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·que xa p~i.~er-oh .falar-. éÓn
: _éla na cárce(de Ye'se'rías,-que -Ar{a '~.
Ereño estabá moi ·d emacrada, en~
tre morada e márela, con visíbeis
. " ':)/ "!
pegadas en todo o co~.po da grar:iN. 268
·de vio·lénc.ia. á que fora sometida, e
Todos sabemos que o Estado
' que lles contOU · cómo houbo un
fabrica cou~s. Todds sabemoi _~m~>mento . en que b s~.u ~ámentábel.
ho;x:e a yivé.nci_a de que o Estado.
estado · debeu preocupar seriamenCapitalista, na . fase ~ctuál. ~ impete a quen :a "custodiaban" na DGS
ria lista d.o,, · capitalismo, . é -,-ade porque chegaron a visita la até sete
seú nome, real.· Asi lle vai, clamais · doutr:as cousas- un fabrimédicos," e que ela ouviu ·c omo coHaiche por aí unlia canción
cante. (.. .) O que quizai"s non é
rn_entaban que podia ter un .derra ro, · qu~ polo yisto en N:ew
que ó cant~nte ªJ?._daluz de .turfácil
de
observar
é
que
o
Estado
·
m1:1_
cerebral. York
.
a
ndan
a·
pandullazos
con
no ·(andaluz . pola µacéncia,
fabrica
co.nsciente
e
deliberada
A
·situación é de terror: alguén
.el e case o matan un·par de venon pola ciévcia) tirou so~re o
_r,nente
outra
.
co~~:
Fabrica
ig.
rnachacádo
a golpes, coa cabeza
ces. Referí monos claro que
ditoso programiña da TV da
noráncja.
,
·
inflada
como
. un . mónsfruo, que
se matan ao actor, non
de
série esa de "Dallas". "Cláro
.
·(
.
._.)
_A
ignoráncia,
o
non
saber
é
deposita.
d
o
nunha
celda á espera
Ligcf, que para· iso est~ o ·paque -máis ben que "dalas" ao
determinadas coüsas e feitos, non
do desenlace: volverase tolo? texente no Ministério do Interior__
final ,"levám()las~'.
.. ......
é algo residual. A ignoráncia· non ·
.rá unha hemor~áxia interna? pere ben, mOi ben).
.é
os
occis
que
quedan
.
p'o.Jos
fa
.:
.
derá _a ~-ida ali dentro, na máis
B~n, na cancionciña fala de.
desoladora das soedades? voltallos :-ou as imperfeccións dos sisNós
'
.
pensamos
que:
a
·
fehre
que do Cabo de Gata ~o .de
. - temas (escol~s; meios de comuni.rán ·para insistir?- Asusta pensar
non
era
ruáis
que
unha
demosFísterra. ( Finísterre nó oriXinal
calón) distribuidores de informanesa longuísima espera -eterna·español) hai que .ver a xente ~ tuición da vis 'cómica da xenti~
do
incomÜniCado nese território
ción.
ña e aírida da de todo o estado
como . está con JR. Falamos
enemigo, sen testigos, a · mercede
(.
.
.)
A
·fqrma
'
máis
fácil
e
gr()do ·JR americano prototipo de , · que a risa non · vai por bárdos.
do que lle queiran facer, a saben. seira de ,.f acelo é a -clásica d~ cen- . mao· imbécil ·ao que todo lle · :pero non. Unha família en
das de que ~e pode . convertir nun
sura. Sinxelarúente ·non se ~nforma
"lamentábel erro~' ou nun "suicísae mal e· ·centra os ódios das · Coiro~Cangas-- ve unos .quitar a ' . ·sobre a realidade. O estremecedo-r
razón.
dio". Só un talento como .J) de
feitq da tortura sistemática e maamas de· casa que por hbn poPoe poderia r.ecoller esta realidade
sivamente . aplic~da en Euskadi e
der · -odiar . outra cousa, ódian ·
Agora . haiche nonies de_Pa- :
E, porén, esta realidade non é exnoutras áreas do Es:tado Españoj
un personaxe de fición. OL go- · trícias, ·Noélias, Natálias e noñ
cepcional, é algo cotián, que se
é un ·exemplo deste xeito de acberno, ben, moitas grácias.
·sei _cá~tas cousas roáis nisto <le
repite en comisarias e cuarteis.
tuar. Non se tala del.' E carido se·
· bautizar ás nenas~ Nos :rienos,
As pedradas .aínda non la~·
(: ..)
va'i falar. (. .. ) o programa suspénpidaron ·ao actor.ciño ese. que · acorre. algo semellanfe pera._·
. dese vinteseis segundos antes .de
Golpes· cJe impoténcia contra ·
non é o caso.
· sair á antena.
din as revistas do corazón que
un ~ovo que non se doblega, que
'.( ... ) A distribución de· igno·usa peluquin para disimular -a
non cede a renunciar das suas liIsto ven a corito do: JR, de:·
ráncia
~ de coñecimento é, certasua calva (e Calvo Sote lo sen
berdades, que mantén a toda cosDallas e a moda.. Porque iso _de
mente, unha · mostra mái~ da bruenterarse. Claro.)
·
ta a sua dignidade. Golpes que
bautizar · unha nena co no.mé .
tal desigúaldade. do sistema. O · quixeran arrinéar confesións falsas
de
Sue
E/len
.
desborda
todas·
as
A xentiña xa lle colleu
mesmo que hai. uns que teñen
para enviarnos a todos ás cárceles
previsión.s demográficas, es.tatranganillo á eousa. e a pouco
moito e outros - moitos- que te~
_d e alta segwidade nas que se exdísticas e.sociolóxicas feitas..
· ñen moi · poucC? ou -nada, ·hai uns
que ba.utizaran··a. un como Jotermine rnáis ~e vagar e con meílongo de . cen anos. Xa me diqué o .sal?en todo ou case- todo e
s.é. (en español) Rodríguez, xa
ran9e consentim~nto ao que se
outros - moitos-:- que non saben
lle colgan o sambenito e en vez . rán. Agora mesino.ño.n lembra- rebela. Golpes de impoténcia que ·
mos se a· tal Sue · Ellen é. filla
. de qué vai a movida. Pero ad.emais
se. vengan de non ter máis probas
de Pepiño pasa a ser J.R.sde
de exemplo de . desigualdade a dispai_
ou
da
nai,
se-ven
ser
cudo
que
un pequeno plano debuxado
andar por casa, que ao mellor
tribución
da
ignoráncia
é
un
(equiñada
dun
primo
se·
g
un.
d
o
ou
·
nunha
servilleta de papel -ese
como o televisi ~
non é tan..
sito prévio básico para que o tin- · plano que eu tamén del:;>uxo e deiunha
larpeira
que
pasou
·a.·
vo pero máis ligón si.
glado siga marchando.
. xo aí, sobre a miña mesa porque
cabalo :Polo rancho dos Ewing
Hai unha óptima ·distribución
liso q'ue é senón unha tonteria?Agora . mesmo, o· JR mais
e tópou ~hojo · ~e calquera· cou~Golpes
contra o povo cheo de vi(para
os
explotadores
e
do111ado· famos_o é -o conselleiro-delega.sa.
da
-que,
como Ana como tantos
re.
s
)
da,
ignoránc!a.
Que
varia
de
do de Frigoríficos Industriale's
o
caso
~ que· a nena ficOlr
outros,
loita
'porque o home chesociedade
a
sociedade
segundo
o
de Galicia S.A. Javier (Xavier)
có
nome
e
quizais
de
grande
. gue un dia a,selo de verdade.
desenrolo
das,
suas
forzas
de
proRosón. Noutro lugar deste.·se- ·
Golpe~ moi duros que se redución. Segueremos sobre _o temanário explícanse as suas ac- - ·teña inoitos pecados que botar
sisten ben cando o abrazo solidáma. Lempra agora: o Estado fa-·
contra os .país. Pero alá eles.
tua~~óns nos . últimos tempos e
brica ignorancia. E faino por moi _ rio dso compañeiros non falta e os
_ Se ·topan petróleo nas Ierras,
quizais, á vista delas, teña per- ·
arroupa con amor.
diversos motivos. Para el.

·ao

_ca-
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.

1
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mao

e

· feito direito a receber o apela- · xa. teñen un caho de camiño
.andado . para. cheg~r a seren
tivo do mozo ese garrido do
que--. nunca nos acordamos do
f~osos.

JUSTO ·o E ·LA <:;: UEVA ALONSO

EVA FOREST

30-5- 1982

(... ) Queda a todas luces Clarexado que a P.o lítica interamerica-·
na somentes sirve como mecanismo para que América Latina secunde .aos Estados Unidos e sexan
os · país~s que int.egran o tratado
,(TIAR) quen se sometan á grande poté.ncia sen ter. en troques
nengun :Qpo de axuda q,ue non sexa máis que .a própria . inxeréncia
nos distintos países no senso de
. favqrecer o expansionismo ianqu.i..
Un ha das consecuéncias que ten
traído o traxlnado asunto das illas
MaMnas foi, entre outras, a criación de 'contradicións antre as burguesías latinoamericanas e os
EEUU, porque é indudábel que a
política · imperialista, tanto da decadente Gran Bretaña, expoñente
máximo do imperialismo colonial
como dos Estados Unidos, patriar:
ca .do imperialismo mundiaf, está
quedando descaradamente espido.
· Existe tamén outra contrad i·
ción que trae d'e cabeza a cáseque
todos os analistas do conflito no
Atlántico Sul, e esta consiste na
exaltacióñ patriótica e anticolonialista, ante a resisténcia .nas illas,
pola Xunta Militar que tanto sangue arxentino verteu e cuxa xestión política diríxelle a encher de
demócratas as cadeas e, aínda, a
facelos _desaparecer, ademais de levar ao país á bancarrota. Poré~ , a
cuestión fundamental reside na
consideración de que o imperia lismo é o principal nemigo e no,contexto desta contrad ición é tamén
evidente que o polémico povo arxentino estea aproveitando a ocasión para esixir liberdades, na medida en que a Xunta resolva o
confJito, abríndose deste xeito un
proceso de grandes movilizacións
populares dirixidas a conquerir
traeos importantes e acelerándose
o próprio proceso político da Ar·
xentina cara estes logros. (. .. ) ·
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De calquera xeito, todo este
asunto ievará á. opinión mundial a
reflexionar sabor do imper ialismo ,
o meirande nemigo da humanidade.
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.Átgo ,máis que llÍl cámbio de médicos

Corcubión en loita pola~ saiíde
-

J,

-

foércores d-ia · . Os problei:nas de Corcubión son como ~s daqúela ave mifolÓxica que surxia das suas cinzas de tempove de . menos de 2-.000 ha·despois de que durante a~g':l:ns
po e·revivia. Porque estar a -estas alturas, aínda; C1º da samdade, non é niáis que ulj.ha .níostra de que as
bitantes e con bastante's .maridías intentara o novo medico
autoridades sanitárias española~ pretenden facer un ·Ave Fénix cos trapicheos menciñeiros dalguns ~ ñeiros ), o · seguimento. das
··
_·
·
médicos (médica, mais ben) de Corcubión..· .
interino Rafael Antonio Casasambleas até · o -venres, xunto
tro Alvarez entrar á cumplir o
Tivo que .porse o povo coritra un médico iffiposto. O . alcalde. en folga de fame. Tiña que haber accoa folga de fa.me do alcalde e
cometido que lle marcaran na
cións de {orza diariamente para qu·e se de~an conta ria ~oruña que coa sa_úde non se xoga. _ - ·
o peche do Axuntamento. ·
Casa do Mar, celebrábase un
Ao .dia següipte ian os dous
pleno da Corporación Munici- médicos desta históriá cara A
pal no que trataban ~o probleCqruña a ~itar . ao qelegado
ma criado ao camb1arlles os
provinéial da Saúde, s1eñór Pi- dous médicos {cobraban o sa·mentél, cún, resultado· negatilário d un só) por un que non
vo. Porcontra, o direc-t or do
desexaban. O resultado foi o
Instituto Social da · Marina
mesmo que .na a~mblea: re-= (ISM)', do que depende a casa
xeitar ao novo galeno a pedir
do mar de Corcubión, confir- .
qu~ voltaran os dous que esmomios no seu posto daquela
taban: Xosé Manoel Amigo
vila. Porfin, ao dia ~guinte· a
Quintana e Fernando Martínez
folga de fame e as asambleas
López.
- remataron coa dec~ión do DéFoi no decurso desta asam.l~gado Ter!itorial de -Sanidablea cando o alcalde, Rafael
de e_ Consumo de ·confirmar
Mouzo Lago, anunciou que se
_ o que dixera o xe(e provincial
ia pór en folga de fame mendo ISM.
tras o problema do médico im-PREGUNTAS SEN RESPOSTA
posto non fose arranxado.
Quixéramos non facer unha
,e Todo este problem·a do mé:-.
crónica tráxica· porque o proa dico non pode _deixar 'de enblema é moi sério, pero daba
~~ marcru:sé no batifondo da de-"algo" ver como choraba a
reita caciquil de Corcubión,
1
xente (homes e mulleres) sabecampañas de vacunación antisultas en si mesmas (recetas,
cou8a varioú. b_astan~e. Dura!}te · que tenta recuperar, de caÍquedores do mal estado de saúde
ra xeito a influéncia no povo
rubeola e anti-pólio. Tamén-ba_ixas, certificados... ), a ' par- -, --os póµcos días en que o médi-.
do seu alcalde, que leva catro
que perdeu coa· chegada ·da
ticipación na- asistencia psico novo estivo _no povo., ~oubo
sobre a povoación infantil, someses de baixa do seu trabalio
bre a totalidade, fíxose . un
quiátrica cos titulados de Conasambleas e peches pennanennova Corporación democrátide mestre e non está precisaxo e a diSminución dos despra::.
tes.,"todo odia no A:Xuntamenexame de Saúde Escolar. Porca e curÍ_naCionalista aq frente . .
mente ben no -aspecto físico.
fin, con respeito aos nenos~
zamentos .á Coruña a visitar ao
to, coa preséncia d-o alcalde e_ O do monµmento de San MarA esta asamblea estaban inestábase facendo- un control
especialista.
sempre un mínimo de persoas
tín, o da carga do pasado ano,
vitados o Conselleiro de Sania cámbio de médico deste, as
gráfico do ctecimento dos neque non baixctba de trinta. Os
dade, Hernández Cochón, o·
Na sua programación ·e,sta-· · .. m0mentos_máis fortes quizais
contínuas badocadas de MoiDirector Provincial da Saúde,
no~o que respeita ás persoas han previstas· v~ias· charlas so- . foroit aqueles en que os vici- sés e Pepucho, por éitar alguns·
señor Domínguez, e o D~lega - maiores e máis en concreto ás
bre as -enfermedades dos ve-ños ·non deixaban entrar na
nomes, non son máis que epi~
do Territorial de Sanidade ~ e
- das, t"man
llos, /unha campaña de prev~n> _casa do ·m ar ao me~di"co. _
sódios desta guerra sen.. cuartel
prena
es t as un ~onConsumo, señor Pitnentel.
trol periódico do ·seu estado e
ción das diversa~ ·tipoloxías
-Os máis dramáticos-toron os.._ contra · unha Corporación que
Nengun deles asistiu, por máis
mesmo houbo un ctirsiño de
das gastroe·n terites e adquisida asamr 1 ea-final: Nela houbo
parece que traballa.
que se lles garantiu que a preclón dun aparato de electro~:fo· todo. Desde postilras de
planificáción familiar en xa:
· Con todo aínda habeda que
séncia da xente non ia resultar
cardiogi:amas que faria máis
non- deixar a Mouzo Lago que · contestar certas pregtmtas que
neiro <leste ano. Os enfermos
nada perigosa para eles.
sofrían (gozaban de) un coninnecesários os desprazamenseguira a folga de fa.me até as -. corr~n pola vila e que traen en
trol periódico da sua enfermetos á Coruña. En nengun mo-que· pedian sair á rua con todas
xaque_aos v1cmos.
UN BON TRABALLO
dade. Noutros aspectos, hai
mento estes dous profesio_nais
as . consecuéncias, xa - que a
iE certo. que ,o m~ic;o docResultaría estraño ver máis
que t;er en canta a revisión
da . saúde cobraron nada en
.Guárdia Civil estaba, segundo
tor :Rafael Antonio Castro Alde 250 persoas nunha asamsanitária dos locais públicos do
consultas privadas. dician, ·preparada para intervir
varez cobrou da doutora que
blea de viciños motivada por
município feíta en colaborae mesmo· Hes chegaron refor- ·tiña a · praza de Corcubión UN
un cámbio de médicos se non
ción coa farmac-éutica e o veUNHA LOITA POPU_LAR
zos, ao igual que·· o pasado ano.. . MILLON .DE PESETAS por
fose todo o que se. sabe do traterinário municipais, o fuñcio~
Resultado desta reunión foi a
facer ·,o cámbío con ela e ir esta
ballo de Martíne z e Amigo'.
namento real dos trehellos , Falar moitas veces ·de mo:vi- · -re·collida ,de fidmas para apqiar'
pará Boimorto?
Os dous médicos, con praza
das urxénoias ( osfaeno, sutu- · lizaCións significa falar ·de fei- · a petición de volta: dos- dous
¿E certo que este millón
de interino, dada a baixa eter,pensábao
desq"uitar o marido -·
ras, soros ... ), a separación cla tos illados en hora& determinamédicos (xuntáronse en pou-na que parece sofrir a doctora
burocrácia sanitária das con- das. ·No ca$o de Corcubión a. · cas horas catrocentas min · dela, médico na viciña localique é titular no povo e cuxa
dade - de Cée coa , xente que
desídia profesional causou a
Castro -..Alvarez enviara a sua
movilización do pasado ano
consulta privada desde Corcuq~e rematou cunha carga sel·bión ?. ,
vase por p·arte da Guárdia Civil
~ Quizais nunea n&s"tontesten·
e QU€ tantos feridos trouxo, os ~
- nada.' Mentras, na sa.nidade va-n
dous médicos dicimos,' -com- .
seguei; prev~le1:!endo . os,intére-'
parten o soldo dun só e non
ses · deses doutores que pof
fan medicina pri11~dá.
! i
desgrácia-son maioria que penComó base para entender, 1.
. san -que a sua carreira é para
pois, a qué ,ven a movilización
ser ricos en pouco tempo, que ,
actual, hai 'que anqlizar o tra· para· iso pasaron -cinco ou sete
ballo efectuado en' 14 meses.
anos estudando é non para
Nese tempo · abri~se a Casa do ·
.~· · at~nder . aos viéiños que pagan.·
Mar, funcionando ·todas as ·
- Agora, que saibamos, Castro
suas instalacións. Realizáronse
Alvare-z est.á etdvfoech~, ond_e
histórias. clínicas . dos ' viciños,
supoñemos pensa-rá que de ser
chegando neste momento a uri
certo o do millón de marras,
80 ?or>.cento, dos- asegurados.
terá 'que devolvelo. Porque a
~ .nivel de vacunación obriga.ver _como manda pacientes a
toria é do cen por ·cento na
rai9s:.X á vila de Cée ...
P.o~oación infantil. Neste ano,
fixéronse, , completamente, as
,
X.C.
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Suba.de précios, ama~e de barcOs

..

-

-·

...

· ~eventOu o ,~onflit,o na Rfa de Yigo
.

'

..

.

D

~

Se a~ final do _no~Q ".Informe~-sol>re o tráfico de pa~xeifos na ria d~· Vigo" do pasado QíÚr~ero 1S'8 falábamos de que se rumoreaban inmmentes subas no précio dos_billetes, eh nengün -caso ·quixemos ser
profetas.
. ,
~
.
. .
.,/
"
.
Asi, o dia 1 subfa os précios a empre8a que fai o servício Moáña-Vigo e ese mesmo d;a viña na: ;pren'~ .·local viguesa ·unlia notifia de .'i edacción na que o xerente ,de Cruceiros· Ria de"Vigo de~laraba, que ia ,
· amarrar o.s barocs .o· dia· dez, por rázóns P'lrticular.es, co que ficaria a liña -:Cangas-Vigo· sen 'servício.
Sesenta e cinco p~setas _para o billete de Moaña °( unA5 por cento de aum~nto) e, para ·o·dia dez, a bon
. seguro, 75-para p billet~ · de Caµgas (un.38 por-'cento con respeito-ao précJo acfüal, e un 66 p~r cento .
con respeito ao anterior de 45 pesetas) son os novos précio's que están facendo Feventar· unha nova ··
guerra no tráfico de ria:
·
·
·
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·Non· é a nosa intención serdo centrista.
mos repetitivo·s pero quizais o
O ,outro concellal que en· npme imposto ao Cons~lleiro
trou agora na frigorífica emDelegado de Frigsa en Lugo,
presa é F ernáiidez de Ares,
Xavier 'Rosón, coincidindo cotamén rosoniano.
as iniciais do seu nome en e~O mesmo dia 1, ,d ous grupos
de forza. nas sua;; negocia"cións . pretendian entrevistarse e.o
EMPREGADA DE QUEN?
empresar10 -señor :Freire. ÁJó.
pañol, lle vaia moi acértado: J
po.Iíticos· cori. preséncia no
coá Administración Central catoparón cunha policia -atónita
R:
Os intentos de Xavier Roaxuntamento de Moaña (EG e - ra a ·promulgación da.Prde.nán ..
que
rion
sabia
qué.fa
facer,
_por
' E · dicimos isto por . todo
són de manexar á plantilla ao
BNPG) .repartian, ~s seis da
za ·de ·Ria e á .,b aixá dos. .P~émáis ·que · trataba de impedir · aquilo dos c~s, nome~enseu antollo veñen sendo demañá ·enribá do. peirán moañés· cios.
-~- qq.e embaréase xente sen patos, trapicheos que JR ten (einunciados polas CCOO de Lúpanflet_os sobre a situación do
CANGAS
· gar o ,bille_te. .
· to nesta empresa que debía ser
go, que temen que detrás de·
transpÜ'rte de ria, instando a
En Cangas pesa a ameaza de
·: A esas -horas, xa estaba con:. . . modelo de todo o contrário todo non haxa outra cousa
non pagar a suba, pero si as
que unha regulación de em. 45 pesetas anteriores.
que é .
Leta sobre ·os 'viciños de elim,i- ~ cretada unha conversa entre
prego 'nunha empresa na que
nar o s~rvício apártir d() -·.dia ._emprésffirios; :_.alcaldes das viOs últimos movimentos de
Así~ continuou un dos dous
,, gru~os (o do Bloque) até · o
.dez. Thto .noñ er·á niáis .q ue -Unlas afe:c.t.adas .e . 'comandante
persoas asi nos dan 1l razón.
hai un número excesivo de
barco das oito e média da ,Ínacadrod e técnicos, froi to preha- m.arÍobra para qüe· os usuáde -:M;arina, que se_ia celebrar , Agora veñen de nomear para
cisamente
da política de pago
ñá, mentras que non interior
desfa
liña
asumiran
a
súba
,pólo.
·serán,
e
que
debia·
con_
altos
cargos
a
dous
concellais
rios
(75 pesetas ag<;ira"e pronto 80) . ~ tar coa pr.eséncia do Goberdo ·Axuntamento de Lugo, un
de favores .
. do& barcos prodticíans~· es~ePor riba, está o emprego, se. nas d.e 'toda caste entre ·osique
nadar Civil e do -Subsecretádeles . pola candidatura inde·polo medo a perder o meio de
gundo denunciou o sindinon pag~ban a suba e os 'que~ransporte_ que_os le_'.'~-ª ,V~go._ - "" rio .-da Marina Mercante, aíndapendente de Ramón González
cato citado por parte de JR
pero . tirando á UCD, sector
apoiában:
erripresário, que ' · ·:k hora de pechar ' esta e~i- · que estes dous nón foron a
dunha empregada durante
·
os houbo.
ción, aínda non había nada fi:
última hora. ·• ·
_ , Rosón. Hai que ter en conta
máis de média xornada para
A: reunióri, que come.~ou ás
que o próprio Ramón GonzáPolo $eráll celebro use, na · xo sobre · a situación nesta vila.,
que faga traballos na sua casa.
Quizais
para
.
cando
salla
·á
rua·
cinco
·do
'
serán
~e
rematou
ás
.
lez
seica
tivo
ameazas
de
.
per· praza , de abastos de Mo~ña, ·
En Frigsa hai diñeiro do Es·
xa
esteán
os-cangueses
na
mesdez
da
noite,
consegueu
para
a
der
_
o
seu
·posto
ep
Frígsa
se
·
unha asamblea de usuários da
tado
metido. E créditos a esgama
situat:ió,n
qµe
.os
a~
Moaña.
·.
:
liña
de
Moaña,
nuri
princípio,
'
nas
eleicións
repetidas
que
·
que 'saiu unha comisión que ia
llo.
O
que fai con eles o clan
despols
dun
long01
socatira,
houbo
na
víla
das
murallas
non
ser a encargada: de cordinár a Rosón
pi.rece non importar
.
'que rebaiX:ara o Qrécio 'n os bÍincluia na sua lista a xente do
loita contra a suba. Coas couMANIFESTACION
.
aos
respónsábeis
da política
lletes para os obreiros.que viasector Rosón, pará contrarressas asi, Ó,sábado cinco eran deMoita xente foi a que ficou
económica. Hacienda somos
xah ·de 6 a 8 da máná até as 55·
tar o peso de Otero Novás na
tidas unhas oitenta persoas .po-· enriha do peirán móañés o. diá
pesetas,
en
vez'
das65
e,
n
que
.
candidatura
oficial
do
partítodos.
la policia en Vigo, ao pouco de
8ete sen poder ir traballar. d u~
,..estaba. Conseguido isto, se._
desembarcar e cando ~ran sinatros, · irisolidariamente, . forop
guian a.s conversas cara evita~
ladas polo cobrador á Policia
· coller o .·barco á Cangas .
1
que
Freire 8.L.· eliminase os .
gue ia meténdoos 'n o coche cemarcharán en coche. Contado,
.
bárcos
das .médias -horas, tal e lular como se fose "unha reda- · ao pé de 200-300 persoas ma- .
·
como
·
ameazaba . . Por - outra
da na ' F'e rreria", diCÍanos '.\fn . nifestabruCB'~~ú descontento
·banda_
,
ás
conversas ·debian se- _,.
dos afectados.- Tras serlle todesde o peirán até a pi'~za de
·
guer
.aos
poucos
días en 'Ma. mada ' deélaración; . fonin <pos.;
abastos, onde embarcdí-lan ·en
drid, pero- xa· para tratar da
tos en liberdade·, aínda ·que a
autobuses q~e os levarían. á
a'probación · a.efiniti~a da . xa
maioria delés perderon média . ~ mesma porta da Comandáncia,
~ornada ·de .trabaHo na xeira.
Militar . de Marina, onde tras . tan manoseada e .esperaaa Or-,. ·
O día s~is, d'-o mingo, · tivo . manifestarse con.s.eguiron que · denanza· da Ri.a . que ·por des.í:
. dia ou ·por . int~reses po.líticos ·
unlia, comisión- ,de catro fose
lugai; unha asamblea -. na aceira
opostos· aos dos . usuários- nort
da préitza' de abastos, na que'/ n~·éebida polo eóm~ñdante da
participaron uns 150-200 · viMarina en Vigo . .Con el tratafoi aprob~da por máis que .vai
para dous anos que está elab·o: ~
ron os últimos acontecimentos
ciños, que · determinarori seguer, a non pagar a ·suba pae daquel lugar voltou sair a ~ ta da po.r tod(>,s os afectados..... .roe·
u
ra que o Axuntamento poimarcha de usuários cara a eitadera ter detrás- unha postura
ción marítima de Ria, onde
X. CURRAS
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:As ribeiras da _desídia
-

.

'

uOus novOs mOrtoS en Astan~
~

No noso núm~ro 173, do 21 ao 27 de xaneiro, unha reportaxe
do noso cott"esponsal na bisbarra ferrolana, advertia do perigoso
que é traballar en Astano ou mesmo na Bazan. Falaba, daquela,
de ditro mortos no prazo de pouco máis dun mes e agora hai que
engadir dous máis e as feridas de cinco homes, un deles .grave.
Barcos que transportan subst~ncias estrañas que entran en reparación sen que ninguén S?iba de qué vai, camións coas canizas
en deficiente estado, intoxicados pola combustión de pintura ...
Asi, nun contínuo pasar por riba das TQínimas normas de seguranza por parte da empresa do INI. ·. ·
...

Os dous mortos do dia 3 .,
non son máis que un episódio espectacular para que as
informacións oficiais poidan
agachar a realidadé insegura
cotiá dos asteleiros.
PETICION DE REVISION
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O accidente, segundo os
empregados e máis o comité
de empresa non foi algo casual. En efeito, o Comité de
Seguranza xa pedira que se
sustituíra o cable número
un da grua pórtico, que segundo eles foi o primeiro
en romper para que logo o
.fixeran os outros e o motor
de 500 toneladas que transportaba caíra a terra e matara aos obreiros · que matou.
Pero a sua petición non
paraba aí. Antes houbo vários req uerimentos á empresa para que a grua pórtico
fose revisada por especialistas do Bureau Veritas ou dafirma alemana especializada
"PHB" ou ben pola casa
construtora, pero toda en-teira, non por un cable ou
do us.
· A última vez foi hai un
mes e se os próprios obreiros desconfiaban da segu-ranza da pórtico ¿ónde andaban os técnicos e os xefes
de aste leiro?
A PELIC ULA DOS FEITOS

Máis ou menos sobre as
dez e cuarto da mañá, a.
grua causante do accidente ·

. elevaba 'uns trinta metros o ·
motor dun petroleiro qu~ ~e
está a ·facer en Astan o, e que
ten (tiña) un peso d unhas
500 toneladas, 480 exactamente. A grua, en condición
de bon funcionamento, pode erguer ~té 800 toneladas.
Nun determinado momento, e segundo explicamos nunha versión, ao partir un dos cables de aguante~
racharon os demais e o motor caiu rozando sobre un
dos bloques pre-preparados
para que os levara a mesma
grua á grada onde son montados. Este bloque lad~ou8e
e moveu outros, que alean-.
zaron a Armando Vázquez,
operário do equipo da grua,
que ·morreu no acto. O seu
amigo Xermán Rivera, que
estaba con el, morreu cando
ia ser intervido na residéncia ·
Arquitecto Marcide da Seguranza Social.
Para chegar onde os dous
traballadores que resultaron
mortos estaqan aprisionados, foi necesário cortar co
)soplete· parte do bloque de ·[
aceiro que os esmagaba. ·
O bruído que próduciu a
cafda ·do motor e as sucesivas dos bloques foi enorme
e foi escoitado en toda a
zona de Fene-Narón-As
Pias, o que f ixo que fosen
moitas as mulleres que esperaran nas portas, sobre
todo na principal das Pias,
que agardaran notícias dos
seus homes. -

.COMOEAGRUA

'

A grua portico foi feita
no anó 19,72 e e~pre.gada
por .vez primeira no petrole,.ro Arteaga, un dos máis
grandes f eitos· en aste le iros
dn Estado. Foi construída
pola empresa "La m·aquinista terrestre marítima''' ra- .
dicada en Barcelona .
. Ten un ancho de 145-metros e pode ..levantar SOO toneladas, por máis que aínda
teña unha marxe -superior
de seguridade, sempre e cando os s~us elementos estean
en condicións normais de
estado físico.
O ENTERRÓ E A 'MANIFESTACIQN

o ·accidente provocou, no .
mlsmo dia, o paro ~otal na
factoría, ªº igual que nos
dous dias seguintes. A em-:
presa non descongou eses
di as dos haberes.
/.
- ' Ao enterro apontáronse
as autoridades, pero' hai que
lembrar que non o fixeron
aos . mortos de decembro ~
nen novembro. A sua_postura foi de negocio de imaxe- ·
política _cos mortos alleos a
eles. ·
·

Matalobos

As seis-do serán do xoves,- eran enterrado~ -os dous traA foto, tomada ó xoves dia
solvers_e. Como' non o conseballadóres no -cemitério: po
tres de xuño, tres dias antes de '
guiron, lanzaron un coche-paCadaval en Narón: que fose ingresado na Residéntrulla a toda velocidade contra
Logo suc~éronse ·as mada Arquítecto Marcide da Se~les, ipdo detr-ás un cpche da
nifestacións (seis eu sete mil
_guranza Social. do Ferrar xa
empresa Endesa, a rresma que
· persoas ·chegaron a xti-ntarse·
non é ho~e posíhel.. Matalobos
non. admite no seu posto él Mana do xoves). As concentraestá. agora na sua ~asa de Na:t.
alobo~. Pouco despois -Qomecións diante da dirección do
rón, clespois de que a¿ cÜarreas
zaba a carga.
-asteleiro pedindo a dimisión
Nela, .e cando escapaba, e
e a líipogluc~mia, xunto ~oa
de técnicos directivos res- _ desidratación, o levaran ao · quizais a resuJtas dunha patada
ponsábeis ·aínda non deu re- 1
hospital, onde se ll~ apreciou
d un G.uárdia Civil, Xosé Gue.:.
sultado. "Hai que esperar o ·
unha -baixa . na cantidade de i- rreiro, traballador e delegado
resultado das investigacións .
potásio,
cousa que afectaria ao
da empresa ·Enfersa, -rodou
-para ·tomar
determinaCo
conseguinte
.risco
:
"
pol.o · chan, rompenclo unha
corazón,
cións". No momento, a ver
Lembremos
que
nos
últimos
rótula
dun dos seus xionllos.
como o amañan para que
dias
sofrira
tamén
alguns
desAgora
está internado- na resi~
nengun cargo sexa responvan~cementos. '
déncia
férrolana, -:.con seis me. sábel. Como sempre.
. Como contraste,._ as portadas
ses, como mínimo, de estancia
. · dedicadas a Bobby Sands (cu- . .e recuperación. · ·
·
xa causa 'non é allea totalmenTanto Guerreiro como Xosé
te á realidade galega polo pare- - G-arcía Pita, foron· detidos e
Aido) ou ao W~W:ifíe.i,t:.o, jtub_inªt
~r11sJé!_,dªgo~s ~: . . ªQ. --~-c_µart.e füi o.
preso en Itália, sol1 'o contra~
Aló _foron a interesarse por
pqnto nos xornai~ editados na ... _e~es tre~ . home.s; entre os que
Galiza onde Matalobos é só
se eneontraba o mémbro do
cousa ,.de ~catro liñas e fóra.
Secretariado ., Nacfonal
da
_O sábado dia 5 tiña lugar un
INTQ Xan · Carballo. Este _enepisódi_o nas Pontes que · ven - tr.ou preguntando por . eles rio
dar a dimensión -do problema.
seu idfom_a," ao 'q'ue f~-prenUn. grupo de traballadores cordidé» polos guárdias civíS que
"tabé!·· o -tráfico n&quela contaquerian·: obrigalo a falar espa:minada víla, xµsto nun paso de
ñol. De pronto, sentfo.se copeatóns; De contado, facia · llido pola cabeleira e intro dtiaparición ·a Guardia Civil, para·
cido nunha celda, á que· po uco
re_matar a protesta de solidaridespois chegou outro dos que
-.dade con Xosé Antón Matalocon _el ia. Ao pou~o, saíron tobos.
dos, instruíndo atestado, seQuince números e· algun _ gundo .as nosas notícias, 'conmembro da chamada brigaditra os dous primeiros e nada
lla, instaban aos presentes aldicon~ra os que faraµ visitalos.

e
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CENTRAL NUCLE'A R · ,·
·" ~-ma~a · d~ ·cad_a... me~. Neste "pont<¡>.
'DE TRILLO, GUADALAJARÁ. . _' quedou 'a cordado · que ai v!axes, fa~

/

-

.·' pá~riotas

._....,

que 'co tem_pó ian facer
·todo o que · fose preciso: "e non só
rianse na segunda sejnan:a .co obxec~
mo dixeron, senón que
demosCentro de traballo ou Ca.mpo~de
_ tó de q~~ os traball~ore~ poiderán
'
traron que eran solidários cos meus
~oncentración:
.
'
~ cobrar o gañado para vir cos cartos .
feito.s. A min ensináro_n.me que cGn
lsto rnesmó ~ .o que setr:átaba de
para as _9a~as ' e
deixi\llos
persoas dispostas a . .loitar seríamos
saber; poi s ben. O oia dezaofto ( 18) "
· quen ··p_ara cambiar ·a sociedade .. A
bancos de Cifuentes, que .é o pavo
do. mes de abrii, púxenme na carre- -~ mais pertó dos barracóns, que están
min, támén, me fi'xeron ver, que ·xa
te irá de cará a buscar traballo . raa --~, -a s~te quilómetros;' '...
'
' ' non só están dispostos 'a emigrar e a
España, e ó diávint_é do mesmo· mes ·
chorar, senón que están dispostos a
tsto é o' que ~~ ·tr.atou ·nos pontos
· topábame · na Central Nuclear de
.
loitar. Non nos entenden iNon! ·
socia is .
. Tríllo.
Pero godos sabemos que o que
, . Tratouse tam.én de dous pon~os
. Cheguei 'á li, "con outcos compafai falta na ' nosa Terra, ~ondirixen
· ,_- e.c onómicos, dQs e¡ue a empresa non
ñeiros, · e qued~ime · dunha peza;
tes que non se metan deba.ixo
· quixo saber nada, par -dicer ·que
alambrada·s toda .arredor, gar.cfas por .
punha mesa, que saian onde hai
cumplia (fon_moito o que trataba o
todos os sítios; aquilo pareceume _
obreiros, que estean traballando de-·
.
"'"
"
.
../
devand.it~ Estatuto dos Traballadomu_ndo aparte. 1so para em_pezar~s:
cote con eles. Que esteamos cada
·'res .
. logo chego.u unha Lai:ld Rover par.a .
un no seu P<?Sto, xa non valen retóO · prjmeiro era que no relevo da
- m~ternos pa~a 'dentro, xa qúe aH _
ricas de herois nen mártires. Xa sa·noite sedera o 25 por cen do roldo;
non se podiéJ entrar sen .que a!gun
bemos. todos en qué estado de desao que a ~mp_resa _contesta que xa
empregado e_,ben autorizado -non
composición se afopa o sist~ma cadaba unha grátificaci6n de -dez mil,
viña ao' pé da alambrada pára pedepitalista. Os tempos son chegados.
rés e~trar:. .
- · _.
pesetas, e que a de~contaría para ese
Os que daqui en diante non o quei25 por -cen, e non se. chegou a ese
Recoñecimenfo ~~cfü;o, filiación
ran entender, e que sigan o papel
-acordo. ·
'
po(' _outro e documentación, a'$i ·
opurtunista no seu ben. Adiante
· pasamos-' o. primeir'o dia. Ao dia sepois ...
Outro ponto era que a empresa
gu inte fu'mos tocfos parar á Empresa
Un saiJdo Nacionalista.
pagaria o soldo de cada mes, do dia
Construtora ·Porfirio F;ernández
un ao dia / cinco. Cousa que non
FiAMON BELLAS GON ZA LEZ
Poñferrada. ._Ot.it~o deses que andan
aproba por non ter os meios ao seu
da'r[edOr das multinácionais para-sealcance; máis ben é que tiña que esguir a explotar. máis
obreiro. o·
perar a que Entrecanales lle dera os
que a min me andaba na cachola
cartas "para despois poder pagar aos
A NORMATIVA
sai.u á luz do cfia, áos poucos dias de
seus obreiros·, un to_:tal de catrocenLin o ultimo número ·do periódi . ~mpe~ar a traballar: logo coñecimos
tos, que son qs_obieiros da empresa
co nacionalist~ e vin a chamada que
~ ao Sr, Garéiá e ·ao Sr. Jesus .(este úla conta dos traballadQres, tendo en
fan para novas subscricións.
timo empa~enta-do non sei por qué
conta o que renduan os millóns des.co Por:firió Fernándéz). O caso ~ é
Eu trate i mo ito de espa llar a re- ·
de o dia un ao dez de cada mes . .
que empezaron aos pou~s diasdes~
vista, pero é imposíbel porq ue ninAstra o dia vintecatro do mes de
· pedindo a xenge:- sen ·máis razonaguén quere lela, e unha das causas é
maio as cqusas foron así: Agora ve. m~nté:>s, que aqul se- m~nda para f6- que andan con distintas· ortografias,
. remos o q_ue pasou. . ra a quen nos dá a gaña.' Tal é que a
precisamente nunha publicación
Dous· c::ompa~eiros foron castigao Sr. 'Jesus, se ·de Sr. se pode t_ratar:
que debi31 chegar aos obreiros lisa e
dos para unhas obras que a empresa
a, tal ·causa, este · home coñecíase·
llana.mente.
.Porfirio Fernández ·ten na Robla,
mais be·n por "Tejero". · ·
·
.
F íxome grácia nunh~ reun ión o
un deles non quixo !r e foi para a
Tal foi,- -que o~ día vinteun de
outro dia, onde habia moita xente e
sua . casa, outros desp_edíronse eles,
Maio, d~spedij-on a-catro compañeiestudiada, e comentaron que as ree a min esperábame seguir ali por
rOs, d_ous deles· X?. éstiv_e ran na Cenvistas que se publican en galega sesaber o que pasa_ria cos demais comtral das Pontes, na .de Meirama e alguen todas unha normativa. E preci·
pa~eiros do Comité de empresa. _·
gunhas empresas multinacionais e
samente a revista que debía ser máis
Pouco
tiven que esperar: o dia vintamén n.a Central de Lemóniz, ·e sasinxela para que a leran labregos e
teoito do mesmo mes de maio,. o
bian como se había que organizar
obreiros é na que ven mergul la de
Sr. Jesus, parente ·d o Sr. Porfirio, e
- para fa.cerlle ver a estes señores que
maneiras portuguesas, que parecen
cando saia do traballo, acercouse e ,
non estábamos _polo que eles di_xe-castellano puro·.
díxome: veña para a . oficina que
r~n .. _Tal'foi, que ese mesmo día, aos
Parece que o que queren e bus,
teño que falar con vostede. Sacou
·que lle tocaba. entrar de noife: retracan
vostedes é que non se lea, se se
uns papeis e dixo: !Esta é a sua lisaron a entrad~ astr~ que a empresa
empeñan. Que empecen os de arriquidación!.
Ou
sai
vostede
da
emnon ·se, sentara a negociar cos trababa.
·presa polo seu pé ou chamo aos garlladores, tal .foi que eleximos un coque
o
deteñan.
Tal
causa
nunca
das
Por favor, algo de r~speto para
mité . de empresa · e ali m(vexo" !?U _
a escoitei de ninguén: F íxenlle sa osqueestamosnaba~.
entre eles.
- · · ber os meus direitos como traballaUn saúdo de
Chegamos. a negociar uns pontps
dor, e- nen por esas, o home contespara que os d,á noite foran · a trabaGONZALO FERNANDEZ
to u me que se trataba dunhas obras
llar, e- o .dia vintecatra prometérode alta seguridade do Estado Espa(Ourense)
nos que o Porfirio Fernández, dono
ñol e polo tanto non habia leis do
e Si. da emp.resa, -estari~ na devanditraballador. Asi o cheguei a comta xunta cos dÓ ·comité.
prender eu, porque .desde o dia
- Asi foi: Entre tira e afloxa, che"
\linteun de maio que empezamos co
ga,mos a alguns po_n to_s tales como
comité de, empresa, diron eri chegar
os .q ue expoño:
os militares e rodearon toda a obra
_coas metralletas dispostas para di.s1°;~ No~ máis despidos.
parar.
A isto non dín·que no p·eríodo de ·

me-

;

non

1

· Tan pron-k> cómo o .,;terceiro poder" -modificou o éx-ercicio tradi-·
-cional do mando~ comezouse a falar do "c.u arto poder" aplicandó á
prensa -unha influéncia só'bre~ as· institucións dos estados semellante. a ·
. e
das o~tras pezas e~tamentais: nolireza, ~tero e' burguesia. . .

Hoxe a información non· se reduce á prensa, exténdese a todos os
meios· de comunicación. Pero os escritos, · especialmen~ os periódicos, seguen a exercer unha presión real. .As organizacións obreiras
foron moi sensíbeis ·a esta real ida dé durante · oS-eprimeiros anos deste .. século. · lPor qué b . deixan tan desatendido actualmente? lAcaso
porque o ·proletai'ia'[fo ~ aútodefine como i•c1,1arfo'poder" el .11iesmo ,'
e. rex~ita/o valor ·d e pr~sión da inform;¡ció~? .P enso que ~ería u~ err~ - .
no seu .proc:eso de cámbio social.
'·
·
;,
·
·
- : · · Nos· séguemos na loita semanal ~a. información porque estamos se~
guros da imp~rtáncia deste sector e -parque. apalpamo_s cómo a nosa
·preséncia influe na vida do país. Moitos--leitores desexarian de nós unha información menos chea de denÜncias~ menos · pesimistas. "E ··
teñen razón. A realidadé, obríganos·:a dicer .dia tras dia oque ocultán·
outros meios de información, obrígan·os a alertar a to.d os ante os en- ·
ganos e a co~rupciÍ>o .onmipresente. Non 'ignor:a mos acontecimento~
. alegres na vida de Galiza, pero hai sufí.c ientes altavoces para_proclamalos, tamén hai. acontecimentos perigosos, corrupcións clevoradoras .
que ninguén saca á luz. E nós temos -~ue servir aos cidadáns eses
dados para que. tomemos todos as decisió.ns ~áis correciás. .Eis, v:g. ·
como tíñ~mos falado dos ocultos trapicheos das coperativas do· viño
do Ribeiro, e agora un' grupo valente de coóper.ativistas ~ capaz ~e
pedir as contas e rechazalas e tamén é capaz de esixir unha directiva
que busque camiños de proveito. Como no caso do R-ibeiro,-están os
outros ·que temos anunciado aqui, e os que seguimos a sacar á luz.
Todo ·para que os ·galegos tomen nas suas ·mans os ·seus direitos, as suas riquezas, o seu futuro ..
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proba e 'segú ndó di o ; Estatuto dos .
traballado!es seguirán no mesmo:_
.

' ·

Nacional: Xan Corbeira,· Marco Breixo, J;ernando Franco, Xesus To. rres, .Luís Muriel, A. Loureir9, P. Arrizado, X.A. Suárez, Furabó"los,
.Antón Tremoedo, Suso· Piñeiro, Emílio Romero~
Estado:· J·ordi Fortuny, Antón Fernández, Muga,rra, Pablo Viz, Ma- .
noel,Yeigá, Xosé Lodeiro.
·
'
·
Qomingo .Prieto., Carlos Durán, A.P .. Dasilva, X./ Marin, Xosé Lols,
Carlos R9dríguez Silvar,·Ernesto Noceda, A. Ruas, Begoña Moa.
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A información .é importante, é eficaz, por iso 'a queren manipulár
os oligarcas, os que ano tras ano ocultaron, corromperori, enganaron
ao noso país. Estámos a ~empo de recuperar o noso presente e criar
·un futuro mellor. Pero iso só é posi.bel qerrubando .falsas seguridades ..
A misión. nosa de descubrir a falsedade; ,é un ha misión dura, diffcil,
pero chea de esperanza. As falsas seguridades que fomentaron durante milénios bruxos, ditaduras, pretendidos "sábiosu, etc., caen polo
chan .ante os s~us froitos. de levar
país á em'igración inac-aliábel, a.
progresiva ,descapi_talización, á dependéncia, á subordinación áo ~ili
t arisino da OTAN e a contaminación nuclear. Con ~ses· non hai futuro e xa nen presente. Eran e son falsos "aseguradores~'!'... Pero fiai posibilidades de cámbio noútro sistema de poder, nóu~ro~ meios de tra- ,
bijllo, noutros.camiños e QO\.ltras so lució ns.
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A isto é aoque veño eu:

2º.- Quedan- axeitada_s as_ Elei- DEM OC RAC IA-OU ·0 1T ADURA
cións Sindicais de cara a facer valer
O dia vinteoito de Maio e ant(ls
o CC!mité de empcesa. ..
de
sair da empresa, fíxenlle saber
3°.-. Asisténda Médica. A em.aos
COf!1pañ-e.ir~s o que estabá a .papresa". comprométese a formar- un
sar
naquel campo de Concentracentro médico dentro dos barración. lQué diferéncia se podía no > ·
cóns para atender aos enf_~rmos, asimesmo, pór un <;oche ambu _láncia, , , tar dos camp.os de concentración 'do
"Franqui~mo" aoque estaba pasan- ·
·- máis -un hospitaliño para os enfer" ,
do
alí? Como ved~s nér:igunha.
mos;· támén se compromete a por . '
'
.,
duas cabinas dó teléfono.
·
Eu sei que ·os traballadores qui. .4°.- Todos os fins de mes, a em- , xeron facer un paro o ,funs trin:
taeun 'de . mato, pero ·11es faltou 'o
presa ten a abriga de pór ao servíapoio ·solidárió das d~mais emprécio dos traballadores autocares para .
o traslado· dos mesmos ás su as casas. -r sas, que en total 'eran oitQ.
:. \
1-sto enténdese que na primeira seA min dixér.onine os meus com- - ·
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A Com. ~ión Especiái que ··estiidou a. s~de para· ~ ca;íti.lid~de ~~tonÓniica ..aprobou unh~ ~l!IDen.da . situarse tatnén-no-seo dog., restransacio.nal con~nsuado por todos os grupos .que ~orman o esp~cfto parla:mentário. . .
. . >·:
-~éciivos partidos. _- .- ..
_
. pit~ el}tV,5~<1~í' :9.~~. ~~~orª,-J?.,~rá ~~; pl#J!º,·~~'.J -~~}ft,w~ii~~~(~j!l~,9º pm;~ ;§ei&.di"'s~lifü!~ e ,qq~;t~i:á qq~
~ o Sr. G¿nZález; Do,pes~1.non - ¿, ~. -~' ~~ - _ - .
~
~ÓDÍ3f COS VOtOS f;¡lfOrapeIS ªº.~ doµs terCIOS 03 C~~r,a~ :reza ~OJt?-Of:~gu~:. r ,! ,;.e;:'· ·s', . '. .i; ~ " :;- •;' e-· q
ieria hoxe ninguén no panora- '
· "Artigo P.r/r!Jeíro. ,pe,sígnpse. a Sat;1tiago de ~pmp_oft~lq_ fo_mo se - do -P-ac!ament0,~a " Xunta, 0:15.~cr .
fu a p~lítico . gaÍego sen o tema- · . ·
Pre~idente e as Con sel/arias". ·
"
· ··~
- ' " ' .. ." · . .
· ..: . .- f..~ •. " .;.,
:.~ "'
cápi_!al~:<láde. _O'Sr ; ·Vá~~~e~ ~:- _- ~O~ q~e -e.mpe~~ - semfo .unh~
"A rtigo Segundo. O Tribunal de >(ustícia. teiá a sua sé na cidaii,e da Cbruña".
. .
··')i-:~te_
nt~. ~e~;.Al~a!de . da yor~n~, _p"Osición para afirmarse política:- .·
Asi as cotlsas, parece que -o tema capita,lii:io quedará z·á hxade no pleno a celebrar ,proxi.mamente,
:por
ma1s que o negu~.
mente e ascender pastos, esta8e:
por máÍs que os ~poda~os co~"Qñesistas se~~m a fa~erpr~testas n~s rua~. e ·?u,tr?s algarab~ias.
·
: ~::
Por outra banda esta tamen. de actu~ll,dade o . traSj>aso de competencms, que non cheg~n, e que:se -.,,.· UCD é unha viva mostr·a do __ .<! convertir agor<J., ex:poJ.iada por
s~speita con bon critério,· nunca van chegai.
- :. ·
:que oéorre na meiÍande parte
políticos sen escrúpulos.- nunh~:
' dos partidos galegas, PSOE in- '._ trincheir-a que se-pare. á Ca.r uña
··ciuído: -son un reino de tarifas - do resto de _Galiz.a. _E~es prende~
onde cada Úen fai ¿ - úe ue~ · ron o lume., eles t1z~ono. Algm_1
'..:re, apoia
··. d 9 ~PO1a---su" a- '"fg_am
' íl9,1·'a' " .' ,·. •· dia~p.oida
·tfue>Se tenan· q ue arre..
, ,.,,.~
/1. polltica galega río seu_.- con- · pe~ti;r .. ~les · ~ementaron t~men_
. -xuntQ pouco ímpo_rt~, xa· que
o odio ·e n~n van recoller nada
. "para eles só . é un apéndíce de . - da sua colle1ta . .
· ·Madrid· e a forma de "pesar''-- : ·
:'r o.d a a campa-ñ~ montada, ~
a ~iveÍ d.e ,.direccf6ns dos párti, publicidade_, as mentiras, os es. d os...q1:le, t ampoucO: ven Galifablecementos cerrados, fixeron
za cbmo un .cónx-y.nto .
· ·que os coruñeses,. na tar.~e do
·dia 9 de xuño :--póde· ser dia hisA S::TRAN SFEREN CIA.S ·
- . "Faltáronlle razóns para n:e.- ·tórico ao que algúns :terán que
,, responder ' dentro dalgun tem_r garse e deixaroh · o tema sobre
a mesa", dicia o Gonselleiro . por.-, cáse enchese a praza de
Maria. Pita.
Ot~ro Díaz · reieríndose ~ás
<.

·Mánifestación
"corunesa"-
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.• transferéncias. · .PC administraN<;m
se.
pedia
ir a outro lado e
_
·ción
--Central
está
.
incumplindo
..5EiCA ESTE.S ANDAN ><A
habia que ir á " festa da capitaliA VJ,SAIAR A(L)MPAR$A Do
-os prazos que
mesma se
.
dade",
pero para alguns - non
A1'IT1Wi CD [>O AAfO ~oc UOJ : ''o fft..
fixou. Pero -o peor; e que moipara
os
políticos que saben ben
JEt11.t.8'Md·~ ou &/IIT'RE A~., VAL.6EM<>Ro"
tas tfansferéncias -das poucas'
o que di~- a · probJema enci9ue poden ser efeituadas e que
A ~o CHAMAN~
rrqus_e de- tan gnnde maneira
.
,
para e-ase npda se_rven---' nunca
l>ésl>O.&.AMENro OE:
que . Hes será difícil esquece_r o
v~n chégar. _ _
PéR.SoAJA.t.i l>AbE .'
que eles creen un aldraxe. Os
.berros encendidos __asi o ~emos
O Goberno ·de Madrid ten o
tran ..
-firme · p~opósito de .que a áutonomia galega sexa o t~p'Ón pa-.¿
Alí estaban as pancartas d o
ra as demais autonomias. -·
. PSOÉ, únicas de .partido xurito
AqµelP~ q·u e se encheton de . . cunha da. Falangé, alá escondi- .
repetir '. unha e mitra vez: vai . da. Alí estaban todolos señori· -ser como a ·basc:a e a catalana,· .tos e a xente ~nganad a. Cor uñ a
son , os mesmos que ag.o ra désaiu á rua~. saiu d e fest a, saiu be~
"Xuro polo m eu honor que
que estes debates, en directo
n únéian ~ actitude d-0 Gober- -rrar, pero as mentiras quedan na
trutura sem?llante á da Coruos galegas, galegas e coruñ esas,
no · re§ipeito a . Gali-za aútóno~
ou grabados, fos~n retrasmitiña} pero nengunha solicitou
mente;. veremos agora q-u en é o
atra11és da vio constitucional,
ma~ pqr máis que eles saben
dos polas emisoras da Coruña,
ser sé e e/as saberán p·o r qué''.
que lles explica, dentro dalgun
loitarán con tra isto e non o
ou recollidos en páxinas espeTodo claro .. Coruña é, nen _ ben que as ctiestións -das comtempo,- que estaban equivocaaceitaremos baix o nengun conroáis nen menos, como calque- · peténcias auton.ómicas. reáis e
ciais dos xornais do de Maria
dos cando mo.ntaron . tod a a al- ·
ceito ". Estas verbas fo ron pro'
Pita, que se aprestan a· facer ~ .ra outra capital e vanUe que-' · é Mad_rid q uerí as ten. .
garabia. ,
nunciadas - en español- por
d·ar todos os servícios que semestudos que vistos asi sós pare·· No fondo de todo ·latexa o
Francisco ·vázquez, collendo
ce~ que teñen visos de ser cer- ·
pr~ -tivo como tal, asi como '
problenfa
da ~oberania nacioa sua cárteira e abandonando
aquelos referentes á . xustída
tos, . pero que contrastados
nal o problema de autodetércaense por si.
nacional. - . ~
·
os debates da comisión espeLois · Diéguez, Anxel Guecial que estudaba o téma da
Pero · este . problema, como _ minación :· competén.cias donadas . pola .grácia dun Goberno .
capitalidade.
rreiro, Moure Mariño e até os
moi ben tamén ~spux0 o Sr. ·
que poida re.c:ortalas' candq _· ~
próprios compañeiros de parOs coruñeses tiñan perdido.
Vázquez ·"nó!J . e so un p;o~
Os grupos políticos chegaran a
tido de González Mariñas e
blema de dados, se!JÓn qu~ é · queira. e como queira ou ·c.o m·peténcias: emanadas d un povo
un acordo . Tampouco lograran
Francisco Vázquez; os. dous .
un problema poiÍ(ico" _porque
sóberano. .
.
impedir aprazar os debates até
Xerardos, González Martín e ~
a Corüña "vai . segu.er send0
despois do martes, dia para o
Estévez, .refutaron as suas teoun ha cidade grande.". ·
.
CONGRESO
que . estaba convocada unha
rias que tiñan como elementos
Pero eles ·n-011 veñen "pres~
. DE ESQUE~.DA GALEGA
manifestación. Fixeron un in- , de peso o que "hai que colo(ar
mir ., de gal!eguista, senón de ..
Esq uerda _Galega vai cele: .
tent.o desesperado, · emprega·a Administración Autonómica
coruñés':'. , E, está · cla~o ,' que a
brar o s~.u prirrieiro · congres_<:> ·
ron todós os meros. Intentaron
en edifícios modernos e non
cidade da Coruña non lle · senos
dias, 25 ~ 26 .e 27 de xuño en
boiCotear a comisión, intentaen edif/cios v~llos':. (Gon'.zález
taria maÍ qÚe ostentase a capi- : . -yig6.
.
.
ron, retrasa.la, paralizala.
Mariñas) · e os archirrepetidos
talidade de Galiza.
,Iglesias Corral, que logo ta .. . de q·ue Coruña- ten· unha gran
O mellor para o resto da nao seu lema~ vai ser ~ '~nha '
· men marcharia, Pablo Gonzáinfraestrutura da. ·que carece
·c;ión, o ·que máis ' poi~a favore- · · unión ·para o socialismo" e os
~ez Mariñas,. González Hoposo
Santiago, que é unha eidade de
cer a Qaliza, iso non· .'importa
actos_ terárl lugar no Coléxio
~ntentaron o · que sabian era
ftincionariado, ,que
moita ·· · xa que· para eles Ga-li~a non
Universitário contando · .coa
.1mposfbel, sobretodo non tenxerite se ia' ver perxudicada ao
participaci6n . de ili~itados co-"
· existe conio ünidade.
do razón.s para dar, -algun
ter que marchar para Santiago.
Pero a cuestión· da· própria- · mo o PQ dé Galiza, Euzkadiko ·
como Francisco . Vázquez nen ·
Pe.ro · el~s . mesmos se reba:coricepción · política de Galiza
~zJrnrra, Esquerra Republicana
· seq uera queria intentalo- sentian nos séus argumentos. Co- de Catalunya e Partit Socialis- '.
quédase tamén neste easo desdo. .literalmente apabullados . mo recoñeceu ·O Sr. Dopeso
figurada pola ·ambicjón de .po-· · ta do País Balear.
Polos. representantes ·dos · d'is- . ·"todas as cidades capitais de
der. O que intentan é situarse ·
Tamén están invitadas. dele-·
tintas grupo.s. Non ,estaria ·mal província teñen unha irífraéscara as . próxim1s eleici_óns e
gacións." de f4ra ºdo Estado~ ~~ N. 193./ DO 11AO25 DE XUÑO / 1982
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Ourense é a primeira das cida. de~ galega·s ·inmartaiS- ria literatura;
~non creo · sexa· posíbel supera-la;
bastaría lle · coas obras de Blanco.
Amor, · A Esmorga, Xente ao Lonxe, A catedral e o nena ... Todo ·
-Blanc:o Amor reproduce a · l:>ÚÜr
dunha cidade na que Q _amor, · o
rexoubeo e a melanconia tecen o
paso da vida e da marte.

·'-

O Corpus ·en Ourense
r

.

•

.

-

E das festas 'de Ouretise, o Cor- ·
pus. Se ides alá 'só veredes a som- ·
bra do pasado; dun pasado que
inda viu levantar a Ponte Nova,
moito antes da ponte do ferrocarril, da tolémia da "Torre", e da
desgrácia dos dous bispos que
sentaron cátedra na ·cidade das
Burgas, por. ter sido fieis á Cruza.da e_á capelania m ilitar do exérci_to -nemes usurpados polos suble-·
vados e vencedores na implacábel
guerr·a civil do 36.
.
-Ninguén pense que o Corpl,.fs
ourensán se perde · na néboa dos
tempos, A transposición· do culto
silandeiro 1.e Intimo dos templos ao · _
Sacramento da Eucaristía próprio. ..·
da· igrexa galega .· medieval ao . procesional e · barroco do Corpus é ·
moderno. En Santiago comezou
no s.X l.V para · extenderse logo ao
resto de Galiza, "pero só no s.XVI
cpnseguiu a · forma · fosteira que
mantivo até hoxe. ·
As duas cidades de máis apropriación deste novo culto proce~·

Lu-

sional foron ~ugo e Ourense ..
go desde 1669 · eontou · · cu n ha
ofrenda pará -o culto cátedralldo
de -todo o .R eino, ofrenda que
otorga o domingo seguinte ao xoves de Corpus e· na que rotan na
sua presentación os representantes
das capitais das sete provínciás do
'Antigo Reiño de Gal iza.
· Pero 'é O~rense queri he~emoni
zoy · a festividade do dia de Cor-·
pus. A procesión era nós ss. X V 1 a "

se

XIX o .símbol0-da xerarquia· urbana e á vez _da . exaltac'ión da vida
popular: t!as a ar.tlstica Custódia
do s.XVll, obra c;le Miguel de Mojados e _Marcelo Montanos, i&.,n
ere lo, autoridades, corpós mil itares: C<?frad ias grem ia is e baAdas.
As campanas· discutían cos fogi.Je~
tés' a traéa _poderosa e inacabábel
da longa -procesión. E os dias sucesivos nengunha ,vila da provincia

podían nE(n sequera de lonxe competir-coas festas de Ourénse, festas
que todos os ourensáns esperábamos -de pequenos desde que o folión vespertino rachába en cores o
ceo e o.s pés de _todos choutaban
, ao son da gaita.
•
Nada .igualou ao Corpus na cidade até o s,XX; só entón o pri.rrleir9 de maio competiu. Ao menos así o lembra Blanco Amor en
Xente ao Lonxe.

Logo da Guerra civil 1-936-193g ' .
os bispos ~_Blanco e Temiño p-~oi
bir.on a ~!esta popufar como parte
da festa relixiosa. Foi ·p roipido á~
ba~das de r música que .~~c9ran. na
procesió.n, tocar logo_ ña festa E.
;
1
'
o Corpus encolleuse; os ourensáns
prefer-iron as festas da Ponte, e
empezou a desfigurarse a tradición
xa secular dun povo que 'ia crian. d_o a sua cultura. D.igamos de paso
ql,Je sempr~ tiveron os bispos _que
criticar os "abusos" extralitúrxi 'cos que tentaban acaparar o longo rito da procesión, e isa incluso
con am_eazas de excomunión. ,Estab~n no seu direito e na sua abriga: un acto con pretendida referéncia trascendente debe ser exortizado. Pero a obra dos dous últimos bispos obedecia a otutros parámetros mentais: dominar a cultura e o povo para impoñer u nha
ética e 1.mha cultura doutros horizontes. E, por suposto, aqueles
bispos e estes fracasaron.
Se 01;1rense ten un Corpus como centro da sua história moderna, Pontevedra ·e várias vilas das
R ias Baixas gardan pisadas de notábel vigor, asi Redo·ndela coa sua
coca, Ponteareas coas alfombras
insupe(ábeis, Cangas, etc., etc. Primavera, poder eclesiástico,sdefensa católica, exaltación, eis os Corpus: un dos grandes xoves do ano
relixioso de Occidente, un dos
dias de pulo primaveral de Galiza.

..
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Qurénse esta en festas. Gál iza é
un país rico en festas e isto é sinal
de boa sa~de. As f~stas sempre foron, desde vello, un mo!."ento espE¡? cial de transgresión , de liberación·
de tensiónS acumuladas no traballo, de anulación. ou. postergación
da s normas sociais, dt¡i r.econciliacióri coa natur.eza e de explosión
das enerxias lúdicas das xentes
populares. · Despois moitas foron
·crist ianizac!as, réguladas, organiz~
das e abortadas de moitos dos seus
contidos orixina is. Algo disto pasou coas Festas do Corpus de . Ourense. As festas dos últimos anos
tiveron un carácter frie e distante
(tan distante que até se levaron
, fóra do recinto urbano ás .veces,
até as piscinas de O ira), careceron
de impacto .é de participación popular. Eran festas xeralmente pouco.
populares, moi pouco galegas e ademais mal organizadas tecnicamente
e sen especial aporte de imaxinación nen criatividade. Sucedeu asi
que as festas propriamehte ditas
pasaron a ser outras romo o San
Martiño, os Maios ou o Antroido,
que si gozaban de participación popular e de imax inación suficiente
sen que ninguén as organice, regule
nen dite bandos.

enoontradas sobre ª "música rock (e
'sobretodo. ·º fenómeno sociolóxico .
en forno . a · esta . música), nas que
non entraremos agora; de todos ·o s .
xeitos e sé. ben certas formas. e gru.pos de músiéa rock poidan conside·rarse manifestacións culiurais, pare- _
ce ~ue na programación hai unh·a
sobreabundáncia deSte trpo de mú. sica, ate-ndendo máis a critérios de
impacto popu.lar ou .de comérciáli~
dade que de calidade real. Xunto a
isfo, 1.m .Festival musical coa .participación' de Milladoi-ro, Fuxan os
, Ventas e o gr.upo Labanda, que
- constituiu .un auténtico éxito de '
público.; e algunhas attuacións .folclóricas · (grupo é:Je< danzas - Solpor
' CelanovaL ·asi _ -com~ ·un. festival de
· danza folcló~ica na Praza ·Maior, ao
parecer de 'grupos españoi's .(por qüé
non un festivat de danza e folélore
galega-portugués tamén?). No apartado da música c~lta ~ a actuación
da .Orquestr.a sin.fónica de Podebrary, de Checoslováql!i.a . .
Hai que 'sinalar cfue alguns destes
actos (Mondragón ou a ·Orquestra
de Checoslováquia! son :actos tje pago, pois os 13 millóns de presupos- to.- non dan para tanto. O que parece menos - xustificábel é a decisión : ..
de cobta_!' algunhas -verbenas, acto
puramente fest.ivo, · onde non acude
un público especiál¡zado. Non seria
mellor facer menos verbenas, pero

As festas patrona is deste ano
quixeran ser outra cousa, precisamente por isto que levamos dito. O
tempo dirá qué dan de si. Na programación ha i aspectos positivos e
negativos, que se confirmarán ou
non na sua realización práctica. En
princípio hai certa preséncia de actos cultu ra1s e manifestacións culturais gal egas. Así, está prevista a
participación de vários ·grupos de
teatro galegas e portugueses (ltaca,
Artello, Ant roido, Tespis, Caritel,
Teatro Ensaio Transmontano e
grupo de t ea_t ro ibérico de Lisboa),
con obras en galego ou portugués
(agás o -grupo do Fogar do Pensio nista, que representará unha ob~a
en españo l). F íxose o programa en
galego (con vários ert'os) e o cartel
anunciad or, excelente obra do pintor Virxí lio; pola contra, ' non se
galeguiza n os "saúdas': oficiais, nen
o pregón de festas nen outras cousas que irnos ver. Unha de cal, outra
de area.
Hai un de~exo de recuperar a rua
e as prazas da cidade como lugar de
festa cotián, e este é un rasgo positivo. O teatro galego, por exemplo,
representarase na Praza Maior. Tamén o cine será ao ár libre (praza
de San Martiño), cunha selección
de películas que 'combinan o ·seu
impacto popular coa s~a calidade ,
cinematográfica, ·ao tempo que es- ·
tán representados os máis diversos

to.d~.s ¡ gratis?

Quedan despois o apartaclo de.
deportes, inclu índÓ alguns deportes
pop.ulares - (cross, ciclismo, ... )-; e os
actos tradicionais, Batalla de Flores,
majorettes ... actos que nalgun caso
haberia que galeguizar e reconvertir
dalgun xeito (as verbenas) e noutros
casos · (majorettes pelas ruas) spn
. actividades · impróprias dunha Cor- · goración ~ que quixera dist-inguirse
de celebracións festivas pasadas•.
. Con ·motivo das festas, fallouse ta-·
1T1én '. o 111 Ptémio de · Poesía ·"Cidade de ~urense", ~st.e ~no aberto
.ª poetas galegas e portugueses, que
fo.i gañado polo poeta lugués Darío
Xotfán Cabana, se-ndo o segundo
prémio para L-uís -.Fernando A&iano Carlos (de Carvalhqs, Portuagal).
~ara rematar; sínatar que n~pr- ·
,.ganización das .festas- ce.laboraron
coa Comision de Festas os grupos ,
"Castro. Floxo;', · ~ Fiadeiró", "Rua
Viva" e Asociacións de País de Alu.
nos.
marx ihando o Axuntamento. a
,,
outra·s entidades culturais de somus1ca popular {qínda que faltan
brado prestíxio e experiéncia como
bandas de interés que se poideron .
a A.G.. Auriense, .o Cine-elube P.
. chamar tamén) ·e 04tros actos, en- ,
Feijóo ·oÚ o Clube Xuvenil O Guiei-·
tre os que dominan os espectáculos
de jazz (grupo Almendra) e sobre--"". ro~ En~in, unna-Clé-c~.1, outfa 'de area
- todo rock (Micky e os Tonys, Món - dragón, Lone Star) . Ha i opiriións M.V.

.

xéneros cinematográficos. Asi, poFord ou John Houston).
deremos ver películas como "KingKong"., '" Rio Grande", o tesouro
No _aspecto musical; contárase
de Sierra Madre", "En c0mpañ.ia de
, coa preséricia das Bandas Munici-.Max Under'1 e ·"R-obifheJ0sbosques'-· :'·.:-país de Lugo, .Pontevedra, Vigo,
(verdadeiras ol:Jra·s mestr_as de cláoiA Cor.uña e Ourense; recuperación
cos, como Michael Curt·i~, Johnimjx)rtante dun asi;>ecto . d!' nos~
I
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nos EE.UU., cerca· de 2 millóns e méd io na Gran Brétañ,a, 2 millóns en .ltália, Fráncia e a R F ~, cerca de 6 milLóns en Turquia
·*' ~e:te~i .¡-.mentras,·~ o ' 1 por cen ,da povoación ostenta, por si só, un
'::cuártq das riquezas "nacionai~" nos EE.UU. e a Gran Bretaña, e
~o J;7 _13or cenfai o pró.prio na RFA, por exemplo. Outro tanto
oéqrre co_--"be-nestar1 ' no terreo das liberdades políticas: nos
EE.IJU., s(>. o FBI' ci-iou un ficheiro de impresións dixitais e do·
ssiers de cerca éfe 200 millóns de norteamedcanos nos últimos
anos; o mesmo FBI acusou, entre 1980 e 1981, a máis de
500:000 persoas de "realizar accións subversivas", a "Sección
dos servícios de inspección" da policia de Baltimore mandou
"vixiar" a 125 organizácións sociaiS clasificadas éomo "subversivai¡_, e.xtremistas, a favo~ dos direitos do home, de esquerda,
pacifistas, diversas e cívicas" etc.; na Gran Bretaña, segundo 0
se_ m-~~ário ·londinense "New Statesman", existe un . sistema de
escoitas telefónicas e doutros meios para vixiar aos cidadáns
mentras. tanto un quinto da po_voación do pcil's {case 11 millón~
de persoas) teñen ficha policial; na RFA máis de 4.500 cidadáns non poden ser funcionários do Estado a consecuéncia do
vergoñento ·sistema das interdicións profesionais {é dicer, polas
su as ideas ou m ilitáncia políticas), c1¡Jrca de 3 millóns de persoas
son vítimas de persecución por motivos políticos, e cerca de
5 millóns teñen ficha policial. ..
O terreo do "benestar" (enténdase defensa e consolidación do
sistema capitalista) é unha das funcións máis importantes consignadas á OTAN. Asi o revela Haig cando fa~ da Al~anza Atlán, tica como "a gar·antia e continuidade de todo o sistema capita·
lista" :s Dean· Acheson (ex-secretário de Estado norteamer icano)
cando advertia que "toda actividade revolucionária en calquera
Estado do bloque será considerada como· perigo inmediato para
todo o sistema da OTAN e consecuentemente será castigada",
ou unha resolución. adoptada en tempos pala Alianza na que se
afirma:· "aumentou a ameaza causada pala actividade subversiva
- interna ... Por iso é indispensábel que a OTAN faga frente a esa
actividade, utilizando todos os meios eficaces concer:itrados".

A. RUAS

Aínda que destestábel, non deixa de ser realmente curiosa a·
manipulación que desde O - poder exercen C~r-'t:O,_S .gober~OS ·b-;;s"
seus povos CQ obxectivo de desvi.ar a atentiÓn d'este;, sobre
problemas que dun xeito fundamental se opoñen aos seus intereses reais. Aexemplos com·o o da Xunta militar~ rx~ntina· (~pesar
de que no seu caso tivera efectos relativamente contráriosf ou
do Goberno reaccionário e imperialista británico~ no ~nflitó
das Malvinas, pódes~ engadir perfectamente, ces matices ·e diferéncias que se queiran, o do Goberno españor no Cé!S-o ·da integra- .
ción na OTAN.
. · ··
· .

os

Neste senso, _é significativo o feito de que .sexá precisamente
na antevíspera do ingre90 do Estado na Alianza' Atlántica cando
se fai pública a senténcia condenatória dos- impíica'd os no inten,
to de ·golpe do 23-F, despois de 15 meses e 11 dias de que éste
se producir~. No .obscuro fondo da manob(a', PC?Sibelme.nte se .
. ato pe o interés de aplacar a transcendéncia que a integración na
OTAN representa para os povos do Estado, minimi~an .a _reper- .
cusión das inmediatas movilizacións anti-pelicistas, e, porque
non, de ligar a pretendida firmeza e estabilidade da "democrá- .
cia" ·española -que a propria ·senténcia, coas óbvias contradicións, parece concederlle- co ingreso no bloque militarista.
·
·;-.. A manipula'ción, ao _fin e ao cabo, resulta unha das a'rmas
preferidas da _propia Alianza Atlántica como se á de comprobar.
Non lle faltan razóns en realidade a aqueles sectóres que afirman que a OTAN é o maio~ enemigo da paz, da democrác-ia, da
liberdade e soberanía dos povos, Contrariamente ao que manteñen os seus defensores, entre a práctica que a caracteriza e os
princípios que di defender, média un abismo sen fin. E senón
vexamos ...
ENEMIGO DA PAZ

No preámbulo do Tratado de Washington, testo xurídico fundacional da OTAN. suscrito o 4 de abril de 1949, estabe-lécese
que "os Estados partes do Tratado, resaltos a xunguir os seus
' esforzos para ~ conservación da paz... "

ENEMIGO DA LIBERDADE E SOBERANIA DQS POYOS

Na práctica, os esforzos para a conservación da paz concrétanE curioso que sexa precisamente no início do texto do Tra·
se non en reducir o armamento senón en invertir, .d o 1949 a
tado de Washington -onde se recolla aqt1ilo de que "os Estados
1979, máis de 2,8 billóns de dólares en gastos militares, en _fa-:- . ENE.MIGd DA DEMOCRACIApartes, reafirmando a sua fe nos princípios da Carta da ONU, e
bricar gradualmente tipos de armas · máis mortíferas (armas
Tamén é _n 9 preámpulo do Tratado dé Washington onde 'os o seu desexo de viver en paz con todos os pavos e todos os goquímicas, · armas nucleares, armas neutrónicas, misís· intercon- páíses_ membros dá OTAN expresan a sua decisión 9e .usalvagar- ·bernos. u. Curioso, digo, polo que ten de irónico e, ao tempo,
tine11tais ... ), en ampliar a rede de bases militares polo mund~ dar a liberdade fundada nos prif}Cipios·da democrácia {.. .}". O - de cínico.{Exipto, Somália, Quénia, Omán ... ), ·en institucionalizar a posi- . simples feho .da participación do feixismo . portugués na OTAN ·
pos "desexos de viver en paz con todos os pavos" dan boa
bilidade de "atacar primeiro" e prepararse pa·ra ÍSQ; en·des-tihar· aesde O momentO da funda~iÓn -desta revela de_por si as 1imita- canta exemplos· como a guerra de Corea ou o desembarco norte0un maior presupostó para militarización que par.a o resto das ne- ció ns·. desta ''.¡1(eisJóti~':,)~ffü)J :] 3tossf,ó¡ ~~x~se~etário xeral da americano en Formosa (1950); a guerra colonial francesa en Ma·
·
cesidades sociais no' ~eu con~unto, etc...
OTAN~_ calificaba a Portugal como o ·paísque encarria "a própria
dagascar (1947), Indochina (194q·54) ou Arxélia (1954-62); a
1
No artigo 1°
mesmo 'Tratado maniféstase que ~s partes · eséncia "C!a nasa· Alianza (. .. )", opinión compartida polp actual guerra dos colonizadores británicos en C.hipre ( 1955-59), Malácomprométense a resolver por meios pacíficos ca/quera c_ohtro- se~etát:io xeral Joseph Luns {que, como se sabe, mjlitou no par- sia (1948-54), Irlanda e· Malvinas; a guerra cofonial dos portu·
vérsia internacional na que poideran verse jmplicadas.e-a abster- tido na2i ' horandés) quen · no 1968 declaraba: "síntome feliz gueses en Angola, Mozambique e Guinea-Bissau; as intervencións
se nas suas relación~ 'internacionais de recurrir· á_-ameaza ou ao de ter sido recibido polo sr. Oliveira Salazar, o home que desde belgas no Zaire, asistidas polos EE.UU. é outros pa(ses da OTAN
uso da forza ... "
·
, ha_i 40-anos preside -<?s.Qesígnios deste país con tanta sabedoria". -no 1960, 1962 e 1964, e por Fráncia en 1978;aguerradoscoPorén; a Gran Bretaña olvídase dos meios j:>ac(ficos e através
. Po.sterioi;.mente,. a~ ditaduras grega e turca, asi como a partici- . lonizadores holandeses en Indochina (1945-49); a agresión a
dun descomunal movimento de tropas e materia!, de guerra agre- pación -directa ou solapad<! dos estados membros da OTAN~ no Exipto, no 1956, por parte de Gran Bretaña e Fráncia, en con ni·
de militarmente a Arxen.tin~, árroupada poios. ·s~~s-~_liádos. Os. der~ocam~nto de -numero~os r~ximes progresistas ou ~ó demo- véncia con Israel; a intervención dos EE.UU. e a Gran Bretaña
EE.U.U., encentra de abster'se de ·recurrir á am'eaza o'u aó·,uso da ·:. crático's e a sua sy_stitución por. .é:litaduras ·sanguinárias en div:er- ~n,· Xordánia no 1958; o apoio da OTAN a Israel na sua agresión,
- forza, emprega, sq no período do 1946 ao 1975, máis dé 215 ve- sos _continentes e en especial en América Latina (Paraguai, Peru, no 1967, a Exipto, Síria, Xordánia e Líbano, así como nas suas
ces as súas forzas armadas, ameaza outras tantas a outros países Uruguay, Bolívia ... ), asi como o ·sell apoio ao racismo sudafrica- agresió11s aciuais a todo .o mundo árabe; o apoio á RSA nas suas
(en catre ocasións ameazou directamente á U 13_?S), ~1a·ntéxase; ho e ao sionismo israeli;·poñen de manifesto a hipocresia e false~ ., frecuentes agresións a Angola, Mozambique e pavo namíbio ... e
unha multitude de guerras, agresión.s e intervencións tamén coen 19 ocasións, a posibilldade de empregar. as armas.nucleares · dade·de certos preconce{tos ..defendidos pola Álianzá""-Atlántica.
ñecidas
{Vietnam, Laos; Kampuchea, Cuba, Costa Rica, Irán ... ).
·· etc. As manobras m'ilitares da OTAN en "pongas cand~ntes" do · No mesmo preámb_ulo do Tratado, pódese ler: uo~ Estados .
'un
total
de cerca de 15 m illóns de mortos (deica agora) canfor·
planeta (Caribe, Médio Ori_ente ... ) supoñen · a'simesmq unha partes, desexosos de favorecer o benestar na rex/ón do Atlántico
man a tes't emuña solemne dos desexos que teñen ·OS Estados
ameaza para determinados pa_íses :(.Cuba,. Nicarágua, LÍbia, Eio- Norde "(...)'~ ·
., ,
· ··
- ·
membros da OTAN de "viver ~n paz con todos os povos".
pia ... ) .
Na pr~ctica,
o "b~nestar"
traqúcese en 9 mil lóns -de parados
-.
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Se vostede é ~ubscrjtor, faga un lnáis
A NOSA TERRA é un periódico .imprescind1bel ·para
quen desexe coñecer ·o que
pasa cada sema~a en · Galiza.
Só t,mha persoa ben, informada pode ser libre, pode axudar á facer cidadáns libres.
Pero son moitos os que tratan de agachar a nosa realidade para manternos na ignodncia e criar en nós farsas\e- ...
guridades.
Levamos dous números petando nas portas dos nosos
amigos, vecinos, lectores, .._
subscritores. De todos os gue
teñen .conf ianz,a en nós como

J

nós a ternos , neles. Porque
precisamos da vqsa axuda para· asegurar a safda deste _periódico, para garanti'r o futuro
dunha información obxectiva
en Galiza.

máis. Sabemos de pérsoas que
preparan asambleas· na sua vi- ·
la, . parróquia, --_ bárrio etc.
Adiante con esta campaña
para que· todos os 'ga legos se.- ·
.xan donos d9 seu_ destino · e
Cada leitor deste periódi~ - poidan dar e receber informaco é un ~laborador; cada . ción veraz do que ·acontece
no 'país· e 'Ro .mundo. ·
'
subscr:iror aporta un traballo
-Insistimos, .' leitor; . amigo', .·
á -mellora do--país, cada.accionis~a é un -responsáhel máis subscritor; colabora, asiste ás
na .busca dunha sociedade me- asambleas informativas da tua
vila, ·ou da tua comarca; Neste
llor, máís rica e máis feliz.
n° anunciamos várias. Non
Estamos a receber. as res- faltes á cita. Axúdanos a orgapé>stas ás chamádas. 1nda esnizar outras nos · r.-estantes fuperarjlos e precisamos moitas_ ga.re~ da nosa pátr.iá. -

BOLETIN-DE

•

7,

Profesión
Povoación ............................. : ~ ....................................... ..
Província
Desexo subscreberme ao periódico galego semanal
A NOSA TERRA

\

SU~SCRICION

por u~ano

Nome · ~ ............................... ~ ........... ~ .............~ ................. ..
Enderezo

-

D -

por~seis

meses D

Envió o importe (cheque O . xiro postal O transferéil~ia D)
Précios-da subscrición:·Ant.ial: ~.'500 pesetas. Semestral: 1.250 / E·u ropa: 3~500 / Arxenfii
na: 3.700 / USA; Cclnadá:,4.000 / Latinoamérica e Africa: 4.~00
pesetas anuais:
__ ~ __ ~ _____ ~ _ ~ ______ = ,a __________ ~ __ • de_- ~ _____________ d~ 19 ~ __
Recortar OU· copiar este botetin e-envialo a Doutor Cadaval, 21,
oficina 11 de -Vigo:
·
·
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Non percuramos impo-.
sibeis. Sabemos que hai
'x ente. reticente ao periód~
co que tes entre é}S mans e
ti eres parte del.
Sabes · que sen a nosa

·voz, os trapicheos, os mu-

bos ao povo, . 'as· desfeitas
artísticas, as manobras caciquíS',· todo o que axuda a
·asoballar. máis aínda· á nosa ·
· térra, ia ficar no siléncio
. máis temíbel: o .da falta de
información.
Por iso falar:nos hoxe un- . ·

por ·un con· todos vós, cos .
subscritores. Nón é moito
pedir que désa-xentiña que
comparte~ convosco cada
se.mana os· descubrimentos

da realidade · galega, entre
algun ·~este..clube de ami-

gos que . é . A NOSA TERRA.
Se es subscritor, canse- .
gué outro máis. N~n- é a
lua, nen"é un problema al- xebraico· irres'olúbel. Mañá, '
cando esteas con ese .ami- go, . entrégalle o boletin

q i;ie apareee nesta mesma ·
páxina e que _o encha. Lo- · ·
go mánd~nolo . N·ecesitátnoste a ti e ·máis a el, a
todos os que- se sintan galegas. _
iGaliza ·necesita ·de todos tiós!.

·'

ASAMBLEAS .l·N FORMATIVAS

r \

CAN GAS.'- Xqves . dia . 17 ·as 8. .
do serán (confirma local Cé-·
sar).
. ·
~-~. ~.

•

• •

/

t

VIGO.- Martes dia 15 ás 8 do
serán na A.C. de Vigo. López
'de Neira,
. . 22, 1o -B.

.•
O -CARBAL UÑO:- Poñerse en

contacto ~oa A.C. Avantar
telf. 27 08 62.

(Pza·. ~ España 15)
CARBALLO.- Vernes dia 18
ás 8 do serán. Chafrrar ao teMOAÑA.- Ver~es dia . 1 ·ná
!~tono 70 13 96.' Evéndo Fe· Casa da Cultura ás 8 do serrero
..
rán.
,,
A CORUÑA.~ Martes dia 22, ás
MONFORTE.- Xoves dia 17 ás ·
8 do serán nos locais da A.C .
8 do ser~n, na A.C. Castelao
·o Facho.

e

·-

.

.¡

i)

. · Os lo~ais daquela -inspecciofiteatro, . non ~tiñan auga e eran .
nados son os seguintes:
de45 inm.
~ ·.
----: ' Discote,cas-Bai/es. - lguazú,
O Cine . Gran Teatro ten o ·
ClÍarlot, Pipers, Dickens e .o · seu cadro x~ral de ah.imada
Salón de Baile de Nad~la.
nun lugar ao que a xente pode .
Cines. - Kursal, Paz e Gran
chegar. fá.cilmente; nun correTeatro:
dor, incumplindo ·as ordenan- .
Outros; - Club Marux e Bozas. Non .dispuña, é referímolera-Pub. ·_
. nqs sempre ao momento da
Nas nosas mans obran os in~
-inspección, ae elementos de
formes · sinalados anterior.menprotección automática p_ara a·'
t~ e »con'. eles irnos dar unha
cabiña ·e o· escenário. Todos os
visión ·do que daqtiela ·eran, a
cadrós secundários"estaban fOnivel de seguridade e instala_ra do Regulamento Electrotéc:- ·
ciórts estes locais citados. ·
nico
de
Baixa Tension ·
(REBT) .. Descoñecíase o esta~
CI.NES '.
do de illamento das liñas, dada
O Cine ·Kursal tiña; naquel · a sua .antiguedade. · Non ' tiña
· momento, problemas enormes
alumado de emerxéncia. Só
·coa sua instalación .eléctrica:
hai alúmado· ·de sinalización
descoñécese o estado dos füa- · nas·portas de ·saída do pátio de
m~mtos, o cadro · se~imdário . butacas~ .As condicióris do sispara vestíbulo e servícios de
tema ele calefacción eran semebutacas, estaba· precisamente
llantes á~ do cine Kursal.
nos servícios. Non se axustaba
. . As portas de . enierxéncfas .
ao regulamento nen a disposiforon topadas pQ.lo Arquitecto
'ción dos cadros eléctricos, nen
muniCipa/ trgncadas· con barras -:1
-a sua calidade, nen
sistema
de- ferro e candados, -sen vidro
de apagado e encendido do· ·-ó.rieniador para q saída e sen .
alumado, nen
do alumado
sinalización. As es.cadas .entre ·
de emerxéneia, nen o .de sinalicis•diferentes--plantas do ci~.e ti- . NovoFreire; a diplomácia ~a ignoráncia como ·saída
ñan un ancho inferior ao le:XiSzación colocado nas portas de
saída do pátio de butacas.
lado e sen pasamáns . nos mu~
En canto aos radiadores da
ros. Asimesmo, por máis que 0
Divertirse en Lugo, ir de discotecas, de cines ou de clubes, poM'
calefacción, non cumplen. 0
regulamento proíbe as escadas · de · ignifugación da tapizaría
' de partenairé,
das _b útacas.
mandado· de estar cubertos e
·nas sás, 0 . cine Gran. '!leatro
·
Se
a
port!l
de
-emerxéncia
está
con
madeira,
perfecta,
pero detrá
Por.
·
último,
.
as
saídas
de
·
protexidos. A instal~ción . de
tíñaas no-entrechán e rio anfise
as
mangas
do
rego
antincéndios
non
están
conectada
em-erxén~ia
dan
uns
calexóns
depósito, tuberias e queimador
teatro. As _portas éarecian do
.
Así,
.a
Permanente
Municipal
do
Axuntamento
de
Lugo r
de
treE¡
metros
de
anchó"
cando
·parecían non cumplir a lexisla- . ancho regulamentário.
ción vixente . .
- do Parlamento) e ordenaba unha inspección ás sás de diversión
tiñ~ que ser -de sete .metros
As portas de emerxéncia .
As butacas, .os ~sen tos en
como mínimo.
_
tanto o Arquitecto Municipal co;mo o Perito-Capataz do Ser
non tiñan indica,dor de saída,.
;xeral, ·.rion cumplian as condiO resultado, .que vai ser exposto ao longo das seguinge
O térceiro dos cines examinen o vidrÓ superior de seguricións de ancho míni~o no re."Ilados · polos té~nicos. muni~i
o único que fixeron os responsábeis do goberno mu
dade de orientación. ·Tampouposoudairo e a distáncia entre
pais foi o cine Paz. ·Nel, como
Polo ~édio hai locais abertos sen licéhcia municipal, como as 4·
· co hai u~ acceso incÍependente · · elas era moi pequena; ·
, señor Novo Freire, que estaba proposta para sanción. Ou
nos anteriores, a instalacións
para os bombeiros. na fachad~.
·No que réspeita aos· proble-élos -cadros de enerxia e· alumadós usuarios, como o caso dos cines. Hai uns terceiros que f
·
algunha delas. En f in, divertir
Non hai, noutra orde de' coumas do lume, ·os materiais do
do, , non cumple a -Iei · nen
sas ·(non había n.a inspe.cción): escenário son altamente infla~
-certos aspectos do -alumadó de
as portas de 1,50 metros de
mábeis, non dispón de cortina
enierxéncia están . dentro dela. ·
ancho (tres tenen que,.ser) en.d~ auga nese lugar, faltaba un
A instalación .. da calefacción
tre o vestíbulo e o pátio de-bu- . - extintor nden.tro da .pabina, ~ as
está .mellor que nos outros dos
ta'cás. A ca~ina non. tiña, como . mangas de- incéndio · estabanlugares, pero tamén tiña as ·
mínimo, os tres metrqs de Ion- . n.un moi mal estádo e as bocas
suas deficiéncias.
.
xitude, non hatJia extínfores . erán. de 45 mm. en vez d~ 70.
A rua'·que dá acceso á porta
néla.
.
En . fin, as últimas f!las do anprincipal, ~ por médio metro ..
No aspecto daJoita contrafiteatro es~a:ban ·pegadas . á ca.non. c.u mplé o -preceiturado
incéndios, . nón ~había boca· de · bina,· cando tiñán· que estar a
pará ·que se poidera instalar
. rego de 70 mm. no vestíbulo . máis de dous metros dela. Non
nela o cine. As portas de emer:.
'xéncia · c.a recen de vid ro de
principal. As da ·sá non .tiffan
había unha red.e de auga . que
·orientación. As · escadas non
"manómetro e a sua boca er'a de . ·caira en forma de chúvia na
ros. O anfiteatro dispuña de · na inspección. Ben, na disco
ca esta, o peor de todo era
45
mm.
As
do
vestíbulo
do
an-'
cabina
e_
faltáballe
a
'
garantia
dispuñan
de
oasamáns.
nos
muescadas, cando está proibido .
'':-alumado de emerxéncia ·e
A entrada ao pátio de butacas
só tiña duas portas cando tiña · sinalización, chegando este
timo a non é"istir
porta
que ter tres e do vestíbulo pasaída
do
local.
Mesmo
os a
ra .o .anfiteatro só hai tinha
ratos dos corredores estab
port.a cando , tiña qué haber
en condicións deficientes.
duas. Non_ cumplen, neste
caso, tampouco as disposidóns
No que toca ao aforo ,
sobre o tamaño dos 'asentós
gundo a licén~ia', tiña que
nen o ancho eritre elas. Asi- . de 500 persoas, pero o ~e
mesmo,..o local-carece de ignicontando os asentos, foi
fugación nas tapizarías dos
·624 dos cales 91 eran na
asentos e as bocas de, rego son
trepiinta, agora péchada,, pe
. de 45 mm; en vez de 70, amais
que foi abert_a sen nengun
de . que as i;nangas están .nun
~aste de licéncia. O proble
moi nial estado. Por parte, nas - .é · ~aye xa que o Re~ul.amen
bocas de rego, faltan algurrhas
de espectáculos publicos
das preceitivas xuntas ele goque nengu~ local cun afo
ma.
.. maior ao de 500 .persoas P~
ter edificqdos sobre 5~ ,
esceário nengurt outro _edtfI
BAILES, DISCOTECAS
e enriba da: sá- hai vivenda
Podemos com·e zar este a·parmesmo á beira- unha drogar
tadó, • pola : discotecá lguazú, ·
.A porta· de entrad·a n~n,t
que xa ten ~orrexidos alguns
.
~ ·
exvnb
5los erros q-ue 'Se 'lle revisaron .. o ~- ancho minQno .

°

-º

ª'

Botar un .p

.

na

ª

u, naq
dos so

rtinas
zaria. 1

non haf?ia ·n_.engur}ha -~p~mtan- ,

aparatos ~ de ··emerxéncia n_a· ·sá
do o , arquitecto · munictpal
do pub (sótano) e un na escaque debjan proceder, d~sde Ó· da de saida (só -unha}. O alu-·
axuntamento, a poñela. ·o almado de emerxéncia na zoná
calde dixo que era .moito -me-- ºd e cafétaria b.oleira foi con-·
llar que
clube fiXera a . ins- · _ siderado in.s uficiente. Esta ·sá
talación deica unha r~a na que : · non está ·incluída no Regula- .
si a houber~. ·
mento · Q.e . -Espe.ctáculos, , ao·
. O contraponto ao D.icke~s . iglJ.al que o chibe Marux.
constitúeo o Salón de .Baile deNadela,' onde .non ·se cumplen
ACTUALIDADE PERIGOSA
.o s anchos de seguridade das
o ·Alcálde de Ltrgo, que ·reportas (da· ·cafetária-vestíhulo '
conecia non sáber naqúel moá sá de baile hai unha. de 73
mentó como ~ estaba. todo,- _en -· centímetrós, nori tiña aluma9~ . :
xeral, porque non podía ter
.. de emerxéncia as portas de .
' .todo na cábeza, gabábase Cle .
saída · de es·c ape, · tamén .érán·
. que posibeJmente todo .estive.:- ·
moi estreitas. Os d.ous extinto- ·
ra arranxado. A · realidade é -'
res · estaba·n éaducados, . . non
·que unha vez _comezado o ex_.
disptiña d(;} · hóc~s . de -rego e o
pedente,' ~9-dos os proprieta- .
informe do perito industrial
. rios comezaron a ínover <)s
deu. todo ' negativo no·_tocante
seus peóns na . percúra dunha
á parte eléctrica> sen nada b_eii
solución que non lles f.ose
Ieito. como no~tros c~sos. ·
custosa para elés oú mesmo en
que deixaran ir a causa, como .
·¿g OUTROS LOCAIS
se nada:
'
E
,
- .·
8- Unha ·das ~liamadas ~'barras
Asi, o&. cines segueii ·tal cual,-'.·
americanas", :o Marux, tamén
.quizais ~on · -algunha. pequena ·
foi viSitado pqlos técnicos mu·- _ modifÍcació.n, :pero da Órde de
nicipais. _No que toca ao alupeche a mí ou dos meses vista,segundo o local que .fosé, nada
_m ado, botaron en falta pontos·
de emerx~nc~· na part:e postese sabe.
',,
rior do local (o clásiGd reserva· Por riba~ h.ai discotecas, cota dos irtformes municipais, un xogo coa Morte de compañeira,.
como señor Novo Freire qui~
do)- e algu.ns_fállos roáis.e_ cermoa Valen.tino, que abriu Se!:\.
xo di cernos, senón porque non
os franceses.
.
tos pequenos fallos no aspecto
licéncia municipal de nengumuro· de ladrillo, é o de menos. Se só hai unha entrada e saída,
..tiña a ninguén como .clien~la
•xeral. · . · ' ' ·
.
:r;iha Gaste, só. cun permiso do
e tivo que pechar de marte .nada ~aída, non importa. O caso é o negócio inmediato.
Ten un aforo dunhas trinta
Gobernador_. Hai que saber
pasado dia trece de outubro (a poneos dias das eleicións
tural. Os matteriais eran -altapersoas, con duas portas de en_. - ·que o seu proprietário é Sabicaste- por orde do Gobernador Civ~. Ao cabo de mesé médio,_ .mente combu.s tíbeis e tanto de
trada de menos dun metro de
no Conde, home. ligado á
instalación eléctrica como de
Alumado Eléctrico, xiraban visita a vários estabelecimentos.
'a ncho. N~·n tén saída de emer- . UCD, .que ten bons problemas
antincéndios andaba moi m·al..
ste traballo foi para chorar. Cousa que, polo visto, foi
xéncia nen de sinalización de
co edifício. da _Cámara dé Cohabía que 'darlle un ·apro.:
cedista, posto que os resultados aínda non se "._iro~.
''saída". Carece d'e proces<rde
- mércio,. · que .e~~ueu · mo·i tas
Valentino e Exágono, da primeira das cales asegurou o alcalde, - bada a alguén en Lugo en ma_.. - ignifµgación de cortinas tapi:: · - protestas dos.v1cmos.
1
en hoxe abertos sen reforma algunha, xogando ,coa vida .
. téria dé.· · seguridade para a
. Pouco -· ou. '~ada · cambfou.
zaria -e entelado das ·· pa~edes. ·
clientelá, aínda que fora· raspasreformas na totalidade esixida e un cuarto grupo que fixo
Hai ún ·extintor -na barra, pero . Iguazú segue· tendo o mesmo
do, 'este era para 9 clube Dioébotar un pulso coa morte.
non na bodega o u· almacén de ·- aforo superior ás 5_00 per&oasckens. No . aspecto . eléctrico .
bebidas._ ·
. e segu~ no niesmo - lug~.· Os
non andaba mal de todo ({altaNo · q_ue toca aó Bowling~ines son -rateiras para a xenti- .
balle algun ponto de luz ,d e
Puó, ,sinalar ·que ca~ecia de
ña erf caso de. incéndio ou acemerxéncia e certas cousas. téc-·
porta de .emerxéncia' e i:Jue.'és-_. cid ente vário. .
nicas).
·
1
tab-a situado nun sóta-no .cuxo,
Valentino .e mesri10 a disco~
A rua da sua fachada ten un
acceso ao exterior era· por
. teca Exágono é~tán própostos .
ancho médio de dez metros,
unha escadá . d tin ancho de ·
para .sanción.- Pero aos amigos
xa que .é variábel. Era,. na data - 1,40 metros. Non terl' bocas
non. 8e .Hes pode calcar .forte,
da revisión:
único que tiña
de regó, nen ignifugada.-a moque para iso son amigos. Men- ··
certificado de ignifugación,
blruce: Fáltanlle . os indicadores
tras tanto, divertirse en Lugo,
con tres extintores, todos cad~ · ·"salda". Est~ boleira . te·:r:i . ir ao cine-, ás discotecas, é b_oducados. A boca de rego era
vários probl~mas coa instala--·
tarlle un I_>ulso á marte.
·
lisco n t~mpouco as de saída, aínalmacén acópia máis de 5."000
inútil, xa que na rua_ Anxel .- ción eléctric;a, con cond utores
o era que a diferéncia é moi pe_botellas de bebidas alcólicas,
Fole, no que está enclavado
.grap~aqos na parece, ~on catro
ena (case seguro é co usa dos
que dan un número ·altamente
rpinteiros ou asi, xa que faperigoso e, por riba, carece da ·
os de cinco centímetros,
rede de auga no teito.
nde máis). Iso si, os pasadoCharlot, local pequeno e de
s non estáQ á altura mínima
poco aforo, tiña o ·problema
~s. ,
n metro, nen teñen o -vidro
da poi;ta de emerxéncia, peientador. Tampouco teñen
q Úena, que se ·abría cara o Ílil- .
ceso in4e-pendente para os
terio:r. Isto xa o ten correxido.
mbeiros . na fachada a.fo da
Non · sabemos, agora ~ mesmo,
e o Arqúitecto· di que po- - aínda qué é o máis probábel,
an facelo polo . restaurante
se correxrron a non conexión .
e te~en enriba, q ~e é da · á rede. da traída ·de auga das
esma _empresa. Non presen-..
mangas·antincéndios, que eran u, naquel momento certi.fi- ,moi pequenas na boca . .
d~s sobre a ignif uga,~ión das
Tiña certos ·a~pedos ·do sis- ' _.
rtinas
. de · acceso ' nen. da t'a: tema :eléctrico que· non estaaria. Tampouco te:p sistema
ban córrectamente. No corresavisadores de lume dif e. ponc:lente ao sistema de emerciados~ : ,. rlQJ.pouco t~n bo- . xén~ia, tiña unhá luz ú.nica na
~de rego d~ 70. Por contra
pÓ,r ta· de emerxénCia ·q '1e n!?.ft
1
catro -de 45, que d"eron· m0i. · era legal.
: .
. '.
uco cauqal cando-foron pro··O
·Pipers
'está
P,oxe
pechado.
das. · '. - ·
Non · como ·. consecuéncia dás
actu~cións dq alcalde, tal . e

e

o

e

/

o

se

coa morte
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t' :r .
._ .·+C~n?.?_.;Ac_adea~9J11aps, tri11ta _e. tres i>o~sp~itan;>IJ, queQ~~-- i~ no
_~on . can:ur:io: todo 9 m~n~Q sabi.a qwe t)abia -moito.s má)s'e .
', --x~- ii~o. ~ohfra a 'porta ·"P.o)a' pbrt~_-:ge derhro '90' buriker'&ttip~- .
-~ ) ~ó_; ~e~~ ~bát(alles 'rfó~fondc,)'. s~~Óri a créncia, · si, a esperan:zi~c~s~
. ·q':'e pou~o ~ pouco _fosen abandonanpo a sua pbsici6n d'esm _
·: lizadós. Agora, ·ollan a dura reaUdade_. .Todo segue igual, ·emor:_
xan aínda con máis-fdrza· e o que é peor, púxoselles elil ba-~dp .,
-- - a inclusión dé _novos e:ectivos no redobrado e~fo~zo de pech:;: ·
.::....· caJe canto, a~ porta da llberdade.
·
_ - .
· .
-- · Pero tod.Q isto non é froito de agora. Débese á chamada t~a·n
sición democrática onde uns gobernos nos que estaban presentes
.- bq.~__ parte dos que ·antes estiveran loitando contra as liberdades
~ uhha oposición qüe en vez de empuxar a entrada destas '
. d.
d"
• , se
f ac1a 1a a 1a, mes a mes, cesión a cesión, pacto a pacto, máis
. CO.Jlterryplativa cos que puxaban por que nada cambiase. Non se
sabe a que tiñan medo, se era a que nun empuxe forte os de dent~o voltaran cerrar a regandixa polo que uns poucos pÓdian mira.r o que pasaba e até-, falar. E os de adentro abrian e cerraban a
porta ·-ªº seu ar:itollo como para qu? se confiasen e mostrarlles 0
seu poder, Todo o mundo sabia que un dia poderian cerrala de
verdade. Pero non o queiran crer e, o que é peor, non se sentian
con fo~za pa·ra dunha vez sacalos do seu parapeto. Así foron
relaxando a loita até que aos aoutros npn lles custou nada dar 0
emp.uxón final: _P ero tampouco isto os ani~ou á loita, seguindo
_con medo, e olla.ndo pola pequena regandixa que cada dia se cerriá is.
,¡'

·os

r_

"t:_'

<

A senténcia oolitlra golpistas ·do 23.:F -:agora por fin xa
- poder.enms mamarlles asi;____ viñ.e ron a oonfinqar os presentimeq,. · - tos duns e :as saspeitas doutros.
_·
.
'Ésta 5eli.té~cia somenle mantén para Jaime Milans e ~ntonio
Tejero. _
que f~ron 'eondenaijos a trinta ~mos e apartados do Exér-~
cito. eando a,senténcia sexa.füme. as· petiéións fistais.
,,
· Nos restantes casos as· peticións foron sensiblemente rebaix~
das .(dos _282 anos solicitados pofo fiseaJ para os 33 procesados
quedáron~ en 122) i>olo Tribunaf .MiJitar; que se fixo eco das
alegacións de ·~cf>bedienci_a .(jebida". ,
· · · ' , ~, _
Por outta banda. a ~nt~cia qu~ conden~ aTejero~ a 'Mil ans ~
ven acompañada por unha solicitude ·do Tribunal Militar ao Goberno par;ique este reduza as penas a vinte 'a nos, tendo 'en oonta
•=circunstáncias perso"áis". .,
Grácias-a esta seoténcia. oito ·tenientes, a Cr>~andante Cor-ti.na, o Capitán .Batista o -tamén Capitan Rór~1á~. e o Capitán de:
Navio,. Camilo Menéndez ·xa están na rua e inoorp'Orados ao
~ército.
·
"\
•
·
· -·
;
O. 'GObenlo.. anunciou 'a sua intención de recurrir diante do ..
Tribunal Suprenio~ AP non ·se pra'núncia, UCB mÓstr~~e "precr., cupacta••; PSOE e PC 0 seci profundo desacoroo",
partidqs
extraparlamentár.los·a 5ua -"dis~nformidade", e os nacionalistas
afirman que proceso ••to¡ un novo fraude".
-Xoguén a quiniel~ do golpismo. ~Se .f an pleno.teñen o p~émio
asegurado. Se non acé'r tan, fallando no momento ou -nas condicións. tam~uco perden. Atguns d<>s obxectjvos están ~n~gui7
O PROCESO YEU CONFIRMALO
dos e a vostedes non lles pasa nada. Todo() máis pag~rán aqueles
que.seltaron o 'boreto.
E chegou o proceso. Unha boa parte sabia que o proceso de
lsto- é unha l~itura simplista e cor¡nparativa -qúe non deixa . pouco ia valer cara as liberdades.
por iso de ser verdade__:_. que moita xente fai da senténcia aos ; Uris militares non podian xulgar a outros militares que se leGolpistasdo 23-F.· ·
·
.,
A Sen.t éncia esquece,_que os militares non-só'c:tebe.n .o bedecer a , vant~ban co_ntra do povo. Era un delito contra este, e seria aos ·
O xogo golpista parece asi quedar institucionalizado. A e~em- Constitución~ como _primeiro mandato, senón que_son os garanseus representantes na xustícia a quen lles corresporideria facer
plaridade que reclamaba o povo, par.a que nengun tuvese a ten- t{;!s dest_as 1eis. A mesnia ob~iéncia- aos supe~iores non-pode ser
o_xulgamerito.
'iación de voJtar dar outro golpe. non se olla por nengunha ·b an- cega como se di na · refer'idaJ ~nténcia, ten uns tíin-Ít~s: ~$- das
Este mesmo xulgamento contra unhas perspas acusadas de ir
da.
·
·
·
· ·
leis, que sabian -plen'a mente, de'libt;!r~da111ente alguns, qlfe .estácontra a Constitución era en si anticonstitucional. Atentaba
Para -moitos a senténcia foi outro golpe. o segu~o golpe. o
ban'transgredindo.
.
_
~--contra a própria orde estabelecida. Xustícia só· existe unha
verdadei~ golpe; cosdebidos respeitos.
'· - ~ada import~ o escudo prote,c tor dos golpistas: que o R-ei es- . _como só existe un poder: o emanado do pavo, e non dous pode:
Duas cabezas de turco., os que puxeron 0 nomé. na qu_jniela . ·taba 'por detrás do_golpe. Por máis- que· isto fose verdad·e non - ·res, como alguns queren facer -ver. Aceitar isto atenta xa centra
"-Miláns e Tejero- condenados a unhas penas que se poden .con- . cambiaría nada a senténcia; Tami)ouco o Rei ·é ninguén p_ara ír ; a deniocrácia que din defender.
siderar apropriadas; 'PO~ máis que esa petición de redución. a contra o pavo, 'o ' úniéo que xa ~, pa.rta dt.lnha concepción da.soPero por outra banda todo isto beneficiaba nunha parte a
vinte anos. empane un poOCQ a .exemplaridade, sobretodo con- ciedade_que· di~a · moitd de..ser a d~mocráti.Ca.. I; isto é o qu·e se
moitos dos que de verdade tiñan que sentirse fer idos. Para eles o
~ndo q~ eón d~us ~érci~¿· d~ ·~ñ~. dentro duns anos. v<;>ltárian : pu ido ~mpfobár a to_do o lon~o do proce5o. Todos .os .exime"!- per:igo está rios nacionalistas e todo o que se faga contra deles
a estar.na rua.
·
. , · . . · _,., · :· · ·,.· •, ' v AJ.;.;
· tes propostos eran verdad'e.iros ataques "á -soberania popular. As ' está ben-empregado. E o golpe foi dirixido principalmente con·• _,Arm~a. ~n dos _q~e se di que firmou esté boleto. por mái~ ¡ ,s uas prÓprias declara~~óns, nóutro estado, chegarian xa para contra dos nacionalistas. As senténcias, as leis emanadas posterior~
que xog~5e a m4· 1tipl~s encóntra~ can só ·seis a~os de_,prisión'.. dena_los. P~ro aqui, xa se Sé!bia, to~o era diferente, quedando evi- . mente asi o confirman, e poñen de manifesto os dous poderes,
o_ Comandante c0rtina. din que 0 seu brazo dereito, é abso.ltO,·"· denciado que:. a democrácia poida-que metese a cabeza no naso · , os dous mundos. Ollemos senón as senténcias a Suso Vaamonde
_-- asi como oito
dous ·"caJ)itáns. Aos outros.encausados estado,
aínda noti puidera entrar. Deixábana mirar, pero
aos
de H.B., as dúcias e dúcias de encadeamen:
sienas
-. seis a un ano, quedando moitos deles. no Exército non lle abr~~n · a porta. por- máis q~e dixeran que xa tiña chegatos, de sancións, de multas, etc.
·
·--todos aqueles que téñen penas inferior-es a tres atlas e u~ dia-.
do.
.
O problema é que moitos aínda segu'en a dicer que non ~e de.
.
'
•
I
.
. .,' Ao remate. os que est~ban_ calagos entalár;onlla contra a pOrbe puxar por conseguir que a liberdade entre de cheo e sen tapuOBEDIENclA DEBIDÁ
- ta, xa·qu~ habia'tempo que estaban gurranéto -e ontra dela, esconxos de portas nen forzas fácticas que se interpoñan, apartando
,.,, .
. . . ,. . ,
do médio a quen haxa' que ap~rtar, xa que só asi se conseguirá
d'i dos pol3 p~rte de adentro.
unha verdadeira entrada da liberdade, pero alguns con que eles ·
-- Non lmportá nada que os ·seus actos fósen proba.dos diante de
..
..
.
'/'
·poidan entrar, ou polo menos mirar o que hai dentro xa se contodo e;> estado polas cámaras
TV, poi.a s fütografias e pora rá- .
dio. ·Se non-fose asi, aínda dirian que non foi verdade. O intento , UNHA NOVA DESESPERANJ:A
forman.
· Oue sigan asi, ·é boa forma de facerlles o xogo, é o que eles de" de derru~r a orde estabelecida, o secuestro ao G~bernó e Parla- · ! . • Á!gYns -pensarc;>n, agora é. o mom~to dé sacar a ·esta xente
sexan.
Puxéroníle un cristal á porta da libe~dade e pensan que
men.táf ios, a des~bedi,éncia a outros superiores, os insultqs; a detrás" dª porta
pará
que
entre
dunha
·vez'
a
democ~ácia
aínda
'
, .
qu~ sexa burguesa.
·
·
g~oseria ... t~o queda perc;lon~cfo pota ~obediéncia".
están. dentro.
1
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Por Qnha televisión· popu~r

Dereita civilizada ou -gran, dereita:
'.~!: f - ~

-. oetidos.cargos públicos
.· 11:"'""

.

_;~w

.

'

\ .. ~.,,

.

-~de ~ Badalona

s.

UCD, a d~rei!ª. civiliz!'.1~~'.I?~roe. o_u_tra v~~· i:r~?~ ,?~a b~l!~s ,q_u~~~ __ ,. c~_n . Calvo. ~otefo. A'CEO~ é .a
-· el seria un 'm1mstro enerx1co. A CEOE ea Banca non saben que
Banca estan xogando duro,
. facer cuñs líderes polític"os ~n i~~apa~es cómo ~l~s mes~os. . ·
non ~ensan reducir os seus benefíéios nunha migalla, pagué
;,t
Rodríguez Sahagún pensa que a televisión est~ agoi:a claramente·
a fav~r de Alianza ~opular. Rosón bótalle a culpa ao
_ quen_p~gm;, e quen. pa~a. ulti. .
_ ._
·: · ·\ _
_
respon_sábel de RTVE, Robles Piquer~ por ser c~ñado do Fraga.
-- ma!llent: . e a~ clase · ?1~1&; ~ _ . ~ Poucas ve~es :Pódese dicer que un alcalde :e· catro concellais
Como se non o fose xa cando o nomearoi_:i.
·· clase. r:mmada · nos --fma1s :. ci~ ~,:·-forari detidos polas .FOP~·· Porén,, por moi estraño que isto. poi~
franqmsmo. .
.
- da semellar aos ouvidos da xente; remata de acontecer en BadaOs poderes económicos que- · _- -l~na·:- mentras o alcalde comunista, --Marius Dias, do -PSUC, e ca. ren que·os-demais· paguemos a : _ tró concellais, atopáhahse ·grabando un programa experimental
sua. crise, e par~ ·iso pod~~ian -· para a .emisora "Televisió· Badalona-<;anal 31 ", qu_e tiña qu~ duap01ar ·alternativas - pohticas · · i:ar- toda a semana pa8ada, mentras duraban as festas da vila, a
dereitisfas . no estjlo máis, clá~ ' Pólicia Nacional artumhaba a porta, e con maos xeitos levabaR
sico, mistura de vergallo e mer- -- a' cantos estabaÍi trab~ndq no programa, aínda que, éoa baracado libre. ·E o ~stilo Fraga ··
na.formada, alguns técnicos poideran escapar.
,
que haberia de ~rver de ·par··..
·
'
:che, agora, a _unha économia o asunto tiña .antecedentes
doente -e non polos amáños
dous dias ant~s: o Gobernador
'dos parados senón polo radicaCivil de Barcelona, Jorge Ferlismo dos empres·ários, de esa- . ~ández Diaz, uns di~s .antes,
xerado égoísmo no seu pró- - -mando u precintar '. a erµisora. prfo sistema.
. O certó é que dias despois a
Se cae a dereita civilizada, a .. policia foi· buscar a orden ao
que queria entrar en El~ropa - Xulgádo de Barcelóna voltanen caminóns de froita, é·dicer - do a Badalona, e.,cmi espectao centro, teremos- que ficar.- cularidade de película americatodos na casa porque a !Ua é . · ·na tomo u presos-ao- alcalde da
de Fraga. Se cae a dereifa da · .. cidade e catro ·concellais: o
tanqueta vrr"á a do tanque, .a , port~voz comunista ·e ·concellal
de cúltura. Jaume J Uveras; o
Egspaña españolísima, a_ dos
de participación _cidadán Ma- .
incapaces non -só de ·arranxar
a economia, senón de decatar- , ·noel Armentero _e de transpor-se de nada que - non sexa dq -- t.e Luisa_Longe, ·e o -de Réxime
seu próprio petó. ·;
,_ IfüeriOt jo·an Felipe.,. Ruiz.; A- '·
Cálvo Sotelo sabe que os
_pólicia , rompeu as portas de
votos das coalicións son menos ·entrada arrestando a cantos
que os dsi suma dos _partidos e e po!do. o &lcalde foi tratado de
calde
praza. As Suas provocacións indignaron aos présenparados. Fraga non _ o sabe, . maos _modos. porque negaba
·Fraga a desgrácia d~ CEOE e_- que: a orde tivéra validez,' ·ao - ' tes · que ,comezaron a -mallatos da Banca, pois estas non · po- , _"estar . datada" . en .Barcelona
pero -:. OS gardas- urbans .presen"
den substituir a inoperáncia
no-n en Badalona. Pero a Forza · tes. per1llitiroh que_e~iap~se~,
• b tai·d d
ta- -·
--, ..
¡,_, ·• - .- -·'''> :,_ - ~,_ ·- ... · 'aí~ que.:< fema1f 'a un.: home
d Ucn
..m'1én, in~~~~~~t~~~~~~_Jr~~~~~:;· · ::: .?·_ ;·~:~:~~~:..non a~d1vo e~~- m~a- : ~ ,no P~~~c~z~. _cun~~ ~áy~~a:~c~~
Fraga non gaña
---Ab... se
. producir
· - . éstes·
.
non t1veran ·bastante, re1Porque
.
· '· as
fe1tos
,, -- mo
~, .. -- .;}•''' -·1"=-"~?r;·: ·~ ..,:,:-....;,.·.:. ,,.
mc1qfon as provoc_ac1ons. Esta
ele icións ·son os -out-ros q-ue se-· '~ ···,-. c:·-:i
- .
,.
- o · otts1stor10 const1tmuse en
' ·
f · d'f
/·
absteñen E ·leva os-votos das
Pl ,· .
·b .d.· . . , d 1
vez a cousa 01 I erenge e es.
.
.
enano so a rreec10n o a ,.
. ·
·~
d
-. li
campañas feítas con moitos
'· . -d ·
.d t -J.
Bl · h ·
tiv.eron a piques e seren n-.
1
·
•
• •
•
.• ca1· e acc1 en a1 oan ·
anc e
h d ~d
dcartos, ben fe1tas 1so s1, os vo- .
d' · 1 _ t ~
f1 d
~ c :a os , se e ~ovo os . .g.ar as
iso
veu
a
e
as
a
urbans
non
o
evitaran
.
non
se
tos do pasado,ps -d os parvos,~
nóite cando forori liberados os
·
,
- . · .
1
os dos que qu~ren chegar ~rncompañeiros. Ao voltar, esfes
Tod~, este asunto, ~dq_ a
.ocupac1on .Polas FOP da vil.a ,
ha esmagando nos de embaixo. · fixéron uns breves discursos
afir-marse na validez de UCD
Calvo Sotelo, que · pensa
Poucos par.a. gob~rnar. ~n Esta- . . ªnte as 300 persoas que se atode Ri_pollet {~ 15 quilómetros
como proxect~ próprio. Fraga,
fundir · á UCD con toda seriedo, por m~1to q:ie d1g~ _neste
paban na praza"da vila, ·onde
~e ~arcelona),. o pasado 20 de
pola sua .banda, insiste ~o el~
dade, di que o modelo de cenmomento o ambiente e a pro~ -está· 0 Axuntamento, e pedi- · 1 ma10 con motivo da folga x~_
sempre, "que Andalucia con-.
tro segue sendo válido, pero
paganda.
ron a dimisión do Goberpador - - ~~1 -.dun~a ~e:npres~ radicada na
firma o absoluto fracas~ dos
Civil .de Barcelona por· abuso ; \ vila, . amósando .o cQmpo~t~Fraga serve, todo o máis;
nacionalismos".
para marido da UCD. Alianza
de autoridade.
mento . do Gobernador Civil
Pero o país non é o mesti-io'
Popular aportaria ao Go~erno
·
·
como un· dos máis duros que
de hai un arfo ou dous. Os po- - o leite en pó; a maxifalda e ó
: - Aderp_ais dest~s graves inci. ten pasado por Barcefona;,gue - :
deres que criaron á UCD, lanhai· ·algun ·. tem· po t1'vo un forte
seiscentos, to-d o uri descub n-.
·dentes," é de déstacar o protal
zando a Suárez como . líder e
·
gonizado por u_n grupo de u·
vínculo co Alianza Popular . . _
'tras, que apare'ceron -cando a
~ . . """
facéndoo dimitir máis tarde, · m·e nto para arran~_ar a ·ct-ISe; . non o teñen. hoxe mo'i clarq_., _
, Mf\t-JÓLO VEIGA.
_xent,~ _.;~tab~ -~\P~'Ul~º ¡_Jl~lJ-~.
. ANTO~ ~fiN AND~~
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Tres r
·- .
Tres reunións de alto nivel en tres pontos cjíferentes fOron esta 8eriianá «?foco_in- .'.. -~
vri mundial, xa que calquera delas, polos seus patticipantes e polos temas·a tratar-podían' ter influído
fortemei:ite na marcha dos acontecimentos mundiaiS. Porén, as Huas que xa iepiatarón, ·viñeron deixar
as cousa·s tal cal, iso si, acompañadas de declaracións de boa vcmtade-:e xer~lidades benintencionacias
qúe a nada compdóQ1eten
eido dos feitos .i nmediatos: l)a cume da O'{ AN noñ cabe esperar.__móito
máis. _,
·

m
fa
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En YersaUes, os sete "grandes" despedíronse· cun ¿omunicado oficial que po]).tlc~ente 'no"n oferece .
nengunha. solpresa; pleno apoio a Inglaterra na guerra das Malvinas, e compromi$o de segtier- m-anter -~
os princípios da democrácia e a cultura occidentais.
·
·
·
·
-

a

9efen~ ·da- so.~erania nacio~<ll,
e apoio ~ certos movimentos ·
. loitas . d~ liberación nacional,
· ao tempo· qu~ incomprensibelmente se. lles pide a eses mesmos imperialistas 1(léase USA)
· unha maior axuda as economias máis subdesei;irol¡das.
A CUM.E DOS PROBES _
-· O movimento :que criara e
- ·pulara 'rito como unha alterSe entre os "grande¿" · hai
nativa á política -de bloques
contradicións, . entre os· 44 pa- - que levaba ca:miño de dividir
íses que constituen o grupó . o mundo en duas zonas de indos autÓdenorilinados . '~non
fluéncia, vense con'v ertir en ~aaliñados" as diferé.ncias son
da xuntanza, sobretodo desde
case abismais. Hai' diferéncias
á morte do seu fundador, nun ·
eco~ómic.asOenornies e_ntr_e pa- " eido de . di~cµs~ón entre rexi.,
íses· en estado de subdesenrolo
' mes ~.· máis pro-soviéticos ou
total e outros de gran · ah.un-· · · .máis pr9-ianquis,- xa que os redáncia de ma.térias prhn.as", e
almente neutrais _e non aliñacun -degrau de desenvolvimendos son cada vez menos.: E o
to moi superior. E politica- · · que conleva esta situación é. ,,
.mente, a denominación de non ,· .unha paralela des(!onfianza ca' aliñados sempre ti'vo· algo de
ra viabilidade real deste blodemagÓ'xico, pert> hoxe en qia
'que co·mo defenspr dos inter~ven resultar claramente valeira , ses duns países-que en moitos
de senso: do que cía idea o fei~, ·-casos .están -no subdesenrolo, e
to_ de que a actual sé e pre~i~
que pretenden buscar unha sadéncia estea en Cuba, aliada _da
ída. á sua situación que non seUnión Soviética. ·
xa . de dependéncia dunha qu-·
Desta vez, como sempre, a ; doutra . potéI).cia, unha saída
xuntanza dos -44 estiv9 cheá . hasea9a no neutralismo e nun.
de discu~ióil e dificulc~ades, pe- - noii: aluiíamento· real, que de·
· · núncie · a intervención de cal~ ro non 'polas .razóns espetadas. .
d
.
t,. .
' Presisamente un dos temas q ne - querat , ~s super~o endc1as n<;>s
puideron te:r: sido m"áis debáti- . asun os mternos l'..le <;a ,a memdos zanxouse cáseque con unabro e o _progresivo reparto do
mundo entre élas. ·
nimidade nun apoió masivo á
, Afx~ntina .na guer:ra das MalPerq isto. quega· cada' dia
ma"1"s · 10·nx· e de ser real · O que
'º vinas. Porque dQ. pro rito, e ·po
_r
·
· ·
·· · ·
poderlºa const1ªtui... un· bloque
razóns políticas ·moi claras, a
·
· ....
de paz vense "convertir nunha
aínda que.· ideoloxicainente ·
· · mera ~ prox~cción dos me~mos non ó. sexan .tantd,. Arxentina · poderes que · teoric~~nte ·
vense de convertir nun .. país,
combate. Os países da onda de
non só "non · aliñado'~ (o que
só puid·o ser_a que foi: unha
dentro da· amplitude actual .· .:M;Óscu e os da de Washington
d. ecláración ·de grandes pri.ncf- ·
_, 101"tan ca.d a ..ano ne.s tas· xu· ntan,,
deste . t~rmo pod~n:ia . ser com- -'
. .
.- '
pios con _acordos tan xerais· prensíDel) senón do-grupo qué · zas n?,. c~~e, p~r ~rrnmar a ~ecomo
-a.m
.· b.íguos que ·se _pod·e n
· máis· na onda : soviética
·
,.e'·. · ·soluc1on
está
. final
· " . cara
. . as·suas
· , ;pro
. - resumir en dous pontos: pola
máis radicalizado nas suas -po-· . pos~~s. Aqm 1;111Porta. ma1s ~ ,
banda americana, Reagn com- - :siciórís contra os ianquis. Asi, . poht1ca que a ideolo~I~, e as1,
pr.ometeuse a intervir no mer-. por azares da política, _únha . _ ca?.ª ~~t;.~,,S _conelus1pn~ son .
~ado ' de cái,llb~os·, si> se fo~ ne- das ditaduras máis sanguiñen- maIS valerras- de senso,_ .cpmc~sário ( ¿cándo considerará a · t as ·d e S ud amen
,. .ca,_ o re'x'i·me
para
, - prometedoras
·-- ·
,.
: , os.· firma.n. ~' ··
administración Reagan que
."é
d.
v·d
·
.
y·
l
Galt'
"".
d
tes,
e
ate
~rm1ten solp~esas
·
os 1 e1a, · 10 a,
· 1eLI, os
.. .
. · . ."' · . . . ·. "
- ·necesário?); nada referente aos
milleirús 'de mortos de8aparecomo a~ deste~,ano.,-q·Ue .cony1r-1..
tipos de ~interés. O outro ·gran . .
_ d
'
. .
te de p>;onto a ,.Arxentma, ou .
1.::l
._
~.
di
. ,.
c1dc;>s e t~rtura os, torna a-ser
,_. b
,.,
J t. M·lit'ar .
u oque na
scus1op, o euroacollido como .irmán polos que , m,aIS en a .sl!a un. a . 1. . _, "
peo, comprometeuse dun xei·antes denunciaban sua Junta
nun exe~pl~ de antimper1~li~- '
to igual de ambíguo a restrinMilitar éomo un ·perigo para a , mo. e de .I01ta .pola ~ob~r~!11~-xir os seus intercámbios coa: · humanidadé. _
nac10nal, papel qu~ G~l~1er_1 .
URSS, impoñendo máis "piu·
aceita .gostosamente con vu~tas.
1
déncia" ·tantd !lº tipo "de ma-_
E desté mm:' de confµsións,
a acadar todos
~poios pos(·
térias · a exportar, , como nos · non poden senón suritir confubeis no.seú enfrenta!riento ··con
créditos á exportación.
sións aínda máis grandes: resoInglaterra. Ver para crer.
E p~u suposto, -e como é ha- · lucións ambíguas e repetitivas
bitual iiestes encontros, séde co1?-dena do imperia~smo,
Pero as cuestións importantes na .cume eran as económicas, e aqui si que IlOil babia
acordo ·entre_ os :máis fort.e s
economicamente, xa que cada
quen ia tentar Sé!Cat da xuntaµza un acordo que sati8Jixera os
seus próprios intereses, que en
moitos casos eran non só dife· :rentes, senón contrários. Paraem pezar, Reagan chegaba a
Versalles coa 'idea de conse· guer un . acordo.· cos europeos
en base a cortar os intercámbios co Este sobretodo no que
respeita á alta tecnoloxia que a
Unión Soviética poderia ~plicar a armamento. Os europeos
plantexaban como prim~ira
reivindíCación · a intervención
americana nos mercados monetários para "amestrar o desorde" é a contención das altas
tasas de interés .impostas 'pola '
administración Reagan. Pala
sua banda, Canadá chegaba
coa conciéncia da sua dependéncia case total dos USA para poder revitalizar a sua economia; _p ara Ottawa, a . soluc10n da criSe tena Washington, polo menos no que a'
'·eles respeita.. E ós xap<;>'neses - eran en bob · medida ,..o
b~~nco . dos 'ataq,ues dos ou,;~ en base' a esix· rr·l.les
tros.
..o cese no seu. proteccionismo
e a baixa das tasas aranceJárias.
E neste panorama de intereses encontrados ·entre· .grand.es
bloques, aínda existen n.ovas
contradieións nos ·intereses
particulares de -.cada país·, de
tal xeito que, finalmente, a·resolución da cume de Versalles-

guense . tamén unha cij.ea de
. decla~acións .de · bo·n·s 'propósi~
tos , de !lXUda "aos filáis , probes", moitos qos cales estaban
ínesmó 'tempo rematando
a sua reuní9n a~ual na Habana.
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O S de febreifo a Asamblea Xeral -da ONU declara a Israel "país non amante .da paz". O 5 de xuño, coa prepoténcia asasina
de quen desprécia os direitos dos ·povos á sua liberdade, Israel
·. lanza unha invasión contra os campamentos de refuxiados palestinos e contra o Líbano, baixo o nome de "Paz para Galilea'
P.u ra alquímia.

o que se dilucida sanguentamente nos campos de batalla do
Líbano é a ascensión belicista dun Estado que é garante,' na sua
.zona, dos intereses do imperialismo ianqui. Non é gratuíto dicer .isio. Ninguén os serviu mellor no seu afáh de manter un
bastión nunlia das zonas, non casualmente, máis conflitivas do
· plai'ieta; bastión por demais artificial, supostamente xustifica.do na_necesidade de "darlle unha pátria aos xudeos errantes".
. Todo montado sobre a trola máis infame.
·

qi

rn
q1

al
p;
e
d;
rE

. "1

Com.ezou o conflito, como sempre, agachados para que saltase unha muxicá xustificatória: neste caso foi a fallida acción
armada contra-o embaixador sionista en Londres. Aparentando
a espontaneidade de que busca a represália, desplegan 25.000
soldados por terra, mar e ár. E dicer que a loxística desta operación de "paz" es~ba planificada ao milímetro: premeditada
e alevosamente., Pasaron polo médio das forzas da ONU como
. que pasea polOs xardins, amosandc;> outravolta a manifesta inutilidade cJáqÚelas; -~ cobráronse -e estanse a cobrar- centos e
centos de mort~s cos que asentar o seu poder.
~
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Unhas cantas cousas.

· . A "forza cfa ONU" estaba composta por forzas militares de
exércitos, ben da _OTAN, ben de gobernos proclives aos USA.
E dicer que a OT A.N ten posto o seu pé ali, e ben afincadament_e.

Q

O avance permítelle ao sionismo invadir unha franxa de várias deceas de quilómetros que lles protexan dos ataques palestinos, na loita destes pola recuperación dos seus lexítimos territórios.
A fársa da "angúria e preocupación" dos dirixentes ianquis,
á visqi duriha operación que obviamente non só era coñecida e
abenzoada, senón apoiada na sua infraestrutura: non se poden
desplegar 25.0oo· soldados e unha cantidade inxente de material bélico, sen o coñecimento e axuda dos aliados, queªº cabo
sustentan ao·Estado sionista.
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A tibieza connivente da meir.ande parte dos Estados europeos que teñen que hl;var a _c ara nunh~ agrésión que repugna ~os
povos, ·dq_mundo. Condenan nos organismos internacionais e
apoian-económica e militarmente aos xenocidás.

p,
e1

- Sinalár tamén ~orno a invaSión r~aglutina ·aós povos ár~bes,
sobretodo a~os do Frente da Firmeza, que xa dan os 'pasos_para :
novas.accións .comuós -por exerripl<),,cando o Irán, oferta forzas' do ·seu exército en apoio do p'ovo libanés- ..Aínda n9n in- teiviron .as, forzas regulares libanesas,· pero as' pr,ovo.ca~ións 'is- .
ráelis Ílori 'só: chegan aí -bombardeo iñcesante de Beitut- se- .
nón que .p~oyocan ao exército sírio, :_no dia de escreber isto.
derrubaron vários caza~ sírfos no seu ~róprio espácio- aé~eo-'.
.

¡

-

. ··· Os feitos séguen 'a Se ·.4esenvolver e quizais con má!s vagar. "·
p~idamos. facer uniia·análise máis serea e 1'teditada. -

qs
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Cando coñecim.o s _as primeir.as notícias en. torno ao "Mundial da, Emigración" xa de~e e,stas_páxi"
que aínda vai ser incr.eil_lep.tad~
cióri' congrata a '·'Lucia" ·seño- ·
nas denunciamos a manobra p.olíticá gue se escendia detrás, asi como Jl montaxe c9.m~rc~l,,qQ;e. . s~. ~ · n~,lg:un$imillóns máis. ·~ ·. .
.- ríta . eurivisiva, ~o humorista ·
facer arredor disto que -lle quixeron cham;;u; deporte e acto de irmaHameIJ.fo. · . ', - '-. - · - · ·' · ..- .... ·, -Aqui tainén .. hai ~Úe facer ~ andaluz Pepe ·. Da Rosa· e álguPódemos· dicer .que nas nosas d~núncias nos quedamos curtos, xa .que a reaJidade superou con
, mencmn ~ outras partid,as,, de -· nlia actuación .. máis "moi .:gacreces.as riosas sospeitas anticipadas.
..
.
. ' ' - ,
.. · .
. - ~,
cartas que tamén saíron do . ·. lega", e o festival ten ql:le_susTodo foi unha montaxe, unha ·gran · mo~taxe onde uns poucos leyaron os benefícios e nós - todosnaso bc;)Ismo·, para ir ·
a
pender$e xa que · as persoas
- se sabe óndé. Nestas par- ·. q·u e acitdiron ao _Pazo do$ detemos que pagar os gastos.
portes non pasaban dós dousEleicións · de "misses, · raícentos.
ñas" ou se ll~ queira ·chamar,
Outro ·tanto paso u coa "Or- agresións no campo e máis en- ·
questa Mondr~gón": a sua actre "directivos" -mellar direc. tuación -foi suspenüida oficial tores ou ditadores- f óra, a ver~
goñarse das suas fam-1lias galemente porque ªº -haber un e.ir- "
co acampado ás port as do
gas porque non ian de etique. Pazo do.s Deportes, podía --hata, irmanamento dalgunhas exber perigo ·e n caso"de incéndio
pedicións ( Arx entina) con desou cousas pofo ·estilo. A -realitacados f~scistas da Coruña
dad e foi ·moi outra. O c.d nee:rcos que se reunían ·todos os
.
tü' suspendéuse xa q ue non ~ia
dias, comidas programadas ás
haber case público , debido soque non foro n , festivais que
bre J odo a que este conxunto·
non se celeb raron pero houbo
ten actuado rep.e tidas veces na
que Hes pagar aos cantantes,
Coruña.
algo que se lle podia chamar
partidos de fútbol. .. todo isto
Claro, estarna~ !?eguros de
e pouco máis foi o Mundialito
que pagar houbo q ue pagarl-le ~ .
da Emigración .; rodo quedaria
a tod·os, actuasen o u n ün.- -- resumido con dicer que foi
_.~ Asi mesmo constatar que fo. "unha gran montax e comerron, · alguns . os plantes q-ue lle
cial" propagandística onde a
derori a restaurante~ onde tiemigración quedou esvaída e
ñan encargada a . comid~ non
ridiculizada.
presentándóse; aó · ter "q ue
Unha montaxe no que entre
cumplir outras obligacións ".
outros estaba o concellal de
TRISTE ESPE,CTACULO
AP do axuntamento da C9ru-,
ña señor Pastor López, pro. -Pero se todo isto foi triste,
prietário dunha · axéncia de
.as cousas xa chegaron ao groviaxes, asi como algun xornatescQ cando a eleieión a axeiña
lista deportivo e algun outro
da emigración. . Ali pareéia
roáis.
. unha vénda dé carne, ·no cmal
senso da palabra -polo menos
QUE BONITA A EMIGRACION
iso era o ·que daba a en tender
o Señor. presentador mentras
¡Qué bonita é a emigración!
as
"candidatas camiñaban ..pola
¡Qué ben que haxa emigrapasarela".
Mellar lle fora a e8a
ción! ¡Qué cousa máís linda
persoa
que
escre be de- de_port es
into dos emigtantes! ... desse
dedicase
a presentar vaprendíanse unha e outra vez
~as
nunha
f~ira.
das declaracióris e dos múltiples parzamiques que se bota_Lago virian as agresións enron ao longo dos dias que d utre os Arxentinos e Ur-uguaro u a montaxe do campeona- yos~ no campo de fú tboi , nu-_
to.
·
.nha .' batalla na que partrciparon .. xogadores, _ espectadores,
Todo concurriu en dar unha
directivos e~ até, polic1as, no ·
imaxe irreal da emigraCión,
que. constituiu tod"o un ~~acto
unha imaxe tópica das xenfes
de
írmanamento".
que' se van a outro país triunNo
Mundialito
houbo
de
todo,
como
corresponde
a
un
bon
circo.
Detalle
erótico
comercial
da
garota
que
foi
miss
do
.
Estas
agresións por _parte de
fan e fan fortuna e veñen aqui
seu
equipo.
"Los.
chicos
de
la
OJE"
interpretaron
moi
ben·
,
como-acostumaban
.o
hino
español.
A
organ_izacióndixo
pavoneándose d¡i sua sorte e .
·- ..
representantes dos_dous élube-s
que as irregularidades manifestas que sofriron todos só eran "cuestión de forma". .
.
ensinando ~ s~u "haiga".
·
..
. _.
.
.
continuaron na rua. Todo moI .
ción e~opea, éos da america.
Íevarlles cultura2 méstres, e ou- · \ .' ti?as !J.a~ que , cons1gn~r un ~1acorde_ coa , sua ·ideolox.ia qu_e _
Pero o problema é que esta
.Para os priineiros a emigración
tras necesidades se tivo diñeiro _ llon aportado pala D1p.utac1on.
máis pa>;.ecia ·que viñan reprexente, moita da que veu, non
tiña un senso, o estar en Galiza
para
dár~lelo f:l.os. organizadores:
·da Coruña e cantidades v~iá- - ..sentar aos gobernos ditatoriais
sabia o-que era a emigración e,
unha razón, pero pronto $e .en~
e q~e e~tes. o · tuasen, xa _que . be~s._ · pólos. distilitQ~ _axunta-~ ·dos setis países, que -a.os emimenos · o que -era Galiza~ Eles
. contraron -- navegando nunha· -, doutra ·maneira 'non podemos
mentos. Para a promóción do
grantes gafogos. .
·
eran fillos: ou netos de gale- .
montaxe que eles non entencalificar- a sua ' xe~tión. ~sabe"'
depurte non h~berá cartas· xa·
gos, que non souperon da emi.·
· d" ·
d t
Rematar dicindo que -a vendian para nada, nunhos ado~,
mos · ~ue há1 · mx~~te~ ~se
que iso -non serve .para facer
cedora foi Arxentina, pero i so,
g·ración e de Galiza má'is que
dos que pouco a pouco os foorgamsmo que estan_d1sgostacomidas, sair nos x-ornais; repor ~efer~ncias tópicas. A rea, ron arrinconando-, nos q u.e eles
·
·
en verdade,- non ten nengunha
·dos de como se d esenro¡ou a . ·iacienarse
con ministrós, .polidade foilles ocultada sistema.J
f
·importáncia, sobretodo camio
non se encontraban.
éou,sa. Pero xa , non pouen - a- ,. · tentado~ e sacar pe~to · diante
ticamente polos seus proxeni~
·
estes mesmos organiza,dores t ecer nada.
·
dos amigos e contrincantes. ·
..
· tores, que se desclasaron e des·
-ñen rexistrado a· marca, :pólo
OS CARTOS DE TODOS
Cantas cousas non se farian ·
leigaron :x;a que tiveron . un
que a bon seguro, s~ hai qµen
í>er~
·
a
peor
foi
que
todo
iscos qúllice .millóns que puxo .~·
·Pero se· isto xa Jora pouco,·
~ -orgapouco de sorte nas suas loitas
poña os cartas~ v,o· ltaran
to
fíxose
cos
cartos
de
todos
este
organismo
cifr;;t
oficial.
que
se
aproveiten
dos
nosos
nizar
montaxes
propagand
ístien .países estran:xeiros.
nós.
_
, Eles pensan que pode_n recartas, o peor. aínda é que os
casa canta da emigració~ e d o
-Aqui_hai que facer _u nha sal- ·
O' "Instituto Nacional de
baixar esta suma coas entradas
malgasten, xa que peré:lér non
·
veda~e, separa:ndo radicalme·ne publicidade, pero segu'ndo •ás
se -perdén. . deporte.
Emigrac'i6n" q·ue n·o n ten carte .aos participantes da emigra- ' tas· para outras 'cousas co~o
nosas notícias ,a realidacle é
' A"si.temos· como a organizaPU CHE 1RO
N: 1~3 IDO 11 AO 25 DE XUÑO ( 1982
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Ben .certo é q~e a~ ~OUSaS son segu~do se miren. Eiqui para os nosos lectores admítése lata e xoias
usadas (n~n se sabe ~· .de lata) moedas e._ papeletas do monte; o que non se di e qué papeletas nen de
. qué monte. · · _
_
.
-.
.
, .Bueno, tamén- 8e vende e pode que se compren, o caso é que a verba ."comprar" non aparece por
Son palabras importantes nestes d.ias, 'nas que ·os ~ltaqges das for- . nengúri lado.· Debe sér, non traspapeleo, senón un corremento político dalgunhas letras ou un posizas imperialistas ~anse máis evidentes, ·e·:QJ.áis palpexabe-is. Seria _por . · cionamento . .O ·caso é. que xa Ievanasl tempo e aínda non mudaron de sítio. Total a xente tamén seieso polo que algúnS arti~tas decidiron sacar O seu her.ro á,rmi en .. ca ent~nde, ·Cff que colle máiS forza aquelo ·de que "non hái-máis mal entendedor que O que non quere
"'
.. ·
·
.- . ', · entender" . .Yosfede se qµeren facdo; poden darlle a volta.
,
forma de pintada:

Vives, pois non se 8'Jbe in'oi ben·1 Poida que .sí, o que é seguro é
a vida lle pesa. Ell~ düicil pasar pola porta e ten que tantear os
- pasos .para seguir o se-9 camiñar reto .se·n trompicons. Tofal e
. .Vi~iu .e mo~~o, foi huma~jsta; _pQeta e sé~uro ,que .e stá ~ontentp de .que a sua ~la~a. ~pareía.n::::
cnestió1{ de equilibrios. Outrós ternos que ·facelo -coás palabras e · casa; por máis que agora~ :a:i~lguns do.§ ~\ls ·aposentos se a,~1quen en tr~que~ de en~enar ~umam~ :Xosé
até cos pensamentos que se poden escapar. Vivir, vivimos, pero as · a tocar extremidades; ·Hai quen di que a poesi~ e o humamsmo entendense de m01tas xe1~os ..D.
cargas van ás costas. -Levalas sen equilibrio é difícil.
.
- seguro que así;-:º pensabá; e se ~ene viVira·~staria contento . ., <'.
,
qu~
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Nos números 186 e 187"d~ A NOSA TERRA ditixía'me ao C.Oncellal de.Cultura· coruñés Sr. Vázquez Pozo en
relación coa organización do "C.Oncur~o de Rock, Cidade da Coruña'\ relll..ataba facendo unhas preguntas-académi·
cas de cuxa resposta dependeria algo evidentemente de interés como é a honestidade ou a coéréncia da defen~ do
rock co~ fondos públicos desde a esquerda en Galiza. Remabba solicitando resposta non só como crítico 'musical
dun meio periodístico senón tamén como viciña da cidade da que el é . c~nceU.l. PaSado m~is· dun J!!es, o se!?-oi
concellal optou polo siléncio e eu, ben~tencionada~ente, interpreto que as suas múltiples,ocupaciÓ!J.S llµpídelle
facer frente a unha crítica realizada desde presupostos sócio-políticos e culturais. Xa que logo, o ~léncio é a ·SlÍa resposta descortés pero significativa.· O mao é que entt~ as miñas ocupaeións está_o escreber-neste s~manário e _como
entendo que o tema non está esgotado, voltarei sobre et .
·.
__ .
_
.•
" O rock, máis que ser un exemplo de cómo pode conseguirse a liberdade dentro da estrutura capitalista, é un exemplo do xeito no
que o capitalismo pode, cáseque
sen realizar nengun esforzo consciente, derrotar a quen se lle opoña ... A indústria do rock ten sido
tan efectiva ao pular o esp frito ·op·timista da xuventude, que o auténtico pulo político do rock, a
sua constante exploración das variedades da frustración xuvenil,
ten sido ignorada e sofocada" .
"(Michael Lydon . . "Rock-folk",
Eisen Ed. New York 1973. 2ª
edición de " The age"-of rock , 2").
Xa sei, xa sei que " Carreira pásase ", que non se pode politizár os
temas culturais e ademais o rock é
algo lúcido, intuitivo e vital e non
se pode racionalizar. Deixaremos
pois de falar de temas políticos e
falernos de algo tan material, palpábel e obxectivo como son os
carros, tema que só roza.o político desde o ponto e hora en que se
trata de cart os provintes de fondos públicos, é dicer, de todos.
O programa do Concurso de
Ro ck "Cidade da Coruña" engade
as actuacións est.e lares de " Nacha
Pop" , "Mamá" e " Alaska y los
Pegamoides" nas sem ifinais e finais, cun presuposto oficial de
oito centas mil pesetas para os tres
grupos. Entre os .seus programas
de contratació n , o Sindi cato Galega da Música ten o titulado " Promoción Jazz-Rock", no que se engade a posibilidade de contratación n° 5, consistente en "Nacha
Pop" , ." Mamá" e "Alaska y los Pe- ·
gamo_ides" por un montante de
quinientas cincuenta mil pesétas;
ou sexa duascentas cincuenta mil
pesetas menos do que lle vai custar ~ - cidade da Coruña. Evidentemente , non se pode falar de corrupción neste caso xa que, pon
tan evidentemente, os xestores
municipais so~ libres de utilizar as

vías q~e consideren oportuna·s
para a éontratación de espectáculos. Tamén evidentemente, compre falar. de incorrÍpeténcia cando
en igualdape de !=()ndicións se elixe a oferta máis custosa. Qué
ocurriría no Axuntamento se, na
fase de concursó dunha obra municipal, se otorgase esta a unha
oferta que a única mellora que ten
sobre as outras é que é un cua.f1o
de millón mais cara?.
DILAPIDAR OS CARTOS
Segundo fontes sindi~ais, o
Axuntamento da Coruña invirteu
perto dun millón de pesetas no
1981 en pagar interíneqiários"'
no eido da música; Artistas que _
foran ofertados polo Sindicato en
condicións vantaxosas, foron contratados por máis précio mediante
ax ente. E non se penseque para o
artista é mellor, xeralménte e, pÓr
obra e grácias .das comisións, ao
contratante cústalle máis e o artista cobra menos e, a miúdo, sen seguridade social. Efectivamente, no
1981 a xestión cultural da Coruña
estaba no Axuntamento nas mans
da dereita através de Sabell García; esa xestión costou un millón
en comisións musicais. Agora a
esquerda, por meio de Vázquez
Pozo tema superar ao seu antecesor e paga un cuarto de millón de
máis n un só contrato.
Non lles vou contar a vostedes
o que se pode facer cun cuarto de
millón, tanto máis canto o presuposto de música é de catro millóns ... Ademais, aí nda que o contase non me farian caso, xa que~
como todo o mundo sabe, os que
menos saben de música son os especialistas e no Axuntamento
sempre houbo .ou rondando ou
dentro da casa, afeizoados moi enterados desq1.s cousas de organización de actos musicais, como o Sr.
García Barros, que é presidente da
coral' que representou ao Axunta-.

mento no "h~rmanamiento con _
Recife" _
na peregrinación -do
Ano Santo. O 'que si. lles contarei,
porque non ten nada que ver co
asunto, é que o último disco de
"Alaska y - los Pegamoides" .ten
vendidas en Galiza nada ·· menos
que catrocentás cópÍas. Ciar~ se é
que toda a xuventude galega goza,
disfruta, - realízase e conciénci;l.se
- "Baila~do" o rock. ·
Segund~ o meu dicionario, o
·término "analfab'eto" ten as -seguintes acépcións: 1) que ignora oalfabeto; 2) que non sabe ler nen
escreber; 3) falto de instrución
elemt;:ntal e 4) ignorante. Xa que
logo, e seguindo a ségtind3: definí- ción, os que . afirmaron publica.mente, no café ou , no pub de turno, que eu escrebira en A NOSA
TERRA dicindo que o rock é
unha me_rda e é fascista, son analfabetos. Qs que sendo capaces de
dilucidar o escrebido pqr -min en tradución literal non foron capa:
ces de entender o que d_igo, que
se corresponde unívocamente co
que quero dicer e se .escandalizaron publicamente ~ no café ou no
pub de turno; segundo a terceira
definición , soñ analfabetos. Aqueles que tras da leitura e ~ompren
sión dás miñas afirmacións nos ar- tigos. xa citados, chegaron á conclusión de que se trata ha de parte _
d unha · campaña orquestada e eu
era utilizado como títere que segue instrucións dun partido ou organización polítRa determinad!J.,
poden elexir entre recoñecer que
lles af.ecta ~ · cuarta definición e
son analfabetos; ou ben non o
son, o que su~e4e é que .son malintencionados. Os analfabetos segundo a primeira definicion, a
máis escolástica e fildlóxica, non
len os meus artigas ne.n nengun
outro e ocupan un posto na pirá- '
mide. social qu~. casualmente,_,
coinciqe co piso mais baixo; estesnon"' se escandalizan . polos meus
artigos nen no café, nen no pub
nen nos cenáculos, ao mellor porque non frñen o costume de frecuentalos.

e

Sr. Vázquez Pozo, xa sei que os
·polític0s como vostede non teñen
tempo de contestar ás preguntas
políticas como · as que eu osadamente ·ne fixen~ Contésteme ao
menos a unha pregunta econó~i-"
ca realizada por un señor que paga
os seus impostas municipais: cPor q~é se pagou un cuarto . de ·millón_
de máis polos-artist?-S invitados ao
Concurso de Rock Cidade · da Co-
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CARRElf3A

Asamblea da AsOCiación
de Escritores
en Língua Galega
-

o

-

pasado sábado 5 .de xufio tivo lugar en · Santiago, nos locais
do ·Museo do PQbo Galego, a
As,amblea da A.E.L.G. ~o fin fondamental de elexir a nova' Xunta
Directiva..

En primeiro lugar aprobou se a
acta da reunión anterior, pa.sándose despois á presentpción de candidaturas qu-e foi única. Após da
non aceitación de Ma noel-. ~aria
de . ~ompór a directiva aprobouse
a pro posta fe ita. Quedo u definitivamente asi:
Presidente: Uxio Novo nejrra
.- Vicepresidente : X. ~. Beiras
Secretário: Alfonso Pexegueiro
V0gais : Manoel Forcadela
Víctor Vaqueiro
1
"
Baixeras
Xúlio Valcárcel
~ Mar:tínez Oca
. Cesáreo Sánchez
Tamén compoñen a directiva
Pilar Vázquez Cuesta e máis Margarita Ledo ; esta ú1tiiiia presento u
a maqueta deseñada dunha posíbel revista editada pola AELG, de
carácter mensual ou bimensual; dedicada _ao debate literário e cultural, e tamfo á criación. A proposta quedou para ser estudad a
sua'- viab_iµdade.
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de lgor: StravinskyNo.~ centenario

Hai dous semanas falábamos
do estreno das "Cantigas de Mar
In Modo Antico" de Roxélio
Gro'ba e de certos aspectos dos
novos clasicismos que resultan _
-moi especÍalmente problemáticos. Unha das figuras máis solprendentes e máis _atractivas da:
música do século XX é, de seguro, -Igor Stravin~ky, cuxn centenário celebramos no 1982. Poucos compositores na história ti-. veron a oportunidade única de
f:1:cer que Hes petaba e nengun
a utilizou tan gostosamente como o fix9 Stravinsky. E, xa que
logo, é un dos compositores do
noso século sobre o que existe
unha máis abondosa bibliograf ia e os critérios máis dispares,
desde o de Adorno na "Filosofía da Nova Música" onde acusa _
a Stravinsky de prototipo da
reacción musical até a daqueles
que o ven como o portaestandarte do bon senso na complexidade da linguaxe musical do noso
tempo. Pola miña banda sí~tome
moi perto das tesis adornianas,
mália que non podo negar o feito da realidade musical de Stravinsky e nen sequera pode negar
que a sua música me gosta e que
o considero dono dunha técnica
portentosa que lle permiteu convertir_en próprios os materiais e
os xeitos de facer máis diverxerites.
Hispavox importa nesta ocasión un album certamente complexo, xa que se trata dun "recital'' con obras pouco frecuentes de Stravinsky sendo o director Pierre Boulez. As obras engadidas son "A história do soldado"; "Pukinella"; "O canto do
rouxinol"; "Concertino"; "4
estudos para orquestra" '·"Catre
cantos campesiños rusos"; "Tres
pezas para cuarteto de cordas" e
"Estudo para pianola : Madrid".
O précio é vantaxoso, a grabación é coidadosísima e o prensado aceitábel. Engade o álbum
unhas notas sutanciosas de Myriam Chimenes.
Pierre Bloulez personifica como poucos a conflitividade lin-

o

güística da música_do noso te!l).po. Pfincip;i.l protagonista do
Festival de D~rmsfadt, polemista.
infatigábel e doutrinário do serialismo integral,. espéraRza principal da Nova Música; a reálidade
· é que a .súa música envelleceu-ra- _
· pídisimamente e resulta d~ im- posíbel au~icibn. As razóns fun- damt';ntais as explicou ben claro
Xenakis ~ o ouvido non recoñece
as séries· como tales e a memó~ia
musical non pode funcionar.
Ademais, na sua música aparecen
continuamente' defeitos de escri·tura -sons imposíbeis fisicamente' no in~trumento asignado-'
que son exixidos q:clusivamente
pela , implacábel teoría do serialismo integral. As construcións
admirábeis na partitura, resul- _
tan indixeríbeis ao máis afeito
dos ou vid os e invito ao leitor
á audición íntegra do "Pli selon
Pli" ou das "Éstruturas para
dous pianos" . Como director ten
plantexadas peculiarí simas versións do repertório nas que se escoita aquilo que "non se ten que
escoitar" e non se escóita aquilo
que "se ten que escoitar"; é di- .
cer :ten realizado interpretacións
nas que domina o acompañamento e dilúese a meÍodia. O seu
máximo erro neste sentido foi a
chea_ de disparates cos que realizou en Bayreuth a "Tetraloxia de
_Wagner, coa colaboración na escea de Patrice Chereau. Actualmente -dirixe o proxecto de especulación musical máis ambicioso e mais custoso do mundo : ·o
IRCAM, nos sótanos do Centro
Pompidou. Neste proxecto estase invertindo a mellor tallada do
presuposto musical francé&. e
ninguén sabe rnoi ben en qué
consiste. Xunto desta longuísima lista de frustracións está . a
personalidade · de Boulez, únha,. intelixéncia evidente superdotada. O problema reside quizais
que non o é suficientemente
para facer aquilo que a Boulez
se lle esixeu e se le esixe; de
pagar por non estar no pelello
dun músico determinado, faríao
por non estar ho pelello di'! Boulez. No século XX'ti~a que haber
un compositor que pagase o pato ,
e o mesmo un director que lle
pasara outro tanto e a Boulez
tocáronlle ambos sorteos. Evi-

denten'lf7nte Boul~.z ~en _multi- de seguidQres' e ~efensóres,
pero o certo é que,. aparte snóbi~ino's, ·todo o qU~ realiza pare--:
ce rachar ·e' os s_e1ís escritos dan
fe da traxédia éiu ñ -Ilom~ quei a
para ser o grand-e . músico ~ ·da
po_stguerra e só ás vec.es consegue ser a única· cousa que sabe
·ser: músico.
Strávinsky ~ a -, antÚese de, Boulez, xa que parece.que todo
- :ne- saiu ben e sémpre estivo sa~
_tisfeito do qué faciá .. A suá esté- :
·ti ca é o prot'otipo daquilo -que
Boule-z cornbat.iu sanguinaria"mente. Curiosamente, Stravinsky
era un ademirador mcondicional
do "Marteau sans rriaitre" e Bou- ·
lez é un éxceJente director da
música de Stravinsky corno ven
demostrar este album grabado
no "Festival d'automne a,Paris"
. do 1980 babeo o patrocínio ao IRCAM e Radio France. Poucas
veces _escoitei u!1 :eoule~ máis convincente - qu~ o que, antes do
exflio american0, gral_:>ara a
"Cónsagración da primaveira"
c_oa Orquestra Nacionai de Fráneia e g_ue o que nesta ocasión dirixe ao "-Conx;unto interconternporá.neo"
nunha formidábel
"Pulcmella". ~ a única ocasfón .~ na· que estou dacordo- en tódo
- con Boulez; o home qú~_ é in""·
capaz de dirixir uns "Frreworks- ·
music" sen facer : dispara_tes;,_- convence plenamente interpre'tando un pastiche de Pergolese
1 escrebido polo portentoso talentq de Stravinsky. Nonsabería expli~r as razóns pola que Boulez
non sabe dÍrixír Schonberg-.
-lem~remos o espantoso "Pierrot Lunarre" do JRCf\_M- e-resulta un 'intérprete e:riraordiná~ rio de Stravins!<-y. O cefro .é que
o album é unha xoia e compre
•
degostalo.
XO_AN M. CÁHREl~A

IGOR STRAVINSKY. DI RIGJDO
POR PIERRE BOULEZ
- -Solis~a do Conxünto lntercontem- _
poráneo
-Orquestra Naciorn¡I de Francia
-Coro de Rad io France '
Cuarteto 1ntercontemporáneo
-Rex Lawson (Pianola) ·
Produción.- Radio France e 1RCAM
Erato-H ispavox S 96.31 ó-f3 Lps)
_• .,,Précio oferta.- 1. 79-0 ptas.

,Un valeiro da nosa literatura: ,·
as· novelas de aventuras
Hai anos, na inefábel TVE saia
-riais podían, éónxuntamente, para
un an~ncio no que se <licia que os· que , saíra rn~is barato, co!lvo_car
pa1s deixaran aos seus f illos ler ~ó
un concurso a-nual de literatura de
m_it-s·, póis o neno podi-a rematar
aventui;as en ·galego, _u n b0n conlendo o Quixote. Máis ou ,menos
curso sobre esta clase de liteiatu- .
ese era anúncio (nen irnos-entrar ·
r_a:, talvez podia facer que moitos
ríq de que si o co~ic .é arte e ou:· escritores, sobre .todo mozos, que
rras .causas polo estilo, e tampouteñen nó rnaxrn inventada unha
co na mensaxe, claramente reacoü · moitas · a\~ntur as individuais
cionária, do devandito anúncio). E
, ou colectivas ás dera:n· á"lu·z. Qué .
pode ser certo, por qué non. Pero_
--non -poderiá. un ese :itor con inven_hai_un.ha série de libros que si po~
tiva imaxinar sol- ,·e aventuras de
den acostumar ao neno· e io rapaz
mariñejros galeg,os? c.Q.ué aventuá leiturª'. E esa leitura é a que falta
ras de ·piratas non se P<?derian es- ·
en· galego. · En castelán lÍ:ái autores
_ creber no noso -idiqma e- sob{e pi: ·
de novelas de aventuras, sobreto-'
ratas ~ nosós? Hai tantas e tantas
-do , sudamericanos, con Jlorácio · _- aventuras esperando qu~as d~sta-_
Quiroga á cabeza, sen . contar co
pe.n para sair á luz pública que teesforzo que están a facer unha sérnos a obrigá de tj.estapalas nós no
_
_noso idioma, na nosa língua.
rie: -_d e autores cub~nos (Rogelio
Podemos - e debemos escreber
Nogueras, Manuel -Pereirá., etc.).
ooras;~ovelas, narra.cións de avenDos éspañois, podíamos meter
turas. Ben e~ctita~, ben narradas,
neste apartado alguns dos episó-qu~.- nexan atraíntes para ó ldtor
d~os nacionais ben .éscolma0os de
mqiO 'para .O leitor ave~ado
Pé--rez GaÍdós. En catalán empezan
(quén _non disfruta inda con Daagora á sair alguns riomes, ·pero
niei __pefoe?). Non esquez.amos,
_qué . '}Jecan de infantilismo, sobre
que a maior novela en idioma catodo _ nos _- seus títulos (Un catalá
talán. é unha de cabal~irias chamaai Far-West, etc., demasiado inda Tirant to: Blanc. E _que Jules
fantís para agrad·ar a un· público,
Veme ten atraíao a milleiros de /
mozo'). Tqdo "aquel _g ue qu~ira Íer
literatura · de aventuras, ten, · p9r ' · - l~itorés cara o francés; e que Salgari, non hai moito, en versión ted~sgrácia, que_ recurrir- a autores
levisiva, fixo vibrar a- rnoitos m~~ .
ingleses, franceses ou nortea_merizos e pícaros. CÓmpre unha narraeanos.
.
Son -moitos os escritores e leitotiva _de aventuras eñ galega. Talvez
res qu.e comezaron lende a ·estes
máis que outra clas~ de-literatura,
' autores ~ de novelas de aventuras,
talvez miis _que -grandes ensaios, áutores que teñen, . en si, grande mesmo talvez rnáis que ·grandes
calidade literaria: Joseph Conr~d_,
novelas psicolóxicas e - socia.is;
RoberL L. Stevenson, Daniel Décómprenos unha literatúra de
. foe; Jack London (talv€~ "-os. máis
aventuras para que os mozos-leito-:-_gra~des); outros acadan~ ás veces
res se. aficionen á leitu~a e os leigrandes cotas,~ Jules Veme, Aletores xa avellentados disfiutemos -xandre Dumas; e logo -·hai_ unha
·coas aventuras escritas no noso
grande pléiade de escritores ' se-idiomá, _porque, parécemó qué o
gundóns que aq:·ain _a, leitura dos
dixen -xa:-'G<tnfos de veces, a maior
- mozos : -Emilio: Salgad, Curwood,
aventura dü"" home está den~o de
Zane Grey, .etc: Todos' ~les escri~
, ~i. ·n.a -s~a· capacidade de imaxinar
tores -~amantes da aventura e que
através da su_á arte, oo seu corazón
atrain o espírito led_o -dos rapaces
e da sua intelixé_ncia (e non esqueque comezan a l~r un _p.ou<:o ás
zamos que un home, admirado
agachadelas. Po is ben, ·toda esta
por todos nós, nun intre en que
literatura non existe en 'galego
. pensou, que · ia morrer, lembrouse
· -- (un· dia, prometémolo, falaremos
dun personaxe dun co_nto de Jack
d·a novela polic~l ou "ctimiñal).
Lo~_4on, era,- ese , hóme , _
a qu<:_n
Non existe nen traducida nen, por
todos a·dmirarnos, Ernesto Gueva·suposto, autóct9na.
ra Lynéh, máis_coñecido por Che
Pero aparte desta boa nova, . a
Gu~vara).
"·
~a gradución <lestes clásicos ao ga- ·
lego, coido eu que as nosas edito-

o

e

libros--

Amor de Artur,

béncia .a sua vida poÜtica, -o seu
descorre dacabalo entré a romanza
_ <leste país' -de ~'a-nac9s-,,, que non
d_e Ferrfo ten -as suas claves, e q:ue
sentido de história e de lenda 1 nuép~ca e o liri~mo arnatório. Entr~n
fan distingo ·entre uríha boa obra
non S<:mpre é doadO' dar con elas,
nha palabra a conc!éncia , dé nana escea persoeiros que xa estaba
liter-ária, veña de qu_en-veña, e o_s_que ~ un _autor que gesta de dat
ción que sempre deixa velada en
/ de antigo na·histór.ia coino' Merlín,
s'eus · text_os a meiraride parte das
ese traq.mento á- sua obra, de non
todo c~nto eJ es9rebe,_- a~ais du_ Pereiv.al-, ou o seu a_migo ,o-cábalei-- _ :'-_sempre . separa~ _ as. vivéñtias ~er'"
'veces impreñsentábeis, sén profenha acertada teima pola estética
_,_ ro da Táb0a Redoñda, LaQzaroté.
. sonq,is das ·alleas, ·fabulando ·6 reaSÍCJ!lalidade algunhaí xustif-icados
das s~as obras, -fel.tos c_onxug~dos'
_Yeri. de sair da imprensa,' non
!istrio,t~O'lítico: · -_
.
Tod~ ._eta •está · escrita cun . mílp~
nª'--~ Pr!'>nfitud~ da notí cia, que inque o poñen nó cimo -e na excepc __: . excdenie de -forma. As outras naha1 moitos días, unha obra de na- Fi~ámps, .pois, <liante dun '1i"Br0 - - va~en os seus meios ·ge edniuÍrica
_ción da narratíva .galega, hoxe suri:ativa, várias pezas curtas,- cdíarráci6ns, -Familia- de Agrimenso- '
importante, que hai que ler de va· ción, e qu.e a.mesan ter certo arre. flada de pub)icidade, de moito ,
zons de novelas SC/O" aufor quixeres, Calidade e Dureza, Extinción
gar e con atencl.ón. ,pio por canto féifo cultura1, se
bruido e pouéas noces.
ra, que co nome da primeira,
de Contactos e Fría Hortensia,
Para fiñár, quero ~uliñar ·o -disacaso -seguindo aq_uela máxima do
Amor de Aftur, a narració~ -que .
AMOR DE ARTUR fai o número
tamén pou~n o seu bi~o na históparatado siféncio a -postá, ·que os _ - xeneral que .. tiña a _b en decir: Can-,
enceta e dá nome 'ao libro ;· pode·
ci~co da -colección Grandes Mes.,ria, unhas. veces én Tagen Ata,
rneios de corriµnicadór1, prensa e
d"o escoito --a · verba ·cultural -váiseparecer barroca, enfechada para .
tres ·de Edicións ·Xerais de G~frcia ;
:.,..terra. de' Artur- facendo elipse
rádi?, tiveron e teñen con resp~ito ·
m
e- a man ·á p;~tola, trocando nesun' leitor novo
-á obra <leste
autór
libro· de acertada feituria e 'de con~ a~nda . que desde coordenadas disdesta obra e de~te autor nas.recen-·
-. '
..
.
'.
te
caso a arma p<:>fa censura, outra
tidorexo.
·
·
quizais pola temáti€a mesma', rei
tintas de tempo, e ou~ras desde
-t~s presentacións púbÍicas, froitÓ ,
rn:m menos inxustificábel.
Artur -ou Artús-, amante de
Pd'ucos a:uto~es tefien un munlendas .orientais trocando o - ~spáunha vez ~máis da rnentalidade ca~
cio. ' ·
'
·
do literário tan ricaz e apaixonido
· cuen~bra segundo 'ª lenda, míd- é:íqul.l e de subde_senra'lados que
MERLOPONT I
como o de Ferrí~. 'ne todos é sa..:
Certo é que o ~ rnuhdo literáfio
co rei dds ctlt~s, narración qu~
apiñan nos caletres dos_persoeiz;os ,

.de X.- L.Méndez F~;rín
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·.ta menos enerxía;'. e teñen ' unh~·
praza_m entos dentro da qipa sen .
· A visualización de calculadoras
que se perda a sua orientaci(m.
vida . máis prolongada) presentlJ..Il. o
' e modernos relóxios, de aparellos
inconveniente no relativamente al~
de medida e de _case tQ<lo tipo de
Nemántiéas, cando estando pa- .
:to ~empp de ~ re.SHOSta (meclido ,
m:áq uinas, está de.i xando o sistema
ralelas ªº ~ixo ( enténdese· mo- .
_se~p~e en 'in:icrosegundos).:
de agullas . para facelo pQr. pfei~
. léculas) ~on 0 están . -as distinta-· .
deses ~números segmentados· qU;e
Cáda pastilla de crista1 líquido,
lé~ul_as), ·non o . están as disti'ntas
son os <;iis_pliys, L_.C Ds.pu vis'uali~ ·
para. que se poi.da aplicar como vicapas~ de que está ·formado e cris,- zadores de cristal.líquido.
·
sualjzad_o~, es~t~rá comp?sta P<?r
- tal.
'
vário<elemeiitos, como son:
Estes é:r-istais (displays ou L ·C
E a: Colestérica, cando se orienDs), basean o _:-,seu , funcionamento
Os Polarizado.res, _que se s.itúari
tan
variand~ a sua pQsición ..en for.~
i,lunha propriédade da niatéria roraos dous lados tja pastilla propria~ . ·
gánica de· moi recente aplicación - ma helicoidal.
merite . ditá, . para polarizar_ a hí~
qu:e. é de· estado (líquido a sólido)
Ademais da . anterior división
·q':;e ·a atrave~a (úsase xeralmente'.
. con respeito· ás moléculas; <lepen- ,
con efeito luminoso, ao alterar a
nos 'visualizadores -?~- .ef1=ifo. de.
dend.o de ·cómo se .vaian usar, os
teri)..pera tura.
Gamp~).
-'-Unha das maiores vant~4es des- . cristais pode ser : L. C D de disper· ·Ks PJaca~, . fr~ntal e . posterior,
sión dinámica, e L .C D·de eteito
· tes: · eiementos - é a · veloddade " d~ ,
. qu~ -~--erven de·soporte do sistema e
de campo ou · Nemáüco Rotátivó,
respo~a , (medida en ;microsegunteñen a ·.propriedade ·de deixar
·dos}".e_I¡l _comparanza ,co vello sistepasa~ a· luz pero _n on os raiós ultra-.'
.o · prime-ira· acádase na. fase en
ma de agullas; ademais da inaior · -- que '·a orientación molec~lar · é .a
_violeta, xa que son· perxu<liciais ao
exactitude -d~ medida. ' .
N emántica; e" conséguese E.oñen9o -, .provocar unha disoc'iació'n das mo,.
. ·A composición orgánica <lestes·· . dous electrodos ·transparentes a · -· léculas que evita, a produción 9o
t;feito para o 'q.ue fororr concebicada
lado do cristal líquido para
·
elementos {a base de carbón, 9sí.. .
.
\
das, .ademais clun .mo_i pos{bel dexeno., hidr6xen0 é nitróxeno, cos · · -fa.celo máis cóndutiv0.
terioro. · ~- ·
cdes. as moléculas formadas, que
-Cando
non
hai
.tensión;
a
sus~
·
tef;í.en unha forma alonga.da debi~
Os Electrodos; feíto de óxido
ta,ñcia .está, molecularm~nte," per-·
do a que actuan · como dipolos
de Indio e Esta:fio; . material que
· f~igamente ordenada, mo~trándo.:
eando están' <liante dun campo
ademais de ser un bón condutor é
·
se transparente. Cando lle _aplica- ·
eléctrico, po.den -estar orientadas
transp~rent_e.
mos unha · tensión alterna: dunha '
nµn ·d eterminado se'nti~o (mani- ·
certa· frecuéncia (de trintá' a cen . . . . E o material orgánico, cuxo es-.
festacién própria dos sólidos) ou
- pesar está ent~e 'ªs de? e as quince
ciclos), prodúcese unha perturba~
· tainén. variar xirando respeito dalmicras.
ción desta estrutura, debido.a que
gun dos seus eixos (propriedades
as cargas libres, ,fÓrmadas pola énNestes :~lementos, a luz; que
dos líquidos) .
:
cádeg'a· de dopante (qu~ ~ unha
. pode s~a - própri~ do Sol.i:-_ou pro- ·
sustáncia que . s~ engade ~os ciiscedente . dalg.unh_a fome mstalada
Estas variacións ou cámbios de
tais
para aumentar a condutividapero da cápsula de cristal~ pasa
estado prodúcense a unha Certa
de eléctrica); pródú'cense · unhas ·
atrav:és ' do polarizador e · da. pritemperatura á que se chama ponto
variadóns do fodice de retracción
meira -placa pára ir ao· material ord,e fusión, do cal non se pode pada lu·z .
gániCo. Logb esta l.uz segue~pola
sar, pois que de faeelo chegarfase
placa post~rior _e o .·o utro . polari- · ;
a un ponto que se 'coñece. como de '
Esta técnica ten cerno · probleza:dbr até o _.reflector, próducíntemperatura isotrópica, rio que as
ma o alto consum.o de-enerxía e a
. do-s.é a visualización do segmento,
moléculas se desordenan complegran sensibilidade ás rádi~~ibns ul"ou
-.segmentos, de cristal ·que fortamente, chegando a destruir e
' travibleta, q~e lle otorgan mo1
men
o . número, lefra · ou imaxe
cristal.
curta vida.
,r .
dada.
.
.
-·
.A orientación molecular <lestes
1).. segunda das técnicas, que ·
Como xa queda reflex_a do, a v.e-.
cristais p0de , ser de ' tr~s tipos:
igu,al que rió caso anterior leva un .
focidade de resp~sta e . a .gran_·fia· Esmética, se as · moléculas--se
electrodo a cada: lado do cristal, · ~
bilidade son as características bá~aséase na- pr:opriedade das estru- "
·orientan en capas paralelas respei, ~.icas qu~·· fan que esta nova apli- .
turas Nemáticas de producir t,m ,
to do eixo perpendicular: que aíncacíón da materia se. use até no
da que sempre deben man~er o ' xiro caRdo se Hes aplica unha ten- .'
niáis ~le:Ue~tal a.parello electrodo'm~sm.o sentido ; pode haber des- · s1on. Estest que xa consµmen mo1méstico.
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~RNESTO

ao enxundioso caldo .-feito /con
_ des,~ fora causa.· do xeral ~précio • ·

Opombo
Antano, polo mes de maio,--e tamén en inoitos 'lugares, co gallo de
Sanxoanada; adoitábase come.r o ·
·. pombo. Considerado deic·~ os anos
trinta como un plato delicadísímo, hoxe tenta_r de xantalo,. agás
qu.e se teñan parentes que os críen
na casa ou teñan pombal, é ponto
~enos que imposíbel.
·
Esta magoante reeesión do pi-chón das ·nosas táboas, delí cia cuJíriária, ,que se merece un dos prirrieiros post9s ria es.calafón .gastro-:-·
'nómico, débese fondameptalmente á sua escase.z. Hoxe cáseque
non se crian e boa parte dos pom- ·
bais estan. abandoados, polo cal
nQn se ,enc0ntra nos mercados e é
l;J.nha . perda de · tempo tent~r de
buscálo . na carta dos restaurantes. ·

o

Noutrora,
sustancioso das
suas tarnes e o caseque traumatúrxico valor econstituínte, atribuído

·-

_(J Hio: cando-a
"auga surxe "da terra-.

-.Os visualizadores . ~ cristal líquido

' - .

.

~

mi~da e dena~tes de que colla c_or, ·

]

,,.

. · Mciitas vilas e ·-lugares t~ñe;n un__
moi:n1mento ou accídente xeográfito . que as caracteriza, g_ue. se
transfor)Ila nun símbol<? d~la§ e ás
vé.ces ·dall~ · n'orr:ie\ isí A Coruña .
' ten- a. To;r€ de Hércules, . Lugo ten
a sua·niú~alia e OU:rensé .ten a Pon. te .o u as Burgas. Pois ben, o Hio, ·
.esta parró quia dü' axl:lntamento de
Cangas de Morrazo ten tamén o
. .seu sí~bolo ·que ~ o sonado cru"
· ceiro, feíto no '. século pasado polo
Cerviño., un canteiro das te.rras de ·
~ Cotobade.·
Se' hoxe houbese que ba-utizar a
- este l~gar, tiña~ qüe ser con algunha palal_>ra ·que fixese r,ef eréncia
ao seu cruceiro, pois é a obra m·áis
reJevante da parróquia'; nou's tante,
o nome do Hio ven de tempos
máis r.ecuados, cando aínda non
existía o cruceiro, . pois xa o P.' mos que ao unirse a preposición.
"de" con- "O lo" pasou de "do
Sarmiento' atopa documentos melo" a "D_u~p". A paisaxe xeográdievais onde He chaman ao lugar
fica
é moi semellante á do Hio do
"Sancti Andreae de YO" ou " ... de
Morrazo; pero deixemos facer a
Huyó".
descripción do lugar de Duio á EnEste - último nome danos pé
para enfiar unha posíbel explica-- ciclopedia Gallegá (iso si, debidamente traducida ao galego) ;
.cióri do nome que n9s ocupa.
.": ... En San Martiño · de Duio
Chámase en galego un O LLO
céntrase
a Zenda da antiga cidade
ou un ULLO a un burato na terra
marúima
de Dugyum, capital da
- por-o_nde surxe a auga; a estes napovoación
néria ou ierna. Algueede~os de auga que fan ao terreo
nhás
versións
indican que, despantanoso e .até perigoso pois pótrui'da por un ha f arte maruxia,
'dense afundir persoas ou animais,
atópase asulagada na zona comtamen se lles chama OLLEIROS
prendida entre os cabos Fisterra e
ou ILLOS e todo parece proceder
Nave... Os restos exumados, deda palafüa · latina "oculus"; asi
mostran que, ademais de existir
aparece escrito en documentos da
un
centro urbano importante, a
Edade Mediá " .. .in oculis calidaedificación
era palafítica e corresrum", ·referíndose ás caldas.
pondente~ polo tanto a unha po- Noutros lugares de Galiza a ésvoación lacustre. Así o indican os
tes buratos chámaselle "porcas
.
restos de vigas, principalmente no
prei)as" nome que ten relación
lugar
de As Brañas, topónimo incon aguel ant-igó xogo da "porca"
dicativo
do axeitado da zona para
que xa ~eu comentado µeste sematal
caste
de construcifms."
nário.
Outras
teorías explicativas do
A evolución de nocULUS" asnome do Hio son duas culta,s que
tra O HIO, segundo os filólogos,
podíamos chamar helenísticas e
aínda que difícil é posíbel.
unha popular humorística.
Noustante, o nome cadraria
Unha delas é a de Garcia de La
·moi ben co aspecto físico do que
Riega, que parece querer facer
é O Hio de hoxe, sobre todo na
zona cha:mada A LAGOA, na par- , sair todos os topónimos do grego
' e para él Hio viria de "eion"
te de Vilariño, lugar anegado 1de
(littus, ripa) que sería "ribeira do
auga, bárcia ou xunqueira,' onde
mar".
incluso se ten atuído gando sen
En ambientes eruditos circula
poder sair; reparemos tamen que
outra
teoria que relaciona o nome
na economia daqueles tempos
deusa
grega chamada lo (a que
ha
unh~ xuriqueira debía (<:Ogar un
foi
a
Isis
dos exípcios) e búscase
papel económico moi importante,
unha
conexión
entre esa deusa e
pois ali habéri~ sem pre pasto para
unha
figura
feminina
que existia
o 'g.ando taza -e pesca dabondo e
na
Igrexa
parroquial,
chamada
padaí que os povoamentos· xiraran .
xente
"a
dema",
e
que
pertenla
· arredor delas. _
...
Cia á representación "do inferno
. Hai algo, porén, qi°e !10S dá <Ii:e
que figuraba ~o retárnbulo; seica
, pensar, pois se. o nome designa un
era unha muller de pel tnoura con
! accidente ·físwo, é lóxico que houb
·
·
grandes peitos 'do que pendura an
. bese máis _lugares ·de- Galiza co
· os · seus .fillos, que segundo con ta
mesmo home; é certo que no noso
l
. . , b d
U-L LA
Castelao foi déstruí9a po o cura
pa1s a un an nomes coma
,
.
1
e se
¡
, ·- _ ..._, ·~~ ;
..
,'a.o wspe1Far . que a§ ve as qu
1 •· .
"ULLOA, l:JL1:0, · ULLEIRO ou
d.
l
d diºcábanse
~, OIA
.
,._
. . .
· .., .. .~cen \4n·.' no atar e
que .deben -referirse a:e mes- · 1 -h ,;· , d
·. ·' , , . sdo pur, ·ma1s a ema que as amma
.
mo·· fenomeno de pontos onde..
·
..
d
,1
gatório.
·abro 11a a auga no chan, to os· ~ es
·
Por ·f irt.,. aí_nda· ·bai quen con
resultádos do '"qcuh,i's" latino pero
rr1oito sensÓ, ;'do .humor atopa cerpor Únha . evolud6i! - dive~sa rc10 ~:"'. tas .concomitáncias ,entre· ª· .riosa
'nome.noso do Hio. ··
·
·
·
·
· ·
·
· parróquia ¿' 0 estJl.dq · nortearrtenPara confirmar a ~osa '_ te'o ria só ·~,'-. cano do mesmo _m}me, OHIO.
atopai):ios un lugar onde apirece o . ,
Outros . topónimos galegos comesmo nome aínd'a que un pouco
mo BOULLA, BULLEIRO, BU~nmascarado; trátase .de D.UIO, LLO ou BOULLON fan tamén re,· f enomen
'
o físi' a.ntl.go ar.·cipresta,zg: o cÍ·a ·peñínsula
feréncia ao mesmo
da Fisterra onde hai ·duas parróco de ·rev'entos de auga n-0 chan_·quias, San Mart:iño e San 'vicén- ·
.
/
"
cio- de Duio.; ·oride _i:iós aven.tl:!ra~
C: ESAR V AREL~
L
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~étense· os pombos feítos cuartos, que, desde antigo,_t ivéraselle, nqn
d.o we e engada o caldo frito cós
habendo casa puliente ou pazo sen
m'iúd.os (o suficiente como para
·o seu éorrespondente poinbal.
,
cobr.ilos) .e retiré do lume. No
Mais, por . se foran poucos os
.mortdr.o maÚe os: mil!dos da ví tis'e us valores intrínsecos, as poni. ma cu,fi. pourn de perixel, pimenbas •fOron conv~rtidas no . símbolo
ta., ·:Xenxibre,_noz moscada, .comin
da· candideza, da castidade e da fi(un sospiúriño __de. cada), unha undeljdade conxugal cousa que ·só é
lla d~ i!iiga de,pan e unh3'xema ge ·
ovo por · peza. Xa ben mallad.0 e
comprensibei desde . as ap_te'blleiras
dcrsenleado cunha. pinga.de vinagr9.
mític.as que · levaban postas ·os antergos, porque a xira inextinguíbel
e caldo: pót_ab na cazola e-tapando
deste animal, amén de serenidade ""': PC?nº, "!i (erver, ,síryese n~ mesma
manifr~sta, necesüa . para a .sua sacazola.
·
·
tisfa:ción, exercitar unha máis, que "·
Out!a receta., ID:áis sinfela ·e,
" · t1 pa:ra min, non menos deliciosa é a
· reg.ular violéncia. . ·
Mais. deixando que pomb~s .
seguin_te ;
p..omb'os se arranxen cómo poidan, .
Posta a cazo la .de barro con
pasemos . nÓ'~ a ver ·como axeitalos.
aceite a lqrne lento, doura un denEn primeiro lugar,. o pombo ha
te de allo, e xa dourado o retira_,"
~ ser . inorto sen derrawa_me.n to de
mete os pichóns ~e .deixa que ~ó- :
sangue, abáfe presioañdo embaixoilan cor, engadindt> logo ceb_91a :·
das azas, ou' rebiríquelle o pescozo ·
picada fina. Ao tempo, e xa feíto ·
(agora que .sabe que nori é tan xo'Ícos miúdos un caldo corto, os ma-. '
. ña terá menos escrúpulos). . . '
lla co alrriofariz e os bpta na caz9f onse a fritir nu?ha cazola de .
la desenleado_s cun pouco de viño
barro, uris dados pequenos de panbranco, remexe un pouco e ·enga:ceta curada, bótelle cebola picada
da o ca~do _deixan~o que estofe.

e. ,

í

.

:~

. I

1

•

1

libros·,·
Liberales y Absolutistas en Galicia. Xosé Rainón Barre'iro.
Edicións Xerais.
La Aldea Gallega. Nicolás Teriório.
Édlcións Xerais.
Dous · libros para "in ciar a pu- .
blicación da Colección Extramuros.
•
Segue a publica~ión de VENTO BRANCO, c9lección dedicada á poesía. Desta volta recebemos os títulos:
.
_
·,
POETA MUIÑEIRO ·a DERIVA
de Fiz Vergar~ Vilariño ~

Para ouvli· . .
Tomaso Albinoni: 'Les adagios'
I Solisti Veneti .
'
Dtor._. Claudia Scimone
Erato-Hispavox. S 90.595
Trátase da tí pica antoloxía de
grabacións, neste caso de tempos
lentos de Albinoni utilizando como reclamo a popularidade dunha
peculiarisísima
"reconstrución"
de R ... Gíazzotto. O caso é que o
disco é lindo e .serve tanto para
"criar ambiente" -alternativa bastante superlativa a Silvio Rodríguez- como para unha escoita
atenta non exaustiva. A interpretación é boa o mesmo que a toma
de son.

Actos
SANTIAGO
· Do l_ao 16 de xuño. Na GaJeria Sargadelos, exposíción de
Cé1
sar Otero .
MADRID
Do 3 ao 30 de .xuño. Na Galería Sargadelos, exposición de cerámicas e pinturas de Xavier Toubes.
REDONDE LA
Do 9 ao 13 de .xuño, festas da
Coca.

C.onvoéatórias'·

·Publicació.ns ·-

\.

VI XqRNADAS. DO ENSINO · ·
. DE GALIZA -

A AS-PG vai organizar unha no:
va edición das Xornadas do Ensi.~Ó. Terán _lugar en Pontevedra
desde o luns 5 ao vernes ·9·do mes
de xullo.
, Os particip_a ntes que o desexen~
teñen á sua disposición, para hospedaxe, . a Residéncia de Estudiantes da C.A.P.. A organización das ·
Xorna~as fará as reservas. que lle
sexan encomendadas.
O centro onde seJevarán.adiante· as actividades está p~ndente de
confirmar, puidendo ser o centro
de FP ou o Instituto Valle-Inclán.
A matrícula das xornadas é de
3.000 ptas., sendó só de 1.500
pesetas para os sócios da AS-PG.
A pensión completa, será variábel, mais rondará sobor das 5 .000
pesetas polos 5 dias.
As xornadas tratan de proporcionar un amplo foro no que se ·
definan os pasos cara unha escola
axeitada á realid,ade social e nacional. A intenci~n da organizadón {;
a_participación de todas as persoas
relacionadas dalgun xeito co ensino e coa cultura galega e · preo cupados pola · sua normalización e
desenrolo.
Están. invitados pública e partí~
cularmente todos os indivíduos e
entidades que t~ñen interés en .
mellorar o ensino e a cµltura galega e traballar' éara a sua normalización. Todas as ·aportacións S€rán
ben recebidas e contribuirán positivamente a arriquecer o debate.
ACTIVIDADES PREVISTAS
a) Mesas Redondas. Os temas
piopostos a debate aberto son os
seguintes:
- Qué tipo de persoas e de ~- ciedades debería tentar formar a
educación en Galiza?

-0 ensino como ~ctividad~
profisonaL · :
-O EXB : sin.acjón, perspectivas e alternativas.
-A formacibn · de cadros mé-dios e supét;iores.
__
·- NoYnialización é · normativiza... , é1ón. A norma: 'cuJtá.
b) S efn inários ;eerais. O seu ·o'bxectivo será a análise de temas pe- .
·dagóxicos. e culturais de amplo iriterés para todos ·o·s ensinantes,
pero sen a xeralidade das meSa.s
redo~das.
-Psicopedagoxia oásica <:. apli-_
cacións na escola.
-=- Escola e sOciedade e_n Galiza.
· Papel da escoJa., Aniilise s0cioi{>xica.
:.
, -Funcións -e responsabilidades
do ensinante.,
-História· de Galiza.
-Literatura Galega. .
~curso de língua·galega.
c) Seminários esp~cíficos .. Coa
análise de temas específicos p~a
determinadas ·áreas.
Como cada edición das xornaslas ten un número crecente ele seminários deste tipo, no P!'.Ugr3¡m3.
.detallaranse todos eles. ·
d) Reunións e debates entre os
participantes. Poñerán en contacto aos participantes ehtre si, e a
estes cos organizádores co fin de
inter~ambiar pontos de vista e experiéncias e ·planificar actua.cións
conxuntas tara ao,futuro.
·
e) Actividad-es culturais complementárias. Faránse visitas a Pontevedra e ao_ 5eu museu. Estase en
contacto con váriós grupos de teatro, music::iis e outros.
j) Presentació'.ls de libros, revistas, materiais, experiéncias, etc... ·
Respeito <leste aspeito dicer que
se ~eserva tempo . para que quen
queira fácer prese.otacións dos resultados do seu traballo en forma
_ de publicacións poida facelo.

FROLDETOXO
comunidades relixiósas da ~a
E~e ano p~bli~onse ~umero . '· e de Santiago. Fata totalmente en
1
sos boletins culturais nos centros
- galego_ Tan .attigos t:.a.Dto cinxídos
de e!15ino; unh:i iniciativa que sauao carácter cristián da r-evista,
damos xa .que, por r~_a de todo,,o
cÓ.qio IDreresafttes ,'teflexións sódcniominfidor comun de _todos eles
. hor do 19 de ·maiÓ, o 17 de m3.1o, .
é o de estareti escritas no ·· noso
e' outro,S artigos. y ái xa poló .núidioma. FROL DE . roxo .esta
mao 217.
·
editado polos alunos ·dO Instituto
·Politécnico en Vigo: E gpú. nume-:
O TEMPO E O MODO
rosas a~rtacións : sobor <las baRevista na~mllista galega . .de
leas~ a situación da mocedad.e, ci. política, erononiia e cíéncias .so- ne, a ' cul1;:tRa castreña, de divulga- ·
ciais.
.
-ción etnográfica, e diversas sec· Uoha nova públicación ~
. cións. Un boletin póuco ambícjode diegar-ás nosas-ma.ns, -O Tempo
. so '}Jero moi lm.portante. na sua tae ó Modo, revista: escrita en ~o
-refa · de aglutinar aS inquedanz.as .
·_ normativa _ptópña, úoím:.diva
dun jmportante fato · de rapaces.
que empeza a ·ser utilizado por un
· -Invitamos aos leitores do perió:_
fat~ de autores e q•e eles acisgnan
dico a que nos envien as díferentes
como ureintegrada'j.
..
.
revistas que se vaian editando, tan:- ·
· . O número 1°; recén saído, o~
• r to en centrÓs de ensin:o., como ·oucenos os seguintes argigas:
' tro tipo de asociacións (da moceA perspectiwa marxista do prodade, de veciños, etc.••).'
ble~ .º~º das ;nadóns sen estado, por-R.L-Suevos.
T:trnBO~A

·

ron

· Esta é o boJetin do C.entro Galego de Barcelona. Interesa.mes
cámbios na reviSta. que, apoiada
cáml>~os- ria r~; que está.apoia- .
da por unha-numerosa'. publicidadc, con diferentés artigos e sec-"
ciáns fixas (libros, cine, nenos.•.).

Sobre a Adminísttación da :XUS.-

tícia en Gafu.a, de X.G. de Ja
Huerga Fidalgo.
.
Unidade dó : sindicalismó :na.c ionalista freme ~ pacto social,
de Lois Rios Paredes.
. 0a populaciqn -~ ágralla

ga,Iega, de Claudio-López-Qurido.
INQUEDANZA ·

Voceiro edit,ado polo Gru¡jo de
Teatro TABOAS de Raxó. Editado pglo sistema do mimeógrafo
_;interesante aportación que am()sa qué pésie á precariedade demeios pódense leval- as iniciativas ·
adiante- ; con editorial e vários
ártigos sob9r de per~eíros da no~
sa cultrira _e. un artigo sobor do
noso idioma.
BOLETIN INTERPA~ROQUIAL.

E unha revista editada en Sa~
tiago de Comp<>stela, p:u-a várias

. O reintegracionismo nos ideólogos do nacionalismo galego,
dcf" .M. Montero Sangalha.
.· Universidade e nacionalismo, de
. · x.A. López-Tabo•

Este- número lo, ben coidado,
de int-erés no seó contido, redúcese aos artígos devanditos; supoñemos que nos seguintes teremos
má:is · seccións e máis dedicación á
bulidora tea.lidade _da coxµtttura
- que viverilos. ·
Este periódico deséxalle · aos
editores éxito e IOnga vida., ' asi
como . moitos cólaboradores nas
-- tarefas que se impoñen.
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Denúricia -ecoloXístá· no ano 1885

espécie de · vida- -é aquelaén ·q1:rn o No d~rradeiro día 9 de setembro, o produtor l\,J.e lson Ca_rcfo$O jncluju
_home non pode ouvir · ~voz do
no programa "Guaíba Repórter M FM" unha carta que o ·cacique. índiO
oorvo notu(nQ ~.u- { conver5a dos Seathl, da ~ribo Duawamish, escrebeu á Franklin Pierne, presidén~e dos ~
sapos no .bre-ixo, á- noite?, CUn ' ín~
Estados Unidos no 1895. Apartir da pubUcación,,os teléfonos de .Rádio
_dio p.refire º ."suave susur~ dcr venGuaíba non pararon. Os ouvintes querián obter o texto íntegro. Aos te. 'to sobre -o e~pelló da auga e pró·1efonazos, . sucedéronlle os telegramas;' as caras. e mesmo vl~itas perso~ais ·
á emisora. Todos queriari "a carta .do índio"·:
prio· cheíro do vento, purificado
. Di.a nte de ·tal- repercusión, a única sa ida. para' poder. ateñ.d er a t~.do~ -é. - ' p~·lo ~hÜvia · do mediodia e_ ~on
esta que empregamos agora: reproducir o textq, a"qui, no "(:Qrreio·=do
recendo do-piñeiro. O ár é preciso
' Povo'-'. Antes~·pe~mítannos situar .q ue a carta de 'Se~thl orixinouse por .ter
. para q home bermello. Porque too Goberno Norteamericano: ilesa ocasi.ó n; dado a . entender ·que o racio.- .~ " -- dos os ser.es vivos respiran o mescínio ecolóxico .non foi ·criado polos homes de ho:Xe; aínda que~ Ecolo:
·rmo- ár -anima is, árbores, · homes.
" ~ia_ sexa un~a palabra e unh{I ciéncia dos rnosos dias• Eisa "carta do.in- '
_Non. parece que ao home branco
, dio". (. . .) ·
lle importe .o ár q0e respira. Como
.I
• un ,_moribu ndo ~I é iñsensíb~I. ao
clareirá e tódos-os i'n'sectos._ a zum-.
-. "O gran )rnf e de . Wash ing~oh ~
.mal cheiro.;
bir ·son_ sagrados nas. 'fraoición~ e ·~ .
mand.ou dicer,- q4e desexa comprar
eu me· decid.ir13 .a aceitar im_na conciéncia do meu povo_'.
a nosa· terra. O gr a fil x·e fe asegurol!·porei· . unha c;:ondición .. O home
.nos tarnén ·a SUB· amist~de· e bene- ·.
Sabemos que
hom~ 'branco .. ·_- branco _debe tratar áos animais co~
voiénci~ . ' J~to é xentiJ da .sua
non .comprende . o noso . modo de.
. mo· se fosen os seus i'rmans. Son
_ par~e, pois sabemos que- ~I no~ ne- , viver. Pa~a ~f, un torrón de te'rra .é •··
µ ·
.
•un
se: 1vaxe. e non co_r:nprend o qOe
·
,cesita ·da · nosa ámistade; Porén,
ig.ua.1 a outro. Porque el éun estra- ·non
· poida ser _-certo d~utro,
· xeito.
· imqs · pen~r na'- tua qferta, poi.s
ño que veri de noite, e ~rouba ·da ~
Vi.(l rnilleiros de bisont~s ,a po, d resabemos que senón o· fixéramós, o
~erra -canto precisa. A ._terrá r.~n é - " cendo· rías pradarias, abandonados
hom.é qranco virá con armas e ·to- -:-.
a sua irmá, ..senón _a su,a nemiga, e~ . · . p.ole home branco .q ue º· s ábatia a .
mará as nosa·s · terras. O gran xefe,
en :··w ashing.l o n nn.de c,Óntiar ;f'_no~'' ·~, .1t~~J:?.~is d,e esg?tala, el . m~rcb~~ -,. -..·~. iJr~.s dispa~~dos deSde o tren. Son . '"'"f.
De1xa atras o tumulo do seu pa1
que 0 xete Seathl di, coa mesma . · ·
. ·
• .' - un selvaxe e rión comprendo e.o·
·
·
·
sen
· un 'f· umegant~
'
" ca b a 1o d-.e. f erro
certézá 0011 qúé º· s nosos irmáns
· , ·remorsos·
-·
· de, conciéncia · Rou- ,· " mo
ba
a
terra
dos
seus
fillos
Nada
"·
"d
·
,.
: ' b'ránoos poden confiar na alter~
,
' ·.
··.·
_~ pot a -ser ma1s va 1·1oso que un b'1"' ,_. . .
- -· .
_.r;espeíti:1 Ei:quece as sepulturas dos
. ,." . , ,
,. d.
_-ri··a"nCia '.das estac· 1·0• 05·~~0
"'_- an"·. A
~~.- ..,. \'1.'"' )'. · · . . - • • ,..
•.
_
':s9líte
...que · nos, -os in
1os, ape~as
u
"'
t P dos e d1 e to d s flllos
~
miña palabra é_ tomo as estrelas - , an e asa , . ~ r _1 - ~
;
mata,mos ·para _sustengar a nosa ·
- A sua ganancia das tuas c1dades e
,
.
.
'
i
·,- _efas. non"empalideée_n:
·
, ,.
. _
.. ..- propria.¡¡<:\fid_a. · lO.IJ que é -o· home
"un
'tormento
p·
a
ra
os
ollos
do
ho
.
·~;..-._·-...
' ..
..
' - :
. '_
sen ' os anirriais?. se · todos os ani·.
·c·
d
·
""'
11 - M ·
· ·
·
l .omo .po es co.fl1prar_ou ven~ . .· _me uerme o: _ a1s qmza1s sex~
'~iais · acabasen, os .homes · mor~ed
·
7
T
1
·
·
·
h
·
·
b.
11··
-··
d er o ceo, ..o ' ca 1or a_ terra. a .
. as1 por ser o orne er.rne o un , . rian de sbed~de:espi~ltua1~- p_or.que-·
sel~axé que náda cor.'.Rpre.nde. Non '~. todo
'
. ._aconte.
.
. .is
- somQs· '
canto
ce' a9s anima
·idea énos estraífa. N.ós
· not;l
dono~ qa pur.~i:a do, ár ou do res- . se pode atapar paz nas cidéides do - ·pode tátnén afectar 'aos .. homes. '
plandor 'da auga.' lCóm6 pod~s en:
-·. home branco. · Nen un lug~r onde · · Todo está retac'ionado entre sL
' ..tón 'c ompralos de -nó$? Decidimos,· - . se poda . ·óuvir c:i abrir da follaxe
Todo canto fire á terra-, fire tamén
apenas, sobre o noso tempo. Toda
na primavera ou a zumbir das .azas
·
·
.,
aos f illos da terra.. esta terra e sagrada para o méu
-dO-s .insectos: _Talvez por ser un
Os nosós ~illos verári aos seus;· povo. _Cada folla_,_ relucente, todas'_
selvaxe ~ue .nadá entendé, o baru_pais humillados :na derróta. ·Os
· 110 das cidades é para min un.ha ,·
. - as praias areosas, cada ' ceo de nenosos guerreiros sucumben sob o
b.lina nas florestas escur·as, · cada
afrenta contra os' ouvidos . .lE qué ·

o

1

s;

o.

peso da vergoña. E despois -da derrota •. pasan o t~mpo en ócio e envenenan ·o seu corpo con .alimen. tos doce·s e. bebidéls ardentes. Non
ten grande importáncia onde pasa. remos os nosos últimos dias -xa .
non son moitos. Mais algunhas horas, até algu.ns-.invernos, e nengun
dos f illos das grandes tribus, que
viv.iran nestas terras ou que teñan vagueado en pequenos bandos nos.
bosques; sobrará para chorar sobre
_dos túmulos; un povo que un día
foi tan . poderoso e cheo ·de confianza como o no so.

Talvez comprenderíamos se co·ñ ecésemos con que soña o home
branco, se soubésemos qué esperanzas transmite aos se~s t°illos nas
lon~as noites de inverno ; qué visións- de futuro oferece ás suas
mentes para que poidan formar os
desexos para o dia de mañá. Pero
nós somos salvaxes. Os soños do
home branco están ocultos para
nós. E por estaren ocultos, te rnos
que escoll~r o naso próprio ca miño. Se consetirmos, é para garantir
as reservas que nos prometeste.
Alá quizais podamos yiver os noDunha cousa sábemos que 0 ho- . sos últimos dias conforme dese xa- me.brancci talvez un dia veña desmos. Despois de que o ultimo hocubrir: o noso Deus é o mes.m o
me bermello teña partid9 .e a sua
Deus. Xulgas,\ talyez,. <:¡ue o podes
lembranza dunha nube a parar en.. posuir do mesmó - x~ito como deriba da pradaria, a alma do meu
'sex·;:i' s .pos_ut'r a nosa 'terra. Pero,
povo continuará a ~iver nestas flo·
no. n podes. El · e' o~us da human·1.
r.· estas e praias, porque ·nós a.s ama- ·
dade ·_ entei·ra··. e:r;: q·uere· be. n ·1gualmos cóm'o un' rec;:én nascido ama o
mente ao home berr:riello como ao
bater do éo'razón da sua nai. Se te
branéo.''. A terra é amada por El. E
-vendéramos a nosa terra, 'á'r:r1aa
•
,
'b
p t' ea
causar danó á ,.farra é demostrar
. como nos a ama amos. ro ex
- desp
- r·e;·c._1·0
· - p-;.lo_. cr·1a·d- or. O . h'"ome
éomo n9s a pr~texíamos. Nunc.a
_
u
_
d
brar:ico
t'
a
rne'n
va1·
dec:a_
parecer.
talesqüezas
como era ·a terra can
_
~
-ye.z ma'.'!s_..J...;.presa
.d·o ··qu· e ·a s outras
tomacnes .posesión dela. E con
-u ..
razas. . CoAtinua poluíndo · a tua ... . toda--a tua forza, o teu poder e to·· ,
, a para
pro'p·· r·1·a· ca·m~a· , e' ha· s m
- orre" un'ha -,, . do o teu .corazon, conserva
,.
. D
- no·1'te polos t
. eus pr.o' pr'1os d. et~_ ·1tusl. '. os . teus fillos e ámaa como eus
b
.De-spo'1s de a·bat'1d,,;
"' o u"1·t'1mo b1·- ,. nos ama
• a todos. .Unha cousa .sa e·
·· ·
· mos:' o noso o 'eus é o mes~o .
sonte e domadós todos os cabalos
..
El
·
De.us. Esta terra é__-q uerida por_ · ·
silvestres, ' carído , as ffié!tas ' miste~·
r1'o·sas.fe' deran.... í:t' ?<''e n' te,. :e
' .Ga. nd' o a's· ' · Nén ·mesmo
o home· branco
·
, ,, pode
colinas escarpádas' ~e encheran· de '
evitar 0 noso c;testi~o comun .
.."m1.1lleres a pareiai:, _lónde ficárál')
~ntón -as-- aldeas? Terán rematado.
Esta "éarta" publiCouse

°

. ¡

lE '· as -áQuias?. Terán . mar~hado.
· Restfirá ~icer aoeus á ánduriña da
. torre e á caza, -o· firi da vida e o ·co-,
mezo d~ loita para"sotireviver,. · ·

río ~<0rnal portugués "Corr,eio do Pavo" en Setem. bro do ·1979_ Dado o seú ,
ái osas

