qu.e a ab

sorción viña daaa pola guerra exis
. tente no sector . eléctrico, qo que 

. Galiza produce o 30 por cent.o de 
fac;turación se exceptuamos o pe-

. tróleo. . . · 

. Seguidamente a!:irmou que éste 
sector eléctrico é un sector básico 
no dese~volvimento n~ que G~li7il 
perde cada ano vinte .. mil rnillóns 

/ 
t. 

Debate 'parlamentário. sobre Fénosa-
\ . 

Discutir por_ discutir 
O pleno extraordinário do Parlamen~o galego, e~lebra,d~ odia 10 de-maio veu demostrar 

· · · claramente a~ posturas das diferentes· f or-zas presentes nesta institución. ' . 
Ao' final ~probouse· unha enmenda tran8adonal de AP e PSOE, cos votos en ·contra 

da UCD e as abstencións dos ~iputados do Grupo Mixto. ·, , 
Asi, o Parlamento Galego acordou "estimar oportuno e preciso que o Coberno Central 
fa9a uso das suas facultades que as leis lle confiren en arde á continuación da empresa 
. Penosa, suposto que se acorde a suit1 disoluciqn, e qu~dito _Goberno sexa inStado 

polos lex'itimados para procederá continuación da sociedade disolta, pois entende 
que asi o _demanda a economía e o interés social galega. O Parlamento de Caliza 

resolve igualf?'len_te poñer en coñecimento. do Coberno Central tal parecer, a traves do seu 
· Presidente e mdis do Presidente da X unta de Caliza". 

No ponto segundo a·enmenda aprobada acorda "no caso de prosperar as instáncias 
diante do Coberno Central, a criación dunha. Comis_ión para o &studo do tema e a pércura 

de solucións alternativas". Para logo puntualizar no seu ponto terceiro -íntro-ducido 
por AP- que "estas solucións deberán referirse; no seu caso,-as demáis empresas 

eléctricas que utilizan f antes enerxéricas galegas-". 

Carlos Otero no aspecto xurídico, Camilo Nogueira no documen~l e Lois DiéguC:Z no políticci,"1!1ªrcaron a paut~ 
dos debates. 

de pesetas, producindo vintecatro 
mil douscentos millóns de quilo
vátios ano, cuxos benefícios mar
chan para fóra, frente aos 22.000 -
millóns de benefícios da empresa. 

Galiza, continuou . dicindo, só 
consume o 38 por cento da produ
ción (20 por cen se exceptuamos o 
do alumínio) reservas enerxéticas 
até dentro de cincuenta anos. 

Afirmou logo que este sector 
está dominado por intereses alleos e 
que se se permite que estes interes~s 
prevalezan sobre os de Galiza, ¿para 
qué vale a autonomía?, preguntou
se. 

Despois de relatar a história de 
Penosa durante estes corenta anos e 
os seus grandes beñefícios .manifes
tou que "non nos opoñem os a que 
se fusione, senón a que Caliza perda 
a ~ápacidade de decisión". 

HISTORIA DA CQLONIZACION 
GALEGA . 

"Este é un exemplo claro de que 
aqui' non podemos autogobernar
nos", comezou clicindo Lois Die
guez, parlamentário do Bloque-PSG 
"xa que non podemos evitar a ab
sorción segundo a· Estatuto, porque 
este non ten competéncias". 

Segundo Lois Diéguez 6 artigo 
38 da Constitución consagra a eco
nomía de libre mercado, así como a 
preponderáncia dos monopólios, e 
xa que o Estado ten que ciriguirse á 
Constitución non pode facer nada, 
polo que "este ven ser un' ple.no 
máis de peticións, pero nada máis". 
"Estes problemas, seguiu a dicer, so 
poderán arranxarse cun autogober
no no que Caliza teña todas as com
peténcias ". 

Pasou logo a -afirmar q1:1e a histó
ria de F en osa e a história dunha em
presa non galega, contraria as clases 

l.:. 
P?Pular.es· . galegas, que botaba a 
x~nte á emigración, citando os 
exemplos de Castrelos, Xove, As 
Enc~obas, Sela, e o feito de deixar a 
povos 'incomunicados, epmo en Por
todemouros. · 

Citou, asi mesmo, a conselleiros 
de empresas eléctricas estatais que o 
son de Fenosa e ás suas vinculacións 
con Fecsa, para preguntarse logo se 
Feríosa .non .encontrou o apoio fi
nancieiro en Galiza e se lle terian 
posto como col}.dÍción para conse
guilo a fosión, e que esta decisión 
de absorción fose tomada polas 
grandes compañías hidroeléctricas "Penosa .é unba empresa priva-
espáñolas, xa que son estas; e prin- da", continuou, '.'con intereses mo- , 

en contra da absorciÓ!l. 
Criticou así mesmo aos · grupos 

políticos que se moveron moito no 
"ilusório conflito da capitalidad e" e 
que agora a este tema non parecen · 
darlle importáncia. 

O PSOE NON SE CLARIFICOU 

Felix Blanco, representante do 
PSOE, que comezou lembran'do · a · 
su~ calidade de representante de 

- UGT, tivo unha longa intervención 
na que se referiu máis a temas xurí-
di"COs que a clarificar a postura do 
seu partido. en si, que, ao final, veu 
coincidir coa de Alianza Popular. 

Despois - de referirse á excesiva 
- presa do proxectó de absorción cri

ticou a actitude abscurantista de 
Fenosa, para máis tarde · calificala 
como "a empresa galega de enerxiti 

. por exceléncia", polo que non po
dia fac~r o que quixera, "senón que 
llo digan aós lqbregos ·afectados". 

, Referí use así mesmo ao problema 
dos traballadores, para remata-r lem-
5rando aos 120 millóns de impostos 
que- ésta pága ao Axuntamento da 
Coruña e q.ue se irian·a Madrid, des
pois de afirmar de que "temas as 
- ,· . ,, 
competencias . 
AP: POR UN LADO DOELLE, 

. POR OUTRO PROELLE. 

RACIONAL 
\. 

no- accionáriado. 
A cóntihuación fbc~ unha defen

sa da economía de libre mercado 
atacando aos grupos políticos que 
están contra dela e afirmando que 
"GaÚza non pode se~ pr./Jtecionis-
ta". 

Rerriatpu afirmando que a sua 
posturá estaba na mesma liña gue a 
do PSOE xa que as duas "intentán 
defender no marco do Estatuto e 
da Constitución a continuidade da 
empres~e e bon para Caliza". 

UCD, PENSANDO 
EN ANDALUCIA 

Suárez Venq:, que viña reforzado 
do co11greso de ucn brindoull~, ou 
mellor, adicoulÍe, a sua actuación a 
CEOE, pensando .nas eleicións anda
luzas e nas xerais que se aveciñan e 
dicí~<)_Q_Qe~ que eles son os-verdadei-

- . ~s . defensores dos seus intereses. 
Moi en consonáncía coas suas teses, 
foi , o primeiro parlamentário que 
usou o español. 

Unha disertación ·que outros cali
ficaron de reaccioniria, ·pero . que 
non ven -ser máis que a cara real da 
UCD, qne aínda pola' mañá mantiña 
na-Xuhta .de Portav_oces unha postu
ra distinta pero que, consultado Ma
drid, líoubQ. que darlle a volta. 

Afirmou que, no artículo 38, a 
Constitución se define claramente 
por u~ mercado de libre empresa 
que é o que teñen que asumir 
"aqueles que aceptan a Constitu
ciÓ'Y!s". Despois de afirmar, xa no 
colmo, que Gali'.?a non ~e pode 
"permitir unha emJJresa non rendá
bel", pronunciouse claramente pola 
nuclearizaci6n. 

OTERO DIAZ, A OUTRA CARA 

.- O Co·n~elleiro de Economía da 
Xunta, señor Otero Diaz, fixo unha 
exposición sustancial diferente á !-lo 
portavoz de AP, señor Barreiro. 
Unha exposición clocumentada na 
que se referiu ao atraso de Galiza 
por estar situados f óra os centros <le 
decisión económicos. Penosa seria 
un paso máis. Afirmou seguidamen
te que -hai que pór a salvo os intere
ses públicos; para rematar mencio
.nando a necesidad.e de galeguizar o 
máis posfbel F en osa, asuinínd_o a r(:
presentaci6n .do INI. 

VOTACIONS 

Despois ·das votacións houbo tres 
interven'cións: de Camilo_ Nogueira, 

-· que. se ref eriu ao reaccionarismo da 
UCD, .e Francisco Vázquez, que 
arremeteu contra todos, . principal
mente contra a, Xunta e AP, -que 
situara ao seu partido contra.as cor
das ao aceptar a sua proposición e 
que os levou a non pouco.s debates 
tentando buscar o xeito de desmar

- carse. Pareceulle que· asi o conse
guia. 

cipalmente yesa, quen se benefícia nopolistas e esta absorción é . unba 
desta absorción, q\Je non F,eriosa · .. fase máis da concentración mono-

Destacar asi mesmo que os ora-. 
dores se pasasen amplamente do 

Xosé Lois Barreiro : portavoz de tempo establecido, sobre todo o do 

que desaparece. Asi mesmo puxo de , polista". . 
relvo o que esta absorción pode sig- Afirmou . logo que o seu grupo 
nificar na nuclea:rización de Galiza e ei:a contrário á absorCión "por ser 

. para a electrificación rutal. 'esta unha'¡ase máis do que nós en-
Rematou dicindo que "Caliza tendemos como oposición aos mo- -

, · · · ,, '. nopóÚos", e que a solu, ción está na ten · competencias para intervir e 
· · · .... ~nacionalización, ou sexa, galeguiza-pedíndolle á Xunta qll.e partmpe- · 

" ción deste sector, intla que decl,a-no capital da "Nova Fenosa . 

PARA LOIS DIEGUEZ: 
UN ESPELW DO QUE V ALE 
O ESTATUTO É DUNHA 

rou que nestes m0mentos pedir is-
to, sabian que era moito pedir, polo 
que "instaban que tanto a Xunta co
mo o Parlamento se pronunciasen 

AP ref eriuse á .precipitació"n e a que PSOE, e os descansos . "para facer 
·o tema lle veu dado, tanto ao Parla- feira", <liria algun, a petición de 
mento com.o a Xunci., continuando . Pardo Montero. · · 
a sua intervención, por ·unha parte, Así rnesmo arxentino e rexeitar o 
,quer~ndo quedar ben frente ªº ' emprego da forza, asi como apoiar 
electorado galego e por outra ten- plenamente a iniciatiya do Reí. 
tando_ tamén que a Gran Patronal · Os tr~s diputados 'do Bloque..PSG 
non se enfadase. Aí citou aos cos- votaron en contra porque ''.inda que 
tos sociais que podia levar consigo a estamos de acordo cos dous pontos 
fusión "cuxos trabal/adores hai que primeiros; mm así . co terceiro xa 
.defender, con fusión ou sen .eTa"; qye non ·apoiamos plenamente as 
para pasar logo a referirse ao peque- accións do Rei juan Carlos". 
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_Porse a falar a-gora da necrópole medieval da 41,nzada, ·da igrexa !'Ománica,de San.ta Maria de Dar-bo 
en Cangas~ do Castro da Peneda en Arcade ou do Chandebrito en Nigfán, significa falar de ,, 

desfeitas do património artístico , na província de ~óntevedra .. A .lista pódese ampliar, só. con ver .· 
os números de A NOSA TERRA: A Ponte e o Castro de San Lois ,en N9ia, o castro do Tegra . 

na Guara-; o casco vello de· Muros, os roubgs de ·cruceiros .•. e as! até non parar xamais,' . 
_ que hai matéria dabondo. ~ · 

Por iso, facer o traballo sobre a-província .de Pontevedra non' quer dicer que no resto da nación 
non pase absolutam.ente n~da . .Só é un exercíc,io· de resume sobre o tema. Máis adiante . 

- . quizais vaiamos coas outra~ províncias. ' 
Furtivos, resp.onsábeis que son irresponsábeis, butocrácia excesiva, ineficácia administrativa;· Yotos 

cos mundiais: falta de meios por part~ dos .investigadores e coidadores, son a1gunhas das notas 
-a ter en oonta para o n~so .estudo. E tamén, . como non, eses· caso·s. ilJados onde hai · 

xente interesada pola nosa cultura, :polo noso património: 
·, . ' . .. ~ 

Os 'dados que hoxe ,9fer'ece
mos só son referidos ao tempo 
que v·ai . desde o primeirq dé 

. xaneiro .'do 1981 até hoxe. De- ' 
liberad.amente esq uecemos 
-ou non empregamos- os' de' 
. anos anteriore's, \para non 'facer . 
«este trab~llo eiaustivo pero si 
sintomático. Desde a feira da 
Golada,' ou d-o castro de Corte-. 
gada en Silleda até as mesmas 
beiras do Atlántico rompente 

· na Lanzada, . o memoria\ de 
agravios, é longo. E nésta des
feita hai' moito~ responsábeis. 

. Uns coñecidos~_ outros von. 

FURTIVOS 

· Dentro da caste dos desco
ñecidos ent.ran os chamados 
"furtivos", xente que ale_ntad~ 
polos anúncios de certas revis
tizas mercan un "detector de 
metais" e se dedican á percura 
de tesouros ocultos. E que a 

' mesm~ propaganda recomén
dalles "Con viértase en arqueó
logo, busque tesoros ocultos, 
compre nuestro aparato por 
sólo 15. 000 ". 

Asi, algunhas bandas, ·. ou 
particulares, xa están organiza
das e se dedican a buscar'entre 
mámoas ou castros os posibeis 
rastros de metais, no que ben 
pode estar o cobizado ouro. 

Desta percura con detector 
hai '-confirmación testifical no 

' que· -i:-espeéta á necrópole da 
Lanzada e a posibilidade de 
que asi ocurrir a no castro da 
Pened~ en Arcade-Soutomaior. 

Con respecto ao castro -da 
·-Peneda é de subliñar que estes 
furtivos der,rubaron case total- ' 
mente un muro duns trinta 
metros de longo, que xa case é 
irreconstruíbel. Tamén se de
dicaron a facer uns curiosos 
buratos, duns trinta ou cuaren
ta centímetros de diámetros e 
dun metro de fondo, cómo se 
fosen na percura de algo con
creto, metais pro babelmente 
sinalados po~ un detector. 

Q uizais as zonas máis af ec
tadas son as turísticas, nas que 
cada bañista "investiga" pola 
sua conta algun xacimento co
ñecido para poder levar para a 
sua · casa restos de cerámica 
que sempre están moi decoda
tivos. Asi, os x·acimentos que 
están á peira das praias do Mo
rrazo ou do Salnés son fruta 
apetécfbel para os "caza-lem
branzas", coñecidos como son, 

·na sua maioria. · En. todos e en 
.. cada · un deles, as .marcas dos 
·arqueólogos afeizoados e dos 

" fm:tivos están.- presentes. Pouco 
~e pode ·f<l;cer contra eles, es
tando as leis. e as posibilidades 
como :están. . --: -

BURQCRACIA 

1· En príncípio, as . ~enú:r;icias, 
ca.ndo hai algun tipo d.~ des~ 
feita, tifíán que facela d~sde a 

· Delegación · de Cultura; ,q.ue 
so.n os que terian que andar 
vixiando xacimentos e· monu

." . mentas: para· .eV.itar os destro
. zos. A · práctica, na realidade; 
~ é Ó!Jtra e son sempre os profe-

sionais , dá investig. ac·; r . ion 
qu:~ ox1~a ou da conserva 

. pa nmomal os que teñen 
facer ou comezar todo 
que ~a Delegación de Cu 
se vaian enterando. E'n co 
to, na de Pontev~dra h. 
exceso · de persoal n ª . . ' a 

. maI_?r parte procedentes Q 
gamsmos f:ra:ñ.quistas su 
dos pola UCJ?_ na sua polí 
.que algures tman q·ue ir P 
Este exceso-·de pers'oal par 
da vale .e poucas veces· ¡ 
adia:Qte nada. Os casos san 
t~s do Campiño . de Santa 
na en Pontevedra ou da Ig 
de Dar bo en Cangas e 
desfig.uración total da ~br 
xinal, son unha mostra da 
i~eficácia xeral, por máis 
haxa algun funcionário P 
cupado nesa Delegación: 
Co~o norma xeral, 

exammar os problemas da 
trución do Património Ar 
co, hai que ver os pasos qu 
gue unha denúncfa calq 
por exemplo no áno 1981. 

Enterados os profesio 
do Museo Provincial dalg 

- desf e ita, evaluan dados e r 
ten o correspondente info 
á Delegación de Cultura d 
dad e do Lérez, que deberi 
a encargada de comezar a 
.núncias, cousa que non 
por un nihilismo de tra~ 
total. 

Deste organismo saen 
berian sair- as ordes de p 
'lización aos Axuntamentos 
de houbese problemas da 
que citamos, para que 
executen as accións oportu 

A realidade é que por p 
das Corporacións munici 
hai moi pouca colaborad 
aínda rnoitas veces son 
as culpábeis das desfe 
como no caso do Tegra. o 
Campiña de Santa Maria 
Pontevedra, sen esquecers 
Ribad urnia ou a Golada. 
logo non aparecen ordes 
paralización e as obras e 
n uan, esrnagando a hist 
cultural do povo galego, e 
da que se pbralicen con pa 
non se deteñen con accións 

1 

FALTA DE MEDIOS 

Por riba de todo isto es 
falta de rnédios materiais 
sofre o Museo de Ponteved 
mesmo os ~eus traballado 
Asi estes teñen, case e _ 
nor'ma que pagar os despl 
mento§ pola província da 
carteira. ,. 

Corno exemplo podia .v 
o xa citado dos detectore 
metals que empregan os 
tivos na §Ua percura de "te 
ros ocultos". Po is ben, 
aparatiño, cuxo précio par 
modelo normal é ·de 15· 
pesetas ou de 80 .. 000 para 
éspéctográfico, non ° te 
Museo · co ·necesário que 

' , t' e pon só· para ~ inves iga_ 
-senón nará.. ~vita¡r . qu~ s: 
os furtivos os ,pnmeiro 

- · tos 
, topar -e levar .os res 

po-da haber. 
1' 1.' 

.. 
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ISPICIAL LITBAS GALEGAS 
Na inmensldade 

" 
Ná inmensidade 
niatino na miña terra _ 
,e unha música de chuv'Ía e de laios .se escoita . 
mecéndose nunha nube de escuma milenaria. 
El~ é a miña teima impraCábel, 
sezora do meu ánimo; . · t 

. espello antigo de soedaaes, 
rebelándose contra unha vida de segredos. 
Vello chan de estrelas e de auga, 
feixe d?- inarmurios _sen feitizo_s, 
promesas dun fut_uro repousad_o, 
ti és aquelo que non se s~nte · nirz se mira, · 
porque estás dentro, moi adentro, 
4ueimando as enerxt'as e as azos 
dµns homes sinxelos, apagados, 
que vacilan nunha. cha-ira enloitada e fria .. 
Sí, Galicia na inmensidad e, 

. na inmensidade do mar e das pradeiras, . 
facéndose illa de ningures, ·· ~ 
arredándosé. dos voceiros da trdxed~a. 

. .,, Non podemos bicar unha_terra 
- 1 pero sí toca/a, 

e convertila nun pantasma,_ · 
nunha elexía inacabada, 
vagando pola.s rutas do invisíbel. . 

--·--·--- Berremos be~-Bu-to- a nosa .. estü--pe;_:-.~ · ··--- - - --
anque no~ tomen por ladróns ou po_r proscritos, · 
anque non nos entendan ren nin rios escoiten, 
pois só un berro afiado como a espada 
pódenos salvar da mansedume. 

MANUEL IGLESIAS NIMO. 

O JI Festival dtl Poesia_no 
Condado 

A raxeira comeza a alum~rnos. Xa, apesar de tÓdo, é posíbel. Ao 
carón dun vello amurallado, testemuña de m.il sofrimentos irmandiños, 
vai resoar con rexa 'voz a resistébcia dos seus herdeiros. . 

No belido outeiro, feito a, man por Deus sabe cántos escravos do 
omnímodo poder dos sempre poderosos, a brillante luz d~ esceas de 
imperecedeiro anceio de liberdade; os pintores galegos. Quizais algun 
devanceiro .celta tompa en· infindos anacos o éter por onde revo'a para 
observar esperanzado como o povo da invernia perenne tenta de soer
.guerse. Un artesán de escuros mestres moldea en barro unha estra,.ña 

Atrévese o hdme niáis aló do camiño ... 
- 1,; • . 1 : 

. ATREVESE O HOMEMAIS ALO DO CAMINO, 
~· inc~'J!lodo ain4a n.o sobresalto dun b~s .de feira, , : 
-e abandonase na mesta f ondura, · · . _" 
no mogor do_ hosco, 
pois aquí, na ,. inquedanza d_o vexetal, 
f oi nen o coas mans ate.igadas de graus de lus'. 
E entón soñouse gdande ._ . 
apurando na cova.os fumes do fento, · 
endebu:JCando a filia da sirea e Roldán cabaleiro, 
no seguro 'desorde de quen é dono de seu. 

HAI ES CADAS MAXICAS DE HEDRAS E SIL VE/RAS, • 
. · segredas imp~ciencias musicais, -

milenarios oliosªº axexo, 
·e atreveste máis aló do carr'!iro, -

' . 

1JUn preto pasadizo de ameneJro e alcácia, 
e vaste máis aló dos lindes e dos muros, 
no petr_uáal acougo dos castaños . 

· e xa estás a rubir, .,.. 
. e sigues os atal/os da lebre, 
e bebes nas prirneiras fontes. 
é vente;¡s, 
e verques. no. eo,ñecido 

· teu camiño máis longo. 

MANUEL RIVAS 

do libro "Apuremos os 

vasos até o fondo" 

/ 

/ 

! 

· A!IOIATEBU ll 

/ 

'/ 

I' 

. imaxe da liberdade. Catro seres con raras máquinas nas mans manexan 
xentes e paisaxes só topadas no curruncho máis escuro_ dos seus obxec
tivos. Plasman unha realidade fotográfica que di moito máis que itver- . 
dad e física, noñ hai tristura, nen.agarimo, nen s~udad~, hai a cruelda- . - · 
de, a agresión cotián, as 'tebras; son pas~xes dun medo .se·mpre senti~o-

/ / / 

e nunca visto. Os poetas xa cantan, xa choran, xa.berran. Xa freiµ9len-
tes lanzan seus misís de verba ferinte, de verba f~ri~a. Os novos, os no
veis, coa sua verdae atacan, defenden, avanzan, retroceden, borrachos 
de belicosidade incomprendida. Enchense as pedras inmorreiites de 
murallas desfeiUÍ:s cos sons das voces dunha masa · de voces que chaman 
coral, cantando folclore, rillando temores, ouvindo unhas palmas que 
brillan con chispas d~ callos, de callos de mangos, de sacliolas e fouces; 
tragando as bágoas qu~ a .xelada deixou. Para o ano que ven, nen viño 
nen-pan, nen augarden.te nen millo, queiman agora o derradeiro sorri-
so do tempo que deixa paso á fame. Xa non berrarán. Non. Noutro 
recuncho, soplando con folgos, -unha música a pasar, irmáJ!_s lusi_tanos 
traen penas no corpo que outras penas irniás non van afogar; un 'n~no 
detrás, _na boca unha cana, alleo i verdade, simula que toca, máis per- . ·· 
t9, un pouco máis perto da liherdade. Un altofalante anúncia unha no· 
va ca~ción. Xa chora Manoela, xa chora Begoña, xa berran os Fuxan, 
un anaco de pan para quen non ten ollos :ka que chorar; para quen non 
ten folgos xa para loitar. Aló no fondo, nunha parróquia pequena, un : 
vello, a gorra na ínan, lamenta choroso un .milagre que agrome a cepa 

. que un dia, un poeta, chamou l~berd~de. 
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MARIA _MARIÑO CAROU é o.primeiro 
poeta místico de _Galicia.r Unha místic~ sin 
dogma, actual, nosa; con todo n ~gomsmo . 
do 'home d'hoxé e todo o patetismo que · 
dá a inminencia da propia morte e ma1s 
cando ésta e prematura. . 

Unha súpeta vertixinosa asunción ó-cimo · 
'do pulo, levád~ tanto da pura forza interior: 
:como polo de~encadeame11to da Verba no 
Intre Qrfico. En fin unha nova forma pro 
Esprito da Memoria, cáseque s.empre da Na
tureza, sobre do vértic~ da Morte. ./ 
' MARIA MARIÑO, quizaves o poe~a que 
menos libros leeo, que cáseque non leeo li~ 
bros, parte sempre da cultura i a fala popu
lar i é, pola sua incontaminación libresca, a 
máis válida toma da alma galega. Nos seus 
poemas, concret~mente nos -de VERBA 
QUE COMENZA, non se comporta nunca 
como os popularistas. Ela está metida toda 
no pobo e fala por el e dendes d'el. Non fa
la dél nin procura porse popular. Nin curio
samente a S\!-a poesía é o que se di de temá
tica popular. Nin, supómo.nos, de acetación 
popular. 

Dinamiteira da Fala, preme, rompe com
ba, bate a sintaxis convencional, destriviali
zando a expresión, quizaves sabedora de 
que a verdadeira esencia do noso idioma é a 
libertade. Esa libertade dos grandes falantes 
nosos, que non implica esquezo do rigor 
profu ndo i a tradición viva .. De eí a fluencia 
do seu verbo, do seu verso, que Lle permite 
dar corno ninguén o caudal, movimento e 
troque interior, a subida ó pulo e volta ó 
chan. Esta mística da Ecdstencia, inda des
pois do arranque i a asunción máis sostida1 

sempre volta o chan. 
Poucos se deron conta entre nós de que 

MARIA MARIÑO era un poeta distinto . 
Poucos ven aparecer ó novo cando realmen
te aparece. Cando a pro vece, como de
cimos no Courel. Por eso a reivindicación 

A poetisa Maria Mariño, á que a Asocia
ción de Escritores en Língua Galega vaille 
dedicar unha homenaxe, naceu na vila de 
Noia o 8 de X uño do 1907, segundo o afir
man os libros parroquiais e o Rexistro Ci
vil desta cidade galega. Estabelecer a da.ta · 
esacta do seu naci.rpento é mo1 importante 
xa que, até agora, dicíase que tiza nascido 
no 25 de Xullo do 1918, e asi aparece na 
maioria do~ estudos feítos sobor dela e a 
sua poesía, estudos, por certo, non moi 
abondosos. Os seus país foron Xosé Maria 
Mariño País e Filomena Carou Lado, am
bos e dous naturais da bisbarra de Noia, 
scndo o ofício do seu pai o de zapateiro e 
dedicándose a nai ás labores próprias da ca
sa, sc n<lo tamén xastra. Maria tivo catro ir
máns · Emílio, que foi mecánico, Cándido, 
que foi carpinte iro, Chona (Asunción), que 
era ribeteadora e Concha, que moi cedo 
marchou para o País Basca co seu marido . 

Desde moi nova, Maria dedicouse a coser 
po las casas de confianza. Na sua f:imília 
tivo que soportar a afición do seu pai pola 
bebida; foi .esta unha situación que fixo so
frir moito a Maria, tendo en conta o seu ca
rácter sensíbel e a sofisticación do seu 
mundo espiritoal interior. Durante ccrto 
tempo pensouse. que o scu pai fora: fiscal, 
debido ao alcume de Maria "a fiscala" co 
que foi coñccida en Noia. Mais ~on foi asi. • 
Este · no me débesc ao feíto de que a a boa 
paterna de Maria sirveu na casa dun fiscal; 
de aí vc'n o apodo de "a :fiscala". . 

~ouco antes de,. ~~mez~r a guerra civil, a 
familia de Maria e cla mesma fornn para 

. x'unto un ha ti~ que traballaba ~orno coci
ñcira nas famosas Torres de Goyanes en 

· Boiro. Ncstc lugar existia un ha boa biblio
_re ca, e Maria interesouse por ela, _enrique
cc9do así a sua sciisibilidade e a sua forma-

. C·ión, que a ·levariari post
0

criormente até a 
poesia. De vez ·en cando .Maria éiesprazábase 

.- ao F'errol acompañando á sua tia, cos Go
yanes, qu·e. eran. militares: Ali coñeceu a un 
mozo de' .clase alta, pero dei;.xouno para evi" 
tar· que se enterará ·aa sua ~homilde cdndi--
c.ión. - , . - \:_ 

. ~e~o qe 

J?inamiteirli. · ,~jala · 
• # . hv' ¡k ~\ • 

Perde' eiquí a_ sua ~ai e sof;e unha depre
sión nervic:;a. Ramón Baltar, médico do 
Courel, amjgo ·de Marí~ e Roberto, recó
méndalles-a Escola de Parada, donde esta.: 
rían menos illadQ.s, dentro do i-llamefl.to 

, ~ que . po-;_.si su¡ron o Courel. 1 así foi como 
MARIA MARIÑO veo dar a miña aldea. 

·~ Debeo ser' po.J.o corentesete-corenteoito. 

' /l""-2. 

que agora fai a ASOCIACION DE ESCRI· · 
TORES EN LINGUA GALEGA da sua fi
gur~ e obra ten valentía de descobremento. 
Esta Asociación adícalle a autora de VER
BA QUE COMEZA -libro que sólo en Ga- · 
licia pode seguir inédito, correndo como 
correo en cop1is mecanograficas, · fotoco
pias, recitales e conversas de~de fai anos- a 
SEMANA DAS LETRAS GALEGAS, roen-

tras que a RE-AL ACADE~IA .l~a adica ó 
poeta Amad~ Carbalfo. l~te illtre tati sinala
do prá memoria e re.ivindicación de MA

. RIA MARIÑO ven a coincidir xustamenté 
· · -.. 1(:0 i 5 aniversario da sua 'm~rte; . 

A revolución ídiomática ·que nos trai 
MARIA .MARIÑO éAROU non sólo atañ:e, 
non sólo ' é válid~ pro uso dos 'poetas ·senon 
que ;,,rnrca _unba p·auta de' Úbertade pra to
dos os que_ prié_is'an un- vehi'culo ~de expre
sión cada vez máis flexible a qu? résponda 
á comp_lexi~adé do real. - - . , .,.. 
, -:NACE en Noi·a o ~5 de: Sangiago de ~ 

1918. l?asa toda .a infancia e adolescencia 
·en .Noia. E .lógo en 'santiago i a Coruñ~ 
donde se traslada sucesivamente p, familia. 
1 algua ternporad~ no- Ferro! cunha tía sua. 
.. No ~936 pillaa a Guerra Civil en Algorta 
(Vizcaia) -cunha irmá casada ailí. Vive_a e~ 
peren.cia do· chamado "cerco de Bilbao". 
Vei ~osar os p9rcos,. que lévan consigo 
as familias _. labregas vascas désplazadas pala 
guerra, por entre as balaustradas dos ele
gantes chalets de N eguri . . 

Rematada a Guerra Civil volve a Galicia. 
_Engonces · os seus .país viven en Boira, don-. 
de .conoce e contrai matri·monio con Ro-· 
berto Posse Carballido, compostelano que 
exerce eilí o Máxisterio . . · 

Trasláda.nse logo ó-·Pa_is VascÓ; ó A.ncho
ve. Teñen un fj!lo que perderr o Íp.es de na
cer. Do" Pais V~sco volta outra vez pra Gali~ 

-cia -a u-nha escala de Arzua. E de Arzua pra 
a Montaña lugue_sa, a Romeor . do Courel. 

No 1957 comenza a ·eséribir, primeiro en · 
castellano e logo en galega. l en 1963 can·
do i11da: réxÍa as· Eds. "CELTA" de Lugo o 
bond.adosó lib.re"-ro~editor · Francisco Este-

. ,ban · González publicou PALABRA NO 
TEMPO de MARIA MARIÑO . na COL~E,U
CI~N ~TES"OS CÚMES, qúe pra _eso crea
mos e que n<?n pasaría daquil N.0 l. 
' Nos anos que eu me fara a Madrid, pa~ 
sou a escríbir. novamente en castellano al- ' 
gúas prosa; e poemas. De;ra época sólo sei 
durf po~ina galega-de tidúo GALiqA, do 
que -sempre lerpbro iste verso qqe siptetiza 
o noso curso histór-ico' : 

Fonte~ ·on,Íe carreiriña 
_pra quedar m_ofo ~ pedra ... 

En febre.iro do sesenteseis cando · eu me 
viñen de Madrid, xa a ;leucemia fixera nela 
estragos demasiac:lo visiblés. O mes segt}inte . 
comenzoü de.· novo a esc;ribir en. galega. Era 
o -prímeiro dos 35 p9emas _de VERBA QUE 
COMENZA~ \Jn ano ·despois escri~ía o úl
timo tamén. polo marzo . . O 19 de maio 

- (1967) falecía en Parada .do Courel, <;>nde 
_chegara 20 anos antes~ . 

A Escola de Parada leva xa muito tempo 
pecháda i es~á coa cal denegrida e sin cris

. tales. 
Quizaves haxa afgunha inexatitude niste~ , 

·datos biográfic~s, m~i~ eu creo terllo oído 
así, e fal¡¡.mos hor.as diarias durante _anos e 
anos. 

UXIO NOVONEYRA. 

'· Maria Mariño, lleo ; ql.!e era ínuller moi sofrid~ e pasaba 
moi to tempo no seufogar. 

Maria Mariño · é autora dun único libro 
poético 1 qué se publicou no -~963 na colec
ción "Tesos cumes" (Edicións Celta, Lugo. a griln ·. descoñeciáa 

- -1963) baixo o título de " Palabra n~ tem
po", é:~n prólogo de. Otero Pedrayo, e que 
recolle poemas escritos por Maria entre , 
1958 e · 1963. Nos .derradeíros anos da sua 

rñontou unha ·pcquena escala o.u parvulá
rio,. coñe~eu ao que seria o seu marido, Ro
berto Pose C~rballido, que traballab.a -de 
mestre neste lugar. Rob_erto e Maria casa
ron o 31 dci ·Marzal do 19 39 na igrexa de 
·Lampón (Escarabotc). 'El tina 24 anos e era 
natural de ·santiago, . fillo de Vit-0riano e. 

. Amparo. Ela ~ontaba entón 32 anos. Foron 
testigos 'da ·boda Xosé CarballidÓ;' de .Vigo, 
e Alfonso Martíne;r, Carou, de-Lampón .. · ' 

Polo tanto, os seus anos de -Rena (¡: pri
meira mocedade decoúe~ na sua vila n_a
tal de N oia, trasladándose lago ao povo 
basc'o de Elá.ntxobe, on-de o scu home e:x:er-

, ceú de mestre de primeiro cnsino . . Desde o 
_P¡iís V:asco v.olt~u · de. novo ~ Galiza, e du
rante vinte· anos, · até a hora ·do ·seu pasa
mento, viveu nas terra~ de Parada do Cau
rel, ónde mantivo un'ha estreita relación co . 
poeta Uxio Novoneyra. Ma~ia voltou por 
uns breves días :i-Noia, a. vila que a veu -nas-
'cef e á que dntá._no~ seus -poemas. Pouco 
despoi~_ marre no Caurel, en').967, víiima 

da lcucémia. 

Segu~do as persoas que .tiveron relación 
con-. ela durante a sua mo cedade en :Noia, 
Maria era unh.a muller de graú. beleza física, ·· 
porte elegante e soflstica?o, e toda ela des- . 
prendia unha impresión de fe~mosa, distin- · 

· vida es€febiu unha lo.nga série -de poemas 
para un novo volume -que ia titular "Verba 
-que come~za". 

Díxose dela,. que foi unha poetisa místi~ 
· ' ca.: Isto é certo,. pero póaese engadir famén 

q~e se trata d.un misticismo sinxelo, limpo, 
-profundamente esencial e humano. Ós seus 
p'oemas reflexá~ unha grande' sensibilidade 
e aqnonia, unha fonda -tenrura, ·pero s~'n 

.cai~ xamais no sentímentalismo ou no verso 
f~cil. Canta, á nature~a, á paj saxe, as causas 
que lle arrodean, e_nos seiis versos refléxase 
a .sil.a peeuliar personalidade. En Maria Ma
riño confirmase o mitq da profundidade da · 
alm~ galega. "Anguria, Espranza, Mernor~a, 
Nostalxia, Arelanza, Silenceo : todó o mun-
do do esprito'·'. Despréndese da poesia de 
Maria-ünha sensación d.e rnistériq, de dúbi-
.da, . de temores oculto.s, de inaertid'ume, 

.. ción e armonfa. Era ·uñha muller emo\!va, 
espirit0al, que go~aoa coa contemplación 
da natureza e da paisaxe e coas causas sin- -
xelas. ·A sua·'innata- eleganci~ manifestábase 

· pe~o' expresándose ·de ~cito sinxelo e ao 
mesmo tempo profundo, natural., elegante, 
femoso, tenro. Se ~fónda:r:nos un pouco na 
leitura dos seus poemas,. chegaremos á reve
lación dunha intimidadc impresionante, 
dun mundo -interior rico e variado, dun des- ·P' 

vela.mento ~ senso tráxico do ·ser e do' tem
po. Os poe.mas decorren todos segundo un 

· non só o seu porte,·-no seu -vestir;·mcsrn0 . 
·no seu porte, no ·seu ~estir, mésfuo_ po ~u 
peinado, senón tamén .no seu falar, na s4a: 
relaé.:ión éos demais. Tiña un carácter reser- ·. 
vado, -"refinado·. e s_?.bia gardar sempre o 
e,_q~llíbrio; tiña ., ba¿t~Íltes . prexuíció,s -de ti~ 
po rn~rál. Non t:ivo ~ moitas amistades; isto 

- é raro porque a·s-persoas que nos falan dela 
Íémbranna cún afrdo' desmedido, chegan~ 
do a afirmar que · nela . todo era beleza e 

. poesía . Dise que. xa de p~·quena :escrebia, 
qu'e ás suas conversas eran armoniosas, 
sinxelas, poucó ·dadas á crítica e ·ao cciti- · 

ritmo antÍgo e x~ntíl. Pócfese dicer que·Ma
ria Mariño 'toi unha muller excepdonal e 
unha poetisa única na literatura galega, que 
be~ ~er~ce a ho_menaxe que se lle vai facer, 
e que, agardamas, servirá para que á figura, 
o nome e a obra ~e Maria ·Mariño ~arou , . 

.. -n·on se~a a dunha grande e misteriosa des-
co-ñecida. · . 

Nota : Agradecemos a colaboración de 
todas .aquelas personas que nos proporcio
naron dados ·sobre a persoa e a vida de Ma
ria,. Mariño . 
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DOMINGOS.PRETO ALONSO 

Em 1959 aparecia um artigo que apenas. tres anos despois 
ja era clássico em Sociolinguística. Alí definía se por prirfi.ei~ . 
ra vez com claridade· a nos;óm de diglóssia. E diglóssia era 
precisamente o título deste artigo cujo autor era Ferguson ... 

Para ·Ferguson a digtóssia .tiñha uro-sentido mÚi co·ncreto 
e definía-se com rela9om a u_mha situa9om muí concreta , · 
como indica o come90 do artigo : "Em muitas comunida·des 

· linguísticas , duas ou mais variedades da MESMA LINGUA 
(a énfase é minha) ·som usadas por algúns falan.tes baixo di
fe rentes condis;óns". Ou seja umha variedad e alta (A) ou 
formal (religióm , conferéncias, etc.) e umha variedade baixa 
(B) ou coloquia:i (em família, entre amigos, etc.). 

Os exemplos de diglóssia nos que Ferguson basea a sua 
análise tampouco deixan ·lugar a ningumha ambiguedade. 
Trata ·se do grego moderno com rela9om ao grego clássico, 
do sui<;o alemám com rela9óm ao alemám estandardizado, 
do árabe moderno com relas;óm ao árabe dássico, etc. Tu
dos estes exemplos caractei:izan-se porque : (a) oferecem 
duas variedades fundamentais; (b) as duas variedades fam 
parte de umha mesma língua; (c) a sittla<;Órn diglóssica rnan
tem-se estável. 

Embora o. trabalho de Ferguson ía dar lugar, senóm a fal
sas interpreta9óns, sim a interpreta9óns imprópias. Concre · 
tamenge em Galiza, em Euzkadi e nos Paises Cataláns inter
prerou· se a situa9om do galego, do euzkera e do catalám 
con rela9óm ao espanhol como exemplos de diglóssia quan
do aquí faltam as condi9oms principais da diglóssia país 
nem a~ variedades fam parte da mesma língua nem a varie
dade (B) se mantém estável. Para Ferguson, pois, nom exis
te umha diglóssia galego espanhola. 

Tampouco existe diglóssia propiamente dita na situa9óm 
mais corrente em que umha soa variedade fundamental es
tandardizada ocupa todo o terreo que non seja dialectal 
como pode ser o caso do espanhol com rela9óm ªº andaluz, 
ao leonés, etc. 

O contacto entre línguas, entre variedades de Úmha lín
gua ou entre dialect~s e línguas oferece-nos tres situa9óms 
fundamentalmente diferentes que definiremos assím : 1) 
Dialinguismo para definir a situa9om na que duas línguas di
f~rentes (X) e (Y) som usadas por umha comunidade lin
guísti ca com fun9óns diferentes, X cas fun9óns de-A e Y cas 
fun9óns de B, e na que X acaba por absorvere a Y. Exem
plós de dialinguismo som o galego-espanhol, o bretóm-fran
cés, o gaélico-inglés, ó frisóm-holan.dés, o basco-espanhol, 
etc., etc. 

2) Diglossia para definir a situas;óm na que duas variedades 
fu ndamenta.is -d, umha mesma língua som usadas com duas 
funs:óns diferentes, A e B. Esta situas;óm mq.nten-se relativa
mente cstávcl. 

3) Dialectismo para definir a situas;óm na que umha soa va
riedade fundamental e estandard izada é usada e aceitada 
quer corno representante prestigiosa de umha série de dia
lectos menores (dial. completo), quer como representante 
escrita de várias variedades fundamentáis fa.ladas (dial. par
cial) . O andaluz e o lcnés com rela9óm ao espanhol som 
exemplos de dialcctismo total e o flamengo e o holandés 
com relai;ó m ao neerlandés som exemplo,s de dialectismo 
parcial. 

Dest-as tres situa9óns, o Dialectismo e a Diglóssia som 
normais no ' sentido que ·norn som o resu.ltado da interven
s:óm de for9as alheasa umha familia Ünguística dada. Assí~ 
o dialinguismo galego-espanhol _implica a iptervens:óm do 
espanhol, língua alhea a familia galego portuguesa brasileira. 

A situ<l:_s:óm de diaiinguiSJ:EO na que se acha o galega :: é 
pois anormal · e como tal mui perigosa para o futuro da 
nossa língua - o dialinguismo é a0 mesmo· tempo um pro:: 
cesso que remata ca:.mprte da língua em posis:órh-desfavorá.
vel como no-lb amostra o bretóm .e o úisóm, etc. Por isso 
qualqu.er al.tGrnativa .realista_ que co.nsÍsta em sacar ao galego 
dest<1: situas:óm dialinguística será umha boa alternativa e 
qualg_uer alterrnativa que consist¡¡. a m:anter ao galego em si..,. 
t,ua9óqi dj~linguí stica será má,. . . _ . 

..... q ra," qualquer altcrnª'tiva r:ealist:i para sacar ao galego da 
sitmt<;Óm dÍalÜ)gUÍStÍca cOri.•SÍS.te· em SÍtua-lo com relas:Óm c): 

:; f~mília linguística_ i . que ""pei;:l~n<;~ : o galaieo . portugués me
..,1 d1eval, , o portugués -.e o brasíle.iro :: Consiste -numha palavra 

em re~ntegr~-hpo, si~ múnélo Úngfstico.-cult~ral · própio. 
.,· Podemos.~:.~uvi'dar-rj;los . entre varios métodos possíveis de 
-~~ ··reintegra~óm, podem0~ .duvidar~ós,, tamé~ .. entre as diferen.- .~ 

· tes _fórmulas possív~is {Cii.glóssia ;ga;:lego portuguesa brasilei-: -
ra o.u dialectismo galego .:ponúgtiés-b;asikiro, formas ·de 

• . ,1 

dialectismo) mas norn . ppdell)~s duvidarfJ?.os entre dialin
guismo galego-espanhol ou· 'ieintegra~óm:- porque é umha 
. questióm de marte ou ae vida,. para a, no~sa língua como te-
remos Ü'ca:sióm de demosira~ nóutro artig'6: ·~· . 

r • , 

'Qed~~mos p_ois ""como ;.. alternatÍva realist~ eséolhermos 
entre áfó~mul~_de diglóssia ou do qialectismo,,. ou seja enúe 
a reintegras;óm numha sitaa9óm de diglóssia ~g<!.lego portu- _ 
gusa-b,rasileiia ou a reintegra~óm nuríÍha situa~óm de 'dialeé- -· · 
tismó galego-portugués-brasi~eirn. V ,. • --. 

De~tas duas alternativas, a diglóssia é a menos apta neste 
caso concreto porque a diferen~a eñtre o gal.ego e o portu
gués é mínimá comparado cos tipos mais frequem:es .de élí
glóssia cujas diferen9as entre as duas-variedades fundamen
•táis som relativamente- muí marcadas sintáctica, léxica, tnor
fológic_a e fonológicamente, e ·porque o galego actual, con~ 
tráriamente as variedades baixas <la diglóssia, goza ·de um 
prestígio lite;:ário suficiente como para nóm convertir-se 
numha simple variedade baixa, 

cas no.ssas própias aporta<;Óns. E tratase de aprendermos o 
portugués atra,vés do galega e viceversa. 
. .Dispor , de um instrumento gráfico-linguJsti-co comum 

"'nom""implica o .abandono das .diferentes variedades funcla
mentáis da fala como tampouco 9 implicou para o fla~engo , 

e o holandés . que conti~uam a falaren-se- cada umha c_o seu 
própio sistema fonológico que som mais ou menos tam dife- ·' 
i:entes como pode s~o do galega e o do portugués ·-comó 
detaÍhe curioso podemos anotar a presen9a da geada no ga- . · 
lego e holandés face a ausencia do mesmo fenómen.Ó no . 
portugués e flamengo. Tampouco implica a submissóm a 
u~ha das variedades como -é o caso na diglóssia senóm a 
convivencia em situas:óm de igualdade de todas ~s varieda
des fundamentái~ •. a galega, a portuguesa, a brasileira e a lu-
so-africana. '· -

Cumpre agora dizer algumhas-palavras sobre o método a 
seguir na reintegras:óm. Naturalmente aquí tamém podem 

. snrgir divergéncias sobré a opoftunid.ade: a aceita9óm, o 
ritmo, as etapas, as fronteiras, _a pedagogía, etc. mas nom 

O dialectismo éompleto tam~duco nos convém' porqu~ o " podemo!; esquec.er 0 verdadeiro slgnifica.qo da palavra rein-
galego nom é umhir simple Vllrtante dialectal senom lJ.mh~ tegr~~óm que é nem mais nem menos revolu~om e umha re-
das principais variedades dialectais· que compóm a farnilía volu9óín n·om se· f¡ii sem choques;. sem cambios brusco.s., sem 
g~lego-portuguesa-brasileira. "' impressons -fortes, sem perturbas;óns, sém móléstias. E a 

Finalmente o dialectismo parcial ou dialectismo' escrito . reir¡.tegras:6m é tuda issÓ : a desintegra¡;óm do dialingúismo 
é o que milhor parece corresponder a situas;óm <;lo gá.lego. galego-espahhol ou o eµterro de cinco -séculas da -nossa his-
com rela:s:óm ao portugués e ao brasileiro"porque as tres va- tória sociolinguística seguida da reincoiporañ6m progressi-
riedades fundamentais podem ser representadas por meio de va ao nos~o própio mµndo linguistico-cultutal. E pecaria-
um sistema gráfico bisico e corµÚm sem que ningumhá des-·· mos de optimismó se d.facerarnos que este processo vai ser 
tas variedades perda a sua autonomía oral. Mais conc:(eta- rápido. Mas tampoueo se trata. de que seja muí rápido se- , 
mente dialectismo parcial galegó:'portugués brasileiro impli- nom de que se pQnha en m~rcha quanto antes e para issó os · 
cará a existéncia· de umha soa· variedad e· fundamental escri- ·' reintegraciqnistas tel)1os ·que comes:ar ja a producir textos 
ta que nom tem porq~é ser monolítica ao mesmo tempo- reintegrados definitivos que pódian . servir de modelo. Isso 
que tres variedades de fala: a galega;a. portuguesa e a brasi-, · de enterrar hoje x, manhán 0 ñ e pass~do 0 zz só pode criar 
leira, etc., cada umha ocupándo o e~pácio geográfico que- confusóm e de cOFifuSóm ja a.ndamos bei:n. Ja estamos can-
lhe correspondé. , - sados ~e variáveis, de variantes, ·de novidades e agora aspira-

Esta é precisamente a situa~óm na que . se topam actual- rno~ as· constantes, as permanentes, as duráveis. Cada ñovo 
mente o flamengo e o holandés. E digo actualmente perque: ·e~em-qu-e--sei;..-um-rnodelo mais ou menos definitivo e 
esta situa¡;óm nom sempre f<?i assím pois c~mo Q gah~go, e ternos .que podermo~ dispor de moitos modelos em todos os 
por -circunstancias mui semelhantes, o flamengo ficou arre- campos para que a mensagem reÍntegracionista pódia' passar. 
d~do por uro certo tempo da sua família-lingu{stica a causa - Mas -este semente é um _aspectg, importante por certo, .do 
do colonialismq espanhol. Mas ·a par~lelismo entre a histó- . rein_tegracionismo; o aspeito s~ciolinguístico. ·E o ·primeiro 
ria destas __ duas-lirÍgua,s nom para aquí. Assí~ 9. !Ilesmo que · passo cia re.integras:óin. Outro aspeito impórtante tar;n~m é o 
o portugués mpderno se reclama de ufnha t;atii~óm literá- '· político"'1ihguístico. Expliquemo-nos·: des'pois do primeiro 
ria e linguística cujo foco de irradiá9óm foi Galiza," o neer- ~ passo o galego dé-i:iou ·de ser µn ko iné , umha Hngúa fran·ca, 
landés reclama-se de umha tr~dis:óin linguíst1ca e lite,rárra:,, ~ ou un criolo galego-esparrhol para convertir-se na língúa ga~ _ 
cújo foco de 4"radia9óm foi Flandres. E o mesmo que a ·tra-. lego-portuguesa que goza cle umha. tradi9óm gloriosa, de un 
di<;Óm linguística e lirnrária galega se refugiou e se- conti-~: pr~sente literário -prestigi·o~_? .sq~-e dis.póm de trabalhos cien-
nuou em Portuga~ dende que Galiz:a foi som~tiea ao jug~:---- tífi~os em todos o~. cámpos,. qu~ aispórñ de livroS' de textos 
colonial, a tradÍ<;Óm linguÍstica e literária flamenga refu- (/ rhanuáis pa"ra tudos ÓS ' nivéis dp en·sÍnO, em fim que é O 
gio-se e continuo-se em Holanda. Assím afastados. d<L)tra ins~rumento de comunica9óm de milbó~_e meio. de per~0as. 
própia trad i9óm, o galego - e o flamengo - convettiron~se - · - O ql,le -cumpre pois agora é. que~ nos reconhe<;a o direito, 
ajinha num koiné . Mas a comparas:óm para aquí p_ois o fla- que deveria ter tuda poyo, de usar livrémtnte a nossa própia 
mengo, umha vez liberado do jugq .colonial espª-nb.,ole _des~ língua ª~_tudos os 'nivéis .-da com1:1nica9~m :formal (e.nsino , . 
pois de umha longa e penosa caminhata em solitári.o, nom administra·9óm; religióm, etc.) e c~loquial. Que se nos reco-. 
duvidou em tornar. ªº- rego primitivo passa~do asiim d.e nlie9a o mesmo lifireito . que tem os flamengos e os .sui9os 
koiné a ·ser de n~)VO umha. das .duas V?-rianteS princip"3.ÍS qu~ a.leJ1~áns cuja integra<;Órri linguÍstico-cuJtural nom coincide 
compóm o neerlandés. A parúr desse momento nom só ca.integ~a9órn política. Assím -os flamengos a.pesar.· de . esta-
cessou a 'ameas;a de morte a q~~ o finha s9metido o franc@s, rem integrados políticamente no Estado belg'.1, estám ínte-
língua ca que vive en contacto geográfico e políticó, senóm grados lingu{sticaniente no neerlandes q~e € ao mesmo tem-
que além disso pudo recuperar o terreo per9ido. Esper.emos . ·PO a' língua oficial holandesa. o meSII)O se pode. dizer dos 

· pois que o galego siga tamén aquí ó exemplo dC?_fla,mengo.. suis:os alerriáns con r.elas:6m áo Estado· suis:o e_ao rriundo lin-
Naturalmente o primeiro passo da integras;óm no -dialec- .guístico-cultural alemán. E- os galegas pedimos outro tanto , 

tismo· parcial gal ego portugués .c.onsiste na aeors:?m da-gra- .que se nos permita reintegrármos. linguístjcamente .no nosso - ·_ 
·fía común que represente a nossa ·tradis;óm e, a sua continui- própio mundo galega-portugués a pesar de fi_caqnos integra-
d ad e e essa grafia común é, por vía de regra ,' a do portugués , dgs políticamente no Estado espailhol. 
actual. Consiste tamém, em escolher as varianrns galegas_ co:; ,, Ja no:rri nos deixemos enganar" mais pÓr .falsa.s aparencias, 
mbJ.ns ~as. v:ariante.S port~guesas OU , ~n :tudo '=~SO as mais Se:- ·. ~ pÓr !aJsas teorías_ e por· falsas pa,lavr.ás como . pode ser a de 
melha~te s. consiste em. firo · em substitu~ ps~.espanholismó~ · b.ilinguismo e rixemo-nos simplesmente em . eX:emplos con
actuais por_ gal.egui~~os .. . _poituguesis~~s-~?tt;:erasile,iiismps~:. - s~eto,s · ;Q,ue a história sociolinguís~~~i nos ofe.rece : ¿ suis:o 
Ou seja por formas, palavras oú expres·sóns qüe pertence.rn · ' -.alemán, ,Q flamengo e o bretóm ou:cfescocés; ponharnos por 

~- io: l}OSSO muntlb -li:nguísticb .próprio, .Consi.ste .mun);ia 'pala- . · .. ~a;o, Esfes exemplos som bem rep-res_t;p.tativ.os ,dé-tres situa-
' vra en ser~o~ .fiéis a nossa .rropia trad¡i~s:ó'm;~; pr<:lft!rJP€lS ' ... ~o~inS; _ l'e~eladoras ao mes!ho'}eÍ)lpo~ifotÜ:ro ·que aguarda 
o própio ao alhe_o~ Mas_nom .~onsiste eoriió :jÍnÚitospehsain . ao~ gaiego segundo a solus;óm qu.e adoptem9s ag«;>ra. E c!igo 
~m abandonarmos aquelas formas, palav,r.a{ óu ·e~pr.ess6n.s. agora porque o temp0 aprérne p9is o- galego ja· come9Óu a 
que nos soÍn própias 'e . que sempre farain 'q'tle o galego- se s:egunda fase tí'pica de:~ tudo processó .· cie dialinguismo que 
distinga do portugués como o portugués se destingue do· co!l~iste ~ f!,a .~ua extin9om apressurad,a, (líñguas ·como o bre-
brá.sileiro. Nom se trata disso ·'- como no-lo:·amostr.a, :cmais . tóm, o fiisf>m ,' etc. perderom mai~,¿t cinquer¡.ta pór cento 
umha -Vez, o flamengo que c0m ter f usionado :a esérira co· d.o.s s.eusJ alantes.en menó s. de meio. s~culo ). 
holandés, os textos neerlandese~ ese.ritos a ambos lados da . Jt ·sei que algúns anda~ a dizer por aí qye a rein,tegra9óm 
raia distinguem-se · a primeira ·alh'ada por certas ·palavras:ex-· . é -umha entrega a. Portugal e ao portugués ·mas. essas persoas 

_ pressóns, etc. Trata-se de es<,;rever um galego que sirva de . · / _f am-me pensar naquele prisioneiro que despois de cumprir 
instrume~to de comunicas;óm em t-udo_ ó ·mundo galego- os trinta anos de prisóm a que fora condenado, nom queria 
h1so-brasileiro e luso-africano. Ti:ata-se de enriquei::er ' ao deixar ·a cadeia . e tornar a sua cas3: porqu.e, segundo ~le, 
mesmo tempo ~ste instrumento .común de eomunicas:óm tinha medb a _perqer1 a liberdade. 
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""' .G"alicia aínda odia · a sua propia línguq, 
ALFONSO PEXEGUEIRO 

O día das letra<S galegas é o reeurs; da incapacidade du
. nha linguaxe pra -con.cie~ci.ar a un pobo históricamente 
l!eorríplexado e - que, inconscientemente, desprecia todo 
aquelo que pro~uee. E o recurso da "legalidade'1 do ¡rocler 

' pra que a mentira ·e a represión señan roáis disimulad.as, e, 
na Europa democrática, todo teña un "tic" de "libertade", 
ou de "libertades", cando a verdadeira libertade empeza . 
por descodificar os sistemas de control psicolóxico, acabar 
coas .desigualdades económicas e culturais, e recuperar a 

, nosa historia,sa nosa linguaxe e a nosa identidade como po
bo libre e dono dos seus recursos, do seu destino e da súa 
creación. O demáis é ir remendando a memoria pra que oS" 
que demonaron cando tiñan trinta anos, nos sigan domina_n
do agora que tejí.en cincoenta, e con eles os se.us herdeiros 
en materia de asoballamento e colonización, verbas que an
que xa non se queiran oir, hai que empregalas. --

Quizáis fose mellar meter todas as pafabras nun saco de 
plástico e botalas ao mar: Qúiz~is porque as -palabras foron 
e xa nO'fl son. Foron cando eu fun. Agora só existe a dolor 
que deixaron as palabras que nun tempo me deron iden.tida
de. Eu dinlle identidade as palabras. Espacio. Agora eu son 
"eles"". Eles -ocuparon a lingua~e e torturaron as pa~abras. 
As palabras non son sen min. Pero eu estou preso. E "eles" 
non de ixan que fale. Estame proibido falar. "Eles" teñen 
unha lista de palabras -que son as miñas palabras-, que me 
ofr~cen e que _debo usar asegún as súas f ótmulas. Haí' pala
bras que 11on debes pronunciar nunca. Esas palabras pode-

·< 

ríarí - ~·cahar coa túa., representación. Poderían" acabar cos 
·- teus dedos e cos teus silencios. Esa lingúaxe da que 1).1.C falas 

non -existe. Existe o que eles queiran, que exista. O demáis 
é loucura. E loucura, é palabra clandestina. Pero eu volto a 
antes e conecto co teu tempo de "existencia". 

Galicia aínda odia a súa propia lín~a. (Titulares dunha 
entrevista ·publicada no "diario" A VUI de Barcelona). 

A nosa despersonalización e tan grande ql1e pensamos -
que só somos nos demáis. No que os demáis qudran que se
xamos. No seu recoñecimento. No seu aparentado sorriso. 
Naquel recunch-o onde "eles" teñen a ben tern~s : iNa mise-

# ria! Estarpos collidos na trampa máis sutil e máis vergonzosa 
da histo.ria. Tres mil anos de historia é o que me fai pensar 
(ou sentir) que o tempo non existe .. Todos están escondi
dos, pero todos estamos presas. Cando díspomo~ da televi-

, són,· ou le~mos un "caricaturésco" libro, ou mercamos o 
novo capítulo <lesa novela que por series nos dedicamos nós 
mesmos (baixo control): ".O Periódico": Esa grande novela 
colectiva, sempre incompleta; e onde cada quen ten o seu 
compartimento de compensación personal: esquelas, "lite
·ratura", política, sucesos, recetas, .deportes, se. tivésemos ca
pacidade de obseryar a cantidade de palabras contaminantes 
que hai, de tal xeito que houbese posibilidade de facer un . 
análisis clínico, ~como o . hai pra analizar outros produtos 
"adulterados", quedaríamos verdadeiramente solprendidos. 
A castración social e individual que SYpÓn a morte da sensi
bilidade e o comercio da ilusión, asín como o envenenamen
.to ideolóxico e subcultura! a que estamos sometidos, é tan 
grave, que só un~a desintoxica.ción ou cura de saude moi 

Unha suxeréncia / 

( 

fonda podería eliminar os elementos tóxicos q~e están de-
positados no noso inconsciente e nos nasos xestos e "facer 
social'.'. "U ns ~ poucos exc~ntricos pod~n propagar males 
_maiores que unha epidemia ou unha plaga universal", di 

' ~ound. E, nas máis das veces, males irreversibles. Determi
ñantes para todo 6 discurso da ~osa historia. Males que se 
propagan ao través dos mesmos esquemas que a nós nos dr 
formaron e qu't siguen vixentes nas escalas e centros de 
"educación", para os nasos Hilos é asín .sucesivamente .. 

Un pobo que non deman~a unha vida cultural sana, que 
odia a súa língua; un pobo que só s·e ve no espello do poder; 
un pob'o que ten vergónza de si mesrrio, é un pobo morto, é 
un pobo enfermo. Galicia é un pobo enfermo, porque o ni
vel de intoxicación é a-lto. Tendo por cómplices tanto aos 
de a:fora como aos de adentro. Pero non somos un pobo 
morto. Se sufro é porque te~o capacidade sensible de vivir. 
E, se o que sinto é dolor, é porque algo en min fou ocupa
do, violado, mancado, humillado. Algo en mio sufre porque 
non vive. O idioma sufre porque non vive, e resí ntese en to
dós os meios de expresión. Se de todos os días do ano, só 
adicamos un, ou dous á contemplación pasiva "turística" 
do noso idioma e da nosa cultura, sen carácter revoluciona-

. rio, podemos decir que somos un pobo sen vitalidade, e un 
pobo sen vitalidade é·un pobo tollcito sempre disposto para 
as ladillas, para os vermes e para toda clase de enemigos. 

Quizáis teña razón Pollock cando di' que as artes non co
ñecen fronteiras e que a súa linguaxe é universal. Pero a uni
versalidade real pasa pola libertade social e cultural de todos 
os pobos, de todas as comunidades e de todos os países. 

• 

na celebración do Dia das Letras Galegas 
XOSE MANUEL MARTINEZ OCA idea -delirante, cq_n certeza- de pen-sar que cos seus escri

tos pode o autor -axudar á consecución dunha humanidade 
Hai xa algun tempo saíu .pos periódicas o resultado dun mellar e roáis .;x:usta. " 

i_nquérito segundo o ·'cal, se a memória non me falla, un de· Unha vez publica9a a obra, aínda que esta posibilidade 
cada seis españois non merca nengun libro ao longo da sua chegue a rondar o · campo da .roáis fantástica fieión, ~antos 
vida. A nivel de Galiza, por razóns óbvias, supoño que ª .- dos seus propósitos consegue o autor? Irnos ser magnáni-
porcentaxe será bastante maior. E se falamos de libros en mos e súpoñet que haberá algui;i. que chegue a acadar todo 
galego daquela moito temo que-a cifra resulte abermellante.. iso que queda ditQ. Pero, ii::ántos dos seus propósitos con-

A pregunta que agora parecía lóxica é: ¿p0r qué a xente segue o autor? Irnos ser magnánimos e supoñer que haberá 
non merca-nen le libros? . algun ,que chegue -a acaéiar todo iso que ·queda <lito. Pero, 

Pero a min ocúrreseme outra: ¿por qué, visto 0 .panora-. ci::ántos dos que empezaron por se séntar <liante dunha fo-
rna, . os escritores . se empeñan en seguer escrebindo libros? lla de papel e escr:eber nela aquilo que p;ecisaban botar fóra 
Vexamos: ¿por qué? . _ de si, son os que chegan a. alg-un _dos obxectivos sinafados 

Non teño agora ineiQs nefi temp~ para f~cer urt inq!Jérit°: · despois do -que cito co·mo inicial? 
.· aínda que sexa de urxéhCia e polo tanto -a opinión que vou Neste ·caso, mell_or -que de porcentaxe·s, compriria falar de 

dat admito que s~J_Ca _reba~ipa, refugada_;'-rexei~a:g..a _e ~o"doS-0-s · _"porm_ilaxes", se se me permite a palabra, e aínda non sei se 
demais "re" que a calquera se lle poidan ocuirír, por non 111e quedaria curto. . 
ser Jlláis que unha opinión estrita e humildemente persoal. ¿Qué sucede log9? Sucederá -contéstame- que as repre-

Penso eu - e xa sei que pensar é de burros- que todo s.ións que 'nUn princípio se vataban de ceibar, vanse ver 
aquel que empeza a escreber faino en princíp_io pola neeesi- multiplicadas tan axiña como empecen· a cair enriba do pro-
dade de liberar unha reste de sentimengos, frustraci6ns, be · escrebidor todas as frustraCións que · produce a falta de 

, ·comp:lexos e toda a pesca freudiana que lle colga, polo meio ' ganancia, a falta : de fama, a falta de comprensión, a falta de 
ináis asequíbel ás suas posibilid'ades. edicións, a falta de etcétera, etc., etc. · 
; Poñerse <liante do papel e verter i1el palabras e palabras En conseeuéncia, rec_oinendaria que se proibise absoluta-
ven ser algo asi como o sucedáneo no confesonário católico. · mente a .publicación de toda caste d'e libros e que o úni.co 

Todo isto, pontualizo; somente en princípio. .que permitisen facer fose escrebilos, para de~te xeito evitar 
Logo desta inicial motivación empezan a nacer insensibel- a reste de · frustracións xa enumeradas (Véxase párrafo ante-

.mente outras e outras e outras: a arela de autoafirmación, o rior). · ' 

:~e~exo d~ notoriedade, a á~sia ~ g~~ia, a ,r¡~e,;!¡~~~e_ dl}e.ft<> _ . . ~f-~ro JIºt por i§~ ·yaj~- p~p.sar que12 m~ Jefla ~<:;gufdo astra 
;vie1ro ... (N este caso non c01do que e-tttrefl: o~ @s~t1tores ga:le- , ·aqu1 na m~?- expos1c19n " qu<e eu pretenda abogar po~a su-, 
'gos, porque s~óq. iri~I\%~ e~ ca ep as, ~s p,:~~j~s) f E_~ ao f_l~ a p~e~!ól! dun ~eter;ni~ado_ dia. ded~cado á pe-lebracióÓ das Le- _ 

• Jo.'! 1 ... :· ... t'"• l 
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tras Galegas. A min góstanme moito todas estas conmcmo
racións a data fixa, con festa programada, que tanto aledan 
a monotonia do viver cotián. 

Que haxa Día das Letras, pois. E das palabras. E dos pá
rrafos . . Pero que o que se faga nese Dia, en vez d e fomentar 
a in1;linación ao consumo de libros, sq:a convidar a todos os 
celebrantes a escrebiren polo menes unha páxina liberadora; 
coa condición ineludíbel, isa si, de non lla ensinar a nin
guén, de rachala antes de pasadas vintecatro horas. 

Ben sei que de prosperar esta proposta haberia algunha 
xente que saíse perxudicada; entre ela, por exemplo, os ho
nes~os membros do grémio de librciros e similares . E como 
non está no meu ánimo a id~a de pcrxudicar a ninguén e 
menos a estes respetábeis señores, proporia que as lib rarias 
seguisen normalmente co seu negócio de venda de lib ros . Li
bros ben encadernados, de luxo a poder ser, para que lu zan 
nas bibliotecas de todos aqueles que padecen semellante de
bilidade; pero que estes libros,spor dentro da sua encaderna-
ción, non teñan roáis q~e páxinas en branco. , 

No peor .dos casos, para un noventa por cento dos com
pradores seguirían a prestar a mesma utilidade que actual
mente prestan os outros, os e~critos. E o dez por ccnto res
tante que se amole, que para iso é minoría.· 

cHai alguén que se anime a apoiar esta idea na celebra
ción do Diadas Letras? Interesados, escrebídcme. 

P.D.- Ben sei que en correcta aplicació_n da miña propos
ta debería rachar este artí.culo ante;s de que tr.anscurrisen un ... 
dia e unha noite; pero a verdade; é .q.ue,randp esc?,s@ .de_. e:ar~GS ~ 
e . aÍ-nda son tan .optimista que agardo que .me paguen .algo 
pola sua publicación. 

_} ' .,J' _.t 
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a represom_ lingülstica · 
o sangue do meu espirito é a minha 
língua, e a minha pátria ali donde 
ressoa. M. de Unamuno 

No "I Encontro Nacic;rnal da 
Língua" celebrado em Santiago 
de Compostela sobre da norma
lizac;om lingüística (ainda que o 
titulo oficial seria "A situac;orn 
lingüística) na Galiza, analiza
rom~se os dous projectos de pro-
11osta de lei que apresentarorn ·ao 
Parlamentó Galega a coaliga~om 
nacionalista Bloque-Partido So
cialista Galego e o grupo polí ti
co Esquerda Galega. 

Os projectos proponhem a 
normalizac;om lingüística do ga
lega como idioma próprio da na
\'.ºm galega e sinalam os passos a 
dar nesse processo recuperador 
do status social e político do ga
lega. 

Na minha opm1om, ademais 
de por outros defei.tos que sina
lei no "Encontro" e que som 
portanto conhecidos, ambos pro
jectos de proposta de lei som in
suficientes e/ou tenhem contra
di~ois importantes; so parece 
oponuno, neste momento, citar 
que se b~m a proposta de lei do 
Bloque-Partido Socialista Galego 
planteja a normalizac;om tendo 
en conta o presuposto esencial 
de que na 0-aliza deve caminhar
se para o monolingüísrno galego, 
respeitando o direito dos que fa
lem castelhano, nom menciona 
porém um aspeito tam sustancial 
como o da normativa. 

O outro grupo · político que 
presentou tamem umha proposta 
de lei, com urnha interésante 
"Exposis:om de Motivos", men
tras que sí alude a umha norma
tiva do galega, concorde com a 
área lingüistico-cllltural a que 
pertence o nosso idipma nacio
nal -.luso-brasileira-africa.na de 
expressom portuguesa-, ' man
tero porém diferencias susta!1- -
ciais para: com respeito ao mono
lingüísmo galego que. os naciona
listas do Bloque-Partido Socialis
ta Galego preconic;am na sua• 
propom¡ .. O projecto de Esquer
da Galega. reitera permanente
mente a protecs:om do castelha
no, paralela ao do gal~go, como 
se for aque'le idioma o que esti
v~sse agredido na actualidade em 
territ:óri? galega. Obviamente 
pode. ser umha questom táctica, 
mas nom é congruente com a 
"Exposic;om de Motivos" que 
presenta este grupo. político. 

O gue e\?idendam afub~s pro- · 
postas de ·lei. de non:naliza~om é 
ql!le' o, tema resulta na ' actual co-, 
juRttÍra_ de interes poli!ico e que 
tanto ·o. tema da normalizas:om, 

"" . . 

.- quanto o da normativiza~om do 
idioma . galego, ,como umha par
te desse processo de normaliza
c;om, rtom podem ser adiados 
por muito tempo nem por parti
dos, sindicatos, asociac;ois e gru
pos culturais existentes na socie
dade galegá, que se encontram 
dentro da área de influencia do 
nacionalismo. 

O tema saiu já á rua com 
umha interpelac;om do deputado 
nacionalista Claudio López Ga
rrido do Partido Socialista Gale
go e com os pasquins da entida
de ecologista ADEGA, convo
cando a marcha em defensa das 
"Gándaras de Budinho" do con
cellio de Porrinho, ademais d~ 
com os do "I Encentro Nacional 
da Lingua", convocado pola 
ASPG. 

Professores, escr:_itores e perso
nalid?-des ligadas ao mundo da 
cultura galega tenhem denuncia
do reiteradamente a repressom 
lingüística existente no pais, 
nom so por falar, escrever e en
sinar em galega, senom m.esmo 
por faze-lo utilizando a n_orrnati
va etimologice e reintegradora 
do nosso idioma nacional. Tex
tos de ensino nom forom apro
vados pq_r tal- motivo -ao ser 
proclives a esta normativa pró
pria do galega-, meios de éomu
nicac;om tenhem alt'erado siste
maticarnente o uso desta escrita 
como se de algo espúreo se trata
se; escritores olharom como se 
lhes vedava a publicac;om das 
suas obras em editoriais ao nom 
se submeter a umha normativa, 
considerada por muitos espanho
lizante e foneticista, .que se con
side~a representada polo ILG. 

Entidades corno a AGAL tem 
publicado notas de nunzias sobre 
estes temas na imprensa,s com 
certa regularidade; outras, como 
a ASPG, tenhem dificuldades pa
,ra dar os . passos para o uso de 
urhha escrita coerente corn a eti
mología e evolus:orn histórica do 
gal ego~ 

Mesmo os partidos políticos 
nacionalistas tenhen conflitos in- · 
·ternos em rdac;om com o tema-· 
da normativizac;on;i, corno urnha 
parte essencial que ela é da nor'" 
malizas:om-social e lingüística 9o 
gakgo, Jentro da sua área cultu
ral específica. 

Evidentemente existem graves 
implicas:ois políticas na_s ops:ois 
actualmente. defendidas polos 
chamados "ü¡olá'cionista.s'~ -acu
sados rnuitas vezes de éspanholis
mo:._ e polos chamados reinte-

, gracionista's"' -acusades ID!!Ítas 

- vezes de nacionalistas radicais-, 
na medida em que o idioma gale
go alcance umha posic;om ou ou-
. tra, submetido as normas 'docas
telhano que é a lingua de "con
tacto''. que tem agredido mais ªº 
galego, ou is normas co.muns do 

. mesmo sistema lingüístico' . o ga:
'lego-portugue~. 

-Penso que haveria que centrar 
o tema ai, no uso já de. NOR
MAS COMUNS AO GALEGO ,K 
AO PORTUGUES, que por su
posto nom supom nern a ºportu
guesizac;om do galego" nem a 
"galeguizac;om _ do portugues", 
senom manter o equilibrio jus~o 
que faga que o galego recupere o 
seu status _soci~l e lingüístico. 

Qualquer relac;om entre as duas 
falas do ·mesmo sistema nunca 
pode levar ao imperialismo, a di
glossia ou i coloI].izac;om, por 
·quanto ¡¡.s ponlas de um_ha- mes-
ma árvore se apoiam e sustentam 
dum mesmo tronco coínun, con
viVind o armo niesam en te. 

No caso do espa~hol, ja sabe
mos o resultado : acultura~om, 
colonizac;om espanhola, conta- . 
minac;orn lingüística ·e ideolóxi
ca, diglossia, complexo de inf e
rioridade, fracaso escola~, etc. 

E tamem bem evidente que na 
actual . cojuntura, quando so se " 
dam aulas em galego e de galego 
de umha rnaneira · intima, com 
um predominio -asobalhante do 
espanhol, havera que estudar os 
passos a dar, segundo o meio em 
que se actue, de forma gradual 
ou plena. Quera dizer que nom · 
deveram ser os mesmos passos a 
dar, para o uso das normas co
inuns ao galego · e ao portugues, 
mim meio de comurücac;orrí co- ·
mo A NOSSA TERRA, quanto . 
para 0 ensino a diferentes niveis 
-...EGB, FP, BUP, Ensino Supe
rior-, pub1icar;ois técnje~-cientí
Íicas .ou sectoriais, (O Ensino, O 
tempo e o mod0, etc.), livl'O's de 
textos Ol:l de crias:om. 

Graduar devidamente esses pa
ssos a um horiionte concr~to, es
tabelecendo Ós prac;os em que 
devem ser alcans:adas determina
das_ cotas de forrn;:i. irreversível, 
devéria .S!-!r o objectivo do "HO 

. Encont;r9 . Nacional da· Língua" ~ 
cujo slogan poderiá ser sern dúvi
da: "'Recuperar a~ nossas letras: 
lh, nh, j, g';, ademais de "Luitar 
congra a represom lingüística", 
pois ambos .os dous aspectos som 
no fond.o · umha mesma causa : 
luitar pola :norrnalizas:orn do ga
lego n0 "hic et. nua~" qu'e nos 
tocou viver. 

JOSE lUIS FONTENLA 
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· A ·senorita entrou e sentou,_-se a unha me
sa, ao fondo, acarón da xanela. Había pou
ca xente.*Era unha mullei extremadamen
te alta, delgada. E era moi lourida. A sua· 
face tiña a cor da cera branca. Of erecia un 
aspecto delicado, sensíbel. As .mans b.tancas 
e_ finas de longos dedos. A señc;>rita debía 
ser extranxeira. Unha · beleza sibilina do 
Norte, das terras frias. · Levaba· un vestido 
azul, como uriha nube, moi claro, azul céu, 
case branco. Os ollos grandes, redondos, 
como se tiveran lampexo .. próprio, diría eu 
(ou pareceu-mo) que tiñan unha luminosa 
cor . lara~xa. Ó camareiro, máis amábel do 
normal, átendeu-na . . Ela levo u a man a on- . 
dear na cabeleira de boneca lóira. Un cabe
lo de r:iolas, escintilant:e. A señorita pedi
ra, voceciña de- vidro, as palabras suaves no 
vento: da sua. voz, un té con leite. Xa, pou
co a pouco, entraban na cafetada os s~rei
ros de sempre. Entraban e ollaban, inevita
belmente, a señorita extraña. Na sua mesa, 
ao fondo, a tomar o t~, envolta nunha aura, 
asi, tal como estaba, era. fermosa. Po.r mo
men.tos <liria-se que era un man(!quin mara- · 
villoso. O · camareiro andaba a servir entre 
as meS<!,s, coa bandexa alta, con boa axilida
de. A señorita tirou papel e sobre dun bol
siño gris prateado que penduraba con grá
cia do seu pescozo nu. Comezou a escreber 
devagar. Levantaba a ollada de cando en 
·vez e semellaba cavilar. A xente entraba ·e 
saia, Moi poucos . se fixaban xa. na señorita. 
Foi todo asi, sen máis. O camareiro viña 
coa bandexa fum~ante de cafés. · Habia ca
tro -vellos q1:1e os agardaban qilucados, cos 
olios ben abertos para a bandexa que che
gaba. O camareiro ia como sempr.e, aquela 
soltura e abeléncia entre as mesas., a bande
xa no alto e... como faria!, non se sabe. 
Cando xa se dispuña a servir o~ cafés foi
;e-lle, esbarou-lle; voou-lle a bandexa das 
mans e parou todo no chan con grande es-

Quinta Elexia 

Tódalas guerras foron chamadas 
con alailás e parolas de serpres: 

· Pan de culebra prometían 
viño. de couces. '. 

.,:.,,. •.(;- t 

Saíron dos sumidoiros 
músicos e personalidades con liras 
e emblemas menstruantes 
como mareas azuis! 

( i E có.mo falan, 
centella de mundo. 
Que saben mais por vellos 
que, por diaños!) · 

Non quero ter historia, amigo 
quero 'serlibre. Os escravos . 
teñen historia sagra. · · 

Porras, bimbiazos. 
Tamén neste país do meu vita/exilio, 

. verxel da Terra, 
abrotan trolas de tesouros durmidos, 
dragons calados - .. ~ 
con representante's nos parlanién.,tos. 

Son como denosiñas· 
que bradawsangue, 
igádl que corvos 
sen raíz no aire, 
que andan a botar 
caximo nas gorxas 

-onde bebemos; 
nós adolescentes. 
iQueiman hoscos! ·· 

:: 

A . señorita -PSI , 

chea. Habia dous camareiros a servir nas 
mesas e outro ·atendi_a a barra. As colexialas 
pediron--lle lume- ~\ señ,orita. Non tiña. Hai 
que ver. As yeces ... Unha da~ _ral!.azas fora 
pedir lume a .unha parella ,que estaba a fu. 

· mar amorosamente noutra mesa'. E os vasos 
de .refresco -arte do demo~,sos dous a un 
tempo, correron polo mármore e esnafra· 
ren no chan, tolémia de vidros e borbullas 
laranxas a correr pola baldosa. E·as nenas 
coloridas, coas fazulas queimantes. Os 
camareiros sérios e preocupados. Un deles 
o da bandex~ voante de antes, cos olio~ 
abertos e cismosos. A xente a marmurar. 
Frases sen ton nen son. Monólogos. Todos 

trondo .. Todo vertid·o, todo esnaquizado. 
Os vellos celebraron aquilo, home, home .• 
con sorris9s. p'arvos. Son tousas que pasan, 
que se lle -vai facer. A xente desculpaba ao 
camareiro~ El, burlado, · cont vergoña pero 
con pignid_ade, algo enrubescid<;>, limpou .· 
todo aquilo. A señorita'.ollaba-Q" con·'terr- ,. 
rura, desde a sua mesa:,ªº fondo. xa· pasou . 
todo . . Os catro vellos xa daban conta duns 
no vos cafés. Entraban e saian moitos sia
reiros. O cafeiño.·a meia maiíá. Uri señor, de 
traxe gris e grab~ta rosada, toÍI!aba ca.fé'pa 
barra. Gastaba · bigote moi estreito, unha 
raia, e lentes eng~stados en dourado. Impe
cábel e. ben elegante. O señor, pulcro ofici
nista ou executivo, home maduro e despe
xado, chantou a sua ollada ria belida dona,• 
ali, · na esquina, ao· fpndó da cafetaria: ~la 
tiña que saber que a ollaban. Cruzo u as per
nas, aJI).añou a saia do vestido 'e os .seus ca
belos rebrillaron entre os dedos branquísi
mos da sua -m~n. O _señor dibuxou entre os 
beizos un risiño imbécil e deu vüJta a tomar 
o , s.eu café xa case frio. Levantou a xícara 
con certo aceno de afirmación persoal e ve
laí ... C(jUsaS que acontecen, a xÍCara caiu en 
.liña recta e verdcal aos seus pés, sonoro ' e 
gracioso. escach~mento,, ' e o señor ficou coa 
asiña da xícara entre os seus dedos treman
tes. Vaia caso. Houbo quen se gargalleou 
do pobre señor. A señorita levantou a olla
da .das suas _letras· e levou extrañez~ a stia 
fronte ampla e esluada. Vaia, ·ho. (lue foi 
pasar. Non estaria ben segura á agarradeira. 
O señor non sabia como desculpar-se. As 

· ''(' i Vivir é un perenne éxilio ! ) 

Os médicos da alma-
, teráp m,ais clie.ntes~ 
a o~etra économta 
a dos ricos, camellos, 
sumflrán dividendos, 
fopulan os banqupiros 
negocios-de a~mas. . . 

( J Qué hr:zxa trabal/o pra todos,· 
din os ?nterradores!) · 

XOAOUIN AGUL.LA 
(de ."Ele~ias de Tiratia) 

perneiras do seu impecábel pantalón salfe
ridas de café. O camareiró· Iimpou aquel se

. gundo estropício co~ alegre dispasición. 
'Que cousas. En tan pouco tempo.:. p~ro, 
nada. D~as rapazas, rrtoi novas, entraron a 

- sentar-se a unha mesa contígua a ocupada 
pola señorita da_,. esquina. Eran colexialas. 
Pediron dous refrescos de. laranxa. O cama
reiro serviu-nas. Agora a cafetaria estaba 

• a fitar a rtova estragueira. A señorita ollaba 
todo aquilo con tris~ra. Xa remataba o es
crito e estab~ a pór o enderezo no sobre. 
Un dos camareirQs, con gdavidade, lim'pou 
os restos do sinistro. A señórita ergueu-se 

dispondo-se a marchar. A sua figura lanz¡l 
e esquia, corpo delgado e tenro, tan alta, 
sobranceu -osberba camiño da porta. Habia 
un buzón ali mesmo enfrente da cafetaria. 
A maravillosa e mistoriosa lady, extranxei
ra preciosa das terras do Norte, ia cruzar a 
rua ao buzón de correos. Foi todo a un 
tempo. O posíbel e o imposíbel. Dentro, 
na cafetaria, toda unha ringleira de bote· 
llas, colocadas nun estante do grande espe· 
llo que dá fondo e luz ao interior da barra, 
viña-se abaixú nun infernal ruido de vidros 
e líquidos. Fora, a señorita cruzaba a rua e . 
un táxi atolado batia no seu corpo fráxil e 
un ruido xordo de cráneo contra o asfalto 
asulagou de siléncio aos transeúntes. O so
b.re dirixido as terras frias do Norte ficou 
ali, ao pé do buzón, salf erido con pingoa
diñas de sangue moi vermello, tripa.do pola 
xente que se amoreaba e amoreaba. ELA. .. 
Na cafetaria tamén babia siléncio. 

MIGUEL AN_XO FERNAN BELLO 

.. O ve_nto dt'xome causas que non atopo nos libros. O vento 
díxome 
causas ... 

. O vento, xa todo aquelo que se desfai, que foi indo 
- sobre do mar_,.pola terra, que andaba a buséar arames 

onde ir interno, en fiuÍdo, 
e_ non -atopába nada senon os penedos dudos; 
senon a pedra, o esquezo . o silandeiro, o esquivo. 

Resoa a sua poz no mundo, 
. ~ 

como un soñar xa sen noite. 

~J 



O pabe «Jn das harte 
I I l" "heteroxene9; homoxeneo; azu . •,·· _ . 

non, espera; á noite é o tempo de corromper os sonos · 
a rúa nos tranvz'as (1916) 
a folla é unha vontade morta 
sobrevive o estilo 
é decir, nadi calóu no xogo de se facer 
icomprfnete, reí! . 

buscquse o máis fácil entre os seios, ast'n as enrugas 
serás unha estrela 
eu co poder, coma Dali' 
pero U. nos conforta e nos consagra 
dirás U. 
fou S.D.? 
ali'ate vergonza, perdémonos na risa 
f oi o lume dos desertos 
fálame dos bufóns que calas 
afórrale ao mar a paciencia da tarde 
(alguén nos está collendo o sitio) 
dám osll'e, ireventa os labios, yin! 
a espina dorsal está no seu sitio 
(pálpebras caladas! 
sedúceme ese espacio <Jl.:de a roupa in. deixa raía 

, ' 

¿cpmo foi que crterra, amor, amor~ amor ú¡uizáis?, 
ifíresme, espasmo! ieres -un vulgar! 

probe vello vixúmdo, ¿psicólogo?, ianda xa! 
o límite do escán_dalo estaba na perversión 
. h . . ? . h' . . ? . ' ¡up! . ui. 10. . tpst.... mo. 

ti si que eres grande, esperpento 
-uns homes veñen e nos persiguen 
- irola! _ 
-:-Uns homes. veñen ·e nos persiguen 
- icala! 

, -uns homes veñen e nos 'persiguen 
- iserás animal! 
(e tírannos muletas aos pes e naval/as) 
cortousenos a respiración _ 
e o sol traboulle na ferida, como na ddqde grande 
ese noxento lagarto nos olios 
-non voltarán, Y. - ·~--

-ese noxento_ lagarto nos ollo~ . . 
-onte abríronos coma cousas; están no escaparate; 
fel(z_moneca; latas ao envase; rudin; pons; il; c~; 1; _ 

? • • ·"' -_ • .. ~. i. .;·. 

ALFONSO PEXEGt:JEf RQ : -

---........ 

Preludio de Tanatos 

Envellece o teu corpo 
lengam'erite ó. princ_ipio 
e agal/opan os ventos 
;das semanas é ps ános, 
e o teu éorpo é de pedra 
que resiste ifif ícil, 
pero o vento disgrega 
penedvs e montañas. 
Un día os teus cabe_los 

·. terán brancas so/presas 
-e outro dia os teus olios 
sombraránse -de enrugas 
e unba· lixeira néboa 
pousará nos teus beizos 
que niollados agora 
in,e zugan as qsamias. 
Vólvoretas de outono, 

·{pilas -ocres das árborés, 
pausarán no teu ventre 
ardentt'simo e 4óce, 
e fiuencias dift'cile~ 
correránche entre as éngoas 
C011Ja río tristísimp . 
de lembranza queim~nte . . 

.. Frío sudo r.._ de morte 
presentida e odiada · 
mo_llaráche as sofrq.xes 
pra beber eu tristez{:l . 
,no teu corpo vencido 
co_as derrotas do tempo 
q_ue agallopa ~- ~cava/o · 
de catástrofe eterna. 
Resolveránse en lembros 
a$ vitorias dos corpos 

· entrelazados, húmidos 
coma cobras ou hedra, 
e as fondas espeluncas . 
e st'smicos abrazos 
que alonxabf!n a morte, 
serán eco de outrora. · 

-Será. secaño o pozo . 
qúe eu árdido esploraba 
entre súpetos brincos 
e .diversas tormentas , 

"sangue de touró ou látex 
de figu_-eiriña. nova- · 
e terreo_ non fér.til 1 

. pró canso obreiro vello. 
Res'olveránse en triste 
espantosa memoria 
ergueitos desafíos, 
aceptacións altivas 
e Sl!áis poderosas 

·de desbocados corpos 
conocidos e am~dos 

·de múltiples m.aneiras. 
(J teu corpa xa nunca 

se poñerá de poltra 
e as m-iñas pernas on~e 
de xinete alteiroso : 

' ·non S'flberán·montarte 
destemidas e bravas . 
pra saltar os valados . 
do_pracer s'enfr,onteiras. 
A rrasaráse o tempo 

. de negra decadencia 
cara a terra_ou gran)to 
das nosas sepulturas 

. e a tristeza enchl(rános 
de terribles feridas . 
porque somos . Farne 
podredoira mortal. 

(1981) 

DAR 10 X O HAN CABANA 
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A nonizativa lingiiística .. · 
noiÍe:ttOs· litúrgicos· gá/egos · 

,. ' ... - . -·~. 

·:P.ublicarom2se ultimamente ' nístas. A c9ncep~óm réíntegr~- ~a lu~das:om. (R.el.ntegracio~ \s-
.poticias . de que o episcopado da cionista é ademais. a defendida, tas forc>'m as suas primeiras de¿i-
~Galiia está agora decidido a .epi- / . ,de .. moáp natúral e · ébyio; ,polos sons em mater:ia . de nofmativa 

pt~nder; cem· serieaade, a ecli- . ir'lnd·es filólogo·s de todaºs as fa~ ortográfica, . que datam do an0 
s:om · d~s . livros lítúrgicos gal:: 1' titudes~ nom s{> . os da .área h1so~ .. _ 1909; e nessa _Íinha .prosseguiu 
gos-.. prásjleira; como L~ite dé- Vas- até as suas .últimas riormas~ ·de 

Tal . ariúncio,, é intensamente cÓné:!elo's, JJ .: :N,u~es, Rodrigues 1.971, 'englobando nesse # loQgo 
regozijador ·para ta'ntes somos L,apa, Cha ves de ~elo ou · per.iplo a · efü~or,n · interrompida 

, co'nscientes, por utnha parte, do " Í.indley-<;:intra .:(dos .. q~: um es: ' do, seu monµrriental dici~náriq e' 
que significa, a língua nas vivé~- pírito susceptív.d poderia suspei- . a grafía .de numerqs~s artigos d_o 
cia,s- mais ·profundas ·dumha per- . tar que querem ·"varrér para:·a seu .b6letim ;até~ t:epipÓs,rece~:.-
soa, e por outra; ·do .lugar qúe casa"), senoni ·tamén os· dernais tes). Taméri o 'J·LG ..,..está ""<lomina-
ocupa -ou <leve ocupar.:.... a cele- filólogos que estuclar~m a' no·~~a ,.,. do polcrsecrnf ind.ep~ndemista. " 
oras:om l~túrgica na vi4_a cristá. · situasom lingti'Ístka (entre OS · • • Pero' ·na rultura &°alega ·a. situa-
Os que 'trabalhamos pola_lirurgia . que se iryduem ~todos' qs .grandes · s:o'~ é. mui cl~ferente: · Por exem-' 

-em galego,, e. OS que r~petida- " mestres da · romanÍstica'., •' como ~- plo; ffO ¡:frpfes~o~ado.'m,ais quali- . 
· me11re levamos clamado por um · ~ ~ NJ.eyer-'Lübke ~ .ol:l .. Menénd:ez 'p¡~ i · ficado e ··nas novas femadas· ti.e 
compr~misso . a fundo, neste " dal) .. Entre os q~~ recentemente . fiI6Jogos-:". spp;i ~ maioritários os . 
campo, da· Igreja oficial -:serna se, manifestarom no · mesmo se'n~ . i efoÚgracionisFas, E a proposta 
qual,,.umha erdpresa de Fªl enver- · 'tido na filofogia penin·s~far baste do reintegracionismo provoca 
gadura nurn;a· poderia ter éxito-.:. . lembi:ar dous filólogos .de-t_ai -~a- , . um :gera~ .wo:vini.ento de simpatía 
saudamos estas -notícias, e so- . t.egoria como .o cataláin Coromi- tanto em. grani'k pat;te .dos escri-
mente espenÍmos que ás palavras nes e 0 basco-Michelena, q':lé !ores como· na - povoas:om · co-
sucedam, canto ante~, feítos tan- ·som ao me·smo temp~ figuras - ·'mm::rr; e .isto, ·a pesar da deforma-
'gíveis. - ·; aqertamenge si.iDpatiza1úes ·;q fa - ·s:om a .que as icle'ias reintegracio-

Se a ·iniciativa em si ~e alegra nosfa.iden~d~de lingüística. ·, t:iisras se vem subiTietid~s com 
. · profundamente, hai algo na sua freqüé.nóa por parte do sector 
realiza~om que, em , traca, me · ' PO°LARIZACOM _- aposto.' Embora na actual con-
desgosta e me preocupa. E é que PROGRESSIVA juntura controle.rn .i:nuitos mecá.-
para a supc;:rvisom li.nguístka dos riismo..s. d'5 po.der cultural galego, -· Nos últimos- an,os -véu-sé agra: 

vando progressivamente a polari- os . independentistas ~ co.nstituem textos parece que se vai contar 
unicamente corn umha da~ duas 

· tendéncias q~e existem a respei
to da normativa lingüística. Ex
plicarei as causas com maior de
.ta:lhe, para aqueles que nom ·este
jam bem informado¿ <leste assun-
to. 

DUAS CONCEPCONS 
DOGALEGO 

Hai · no_momento ~actual duas 
concep¡;ons .sobre o galego, · ás 
que, corno é lógiao, correspon
dem duas_tendéncias diferentes a 
propósit~· de normas lingüís~icas. 
Existe, ·em primeiro lugar,' a ten~ · 
déncia reintegracionista, que de-

1 fe_nde qµe o gal.ego <levé seglJ.ir 
f c:frmando par~e da wmunidade· 
lingüística galego-luso-brasileira ~ 
Na outra- ·banda . en contra-se a 
tendéncia. independentista', qu.e 
propugn;i. que o galego · dev~ 
constituir-se em lírrgaa indéipen.
dente da luso-brasileira. · 

(Aplico a cacl:a tend.énGia a de
nomina~0d.i que p>:a.rece -¡iceitável 
para a parte interessa:da, evitan
!fi·o· intencionaífamente •as desig'-

. nas:ons 'co~s que com freqüéncia 
a outra parte a denomina, por re
sulta:rem, ' nom rar~' ofensivas; 
por exe~plo, a d~ "lusisrno"· 
para a tenfilé:ril-C:ia reintegracionis- . 
ta, ou de "castelhanismo" e ' ~ iso
lacipnismo" pa:ra a t~ntléncia 

· independentista). 
Como me sinto parte inte:resa

da, nesta corrtenda, nom vov aqui · 
f~zer valora~oris. s_obre a:s . duas 
tendén~ias. 'Todávia:, · considero" 
fasto advertfr ·que · a ponceps:oin 
reint~gracionista pode ser cha
mad:l; . '~élá,ssica" . na história da 
cultura galega ~ ·as grandes figuras. 
do " galeguismo -:-indu_ídos os 

- prinéip,ais ide§logos · dn paciori~
lismo polític:;o-, como Murguía, ., 
gondal; Viqueira, Vicente Risco, ' 
Vl-Iai:. Pont~, ~stel40 (para .nom . 
falar de ~xémplos mais recentes, 
como .O-tero .Pedr~io~ Celso Emí
lio .Fcireiro 'ou ,o mesmo Atvaro 
Cunqüeiro) forom reintegracio-

z.as:om- entre as dua,s tendéricias 'Um_ grupo. redu.:z.!do .e bastante 
- · .fechado em si mesmo. · 

· antagónicas. E os que defende- · 
mos <r reintegracionismo· 'nom " . :-::-co-r~o 'mo_sfra signifÍ~ativa, 
.podemos ocultar · a nossa decep- · · entre O·S téxt.os gra)"g.aticaís do 
~om, e até umha., ~erta amargur~, nosso . idi01:na pertenéem á ten-
perante ·a atitude do outro sec- déncia .re.integracionista os _de 

mais reconhecido· ... prestigio : a: ' 
· tor : pá,rece-nos que comes:a:rn a 

comp·ortar-s.e de mc)c,io exclui~te, . "Gramática . ekméntal del galle--
g.o éomún" . dé cár5allo <:alero,' 

·. co.j eito típico de tod0s os dog-
matismos; como . se os reintegr.a~ .. "Lífigüa : .gramática mét.ódic;:a da 

~ cic;místas füssemos inimigos língua galega" df; Xoán Carlos 
:;¡ ca.ndo nom os inimigos-:- d-0 g~- Rábade, Xosé Ramón E~Üa e M. 
Iego . . Parecem e's(ar_ con.vencidos Carme . Vátquez (Edie. : do Ruei"' 

. -ae qué só a,e.Íes lhes. está re~erva- r.o), 0 método "ó_galego hoxe" 
da a ill:issom de" .. salvar a,lfogq.a da réa.Jjzado · pola associas:om cultu

ral O Facha (Ed. La Voz de Ga:-
Galiza c!,as amea~as que sobr:é el:;i · 
pesam, e que tod.o,s .reconhece~ licia), e '.'Línguá .gal~ga" de 

· - .• ,1 ' , r. , -· : Maria d6 Carmo Enr-íqu. ez Salt-
mos carpo gr.aves,.- D01-nos verifi-
. car, cada dia de ,modo má.is da- do:.-e-- -X. Luís ., Ferriándéz Pérez 

(Ed~ Everest). · · 
ro, que_ as· institus:óns', editores· e · 
publica;s:ons - · controladas: . polo · -· A ATIT~DE DA IGREJA 
sect0r indéperidepj:jsta fam · mu:i _ 
esca,ssa-s _<;óncessons á · Óut~a· ten.,' · 
déntÍá i".' os· C:lefensores do reinte"' 
,gracionismo · so ' · si.stematica:. 
na.ente excluí.dos e siknciados. -
Ne, se valora,. o·s 'se~s_. e©nbe€Í- .. 
~en tos ~ ci;ntífito$ -·~~s . q~.e, 

·' . para ' maior sar:casmo, n«>m anda , 
· m'ui sobrada ·a eultura. galega,,..., 

néJ!l sequer se :re'sf>~Íta a- longa · e 
_ a~r.regada ti:ntrega dalgun~ deles 

ao "sérvi~ó da lfogl!ia. 
_ Neste contexto deve focar-se a 
'.: elabora~om dos texto$ litúrgi~ 
· cos. SegMndo á.s n0tícia~ 4-ifon- ·:· 

- oi'das; a . -super~l:s~rh lingüút1ea-
foi eJilcomendaaa a alguns mem: 
bros-·dá :Aca:d_emiá" Galega .e ·do _ 
I~stltu_to da . ~fogua Gafega, , pai

. xo ·o ampaf.o· cir. C°b~$eHiarkde 
Ed~ca~om' e Cuitur~ da J 'u~ta .. 
Ora, dado ql:le estas tres in.stitu
s:ons estám controlada~i n.o mo~· 
mento pres,ent~ por persoás de 
tendénda inde,pendentista., para 
esse labor forom excluidos os 

· membras · _ reiptegra·c~~istas: 
umha -pauta~ de comporta.mento 
que já·vem. sendo habitual.' 

~ • • :!' 

' A Academia Galega parece' ter 
aoandonado ·nos últimos anos a 
inclinas:om reintegracitmista ·que 
vinha mantendo desde á sua mes-

)fom deixa , de -sÚ· dolomso 
~o~sq..tar que ,para.'a.· rev.isom fi

. ·fologi~ do.s t~t~s litfo:gic~s 
_nom ~~ coiltasse con :n.engüm de ' 

. ..to({©s _os,, aútores ' ~essas «;)bras, 
apesait de estar !!ntre eles . un .Plo- ' 
Fil'€. cornó Ma:ria '·do ;Carmo Enrí-

De .todas estas ""irreguhirida
des" nom ;culpo á jerarquiii., que 

"s~gu~amente ·~.e .'dei~ol:l 'sorpren
. der na su_a boa f~. Claro ~~tá que 
·á Igteja galega nom tell! mais 

"saída que :íntcmtat ~stabelecer 

um ·comprernisso que 'permi~a a 
· a~bos sectmes . senti¡em-se en . 
certa medida· .identificados co re- .· 
sultad0. '· .. , 

JoséTMartinho' 
fv10NTERO Sf\NTALHA 

-f} 'deporte 
e o idioma 

· . Aló, cando u'n estaba no "manicómio" -léase seminá
rio- os cregos sempre estaban pendentes de cando practi
cábamos deporte para "pipamos a tarxetiña" -espécie de 
carnet onde se contabilizaban as veces que te escoitaban 
falar galego, baixándote de cada vez un porito en conduta. 

Os ·que n·outros momentos aínda facfamos un esforzo 
para poder roer o español, practicando o deporte voltába
nios ser "nós mesmos'', esquecíamos as proibicións e 0 

asoballamento a que estáb~mos sometidos, sentíl\mosnos 
lib~es e falábamos galego. 

__ Era imposíbef practicar deporte e falar o español. Era 
unha · antítese vital imposíb~l de rec9nciliar. No momento 
en que querias falar .o español, deixaba aquilo de ser un xo
go e corívertíase nun inferno ou espécie de pantomima que 
estabas representando ·aiante duns espectadores vestidos de 
negro. Mesmamente o rendimentq deportivo baiXaba moitos 
enteiros. ~ . . - . 

Agora a cousa é bastante distinta, os rapaces nos seus xo
gos deportivos empregan o español, ou, polo menos, mo.itas 
palabras. 

A influén.cia dos meios de comunicación e d.oufros facto
res alienantes-como a presentación de .que todolos seus ído
los señan presentados falando o español, produce o efecto 

. oe que o rapaz se sinta ruáis integrado no seu xogo, metendo 
_polo menos algunhas palabras impqrtadas; somentes cando 
. se enfada, se alegra ou quere expresar unha emoción, o espa-
ñol non lle servirá. Volve ser el mesir.o, a mostrarse como é: 
un rapaz galego cu.npa cultura 'própria. 

· Tamén é de obser.var que cando os. xogos ou os deportes 
son autóctonos non aparece o español polo médio, por máis 
_que ao rapaz na escola lle falen este idioma. Os mesmos 
compañeiros, que falan ruáis español, nestes xogos se verán 
obrigados a expresar o galego. · · 

Poden as~ evi~encia~se duas cousas. 

A primeira é o papel importante que na normalizaci@n do 
idioma interpretan os xogos ·e os deportes populares. 

. E. imptescindfüle para a normalización do idioma· a r-ecu
p,era.€ióD <lestes <f eportes e .~ogos, a su difusión e a sua prác
tica., noni só como meio de 11ecuperación cultural e de identi
dad'e como :pov-o, se:nón xa, como método para que o idioma 
se afiance ~ 1 todo~ 0s niveis. "< . 

M~nzam~ní0 que terá q.~e vir 'dada tamén, como segun-
.. da premi8ª ~portaHte, co- uso do galego en todas .aquelas in
t:~rmaci.óns que,--sé refiran ao clepqrte,. 

. ·.A eliéncia de que o galego· n~n s~rve para facer ii:Ífo~ma
éi@n d·e:portiva· _,,-o ,:mesmo ca~o que noutras·matérias- nón é ~ 
máis q1ué' u;nha r posición- de tipo' polftico, senón q·ue llo pr~
g11nten aQ locútor. de TV ' en GaliZa e militante ,.de FN, Sr: 
·Tena, xa que, tonscí~ntes .. do papel que xoga· o deporte na 
,nosa. sociedade, esta·oo veicúlizando como fotma de aliena-.. 
ción ~ d~ co~bate ~óntr~ ~' cul~ura galega. . ... 

~ t r ·• •¡, . f J~ . • - ___.. ' t ., ' 

· , Candól aínda 0 deporte nop estaoa . tomerc·¡aliza<lo, todo 
pr~ctiCa!ltte falaba o galego;: -p~ro, ehegaro~ uns nóvos ·dep_or

\ t~s, im-pn~er.on, unha~, noV:as ~odas, pasando.~· convertirse_ en 
· ·' - e~p~cfá~u.Jo~. 'A; comercialiZafi6n do depode levoti '~onsigo . 
. ' . tamén a perda da ide.ntidade. . ' . ' : ' . ' . . -~~~:-

,...4 '4' I_ t: - ~ I ' 1 .:ti - · ' ' ' , ._ ~. ' , ~ • 
· · A recuperación do sensc:>' dep,ortivo,. e dos npsos depottes ·· 
xa leva de:por si iµiplícita· a:recuperaciqn~do idi'oma_. . . . 
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ESPECIAi. LITBAS. GALEGAS 
'¡ 

Pequeno '. collage nocturflo 
de primaverá. que pfefiguraría Pseitcid~o? 

. . - . 

Afanasy Efimovich ergueuse en baixo do 
·solazo bermellon q.ue sementa .as firaxentas 
nubes exorcizadas con nenos de resfo mar-

zal. 
O Pobo ergueuse en Primavera. 

"Quando escreve para min escreva em In
. gles, pois preciso treinar". 

Maria do Carmo, Leblon, Rio de Janeiro, 
Brasil, South America 

Afanasisy deixa que o góndore reborde 
das bolincheiras marelas, que se desborden -
as maresquias (ou marésquias) de feminina 
folerpaxe, en tanto eu, polbo meu, me dei
xo esfarnar nos yeux per il mio flying raven 
de Donegal Bay übber alles. 

Ah , meu Deus, decadente palabra da que 
non paga a pena discutir a correcta desexá
bel ortodoxa auténtica grafía/fonía, por
que é o concepto quen é ó caduco, miñas 
donas, meus señores, frades meus. Ah, meu 
Deus, meu Señor deus de Yisroel. 

"En Madrid, un grupo de sabios 
acaba de anunciar algo que xa supo
ñiamos: que a xente empeza a estar 
cansa do aburrido experimentalismo 
narrativo (. .. ), que acabáron os dis-

BOUTIQUE 

cursos narrativos saidos do-fragmen~ 
talismo da segunda década dw-sécu-
lo. ~ .". m.h1.' 

Carlos Casares, La Voz. de Galicia; 2.5.82 
Fermosos peitos redondos, abondosos e 

tesos, irtos peitos de Ex:ipto, peitos aber-
tos., beaútiful busty teats of wealthy mai
dens vhich -will be su perseding us in our 
dirty, noisy, lost faible maturité et poitri-. 
nes mamelleuses de virxe dos f en tos. 

Peitos abertos ao ar libre de Primavera á. 
beira dun silandeiro rio cantareiro de nuhi 
demografía. Beira do Ulla. 

Veiga dunha anoitecida política exenta 
de compromisos e encheita de peitos lon
gos, duros e desencantados. Veiga luminosa · 
de Primavera en tempo de Outono, solpor 
da especie humana. 

Ben. Tetas ceibes ao meu vento. 
Prosa canción. 

Non esfregue a louza, muller, que , 
aqui ando eu. Non relouces. as 

góndaras, mámoa miña, que de 
meixelas as Medas andan cbeas e o 

sangue non callará nunca mais. 

Se ti non queres 
quero eu 

ANTOXO 
A MODA NO CONDADO 
MODELOS EXCLUSIVOS 

SALVATERRA 

RESTAURANTE 
O RETIRO 
ESPECIALIDADE EN 

LAMPREA, MEIXON, SAi3EL 
E VIÑOS DO CONDADO 

TEL. 65 80 83 

SALVATERRA 

ANOSA 
'. TERRA 

CHURRASQUERIA 

lvllÑO 
XAí\iTARES TI PIC10s~'"io· 

· ESTRADA DO POR RIÑO 

6SRE,Cl~l;.l,E)~,O .E::. Ef~ it; l 

LAMPREA, ANGU _LA, SAB.,EL 
, .. ~ • "' L 

y l_ÑO oo· CON DADq 

.:· .. ) otx.T~q§ -~_S~9(At~~~~ 
._ ,i',. TEL658117 a 
'· ~¡ rSALVATERRA. ,,. :r 

; ·' 

.. t1 ·eR.AR'l-A~~N-OVA .~. 

«:-.:'.·' .P.~i?:ELAB.IA~ ., : 
•,i,:_ f - t ~ _..J ..:.1 .::.~ ..;. - ' •• • ... <. 
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Se un non quere dous non rifan, mallan, 
non follan, dous non esc~rpia:n, desleixan, 
non separan, non ca_ntan dous, dous non 
"Saben, non tespostan. Afanasy Efimovich 
igraiet na kómnatie cos seus fillos en tanto 
o túnel da existencia, o tfi-nel plataf órmico 
da re · ·política, o túnel económico-ideoló
xico, o túnel de sangue ritmicamente late
xado vai pechándose vagaroso 

· nos se-us _olios 
nos seus pulsos 
nas suas fazulas 

E o túnel acabará por esmagar ao Afana
sisy suicidado sen que ninguén ant_es open
sase capaz de coller unha tan grave e irre- · 
versíbel determinatsia,_ ' 

Afanasiy, unha tanv~ grabel e irremersi 
unha. grav.enta e irredenta 
unha tansibel e irregraver 

Un túnel branco, de boos costumes de té!-n 
boa familia. 

Afanas_iy, adeus. 

~mpañeiro Afanasiy Efimovich, pra com
pletar o cadro -un tanto confuso, sabémo
lo,. sabémolo-, é un hom~ duns 33 anos, · 
alto, nen esguío nen d~cididarhente góspe; 
de, os ollos de cor inacabada que pode~ia-

-mos definir como indeterbrancábel limita
dos pod unha tristeira gaferia (ou gaferia/ 
gafagem/gafa"-'e). Alcohóliéo esfrutural, in
capaz, funcionalmente incapáz _de facer mal 
a 'ninguén'-mais qu·e a tutta l'uínanira, inca
paz d~ guermer na trémula pél scubidú de 
·mulleres de 7 a 70 peitos, incapaz de pran
tar un. libro, ter unha árbore, ler un fillo, 
escalfar unha tortilla ou sui~idar. 
Afanasiy, pra rematar de verdade, é-, el ta· 
mén, home de ho.nor. Afanasiy é un falan
gueiro sachín das terras babeas que se aufo
define 

au~oescepta enfeitiñado · alecrin 
lesbido _saliano sambeiro · 1arpista 

inverosútil bebenador inímil 
infurrútico ascenista . colee-

_ (cioneiro 
tritzado Jmpresiozado· trist

(dor. 
e senipre, sempre, home de honor 

onde os haxa, 

Adeus, Afanasiy, proshchay. 

NACHO TAIBO 

·. 

Merque sen problemas 
de.diñeiro 

-1 



PAR'f:\CHOIVAS 

O de '.'mongólica" é polo distante e Rolo 
'estúpida, e ambas as duas cualidades, a .res
peito da cultura galega, cúmpreas á perfei
_ción ~sa farsa cultuJ;"al (o único que· cultiva, 
de certo, é a españoil~a~jón e o confusio'
nismo) montada desde os organismos cultu-

, "rais españois e/ou autonómicos cando' deFJ- ·. 
"tro dos ·seus ·programas teñen -a, bén incluir ,~ 
. un gran de "cultura galeg.a", que nori é,. p.or . 
·suposto, nen .o un nen' o outro. 

A .causa v'en ·a conto palas cerimónias de 
cónfusión e de estupicÍización que de cando 
en vez,~e -con todo o bombo e platillo preci
so, organizan as autoridades corresponden
tés para nos deleitar,, e· non teria maior im
portáncia n"en seria óbxecto <lestes nasos 
comentários se non fose por· duas ·co'usas : 
1)- están utilizando, para o facer, cart;os pú
blicos, cartos de todos · nós; 2) seguen a 

. pensar que somos. a) 'lui país de xa asimila
dos e <;lomeados por .inte.iro, b) un país de · 
bestas ignorante~, tan bestas e tan ign9ran
t:es que nen sab~mos o que ,é o noso, -nen 
que valor ten, en para .que nos _pode ser\'.ir · 
hoxe. ·' · 

Para mo-stra, uri bot6n. ·Hai unhas sema
·nas, celebráronse na Coruña, organizadas 
poto · Banco de Bilba9 e patrocinadas polo · 
M9 . de Culgura, un'has "Xornadas" cultu
rais en qu~ figuraba unha conferéncia do 
señor Camilo José Cela, sobre o tema da 
morriñ¡¡. en xeral e de Rosalia en particular. 
A tal éonferéncia non tivo despetdício, de 
princípi .a fin. Na mesa que•presidia, todas" 
as autoridades "ad hoc", civis, militares ... ; 
antes do comezo do acto , unha moza e· u'n· 
mozo, convenientemente disfarzados de 
"gallegos .. , oferécenlle á señora do señor 

·Da lul1ura rne71g6lica ... 

·Especimeñ de píearn _emprobetado, co_n
secuéncia de "morriñadas", "tristuras" e 
outro. tipo de Jérias do mesmo estilo. ::-

Delegado .do Gobe.~nd Español un··ramo de 
flor5s; as prirne~.a~;,t~l~s · do sai'ó~ tese\va
das para "ilustre~" cogvjP,ados ... En fin, to
do Q , :ritual en orde. ~o que naquelas data_s . 
era Delegado de Cultura é o encarregado da 
preseniació11 do confqenciante e non ten 

~ .. . r 

_" mellar ocorréncia que lle compor o pan~~í-... ·· 
deo · facéndoile ' as 'etimóloxias do nome: ·. 

. . (; Q 

_que se Camilo, que se José, ·que se Cefa ... . 
Todo para -·deinostrar que xa éra, po'los' sig
nificados re--spec_tiyos, · un predestinado a 
enaltecer a .cultura galega e a Gali?a (!). 

\ ;Wnda bo foi . qu~ . parou ·en Trulock!· sé 
tjon,,. ·a. sabe~ · o que, nos depar,aba a ascen
déncia ')Germana·. ~:· 

Gomeza a . éonf~réncia e · con ela o seu 
au~or a eh!_cubrar sobre ·a morriña, da cal 
nos descobriu, en prirneiro lugar, que non 
é o mesmo ·que a afi<;)ranza ou que a sauda_
_ de.: Segue desce>brmdonos que pode hab.er 
"morriña de nada", o cal pasa de ser pinto-
resco a ser insultante , naturalmente, pois~ 
que ll~s vaian dice_ndo cousa tal aos que na 

_. emigración,_ por ·exemplo, tivernn morriña 
real da sua terra, do home, da muller, das 
suas cousas ... E seguimos :hai que "desmo
rriñar" o home.galega (!);"la morriña y su 
madre la ·tristura"; a lírica galega é triste e 
morriñenta; para Rosali.a, a morriña era 
"el último trasunto de su espíritu" (?), en 
liña. co feíto de-ser "puro poeta romántico" 
(!);esta ªutrQ..ra morreu de tuberculose (!!!), 
pura doenza romántica, polo demais (1}. 

~ Etcétera. Non continuamos, por protesta 
-~da nosa 'máqtüna de escreber, que se nega a 
D reproducir máis signos de .admiración. 

Non queremos ofender a pespicácia do 
-leitor iñdica¿:icfo que a conferéncia se ditou 
en español, como debe ·ser, of course, con· 
leve;s ping<?_tas do "idioma regional" cando 
facia a:o caso. Todo ·isto, reiteramos, non 
reria m:J,ior i~por-fánci~ se· non hóuhese de
tr~ás, alén do qqe xa apoñtámos, unha ma
nobra-, simétrica con moitas outras a nivel 
eco~{lmico e político , tendente_,a. laminar· o 

~oso pasado 'específico e diferente, tenden
te a tobbtiz~rnos eri aras dunHa españoli
zación que se quer que aceitemos compra
cidos e resignados e co fin último de esbo
rrifar todo o que nos fai singulares e orixi
nais e, hoxe, toda¡¡. cárrega de domínio que 
pesa sobre a nosa i:;ultura' e que hai que des
velar· se a querembs devar á altura que m~

.rec~ e ·se queremos q~e _sexa, de verclad~,. 

..unha cultuJa sen diminutivqs, .sen caricatu
ras, sen pinto~esquismos baratos e pl~na- ~ 
mente deser:volvida nos' no sos tempos_. •" 

Esta idea de gaÍéguizar a estas altur~s ~s
critores como Cela ou Torrente'· Baileste~ · 
de defender con toda natur~lidade a idé~ 

• de que a cultura· galega tanto se fai, tanto 
se · expresa en galego como en español 
(daquela, é oca, de raíz, unha cultura a-nor
mal, cbu é que son a-normais as feítas só 
nun idioma como a española?) .. ., todo 
isto nace de idéntica fonte. E ternos o con
sola, de certo, de saber que se gargallan 
todas estas mon t~xes' é porque existe a 
oposición, claro. Existe a cultura galega , 
viva, real, popular e consecuente coas suas 
orixes e coas necesidade,s actuais. Existe; 
acosada, empequenecida, agredida, minus
valorada ... , pero existe. 

Portanto. Excelentísimo señor, autorida
des, ilustr-es convidados, señoras' e señores : 
vaian embaucar a 01.itra parte, reserven as 
suas trécolas para quen llelas ature, saiban 
que nós non somos ese fato de pasmóns 
colonizados perfeitamente conducíbel qu e 
vostés eren. E saiban dunha vez que nos 

·irnos comungar coas suas rodas de muíño, 
porque ternos o naso próprio, que se mo ve 
se se moverá, "malgré vous" e por ben tem
po. Pese a quen pese. 
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Noutumo 
I 

Lenzo cbeo de froles 'escuras. 
que o paxaro talla. 
Aas de silencio. 

¿Estquparan as horas .detidos 
-'IJUn sospirp? 

E agora, a noite: . 
· un xardt'n de espellos, 

unhtt. saia de sombras 
ou de volumes. 

I 

Acaneanse as pedras caladas .. 
ascondese o camiñ.o 
i o alento que ferve · 
nos dilos 
suliña unha grande mirada 

lI 
O son das estrelas 
-violís e carriolas-
aganase cas tehras da rapsodia 
composta en escumas neboentas. 

Escoitade J.A 
com11M1armuran as rodas ~ 
(do coor do morto) 
en ringleira 

Árbres paralelamente tristes 
coroan o camiño 
podre de portas 
e de esmorecidas luces. 
Ortodoxia da liña. 
Noite dihuxada. 

LIO G TEI 

VII 

Nós nasceremos de novo 
o cabelo solto 
a mirada altiva 

' . 
os olios pechados 
ao ódio 
Nós chamaremos de novo 
aos (l_ntigos eidos 

' 1 

.ISPICIAL· Ll!BAS: GALIGÁS 
\ 

NO, suposto ;(la fuxida cavilada 

- .. ~E .irei-me de ti, minhá Amada. 
e deixarei-te 'n,a triste. carvalheira e.xtinta ... 

·. cavcigarei só p9los ventos caideiros de hervas secas 
encontrando-te sentaqa 

· njls verdes cabeleiias·do teu rosto triste e 'dtuado . . 

E entóm ... iAXEXAREJ-.TE! 
d_ende terras estranxeiras do Império aminguado . 
rnais inda boquexante, . 
pra te apreixar engolida, atoutinhañte .... 
cal Rula tolpeit~· de-Fisterras mortal -eSfolados-:- · 

-
E decaterei-me do lnséparável; 

do . irredento esforzo de ti Omni-Presenfe 
pois chegarás a mim proxectante . 
de selo viaxeiro e branco sobre -
transmitindo-me· o teu choro de Verám lm~cf.flado 
e Inverno permane"!-te de _h8n-eca virxe. 

Mais ganhoso torn?Jrei de .te amar-outra vegada 
de copular-me zume teu Re.conquerido, 
a-bicar as xentes tuas que som ,eu próprio 
_pra repousar sereno em ·ti embarazado: .. 

XOSE UXIO DIZ 

Os tempos chegarán .... _ · 
A Romina, de c·atro anos: · · °' · 

"ASTftA REGUNT ROMINES, 
SED.REGIT ASTRADpUS" 

-· 
Os tempvs.chegarán ~ 

-nos que localices un:_ha estrela 
incalificábel 
no d~curso fÚnambuli;ta aas galqxias, 
constatarqs (aucho esgarrado 
contra ós {i,entes, 
os própios pensamentos .descubrirás · 
babelenciosos-pra ferir, a_dultos. _, 

· Daquela. 
NON A UNES MAIS 
CICRCUNSTANCIAS PAJ'ETICAS! 

R~éo~ra a _tu(J orixe, rut'n.e raibosa; 
pra blasfiemar perante 

, os ineficentes entedos .. 
·dos teus -deva-izceiros. _ · 

S_UPERA O ABAIXAMENTO requerido~ 

Sublimmido . 
a realidade miúda 
dos homes 

1 que ensaian a Histó~ia 
sotilmente -
e amaf{an o porvir, \. 
COA CER1;ID-UME DE QUE HAI FUTURO. 

.será vital arrebolar, ' 

·porque si porque,me peta, 
co cóctel . 
defias e de lume ácugulado 
que é o mundo 

IDOLATRA A LIBERTADE! 

-que deus _saberá perdonar. 

LUIS SANCHEZ PENA 

Pia das Letras Galegas j 

· Nós voltare_mos ... (maio, 1982) 

Nós voltaremos 
O amor nos nosos olios 
As mil e unha mans / . 
Teremos toda a ·morte 
Para dormire 

f 

Morrer un pouc_o 
E-despois' despertare 
E lembrar 
O noso futuro 

XEsu·s LOPEZ TEMES 

Se fose máis novo, .se f'.fJ$e pra velo 
na f a_la dti co./o --que S'e ergue do pre/o

, - o xur_dir do Povo, do Povo Galego- _ .. 
~en xeitos alleos e sen caéiqu[?os ... 
.;Fúxiran as meqos e ábYíronse os qeos! 

· 5._en falas dos cheos se~an o.J non creg~s; 
[alares mareiros cantares labregos; ·-
Contos mariñeiros, _das.xentes d~~ regos 
irmáns dns obreiros que fo ron fuxidos ... 
Letríñas dqs eidos~ xermolos dos idos 
Falares enteiros e.tanto vividos 
qué son .os herdeiros dos f?átreos destiños: 

Nós 'berraremos ae novo 
as cancións de espranza 
E un día de lús 
Vencéremos 

'de no~o o señardade até che r'oer os miolos 

iAi!, se· novo fosé; -anque xornaleiros 
·querri?J máis hoxe os meus vinculeiros · 
Qu'eu fundos· que iban por homes valei1¡0s 
coma os que se. tiran por· tales carre_iros _ 
das f alas nativas sen ver compañeiros, 

A un dia das Letras ·(;alegas 
A porta sorrindote . 

ofrecendosete 
e ti cos pé~ encad.ead os · 

as mans valeiras 
· · ~ e os soños f~nxidos 
A cancela_pechana il~s decote 
__ - -xamifü o esquen~flS-
A ti quédacpe ..... ~ .. '.. ,· : 

· Queres'bulir e-esnáfraste no chan 
. Queres rir e gamitas sangue 
Queres .. ;...... ··. · 

e qZf:é? 
Gracias por todo 

. - dilles:_ 
non mereda ta'flto 

. X .. R . . GAR.C!A . 

son mostras paridas de ,_Sf!r estrar{Xeiros ... 
Das Letras, Letriñas do meu berce cheo 
- que· tan solermiñas me veñen a reo- · 
da miña naicifla iÍ'quela en que creo, 

. é a LINGOA LING"CJINA DONOSO TERREO. 

, ELADIO DE LA l.tJLESIA DOLOAN 
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No ·meu .espirito canta unhi) voz : irreal.~ 
no ff!fU espt'riio canta unha voz irreal que non é ave 

teimando ·de expresar-se 
ceiba unha tonada de [arna ou de cristal · 
sobre a xeada 

nos claros ramos de maio 
atravesa o silencio como unha ráf ága 

na luz do outono 
salva o alén na transparen~ia que cantaba 

XAVIER SEOANE 

A Fa/a 
Perderte é ficar mudos, 
matar a conciéncia popular, 
esmorecer, 
esvairse nunha Terra 
sen froito e sen ledt'cia, 
aguniar no tempo conqui~tado, 
entregar o futuro ao nemtgo. 

Nen pistolas neñ leis 
poderán contra ti. 
Sulagaremos as illas 
onde te queren gardar. 
Derrubaremos os museos 
que están a construir 
para ti. 

LOIS DIEGUEZ 

Isqs olios grandes ... 

- .! 

"Poema dedicado a unha r.apaza de 5 anos que vive 
no lroite, chámase Inmaculada" 

!sos olios grandes, eraras, rapaza ... 

.. ~~ 

Gal iza pran to, 

.Glosa de Amado Carvalho·-
"Os beizos rñollados do céo ... " 

. Uns beifOS carnosos, degoirantes, ... 
como nuvens famentas que e:ngolise, 
a própria língua e dent~ , 

,.. e entre arroutos de prazer nom contid.o 
volvesem névoa, brétema, que se esvai, 
o compacto dos músculos ... 
Ou talvez só eram sonho 
dum orgasmo infindo, inacabável, 
que bil:ase --um espermatozoide .cada-
bico--: 
visgoso agarimo alouminbante. 

."o frío silenzo 
rompeu a pedrada 
do cadaleito " 

Friflge, geada, tersp. superfície: 
ignotos abraios baix-_o o ·vidro 
~ou quifá-cristal quase mel 
esmerilado.~. --- ----· --craxr ----- --- - · - -- -------
houvo uni cadaleito cainte, 
ataúde de novos velhos finados: 

· · como pedra, ·_ 
como penesJ.o, 
pena de pena,s eno_rme: 
ó cristal fendez¡-se, -· 
-a peqra esgafOU fBm vida ... 
o siléncio rachou em dous 
como póla verde e débil ... 
Segue o frio a ser, 
o cadaleito é só morto · 
e já ne~ siléncio advirto 
na Galiza rota ... 

Posdata: 

sulaganme na patria da que emerxo sin [orzas, ( _ 
afogan?ne na terra na que somos dados nuos, sin lume, 
afoganme, isos olios, pequena, 

Galiza jame, . 

-A pedra, como um cadaleito, 
cazu 
e ninguém o sab·e~ 
A Gflliza morreu _ 

no mare desolado que nos inunda, 
no mare de inxustizas que nos recobre. 
!sos o/los lembranme a terra medoñenta, 

a friaxe, 
a tristura, 

patria extranxeira. 

Galiza ... isos olios craros a ti me levan. 
Ecos de prome~as agonian'tes, 
dereitos esquencidos, roubaáos, 
terra, somos, terra, semente moúra. 
/sos olios craros, b,agoantes,. bebedos de tris.tura, 
isos olios: .. Galiza lai~s, berros calados. · 

Silenzo. 
Galiza, silenzo de bagoas eraras. 

ANA ,ROMANI BLANCO AGOST0-81 

t 

de alianfa transcenden.te. 
Eu contemplo o cairem as pedras: 
eu morro o_ morrerem as alianfaS: 
t~·do o ·vejo desde o cadaleito, 
que segue a cair, a cair, a cair, 
a Caim,~ a Caim~ ci Caim, a Caim ... 

AMADO L. CAEIRO 

-o papel das Asociacións de .·Viciñosno · 17 .de maio 
. ' . - ' 

XOSEMANUEL SUAREZ 

Non · sei quén dixo o ano pasado, .sinto 
non recordar o seu nome, que a festa bu as 
festas, que se organizan ao redor do 17 de 
Maio, .corrian o perigo de caer no folkÍor'is-

- mo, é dicer, na consideración da nosa éul
tura como ug.ha curiosidadc antropolóxica, 
á que se Ue--pode adicar ·unha atención uns 
dias ao ano. Quizáis, esa persoa o comenta
ba despóis de ver os nu·merosos actos que 
por estas datas organizan Axuntamentos, (a 
maiorii,•potenciadores da cultura española 
o- rest9 do ano), Asociacións ·de Vecinos, 
~ul~urais, e que abar~ari e~posjcións de ce
ram1ca, de_ libros, proxeccións .de cine, ccm-

cursos de contos, de redaccións, de debu-, 
xos, etc. 

E claro que hoxe cáse todo o mundo or
ganiza algunha cousiña no 1 7 de Maio, e as 
Asociaci6ns de Veciños tamén van a facelo, 
pero . para diferenciarse claramente de 
Axuntamentos españois oportunistas, Aso
·ciaciórrs .Culturais culturalistas; Centros .Pa
rroquiais que só pretenden atrag.~er dientes 

' ao cat0licismo ínstitucional, e outros gru
pos que queren seguir a mo~a de organizar 

. algo, no i 7 d~" Maio, as Asociación de VeCi- · 
ños debían recordar os seus fins,- que en 
xeral podeP . definirs~ cotno unha defensa 
dos d.ereitos dos veciños, e eritre estes de
reitos debc;:n figurar_ : recibir un ensino gale
to, utilizar o noso idioma sin verse discrimi-

nado -OU represaliado; acceder ao éonoci
mento da nosa · cultura e participa_r na, sua 
realizaeión e difusión. ' 
· Os obxec~ivos cosque se-debe .feste:x:ar .o 
DIA DAS . LET-RAS GALEGAS este ano 
(1982'), .e quizáis moitos anos roáis ainda, e 
que se corresponden con eses fins. son : 

- -Difusión da idea de que os galegos te
rnos tinha cultura própria, da que forman 
parte esencial a literatura galega e o idioma. 

-Defensa da nosa cultura frente a unha 
. cultura allea que se pretende impoñer ·pola 

forza. · · 
-Defensa do noso idioma frente á repre-

- sion .lingüística legalizada, e defensa do seu 
uso como idioma oficial único. 

E c~ndo se -organ~cen as actividades que 

festexan o 17 de Maio 82 ,_ estes obxecti
vos teñen que chegar claramente· á xente.. 
Hoxe en día, non abonda con presentar 
unha exposición de cerámica popular para 
~mosar unha defensa da nosa .cultura diante 
do asoballamen.to, xa que hai tantos grupes 
ou organismos que .o fan con outras inten
cións, moi variadas, moitas v_eces oportunis
tas e falsas, como xa-xiñalamos enriba. 

As Asociacións -de Veciños galegas non 
deben colaborar en facer do DIA DAS LE

. TRAS unha ·celebración folklórica, valeira 
de contidos reivindicativos 'históricos. 

XOSE MANUEL SUAREZ 
ExPresidente da Asociación de Veciños 

."A Maríeta" de Cedeira 



Oh'Atl~ntico v.asto.de dourados conchegos 
e de so/es cin.centos como as horas do _olvido, 
tu-mereces. a e.terna ·devocion do·s galegas, 

. oceano querido! . 

Es a vida e a morge en espiral movemento, 
que inda~ non .te derrubas en millós de ondas rotas 
cando xa te levantas por enriba do ven~o_ 

pe~segu_indo as gaivo tas. · 

Quen un mundo inmutable pide á noite e: ó dt'a · 
·~ porque .é co estatismo que o nego

0

cio .. lle rf!-edra, .. 
ó sentirte a rodares conita os cons querería 

que tu foses de~pedra. 

Nada tés por a/leo nin por nada desmaias 
anqueas costas che opoñan o recife máis alto, 
e as riquezas de nácar que v.omitas ás praias 

logo as' tragas dun salto. . . 

Co teu xesto ·insolenté todo o Estado se asusta 
e ó potente oligarca fas nublárselle a vista, 
pois tan só te sup.era na beléza--robusta·' 

Transilvdnia 

de primeiras fiuncegos instrumentos 
ben que mortais sinxelos maiormente 
espadas e machados e coitelos 
despois xaneiras de [orca e guillotina 
·-o gume do porvir- e logo ó cabo 
máquinas rechamantes sobardando 
torcas cadeixos amortecedores 
eixos rodicios gonzos parafusos 
zunchos cahvellas oscas alavancas 

/ 
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falta ·de persoal, alg_u
~rinvestigacións levap anos 

das e mesmo as excava-
asa d', · · ns de urxéncia so!l 1anas e 

eº mesmo persoal para pre 
las. 
oNTRAPONTO . . 

non . todo ian . ser des-
ero . , · f' rnás actuac10ns, me 1-
~s, utras tachas que se lle c1ae 0 , , 

"en ás o'Qras. Tamen conven 
queles actos, ,aquelé!S 

ar ª - · t b 11 que co seu ra a o soas . , d p 
d a, conservac1on o · a-u an 1 
, ·0 Artístico e Cultura on1 . 

1 

ego. · . d 
A nivel d~ xente orgamza a, 
mpre'salientar aos grupos ar-

lo'xicos do Morrazo e da ea ,. 
da 0 primeiro con ma1s ar , .d 

cincq anos de ~1 a e q u: 
upa xente de cmco m~n~-
. íos. Quizais a proba def1m
a da· ·seu bon labor sexa as 
ntínuas consultas que as 
rporacións daquela comar
lles fan cando teñen dúbi-

s sobre se algunha licéncia 
obrá pode afectar algun xa
ento ou conxunto monu
ntal. 
Eles mesmos teñen colabo-
ores como o caso d un bo

no' Hio que paralizou a 
nntrucción da sua própria 
sa cando, ao facer cementa
'ns topou alguns restos que ' . , 
nsiderou de mteres e non 
guiu mentras os investigado-
s do Museo non apareceron _ 
r aló nunha excavación de 
xéncia a recuperar o que 
ideran. E iso que a paraliza
'n da obra sempre lle ia oca
nar algun que outro gasto 
ra el. 
Homes como Losada Dope
, Mondragón Abuin, Alva
z Núñez e outros moitos que 
rían prolixo cita~ pero que 
dudábelmente non son alleos 
nosa história, son unha feble 

para que a organización 
o Museo de Pontevedra e ou
os organismos culturais poi-
n actuar a tempo na salva
ón dalguns restos ou impedir 
sfeitas totais. 

LGUNS ATENTADOS CLAVES 

Para completar a bastante 
mp,leta lista que vai nun re-
dro nestas mesmas páxinas, 
eremos agora falar de catro 
cións concretas que consti
en os exemplos máis claros.· 
saber: Castro do Tegra, Cas
o da Lanzada (por chamarlle 
go ), Feira da Golada e Con
unto ·de Ígrexa e campo en 
rta Maria ·de Darbo en Can~ 
s. 
Do _Castro do Tegra e da 

eira da Golada xa se ten·ocu
ado este semanário nalgu~ha 
casión, .. As novedad.es son o 
úricio por parte do alcalde 

~ Guárda de que ~o agora ex
irector de Bellas Artes retira-
ª denúncia, _ ~ousa totalmen-
- falsa, segundo ·poidemos 
.mprobar ~ e ·que o da Golada _ 
1 .adiante nas . pretefisións 
unicipais·. Dados para , a lem-

·tanza. -

· O da Lanzad-a, aínda que . x~ 
está tocado e tratado P,óla 
prensa diária, póde se~ unha 
pedra de toque para saber éal 
é a pauta normal. ' 

· Naque! lúgar . da parróquia 
de ·Noalla do município de .-. 
Sanxenxo c'omezaron no 1.977 '" 
a fac~r extraccións de area en · 
plena zona arq ueolóxica. Estas ~ 
causaron danos irreparábeis e 
foron denunciadas, sen que 
por iso se im pedise a- sua pro-
secución. 

No 1979, a extracéión de 
area seguia, con vistas a facer 
un amplo aparcamento. A al
caldia de Sanxenxo só se lle 
ocurriu contestar que as qbras 
faciannas os viciños percuran
do un beneficio para a co·mu
nidade. 

·segundo xa está publicado, 
o 21 de xuño prod uciuse unha 
denúncia ante· o Goberno Ci
vil conforme continuaban as 
extraccións de area; se 1 efec
tuara o traslado ilegal dun cru
ceiro e, tras serlle denegado o 
permisp ao cura, comezaban as 
obras de ampliación d unha 
"ponte" que data do séculó 
XVI. Por mais que houbo ac
cións, informes técnicos e mi
lleiros de escritos, dous anos 
despois, as modificacións ~be
rrantes da "ponte" xa estaban 
concluidas. 

Para~maior inri, sobre a anti
ga muralla fixeron unha nova 
para darlle unha apariéncia 
roáis turística, que era, ao fin, 
o que pretendian os veciños, 
transformando un xacimento 
nun centro de atracción turís- · 
tica de cemento e asfalto. 

Hoxe pódese dicer que o xa
cimento está case totalmente 
destruido por c9rrupción e a 
responsabilidade neste caso é _ 
tanto para os viciños como · 
para a Corporación ucedista 
de Sanxenxo. 

Tomando un polleo a pelo 
este último párrafo, é curioso 
subliñar como en dous dos 
casos (A Golada e Sanxenxo) 
hai goberno municipal da 
UCD, noutro cl.e AP (A Guar
da) e nun cuarto do PC, cunha 
gran opos~ción no seu seo da 
UCD (Cangas). 

No que respecta a Santa Ma
ria de Darbo, o mesmo cura 
que vendera a histórica c·apela 
do Hospital, sentada no centro 
de Cangas e hoxe sustituida 
por un momotrético edif ício 
da "Caixa de •Aforros, é o "ar
tista" que para darlle máis . 
ope:pltividade á sua parróquia 
adosou sendas edificacións de 

. modérno ladrillo á parte pos
terior da igrexa románica que 

, ten · por domínio. Ao mesmo 
tempo, todo o que é o Campo 
.e o Adro da igrexa van sofrm- . 
do · · ·. lentas transforriiacións 
que desvlrtuan .o seu v:~lor ar-

f tístico. 
Este é· un breve repaso ao 

'máis sangante. No reca.dro ad-
. "xunto podense ver · máis caso~, 

· ·se lle pon o . 

AROUSA-SALNES Agrupados por zonas, vela( 
.:-alguhs dos casos mái~-menos 

-O próprio Axuntamen- coñecidos· -
to de R ibadúmia foi quen se · 
preocupou de facer un cam- " da,: no concello de~ Vil~boa. 
po de fútbol e un vertedeiro En concreto, a "Mámoa do 
de lixo no castro de Leiro, Re(' do Cfían da Armada, 
ademais de proceder ante- véñe~se facendo fogueiras 
riormente a extracción, no que ' teñen efectos negativos 
mesmo lugar, de áridos con sobre as pe.dras da cá'mara 
destino a diversos carniños mortuória megalítica. 
veciñais. Aparte disto, ocas- -Deixadez por parte do 
tro soporta a acción, nor- · Axunt(!mentó de ·· Cangas 
mal, dos furtivos. con respecto ~o conxunto 

-Os furtivos fan das-suas, de grabados rupestres de 
en total impunidaoe na ne~ Mogüelos-Donón-Hio · q':le 
crópole romana da Praia ·dos· están nun- total abandono; 

.. Bufos, na .llla_ de Arousa. sendo como é -Ün conxunto 
Vários dos enterramentos - ru'péstre dos máis inter~sa'n-
xa desaparecerófl por "' esta tes. 
causa. Axuntamento da ' · - -Explanació~n no'· Chan 
UCD. ~ da Armada-, sen coñecimen-

-Como a ria de Arousa - to · do Museo, . q4e ten .. º 
-- parece o · 1u.gár í:»referic:Jo .;p9- ·'lugar -catalogado; se !;>en nofl 

. los ft,.Jrtivo.s, n'on podia ficar "' afectou, (por agora) ao xa-
atra,s ·o xa.·c·1-me.nto. do Monté .,, nto ·c1me . · 
da Cidadei'a . no Grove, onde "':en total impunidade rio ne-

. hoübo destrozos novalo ex- . cr,ópole · - ' 
terior, né;J parte 'Oeste. · 

INTERIOR-MONTAÑA 
MORRAZO 

-Abandono · dos monu- ~Dest~ución parcial dos 
· foxo~ - ·primeiro. · e segundo, mentas do · Chan ·de Casti-

1 .., d Ch d·a Arma ·parte 1occidental do va o e ñeiras e . o an -

terraplén·, no" castro de Ben-
. doiro-Lalin, lago da expla

nación feita por Francisco · 
.Sampaio, viciño de Anzo, · 
Lalin. ~ _ 

-Extracción · de pedra de_ . 
canteira na base do castro 

. de La.ntaño en Portas, .c~n 
perigo para todo o xacimen
to. 

:__LJnha · pá da Diputación 
Prpv·incial desprazou unha 
p'edra con grabados .. inseul-

, tos, destrozando parte de- ·· 
les. Esta pedra, segundo al
guns, era c;Jas máis interesan- . 

· tes da provín.cia. Lügar de 
Albantúnez-Laxe, -Campo _, 
Lameiro. 

.:..._Outra pá, no rnesmo 
município e no lugar de 
"Coto da Rapadoira" ,sdes
prazou unha _ pedra con gra-

: bados e d·anou oütra máis~ 
-A poHtic~ dé venda de 

obras a cáfnbi_o de votos d,a 
Diputación · l~vou - outra pá 
ao lugar de f3_oas~G_ouso, .ta
mér} en Campo Lameiro 
onde destrzou ·parte- dunha 
.máinoa para facer chan. o · 
terreo ,' de tal xeito · que 0 . 

monumento de.sapareceria : · 
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OP.IRIOlf 

·A -CRIS·E DO MOVIMENTo ~ 

'< 

EMILIO VEGA RODR 1 G UEZ 

Este .tr'aballo nace a-partir da experiéncia no movimento ·po
pular de bárrios na Coruña. Pero e situación nas diferentes ci
dádes da nosa nación ·non varian moito. O traba llo pretende ser 
un mínimo elemento de debate sopor desta .crise que perrnita 
avanza r:. elem.entos políticos e organizativos, para sacar '_o movi
mento popular dos bárrios na crise en que se atopa. 

Hai unha causa que parece clara entre-os homes e mulleres 
tj(Je 'traballan no movimento popular de -bárrios: as AA.VV. ,, as . 
organizacións populares dos bárrios, tópanse nunha franca e 
clara crise política e orgariizaüva, sen convocatória social, sen 
políti.ca e a.lternativa aos plans da burguesia e ao capital. Con
vén pois comezar xa a pensar en cáles son as causas e o carácter 
desa crise e ver de topar as medidas necesárias para sair de la , 
tendo en canta a importáncia, fundamental da lqita nos bárrios . 

_ ~orno ~ectpr popular e_oaG.i_oci.al. __ _ 

lCAL E A SITUACION DOMDVIMENTOPC?PULAR? 

Podemos ver diversas cuestións que caracterizan esta crise, 
cuestións que definen un primeiro avance do que non debe ser 
as AA. VV. En primeiro lugar a escasa incidéncia sociál nos bá
rrios, pois salvo cuestións illadas ou pontuais (pedir semáforos, 
luz, etc.) ou festivas (carnavais, excursións, etc.) estan total- . 
mente illadas dos viciños, que non acuden ás xuntanzas e asam-

. bleas nen seql!era a expoñer os seus problemas, enterándose os 
militantes das AA.VV. moitas veces por meios indirectos. Está 
t~men a incapacidade material de oferecer afternativas pol;'ti
c.as cláras que cheguen á xente, ligando os seus problemas con
cretos a unha visiÓ~ máis global da situación social e política 
da nasa naéi'ón; neste senso hai unha falta total de programa 

-político, de analíses das situacións conxunturais que se vari 
producindo. na nasa nacións e nos axuntamentos. Evidente
mente non ~e trata de convertirás AA.VV. nun partido políti
co, pero si dotalo de elementos políticos que o permitan si
tuarse na loita popular o lado das forzas nacionalistas e de es
querda da nasa nación , E a verdade é' que estase a convertir o 
movimento popular de bárrios· en meras plataformas reivindica
t~vas soc;iais, frente á necesidade da sua politización e de chegar 
a campos máis amplos, tales»como. cultura is, eco laxistas, sani ~ 
tá rios, etc, etc.; e esta faíta de ligazón ao-s problem_as reá·is da 
nasa nación, esta especialización ."sindicalista" de actuar com~ 
buzón e· ponte entre os viciños e o Axuntamento, está a con
verti r ás AA. VV. en pequenos clubes separados da rea-lid~de so; 
cjal e · política do bárrio, e da ligazón entre o bárrio e a cidade 
coa s itua~ión da nosa ':'ación. 

lPOR QUE ACHISE DASAA .. VV.? 

Hai que ter en canta neste ponto a debilidade de nacimento 
e. a sua pequena história (comparadas por exemplo coas de Bar
celmía, ou Madrid e outras cidades dos diferentes pavos do Es
tado). Pero a isto, que poderia ser un fallo obxectivo, hai que 
engadirlle algunhas cuestións máis, e máis import"\ntes. 

l) nacimento ligado a partidos políticos minoritários que 
l'le. deron a primera forma pero que hoxe na consolidación da 
Monarquía están en retroceso (caso MC); partidos moitas veces 
españois que as utilizaron para sacar votos, abandoná.ndoas e 
dBsfa.céndoas despÓis, (caso do PC). · . 

2f incapacidade dos mili tantes máis cualificados e dos gru
pos: máis dinámicos das mesmas,....de analizar os diversos cám
bfos políticqs e sociais, asi como unh~ falta de visión do carác- . 
te.r -e da relación das AA.VV. no capita lismo actual.· lsto impi
da· unha análise contínua dos cámbios e ir adaptando a estru
t\:Jra. e . B- táctica á. situación cambiante, que se ten traducido en 
moi:tos sítios en ir ao carro dos axuntamentos (xa ¡exan da 
U!C:ll;, oomo PSOE; _ ou BNPG). Podémoló ver, na Coruña no 
"'·Cjiso Liaño" e o chamatjo "Pacto do Atlántico" onde os par
ti<::füs~ españolistas ·e ás AA.VV. -estas non no papel, si na prac
titaa-- déronll~ ui:-i respiro á dereita; e non solicitar a dimisión 
00.~ axuntameritos e a convpcatqria i11mediata de eleicións mu
ofuipa1-s na sua época, permitindo que a dereita as conv9case ao 
seu;gos.tO", etc. 

3t a situación de "expectativa" ante os novas axuntamentos 
~rando no caso das grandes cidades que ao ser de esquerdas 
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poderian ir solucionando os graves .problemas sociais dos bá
rrios. l sto deu paso a un "compás de espera"· a un non enfren
tamento cos axuntamentos e o seu papel como aparato do Es
tado; perdendo así o carácter fundamental e básico das 
AA.VV. E mentras, os axuntamel')tos de ",esquerdas" estaban a 

. levar unha políti~a que· non solucionaba os mínimos proble
mas sociais dos barrios, agravando a sua situación e desgastan
do o movimento popular; unha políti'ca en mÓitos casos conti
nuada do franqu.ismo. As AA.VV. participaron a~i nunba diná
mica pactista e colaborador.a, en cómisións mixtas· inoperantes 
e antipopularés (o caso da qo Transporte na cidade da Coru
ña , que se traduciÜ en sair delas coas ma·ns vaciast coa garda 

' oaixa . e queimados da ineficácia e inoperáncia dünha política 
paetista, que na _maioria dos casos continúase a facer. 

4) Estas cuestións levaron á hexemonización das AA. VV. 
polos sectores máis reformistas, que P.ropiñan dun xeíto claro á 
política apontada anteriormente, sendoOpois início e conse
cuéncia da mesma. Faise asi un fu~cionamento burocrático e 
reformista, de "pasillo municipal". 

5) os axlintamentos é certos partidos estatais levaron tamén 
unha política .netamente antipopular de desmantelar na prácti
ca ás AA.VV., sende amáis clara e do PSOEspañol. 

lCAL E ANOVA SITUACION DE PARTIDA? 

At'Ópámonos, ao lado do dito arrter iormente, en primeiro lu
gar cunha ofensiva do capital e a dereita para consolidar a ;ua 
instituciór monárquica como meio de defender os seus ir:i tere
ses. Neste campo existe o que podemos chamar "bloque con s
titucional", que agrupa ás forzas pol(ticas que defenden a 
Constitución e a Monarqu ia, e actuan como auténticos nemi· 
gos das forzas populares. Este "bloque constitucional" pactou 
xa o "acordo-marco de urbanismo", está a pactará espalda do . 
pavo a nova "Ley de Régimen Local", está a pactará espalda 
do povo a nova "Ley de Régimen Local", etc. Para eles trátase 
de neutralizar e institucionalizar ás AA.VV. apart ir dos meca
nismos de participación controlada ("comisións mixtas", GOn

sellos sectoriais, de bárrios, etc.) que permitan servir de ele
mentos tupes ás reivindicacións viciñais, pasando todas estas 
por tr-ámites burocráticos e admin istrativos; isto levaría a sacar
lle ao movimento popular de bárrios o seu carácter popular e .,;. 
de loita, convertíndoo nun alcoviteiro. Atopamo¡S ta mén, en 
segundo lugar, a persisténcia e agravación da _. situ bción eco
nómica e a incapacidade do capital para sair dela . lsto repercu- · 
te directamente nos bárrios e cria cond icións pro pícias para 
avanzar: por unha banda pon en primeiro e impo rta nte plano a 
loita co~tra da carestia da vida e a crise económ ica e a sua re
percusión nos bárrios; ff incremento dos impostas municipais, 
dun xeito brutal, permite ás AA. VV. ur¡ enfren tamento contra 
o. Axuntamento ; e hai tamén unha chea de reivind icacións xa 
constantes xa novas, que cada dia agrávanse má is, que permite 
un nivel de -loita pop_ular e política: asi, novas Plans de Urba
nismo, etc. lsto son, evidentemente , cond icjóns obxectivas, 
que estan aí e son importantes, pero que por si só non bastan 
para -sacar ao movimento popular de bárr ios da sua crise. Hai 
que cr iar cortdicións obxectivas que o permitan. 

¿QUE FACER? 

Haberia que ver duas cuestións fundamenta is: 

a) Replantexartesta-analis·e anterior en base a catro pontos fun
damenta is: 1) o movimento popular dos barrios é un movi
mento popular anticapitalista e nacional: cares.t ia da vida e 
cuestións concretas de bárrio, pero tamen ecoloxism.o, loita 
antimonopolista, etc; 2) As AA.VV. san hoxe as organiza
cións populares de bárrios de loita política e reivindicativa: 
trátase de ligar dunha vez por todas ambos aspectos: nun 

/ Plan · Xeral hai problemas d,e equipamentos, pero tamen de 
política capitalista cultura( e económica; 3) defin ir dunha 
vez por todas quen son os nemigos dos sectores populares 
de bárrios, desenmascarando publicamente as med idas anti
populares dos axuntamentos: o caso do PSOEspaño l en 
Vigo e A Coruña é el.aro; 4) Plantexar a necesidade dunha 
conciéncia nacional galega, ligando asi a loita das AA.VV., 
á loita xeral pala nasa liberación nacional. 

b) Replantexar os métodos e instrumentos de traballos : 1) As 
AA.VV. son parte do movimento popular e anticapita lista 
e teñen que tomar cofltactos cos diversos movimentos sec
toriais: ligazón dos problemas sanitários aos movimentos 
sanitários, a problemática-da muller aos colectivos femi nis· 
tas, etc. 2) avanzar nunha coordinación máis aberta e menos 
burocratizada; pero tamen con outras entidades e colectivos 
(cultura is, depodtivas, etc.) do bárrio, intentando darlle ás 
mesmas (moitas veces en máns da dereita por deixadez e 
apatia da esquerda) . un carácter mais dinámiéo e popular; 3) 
apertura 'das AA.VV. a outros trabal los nos bárrios: cultural, -
deportivos, etc. 4) unha maior'apertura á~ diversé:!S zonas dos 
. bárrios, chegando a zonas máis amplas dun .xeito mais direc-
to; unha. mellar comun'icación cos vici.ños e calquer tipo d.e 
act~s; concursos, festas, etc. Un dos grandes problemas e 8. 
non-comunicación enú~ o núcleo da AA.VV. e Ó ~árrio de:. 
bido aos problemas expostos, e.ando é a cuestión básica. 

Evidentemente non se trata dun ~ecetário de medidas, nen 
sequera a aplicar dun xeito mecánico. En moitas cu~stións ~a 
hai unha experiéncia (boletins, etc.) A veirdade é que. tamen 
nas AA. VV. hai pouca xenté traballando ~ poucos .meios mate
ria is: Trátase de rachar coa po.lítica pactista e reformista que · 
cÓnstitue ás AA.VV. como plataforma de negociácións i'lstit~· 
ctonalizadas e darlles un carácter de loit~, d~ enfrentí!.m~nto as 
pglíticas anti populares dos . a~unta~ertos constituíndoas en 
plataformas de loita nacion~I ~ ~opular. . . 
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Unha das condicións di : "O direit? á ope
ración de lanzamento a.q mar só poderá ser 
concedido cando non existan outras alterna
tivas de transformación en terra" .. Tánto na 
filosofia como nas condic;ións dq_ tratado de 

. Londres obsérvase a prioridade absoluta ao 
trata~ento de tates resíduos en terra en vez 
de seren lanzados .ao mar, especialmente can
do existen indicacións da influéncia nociva 
sobre a vida marítima. Os gobernos dos catro 
países que lanzan resíduos radioa~tivos ao 
mar, moi difícilmente poderán argumentar 
que rodas as posibilidades para almacenalos 
en terra están esgotadas. 

Os lanzamentos ao mar son obxecto du
nha crecente crítica de cicntíficps e organi
zacións, e mesmo de países pertencentes á 
própria OESO. 

' Países como Austria, Suécia, Dinamarca, 
Noruega e lslándia están fundamentalmente , 
contra os lan-z.amentos dos resíduos radioac
tivos. A crítica de países como os USA, Ca
nadá e Nova Zelanda, está dinxida sobretodo 
á falrn dumha investigación local sobre os 
efcitos de tales lanzamentos, tal e como é de
sexado polo tratado de Londres. 

Un control directo sobre os lugares de lan-· 
zamento, efe ctúase polos servícios de meio 
ambiente americanos. 

Entre 1974 e 1978 leváronse a cabo algu
nbás expedicións nos Océanos Atlántico e 
Pacífico, dando como resultado a publica-

As operacións de lanzatJÍen~s de resídu~s qu:li~activ:os , tefieri lugar 2 v~ce~ ao ano, en • 
coordiriación coa NEA. E xuñ~ e·en ~opxuntó, sÓn lanzado~ os.resíduos de Holandá, Suiza e 
Bélxica e no mes de xullo os da 'Gran Br.etaña (1). ' . -- " . · 

· Para os lanzamentos en conxunto, que so1;1 ;ealizados através .. dun navi~holandés, é necesá
ria unha autorización espécia.l (norma do tratado de"" Lonar~~) do miní~tro~h-olan<lés dá Saúde 
e Híxiene. Esta autorización_ só. deberia ser expedidá cando _estiveran cumplidas todas. as con-
dicións do 3° apendice do tratado de Londres. · ' · 

·- , 

(11) 

Asi; existen plans para o lanzamento de 
t.anques de ali:nacenarr1ento tipo t_orp,edo, 
que poderán "pe'rletrar'" ·nos fodos--pou.co · 
consistentes dos· océanos. Tamén existen 
-plá.ns para ef éáyar pt;rforacións nas_.profun
didades marinas, onde se poderian alm(!.cenar 
os barrís con resíduos radioactivos . . 

1sto apesar_ de que o océano aínd·a presen- . 
ta móítos segredos de v.ital ímpórtáncia .para ~ 
a hu~anidatle, non só no. aspect? da'.alimen
tación, senón tamén por ·~eio do "plancton, 
que produce o 70 p9r cent.o «lo osíxeno exis
tente na atmósféra. -

Antes de que' ·sexan feitas deda:racións e 
pron6sticos _sobre_ ~ _seguridad e ~o_s lanza:
mentos ao mar ,_ mellór seria esperar por co
ñecímentoS' máis avanzad.os e certezas ~áis 
concretas sobre os efeitos. de tales Dpera-
ció ns: 

Aínda, fal~an· dados sobre os lanzamentos 
de orixe militar., e tamén é descoñecido- nes
te capítulo -(lanzamen_to de resíduos) a si
tuación en países como Iraq', frán ,. India, 
Paquistán e Corea. 

.Exis~en tamén · p~ans. para- -submarinos mo
vidos a ·enerxia nuclear, que cando foren 
cons.iderados supérfluos poderian ser fundi
dos no océano. Estas situacións ·son complé
tamente antagónicas coa pretensió:1 da hu
manidade de criació'n de máis zonas de cul-

ción de 15 dossiers correspondentes ..a.os an-- tiv;o agrícol_a e extracción de minerais. 
tigos lugares de lanzamentos ao mar pol~s Na actualídade moitas zonas de · augas 
americanos. p.ouco profunqg.s. que outrora estaban cheas 

Un dos amigos lugares de lan!-amentos dis- de peixe; e agora despovoadas, fan qué aada 
taba escasamente 100 Qm. da costa de San vez sexa máisne~esárii a pesca en augas mái~ 
Francisco. Inguedos debido á falta de infor- profundas, así como -o p.ancton toma un lu-
mación dos Servícios de Meio Ambiente _ de estudos feítos polos USA, está completa- prote.cc1on á radioactividade, do meio ._am- gar cada vez máis importante na alimenta-
Americanos, as autoridades de San Francisco mente errada.. bi.ente nas profundid~es marinas e . das evo- ...... ción. TarrÍén a explotación de materiaís das 
pediron ao profesor Y. J aekson Davis da Coa axuda dun sistema científico mídense - lución.s dos materiais: radióactivos, est"á.n is prof!:lndidades ·(por exempl0 manganeso), 
Univers idad e d~ Califórnia que analizase ta- as concentracións' radioactivas e as conse- · - b~ses científicas . baseadas en pronósticos, · o. · tornará- cada vez máis víá-bel a perigosa posi-
lcs dossiers. Sobre os resultados das investí- cuéncias das doses radioactiva_s par.a a huma- · que conleva insufiei_ef!,.!e certeza. bilidade de q~e volten á superfície ós resí-
gacións fe iras polos Servícios de Meio Am- nidade. Os resultados son despois compara- Portanto, os lanzamentOs. de_ ,resíduos ra- duos _radioactivos; _con impr~visíbeis conse-
biente Americanos, o Dr. Davis conclue o se- dos coas normas emitidas pola Cqmisión In- dioactivos nó océano deben ser pá.raliz;idos .o . cuéncías. -

guinte : ternacíonal de Protección Radiolóxici ~áis rapiqainent~ posjbel Ó lanzá.m~fito ~ E.n lugaL de _'-'esconder" os perigosos resí-
"O material radioactivo non se espallou (ICRP) sobre protección radioactiva. un proceso irreversíbe-Í: barrís a 4,_ Qm. d_e duos no ·fondo .dos océanos, deberase alll!a-

como era esp erado, senón quC' ficou agarrado Estas normas foron, durante os últím9s profundidade son- 'difíceis de ~ecuperar, as1 cenalos en terra onc:ie 0- co~trol ser·á máis 
ás profundidades marinas e convirteuse vinte anos, continuamente disminuídas en · coma é imposíbel de !lnulár a p.olución ra- <loado en todos os aspectos. 

~ nunha fon te constante: de contaminació11 ra- degrau de esixéncia, e na actualidad_ e son ob-, díoactiva do mar..· h b'd · · · ·, · · 
Xa tef!. a 1 ·o mvestigac1ons nese asp_ccto, 

dioactiva. Center1as de esp écie animais fo- ' xecto dunha gran presión de críticas . . Investí- , tando 'as_· invest~gacións feítas ' por - ~eícu- conclui.!J,.dose que· a produción de resíduos 
ron encontradas nos arredoro-s desas profun- gacións recentes no plano das consecuéncias los dos Servícios do Meio Ambiente Ame- dos catro- países xa salientados, p~derian se-
didades e hai indicación de que os diversos á exposición a baixas doses de radiación, ricanos' nos ,. Oceanos . Atlántico· e Pacífico . ren al
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acenados en. terra até. 
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'ano 2.000, 

materiais radioactivos que están embrulla- mostraron que cada vez é maior o número de (veículos pró¡;>rios _pa~a grandes pr.ofundjda- · :o ~on Sefldo necesários , silos exce"sivamenge 
dos, serven de habitat a diversos organismos científicos coa opinión de. que os cálculos · · volumi'nosos. 

des), verificous~ que Q.os rnoitos miUeiros de 
rn.arinos, contribui'ndo directamente á conia- fritos pola ICRP estáq nunha proporción _de 

bar;rís lanzados, ',sÓ fo.roIJ. encontrados uns ·A, idea_ d_e que .. os resíduos, cstanéi:o a qui-minaciún dos alimentos provintes do mar ": 100 v.eces máis abaixo da re4lidade. _ · · 
- escasos 150. O oue significará" que eventuais l' t ..,.:¡ • f d'd d. t ' · 1 Tamfo foi cuantificada a cantidade de ra- A Ñuclear Energy Ag.ency da ÓESO, que "l.. • orne ros ue pro un 1 ª e, es aran mo1 on-

, , erros de cálculo no capítulo da. seguridade xe do nos h b'tat ' · ' · e · cioactividade existente nos anim'ais pescados coordina os lanzamei:itos· radioactivos en Eu:- 0 ~ . 1 ,se trornca peng<?sa . 
. rad,ioactiva-, serári"irr~paráb. eis:. · h ·A- d f · ali , entre .os que ~e topan csponxas, miñocas, ropa, fomentou no 1971 un programa ~e in- A umamua e . mma parte int~gral · dos 

~ Os lanzamentos .. no mar foron tamén un. ' 1 · t ·· E t . · l' · f · cangrexo-s e polbos. · . vestígación: sobre os lugares de lanzamehto c1rcu os na ur~)S. s e pnsma-eco º?'1co 01, 
O . precedente perigoso, para- exemplo de oú- un se'culo at'r's - s1'nt"et- - d s · t f'l s estudos americ;anos presentaro"n as pri- no Atlántico. Catorce anos despois do lanza- . a , iza o na egum e 1 o-

. · tros países, que poderian tamén inicia.ro fan- · f. - . h b·· - · d. .d us··A. meiras indicación~ .concr~tru¡ , sobre , a conta-. 't', , mentp,¡d,o primeiro barril liunha1ocalización, so ia por Ul) ,· a itante m 1xena os .' : · 
· · , · · · · .. -- , .-zamento do·s. p.róprios resíduos radioa~~~vos · """ ·. -~~ · ~ · ..,. 

mmacton alimentária. Fo.~on rexi~trad.os ma- -· ..,· Yaise v_erificar se 'O sistema 'Cient.tfíco que se - ' "A te.rr.~ no. n _pertence á h,umanidade; mais 
· · ·no .Océano Pacífico. Para: evitar tal situación ,, 

teriais radioactivos artificiais como o plutó- ' u_sou para prever· as consecuéncÍas noriJicou ~ · · · · · a humanídade l unba parte 4~ terra NÓs sa-
. ' Xapói;i firmou ta_~én o t~atado de. Londres: <!1}~ · ; o ,cés~o,._e c o , ~S}rÓ~ncio ct,n e,spéc:ies. comes- . :·:-' m9j lQmce da r·eálidade . . · , · .. . bem-os iso. · -. .,,.. - · 

tibe' · , ¡· ., h , 0 · · '° , ~- .. ~ d · 30 .. Apesar -de que tales temores sexan ha di-. · .. 
. 1~ pertencentes a a im.entac1e-n , umana:.,._ .. r-::.1·• : .... - ·' .ptagrarpa ·con.ten · na 'a menos que · · - 1 · • · · •· • ' ·To_das as co"usas .m_antéñensq .. en equ~Hbno. 

·O l '- · - · · -' reé.ción des lamzámemos: de bai;xa e média " . f . . pes11 Jad~s recent~s subliñ.~n a n_~cesi'da- partes, nos planos da ,;o-ceanogr'afia, xeoloxia ' . ' ' . . . . ·-·~ o · queª· conteil-na 'te_ rra, a:évntece sa_· to.' d~ 
1 d · , r.ádioa2tividade;. ·}a:-r_· eamiño abrirá infd1.·z- ,· (e y~h~. inve~tiga~ión pr9fuµd~ sobre o de-., .. e _ bioloxia . . S.egundo emisión 'da ENA só np . ' os'fillos'da tt;rrá.' ' ':· ;- · - - = ~1 • '=" 

· - · d · , · - · · .. , · / · d. - me-nte .ª pos.ibiliaad-e"d~ .lanzamer:itos. c;p,n,_?-}- . . . _. . . . _ 
gr.au d© , cont.aminación ctós iug-q.res de .1anza- 19'ª-4 s? p~ eran a prese~~.ªr , r~,'IU ga os . ta.radioacüvidade. t ,_. _ .. .. ._ .~ > _ ··~ . ~ ,~ilmáni~~d~ - ~~r;-. ter:e,u --~ :te.!<: da X ida; 
mento·~no Oc..éa-IJo btl:i-ntice;· onde so:E agor~~ .. J -- q,pr.ovf!Ítabe.is dé ·5· as . 30"p.artes do pr.?gra- . . _ .. "' , " . "· .. ,, ., - maiS'a humamd.É4~·· e ·un fio, fía wzesma 1eJa . 
. ~epultados duas veces máis .resíduos que os ma , . , .,, · '. · ·· ;, ; · "-· :' ~o grupo Seab~d ~~rltmg Group · • 1 0P~S:. ~ .. -O r:qU,é' tihtru[inos ::na'' Úla/ d.'estru{molo im 
americahoi·'laii'z.arati durante 26' anos'' en"vá- t ...... ·;". Islo"'apesar d~\1que0"someFltes.· os resultados· ~ . ext~~e ~.b~ P?º~dipa~i9n .~.~~~unta nas. m- n'ÓÚnesjyzps:-.. "'1" • <i <:..¡ .• ~.:: ~ " ;¡: •• 

' '.i0s 'l'úgar~¿~ '' r· •· . ... 1~.Ji,n . ¡¡ -'<;~.y . " . - ' ''globij~ 'da"ínvestigación ~obre i a·s - ~O. partés do,,=.· .; ', vesqg3:~1qns acerca .sJas p.~s~bthdades · cl~s l~.r.i ""' . ! ' 

~ 1

) 'n~bid(f' á: iné~~sténcfa áé':dad"cs~Ón~retO's ; -. programa~ poderá~ preseata¡ír certez:,tS en:can- .!.ªn:~nt?S ,<!-~ mar do,~ r:esiduós de alta_ra~o: -------.-.•., ...,,,........,__ __ ...,_..._ _ __;;;;.._,.;----
. o's '.p~on6sti'é:o·~ :s'8frre 'o~·;p~síBe.is ef~itos s'On to aos. vei"dadeir,os perigqs de talesJari,zain€n- .~ct.ividade,l«;>r;man_ parte ~ntr~ o~tro~ pa:i~~·S T1J -De fcrntés ' ben inform'adas , ~A NOSA TER RA 

'r~ilit~éid's ':~través". dé :.~isten1kt> t·fa::'nicos . e · tos rad16a'ctivós ao mar. - . HoJanda, : ps USA, . ~a.nada, Belxtca, Xapo.fil, -.. ~verigµou qu.e ·as ver·tidos d.a c;;ran Bretaña se-
d é1{fífic· 0i .5.-,.":., .... _ ::"r. r::_, ·-¡¡, ,, .;:" .. .t. :'"'i .... · · · Suiza e Gran Bretaña. . · rán efectuado·s'. ·o dia 6 de xuñó (se a situación 

. - de conflito · bélico no Atlángico Áustral o per-
.·, ;::~, ~ ~~int~Jii'ite'dÓ' pilricípio 'áe:'qU'.e·\)";frefu- ' PARAIJZACION, DOS LANZAMENTOS· ' - Parece qu·e o~'Océanós recebirán a reputa- · mitel, e·os d.e Sui;rn. Bélxica e Holanda, duran-
.. gos"·.,v~nse-;'e~~iÍflar~ : er:-;p&frótó' ;:-. a¿~ poluéión ': -~ADIOACTIVOS "' · ., ·· - ,. ~ión .de ·poderen.!- abrigar todo o que se -lt~s . · ~ te o. nies.de agps_to", nunh~ opefación c_onxunta 

mepguará, tese es~ que séguh,;. d3 üs'fr~s\Íltadqs - Debido ~ás incertídu~es no~" ca·p1f~ú-Íbs ae '' '".prete.nde ·laniar: ' ·,_ ._ l · ,. .. '~ - e cón:lJuques .. holanéle.ses. . 
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MANIPUlACION DA MÜLLER COM-0 .NAI 
DOLORES A Y AN· 

I 

Co~o é b~n sabido, c~a Revolución 1 ndustrial naceu -a sacie
. dade burguesa cunhas for'mas económicas~· únha mentalidade . 

para mante-las que constitu_e o chamado "0.ccidente"" 
Os princípios nos que se fundamentan os_ valores da cultura 

·do ''Mundo libre" son tamé·n .as bases das grandes contradi
cións que· ~e agachan detrás duns intereses moi claros: os inte
reses da burguesia. Un, tal vez·o·pr incipal destes princfpios é a· 
da igualdade: "Todas as persoas .son iguais por n.atureza". ·Este 
princt'pio implica• a necesidade de ·supr imir toda clase ae dis
criminacións porque todo inqiví-duo polo sinxelo feito de se-lo 
é un portador dos valores da humanidade; mesmo a muller é 
igua lme~te' digna que o varón en canto 1q ue é farryén suxeito• na·- - ' 
tura l o'flde os valores de liberdade e racionalidade obx.ectívanse 
en igualdade de degrau e de calidade que no varón. . 

As_ diferéncias son ~empre d iferéncias de tipo social, que as 
. hai, son inegábeis, pero ademai_s debe habe-las, porque son as 
condicións do -progreso. ¿cómo podería hab.er progreso sen 

. ambición, seo compet ición e nen loita?. A igua ldade .cpi:is'iste 
precisamente na d if~réncla de clases socia is, porque dar-lle 
má.is merece é precis¡;¡mente a eséncia da igua ldade .. Aqúi ternos 
a primeira gran contradición qu·e pon ao descuberto .º absL:Jrdo 
sistema de v'alores q~e sobre este princípio se basea. 

A muller, aínda que moi ·serodiamente, .tamén vai despertan
dó da sua situación de amodorramento intelectual e está a de
catar-sa da sua cond ición continuamente manipulada desde. to
dos os eidos da economía de-mercado . . 

Desde esta pe'rspect'iva vou facer unaa cativa análise da mu-
lter-nai bai~o o aspecto comercialªº "díá de la madre". ' 

O dia dous de maio proclamaron ( ¿Quén?, lPor qué?, lPara 
qué?) ".dia da nai", é dicer, o dia de facer-lle regalos á nai. O 
valor de nai é o máis irriportante dos que a cultura de occi<;Jen
te lle recoñéce á muller, mais isa non é pexa de abando para 
que nó h se comercialice, fai-se, claro está, de forma moi sutil, 
ba ixºo un evoltório romántico, e polo tanto moi efectivo. Os 
meios de comunicación crian a imaxen de "nai feliz" e de 
" home-fillos-bons", ist~ é, de famflia perfecta, ~ntón, xa esta, 
a necesidade do regalo j mpón-s_e con tanta forza, con tanta we
sión que é inevit ábel, arrastra ab consumo. · 

Pero, lpor qué un dia da nai?, lEn qué se fumdamenta · a 
proclamación ?. A razón está, sen dúbida, en considerar a ma.
t ernidade corno a fu nción máis importante que a fémia huma'
na cumple na sua vida. Neste senso _liaberia que entenper a fra
se de· Hegel : "O nacimento dos fillos é a marte <;Jos pai~" : E!eG-

LIBliEBI! 
. " 

-CARAVEL 

Santo Domingo, 9 

MONTERO RIOS,-50 
tE LEF<?-NO ~8J)3 77 
SANTIAGO : 

tivamente, segundo a ideoloxia burguesa, a nai (das clases) po
pulares non debe viver para si senón para os seÜs fillos, debe 

. criar uns fortes traballadore-s,soldados valentes e bons cristi'a
, !JOS e· servos de lei. (Cla(o que a nai Ele séñorit9s non é a mesma 

causa·). A :-demagóxia cultUral revela-se ciaramenge na análise 
do enunciado "nai traballadora": 

Como nai obxectiviza uns valores_ divinizantes (delicadeza, 
amor, fidelidade, dedicación, abnegación, traballo, compren
sión, etc.). En troques COf"!lO traballado-ra obxectiviza outros 

- ben diferentes (folgazana, con alto i.ñdice de absentismo labo
ral, de-~preocupada, non ten interés real pala empresa, despista-· 
da, t~n a mente na casa, coqueta,, pa.sa máis tempo do_debido 
no baño, etc.). Todo o-mundo coñece as dificuldades que ato
pa a fémia á líora_ ~e · ir:itegr~r-se .no mundo laboral: ou non en
contra trabal lo, ' é o máis norma!, ou está en inferioridade sala-

- rial i;on reJación · ao varón-. O empresário só contrata ás mulle
re-s cando ' lle son indispeñsábeis e -ademais paga-lle o míñimo 
posíbel. l_Cál é ·a causa de qu·e .sexa m~rxi~ada no munao labo
ral?, precisament,e a súa condición de nai. . 

Vede _aquí a situación da mu-ller _manipulada pala cultura 
burguesa: profundamente disconfor_me consigo mesma, diso
ciada de .si mesma, dual, fer ida na sua identidade persoal e por
,tanto coa dar radical de. non _poder-s~ integrar a si mesma nu-

Quen perde os S/!U S orixes, 
perde ~á suá_ z~enti~ade ·· 

- ' -o 
Gt11'u:leiro 
g:·-Úle · 

- ~jtulai ',_ 
. C§ale¡a 

/ 

nha .realidad-e persoal coerente. 
- Aqui é on~e- no~ leva o princípi-0 da igualdad,~ por natureza: 
a negará muller, a destruí-la, a escindi-la, a.face-la "suxeito de 
funcións contraditófias e irreconciliábeis. 1 sto sJcede_ porque 
princípio do que se parte é falso e demagóxico: falso porq u~ 
lónde a igualdade ·ante a lei?, lónde a dignidade igual das pe~-

1soas?, lónde gozamos totlos da mesma liberdade e das mesmas ' 
oporttmidades? En. nehgures. E á fémia tocou -lle a peor parte 
E demagó.xico porque ser~e para mantera situación actual, q u ~ 
lle vai. moi be;p aos dono.s da cultura, do poder e do -capita l 
que son, ao mesmo tempo, os que definen os valores éticos, es'. 
téticos ·e culturais. .. ,, 

lOué posibilidades _hai de sair desta situación?. Hai efectiva- . 
mente, posibilidades de sair. A pr'imeira é a concienciación, 0 
decatar-se da condición actual na ~ociedade: este paso xa está 
Elado . . q feminismo, en xeral, está loitando pola concienciación 
da .muller. Pero non abonda con coñecer as condicións reais da 
ex_isténcia femenina , é preciso al~o máis, compre actua r, cam
biar esa situación por outra de m·aior xustícia social, e isto só é 
post'b~I polo vieiro da organización política. As situac ións só 
se cámbian organizando a sociedade desde unhas bases máis 
xustas que fagan posíbel unha igualdade social e non a memez 
da igualdade por naturaleza. 

ACLARACIONS AO ARTICULO DE BE IRAS 

O trasno de sempre do que tanto se ten fa lado fíxonos a 
pasada semana unha das suas no art f cu lo de X.M. Beiras. 
Nefeuto, o subtítulo non era exactamente_ (O u enerxia e 
imperialismo}, senón que, sentados ante a -máqu im, trocá
molo, sen pensalo, polo que t iña que ser correcto (Ou ener
xia e c9lonialismo). 

Por outra banda cand~ fala , no texto, de UNESA, o arti
culista estábase referindo a Unión Eléctrica , empresa que 
absorbe a FENOSA, e nón a Unidad Eléctrica, ente coor
dinador das eléctr icas estatais. 

Nun ·último término, subliñar a falta dunhas liñas no pe
núltimo párrafo, que_ comeza por Eu, dende lago,. .. As liñas 
comezan de-spois de maís seica o serárf e segúe deste xeito : 
"._. . a medida que-vaian entrando en servic io os grupos nu
cleares que aporta Unesa (sic) -eses mesmos lab regos, por · 
certo, dos que se esixe o pago dunha "cuota empresarial" a 
S.S. non hitlerián, mentras que lle bota en cara a " ... para 
seguer coa sua mentalidade arcaizante ... " 

-LIBRA RIA 'E- PAPELARIA 

OBXETOS DE ESf:RITORIO 
. · LIB_RERI¡'. 
. GEN',RAJ. . 

LITERATURA G_ALEGA 
1EN X~RAL 

' 
San Pedro, 10 Tel. 227458 - 225235 

'LUGO 
Praza do Campo: 2 Tel~fono 23 Tlfoos. : 225461 • 224458 LUGO 
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IS!ADO 
PaÍses -Catalans Éµskadi 

· · · · Lemóniz,-margruida tníxica· 
PujOI; dous . ·an~ '110. cargo o .MérCOJ}'S 5 <le Mafo un coman~o ETA-M daba morte no 'bárrio bilbaíno' de Begoña a A!lXel 

· · Pascual Múgfoa, ,_; director do" prpxecto Lem-Óniz e m(lximo responsábel directo-da cenfrl nuclear. 
Case aos cen dias de 'rodax~ da Xunta galega, as institución~ Esta ·acción' arinad&,~ tras dun · imp(tssé -no -conflito, podia 'colocar no disparadeiro informativo a 

autonómicas c~talanas cumplen· os seus dous anos de funciona:-· .' l,emoiliz. Segujulle un intento de,.. foJga Jracasado, uriha mínima resposta do povo basco á con' 
mento. Neste ~e~~odo de temp_o, o de ~ransici~n para o "Estadó . vocatóriá de m~nifest~ción ~ontra ET.A (de 15 a 20.000 persoas en Bilbo), -é a posibilidade do pe
das Autonornias , Catalunya convertmse n~n problema para . ch~ definitivo da'. ce!1tral. _Entre _ as c!Js~ntas espec~ladóns que se t>arall;m~ esta é a que· dia á dia · 
Calvo Sotelo, capaz de por en xaque ao ommpotente Poder da- - adeq.uire· m~is t:_orza. Chega o final, d.espois de vários anos de "si-non" nesta margarida de uránio. 
quilo quese·deu·en chamarª UCD. :.. _ ,~ O niesmi':ai~-~d~rmort~ do · -. -:· .b mesmo xoves, .HB .facia . 1éctiqgs_, Ún proxecto ~que 
Estes dous anos de xestíón c}ir~ctor do prpxecto; consti- · -., públic<;»· un comunicado no : ta cu·n maioritário rexeite da 

das institución autonómicas _ tues~ ná ,sé -.das consallárias _ qfre~ iesponsa6ilizabª, oficial- 0 povoac;ión . . -basca". 
permitiron .. cimentar o . sent~- do· Goberno" BascO á Socié., ~"- mente- ao Goherilo Basen povoación bascc!' 
mento nacionalista e, ao -mes- · dade -de X~stiónJie l!.iemonfa, - -...__'do "~rigado ,do que. fixeron ' .Por últim'o .ETA m·anifesta-
mo tempo, foton utilizados duas horas despois do ·aten--, · vítima~ aos técnicQs dg_ cen- ha que " quer0 m( ·S 'expresar 
c~mo un instrumento partdis- tado e notoriamehte marcada . ... tral . nudear de Lemaniz ao o naso desexo de que, dunha 
ta para consolidar o catalanis- por éste: De~te xéito, as pr_i- l~es · _asegurar . a e'xisténcfa vei por-· todas, a -ázón dopo-
mo conservador frente ao cata- méiras resolucións do .Ente, pl;tdo a catro bandas, no qúe vo basca se irrpoña sobre o 
lanismo popular que agora recén criad-o, .era ·a condea._'" ·: tamén se inclu;itr a ETA, para , . autoritarismo de Íberduero 
tenta relanzar a esquerda. sen paliativos, ·cía acción ar- _ qur; os técnicó's dé Ib.erduero .SA .e RU esta empresa se veña 

Precisamente, as críticas ao 
partido de Pujol, Convergéncia 
Democrática de Catalunya, 
van en duas direccións prind
pais: 

O sistema de pactos do Presi
dente da Generalitat, expono a 
presións que poden vir de Ma
drid, aínda que estas fiquen su
lagadas porque a UCD ten que 
contar no Congreso cos votos 
da Minoria Catalana e a Calvo 
Sotelo resúltalle de todo im
prescindibel facer algunhas 
concesións a Pujol para mante
lo suxeto en Madrid. Pala sua 
banda, o Presidente da Gene
ralitat precisa tamén a Centris
tes de Catalunya.UCD s€n os 
que fica en minoría frente á es
querd a. 

As negocia ció ns da LO AP A 
coa. UCD déronlle lus á histó
ria: os centristas catalans dá
banlle o apoio preciso a Con
verxéncia pata aprobar a pri
_meiro de ano o presuposto da 
Generalitat para 1982 e os na
cionalistas, cando estiveron se
guros de ganar, afloxaron a sua 
postura nalguns pontos da po
lémica lei harmonizadora. 

ROTURADA UNIDADE 

O outro sentido no que van 
as críticas esquerdist.as toma 
carpo na doctrina do catala
nismo co~or, enxendra
do oo;t.es dous anos, grácias - á 
utililización por ¡mt.e do µrrti
do gobernante das institucións 
autonómicas -e do rentir cata
lán do - povo. E dicer, o ¡u;ent.a
mmto da burguesia no ~r,, 
aiíxlf que polas razóns que an
tes expuxerms, exista pouca 
enerxia ante Madrid. 

Deste xeito, a . liña unitária 
nacionalista que naceu , ¡ma 
loit.ar rontra o franquismo e -~ 
alongou Illfa reforzar o JllSO á 
sociedade ou ao F.st.ado derm
crátiro, se , desfixo ro µnti
dismo de au. 

Desde o PSC ao PSUC, esta 
A postura do presidente do pa;tura vese non 'iiJ roIID un 

partido, Antón Canyellas, or- ffitancarrento polfico de Oita-
denando votí!r ufirmat~vamen- lunya, senón oomó un JllSO 
te en fü.rct1b na ( debido ás atrás. 
presións de Calvo Sotelo ), es- En fin, no dsicurso de Pujol 
tivo a ponto de abrir unha cri- na celebración do segundo ca· 
se no grupo, salavada pola bodano, analizouse o ambent.e 
xuntanza do Comité Executi- en Oitalunya e o refórzarnento. 
vo de CC-UCD o pasado luns, da confianza nas institucións 
que lle deu de volta a confian- catalanas. Esta é unha · coosa 
za a Canyellas. moi certa~ pero tmnén . unba 
En fin, Pujo} é·unha baza moi. navalla. de ·doble filo, manexa-

f t d · · da, á sua vez;, · por F.squerra .Re-o r e e Calvo Sotelo é unha · 
carta coa que 0 Presidente do · publicana de: Oitalunya, _ que 
Goberno ten que contar, sacri- da ó . ·seu -vojn incondiGional a 
ficando por ela a política cen- Pujol. ·T9dQ; a; demais µnti-
trista catalana. A ch ave desta QOS7 , j~e- ~ oo centristas até . 0 . 

enxarr-illada ·está ·en qué _ Pujol PCC, nol} acaban . de ffitar con- . 
e~ixe moito e solta po,uco, vencidoo dá xestión pujolista ~ 
inentras ·que a UCD non pode :~ · destes dous. últirOOs ~ana;, · tem-': 
arriscarse a perder 0 p0 uco a- po que ·se ·ben· . acep.tuou o ~ 
p'oio que ten en Madrid. - sentimento nacionallst.a, non é " 

N . .. mmos . certo que supuxeron 
on son malintencfona:µa~ as ' -uflha de;eitlliación · global ' da 

q.cus~_ción .. s 9úe: .. po~ért ~rÍ ~,·-~P :, .. Política : catalana, a ruptÍira dos '· 
tred1to · ª· hone~ti?ade ~~t9-!:\ -· ''blbques democráti~ . e a - . ron- . 
que d~féhd~ :un n.a~íóna~ismq._a ·-= soliciaciórt, am6diÍio, da Auto-,' 
uJtranza en ,Catalunya e ápqia ..: -nomia. -
a- política antiautonómiéa ··en 

mada. Garaikoetxeá, 'hunhas _ depu:xeran a -sua actitude de a ·recoñecer algo que está no 
manifestaciÓns púbricas re~- l se ; negar a· .. trabllar na dita maxin de todos: a longa rin-
lizadas esa mesma niañá, cali. -central en tanto non sé pro- . gleira de niortes ·sobre a· que . 
ficaha esa marte cogio "un ducira un pronunciamento -se. ciment~ a óbra de Lemoiz 
desafio específicq ao Go_ber- do pavo · base.o fa-vorábel á podía · 'ter sido _evitada . se 
no Basca", ~Iígadindó que o mesYf]a". . a tempo fose recoñecida a 
Exécutivo 'frecolle o gÚante __ .. · No serán dese xov'es tiña xuúeza do clamor populare a 
do desafio". As- mostras de lugar en Bilbounha máhif es- · · -ilexitimidade -da su!l imposi-
condea engadianse . o Gober:. tación en contra da marte de ción". 
no Españ'ol, An.xel Pascual Múgica e da . O ·luris dez, chegpbá unha 

. PCE-EPK e as centráis sindi- vioréncia .de -ETA á que acu_- nova notícia: os técnicos de 
cais CCOO,UGT -(quen con- - diron de 15 a 20.000 <persoas Iberdt!_erq; -- responsafieis_ -etas 
vócaban para o -xoves unha · ante a conyncatóriá do ·PNV, - tra1>allos que se estaban de-
folga xeral en ·· Bizkaia) e UCD,PSOE~.PCE,Al\CCOO, · - senroalando na central, deci-

- STV, asi como o Co'léxio de . UGT e EE-IPS~ que marcha- dian .abandonar Lemoniz in-
Inxenieiros de Bizkaia, qu b~ a vários metros do cortexo dicarido que non voltarian 
remaiaba o seu- comunicado inicial. O. PNV foi o grupo participar no pt oxecto, deci-

- dicindo -: "Antes X osé Maria que aglutinou amáis persoas, " sión que contaba coa "com-
Ryan, agora Anxel, caen aba- cerca de 10.QOO, in.cluíndose prensión da clase política 
tidos pQlas balas, Esperamos nas suas filas , o hispo de basca". 
que o pavo basca, ao que S~gundo · declaracións dun · Polo serán tina lUgar unha 
tanto invocades, ,erradique a xunteiro do PNV a -A NOSA ·"xuntanza terrorista" na sé 
lacra que- supón os filias mal.. TERRA, "o que ·a- partido · do PSOE en Bilbo, cara a 
naciodos como vós. Anxei ten' claro é que nós, 1 a· base, adopción .de medidas éon-
era un traballador,_ e vós _nunca nOS\ irnos manifesta-r xuntas, reunión á que non 
¿Qué sodes?". contra ETA. - Defeito, se a ~cudia o PNV e que abando: 

Pala sua banda, os c0mités manifestacion qe hoxe tivera· .nab~, :·ªº póuco. de comenzar, 
anti-nucleares de Euscadi, fa:: · como consigna a -loita" contra . · EE-IPS. Os próprios socialis-

--·cían pública tmha ·nafa in- a LOA_PA, sacaria máis de· tas- calificábanna pouco des-
formativa a 'última · hora. do 100.000 . -persp,_as ~4~ ~rú:a~'. , poisde "rotundofracaso"-. 
mesmo mércóres na que, en- Pola :goite, ""o"" lel).end-akari Finálmente, o martes once, 
tre outras causas, manif esta- Gaiaikoetxea reuníase -co confirmábase a decisión dos 
han:" ... Nesta situacfón, fei- ' ~idente de Iberduer9;í.GÓ~ez · _ ::Dobe~nps . de Madrid - e Vi-
tos como o de hoxe poden. '_ de Pablos,_ ·que _ v.ina . d~ ~e_ - · '~tóiia de seguer .adíánte con 
voltar a repetirse mentras o - . reunir · co Mi~ist~~«--de, 1ndús- Lemóniz, ___ áfkmando qué na 

. proxecto Lemoniz ·non sexa _tris e Enerxia - ·a0_ ~Uo.berno loita e~tre_ o Gober~o e ET A, . 
abandoflado ·definitivamente. "Español, Ignáció :· Bayó~., ~ "'o Estad()~ 'non podt; doble- . 

0 xoves dia seis _·a·.,Jgrexa ·' <íW~ll. lle declarou a_ postura garse" . . o· portavoz- do· Go-
. bilbiiina de San ;Vic~nte _re_u" da -compafüa de pe_char-as ins.,_ berno Basco manifestaba que 
nia a vários milleÍros de per- tala ció ns da central nuclear. a central -"nen vai pararse, 
soas, (nun número conside-· D-es-pois desta reunión, Garai- nen- .s€Fpode parar ~.' de.ciaran- · 
rabelmente 'inferior á , cifra . ~oetxea manifestou , un re- 'do~ ante preguntas dos xorna.: 
q.µe asistia un anó al)tes, no prantexamento· e reorganiza- -listas que <_'L(¿mon{z-- vai.fun-
mesmo lugar -e . con ocasión ·, , ·. ción d'c;> proxecto Lemóniz. . cionar pl/s{e a qtún , pese". 

·.de' X .. M~ Ryan) acudían ao . O sábadÓ' "oí to, HB' fa.cía · , Deste .xeito ricai>a-· clara a in-
funeraI do director -do pro- púbrica a sua _decísión de ce- té·ncióri· ~ dos exe.cutivos gu-
xecto . LetJ16niz. - Por outra -- lebrar . unha manifestación . .bernamentais de non. aban-
banda, a folga xeral convoca- todos os requisitos -~-~l~g~is ··,.,} doai o ~ioxecto.· ~' ... ~-:'. ',.,,~ 
da por UGT e CCOO en Biz- éumplimentados cúnha' -cori- _ .-. , .... Esa __ mesma .. noi~e;-._20 qui-
'kaia, tiña unha incidéncia $igna sóia: "Lemoiz ap-ÚrtÚ" ··· · los .d~· Goma-2 estoupaban na -
'mínima~,.~~ celebrándose .moi . 6lemoniz. Demolició.n!' : ,a.o _sube~tª~!ón. q~~ Iberdue_ro 
. pouca~ asa!llbleas. nas:'.t:ábri~a~ ' tempo, e_ nun longo comuni- ten nQ_monte Qriamend_i (l~i:, 
e· tendo duros enfrent_amen- - ~ado, · ET AM asumía para a xando · sen all?-niado a unha 
tos político;S nos·lug~es onde - brganizaci(?n -anwida basca a gra:n. parta de Donosti e Her-
se realiz(!han. Na própria cen• .· _ iesponsabi_lida.~a':..ct~: morte do nani, e orixinando num~_r2sas 
tral de Lemoniz .. o ·paro,. e se- ~ · director de, LeÍnoñiz. No co- . p~rdas - económic.ás,--:. .. aínda 
gundo d~nunciaban~ OS -traba·-.' - municad.o· ETKafirmab~ue : ' .. ñoh eyaluaa,as, atentago~'que 
lladores, .. "non _.foi so.lidário, "a irracionfi.lidade : do g: er:.. -- ' ~ra ~~nsideradó pala empresa 
senón forzosos ant-e -. o peche no central e lberdu.ero . A , elé'Ctrica como o me1rande 
patronai" sit\,\ació11:· _que ia , '>!unto . co~ respo_nsabtlidd ·~ reali~ado ~até agora ,_contra as 
'repetirse nos Ferrocarris Biz- do Gob~rno .de , Vitória, pe.._- 1nstalacións da empresa. 
cainos~ única empresa do sec- i;haron prácticamente todas Ponto e seguido. 
·tor transpott~s que segunda- as . '{;ar.tas ao movimento .Pº¡ 

ANTQN'.FERNANDEZ ba .a convocatória:.' pular de' dirimir, por vias dia-
_;,).J .. -.·¡""". • . - ... . ~ /; .. 

MÜGARRA M~~Eid ~~:.~~~,--_::,.·~'.~ :~'' . . '~:-~· ( ·--~- _ 
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A folga non foi xéral, pero Sepafou a socialistas e com~tas: 
. .... :r ' • 

O balan.ce da folga _xeral do pasado 11 en Portugal dun morto ~ 
e vários feridos ·en Lisboa, e catro autobuses destruídos por 
unhá ·"bomba en Ma.tosiJlhos (Oporto>°, non se reflexaba ao longo 

. da xo:mada na capital do Douro, onde a apariéncia de normali-
dade era a nota destacada. · 

Pola carretera do norte asta 
O Porto as· fotos· do Papa, con 
motivo. da sua visita a Fátima e 

.. 
No intre, na capital portu~ . tou chamativa a negativa da 

guesa: un traballaélor caía mor- . . UGT a CQiilVOCar a . folga. A 
to e producíanse varios feridos central socialista - absoluta- . 
en enfrentamentos entre poli- mente. ,_ miporitária no país e 
cias, folguistas e piquetes~ nos causante inda ·que non respofü 
arrabais · de O Porto eran des- sábel, dos feítos do 1° · de 
truídos catro autobuses dunha Maio~ .. condenou desde o pri-

. 'empresa · privada . que non . se · meiro momento · a chamada a 
sumara ao paro; p'eto estes in- paralización laboral, considera-

· outras cidades portugue~s, ri
valizaban en ~antidade. coscar
teis e pancartas anunciando a • 
folga xeral do día 11, .e indu
cía a duvidas sobre cal dos 
acontecimentos representaba 
maior importáncia para os por- , 
tugueses . . De feito, a folga xe
ral convocadá pola CGTP. In
tersindical, de maioria comu
nista,. non se notaba caseque 
no . tráfego de mercancias que 
era tan abundante como sem-

policial; esperada polos extran
xeiros, xa que os portugueses 
cos que falainos, atopaban o 
feito . natural "X:a · no enterrq 
dos asasinados non apareceu 
nen un s6 policia; preferen 
agacharse e non provocar can
do os ánimos están quentes", 
dicían. E asi, en todo ·o- centro 
non se via un ·- só uniforme da · 
GNR ou da PSP. 

'. cidentes non . se facian · notar · da unha provocación aberta.·· 
no · centro ,da cidade, onde a 

- no.tída- non .parecía ter. chega- ~ Un periódico pro" PS .. como . 
do a média tarde; "Portugal Hoje" arr:emetia cu-

. pre, nen na vida das pequenas 
vilas do norte · pese a que as 
causas da convocatória fosen · 
tan graves como os dous mor
tos q.t,J.e a policia fixo en O 
Porto na conmemoración do 
1° de Maio, a esixéncia de di- 1 

misión do goberno Balsemao e 
a supresión· da policía de ·cho- -
que, ·autora dos disparos. 

Hasta O Porto non se pode 
falar de que o paro threra ex-

ci único que interrumpía a . 
aparente norinalidade era unha 
camioneta con bandeiras roxas 
da CGTP, que ao longo de 
todo .o dia estivo apost_ada na 
praza da Libe,rdade anurtcian
do ,polo altavoz datos .do de
serirolo da xornada e facilitan
do o tanto por · cento dos· tra
balladores que_ en cada empre
sa, en cada centro de traballo~ 
por pequeno 1que fora, íbanse 
adherindo á convocatória. Pese 
a tan b~n se~vício, ás cinco da · 
tarde non se coñecfan na sede 
dos sindicatos -comunistas da
tos da · folga en Lisboa, men
tras o secretariado da CGTP 

Para · as cinco estaba convo- nha dure"za insospeitada contra /. 
· os "provócador-es" da CGTP-cada unha concentración na 

praza -da Liberdade, poucó fa- PCP que -din- es.t{m ª banali-
zar e rebaixar unha arma tan 

vorecida pala constante chúvia Ímporta,nte como .9 folga xeral. 
que non · dei.Xou/ de cair en to- .. 

"Aquilo que deberia ser un 
. do o día. Quiza_' s· ·:Por ist0 · t t d t · ms rumen o -po eroso e em1-
¡_"por_que o tempo ' apoia os d -1 b , · o vo vese por o ra e gracia 
fascistas'; didan alguns-, non - do sectarismo e a arrog-:ncia 
se chegaron a xuntar máis alá estúpida dos dirixentes c~mu-
de trescentas persoas, e algu-· nistas ~e da Intersindical nun 
nhas furgonetas de asociacións feíto pequeno, débil, pasto do 
de veciños ou de determinados ridículó e da chacota xeral. O 
-sindicatos. Léronse novos da- PCP e a CGTP decret_an folga 
tos da incidéncia da xornada e xeral, mais 0 país traballa, fun-
repetíronse' os slogans de dimi- ciona ao marxe dos obxectivos 
sión de Balsemao, disolución e intencións. de quen non pen-
das carpos de choque da poli- sa na- estratéxia proletária, na 
cia e contra a escalada fascista defensa e reforzamento da de-
que Portugal está a viver nestes mocrácia, na solución dos pro-
momentos, e o acto resultou blemas nacionais, senon en tér-
cur.to e sombrío baixo os para- minos de gaños própios, do 
guas dos-reunidos_. própio prestíxio e no aumen. cesiva incidéncia, e aquí, ,o 

máis destacado era a falta de 
transportes públicos e a·· au
séncia da esperada préséncfa'. 

permanecia en reunión. perma- . A AUSENCIA DESt ACADA -
nente elaborando porcentaxes 
e comunicados. Inda que · era sabida, re.sul-

to do aparato e da experiéncia 
na movilización de masas ... ". 

LEVAMOLO A ESTES DESTINOS 

CARACAS- MEXICO -
* RIO DE JANEIRO • SANTIAGO-DE CHl(E .. 
*SALVADOR DE BAHIA *LIMA 
* ASUNCION . *STO. DOMINGO 
*SAO, PAULO *PUERTO RICO 
*MONTEVIDEO' - *BOGOTA _ 

Saídas seman·áis garantidas · 
.a pré.liáres· 

' AGENCIA DE VIAJES • G .. A.J. 275 
Hórreo '5, 10 - ·sANTIAG0 

l 

SOCJJEDADJE 
-~ teOOPJDlÁTÍ~~
.. PaOJl)ES01'tES 
. AlJtO:·ESCOJL4 

Orquestras . .. '. 

Conxuntos 

Bándas 

Atraccións _ 

Rock 

·1eatro ... 

A consecuéncia máis inme-

LlllAllA~ 

"f!Y'Al.í 
f'APEUllA-

Orzárt.
1 
tllf Tf-.1.111110 

CorJc.l•-n·•, .,, A CO.CuR;a 

. , 

diata desta convocatória vai 
ser -pois a consagración da rup. 
tura entre os comuni~tas e os 
socialistas port'ugueses, xa fo~
d~, _ de antigo, e u~ha xuntanza 
am?a que coxuntural d,o~ p~i
me1ros , coa esquerda .radícal 
que nesta ocasión foi xunto e~ 
PCP na convocatória da folga· 

· inda que non figurara com~ 
.convocante oficialment~. Fo-
• ron grupos tipo "Fórzas Popu
lar.es 25 de abril", os que de
ron o. sesgo radical que supon 
a aparición de piquetes e os ar
tefactos que destrozaron os ca
tro autobuses en Matosinhos 
grupos que consideran a loit~ 
armada como saída pra a cre
cente dereitización que se ven 
dando na vida política portu
guesa a instáncias dun gober
no, que pretende acabar dunha 
vez coa contradición que su
pón a su~ própia concepción 
política coa emanada do 25 de 
abril institucionalizada na 
Constitución. 

Cando o MF A pase a ser 
unha entidade privada forma
da por un grupo de amigos que 
se xunten a rememorar feitos . 
pasados e se suprima da Cons
titución a alusión a constru
ción do socialismo, o espíritu 
daquelas xornadas dos caraveis 
vermellos estará morto defini
tivall?ente ... ¿Ou non? 

.TENDA DE DISCOS 
EDEROUPA 

iFAGANOS 

UNHA VISITA! 

PRAZA DO CAMPO N.10 
TELF.: 22 81 30 : LÚGO 

SECCION 2.' 

Avda. Las Conc.hl ña's,. Edif. CC - 1. o 
Teléfono 26 9610 - -

''NqSA" 
. COOPERATIVA .AUTO ESCOL.A 

-Capitan Juan Várela 107, baixo Teléf. 2_4 53-13. A Coruñ·a 

SECCIÓN 3 a ... 

Marqués de Figueroa, Edif. Plaza, 112-1. 0 

Teléfono 24 57 15 · 

A CORUÑ. A 
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.Actos 

Os actos que recollemos nesta axenda,. non-son, por suposto, unba lis
ta exaustiva de todp aquelo q~e se organiza . . Tampouco ó tencioamos. 
Non é senón unha mostra representativa, das dúdas e dúcias de activi
dades que todos aqueles qué loitan pola normalizaci§n da nosa .. cuitura, 
organizaron nestas datas. A data de aparición üo noso periódi«;o impide 
ramén recoller os numerosos actos 'que se celebraron n-0s dias anteriores. 

CONDADO 

Por diferentes lugares da bisbarra 
actuacións dos grupos de teatro 
ARTELLO, MA~IGAJLA ·E AN

TROIDO. 
17 de Maio. Festival de Poesia 
en Salvaterra. 

A. C. LUMIEIRA (CARBALLO) 

16 de Maio. Concurso de Dibuxo 
e poesía. 
17 de Maio. Acto Literário. 

A.C. ALEXANDRE BOVEDA 
(A CORUÑA) 
16 de Maio. Festa Popular Infan
til no Parque de Sta. Margarida: 

A.C. CASTELAO (MONFORTE) 

16 de Maio. Pasto de Libros na 
rúa. 
27 de Maio. Proxección do Au
diovisual "Rosa de Abril", só
bor a obra de Rosalia de Castro. 

S.C. ALFONSO DIANS 
(NEGREIRA) 
Concurso de Con tos. 

S.C. DE CAMBADOS 
16 de Maio. "Situación cultural 
de Galiza", conferéncia por 
Eduardo Gutiérrez. 

A.C. AVANTAR 
(CARBALLIÑO) 
IV Concurso de Prosa, Poesia e 
Dibuxo. 
15 de Maio. 11 Cea de lrmandade 
en colaboración con sociedades 
da vila. 
Pubricación .do cuarto número 
do boletín ORCELLON editado 
polo Concello. 
17 de MAio. Inauguración das 
ruas Blanco-Amor, Otero Pe
draio e Vicente Risco; e actua
cións musicais. 

A.C. TERRA DE MELIDE 

Festa Poética con Manoel Maria, 
Mendez Ferrin e ouhos. 
18 de MAio. Conferéncia· de 
Eduardo Gutiérrez sobre "Lín
gua e cultura en Galiza11

• 

Festa Popular para os rapaces 
das escalas, con Froito Novo, 
Monicreques, etc... . 
Concurso de Dibuxo e Redación 
e Poesía_ para nenos da bisbarra. 

AGRVBACION FRANLJSCO 
LANZA' (RlBADEO) .. _ .,, -- , 

Ac!os e~ colaboración co Ax~n- · 
tame~t~ -e o~tr~; e;tid¡de~: 
16 d~· MAiO. Festi Püpülirño 

· Parque con pregón a cárregó de 
, -_Paco MA.rtin e actuación. de gru-
' pos folclóricos. · - · .

1 
17 . de Maio .. Presentad6n ~ da 
Memór'ia" "10 anos de:actividade 
cultur~l da .Agrupación". . 
19 de MAio. Conferéncia de Pi- · 

·_· lar GArcia Negro .sobre "Piesen-... 

te ~ porvir da lí ng~a gal~'~,ª:". 

A.e de_ A ESJ;RADA 

·_· 17 -de. :M~io . . A~t~~_¿ió~/ d~ 

ñol e do grupo de . Teatro _da 
asociación.' 
18 de Maio. Mesa. redonda sobre 
o conflito lingüístico, inter,vindo 
mestres ,·represaliados, 1:1n direti
vo da AS-PG e un da asociación. 

AC. AURIENSE (OURENSE) 

Exposición de instrumentál mu
sical galego (gaita ·e zanfoña), fa
cilitada por Antón Corral, nos 
locais da Asociación. Clausurará
se cunha charla do próprio Ant
tón Corral. 
Diferentes representa ció ns do 
grupo de guiñol da Asociación 
pola cidade e máis diferentes vi
las 

CLUB XUVENIL 
(OURENSE) 

Festival coas actuacións de Viei
ros da Roll!axe, Castrofoxo e A 
Esmorga. 

OURENSE 

Organizado conxuntamente pola 
Auriense, o Club "O Guieiro", 
Ateneo, Liceo, Orfeón e Albor, 
o Luns 17 ás 8 na Alameda, fes
tival coas ac-tuacións da Escala 
de GAitas de Ortigueira, grupo 
CastroFoxo, un grupo deJ azz de 
Ourense e ~ Grúpa de Gltiñol 
da Auriense, antre outras. 

A.C. RAMON CABANILLAS 
(ORTIGUEIRA) 

16 de Maio. No Teatro da Bene- · 
fic-encía de Sta. Marta. conferén
cia de Xesús Ferro Ruibal sóbor 
a lingua, na que tamén será pre
sentada a revista da Federación 
Galega de Asociacións Culturais. 

A.C. O FACHO (A CORUÑA 

Martes 18. Colo<;_ación dtinha 
placa de honra a Pondal e recital 
de poesía do bardo bergantiñán, 
na- Delegación Provincial de Cul
tura a cargo de Andrés Rey F~r-
nández. · 
Pubricación do fallo do XV 
Conc;urso NAcional de Contos 
Infantis-O)F,ACHO. 
Edición d~n número especial do 
Boletín Societário "Afeo da Vel
lla". 
Mérco1e 19. Homenaxe nacionat 
ao profe sor Ricardo Carballo Ca- . 

· leró:;-e:n cofabura-eión cen @1.ljtros·-.. 

·'CoÍecdvo·s c~ltur~is.'"" -. = - ·• _ ~~~ 
Xoves 27. Conferéncia do Profe
sor Carba1lo Calero, na Caixa de 
Aforras de tr 1ia, soore '11>'on- - -
dal, profeta do iberismo·" : 
Luns 31. Presenta-eión na 
Teatro "LuisOSeo:i:ne" ·ao;,.,volu- . 
me "Duas obras de. foatro>híf'an
til" ,s· premiadas n~s nosas:~c~n
cursos e fia autoria .. ·de Xúlio . 

-·González . Lorenzo e Manoel 
Lourenzo. 

representante da Socieda_de Ga
lega dé História Natural. 
Venres 21. Char,fu. ·:Oun mestre ~· 
repre~liad~ 'por enJinar en· gale
ga. 
Sábado 22. Proxeción dun. do
cumental sobre as loitas · galegas -
(Baldaio, Asamble.a de Lugó, ... ) 
Domingo 23 P]'.'eséntación da 
Revista da Federación· -Galega de 
Asociacións Culturais. Debet so
bre o papel das Agwpacións- cul-

. túrais hoxerídia. Entrga de pré
mios do IV Concurso de cónstos 

. escritos por nenos. 

A.C. SEMEÑTEIRA 
(VIVEIRO) 

Luns 1 7. Entrega de _prémios do 
Concurso Literário ·Infantil e -,... / 

Xuvenil. Posibel actuación aun 
grupo galego de guiñol 
Xoves 27. Posibel - celebración 
dunha mesa redonda so-br.e "O
idioma galegQ hoxe". 
Inaugúración dunha ~xposición 

de Fotografía da afeizoados de 
Viveiro e unha esposición de es+ 
cultura na Prza Maior. . 

O BARCO DE V ALDEORRAS 

Actos orgaizados polo .Axu_nta
mento en colaboración -có Insti- · 
tu to de Estúdios V aldeorrese~ e 
máis do Cine-Clube. "Groucho 
Marx". _ 
D~rnungo _ 16. Festival das Letras 
Gal~as, coa participación do 
Ballet Xente Nova, Orfeón do 
Barco, e o grupo A Roda. 
Luns 17. Recital de-Poesía actual, 
a cargo de Xesus M. Valcarcel é 
Xavier Rodríguez Bán:io. 

MOAÑ¡\ 
. -

Organizados pola ~oordinadora 
de Asociacións Cub:urais do-Mu
nicí pio. 
Dia 18 ás 10 Pro;ecc;ión da pelí-
cula "Eu. o tolo". · 
Dia 20 ás 8-,30, conferéncia sobre 
a Literatura Galega;·· 0ntempo: _ 
ránea. 
Día 22 .ás 8 
Corais no Cine Prado. ·círculo -
Cultural de Teis, Grupo Coral Os 

- BArdos, Coro Clásico de Vigo, 
Coral de Bueu · e Maasa <;:oral 
Moañesa. 
Día 2·3 ás 12 'conferfocia sobre o -
teatro en_ Galiza, por Manoel 
Lourenzo. · 

escolares 
Patrocjnádo p~r A _NOSA TERR~ 

Como pa,rece _s'er que o te~ que correspoµdia para esta semana, OS . 
MAJOS, non ·fo¡ de _moita ,motivación, da'.fnos hox~ o noso agasallo a 
dous amigos que 'nos enviaron os.seus trabalios )lai aigu.n tempo-, e que' 
por chegar ·con algun retras~ no~ foron agasallados como se merecen. 
Estes·son. · 

ABRETEMA 
;" 

A moza da que vo·~ falar" é unba .. coma t:antas outras que b~ na Úrra . 
.Boto u un día mozo e foron felices. P~ro resulta que tivo qU;e embarcar 
e desde aquel día a moza sempre ia á_costapola n~ite 'a rezar e sospirar 
por el _ 

Toáas as suas amigas ríanse dela, didanll-e que morrera, ;que botara 
outra moza ou que nunca máis _v_olver:ia .-isto porque non cbegara do 
traba/lo no día , prefixr¡- ; 11ero · Brétema, qué asi· se chamaba a -mozaJ 
non lle.s fac_ia castJ, pois soío querían ferila, ainda que no fondo d1 co- . 

. razÓn·-presentía o peor. . . . . 
lj1J.ha noi~~ - divis~u u~ha pequena. _embarc~ción e baixo11; correndo á . 

praia con todas as esperánzas do mundo; ao .cbegat viu a tres ou catro 
bomesj atigados, mai's . ningun era o dela~ PregunÍ-oulle_s qué fora del, 
pois eran os seus compflñeims de tr,aballo: Eles dixéronlle q.Üe no ca-

· miño de regreso !les collera unha forte ~empesttule e .que el afogár.ase 
e os únicos superiJiventes eran eles... . . . _ 

Brétema, non podendo m4is, empezou á correr costa arriba sen pen
sar n.o que facia, falláronlle os pés e de~eñouse pola costa, indo parar 
no mar: Desde aqueta todas · as noites de' inv~no; ese mar faota un fu
me branca e frio, --que os da aldea chaman Bréterna, pois pensan que 
son as~bágoa's ·dela en forma de vapo!· · 

Maria do Ca(me Rodríguez López 
13 anos 

Coléxio de Balaídos 
VIGO 

' UNHA CONFESION INCOMPLETA 

X osé era u.n nenó m_oi listo, que un diafoise confesar: 
-A ve Maria Purisima: 
- Sen pecado concebida. 
Hai tres meses que non me-confeso, e nese tempo non fun moi b'orl 

que digamos: - dixen . verbas feas, pegueime cos meus irmáns, ,contei 
mentiras, etc. .,.. , . 

- ¿Non lembras máis nada?; díxolle o.cura. 
-Non ·señor. · · ~ 

~ - E logo ¿qué~ foi o que me /Óubou as pera~? 
-Aqu~non se oie riada; conte.stou o peque~o. 

-Matinou un pouco máis o pi'cáro, e ·dixo: , 
-Señor. cura, ¿quén e~taba o xoves derradeiro coa Maruxa do Ou-

teiro dár)dose":-U.n bt-co-? ' _ / 
-:-Vámonos !!!e.u filio, te~ crazón, qúe aqui n·on sé oie nada, replicou-· 
&o~~ . . ' 

Maria dos Uírios Barrera F ernández 
8 ános--Terceiro de EXB 

~· Coléxio ·Público de Fondo•Nois 
'F~~-Lugo 

._ Participante .nq .. í:novimento do "Rexurdimento", ' dás "Irmand~des da Fala e na funda-
~. .. ,,,. - . . ' ' . -

' dón de. ·"A-Jfosa,Terra'' dedicámoslle hoxe unha) embranzá a .quen defendeu e reivindicou 
,, "deco~e a nasa língua n~_cfonaI,· para devolye_rll.e aQ. galega{) seu status lingüístico-éultural e 
,' s~cial· na: comunidáde.:Qaéional galega.'e' U'O rifun~o;,;,, -

. •. ~ . _.;;.., . . -,,,. ... 
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A PRENSA CLANDESTINA· 
NA GALIZA .. DO FRANQUISMO 

_(Parte primeira) 

A prensa que se editou na Galiza clan~ 
· destinamentc nos últimos 20 anos. polos 
partidos deinocrá"ticos na oposición é dun 
interés fundamental para coñecer a nosa 
história recente. A importápcia parece evi
dente: até a morte de Franco, a maioria 
das -corren tés tle opinión do país non tiñan 
voz legal e refúxianse na actividade_ e na 
prensa clandestina. Doutra banda, alguns . 
grupos seguen vetados na prensa diáfia, .· 
morto xa Franco, por exemplo os partidos 
nacionalistás, que carecen · dunha voz legal 
até a apatición de ~·A NOSA TERRA" a 
fins do ano -1977' . . 0utros grupos que aqui 
se mencionarán desaparecerori no proceso 
ou integráronse ;.Tioutros colectivos políti
cos, deixando escasas mostras da sua exis-
téncia. Parecen razóns suficientes para 
achegarnos, se quera de xeito superficial, á 
prensa clandestina na Galiza franquista. 

Podemos facer .unhas anotacións prévias. 
A própria cantidáde de publicacións epita
d~s nese período (podemos fichar máis de 
70 e non premos ser exaustivos) -solpi:ende
rá aos 'non familiarizados co mundo polí
tico galego de hai poucos anos; Unha carac
terística xeral a todas elas é o feito de seren 
editadas dificultosamente e corl poucos 
meios técnipos até o ano· 1977' ano das pri7 
meiras eleicións xerais. Apartir paí, afortá
Ianse algunhas e desaparecen as máis. O pe
ríodo ae apoxeo desta prehsa clandestina 
pódese cifrar, xa que logo, nos anos 1976-
77. A decadéncia posterior ven determina- . 
da polo novo 'marco legal, a legalización . 
dos partidos políticos, a aparició.n á luz 
pública e a desaparición de moitos voceiros 
clandestinos. ,. 

Outra advertencia sobre a língua. Os,par
tidos nacionalistas, loxicamente, exprésan-
se no noso idioma dun xeito exclusivo e 
constante. Os partido~ organizados a nivel. 
esutal sofren unha evolución neste senso: 
desde a publicación. de ·voceiros en español, 
chegan a simultanear a ·distribución d~s 
seus voceiros estatais.con voceiros feitos en 
Galiza, biÚngües e mesmo unilíngües e~ g~
lego. En xeral, o.s partidos cunha incidéncia 
medianamente real publicarán voceiros en . 
galego, , algún; mesmo cunha constáncia 
considerábel. \ 

_Compre engadir _ outra cousa: coñe~o 

poucos_achegamengos peridísticos ao tema. 
Moitos dos dados aqui citados son tirados . 
dos segull,ite.s artículos: Harmu{He.ine, ''"La 
·evolución política en Galicia (1939-1975)" 

ámbito galegos e nunha seÉunda parte toca
remos as publicadas per organizacións polí_. 

_ ticas que operan a nivel do Estado Español. 
Limitareime a relacionar os diferent~s vo-. 
ceiros que aparecen con algúns dados . téc- -
nicos (nome, organización, duración/perio
dicidade, características técnicas, tratamen
to xornaLístico ... ), forzosam-e'nte incompl~-

. tos; sen entrar no contido ideolóxico dos -
mesmos. 

l) OS .PARTIDOS GALEGOS 

políticos - 1934~35), FOUCE (un xornal 
arredista chamado A FOUCE); G UIRIRO 

(das Xuverrtudes do P. Galegi.iis~ históri-
co), etc... · · 

1 A _organización asambleária AN-PG pu-
blicou desde Xaneiro do 76 un BOLETIN 
DA ANPG, mensual. Os números 4 e 5 des· 
te Boletin corresponden- ao ·sector Coordi
_nadora, fut_ura_APG, que seria desde o n°. 
6 BOLRTIN APG". O Sector ANPG/Plená
ri()_, sector desde aq~ela oficial, editou apar-

- tll: a·e Ou_tono un Boletin da 16 a 20 cuar-
Os p~rtidos nacionalistas galegos amosan tillas, imprimidos a multicopistas e con di-

unha enorme vitalidade a nivel -propagan- versos dibuxos e deseños. Desde Abril do 
dístico, sobre de todo até a morte de Fran- ~ 77 · meUora especialmen'te a impresión do 
co. Só as . orga~ .. zacións integradas ~u pró- CEIBE, xa en tamaño fólio, a várias cores, 
ximas ao actual B.N-.P.G. contabilizan máis · co.ri dib.uxos e .f<>tografias; en nada! do pa-
de vinJe voceiros diferentes . .....,_ sado ano, 1981, chegou ao seu número 50. 

A U.P.G. (Unión do Povo Galego) é a or- E de destacar nesta pu~licación o feito de 
· ganización máis veterana en canto a p~Qli- incluir abundantes artículos de anáJise so-
cacións en Gali~a. O seu órgano oficial,: TE- bre a realidade económica, social e cultural 
RRA E TEMPO, nace en xan.eiro do 1965, da nosa terra, e especiaJmen_!e da nosa bis-
é publ.icado en México até 1968, e logd na tória, desde os seus primeiros númerps. 
Galiza. Desde abril d<.> 1977, cámbra a pri- Tiña tam~~ a ANPG un>oceiro do· sec· 
mitiva publicadón en fólios multicopiados tor ·de bárrios da Coruña, chamado ARRA" 
.p<;>lo formato tabloide, oito páxinas ilus- BALDO, un- Boletin para a emigración, e 
tradas a duas cores, con fotografias en - logo ·un voceiro para a emigración (1977) 
branco e negro. chamado GAtICIA HOXF. Despojs das 

Nas follas de TERRA E TEMPO figura eleicións municip"ais do 1~79, e xa como 
unha boa parte da história recente_de,Gali- Bloque N:acional-Popular Galego (BN-PG) 
za, desde a sua· óptica partidária.· Ten imha téñense editado . diferentes boletíns. de in-
periodicidade mensual, alg~ irregular, e ten formadón municipal (~ de Santiago, por 
chegado xa ao número 84 (xuliO:agosto exemplo-t... éo nome de PRAZA DO OBRA-
1981).' DOIRO. A ANPG editou tamén voceiros 

A U.~.G. tivo nos seus primeiros tempos locais en Moaña (O CADRO), Cangas-Hio 
unha publicación interna, chamada DE- - (O FUNG UEIR O). Rianxo (O BARBEI-
NUNCIA, que sóio chegóu a catro .ediciOns, . RO) e MariI1 (ENXURK13."f?A). 
e logo un Boletín interno, titulad.o CANLE, Vexamos _agora os voceiros das organi-
nós últimos anos do franquismo. Tatnén na zacións de masas e sindicais -ligadas a estas 
emigración tiña abundante actividade. En- organizacións do _nacionalismo popular ga-
ti-e os voceiros . da emigración, estaban o , lego. Desde febreiro do 73 sa~u o LUME, 
GALICIA EMIGRANTE, organismo da voceiro da organización estudantil ERGA, 

_ UPG ·p~a. :a emigración, que nos anos 197 4- · que ten até hoxe publicadQs sobre 27 nú-
77 publicaba artícu~os do ·voceiro oficial meros en dif(;!rentes formatos' e con perio-
da UPG e out'ros sobre n~cionalismo; o BE~ dicidade irregular. A nivel local, en Santia-
RRO, publicación agromada entre un gru- gó e en Vigo, saiu un voceiro de ERGA, 
po de galegos emigrados en Madrid siinpa- chamado ENDE/TA, que penso que non 
tizantes da UPG; o MALLO, voceiro da ir- pasou do~, dous primeiros números. Outro 
.Jriandade pemocrá.tica Galega, fundada n~ dos voceiros máis vellos é FO UC E, das 
1971 entre galego~ residentes ·eri Barcelona - CCLL-Sindicato Labrego Galego, que apa-

. e achegacla a UP~ etc ... Unha publ1cá't1éTí'"··,.,,_~r~ce a fins· do ano 1973 destinado ao sec
moi interesante, dós anos 197 4-7_5~· l 0 f." o. · _ ,, t<'Jr labrego. 
REC;O, . subtitulada '"Documentos:Rtp..o :ga-~, . Voceiro do SO(; foi o E'IXO, cuxo pri-
leguisin o", que publicaba traballo.s· ~~Óricós mefro número sae cando nace o Sindicato, 
sobre- temas económicos, políticos é"'t:1.tltu- aló por m~io do 75. Ao integrarse na ING 
rais" de .Gálizá. Na Colección · Reg9.¿,.(logo (fins do 77) pasa a ser voceiro da Intersin-
Cadernos de Educación Política dá }.:<lito- dical Nacio,!laf Galega, e lqgo da I.N.T.G. 

·rial Terra e Tempo) editáronse ·alg'íins li- O último número desta publicación foi até 
bros,. sobretodo en Fráncia, traduddos do esta -data o 36, publicado no segundo tri-Cuadernos de Ruedo Ibérico · 51-53; X'.l. 

Ta.ibo, "Prensa política en Galicia", Tcima 
n.0 19, 21-28 Abril do 1977, asi como ,du.:. 
nha série publicada no ano 1977, nas fo
llas domicais do xornal ~!_El Ideal Gallego" 
qu~ realizaba ,a ·A.C. O F.acho, ~o título -
"Arco dá Vella", a série»de r.eséñas titulá
base ''-Xornalismo subterráneo .·galego" e 
firmaba "Denis". A dificuldade-' do estudo 
da prensa clandestina deriva da smr disper
sió ñ: moitos ..partidos non teJ".íen arquivos e 
o resto ' está diseminado en arquivos perso
nais. Seica o Instituto Pádre Sarmiento de 
Santiago -ten un -bon fondo sflhfe o tema. 

galego; como obras de Stalin (O nia_rxismo mestre do ano 81 .(periodic1da~e irregular). 
- e a lingüística; A cues.tión. naciortal, Os Antes 'de nacer ·,o SOG; 'a Unión do Povo 
p~incípios do leninismo ... ) e outrbs:fextos. Galego (UPG) tiña incidéncia nalguns sec-

- Seria bon que no futuro algunha institu
ción <leste tipo se encargase de' centralizar 

. este material histórico. 
Entrando xa no tema que nos ocupa, 

nesta primeira parte falaremos das publica
cións tiradas por organizació~s de orixe e 

. 1 

Outra. publicación políticg-culthraJj~.~ IR- tores das CC.OQ. que editaron . holetins 
MANDJÑO, revista do Frente Cultural' Ga- ' próprios: . asi a_p.arecen nos artículos antes 
lego (1974), promovido pola UPG:"Máis citados como influenciados pola UPG os 
.rec~ntemente, en nada! do 1,977, sae o nú-.' ' voceiros FJ;RRAMEN.TA 1 - dun sector de -
mero 0-de G UIEIR O, voceiro das xuventu- CCOO de Ferrol; GAi.fj:GO, de Comp~s-
des de-ste partido, Unión da Mocédatle Ga- ·tela (nadal do ·74); XERME, das CCOO da 
lega (UMG), que ~cou 'polo men~s sete nú- 1 Coruña; OBRADO,IR.O, dun sector das 
meros. , . CCOÓ ourensáns· (febreiro do · 75), e 

Característica x.eral dos voceiros dÓ na- ADIANTE, das q::oo de.Vigo; -se ,ben moi-
cionalismo é o intento de recuperar 9s n·o- tos <lestes voceirós teñen moi curfa vida, ao 
mes de órganos de prensá do nacionalismo · aparec~r ao pouco tempo o - Sindicato 
histórico: asi GALICIA EMIGRANTE re- Ol}reiro .Galega. Outros voceiros sindicais, 

· colle o nome dunha revista- dirixida por do neetor do ensino, {oron ALENTO, órga-
Luís Seoane en Buenos Aires, do 1954- no oficial da UTEG, · que sae desde o curso 
1959;- tamén son nomes de publicacións ·¡973.74 até 1977; SAUDE, da UTSG,· cu: 
h~stóricas ÁLENTO (Boletín de Estudos xó primeiro número sae en agosto _de 1977; 

\. 
·I -

NORDR, do SGTM (1977-78), etc ... Todos ' 
os voceiro; citados até agora.teñen periodi- · 
cidade irregular, e diferentes· formatos (xe
ralmente tamaño_ f.óllo) e características 

1 técnicas. Alguns,.ademais, tiveion moi esca
sa vid_?.. 

Outro partido vello .na loita nacionalista 
foi o Partido Socialista Galego (P.S.G.). 
_Sacou pr-imeiro unha revista co nome de 
ADIANTE, logo un boletin chamado O 
PSG INFORMA, e desde fins do 1976 sa
cou o -seu voceiro GALICIA SOCIALISTA, 
que pretendía ser mensual, cunha boa im
presión, 16 fólios, variedade mecanográfi
ca, fqtografias e portadillas a duas tintas 
(despóis formato tabloide). Nos últimos 
números, como novedade, os artículos van 
firmados-por militantes e dirixentes do par
tido, incluíndo abundantes artículos cultu
rais e teóricos, e non teñen numeración (o 
último número saiu o 25-VII-1981). A 
nivel interno o PSG editou os <!ADfi:RNOS 
DE FORMACION sobre diversos temas po· 
líticos. 

Xa falamos antes do BOU·7JN DA 
APG, nado como tal en outono do 76,i'ien 
periodicidade fixa, tivo curta vida como a 
própria Asamblea Popular Galega. O seu 
sector estudántil editou no 1977 un vocei
ro chamado ENSINO POPULAR. 

As. CC.LL. TERRA vencelladas a APG e 
PSG, edigaron de 197 5 ao 1977 un voceiro 
chamado TERRA (daí o seu nome), que 
chegou polo menos aos 5 números, tiña 
poucos fólios, a multicopista, con dibuxos. 
Outros grupos sindicais (SAGA, Frentes de 
Traballadores Galegos, C.S.G.) editaron 
panfletos e programas, pero non teño no
tí cia de que editaran voceiros. Doutra ban
da, as Mocedades SociaHstl\s Galegas 
(M.S.G.), xuventudes do PSG, editaron no 
1918 un par de números do seu voceiro 
LANDRA. 

Queda finalmente sinalar a edición po,r 
un grupo escindido da U.P.G. dun número 
apócrifo de TER RA E TEMPO en maio do 
1977, grupo que logo constituiría o Partido 
Galego do Proletariado e editada como vo
ceiro oficial SEMPRE EN GALICIA, no 
ano 1979, en formato t.abloide, portada 
a duas tintas, con fotografias . 

Outro grupo de orixe semellante, o Parti· 
·do Obreiro Galego (P.O.G.) editou un vo· 
ceiro chamado, CRUXOL, cuxo número O 
sa~ en xaneiro do 1978, tamén con artícu· 
los firmados, formato tabloide, fotografias, 
portada a duas tintas. Non teño notícias da 
sua _-continuidade. Figuraba como impren
tado a Offset en "La Voz de Galicia, S.A.". 

Tampouco coñezo voceiros <las seguintes 
organizacións galegas: Galicia Ceibe, e Es· 
querda Galega. Doutra ha~, o PARTIDO 
POPULAR GALEGO (PPG), partido de 
ámbito galego. aínda que integrado no 
Equipo Demócrata Cristiano do Estado es
pañol, é o único caso de partido de dereitas . 
que saco,u un voceiro (a dereita xa ten a 
prensa diária), chamábase G UIRIR O e saiu 
en setembro do 7 6, 8 páxinas en ,offset, 
como ·boletín· interno !ie promoción e· for· 
mación. - compre aclarar que, a diferéncia 
de todos ~s citados até agora, escritos inte: 

. gramente . en ,galego, o _ G UIEIRO do PPG · 
era bilíngüe. 
~ Finalmente, e moi recentemente (1980), 
o novo Partid~ Galeguista sacou adiante un 
voceiro ,chámadq "O GALEG UIS.TA ". 

MARCOS VA LCARCEL 

/ 

'·. 
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