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... ción insiste e_n que o Partido tra-
. oallou ;_e '.continuarao -facendo- . 
Áa difusión masiva da coneépción 
~ientífico-materialista sobre a . ria- · 
ture2'.a a soeiedade ·e 6 pensam'en-. _ 

· · · ' · · to,' á ·:ez qué se cÓntin:uen fornen
.. ( .. ... ) o Estado Socialista e o go- , t~ndo novas·tradicións tendeAtes a 

- berno m~ntiv~ro·n r_elació~s ~atis- " ~fortala r a's re.lació.ns sociais socia-
. N~s '. passad.os diás, . coinci-. culó~ dé. separac;om ad.niinis- fatoriamente ,norma1s coa lf!mensa. . ·listas e a conviciÓn do .h.ome nas 

dindo co -conflito angltf-árge·n- trativa nom conseguirmn .bo- maiorJa. das inst!tuci~ns r,elixios~s ~ . suas pÍ:óprias forzás·e no porvir da 
tino d~s Ilhas Malvinas, umha rrar. .· radicadas no .nos~ p~1s, ~ q':Ae a 11~ ... ~átriª-( . .-.) 
nova p:reocupa<;om v~u ensom~· ·. ·Destas duas premissas. o go- be·rdadé de conc1enc1a - ou, o que " 

1:. t•t · l 1'do e'·- o .. me.smo, o direito•dé cada ci- · bre.cer o panorama das rela- ver~o espaDtio _ eria conc u - . -
. ' ' dadá·~ a pro.fesar .calquera relixión ·"ons 1ªnternacionais. ·n. esde a · que era precISa . .a ocupac;om . , 

"J ou créncia relixiosa,'ou ª non pro-ONU cundiu o r.umor, filtrado militar: se, por umlui parte, _.: fesar. néngunh·a·, todo dentro·· do . 
ªo Parecew- po·Io·s se· r~'t'"ns secre- nem .Catalunha nem .:Euskadi · · ' '•- . . , 

1 
. , ' d 

.a. y Y" . máis estrito resp.e1to a et; a sau ~ · · 28c5-82 · 
•tos dumha poténda ocidental, Sul podia,m deixar- de p~rten- dos cidadáns_e ás nqrmas da moral ~ 
de· que' b govemo espanhol de.- · cer~ ao Estad.o espanhol; por "· · socialista_: téñensé o_bservado coÍi - · ·· E evidenw a ·traxédia das Mal-
cidira, p~a mostrar a ·SUa ·soli- outra' parte era. umha tnjusti~á " ~ecuentemente. , · . . , ~i~as representa un escárnio atroz 
daridade. c9a ocupaf;Om arg~n- ' que 'essas duas na<;Ol!_S_ contj..: ' Má.is "adian.te a resólución pre- do vello discurso sobar do progre-

·tina das jlhas austrais, invadir nuassem· desmembrad'as " por '·éis~ que·- a _, r~alizacióR · nor.mál do so moral. Desgraciadamente, é só 
os territÓrios basco e catalám ·.. ulnha fronteila polític~ inq)Ós- culto de cada. denominación ou ' un fenómeno máis do conxunto 
· d. h · st d ·r t tif' 1· -lmente e de /forma ·cre'nc1·a · a celebratión de reunións, siniestro que constituen as guerras · intem-a os . 01e. no e a o ran- _ a ar 1c a _ , 

"A. • l t .asambleas; encontro.s ou outras civís de Guatemala e O Salvador, 
ces. .· · ,· '- . VIO en a. ., , activ·ida(Íes p.rópriélS de institu- o enfrentamento de Iraq e Irán, O' . rumor v1ªnha. esteado em . º· rumor ·saiu. a luz públic~ ' ' 

. ' .. ' cións as~ciacións r elixio-sas e gru- máis .profunda e prolongadamen-
argumenta<;ons de Direito po- nalguns meios de· i~fcfrmac;om · pos de. c(e~tes, inda a celebración te; a marte de fame de millóns 
' lítico. Come~ava· ass~ntano~ - franceses. Porém; no governo. · . en Cuba de eventos relixiosos a ni- de seres sobor do planeta, na in-
qúe, . Se a Argentina se lh~ -~e- da ' Frari~a o boato nom susCi- v~i internacional, son -elocuentes- . mensa reserva coñecida como Ter-

, . conhecia o drreito a 1 ocupar tou preocupaf;om, dada a infe- mostr~s do· cumplimento desta ceiro Mundo. O que acorre é que 
um territorio situado a_um mj- rioridade · milita.r espanhpla. '°polí-~ica. , · - .este magoante episódio tense 
Iheiro de . quilómetros ~a~ suas Umha auto):idade militar .fran- L.) o ·proceso de inoorporación producido dun xeito súpeto, im-
costas, no que nom havia nem · cesa comento.l:l ap ; iespeito · ',éuantiosa e activa de . organiza- previs1bel e, a meirande abonda-

, hoúvera .nunca popula~9n na- que- o, supostO ~ntento e.te 'ane~ · cións . cristianas · ás loitas de libe- mento exibe unha apariéncia gra-
t'iva que estivese ligada coa po- xionar-se algumha parte '<'. do " racrón · nacional' e pola- xustícia .tuita que dá a impresión de fus-

. pula~oin · continental, a situa- · território estatal frances por social dos povos de . Améric~ ta- tigar a racionalidade proclamada 
· "Om de Euskadi Norte · e do 'parte espanhola nóm tefia as ~ tina · -1:~1e·s como.· Nif..arágua, O por unha sociedade de homes pró-

..,. b . b"l"d d · · Sálv.ador '- e outros ... - asi como a ximos ao século XXI. (. .. ) Rossilhom catalám · era muito · tnais remotas pro ·a . 11 a es - -
"~ · · · · ' aparición d~ · institucións . e ce!l- 6u. non vou ser tan insensato ""ai·s sa· ngrante. . . de éxito.. .c. ISto -acre. scen- ~- , ..... · 'd, . d . 111 

• tros ecuménicos que cumplen ac- que contradiga as ev1 enc1as o c1-
, , segundo o informe dos ser- tau-· sem contar já_ coa ·l>ossi... tividades decididamente .- progre. . dadán médio e afirme queº home 
vic;os secretos, , .e _ dec~som do bilidade do recurso . as .'armas · sistas, que fomentan --o compro- . é un ser racional.. Pero si ousarei 
·goverrl.9 espanhol basearia-se ató.micas, d'e que ~ - go:vérno miso pólítico e a· unión CQ.n:tba :. ~ manter que, apesar das aparién -
nestes ·daus pressupost~.s; . · , · francés~:' poqeria --usar ' enr. casq -tiva de cristicinos revolucionários e cias, os procesos históriéos teñen a 

de Recessidade". · . · marxistas én fa.vór· de profundos_ sua _lóxica, a· sua inevitábel lóxica, 
1) Eusk~di Sul e CátaluQha De -calquer modo, .um·.fuñ- · cámbfos soéiais no continente, son e que en concreto tena.esta traxé-

constituem, segundo a propa- · cionárfo do" Miriistéi:io' espa- · ,proba ,. d6 1 iconveniente de · conti- · dia. AÍnda que, naturalmente, tal 
ganda oficial espanhola, "parte ' ' . 1' nuar cóntri6Úíndo á consolidación lóxica estea entramada co azar,. 
l'ndi"v·.1·si'vel" do Esta· do . e' spa- nhol de Defen~ desmentiu ta . _ , , . 

· · • ·f d · d sucesiva do ·fren.té cqmun en pro que senda compoñente dQ. mesmo nho-1. A prop.agan..,i a go~Tierna·- rumor aos m orma . ures - ~ . _ . ,. 
1 u .v · · das indispensábeis tra_nsforma- mundo físico, moito ma1s a topa· 

mental fala mesmo de "ságra-. -- maneir.a ro~un~a. . . ·· · cfons éstrliturais no naso hemis-· pel ten de xogar no universo his-
da unidade" destes territórios Cando mn. 1ornalist~ arg~~~ - fério e en todo "o mundo . "" tórico e social. 
· ··E·· an' ha ' · · · · · • t tino lhe perguntou de que JeI- ' : .. ·) 0 Xa na .teseaprob. ada no ·eri· Mais lqué estraña lóxica é esta? com sp . . , l, , 'd 1 d' :r -
·~ . . · . ,,. . . _, l- , :iato consJ erav.a e· qu~ ~o li!l·~ . ,i,efro .Cong~·eso propugnábase ta- Wnha !iJUerra por un fato de illas 

-2~ Por razo~s h~stm;icp ~u . · base.os· e catalans recuperar ~ i;nén a ~i:fusión ,da .·concepción azotadas por xélidos ventos? ?Por 
, ~uraIS, ' ~_u~adl .. S~~-' con~titttI . \~nid'ad'e dos se4S l?afses, o .. fun-. .. marxista-leninista do mundo, tropeis de años? lE que, en nova 

umha umdade , m,mt_o mais sa- . ,cionário replicou _coin um se_co como p~rt~ ao l~bor polúico-ideo~ alucinación quixotesca,steñen sido 
grada com Euska~l: Norte, _e_ "sem ".co1.11entári~s" . . (Alg.µm lóxico do. Partido, dirb~ida funda- ·confundidÓs con exércitos? Ou, 
Cata~unha cq Rossilhom: tan-· . .informador afirma ter•lhe ou- mentalmente a incrementar a par- pasando dos habitantes zoolóxicos 
to ,no ·caso ~~Sf~ -_.com? no ca- vidó , dizer tamén polo . babeó: ~ ticipación . de , todo o ,povo -eren- ao "horno sapiens", lpolos direi-
tal¡ul) os ternt.onos hoJe repar- "Que ,se pudram'\ ·perQ .is-to 'te · ~ .non crénte- ría edificación · tos da coló.nia povoadora da illa? 
tidos entre o' estado-.espanhol e nom é seguro). . ,. do-socialismo. "' , POderia ser ese o motivo da dispu-

~ve111os xacer millóns de . seres no. -
· ·" d~spoxo -dos -rnái.s· elementais di
-· reitos, ª· saúde e a vida, sen que se 

m'!vilicen' os recu,rsos que pode
rian salva'Íos. 

( ... ) Penso q1,1e a significación 
desta traxédia é moito máis Pro
funda e global. Trátase do com
plexo entramado· de intereses pró
prio do sistema de dominaéión · 
no noso ·mundo occidental, que 
ten' comezado a se agrietar (. .. ) 

CAR LOS P'AR IS 

ELPAIS 

28-5-82 

( ... ) A cuestión é· o esnobismo 
na cultura: o esnob' quere que a 
cultura troque como as modas, e 
cando ademais é cursi: quere que 
esas modas sexan en todas partes 
as de Paris. A cultura non se mide 
por exposicións do Greco e Henry 
Moore, librarías -como as de Paris 
nen- concertos de verdade. A cul
tura, como a cidade, é o sedimen
to de vivéncias civilizadas repeti
das por unha comunidade duran
te ·séculas. Os altos e baixos nor
mais que se producen na intensi
dade cultural quedan incorpora
dos nunha tendéncia a máis l_ongo 
prazo que,· esa si, marcará o carác
ter ascendente ou descendente da 
cultura. Pero hai aínda un aspecto 
máis importante. E un erro de de
formación profesional confundir a 
cultura coás manifestacións artís
ticas. Estas son, hoxendia, un epi
fenómeno que pode se ind icador 
máis dunha montaxe co mercial 
qµe ~un nivel criativo. A verdadei
ra cultura, da cal as artes son só a 
punta · do iceberg, é o talante das 
xentes, o xeito como en~ocan a 
sua vida e se relacionan entre ~i e 
co mundo; a sabedoria, que é un 
dan de acción, e non o coñeci
mento, que é un proceso de infor· 
mación é cultura: o don de tomar 
a decisiÓn máis úti 1 e agradábel an- , 
te todos os homes e todas as cau
sas e facelo no intre xusto. Esta é 
a cultura que forma as nove déci
mas partes sumerxidas do iceberg. 

· E é esta parte non visíbel a única 
capaz de afundir un "Titanic". 

0 estado francas form!J.m umha .... L.) Por outra ti>anda, a resolu~ .ta; o mao é que .cotidianamente 
unidade natural que vários sé,. L~:__:__¿_ _ _!_:___,.._--,-_ _:_--+--..,-------=--_.;_-:-----.;:..::._--;-::---------
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. Antes de mediar a d~cada 
ci'os setenta, aparecero!l . ~os 
xornais uns pequenos anun
cios na seccióD: tle demandas
de ~mprego, .. _pefündo auxilia-· 
res administrativos, sen májs, 

' cun enderezo de presentación. 
Moitos f oron os que se pre- · 

sentaron, X~ que, por riba, non 
se pedia experiéncia de nengu
nha ·caste (dado a. ter en con-
ta). • 

Cáseque todos pasaron a 
proba que consistía nun exa
men de cóñecimentos xerais ~ 
un cursiño de trinta días de· 
duración. A solpresa foi que os 
cursiños eran para técnicos· de 
laboratório, topografia, espe
cialistas de obra e cousas simi
lares que nada tiñan que ver co 
de auxiliar administrativo da 
convocatória. Cada candidato 
escollia "especia/idade" segun
do as suas preferéncias perso-
nais. 

Ao remate do cursiño entra-
ron na empresa: o Ministério 
de Obras Públicas, con contra
tos temporais até o remate das 
obras e con destino nos traba
llos dos accesos á Galiza. 

VIXIANTES DE QUE? 

Estes técnicos de trinta dias 
tiñan como encargo vixiar ás 
empresas concesionarias da 
construción para que os mate
riais que empregasen fosen 
axustados ao contrato. 

As empresas, que non añdan 
con remilgos á hora do benefí-~ 
cio, déronse conta inmediata 
da inexperiéncia dos "técni
cos" e dos seus poucos coñeci
mentos e, sobretodo, das suas 
necesidades económicas. 

As consecuéncias foron in
mediatas. En princípio, estes 
técnicos ofereceron certa re
sisténcia e tengaban, dentro 
das suas capacidades, de facer ~ 
as cousas ben, honradamente. 
Pero, como nos dicia un deles 
"un dia tes os viñas pagos, ou
tro a tapa e o viña, para lago o 
xantar diário en certo restau
rante, a pequena gratificación 
e acabar cobrando todos os 
meses en metálico da empresa 
á que tiñas ·que vixiar". 

Tampouco ia moi ben o xe
fe, o de plantilla de Obras Pú-

) .. 

taurp:nteá, de ·- Vigo á Gudiña, 
contán hoxe curi amplO- apar
carñeiitó, xa ,que a~cámpio de 
apla,·ña.r e -asfaltar o terreo que 
tiñan arredor' deron xantar de 
balde a tecnicos ,e vixiantes. 
No descargo, sóbretodo dos 
vixia:ntes, hai que dicer qué o 

' asfalto·: q-µe . se· empregaba, na 
maior . parte d,as veces, era . 
aquel agt01neradó ·que por es- · 
tar · moi f:t~io non valia para a, 
estra_da.-: · · 

·.Pero --· o . aglomerado eir frio 
non só .ise uS'ou nestes :asuntos 
marxinais. . Non. · O mellar 
exemplo - é o tramo Po-rriño
Red.ondela, xa que na case to-

- ~ talidade del o aglomerado foi 
ro en frio, -·sen · a temperatura su
u 
ffi ficientement-e . alta para · unha 
x boa aderéncia interna,e cóa ba-

A desídia do MOPU 

Saiba por qué.escachan 
. . . l . '.} 

os ·" Accesos a Galiza" 
. Todos falamos, cando irnos no. coche, dos moitos baches e do mal feitos. que están os ~c.c~s~~ a Gh

liza, sobre todo o chamado Acceso Sul, que entra desde a Puebla dé Sanabria e ven dar a Vigo despois 
de pasar por Ourense. ·. - ' · · · · . 

. G,ri~tas, covas, fondóns, mil e un "accidentes orográficos" son froito dª política .desastrosa do Mi- . 
msteno de Obras Públicas, daquela dirixido por ·Fernández de la Mora "El ministro de /Ós accesos" 
(e menos mal que o recoñece). .· · 
~ história xa pasou, Bero os setis efeitos están aí, na n:iá construción. Repasar agora~ como nunha 

pehcula, <! que acontecen, merece un minuto de atención. -

blicas, dos que se ten dado o 
caso de estar tra~allando, por 
parte, nunha pequena subcon- -. 
trata que suministraba áridos 
e, se facia falta, pasaban mate
riais maos, que o fin de mes 
apretaba e non chegaba o di
ñeiro. 

O CASO DO CEMENTO 

Para a elaboración do aglo
merado asfáltico é moi impor
tante a cantidade de cmeento .._ 
que vai na mixtura. En legal, 
100 quilos de cemento por 
cada tonelada de aglomerado é 
o normal. 

de cemento: unhas :Veces enga.; 
naban ªº técnico poñendo a 
funcionar o silo en valeiro, ou
tras engadian area moi finiña 
á mostra que se ·analizaba e ao 
pasar polos diferentes tamices 
sempre daba a cantidade xusta 
de cemento. E unha mostra de 
aglomerado tiña que ser ~xa
minada cada dia. Non sempre 
se fixo isto, pero as veces que 
se fixo, o técnico de turno tra
gou. Asi están hoxe furadas 
por tantos pontos as estradas. 

"Cando rompera a estrada, 
xa a amañarían, ·dicíanos\ A 
min prometéronme trabal/o 

Asi, había dias en que das 
500 ou 800 toneladas de aglo
merado que se extendian, pou
cas cumplían coa porcentaxe 

~· na empresa construtora, como 
aos,demafs, e iso é importante: 
asegurar a vida, postas e facer 
a vista gorda pouco me ia im: 
portar que naque/as alturas 
sa íran camións con aglomera- . 
do. a tempe,raturas inferiores .á· 
que· tiña que. ir. Sabia que á 
volta duns anos a estrada ia ter 
máis~ parches-~que_.> as. rodas iiá~ 
coch.es, pero' eu ·ja ter trabal/o 
_e ·a vida.la segde-r: roqando.-" 

Dos tres:cento:s¡ apr~i-in1a-da~ · 
:mente, . que ·entrfilon a · traba~ -
llar _para o Mtnistério,de Obras · 
Públicas só un cinco p~r cento 
ou quizais un quince entrou 
nas empresas construtoras das 
.estradas. 

Tanto na: província de Ou
rense co'mo --na de· Pé;mtevedra 
aínda poden ser eJtaminados ··e 
analizados os mateiiais. Só hai 
que se · preocupar: ·E non .só 
cemento, senón ~kcalidade e a 
cantidade dos diversos tipos de. 

1 • - . -l-.o .~ • • 

ári<j.os que levou .. lVIentras, po~ 
demos ,xogar a esquivar os ba
ches, aqueles que aínda non 
fofon arranxados ou"nas zonas 

. do alto do Paraño na estrada 
Pontevedra- Curense, onde ti
v.eron que -andar. a desmoptar 
por cadriculiñas para volver as
faltar, do mal que esta ha. 

' . . :"'-'!. -- - ·-

O CASO DOS RES'f AURANTES 

Nalgures· habia que .xantar1 

· que as obras non éstaban pre
cisamente perto da casa. .E .. 
eses lugares eran os· restauran
tes · chamados normalmente 
"de camioneiros",: d~ses ·ao pé 

· da estrada. 
n pago nen sempre foi en 

metálico .. A canta do presu
posto .estatal moitos· deses res-

se onde se. asen to u: Asi, os re
sultados son . visíbeis e as 
' ( , J • ' .. • • 

gymca,nas neses p_oucos qm-
lómetros, son a' proba de espe

-. c¡alistas. _ -

Quen paga todo, agqra, é, 
noutra vólta, .o pcwo. Para que 
lago veña o ministro a presu
mir de . q Ue foi el q uen f ixo os 
accesos. Asi nos vai. 

"AVENIDA DO MIÑO" 
Iso que cliamamos "'Avení

.da do Miño" non é nen máis 
nen menos que a avenida que 
en O ~nse vai por debaixo 
das · catro pontes, · pala beira 
do rio e que teoricamente fa 
ser . o remate da nova estrada 
Monforte-0 urense. 

Agora leva vários anos inu
tJlizada, só serve ,para pasear 
( aínda é algo)~ 

Do· seu custe algo xa ·se fa
lou. Mj)l ms de pese~as tirados 
á espera de que cheguen novas
eleicións para prometer arran-

. xar a citada estrada, como. pa
sou Cél:;ndo o das parlamentá
rias galegas. · 

En fin, outro caso máis da 
desídia do MOPU na nosa te
ria, onde mentras gastan o di
ñeiro en nada útil, hai q uiló
metros e quílómetros de pis-
. tas defeituosas ou inserv 1Deis 
e tra:.rnos de e.stradas que piden 
·un carril para -veí culos lentos 
que nunca ~e chega a facer. 

. X. PIÑEIRO LEMOS 



RACIONAL.· 
-Betarizos 

BJanco Amor, proibi~o 
~f-

N <;> no so país_ aínda . segu~n' a darse f eitos des te tipo.· incluso no 
c;lia no que as mesmas institución~ · oficiais din celebrar a .festa das 
nosas leJras e da nosa culturá. Síntoma da 'triste situación.na que 
sé subdesenvolvé a cultuda galega e qo nuio·jnteres que existe por 
parte dos 'organismos oficiais por no_rmalizala. Síntoma, por outra 

_ bandá, de que á nosa cultura aínda lle queda tempo de trincheira e 
"l?arricada. 

1
• · 

¡. _ , 

Escenário: 'Instituto de do centro. Certo dia, a direc-
Ensino Médfo - "Francisco torá, María del Carmen Gonzá-
Aguiar"·, de Betanzos. lez Madrid: dirixeuse . aos que 

ProtagoniStas: .Aluno~ e ·un . ensaiaban a obra: Segundo éla 
grupo 'de profesores .por unha· tr~smitla, un ' pai dun, aluno 

· banda;_ a directóra, coa compli- _déralle · queixas do "inmoral y 
cidade 4algun ·pai.qos alunos e - ap~icatófica que era la obra" e 
o resto dos profesores, p_or ou: · · asimesinÜ' que _"es .una apolo-
tra. - . ' .gía del suicidio,_,. Dillés a9s 

Posíbelmente algun· ".perso- :rnestres qu~ axudaban aos ra-
naxe ou forza allea "por detrás paces--- que a obra npn se -pode 
do telón, indtan'do . á ~cción . represe~tar. , · · , 

. represiva. . A directora promete ter . 
) Un fatiño de ·mozos e mo- unha entrevista CO~- rapaces .do 

-zas, alunas do Instituto, leva- · grupo. Mais, . son estes os-que 
han perta d~ 2 :meses de. en- van xm;lto .dela a pedirlle expli- -
saios,' axudados e dirixidos por cacións. "Por toda explicación . 
alguns profesores. Andaban a , -é un aluno do grupo quen. 
costas con "..Ahxélica no 'um- fala- díxonos que se se che
bral do ceo", unha farsa do . gaba a representa( a obra e/a 
noso ilustre escritor Eduardo dimitiria e que non estaba pre
Blan·co Amor.- Pensaban repre- ~ siooac/a por -ningu'"én. ._Como 
sentala dentro dos actos que nós , protestamos . po(que eÍa 

· terian lugar no devand~to cen- non daba n.engun argumento, · 
tro o Diadas Letras Galegas. rachou 'º diálogo :e foise". Un 

Os ensaios transcurtian sen grupo de 8 profesores manda 
problemas e eran tolerados si- entón unha nota á prensa, pro-
lenciosamente pola dirección testando pola ' actitude da · di-_, -
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rectora. · -Empezaba asi ·a. ter - _E' de salientar, no lado p~si-
transcendencia éxterior o fei- tivo, _a · solidaridade doutros 
to~ - centros. de ensino da éoruña. 

'~Fixemos váriqs a;ambleas Asi,. no -Instituto d~ Monelos 
-segue a fa.lar q aluno-1 para .e · no do Agra do· Orrán léron-
estudar. as . medidas a _tomar. . se· comunicados de deQ"úncia, e 
Recol!iinos 277 firmas. de .a/u: no "Fernando- Wirtz" ,de F.P. 
nos.sob.or duns 500 ·que ten q_ puido . ,representarse a. obra 
centro. Asimesmo, un peque-' · proibida~ en solidaridade · cos 
no gru¡JÓ realizou unha· sen'ta- _alumnos · de Betanzos. Ade
da portando . -duas · pancartas _ mais; .un grupo de profesores e . 

·que poñidn ·de mánifesto · as alunos da Coruña fiXeron pú-
cousas". A directora amena- blico un comunicado de pro-

. zoÚ coa potestade pate'rna aos testa polos feit0s ocurridos. A 
que realizaban a sentada -:-"lla- nivel nacional, sen embargo, a -
mark a IOs padres de los ·alum- · cousa non tivo trascendéncia 
nos .que est~is · haciendo e~s por de_scoñecimento dos fei-

. tonterías~'-{ ' · tos. A caQsa quizais se deba a 
· . Através dunha nota na pren_- ' que · os comunicados á prensa 
sa, a directora .invitou aos p~ís foron publicados nas páxinas 
dos alutios. a unha 5mhtanza locais -da Coruña e sen darlle 

,,, para -exporlles-o problema. Se- · · itnportáncia. 
gundo os alunas, á xtintanza . . O 23 de maio a señora di-
non acudiron moitos· -pais. Os rectora dirixia tfnha nota á 
rapaces, pola sua banda, fjxe- prensa, na que esixia a idehti-
roh outra a8ambJea para tratar · dade do~ firmantes dun escrito 
se_ :se seguía cos actos· ou non .. · , de protesta atribuído a profe
Ao final decide use que sornen- sores e ~unos do Instituto be
tes , se ergueria á bruideíra na- _ tanceiro. "con l].ombres y ape- · 
cional de Oa.liza e se cantaria u . . llidos, para tramitar- las accio
noso Hino . . uPer_o o 17 de - nes legales correspondientes". · 

· maio -explica ·un · aluno- Despois resulto u que os ver-
ciiañ te da so/presa de todos . c{adeiros páis do escrito eran 
rás, ca bandéira xa estaba er:- . alunos .e profesores .da Coruna . 
. gueito". .,. Non sabemos se a directora 

perdeu o interé_s policfal ·por 
coñecer .-a identidade dos auto: 
res ao non atoparse e~tes baixo 
a su·a dirección. · 

Na mesma nota ap·roveita 
. para disculpar a proibición da 
-Obra,- dicindo que "est.á autori- . 
~ada y ~alificada sólo par.ama~ 
yores -~e · 18 años" ¿Qué hai 
logo da "inmoralidad" do "an-

. ticatolicismo" e da· ''apología 
· d·el·suicidio"? . · 

Por último, non debéndolle 
satisfacer a disculpa, trata de 
infravalorar a obra, desvirtuan
do e sacando qo seu contexto 
afirmacións do profesor Car
ballo Calero · sabor da obra de 
Blanco Amor. 

"Anxélica no umbral do 
ceo" é unha das Farsas para tí
teres, escritas en .princípio en 
españ~l na emigración por 
Blanco Amor. O seu tema é 
universal. Por iso o profesor 
Carballo di delas que "están 
concebidas e executadas sobre 
presupostos alleos á literatura 
galega", frase e autor que astu
tamente esta señora toledana 
colle de parapeto. 

Señora, iso tampouco xusti
fica a sua proibición. ¿Qué, 
logo? 

TORRES 

Est 

M 
povo 
que a 

"1 

·o 
que 
de F 
Vaar 
rar.se 
cu ns 
o casi 
das" 
con e 
deixi 
.tres¡ 

PE 
non 
seria 
que 1 

E 
pera 
núnc 
-de a 
o G 
dulti 
forrr. 
povc 
se e 
tarit< 
tant< 
ra, 1 

Unid 
tan ( 
dos 
mán. 



1or 
;o-
KO 

ita 
da 
ri: 
ia-
1ai 
lll· 

:ía 

lle 
de 
in

.to 
ir· 

de 

do 
tí
en 
1or 

é 
ior 
án 
>re 
tra 
tu
.na 

;ti-
1é, 

ES 

Araceli de Vaamoh.de, nai do cantante g~lego Su;o Vaamonde, esJá estes di~s de ac.tua~dade. Efa 
escolleu "digamos:apart~ da Jaita a,rmada 'o armar ruido-", despois de que o Tribunal Supre~o 

ratificase a senténcia da Audiéncia de Pontevedra pola_ cal se condenaba ao cantante _ 
, . - - -a seis anos <'. un dia de cadea. - - · . ' 

Está totalmente convencida de que no x;ulgamento houbo unha equivocación ._-prefire chamarlle 
asi- e doutras cou~s máis que· cada diá v'e con meirande nitidez, pero que, aínda prefire 

· - ' non pronunciar. 
Mentras'a dona ~ <;> pái de Suso "levan q parte diplomática ;,, Araceli dedícase a informarlle ao 

ovo galego "da inx ustícia que se comete co meu (illo, como lle puido pasar a ca/quera outra galega 
%ue ame a Ga/iza" , por máis que moitas veces os "demócratas e gafeguistas" non de~en falar a unha 

nai anguriada por .verse apartada -do. seu filio, "por ver desfeita unha famífia ,.'. 

Fala a nai de Suso V~monde 
. '; 

"Esperar, · pero ·Ioitand<i' 

, 

· O Tribunal ·Supremo coida 
que a senténcia da · audiéncia 
de Pontevedra no "caso Suso 
Vaamonde ,', debe de conside
rar~e "excesiva, dadas as cir
cunstáncias de lugar, modo e 
ocasión . en que foron proferi
das" polo que piden que se lle 
conceda un indulto parcial que 
deixe reducida a pena de seis a 
.tres anos de prisión menor. 

Pero Araceli de Vaamonde 
non qtiere· indultos, inda que 
serian ben vistos, senón que. o 
que quere é xust~cia. 

E para con~eguer isto, á es
pera de que o Goberno se pro
_núncie sobre a petición, a máis 
de accións encamiñadas a que 
o Goberno -promulgue un i:q
dulto total, Araceli quere '~in
formar/le ali por onde vai~, ap 
pavo galega, da inxustícia que 
se comete cun . cantante que. 
tanto lle deu .a Galiza e qúe 
tanto a quere;· sobretodo qgo
ra, candb-- se está fa/ando · da 
unidade familiar e d el o apar-
tan da súa mul/er do seu fif/O 
d . ' 1 

os seus país e ' dos seus ir-
trláns, xa que Suso era- un h,o-

me ªº que lle gustaba moito a 
vida familiar". · 

"PIDOLLE AO POVO GALEGO 
. UNION CON SUSO V AAMONDE" 

· A ESPERAR, PERO LOITANDO 
Araceli de Vaamonde sabe 

~ que sóia nón po_de · conseguer 
E, agora, a esperar, a ver 

qué di o Goberno, por máis 
que Suso "non nexa dos máis 
perxudicados xa que, aínda 
que está exiliado, está en liber
dade. Penso que máis grave 
aínda é esa xente que botan,. 
seis, sete, doce meses na codea 

,e lago, celebrado b xlÍício saen 
absoltos. /so non ten précio ,,. 

Entretanto, traballando fó
ra, "renunciaádo á vida de fa
mília, e á sua terra, xa que 
como en Pontevedra houbo un 
exaltado que o quixo agr~der 
mentras cantaf?a o hino galega, 

- en ca/quera outra actuaciÓ!J 
pode haber outro exaltado q_ue -

moito, polo qtie o que pide "é 
- unión con Suso, como ocurri

ría se fose en Euskadi_pu Cata-
lunya". 

Asi dirixiuse áos presente~ 
na cea pro-monumeñto a Cas
telao, celebraqa en Pémtevedra · 
e tamén se qui:xo diri:xir aos -
comensais na "Cea das Letras 
Galegas". Pediulle OS. micrófo-
nos ao Presidente do Circulo 
Ourensán Vigués, pe~o f óron
lle negados xa que nesta cea, · . 
eminentemente política;' ''non 
querían poi ítica", sen ter en 
conta que Suso sempre Joitou . 
por estabelecer esta festa e 
que sempre colaborou desinte- . 

resadamente co Círculo tanto 
nela -como . nos seus festivais~ ~ 
"Pero Suso non é-un político, 
Suso e ún galega. -Xa aos quin- -
ce anos se negou _p grabar ~n 
Madrid porque querfan que · o -
fixese 'en español. · 
- Fai Ga/izd que é a nosa pa-' 

tria, a nasa oación, non_ polí-
-t/cti ". . , ' 

Ela sóia, unhas cantas ,per
~oas sóias non poden facer na
da, "pero en canto me axude o · 

·pavo_ gal ego, podemos conse
guer todo " . 

Pero o apoio -nori. se está a 
. ver, "os partidos políticos fa-

- lláronme. Cando ~ fot o xu/ga
mento de Pontevedra, aí mes.
ma, onde ti estás ser¡tado, es- . 
tivo un dirixente do PC e qu_-e-

lle fixera o mesmo e BI sempre - b• , 
/e varia as de perder, -Xa que no Corcu ton 
caso de Pontevedra demos
trouse que non tiña cantado 
esa estrofa, que era unha can
ción popular, que un señor o 
intentou agreder, causa que fa-

~ ria se non fose .por dous seña
-ro -e res que estaban ali, un, o seu 
ro º' u pa1 . 
~ E alá. en Venezuela, Suso 

Vaamonde, cheo de morriña, 
"el que sempre se dedicou a 
cantar cara os emigrantes e a 
doerse pala em igrac;ión, sen 
outro pensamento que ·voltar a 
Ga/iza: '. . 

¿Voltaria a Galiza se lle 

Trasego ·de médicos ·. 
O conflito en Corcubión moito nos: tememos· que se vai recrudecer, ·. 
chegando a extremos parecidos aos -do~ ~no . pasado,, can~o vários 
viciños resultaron, feridos pola -Guárclia Civil. E, tq~o .Pco~que., al
guns aproveitan o ' menor: resquício para provocar ~ _uñ ·povo-que 
non quixo votalos, por máis, o_u precisamente por ·iso, que o le
varon gobernando, ou , <;>P,rim,indo, segundo se ~ire, ,a~o tras_ ano 
desde hai máis de cuarenta. 
Esa mesma xente nori está disposta a aturar ·o-goberno dun nacio
nalista ''respald~do por un povo. incult()" como .declaraban oeste 
mesmo periódico. algun dos representantes do Goberno Municipal 
Clandestino. · 

concederan o indulto de tres "Dous médicqs bons por un tituir a "uns médicos que co-
anos? E cousa que non se sabe que non sabemos cómo é, pero ~ecíairios e que apreciábamos-
"xa que el non quere indulto, que se se fai mo chulitci non p.or un ·tipo q_ue ven de chulo, 
o que qµere é ·xustícia. Con estamos dispostos a cambialos. con pinta de vaqueirQ", el'.l pa-
Suso non se fixo xustícia, . dicí~nos un viciño de Corcu- labras dos víciños·, . como rele-
senón que se lle desfiguraron · bión. · vo para a doutora que fora .bo-

,,. os feítos. El non canto u nen- . - Con esta. diatriba, c~bio , tada tempo atrás polos viciños · 
gunha can,ción· ofe(Jsiva, senón de dous médicos interinos, - ·' por non cumplir coa sua -fun-
que reco/leu unha copla popu- . queridos- po!o poyo, arraiga- ción é aproveitado pol~ oposl-
/ar que xa se cantaba na initía dps e poñecedores .do· mundo ción ·para montar bronca no 
henez, como tam~n demostra- galego, por -un médico suda~ ~povo xa que nun princípio 
ron diversos estudosos. Tam- meriéanQ, vaise . agudizar un "intentei arranxar todo o 
pouco fixo ne!Jgun acto- ·sub- · conflito . que, 'se _ ben ten o te- _:.asunto e parecía ·q_ue ia por " 
~versivo nen contra a. pátria. ' ma sánitário como fondo, vai J>0n· camiño",. di .O Alcalde,. 

Pera todo viña wns enredos - ·moito máis al{>. 'E un conflito . U,afael Mouzo, pero, "despois 
diferentes COniO demostrou . O· entre UDS nostálxicos que non a '.oposiciÓn Íneteu baza, eolleu 
abogado Sr. Adrio: a denúncia se ~esignaron a perder o poder, ao· novo · médic9 dun lad~ 
non se presentou nos prlmei~ · que tanto ··tempo ostentaron· para outro, facendo qu~ este 
ros momentos, Suso bolo u de forma ditátorial e que apro- . desistira das suas posició.ns e 
rnáis horas que as1 lega is detido.. veitan calquera-momento .para qu~ , se envalentonase diante 
na corn)saria, ademais resulta . ., ptovoc.ar enfrentamentos, e se. dun povo que non _o quei;e'.~. 
que o señor que o intentara meten ao ·Axuntamen.to polo 
agreder dixo . que el non tiña médio mellor, par& ver sé po-
escoitado a frase, que só a in- den sacar 'algo en limpo nas 
tu íra. Nembargantes condéna- . augas revoltas. 
no". · Agora esta decisión' de sus-

·_ ASAMBLEAS VIqÑAIS 

'Diante desta situación , o 
p'ovo -realizo u diversas asam--

NACIONAL 
' .. .,_ : . '~ - . 

c/ou que ~ntre eles e o PSOE 
levarían o ~ caso ao senado e ao 
Congreso;· dix.eron que -seria 
gstudado: no parlamento de 
Madrid, xa que ;?ra inxuto. 
A índa estamos esperan.do por 

· esa solución que prometeroil, 
non unha vez, . senón moitas,. 
neste mesmo lugar. A Suso ten 
que ·ser Galiza ~uen o axude e 
os partidos que sé slntan de 
verdade galegas". -

Pero Suso Vaamonde·. non é 
_un {caso illado "senón, .vf tima 
dunhas é'ircunstáncias. O que a 
el lle_ pasou,· pqido/le, pódelle, 
pasar a outros. . 

Ais· poetas e- cantántes non · 
hai que honra/os ou trae/os a 
Ga/iza de mortos, senón de vi
vos". 

. ' 

bleas nas ·que se acordou que 
non quer!an· º· novo médico, 
así como pedirlle ao · Axunta-

. ·· rtiento "q~e non Qe dera pose
sión do cargo. o día primeiro ' 
presentouse o galeno na Casa 
do Mar para pasar consulta ,' 
pero o Axuntamento, .seguin- . 
do a consigna dos viciños~ non 

. lle proporcionou a. chave, le
vantando acta o notário . que 
acompañaba ao médico. -

· Dise que o Conselleiro de 
Sanidade ia tomar cartas no 
asunto e resolver o problema, 
pero non se ~be nada. 

Pola sua banda, o · Axunta
mento deu de prazo ·até o mér
core~ para que se resolva o 
probÍema e cito u ás autorida- ' 
des en Corcubión para que es-

. ·coiten ao povo en o bren en . 
consecuéncia. Se non fan ·isto 
"nós declinamos toda a res
ponsabilidade"; dinos Rafael 
Mouzo, "pero -do que si poden 
estar se_guros"., continua a di-

. ¿er, . "é de que non inios dar. 
marcha atrás dunha decisión 
tomada polo povo, por máis 
que anulen plenos, nos multen 
'ou nos leven á cadea; -o povo 
elexiunos e nós ternos que , 
cumplir co seu ~and_ato. Eles, · 

_se queren saber o que· di o po
vo, que veñan· aqu1 e que o 
escoiten, logo que obren en 

· ~onsecuéncia" ._ · 
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As eieicións ao parlamento autonómico de Andalucia tiveton es· 
-- c~sa· reperc~s-ión ~no país galego. A dis

1
táncia, a diferente estrutura 

socioecon~mica e cultural da nósa nación e ~l)dal'uci~ pod~n expli
calo.· 

Non foi asi á hora dos resultados; os meios de comunicación do, 
Estado contribuen a t;~sladar o impacto andaluz a outras zonas. 9 
corresponsal deste periódico en Cádiz analizou a semana 'pasada as
consecuéncias da vitó~ia do PSOE, partido que non parece nen para . 
·Andalucia propoñer alter.nativas- garantidas. A_ socialdemocrácia do 
PSOE apÓiase nuns cantos persoeiros que foron capaces de dar con-

. . - fi~nza para un cámbio ante o desastre do Gob~rno ·e -a perigosidade . 
' involucionista de -AP. Pero ese par-tido de ac~sado centralismo- nen 
ten capacidade de ~estión~ nen a -sua vitória aló debe ser homologá
bel e.n G_aliza. 

No país galego; efectiva.mente, o PSOE -carece de coesión, non 
responde ªº~ iñtereses dos traballadores e está manexado desfe fó
ra~ Asi ó seu secretário en Galiza acaba de . dar un ' espectáculo la
mentábel de subordinar a sua ambición' de alcalde de' A Cor1.1ña 
a tod~s os pactos prévios no partido.'Asi, e iso desde o centro espa
ñol do partidp, os dirixentes do PSOE queren' seguer utilizando -a 
cidade coruñesa como instrumento d~ política centralista, ao igual . 

- que se fixo tradicionalmente através da Audiéncia; dos Capitáns 
Xenerais e · das camarillas c .. ciqÚís. Lembren os leitores ~ sumisión 
de Casares Ouiroga á Esquerda Repu~licana de Az~ña, traicionando 
asi os pactos de defensa do. ferderalismo en San Sebastián. Non 

· vaiamos tan lonxe. Ho-xe segue igual ao marxe dos intereses galegos 
. ,. ' ?i . 

un tal partido estatal. Os que realmente buscan e poden conseguer a 
satisfacción das · necesidades e ~s esperanzas de Galiza, 'son <>s parti
dc;>s galegO's. Aqui, como en Euskadi e en Catalunya~ só o naciona- -
lismo reponde aos intereses dos traballadores,• só el leva programas 
de · cámbio, de eficácia. ReferímÓnos xa que logo ao nacionalismo - -, 
popular. 

O vento, pois, que sc:>pla do sul, ben está q~e chegue a iytadrid, 
pero que aló-quede, porque_ só traeria a Galiza saraiva. i,E preciso -in
sistir máis ria an~lise desta predición? 'Brevemente iridicaníos vários. 
pontos ~ue poidan servir ao leitor para a sua reflexión. Q11e .os mu ni-. 

_ cípios onde o _PSOE ten a alcaldia, e de Vigo ao Ferrol só atop~rá de
sacertos. Lembre ·as campañas eleitqrais e -verá cómo son -os persoei
ros de Madrid os que compoñen a mesa do peder; anot_e o comporta~ 
mento pontual v.g. ante a entrada ·na OTAN e terá a. medi<;la dun péft'
tido interesado en sustituirá UCD para seguer a m_esma liña cen~ralis- _ 
ta e de subordinación aos inter_eses do capitalismo europ~o. 
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ACLARAClbNS 1 -

. HISTÓRICAS .. - ~ 

Sr. Director de-A NdsA tERRA.- .. :~ 
No exemplar no 189-·190 . de A 

NOSA -TER RA aparece un traba-
- llo ·de · Marco; Valcárcel dedicado, 

ségundo o seu título, a "A prensa 
·clandestina na . Galiza do franquis
mo". ~Neste traballo atopámonos • - - • -·.,..¡ 
cun' contido que non é, en parte, 
consecuente ~ tema añunCiado -~ 

-ho enéabezamento. Sofpréndeme 
que poida considerarse como ,;pren'
~ ,clandestina" o órgao do · P.O.G. -
'1Cruxof' se . n'o próprio artigo o 
a-utor afifma 'que o devanditq perió
dico· ed itábase na · imprenta de "La 
Voz-de Galicia't o que non resulta .· 
tnoi cland~stino. Mesmo, non se 
poden 'co.n.siderar "clandestinos" 
SAÚDE, NORDE, O GALEGUITA · 
ou LANDRA. 

·ca que estámos, tentarei facer al- _ 
gu.nha aclaración ~ certas . afirma
cións do artigo. A AN-PG publ'ica 

_ en · Xaneiro do 76 un 'denominado 
BOLETIN , AN-.PG do que se tiran 
-tres .números. - No . número catro 
prodúcesé· a escisión da Asamblea, 
a¡jarecendo o· sector _ chamado 
"Coordinadora" que será o respon-

. . sábel dps números· 4 e 5 do menta
do BOLETIN AN-PG. O -sector 
"Plenário" , comeza a edi~ión de. 

·:'CEIBE"-B.oletin da AN-PGi co 
número 4 pois, loxicamente, non 
recoñec~ os números '4-e 5 do Bó
LET l N AN-PG'. No n_úmero ·a (bis, 
pois hai dous ~úmeros 8-) CEIBE _ 
troca a sua cabeceira pasando a s~r 
CEIBE-Voceiro de AN-PG ~ inagura 
o form'ato fó-lio. 

DENUNCIA noR era u'riha publi-
cación i~terna da U.P.G. s~nón un 
boletín surxido no 1965 na interior 
de Galiza no tempo da edició·n no 
exter.ior de TERRA E TEMPO, con
cebíndo.se· esté como un órgao máis 
teórico e DENUNCIA queda como 
órgao de ataque.- Esta división de 

. Junciórís foi pouco durádeira aésa- -
parecendo DENUNCIA sen -~hegar 
ao n°. 6. ~u, q_uizais, no n°. 6. · -

A afirmac1ón ' feit~ polo autor de 
que os partidos gal~gos amosan 
uunha enorme vitalidade a nivel 

·-pr~pagand ístico; sobre todo até a 
marte de Franco. · Só as organiza
cións integradas ou próximas aQ ac
tual B.N.P.G. contabilizan máis de 
vinte voceiros diferentes" é, na sua 
prime,irá parte, lamer:)tabelmente, 
grat~íta, e. na segunda parte, arrisca-
~L . 

· Sei- moi ben que este tipo de es-
tudos non podeñ ser xamáis-ex~us· 
~ivos; aproveito a oca·sión para brin- . 
darlle ao autor algun periódico _clan
des_!ino que non fig1:1ra, nesta primei-

, ra parte tio ' seu traballo d~dicado a 
partidos · gategos, organ·izacións .. 

- asambleárias e mesmo a sindic~tos 
nacionalistas, apesar de que. o epí- ' 
g·rafe di 1) ·0S PARTIDOS GÁLE- . 

. 9os. . :1 . . . 

-"BOLETIN. DA USEG". 
-"l;ZOUERDA _SOCJA.LIST~c 

Orgao ·da Mocedade SoC'ialistá 
.Galeg_a". _ 

-"PODER POPULAR'-- ·Coléición_ 
- de testos. Temas pra discusión. 

Editada pola A.P.G. (Madrid)": 
.:.."SEMENTE.- Voceiro de ERGA 

para a zona de Pontevedra-Vlgo" 
-"XARABAL". . 

Entre todos -chegaremos a facer a -
crónica da pre~_sa . clandestina galega 
'conseguindo ·asi escreber un capítu
lo máis na história -d:a nosa terra. 

CESAR DE SANTIAGO -
A CORUÑA 

-¿A QUEN MO-LE.STA 
O DEBATE Al)TOCRITl·CO? 

•;"!e :- - ". 
Segu,&"C: Nogueira (oú EG?) tra-

tando de disculpar 6 que non ten 
disculpa; recurrindo, agora, á d~ma
gc:)xia -própria do parlamentário 

- l::>urgués- e ao .confusionismo deli-. 1 

berado. · . 
F.oi C. Nogueira< (ou EG?) o pro

. vocad~r neste "lance, cando esc~ebiu 
palabras en tone irado, como pre-

. tendida "resposta" ao que non pa- · 
- saba' dunha naturál amonestación 
de duas' liñas, ante a lamentábel e 

· inxustificáhel decisión de ·c. Nb- . 
gu~ira Jou EG?),de non a-sumir o 
compromiso, formalmen,te adequiri
ao -no seu día, de'comparecer como 

- testigo- da defensa dos nacionalistas~ 
procesados. · 

A sua actitude obrigou a poñer 
no pri_meiro plano un debate auto· 
crítico no seo do povo; debate que 
C. Nogu~ira (ou EG?), demagoxica
mente, quere representar como ata-· 
que de GC-oln ao presunto nemigo, 
EG. (Desde logo EG non se ten 
amosado moi amiga de GC-oln, can
do non se sentou na mesa prepara
tória da Campaña _ de Solidaridade 
_prévia ao xulgamento; ou cando 
non quere saber nada de unidade 
nacionalista_ de esq uerdas). 

Pero C. Nogueira cometeu un 
"acto fallido": Acostumado a diri
.xírse · ao público leitor da prensa 
diária de Galizá (as reaccionárias 
empresas xornalísticas oferécenlle, 
·con descarada deferéncia, as suas 
colunas; mentras outros sectores do 
nacionalismo sofren o 'máis absolu
to e pre-méditado boicot}, esqueceu 
que, hoxe, o- leitor médio de A NO-

-- . SA TER RA está, xeralmente, máis 
infor'rnado qye o desa prensa diária, 
e coñece perfectamente a traxectó-

, ria política de GC-oln e dos seus 
membros, inequívocamente nemis
tados antagonicamente co imperia

·-lismo español e os seus mecanismos 
· de poder. (Un dado: nove dos ca

torce procesados no xulgamento do 
30 de marzo son membros de GC
oln). Por todo iso, o seu demagóxi
co plantexamento resulta ineficaz. 

En canto á trama, deliberada
mente conftlsionista, que C. No- . 
gueira urde sobor das visicitudes e o 
entorno do xulgamento, así como ...... 
das suas consideracións sobor da 
actuación . da defensa, . far?amos vá-
r ias preguntas: 1 ª) ¿Necesitaba C. 
Nogueira de amplos' informes pré
vios e comunicación protocolária 
que viñeran rátificar algo xa acor
dado?; se tiña algunha dúbida, lpor 
qué non colleu o teléfono ·e consul
tou?; lnon- era publicamente coñe
cido, con máis de doüs meses de an
te.lación, o 30 de marzo como áata 
de ~lebración da ·vista?; la qué ve-

, ñen outros alegatos de índol,e buro
crática? 

2ª) Se o que se cocese en M~drid
·o 3Q de marzo _fose unha audiéncia 

' ' 1 
de Mltterr-and ou Berlinguer; ou se 

' calquer .b¡mco concedese·un crédito 
a EG; ou' se C. Nogueira fose convi
dado a~ inaugurar un parque, seguro 
que C. Nogueira non necesitaría ra
tifi~ación afnda que a cita fose fixa
·da cun ano de antélación. 

3ª) Como en tantas qutras cou. 
-sas, a ·colonizaci9n a que-· se ve so
m_etlda G_alíza, manifestouse,- ne~te 
proceso; nas múltiples - difi.éuldad~s 
que se · atoparon á ~ora -de arteHar 
unha defensa xurídica digna. Que_ , 
os nosos compafleirós se viran obri- \ 
gados · a procurar abogados fara, de 
Gali:Za; é ·a·lgo que nos debe facer -

7 

pensar a todos. Pero, le~tá c. N~
gueira a~ ta_nto dos graves perxuí- ' 
cios ocasionados á defe.nsa do~ na
ciona 11.stas por Ufl abogado, mem. 

_ bro de E~, que, coa sua aetituéle va-
, cilante, desidiosa e ambígua, axu
dou a retrasar a celebración da vis
ta oral do xulgamento, provocando 
por_tanto, que a estáncia na · cade~ · 
dos tres compañeiros, que logo •saí
ron á rua, se prolongas.e, ademáis 
de obriga_r ao seu defendido preso a 
renunciar á defensa dese abogado 
galego, e buscar outro, en Madrid? 
Sa_be C. Nogueira que e'se mesmo 
·abogado, ape~ar da insisténciá do 
seu deféndido, non .o foi visitar á _ 
cadea máis que unha vez durante uri 
período de longos meses? · · 

Alardea EG de seriedade e res ~ 
ponsabi lid ad e e de contar entre os 
seus me,mbros cun elevado número 
(l?) de profesionais e téénicos: apa . 
ñados estamos se todos están dota· 
dos da mesma bagaxe ética e mo
ral... 

E, xa, unha derradeira considera
ción: Como xa dixemos na nosa 
carta anterior, non infravaloramos 
(nen sobrevaloramos!) a postura 
parlam.entária de EG, reclamando, 
aínda dun xeito vergoñante , a amis· 
tia para os nacionalistas galegas pre
sos; pero tamén é certo que preferi 
mos ceR mil veces unha post ura de 
loita activa na rua e unha práctica 
anti-represiva continuada, que unha 
actitude suplicante nese pequeno e 
~triste parlamentiño, que non serve 
para outra cousa que encher pá?<i· 
nas da "cualificad_a" prensa de Gali
za, coa finalidade de facernos crer 
nun presunto autogoberno da na
ción. 

Se a estratéxia da ultramoderna 
euroesquerda pasa por negarse a de
clarar a favor de nacionalistas pro
cesados e presos pola sua mil itáncia 
política, moito dubidamos que al
gun dia esa ultramoderna ·eu roes
querda sexa capaz de dirixir ou en
cabezar un movjmento liberador do 
povo traballador de Galiza. 

A Coordinadora Nac ional de 
GALICIA CEIB E-OLN . 
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Xa foi aprobado O Regulamento .do Parlamento de Galiza nunhas sesións máis _que. aburridas, te

diásas~ "nas que os ~iputados do Grupo ' Mixto . se esforzaban_ ·en ·argumentar ás suas teses meqiras os - · ~ ~, ' 'O eALt6o L /Di0'4A ~Fir.i/JL"' _e.o , CA5~~'N/ 
outros diputados non só mm se molestaban en replicar -algunh~.s veces 'porque non terian .afgmnen-

. tos- senón que tencionaban non escoitar, Alguns até ,facian esfor·zos por 4istraerse. J; :.. . -, PERO Stév(N A.PAREJC&NJ)O MliSTR¡:5 ~OA/A.Do5 ,,· 
. . ·Polo demais e.stes pretendidos dados non viñ~rol) esclarecer nada denJro do. p~norama-polí_tico ·ga'- ~ .fóF/ EJv1PRE64LO·: NO ~iNO .. :))(A QlE.HAi /)1'.i _· 

lego 30 non ser no tema da. língua. Desde un comezo viuse qu~ todo .~stabá pa~tad~-e beñ pactadu ; ,rv:_·¡rt:>r-r-'1 t::::i Bl~i iil.r-_N: ·;_e 'AA0.1 c,t=¡' -rn ·n>J 1-i 0,.,1'\&"D ~c1. ·,_ 
nm.1 acordo que entra]Ja· o non replicar para non darlle· chance ao gr.upomixtó. Tamén se p.uid<) com- ~.'-'1\c.rv o ¡,.¡fVLA..71~1r' . 1 i;;... ''-' rvz...v r-v~ (.L.{V 

probar como o PSOE cos achegado.s sen .. militárie,ia pero con férrea disciplina, -mantiñan a posición . .; rRAL~ QIJ€ Ré:Sfli2.INXC O 5€.V t).SO ~JV1.AL_~ .•. " ~r 
máís belixerante contra os nacionalistas e como se-cámbla de ch~queta e onde se di digo, dise non· a¡.:... . . ' ' .. . 
xen ou diego como no caso das reprobadóns, por parte de UCD. · 

"'. - -' - .... 

Agora xa poderán traballar. 
"Un diputado de AP dicíanos: 
cando se remate o regulamen
to vou presentar unhas propos
tas e xa verás como daquela 
Galiza se entera· de quen ten 
un Parlamento". 

Moito nos tememos que as 
intencións deste diputado se 
van ver ·frustradas sobre todo 
se empezan --uutra causa non 
·poden facer- a dicer como 
cando se presenta unha cues-
tión que pode ter algunha im
portáncia: ''non ternos com
peténcias"; ou como no caso 
da interpelación de Bautista 

· Alvarez pola Cuota Empresa
rial: "a comunidade autóno
ma non está lixitimada para re
gular este tema", en boca do 
Conselleiro de Traballo. 

Nesta interpelación, o Blo
que-PSG deu toda clase de da
dos, xa sabidos polos leitores 

, contra da Cuota Empresarial, 
' referíndose ademáis a que hai 
m?itos empresários que non 
deben cuarenta mil pesetas á · 
Seguridade Social, senó~ · cua
renta, millóns e máis e non se 
'f'a:i nada:,'t_rrani~lf se refefiu~a
'gue. nas .. épocas eleitorais non 
levan a cabo os embargos. · 
~"' .-Q~jdistinto~- grupos,!fpaJl.a::: 
mentários manifestaron estar . 
-.de . ~acordo · co . sentido xeral -. . ,. -
pero· que o teJl?.a do embargo= 
era t,mha -cuestión legal n~ que 
non t>odiail entrar. 

. UNHA NOVA MOCION 

Agora o Blo'que-PSG v.ai , 
pre~e~tar upha ínoció'n na que. 
P.edira a probación do inqué.; 
~1~0 dé ~niciativa ao Parlameri:-
0 Espanol para que lle dea- po- ' 

,, 

..... - - . 

testade ao Parlamento Galego 
. -segundo disp(m a· Constitu

c1on- para intervir nestes 
asuntos. -

Ó Galego e o Castélárl serán 
as · línguas oficiiis . do Parla- · 
mento. en Galiza. 

os· Diputados . poderán ja- . 
cer uso....,.. indistintamente dos 
aous idiom'as_. 

As publicación~ do Parla
mento de Galiza serán bilín

.gües. 
Este texto da ' ponéncia ha~' 

bia tres enmendas a cada un . 
dos apartad.os-. . . . r 

· Camilo. Nogueira propuña 
que o apartado primeiro que
dase redactado como $egue. · 

"O Gal ego como I (;;_~u(l f!rÓ
pria e nacional de GaliZa, e Hn
gua olida/ do Parlamento de 
Galiza"; .. 

- , "Tamén o ·é o Caste/án. por · 
ser J íngua oficial do Estado." . -

"As pub/icacións óficiais do 
Parlamento de , Ga/iza serán 
editadas en_ Gálego ". 

,.. 
·.-, ·, 

'; ., ... 
o 

. . . ' ·.· 

:favor dé qµe .- se tivese que fa.: Consti~ución . . 
~cer declaración expre,Sa dé aca- De~ese isto á .que a xente 
ta.mento á ·constitución, mes- entende á oposición 'frente a 
.mo ·Esquerda Galega --:-e non~ · AP e ·· UCD pero os nacionalis
po'r at~car·, senón por ·fi.Xar -e tas ·te-ñ.en a sua oposi~ión t~
esclarecer posició_ns - e postu- . mén co ·PSOE; .d~senmascárao 
,ras-. . _ .a .sua ide~loxia e·os pa~tos q~e 

Máis tarde, no debate:-' refe- · sustenta a nivel estatal con 
-rente .á constitución· d-e grupo UCD, éasó_ LOAPA. Por is~ é 
parlámentário, · voltousé dar o polp que o "PSOE olla nos. na-
discurso rázonado, que non · ó Cionalistas aos máis ·acérrimos 
debate, xa que UCD; PSOE e enemigos; até_ chegárlles· a cha-

~ AP ~staban _.·perfeit~mente _ínar '~fascistas". 
()..compadrados -para tratar c;le ·Por último, deixar constán-

,_ illar ao nacionalismo como ciai ~o paqto AP-UCD para eli- . 
quedou d·emostrado nos argu- minar : a ·reprobación (ou mo-Posiéiórí que varia sustan

cialmente · con respeito . á de 
outros grupos que defenden 
mandar un escrito ao Parla
mento Español propoñéndolle 
a modificación do tema. 

mentos dados 'polos- diputados ción . 9e censura . pres,eijtada 
Cando fóse preciso os tex- ~ do Grupo _ Mixto; con exem- col).tra : a Xunta), a.si~ como a 

tos en Galega acompañaranse , plos claros e razonamentos ini_~iafiva l~xislativa a emigra-
da versión en castelán. d. t , compara os con ·ou ras na- cion. ~ . 

Anxei Guerreiro propoñia- _ cións e con posicións mantidas Tampouco se pode silen-
como red ación a seguinte: ·"o .. por estes mesmos-_ partidos no ciar como, pasada __ a. piimeira Nesta moción, o Bloque-. 

PSG pedirá que se poña o Go
berno en contacto cos sindica
tos representativos e que sepa
ralicen as accións contra todos 
aqueles que non teñan pagado. 

galega será a língua oficial do Parl~mento e~pañol. Aqu,i eferveseéncia, agora unha boa 
Pailamento de · Galiza e as suas -- UCD abstívose ·•nunha mapioi. - ·,-pai;te dos --d_iputádos, co Presi
publicacións faranse, salvo eX-: · lira . estudada Para · P~.r ·:· ao · dente .R()són_- a ·cabeza, van uti-
cepción, nesa língua". . PSOE en entredito. . lizando cada vez m_áis o -espa-

A proposta do Bloque-PSG . ._ Pero esta · batalla contra do - .. ñol, ·desde Piñeiro de UCD, 
rezaba desta maneira~ · .nacio:n,alismo non . foi nova:~ Mariano Rajoy e Rodríguez 

senón-· que estivo presente en González (AP) até Carro do 
OS INCENDIOS FORESTAIS 

Antes da interpelación do · 
Bloque-PSG · tiña presentado 
outra Camilo Nogueira (EG) 
sobre os incéndios forestais, 

"A língua ofícia/ do Parlá- todó o regulamengo, sendo o PSOE. Moito nos tememos 
mento de Ga/iza é 0 galegb e PSOE .o máis acérrimo o. que que despois de aprobarse o re~ 
as , suds pub/icac;ións' .serán, ~ d · non e· · e es.trañar, se_ nos leqi- g_ulamento só van falar galega 
obrigatoriamente, 'neste idio- . ·bramas que xa foi el quen' sa- ' . os deputados do· gru·po mixto 
ma". · - .COU O tema ~O xuramento da . e, total., :r:tOn OS atenden. 

na que afirmou que non eran Como se pode .compro.bar, a 
un problema de arde público enmenda presentada: polo PC 
senón un problema económi- .era moito máis radical -que a 
co que 'habia que discutir a de EG, o qUe non deixa de ser 
fondo.. . un contrasentido nun tema .vi-

o representante da Xunta tal para o nacionalismo. 
éscudouse na falta de c<;nnpe- Asimesmo~· remarcar. que os" 

· téncias replicándolle 0 Sr:~ No ~ _ dipl.ltado·s irfci-ep_eriderites· arls
gueira ·que as ttansferéncias · critos ·a.o· PSOE seguiron fidel
non van vir palas ·boas; invi- mente, tamen - n.este tema, a~ 

·tanda a Xünta a que plantexe d" · li · d 
üh cóhflit96~i1\fíbo'. ~ol 1AliírtF , . rscip ria .e voto ~ 
nistración central. '· 

' . 
os~GiHJP'os il'AgL~MENTARms 
FEITOS·A COMENENCIA· 

O TEMA DA LINGUA • 
Oq.tros dos temas que tivo 

· Sen dúbida 0 único ponto certo . interés na atonia pactista 
que tivó .un pequenq debate .e e adorinecida do parlamento, 
9u~ acla~ou .as posiciéns f~i 0 . .· ro¡ o referente á (·xura e acata
artigo primeiro de Regulamen- ,. mento da Constitución e do 
to, que se refe~fa ªº idjo~a. - . estatuto que ao f'inal quedoµ 

O texto proposto p<;>la p~- só c~mo acafamengo: J\qui 
·néncia_ e logo aprobado era 'o- · deixar tamén. claro que todos, 
~eguinte: ... · agás o . Bloque-P_SG ~staban a 
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ITACIÓllAL:· 
Biblioteca. Popular Galega 

O. nepotismo ·dos' polítiCos 
. Unha· "Biblioteca Galega" que se vtú1derá a precios populare.s; 

vai ser patrocinada polas catro diputacións galegas. 
A. Diputación de. 'Ourense xa aprobou esta medida· eo voto -en 

contra ·da diputado· Alfredo Suárez Canal (Blrique) que ap9iou a 
idea pero argumentou a sua negativa en base a que deber4t facerse 

. un concurso e. 'non serlle adxudicada. directamente a Galaxia, asi . > . 
como unha es<;olleita aberta ·dos textos. 

Esta biblioteca estará integrada por 'cincuenta volumes que sai
rán cun titmo de dous por mes e cunha tirada de dez mil exemp.la
res cada un e un précio dunhas.duascentas peretas. 

Dise, e vense dicindo duran
te tantos anos, debe ser certo·; 
que a m'u)]er do Cé~ár non só 
ten que .ser decente, senón pa
r.e,celo. 

Pois ·ben, unha boa parte 
dos pelíiicos galego.s parece 
que se esquecen <leste aspe..~to 
e así, ás veces, surxen suspicá
cias, como no caso da ad.xq.di
cación a Galáxia da "Bibliote
ca Popúlar ·Galega" ·que van 
subvencionar as catro diputa-
. ció ns cos cartos de 'todos nós. 

Segundo pudo saber A.,NO- · 
SA TERRA de fontes ben in
formadas, a idea de formar 
esta bibliote'ca popular partiu 
·de Biéito .Ledo Director-Xe
rente ·de Galaxia. El, ourensán, 
seria quen logrou convencer · 

ao · presidente da Diputación 
·de Our~mse ~ . 

Per~ a xente· pregúntase se é 
Bieito Ledó capaz, d e · xunguir 
·nesta idea a ti::>dos os presiden- · 
tes ? das diputacións. Alguns 
queren ver nesta concesión a. 
.man do presidente de Galaxia: 
o Delegado do Góberno Espa
ñol Sr·~ Garcia SabeU. El ·si 

·. q.u~ teria poder, pplo menos 
moral, para facer pór de acoi:
do aos- catro presiqenges , dos· 
entes provinciaÍs que depen
den del. 1· 

\ j 

mente cand-o apareceron ou-
tras editdriais competindo .no 

· .J:nercad.o do libro -en· galega. ~ ~ 
Asi en to_do, o negócio°'para : 

. Galaxia non parece que poida 
ser moi lucrativo.-: 

O que si puido sabér· A· NO~ . 
SA TERRA é que os ~astes es
tipulados aínda_ se poderian 
baixar · noutro - vintecinco ,ou 
trinta por ·centb e até que ha
beria outras editorlais dispos
tas a facelo' asi. 

A MANOBRA POLITICA 

Pero que ninguén penseque' . 
, a - concesión · a Galaxia desta 

edición ( ¿non seria' mellor sa- · 
-calo a concurso, ou que as 
editoriais. · existentes, por . 
exemplo, aportasen cada unha 
un tan'to por ·cento dos volu
. mes a editar?) non ten un tras-
fondo político. ·sstá a_vista. · 

Galaxia significa a opción 
política de Realidade Galega . 
que hoxe, quéi_rase .ou non; é o 
poder en Galiza. Esta bibliote-

. ca será a biblioteca do poder, 
aa que estarán ausentes aque-

. ~ 

les, libros que a este non lle 
interesen, por máis_ que o povo 

-:sexa'· Ós quemáis deqiande. 
Ollar os títulos dos cincuen-

ta volumes é significativo. for 
._ citar un exemplo, sen dúbida o . 
· máis sangrante, segundo vários · 
º. especialistas consultados, ató-
pase a.fálta de "Sempre en Ga-. 
lita." de Castélao. Libro .que 
deberia en boá lóxica levar o 
"número un" desta biblioteca, 
xa que ten que ser o libro de 

·· cabece'ira de calquera galega, 
pomo recoñecen ate eses que 
se chaman galeguistas históri
cos; antes independentes, que 
van citas del, iso si, f óra do 
contexto. 

Ademais disto bótanse en 
falta libros dos· actuais escrito
res galega$, libros de história e 
de socioloxia galega ou socio
política, que non hai moitos, 
pero alguns e interesarit~s hai-

. nos. -.. 
Parece unha biblioteca fon

deada no pasado, co carro, o 
arado de pau, os poetas e os 
narradores (todos eles moi im
portantes) que léndoos, asi fo-

Por outra banda aí estaría 
tamén ·a ri'ian de Ramón Piñei
ro, o editor· de Galaxia e a per
soa que máis fios ocultos, non 
se sabe onde chega "a maraña, 
rnanex"a. Por detrás estaria, 
como no~, toda a Realidade 
Galega, -saída do cruxol da 
própria editorial e que contro
la hoxe unha boa parte do po
der en Galiia co presidente da· 
X unta á cabeza, ademais' dos . 
anteditos. 

· Por uriha_ guardariá .. ~ -

Orquestras 

. Conxurttos 

Bandas 

Atráccións 

R ock 

Teatro ... 

"UNHA DECISION AV AÚZADA 
. POLA TRAXECTORIA" -

, "A selección · da editorial ,: ~ 
Galaxia para e~ta cólaboraóf6n ·
ven avalÍzada pota trqxec;tór.ia 

' ,seguida p~or esta desde J ! ·.sua· . 
fundación, polos fin s.. que a :-

. mesmá foi criada e pota in
mensa '/aboura_ desenrolada por ? 
Galaxia; -dados e_~tes . que por 
estar no . ánimo de cantos sin
ten en Galiza inq·uedanzás .cp/
turais, liberan de toda expli
cación xustificativa" . 

.. Pois' parece que se equivo
can ' os responsábeis da adxu
dicacióh a CGalaxia. Hai xente, 

, preocupados por Galiza e pola 
Cultura;· a quen Hes · gust.aria 
saper outros motivos desta me- . 
did'a q Ue, polo .menos ·Se pode· 
chatár de estar de costas aos 
mínimos pdncípios democrá-

. ticos· polos que dében de rexjr- .o 

se o fu.nclonarnento das insti-·~ 5, 
tucións. . . ~ 

sen os cincuenta títulos non 
lle poden dar ao leitor unha. vi
sión do presente de Galiza e 
me,.nos, do futuro que no~ 
agarda e polo que ternos que 
camiñar. Hai. quen nos pregun-' · 
ta se alguén non q uererá auco~ 
ramos no pasado. 

Por outra banda e inda que 
a idea non parece loábel,. que 
ninguén vai pensar o contrá
rio, xa é vez de que as institu
cións fagan algo pola nosa cul
tura~ hai qué dicer que non es
taria mal que entre ' estas pro. 
mocións estivesen campos que 
non recollen as- casas comer
ciais. Aí están senón os rapa
ces sen ter case que nada para · 
ler. Npn estaria de máis sub
vencionar unhas trad ucións 
dos clásicos infantís tradicio· 
nais. Os títulos reseñados, 
máis caros ou baratos, están 
no mercado. 
- Esperemos que unha vez 

revirtan os cartas ás Diputa
cións, como din vai ser, pla
nifiquen as causas mellar, 
pensando nunha Galiza real 
e viva. 

A!guns. va~,,.máis ~J~ e dan. os.~ ~ . . . . . 
motI~os., · As1, -. c??1en.tase n?s . .. Os nenos da zona de Balaídos-Fragoso en Vigo saíron á rua acompafiad~s dos seus país para cort,~r 
mentiderros po,htrno-cultura1s, o tráfico nas irtmediacións do Estádio Municip_al de Balaídos e asi amosar a sua .prótesta:, o~, maIS 
que a verdadeira razón desta · ben, a sua intención de. que o antigo ediÍício do ·transformador e subestáción da empresa eléctri~a 

.. adxudicación ._ e salvar -a Edito- hoxe absorbida pÓla de Madrid; sexa para o seu uso. · 
rial Galaxia, que arrastra. un . · · d 
gran dé'ricit, te.ntando, desta (j q~e os viciños piden ·é que _a casa e · Q solar que ten arredor pasen a ser convertidas en. aulas· .e 

' maneira, ,iaflarlle un balón . de ·preescolar, gu~daria case, aínda' que non_ exactamente,· por ~-áis que tamén, dado o espácio, podia 
ár por quedarlle -obsoletas as· cumplir esta úitima función. . . . . · . . . . . / 
.suas instálacións gráficas. e a A palabra. ·final téñenna o Axuntaniento vigués e máis Fenosa. · Mentras, os cortes de _tráfico cont-
própria estru~ura da empresa nuan e a pJotesta viciñal,-cos n:enos deitados na rua, para que os coches non pasen~ faise netar . . 
que _se resentiu considerabel-
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povo galego das realidades que oco
rren dia a dia. Ouixemos sempre 
oferecer unha información desde 
Galiza e para todos. 

m entras os periodicos restan
tes transmiten as noticias das 

axéncias tal e como llas impón as 
empresas, nós queremos comproba
las e serv_ilas de acordo coa real ida- '. 
de. 

Pensamos que irnos avanzando 
neste servício e que desde aquí 

f acemos un labor necesário e rrioi 
útil. 

a razón de ser de A NOSA TE
. RRA cobra cada vez m.áis argu
mentos: só un país ben informado 
pode ser un p·aís libre e capaz de to
mar decisións para o seu ben. 

Pero esta tarefa, este servicio, 
ocasiona grandes gastos, conti

nuos disgostos, sérios perigos. Non 
irnos calar, Aen estamos desanima
dos. 

Pero A NOSA TERRA precisa. 
urxentemente de mellor dota

ción econom1cá. Os déficits anuais 
acumulados gravitan sobre n~s ~ po-

. BOLETIN DE SUBSCRICION 

No me ••••••M••••••••••••••••••·····~····••••ll••••••••························~ •••••••••••••••••••• -· ~ 

Enderezo ············!····························································~-.. 11••••11:······ 

Profesión ~ . ' . 
························••a.••••·····~·············, ·····•••3••••\ •••••11••·············~· 

Povoación .. ............ ' ......... -.................. ; ... :.: .... : ................... ~ ... : ...... ....... . 

Prov í ncia · .. . :: ... ~ ..... · ... ,. .......... : ........... : ..................... ·~ .......................... . 
' - 1 • 

- i;>esexo subscr~berme .ao periódfoo -~gale~ semanal A NOSA ,· 

TERRA -

por un ano O . , . por seis _meses tJ 

Envio .o importe (·cheque D. xir:o ·po~al O transf.eréncia D) 
- t 

Pré·cios da subscrición: 
Anual: 2.500 pesetas. Semestral: 1_-.250 /Europa: '3.5.00./ Atxenti
_na: 3.700 / USA, Canad~: 4.000./ Latinoam·érica· e Africa: 4.~0~_ 

- pesetas anuais. 

,a de · . de 19 
• • 1 

Reco·rtar ou copiar esté boletin e enllialo a Dout~r ·Cadaval, 21, 
. 2°, ófi.dna .11 de Vi1g<:l., · ' · 

nen os-nosos nervos eri puntá; sel)- . 
. timos d.emasiado -a angúria, a preo
cupación,· Precisamos xa desde hbxe 
du_nha- maior colábor:ación de ·todos 
O$ leitores, subscr-itores, amigos. 

e~ oa absoluta 'confianza en vós, 
· da que ternos probas abo.ndosas, 
-pedimos agora o voso apoio a esta 
ca1mpaña de "mái.s subscricións, máis 

. colaboradores, ·máis accionistas, 
máis leitores. 

, d - . e inmediato queremos, porque 
o necesitamos, ampliar -o capi

-tai da sociedade para saldar os atra-_ 
sos nos pagos e para compartir con 
·máis persóas a xesti'ón. deste perió·

- dico. 

t emos que dotar á sociedade d~ · 
máis instrumentos -de traballo e 

infi'~trutura iñformativa. 
--- -

quere~os chégar a todos o_s .fuga .; 
_, res ·da nac:ión e 9a emigración 
galega através de novos subscritores 
e de venda en tódos os postas de -
prensa . 

e-_xa du~ante _este mes e o ·de xu- . · ,,. 
. . no ponemos a fala con -todos _ , 
VÓS· mediante XUIÍtanzas a organizar -
por - 1,ugare~, comarcas e . loca is .que· -- · ~,-
os comunicaremos. 

/. 
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O xoves 26. de ruaio; aparecía a notícia ~os ~istintos meios de commrlcación ~de G<,tliza, de que f~ran 
.detidos dous membros. das Comisiós Labregas por queitµar un palleiro a im viciño de Eriol.' Esta vez 
non :houbo; º-~ grandes titulares de anos afrá~,' cando p ·e~~~ d~s.· deJenCións"'de .membros~de_ste ~ind,ica-

. to Iabrego, acusado's de ~reri os indutores-da queima de ·mo~tes. Pero apesar disto, ~eti;ás barrúntase _ 
toda unha campaña con:tr~ CC.LL., tt:atando de de~prestixiala, de restarlle arp~ado~. e _apbio,. ql!e .cada 
dia está consguindo ináis, asi como· tratar ·de "re~tarlle c&esión déntro da¡ sua ª.~iliación; sobr_etodq ~a 
zona de Friol, unl).a d~s máis unidas e máis afirmadas na_ lo ita contra.a Cu9_ta ~inpre8arial. ~- . . ~ 
Sucede fodo isto, ademais, cando a loita está nun ponto. álxido e a administración arreme,te con ~áis: 
forza que riurica; pasaron xa as eleicións, pero logo va~ vir' 'outras e ha~ que darse presa, en fo~m~ de 
subastas e expropriacións .ás que se opoñen os labregos como os.- nosos leitores están perfeit~mente 
informad.os. 

. . .. ~ 

-mal. · Asimesmo é notório pola 
~ona que .Amador Cabalo bebe 
máis da ~mita, e non só un dia, 
habenclo famén iquen · ~irme 
que "é un pouco ~etrasado 

. menta\". · 

' 'Üs comentários que sé es
coitan pola zon:a é que- a q uei
ma de palleiros.non é máis que -
unha causa das · disputas exis
tentes ;entre as· duas famílias, 
a de Manoel Lamas e Manoel 
Loureiro, no que quixeron 
despois , hiesturar polo médio 
a CC.LL . . · · 

. NÓN SON MILITANT~S 
PE COMISIOS LABREGAS 

En primeiro lugar dicer que, 
segundo .manifestaron dirixen
tes do Sindicato Labrego Gale

'.go, e.stas -.duás. ·persoas non -
constan - co"mo afiliados . ene 
nenguri dos . seus . arq uivos. 
Afirmaron asimesmo que ep 
qengunha . asamblea se falou 

'de represáliaS e -que se quei
maron .o palleiro terian ou
tras razóns, xa que- tanípouc-0 
nunca .manifes_taron .. que-se Hes 
cfü_{,es~..... . qÜe _ ql:J.ei:qu~ran . · os 

~pallelros. , · .. , , / ,>, _, . .. -
. .,.. .~ ' -

EMPEZA O CERRELLO 

Hai vários dados a t~r en 
canta aquí. Primeirániente 
qu~ · a prensa -a . instáncias 

c'.3 de alguén?- dá xa por sentado 
ffi · que estas duas _persoas son mi- ·.:.--

. _ x litantes de . CC.LL., feiío que 
Os labregos galegos teñen amosado a sua unidade en contra da. cuota· en nu-, . aQ parecer. non é·certo. · 

~erosa~ o~asi?ns. Agora quérese involuc~a~ ~s. C<:;LL, o sindicato que os aglu- E , d l . . _ 
tma ma1ontanamente, nunha escura maJ:?.lQ b.ra. . _n seg1:1n O ~~ar: e se par 

· .O maxistrado xuíz do. xul-
. gado de Primeira InstáncÍa de _ 
Lugo .ordenou o mércores dia 
26 o -ingre~ en prisión de 
A,m~dor · Cf!bado, vicillo- d·e· 
Carlin (Friol) · e de Manoel 

~ ---.___.J!oureiro Lamas, viciño de 
Narla, no mesmo município. O 
primeiro como presunto autor 

- do'_ incéndio d un palleiro pro
priedad e de Manoel Lamas, vi
ciño de Carlin e o segundo co

_,, mo in9_utor de dito ~eito. ' 

Priméiramente foi detido 
Amador. que m~ifesto'u ' que 
Manoel Loureiro· lle ofereceu 
cinco mil pesetas por queimar-· 
lle o palleiro a. Manoel Lanias. 
N. 192/ D0.4 AO 10-DE XUÑO/ 1982 
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Amador µ9n .,p.ceitoú, pero . 
qµeimou o palleiro. O; detidos 
d~clararon · que dias· atrás asís-

. tiran a unha reunión _de Comi
,siós Labregás ·na que se dixo
'~que os que-non ·acudisen ás -
m·anifestacións · ou ~ixesen . 
efectivO' o importe da- Cuota se 

-atuvesen .ás consecuéncias". 
.Até aqui os -feitos obxecti- ~ 

vos. Agora ven . o cettello, b 
. n<?velo, ou a manipulación·. 

Segundo puido-saber A NO
SA ·TERRA, ' as ~elacións de 
Manoel Lamas con Manoel 

' Loureiro non. son precisamen
te cordiais. Os viciños afirman 
.que hai' tempo que se levan · 

timos dunha ·analise compara-
tiva co 6currido en Vilasantar 
podemos comprobar que exis-
ten vários pontos·· de coinci:- ·
déncia, de cómo o plantexdu 

· a pre~sa ná sua ca~paña, non 
de cómo o .. ditou o ·xuíz, que 
fo! sustancialmente diferell;te. ,,. · 

Asi, podemos . comprobar 
que áparece( polo médio .. unha 
persoa ~oas , faculdades men
tais -non moi desenroladas e 
dado á bebida. Tamén _que hai 
unha pérsoa -ind utora, e que se 

· <Íi:Xo nunha a~mblea que ha
bia que ·facer unhas cousas, · 
per~ non -se . concfetCm nada,. · 
segu:q(lo as declaraciót~s. · -

. · Polo : demais, existen ta
mén outros elementos de co-

. \ 

incidéncia com<;>, ,é o d.e .. pagar 
"pór facer, o traballo ",s asi · 
comd'asenesm'itadeg'. f>ersonais 
que "'ali . se demosttarqn e aquí 
parecen~ ser certa_~; · · · 

· Baixo estas coordenadas 
prodúcense QS feitos e d.esátase 
unha campaña, daquela máis 
.virulenta, nuns momentos es
pecialÍpente importantes para 
CC.LL.: poucos, dias antes do 
25 de xullo dauela e de agora 
cando a oposición á Cuota é 
máis forte. 

Noh queremos pensar que .a 
. -indución aos incéndios fores

tais veñan doutra parte, pero o 
que si é seguro é que se está 
rendabilizando contra Comi
siós Labregas, por máis que, 
segundo información facilita
da polo citado sindicato,- a 
xente m;m lle preste crédito, 
como ,quedou demostrado nas 
dive-rsas asambleas celebradas 
no concello de friol, 'Sendo 
conscientes de que toda a pu
blicidade .dada a este asunto é 
unha montaxe 'para despresti
xiar ao sindiCato. 

,, ·A'IOM••t 10. 

VARIAS .PREGUNTAS 

. · Hai- - várias · preguntas que 
" alguén• se ~ deberia facer antes 
de darlle visos de realidade a 
unha no tí cia. como a exposta: 
~ Primeiramente pode1íase 

·preguntar se os C:lirixentes de 
éomisiós Labregas · son tan 
parvos que, se q uixesen q uei
mar os· palleiros, mandarian 
aos pró prios viciños e non a 
outras persoas , que ninguén 
coñecese na zona. 

A organización de Comisiós 
Labregas e a sua traxectória de 
lota parecen indicar a dificul
dade de qué comtesen un erro 
de tal calibre. _ 

Contando con isto é difícil 
tamén que se fixese unha re
presália deste xeito que ia, de 
ser certa, contar coa repulsa 
dos próprios vi~iños, cando 
existen outras formas máis 
su tí s. 

Pero nada diso se ten en 
. conta, todo vale con tal de po
der montar unha campaña de 
desprestíxio contra o sindica
lismo agrário e os seus dirixen
tes. 

Conversas para 
o Frente Nacionalista· 

O domingo dia trinta quedoÚ constituída en Santiago a Xunta 
Xestora Frente Nacionalista Galego formada por dous repre
sentantes dos distintos partidos, independentes e colectivos 
presentes. · 

Nesta reunión acordáronse asimesmo contestar ao escrito re
mesado por Esquerda Galega no que afirmaba que non se in
tegraba no Frente por ,ter estratéxias diferentes. 

Asimesmo aprobouse un calendário para aconstitución, que 
- responde a estas datas e prindpios básicos: 

Antes do. 25 de xullo ·quedará rematado o proceso, celebrán
dose un .Plenário Nacional Constitutivo a principios de setem
bro, probábelmente o dia catro. 

Acordou8e tamén nomear un moderador-e un secretário in
- terno, para que l~vante actas, sendo o seu cargo rotativo entre· 

as distmtas Corzas presentes. 

No prazo de catorce dias debe~án de estar presentadas as 
distintas ponénciasi tanto. organizativas como políticas.-Lo~o, 
até o viritesete d.e -xuño serán refundidas as distintas ponéncms. 
Unha vez refundi~as e smaladas as discrepáncias faranse unhas 

_xestoras en cada zona ou comarca nas que estarán presentes r·e
presentantes de . todas a.s Corzas, que seiian as encargada~ ~e 
convocar asambleas en cada -zona e comarca para discutrr as 
p~néndas, que levaria até ' o 25 de xullo.· Asi éstaria xa todo 
disposto para ceiebra~ o plenário. · · 

: · Nesta reunión estiveren presentes dous grupos d~ Coruñ~, 
un indepe'ndente· e un colectivo; Xosé Manoe~ Beiras e Ramón 
Muñiz por Santiago por Santiago~ o Grupo lnd.ependente .~º " 
.Condado, ERGA, PSG, Galícia Ceibe, A,N~PG, UPG, Colectivo , 
Libertárfo. Arco da Vena e Asamblea de Nacionalistas Galegos. -

. . 

AJ -di 

A 

E 
eva 
do 
en 1 

pro 
a tri 

I 
mei 

ªº . 
inü 
ro, 
has 
(Va 
das 
Asi 
llei1 
do 
oF 
rré1 
tali 
de 
e I 
pos 

za, 
da 
Gai 
solí 
ció: 
o 

] 

E 
se 
d 

q 
o 
p 
d 
e 
f¡ 

n 
fl 

f1 
p 
a 

a 
SI 

o 
V 

h>; 

a 
g 
~ 

n 

e 
V 



10 
li 

e 

a 

:e 
e 
n 
1-

n 
a . 

!ll 

>S 

le 
tl
·o 

!il 
e
le 

m 
o
le 
a
n-

-

a 

l-

e 

·-· l-

tS 

>, 
s. 
LS 

e 
LS 

o 

l, 

n 
o · 
o 

As xi~das 

En ·5.000 milÍóns de pesetas 
evaluou o delegado territorial 

· do Ministério de Agricultura 
en Galiza as perdas das xeadas 
producidas na nosa térra dias 
atrás. 

Estas xeadas, que prjncipal-
mente afectaron~ ás patacas e 
ao viño, fororí fortes nas zonas 
interiores (Valdeorras, Ribei
ro, A Limia; Chan luguesa) e 
bastante fortes noutros 1 ugares 
(Val do Ull~, algunhas zonas 
das Rias e comarcas cercanas). 
Asi, unha grañde parte da ·co
lleita prevista de viño catalán . 
do Ulla, perdeuse, ao igual que 
o Ribeiro ou o godello valdeo
rrés. Outras zonas de viño ca
talán, como o chan de Caldas 
de Reis, víronse moi afectadas 
e perderon a maior parte da , 
posibel colleita. 

Ante isto, a Xunta de Gali
za, recollendo unha iniciativa 
da Consellaria de Agricultura, 
Gandaria e Montes, acordou 
solicitar do Goberno a declara
ción de zona catastrófica para 
o Ribeiro e Monterrei. En 

princípio, · .para os demais, 
nada ia ha her~ 

· A respostá do Ministerio es
pañol, José Luis Alvai'ez foi 
que "O Estado noñ podia fa
cer de aseguradora de todas as 
colleiias continuamente", co 
que daba xa unha marca _a se~ 
guer e era que, mentras non 
houbera eleicións, non haberia · · 

· diñeiro -para as catástrofes 
agrárias. 

Dase a circunstáncia de que 
este ano estaba a ser conside
rado un gran ano de viño, por 
unha extraña mistura de chú
via con ealor que estaba facen-
do madurar moi ben as videi- · 
ras. 

Ollo, pois, cando polo ou
tono nos dean a beber un viño 
do Ribeiro, viño por outra 
parte do que se vende en San
tiago tanto como se colleita. 
Moitas uvas castellanas, desas 
que de contrabando veñen, 
van -entrar nas lagaretas de Ri
vadávia, Ventosela ou Leir'o. E 
senón, ao te~po. 

A verdade sobre a débeda 
h'bia aos conserveirós 

Moita tinta está vertida nos últimos dias sobre a débeda do 
Estado h1>io aos conserveiros galegos. Moita tinta e moitas fal
sedades. Ou mellor,' médias verdades que son peor que as false
dades. 

O difieiro que debe Líbia quizais sexa tal cantidade, pero hai 
que ter en conta que até agora e en todas e en cada unha das 
operacións comerciais que aquel pais africano fixo, case sem
pre foi abrigado a pagar por adiantado ou ao contado os pro- . 
dutos mercados, · sen posibilidade de financiación prolongada. 
como teñen outros compradores: hai un boicot económico· · 
fruto ·do proceso político que vive LI1>ia. 

Pero non hai que deterse nestas circunstáncias que son co
muns a todos os que riegócian con eles. E mellor profundar nas 
relacións comerciais particulares. 

Teñamos, en primeiro lugar, en conta que LI1>ia negóc~ pre
ferentemente con empr~sas pequenas e medianas ás que lle 
paga ca8e ao contado dun xeito normal e que non o fai, pésie 
ao volume tan grande de compras, coas empresas grandes, por 
ser estas sus~eptíbeis de monopolizar todo o mercado. 

Non hai moitos-meses .o Goberno español e o líbio chegaron 
a un, acprdo ,polo. que o primeiro pagaría as débedas qú~.,ten o .. · 
segundo con industriais de aqui (os consérveiros en concreto) e 
o segundo entregaria ·en cruo petrolífero unha_ cantidade cun 
valor igual ao dos produtos/mercados no Estado. · 

°' '\. <# ' 'li ··~ "'1 ( · ~' .-., ~ ~ ~~-P' ~."'"i.... ' 

' OcúpadÓs en teim3;S 'eleitorais, pi:imeiio en Galiza e logo en 
:-i i 4~9~lucra.~~ , npn ,tiv~~oni> t~mpo .d~ .d~sen:oJar · e~te ~cordo que . 

agora negan como se non exi.Stira e os conserveiros seguen sen 
cobrar:· ' ' . · . 

Detrás de todo o atraso do Goberno ~spañel, q.ue non do 
africano, hai unha clara _manobra para que .estas e~presas pe
que~as se vexan afogadas e darlle pulo ás fábricas grandes: 
Massó',' Alfageme, Curbera .... Asi, as debedas líbias non .serian 
máis;que unha excusa. · 

¿Cü.mo, ~s~nÓn ~ expli~ar, a. npri preséncia do presid~nte dos 
conserveiros. Massó _ B9líbar, en todas as _Qro.testas dos · conser-
veiros ,arousanos? . , · · 

"De momento; a X unta non ten competénci J. pára fixar o pré- . 
cio cia sardiña_neá para · poder presionar pará que se a6one uñ pré-

. cio xusto por ef(J ". - ., 
Asi fa~ba, o pasado clia 25 de maio, o Director Xeral de Pesca 

da Consellaria do ramo~ Ricardo Pérez Queiruga para un.diário de 
edJción nacional como-se --tal cousa. , 

Para nós -non é tan sinxelo "~utónómico" -para a _sardiña; ~ 
dicer iso e ficar .. tranquil.os: . a fol_lte de vida e tantas e tantas 
Xunta qon ten agora; nen ·vai · f'amílias, por rrráis qu~: qoxe_ é , 
ter nunca, éomp~t~ncias sobre un sector en baixa. E isa vai 
as lonxas onde se subasta non 'tropezár·de -frente co Estatuto, 
só a · sardiÍia, senón .todos · os~ coa Constitución e, sobretodo, 

. demais peixes. Qui.Zais poidan ,,cos intereses d-os intermediá-
ordenar o seu regulamento e, rios. Por -moitas c9mpetéricias 

. pór as .espécies á venda ás seis . que- houbese, que non as hai, . 
da inañá en vez de ás séte ou ··os intereses comerciaiS ian ser 
ás oito. Que ,as ·caixas -sexan máis fortes - ~ ao -remate gaña
azuis e brancas · ou coas siglas · rian os d·~ sempre. 
deAP. 

Xamais, co Esfatufo, van A BABOR, DINAMITA 

conseguer que .ª, s~diña se su- :: ·. '"Non pode ·haber' ne'ngun 
-_baste a un precio que faga :
honr~ ás cen · pesétas . (por . 
exemp~o) a que ia en Ourense 
non hai moito mentras no aér
bés era subastada a catro pese~ . 
tas o quilo. .. 

Segundo se expresaba Pérez 
Queiruga, xa teñen encargado 
un estudo sócio~económico ao 
Señor Gonzá!éz Vida!. A un 
home do PSOE, d·a executiva 
que presidia Paco Vázquez. Es- · 
á é o primeiro paso. para non - · · 

facer absolutamente nada, por 
moito que, en último caso, 
non dubidemos da honradez 
nen das boas maneiias de Gon
zález Vidal. 

Quizais nese estudo salla 
como resultado a necesidade 
dun proteccionismo _estatal ou · 

plan a nivél galega porque nis
. 'to-da ·sardiña hai dous sectores 
· moi-cfefinidos: os que.tiran._ dl-

. narnita e os que non a empre
gan. De -Sisargas para o su/ uns 
(con__ exteicións/ e para o· Nor-_ 
de os outros"', dicíanos o Pa
trón Maior do Pósito de Sada,. 
señor Monzo. · 

"Resulta que -co. sistema da 
. dinamita péscase moiga máis 
cantidade de sardiña· e afuda 
que os précios sigan baixos, a 
_captura compensa, dado o 
pouco esforzo · e ·a pescata -

·grande. 
'Home, os de Marina e· as 

. autoridades clvís deberían sa

. her todo. Ten en conta que hai 
un tráfego de explosivos e hai 
moitas autoridades· que debe-

r 

rían detider sobre el.- Non lle 
poido dicer o[Jde se aba_ste
cen" seguia cpmentándonos n 
señor Monzo. 
. ·Segundo ·este mesmo Patrón 

Maior, o verán presénta8e mal, 
. 1astimeµ-o, pero se as fábricas -
de conserva se erguen, o pano- · 
rama vai clare]{ar para os ·sar

-· diñeiros. · 
-Seguindo con isto dos plans·,. 

non cabe dúbida e asi se_expre
saba ·o antedito Patró_n Maior 
que non se pode -falar de plan 
nengun que non sexa en co
m un, xa que _se un porto pre: 
para os seus barcos para que 

· traian pouca pescata e_ subir 
ós. précios, pronto os cQmpra- · ' 
dar.es chaman a outra.s lonxas 
para saber se -hai ou no~ peixe 
nela& e . a como v(!'.i o précio 
máis alto ou o baixo. Asi, nes
tas Cil'cunstáncias, pouco ·pode 
facér un portq ou pasito illado 

. -dos demais. · · ~ -
-Agora, gran parte da sardiña 

·vai para o muíño., para a pro
dución de pensos pata o- gan-

: do, a un précio regalado e grá.
cias que.· aínda nos col/en o 
peixe, por moi- barato que se
_xa . 

Mentras tanto, a Xunta· ca
rece de -competéncias para ver 
como.-se funde o sector, nesta 
longa espera para a _entrada no . 
Mercado Comuri. : 

Segúindo este mesmo- -·Pa
trón Mai9r, o verán ·presentase 
mal, lastimeiro, pero se· as fá
bri'cas de conserva se erguen o 

- panoraina vai clarex¿µ- para os 
sardiñeiro~.. · · 



l. 

lfAOIOllAL 
,-·· • ;¡_ - - • 

Nunca entendin moi ben o 
porqué· deses actos de irmana
mento ·entre dua's ·cid-ades, so
bretodo cando ·as d uas non te
ñen nada consustancial comun 

Entendo aínda menos que 
estes ~ctos proliferen máis nes

. ta 'Chamada etapa democrática .. _ · 
E, xa, non me cabe na cabeza 
que isto suceda c~do aos mes

. mos señores que programan es-
- te irmanamento fa'n todo o po

síbel porque a cidade que din 
representar .- estea a tirarse dos . 
pelos coas colindantes. 

I Secadra todo é vnlia ·1nanei
ra "democrática" de facer tu
rismo, pero gratis e ostentan
do o seu rango que de ir de 
"normal", ninguén poderia 
recoñe.cer. 

Recentemente, nos derra
deiros dia& do mes pasado, oi-
tenta persoas da cidade da Co- "Porky", como lle chama 
ruña: representantes munici- un coruñés amigo meu, amea-
pais, xornálistas, convidados zaba con separarse dos seus ir-
e xénte que se aderiu por me- máns galegas, mentras os seus 
ro gosto ao paseo, fóronse dar compañeiros daban bicos e 
unha volta á cidade brasileira abrazos no Brasil, prometén-

. de Recife. A intención, facer dolles irmandade e non sabe-
un acto de irmañame'nto, men- mos se ali coñecerian o ql)e 
tras o alcald~, viaxeiro onde os estaba sucedendo aqui, pero a 
haxa, facia unha concesión á bon seguro que de ser_ asi non 

· galeria e disparaba a sua fogue- lles f arian moito ca~<;>. 
teria fJ.1eudo-hitlerian.a c<;>~~tra · É~PÉZA A MONTAXE ~ ,_ 
todos aqueles galegos que non 
estiveran de . acordo · coa sua O encargado de preparar· a · 
.campaña propagaiid.ística de . viaxe foi Pastor López, conce
auto-afirmación · no poder / llal de turismo, afiliado a AP e 
montada sobre o tema da .capi- .dono da ,Axéncia de Viaxes 
talidade. Cantabria. Non .Sé\beinos se _as 

·~ 

outras axéncias pu'ideron lici
tar, ou se existe incompatibi
lidade neste campo, comÓ 
existen' noutÍ'os para os éonce
llais, ou se o fixo só como con-: 
cellal de Tur_iSmo e non como 
proprietário dunha Axéncia de 
Viaxes. ' 
· O c~so é que Pastor López 
coñece . ó campo do Turismo 
sobradaD?-e~te. Coñecimento 
que non . aparece por nengun 
·lado ~ na programación desta 
yiaxe. 

-·vexa:nlos: 
En ·vez ·· qe sair de Alvedro 

-:-tanto reclamar o aeroporto 
e logo non o usan eles-foron 

# • ... # -

Velaí unhas vistas das prl;lia.s, de Ria.zor e Copacabana. A primeira é ben coñecida dos coruñeses.' A ~gunda foi, _na
turalmente, visitada pola "embaixada" que enviaron a Recife os éorporativos que din gobernar A Coruña, eara irmanar 
as duas cidades e darlle un bon negócio ao copcellal Pastor López. · · . 
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Cada un ch~malle ás cousas como quere. 
· , damos os dados 

Todo sucedeu na viaxe de "irmanamento·,, 
. de Recife. O encargado de organ: 

~· · da que é. p.roprietário 0 conce 
. . p~~~~ 

A viaxe foi, segundo todos, irisofríbel do 

Pero o peor non foi isto, senón que os cu 
. _ de .pesetas, quedándose curtos, ~e 

Vostedes poden comprobalo a continuación 
un profesional de viaxes?; ¿sendo co 
unha investigación neste senso?; ·vai 

, Nós só podemos dicer que nos ctego 
esta pro~oven<to unha querella criminal e 

seño 

O AXuntamento 

coller o a:vión a Porto (Portu
gan . A viaxe Coruña-Porto 
fíxose . en auto bus, tendo que 
pagar cada persoa- dez mil pe
setas por este traxecto, précio 
·polo que pode facerse a viaxe 
· en taxi, se non se pa,ra. Calque
ra axéncia de viaxes faria o 
porte pola terceira parte·. 

Desde un pri:ncípio, Pastor 
Ló pez dixera que a viaxe do 
Porto ao Brasil seria sen esca
las. Pero tampouco foi asi. Do 
Porto, envez de c;oller rumbo 
ao Brasil, vanse a Lisboa, on
de se fai unha escala técnica de 
hora e média ; de duración, 
tempo no cal corporación, 
xornalistas e invitados :asi co
mo os turistas presentes "esti
vemos ~li tirados como se duns 
emigrantes á espera de sermos 
carne da exportación, e sen 
contar para n;tda que éramos 
os representantes dunha cida
de", en pala~ras dun presente. 

Dali a viaxe co.ntinuou até o 
·Brasil nun incómodo Boeing 
707 da TAP portuguesa, xa 
que as bolsas non tiñan outro 
lugar para ser colocadas máis 
que no sític;> op.de habia que 
pór os pés. E asi cruzaron o 
Atlántico. 

HOTELMAIS CA~O QUE PARA . 
UN V:IAXEIRO NORMAL 

A chegada ao· hotel produ
. ciuse a segunda solpresa da via
. xe para a xente q·ue é ün pou

co observadora. Puideron com
prob'a~ como os précios que o 
hotel marcaba para cada habi
tación, · na folla obrigatória, 
eran ostensibelmente inferio
·res aos que tiveron que pagar 

\ 

os expedicionários da Coru 
Cousa totalmente anormal 
que,. todo o mundo o sa 
non hai qÚe ser técnico en 
rismo, que os hoteis fanlles 
baixa aos grupos. Aqui s 
deu completamente ao revé 

Por outra banda afirmar 
mén que o hotel non est 
nen remotamente á altura 
que cobraba, por máis que 
se un catro estrelas como 
marcaba no contrato. 

Estaba situado no centro 
cidade e non tiña piscina 
outros servícios que a xe 
arelaba. 

Todo o mundo teria pr 
rido un hotel na praia e ho 
q uen, levado pola curiosid 
puido comprobar como h 
hoteis na prais con moito 
llores condicións e moito 
baratos.' 

Outra salpresa. 
Pero non ia ser 

Máis adiante alguns compro 
ron como· o que pagaban 
pensión completa era m 

'máis caro que facer · toda 
comidas 'no restaurante do 
tel. Concretamente o ·50 
cento i:náis. Pola pensión e 
pleta pagábase 1.200 pese 
que equivalian a 2 .. 5~0 cru 
ro&, aproximadameIJte. 
mendo por libre no restau 
te do hotel viña custando 
doúscentos cruzeiros . 

. Asimesmo hai que res 
que .xornalistas e presen~es 
cónxu:xe ocupaban habita 
dqbles ·pagando cada un 
separado cando de ocup 

' , ' s 
unha cama máis o precro 

, ument moito, menor, so ª . 

esfalco, en 
é·cousa d«: 
untament 
efoi a ax1 

ntamentc 
nza Populi 
odados qu 

eron baix: 
timacións : 
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ganqu loB 
r unha vez 
vidos que 1 
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Pero se o 
·non chega 
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ombro chf. 
nunha vi 
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presentant 
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s teletipos 
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mtes 
abita 
l un 

'-. 

sfalco, engano ... Nós non irnos calificalo, só 
~ ·cousa de vostedes.~ . , . . . . 
untamento da Coruna ÍIXO a c1dade brasilerra 
e foi a axéncia de viaxes Cantabria, 
ntamento coruñés Pastor López, 
nza Popular. · · -
odados que foron os turistas e repre~ntantes 

·eron baixarse, polo menos en dous millóns 
timacións feítas por alguns viaxeiros. . 
preguntas co?1o estas: ?.é posíb~l que ~e engane 
gano,u logo ~ ~orporac1~n?.; ¿vaJS~ ~brrr 
r unha vez maIS pola matona muruc1pal? 
vidos que un particular que foi na viaxe 
oncellal e proprietário da Axéncia ~e Viaxes 
López. 

""'-' o a, 

· cincocentos cruzeiros se 
outra persoa pagase por 

ompañante. O que se pre
nta algun ése o señor López 
e teria que coñecer este · da
' non pagaría asi, amda que 
f~ese constar doutra manei-

IDOSE CONTRATAR A 
NOS CUSTES 

DESDE A CORUÑA 

Pero se o anterior xa de por 
non chegase, polo menos pa
, f&éer pensar mal a alguns 
s turistas coruñeses, o seu 
ombro chegou ao límite can
nunha visita feita á compa

a de aviación V ARIG, o seu 
presentante afirmoulles 

, ' 
ostrandolles como dcumen-
,s teletipos enviados a Pastor 
pez e que 'obran en poder 
n xornalista coruñés, como 
oba, que se tiña posta en 
ntacto co citado concellal 
e~ecéndolle uns précios para 
viaxe, partindo do aeroporto 
Santiago bastante inferiores -

~ que eles xa pagaran. 
~ xente pregúntase o por
e desta non aceitación se se 
orraban cartas e o tempo.da 
axe Santiago-Porto así como 

• .. • ' 1 

cansancio conseguinte. Al-
n, en plan de risa_, . afirma 
e a negativa .se debeu a que 
n querian coller o avión en 
ntiago e que até foi ü' alcal-
e ~uen -manifestou que non 
º~~an facérlle nengúnha c~n
si9n aos co m postelanistas. 

das excursións. No contrato 
firmado, dicíase que se pasa
rian en Recif e uns dias e que 
despois _ poderíanse facer ex
cursións opcionaiS polo país. -

Estas excursións opcionais 
"programadas" eran que cada 
un collese un coche, avión ou 
o que quixese e se matchase. 

Pero os participantes xa 
tiñan pagado por adiantado o 
hotel e a comida; o lóxico se
ria que os dias que non estive
ron no hotel nen comeron nel 
Hes fosén descontados. Pero 
polo momento non sucedeu 
así, por. máis que se estean fa
cendo xestións co Sr. Pastor 

ocup N!iAs EXCURSIONS 
~do s OJ RARAS 

ment Ademais disto . está o tema 

Entre muiñclras e sambas, dó a Recife foron munícipes, xornalistas. e algun- . 
ha xente da cultura da cidade 'herculina, a prol duriha irmandade que moitos . 
ve.¿iños non saben aínda_de qué vzj. - · . · --. -

López para que· estes cartas 
· Hes sexan devoltos. · 

ESCOLLERA TEMPORADA 
MAISMA 

Pero claro, as cousas aínda 
se complicaron máis; xa que 
en -Recife choveu catro días 
seguidos. A xente estaba ra
biosa até o ponto de que á mu
ller -dun concellal lle deu un 
peq ueno ataque de· histéria 
porque o tempo lle . impedía 

-
coller o bronceado, meta _da 
sua viaxe. 

Pero .a chúvia seica non era 
unha cousa estraña nesta épQ- · 
ca, xa que é a máis má de todo 
o ~no·, estando os hoteis vacios· 
(voltemos a vista aos précios e 
pensemos ~ nest~ épo~a-.de ;t<>:
tal escasez de turismo, os ho
teis non farian unha sustancial 
reabaixa_ a un grupo de oitenta 
persoas, 'en vez de fac·er un in-

: cremento sobre os précios ta-

rifados na porta das .habita-
ciónsJ.- . 

Hai que preguntarse tam~n, 
quen foi o encargado de esco-- ' 
Iler a data. ¿Foi Pastor López, 
concella de Turismo e profe.- _ 
sional do ramo? 

DEFENDE}lSE ANTES 
DO ATAQUE 

Polo que parece, xa o se-
. ñor Pastor López e ·os selis 

múltiples achegados non as-ti
ñan moi consigo despois da 
viaxe. I't>d(ase dicer que espe-

-raban as críticas, polo menos 
máis fortes _que as que apare
ceron ·nas. crónicas dos xorna
listas presentes na viaxe, aos 
·que lles dixo que "el tamén 

· teria moito ·que dicér", por 
canto dias atrás empezaron a 
aparecer na pren8a coruñesa 
artigos firmados por xornalis-

. tas afirmando que Pastor Ló
pez non tiña nenguna culpa. do . 
que pasara, gue era unha cam
paña. Iso chámase defenderse 

- antes de que ataquen. 
· Pode 8er que o señor Pas

tor, Presidente da Federación 
Española- de Boxeo teña nisto 
m~ita experiéncia. Pero ta
mén a ten en viaxes. Víaxes 
"Cantabria é: unha axéncia sól
-vente, ~ aínda diríamos m~is, 
xa puido collela en organizar 
viaxes de áxuntamentos, xa 
que el foi, entres alguns' ou- -
tro~, o que organizou o de 
Sada aos EE.UU~ e o .de clubes. 
deportivos . a América do Sul. 

· Tamén foi .un _dos mentores 
do Mundialito da Emigración, 
que ten moito que contar, co
mo poderán ler a próxima se
mana nestas mesmas páxinas. 

As dúbidas e.stán servidas. 
Só falta que ~e non as esclare-·· 
ce a posfbe_l querella criminal, 
o faga a .. corporación munici
pal. As_ dúbidas non benefí-

. ·cian a ninguén. 

AL FONSO EYRE 
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CONSTANTINO RABADE C. 
·Galiz'a, non obstante, a · A.P. Certametite, o noso país non ·é . A decadéncia do siste_ma capit.alista, da moderna civilización 

A crise que está . a sofrer na actualidade o náci.onalismo si- máis qÚe unh,a expresió. n extremfJ ·-o que .no. n é poucoc..'.:. do pro"- · ·d I' · · · · R · · t ' 
tua-0,· paradoxicamente,- nas mell.ores condicións para capitalizar occr ent§I que se micia no -enascimen °. co ascenso da hurgue- · 

. . . . · blema que existe actuálmente pa~a acadarmos o socialismo. no sia_ ao . poder, comeza a producir-se xa de.sde os anos cincuenta e 
a sóiuc.ion do problema que p'fes·enta. a necesária recomposición ·munc:t·o ·o-cciclental, tal · co' m'o s· e puxo de ma"1·.fe·sto· nos anos 60·. . b d d, d d 6' O G . - , . . - •·• so t_etu o, na eca a os .- nse que, por.tanto, ·atinxe tame'n ' da ~sque.rda, a crise do móvimento obreiro, orixinada· ·pota re- , 

a falta de conciéncia de e.sta necesidade por parte das clases tra- ao -racionalismo .e materialismo mecaniscista, a f ilosofia marxís-
.co'mposición das clases traballadoras; nunha palavra, de acadar ª bailadoras, a causa do estado de benestar artificial e alienante ta, xunto coas suas formas ortodo~as de organizarse socialmen-
superación da división anacrónica entre socialistas e comúnistas.- que xenerou a sociedade de consur;,q nec;>:.Capitaiista. · · , te. 
Mais; para isto, -º proceso terá de axeitar-se ás· necesidades rea is; - En Gal iza o proplema e mái.s grave e complexo, mais se move A revolución científi~o.-técn{ca está a cónducir-nos a niveis de 
as anáfiseS" e O proxecto' q'ue procuremos deve~án plantexar-se nas mesmas coordenadas, pois-que estarl)OS encadrados na peri- Verdadeira ciéncia-f icción, tanto no que atinxe ao coñecimento 
cor:rectamente. . féria do mundo desenvolvido. . . ~;..- "'-- académico ou ortodoxo, como ªº~ denomina~os "campas lími-

Neste sentido, o proceso non é adecuado desde unha óptica 
frentista, porqu~Qto 0 frente-popülismo non oonstitui a alterna- · Cri~e. da . esqu!i!rda !radié!onal: !e". da c.iéncia ou investigacións de carácter paracientífico. Tuda 
· · - h" ' · T 1 d - A , "Nova· Esquerda" :e ·os mov1·mentos. contra· ~cu· ltura1·s dos 0 que ailda ª materializ.ar·se ac.eleradamf;nte en realizacións con-t1va que precisamos neste momento 1storico. a· ponto e -par- - · 

tida desvirtuaria desde o 'pri'ncípÍo o desenvolvimento ·do pro- anos 60 pt1xeron de r.nanifesto a crise super-estrutural do ~istema cretas, incidindo na mesma vida cotidiana e xenerando novas 
- ideoloxias. -- · ' · ~eso, asi como a realización de un proxecto adecuado as necesi- · capitalista. Demostrou~se qué exiStia unha ampla · insatisfacción 

dades actuais. ' ' . pola sociedade que xen~r.ava q neo-capitalismo, mesmo nun . Estamos. ª viver, portanto, 0 .comezo de un novo renascimen-
momento de auxe económico., ainda que, por suposto, artifi- to ... Conflitivo, lóxicamente, máis_tamén fecundo. Neste senti-

M-etodoloxia cial. A protesta viña protagonizada por sectores mui significa- . do, a esquerda xa non pode xogar o rol inquisitorial e relixioso 
Nós ·consideramos que a unión dos nacionalistas ten de plan- thms: intelectuais e xóvenes das "clases· meias". Coa crise eco- do -marx'ismo ortodoxo e autoritário, reflexo do que asumíu a 

· texé;lr-se sobre a base de ,unha-auto-convocatória, sen exclusié:ins,· nómica '" que se orixinan{pou·~. tempo · despois, entrarán nun lgrexa .no Renascim.ento. Ten de participar activa e criadoramen-
de .todas as· organizacións, colectivos e independentes, co obxec- proceso irreversíbe·i., de deca<;léncia todas as estí-uturas da rilo- te -mais -tamén de xeito crítico- no deser:wolvimento dos novas 
to de procurarmos .a unión da esquerda, .através de un novo- mq- derné;I ciyilización occ.idental: sócio-éconómica~~ políticas e cul- movimentos sociais, cultura.is e ideolóxicos. De non face-lo se. 
delo o.rganizativo e de u.nha reformulación ·es~ratéxica, .. segundo tura is. · guirá a ver-se acorralada nun círculo, que cada vez será máis cat i-
a posición de Galiza no conte_xto estatal, europeu e internacio- · ·A .Revolución lndu,strial,- por' Ol}tra part:e, está a agudizar as vo en relación coa sua incidéncia social... E as crises serán máis 
nal. . . cóntr9dicións até niveis rñáis .altos,· que somenté permiten unha profundas. 

Obviamente, todos estamos de acordo en princípios básicos saida non "catastrófista". ao ~istenia através de unha progresiva, · E preciso asumirmos todos estes fenómenos desde unha acti-
como son a Autodeterminación, o Auto-goyerno, a loita-antimo., , mais tamén radical, reconversión ·de todos os valores: económi- tude racional, mais non desde a óptica de ideoloxias viscerais ou 
nopolista, . a . ..auto-organización e a necesidade ·de trasceríderinos cos, socJais, políticos e cultura is. Porque a crise e :a Revolución dogmáticas. Fenómenos que son ainda muito máis complexos 

. o marco aut.onómico e constituc.ioné!f Mais non se. trata SC?mente · Industrial están a provocar unba acelerada proletarización e des- do que aqui podemos expór en liñas xerais e que preci,san de un 
de .formularmos princípios estratéxicos de un xe'ito abstracto, de cu.alificación d.e aquelas "clases meias", antes ·xa descontentas, novo proxecto de esquerdas, que sexa capaz de respostar tamén 
declarar-nos voluñtaristas e visceralmente "anti-tudo". O proQle- unificando de este xeito a-clase obreira. adecuadamente a todos os movimentos sociais que están a pro-
ma non é tanto de contidos, ·ondé existen claras coincidénda·s, - Quer .dicer que~ de algún xeito, está a dar-se -ou a forzar-se- ducir-se na actualidade. Nova alternativa que precisará, máis que 
como de formas, de procedimengos· ou metódoloxia política. . a ~usión da "ciéncia (ou conciéncia) coa Clase obre ira", tal como de graus de militáncia, de diferentes formas de traballo ou com· 

Por exemplo, a Autodeterminación e un obxectivo estratéxi- pre,conizavan os socialistas lass~llianos.- lsto, xustamente, é o que promiso.' ' 
co que precisa de un proceso, ·condicionado pÓla própria evolu- está a_ predpitar-se en Galiza~. •·· , 

.. · b _Algunhas suxeréncias ción da s9ciedade galega. Non se pode partir de obxecttvos a s- , Mais o fenómeno de u descenso" das "clases rneias" -traballa-
tracto~, preconcebidos e dogmáticos, que non se.xan capaces de , dores asalariados ou .autónomos, a fin de co_ntas-, xenera a. crise Neste sentido, cumpre que teñamos claros certos aspectos: 
adaptaren-se a dinámica real de aquela evolución que, a sua vez, ·, ··:do marxismo ortodoxo .e aatoritário ~de corte leninista- e ao a) Estamos no comezo da era socialista e da sociedade post-in-
está condicionada polo des~nvolviment9 d.o Estado espa~ol e o ·\ · radi~alizaren-se as cohtrapició~s, desborda o reformismo da' so- d.ustrial. .Galiza, apesar da sua desarticulac~ón, atraso e confli-
conte!Xto europeu· e internacional. O mesmo podemos·dicer acer- cial democrácia. A burguesía e o capitalismo ll)onopolis!a aillan- tividade social, está en condicións de iniciar un proceso me-
ca do Auto-governo ou da loita anti-monopolista. Adaptar-nos -se progresivamente no poder, presionados por tud9 tipo de mo- dian_:te 0 que teñamos_ acceso a Terceira Revolución lndl,lstrial 
ao proceso, sen ren_unciarmos aos obxectivos do socialismo e a vim~mtos reivindicativos de cqrácter económico, social, político sen pasarmo.s por fases anteriores do capitalismo. Este proxec-
liberación nacional, é .precisamente o xeito de pract icar a demo- e cultural.-De calq1,1er xeito, este proceso est~ a dar-se riun mo~ to ten de articular-se coerentemente coa loita pola liberación 
crácia real, a "guerra de posicións" e a "revolución das maio- mento histórico que, obviamen-te, difire do contexto de fins de nacional -qu~, por razóns históricas, xa non pode hexemoni-
rias" que ten de ,levar a cabo o nqvo bloco his.tór.ico revolucioná- século XIX e da S'ituación ex-isten'te durante o "c~ack" de-1929. - zar a bu·rguesia- e 0 socialismo. 
ria. .. . . . .. . P9rque o rnundo occidental-.ten aség-uradas as necesidade·S bási-

0 direito a auto-organización adoita entender-se deSde unha -ca's da· meirande parte da povoaé:iÓn· e a loita de cfases está, por- b) Os diferentes focos conflitivos que presenta a crise en Galiza: 
óptica restrinxida. Non se trata somente de constituir organiza- tanto, atenuada e pode levar-se 'a cabo en condicións máis favo- -Aumento do paro e crise da sua precária indústria. 
cións políticas e sindica is de carácter ga·lego. Tr.ata-se do direÍto . ráveis para a clase, obreira. o que produce tarñén a crise do anar- -Retorno da emigración. 
a auto-organización desde todos os ámbitos da sociedade: sócío- quismo tradicional, alndá que actualizando novas formas de. -Trál'lsito seródio e irracional da sociedade rural a urbana. 
económico, político e-cultural. lsto atinxe, por exemplo, as mes- apiicación de auto-xestión e o federalismo. -Sub-desemprego e paro encoberto. 
mas -'Asociacións de' Consumido~es, .ún dos instrumentos máis · ' · · · -Descualificación e proletarización acelerada das "clases 
eficaces para loitarmos hoxe contra a forma de dornínio e alie- Notas para un debate. meias". 

nación que adopta o sistema .capitalista: a sociedade . de ·~onsu- O qLie virnos de expór está .desenroládo eri liñas mui xerais e -Paro xuvenil. , 

-mo. · . · apreswadr,imente. Aprofun<;!ar en· tudo isto precisaría de ·vários -etc. 
Ouer dicer que auto.,.Qrganización é sinónimo de a~to-~estión. 

· · · volurñes ou muitos debates. Mais (,! urxéncia que está a impór a 
Outra cousa é que a meirandé parte do povo galego oon estea en 

· '·grave situación que atravesa Galiza precisa de realizacións con-
condicións de asumir esta tarefa e precisemos de unha plataf.or- . 

· cretas, de .unha nova infraestrutt..lrar organizatrva que permita ata-
ma ampla e unitária -a uni(m da esquerda-, que sexa belixeran-
te ·na lo.ita institucional e, po( outra parte, facilite a auto-organi~, llarmos os probl~mas 'actuais'e futuros, .ao tempo q1,1e se madure

cen as análises e conclusións acerca de todos éstes temas. 
zación e · movilización dos ·diferentes sectores da vida, social. Ga-

. · Xa non .é posível elaborar ·un proxecto socialista para Galiza 
liza ·n-::>n está no Terceiro mund.o, non obstante, polo-que a sua 

sen (ermos en conta a sua sitt1ación na actualidade. Hoxe, des
evolúcióil veA ·determinacla poio contexto europeu. A fórmul,a 
non pode ser, portantó, ·0 p,artido marxista-leninista que dfrixe 0 pois de case sete. anos de post-franquismo, c;lespois de recorrer

mos uñaccidentado, dif. ícil e contraditório proceso, ·é preciso fa-Fren-te de LibE!ración Nacional. O que hoxe ·está a procurar-se é -
· · cermos un alto no pam.iño. Os voluntarismos cegos ou ás alter-

. a unión da esquerda, ainda que de xeito. confu,so. A clave está, · 
.nativas inadecuadas estan a acadar as suas próprias limitacións. 

pois, en inventarmos ªnova .fórmula que,ªº noso xuizo, sornen- · · · Galiza está ainqa a verificar serqdiamente· a transición de ui:iha 
.te pode ser coerente mediante unha definición e-pi:_ax.e radicais. 

A~ primeiras cóntrad~ións 

Tamén implica un proceso á loita pc;>r trascend~rmos os mar
cos ·autqnómicos e constitucional. Resulta absurdo declarar-se 
visceralmente · anti-autonomista "e anti-constitucionalista, cando· 
.o 'Estatut~ e a Constitución esp~ñola son ' o produfo darcorrela- · 
c.ión de for:zas existentes no momento da sua el.aboración e apro
.vación. Tráta-se máis ben de incidir eficazmente nas qontradi
cións. concretas Rara concienciar as ·clases trabal.laderas e popula: 
f -.-~ i ~ . :. :-~ 1 i. "! ': •• ~ ' ~ ."1 , • . 

res acerca da necesidade de superarmos aq_uéles marcos, favorá-

sociedade rural a ,outra urbana, cando xa estamos·a entrar na so-
ciedade post-industrial. Esta ,é. a clave ,que responde a tantas "en
crucillada~" po1íticas, ' sindicais óu culturais que se están a plan
texar .. por· fodás partes. O que ,.cico'rre é que isto non pode enten
·der-se coerentemente se.n unha análise-correcta ' do proceso, que . 

· veu clesenrolanclo-se ·desde os ·anos 60. -:.. "".ü ... ·• 

Para os que procedemos ~ de .aquilo .qÚe se deu e_n denominar 
<;ontra-cultura e viñemos- esforzando-nos en . -analizar raciorial
mei:ite .-non .. m.ediante ioeolo_xismos viscerajs-:: .. a evolución das . 
últimas· décad~s, o momenfo -.que est.amos a ~tiy¡.{'!r riqn constitu·i ~ · 
nen!jluÁha ' so~presa. Tr.atava-se simplesmeme :de coílecer a fundo 

c) A necesária unión de socialistas e comunistas, como conse· 
cuéncia da crise da esquerda tradicional e a recomposición das 
clases traballadoras, mediante un novo modelo de organiza
ción e un proxecto que poderia definir-se como socialista, re
volucionário e democrático. 

A falta de espazo impede-nos desenrolar máis o que poderian 
parecer afirmacións gratuitas. De certo, estes traballos non son 
máis que notas apresuradas para contribuirmos a un debate que 
está a producir-se aceleradamente nestes momentos. 

O'Colectivo ZONA ABERTA, non obstante, elaborou e remi
teu a di.ferentes organizacións, colectivos e independentes, docu· 
mentos que amplían e expoñen máis sistematicamente estes 
pJantexarrientos, concretando as bases de uh novo modelo orga
nizativo e d~ un proxecto Únitário de esquerdas, sobre a base da 
Plataforma segui'ríte: 
1.-Cri~zón, de· unha organización sócio-política, que permita a 

- -uAióf\--.da esquerda e fac."lite a perrn~P.bili~ade .. so~ial , rnedi~ n
té. -unha a·mpla converxéncia de. org~nizació.hs, colectivo: e 
in9epend~ntes que, ao r.ioso' xuizo, deve capitalizar o nac10-

nalismo. 
2.~Pote,nciá; ur:iha nova 1 alternativa rnvolue"ionária · a crise ·das 

-veis a's 'c1asés -'dominantes. ' . - , 
·.Asi, a mesma Alianz'a : Popular veu-se na neéesidade de facer 

coricesións -e ·contraditer os seus proprios prinCÍpios·, con moti'vo 
da . ab~orción de Fenosa por Uesa .. As ér íticas que lle chegaron 
désde ·os meios empresaria is· ou da direita constituen prov~s ben 
claras .do que estamos a dicer. A.P. e o Parlarriento Galega sen
tan asi precedentes do que pode'ria ,considerar-se "intervencio
·nismo de Estado"; mediante,o exercício de un mar~o· autonómi- ' 
co que está lonxé de pr~ver:· cousa seméllante, trascendendo ta-· 
mén o r~speto constÍtuciÓnal ao direito da eéo.nomía de li·vre 
mercado ou .capitalista. -E .. istó ocorre ca1_1dd o govern0 auto
nómico a inda ven de estrenar-se ... Mais a situación non está para · 
menos e o d_eterioro gue está a producir-se no noso país porá a 
A.P. ante tesituras ainda máis difíceis. 

a prÓbiematica histórica, · sóéio-eéonómica; ·política e cu'ltu.ral de· 
' ' :t t,. .... :'1: ~:: - .. - '!" .t 1,. .. , ,.., _¿ • ...--: ~- • 

mocidades. de esquerda. . · _ .,.'. 
· 3.-Conv~r~éncia· d0 sindic~lismo · nacion~lista nuAl:ia· Oentral 
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Galjza e o Estádo espáño.I para sabermos, édn maior ou menor 
ace~to,· o que teria de ocorrir despois da "c~arentena" franqois~ 

1 ta. ~ , 

"Pasotismo" e "Desencanto" resultan ab,solutamente coeren
tes, ·segu-rido as nosas previsións. Por outra parté a Re)lolución 
Industrial -:--que' está a incidi~ tamén en Galiza: ·adverténcia para 
navegantes· poucÓ q"visados- ~on -é máis .que a mail:~rial·izac'ión da · 
cr.ise do .. Positivismo e a .revo'lución científ.ico-t.écnica qÚe veu. 
operando-se desde os anos 5o .. Fenómenos que, xunto con ou
tros vinculados ªº pe~same~to occidental e a sua cultura, po
suen-antecedentes claros de índole política e socia], remontan as 
suas·orixes en. rnuitos casos ao mesmo século XIX. _/ 

.. ~i'ndiéal .Gal.e.ga. · 
4.-Criazón de un Sindicato Galega de TrabaUapores A!Jtóno· 

mos. :, _ 
Somente resta advertir que através. de ~ste proxect~ haveria 

que superar o hiper-nacionalismo "chauvinista" e relixioso, xun· . 
to . co _provincianismo cuÍtura~. ' Precisamos· 'urxentemel)te · de 

unha· n0va política cultural... ' - ·. - . 
Cantas vece.s non terernos insist'ido 'njsto (nós e oütros)? 
Será esta a úlüma ... ? 

Consfan~·iAo Rábade c. é Membr:o do .~olectivo 
. . .. U~rtário. ZONA-ABEAT~-

E 

.qt. 
.. pG 
· ña 
. /?a 

m 
de 
in: 

' vi! 
te 
fe 
di 
ca 
a 
es, 

te: 
ta 
ta 
m 
so 
cié 
'da 
pe 
ka 
bt 
pa 
pe 
to 
na 
av 
na 
fü 
fo 
frj 

ta 
ce 
d€ 
tic 
m 
C1 
ta 
kc 
er 
Ol 
xa 
pa 
ca 
re 
rb 
su 
m 
C< 
ta 
ql 
he 
ql 

· ~e 

sa 
ce 
pr 
de 

. ' 
( 

·1 

fo 
o 
pa 
·Es 
_ra 
an 
qt 
de 



:ión 
~ue

:a e, 
nén ' 
·xls-
1en-

sde . 
mto 
ími
udo 
~on

)Va~ 

ien
?nti
ioso 
íu a 
1en-
1vos 
1 se
:ati
náis 

1cti
; ou 
·xos 
! un 
nén 
)íO· 

que 
om-

t-in-
1fli
me
trial 
l(eC

:ión 
oni-

za: 

3ses 

1Se

das 
iza
. re-

·ian 
son 
que 

mi-
1cu
stes 
rga
! da 

:á a 
~. n

is e· 
:;io-

das 

tral 

no· 

3ria 
un· 
de · 

ivo 
-A. 

' / 

SUXO-
,. ~ • ' ~ • I "' •• / • 

¿Cal é a valóración política Esta entre,vista é a .ultima feita con Jon Idígoras antes .da sua detención odia 29, ·sábado, xunto con 
,que. fai HB da acti~ude de res- ·-~ Xabier Amuriza. ,Fieaba en liberdade Jokin Gorostitfr, e todos· eran '"buscad.os" .• inda q'µe _,· · .. ,. 

""' -espectro de Euskadi ten. desbo-
tad'o :xa esa idea, . e did:xese _ni
diamente a sér uilfia for~a pp-.. . posta ·ª '' visita do Rei de Espa- ·r-. . estaba:a(fio seu lar e perfe:ctamente lecalizatlos-,polc:>s suC'ésos da Casa:_de Xuntas·de Gerniká"cando a 

ña á Casa 'de '..-J!untas de Gerni- ' - :_ e •· , visita a Euskadi.-do Rei de ·E'spaña, Juari Carlós.' . , . . .. ., .. , -· - , . ·, - lítica, .,eleitoral, dentro do··Es
· ··,,~tado -,Es-pañol;· e-preténdese xa 
1 

-- ·sitqar nese áréá; e xa qu~_ logo 
ka·? - ~· ._. Jo,n Idígoras, parlamentário basco pola coalidón Hen:i Batasó)ia~-niembto "Clff secretariado naci9nal 

A ·visita do rei hai que· eñ~ · ' ' · de LAB e portavoz da mesa nacional de HB; falo!!. e@ noso .corresponsal en Euskadi sobi:e··as ,_ ... ' .. 
rñarcala. no proceso histórico ~. ··, , · - detencións..e o pago das fianzas por parte dei:Eusk.~diko Ezkerra .. 
de Euskadi, na história destas 
institucións da reforma. C~a 

, visita do ;Rei queríase dar a en
tender ao povo basca que, de 
feito, as liberdades para Euska
di teñan xa sido recuperadas, 
co Estatuto de Gernika, e que 
a preséncia do Rei reafirmaba 
esas libertades; e ao mesmo 
tempo a sua preséncia ali era 
tamén un espaldarazo á acep
tación por Euskadi do sistema 
monárquico español. Nese sen
so, a postura de HB amasaba 
claramente a protesta <liante 
da preséncia do rei. Primeiro 
porque do Estatuto ·de Gerni
ka fixeran unña espécie de 
bulra co que se pretendían ta
par todas as reivindicacións 

·palas que se tiña loitado tan
tos anos; e a nasa preséncia 
na Casa de Xuntas era para lle 
amasar a nosa posición. Tanto 
na falta de liberdades, materia
lizada naq ueles momentos na 
forte represión que estaba so
frindo o povo, que se concre
taba en, cando menos, catro
centos presos políticos, centos 
de exiliados, e rnilleiros de de
tidos e iso tíñamos que llo lde
mostrar ao rei dalgun xeito. 
Creo que a postura que adop
tamos, que foi cantar o "Eus
ko Gudariak" puño en alto, 
era debido a que non tiñamos 
outro xeito de expresar, ou se
xa que non se nos concedía a 
palabra. O simples feito de 
cantar puño en alto cando o 
rei empezaba a falar non ia di
rixido, como se ten dito, a in
sultar ao rei, nen moitísimo 
menos. A nós a persoa de Juan 
Carlos de Borbón énos absolu
tamente indiferente, o que 
quer íamos era demostrar a ese 
home que encarnaba á rnonar
quia, á falta de libertades e á 
·represión ao povo basco amo
sarlle a nasa clara oposición 
como eleitos que éramos e re
presentantes dun amplo sector · 
do povo basca. · 

· "A nós, a persoa · de Juan 
Carlos de Borbón énos abso- , 
lutamente. indiferente"~ - ' ··· 

A · valoración que fixemos 
foi que logramos plenamente 
o obxectivo~ postó que o-. im
pacto ·que causou ·a nivel de , 
Estado esta actitude. nasa' cla-

. . ' 
,ramente. denotaba o caracter 
antid~nrocrático di.' Monarquia· 
que representaba Juan Carlos· 
de Barbón-e o sistem~ -polítiCo 

que habia ser continuador da 
• reforma democráticá, e a im: 
portáncia que lle deu a pr~nsa, 
aínda os meios ínternacionais, 
fíxonos entender que déramos 
no cravo. E dicer, que aquilo 
foi un pouco poñer en entredi
to a validez desta monarq uia, e 
que foi unha denúncia pública, 
tamén internacionalmente do 
que significaba esa falta de li- -
berdades. Uns dias despois, o 
23 de Febreiro, viuse outra 
mostra de cal era o estado das 
liberdades no Estado Español. 

. A cu~tión é que pasou o
tempo, e posteriormente h_ai 
unha demanda xudicial respei
to desa aétitude e lago como a 
raíz diso nos úWmos dias vá
rios eleitos de H B fo ron meti
dos na codea, e agás ti, Xabief 
Amuriza/ e jokin Gorostidf 
aínda non tendes pasado pala 
cadea e nese contexto surxe o 
pago da fianza por EE-/PS. ,, 
¿Qué valoración fa cedes disto_? 

Que o xulgamento e a crimi
nalización do noso a~to de 
Gernika sexa levq,do adiante 
polo Goberno Españolé un ac
to de vinganza, un acto repre· 
sivo, que entrá de cheo na res
trición ·1do direito de ¿ ~pre-:.' 
sión, en calquera país · demo
crático do mundo. Onde aos 
p~lamentá.rios se lles impide o 
direito de expresión, non só 
polo acto do Rei; aínda a Cas
tells por ter escrito un artigo 
no xornal hai unha · criminali
zación. Entón vense os dese
xos do Goberno de eliminar 

"Este proceso polo de Ger
njka é un acto de vinganza, 
represivo". ..: 

calquera tipo de oposición de
mocrática aínda q_ue sexa leXí
tima, como a de Herri B_atasu- · 
na. Nese caso quérea descabe- _,. 
zar metendo en prisión aos ac
tores dos feitos. Despois dese 
desafio do Gob.erno póñennos 
unha fianza · para ·evitar a pri
sión preventiva. Nós entend(a
rnos que non tíñamos que, pa
gar nengunha fiariza, pois o di
reito de expresión non . t~n ~ 
précfo, nen eh cincuenta mil 
nen en catró mil; nen unha só 
peseta. E ben -.asl. chegou, e nós 
sentíamos verdadeiro orgullo 
por ir a prisión pola defensa 
dos -direitós democráticos. Es
tabamos absolutamente cÍis
postos a ir á" cadea. !Sto' asu's
tou. bastante ao Goberno, que -
neste intre non se podia permi
tir o luxo de que houbese 
unha protesta popular impbr
tante en, fa~or de HB, dos elei- · 

tos 'ae HB, máxime cando es
taban perta os- mundiais de 
futpol e . previsibelmente ia ha
ber aq ui infinidade ae observa
.dores e i;>eriodistas estranxei- · 
ros, ·e . tíñalle que dar unha saí-

-da, pois o sistema español tí':'. 
, ·ñase atrapado crencio que nós 

íamos ·aceitar as ~uas condi
. cións. Entón -o princípio de 
autoridade do Goberno Espa
ñol - quedé!:.ba en entredito se 
nos sacaba d~ cadea .sen pagar -

· a fian~a, e ·11ós 'entendemos 
que tivo que buscar un inter
mediário que se prestase a este 
xogo, a ..esté_ xogo porco,_ e 
cunha série de argumentos to
talmente sutís ("que eles non 
querian pr~sos n& cárcel."), o , 
partidn EE-IPS tense prestado 
a pagar a fianza; 

Calquera observador media~ 
naniénte intelixé.nte ten que 

· non ·ten nengun -noxo · para 
frustrar ªº 'eleitorado. que~ até 
agora, nos·ten votaao. 

¿Qué actitude vqn · .iomar 
agora os eleitos.de_ HB? . -

Nós irnos . -continuar coa 
mesma liña_ dos nasos_ cornpa
ñeiros; ·agora mesmo estarna.s
en · "busca ~ captura", viñeron 
xa · várias· veces a percurarnos a 
casa, nós seguimos 'facendo -
l.inha vida totalmente _normal, 

'de · tt aballo e demais, € se nos 
callen na , rua: · detéñennos e 
métenn_ps na cadea, nós ímó
nos n·egar a pagar calq uera tipo 
de fianza. ·_ 

Agora corremos-·un perigo, . 
xa que a fianza pódea pagar 
-calquera sen que se entere .o 
inter~sado ·e sen o seu consen
tiinento. 

FuI\damentalmente; a nasa 
actitude vaise centrar tninha 
campaña informativa. Nós es- · 
tamos observando_ que, apartir 
do 23 dé. febr~iro, e de todas 
as contradicións que sisterñati
éarnerite cornete o -Goberno -
Español, que novamente non 
pode manter unha estrutura 
democrática,. precisamente 
polo mantimento da estrutura 

. · política -herd~da do franqÚis
~"'":mo1 porrds0· e~iste . unha ·maior 
}§ réceptividade informativa polo a bbservad'Or . ·estranxeiro'. - Eso
-g ~bbr ~dé ;·j'to<l~ po1ó_. éii'ma de 
x inestabilidade e1f .Euskadi, hai 

pensar que ¿a _quén benefíc~ 
que nós sallamq~ neste 'mo- _ 
mento de . prisiOn?, e que non 
,se leve adiante t.oda-unha carn- _ 
pañ.a de respostá popular; evi" 
.dentemente benef ícia ao Go
berno Español que quere man
ter u·nhá imµe democrática de 
e.ara aos Mundiais, para que os· 
observadores e-stranxeiros non 

_ vislµmbren~ esta falta de liber
dades; nen ria ruá se dean mo
vilizacións importaQtes. Esta
mos - co_mpletamente s~guros 
que o Ministério do Interior 
ten feito promesas a este par
tido para que pague a fiap.za 
e faga o t.rabalfo suxo. · 

6~Buscaron un intermediá
rio que nos sacaré!. da ~adea. 
E E f ixo o xogo · suxo par.a 

·o Goberno". · 

. \ 

Euskadiko Ezkerra ten per-
dido o norde políti~o . de Eus
kadi. Ou sexa, se -EE preten
deu ser unha forza'·política do 

ganas de se_r informado. E 
irnos aproveitar_ estes mun
di~is, · precisamente~ para atra
vés de dossieres, cl!_~las info_r
rhatívas, ·.de rodas de prensa, 
chegar aos' informadores es-
tranxeiros e amosarUes a ver
dadeira fáciana do que eles en
tenden polos meios oficiais es
panois do que é a reforma de- -
mocrática de · Suáiez. Con en
trevistas con familiares de pre- -
sos, entrevistas 'con ,xente tor
turacfa, pois xa non é nen_gun· 
secreto, pois as 1nstáncias in
ternacionais_ -como Amnesty ,: 
ou -a_ Liga dos Direitos do Ho
me- _están admitindo que nas 

-ComiSarias españolas se tortu
ran sistematicamenfe ... conti-

. n uar esta 'información para 
que eles nos seus paises poidan 
amosar a verdadeira cara desta _ 
democrácia, ·a sua solidarida
de:.~_ e, por outra ba_nda;sinfor
mar· a estes paises, obxectiva
mente, do que .teñen visto., do 
que teñen ouvid~, e do que 
poideran descubrir nesa visita4 

MUGARRA 

'·N_ 192/ DO 4 AO 10 DE X
0

UÑ0/ 1982 



O 4 de Ab;ÍI d~ 1949 firmába~e o Tr~t~do-,'de Washington-,. com.o ·corol~io final.Oa segtindáguerra 
mundial, constituín~ose d~ feito a OTAN (Orga11ización do Tratado do Atlán~~co Norde) .. Nm;1 prin
dpio son trece os Estados signatário~ ampliánd<;>se posteriorqieµte até c~mp_letarse a,g?ra, co~;entr~-
da do Estado Espanol, .os'16 membros. . · ·. · ; , -. , , ·, , 

· o -· Tratado de Washington é o cerne 'de toda. a fjfosoffa imperialista no t~rre~ .Pºlí~ico:-militar e ex.; 
presa meridianament~ cf carácter ieal da OTA~·- ~ 

O domingo pasado o Goberno 
Español integraba · ás suas for
zas armadas no _dispositlvo 
militar do que se dá en chamar · 
Occidente. O preámbulo do 
tratado . de Washingt9n ten a u: 
teratura ªº uso nas constitu~ . 
dóns das d~mocrácias burgu~
sas, -"salvaguardar .a fiberdade, 

paz. Por _outra band·a :diferen- tocia- a. farsa de- asentamentos 
tes organizaCións nacionalistas dos P~rlamentos (-se os _ haif -
(bascas, galegas, catalás e caná- cl'os .países membro~; xerar-' -
rias), firmaron un manifesto · quicament~ é o ·Goberno dos 
co;nxunto e . protagonizaron -. Estados Unidos q uen lev~ a ha- __ 
movilizacións pola ºpaz . mlfn- tuta no seo cía organización~ . 

- .dial, co:q.trgf . a -OTAN e · a nu- ' · · As · consecuen~ias . da irite-
clearización (lembremos . e!J gración sorf . inmediatas, _ cü_n 
Galiza ,aquela manifestacjón d'a maior aceleramento da mili- · 
Coruña reprimida por ~- forz.~s tarización, coñmaiores instala-
da Po licia Mjlitar). ·DiferenCiá-~ -cións de bases, cun aumento 

- _ban:se, asem~~e, posfuras dife~ 1 da política coercitiva, funda-
rentes: por unha banda PSOE,' . mentalmente dos movimentos 
PCE e forzas de . e&guerda· ex_- · - revolucionários · e progresistas 

o herdo comun e a civilización 
dos· pavos, · fundada nos prin
cíp'ios da democrácia, as Íiber-

. dades individuáis e · o império 
da leí"; e repetindo argumen
tos semella~tes fálase de . "re
forzar as slias institucións cei- ~ 

bes: ou "eliminar cq/q.uera 
conflito nas suas políticas.eco-

. ~árnicas internacionals". -
Con". esta adesión segue a ·pe-

. char&e o círculo do que eta 
unha das pedras ·angulares na 
reforma política, amparada na 
demagóxia -- do eurocentrismo 
en todos os-tópic~s do.antico
munismo e .do liberalismó eco
nómico. O avantar cara a ilíte
gración xa · se manif esta '. ilo 

· programa eleitoral da UCD no 
ano 77 e despois reafirmou8e 
no· seu 1 Congreso. Pero é coa: 
entrada de Calvo Sotelo · na 
presidéncia ·do . Goberno; e· o 
afor~alamento da liña re;presi
va" .na qemocrácia española, 
eando xa se· acelera o proceso . 
de ihtegrac'ión. · · 

--.,;~As campañas coñtra· -o in
greso ná-üT AN diferenciáron
se no seu conxÚl'.ito; por unha 
banda o PSOE, movéndose na 
am}:>igÚedade· ' e sustEmtancÍo 
posicio·Iis · oscuras . e xustifica- ~-

, tóriás da sua f álta de coritun.,, 
d,éncia frente . -á · irítegraéión; 

. O PCE- fixo unha campaña 
propagandística importante e · 
diversas · m¿vilizacións · pola 
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traparlail}entária ( ás .veces · e~ (o artigo· 4 do Trat_ádo de 
boca de diferentes · comités)~ Washington fala de "consultas 
que aprobaban -a convocatória cando a integridade territorial, 
dun referep.dum; e as de.roáis á independéncia :política ou a 
·forzas opositoras que o rexei- segulídáde de ca/quera das par-

. taban por entender q.ue era tes estea ameazada'1 e en xe-
falaz ~ · fOnvo~atóiia desta_ p~s- ral afortalamento dunh~ liña 
te cándo a própria Constitu~ --- dtira e represiva. 
-ción -dá compe:téncías ao Go- Fálase de · pr0bl~mas que se. 

· berno para ]evar adiante o pro- · ~ poideran , dar respeito da polí-
/ceso: · · · ' . .. · tica exterior . esp_añola, ·en' 

Ac~lerándose nos seus últi- canto ás relac-ións"'-con Lati-
·- mos traínqs, ·o . 30 de maio con-. · .noamérica~ a cuestión de Gi,
. sumábase.a entrada. Nestafase braltar, ... pero non hai qué e~~ 
final é sint~mático' con~tatar · á:. - quecer qu~ co Estado Español 
postÚra do Goberno greg~ integrado, estas ·supostas ten- ··. 
(formado . ·polo PASO K; inte~ · sións· son máis dixerioeis e te-
· grado na Internacional So~ia- ñen unha ~anle de mellor-solu-. 
· lista ·como -o ~SOE), ou dogo-
berno francés .( tél;mén cos so- .' 
cialistas á cal,eza), que .:pé~ie a 
:(alar ~o ·prinieiro deles.:- no 
seu p:rograma eleitoral da reti
rada da OTAN, non só non o 
leva a'cliante, senón que nen se
q uera Óbstaculiza· a entrada 
· doutrqs membros. E. neste pré
cedente· · onde_ .. se . en·marca a 

. postu~a: anuqciada por Felipe 
González de convocar un ref e
rénd um en .caso de gañar as · 
eleicións.o seu partido. Tamén 
respeito disto é moi clarifica.: 
tório o ~uc_edido po~s desv_ela 

ción. ~ . ·~ 
· O .npsÓ _ país vai - ser moi 

.afectado por esta ' ·adesión. A 
.. sua situacíón :x;eoestratéxica, a 

cabalo do Atlántico, é moi im .. . 
portante para o dispositivo da · 
OTAN, . e desde xa hai vários 
anos · ultímanse · instalacións 
milltiÍres. (p.ex. a Base do Bar
banza)'~ ou refórzanse as .:exis
tentes (0. Ferrol): · 

A de.cote · o irhperialism9 -
quere aferrollar os seus domí:. 
ni os. 

M:A. 

Os prhneiros dias deste me~ de xuño van ser para Reagan un-
. has xornadas esencialn1ente europeas. Entre· o cúmio dos pa
íse~ industrializados en Versalles e o dos agora dezaseis mem- · 
bros: da OTAN'· o presidente ianqui vai ter oportunidade de 
constatar cómo se 'desenrolan as relacións cos seus aliados no 
vello continente·, _unhas relacións non sempre tan boai"e. favo
rábeis como el desexaria. E para pór en boa disposición aos 

. ~eus aliados, nas vísperas da sua partida para Europa, anunciou 
en Arlington o início das novas conversas de desarme coa 
URSS, que comezarán o dia 29 deste mes en Xenevra, sinalan
do · asimes_!11o ·que EE.UU. vai. respeitar os anteriores acordos 
SALT 1 e SALT 11 "sempre que a Unión Soviética faga 0 
próprlo". 

·Estas START (Conversacións sobre Red_ución de Armas Es
tratéxicas) suceden ás anteriores SALT tras un lapso de tempo 
n.o que se puxo-en sérias dúbidas a sua viabilidade, dada anega
tiva de Reagan a negociar sen certas condicións prévias, e a ne-

. gativa da URSS a aceitalas. Neste prazo, ambas poténcias apro
veitaron a fondo o tempo para aprobar ou levar a cabo novos 
proxectos armamentísticos que veñan modernizar e aumentar 
a capacidad e ofensiva-de{ ensiva das su as forzas armadas. , polo 
que a nova convoc~tória de conversas ten tanto de hip_ocresia 

· como. a tiveron as anteriores. Cabe preguntarse ¿ten senso falar 
de desarme, distensión, conxelación de armamento nuclear e 
outras m~avillas cando o presuposto militar aumenta de ano 
en ano, cando a investigadón sobre novas armas acapara gran 
parte doutros presupostos teoricamente non militares e cando 
xa se pensa que non só hai que aumentar a poténcia_ de inxé-
nios nucleares, senón voltar os ollos tamén -ao perfeccionamen
to das armas convencionais? 

Neste camiño que . -.segundo as declaracións dos dirixentes 
· de Washington e Moscu- tense emprendido cara o desarme e a 
asegurar unha paz· estábel, hai atrancos tan grandes que fan 
pensar que en realidade non é este o que de feito se está a se
guer. · Porque mentras se fala de "esforzos para conquerir un 
mundo má~ 'seguro", Estados Unidos vai aumentar este ano 
nun 7 por cento o seu présuposto de defensa, o esf orzo máis · 
forte do-país en tempos de paz·, segundo recoñecia o canadien-

. se Michel F orrestal na recen te xuntanza da Asamblea Parla
men tária do Atlántico Norde; leva adiante a construción de se
te bombardeiros estratéxicos B-1 e. de novos misís interconti
nentais e poténcia ·os seus portavións de propulsión nuclear, 
aviación de combate e veículos blindados. A URSS pola sua 
banda mantén a superioridade en can~o a poténcia nas cabe
zas nucleares de longo alcance, e auméntaa nos misís de alcan
ce médio estacionados en Europa . 

As ofertas que se fan uns a outros levan sempre a]gun com
poñenté que as fai inaceitábeis para o contrário .. Hai a]guns 
meses, a Unión Soviética propuxo interrumpir o , desplegue 
dos SS-20 nos países d~ Pacto de Varsóvia a cámbio da non 
instalación dos PerShing-2 e Cruise en território da OTAN, 
oferta que os EE.UU. non aceito u por significar o man~imen
to da . superioridad~ soviética nese eido. E mentras ambos se
_guen co rearme, aumentan' tamén as esixéncias aos partícipes 

, dos· respectivos bloques militares, . no seo dos ' cales as ~ontra: 
dicións e dif eréncias surxen nun proceso inevitábel ,cando hal 

·intereses encontrados, óu éando o as~ba,~men~o da soberania 
nacional chega a un _ponto. xa µtsostíbel. ·· 

· Pero esta oposidón ao rearme, á instalación de 1novos cen
~ros de agresió!l a Europa-, á ' illtervención en cada di~ ~ovo.s 

. coñflitós que non fan ~áis que pór en perigo a xa fraxil paz 
·mundial,- non -ven d9s gobernos dos paÍses -impli.cado.s. !J: ere-· 
cent.e corrente· .. pacifista en anti-blogues militares surx~ d.os . 
povos, p·rimeira vítima ·do imperialismo das grandes potencias 
e tradúcese · nesas grandes manifestac•óns_ en Alemán~, en In
glaterra, en Grécia; e, finabnente· taméi1 nos pró-prios/Estados 
Un'idos, que ven como· os desbárres guerreiros e militaristas 
de Reagan están .a producir unha resposta c_ada vez máis am-
pla. que pide qué ~de vercÍad~ -se emprenda ·º cami?-o do. desa~
me, non o das falsas ofertas '•e da hipocresia a '9-ltr~nza.-
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DIPOll!JlS 

PréSente e futuro· do deporte galega 
/ 

Non -se fix~ n:ada;· n.inguén · 
fixo nada polo 'deporte-en Ga- . 

·N:a Estrada romperon o lum~~ A Agrupación Cultural v~i programar para as festas' un cartipeonato 
. de deportes populares galegos, onde Se van dar cita, da chave á billarda,. o tiro con' corda, ou a loita. 

Que· cunda o exemplo. ' . . 

zació~ de cutsos ~e ·perf ecéio:: . 
naméntó e de instrución de es-

· liza, sofrindo · asi un . retraso 
con .relación a outros sectores. 
E ainda un fiel reff exo e unha 
consecuéncia da política de- .. 
portiva do Estado. l'!outro.s 
eidos intento.use dar unha ·di-
námica própria. · 

A situacion actual é herdada 
-en moitos casos simplesmeri
te ·unha· continuación do fran
quismo- continuando os fac-

. tor~s propagandísticqs e o_ pro
tagonismo do deporte elitista e 
profesional, coa axuda do gran 
capital e a utilización da TV; 
está abandonado totalmente o 
deporte de hase popular e, xa 
non digamos o autóctono. 

PRINCIPAIS DEFICIENCIAS 

Entre as principais deficién
cias que se lle poden achacar 
ao deporte galega ternos: 

Primeiramente a gran falta 
de instalacións deportivas, pro
duto do abandono secular que 

. sofre Galiza e da falta de deci
sión no aspecto económico. 

As instalacións- existentes 
son totalmente deficientes, 
agás algunhas que só utiliza a 
elite, e incompletas, estando 
centralizadas nas capitais, ce 
·total .ap.andono das vilas e al
deas. Asi e todo, as instala
cións que hai, non adaptadas 
ao noso clima na sua consfru
ción nen na sua programación, 
están infrautilizadas. 

Os programas ed ucati\ros, 
ponto básico para a Educación 
física e o deporte, non con

. templan a importáncia que ten 
o deporte no campo do estu-
do. · 

Tanto en EXB e preescolar 
(¿existe realmente . preescolar 
en Galiza?) os escolares non 
dispoñen de tempo suficiente · 
para unha práctica racional e a 
sua dirección é realizada, non 
m~llor dos casos, que é C~.lldo 
existe, por · persoas non espe-
cializadas. 

Na universidade non existe 
o deporte . e no BUP ten as 
mesmas deficiéncias que nas 
etapas anteriores, pero agrava- . 
da~ polo fomento dá competi
tividade, que esta.rá presente 
en toda prácti"ca deportiva fo
mentada polo poder. 

Falta personal especializado ' 
.na Educación Fisica ·e o De· 
porte, rion só nos centros-esco
lares; sen6n nos ·bárrios e nas 
vilas, xa non digamos nas pa: 
rróquias, para que dirixan as 
competicións e fagan animadó
res deportivos, faceta que aín
da non se coñece en Galiza. -

O :Plantexamento do depor~ 
t~ -o mesmo de épocas ante.
nares- baséase nun espectácu-· 

1 .lo.-complltición que entra de
cheo no mundo mercantilista 
defende_ndo intere;es económÍ: 

Pola contra,. partidos p'olíticos e institucións seguen estando ao marxe· déste problema, até o ponto 
de que algun dirixe~te .político .rise, case publicaménte, dos que.practican deporte. · · 

. pecialistas,. monitores e anima
dores, ~ criación dun .centro · 
pilot<? 'do "deporte ga/ego ", 
con mención especial para ·os , 
'deportes autócto'nos. 

Hoxe, cos mundiais máis perto, estase a facer unha utilización demagóxidi'constante do tema de-
portivo con fins consuptjsta_s, burgueses e no caso cÍe 

1

Galiza, colonialistas. · 
Esta situación necesita dunha· resposta inmediata e ciar;;¡ das forzas nacionalistas para aclarar esta 

situación e lógrar un deporte progresista e popular .con vontade nacionalista. 
.· - E' neeesário completar axei
tadamente as instaláció'ns exis~ 
tentes e rendabilizar as infrau
tilizadas · convertíndoas en lu
gares para a práctica do depor
te partícipativo popular, esta:. 
beleceÍldo convénios públicos
.coas instalacións privadas para 
·a SliB: utilización. 

cos particulares ou de grupos 
de presión unhas veces, e se_m
pie a sua concepcipon da sci
ciedade; polo que, ao non cria
la, non existe unha conciéncia 
como elementó educativo e de 
equilíbrio da actividade huma
na e menos enraizado na cul
tura autóctona. 

Tampouco existe unha pro
moción do deport~ nas capas 
populares; o depo~te, como 
tempo libre é aínda un distin
tivo de c.lase. 

O noso deporte non está en
troncado coa realidade nacio
nal galega, faltando unha co
rrecta canalización dos depor
tes que verdadeiramente prac
tica o povo sen estar organi
zado, ou federado. Non diga
mos xa noutras facetas como a 
expresiva, pr~ventiva, éompen
sad9ra ou terapéutica, onde _ 
non hai nada. 

ds dirixentes do noso de-

Utilización das instalacións 
- es.colares fora das horas de -c.1a
. se para a práctica do deporte 

popular,,. garantirido nas insta-' 
, lacións_ públicas existentes o 
uso. para a práctica deportiva. 

Dotación de person_ai espe-, 
cializado para a _ animación~ o 
ensalo e o control -das actividá-

. des deportivas, .criando unha · 
~ · faculdade de Ed ucaciÓ!l Física 
~ e~Deportes. . 
U· . . 
e Lanzamento . dunha .. campa-
~ ·ña dé promoción· do deporte 

-porte, cos da Xunta á . cabeza, . ~ tigalegos. é~en aberta contradi
son directivos con méto"dos to- · ·· ción coa verdad~ira práctica 

· no campo eséólar en todos os 
seus d,egraus, editando folletos 
explicativos sobre os .deportes 
e o uso das . instalacións, tra
ta.ndo de integrar á práctica
deportiva ás clases populares e 
ás mulleres en particular. 

talmente ditatoriaJs aprendí- deportiva. · 
dos do máis rexo fascismo do . 
que . proveñen, anquilosándose ¿QUE FACER?. 
nunhas institucións-onde a de~ PROPOSTA MINIMA 

mocrácia nen a viran pala fies-
tra. -· 

A asignación no_Estado para 
o deporte en Galiza é total- · 
mente insuficiente, per.o, aín- · 
da, .os poucos cartas q1:1e veñen 
están perfectamente m'al ,dis
tribuídos, iso. si, en perfecta 
consó"náncia co antedito. 

Estas subvencións non van 
parar a onde se practica máis · 
deporte, senón onde se' figu.ra· 
máis no deporte a base de es
-pectáculos ou de títulos que, 
moitas veces, non din nada, e . 
teñ'en pouco que ver coa prác~; , 
ti ca· deportiva. Así, unba boa 
parte destas súbvéncións van 
parar a clubes privados mi eli
tistas, .cando non. clasístas, an-

Primeiramente planificar 
unha .rede de ins'talacións ·de

. portivas, de: baixos, costes e al-
· tos servícios, 'entroncadas coa 
realidade tanto na práctic~ de- -
portiva: popular - como co ·en
torno é cunha vontade descen
tralizadora qÚe ileve po~ nor·ma · 
servir ao meirandé ·númerü .de 
x_ente posíbel . e ás peisoas con. 
menos poder ecort6mico. . 
· Elaborar o . ..filvent;írio de 
instalacións e '_equipamentos 
deportivos existentes, tanto 
públicos como · p:r:ívados, fa
cendo un "mapa deportivó ". 

Elaborar uns informes sobre 
a ·utilización da~ OinstaÍacións, 

. censo de especialistas dep.orti
. vos · en todos os .cámpos, reali-

e 

Criación de f ederaeións ga- . 
legas. nos deportes nos que non 
existen . tratando de que tant-0 
as novas como as xa existentes · 
_teñan autononlia pró"pria con 
r.espeito ao · Estado e que se
xan ·verdade'ir·amente , demo
c'ráticas e -populares: 

Promover campañas ae nor
malizadón lingüístipa e cul
tural no. deporte. 

Conservación da8 zonas na
-.turais · para a práctica deporti
va sen . detrimento destas, co
mo ·medida, ademais, prioritá

. ria na planificación. 
Dotación aos deportistas de . 

alto nivel d~ medos para .o-seu· 
progreso. . 

En relación co 'deporte de 
. alta competición . ou: pdofe.sio-

/ 

nal deberanse promover cam-
pañas ~ competicións entre as 
distintas províncias. e de -Gali?a 
éo .resto das nacións do Esta
do. 

Por último, é de vital impor
táncia protexer e pr'omover 
·aqueles _ deportes_ ·e 'competi
cións autóctonas galega.s ou 
enráizadas no povo, . como 
meio -de recobrar · a conciéneia 

. nacional pola· sua práctica ma
siva é a todós os niveis. 

. Até aqui, en breve síntesé, a 
· análise -do . deporte · galega ac-
tual ~ ~ unha -proposta mínima 
pará artellalo, pero, ~ secadra, 
non . está de mais traelas unha 
vez máis, xa que non teñen 
servido· para ~oito. 

x PUCH.EIRO 
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Se ben os concelláinedondélarlos falap. un perfecto español nas sesións dos Plenos da Diputación · 
Provincial e moita.s '.V~ces -es bandns do ·seu alcalde l~ciran igual idioma, ven de co1kedérselles, 

non haÍ moitos dias,' o prémio .esé da crítica p_olo ·8eu labór a prolda normalización da nosa língua. 
Por moi mal q.ue o fixeran, ._sem¡tre foi mellor:'Q de_les q:ue o dos señores munícipes de Nigrán, onde 

polo visto os que fallimos galegos non somos h~n r.ecebidos. E_spañois, ingleses e franceses, .ten points, 
dix points,. (p,ar:a ·españ0-1,. consultar co alcalde de Nigrán). . 

Postos a éscoller, preferimos o ·de Redondela,- por-aquilo . oa ir:mandade cos povos do Estado que non 
' ~ ' éon povos alleos_: Éstá,_comO- agorá ~di, m~is a la page isto dos choqueiros. 

~ ·Esta páxina vai hoxé d:e idiQma~ univei:sais. Porque.o dono do ne-
1 . gódo que anúncia o letfeiro non anda detrás ·dsó redondeláns á ho
~ ra do múltilingfüsmo. 
E· ,. - ,. 
"iii . De entrada iso de OS ·e apóstrofo xa non é galego, ou sexa, o mats 

.. , . . _ º. proQábel. é que se:xa francés. Ben. Dous pontos e aparte 
. Pleitos teñas e os gañes, proprietário de pisos e apartamentos, que a ver qm~n .·é o simpáticó que merca ' A Mariqueria_. soa a 23 de maio trunfante efoitoralmente no sol Ou 

piso neiigun no moderno edificio coa adverténda que ten á .beira. - · - · . . -.' , ·· . ,. · · ' sexa, pará os-votantes andaluces," m~risqueria, como o P~OE, perde 
Candó.1'a -cousa chegue ~o . Sup11emo ou cando ·a Xunta .teña trarisferéncia's. e.D .matéria,de-.ip.leit<~s. de es- ,_o ''S". O.utro ponto e aparte · · . · . 

--cada. e polas fiestras .mal a bertas, ou p~r un marco dullh~ tesie'jia retirado; e~tón, grácias a ' el~s, eses . . (o da terrasa 1soa a ~heli valÍ~·canó, do bón', ~um~raliáno- ~e refrito. 
- carteliños xa non se·verán. Eritón, só falta negociar débicÍamente .con Madtia e 'ániffio, .rapaces·; . . . · 'Agora ponto e seguido. /1 mare, ah, il mare. Ponto final. 

' ... . ( ;"' ~ . ' . ~ . . . 
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o Primeiro en to-mar a palabra 
neste segundo encontro foi Gil 
Hernández, representánte da AS

. PG (AsoCiación Só cio-Pedagóxica 
Galega), entidade convqcante. · 

o p~ofesor con:iñés .comezoti a 
dicer qu~ hai dous tipos de crité
rios para unha lín~a estándar: 
técnicos e o proceso sociopolíticó, 
tendo que existir unha fidelidade 
á fala tanto nas solucións léxicas 
como a correspondente ás letras 
no fónico. 

Afirmou -.que hai unha tradición 
escrita á que .hai que seguer con fi
delidade .como maneira de ser fi
del á própria história, sendo este o 
critério ideal para a realización 
dunha normativa ideal, "por máis 
que sexa difi'cil r:zplicar critérios 
técnicos con xeito ". 

Propuxo como normas para . a 
reintegración a eliminación dos 
españolismos, a recuperación do 
léxico galego que está en certas 
zonas na conciéncia dos falantes e 
do léxico morto na fala, sustitu
ción do léxico culto español por 
voces próprias ou lusobrasileiras, 
ou utilización de palabras de uso 
comun. Asimesmo, afirmou que 
había que ter como critério claro 
que dos elementos vivos na fala 
deberán recoller os cercanos ou 
coincidentes dos _ lusobrasileiros. 

No plano sócio-político (en 
canto proceso técnico), Gil Her
nández afirmou que facer unha 
normativa sen poder executivo é 

· imposíbel e "aquí non hai poder 
que leve unha normalización axei
tada". 

Ref eriuse a que a pugna non 
está tanto na aceitación dunha ou 
doutra norma, senón ~a loita con
tra do español, dándose aqui un 
proceso , senón único no mundo, 
si diferente "porque non hai esta
do que respalde este proceso e pa
rece que non hai re-spaldo popu-
lar". • 

Rematou pedindo que os par
tidos políticos. impuxeran en con
ciéncia aos militantes e simpati
zantes a necesidade dunha norma
tiva reintegracionista. 

CRITERIOS SOCIO-POLITICOS 

Seguidamente, e tamén pola. 
AS-PG, torpou a palabra Esteban 
Radio que se referiu aos crithios 
sócio-políticos para aceitar· a f.tor
mativa reintegracionista. Empezou 
a dicer que antes habia que usar o 
galego, "ai'nda que fose mal". Ho
xe ó poder españo.l cambiou a es- : 
tratéxia lingüística tratando de 
potenciar o español, tratando de 
·que non recuperemos novos carp
pos. Hai que loita'r pola recupera
ción do galego a todos os niveis, 
pero isto non chega, hai que usalo 
ben, evitam.do a contaminación lin
güística e facendo unha normativa 
que evite a dialetalización". · .· 

· Afirmou tjue hoxe ~ estratéxja 
. do poder é sustiturr as diferéncias 
do galego co español para que asi 
sexa asimilado e dit'ando normas, 
"se unhas non van para diante, ' 

r' 

O sábado vintenove tivo. lugar e~ Compostela. o 11 E~c;ontro :-S~~r.~ a · sitµació~ Lingüísticá, com·o ~ontifiuación 
dunhá anterior xuntanza onde xa sé-discutira, sen chegar á·un·acerdü,--a normativá a seguer na escrita do · g~lego. -
· Tampouco nesta ocasión se puido concretar nada, quedando só ~pa~ente a intención de tQdos os pre~_entes de que 
o galego se rein~égre no_ ~eu írÓJ!CO cori_mn. (luso-brasileir~), pero disct:epanth_> "nos· p?-s~s a..seguer. ·".· ,, ·. , . . 

Neste segundo encontro intervirón ·asocia,dóns, parti9os políti'cos e .meios de - comunicac~ón, .expoñénélo a sua 
postura soh,re o tema, das ~u~ irnos facer aquí unha rápida síntese para«~oñ~cimento do lei5or. · · 

leva { .dialectali.za.ci6n· e ~ stipedi
- tación. 

.. Epríquez Salido falou polo Par
tido Galeguista, · afirmando que 
non tifüri concrétado a-noÍmatiia 
a seguer, pero· si se def ini.an pür· €S

coller· a máis científica g;;i.lega, de
______ __;__=-------"-------------'---------------~---,--":-,.......:--~,,..--__,.--,~ fenciendo a recuperacion _que está 

viva na b.oca do povo, e ·que fo~ma 

como as da Xunta, fan outras, ·xa 
que o poder non quere un confiito 
aberto e claro xa que este bene[i: . 
cía ao nacionalismo". 

Frente a esta normatiya asiin.~
ladora que queren impor, hai _que 
facer unha normativa propia 
(achegamento ao área lusobrasilei
ra) se non queremos colaborár co -
bilingüísmo na destrución do nciso 
idioma. 

Tanto Gil como Radio non vi
ñeron facer nas suas exposicións 
máis que uhha xustificación para 
unha nova normativa que veu ex
poñer seguidamente Martinho 
Montero Santalha e que non re

prpdu'Cimos aqui xa que, con pe-
quenas diferéncias, estivo ·ª siir: 
semana tn1.s semana nestas mes
~as páxinas. 

OPOÑER O GALEGO-<;ALEGO 
AO CASTELLANO 

Xan Guisán tomo.u a palabra 
como representante da Asociación 
Galega d;:¡. Língua·, propoñend<? o 
"uso normal do ·galega e a adop
ción da te~dé'!"cia reintegracionis
ta ". 

Hai que· ópoñei "un galégo-gale
·ga~ continou a dieer, ao castelk 
no, xa que s.e' lle apañemos ün ga
lega castellanizado estarYJOS ,ep in: 
ferioridad.e ae co'n_didóns" .... 

A NORMATIVA EN FUNCION 
DO USO NORMA!- DO IDIOMA . 

"Hai que :deix'ar claro en fun._ 
ción .. do . qué . se fai unha normati
va", comezou a dicer Pilar Garcfa · · 
Negro, representante da_ Asamblea 
Nacional-Popular Galega. 
- . Segu'ndor García Negro , a I)._or~ 
rriativa ten · como .. funcióñ conver
tir ao uoso idioma en normal no 
.uso, chegando o ·probleE;a da or-

. . 

tografia cando o galego rompe a 
costra do isola'cionismo, pero ago
ra, c6 'problema dunha ortografía 
produciuse un desorbitamerÍto 
"que en. vez de acla!:ai o proble
ma, enceréllao ". 

"O problema, seguiu a dicer, é 
qu~ o galega segue a estar ~onsi
derado polo pod.er babeo o doml- . 
nio do español, c·ousa que hai que . 
romper. Quen dialectaliza ao gale-. 
go .son as expresións españolas e o 
relegar ao galego ao folclore". 

Despois de afirmar que o galego 
non é unha illa, senóri que ten un 
tronco comun "que, por suposto, 
non é o español, presentou os cri
térios que defende a ANPG·, t.esu-
midos ·no seguinte xeito : · 

-Descontamina.ción d_a influén
cia .sometida polo domínio espa
ñol. · 

- Unha ortografia , clara, eco
nómica e que poida usarse e que 
poida ser identificada polá xente. 
CO·f!10 galega. · 

-Unha ortograf~a· que foi usada 
p_olo povo, .xa qu.e as impostas po
lo P,Oder m<;ii poucas triunfaron .. 
Tampouco- nos po'demos agarrar 
ªº galego medieval, adoptando a 
forma que .roáis nos conveña que 
é acercándonos· ao tronco lusd
brasileiro co que · ninguén nos po- . 

- de negar a identidade ; pero .o qué 
, tampouco po'demos perder é a es

p<::cifi,dade ' que hoxe ten o galego . . 
/ Xa por último afir.mou· que "a 
escrita é para a [ala e non a fala 

r ... "-"'í 
para a escrita, polo que "nos hoxe 
seguim,os 'IJª defensa da,s. normas 
primitivas tia AS,-PG, senda .cons-

. cientes de que .esté proceso non s~ 
remata-rá men.tras non teñq,mos un 
poder galega." 

A NORMATIVA NON TEN 
RAZON DE SÉR SE NON E 

NUN PROCESO 
DE NORMALIZACION' 

·-
Xan Verdín, en nome de Es-

. querda Galega, afirmou que .o seu 
- partido non tifra concretada a no.r

rria a seguer, pero "si perfeitamen
te enmarcada",. }:en-do unha gra.n 
pr~ócupacipn por este tema; o 
que _os. levou ·a fac~r . á campaña · 

· para a escrita do noso, idioma. 
_ Para EG· "a, normativa non .ten -

·raz6n de ser se . non é dentro do 
proceso de ~prmalización .que o 
firme o poder poHtico ". 

Afirmou . seguidamente que se 
prqnunciaban polo cámbio de 
a-centuación e que o galego precisa ~ 

. d unha norma culta para a sua es-

. crita que impida que qu~de Cliál_e"c
·\alizado pola língua castellana ao 
tempo que resp~ite .a . nosa éspeci- · 
ficidad€ dentro da família lusobra
sileira, acercándose a ·este tronco o 
máis posil?el,' pero de form;:i. cien
tífica e progresiva como princí pio . 
·de receptividad~ social. · · · 

IR CON P_RAGMA TISMO 
POLITICO 

· Marj~ López ·Ri~~-, representan- . 
te do -_PSG (Partido Socialista Ga- ' 
lego) afirmou ·que "no se.o do seu 
partido se. estaba_a dar un gran de-_ 
}::>'ate, como quedou p_atente no rc:
cente congreso, por máis que non 
se. chegase a . uniqcar ·os critérios, 
polo que se formou. unha comi
sión. 

Propug-nou un achegamento ao 
l)ortugués partindo da lingüística 
de Carballo Cal~ro, perq este · en-

.-. tendí.mento do pcirtugu~s hai que 
faceló "con pragmatismo poHtico, 
en_ pequen.os pasos" . . 

.. Rexeitou, por último, o proce
·so seguido pola Xunta que nos 

parte do mundo 11,lsobrasileiro, po
lo que hai que potenciar esta _rnali
dad<:;. 

· Rematou afirmando Enríquez 
Salido qu~ o galego ainda 'é unha · 
conqúista- social, pero ·esta con
quista hai que fa cela be~ "dif eren
c·iándoa do español con critérios 
cient2ficos e gr:zlegos". 

UNHA ALTERNATIVA QUE 
SIRVA PARA SER AS~ULADA, 
POLd POVO- · . 

Francísco Rodríguez falou en 
vome da UPG, rubricando o ex" 
posto pola representante da. AN
~G, ~_para seguidap:iente afirmar 

. que o problem alingüístico hai 
que ollalo. _desde uriha perspectiva 

· de soherania nacional, elaborando 
. unha normativa lingü1stica .' saída 

desta perspectiva. Pára cump_lir 
con estas pr~misas, a normativa 
debe ter en contra ao _tronco co
mun ·do galego, o lusófüasileiro, 
P.er,.o esta normativa h~i que facela 
non ae modo chauvinista; 'senón 
desde O· punto de ·vista social, xa · 
que a salvación do galego 'Ccirres
póñ_delle ª,º povo. 

' Asi . propón como pontos bási-
--C:os .qué alternátiva poida ser asi

milada- polo povo reintegrándose 
pero sen perder a identidadé do 
país, tendo en conta os sentimen
tosº' na~ionais e ~s conquis_tas ... so-
ciais. _ _ 

. Asimesmo ·referiuse a que non 
se podia facer unha alternativa 
q_ue n.on ia ·ser aplicáda pola bas~ 
social, "isa é botar o carro antes 
dos bois ,;. Referíndose a. qtle men
tras esta base ~ocial amda ~n tu
vese ásumid;i a normativa da AS
PG, como nón a ten, non se póq~a 
cambÍar por 'outra. . -

Logo m,a~if estou que hai que . 
desproblematizar a ortografía e fa
cer ·un a,chegamento práctico e· 
real .ao portug~és, utilizando os 
seus cfü;:ionários e . os seus libros, 
para rematar afirmando que as 
meteduras de pata do r~integra
cíonismo poden ser _irreversíbeis, 
xa que -"non podem <?s xogar coa 

· conciéncia. do pavo". 
A conttnuación falour un repre

sent.ante de -·ERGk que se veu re.a
firmar nos pontos expq_stos · pola 
repr"esentante da AN:.PG . . Tamén 
tomou a palabra- Xesú~ Vega do 
.MC para afirmar que afnda non o 
tifían estudado, pero que ·Hes preo
cupaba o tema,, asi com9 repr"esen
tihtes dq Ensino, A. NOSA. TE-

. RRA, O Tempo e O Modo e Gal~-
za-E;ditora. . 

No colóquio celebrado a conti
nuacipon voltárorise pór de · mani
f esto as posturas expresadas polos 
representantes na mesa . 
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. R VO ENNO!TEC/DO . I _ / _ _ 

ENTERRAMENTO [ohgote mauro dan . 

. , _!iª=J!'morecidá noite~ ·. . . · 
_ . .---/ do páxaro fuxidO" e m o, ---:--.,_ 

~ do corvo ennaitecido; . . · · -~\ 
( / · . daguerraaq~ _' . ·. · \ .': 

/ . e/ 
f; 

Enterrame~to ·do ceib~-;,,615 ceibe fuxir -------\.~~ 
do paxaro mouro, -( - ) ' 
d corvo ennoitecido \ 

/a,gorxa do a ade 
lada, ~a/ad . · 

I 
i 

I 

En rramento d~ cú señorito/" 
no recanto dun espe!Ío //_ 
na estanza embr!!JSPlfá 
pola ir'naxe do páxaro mouro, 
do COR'€J ennoitecido: ·· 

. . . que ra mll!!.e 
~A · .,r polo que a min .respecta 

/ - debaixo da táboa ve/la. 
salr do seu cuart~peJ@a, peluda ·. : __ _::__e':""'.s:-:-'.n:-:a~q~u:-;-iz=-a:::-::-h-:-d..,o 

zou cunha rata m?''. · · enorme rata. resulta · o corazón 

Albert CamJJS--- debaixo da média lua. dun anxo. 
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SON testigq mudo.da tua fuxida na noite. 
Fuxida: 

s, longos cabe/os verdes 
1\Cll~'?IJ. ra ás pequen._as causas que habitan 

· arque central. 
bancos que tremen de frío 
a sua pe/ de ferro gris 

parescen aínda envoltos pota tua pres~ncia. 
Dou un ha~ patada a ca/quer isolado cacharro; 
e con paso lixeiro t" o rua abaixo . 

~ pr';deixar de v_er tua fuxida na noite. 
Fuxida. - . 

Máis lixo-ampil o 

/ 
/ 

! 

! 

/)' / / 
./ 

acarón dunh farola desta porca c dá; / 
nova pata- a, agora a unha cábeciña de boneca, . 
que cicais, 
.inocente man de cr-io arrincara. 

Sf:?n as duas ou as tres da noite máis pechada. 
¿ nde estás? 

No silenzo; 
. ·non hai !5 

~ . ' 

-- -------~S~ig? mudo d~ (~ª h)Ó noite. 

~-- ==--.:.... ---- !A. ri.l' .. J · . ... : ·-... . · .. ·· ~ ·. 
· - -·--·---5¡~5T____ _ /~ f~ 

báf_gl.s-eme-es dentes 
crhl4_o intento dicer amór. 
. . .... - •' 
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cine 

fván · <? Terríf?el 
de Eisenstein 

Eisenstein é un ci!1easta ao que 
hai que voltar continuamente para 

. entender e amar o mar,avil.loso 
mundo do cine. o pase en várias 
cidades galegas de "IV AN O TE
RRIBE L" (xunto .co pase, nun 
corto espácio de tempo, de "A 
LI&A XERAL", "QUTUBRO" e_ 
"ALEXANDER NEVSKY" polo 
Cine-Clube Padre Feijoo en Ou
rense) pode ser unha boa escusa 
para falar do enorme labor revolu
cionário de Eisenstein na cinema
tografía contemporánea. A enor
me bibliografía sobre este direc
tor (1), onde abundan as análises 
políticas, formalistas e mesmo psi
coanalíticas da sua obra, imposi
bilita ..na práctica descubrir novas 
aportacións sobre o seu cine, pero 
compre lembrar alguns dos puntos 
fundamentais do mesmo. 

Doutra, banda, Eisenstein e o 
cine soviético de comeros da Re
volución bolchemique (Pudovkin, 
Dovjenko, Vertov ... ) é insepará
bel da própria históría do proceso 
revolucionário, co que vai gardar 
unha estreita interrelación. A con
signa leninista de 1922, "de todas 
as artes, o cine é para nós a máis 
importante", revela que foi o go
berno bolchevique o primeiro go
berno doOmundo que entendeu a 
importáncia social do feito cine
matográfico (Román Gubern). A 
obra eisensteiniana vai estar ligada 
ao marco histórico, político e ar
tístico no que se inserta (1917-
1948) desde o primeiro momento. 
Eisenstein t orna partido pola cau-

libros 

Ferida acústica 
de río (poesia) 
Edicións Xerais. Vigo, 1982. 

Sai un novo libro de poesia: 
agrada comprobar a vitalidade e 
mocedade renovadora da nosa li
teratura. 

Referímonos a "Ferida acús
tica de rio" de Manuel Forcade
la, Prémio Celso Emílio Ferreiro 
(Axuntamento de Vigo) 1981. . 

.Libro publicado cun ano · de 
adiamento -debido, segurido pa
rez, ás múltiples vicisitudes que 
sofreu por mor da actitude da 
Comisión de Cultura do Axu;nta
mento, que non aceitaba a dedi
catória nel in~luída a Xosé ·Cicle 
Cabido (preso, político desde se- . 
tembro do 1980) e, tamén, á 
"pintor.esca" decisión municipal 
de que o libro fose ilustrado por 
Lalo ("Gorechiño'). 

Por fin a presentaci6n do· vo
lume ficbu xeitosa. O de-sefio ~ . 

. ilustracions definitivas son . de 
Xavier Camba.1 · • 

A -~didón vai encabezada por 
u~ breve preámbulo de M. Soto," 

· alcalde 9e Vigo. 

sa bolchevique, ·participando no 
Exército Roxo (1918) e criando 
unha obra cinerrratográfica repre
sentativa: d.o~ novos tempos revo
lucionários. As suas rdacións' coa 
Revolución e logo éo período sta
linista sofren unha série . áe inci
dentes ahondo coñecidos: "OU<
TUBRO" é modificada coa elimi-

. nación de todas as pasaxes ~nde 
aparecía .Trotsk'y, entón caído en 
desgrácia,. (1927);_ ataques do PC 
no Congreso ,da Cinematografía 
Soviética (1935), coñdecorado 
coa Orden de Lenin (1938), 
"ALEXANDER NEVSKI" retira
da de circulación · a consecuéncia 
do pacto germano-sov1~tH;o 
(1940); prémio Stalin pola primei
ra parte de "IV AN" (1946) e pos
terior proibición polo PCUS da 
segunda parte do "IV AN_" que 
non será estrenado até 1958. 

O "!VAN O TERRIBEL", so
bretodo na sua segunda parte, 
marca un ponto especialmente crí
tico nas suas relacións co stalinis
mo. A resnlución do Comité Cen
tral (1946) acusaba á película de 
"decadente e ,politicamente erró
nea", así como ao seu autor de 
"descoñecer a história ao presen
tar o exército progresista dos 
"opricnicki" como unha banda de 
dexenerados (algo asi como· o Ku-

- Klux-Klan americano) e ao lvan, 
home de firme vontade e de carác
ter f orte como un personaxe abú
lico e de carácter dé~il, unha espé
cie de Hamlet". 

A intelixente "auiocrt'tica" de 
Eisenstein sinalaba : " ... ¿Pero po
demos. prescindir ao interpretar .a -
personalidade do zar da posibilida
de de que existira duda nel'l Re
sulta diffril pensar que ur; home 

Emprincipiare~os sinalando 
que o autor pertence a unha xe.: 
ración de poetas que xa proda- . 
man a' Cuhque~o e Ferrín como, 
mestres. Sendo un libro dun ·no~ 

., vei1 conta cunha excelente tesi
tura~. Compre dicer, acaso, que o 
nivel .,artístico está acadado, so- · 
bor de todo, no orsfe est~tico
,f ormal: Po is de formalismo vai a 
cousa:~ . 

Poemário de onduJada musica
lidade, esmerado ritmo, trata- 

':- mento fonolóuico do verso (di-

·'' 

cuxas accións non tiñan preceden-
te na sua época' non dubidara en 
nengun ·momento sobre c.f!mo de
bía actuar ante cada éircunstán
cia ... ". Por riba destas matizacións 
e_ do paralelismo das figuras Iván/ 
Stalin, a película plantáaba direc
tamente unha reflexión filosófico
polí tica sobre_ o tema do _Poder e o 
eterno -conflito entre o fin e os · · 
meios. Isto, xunto coa.própría am
bigüedade do personaxe centr-al, 
Iván, quizais foi o que· resultou 
molesto naque! contexto político. 
De todos os xeitos; non resuÍta co~ 
rrecta, c_omo ~ si_nala Doménec 
Font, a imaxen mítica do martí
rio revolucionário de Eisenstein 
en loita contra a hurocrácia nen a 
i.Inax~n apoloxética do Eise~stein 

ríamos que a cc{lquera précio). 
Neste senso, pouco deixado á es
pontaneidade .. Por ·v~ées os ef ec
tos da leitura son como os dun 
bebedizo, ou -dun narcótico 
transportador. 

A série de poemas apresénta- -
. senos como .un rio de acústico 
ventre pero interpretado poetica
mente desde a tona·, oesde o so~ 
breabundante-ento~no s~mánti-

·co. Un- rio vagaroso, mesto, que 
vai levando todo o ronsel de ri~ 
beira cara un mar neboento, fu-

revolucionário, ªº marxe gas con
·tradicións reais. A imaxen máis ve
rídicá surxe da leitura da .súa figu-
· ra ¡;; ' da sua obra, sen esquecer o 
seu -importante labor teórico, co
mo un conxuríto contraditório, , 
complexo _e ~ux~tÓ · ~ múltiples 

-matices. · 
J 

"!VAN O TERRIBEL", ao · 
marxe destas·· consideracións, sub
siste como . mostra <lesa' "nova e 
maravillosa vg.riedade da arte, que 

" fusionará nun todo é incorporará 
.á pintura e ao drama, a música e a -
escultura, a arquitecturá e a dan
za, a pq_is~:;e· e o home; _a imaxen ~ . 
a verba... , esa arte- no~a que para 
Eisenstéin non era outra qué .o 
cine·. · 

xidio · e , por veces traidor : o · 
amor. Remata pasando pofos 
eidos da il!.f 4ncia,. de_t~ndose en 
interrogantes im::ontestada~ e se- -
guramente incontestá_beis, cu.n
queiti~ns. 

-~~lé~anos a · son~"iidade do 
verso, vainós enga.ilando a sen
sualidade, Q exotismo-... e rema
ta!l)OS collidos ·nunha trampuxa 
(lograda) e xustificané;lo, qulzais, 

_ eufemismos, falsas erudicións, 
xogos futis de palabras e astra 

- · ~lgun que outrp renún~io for
mal. Se tiv~semós espácfo e va
gar, comentaríamos con ma.ior 

· ampritude · a_ meloman~a (que 
parte · do tÚulo-e atravesa poema 
a poema 'todo o libro astra fa- · 
·cerse mesmo sospeitosa), farí~
mos o ,próprio coas .ref eréncias 
literáfias (moitas veces iiixustifi
cadas e outras son citas de Hol
derlin en, alemán ( ! n·. tamén co .. 
·"orientalismo", as. 'imaxes "poé
ticas" librescas-e outrós· tópicos 
literários. Son os perigos do for
malismo, do .esteticismo, da pro
cura da "pur-eza poética" como 

. fin único. ~arque ·hai máis: o ·bá
r(c;quismo confesado, <? . cortesán 
·mester (medfovalismo): a utiliza
ción inipudorqsa do mito e da 
referencia clásica (tantas veces 
de dubidosa oportunidade; acr.í-

contempórái;i_eo ás. masas · como ... 
pi::otagoriista~ reais da súa história 
(A folga, _O ac_prazado Potemkin)-, 
incorporou unha nova conceición 

. cinematográfica, que se movía en-
• tre o realismo documental e o sim

bolismo intelectual ou o. e_xpresio
nismo máis barroco; criou, enfin; · 
unha nova teoría da montaxe, in.:'. 
fluí da , p·oios,. ideogÍamas xapon~
ses,, para expresar, por médio do 
choque de imaxes, conflitos dia
lécticos -("da imaxen ao sent-imen-' 
to e .-do -~entimento á id~a'}. O 
"IV AN" é unha boa mostra do 
seu quefacer cinematográfico, ~oa 
novedade de introducir_, a exalta-: 

·~ ción - dun héroi individual~ e do 
seu dori1ínio , da; montaxe, a esce
nografía, a interpretación (a lenta 
~ xesticulaeión dos actores~ inspi
rindose -no teatro xaponés) e_ a 
cor . . Eisenstein- non iiece~itaba 
máis para ·pasar· i história contem
poránea como o máis importante 
realizador cinematog~áficg de to-

. dos os tempos. 

(1) NOTA.-!Ds aficionrudos ao 
cine· poden achegarse a· duas obras 
de conxunto sobre a cinematogra-:. 
fía · eisensteiniana': DOMENEC 
FONT, "Conocer Eisenstein y su 
obra",_· Ed. Dopesa,, Barcceloµa, 
1979; e DOMINIQUE FERNAN
DEZ, "E.i_sensteih y su o_bra", Ed. 
Ayrna, Barcelona (tradl!_ción do 

' orixinal en francés). Para a pelícu
, la de "IV AN. O TERRIBEL" en 

coi:icreto, ver "Dirigido_ Pór, n°. 
· 81", · novemp'ro 1981,- Esteve 
Riámbau, · Ant~logfa: . iván .el Te
rrible. 

MARCOS VALCARCEL 

-
tica), a mixtificación da realidá-
ge, o conceito amoroso primá
rio, abstracto, asexuado _e cort e
sánt etc." etc. 

_Pqr razóns óbvias non. poñe
mos exemplos de todas as· nosas 
afirmadó.ns. 

Urtpoema que nos gosta: 

"o tren dibuxa a deficiencia da 
, noite 

·e pón gorxas .de ferro nos laios_ 
- .da alborada que .avanta · 

nun converxer vagarosa~ente 

coa mortandade dos escuros 
a líripa d9 .tren é coma un rio 
ten o· mesmo lixo, transparente 

- · da fa.riña no silencio 
o mesmo bruido do muiño" 

Tamén gostamos~ naturalmen
te, doul:ros poemas e pe moitos 
versos ·saltos, sublimes e talento
sos certamente . . 

Pero non vos fiar destas nosas · 
opinións, lédéo, aquí soro.os ine
·vitab.elmente severos con Forca
dela. Partindo · do presuposto da 
dignidade da obra dentro do pa
nora.i:_na actual da poesía galega, 
entenda o leitor o nivel onde se 

' situ.an as críticas e~postas. 

Como poeta albíscaselle tm 
importante futuro. 

LUAR-K SP 
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ándando a terra 
As Cortes 

Na edade media .galega; de que 
seipamos, noh · esisti¡:_on Cortes de 
Amor -pese a que eiquí se cantou e 
escribiu, ánha poe~íá 'amorosa dé 
esmió-rdinaria calídade. A clerical 
Compostela foÍ, sin dúb.lda, o cen"' ·· 
tro cultural máis ,impórtante do 
país galego:" Non resulta . doado_ 
imaxinár_ a un arcebispo compo~
telán e ós graves e doctos coengos 
presidindo , unha Corte de Amor. 
Ribádavia, Betanzos •e Viveiro se
rían cidades ideales pra s~r· capita
les das Cortes de ,Amor. As nobles 

. e honestas damas que as presidiran 
poderían des.prerider músiea da.s 
onqas do Avia, do Mandeo e do 
Landro. 

En Francia 'esistiron Cortes de 
Amor dende o séculp · XI deica o 
XIV. Hai un libro famoso, escrito 
en latín, titulado DE ARTE 
AMANDI da autor.fa ,de-Ardré le· 
Chap~lain, que se pode traducir 
por Andrés o Capelán, composto a 
remate do século XI ou a comen- . 
zos do XII -o manuscrito gárdase -
na Biblioteca Nacional de París e 
ten o número 87$8- que fala das . 

. seguintes Cqrtes de J\mor : 

A das donas de Gascuña · 
A . de ~rrnengarda, vizéqndésa 

de Narbonne 
A da raíña Léonor de Aquitania 
A da condesa de Champagne 
A da condesa de Flandes 

O libro de Chapelain trae, ~oi 
ó por muido, toda unha teoría ~o 

-

amor cortés, os principales precep-
tos de 'amor ::-qu-e son trec~' ás -
régoas de» amor ~que sqn tr.inta e 
unha- e vinte e un Úllos sobor de 
custiós amorosas. o amor cortés e 
trovadoresco tiña ~nhos ·regula
·rrientos moi claros ·e incruso unha 

;,, xurisprudencia moi c9mpkx.a. Pra 
executar as .sentencias das Cortes 
de Amor non había axentes nin 
gardas~ Nestes enredos non andá:._ 
ban as ciases populares, unicamep
te atinxían ós nobles, fidalg~s e 
trovadores: E de supoñer que os 
xograres tampouco andiveran nes
tes xogos, que eran ben paveros e. 
ádivertidos. Estas· historias veñen · 
contadas ó por miúdo no libro . 
TroveirosOe Cortes de Amor de 
Jaques Laffite-Hóus~at, editado 
en París en 1.950 por Presses Uni~ · 
vers,itaires de France e do que hai 
ediCión en español feíta pol~ Edi
torial Univ;rsz'taria de Buenos Ai; 

Os nomes ·dos lugares -
O Foxo: cando o 

lobo ' andaba 4 portq 
· Hai unha chea de lugares eri Ga

iiza co·s· nomes de FOXOS ou RE
FOXQS claramente referidos a de
presións na terra ou lugares fon
dos, que cando . són amplos cum
plen·· na economía labrega o papel 
de pequenos ribeiros ·nas monta
ñas, pois ao ser o clima neses fon: 
<legos máis moderado permite cul
tivos conio viño,' froita 9u hortali
zas temperáns. 

Noutros casos, eses FOXOS 
eran trampas usaqas para a caza de 
·feras, en particular do lobo. 

· Segundo · 'est~ explicado na "En
ciclopedia Gallega", en tem_pos 
medievais a presión das feras debía 
ser tal que cada parróquia tiña que · 
realizaf.as1sÜas ' l:fa.tid~s . pilra 'rirafi: ·· 
ter a_s 'alimañas a raia. . 

Para ·istó, construíase un pozo, 
excavado na ·forra de xeito que ªº 

t.ca~; a81fé'ra ' rion :!p~Íde~e sarr;({e ~tJ! '' 
ser morto facilmente, ou a tiros 
Óu ~ pedradas. .. - ·- · 

- !·~ ouiros 7o:Xós-tifiáñ':Ump¡i.~cºH~
trución máis compl}..cada:~·~ pqis '.~li- ,_ 
ñan desde lonxe como .... Únhá~<coh- ·': 
gostra encanada entre . dops yala_,; 
dos de pedra de 2 op I3 ·metros d~ 
alt6, que se van est:feitando- deica 
chegar ao burato. , _ 

Toda a · xente faeia gran algrra
bia para ir asustando ao animal 
deica encurralalo no camiño do 
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foxo; batíanse latas, paus, pedra
das e berros astra co_nseguir ca ir · á , 
f era no pozo. 

As veces tamen se lle poñia .un 
cebo para' atraer ·iiQ lobo · e da'í ve_~ · 
ñen topónimos como· o FOXO DO_ 
CABRITO"no Irixo. 

Este xeito de eséorrentar a caza 
deica un barranco é un estilO- ben 
antigo de cazar;- dise que é de raíz · 
preístórica, e aí están aínda as no- . 
sas "Rapas das Best~s'', como a de 
Sabucedo, onde seguindo ese an:. _ 

. t'iquísimo costume,: de noite vai .. 
toda a, xente da parrqquia axotan
do as bestas deica m~telas no cu- : 
rro. · 

Relacionados· con estas grampas 
de · .lobos estarian unha morea de 
topónimos como FEIROBAL, FI
LLOBAL, FOI~.OBAL, FOLLE
BAL, etc ... ,. que todos pro<;:ederi 

-

- Dúas p~rsoa-~ está~ dei~~d~s xun
tas e lirnítanse a lixéiras ~~r~cia.s : 
ceáJ das <lúas fai meir"an~e ·sacrifi

. cío? 
- ¿Quén é 'máis feliz, unha vella · 

· qu~ chega a· ser, amiga dun rapaci
ño ou un vello que ten unha ami
ga xoven? 
- ~eser~a o amor 6s seus fideles 

' máis ledidas "que :i:nágoas, ou máis 
mágoas que ledicias? . 

1 
_, ¿c"(,ffio se · mantén-' rriellor o 

· amor, polos ollos' ou polo · cora-
. zpn? .'. · 

..... · - D¿us amantes van de noite ato
parse coas súas f ermosas; solpren
didos polo temporal atopan, non 
lonxe dos· seus castelos, unhos ca

a .. escribir ve;sos ·en galega· como 
Rimbaud ?e Vaqueiras ó qu€ lle 
adi .cou Alvaro Cunqueir~ un Fer
moso capítulo na súa obra Balada 
de las damas_ de antañp; publicada . 
por primeira·vez no ano 1940 .. 

,, · baleiros" que imploran abrigo. Un 
'""""";.....;.;.;;;:.:._-.··-i daqueÍ~s vól'tá ' a súa casa pra ·ai-

res, O libriño 'é unha verdadeira le- bergalos, o outro sigue o seu ca-

A lírica máis rica ~a edade me
dia foi a proven_zal e a galaico
portuguesa~ De que seipamos non 
esiste ·l!Il estudo comparativo eri'
tr.e · ambas, na sua totalidade. uri 
-dos poucos que entre nó&.conoceu 
a fondo a ppesía provenZa:l foi Al
var.o c·unq~eiro. Incluso fixo algu
nhas .· rraduciós, que publicou en 
x.ornás, de poemas de Rimbaud de 
Vaqueiras, de Arnaut Daniel e de 
J aufré Rudel, príncipe de Blai~ , 
que se namorou da princesa de 

· Trípoli polo que decían dela. o 
troveiro púxose en camiño pra 
ollala,s caendo doente na nao · co
mo si estivera morto. Enterada a 
condesa foi a velo e colleuno nos 
seus brazos. Cando o poeta soupo 
que era a condesa, reviviu breve
mente pra morrer nos brazos da 
dona ós poucos intres. Os versos 
de Rudel falan dun amor lonxano. 

dicia. · · · miño-: ~ál deles obrou millor? 
Na poesí,a,yrovenzal_do m<;:dioe- . 

No eran.moi frecuentes as tensón-s 
que, como-)):ddo o mundo sab~. 
consistían ~iinha disputa en verso 
enlre. dqus." ~roveiros. Na lírica ga- . 

· laico~porl:{ig_iiesa hai, rnostras abon·
dosas qeste Jkénero, de. indudable 
ofpce proven:?'.al. _Qs nosos trovei
ros. nunca éh~garon ó requihta
mento e ó -· amaneiramento 4 dos 
seus colegas que trovaban en lin
go·a de oc. Nas tensóns provenza
les tra¡ában~e ~ <;liscutíanse en 

. verso custiól e temas tan· impor
tantes e ' trascendentes como os 

-:\. 

seguintes: 

"--cSi. tiverades unha cita pola n 
_noite coa vosa querida, prefiriría
des ollarme saír d~ súa casa ó en-

'. trar vós ou ollarme entrar cando 
· saMes? _ 

C. VARELA 

dunha exp.resió_n en latin medieval 
que é · "fogium lupale'", o:u· sexa 
"foxo do lobo"·. 

Na Crónica Compostelana está 
' escrito 'cómo se r~come~da dar ba- ' 
tidas. ao lobo tÓdos os sábados fo
ra .de -Pascua· e Pentecostés: "Lu"' 
pus exagitantes persequantur, . et 
eis p.rae"cipicia, quo_d '\!ulgus fogios · 
vocat, praéparent ... ". 

Ao lado de .lugares denomina
dos· MEIXONS ou MESONS ~pa
recen lugares de nomes CEPOS ou 
FOXOS como < "O MESON DO 
CEPO" en Astureses,, ou "O FO
XO DA_ AME.IXOADA" en Can
.gas; isto danos . i_dea do extendidas 
-que .. estaban hoútros. l:empós estas 
relacións con animais soÍtos, ou 
"do vento" e- -as feras como o lobo · 
_ou o porco bravo. 

- Unha' dona, sentada no medio 
de tres saloucantes, gratifica a ún 
cunha ollada, ó segundo apertallé 
a · mau e ó terceiro oprímelle o pe : 

.- C:Cál dos tres quedou n'iáis favor-e-
-cido?". · 

· Temas como estos hainos a cen
tos na poesía provenzal. Sofnentes 
escollemos unhos exemplos pra ~ 
_que os atentos e ruriosos ieentes 
se decaten a que sutilezas chega
ban aqueles troveiros, que se anti
ciparon as escolas teolóxicas que 

/ c~egaron a discutir o seso dos an
xos ou · cantos anxos cabían na 
punta dunha agulla. 

A influen~ia da poesía ·proven
zal foi importante na galaico-por
tuguesa. Esta. influencia chegou 

. polo Camiño de Santiago. Algún 
troveiro provenzal incruso chegou 

crítica 
Cristians 
_na loita obreira 

Cristiáns na loita obreira, Edicións 
HOAC, Madrid, 198r. 

Sería interesante facer unha 
boa escolma da poesía en língoa 
de oc e traducila ó galega. As 
brétemas galegas pouco teñen de 
común co sol provenzal. O vento 
mistral zoa de xeito distinto do 
noso nordés de "aza lixeira". As 
ondas do Cantábrico ' e do Atlán
tico pouco teñen que ver coas 
ondas do Mediterráneo. Néboas, 
soles, ventos e ondas do mar per
curan e teñen pausada no cora
zón do home e conforman e alu
man as palabras que frolecen nos 
beizos de cada poeta. 

pode ser un pluralismo indiscrimi-
. nado. Os seus límites están deter
minados pola salvagarda dos valo
res característicos da praxe de li
beración constitutiva da identida-
de cristiá" 

A HOAC ven de editar os re- A HOAC aposta polo socialis-
- sultados da sua V asamblea no E. mo como sistema superior en cali-

Español. lJn groso volume de 328 dade de vida ao capitalismo, pero 
pp. que permiten seguir paso a pa- atopa deficiéncias moi graves tan-
so a andaina da asambiea e coñe- to nos soci,alismos estatais existen-
cer a teoría e praxe desta organi- tes como nos postulados pola so-
zación eclesial. E de felicitar a cla- cialdemocrácia europea. Mira con 
ridade nas exposicións e o feíto- de interés os proxectos de Mitterand 
enviar á diferenges persoalidades e aguilloa a formulación constan-
para un xuicio valorativo as con- te da utopía e dos obxectivos po-
clusións ás que chegaron no con- líticos para ~nha sociedade sen 
greso. Feito non casual, senón clases. ¿cómo orienta cara esa in-
premeditado; e non resti;inxido se- tención aos seus militantes no E. 
nón amplo até abranxer os cadros _ Español? eremos que de forma 
mais distantes e mais alérxicos ás moi abstracta. En ningures hai nen 
ideoloxias das igrexas. ref~rencia a multinacionalidade do 

O lector atopará· neste volume Estado. En ningures referencia ás 
,unha apretada síntese .de teoloxia !, · .,, e;x:perieq,cia~ i na_ciópais dalgunha 
vaticariista desta asaml;>lea (pp. fil'as . comu'.·nid,a:des históricas_ En 

· 52-96) e a descripción pormeng- camqio estabelece os principios 
:rizada .da estratéxia ····~?~:cista ': na .· . :ieradore~- que ·· ·poden formular 
.Id.ita obreira. Eis- unrnrsq,.;eoñc1l.ll' '°::" - ·-e;iis a~sén~!a~~i>i :· , 
siónslu,minosas: . ,' ·"A HOAC en cada unha das 

-A identidape ~ cristiá, .que~ ccim~~ ,, '-' -liió'&s"es e dÍ~' zefriÍS1ten a sua pro
siste na ·fe en Cristo r~srn;ifado . @ • _pq l;iis-¡:ór.ia, as. suas , necesid;:ides, 
no seguimento de · Xesti_s 'c~cif ica- · os .. seus ' p~ópdos problema~ na 
~o,"q'1e implican a ·fe.,.efl Deus-Pai,_. ----mesma medida en que está errtar-
e cons#tutivamente, ind; que non - naqa ,,'. oesas diversa,s ; condicións_.· 
exclusivamente, polz'tÍca, pQrque Re~'o_fíece~, valorar e potenciar esa 
implica unha · praxe polúica de li- diversidade ~ -positivo · sempr~_ que . 
·beración. simultaneamente construámos a 

-A praxe de liberadón, consti- · unidade necesárla para que a 
tutiva da ic!-entidade cristiá,- admi- HOAC cumpra · coa .su~_ misión 
.te_ un plu~alismo . de· media~ións 

~ evanxeliz_adora'' (p_·._ 317}. · 
políticas adecuadas a ca.da situa~ -
ción social e cultura}. Pero non ... ~ FRANÓSCO CARBALLO 

8 
--A 

VII 

po: 
An 

po: 
ñei 
CA 

ció 
las 

pre 
Ou 

ffi( 

do 
o 

cié 
xir 
Te 
en 

tal 

sir 
rá1 
Me 
me 

. po 

di: 
ca 
es 
tri 

ali 
qi. 
de 
m 
ce 
(n 

u 

m 
ac 
ti 
A 
rr 
la 
CI 



2 

VIGO 
5 de xuño. Inauguraciión da ex

posición de Escultura de Enrique 
Arredondo. Na Sá Anexa da .CA V. 

6 de xuñ~ . Inauguración da ex
posición . d~ escultor, Xosé Casti
ñeiras Iglesias. Na Sa de Arte da 
CAV. . 

7 de xuñ9. Na Sá de Exposi-
cións da XA V ábrese a de acuare
las de Francisco Romero Solana. 

8 de )!:Uño. Mesa Redonda e 
proxección da película "Sonata de 
Outono" no Auditório da CAV. 

9 de xuño. Proxección de "O 
meu tio", con posterior mesa re
donda, tamén no Auditório da 
CAV. 

A Escola Dramática Galega, sec
ción de Vigo, organiza para o pró
ximo mes de Xuño un curso de 
Teatro dirixido especiahnente aos 
ensinantes. 

Impartirá o curso o profesor ca
talán joan Ferrerons Carrasco. 

No porgrama, irnpartiranse en
sinanzas sobre Mimo Contempo
ráneo, Acrobácia, Improvisación e 
Movimento Dinámico, Malabaris
mo e Relaxación e Equilíbrio Cor-

. poral. 
O curso comeza o dia 7, 1:en dez 

dias de duración cun horário de 
catro a seia do serán. O lugar é a 
es cola de Artes e Of ícios e a ma
trícula para un máximo de 25 
alumnos. O seu précio, de 3.500, 
que poderia ser rebaixado no caso 
de obter algunha subvención. Os 
interesados, deberán contactar 
con Olegária, nos telfs. 27 38 00 
(mañás) 20 55 39. (noites) ou na 
Universidade Popular, 21 15 58. 

Joan Ferrerons ten estudos de 
música, interpretación, mimo e 
acrobácia e na sua carreira ten par
ticipado en traballos da Escola de 
Actores de Barcelona, no progra
ma infantil ' 1Qjtxalla" da TV cata
lana e en espectáculos de anima
ción na rua ou coléxios. 

Humor 

Anúncios de balde ' 
·. Mestre provisóri~ na proví n- _ 
e~, d~ Lugó perm'utaria con pro
visorio na província da Ceruña 
ou Pontevedra. Teléfono (9'82) 
59 01 Q3. Pr~güntar por Paco. 
Pola mañá. 

ARCO DA VELLA 

Aínda que ·o título xa-é empre-. 
gado por' outra · publica~ión (vede · 
o número 164 do nóso periódico), -
ten saído con esta cabeceira o bo
letín do Cómité Anti-OTAN de· 
Vigo. Este número -primeiro que 
se edita-, recolle un balance/resu
me da actividade 'd~stes Comités, e 
das suas perspectivas cara o futu
ro. E unha edición · multicoP.iada, 
onde tamén hai traballos sóbre o 
Movimento de Obxectores de 
Conciéncia e dados ~bor de ins
talacións militares a realizar após 
do ingreso ':la,. OTAN. 

TEMPO GALEGO 

A mediados do mes de xuño 
vai aparecer unha nova revista en 
Galiza: Tempo Galego, revista se
manal de Galicia. 

A cabeza visíbel desta iniciativa 
é Xerardo Tourís, dedicado · ao 
mundo da distribución da prensa 
e que xa tiña intentado várias ve
ces criar un magazine galego. 

Agora a idea callou, e arrou
pado por un grupo de xóvenes e 
bons profesionais dirixidos por 
Lois Celeiro, amigo redactor <les
te semanário, vai tratar de sácer 
adiante a sua idea. 

A nova revista contará con di
veroso colaborad-ores de talla re
coñecida que · van desde AilXel 
Fole a Blanco Tobío, pasando 
por Borobó, Darío Xohán Caba
na, Gaciño, etc. 

Tenta asimesmo a revista ser- -
vir de ponte coa emigración e ser 
reflexo da Galiza actual, levando 
este reflexo ao extremo de "uti
lizar os dous idiomas que son ofi
ciais en Caliza, galego e castelán ". 

~ 

Busco traballo para dese~olar 
na zona de Vigo · e comarca. Cha
mar ao (986) 21 59 89 de Vigo: 
preguntando por Brais. 

Homenaxe a Carbal/o .Caler:o 
_Con· arredol" de 150 p~rsoas . 

contou o banquete que un grupo 
de amigos ofereceu 'ao P¡o(,_e. aca
démico Ricardo Carballo Calero, 
como- cabo da série de actos que, 
ao l~ngo dos dez últimos di;is, se 
celebrou na Coruña, con ca:i;ácter 
nacional, en homena~é a ilustre 

· personalidade que. foi o. primeiro · 
catedrático ·de Gatego-Portugués ~
na Faculdade de Filoloxia de; , 
Compostela. ~ Incribelmente, nen· a 
Académia, -Galega, nen as i,nstitÜ
cións oficiais de G'aliza, nen a mes
~a Uriiver.sidade e a suá cátedra 
de Galega participaron ·nesta ho-

. menaxé, inda que si se aderiro·n a
ela alúnos· da me5ma .e .faculdades -
como a de Económicas: co seu de~ 
cano en cabeza. 

O ciclo, que comezou o pasado 
día 19, .cunha conferéncia de José
-Martinho Montero Santalha, se
guiu cunhas outr<ts intervencións · 
do Prpf. Francisco Rodrígu'ez Sán~ 
chez e do académjco Jenaro Mari
ñas del Valle, tocando todos eles 
aspectos diversos da figura de Car
ballo. No meio tivo lugar unha lei
tura de textos poéticos e drarnáti- / 
cos pertencentes ao pomenaxea: 
do, coa introdución dp Prof. Ver
dini Deus, para finali-~are!l_ . os ac
tos, a mesma tarde do xoves, coa 

O sábado día 29 de maio celebrou 
asamblea xeral ordinária o Patronato 
do Museo-do Pobo Gale,go, baixo a-pre
sidéncia de D. Xaquin Lorenzo Fernán-
dez. _ 

Lago do preceptivo informe sobre a 
memória de actividades e cfo peche de 
contas do pasado exercício, e d~ toma 
de posesión dos cinco representantes 
eleitos dos sócios no Patronato, deuse 
conta da finalización da fase das obras 
de restauración do ediÚcio que afectan . 
á áza sur, asi como do estado de avan
ce das que se veñen realizando nas 
plantas superiores das zonas norte, eSte 
e oeste, e confirmouse a concesión 'polá -
Dirección Geñeral de Bellas Artés dü
nha nova subvención para realizar 
obras de restauración, pendentes de ad
xud icación, que afectarán ao claustro e 
á planta super ior do mesmo. Con estas 
obras quedará c.onsolidada a maiór p·ar-
te de edifício , pendente unicamente 
das neoesárias operacións de acondicio
na mento para a sua dedicaCión a novas . 
sás e dependéncias de traballo. 

Entre os acordos adoptados cabe sa- · 
lientar o de aderirse á proposta da Xuri~ 
ta de Goberno da Universidade de San
tiago apoiando a presentación de D: Isi
dro Parga Pondal como caodidato ao 
prémio "Ramón y Cajal". 

Nesta mesma sesión deuse conta do 
fallo do Concurso de Carteis convqca
do o pasado mes de marzo. Ó' x_urado 
composto por D. Rt1fael Baltar, arqui-

· tecto, como presidente, D. Ventura Ca-. 
res Trasmonte, deseñador, D. Antón 
Costá Rico, pedagogo e profesór. d¡;i Fa
culdade de Ciéncias·da Educación, ·o. 
Xosé Manuel Gómez Vilasó, deseñador, 
e Dña. María Luísa Sobrino Manza~a
res, profesora de Arte Contemporánea 
na Faculdade de Xeografía e História, 
como vocais e D. Fernando AcÚña Cas~ 
troviejo como secretário, acordou dei-'7" · 
xar .deserto o prémió, por corisiderar 
que as obras presentadas ~on reunian 
as características de' calid~d~ de deseño 
e claridade de mensaxe requeridas para 

inte:rvénciqn do próprio pro{ esor · 
·ferrolán, a falar sobre . "Porida.l, 
profe~ do iberismo". · 

Có:n emocionadas palabras, Car
ballÓ Cal~ro -agra(;leceu, pot segun
da volta nesa xornada,, a ausentes 
e presentes no . ágape -engre os 
que se en con.traban ,os académicos· 

·. Mariñas del . Valle e Chao Espina, 
así como os dirixentes da práctica 
totalidade .do~ partidos naeionalis-

. tas- a .homepa:Xe de ·cariño que se 
lle tributába, ofereéida por Xa
quin Viliar-Calvo, .presiqente de O · 
Fach9, en nome dos organizadores 
e materializada nunha artística 
peza, obra do ceramista, tal!lén 
ferrolin,· Francisco. Pérez Porto. -
_Finalizou a cea coa interpretaciÓ!J ·. 

. do Hino ·Galega ~ a leitura das nu- . 
merosás adesóns -vári.3.s do es!' 
tranxeiro, qu_e totalizaron máis de 
250 entre enti~ad~s .~o ensino, 
f;Oléxios pr.ofesionais, . concellos, 
agrupacións éulturais, meios _ de 
romunicación e -persoas. .indivi
d~ais-' que se sumaban a~ dos seis 
colectivos organizadores da home
·naxe: A.C. O Facha, A.C. Alexan
dre Bóveda, Asociación Galega da 
Língua, Asoc. · sócio-:Pedagóxica 
Galega, Ateneu dá. Corúña ~-Es~o
la Dramática, Galega, cuxos repre-" 
sentantes presidiron a mesa en tor-
no ao Profesor carballo é a sua 
do~. · 

Curiosamente, _no mesmo res
taurante cmmfiés tiña lugar, _a mes
ma hora, outro banquete ·en honor 

-- da representación recif ense, que 
estaba a 'finalizar a sua'visita de ir
Írianamento a Coruña. 

Unlza colección gillega 
,._ . ,.,,, .. 

,pará . espqnozs, 
Edicións Xerais de Galicia aéaba de encetar ullha nova colección de li

.bros que leva ~orno título o de "Extramuros". 
Presenta-como· novedade esta éolecéión, con relación ás cinco primei

ras que saíron do prelo, o de estar feítos os seusJibros en idioma español, 
o que sen clúbida vai viµer para que moitos critiquen a esta editorial gale
ga, f eitó que non é descoñicido para os re8p~nsables d_a. editora. 

"O mesmo ndme de Extrarriu.
rQ's. xa,di _o· que {:~sta coleéción-"', 
afirma XuÜán Maure na -sua pre- · 
senta:ción,· "unha colección desti'-

. ñada para o estranxeiro, unha es
pécie de embaixa'dor da cultura 
galega, .de Caliza en suma, al~n das 
nosas fronteiras". 

Nesta colección van sair reedi-
- cións, por exemplo ''Aldea Galle

ga" de Nicolas Tenorio; ou--outros 
libr0s como ~'La Aventura del Ca-· 
mino #e Santiago" que se fan 
''por razóns de empresa editorial, 

_./ 

, xa que se outros o sacaran en cas-
telán poderian queimar a edición. 
galega; por iso compramos taméñ 
os direitos en castelán, pero o seu 

. pr~c'io neste idioma vai ser máis 
caro que e'Y!, galegó". · 

Pretende_ tamén Edicións Xerais 
que esta · <;oleccÍÓJl ~es sttva, dal
gunha maneira, ,para· subven-cionár 

_ ao leitor galega. 
Asimesmo nesta - colecéión van 

outros libros novas, que poderian 

-ir en ,galego pero qu~ "o autor pr.e-
, Jire 'o español polo .seu ·curricu-
lum, ou é un tema tan especializa
do ·que en Galiza ten unha d_eman- . 
da requcidq que imposibilitaría -a 

. sua edición". · 
Pero esta colección, por máis · 

que estea en español vai ser só de 
"lib!os . ben Jeitos sobre Ca7iza 

· para que a xente de fóra coñeza 
un pouco mellar a realidade gale-. 

· ga e supere esa Cali~a de tópico~, 
· ~ como a morriña, a gaita. .. que -é a 

que está difundida". · 
Afirman asirnesmo os respon

sábeis de E. Xerais que esta é unha 
colección subsidiária, como o seria 
o intento de editar para o mundo 
luso-brasileiro. 

Outras das pretensións que os 
ed_ifor_es teñen con resp.eito á nova 
colección, é que de · cara afora se 
coñeza que en Galiza tamén existe 
unha indústria editorial deéente 
que pode competir con catalán~_ 
, ou castellanos. 

a campañá de difusión do labor do Ma
seo que se pretende léva~ a cabo, la
mentando asimesmo a escasa 'participa-

- ción · rexistrada, Os orixinais presenta- · 
dds a este concurso serán devoltds pré- ~ -
via solicitude dos mesmos indicando o 

~~· 

Lº~~· .· 
- ~ 
~ . 

lema correspondente. 
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Chegadas estas datas, despois do Dia das 
Letras Galegas e case ao remate do curso aca
démico, í:!-parez a necesidade de facer un ba
lance do traballo desenrolado, na mente de 
todos reví vese e toma corpo o pantasma· do 
chamado "fracaso escolar". 

O índice de fracaso escolar é dia a dia 
máis alarmante en cáseque todos os paises 
occidentais, pero en Galiza o porcentaxe de 
fracaso e abandono esco'lar chega a índices 
inusitados, a un 82 por cen da povoación 

. que a <mrsa. 
A ·escola o1'tigatória tomada ·nos seus· 

orixes como "centro de progreso, de cultu- · 
ralización, de avance social" non éumpliu o 
seu cometido. Os nenos galegas, caseque 
que todos van á escola pero só a aproveitan 
un 20 por cen escaso (dados oficiais; ofereci-

. · dos polo MEC en 1970 e aínda por desgrácia· 
vixentes hoxe). 

Preescolar BUP 

Galicia Estado E. G. E. 

. 70-75 13 27 22 .29 
" 

75-80 25 42,~ 

Universidade 

G. E. 

6 .11 

Cadro 1: t:antos por centos de povoación ga
lega que accede ao Ensino e Média estatal. 

O fracaso escolar é pois un f eito que o so- · 
· fre o neno directamente, despois a família e 
a. sociedad e galega en xeral. O fracaso do ne-. 
rí'o na escola galega é pois un FRACASO SO
CIAL. 
.. O problema do ensino, pois, .segue up. dos 
interrogant~·s . máis importantes que ten plan-

. texa4?-~ o _povo . galego non só se temós en · 
~of!µ: "!- .Jituacióh educativa,sx~ criada, sen6n 

ta'ñtén :p9lo porvir que lle espera aturar. Pre-
. ,sen~€ e: porVIr marcad.o pola actuál política 
· educaiiva ;_española (Constitución ·no art. 27. 
. Estatutos · como o de Centros; Lei de retri- · 
bucións. Decretos como os de Bilingüísmo, 
Directores. Asociacións de pais. Ou máis 
co.ncretamente os Decretos da Xunta de Ga-

. liza). 

Xa nos anos 70, desde as instáncias ofi
ciáis astra a mesma realidasle social poñian 

O E-XITO QA -ESCOLA: 

QUEN FRACASA? 
de manifesto o FRACASO do sistema edu
cativo impartido en Galiza. Fracaso de ob
xectivos .educativos propostos na Lei . "?'-'?
ral de Ec1ucación ao non ·conquerir a gra
tuidade total. · A igualdade para acceder a 
todos os niveis de ensino. Retrasos na .es-~ 
colaridade; 

¿Qué igualdade pode ·haber cando xa 
desde a preescolar atopamos que . ño pe
ríodo 7_5-80 sorriente un 25 por cen dos 
nenos de edade ·comprendida ent_re 2-5 
anos estan escolarizados?. Hoxe . sabemos 
que para conquerir, entre outras cousas, 
unha auténtica igualdade de · oportunidades 

hai.que comezar polas primeira__s edades. 
Os dados oficiais para Galiza, no ano 78, 

falaban de que un 40 por · cen dos alunos de 
EXB non obteñen o título de Graduado es
~olar. O curso de s·o de EXB contaba cunha 
povoación dun 27 por ·cen menos de alunos 
matriculados que noutro nivel. 

Ademais un 50 por cen de alunos de BUP 
non concluian con regularidade esta escola
ridade. En canto á Formación Profesional as 
cifras, eran máis alar·mantes: un 60 por <aen 
do alunado ben ·abandona ou retrasa o rema
te dos e·studos. Hoxe a situación non cam-

. biou. 

A todo o citado, súmase a política de 
construcións escolares seguida en Galiza que 
calificamos, sen entrar nunha maior análise, 
de irracionalidade do modo de construir as 
concentracións - escolares. Agravado polo 
problema do Transporte e dos Comedores es
colares. 
_ Analizando concretamente o frac-aso do 

neno galego na escola, e sen pretender dar 
explicacións exaustivas ao respeito, topamos 
que hai estudos explicativos das causas do 
fracaso escolar. U nhas posturas fan fin~apé 
na Institución escolar (nas Formas de Ensi
no, nos contidos desfasados, alleantes e ig
norantes da realidade social e cultura·l gale
ga ... ). 

Outra das posturas pon a clave en aspec
tos extraescolares: tanto en notas individuais 
como sociais dos nenos que fracasan. Son 
nenos fahos de intelixéncia, "burros", que 
non valen, é pois cuestión d~ he~éncia. Ou 
tamén dinos que afecta a unhas clases so
ciales mais qu.e a outras. En orden de maior 
a menor influxo ir~a dende os fillos de obrei
ros (labregos), de comen:iantes, de empre-

' gados e de profesionais liberais. 
Hoxe en dia, e atendendo aos estudos e 

avances de Psicoloxia ou da Socioloxia, e da . 
Sócío-lingüística (Bernstein, Lawton ... ) os 
debates sobre o fracaso escolar céntranse 
en términos de "handicap sócio-cultural" 
en . xeral ou nos debates da Linguaxe en par
ticular. 

Aglfra ben, non podemos.. esquecer que a 
política educativa planificada, xa desde os 
anos 70 para a que. Galiza tiña e ten ~ns 
obxectivos moi claros. Supuxeron e suponen 
un EXITO ·de programación de obxectivo_s 
ao conquerir de Galiza: o fomento da ~mi
gración, criación de man de obra barata, me-. 
drar o ,paro· e o subemprego. Asimesmo_, for-

:. ~ar un home alienado e alleo á sua realidade 
'·· á que no. mellor dos ~asos chega a coñecer e 

porén a 'infravalor~~ . : 
.A conclusión nosa é que a escola tena de 

promover igualdades apartir do entorno so
. cial. Mais a ·realidad e é ben · diferente. O fra-
· caso existe·, pero c~nleva un éxito paradóxi-
co,; o dun pro~ecto ~scolar destruti:o. · 

CARMEN FERNANDEZ 
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