
:i
•li 
a
; -

m 

fa 
ti-

j-

1 

... 

1 

• 

1 

. ' ' 

... PE.RIO.~Jco· GALEGO SEMAMAI:, 
' • , 's , . 

N. 196-197 ·ºº 9· Ap .. 22 DE 'xu_L'LO.DC1J982 5.0 PTA . 

. • . I 

· Galegos nos ~mpos de concentración· nazis · 
• • - • _,..J . '. •• ,,y;;: 

r . . .. lí 

-, 

.. ·.· 
. ' 

"VOstedes · . 

. i1o!l poden pasar: 
asi-se .discriminou a 

. A NOSA TER-RA 

·_-··Golpe · 
· lingüistico · : · . 
·, Académia . 

-X unta 
- ·' 

-Instituto! .. 

. . 

· O.mar · 
revolto ··.· 

-_ das 
- ' . - . ' 

.- · titulaCións , -
. . , . .' . . . ·, 

mar1furias · . .. 

l' 



' .t_J t " 

·Albor falou cOas · pedfaS· 
. . .t. ,., . ' - ' • \ . 

~ ;;1 d.:0_7;,~3, ' 
' . ~ 

~. 

' , 
·{; .. ) No ano.1'914, as comunida-- ¡ 

9 nn· te .. ·•:.1·eu····m.' ·e·, -- · ·~, .. {. des · xudeas- r:ia.'. .Pa'lesti·n~ repre$en- .-
: ~ab 'an ,.-13 .lgo menos do .14. por cen 

- du~ha . povoa~ióñ formada fün(Ja, c·~·v ~- u - ';~ ... . . . 
.- · mehtalmente gpr cristiáns. . e ~U- " 

_ . . , f ~ . · 'it' .. t" , , suJmáñs. :. . · · · · 
Faltáron.Jle· .os foguetes, .mic~o ~n<?S e .PS µ .avoees es .~;- · · -",. · o esto,urid~ ,da .p.dmefr~ :!!Juerra 

unha· riória, os nenos diante da veran d1spostos. . •. ·< mond~ál . de.u p~so á grande· revolta" 
banda -d'a música e gos xigantes Se ácaso, URS paisalllO$ to- árabe oonti;a o podér turoo, aliado 
(cabez~do ·1a algun). Non nos · ·,mando o vermuté na ·terráza da Aiemánla (o' lmpér'io otomar1to 

-referimos ~¡' festa de ta1 pavo do Úafé "A coClÍia", situada na . da~in·at>a - o m{!l~ndo .árabe d~sd'e o 
o-u de tal outro. '"Fala·tnos da niesma praza :que 0Íiler(;se ~nte~ . s~cufü X'Vlt revoita -c:ju~ s~ vju 
par~ei:nália ·pro,pagandístfoa: · .ra>rO.in da presencia de :tan . irm~ '· .a~'ent.ada -polas .póténcJa.s eur:op.eas 
que ·rodebu a visita do Presi- · portante :¡}er,~eir.o ··na .sua vila. .·(lém0rése a La:\ivfence de Arábia ¡e 

- dente da Xunta a Fontedeuµie~ . Claro ·que aó meifoir e.r~m t~is- a ~rua f.amesa -lexi©rn · árab~} . coa 
. d . Co..¡ - F lt t'as, :.t".o.decL.t"n.r~o·c,... ·como ·lJes· . pr0:me~a de .q-ue urma vez .re-r:pata--. proViín~ia- a · · wruna.. a : o·u . _,., u ..,1;,. .. • ,, . - . . -

. iso e ·máis. . . - -chaman no •M©mz<>, por aqui- · ' ~ >. da a contiemda ·es árabes coAqueri-
. al. d 1 . d - t ,,.. b , .. da · :; · ri·a111 a jndepe'ndéncia. 

· · -Dias ··aates, o: se.ñor ·álc e _ º - ' o ~·~omp,o~!n . e . ~ico . ·· ,.1 
• • No'n ia· ser a~i, o ~ob~r no ingl:és 

d·e Ponted.eume lanzou ttn han- sua altmenta~:1on,. E <a - este§,· , '. ·-pactara secretamente ces líderes 
do que toca a testo, didndo pouco Ues im_porta o asunto. ~ ~ . "do . m0vemento ·Sionista a ·éonce- .· 
que todo Pontedeu~e d.ebia ir · Unb~ · véz todos dentro do · ·. · sión dun Fogar' Nacional ·xµc:ie.u 
a' reee,her ao .. señor Presiden,fe .ecliffcio· propriedade .do povo . na Paléstiná; entón non Sf:t falába 

: del pu?blo gallego ~ois, cdmo : .. de PontecJe,1ime,;·.da Casa Con- . -.éf~ Estado. No 19·19! o historiador 
cho· digo, que saiu na pren&a ~ · . 'sistorfaJ, lÍoÚh!l . ~gasallo por "", sioflista Soloko~ escrebia: .uDise 

. todo, nas edicións do FerroL todo ·o alto., .plácemes, laudá.'. 'que .o . sionismo aspfra á _criació'! . 
Viva a Repúblfoa). . moste . ·alabámoste,. apapaos- , ,dun Estadq, indep_end_en.te, pero 

Cando . chegou todo estaba tiadostodoste. . , . isto é u'nh~ total 'falácia; º · Est~d°.. 
· . o· · .. . - l d A. NOSA. : . xudeo ·nunca· formou parte .do 

Preparado. ·Houbo qm;m ,puxo· · · corresponsa e ·· · , -. . .- · , . 
'IERR' A d. '- . ·1 ' . ' . . progr,af!Ja sioms-ra:'. o tempo ' VIU 

bandeiriña no balcón, animado . ,. - ·. ? · Vl a ql~ixo qµ~ un demostrar' o contrário. Preced-ido. 
. polas arengas do· popul~r afian- · fotografo mm~rt,a izase ª· pr~- · . por t,mha qnda d~- ter~o~, na· que · 
: cista que é o 'alcalde da vila. ' .. za v~fa. ·cori Albo~ ·no .b~cón árabes~ e. xudeos se mataban mu" 

Con todo un ... ¿Un qué? pero polo visto.,o'_que lle dixo · tu~mente, .o 15-de maio do 1948 
Non sei seguir porque o espa-· o profesional dó carrete e .do. naci~ ·9 · Estado de. tsr~el. Sem em-

-. ño( cortejo ·non' debe Ser corte- ~ revelado' foi . que . COmQ IiOIÍ bar.ge, as. condidóns e óS fnOtÍVOS.-
llo en galego. Mais neste . caso . babia ninguén noq.; SaCO'U _ ~ fCi- da loita foran desigliais. e diferen-
debia selo, porqú~ babia. que to. ·Lóxica de 40 quil,c;>s~ . tes · porq~e ~uns eran_ os·-que inva-· 

d R '"' d p dian · e outros os invad~dos, . e por· ver o . gando que ia adoran .o · emata~on na :,vasa .. o .. pvo · 
ao xefe do "pesebre. ". · · e foron {!o·mer ·a contado ,po- · · .- . qué ·a povoación ··palestina, em.i-

·, · · nentemente !abrega, · sen ·orgaoiza:-pol·s be· n, co'n1 todo o .. seu vo. Nun coñecido lqcal, céntri- . 
cion mHita~ de nengun tipo é pra-

.:· cortexo detrás cbegou ao · co e éaro, ª ·corporació.n Mu't1i- tica·rnente desarmada (a. Adrriin.is-
Axunta:rnento sito na Praza cipal (nove ·de AP, maioria ah- _ tíacíón británica p¡-.pihira aos 
Real. O . bando convidaba ·a ' soiuta) deulle un . convite ao . áraoés a posesión de armas; niillei- ·-

• tqdos os viciños, induí~os 9s I Presid~nt~, a conga ~un: povo ros .d,e -rifles rofon ·reqÜjsa~fos, ' e 
· · 1.502 votantes de, AP no con- . .' eumés que pasou to.talmente 13.5 pale~tinos execu~ad9s por de-

·cello, · máis ~ó doble que .a· se- . . del, ·pero ·que tivO- q1:1e ·pagar a · sobedecer a 'arde.) enfrentouse a 
"gunda máis votada· e ~ase tanto .mar'isca(iá-"(esta, suponse, cla.:" :organiz'ácíóns :perfeitc¡1mente equi~ , 
como as· outras todas. x'untas · r.o, que a nós .nQn: nos foyita: · padas· e entrenád_as miljtqrmente 
· l d. · · - · · · · ... ,. ) · coas :que pou·co despois se formou ma suma as. , . r:on, como excepc1on . . . 

Cando Albor, o Presidente ·:· · · Do ~spisódiu n~ · Preri$a.fM , :o poder-oso exército israeli. 
· f 1 ~ Quizais tio.n estea de máis lem-

de/ · pueb/t;- gallego·, Scfia ao '. e ... ben, e nad·a, :nOn se a_9u. ·brat' aqui a un qeses grupos, tris-
balcón para dirixirse. a inxente · Nós quererrios inip9rtalizar a· ·teiramente famoso, que dir-ixia 0 

, multi_tude que ia , aclanialq }e,. . : calor que recEtbiu o-Presidente a.ctúal p~imeiró' minis.tro, Mena-
' vou un dos moitQs .chascos que ' ·. nun povo duns i0.000 viciños hen Beguin: . O /rgun_ Zvai Leumi, 
. -te'n que levar nesta vida: 'non que . nengun foi . recebiJo. Xa responsábél 'da .matanza -de Deir 

habia absolutamente ninguén vrna Fraga doutravolta a facer Yasin[ o 9 de· Abril do 1948·. O 
. para escoitalo, por .roáis .que QS ' campaña,,qué a el co~éceno. · 

.. 1. • , • ' ~~ 

;. 
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dele.gado ·da Cruz. Rbxa, ' J~cques 
Reynier .• . descrebiuno asi: . "Tres- . 

"CfJn.t~s ·· pe,rsQl!s foron. ar;jq1:1il~aas 
- J. ,. • ;f ' 

s~n motivo . neng_un; ancianos, mu-
.. · - //eres, nenas· e recén nados, foron 

·selvaxemente ·asasinados con 
; granadas e ' coite/o~ por tropas do 

1 lrgun controladas e dirixidas polos 
. seus líderes'~ - ' 

Naqueles dias, 750.000 palesti
- tios füxiroñ das suas casas. Nunca 
. se Nes per.miliu o' regreso. · 

· (.. .. ) Tamén os >.eenerais .do·exér-
: -Cito de .ocupación nazi chamaban 

terrodstas aos m·ernb~os -da · Resis~ 
1é'ncia tfancesa, e .í:>or .. cada so·lc!.la
do a~emán .morto, vári@s ·civis eran 
execut~dos ou toda untia .,.,, aldea 
arraSáda . . No caos do ·1 srae1 o pré
:cio semellla ser máis alto, x.a que, 
segufr:ido a ar.gumentación de-Se.
guin, a represália poto atentado ao · 
5eu emba·ixador en LQndres · ·pa
.gouse pQfo momento con .máis de 

·~ 0.000 ' mortos e a destrución de 
várias cidacles libanesas. L.1 

.TERESA ARANGUREN 

Nº 271 
(. .. ) Uri ano pa5ou xa e· parece 

onte e até parece qué non ocorri
se. Como se parara no instante de 
captar aquela inesquencíbel foto
grafía que publicou a Prensa, e 
aq~ela mirada irresistíbel,.que pre: 
guntaba- A.lfonso se alguén serla 
capaz de soster, estivera fixándose 
aí~da no ci~e está a ocorriíagora. 

Non é a primeira vez.que teño a 
impresión de q.ue alguén morto 
nesa .cortstante loita que mante- · 
mos aqui está ao pé de min e con 
'vida, transmitindo un calor espe
cial que cqmunica forza, que a len
ta a seguer é a penetrar por zonas 

· descoñecidas do território nem.igo 
para explorar e tantear o noso au
téntico potencial: como se cada 

· morte asi producida fose un J)Onto 
lumino~o que . esparexira luz e 
abrigar~ a. formularse múltiples e 
renovadas' preguntas. E a marte· de 
.Juan José Crespo, agora, quizais 
porque teño grabada na memória 
a .lembranza da prolongada violén
cia á que fo¡' sQmetido e a admirá
bel entereza con que a afrontou; é 
unha morte que a· sinto rezuman
do humani«;tade. Humanidade no 
senso máis profundo da palabra, 

".como cum~ dun proceso-biolóxico 
en , marcha,. no que e;> home acacia 

. ~·~ .. ~: º · ,.s~t1 próprio .de se( sensíqef < 
'qúe ~ens~ . e se relacipna cos de- · 
máis E;i, en~re. risas .e bágoa~, segu~ 
a pensar con eles para ver o mellar 
xeito de transformár o mundo que 
o ence.rra e con__vertir a gaiola en 
~il · camiños de .liberación. Nese · 
nivel .tal) difícil de conseguir polos · 

· moitos . obstáculos. ·q úe nos poiñen ... .' 
e que é o grande o~xectivo da re- · · 
volución. Ese nivel superior desde 
o que algu~n, botado nunha cama ~· 
do Hospital. Penintenciário no 
gume de ·se 'lle quebrar a v.i<:f~ se- · 
gue dkindo. ·NON á indign~d~e .~ 
reáfír~ase como perSC>a, c~alidade 
esencial -para que este fenómer;¡o 

. chamado ·vida siga o seu procese · 
de h'\:Jmanizac1ón. Nese só ·xesto 
qÚe dun xeito taFl s.inxelo ;p0n a~ .J 

descuberto t0da a irraciona1iclade · I( 
clun sistem~, ha-i tal grandeza, tal 
vigor, que me reco~·cília co HO
ME, a(nda coa moitedume que a . 
cachos interrumpe b~rrando -ou· 
beando- goooool!, e desenténde~ 
se destas e outras moitas ·cousas. 
Nun signo de que é posíbel, de 
que o home polo que ou loito un 
dia non será a excepción. (. .. ) 

Mortes tremendamente huma
nas, realmente superiores, que 
irrádian vida, que obrigan a pen
sar nelas porque son forite de co
ñecimento, porque revelan a reali- . 
dade no momento da grande con
moción. ( ... ) 

E- aí onde se comprende que o 
poder opresor non ten armas ade-

. cuadas para vencer ao humano. 
As suas armas son o terror nos 
seus múltiples xeit9s e só si~ven 
até que· se perde o medo a ese te
rror; caodo iso ocorre, o poder 

. · non pode asumír a sua impoténcia 
e derrámase. Pode que-este c:jesmo
ronamento sexa longo e duro, pe
ro é tamén o princípio do fin , 
cando empeza a perder as formas 
que gardaba e aparece irracional, 
cego; amasando os seus agachados 
proxectos de explotación e rapi· 
ña, o anti-home. E tamén cando 
se convirte en máis perigoso por
que ·a cólera da impoténcla con
duce ás piores aberracións. 

Toda guerra de liberación se 
leva a decote entre duas partes e 
sempre a opresora está én contra 
de que o home chegue aselo. 

EVA FOREST 
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Nos derradeiros vinte anos,, os viciños de Seávia levaron adiante 
numerosas protestas e encetaron diversos trámites para recuperar 

08 seus montes, uns comunais e outros de propriedade particular. 
o ICONA aproveitopse <lestes montes gr~cias-a un consórcio firma
do polo Axuntamenlo, que hoxe demos.trouse que non tiña direito 
para facelo, e impediu que os veciños pu1desen seguir 'pastando o 
gando hesta..anterga lagoa, que, logo que foi sec3:das-peimiiiu ·a ali
mentación de bon número de cabezas de ~gando. Es~e era Ul) _dos 
meios de vida das habitantes dos povos do arredor, pero moitos 
deberon cambiar nos pasados anos porque coas moitas multas que 
Ues eran impostas non gañaban para pagalas. 

O conflito de Seávia foi es
quecido nos derradeiros anos 
polo longo proceso de loita e 
desgaste -case vinte anos-, _ 
pero nos meses pasados vol
tou a saltar á luz por un es
cándalo máis. Este aconteceu 
cando unha das famílias afec
tadas, e que recentemente re
cebiu un fallo da Audiéncia na 
que era confirmada como pro
prietária, foi multada polo 
ICONA debido á tala de árbo
res, boa parte dos cales foron 
plantados polos seus lexítimos 
danos. Este incidente permi-

. tiu, cando menos, darlle forza 
aos viciños para "voltar á car
ga". Os viciños están levando a 
cabo xuntanzas -para cursar a 
solicitude dacordo ca no~ati
va vixente para recuperar o 
monte viciñal. Pola sua banda, 
as fincas particulares que os 
tribunais sentenciaron non se
rán obxecto de novas confli
tos. 

O attopello privounos du
nha braña de alta produción 
de herba. 

Na mente dos viciños o que 
non se pode esquecer e o dano 
causado perante estes anos. 
Moitos dos proprietárioS', can
sados de loitar e multas, aban
donaron as terras e, pésie a 
que siguen dicirido "a miña 
chousa", non voltaron a ela. 
Os perxuí cios que utilizaban o 
monte comunal, fonte de ri
queza da comarca. "Ha1 males 
que non se poden pagar. Nós 
defendemos o naso e contes
tóusenos con desafíos e amea
zas. Cando menos, podemos_ 
dtcer que · nos aleda que haxa 
algun can/e para recuperar o 
naso pero naide esquecerá", 
segundo nos 0i~eron. 

MOITAS PROTESTAS · 

segundo ' paréce, porque está 
en vigor o prazo previsto para 
a devolución dos montes de 
propriedade comunal e calque
ra medida dos organismos que 
realizaron o vello consórcio 
debe e_star supeditada á deci-
sión dos viciños. {<' 

Agora tentarán recuperalas 
coa normativa vixente para os 
montes veciñais. 

Durante vários anos, moitas 
reumons foron convocadas 
baixo o tema dos montes veci
ñais, aínda que ás veces ~ste 
fose só un pretexto. A preo cu- ' 
pación e interés non morreron 
nestes vinte anos, senón que, 
porcontra, aumentou, aínda. 
que os tres últimos foi un pou
co a menos palas poucas van
taxes inmediatas conqueridas. 
Porén, o longo conflito o que 
si fomentou foi unha oposi
ción radical ao ICONA. "Nai
de pode saber até qué ponto 
despreciamos a este organis
mo palas vexacións a que-nos 
somete u. -F íxonos dar máis 
vo!tas que un muíño e nunca 
t1vo en canta as nasas razóns", 
concluíron vários viciños. 

V árias manif esta ció ns pú
blicas fe itas polos afectados 
afirmaron que non están dis
postos a un novo consórcio 
co !CONA, despois desta 
amarga experiéncia. Bastantes 
viciños entrados en anos, ao 
falar áo tema, recordáronnos 
como cando os membros do 
ICONA -comezaron a medir as 
fincas tiveron que defender as 

.... suas propriedades con fauces e 
durmir no monte vários dias 
para evitar perder a fine&. "A 
min entráronme dous días 
ne/a, e grácias a que durmin 
aqw~ porque facian moitas 
promesas, pero candQ te ias 
pata a casa voltaban á carga. 
Foi algo vergoñento, a índa 
que fJafgunhas fincas particu
lares que quqrian co!/er para 
o consórc'io /ogramo's parar/les 
os pés ", comento unos un vi
ciño. 

As protestas dos viciños re
cebiron por primeira vez res
posta do ICONA no 1965, 
cando este organismo decidiu 
anular o deslinde inicial e com
prometeuse a realizar o utro 
ndvo, que hoxe atópase pen
dente de solución definitiva. , PINOS NO VAL 

Este non pode levarse a cabo., As anéce""dotas deste atrope-
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llo de Seávia son para non pa
rar. Pero unha das máis curio
sas foi a conclusión á que che
garon os viciños logo de ver a 
actuación do ICONA. "Eran 

' moi listos. Eles pensaron que 
plantando pinos na brana ian 
medrar máis · ¡ tamén debian 
u/ir que a herbq Íriá moi ben 
para o monte. Mais cal npn de- , 
beu ser a sua so/presa cando vi
ran q~e os pinos secaron po/a 
moita auga. Son causas da vi- -
aa, pero 'aos /abregos aínda 
non nos pasan. Pero efes son 
os listos ·e a nós chamábannos 
os burros". 

Alguns dos af ectádos son 
particulares, q~e esperan q~e 
·sexa respetada a propriedáde 
que lles foi usurpada polo ' 
ICONA. 

Os viciños, contado, espe
ran que a actuación do ICONA 
hoxe sexa máis racional. De 
feito, os membros deste\... orga
nismo aseguraron .que a inten
ción é devolvelos en toda Gali
za, salvo que haxa razóns moi 
fortes que .digan o contrário .. 

Incluso se comprometeron a · 
que os viciños teñan o máximo 
de facilidades, no caso de que 
consumen a petición e cum
plan todos os atrancos de trá-
mite. "lsto pode ser para pa
liar o mal feíto, pero hai cau-
sas que non teñen rerñédio. De 
todos xeitos., sempre fOmpre 
que as entjdades sexan un-pou
co racionais". 

MARCO BREIXO 
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funcionárfos de PoÍicia . intentar~n o pasado dia P,ez levar a cal>.o o ,se.cµestró .do seman~rio -"El . ciiedade " editora. ·d'o tamén. Sé- mós ~nt~riormerite, ·0 · '~erente' 
·-· Pope"~ para c_ump~entar-unha orde do -Maxistrado Xuíi. _ . C ,: . · .·_ . - ' ~ . > . · .mariáriq "Faro del ~unes", . de "Edigasa''1 non qqeda- inal · 

- '(), secuestro non puido realizatse por esfar . cerradas ~s oficinas da.revista. pero si puideron 'íacelcl'o . que segundo ' m9itos fof o ac~ p'a~ado nestes_ traballos, apro- . 
Iuns dia doce, no que . tamén tivo que prestar--declaración ·o seu diree.lor Ví~or. Martínez de Las Heras; _ ~· tual., causante .da\ desa-parici{m · ~nt~n_dq, o. ·. ~mor Arqi~sto ;. di~ 
p_t~ptie~áriooa"empresa .. editora. . ~ .:._ .. :_ ,, ':. ,•'1• '- .: .. '" '::, -~~ _·r; .. ;.,~ ... f ~{ij':·;~' , -;. ;._~ .. ·':"n , _i '.de ,'t:Hoja del -.L_upes:';~-n.on .:twla -., re.ct_or, d~ . 'Waro" .para arr~m~~ 

'.jsstas .riledidtis -tofuadas pola ._autorfdade xu~icia;I ieS'poride1l~á quef~lla 'reSentmfa;·cpntra><=r sem-aifá,. ; :sa:a-:~saíd-ª-< ·,en. .-si; senón ,pol~.s :' ter .contra oµtw~ rnembt~-~- d~, ·'· 
~ ri~~en cue~i(m~ e~r ~o~sé G~p~~-·Po~da, ~:x;preside~~t(~a '~'sO.~iaciólf da Prensa: de -Vigo, ~··actual Xe,. . -: .. condició?~ - hnpostits .polo .~'.Ea::· Asociación de Prnnsa_y-~~sma- .. i 

re~te de "EdigaSáH ~mpi:esa édit9r~ de-"fªto-'del Lu'ne$'\~·'. '-'~ ;: t!' . , .·,r:> , · ':: .. , .. ,· · ·7.. + . "· ·-~··· ! :'- ,:ro . d,e•N!·go" en ~uxo.s taJler~ , . mente ~ contra. o_¿ ;~{{-Qireeto.r · 
. , ~s~e ' sec~~str2, ~o.ti:vadó ~º! .,ünba._ spipre!í.~~n-ti ~ú~te!Ja', '~P:ori u4ba vez· ~áis ,.de man~e~to};o_s: en~ .... s7. ti.r,aba_~ .. publi~ación d,a Aso- .. _d~ . ':'H9ja del., Lun'es"' Gusta.'vo . 
fr~!ltainentos que -q.nha .grap.,parte dos. xornaJist~s.v1gµesesm~mteze:n" colliJoseB0mez; aoque:·acusan _._, c~ac1qn _ da. Prensa e .coa~ . qµe ~ Luca de 'fena, profesional ·d·e '· 

.de:~r o 'principal artífice da desaparÍciÓ.n de ,'¡'ÍIÓja,,de0~.'1nes",:- -~~~ . . . :· . te.n tantos ~ontacto~ "Faro de recoñe~ida . selve:ncia e honesti.', 
· . · · Vigo" (o mesmo director, .re- dade, asr como contra moitos · 

fosada ~ Curros, ' ¿prócer ·.o dacto' ¡oes, . alguns dos ·acc1·onIS· - d 1 · , _ . ~ aque es que mantiñari a "no1.. 
farsánte? titµla ",El Pope'? ·en · ' tas, fd.éntica cabeceira,-etc.) va folla". 
portada, inclúíndo no seu inte.. · - · · d 
rior unha Serie de trabalios so- . . . O señ,or Góm~ Posada fora Desp01s a desaparición de 
br~ ~ - c~ntiavertido José. G.~ presidente _da- Asociad6n- da "Hoja del Lunes" o señor Gó-

. Prensa de v1·g· o e nomeado pre mez Posada. apateceu un bon' Posada-Cµ,rros. · -
. . _ -" . sidente de Honor por só dous número de veces no semaná-

,.Es~es traballos ·foron os que "· votos de· diferéncia entr~ aque- rio do que . é xerente, lucindo 
. · levaron ao señór Gómez Posa- -' les qué apoiaron este nomea- numerosas condecoracións. 

·da-~ a prése"nt~r unha _querella · · mente e os que se opoñian. Asilnesmo foron moitos os · 
contra o . semanariO e ·o se.u . Nunha asamblea desta aso- traballos laudatórios que se . , 
posterior secuestrq. Aínda..cfu~ , ·ciaciá'n, celebrada hai algun fixeron nese mesmo meio- que 

. non. sabemos por qué .o ,perso~ mes, acordÓuse por unha am- -rexenta. 
naxe.· en cuestión presentou ·a pla maioria retirarlle ese no- Nalgun traballo de "El Po-
querella, xa .qúe facendo : u~ha meamento en vista do seu pro- pe" acusáoaselle de montar el 
leitura·detida dos trabaflós que ceder p~~ coa "Hoja". mesmo as homenaxes; tamén 
se inéluen ·no número~ secues- Nalguns · destes · traballos hai quen di que era ~l o pro~ 

· frado, a sua persoa queda has-,.. ponse en cuestión- a traxectó- motor <lesas loubanzas. 
tante ben parada, xá que 'é _ · da profesional · do señor Gó- Por outra banda hai que 
moito máis o ~spácio ·no q·ue mez Posada, ao que se califi- . mostrar a estrañez8:, sabendo a 

. Francisco Armesto, director - controvertido persqnaxe · nos ·EX.PÜLSADO COMO ca como escritor sen obras; de- vinculación Posada-Curros, 
de "El Faro de Vigo .. se -ded'i- últimos tempos (.aínda nori-pá-· PRESIDENTE DE.HONOR . safortunado autor de discur- "Faro de Vigo", de que este 
ca a loubalo (tres páxinas, nu- xina e· média na que non pode DA AsoqACION DE PREN~1\ sos, de má xestión ao cargo da . xornal enchese a última páxina 
nha entrevista) que n9 que se dicirse que quedara-·mal para- O señor,José Parada é o ac- Asociación: da Prensa. do ~emanário secuestrado coa 
din algunhas cousás sobre este do). · tual Xerente de "Edigasa", so- , Así e todo; como ·xa dixe- sua propaganda. .. 

r .. 
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GOlpé .lingüjstico 
Académia-.-lnstitüto-Xunta 

.-

Ó sábado dia tres de xullo, a "Real Acad~mia Galega'! ap~o~aba u~as ''normas lingüísticas unifi-
das para o idioma galego", no que alguns c~lificaron de "golpismo da Académia". , · . · : --

ca Na sesión, conxunta da Académia e do füstitutó da Llngua Galega, · acordouse a: unificadón. das 
ormas ortográficas e morfolóxicas de amb~s instituc!óns. . _ . . . · - · 

n Asociacións culturais e lingüístieas, sindicatos e .Partidos nacionalistas mostraron a. sua disconfor
midade tanto con esta normativa, que ca~ican de española, como coa forma de impoñerlla ao povo 
alego, polo que .st\ concentraron diante da sé da-Académia os seus representantes-con pancartas, fa
~endo tantén entre~ de distintQs d:ossiei' e comunicados_ das 'asoc~Ción.s aos académico~- presentes. 

Asimesmo,-remesáronse nos ~ias antes a-esta . sesión . extraordinária,_ telegtamás pcdindo a dimisión 
·do Presidénte· da Academia, señor García Sabell -Delegado do G.o~rno Jtspañol en. Galiza- , e dQs . 
académicos señor Filguéira V ~lverde, Conselleiré> de Cultor~ e Constantino Ga~cía, Pr~sidente do Ins
tituto da Línga Galega. 

"Rógase que este borrador 
non pase aos meios de comuni
cación nen se lle deo publicida
de ... '11 dicia o comunicado 
mandado aos distintos acadé
micos para convocalos á "Xun
ta Extraordinária que se cele
brará o 3 de xullo ás 7 7 ho
rasu, sendo asunto único o 
"estudo da ponéncia sobre a 
unificación das normas orto
gráficas e morfolóxicas doga
lega entre a Real A cadémia e o 
Instituto da_ L íngua Galega" . 

E o segredo babia que levalo 
até o final, xa que a A N CSA 
'IERRA, non só se lle impediÜ 
o 'páso a dita sesión, senón que 
non puido traspasar as portas 
da Académia para falar cos _in
terventores na sesión. 

Ocorria isto violando todas 
as disposicións legais vixentes 
·con respeito á liberdade de ex
-presión e o direito dos cida
dáns de ser informados e aos 
profesionais de informar. 

A "El Ideal Gallego" e a 
"La Voz de Galicia" únicos 
meios que foron invitados, ou 
polo menos avisados oficial
mente desta sesión,ssi que se 
Hes permitiu pasar: 

- Vostede de que periodico 
'? e .. 

- De "La Voz de Galicia". 
- Espere que 11ou preguntar. 
- ( .. .) 
- Sí, pode pasar. 
- E vostede? 

· - Do "Ideal Gallego,,, . 
- Espere, vou preguntar. 
- ( ... ) 
.- Sí, pase. 
-ff vostede de cal é? 
:_De "A NOSA TER RA? 
- Espere_, 110,u preguntar. 
- (. . .) 

-Dixéronme que . vostede 
rion pode pasar, dixo o éonser
xe .. 

_, ¿A qué Üñ~ medo? .¿ ~ . ué · 
temian descubrísemos . coa 
nosa pre~éncia? · . 

Parece <}ue só están. tranqui
los cando os :Xo.rnalistas per
tencerí a meios aos que mane
xan ao seu antollo como ocu-. , ' ' 
mo con "La Voz de1 Calicia" 
que~ por silenci~r, até ~il~nciou · 

· · qu~ a un pro~esional, a 'un co:. 
l~ga, _ non se lle deixdu cumplir 
coa su~ · obrigación de infor- · 
mar. Nen da protesta ~oficial 
deste , semariárlo denunciandó 
os f eitos se · q uixo facer eco: · 

Xa non nos estrañamos, pri
meiro é o servilismo, por. máis 
que vaia en contra da própria 
profesión e do' direito sagrado 
a informar e ·ser informado. 

¿QUE QUERIAN TAPAR? 

¿ Que querian tapar?, ¿que 
soupesemos os membros que 
realmente asistiron?. 

Non se preocupen, enterá
monos · igual e podmeos dker 
que non babia os vintesete aca
démicos que afirmarol) os ou
tros meios de comunicación. 

'Vintesete- non eran os asis
tentes, senón os vótos emiti
dos, xa que moit<;>s dos aca
démicos, segundo é habitual, . 
delegan os · seus votos. 'tes 
académicos nen delegaron nen 
xustificaron a sua auséncia; ' 
encontrándose entre estes o 
profesor Ricardo Garballo Ca
lero, em4tente lingüista e, sen 
dúbida, o de máis talla dos 
académicos nesta matéria. , 

A sua auséncia é ben signi
ficativa. 

(s asistentes á reunión, con- .. 
tando aos do Instituto, non so
brepasaban os vinte, ¿por qu~ 
·a pretensión de inflar o n~me-
ro dos presentes? · 

Rexistrouse uri voto en con
tra, case con toda certeza o 
do señor Martínez López e un 
en branca. 

DO ESTUDO A VOTA_CION 

Segundo a circular mandada 
aos académicos, a sesión era 
pa,rá realizar o "estudo da po
néneia,,: Pero o que ali se reali
zoo foi ' unha ·votación de dita 
ponéncia, contravindo a orde 

. do dia. ·· 
Pero esta votación, qúe. non 

constaba na_ ord~ do dia envia
da aos académicos, deb_ia estar'. 
prevista. xa ··por bastantes dos 
.integrantes da Académia· xa 
que, "tiveron a précaucion" de 
delegar o voto. 

Ao final, do- que trataron 
.foi de "impoñer a sua norma , 
sen que moitos a-c.adémicos 

. puidésemos . estudala. Un ver
dadeiro golpe de Académia", 
segundo manifestación dalgun 
dos numei:ários desta . institu
ción. 

Ao , remate · &eica todos os 
asistentes 'se '"felicitaron mu
tuamente e mostrar,nn q sua. es- . 

_peranza de_ que a -.-_normai:i11a 
elaborada sexa. aproba~a pota 

Xunta _ e que o próximo curso 
o ensino . do . galega ' con te cu
nha normativa , unificadall,' e 
imposta diríamos-nós. . "' -

Xa que o certo é - qu~ se sabe 
· de antemári q tie a Xunta xa He -

deu o visto bon á· imposición 
das normas: do Institutó e · até . 
a ponéncia para o estudo xa ia 
marcada cos distintos tipos de 
letras a empregar na sua próxi- .,. 
ma-publicación pola Xunta . . A 

_ isto algun chmaralle eJicácia. 

EN CONTRA DESTA 
NORMATIVA IM,POSTA 

Xa babia tempo que nmpe- -
rosas organizacións e colecti
vos fixeran chegar a opinión 
pública a sua ·preocµpación 
polo que ia' ·ser a imposición 
d unha normatíva que fixese. -
que -o galego se acercase ao es
pañol para así ser máÍs facil-

. mente asimilado por este, ao 
mesmo tempo . que ftixiá do ' 
seu tronco comun, o luso- bra-
sileiro. _ · 

· (s seus temores, segundo
eles, víronse con'firmados con 
este pacto Académia-Instituto-
Xunta. ,. _ 

Foi por isto polo qlie dos 
case douscentos telegramas, · 
nos que se pedía a dimisión d~ 
García' Sabell, Filgueira Val
verde e Constantino {!arcía, 
"por querer impór esta norma
tiva, ademais de ter cargos po..- -
líticas institucionais incompa-· 

· t íbeis coas f u_ncións academi- . 
. cgs' e de .normativi:tación -. d~ 
língua gp/ega:', decidiron qu~ 

, os seus ·representantes estive
sen presentes. o dia tres ás por

-_tas da A~ademia para facer pa-. 
te1,1te a su'a protesta. ' 

Ali' estaban desde a ANPG, 
PSO, -co pqrlamentário -Ló
pé~ Garrfdo_.:.,-, UPG; INTG, 
CSG, .. e entre ·,as o·rga.nizacións !· 
políticas e sindi~ais coma a· 
Asociación Galega ·da Língua, 

· Asociación Sóeio-Pedagóxica 
··Galega,. ADEGA~, 1\.&.odación 
de - Amizade Galiza-Pqrtugal e 
-Asociación~ culturais e ,de vi
. ciños que 'mostra~an a SlJ.a 're-' 
.Pulsa pola inJPosición- dunha 
normativa española ao -idioma 
galego, _asi como pola forma .de 
levarse a · cabo·; la.mentando .o 
sectarismo e pronunciándose 
porque sexa respeitada· a eti- , 
mofoxia· e a histó,ria do gal.ego 
na elaboración' da norma orto-

~: gráfica. 

CAR LOS SERANTES 
, • - . J. • • . , "!;' . ., • • ~ 

Cortame un r:neu amigo, profesor, serisíbel e,pate,rñaLcomo. 
el só, aíndá que .a_sceta e resistente, que unha das evidén~ias ,,. 

máis notórias do fracaso e hipocresia desta sociedad~ é o siste
ma educativo. ·o seu .fracaso, ,rutina e formalismo valeiro tenta 
ser lexitimado, d~lcifiéado ou aturado· polos tjocentés· a bas~ 
de tres actitudes, segundo el: 

· a) o. paternaiismo, a· protección bo~dadosa dos ~lumnos, -· 
dentro. das -fisuras ~n gue toda· naturaleza .humana asume ún. 
papel; o paternalismo considera que hai que protexer.:, en maior ·_ 
ou menor m~dida, {¡ ' infáncia. ou á mocedade, das eStupide:ces, 
.das intoforáncias, dos ~retin.ismos, cos qu'e o próprio 'profesor 
foi cerc~do , en ·edades s..irñilare$, ou ben axuc¡f,ar á ·Cobertura , " 
afectiva· para· que todo poida ser aturado 'm'áis eompensa~oria-
mente pola "grei de indefenso~"· . ,., 
: 6) o autor-itarismo, a represión pura e simples, a ·irnpósidón 

dunha aÜto.ridadé,xerarqu·izante ·e selectiva, encargada de r_e· 
· producir a orde, .a discjP.Jina deterioradas. . -

~) oé moralismo_, os anceiós de impoñer unh~-coeréncia sico
lóx i~, ideal, ae sistema, pretextando -honr-adez, ·caesión nos ··-

. -princípios de condµta, ~~:m fa~ér. ·· · · • --

0 meu amigo ate·rtoume, áo mesmÓ· _tempo, de;>' simplismo -
desta: clasificadón da funcíóri docente, pero ratificoume, máis · 
relaxado-e rebuldeirQ, ~que éon diversidade de combinacións, 
poden-sair os, retratos des ·profesores existentes~ Haberla os pa
terna lista-mora listas; os represivos-patemalistas, os moralista-· 
represivos, etc., etC: 

_ t_ < l;u ~reo · que hái bo'ns prof~sores paternalistas;.porque esta -
p~rece ser a con_diCión ·das profesió_ns que teñen un marcado 
sentido de servfcio-- social, de :amparo 'e protección dos. que sé 
consideran desva!idos, en proceso de formación ou en s~posta 
limitación: menores, inyálldos, enfermós, ... hai que fer unha · 
disponibilidade sicolóxica ' a ver o mundo co~ afe'ctividade, con 
protecc.ionismo reconfort-ante, .a entregar sen esperar·.recebir, 
ªº m.énos nun ·se_ntido direitamente proporcional, individwal e ' 
Únidimensiónal. E como de profesores talamos, recoñé~olle ao 
meu amigo que as diferéncias subxectivas e obxectivas entre a 

' nenez, á adolescéncia . e a 'mocedade respeito dos seus mestres 
existen, son entend1beis racionalmente, cpero coidó que so'n in- . 
salvábeis. Velai por qué, ao· cabo de cada -Curso sobretodo, in
vade a moitos docentes: polo menos aos paternais, esa ~e~séi: 
ción de fracaso, de final definitivo ou de continuidade repetiti
va nas limitacións nünéa totalmente:asuniidas sicoloxica·mente . 
Eu, con raciocínio caracterfstico, argumentei que iso lles pasa
ba' por esperar 'de compartimentos estancos da _soéiedade o que 
non poden dar. As funcións, asumidas· paternal e idealmente, 
teñ~n que frustrar. Non queda máis remédio que asumir o 
meio educativo e.orno unha continuidade do confHto que hai 
fóra: - \ _ .. · . 

Recoñezo que ser actor ante mozos e-· mozas con conflitos 
por enriba, por embai?<o ~ á befra·dos própri:ós, non. é,fohción . · 
re~onfortante. Non é agradábel, n,on é sensatamente atúrábel 
ver como se perfila o ·iridiyic:l'ualism.o, a; competitividade, o 

. narcisismo egótico, o .cinismo dunha sociedade, que noñ en
~he-as nE:1cesidades básicas de ningl!én. Nen -seq1:Jera ·aquela de 
chama~lle ás cousis~ poi~ seu:nome. Se ante. isto, sq s~ ~ntenta 
o. profesor eón ser sacerdo_te des¡:;)restixiado dun rito formal, . 

. sacralizado, do que se cofíece a sua falsedad~, non se fai máis 
- ·que asegurar o pre-xuíciq, a _rutina, a cirimÓnia, qye hoxé" xa -

noA vale _nen_para ter tra9allo posterio~rnente... -
Agora. inda está yi?<ente a permanéncia no aburri: -

mento.disciplina,dq, pero nesta modernid~de só co direito"a ser_ 
un -pacífico parad~ ... Efectivamente, o sistema que ser · hoxe 
unha institución . d~ "represion e moralizaCión, moralización 
ideal con 'cgusas que fúnckinan menos· que nunca, cheas de 

- contradicions. E vnha ~tlu~ación· en e para a mentira. Eu~ des-
de aqui, permítome· dicerlle ;.a-o meu bon .amigó,. o profesor •• · · 
que continua· adiaote deser:npeñando un traballo do -que é moi 
conscietite que a primeira e b'ásica condición é a de comportar-
se como - cidadá_n galego ' de verdade. Ti . mesmo~ meu amigo,' 
hui:noristicamente, afirmache· que este.. debia ser o ano do teu 
~r~tiro, · po'rqu~ qÚed~Ú~he , agradecido e s·atisfeito -do- descobri- _ 

'. mento senlleiro e firme que fixeron do seu, do naso país; 
"álguns teu's alumnos. Per.o, nós .amigo, tarñ_éri estárnolo a facer 
todos os d las. · :. 

De súpeto ven.me á cabeza a miña profesora, t;:>oná Felisa-· 
Crisanto," La -Latina, pgis era española d_e Salamanca, que, t:inte . 
os suspiros parvi~oides dalgunhas idas fniñas coTT)pañeiras de 
cuso poJ Troy Donahl,le, un !uns en cpmentário do filme do-

.mingueiro, nesta ócasió~ "Parrish'~, senten·ciou: 
" ,· .- iTontas! Fijaos en los de la Calle Rea·1, que esos sí son de 
· can,e y . hu~so ... ! Dona Feli~a deu linha pr~ba ~contundente de 

'. realismo, sensatez ,e -bcm facer. Q.mellor é sempre non.enganar 
·a ninguén e menos a u.n mesmo., Mélis tarde eu fíxenme rnédi.
co; porque, inda que paternalis~a, prefiro fun~ións, polo menos 
en apariéncia, máis. obxectívas, menos paternalmente morali~; ' 
tas ... Claro que hei recoñecer que a Dona Felisa lle estou moi 

· ag~ade~i~~, fondamente agradecido ... 

/_ 
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-t_elnas da nosa terra 
/ 

. As -íeStas do · verán 
'L • - ... 

Que as festas ·pi;>ptJlares_son dunha enorme r.iqueza en múltip_les as-
pectos é inn.egábel. Que os poderes sempre trataron d~ someter . estas: 

·expresións libres, d' .controlar a :vitalidade do povo e asi de lim.itar <?S · 
seus efectos, é tamén unha conclusión de sociólogos e de f:tistoriado
res. Pero poucas veces' se deu no ·tempo histórico unha tan longa do- . 
minación· e secuestro do popular polo poder como ert Galiza desde . 
1936 a 1976: 

Hoxe renacen as festas p~sie a todo; a incontíbel e represada forza 
p0púlar rompe as barrei~as e desborda por todos os lados. 

Cáseque todas· as festas teñen connotacióllS rel.ixiosas, mais xiran 
arred9r de lugares, lembranzas .e ritos relixiosos .. Aqui isto adquire veF 
dadéiro proceso histórico: desde San Andrés de Teixido, pasando por 
Muxia, até chegar a Santa Tegra, a loc~lización festeira arrioca de pl'.e
cedentes megalíticos, atravesa a · cultura castrexa e imprégnase de ~ím
bol~s, cristiáns. E como, a localizacións, ás f~rmas . que configuran a , 
f~sta: xogo, rito, étnia, pátri~: · - · · 

... 
Dentro das variantes de lugar_es e .celebracións nunca (_altan tres . 

centros de forza nas festas: os' xantares, a explosión musical e a danza. 
E todo até o exceso, "inevitábel dado que subxace n~ mente popular a~ 
convición de que a abundáncia xera. abundánciá e a miséria máis misé
ria, compre, pois, rachar todas as medidas para alcanzar a superación 
do presente. 

Inda quedan festas nas que comer no campo, compartir con todos a 
mesa é central, asi o podes comprobar na Saínza. E normal nas roma
xes ao's santuários, Milágros, Franqueira, Corpiño etc. Do resto· será na 
casa .familiar a que están convidados os · pare~Jés de' l¿nxe e "Pola que 
pasan~ tomar unha copa cantos máis mellor., 

Da música como canción e do baile non e necesário recordar pomó 
cada comarca contaba cunha ou máis bandas, orgulló tocal como o se
guen a ser' as de Vilatuxe, Guláns etc. Baile e canto que guiaban han-

. das e gaiteiros, p~ro que tiña os momentos da intervención dqs grupos~ 
de cada aldea, das regueifas non raramente rematadas con auténticos 
desafíos de forza. t E aqui é onde máis radíca a dificuldade du.n renaci
mento popular. Perdéronse moitas técnicas, esquecéronse moitos cos-

. turnes, baixo'u niso a cultura~ E agora surxen os conxuntos que susti
tuen ás bandas, os espectáculos que sustituen ao povo. 

Quixéramos contribuir a que certos aspectos negativos non degrada
ran este paseniñq revitalecimento: no relixioso o negócio· desvirtuou as 
roma,?<~$ ooa preséncia até ás imaxes, verdadeiro escárnio ás, tradicións . 
galegas nunca aféit~s a ese importado c,legrau de miséria. Nos xantares 
o individualismo, aumentadoªº .sofrer perda ,as ,formas colectivas do-_ 
comun, fai que se limite o grupo familiar. Pero onde'máis _el.aya él.P9.U·. 
ta dunha novedade desintegrªda ~ no consumismo musical, banal e 
monótono, e na esca~ capacidade de. espácios a·o ár libre que satisfa
gan e- non provoquen a escapada ás discotecas. 

' I -

· O esforzo nestes eidos é importante ·porque as festas x~~an cultura, 
degolan .o individualismo é cri~n conciéncia, o branco e azul vai sus• 
tituíndo o vermello e am.arelo. · 1 
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CONTRA O 11DECRÉTO DE 
~-ET-RIBUCIONS · 
COMPLt;·M~NTAR IAS" 

·A Unión de .Traballadores ·do En- -
sino de Galiza. (UTEG-lNTG), ante 
os resUlt~c:Jos da "consulta" que o 
M.E.C. fixo .entre o profesqrado so
bre a aplicación do Decreto de Re
t·ribuciÓns -Complementárlas, ·quere 
facer.a seguinte v~l~raci~n: 

1°.- Que a mesma foi uriha.ccím
pleta farsa "democrática" ·e un total 

. e absoluto fraude a todo.o profeso
rado, · xa .que ao mesmo tempo que 
se ~ nos segue negand9 o dereito á f7e
goc1ac1on colectiva, "consúltase
nos;' sobre_ aspectos parci~ is .. do sis--"' 

:: tema retributivo, pero deixando pe
chada· toda PO$ibilidade de que · o 
profesorado · paidese dar calquera 
opinión contrária. Oeste xeito, fose 
cal fose? resultado da 'votación, en 
nengun tnome_nto se puña en c_ues
tión , o Decretp de R etr ibucións e / 
por ende; o ·actual sistema retributi
vo. 

Di, referíndose ao progresismo . 
das formas . pedagóxicas 'europeas: 
':.:non t~nto porque Píaget e Freí- -
net xa .están máis que vistos ... ". A . 
min, como mestre e _practicante da 

· ·pedagoxia freinetiana gos:taríame 
· que basease racionalmente tan 

arriscada afirmaci~!]s; tarefa que me 
parece...franca-mente difícil: -

- .. 
A teoria de· Freinet baséa~e psico-

loxicamente ,no tante_o ~xperimen· · 
tal, é ' dicer . na progresiva adquisi
ción, aparti'r do rapaz E POR EL 
MESMO, dos coñecimentos relacio-

. nadas coá ·sua vida e partindo -das 
realidade·s do seu entorno natural. 

Hai que subliñar que a base de 
toda a"' sua pedagoxia céntrase no 

· asamble( smo e. na cooperació'! en
tre todos os integrantes da escola, 
ternios istes que non están nada 
vistos, por disgrácia. 

Con esta' ·dináníica, que conside- . · 
ramos jnadmis(bel, ' o · ú~ico que s~ 
con~egue, . ama is de de~movilizar to
talmente ao profesorado, é que os 

o que me paree~ a rnin é que se 
procede, cun anticientifismo a unha 
inconsecuéneia tata i~, a rexeitar 
todo o qu~ no·n teña unha proce
.déncia ·exclusivamente galega, o cal 
semella unha teoria non só non ra
zonabel, senÓn .aínda non merece
dora de debate. 

· traballadóres do sector lexitimen, 
" cos seus votos, os pactos entre o 

M.E.C. e algunhas organizacións· sin
_dicais,· sen que se lles dea opción a 
propo[ler outra alternativa. 

2°.- Os próprios resultados da 
.con~ulta, favorábeis á opción do 
Goberno, demostran con toda cru~ · 
deza o ' que dixemos anterio'rrñente 

·e son, tamén, u.nha proba 
1

pálpábel 

....._ 

Endemáis: nQ seu artigo postula 
o diálogo co área lingüística luso
brasileira. Pois ben, en Portugal 
exi$te o MEM qüe publica a revista 
Escota Moderna e que pertence, 
xunto co MCEP do_ Estado español, 

- aos organismos intemacionais de 
Escota Moderf@. A relación qu·e su
xire o ·editorialista xa a veñen de
senrolando _os freinetianos. · 

das condicións antidemocráticas nas Penso que-·hai que loitar por 
que se fixo. a-:mesma, mesmo. nos unha pedagoxia galega, que quere 
seus aspectos máis f9rmais: falta to- .... dicer baseada no neno e no meio ga-
tal de información que non· fose a-- lego, non con descalificacións aprio-
oficial, terxiversacións e manipula- rísticas senón con debates reais e 
cións de todo tipo, etc: construtivos. 

3.0 .- Todo o dito explica o feito 
páradóxico · de que sexan ' os pró
prios ensinantes os que pidan, se 
nos atemos , aos resultados da . con -· 
sulta, un~a solución retributiva clá
ramente contrária aos seus intereses 
como traballadores e aos do ensino 
en xeral, como é a de que nos Cen
tros haxa cinco categorías de pro
fesores con salários diferentes. So
Íución ·que, ·d·e¡ levarse á práctica, 
significaria ·a xerarquización dos 
.Centros, a discriminación salarial 
en función de critérios totalmen~e 
arbltrários, e un grave deterioro 
tanto a nive·1 de traballÓ como nas 
próprias relaci<)ns entre o profeso-· 
rado. · 

4º.- Finalmente, a· UTEG-INTG · 
valora como moi positivo-o feíto de 
que máis de mil 'ehsinantes en toda 
Galiza se negase'n ·a participarén 

· nesta· farsa, absténdose rias vota-
.. I . 

cións e facendo const.ar nas act~s · 
' dos Claustdos a sua oposición a este/ 

nQvo atentado contra os nasos inte
reses como traba-1 ladores. 

DIRl;CCION NACIONAL 
. DA U.T.E.G.-1.N.T.G. 

·DE PE DA(lOXÍA 

No núrT)ero l 95,
1 
páx_ina 6 da tua 

revista, ·e · nun editorial titulado · 
"Cámbio esc()lar", o .editorialista fai 
unha afirmación por demais pelegri- : 
na e plenamente inxustificada. 

.\ 

XERARDO FEIJOO RAPE LA 
-SALVATERRA DO MIÑO 

ESQUERDA GALEGA 
O NEW-NACIONALISMO 

A Esquerda Galega, o nacionalis:
mo bailábel (escreben o no·me cun 
"G" brincahdo, a modo de publi
Cista americano, lo americano ·que
da sempre tan ·churrusqueirol), xa 
lle ternos todo~ envexa por ese car
te I con fotografia estilo "el lago 
azul", as frases tan hábeis como "o . 
poder da cultura e' a cultura do po- .. 
der" ou a de "unha . estratéxia, un 
partido" que sona ao vello lemá de 
"un estado, un cauélillo ... " e por 
suposto envexámoslle· a sua estraté~ · 
xia de socialismo de tres estrelas e , 
de autonomia 9ori direito a cociña. 

E.G. cae moi' ben dentro desa co- -
riente europea de · nova esquerda 
-novos ' filósofos- novos románti- · 
cos, 'aínda' que · o movimento seme
l_le estar inspirado po.la nova der~ita 

. americana, /que din . que aprendeu. 
moito c;fesde Vietnam. 

Coido que o dito non lles parece
ra mal, ao fin e ao cabo efes son 

·· Han asít 

Seguhdo Camilo Nogueira, E.G. 
. é unha alternativa "de m'enor. enti
. d~de hoxe que o Frente pero con 

/ máis futuro". Irnos -talar logb do 
·futuro porque no oi.Jtro· xa estarnos 
:de acordo. 

Para E.G. "a gobernabilidad~ de , 

Galiza e ª· concienci~ciÓn na~ional 
de~.end~n de qu_e o Goberno galegi;> 
se conv1rta no cume executivo ·e ad
ministrativo capacitado para impri-· 
mir unha dirección política unitá
ria a Galiza". A min o de que "o 
goberno galega se convirtá no cu
me~ .. ", cando o goberno basco non 
dá pasto os sinais e iso sen Loapa 
paréceme a táctica do "rogar ~ · 
[)ios". Por non talar outra vez dos 
artigas 148 ·e 149 da Constitucion 
que fan do estatuto unha broma 

. porque ao mellar a E.G. góstanll~ 
as bromas . 

Di E.G. gue a autonomía "non 
é unh_a imposición imperiaÍista 
senón unha. conquista dos naciona
listas galegas". Efectivamente é 
unha conquista, semellante á do 
que morre de fame e oJevan ao cine 
para que esqueza. 

Din que "o proceso de construc
ción nacional e a ocasión do socia
lismo" e tamén que "témos que 
convertirnos nunha esquerda au.tén
tica, capaz de gobernar en Galiza 
antes da conquista da soberania"'. 
lsto non o critico porque aínda o 
estou cavilando agora'. 

No tocante á hexemonia eteitoral 
como obxectivo de E.G. para con
seguer a soberanía e o socialismo 
-as movilizacións e outras activida
des servirían aqui, como no caso do 
PSOE e PC, de apoio á loita eleito· 
ral- fan matinar en Unidade Gale
ga, alternativa que nun moi hipo
tético caso poderia acadar .a maioria 
eleitoral, le . de qué serviria?, ¿de 
qué . serviría que os votantes da 
UCD, PSOE etc., votasen U.G. sen 
que cambiasen de forma de actuar e 
de pensar?. Seria o "goberno d.o 
ár", de feito á U.G. axiñaa levouo 
vento. Os de E.G. xa poden meter 
pedriñas no peto. 

Polo de agora parece que xa to· 
maron nota dos suspensos na mani
fentación anti-OTAN -estaban da
quela reunidos con outros para 
conmemorar a Constitución- e na: 
manifestación pota amnistía -Ca· 
milo Nogueira fora lanzado a talar 

· dos presos na apertura do Parlamen- · 
tiño_.:., non lles chamo oportunistas 
porque aínda teñen razóns pa~a 

cambiar. 

MANUEL VEIGA TABOADA 
MADRID 

POLA LIBERDADE 
O.E EXPRESION 

Coincidindo co Festival do Mun- ' 
do Celta, a Asociación Cultural Ra.- . 
món Cabanillas de Ortigueir.a vai le· 

·var adiante unha campaña "Pola 
libe_rdade de \Spresión e · polo retor:. 
no á p~tria· ga~ga do cantante Suso 
Vaamonde" co fin de amasará po· 
voación gal~g~ a outr~ cara da 'nosa 
cultura · é ·dicer a da represión. 
Membr~s da · A:é. Ramón Cabani· 
·llas estarán lia ' rua durante o Festi· 
val recollend.Q firmas pára un es
crito que reclama a volta· á p_átria ~e · 
Suso Váamonde e explicando todos 
os atentad~s que está .a soqrer a no
sa cultura: o secuestro dunha His
tória de Galiza, o proceso a Fran
cisco Carballo, a profbicion:do idio· 
ma gal~go no ensino e nos xulga

mentos ... 

ASÓCIACION-CULTURAL , 
' RAMON C,ó.BANILLAS 
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. I~sultos a ca~iv~s ·p.or levar nun chandal eserit? ·o n?me de "Santiago 'de Comeostela". Reunión~ de -: Galega''. .. . seus discursos.'. 
capitostes do corunes1smo, escol~ados por mozos vestido~ _c~n unifo~me para?1~~~r. . .· _ . , . r. ". o -.seu_ campo· :titljié~. seria ·Aquilo que . prim~iramenté 

Intentos_ de formar novos partidos entre xente da dere1ta a alguns que se d1cian da esqu,erda~ ·· ~· !" -:---unha · parte do centrismo dl fói lanzado como unha manio-
.' !sto é ,º ,q.u~ tr~e ag.or~ c.~nsigo .º "rollo ·da c,apiral~q~~é'"'~ -~ ., ' . ·< ,<: -~ '·~ i. :.'::_,· .• :· ",: '"--~1 -~. , ' ~-.¡} .. - ~~ de~~ita. que non ~stá con F~aga bra , de "Alfonsó~~Guerrá, . co;~ 

. ,. ·~s . m~ve1s-~~er:e~s, est?,n~ guedan~~. ao descuberfo. ~~n,to. c~n ele_~ a~a.rec~:µ~as _ cQn~eq1e~~~s: ·_ ~e d~lgu.n-,autoné>mista . tle vello - ~ :oposición ,dun: f_ái'te' sector d~ 
~-p~efe que v~1fa~~s ao ~ tr1b~lismo _ de -h,~~ ~ouscent.os a~o~ e qu_~ ~oltou nos~ ~n~~ ~uare~ta po~ o_h.r~ e ~ cu~~:: _>=~.,:;;_ . ..;- -~V . : ~ .' ~· _,_ •• ~'.~ _ ·~ ?:~"' p~~ido .. _ -:fó~'-~i~u~~~- páre~! . 
. gra,<;ta dq_ fascismo. ' ~- f,Todos ·estes m,0vmnmtos. p9.:: -agota tom~ · uns t~nws verda~ 

~clian~~=~r~J;{!r~~~;::: .. · ::dé~~:;~~~~!lli~q~~J 

-Gandario, perto da Coruña. 
Campamento de verán. Entre 
os asistentes, rapaces de San
tiago. Os seus chandals leva;n 
escrito: "Colexi0 Peleteiro, 
Santiago". . 

Saen de paseo enfundados 
nas suas. prendas deportivas de 
sempre. Receben insµltos, cha-' 
mándolles unha e mil cousas e 
amenazándoos.· Participan ra
paces e persoas maiores. Eles · 
teñen dez anos e non entenden 
por qué Hes chaman todo aqui-
lo . . 

1 

Aos dous dias vóltase a re-
petir a: escena. Outro pase.o e 
·novos insultos. · Os rapaces to
man miedo e non queren seguir 
saíndo de paseo. O seu delito 
·é, nen máis nen menos, que le-

. var escrito no séu chandal 
"Santiago", .como outros_, le
van Cciruña, Lugo, Monforte, 
Oviedo ou- Zamora . . 

· . Isto é ao que está a condu
cir . ~gora ,o ~em& capitaUs~.o ·, 

· desatado cuns claros intereses 
.polítfco-eeonómic0s ·e que está' 

\ :nveí1et1a:ndo coa sua . propa-: 
gand~ terx:iversadora . a -unha· 
~º~ª parte ·da povoapión coru- . 
nesa. . . 

perioridade, da intransixéncia 
e outras claras connotacións 
fascistas, están uniformando 
aos mozos dunha forma para
militar. 

Todo isto puido compro
barse na comida que dias atrás 
celebraron diversos dirixentes 
do movimento coruñesista, en
tre os que se encontraba Fran
cisco Vázquez do PSOE, que 
é o que leva a voz máis dema
góxica, intransixente e cargada 
de ódio contra ~ Galiza. Hai 
quen afirma que a defensa .do 
coruñesismo non é máis que 
un ataque a ~ Galiza como tal, 
unha forma de· que~er coil.fun-. 

. dir ' á opinión publica: .: para 
eles Galiza non existe como 
unidade. lsto ' e ~o ·que intentan 
facerlle crer á xénte. · · 

Nes.ta · comida. á q~e· nos .re
. feríamos, estive.ron presentes 
· diversos Hxó v.enes coruñesis

tas" vestidos con . uniformes . 
paramilitáres~ . · 

Toda unh'a boa mostra do, 
·que 'é o 'coruíÍ:esismo, ·do que 
pretende e· da ideoloxia que q 
sustenta. -

·· ORGANIZACION ' · 

: . ' Per'o, isto parece' que non DOS NO.VOS P~Kl;'IDOS . , 

ll~s im.porta cando eles están a· Co eleitoraqo '"coruñesistq" 
f,orm~ -·~n partido q4e leva -ri-' como~mrra, estarise a· organizar . 

.·-~7 coriversás '1- - e'ntré ... ·distintos 'i --Socialist~-obrero Espa:Ífofá aé: 
:.,:pepns. Agora ·ben, todo vai de- tuaéiÓn de Francisrco ·váz: 
~- :íl,m:d-er do que pase.despois d'a quéi? c..:¿Xa non existe·discipli:-
. restruturacióri" da UCD '"' e '' do . rii de vdgo nei:;té'·partidh?, ¿(H:l -
• ·camiño que to111en ~as distintas. é ·que está 'praticamelnte xá 
··. faniílias. Até hai quen falá _du:- desvinculad<J, e o quJ tl'.atan 
j:nh<!_-federación de partidos·_áu- -· -. de'sde M_~drid é d·e frear un-pq;
J tpnomistas: · B :· seú, problema .·º· síbel ·éxódó de coruñesistás. -~ 

.. radicá agora eíi enéontr~r sé~ .- ~ . Francisco V~zql.iez, é ·impré~ 
. :~ guidóres" .ni>utras· províncias.-· . Vís~b.el e ás . siia~ acfoaéión~ es.-
~Cando.· se posiciop~ . todo . ó. capan . a: toda lóxica ~políticá 
~mund.o, ·~rá Ó ínó:ment<l" -· de qmnion-sexa a ainpkióri . . 

,:-- paéfar .' con . o"utros lÍd"éres. pro~ 
•10 vinciais: · ./ ~. . - · @ p:s6E E O J)IA 

· ¡:_ ~- Ü-terq , .Nová~s --pode ser . u:ri DA PATRIA GALE-GA 

·{'\dos · posíbeis íntegrante~, so- Tán imprevisibel é Francis:. 
. ;,_~bretodq se-alguns <lestes partí- _ co Vázguez,- como o seu ·par;;: 
.. dQS quii¿esen presentarse .. Íls t_ido, que ·nunha maniobra de 

.. .,eléicións da· .m~ d~· Fraga, o . la.v&rse a cara _ co galeguisino 
, . se e·ste non' lle d.á as ~ufidentes q uixo q·ue. o Parlamento Gale:. 

ou quizais en tres. 
Por unha band·a están os dos · 

-· "Independientes da Coruiia", 
que primeiramente . non tiñan ~ 
pensado forniar un-pártido, se·
nón · presentarse ás · eleición·s 
como . independientes e agru
pando a diversos pe~soeiros.' · 

Pero outros inoviínentos in
tentaron tamén capitalizar_ o 
feito coruñesista. Hotibo con:
:veisas ·entre o señor Dope,so~ 
(-aínda en AP), Mariñas{UCD) . 

. e -Francis.co Vázquez . .'(PSOE), 
- asi como co actual-Alcalde de 
.UCD-señór Menénd.ez . . 

Parale~amente a ·estas con~-
· versas estanse' a desenrolar ou- . 
tros movimentos. propiciados 
pór Meilán Gil, no que estarfan, 
presentes aritigos aliados, s.eus "e 1 

_pers_oas ind.epenclentes do co- ' 
ruñesismo; · . .·• 

@ . ~eu _iRteñto :seria -f.ormat · 
un partido con tintes. gale.guis-

.. ta-autonomistas, escorad0 .: ,:á . 
dereita e ';entroncado co cdru-
ñesismo. . · ~· , · 
· A sua liña . se.ria a marcada · 

en recentes-artigµs · xornalísfr· 
•t'- .• ., • -

cos. •" . ·... ,-
' · Por ~utra banda está Marfa
ny; 9; presid·ente ·~a Diputa.cióp , 

. e d ·actual Go_bernador ,Civil, .o · 
tristemente céleJire· · Gomez ' 

·Aguerre, que están a propiciar 

~ compensacións. " go decl~rase o yintednco de 
. -Suárez tamén estada dispos- xüllo, '.'Dia Nacional~ de Gali-

-to a apo1ar éste· partido a 8er a cia". . , . 
cabeza visíbel . desa pseudo- Primeiramente, esqueceron 
coalieión autonomista. que a preauto.nomia xa decla-

Rosón en Lugo; Sancho Rof rara no .setenta e oito "Día de 
-·en Pontevedra e Cabanillas en Calicia '_'. 

ÜUrense, parec~n t.er ·bastante Despois- non entendemos 
- atados a9s -seus acólitos, por .'· _como quete porll~ a verba "na-
. máis que puidese saltar algu- cional", ' cando deben saber 

riha solp~esa con polítlcos co- ben que ·isto · é anticonstitu-
mo ;Franqueiia-- s'e non receben ·cronal, xa que a palabra ·na-
.as suficientes garantias:- · - · · ción, só_· se pode enwregar re_-· 

Por· 01.itra banda., destacar feríndose .a España.· 
-que entre os alcaldes e conce
llais· centristas · son moitos os ·. 
que están levando 'unha dob1e · 
miU~árícia,_, algurÍs desde hai 

~~bastante tempo; .oCUP-añ o Céll< 
go por UCD e -m.ilitan por AP .. · 

~ Asistindo ás ,duas r~µnións; Is- , -
~·to é rpais patente' na província 

-de. Pontevedra. ·. · 

A sua , maniobra -.confusio-. · ·~ 
nista .e de ~taque. ao naciona:. 
lismo Ka ·ven de atrás, pero es
ta vez. non, lles importaba·µas-

. gredir ·unha Constitución, que 
se éinp.eñaron en facer xurar 
aos. parbrme"ntários, eon-tal de 

~confundir unha vez -máis Ji· 
opinióJl °.pública, cu~rínd·ose 

- con.· roupaxe 'galeguista. , 
'< • 

AQUE XOGA 
~RÁNCISCO VAZQUEZ? 

• l . E_sté vintecirrco de xullo vai 
QÚen non se sabe a q u~· xo·- · _;·deix<Q:- <;!}adfic.ado definitiva., , 

ga é. Franciscti. Vázquez;:apon-~ . meri~, por se nen>o estabá xa, 
tado- ªº . co.iuñesism:o~ . . está co- quen e_stán n~ campo naciona-
q ueteand:o con toda 'a reácción llsta e :'quen SOil aqueleS'ClU~ SÓ 
capitaliri~, mostrándose, máis p'retenden acocharse detrás de-
extremista que . ninguén nos sa verba._ -

·i· - Aclaración e ampliación . 

. SO.BREO FRENTE 

_ Ño "Docomerit~ a Debate", q~e foi aprobácio p'oló.s~·dis ~ 
tintos ·grupos. ~ asociac::ións p_resent~s ria ~~stituc!{ni do 
Freote Nacionalista e que. publici"amos-- no núm~ro' anter'ior, 
hai q·ue aclarar., ,pQr· se non QUedou .suficieotemente .explici--' 
tado para alguri, que os párrafos .sinalado.s cos números t1) e 
' (2), son duas. opcións 'distintas que se ,presentan para' o de- ' 
bate-, · ·. ~ ~ · 

-" Ademais 'desta · opciÓn, na .xunta celebrada o dia.. éatro, 
. acordouse engadir unha nova: u(3) Gatiza é unha nación ·e, 
polo tanto, ten direito á autodeterminación política que de-
semboque na emancipacfón total': · . 

Tamén, no aparta~o 3, titulado ''O marco Político", on
de . di': · ''A Constitución Española é a plasmación legal da 
negación ·da nosa soberanía .nacional: .. " _haí outra opción 

?etes· de apoiarse en parte na . na _capita.fhedculina novos .par-· 
1~e~loxia fa~cista. · . · tid.os políticos." As ·conversas 
~ _AS,i, adema~ do desprécio ' ! están mot avanzadas e estanse. . ' 
polos demais,, dos tintes de su- dese11:i:olando en dous frentes, 

· ~utro partido , qu~ .con toda se'".· 
guridade,- e se· se arranxan_pro- -
blemas legais, ·se '· vai· chamar · 
"Converxéncja -. Deniocrá(ica 

. onde, en lugar de soberanía nacional, di autodeterminación . . 
nacional. . ' 
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lndústrias sen licéncia, . infraccións . a .~it9 

Gondtimar ,-·teri-a qtieiniada ·,;·· 
·oola -eipecUlación ,. · 

• --~. •• • 1 ·~ • • 4 ' • • 

Te~nos· q~.e . ~º ltar traguer ao seílar alcalde' 'ae.Gondo~r, Xosi de ·Lis, e otin.a-v~ .po.fo ~esq10 mo<. 
tiv.o.,: ás -.-n.o.sas páxmas:. -O . problema '(Ja especulación, .AOlt en S.aioná, sen6n:.-i}o SeU ,pr-0,prio· cencello.' 
Im'os tocar un só terna, -p.ero que chega 

1para .dar'unha·idéa do, resto do munícípifi·e .d<) .fune~(Jn_árnento ' 
· ·da· COrp9ració.n .. ilo .eido urbanísti~o. . . · · · . · .~ . · ·: ·. : ·" ,: · · · :. · ·, ·. ; :" :; .. · ·. · · , · : .. 
· , ·. Un "7P~rtfou1ar ,.. ManOél Ta to Pérez,, ten er·ixida en Batizosá-Mór,gadans, -~nha p·ta~ta de ,piefa-br'icadtJs 
'_de. ¿eri1énto 'pata a coristfución <¡·ne non ·conta',éon nengmfdos-req1ilslto:s ·1égáis:. e~:si c0n ·op9slción_de . 
vário~. viciños~ Este exemplo de Tato Pérez_ vai ser a base do pr.o ble~a. . · ·" . . . 

No 1981, Ma.noel táio so.li~ 
· 'cita permiso para a· ~Q-nstr'ü

ción da planta de pr~fabriCa- · 
dos de cementp .. na sua pro· 
priedade, cando a t.a:l pilanta xa. 
·estaba funcionando tempo 
attás: queria· ·,¡~galiza:r; a infrac~ 
ción.: . 

A esta petición, vários. vi~1-
ñ os ·presentan· álegació.ns e' a 
Licéricia non é concedida. Té
ñase en canta ql,le por' se.r in- . 
dústria molesta e insq/ubre . . 

Sobre este pÓnto, basearon 
parte da sua argumentación ' 

' estes ·vicfüqs,' posto. que· as ins- · 
talacións ficaban das suas ca-: 
sas a menos metros dos permi~ 1. 

tidos pola Iei: algunha e~taba a 
só dez metros, e a obra era an~-· 
terior á planta. 

empre~, e que polo tanto as 
tarxetas dé. transporte teñen 
que· ir taméñ~asi. . . 

No a'sunto semellan · estar 
implicados todqs os Corpora
tivos: pola su·a eortedade na 

·acción, xa que mesmo . Xavi~r 
Salgueiro, do Pe,· é presidente 

· · da ,Comisión de Urbanismo~ 

OS PONTOS CONCRETOS 

. vivenda está moi cerca. 
·-Infracción de todas as nor-' J 

mativas q'ue regulan · este típo ~ 
de indústrias e das .ordenanzas 
municipais, in~smó ubicándoa · 
en zona rural; non . 1nd ustrial. 

-Continuación de·construc
ció~s aínda agora; pésie ás re

. peÜdas denúncias e a · seguer 
·sen permiso· conced'ido. · 
. -Posíbel ~oncrefi6n legal 

da·· planta en "áctividade clan- .· 
destina", cousa que choca coa 

· Por outra banda, segundo os 
aleg~ntes, Tato Pérez omitira 
no gráfico de situación alguns 
aspectos moi importantes. A 
actividade, que men.tras non 
,teña permisos é ilegal, tapona 
'o camiño comun que ten que 
compa:r;tir eun dos viciños,sim
ped índolle o paso. 

A discoteca Nove<;ento ten 
problemas coas portas -de 
emerxéncia; ··d cimitério ten as 
obras para<).as .. por , uri pleito 

· . pasividade rnunicipal. ' · 
. -Perigo de deslizi!mento de 

¿QUEN E TATO PEREZ? 

O seu Home 'pouco significa . ch~n viciño, en Víncios hai 
ao nivel nacional, pero pode unha fábrica de tecidos que .es,. 
ser un exemplo de"como fun-, ta no médio ªº monte se~ ser· 

' dona · aínda as relación& nos ', este zona industrial (xusto de- . 
povos galegos, o caciquismo. ' trás d'ó e'ampo de fútbol). 
En Gondomar é bastante coñe- Tod,o, · isto son alguns ~ dos 
cid o'. pontos da desfe"ita ·urbanística 

Cando as eleicións mu'nici- e 'áté ecÓlóxica' de Gondomar. 
pais iéÍ nos últimos lugares das · Per({voltemos a Tato Pérez~ 
listas da UCDde Nigxán :e para . ·1 A- oposición .. véciñál chegou 
o seu. uso ten unha: boa . flota áo Axuntamento, á Comisión 
de camións en.cargada de levar Provincial · ')Ue · entende de 
e traer materiais ou os produ- obras e ind~strias molestas, á 
tos finais. - entidade menor de Morgadans 

Segundo nos declaraba· un e á' própria -xunta de Galiza. 
· dos viciños afectados, na sua Es.tas son algunhas das cou-
declaración 'da renda do pasa- sas nas que ha.sean a sua opo~i- , 
do · ano non puxo nen a plan- _Ción: . 
ta ·de prefabricados nen ·os -Entorpecimento da en.tra-
camións . . Segundó aquel, Au- da do camiño de vários. · 
rélio pacosta, as perténcias .. , -Moléstias ao.s. colindantes 
que declarou.eran mínimas . .- .... ':Polos. rúídos, ·polb" poíno ·que · 
· Lembremos .que os· , ca- se desprende 'C:t-os prefabrica- · 

_mións· levan O· seu riome, O da . dos, sobretq.do porque a(guµha r . 

BICl.CLETAS 
« o·Ac·U.N HA· ~> 

R ua do Progreso, 87 · 
Teléfono 22 67 ,98 

OURENSE-

-CARPINTARIA de ALUMINfO 
:. CERRAXERIA 

)WDA. DE CASTRELOS, 360 

TELEFONO 29 71 86 VIGO 
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terras a propriedades colindan~ 
tes, taporiamento da presa de. · 

. "Os .. .Jagos", comb ,consecuéi:i
Cia das obras dé re:cheo a base 
d~ terra, ·sen . muro de conten
ción-~ 

.'Todo isto é sistem~ticamen
te ignoradó-por d.e Lis·e ·á Cor
poración. oor máis qlle a pró
pria Xunta de Galiza ·lle téña 
mandado · comunicacións ao 
respeéto. 
· · ·Oos vfoiños andan a pag_ar 
· abog.ádos e .a "gastar qns car~ 
tos -que· Hes ~fan bastante falta 
sb porque os· seus representan
te-s municipais queren. · 

·da coluna 

EDUARDO GUTIERREZ 

Desde certos me_ios, frecuentemente da direita mas tamém as veces 
desde a ·esquerda, adoita calificar-s.e duramente a aquelas formacións 
cuxa ideoloxia se xulga_ utópica pragmática por muito asoleire num 
fond_o compromiso e numha radicalidade ética exemplaí:" ' 

Ouem isto escreve profesa sem embargo um__gram respeito para tais 
actitudes, ainda que entende que a actual situación esixe combinar 
unha irrenunciável radicali.dade ideolóxica cuniha medida dose de prag
matism9 e superar, xa que logo, o esteticismo paralizante .cumha vangar
da que se contempla a si mesma. Porém, combinar na prática ambos 
p'ontos nom 'resulta doado e mesmo poida q~e rensam as vezes as cader· 
nas da teoria. Tal dificuldade, bem contrastada nos últimos anos de ac
tividade política, explica, xunto com outra série de razóns, o abandono ~ 
de sectores de militáncia rialgumhas formacións nacionalistas. As saídas, 

.ao menos teoricamente, viriam motivadas pola nom resolta contradi-
cióm entre a pureza revolucionária e o pragmatismo institucional. 

Agora xa nom é de todo certo que as disidéncias se produzan pola 
esquerda, pero hai que reconhecer que asi sucedeu (qu iso pretendiam 

· os protagonlstas) até nom hai muito tempo, e que o ultraradicalismo 
doutrinal levou a construcióm de reduzidos ~'ghettos". Os grupos asi 
constituídos som mais congruentes do ponto de vista persoal e -enten
dase-nos bem- a inda que ·se diam casos de entrega afervoada,. polo xe
ra trata-se dumha instalacióm estética com aspiracióms de conciéncia 
insobornável para todo o movimento. Desde tais instáncias nom pode 
resultar sorprendente a emisión de alcumes, chamados "para a história", 
descalificacións e outras miudezas, procedentes ·as mais das veces antes 
de persoais e súpetas inspiracións literárias que fruto dumha prática 
real. Digamos axinha que se .ta is exerdcios, mais ou menos afortunados, 
nos ,esbaram, ~orn é por falta de sensibilidade, senóm mais bem por nos 
saber posuid.ores dunhs alicerces ético-políticos que gozam da mesma 
radicalidade pero que lonxe da arcádia empírica asentam ·a sua raiceira 
numha prática soCial contrastada. 

· . E nom é que o feito de proponher, escrever ou posicionar-se "para a 
história" sexa censurável. o que acorre é que as actitudes épicas, que 
como estética arreq4ecem quizais umha cultura, nqm semelham axeita
das em canto rebor.dam a perfeccióm· da poesia, o tempo da narracióm 
ou o ·hieratismo das. estátuas. No fondo, mentres se consegue um con- . 
fortad~.r equilibrio interior entrega-se um cegamente a umha sorte de . · 
provide~cialismo com ·orelleiras sumamente perigoso. 

/ J • • 

. _.Pero n~s últim~s teíl)pó~ as fachendosás posición~para a histó~ia mu
.darom o seu papel e os oráculos houverom de desceras ~irapuxas da co
tidianeidade poHtica, ·a imediatez interesada coa sua riola de servidu
mes, e ' o adovio 'de estrodantes metáforas é apenas pura· folhaxe para. ' 
despi~ados. Todo muí s,aludável para o pa'ís, coidamos nós. O que real· 
mente nom vemos é . que ·se~pretenda ao mesl)lo tempo seguir exercendo , 
de estilita imarces/vel, de "Magister ludí" desde ·umha coluna de pura 
ilusióm. ' E em todo caso, .se esta existi·s~ seria a mesma·que sos~ém a es· 

· P.erañza de todos no mesmo ideal. 
" . , 

Asj:»irar ao desenho: do mapa político do _país segund9 a própria. op
ciórh .constitui case ·úmtia ·00riga para calquer militáncia. Ora a capacida
de real de ubicar gopograficamente _a cada quem. é cousa diferente, e 
clesde . lpgo ·desmedida·-- a inda mediando a forza ·de vários sesióms de 
abráiantes fogos de artiffcio que ao mais que podem ch~gar é a alumear 
as estr-,ef'Jlas de cada qu~m. O que, quizais tampouco.deixa de ser intere· 
sante ainda que haveria que pregunta~-se para quem. 
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·Se vOstede .é subscritor, 
faga un máis · 

Desenrolo . . 

da cam_paña. 
- "' 

A NOSA TERRA é un pe-
riódico imprescínd1bel para · 
quen desexe coñecer o que 
pasa cada semana en Galiza. 
Só unha persoa ben ·informa
da pode ser libre, pode axu
dar -á facer cidadáns libres. 
Pero son moitos os que tra
tan de- agachar a nosa reali
dade para manternos na ígno
ráncia e criar en nós falsas se
guridades. 

Levamos dous números pe
tando nas portas dos nosos 
amigos, vecinos, lectores, 
subscritores. De todos os que 
teñer.i confianza en nós como 

nós a ternos neles. Porque 
precisamos da vosa axuda pa
ra asegurar a saída deste pe
riódico, para garantir o futuro 
dunha información obxectiva 
en Galíza. 

Cada leitor deste periódi-
• co é un colaboradqr; cada 

subscritor aporta un traballo · 
á mellora do país, cada acéio
nista é un responsábel máis 
na busca dunha sociedade .me
llor, máis rica e máis feliz.. 

Estamos a receber as res- · 
postas ás chamadas. 1 nda es- -
peramos e precisamos moitas 

_ máis. Sabemos de:persoas que 
preparan asam_bleas na sua vi
ta, . parróquia, bárrio- etc. 
Adiarite ·con esta campaña 
para que todos os ~a legos se- . 
.xan do.nos do seu · destino· e 
poidan dar e receber jnforma
ción veraz do que acontece 
no país ·e no mundo. 

Insistimos, leitor, amigo, 
subscritor, .colabora, asiste ás 
asamb/ea~" informativé!S da tua 
vila, ou da tua comarca. Neste 
n° anunciamos várias. Non 
faltes á cita. Axúdanos .a orga
nizar · outras nos restantes lu

·gares da nosa pátria~ 

A campaña de apoio 
está ·a seguer a sua mar- . 
cha, aínda que vaiá un
pouéo lenta. Precisamos 
que, artes do mes de 
agosto, no. que todo 01 

rriunqj o cC1lle vacacións, 
teñamos féitos as máis 
das asambleas. 

Seria preciso .que se 
axilizase a sua oonvoca-

- tória para que non se 
nos xunten todas os 
m·esmos días. Avisadé 
con tempo suficiente. 

: NaqtÍeles pontos _n9s 
_qi..Je ·non sexa factible 
facer asambleas facede 
E\mtactos coa _ posíbel 
xer:ite interesada e man
dádenos as . suas opi
n ións, su xeréncias, así 
como o xeito da sua po
síbel colaboración. 

·Se non vos podedes 
pór en contacto cos res
ponsábeis das distintas 
zonas, .diri x ídevos · di 
rectamente á redacción 

L do per.iódico. 

Carta aberta a sübscritores· e leitores 
Amigos de A NOSA TE

R RA: 
So xa várias as semanas 

que levamos dedipando 
esta páxina á campaña de 
apoio do noso periódico. 

Falamos dos nosos ob
xectivos. 
· Unha sociedade moder
na como a que se está 
criando na Galiza, precisa 
prensa galega, prensa ceibe 
e independente. Se con
querimos dotar a A NOSA 
TERRA, ao voso semaná~ . 
rio, dunha boa administra
ción e u nha digna e com
petente plantilla de redac-

tores, poñemos unha im.:: 
portante pedra desa g¡ensa 
non enfeudada en intereses 
alleos. 

Cunha administración 
que non dependa de em- · 
presas estrañas nen do po~ 
der, que represente a todos 
os galegos comprometidos 
corr este periódico. 

E é por iso, simplesmen
te, poi~ que queremos que 
se~an moitos os accionis
tas de A NOSA .TER RA, 
moitos e representativos. 

O ideal d~n periódico 
hoxe é que poida ser mer
cado nos quioscos, . pero 

nós carecimos de posibili
dades de estar nos P.Ontos 
de venta de prensa de to
dos os recunchos do país. 
·Razón importante· p"ra au-
mentar o número de subs
critor~s. No país e na emi-/ 
gración. 

Pero non só iso. Hoxe o 
periódico é máis e máis de 
todos. Pero aínda ten que"': 
selo moito máis. Ten que 

· verter nas suas páxinas to
das as opinións. dos ·que 
queren co.ntruir o país, ten · . 
que-estimular para que ca
da leitor noi:i fique pasivo 
e se convirta -como poicJa 

BOLETIN DE ~UBSCRICION 

o.u como queira-, nun co
rresponsal, n~n colabora
dor. 

ESPECIAL PARA 
· OS EMIGRANTES 
(iALEGOS 

Non é discrimina~ión o 
dirixirnos a vós. Sal:iemos, 
polas ~rtas que 'n,os che· 
gan d~ afora, o que de cor-. : 
dón umbilical coa terra re
presenta o· noso pe'rióaieo. 
Tamen deSde alí pod~d~s 
axudar ao· periódico. Asi 
por exemplo en Euskadi os 

·galegas xa teñen organiza-
'da 'unha fe'sta de apoio, e 

comunicámolo para que 
sirva de acicate. 

Nas reunións que leva
, mos feitas _por Galiza ché-

9annos , máis e máis Sl;Jxe
_ réncias co nord~ comun de 
mellorar o periódico, de 
decruar máis e máis as suas· 
páxjnas. G rácias a todos'. 
.. Nunha ambiciosa, ca·m
'paña, como est_a p.recísase 
inventiva, imaxinación, 
amasar que o país vai 
adiante-. · 

Sabemos que esta car:ta 
non quedará sen resposta. 
Un saúdo dé tocios os que 
facemos A NOSA TERR.A. 

Nóme ............................... ·~· ~·· ................................ ~ ........ . por un áno D por seis me~es D 

Enderezo ········································································· . . 
-· . 

Profesión ........................................................................... 
Povoación .. ~ ..................................... LO .......... ~ .............. ~ •• ~ .. . 

Província . . . ····························································'!_············ 

Desexo subscreberme ao periódico galego sema~al 
·A NOSA TERRA . 

~ Envio o importé (chequ_e O ; xiro postai D tr~nsferéncia 0
1

) · 

Prééios da subscrición: 
Anual: 2.SOO pesetas. Semestral: 1.250 I Europa: 3.500 / Arxenti
na; 3.7~ /USA, Canadá: 4.000 I Latinoamérica. e África: 4.500 
pesetas anuais. . .. 
___ _: ______ . _ ~ __ · ____ .:. _.,a_----~ ,.. ~ _______ de __ -'"-------'"- .~de 19 __ _ 

' .· 

Recodar ·au· copia~ este bole.tin e· envialo a Doutor Cadaval, 21, -
2°, oficina 11 de Vigp. · . 

. --

1 ' 



Inte~roviltcial · de Crédito. 
o pasado dia 6 Cfil!renta traballad()res ~ cli~ntes da su~ur~Í en Oµrense ~da cá~a biterprovfucful de 

Crédito pechábaríse eri Madrid na sé central para" esixir ·250 mUlóit:s qu:C se ádebedan. Pola directiva da 
Caixª pasaron, ·entr~ outros, ~embro~ do grupo Viacambre. "Dous .. do·s dired:i~os ~~tuais atópanse des- · 
de o outro dia detidos en Carabanchel acusados de fraude e malversación de fondos.. O Banco de .. Es-
pa~a pu.ido solucionar '? caso hai tempo pero no~ se molesto1,1 en futervif seria~ént~. -

A CaiXa Interprovincial· de 
Crédito fúndase en ~tembro 
do 75 como unha entidade 

, ·-cooperativa d.e crédito. No ano 
78 pasa· a se~ · ¡)residente do · 
Consello réctor Xésus Viacam- . 
bre, presidente ademais do · 
grupo . do mesmo nome. · Ao 
ano seguinte este señor, xunto 
con Vicente · Pérez Carbonen 

-como. representantes da Caixa, 
. ' encárganse de vender _ as. catro 

sucursais ele Madrid ·por 200 
milló.ns. Fati o · seu - negódo, 
vendendo. ademais a Caixa por 
186 ,millón$ . a un 'gt;tndeiro' 
Emilio R. Vázquez. Este vaise 

1 • 

rodear .dunha -série de · persoas 
que entrai:i no Corisello dé· ad~ 
ministración e ded í canse a dar 

" letras avaladas de médio, un 
millón _e .. mais, das que se teria 
que fa~er cargo~ Caixa. 

. Desde o ano · 80, as ofici~as · 
· q~e hai.son Valencia1! Gandí~ e 

O urense. Vese xa que a So cie
d ade vai para abaixo; má teso
reria, má admin·istraC'ión., pro
blemas de liquidez, non se 
ijtenden os talóns nen o. pago 
de efeitos avalizados pola en
tidade. Vaise facer .entón cargo , 

·.da sociedade Renta Barna S.A. 
Naqu~el · intre, o director dun 
banco comentaria que · se xun
taba -a fame coas gan'as_ de co-
mer; ·· 

Renta Barna S.A., .con do
micílio so.cial . en·.· Barcefona, 

- ten como· presidente a Casano~ · 
ves . Mañá que pasa· a selo ta- · 
mén da CaiXa. Di.n que aporba
rán inmóbeis, fincas e pagarés 
como ·capital d_e . ampliación . . 

Pgero non 
1

hai tal,- senón unha . 
~edución de plantilla en todas 
as sucursais, incluída Ourense. 

· Non hai relanzamento, no mes 
de agosto do '81 comézase ali
·brar unha série de talóns da 
Caixa para facer frentEfás 9b.ri-· 
gaeióp.s -e pagarés que tefü~ri. 

. comprometidos, talóns que fo~ 
rqn extendídos en Barcelona 

·PECHE, DETENCION 
DE DIRECTIVOS 

por cento dos recursos t-0tais 
declarados· en -balance. O -San~ 

E RESPONSABILIDADES co . de _.Espan~ decide ent9n ali-
DO BANCO DE .ESPAÑA . quidación e o pago das emitas, 

No peche de Madrid .partici- dando para isto uiJ . prazo dun 
pan clientes; alguns deles emi-· ano. Mai~ desta deéisión so-
grantes con importantes difi- mente se- infm.ima aos directi-
culdades : económicas "ao que- . vos de Madrid, se~ que~ sucur
dar sen a.forros, empregadós e · · sais como a de -Ourense che
º mesmo director da .sucursal · guen a· enterar8e. As medidas 
de · eurense. Fala~ con algti~n ditaminadas ·polo Banco de - Es~ 
q'ue di ~er o secret.ário do Con- ·· paña non só non son .levadas a 
sello e . do . que .. non . recelien cab.Ó senón que é precisamente 

· nengunha · contestaei6n .. Falan nesta etapa '80 e 81 cando se 
, con· várias persoas mais, . in- ·capta máis paSivo chegando es-: 
. eluídos membros da Dirección , te a duplicarse. Captación de . 
.Xeneral de Seguridade,' que = capit~l que vai acentuar, apar-
lles· .explican que o caso pqde tir de aquí, aínda moito:máis o 
atopar solución. · problema e o fraude.' "~ 

ror óutr?. banda son·aetidos ·O ·Banco· de . España,_ lo.go, 
o director . xeneral da Caixa pór úriha' banda non comunica . 
que é levado á prisión de Cara- : unha deCi~ión fundamental a 
.banchel e · outro dlrectiv,o que - - todos os ·implic~dos e por ou-- .,. -
pasa á ·n.G.S. baixo a ·acusa- tra é. incapaz de facela efectiva • 
ción ·de fraude·, extend.eron ta- ao non no mear unha 'comisión · 

. Ións que, non atenden, e mal- cie ii:itervent~res.que controlen 
. versación de fondos. , . : a ~ituación e paralicen os fei-

De todos os xeitos, as víti- · tos mentras rion se atopa unha 
mas do fraude no-º esperan ~ sofüción satisfactória. Moi ao
xustícia por ese·· lado aínd& · cpntráriQ · o pasivo duplicase · 
que intentan recuperar polo diante da pasividade, de (ejto, 
menos parte ,dos seus cartos ~ _ do ~an_c.o dé España . . 

Unha das principais re~pÓn- · . Os impli~_adós pensan que a 
sabilid~des -do caso . compre solución .aínda e posib~l posto .. 

sobre a éonta .que Renta Barná ~uscala no Banco d~ España. · '. que a ·Caixa,·· en si; é· mol r~n- · 
ten en Ourense por valor de . 8 Este intervén o 24 de abril do. dábel. pensa que tal como es- . 
millóns. _ Ab~ense novaS, carti- . 80 observando unha série de tán as cousas, loxicamente nin- · 
llas en Ourense, mais as cousas irregularidades. . Asi, s~rido · guén q uere meter cartos, polo 
seguen indo ª pior. Desde . se- · unha ·coperativa, había un se- · . que compriria -mi relanzamen-
tembro non .. se lle pagan aos ñor que tiña copado~ 0 ·33 por to de entidad.e. . . . 

· clie~tes nep intereses nen na- cento dos créditos; cando de~ · Para alguns non s~ explica· a 
.Pª· o personal empregado-dei~ berian ser repartidos p·or igual falta de vixiláncia e actuación . 
· xa de cobrar-, aínda que per- para todos os asociados. Os séria do Banco de Españá ante · 

- mailece traballando mentras riscos asumidos polo grupo - _ füitos como este -que califfcan . 
agar~ .t,rnha solucism. · Viacambre representaban o 29 de roubo legalizado. 
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DOSIN DA ARESES 

A m.iílé) sobriAa Turula anda estes·dias moi interesada na leitura dun 
·best-~eler ~ur.opeo: "A historia interminábel", de Michael Enqe. ·,. 

- E un libro }u1J1inoso, dirn~ . .Non ten Ó p.orinenor e o coiosalism~ do 
"Señor dos aneles'.', de Tolk.ien: Pro resplandece nun xogo intelectual 

, má is so ti 1 e mái's infantil. · 

Ao parecer, nun ponto determinado, Ende fai que o relato que esta
mos a ler. apareza como escrjto e, simultaneamente executatjo na "reali
dade"; por un · persoaxe-demiurgo. Ouer decir: o que ese escribe convir

. tese en realitfade de ficción en dous ou tres p-lanos. 

A tentación de convertir o escrito en realidade é moi antiga. Así, 0 
Doutor Goebbels tratou de reducir a realidade social do pobo alemán 
a un gt,1ión que el redactaba cada día. Por prim~ira vez na historia, foron 
utilizados os medios de comunicación de masa como conscientes e dell
berados Úgaos de suplantación da realidade. 

Bastaba con decir unha e cen veces: os XLtdeos, os xudeos, os xudeos 
e -como por arte (Je maxia- os comunistas desaparecían das cámara; 
de tortura, dos · campbs de est~rminio, dos patíbulos. Tan eficaz foi o 
Doutor Goebbels-que, afnda hoxe,.ao nivel máis popular da desinforma
ción, o 11 Reich eliminoÚ só aos xudeos. Non eliminou acentos de mi
lleiros de comunistas; non eliminou a xitanos, checos, rusos. Só aos xu
deos. Os xudeos eran o enemigo que inventara a propaganda, o relato 
interminábel de Goebbels. 

Como cando Camilo Nogueira ·convida ao seu Congreso aos partidos 
nacionalistas · e, -curiosamente, esquécese de "Galicia Ceibe" -O L·N. Ao 
non cita lar ao non fa/ala, "Galicia Ceibe"-0 LN deixaba automáticamen
te _de · existir pra os mozos da "imaxinación" e da "novedade" ideqlóxi
ca. Pra os mGzos que pensan que "la arruga es bella" é un ha frase nova, 
mesmo quince anos despois de que un públicista con imaxinación real 
inventara o de "Black is beautiful"~ íProvincianos, provincianos! 

Turula, que está enca_ntada con este verán vigués de _brétemas e choi
va, comenta en voz' baíxa, como pra si rnesma: 

-lTi non ·coidas, tia, que os periódicos españois están a dar unha 
imaxe perfectamente na·z¡ no seu monolitismo informativo? Dígoo por
que, entre ·outras . causas, o trata mento da violencia en Euskadi ou da 
vida · soi;ial e cultural na Unión Soviética é perfectamente unidimensio
nal, goebbelsiano, totalitario. Heyri Batasuna é os xudeos pra "El País" 
e mais "Ef Alcázar", e a U RSS simplesmente non se nomea, non se cita, 
non a hai. 

Confeso que ·fiquei pensativa. Pensaba, deixando perder a vista nos 
celaxes do fondo da ria, en que, en Galicia, o totalitarismo informativo 
aínda é máis ruín, máis pedestre. Se na esquerda nacionalista se produ
ce unha escisión, ou un debate crítico, os informadores tira das caixas . 
os -grandes titulares. Se a esquerda nacionalista se xunta, se congrega, 
entón sobrevén o silencio nazi, o sile.ncio. 

-lOuén é o señor que firma Couselo unhas prosas pedestres no '.'Fa
ro de Vigo",spregúntolle á miña sobriña Turula. 

-Un ninguén, respóndeme: Traballou moito hai algún tempo a favor 
da· Autopista do Atlántico e a favor da Celulosa de Lourizán. Como ves 
é un adicto de temas altos e sublimes. lPor qué o preguntas? 

, . 
-Por nada, miña filia. Leín nun seu artigo que os de Camilo Nogueira 

.eran estupendos porque estaban· en contra do Frente· ou nova Organiza
ción nacionalista: Ora ·ben, nen o señor Couselo nen o follato no que 
semer)·tE~ fahás dé ortografía e de .sintaxe publicou ningun_ha das jnfor
macións que os promotores da nova o.rganización (Bloque, "Galicia Céi
be", libertarios, independentes, ANG) lle enviaron. 

-E que nesta Terra hai moita xente co·n vocación\:fe au;or da "HÍsto
ria 1 nterminábel". 

. Penso que Jun~la ten razón. E' tamén pen~o que aqueles. que quere
mos con femencia a unidade do· naciÓnalismo de esquerda ternos razón. 

· Os métodos'terrori.stas e nacionalsocialista's qu.e se exerce.n contra o pro
ceso de· unioade son a mellor mostra de que_ se eles, os a~os do sistema 
informátivo, témennos: . · 

E penso tamén que o próximo Día d~ Patria Galega vai ser unha de- . 
mostración de que a nasa realidáde .histórica non depende d¡:¡ escritura 
dun 'texto ideolóxico totali'tar. Fileiras de homes de'd'e mulleres de' toda 

.· Galicia, e nor:i · dngleiras de pálabras. n:íentireiras, encheran as ruas · co 

. clamor de Gali<;:ia Nación·, -de · amnistí~, · de li.bertade .e .de d'ignidadepú-
blica: ' · · · ·· 

Eu, cómo. o an~ pasado, estÍrei · esplri.tt,1almente cos independentista~ 
nas escaleiras de .. Alameda. Non haoerá escritura. cap~z de amolecer tari
ta_verdade e tar:ita fe colecti'va. Venceremos' á imprensa. 
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o· mar revolÍn-dás titulaciólis m8ríttm3s· 
' . . . . . . . ,,.. ·~ . '" 

- .... - . 

outravo-lta nos problemas marítimos. pro.fesion~is: Outrav.~l~ 
clásico enfóqué de en(rentamento entre companeitos manne~-

. ~~s, . no traballo: as convali<lacións dos tifolosp~squeiro e mercan-

te. Tres órdenes do Ministério de . Transportes, Turismo- e Comuni- . 
. acións viñeron a traguer' máis prob~ema aínda ªº de por se, de 
~inpre, r~volto ma\ das titul~cións marítimas. . 

Até o ano 1961, ano arriba, 
ano abaixo, nunca houbo gran
des problemas pola titulación 
exixida para embarcar, xa q'ue 
nos grandes barcos ian tranq ui

.lamente capitáns de mercante 
despachando; en bacaladeros, 
sobre todo. Todo estaba cen- · 
tralizado, daquela, na Subse
cre~aria .da Marina Mercante. 

a nivel de Estado. Agora as de 
Pesca pertencen ou son diri
xidas desde o Ministério de 
Agricultura e Pesca e as da 
Mercante, desde. o de Trans
portes. 

ORGANIZACION 

Os da mercante sempre esti
veron moito máis organizados 
que os da Pesca, xa non só no 
nivel oficialista do Coléxio, 
senó.n con sindicatos próprios 
como o SLMM que agrupa .. a 

matado; ó "seu carriet non' val0-
para nada e mesmo· teñen re-

-cehido comun~cacigns de que 
a t_itulacióp dun Mecánico Na
val Maior; o máximo no motor 
pesqyeiro, é equivalente para o 
MEC ao título de bachelerato 
~uperior... ¡cando antes ~-

- Jiian ·isa Qara poder eµtrar!. 
Ou sexa, estudabas, pero non 

· estudabas. Boa cousa. 

O PROBLEMA ACTUAL 

Agora, aos titulados dos _és
túdios pesq ueiros non se Hes . 
qu~re re'coñecer a r~ciprocida-

. de nen o emparellap:iento cos 
da mercante, cando estes de-..;; 
cretos citados áo primeiro si o · 
fan ao revés. - · 

Asi, un Mecánico- Naval 
Maior ou u:n Capitán de Pesca, , 
cop idénticos .coñecimentos 
que calq uera dos parellos da 
Mercante en canto a técnicas 

d un ano e pase o resto -da vid a' 
na Marina Mercante, sempre · ' 
será un df¿,valw;¡do titulado p~s-. 
queiro. 

Ao fin e ao éabo~ o que nen 
- a .Subxecrétaria da Márina 
. Mercan:te nen a Dirección Xe-
.ral "de Pesca q u ere arriar, é, a ~ ~ ,, 
tallada .do presuposto que su-
pÓ'n o control das Escalas do 
-Ensino Marítimo.: Todos que-
ren ~igur~r. 

Nembargantes, fónte$ sindi- . 
· cais dos titulados pesqueiros 
teñen mantido xa conversas .a: 
nivel oficial a prol de acadar a 
r~ciprocidade xa recoñecida 
pero . nunca levada á· práctica, 

· en base· a dous ponto_s_:· 
~ 

- Pase desde a F .P. Náutico-
Pesq ú_eira a· outros . estúdios, 
m.esmo aos da Mercante, (por 
.diCer algo). 

de ~uque e navegación,ssegun- · -Estúdio detaJlado do tema 
· do a orde de catro de xuño, ·. ~ dos adultos que queren seguer 

non leñen Il!áis remédio que _ ou comezar a estudar, criando 
voltar facer prá_cticas de em- al_go· semellante ao dos maiores 
barque en buques mercantes, de .25 anos. na Dniversidade . 
comezando co título máis bai- _ · 
xo,scomo se foran aprendices; 
cando son tan competentes
como poden selo · os outros. 

Para ·estes homes do mar, .o 
. impacto foi a frase do Director 

Xeral da Marina Mercante que 
Hes dixo, máis ou menos tex- · 
tualmente, asi: "Qué queredes 
qúe vos fago. Hai dous meses 

· Chámanlle p.erteicioriamento 
das práctiws pero non é ou: 
tra causa que perfeicionamen
to da loita polo - control dos 

· presupostos dos persoeiros no 
poder. 

~ que me riomearon. Dentro 
dun, comezan as v<icacións e 
lago . vezen as e/eición~:· Deixá
deme vivir ·un par de meses 
tranquilo". ·A arde saia J!O BOE o dia · 

15 de xuño ~ daba de plazo un 
ano, de tal xeitó que só os que 
xa estiveran embarcados ante- ' 
riormente podian ter acceso ao . 
novo carnet mercante. Unha 
persoa que .embarque dentro 

Mentras homes como este 
pas~ui pola Admin~t.ración · do 
Estado, no mar ~nfréntanse 
·compañeiros de , profesión, co 
visto bon dos de ·sempre. 

.. -

LEYAMOLO A ESTES .bESllNOS ~ 

CARACAS- MEXICO-
Os estúdios nunca fo ron 

competénda do Ministério de 
Educación. A Marina Mercan
te daba o ensino e-o título sen . . ' xente de --procedéncias e ideo- e • _* RIO DE JANEIRO- *.SANTIAGO DE CHILE. 
mm1scuirse o MEC. . . 

. ~oxe están divididos os en
sinos ._ pará poder . :titul~rse e 
exercer na Mariná de Pesca ou 
na' Mercante .. Para ao prim~fo 
caso .' hai que ir ás Escalas de 
Formación Ptofesi~nal Náuti

loxias moi variadas de diferen--
tes · 'nacións do Estado . . Por 
contra os ; pe~cadores andive
ron a cotfo entre os diferentes . 
sindicatos estabelecidos sen. 
maiores problémas nen -solu- . 
cións. 

co Pe~uera (Vigo, en Galiza) NingÚén cae na conta de 
inen~ras que para as segundas-é · · ' que o . sindicato que consiga 
necesário ir as Escalas Superio- unir aos ,titulados nas Náutico-
res da Marina Ciyil (A Coruña, Pesq\Ieiras con forza, acadará · 
na nosa terra). ·Estes últimos tal influéncía que a sua voz ·vai 
xa··.tiveran os seus· problemas ser es.coitada sempre. Quizais 
·Cando foi· o . ·da equiparación esta sexa a opurtunidade. Ago- -
o~· non equiparación . cos estú- ra mesmo, .mentras o segundo · 

· dios universitários cos .realiza- . -ciclo da Formación .Profesio- -
dos por eles, cunha boa liorta. nal dos titulados non estea re-

*SALVADOR ·DE BAHIA * UMA 
* ASUNCION *STO. DOMINGO 
*SAO PAULO *PUERTO RICO 
*'MONTEVIDEO . . * BOGOTA 

Saídas semanais garantidas · ·" 
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-· álfredo conde· 

~ 
edicións :x:erais de galicia.,. 

"Bre.ixo". 
Alfredo Conde. 
o autor acada u'n cu me litera
rio con esta obra. uñha das 
mellares novelas da litéra'tura 
galega de tóc;Jolos tempos, 
que foi doblemente premi"ada 
este ano. "Premio de la críti 
ca" da asociación de críticos 
esp añoles, 'e "Premio da críti 
ca· Galicia 82 " . 

j'Qué-n é qúén f)o prim~iro 
parlamento galego". 
·M. )\. Porteiro - X: A. Perozo. 
Unha imaxe áxil ~ cÚhlprida_ 
de cada un dos compoñentes 

- d_o primeiro Parlamento Gale
ga. Unha guía, pro tamén un

- ha páxina. da ~istor i a galega 
que encomenza o 20 de Ou-
tono do 1981 . · 

.· 

1
· • A SEMANCIA 

xoán ignacio t a ibo · 

edicións :x:era1s de galK:ia 

"A semancia;' . 
X. 'Ignacio Taibo. 
A semana do galega Amán
cio, en busca da sua identida
de perdida. A $Ua ideoloxía irá 
diluíndose nunha erótica pug
na entre manías persecuto
rias e tobizas de poder. 

Son libros da colección Mon
. tes e Fontes, a Biblioieca 

Popular Galega. 

eg 
edicións xerais de galicia.sa 
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· El'\ 19691 Edicións. Gallimard de P~ris , pub.lico~ unha obr<.1 testemuñal, froitó de docume~tos inédit~s de c?mp~t~íanos rios~s . que 
. · sobreviviron ás torturas nos campo~ de concentración hitlerianos,. recollidos· por .. Pierre Daix. . . . . . , · . · . . .· 
. A obra é toda éla unha .morea de iriformacións terrorífi~as dos campos de concentración e da vida -,-mell.or dito, da .~orte- que 
n~les se encerraba. Xa nós c~pos· de internamento de Fránda .os refuxiados repÚl?licáns pasáro~asmói negras. ,Despdis for:on, .deporfa
d~s a Mauthausen. A resistén~ia .das xentes do E.stado español ~ a inter~a~ional foise facendo a escondidas pe~ó con' decisióri.: 

. A mesma loita armada ~ a liber~ción do campo está contada cori pormenores e é esmiuzante'. . . . 
Era arrepíante o império de crueldade ·e da ·organización da morte. · . . · · · · . · · ' ' . . · 

:. Máis de cen galegos forman: asinterminábeis listas da mo~te que se.escrebero.n dende o 6 de _ ~g?sto do 1'940 ~O.~ de maro d~ 1945 .. 
Quixen que a nosa Iemb;ranza Jora froito de que G~liza non os _esquece .. Qmxen recoll~r os ~eus nom~s e gardalos. n_o corazon. doen-

te da nosa terra: ¡eles foron tamén os· estrailxeiros, emigrante"sf~nzados, e caíro_n nas mans da morte·, fr_iaJpente organizada! · 
·. . . . / - ·. - . . . 

. Non hai adxectivos para cali
ficar -·a impre.sión que se sinte · · 
cando se · percorre o inmenso 
.campo; ferido , polá lembranza 
·recente, ·onde·. morrer-0ri ta;ntos 
milleiros _de· seres humanos des-; 
po_i~~ de_' ser torturados, degrada- · · 
dos, · asoballados. -O. arre·pio che
ga deica 'as mesmas orelás da 
comprensión e da capacidade 
imaxinativa. 

Eu mesmo teño. testemunas 
de ré.fuxiadqs en ·Ftállcia, des

. pois ~e - Febreiro do 1939, que 
coinciden cos que ' se relatan 
aquí. Pierre . Daix, . con toda ho
hestidade . intelectual,. reco_ñece: 
"O que se di aquí dos ca/npos e 
c,ompañias de ttaba.flo franceses 
foi o ca!vário da gran maioria de 
combaten tes . repub!icáns espa: 
ñois. Un ca!v~rio do ·que nos;. os 
franceses, non podernos; trinta 
anos máis· tarde, seguer as esta
cións s~n cargar ca peso das na
sas· responsqbilidades nacionai~ 
e sen aiiergoñarnos ". · 

Razola di que fo ron máis de 
500.00b :homes, mulleres e ne
nos; os que pasaron a· fronteira 
francesa na prh~eira qumcena 
de febr.eiro do 3~. Pensaban que 

·_,._a guerra áíñda non estaba perdi- · 
d·a de todo. Co~daban que as de

. ·mocrácias occidentaiS . non . po-
.. tierian recoñocer o Goberno de , 
.Franco, 'e q~e os mes~os fran
ceses os axudarian.a voltar a Es
paña par(,l seguer loitando polas 
libertades republicáris. Pronto 
virón_ que non era dese xeito .. 

· "tratounos -piar que a un exer- . 
cito . en.emigo J', di Razola. E 
.prosegue o seu relato·: "deixá- .O campo estaba vixiado por. Fráricia. ucando a .declaración 
ronnos meses enteiros nas man- · soldados· do Senegal. A vida era . de guer;a, é¡uedába/nos mo;· 
tañas aínda cubertas de neve e mui luxada. Pouco a P():UCO fo-· p_oucos nos campos franceses", 
nas praias, sen~ mais resguardo, . - ron' facendo barracas os republi- comentaba .· o mesmo testigo. 
.nas noites de -in vernos, · que a . ·cáns c:lo estado. ·español. ''Eran ''.Cando· chega!J)líl · á lifla Magi
·manta que tlvemos fódo · b tem- piares que os dos alemáns'J, . not, non .qtopa'rfm po voación 
po dtJ guúrá''. ¿Cómo era a co-' . ·afirma o mesmo testigo. Gur- __.civil. ·Habitaron nas ·casas deso
mida.? ._"Un cacho de carne crua ,.' míase sol?re a paila, chovia d~n- cupadas. Falá,base na "dró!e 

·como · se . fósemos cáde!ós". 'tr6, non hahia ·manta~, con:iía8e de ·guerre ~' e os mesmos france
Abriuse logo un campo de-inter- maI. As horas.eran· monótonas e ses qúe nos- . ~i}riaban dicíannos 
namento especial para _ os que · había que . facer -algo de proveí- qbertament~ ~que · fora un '"erro 
quixeran voltár ~ · E~paña_. Cha- to,, .para nori desmoralizarse moi grande declarad/e a guerra 
mábanlle "o ·campo de Franco". completamente. "xamáis . nas aos a!emáns pois o veráadeiro 
Tamén vivían ali ·os nenas e as 11osas .trincheiras de España nos nemigo ·era ~ URSS. E nós,· de 
mulleres·. Moitos d·os que volve.-: v/ramos tan cheos de pio//os e paso, dado que . consideraban, 
r,ori · salváronse. Outros foron fú- pulgas". , Viñeron as enfermeda- falsamente, que . todos éramos 
silados Iia su~ pr{>pria terra. ·d·es._ Os franceses dician qúe '"'" comunistas"( Razola) 

Máis" · tarde leváronnos a -"viñéramqs comer/les o pouco Deixandó o pieo e .máis a pa- · 
. S~int-Cypr~en, a Barcarés· o.u a .. que '!!es quedaba~'. Os dirixen- . la, empuñaron as arrp.a~, unha . 
' Argeles. '"Apiñábarmos .como a tes · dos pampas .eran duros ~ , vez · m~is, agora contra os al€-
. anin:wis, véndanos forzados .á pou~Ó humáns . . Fixeron con:ii:>,a- máns hitlerianos, -xunto · aos'. .. 

comer e durmir xunto aos ·1u- ñlas de traballo e-espallaron aos _franceses ~orr pouca moral: "A 
dres ·'~ . . - españDis noutros ;campos de maioria dos oficiais non podían 

. 1 . ' ~ ' , 
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nen querían organizai a resistén
cia ". Pa~~on a Suiza, onde fo
ron recel>idos con moitas reser
vas, e abandonados. "Os ale-· 
máns descubríronnos , nunha 
carba/leir~ onde estábamos aga
c,hados. Fomos .considerados co
mo prlsioneiros de guerra". 
. Así foi a historia. 

En Xuño do 1940 foron pa
rar ás mans dos alemáns. Tive
ron medo de que fosen entrega
dos _á España de Franco, pero 
non foi asi: "os franquistas pre
ferían deixarnos nas mans dos 
názis" segue dicindo Razola. 
que xa se enterara que , "dous 
dos irmáns da miña nai foran 
executados e que óutro estaba 
na . codea, o mesmo que o pa1~ 
prision.eiro en Galiza." 

NO CAMP-0 DE MAUTHAUSEN 

Despois da preparación do 
exílio fráncés -aperitivo áce
do__: chega o ihferno dos cam
pos nazis. Patrí cio Serrano 
cóntanos cómo foi c·andó caí
ron nas m·ans dos SS armados 
de metralletas e con cans lobos. 

"Metéronnos en vagóns de 
terceirq, ben pechados, atrave
sando Alemánia por Stuttgart e 
Nuremberg: O día doce de de
cembro, en plena noite, detívo
se o tren nun lugar descoñecido. 
Abríronse as portas e os SS fi

xéronnos sair a culatazos e a po
rrazos. Fomos arrodeados de 
súpeto por cans lobos. Empren
dimos a marcha ... Os oficiais do 
campo comumca1;onnos · por · 
meio dun intérprete que estába
mos no campo de Mau,thaus'en, 
campo da marte". 

Pasaba todo isto o doce de 
de'cembro ás duas da noite . . 
. Este campo, aberto no 1938, · 

despois da anexión d€ Austria 
ao Reich hitleriano, .· chegou a 
ser de verdade un campo da 
morte. 

O primeiro convoi chegou o 
seis de agosto de .1.940. Viña de 
Angulema con famílias españo- · 
las internadas po}()s franceses:. 
os homes e pequenos de ·m'áis de : 
doce anos tivero"n que .baixarse. 
As mulleres e ·os n~no~ ficaron 
no tren, que voltou a España. 
José Escobedo fainos saber al
gunhas das ' suas primeiras im-~ ' 
presións . . Lévaba · cat>;o ~ ~ias de 
vfaxe·; nuri _mercancias, con· 140 
homes por . vagón, · sen co'mer 
nen beber. Chegaron_ á canteira · 

· de gran.ita~ ·onde o~ p"· r.".. 
·· , . IS 

- como maqújnas-:-· saéa 
dras . . Un kapo deulles 

. man~a 1 :nada mák ch 
- u~ha .. das cuadrilÍas, 

. caian . as pedras por . rib 
X~ no campo, uri no 
gmzó chegou aos seus 

. ¡os ollos non daban cr' 
· q~e estaban vendo!. "U 
cw de homes. espidos 
sobre un cepo, coas ~ 
rradas .a unha barra de 
ca_ba_n ·no chan, eran fas 
por un xigante SS.que 
ba golpes cunha. abelén 
tástfca ... Tras vintecinc 
os rins voltábanse. du 
mo~ada ou mo!Jra; tras 
ta negra e· sdnguiñenta· 

J 

tenta e cinco, o pe/exó 
carne ~aian en molondro 

O terror er~ a lei do 
"Unha flama alta cu 

• J 
m01 espeso, saia pala e 
do forno crematór/o 
bromas de rigor, dér 
entender que por ali serl 
sairíamos do campo". 

E Marcelino Bilbao q 
segue contando cousas 
tes. Unha noite de xe 
20 graus baixo cero, cb 
tocentos homes ao cam 
nos espir, duchar, afeit 
a cabeza. Os uniformes' 
dan son a raias, e for.on 
xa por outros prisione· 
calles_o barracón quince 
xados de todo·,· escoitar 
bras do xefe, traducidas 
térprete: "estades aqui 
rrer. Aos que se !les 

Apelidos e nome 
-------
Albedro Villaver1e, J 
Albite Miranda, Sjlvest 

Batalla Ce.ale, Feman 
Becerra Linanes, José 

Caamafio Fdez., Franc 
Callón POch, José 
Camenar San Isidro, J 
Castlllo Soudelo, A...drl 

Farlfía Ch~uflno, Anto 
Ferná.ndez García, Ma 
Ferná.ndez Parada, Ma 
Fidalgo Antelo,· Daniel 

· García de la· Cruz, J. 
mente 

García Lagares, Artur 
Gómez Iglesias, Frane 

· González Regueiro, J 
Go~ález del Valle, Ju 

Lamela Marca.té, Ram· 
López Criado, Le9po!d 
López Rama, Jose 

Martínez Aria.S, Julio 
Martínez Cacheira, J_os 
Millán Martínez, J~ 
Mínguez <;astro, J\A)ti 

Náveira ·Campos, J~sé 
Naveira Coµso, Jose 

Peña Losada; José 
Peña Martínez, :Manue 
Pereira Pérez, José ~l 
Permuy Pérez, :Manu 
Piñeiro ,Agull~iro, Man 
Pontes Pa1meiro, :Man 

Rafales Lazjarca; Lu~ 
· Ramo-s aonzález, va 
Rey Lago, Juan n 
Rodríguez L9~ro, Ma 
Rodríguez Trillo, Jua 

· Rbmer'o Rebón, Carlos 

san Miguel Prada .' V·íc 
seiias Aller, José ; 
seüas Insua, Jose· · 

T~lle~· charlón, EnriQ 

vm~r Piñón, Manu~l 
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XOSE M·ANOEL PAZ CHAPELA · .-

A .iniciativa cultural en tod.o o tér: 
.. mino munjtipal moañés nos últimos 
tempos, no posf.ranc:jujsrrio · ·pasó u 

1 n·unba '. prim~fra época polo ~teneo, 
· entidade ' n~da baixo os auspíCiós· dó 
Optis Dei e tomada logo po.r de~ó
cratas, que .se .convertiu nun. viveiro 
do -nacionalismo na vila moañesa. 
Despois, a activida,de toi · canali?'.ada 
polo Frente -Cultural a AN-PG,: ade-
mais das seccións culgurais da. AA. 
VV., para jloxe e.star rexida, como . 
debe ser,. palas asociacións culturais . . 

Sobre o que~ xa dixemos do Ate
neo, · compre lembrar que mesmo 
baixo o seu teito ensaiou a· Masa 
Coral Moañesa durante algun tem
p~, ~endo esta ~coral a entidade cul
tural máis antiga do _povo, xa que o 
seu -lapor' comezou hai riláis de H . 

' anos. " . . 
A prim~iros deste ano, a : situa-. 

ción no concello en cant9 a orga
. nizacións. dedicadas· á cultura era a 
seguinte: 

non moi lonxano, sexa a ca·sa da Cul
tu~ra e a Biblioteca .Pú~·lica Municipal. 

UN ApLA DE, CULTURA 

· -Duas conferénc.ias: ünha sobre a· 
lite~atura galega actual . (de Alfonso 
Pexegueiro) e 01.,1tra. 5.0bre o teatro ga
lego -hoxe . 

- . 
: Por. parte,/ e dentro ·desta semana; 

-A.C.H.D. Nós, . cqn várias sec- Asi, o sete qe marzo deste ano, fa-· · proced'euse · á colocación_ da placa si-
cións (fotografia, canferéncias ... ) cíase a in:~uguración da Aula de C1;.1I- . nalatória. da '.~venida .de Ramón Ca-
e na que está integrado o Grupo - tura cunha . mesa redonda sobre ·a -sh . baniJlas ' primeira q~e- se pon de.ri- _ 
Arqueoloxico . do Morrazo, sección tuación cultural en Gal!za, tendo co- . tr; ; da '.política . tnuñic:ipal de "recu-
de Moaña. mo i11vitados_ ._a Franc.isco Carba,llo, · -péracióo _doS. ncim€s antig9s das ruas, · 

A C S t . - d parro'quia historiador; Vítor Fre1xanes, xorna- 'por · u:nlÍ~.~ banda e dá galeguizacióñ _ . . emen e1ra, a . f » • ' ·• .. · 

I 

CLARAR-EGO 

.· Hai cousas que non se expli
-can. E. unha delas é o pulo que 

. . ten o depo!te eri Moañ.a pese . 
non contar con instalacións 

. do~da~, -polo menos até a che
gada da actual Corporación. 

Do concello saíron xogado
res de futbol que trunfaron no 
duro . mercado das patadas ao 

~balón: Tomé río Barcelona e 
Salamanca, Tucho no Ourense, 
os irmáns Sa:ntomé no Celta ... 
Tod.os, dos últimos tempos, 
· produto da ·.canteira da praia 
~ d.o peir án. · 

de Domaio. lista e Xesus Alonso Montero, pro e- - doutras ·por máis alá. Asi, os nomes" 
sor e escritor, ácto positivo tanto no · - - · - ... -· e· ,, ·- · 

.:_A seccio,' n cuhuraf. da AA. VV. de Rósalia ou · aste ao· ~axma van 
referente ·á asisténcfa como ao re,. verse colgadds ·ria · Xunquei'~a e no 

· ·Houbo bon_s tenistas, incrí
bel fonte de deportistas que 
foi .o baixo da casa do ·pai d un 

Breog'án. 

-A.C. Canle, na parróquia de 
Meira, qÜe é quen ven organ'izando 
desde sempre a Festa Popular d~ 
Bronlle. 

-Casa da mocedade, ·que · ten 
'grupos de baile e se'cción de Cine
clube e os traballos de · teatro e an-
troido . . 

su.ltado ~larificador no longo debat~ Portal dO: Alrnacérí. ·-
posterior á exposición dos tres homes 
citados. Ao mesmo tempo, faCíase . · 
unh~ ·exposicípn de . fotogr~fias vellas 
de Moaña e da suá xente nos. tempos 

. Nestel-'int~e~, ~ acliv¡dade c~~tr~·se . 
no c ·rupo Arqueolóxico que ven de 
celebrar a 11 · Semana Arqueolóxica 
de Moa"ñ'a e remata de editar o seu -de. hai ~O; 25 qu 30 anos. 

· segundo libr.iño sobre a pre-história, 
_ Outras acti~idades · foro~ ·~ concur: con - fotografias, gráficos,. dibuxos e 

so d~ mas~aritas no Antro1do, para abondosa documentación · tanto 
:rieríos, cori ·~oita participac.ión; ente"- · c'omo bibl.iográfita. 1;,ste me~mo Gn.i-

Todo isto ·sen esquecer á Masa rro ·- da sa~dma ~n .recorrido ~l~s po está 11.a~ liña de . tr~balloele ·re.cupe-
C~ral nen á B~nda, de 'Música, que · rl,!as da vija, , seguido da~. a_c!~acions · rar e recoller os nomes dos lugares e 
aínda que cobra as suas actu.acións . das. éomparsas con .críticas ás ·co.rpo". : sítios ' Ras dftere~tés parróquias asi 
·como profesionais (ou semiprofe- racións Municipais, ao acontecer como un: inventário dos can"astrds da 

. sfonais) que· s12n, sempre é uñra cou- .coti.án do povo,. etc., destacando, en- vila xunto coa· a~uda á administra
sa ·interesante de manter ·e mesmo tre outr.as; ~ de Abelen_do e A Santa ~ió~ municipal mediante a indica
de pular desde o próprio Axunta- Se~-~· p~oneira e~ Moana ~a ;.ecu.pe~ · ciqi:i dqs lu!;¡ares de xacimer1to~ para 
·menfo, tal · e como se fai na .actuali- ra~~on do_ ·Antro1?,0 · Tam~n e_~e _.~u- evitar que~ se edifiqye selvaxem~nte 
dade.. . bh.nar_ a celeb~a.c1on ciun cursm.o. ?~ enriba_: Ta~~n; por ~~rte, p~rticipan 

. pr1me1ros aux1 llos . en colaborac10 nas ªxcav·ac· ·ions ,.,1 0 Hio Cangas. En anos anteriores, estas asocia- · .., ~ , 
coa Cruz Roxa e a participación duns . , - ·. . . . .· 

cións cultura is teñen feito algüns 25 durante -15 dias. · Hai . un ~spe~to . deppritvo neste. 
actos en comun, ou polo menos a . d lt . 1 (' d f tb"t os . · S d L ~· . G J' _aparta o 'cu U'ra . o o u 1 o, 
ma·ior parte delas. Estes actos, como Durante ª emana as · etras ªe-. campeon.atos de ... praias, as traiñei- . 
a Semsina -das Letras Galegas, -a da gas, .fíxose un verdadeiro esforzo, e. . ras, 

0 
atletismo), · que . deixamos 

. _Xuventude, ·o' Antro ido, etc... mesmo se ad.optqu 0 lema da Fede- par.a outro artigo de.stas pá_xinas. 
· Foi a primeiros deste ano, e des
pois de várias ·xuntanzas de directivos 

,... de. cada unha destas asociacións, can- . 
do se chega ao acordo de _- formar 
unha., _co9rdinaqora de· AACC qu,e 
teria como fins os seguintes: 

ración de AACC galegas "O galego é 
· o naso único idioma·, loitemos contra 

a sua ·tepre:Sión". Neta celebrárpnse 
9s seguin±es actos: 

-Teatro ·: Guiñol . para henos coa 
obra d'o g~upo AntrÓido ~ Salvador 
G-arcia Bodaño "T ouporrouton da 

·:::.:Facer -unha utilización racional · · ' lua e do sol". 
d~-Aula de Cultura (un bab~a· alugado 

· ... -Exibición - de bail~s nacionais, 
polo Axuntam.énto) e que, estaba a .coa particip-aciÓn. dos máis de q.uince 
dis~osici?n das A~_CC. . . ~ grupos de todo o município. 
· -Darlle unha axeitada distribucrón 

ás 500.000 pesetas .(dos 2.6~5.000 
que o Axuntamento dedica este ano 
a Cultura, Deporte e Festas). ·Estos 
cartas veñen · ser o 2 por ·cento do 
presuposto municipal. 

-Coordinar as forzas para ter unha 
actividade cuJtural . durante todo o 
ano e sentar as bases, xuntamente 
coa oomi·sión de cultura municipal, 
do ,que nun futuroí' esper.amos que 

. . . 

-Proxección da película "Eu, o 
, tolo", ,de Chano: 

-Recital de várias masas coráis, 
baixo a organización . da Moafíesa,_a 
colaboración da · Federación Galega 
de Masa Corais e sobo patrocínio aó' 
·Axuntamento. -

-En Dom~io houbo unha sesión 
do audiovisual da História 9e ' Ga_liza, 
da A.C. de Vigo. 

Despois · deste · repaso ·xeral á~ ini-
. ciativas cultura is en Moaffa, . sobre 
todo do último . ano, coido ternos 
unhas boas perspectivas en can~o á · 
participación . :e desde estas . páx in:is 
quera facer uri chamamento á mo
cedade ·e aos , compoñentes das AA 
ce. pai'a. que -non se de-sanimen1 e. 
sigamos loitando todos xuntos, sen :' 
reinos de taifas, a pro.I dunf'la .cultura. 
·galega 'e popula·r, par~ pode; facella 
' chegar ao naso pobo e, o qué . é 
máis . important~, percurar a sÚa · 
participaéión na · récuperación da · 
cult~ra perdida qu esquecida tempo
ralmente, cultúra' que está nas raiga~ 
mes mesmas ~o' poyo. Este chama.
mento, xa que lago, non é só para 
os que xa 'están · nas A'ACG senón, 
moi especialmente, para todos aque
les que dalgun xeito teñen inque: 
danzas culturais. __,, 

- .q.ele~, ele ·váriÓs meltor dito: os 
Chapela, campeóns galegos en 
várias categorías, frente a rivais 
que disfrutaban de boas insta
lacións, pero que·. nunca tive
ron- a Suso Iglesias como en-

' trenador nen o teráll. 
Outro aspecto destacado oo 

plano deportivo, foron as trai
ñeiras nos· anos 50, gañando 
títulos en cérnea competición 
~os bascas e outros do n-0rde 
do Estado. Agora xurdiu a 
traiñeira· de Meira e moitos · 

· (aqueles, os de sempre)° criti-
caban que unha graiñeira que 

"foi de Educación y Descanso 
de Moaña estivera en Meira. 
·Era da capital e aínda que apo- -
drecera, non se lle podía tocar. 
Menos .mal que os do Samerto
lameu deron pulo ao remo, 
a:xudando á criación·. de dous 
novos clubes na localidade e 

: alguns máis p~ovíncia adiante. 
Non hai quen lles "quite o 

·Ser a mellar· lancha do pasado 
ano? ·por máis que ·áq -final da 
teniporada chegaran un pouco' 

. pasados de forma, n~n . á de 
San Xoan de .Tirán uriha pro-

. gresión portentosa. N este ario 
non hai nada ·decidido sobre a 
supr~macia local,-por mais que 
·os da parróq uia de San ta 0.Ia
lla. te.ñan nioitos . números da . 
rifa. 

l -
En canto ~o atletismo, de.-

porte inédito · no noso conce- . · 
-llo a nivel federativo· e de com- " 
· ·peti~ióii desta caste, _as figuras . 

(Tenódo, Estanislao Durfan, ... ).
1
• -

f~ron indo para arriba pou~o a 

pouco, e algun ahandonou 
(Tenório xoga ao fut,bo.l no El
che), pero foise fraguando a · 
semente. Samertolameu, vai en 
cabeza e os seus mozos e mo
zas compiten por aí fora tran
quilamente. 

Voltando ao futbol, non é 
de despreciar que hruca, hoxen
dia, dous equipos en rexional 
preferente e un en primeira re
xional, xunto cunha forza-evi
dente en xuvenis e fofantis por 
parte do C. D. Moaña. Sabido 
é que ano tra.s ano, mozo~ <les
te clube pasan par.a o Celta, 
que é outro que anda a velas 
vir. 

Os . mozos que quiseron 
practicar baloncesto -ou balon
mano .tiveron e teñen, por. ago
ra, que ir a Cangas a federarse. 
Tampouco é caso de pedir un 
pabellón como fixo algun nu
nha entrega de trofeos de fut
bito non hai moito. Para opa
bellón hai Jlloito camiño, alu
mado~ alcantarillado e outras 
cousas que facer antes de che
gar. Logo xa se verá. Polo 
pmnto, os nenas van , tendo 
cada vez máis pistas polidepor-. 
tivas, unha por parróquia, aín
da que moitas veces sexa o 
Axuntamento q uen ten que fa- , 
celas nos coléxios de EXB. 

Pero hai vontade de .practi
car deporte, tirar á mocedade 

. da perguiza e da abúlia, ou de 
.: causas peores. Para iso están 

os campeonatos de futbito ou 
de . praias, que xuntan a centos 
de persoas a facer deporte . 

Hai vo'ntade de practicar de
porte: aí están os do Samerto
lameu· a facer; entre remeros 
qfrectivos · ~ . simpa,ti21a!1tes, P1 

edifício , social e de entrena
m~ntos. Claro que can~o todo 
vai para arriba chega o diñeiro 
eleitoral da Diputación ( ¡un 
'inillón!) tres · meses · antes , das 
eleicións. 

Do deporte escolar· por ho
xe non irnos falar~ Olimpiada·s 
escotares, xogos intercoléxios·t 

. ·campeonatos_ provinciais, ~ó.do 
· 'contribue"a aumentar o' nume-
. ro de p:r;acticarites e ·a sacar aos _ _. 
nenos douttos lugares: _ ¿Non . 

·se nota xa que logo;a po.lítiéa 
de.pO:rti~a a nivel municipal 
nos últfmps tres anos?. 
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..Estamos satisfeitos'polo apoiO,-· 

(,. ;.pOla cr,ítica·~aberÍ:a · · 

e pola· cola~oraciórt doS viciños'' 
. -; ... . 1. .~ 

.·. 
XAVIER ABALO COSTA 

Toda a problem'\tica moañesa a nivel mÚnicipalpoderiá centr~r~ 
se en tres -áreas: ser\ícios, obras públicas e xestión. Este ,é, un xeito 
de clasificar, .máis que' de funcionar,-por roáis que logo~a realida- 
de, haxa comisións q1:1e se poden encadrar nes.tes tres ·~paftados·. 

Ho~e queremos falar da 
problemática e das solucións 

~ que houbo en todo o mandado 
da actual corporación até . ho
xe. Falar cliso ~' por qué non, 
dos nosos fallos, que, en boa 
lóxica, ten que habelos, que 
nunca chove a gosto de todos. 
Por · outra parte, que todo o 
xestionado se. fixera a gosto 
do povo inteiro quizais vizera 
a significar todo o contrário 
do que queremos conseguer: a 
·participación viciñal nas d~i
sións municipais. Xa pasou o 
tempo do decreto-leí e do or
deno e mando como norma 
única. 

Pero irnos ao que nos ocu
. pa. 

SERVICIOS 

Dentro <leste apartado po
deriamos incluir todo o que se 
fixo até agora nos eidos de sa
nidade, oficinas municipais, 
electrificación, traídas de agua 
e parques infantís. 

No aspecto sanitário com- . 
pre subliñar a cantidade de al
cantarillados feitos até agora, 
Ínoitas veces coa aportación 

· invalorábel dos viciños: Latón, 
Cruceiro, Abelendo, Tirán, 
Prado, Vilela-Pedreira, Meira, 
Xeira ... , tantos e tantos luga- -
res que nestes tres anos conse- · 
guiron unha das necesidades 
basicas de todo habitante dun 
núcleo urbano. En carteira 
agora está o de Quintela ao 
Castillo, pendiente de várias 
conservas cos viciños. 

O catnión do lixo houbo 
que anovalo, que o anterior es
taba xa para poucos trotes e 
non daba máis d~ si, daí as de
ficiéncias observadas durante 
algun tempo na recollida, hoxe 
xa subsanadas. 

No caso da Casa do Mar, a 
Corporación ten perfectamen
te definido o obxectivo de 
ubicalá en,tre ·O xardin da Sea
ra. e os lind.eiros 'd·a cóncesión 
de Obras do Porto de qué dis
fruta -Pedro Rio bó Casq ueiro, 
nos lin.deiros reais, non ·' nou~ 
tros. Pero non por iso vai ficar 
o bárrio sen ·q paique infantiL 
Non. A campapa contra' a casa 
do mar na Seara ·tivo como ex
,c;usa o .parque ~nfantjl, p~ro 

· quizais no fra~ond'o" hai máis 
cotisas,~ q_ue, ao sea tempo, 
.sairán á luz. Na Seara, cando 
se "f aga, ,haberá Casa do Mar e 
parque infantil, éste; secadrá, 

·~ ..t -

aínda roáis .grande, pero orien
tado doutro xeito que non teá 
que ser o actual, á beira da 
rua. 

Nisto mesmo, e ao fio, po
demos falar das xestións para 
conseguer un serví cio médico 
de urxéncias e a instalación 
por parte do MOPU :e o Axun
tamento das necesárias depu
radoras para sanear os vertidos 
do alcantarillado ao mar. Ou- · 
tra das cousas que se -fixo, foL 
a cesión de terreos para a <;ons
trución de casas do médico en 
Meira e Domaio. 

No aspecto electrificación, 
o máis importante a destacar 
é a colaboración eritre viciños 
·promotores dos alumados pú- · 
blicos dos seus lugares e o 
Axuntamento. Asi., conséguese. 
que a entidade municipal -sub
vencionase aos paisanos de 
Moaña cunha porcentaxe de 
diñeiro que~ entra na banda do 
40 ao 60 do précio da obra, 

. case sen excepcións. Deste 
xeito, poucos lugares fican xa 

..sen o alumado público e mes
mo estamos agora na instala
ción do anovamento da insta
lación do casco. O único qu·e _
sentimos é que Broullón, por 
fiarse de caciques e persoeiros 
da UCD, ficou sen alumado e 
aínda sen tensión de 220 V., e · 
teñen que conformarse. · Polo 
contrário, en Meira de Arriba, 

... os v.iciños organizados conse
guiron aumentar a tensión e 
andan xa con luz pública nos 

. camiños. Son as diferénciás da 
organización ao caciquismo . . 

E"n canto ás augas potábeis, 
compre subllñar; sobretodo, a . 
merca dun novo manantial en
tre A Marrua, Bo µza Figueira e . 

Broullón, que pode resolve;r, 
en ·parte, .a traída de augas pa
ra o município ou polo menos 
para: uaha_ boa. parte. _Por. outra, 

'. banda, estanse facendo as ne
cesárias xestió~s par.a as ·' traí
das .de Abelendo, Casal e Cru
ceiro. En fin, -como comple-

. mento, está o arranxo dos la
vadeiros dé Fontevieita, O 
Solito, Fon:tes Marr1:1a e · Lago, 
de Abelendo. 

. :Parques inrantís leváronse a· 
bárrios (A Fraga non é rriáis 
que un exem_plo) para _que os 
nenos de todos osJugares e.al
aeas poid.an disfrutar da -sua 
rienez sen· impedimentos. Qui-

.. zais estas · l\lealizacións, sexan a 
mellor razón ~ara desbaratar 

argumentos en ·torno á Casa do 
Mar. 

OBRAS PUBLICAS 

· Non sabia cómo chamarlle a 
este apartado, pero .ao fin es
collin o consa.bidÓ "Obras :Pú
bliCas" ,s ipáis ·que nada polé~ 
verdadeira connotación de Pú
blicas e serven· s&"p~a sÚlagar 
vales f ermosos e Gheos de ri--· 
queza (Castrelo de Miño, ·Bele:- · 
sar ... } 

pais, · d9US peóns da limpe~a _ . Culturais Ol;! .p~a· a C9ral: e a 
das·rua·s e recollida, de lixo, un . Banda, par~ os grupo"s de halle 
_administrativo e tm s~pultu-- nacional, para á Semana ·das 

· r~iro~ fí:~mse . para o · pers<;mal : Letras Galeg_as, para' o Antroi- / 
municipal un convénio colecti_- do, para-a Semana: da Moceda--
vp·~ que foI o primeiio. Mesmo. d~, pára ' qS f~stas popul·ares,'/~ 
hai un funcioná{io · municipal hai un aula muóicipal de,cultu-

. encargado · de ·dar serv.ício ' ra, ·paso prévio para - a ·~riación· 
.aqueles vfoiños que teñen que · dunha Casa da Cultura. -
presentar as solicitudes por· ~s- ·. · E.,: P. ara ag· ora máis .de 200 
érito. . 

Aos habitantes,. de Moaña · aluóos; hai unlíá Escota Muni-
que teñan . qµe facer algunha cipal de Música. Todo isto .son 

cousas que . se foron facendo 
caste de pago~ se ll~ - comunicá 

Para nós, públfca foi a obra · por escrito as suas obriga~ións ao longo destes tres anos, con 
·d d" d t d esforzo e dedicación . . os xpr ms, a os a .érra ,os en forma · e te_mpo,~sobre todo 
de Meira, Do.maio, Xunqueira, a partir de · certos problemas . · · Nós estamos satisfeitos polo .. 
Seara e Praia de 'Moaña. surxidos 0 paSjido ano. apoio, pala crítica aberta e si~- · 

Para nós, tan importantes ·o concello inteiro estase si- . -·ceira, . ~índa que ás veces má- . 
como isto e cómo nengunha nalizando e gale'guizand.o, vol- ~ipulada pod. aqueles a qu~:µ ' 
cousa, é dotar~ ~oaña dun'ha~ . tandq nomes de lugares e ruas . non lles int~resao contar. cimba . 
normas urbamstwas . que ate a sua ornee· hai subveócións' iilstitÚción galega ªº servício 
ag~ra non tivo e que están ª , - para todos Ós clubes deporti- 'do povo. Estamos, en definiti-

. ponto de ~e~en aproba~~·, .. , . vos, para os diversos'. campeo- . va, contentos pola - Golabora_-
As aceiras _do Pontillon a patos que-se celebran en praias . ción con que ·contamos por, 

Porta do Sol, a ca~ ª.ponto · ou futbito, pára as Asociacións parte dos nosos vieiñosF 
de comezar urbamzacmn do ' -
Real, bárrlo nacido da especu
lación'. ·permitida polas corpo
racións anteriores a esta de- . 
mocrática, .a defensa do a.terra-

. do da Seara-Praia é o pequeno 
espigón . da Consela, son _para 
riós algµnhas das . coüsas esen- . 
ciaiS que· definen ·a nosa actúa-

. ción,-. por máis que algunhas 
destas· obras estean por facer 
nun futuro inmediato. 

· ¿E qué falar dos camiños 
realizados?. En tres anos fixé-· 
ronse má~ que en todos os 40 
_anteriores·. E agora, para pron
to, o asfaltado da Rampa da 
Gorita á de Lestón ·irnos com
plétar o tramo de beiramar das 
nasas ruas. 

Vaise ampliar a Plaza de 
Abastos, O Cimitério munici-· 
pal, seguimos na xestión para . 
acadar vivendas \sociais, _que 
procuraremos deixar resolta ·. 
para carido estean aprobadas . 
as normas e delimitado o chan. 
Tamén ' anda~os. ~s .voltas coa 
construción dun Pabellón Po-· 

· lideportívo entre os Coléxios· 
de Reibón e Seara. 

A XESTION , 

Dentro ·deste apartado que
. remo~ incluir unha série de 
. cousas que no nivel .QÚblico 

.i 

non desta~an como destacan . · ' · 
os xardins, que sop unha reali-
· dade visíbel ,e espectacular . . 

Pero a xestic)ri cunha corpo
ración municipal non pode fi
car amarrada en facer obras 

· q.tie todos ·co~enten. •As cou- ., 
sas 'que non · brillan non ~son / 
qireridas de moitos Axunt~
·m-entos, pero non é o caso. 

" . Así, agora crhíronse ;pra~as 
de Cobrador de Tasas rpunici-

UN,EQUIPO DE PROFESIONAIS AO SEU SERVICIO : ... 1 

Fragata Batalla do Calla~. Telf. 31' 02 16 · · , _: Mo~ 

\, 

. ~~·. 
~,~ -

CONSTRUCCIONES RIOS 

Teléfono, 31 17 07 
.1)1,BE 1 RA-ME IRA 
MOAÑA 

Comercial 
SANTA ·EULALIA 

MOBEIS,DE COCI ÑA E BAÑO 
V EGASA E· BAUWER 

SANEAM6NTO 
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MATERIAIS.EN XERAL PARA 
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xos~ PIÑEIRO LEMOS . 

Por Reis do 1963 ia' ao fon
do o ~'Cento!eira" e coa m9rte· 
dunha boa parte da sua· tripu-· 
laciÓri a esperanza de resucitar 
a flota pesq ueira sardiif.eira en 
Moaña. • · 

. Aqúel episódio tráxico é o -'. 
fito que marcou' o .remate do 
esplendor pesqueiro do con-
cella. Anos anges, oo -San Mar- · 
tiño_ do 1956, .se mal noñ lem
bramos, o "A ve del Mar", es- · 
trellábase contra as Cies nun · 

. temporal de. asombro e· mar- · 
. caba o fito primeiro~ Neses 

sete anos, . a desfeita da flóta . 
foi prog~esiva : ' : · - . 

M9ito. antes, nos anos' da 
República prod\lciuse en Moa
-ña o.que ·alnda hoxe é conside
rada como a folga .máis longa 
sostida pola. , ch1se obreira en 
todo o . Estado Español: un 
ano pararon .os mariñeiros da 
sardiña, daq uela · unid os na 

... CNT,, sindicato que tivo gran-
. de pulo até a Guerra Incivil. 
Un· ano inteiro-de fame e misé
rias para ás' xa de. por si pro bes 
familias moañesas. Alguns ar
madores foron dar cos seus bu
ques a Redondela,. pero foron 
moitos os barcos queimados 
polos piquetes e moitas palizas 
de esquh:ois, alguns dos cales 

aí~da vive, .tranquil~, esqueci~ 
dos xa ·os ecos daquelaAolga 
monstruosa. . 

Por certo, se descartamos 
un paro :e protesta que houb(i 

nunha mina de Castilla, a folga~ 
de Asean· foi .. a segunda máis 
importante (nove meses) da_: 

· ·história do:Es.tado . .De~t~ ·xeí- -
· to, no m>so ~concello . xurita- ~· 

rÍaliSe estes .dous _a con te cimen
tos tan importantes na história · 
dás loitas · proletárias. Quizais 
isto 8exa un indicativo -do po- -
der de ,_sofrimentQ da xente 
moañesa. . 

Pero non irnos falar destas 

Asi, estaban, _que · eu lem
hre, o Flor de'Mária, o Azor 0 
Unión, o Maruchi, d Lestó~' 0 

·Maria del · Ca.rl1}en, ·o Ola: ... , 
tantos, tantos. Logo· veu o Ba
je, que tivo unha má marte en 
Vigo mentras cargaba _gas-oil 
pero ese .é de agoi;a niesmo. ' 

O último · en marchar foi ·0 
Maruchi, que despois de · ser 
vendido por · Lestón a Xosé 
Pombal, remato4 varado ·na· -
praia do peirán, para logo ar
der unha noite de 'San Xóán · 
no '1980, podre xa como ·esta- . 

· ha. Pero a sua marchá xa nada 
significaba. 

Nas causas máis recentes 
quizais · estea, para explicar a 
de~rota da flota de baixura, a 
a aparición da flota de grah al
tura, dos conxeladores que ian 
a Sudáfrica: 

Os marmerros moañeses 
sempre estiveron ben conside
rados, sobretodo porque a sua 
experiéncia era un tanto. Así, · 
pronto eles colleron as prazas 
abordo deses conxeladores 
rumbo .a Sudáfrica onde se ga
ñaba bastante ben a peseta. 

_ Outros foron ao reclamo 
das plataformas e do traballo 
en Holanda e Alemánia, apar
ti-r do 1960, cando comez6u a 
cede~ a emigra<;ión cará Amé
rica e veu cara Europa. 

.A mobhtxe do se"Q f ogar folgas, que no fundimento da 
flota s-ardiñeira nada significa- · 
ron ~ Irnos refedirnos a ese tem- . 
po - que vai desde 1955 -ao 

Estas foron as razóns máis 
visíbeis. - Pero hai outra que 
aínda hoxe están vixentes e 
que son aplicábeis a outros 
portos que están en trance de 
desaparecer. 

.. 

MUEBLES · CANC.ELAS 
_ Tod<>S os. ~os~:· 

1 f ~· .._ 

ElectrodoméSticos 
' 

., 

Ramón Cabanillas, 210, TeÍf.'31 14 17 ' 
. ' .. ~ . . . ' 

-MUEBLES HERNANDEZ 
• r 

SEGUROS LA .FE S.A. · 

·1970. O resto será cousa de es
- -·tudialo noutra . ocasión~ .. 

Este e.spáclo pub·11·c1·ta'r1··q C t' ll on .aronme os ve os que a , , En definitiva, a . ra.zón máis 
.· •. está á sua d. isposició~ e. n . . d . t pnmerros . os cmcuen a non fonda é a actuación do Estado. 
. ,todos os moro, entos. h b" 1 -t d 'b · a ia ugar en o a a n erra Por unha banda primaron o 
Anuncian.do o seu produto d · · · b - · - para fon ear tantos arcos, desguace de barcos para acce-no único periódico . 

galego . máis de cen que habia, morto der a outros maiores e conxe-
pon a inf~rmación da sua a morto contados. Claro que ladores. E por outra, non fixe-

empresa· daquela pouca batea haberia e ron absolutamente nad;i por 
nas ·mans de milleirbs de 's~mpre o sítio era niáis espa- levantar a indústria sardiñeira. 
galegos 'que, cioso. / Resulta inconcebíbel que un 

oo .. rño ·vostede, · t · d 'n lén Logo veu 0 forte da emi- peixe an aprecia o no vera 
A NOSA TER RA gración a. Venezuela e no mé- como. a sardiña ou mesmo na 

N dl·o foron ta· ·me'n a probar for- anteprimavera (as xouvas on pense que lle vai éustar , 50 
moito diñeiro , · < tuna alguns donos de barcos, par.a guisar) poida valer a 4., 

non 
~ '·c9mprobe a nosa eficácia, . 

solpréndase cham·ándonos ao 
telé!ono 2? ·24 OS de .. Vigo. 

yendencio _ estes para outros pesetas o quilo en lonxa, can-
. po~tos. Por ·otitra banda, eran do o· ·peixe. de consump h~ma· 
moitos os· mariñeiros que ian no que niáis se lle aproxima 
para tal .· lugar na . percura de a~da por riba das ·200 pesefas/ 
melíor vida~ · · .. quilo· · 

_ ... · '. Asi .,estivo· .todo . até ' 1960. ~ f-Ao fin e~· ca.b~, o mercado 
~ . : _.. ,, ~ "Pero n.ese teqi;po foron moitos _ está.· controlado .por -. Massó e . 
. .,·~ : · "'ós ;b~r~os .- que·._ d'esapareceron ,·outros . como eles, q·qe. mercan 

~~..,..__--,.,____._~_._~---,-_..,,._---.._ - .ca~ . a . to.talid.aéle da~ ·pescas, 
r-----:---"-----"-.,....,.._ ___________ ___.;~.....;_-----,._--,--__ _.....!........~___:__!'.;~_:;::-_=---,..-'-'-----,~-=-_.._-· .;__·. -_ ·_ --__,. _· .da praia de · ;M:oaña. ·fíó .chegar · sen · que o Esfado atranxe . o 

) 

Ramón 
Caban~s, 84 

:MOAÑA. 

Mobla~e de cocñia e baño 
N. 196-197 /DO 9 AO 22DE·.XUL~O!198.2 

. . . ·o· ft.mdime.i1lto do. Cent9leira, proble_ma ·Qen. o intente. 
malamente - haberia 15-20 ~- .. 

. ~ bar'cos ' . -de . :i~orte' - ~edjano,- · . , · Asi, de ~ando. habi~ cen sar: 
claro q·ue non contamos os diñeiros fondeados frente a 

· ... barquiñds dos ofícÍo.s :baiios~· praia d.e Moaña, pasamos a Ull 
· · hoxe ·no .que non :.hai, nengun. 

·Cando ~omecéi a .ter uso.de.· . Seac~so, ven,, 0 . António Ma~ . 
. ra.zón, Cómecei a. : nÍeter na .m~~ ' ' ' • .. nuel a.·buscar á, x. ente e fora . .. 
moria 'OS nomes daqueles b.aL~ · . ,. . - n 
éos, noníes que aínda hoxe . A:qu~les .tempos x~ non ya 

. petan nela tratando d'e saber ' \ ·voltar, por rii~is que agor~ · ~a- ·
k: qué fof deÍes ·e por qué se 1oí . · xa · m_áis p~iráns, ma~~: refuxios 

ao garete a flota· sardiñeira. {como o d1q ue de l\1erra).. 

·A 
•• 

p 

a 
ti 

I< 

ti 

11 

. C1 

u 

11 ., .v 
[ 

. P 
g 
lé 

íl 

íl 

Ci 

ir 
is 
C( 

d 
.. o: 

C( 

G 
Sl 

d 
SE 

tr 

• VI 

di 

ni 
q 

to 
pi 

e 

p¡ 
Q 

P< 
ci 
Cé 

SE 

de 
M 
es 
m 

'de 
lo 
ne 
ta 
fr. 
pe 

re 

PE 
Pe 

· set 
qu 
mi 



v. 
• 

[, 

J 

J 

} . 
r
n 
l, 

o 
'! 

é 
a 
·. 
n 
l.- . 

a 

s 
a 
a 
I· 
n 

a 
i, 
.s 
s 
l· 

) 

) 

'. 

a 

s 

s 

s 

( 

-. Non .podemos ser amigos do' mal, ao mal 
hai q ue dar maldaae. 

( Berto lt Br~chtl 

PEPE C U R~AS 

1 sto · dá democrácia da que nestes· últimos 
anos todo o mun<;Jo fala e a cuxo carro subiu 
tanta xente que nen sequera· ~ o(ra falar de 
lonxe do que era e que agora·son "demócra
tas de toda a vida" aínda que máis _ben s~me- . 
lle ir "de moca toda a vida" como dixo un 

• compañeiro meuN de ~~~io x~rna_lístico eche 
unha cousa estrana~ Mo1 estrana. _ · · 

be entradá ten .tantos apelidos que seme
lla que a sua nai probou ou enviudou várias 

' .veces: formal, burguesa, orgánica, popular. 
Diferentes xeitós de alcanzar e manterse no 

. poder, por máis que ·particularmente comun_- · 
gue coa citada no último lugar por considera-
la própria pf!ra o desenrolo dos povos e do -
nieu en particular: Galiza. 

Confúndese tamén moitas veces a de
mocrácia con poder votar a Xan ou a Peri
cán. Probiños de nós se só fose iso. Onde 
iríamos dar!!!. Asi, podemos asegurar que 
isto no que vivimos non é unha democrácia: 
condéase a xornalistas por informar (a un 
deste semanário pódenllle ca ir vários anos), -

·· os golpistas resulta que foran ·tomar unhas 
copas polo bar do Congreso; o rapaz que á 
Guárdia Civil matou en Cádiz cando ia na 
sua motiño nen sequera puido renderse, 
dispararon e fóra; os de Almeria, ben, no 
seu cadaleit0.· Centrais nacleares quérennos ' 
traguer e na OTAN xa estamos. O meu fillo 

. vai ped ir facer a mili en Suécia, por aquilo 
das suecas que seica son .boas ... 

Ben, ao que íamos. Dixen arriba de todo, 
no titular, que eu non son demócrata-. E hai 
que ver por qué. 

E hai que ver a quén lle cham~n demócra
ta agora. ¿son demócratas só por estar nun 
partido que se presenta ás eleicións xente 
Cidrás (UCD}, Sebastián ou Ovídio (AP)? . 

O prime iro dos tres nunca sé preocupou 
para nada de cómo estaba o povo de Moaña. 
Que se zafen, pensaria. De· repente ·veulle o 
poder ás mans, a través da UCD, da Diputa
ción e do caciquismo, e · anda por todos os 
camiños e carreiros prometendo arranxalos 
se lle dan os votos. Mesmo agora, por ordes 
do seu .partido, está de pre_sidente do C.D. 
Moaña. Pero este é o de meños xa que non 
está manchado de franquismo militante por 

· máis que esa sexa a sua profunda convición. 

Ovídio Trigo. fixo das suas cando fo i alcal-
. de franquista. Mellor esquecerse do estraper
lo de fariña nos anos da fame, que a amnistía 
non foi só para .os de ETA, non vaian pensar: 
tantos e tantos dos que fixeron das suas no 
franq uismo viron o ceo aberto coa amnistía 
por moito que despotricaran contra ela.· Aí · 
rematoulles a responsabilidade .. 

Pero non é o paso talar de segundóns e 
persoeiros men.ores. A miña intención é dicer 
Por qué non son demócratas, mais que nada: 

Eu non_ son demócrata por que non podo 
· ser, nen sereie, co.mo eses franquistas, homes 

que loitaran contra ·a democráda e que agora 
miHtan en partidos que se chaman a si mes-

MO.Al\JA , 
Concepción Arenal 
. Telf. ·31 '01 :g5' 

,-· BOEú 

baixa da·.de.mocrácia! 
. .!. -

mos demócratas; E imposíbel, xa dixo Ber
tolt Brecht. A min hai que e.xplicarmo para 
poder entendelo. Do cara ao sol pasarc;m ao 
quemáis quenta e mañá apoiarán doutra vol
ta un golpe de Estado, non crean: · 

Ben, o que n"os compre é fa lar de 'Sebas
tiá·n Junca.I Currás, o home que ven ser o res
ponsábel d desfeita urbanística de Moaña. 
¿ Ouén non lem_bra as acusación s. qu~ lle facia . 
.O Cadro de deixar a liña ou as alturas que 
quixera un .paisano se lle mercaba os mate
riais ·a el ou construcións Xeniño -facia a 
obra?. Citar obra por obra.e acolléndonos ao . 
material dese voceiro de reslsténcia ao fran
qüismo, ocuparíanos todas as páxina-s ,deste 
semanário e non é cuestión de Clestragar 
papel. 

A memória, que é a última trincheira dos 
povos, ten_ ben presente todas as expulsións 
de c:!.em.ócratas (dos bon.s) que fixo Sel::>astián 
ao longo do seu mandada no Axuntamento .. 
Agora ben, que ~'ibamos, a el ·nunca .se. lle 
expulsoú deste Axantamento cándo tomou a 
p~labr~. Exemplo de democrácia, que diria · 
algun. · , 

·1embrar, -haberia 

saco uri episódio moi belido -de cando. ·el era 
alcalde e Verde E-iroa, o do. Pósito, conce--. 
· llal. Ben, nun Pleno da Corporación daque
la debattase ·a cesión. de ,certa praia a un par- , 
ticular. Meu pai, Vice-Patrón maior daquela ·. 

~ informara negativam~nte · desde
1 

a Cofr.adia'. 
Nuri· determinado, momento Verde espetou- . 
lle· a Sebastián que "paréceme que aquí hai 

· intereseS',,criados", para que acto seguidó-o 
Aléalde franquista . éxpu°lsara a este edil dó" · 

~ salón de sesións e mesmo fora sacado, se mal 
non leilJ..hrados, palas forzas da Guáréia Ci- · 
vil do salón. 

Outra .cou$8 mo~ po~co ~oñecida foi o do 
ozono. Ben, aclarémonos. 1 so do ozono son · 
uns aparatiños (na discoteca- Palma Verde 
ha!nos) que, como teñen un osíxeno máis 
potente, transforman 0 pouoo que hai nur:v 
ambiente Cargado .de .fume en ·OSÍXeno nor
mal respirábel. Máis ou menos; e para ente.n~ 
demos. O caso é '_qli~ por non sei· qué. rai·o -
queria o "demócrata" e~te que din se vai pre
sentar pará alcalde doutravolta que, ·segundo 

._el ,:."habia .que meter os apara~iños -de ·i:nar:ras . 
na - iPra~a de abastos1 para solucionar o pro- · · 
·bJe,rna d'o mal · che~ro. ,Ca'lquera sabe a qué ,; 

.JJOUCELAS 

. · GARANTIA TOTAL 
ARTIGOS DEAGASALLO 

AGARDAMOS A SUA.GRATA.VISlTA 

1 obedecia taLin~i ~tél)cia non-comprendida po
la .maior 'parte dos conce·llais (naquel pleno, 
conmigo prese'nte, o asunto .ficou . sobre a 

' mesa, ante a posfbilidade' de perder a vo.:ta-
. dón e logÓ ·nunca se aprobou). lTiña qúizais 

Sebastián algun tipo de comisión dos fabri
cantes? Xa '1ne expli<;arán: onde hai pei:xe 
ten que ch~irar á peixe. lNon si?. :-' ... 

Outra ~ou_sa que non nos explic~mos é a 
cantidade de c:;árgos que ten este home: Pre
sidente· da Xunta L.,ocal de AP (Afananda , 
PanaillarJ; Presidente :dos Cazadores (ós q'ue 
ti.ñ-en ~rmas) ; Cie APEC (construtores, e no 
médio--algun_s especulad0res das necesidades 
d.e_ viyenda), Xufz de Paz (e ~e ten que a~uiu:---

.. contrn APEé nalglin. Í!ltre, seria xÜíz. é par-
. te).· 

Pofs ben, Sebastián ·Juncal Currás foi al-
. ·calde ·franquista. Oito ou máis anos, q_ue o 
s~u mandado foi dos má.is ·longos da bistória 
en Moañá, . sen que ninguén o elexi ria, dan 
un,ha . ideá. _do :seu raciocínio fr_anquista de 
pro. . ~ '.l • 

. , ·1 
Si, .:franquista, do franquismo que . 'foi o· 

responsáb'el dé tantos e tantos ·tondeamen~ 

tos. de per~as vivas ha ' Po~ta da Mo~queira, 
de-tantos asasinatos de homes honestos ama
rr~.dos á proa dun"' bárco (os nomefdo~ do
·nos dos barcos .están na. memór ia popular, 
nesa última trinche ira) ·e . lanzados a · todá 
·máquina contra o peirán do . RéaL O· f ~an
quismo foi iso e non outra co:Usa, foron pa
:s.,eos, matar a .Pai, e tantos outros. E Sebas
tián Juncal Curras representou durante moi
tos:· anos- áo· franqui'sm.o ·na alcaldi

0

a, chaque
tiña de Faléinxe, camisa azul~ viaxes a Vi la-

. 9afcia, por f.iQUilo-de José Antó l)_io. 

. . . Se agora · este señor que drn qué ·vai de nú
mero un á~_ proximas · eleicións municipais 
como se fose ' un máls, é demócrata., eu dou
me· de baixa da democráci~ .. Prefiro perder a 
miña senda q·ue comecei aos catorce ou !:!Uin
ce anps nisto de pensar sen trabas e darme de 

• baixa no carnet de demócrata. Non- se .pode 
estar no m_esmo lado .do mal, ao maf hai que 
dar maldade. 

DUAS POSDATAS 

Xa non sei se se poden. contar as causas 
palas c.laras ou polas escuras, qúe nisto da 
democráci_a hai rarezas. Resulta que nos bons 
xardins que se. fixeron na beiramar ·hai duas 
árbore~ queimada¿, secas·: son as duas que 
f ican· xusto _enfrente da casa de -Sebastián 
Juncal Currás. Hai quen di que boubo quen 
botou l_?or· .riba das suas raigames au~a· quen

te, para secalo~s : Non matinen queñ o'fixo ,· 
mati'nen só a qüen lle taparian a vista '(bend i
ta· vista) da sua casa; Sen máis. -

A outr~ · posdata .vai dé >.<olda. Cando eu 
tiña .16 óu ú anos e encetaba os vieiro~ do ' 
~ornalismo., · .colaboraba con oousiñas. ch.u's-

' cas no Puéblo Gallego (cor.respondente desde 
Moaña) ou no Faro no.especial das festas do 
Can:ne. Nun deses anos chegoumé ·un saluda 
del Alcalde:Presidéáte del Excmo; -Ayun_- _ 

·- tami(1ntg ·y Jefe Lqpa/ del · Movimiento no 
'. que ·me pe9i-a un articuliño ·para .as festa~ 

que ,tan esperados·eralJ pota X.ente.' de Moaña. 
Pois aquí ten .o .art.ículo: se non lle .gesta' é 
problema seu,_ aínqa". que pasarán 11. anos. 
Que ~n~e que aí-nda gardo o saluda, de're
cordo ~de téJili'pos ou~ros, 

ÁXENCIA INMOBILIARIA 
. ¡· 

ofrece pisos d~ protecc'lón ofi
cia 1; apartamemos · de s0 lteiro; · 
baratos, baixos e · terr~qs.. en-to-
d~s as. zonas, casas e chálets no

'. vos e usados con facilidades es
peciais'. 

Ramón Cabanillas, 34 
l'el. 31 16 48 MOAÑ~ 
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As pequenas .cousas da corpolación . municip.al , 
~ 1 • ' - • 

- Ca,ndo foron. as eleicións 
.muniCipais no. ano 1979, o se-' 
ñor Romero Costa (o Caco}, 
gostaba de presumir d~ ,que ia 
ter que dimitir' .de ' conceHal, el 
que se ·puxera no posto quince 
da lista da UCD, sendo presi~ 
dente local como era. -

. ·As bágoas aquela noite, no 
Follas Novas, prdduciron unha 
enxurrada pola Canexa abaixo. 

- Mira qué sacar cinéo conceHais 
onde' pensaban once. Desde · ' 
logo~ 'qué mal lle paga o po~ó 
aos que nurtca estiveron nas . 
loitas viciñais. . 

E' é que o seu cabeza" de lista 
~ . 

non era un home preeisamente 
· moi ·compete.nte. Sabemos que 
del dixo Sebastián Juncal, nu
mero un local de AP e agora 
presidente do ex-ucedista que 
ia de · cabeza Xosé Alonso, que 
."máis valía que estivera Aqalo 
de Alcalde que non .ese".· Te
rnos testigos. A cousa non· foi 
por política, foi por chamárlle 
manta a Piño de Silvia, non 
por outra cousa. Hoxe militan 
xu~tos. · Deus daos e eles xún
tanse. 

Seguindo con este . paJ.'.tido 
hai que lembrar que t~nto ' o 
dimitido como Luís Boubeta e 
en ocasións Lolo Juncal quixe
ron dimitir várias veces. O ·cú
mio local non lles deixotí. A 
razón: non había ninguén nas - · 
list~s que quixera ·~ustitu1los, · · 

... 

cía apenas abren a boca e é de 
lembrar a actuación do pri
meiro cando foi da asamblea 
nun cine para dar conta do 
primeiro ano de xestión. Por.· 
descontac;lo, Lolo Xuncal asis-. , 
te Iíloi pouco e: no verán · de-· 
dícase á música. 

O PSOE E OS INDEPENDENTES 

... 

de entón' (hoxe non sei ·Ónde 
.andará); o doutor Blanco, para 

. dar máis apoio ao partido. 
Gastaron dilleiró a· eito. e- non--.. . i 
sacaron mais . que un conc~llal 
con algo máis de 300 votos. 
BoJsiñas para a compra, mix
tos, ·unha man-chea de · obxec
tos de agasallo levaban o _lema 
da candidatura pero a . xente 
hon picou. , 

UNIDADE GALEGA 

A Candidatura do PSOE foi 
montada 'ª to.do . correr e, se
gundo as Ji'gsas -novas, porque 
Madrid ordenou que se monta- Creo 0 único lugar da na-. 

man unha maiorlli de goberno 
~ bastante illestábel, por canto 

non sempre e en . todas as oca-
. sións est-an de acordo · e ha-i -
veces que Bloque vota xunto · 
eón ÚCD, outras UCD-PSOE-· 
EG- e, ao mellar o PC a favor 
do Bloque cos independentes·. 

Depende moito das ·circuns-
. táncias, do asunto, etc. etc. · 

. que non tiñan . o poder ~e ir 
dese · xeito ao Axuntamento " 
non gosta. Ao · final tent~ron . 
que Alfredo de la Campa, . in
fractor urbanístico, entrase. 
A Xunta · Ereitoral provincial 
deulle a razón áos concellais e 
ao alcalde q·ue non quixeron 

rae non' se entrara en candi~a- ción onde ó PC entrou· n~ can-
. tura conxunta ·alguriha. · diatura d~ Unidade Galega foi 

Méndez ·Fraguas, Nogueira e 
Lino_ Castilla foron :rp.ilitantes, 
no seu día, dsi AN-PG, grupo 
que forma/parte do Bloque. 
Hoxe hai un enfrentamento 
no nivel político, que non im
pide _.que certos aspectos teñen 
tratamento igual no nivel mu
nicipal. 

. darlle. po~sión mentras aquela 
non se pronunciase se ·podía 
éntrar. Os argumentos de De- -
la Campa nunha carta nun xor
nal fo ron de, perogrullo e· mes
mo, . p~a · · pagar ~ débedas 
atrasadas co Axuntar,e_nto pa
gou uns recebos d_o- fü~o que 
debía e pensou que u multas 
-das · infracdóns / urbanísticas 

. 1 

non tiñan nada que · ver. Hoxe· 
UCD só ten catro concella_is ·e , 
dos da lista ·(hai un ·que ,mo-

·mm), perneos queren saber 
nada de tal partida,. 

Logo_ o ., se.u · numero un,. · en Moaña (lembremos que UG 
Francisco Suárez·, saiu conce- : estaba formada daquela polo 
1lal. · Este é un corporativo, POG·, PSG é PG). Lino Casti 
.como ~l gosta de dicer que ~la; home do ~Pe e CCOO en- O BLOQUE 

trata .de' empregar un bon ga: trou m,m dos postos altos· da 0 Bloque non quixo, no , 
lego,, aínda que coa mi.ña vi- · lista e ievou con el para t<,tl lis- . 1_979,. ·entrar na candidatura . 
sión de esc~itor ~n. t$11 língua· . ta os votase, eses voto_s fixos, unitária que se Des propuña. 
e tal. .. poida dicer· que vai' to- · que o PC sempre ten en Moaña Aló eles montaron a sua e 0 re-

~ talmente .- peidido. Fala como (arredor . d~s 200). sult~do foi para el~·s qastante 
falainos todos en · Moaña ... Dos outros catro, dous eran alentador: cinco concellais, 
ma:l, {atal, castrapo puro e re- . do' POG.) eses foron dar a EG "'"" · qu~- viña · a . dar en con~ertilos 
dondo, . con algun tecnicismo . ./ os tres citad.os en primeiro .lu- no grupo co:r:i máis milit<i.ntes 
ou hiperenxebrismo _que non -gar, . inentras Gayo xiraba na concellais. vén ao caso. Por darlle ánimo 

· 1 _ órbita de Irmandade Galega. A ·-sua , lista, ao iguál que a . que non sexa. U timamente, e - · 
- Esquecíame -que · Chapela foi , · cabe.za de UG estab_ a chea· de . debe ser por ordes darriba, an- · · 

d f d . ,. d · . sustituído: polo seu , c.uñado. _ x:ente n, ova, cousa· que fixo re- . - a acen o un par1pe· e ·opos1:. -
ción ao caciquismo do Bloque, ·Uxio·Noguefra. · traed algun vot0, por máis que 

A v~ cantante lévaa' o nú- como di el. · Nesta .candiatura .foron ro- logo esa noveza non se notara · 
d S' · R · t d - t , · d l Id' no inxente traballo que desen-· :::e· d~~'om:~~1~ue :~~~~~~ Ao contrário . de Cisco, ·.o q~e ~e~s co:~=~Pc~~~ia~ ~~ªlo~~ - rolaron. . 

Pont_ o de entrar en UG e nu- · concellal -i:ndependente é un d · · ·· Se foi o g·rupo que .roáis m' i~ home que nunca se preocupo·u go e~tes tres anos e· se1ca ti-
nha candidatura independente · ñan o acordo despois do úÍti- · litantes meteu, tamén foi o 
progresista que se estaba_ mon- da ppolífica, e das dcousás _qo-po- mo cámbio. de nón facer xa que máis cainbiou de xente: 
t d f . d. t vo. epe Gayo an a ao seu, yo- · ,. . O t d , C d t p t · ah o . e que non 01 a ian e. t , . d 11 d, d ma1s. · asun o a asa o · res veees. aco · ·en rou por 
Como UCD lle deu_ o número a segun ° e a 0 enten ere -·· · M . . R. b ~ Í ,. d. · ·. Lao Durán. Logo Guillermo e _ 
dous e un pasto de-traballo ñ.~ iso ~i! ~ vai.: af· m~itt~s . reuni~:ms ,,. · o ::i~ó ~f¡~~ , a 

1~a~~~r 0d~:o~~ . Paco ·de Meir_a ·entraron· por. 
Diputación ·para .limpar praias com1Sions m orma ~vas. e este señor ~a non é tenente · Paco Martínez Gil e Humberto · 
no verán, divino, ché. Tanto A sua candidatuda foi unha de alcalde. : Rosales. Lao Durán foi susti-
·Luís Boubeta como Xosé Gar- ~Qntaxe dun home da ·UCD Entre estes e o Bloque, for- tu.ído porque . estaba xa algo 
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· cansado· ( chegaron a ameazalo 
e insultalo por teléfono) e po
lo accidente da sua .' doná. A 
Pa~o · Martínez Gil ameazáro-

. no cqn non dar lle Qhras, ·con-
1 tratista como é que vive diso e 
tivo que . ceder. O _Bloque foi 0 

· grupo que máis accións desta · 
· cas~e tivo qu~ soportar. En fin 

Rosales foi sustituído pola su~ 
enfermedade. 

_ESES RUMORES PANTASMAS 

O equipo que ten alcalde 
non para de escoitar rumores, 
deses que non sabes onde na
cen pero que o intues. 

O primeiro fixo referéncia 
aos dous pisos que ten o alcal
de como agasal/o de Alvarez 
Souto por deixarl/e facer o 
edif/cio infractor. Por · máis · 
que se . ten falado e nunca se 
puido demostrar (con ver o re
xistro, chega) nen o próprio 
Alvarez So uta tivo o valór .de 
pór na prensa que el non dera 
nada. Ao fin e ao cabo, é un 
home de UCD. 

\ 

. Logo. déronlle pisos a Uxio 
Chapela, pero este aínda non 
sabe onde están, xa que non 

' se concretou o edifício. e ten 
verdadeiras g~as de disfrutar 
dun deses apartamentos. Ou
tras pantasmad3:8 para difamar. 

Deste mesmo, que traballa 
arreo no campo. nos seus in
vernadeiros conseguidos a gol
pe de crédito e . esforzo, din 
que estes inventos saí:ron do 
Axuntamento. Pero ninguén di 
que houbo xente centrista que 
se desprazou ao Banco de Cré
dito Agrícola de Santiago para 
que non lle desen o crédito co 
que montar a sua indústria e 

- viver das suas mans. Nen tam
pouco fálan os criadores e ru
mores da ñoite en. que Iie tira~ 

. ron abaixo un dos túneis. E a 
má intención, esa que nace na 
Praia e se propaga en certos 
meios que añoran os 40 anos. 

En fin, a vida municipl .é 
bastante distendida e coa·s ló
xicas dif eréncias políticas van 
traballando\ Uns máis 'e sem
pre ~e lles vf!. po~o Axungamen-

.. to ou teñen que atenderá xen
te na hora- de tomar Ó café e 

. botar a partida, como o alcal
- de e oÚtros menos, como Lolo 

Xeniño ou Luís Bóubeta. 
. . 

·. Son causas de todas as cor- , 
. poracións, .hai xente que se 
· preocupa perló poyo e. outros 
non. Asi como tamén hai xen- . 

· te que aproveita as, reivindic~
cións xustas de viciños.·para fa· 
cer a sua política particular c~
ra as prox:im'as ·eleicións mun1-
ci.pais. As listas van , traer mo·i
tas solpresas, :X:a verán. -
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-GRUPO AROUEOL,OXICO DO MORRAZO(l), 

. A~da en probas e a ponto de 
ser inaugurado o novo alurpa
do público do ·casco urbano da 

. Plaia .de Moaña. Sesenta anos 
atrás, a Corporación que .da
quela 'habia, sentaba as bases e 
os acordos coá compaijia "La . 
Hulla Blanca"( q~u~seria absor
bida por FENOSA máis tarde ) 
para a instalación do tendido 
eléctrico no -concello. -

. Pero a cousa non foi dun 
dia para outro. Foron precisos . 
cinco anos de xestión munici
pal para chegar a cumplir o 
contrato. Asi, na sesión da 
Comisión Permanente Munici
pal, presidida por Adolfo Cor
deiro , acordaron oficiar a Er
nesto Carballo para informar 
da dotación de luz eléctrica. -
Este presentaria ,. un ano máis 
tarde e actuando de alcalde, 
unha moción sobre a come- -
néncia da instalación, causa 
que foi aprobada por unanimi
dade, cedéndose posteriormen-
te uns terreas na Xunqueira· 
para edificación da central, ce
sión que foi de balde segundo 
está recollido no ado do pleno 

. do dia 9 de xuño do 1924. 

Na sesión da C.M. Perma
nente celebrada o dia 23-8-
1924, debatiuse a instáncia 

presentad-a . pala . empresa ''4-
Hµlla Blanca'~, prévio estúdq ·e 

. informe dos tenentes de alcal- · 
de Parad~ Co.sta e Puente Cas"' 
tro,· acordando autorizar a dita 
empresa a colocación ·de pos- -. 
tes e a construción .do trans
formador e trag·uer a enerxia 
eléctrica ao povo. . 'hmén, o 
mesmo dia debateron unha sé- · 

· rie de cláusulas . que forón 

Eléctricos, l eri -español como,. 
por 'disgrácia .- foi norma en 
Moaña, recollida 'hai uns dias 
de boca de Aniador ·,'Riobó 

( 7,ª anos): 
Los electricistas con razón sobrada! 
e'st4n en contacto 'ccm ·su enamo- . 
rada,/Única manera; sef(Úi't el de.cir,I 
que ZO.s plomos nunca se puedan 

Juné/,irl. · ~ 
-

PRECIOS DE ANTES . lleit~s no contrato. Éste fir-
·mouse, en primeiro;_por cinco, . · Nas ¿ondi~ións d.o contr~tO. 
prorrogabeis .- - outros · ,fantos, -_ 'falábase, nún primeiro,. ~e co- -= 
salvo renúncia duha das partes · locación de 75 lámparas de 16 
firmantes. Finalmente , foi X • - • d h buxias de 1 wa-t10 ca a un a . .;.. 
aprbbado en subasta pública -- '.No que tocaba . ao alumado 
celebrada no salón de sesións · público, a conservací6n _e colo- _ 
odia 1-4-1925.. cación das ·liña8 e bombillas 

COMPARSAS !?ARA Á LUZ 

Naturalmente, daquela o an
troido, p~se á dictadura primo
rriverista, estaba con toda a 
sua forza. Asi 8aiu- unha murga 

( ri;i.anuel Rua, Roxélio ;Rua, 
Camilo, ... ) cuxo nome era 
"Los Eléctricos", pro b~ evi- _ 
dente da incidéncia de tod_o o 
actual e "'criticábel" na vid.a 
dos mozos daque1a épóca, que 
desde unha mazá con pelos até 
o alumado puñan en solfa a 
todo dios vivinte ou cousa ,por 
arranxar. · 'Iraguemos hoxe a 

- primeira estrofa da murga dos . 

importaban 500 pesetas 
· ( ·2_.000 reais-) e o suministro de 
· fluido por anq . contratado a 

1.500 pesetas ( 6:.000 rea.is-) 
I>o'r . conta da empresa éorrian 
os impostas dó Estado, corre~
pondentes .. - . . .· -· 
- Asi a empresa . f1caba. com-
prometida -a suministrar luz .: 
desde :média hora antes de 
porse o sol e .&te outra-média 
ant~s de saif __ ~ !Ja_mén selou_ o
compromiso en ampliar o ten.,.
dido aos párticulares. · 

- A este · últimos babia que 
darlle · enerxia- sempre e. _cando 
a sua vivenda es!ive§e-a :menos 

,, 

' . -

. ESPICIAL ··11od:A 

de 25 $etios ·das liñ-<!s xa esta
bélecidas. ·' (s precios eritn os 
segtiintes:· por ünha lámpara 
_ 16 bux!a~, seis · peset8,;~ ( 24 
reais) por duas .de 5 buxias, 
chico- _pesetas ( 20 reais) por· 
tres, babia que. paga:r. -26 reais 

·, e · por ~atro 30.reai.S. · -

, , A Úboa dé précio~ por· con- · 
tadoJ er~r dq s~gujn_te ·xeito: 
atéº _3 quilowátios,. ~-seis reaiS . 
De tres a cinco quilowátios, . 
sá1a a catro ieais-o. Qw. - e 'de 
cinco en adiante, abaratábase 
~n oito patacos- e unha chica o 

· q-uilowatio( 0~,85 céntimos) 
- C axuntamento iiicreme.n

t-Ou o seu presuposto ·en 500' 
pesetas para que '= ch~gara . o 
alumado á Carteria dé Meira e 
-noutras 500 · pará -os particula
res de Tirán, lg-rexár1o -e Vile
la;· facilitando postes, palomi
.lla__s -pescantes,' que pasarQn a 
prpriedade do contratista( ¿~?) 
As :modíficacións do tendido 
serian por conta do. A~u.nta
mento e -debia prevérse to_da 

-~ cáste de- accidentés-,_ reserván
. dose 'ª -~ntidade r m_unicipal o . 

- direito c;le inspeción, _sendo. ·a 
. obrigación~do emprésár-io. fad- 

-. litar os trebellos ·precisos para 
medir ~ intensidade f;} a potén
cia. 

· (utras .cláusulas do contra
to firmado daquela -falabail de 
que a interrupción ~do serv.ícip 
por m_áis dé 15 dias, a falta de 
intensid .. ade · n~ metade .. das .. 
bombillas- durante 8 dias nun -
mes. ou 14 en dou$ meses , ~on- . 
secutivQs-"e máis a negativa de 
cumplimento de contrato' 

. eran causa· aJ:mndo. para a- slla 
r~scisión . .. _A ·instalación ··ficaba . 
~n pro.priedade da -Compañia,
que deixaba en garantia a subs
tanciosa cifra dé 4.000 reais, 
por se surxka calquera causa 
imputabel que dcixase incum
plido -o contrato fd'~quela · 

- 10.000 _ pesetas eran moitas 
pesetas). . · 

· ( diá 21-1-1927, ·a emp-re-~a 
"La Hulla ·Blanca" _ presentóu 

. unna instáncia . comunicando 
a orde de proceder á instala
ción eiéctrica en 'irán e xusto 
un ano· ciespois( 2}-1-1928 )fi
.c;aba_ tematado o co~trat,o c<?a 
ampliación de 18 farois napa-· 
rrq_quia de Meira. 

(1) lste traballo fíxose a part_ir dun que 

o .-n:i.embro do -GAM Xosé Carlos- Villa

verde Román nos ~ntregou. El fixo' o seu - _

traballo ' no arquiv.o -municipal e nós, co 

seu permls9, engadimos causa e c?rrexi

mos al§o o estilo._,.., 

Para x~nta:r,· para picar algo · ·-.. :Ca{ é; -~opa e -~n4a partida ... 

& íll a ~ [f) a (PJ 

f!J/R®'J(ffl JJWVJlfn ·~ ~. fjJ :HJf?(f llaa fflrilfffl 
mar iscos, peixes da nosa ria, chuletas e bons chuletóns de Moqña, ba

callao e Churrasco á brasa. 
viños t into e branco país, albariño , 

NON DEIXE DE VISITARNOS SE PASA POR MOAÑA 

O REAL, Telf. 31 13 57 MOAÑA 

Merque o seu coche 

RO MAN 
. COMPRA-VENDA 
DE AUTOMOVEIS ' 
NOVOS E USADOS 

E INDUSTRIAIS 

"'"ConcepciÓI\ Arenal, 182 
Tel."31 is 83 :. MOAÑA 

HISPUR 
COMPRA VENDA 
DE AUTOMO.\LE IS 

Facilidades até 5 anos 
SERl~DADE, GARANTIA, 

RESPONSABI LIDADE 
. \ 

Concepción Arnnal 204. 7felf. 31 15 15 
MOAÑA 

AUTOS· CARMAN , 

N ovos e usados_ 
· FACILIDADES DE PAGO 

. ATES ANOS 
SEN ENT.RADA 

Portal do almacén . Tel. 31 .08 54 

.· .Bar 

ANOSA TERRA 

- viñas do pais 
-tapas varia das-· 

VILELA-RODEJR~ 

r . 

- ~ 

CAFE .. BAR-

o ·cRUCE 

. ' 

Portal do Almacén 
Tel. 31 07 72 

MOAÑA 
~L .. •l 

; 

Café-Bar

GAIVE 
_Hamburgu~ria-Bocatas _ 

. _un lugar:.agradabt:l :para a partid.a 40 cafe 
.. ? AMPLOAPARCAMENTO 

Ram-ón Cabanillas, 189-
. ir~lf. 3l 25 4f ' . ~ 

- . . 

_AGARIMO 

Café-bar ·- Bolera 

MOAÑA 

o Real . Telf. 3 1 26 1_3 
~ ~QAÑA 

CAFE-BAR SIErE MARES 
_]:>escubra" ~.lé4ícias _do vldeo _noctm11.o . ·-

. O eStabele(;imento onde ~guén é foras(eirO 
'' · 

·. ~amón Cabanillas; 2 
1 . 

SEARA-MOAÑA 
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f eimin Refojos · Segundo, _· filósofo. , 
P~ra min que a Fednin al- oficial do pqVO 

guén lle gasto u unha · broma · 
pesada. Iso do diploma do Rei · 

' e·n recoñecimento ·a non sei . Nós, or~ngutáns, mala'!1ent~ 
qué virtudes, merecimentos ou profundizamos en latifún.dioS, 

rente, xa sabes) e· como bon 
moañés, é no_éturnófilo de pro, 
entre ·níozos ou cunha cantada 
én -calq uera lugar, que iso é o 
de menos. - -....... 

David, o Carilo 
máravillas · foi obra, seguro, prqbes, de nós, miga/las do uni- · 
dalgunha pandilla .de "mosqui- verso... Parez San ·Pedro pola canti-
tos". E que 'o viño, sobre todo· : dade de chavés que leva rios 

, se ~ o da Chicagq, fai cousas Quizais non sexa ªfrase co- bolsillos . . 'Imtas que ó día que 
extraordinárias. · rrecta, perq· refrexa' 0 profun- as meta todas -no mesmo vai ir 

do ' sentimento . filosófico de . · Fermin veu cos futbolins . máis escorado que o Poluco-
aló por . 1962. Cando aquela. · tundo, home ~que- por un ven mmander pala ria. /-
nevf¡lda, a máis fo..rte dos · últi- que che vou salta toda ª - Este é'outro de mal pago 'no 

aprendizase filosófica d un za- 11 d mos 50 anos, el xa estaba cos traba o: . toda unha vida e 
Patazo ·.e ficas como estab_ as. . . .· d . . d . h l seus apara~os instalados áfbeira manñerro, e rapaz, e c a a-

da . Praza de · Abastos; detrás Total, un par de sírnios polo nero ·· (con perdón), tu~ndo · 
do quiosco· do señor_ Cándido. . entre, duas profundizacións. polo barco desde.µriha chalana 

Logo "'traballou en todo. Por polo arredor, e _tes ·toda unha .remando el só ou ás veces con 
certo, do seu paso ,por Cons- teoría que vai dé Aristóteles a outro~~: .A ·bon segurb o non 
trucións Xeniñó só garda maos ·· - Marcuse . pasandó- por Santo vai poder. le~ i.$to, causa .que é 
.record os: "Non pagaron únh_a Tomás, Marx.- e -Brendan,- sen- unha pena; por certo·. . , .. 
chica por min, nen seguros· nen enterar.te de nada. Non sei · se terá retiro e se 
nada", di.. este é do don. Non s~i. Agora 

· El, a sua caixa~tambor, a sua , Segúi non é mal chaval. Me- . anda polos b&res pedindo un 
imaxe pequena, divertida,' cun -llor dito, home. Góstalle a. éa- pitillo <;oa sua muda fala, cun 

... ña como nos gusta a todos -(a · -'bigotiño que semella · eterno, ieeeh, para logo facer virgue- . 
· foron .durante moito tempo'fi.-· ver quén di que· non). e sempre ~ias con . el, metelo _:_ou asi-: 
· gura indispensábel ' dos parti- hai xente sen corazón que que- · . nas orellas,' na ·l;>oca, . pero do 

.. re ·bulrarse del como dtin xo-~os de futbol. Até que a. Santa · . revés. Tamén podes velo invi- . 
Sé lle comeu a: exclusiva. Ao . guete, cando ª sua filosofla, ª tanda ·ás mozas a ir no.seu co-
final, xuntóuse ~on eles, e os . sua vida,_-está por riba de todo che, , prévia exibición abusiva 
dous gañaron: ·alegria que rion iso. . ,.; .~ das chaves, . chaves que ninguén 
falte. Mariñerr.o; como o)lO por sabe onde topou nen como lle 

Agora, 'pasados 20 ·anos, cerito do povo; malvive ·agora chegaron ás mans. 
_rpalvive e traballa ·no .que cae: · o seu retiro entre unha partida . Os nenos asúanse .-todos, as 
gqrdacoches, no Axtintamen- e un paseo pala beiramar. De· ' mozas _novas fuxen del co-mo 

-to, obras ocasionais, limpe- vez en cando axúdalle a Tónio, . do demo e; se te metes con el, 
zas ... - xá virán tempos mello-· o~ do Moaña~ a. recoller vasos pronto che lembra o pequeno ; 
res, home. ou a barrer de noite (Meu pa- . aqµel que tes. 
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Ninguén sabe a sua idade, 
nen de qué vive e se algun co
ñece o seu domicilio, será por 
'casualidade. Desde _ logo, un 
chaval non é, pero como se 

· nada. 

Toda esa xente 
que . nos . fai . 
espec1a1s 

Postas a xunfalos -a godos 
nunha páxina, haberia que me
ter . a moitos, de todas as pa
rróq uias, uns coas suas níanias, 
outra coa sua desgrácia persoal 
airastratla. con pena. Todos te
.ñen direito a ser respeitados, a 
que a sua preséncia non provo-

1 qye a risa -fácil, por .roáis que 
moitas veces se nos escape. 

Xosé, o zíngaro, coa histo
ria da bandeira roubada aos 
;roxos na guerra incivil ou cos · 
poemas de Sama.niego. Pepe o 
Cachelo, home no que se ·ven 
todas as contradieións desta 
perra -vida que -sofrimos, sen 
asisténcia hospitalária, se.n de- . 
reito a nada, neu a gozar. O 
mozo da cruz nos enterros; do 
que nunca lle soupen o nome, 
pero . tan conecido., tan ines-
q uecíbel. . 

Asi, . poderian ·desfilar polas 
·11osas ,·páxinas tantos homes;· e 

. mulleres, que_ tamén houbd. · 
¿E por qué ··non falar -de Na
:nachi, por máis qu.e sexa de 
C_angas?. 

I -- I ; 
Todos eles forman parte da 

nosa ·história, da nasa vida co
tiá, dos nosos costu~es. Pres
cindir deles é imposíbel. Can
-do algo se escrebá de Moaña, · 
haberá que falar desa xentiña 
coa que todos, sen excepción 
charlamos µn día un fumamos 
xuntos un pitillo. 

A outra xente, os alcaldes,. 
os médicos, os famosos non 
son para nós. A nosa escrita es
tá mellor cos homes ·desta pá
xina que con todos os prebos
tes que ~o povo foron. 

Jesús, Apolinar, 
. 

amigos ... 
1 

O pasado ano gocoume falar 
de vós noutro periódico. Fixé
ronvos, soqre 'fodo a ti, Polo, o 
descaro de d~lle_ pulo a publi
cjdade esa corrupt"ura e~non sa-

. car o voso ~trato. · · . 
. . Pero a taza de vifío · perma
nece incólume para todos, un 
Pa . la Habana botado a tempo 
ou un vaites, vaites de ocasión. 
Os dous sodes ·eternos·. Eles 
non vos sacaron a fotografia 
·no FARO para gañ_ar roáis di-
ñeiro na publicidade pero nós 
ternos outras miras na home- · 

· naxe de bid a. 
Xesus nunca _·morre-u. ~n to

das as biriscas . que se xoguen 
· no Reugueiro está sempre o, as 
·de trunfo do MinJn e da sua 
alegria, a· vellez do iÍ indo cie 
Apolinar, .para sempre. 

m~na 

beber 
se,- ac 
fan b 
basto 
pode 
baixo 

As 

CORUÑA 

ugar de 

orufia 
lveira 

!pies 
ugardos 
lbeira (~ 
a.c;trarón 
o ruña 

o ruña 
errol 
ant.aleón 
aruña 

'nisterre 
aruña 
o ruña 



mando, rriátanse; aos que van 
· beber auga sen permiso, mátan

se; aos que fa/an moi alto ou 
fan bruído,sdánsel!e vin tecinco 
bastonazos; nengun estranxeiro 
pode facer/Je frente a un alemán 
baixo pena de marte ". 

As causas estaban claras. 

PANICO ... MORTE. 

Escóbedo, do barracón doce, · 
conta cómo quixeron. aforcalov 
acusándoo de roubar un anac<? 
de pan. úá.cias · á axuda dos 
compañeiros -que cederon a -
sua ración ao xefe- puido sal
varse riesa ocasión. , . 

para Espáfia, foron parar xun:. . 
to aq~ . nosos republicáns. Es
~obedo- dixolles~ compartind.o a 
mesma~ sórte: ; ''.-V ós axudábades 
a France; eu loitaba· cpntra el/ 
e· víñemos parar.ªº mesmo lu

· g'i;lr'~. . . . . . 
Eses xlidéos · desapareceron · 

rapidaÍriente. · 
. Vólve Razola a referir · máis 

cousas do pánico~ Os polacos~ 
os xudeos foron sacrificados 
con iábia especial: .. "cerio dla, 
un . komando· de españois pasou 
diante dijn ··edifício e poidemos 
ver, . pola porta que acá baba de 
ser dberta, os carpos· de oitenta 
meniños polacos recén gasea-
dos. -

Eramos.. uns mil cincocentós · 
os _que baixábamos todos os 
dias á car:Íteira;-os x~deos ian os 
d_erradei.ros ... · Tiñan q~'e . baixar 
cofrendQ ·os 7 86 escalóns bdixo 
os golpes de mangos df picos ' 
e culatas de fusís, e ian caíndo . 
uns enriba-.doutfos ". _ . · 
- To.das as noites chegaban ca
rros cheos de mortos e xente 
·niorrendo, "todos misturados. 
Cando os botaban ao forno ere-· 
matório, xa _todos estaban sen 
vida .. 

No 1942 éhegou un grupa: de 
· _ oficiais.e comiSários do exércitó 

O trahallo era d·espiadado, de dedos, orellq.S e dem01s r~s- · -róxo. _Fixéronos formar <liante 
sen compasión, s<l·bre todo para ·tos sanguiñéntos. ·.. ' · do . barracón 11 e -foron moitos 
os - xudeos: · ¡l!?var pened_os a ·as que tardaban moito en ~todos a machadazos. . · 
costas, b(:Üxo os latigazos~ era l11orrer eran chimpados aos . Eis os dous c·asos da cruelda
cousa comun! "Eri máis dunha _ ·poz_os~ despois da xornada· de de máis aborrecida que nos 
ocasión, o kommandpführ~r · trabal/o". Uns xudeos - médi.- ·conta Razola: · 
mandoume wller a pala .e ináís cós, arquitectos, i'nxeniei+os- "En outubr.o do 44, certa 
a escoba para limpiar o terreo - : holandeses, que . der~n diñeiro noite, un grupo de mulleres cru-

zou o cc11;npo e baixou a esca/ej:. 

Galegos mortos en -Mauthausen (6 de agosto do 1940-5 de maió do 1945) 
ra que levaba. ás duchas;_ unha 
delas levaba apertado contra Q_ 

_seu - peito un nep.ino; un 55 
.-arraricouílo .dos brazos e botou'
no no cúbo do éiscal/or · d_esde ~ 

CORUÑA. 

ilgar c!e nacimento 

orufia 
lvelra 

orufia 
antón (Santa Comba) 

óboa do Caramlfial 
ta. Euxenia de Ribeira 
óboa do Caramifi al 
orufía 

o ruña 

o ruña 
mol 
ant,aleón de las Viñas 
o ruña 

inisterre 
o ruña 
o ruña 

oruña · 
o ruña . 
óboa do Caramiñal ! 

óboa do Caramiñal · 

etanzos ' 
óhoa do Caramifial 

ra~z~ <Mugardos) . 
e!Jeiro (Santa ·comba) 
ugardos . · 

glesia · (San Saturnino) 
umbria 
errol 

·oruña 
ardomiI · 
mpo 

zaro (Dumbría) 
ordeira 
erv~ <Are~) 

. ! 

As listas dos riomes 

Alonso Losada, Andrés 
Arias López, Jesús 

Bail_in Pérez, Liberia 

Cafieda Maciá, José 

Dfaz Ortaz, Victoriano 
Fernández Fernández, Ma-

nuel 

Fernández Pérez, José 
Fernández Santín, José • 
Fidalgo Pérez, José 

Gómez López, Ramón 

Lamelas, Manuel 
López Digón , Jesús _ 
López ~pez, Ricardo 
López Raymóndez, Octavio 
Martínez Parada, Castro · 
Méndez López, Jesús 
Murado Sazqy; J~sús 

Pardo Valles, Rafael 

Santín Aira, Balbino 
Solito Millares, Agustín 

Alvarez · Berpardo, Abilio ~ · 
Arauja González, Antonio. 

Bilar f'ebrero, Antonio 

Castro Mora¡es, Domingo 
Conde ~mos, Ramón 

D~éguez :a1anco, 4.ntonio 

Fernández Lorenzo, Tiberio · 
Fernández Rodríguez, · J~sús 
Folia Arias, Bened.ito . 
Fo.rmoso Fe·rnández, Eligio · 

García Rodríguez, .J. osé . · 
González 'Frada, Isal!IO . 

Pérez López! Magin 

LUGO 

Peites (Riba.S de Sil) 
Sarria 

Nogales 

Villadornas 

Mosteiro 
Lugo ·. 

Estremar 
San Miguel 
Castafí.eira 

Bui$án 

Viveiro 
Freijó 
Belcigán 
Villabol (Fonsagrada) , 

Trascastrc (lncio) 
Villar de Cucos 
Bol Ría Juan 

. Lajosa (Corgo) . 

Sobras 
/'~antín 

i;>tiRENSE 

01-ela.S 
Ourense 

Santomé (Cartelle) 

Cebra! 
'· Maced,a 

Fr_;_ijido" (Larouco) 

· Gprzos <Veg·a) , . · · 
·cotarones (P. de Trives>
Freijido (Larouco) 
Riobodas 

Bartar 
ca5tro Caldelas 

Sarreaus 

Pérez Rodríguez, Avelino 
Rajo Lorenzo, Julio · 
Rey Domínguez, Demetrio· 

Santullo Iglesias, Manuel 
,Suárez Gallego, Alberto 

Vá~uez González, Antonio 
Vázquez Valdom.inos, Jesús . 

Y.abra nacoba, Manuel 

Camese!le Fuez., Agustín 

Diaz R_ivas, . Ramón · 

· Fernández Gutíérrez, Manue1 
Fernández Pastoriza", José 
Ferreiro Al'{arez, Martin · 

García Rodríguez, José 
Gómez Cortés, Angel 
Gómez Toi:res, Antonio 
González Vázquez, José 

Mart~nez Pereira, Jaime .. 
Miguel Pazos, Olimpio · 

Otero Aylón; Marcial 
Piñ~o Otéro, .Antonki 

'Quinta.na Romero, ·Antonio 

Rey Cruz, Manuel · 
Rodrfgtiez· Abad, Antolin . . 
Rodríguez Fdez., Ricardo 

. . . : 

Entrimo . 
· Ca,,rbonillo 

Santa Comba 

Ourense 
A Veiga· (Celanova) 

ourense 
Qujas ~ 

Seijo (Bólo) 

PONTEVEDRA 

Vigo . 

· Viilla Juan Braudio 

Vigo 
Bueu -

· Pontevecka 

Car'ril (Vilaga:rcfa de A.) 
Pasaxe: de Camposancás 

· Pontevedra 
,Quin tela 

Panxón · (Nigrán) "'
. Redondela 

Covelo . 
Chaj)ela (Redondel&) 

Carril 

Bueu - , 
VUanova de Arousa 
GiJo . 

. , Sanmai:tfn Avilleli'a, 1Jrbano·. Mourente 

~n Bázquez, Cl.-,udio . 

Varela .Lourelro, PrancJsco 

Pontevedra 

. Viiag~rcfa 

Trasladados ele · Mauthausen a Dachau 

Dur.án :Dui-án,_ Santiago 

Pernández Cid,: Bliberto . ' . . 

Serrano Noguelra, ~tonio 

Rlbadavla (Ourense) 

. -· . ' ~· . 
Augas ·aantas <Palas de 

, Rei··Lugo > 

Vilaboa <Valdovifto-
Corufta> · 

onde se ·-podian · ouvir . os ·gar
feas de agpn1a. Outra mu/fer ~s~ 

. taba embarazada: o mesmo. 55 
f íxoa · rodar escale iras aba.ixo 
duri emfluxón". 

. 0$ caq~ seguen e seguen. As 
es~e'as arrepiantes multiplícan
se. :¿Poderíase dar ·crédito a ta
les ,,cousas, se non · fosen djtas 
por xente. que as viu e as ·sofriu? . 
As inx~ccións de , gasolina qúe . 
producian a marte en segundos, 
.os tadavtes ·a pinados, · os fo.mos 
qu~ non daban queimado, as cá
maras . dE{ gas, ó sangue· cori:endo 
polo c~mpo, os ·m,embros hu_-· 
málls . espallados ,p.ola terra; as" 

. ametralla.doras disparando con-
. tra os. xudeós ·que estaban fóra 
das álambradás ~levados _ali po
los SS e fotografiados logo·, para 
dicer que seJugaban-, a ··xente . 
electrocutada nos cables de~alta -
tensión que arrode.aban_ .o éam
.po, o~ aforcados obrigadamente . 
-dábanlles un alainbre_ e tíñan
se que aforcar .. <liante de . to
~os-;· o~ torturados. de mil · e 
mil xeitos inauditos; os dentes 
desf eitos a culatazos, as orellas -
arrincadas, os ollas fundidos e 
chagaqos.;_. todo~ . éstá contado 
polos testigos ·quf sobrevív·irün 
ao maior dos infernos dos tem
pos modernos. 

LOIS ·VAZOUEZ 
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:.As viaxes -de Xoán ·Paulo 11 
~ ¡ . . . . ~ .. .... ' ~ ' . . '. . 

·,. 
,. 

. ,; 

OUTONO 82~ ESCALA EN: GALIZA 
DANIEL 00.SOUTQ 

Ó. Papa Wojtila_ está a levar ao máximo rendimento a 'pre
s~ncia · diplomática da lgrexa e a solidaridade pastoral· entre 
os bispos católicos. Pódense incluir tamén no seu haber 'as 
. aproximacións ecu_ménicas coas prin«ipais igrexas cristiáns e 
. doas grand.es relixións hi~tóricas com<;> ó Islam. · . 

Xoan XXIII comeiara·, Paulo VI encheu de .contido "Ke
rigmático" as suas viaxes, pronunciando a "boa nova" do · 
cristianismo con fórmulas modélícas nunha brillante procla
ma~ión- dá esperanza. Agora Xoari Paulo 11 amorea e persoa
fiza diversos contidos na busca de efectos de restauración 
eclesiástica. 

Como
1 

obxectivos confesados das viáxes de. Wojtila apa
recen os seguintes': proclamar a paz entre os povos, .coñe- . 
cer directamente as comunidades eclesi·ais de cada' país, es
tabelecer relacións inmediata_s coas confeféncias episcopais_ 
e captar a simpatía das moited1:.1mes especialmente dos xóve
nes. Detrás queda un intento que evidéncian os actos: con-

. següer garantir un espácio social de actuación libre á lgre~a . 
en todos os Estados-·por . refractários que sexan, pero UUl'Jha 
forma privilexiada nos países de tradición catqlica. · ,. 

Compre subliñar a capacidade· de atracción · de Wojtila.; 
compre igúalmente afondar nas sutís formas d~ diplomácia 
Va!iCana para detec.tar cómo se pretende fundir nunha SÓ ac
ción o pastoral, absolutizándoo, para· introducir de e·sgueHo 
o poder político e o domfnio das ideoloxias que acoéha a 
existéncia do pápado. 

Asi~ as visitas de ·Xoan Paulo 11 buscar reforzar a autori
dade eclesiástica, manter o predomínio da instit!:!ción cori 
preferéncia a outras formas de vrver o cristianismo·. Ref íro
me ás comunidades populares ou' ·~p~uenas"éomunidades 
de base", catecumenais, p~ntec9stais, car~smáticas, etc. Son · 
numerosos ~stes grupos na lgrexa Católica, con.cretamente ~ 
na Amércia Latina e nos bairrós das Cidades europeas. Woj-
ti la no~ os nega, pero os ~arxina; reduée ~ sua signifi~a
ción, inda que garantice a sua existéncia. Procura quitarlles 
o seu mordente cando insiste na obediéncia 'a unha ética tra-

dicional, á unha sumisión a"formas famjliares e socia is está, · · 
. ticas. Este tipo de actúación conservador e personalist~ irri
ta esptcialmente aos secfores ·católicos sifüados nos extre
mo·s: aos integristas de e~ti lo Mn. Lefebvre e aos cristiáns 
revolucionários. Símbolo desa irritación foi o atentado dun 

. crego léfebvriano en FátiJna . . , . 
A visita ad Estado e~pa'~ol o ,vindeiro outonó inscrébes~ 

nos devanditos parámetros: renovar desde a raíz a r:"elixiosi- . 
dad e popular co entusiasmo, qúe provocan os cultos-Joca is a -
Santa Ter'esa de Avila, ·san Xoán ·da Cruz en Segóvi.a, San -
lgnácio en Loyola, , San Fra'ncisco de :XabéiÍ en. Navarra e, 
sobre todo, co símbol~rdas cruzadas hispánicas sa·n'lago de' 
Composte.la. · 

Nesta \daxe a garantía dun espácio amplo para á lgrexa é 
/ 

unha importante misión papal A insatisfacción vaticana 
ante a lei . do divórcio, a inestabi lidade das subvenciÓns ªº 
ens(Ao. privado, a prórroga · do presuposto do clero funcio
narial, · a existéncia precária das capelanias militares, o ma-

. trimónio civil, etc., pode Sl!perarse con esta vi"sita. Dada a 
sitJ~ción de deterioro da UCD e a difícil perspectiva da de

.reita · en xeral ante as próximas eleicións xerais, o interés 
' do Gób.erno" . ~ dos poderes fácticos de apoio político da_· 

lgrexa concédenlle a ésta unha posición privilexiada no xo-
gei das concesións mútu.as. · 

Tampo1,.1co vai estar a·usente a acción papal das diferén
cias que as nación.s e as re~ións do Estado provocan neste 
momei:ito. lQué rito asumirá Xoan Pa.ulo 11 ao visitarás na
cións galega, catalana e basca? lO mesmo que ao chegar a 
Andalucía? A minúcia de bicar o chan que invento-u Paulo 

· VI e retén Wojtila é ?<ª unha connotación expresiva. · - ' 
E por fin a escala en Gá'liza. Nos primeiros programas 

.desta viaxe estaba unha visita breve a Compostela: un saúdo 
n.o aeroporto aos .peregrinos e ·rápidas-accións .pers.onais na . 
tatedrál~ para desde aquí vo.ar a Roma: Tratan en- campos-

~ te-la de q·ue o dia resulte máis cheo, de que Wojtila s_r dirixa 
aes pescadores nun discurso especial. Pero va.i serlle difícil 
conxugar un neutralisrho, de .acci6ns para os habitantes do 
Estado sen .recurso .á realidade lingüística e n.ac;ional dos 

galegas. Tamén agora -as decisións personais de Wojtila po
den escapar das liñas prefixadas pola diplomácia doble d'os 
Estados español ~ vati~no. Penso que a·vinda a ColTJposte
la de Xoan Paülo 11 va1i ser unha escala no aeroporto do Es
tado e de peregrinación ao patrón, pero nen. a igre~a galega 

. nen o povo ga'lego van ter parte neste camiñ~r interesado . 

·ASCOMUNIDADESPOPULAf:lESCRISTIANS 

A lgrexa institucional constitúese por dióceses, parró
quias ·e rélixiosos exentos. As asociacións inscritas nas pa
rróqüias coriseguiron algunha autonomía e formaron os 

· '
1movirnentos apostólicos", un deles é·a HOAC. 

A· partir do ·com~ílio Vaticano 11 a·parecen as comunida
des de base. Un, documento importante da Permanente do 
episcopado ·defíneás asi: "as peq~enas . comunidades cris
tiáns constituen unha expresión máis entre outras· da vitla 
da lgrexa. En canto comunidade de bautizados que se xun
tan para compartir e celebrar a fe e o seu ·compromiso coa 
lgrexa e co mundo, ten un direito básico a que selles reco
ñeza como parte da diócese a todos os efeitos; unha cidada
Aia eclesial° análoga -non necesariamente idéntica, por dife-· 
rencias de circusntáncias--á que teñen as parróquias e ou
tras ~institucióris ou ·organizacións pastarais da l9rexa local" 

Moitas destas comunidades populares non estan "forma
lizadas" estadísticamente. Pódese dicer que están inda en si

. tuación de xérmolos. · 
No Estado Esp?ñol, .no 1980, formouse un mapa destas 

comunidades da seguinte forma: 

Madrid: 287 comunidades; Euskadi: 201; Andalucía: 178; 
Castilla-Lean: 9.1; f'lavarra: 83; Aragón: 71; Castilla-Man

·cha: 61; Valencia: 51; Canárias: 49;·!Ylúrcia: 49; Galiza: 38'; 
Catalunya: 34;_ Extremadura: ·32; Astúrias: 30; Baleares: 
30; -cantáQria: 10; Rioja: 5. 

· As de Galiza están por dióceses así: 

Tui~Vigo: 10; Santi-ago de Compostela: 9; Montjoñedo- Fe-
rrol: 8; Lugo: 1;0urense: ·1 · · 

NACIONALISMO E .MOD.E.R.N.IDADE (I_) 
.ANTON BAAMON DE 

l. - O P,ROBLEMA 

Podemos entender a Modernidade como .uo que outorga ex
présión . opxectiva á actua/idade do ésplrito dunha época"{!). 
Arredor dela ·semella desenrolar~ agora un intenso debate en 
certos ambientes cultura is. Nestes parece, á sua vez, q'ue a 'ob7 

· xecti.va.ción do espírito da época parece conducir a actitudes 
que; se cadra, póden-se calificar con xux~ícia de p9st-.modernas. 
Pero va iamos por partes·. -
, Habermas, · no artigo citadQ, sinala duás cáracterísticas~ esen
ciais do que el chama "o proxecto da modernidade' '. A pri- · 
meira consistiria na existéñcia, actua lm~nte, de "'"unha separa-

-ción taxantfl entre_ as esferas valorati'vas da ciéncía, a morál e a 
arte, pr()dUtO da decadéncia das concepc/óns globafizadoras 
do mundo': A ol.itra nota d ist intiva do pr'oxecto da moderni
dade seria uº esforzo por liberar de toda· forma esotérica os 
poteni::íais cognoscitivos acadados pala ciéncia e a reflexión na
tualista, coa · finafidade . de 'empregalos para a 'praxe, . é. dicer; 
para ordenar racionalmente as condicións sociais de vida/: 

Destes dous · cadicteres semella preciso remarcar sobrema- · 
neira uiJ aspeto: o da disolución qas éoncepcións globais do 
mundo. · · · .' ' 

h.- UN~ ÍERREO PRIY,ILEXIADO -...... 

Un plan privilexiado. para a análise da crise da mocémida
de 'é o constituído palas vangardas artísticas do Século XX. 
~fectivamente, º -Jn<;>Virnento xeral dás. ~ifer:entes -tendéncias 
artísticas aponta a dous ,ot;>xectivos .fronte.ir.izos co ·prbxecto , 
de módernidade (2). · · 

En primeiro lug~r, · ~sístese á,conversi(>n da Óbrá de arte en 
suxeto ou, dito doutro xeito, ela convértese nun mundo en s'i 
mesmo {en~imesmado), ' nun ~niverso a'utónomó· provisto ~e 
leis próprias. / · 

A .segunda tendéncia consiste en facer dq obra de arte un · 
signum contraditiones; un intento de rebelión -a miúdo con
traditório-; as suce.sivas rupturas das vangardas remiten, 
preci_samente, a ese desexo de renovación que ten, no seu cen-
N .. 196-197 /DO 9 AO 22 DE XULL,O I 1982 . 

tro, a esperanza dunha vida ., diferen~e para _os homes. ("La 
poesi.e. ininterroumpue de la vie", Aodre Breto_n). . . . 

O proceso de des.integración da forma nlis artes que ten, 
para . alg_uns-, -un significado ·anti~hümanista; expresa, ao 'COn
trário, ·tanto o ensimesmam~nto progr-ésivo das artes (a "finatF 
dade sen Jin" de Kant, isfo é: o pFacer e_stético como fin en si 
mesmo), como ese ánfrno de ruptura cultural {que non é senón 

· unha . espécie de aposta ao imposíbel, isto é: de percura de 
novas rea!idades, da terra-·incógnita· que está por. descubrir). O 
expresionismo, ~ dadaísmo e ·a ~urreaIJsmo dunha banda; e o 
cubismo; o futúrismo e o abstractismo caen baixo deses dous --... rasgos. 

Agora ben, q__,certó é que,· actualmente; asístese ao descrédi
to da vangarda, que non é máis que o descrédito da ideoloxia 
'do prqgreso na arte. Fracaso dás vangardas que non;..é posíbel 
deixar de atribufr, como · inqi"t:a Gil/o Dorfles á perda de carga 

, . semántica e, .consecuenteme·nte, daquela eficacia significativa 
que tiveran no pasado . . Actualmente· o vangardismó de moitas 

.· obras dé arte non consistiría, desde o ponto de vista dp críÜco 
'italiano; máis que en experimentar coas regras. lsto fainos 
l~mbrar a nós aquela apreciación paró~ica d~ Barthes nas '·'Mi
toloxias": '~ .. eu diría qúe ún pouco de formalismo afasta· da 
história, mais desde que sexa '!1<!ito aproxíma,nos a ela': 

Sexa como queira, o .descrédito das vangardas parece expre
sar .o fracaso, no plano das artes; do proxecto da níodernidade. 
E é. que se, comó didmos, o ensi~esmame~to das ~br~s de ar
.te semeúa terse transmutado na ~ct~alid~de nurilía. perda da 
sya carga significativa~ por outra parte. o .. intento de Íigación da 
art~ e a vida -constante das ·vanga_rdas do século XX- te-nse 
saldado cun estrepitoso fracaso, ao que non (alleo a enprme 
capacidade integradora d.o mercado artístico. Ma'is non é este o 

_ factor básico; sérión, máis ben, e con toda poobabilidade, a dis
,tánciá insalvábel entre a cu1tura e o conxunto ~ocial. E é qu,e se 

. , é s:erto que no noso 'século asistimos en certo senso á democra
tización da cultura, 1amén parece ciar.o que; noutro senso, ten-· 
se producido, precisamente por motivos semellantes,' Ün fe.nó-

., meno masivo de alienación das conciéñcias e de degradación 
do gosto estético, da sensibilidªde e mesmo da mornl. Este é o 
famoso deb~te entre apocalípticos e integrados, e semalla cons
tituir unha das aporias-a-poros sen saída .da modernidade. lsto 

expresaríase no plano social como unha fisura, case insa lvábe l, 
entre a intelligentsia e as grandes masas así como, dad~ que a 
intelJigentsia non vive. nos museus, unha redución das suas 
próprias capaCidades. 

lsto é congruente (ou non?) coa hipótese, só aparentemente 
· contrária de que, na era da reproductibilidade técnica (en que 

" o deseño industrial · ten realizado alguns dos soños de Bahaus 
· ou en q4e os calendários meten aos clásicos da pintura en cal

quer fogar.), .as -obras.de arte foroian parte do noso entorno co
tián, só ·que sometidas a un proceso de perda dé sentido e/ou 
·mixtificaciÓn. E ao que se refire Rubert de Ventós cando .es
crebe: '"'Despertei ( ... )e en todas pártes dábame lebre por gato: 
p"edia un libro e ofrecíanme unha obra, quería un pals e atopá
bame un esta}fo, abondábame cun pene, pero asegurábanme 
que eu tiña nada. menos que un Falo"). 

Asi, désta doble incapacidade das vangardas para r~aliza r no 
plano estetico ·o prox~cto da mo<;:lernidade, ten nacido unha 
cerfa áctitude de post~va_ngarda que ou-tros pref ir en chamar 
post-moderna. 

Despois das sucesivas oqensivas das vangardas, o intre ac· 
tual é de replegue. Non é estraño, portante, o relanzamento 
de un volver a vista· cara atrás. que se p"'cebe nos neo-figurati
vismos, neo-romanticismos e neo-clasicilmos que xa· existen. 

- A circunstáncia é, xa que lago, de proxectos d~ segurid~e 
pará un tempo de crise. r 

Para,. outro.s, non' obstante,· do que se trata é de insistir nas 
aporías, nas do estético {3) .... marco no que se inscreberian pro-. 
xectos ideolóxicos e as contraditórias prácticas artística.s_ das · 
vangarqas. Para estes unicamente .a cqnciéncia {e) das antinó
mias do estetico . pode abrir ·a posibilidade da-: sua superación. 
Na autorreflexión crítica, fenómeno denunciado .desde o ro- · 
manticismo romo rasgo de modernidade, esta.ria .. a senda de 
escape, a' tentación de novas actit~des totalizantes e, se cadra e 

. por iso me~rno, t.otaHtárias." 

(1) 'J Hab€rmas "La modernidad inconclusa" El 
Viej? Topo n° 62 Nov: 1981. 

(2) Mario de Micheli "Las vang-uardias artísticas del 
S. XX" . Alianza Forma. Madriel 1979. - ~ 

(3) Simón Marchán Fiz "El descrédito de las van 
guardias art(sticas" Ed. Blumé. Barcelona 1980 
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.. ' ' , "'~.., • : -, ·',-' :';.:1>'* :'-:;:~·#>."'~~· ..... ~ · ~·:-·~ ..... - ~;:. ~-..;; 
Rematad~ xa o xulgarilénto polo 23:f:, .esta .. sé· é~Jeb~anClo a~~rá c-Osta,-á~~al'está mot desviada··dá 

0 prQceso ·de AlJl)ería: do~ que tamén son ·protagomst~~ vanos qJie vai de AJ.merfa a Madrid, di"' . . . 
membros da Benemérita,; corpo este. que non ·J?erde actualidade. ·O receión q'\ie .levaban .os , coche~ Un acto..- máis da trax'édiá libaneso-p'alestina parece qu~ vai 

· suce~o ·ocorrira o ~O de Maio ~o 1981 e.,rernatou . c~a-01orte de segun9cr a vei:sió.n oficial;,- ~sta .. '·" rematar p_roxirn'a~ent~ · coa retirada dos combatente~ palesti
tres ·homes, desp01s dunha !onga detenc1on, acusados de. ser de · afirrnéi ademalS . q~e os detid~s · - · · ·nos do LI'bano,~~~ u)í.destino .que inda non parece, estai; ~oi · 

, · " ¡ iaft'.sespo~adas ~n~ ·~sento trase~- -~ elato~ Sex:a"S(rui, ~xipto- ou algq.n _outro pafs, .o certó_ é qu~ 
ETA. - ro d.o'"l!¿iche: e V~!os ·mur~s d.0 'Para este poyo en constant_(i retirada desde 19~!!· cada Ve.z lle 

f'ortm Casafuert~ .,.-da Gua;dia . resulta máis problernático--ehegar a alguli_tefúxm seguro. Par~ 

Non irnos entrar n-o des~nro- os restos dispersos, aínda _que 
lo do proceso, pois esta.se a re- non se chegaron a atapar tod:as 
solver, como sempre, entre a as extremidades. 2° o coche es
discusión de se cumplían ou taba en ponto morto e en direc
non ordes, os "tráxicos erro~", ción contrária á' que levaba se-

. os "estraños accidentes" e o gundo a versión da Benemérita, 
"non sabemos", "non nolo ex- semellando~ · pola sua posición, 
plicamos" como principal res- en opinión do abogado da acu
posta . dos guárdias encausados, sación particular, que fora em-

. diante dó misterio~o caso. - puxado marcha atr~ desde a ca-
Somente lembrar alguns da- rretera. 3° -non se permitiu fa

dos: 1° os mozos apareceron cer as probas periciais ·até paSa: 
completamente queimados, sen . do vários dias. 4° un grupo de 
parte da dentadura, con .todos pescadores_ que pasaban p<;>la ca
os osos longos fracturados (~ou- . rretera ao ver o coche ardendo 
sa que segundo o forense non se ofereceron os_ seus servícios, 
explica pola simple combuStión _ señdo estes rexeitados pol~s 
dos 15 litros de gasolina que le- guárdias. 5° o suceso ocurrm 
vaha o coche) estando ade1:0ais nunha carretera secundária da 

.Civil on;de estiv:eron os .d~tid?s .~·todos ós países áfábes, os palest•J).os:son de dia en ·d~ ~n -pro- · ' 
foron - e_ncalados aos poucos '-Mema que ~"Cm ten visos de solución; e se hai tempo :PénsabB:-. 
dias. . . . se que o socorr.o. presta~o ia. ~¡. un feito. circun8tancial -amé- . 

· . -.Este caso, ~?,que ~e deu b~s- élio prazo~ ljoxe en dia é . claro que o .problema. páles~o .m.m 
. tante 'ihfórJ!lac1on nalgun meio,. · ten solución axeita'da de'm-0mep.fo nen bai visps üe que. a v._aia 
. fofamañ~d-o ~' ocultado _p~r.o.~- ··· -acadar·en ':11-~it{tempo~ e ~~o lo~i~ame~te repercutt?· ~~~e~i- .- . 
tr~s como a . Voz de _G~l~;1a .. ·\ . tude dós distintos gobern()§ a'bora de a9e1tar no seu Jerr~tcmo .. 

.. Porén-houbo uµha conc1denma · - . a up gr.an ~número -de refuxiados, como .va~ ser cos q-µe.deixep -
entre todos eles, incluínc;l.o · a0, o Líha·no nestes di~s~ ~ " . ' -. ' · · · . 
ministro Ros6n ·que califico u o. "· • ~ A triste verdade. ·de que 'cada povo ten qiie confiar nas ~uas 
suce~o d.e "trágico· error".~ p9is prQpria~ forzas tivo · nesta_ nova masacre de hoines! mulleres e .. 
sempre basearon as SUaS ·argu- , ·ne.nos libaíleses ·e ~pale.stinos por parte do· exército ~xudeo UnJia 
mentacións en que os detidos, · .piasrnadón definítiva. Mentras h~i pouco fnáis dun ano :Che- . 
como desde un priricípio que- dli Kibli, 8eeretário . xeral da. Liga .árabe -declaraba publicá- ' 
dou clemostfadd,-· non tif.ian . na- mente o seu : total apoio . -e o do'. organi~mo güe representa-ªª que ver nen eran d~ ETA. ~E ha::-. á lolta dÓ.povc{palestirio, ("a 19ita do povo paféstino é o 
·Se O fosen? ¿OU é q~e µun esta~ ponto c_entral, · O que organiza todo O rest9 ·e decide as.;orien- . 
do que se chama demácrático e tacióirs, as prioridades·; as re~ciórts inter-árabes e as d<?_s paí-
de direito, os detidos-poden sef : ses mernbros da Ligá Arabe e os ~epiais . . Tan esencial ten .sido , 

. non x.a torturados senón· mate- p~a nós que, frecuent~ménte tense confu~djdo coa cau~ 
rialmente _triturados, ·por moi ·_ · . árabe no se.u · conxurito'') os feitos deste xa longo mes de gue-
culpábeis que . sexan . e sen qll_e_. rra e morte veñen demostrar ruáis.ben o' c9ntrário. JJós países 
ningU:én abra a boca? ¿p~a q?é ·árabes, di_ant~ das matanzas de palestinos non_ saíron rnáis que 
están logo os xuí~es?·. · _" · condenas-verbais, se_n que tantas arnea~as de intervir, neD:pro-
. "O ca_só é que unha vez ...,m~i~ a mesas· de apoio ".poi todos os meios' ~ ch~garan .a pla_smar8e n:a . 
fición f ica . por · babeo Cla realida-. realidadé. Os -sírios deixái:onse sobrepaSar no val de· Bekaa sen 
-de .. o "Crimen de Cuenca"., ' pe;:.__ · opóñer rnáis.resisténcia qu~ a ·xusta para "non _abandonar as su:. · 
lícula que tivo grandes dificul- . as instalacións, dotadas de moderno armamento soviético.- o . 

:- darles coa censura, non é· nada . résto> das comullidadés árabes, nen sequera fixo ' acto de pre-
c;~mparado co ·de A.hnerfa. E da . séri.c.iR . no. lugar dos feítos, limitándose a ''duras c~ndenás" " 
Benemérita, ·-como doutras cou- ·através ·dé. declaracións .. oficiais~ E algo~ como o lí_4er ·car_¡s-~ < 

. SaS, · s~guese podendo falar __ só' mátko Ga;daffi, atreyeuse ~a~onsellar ·ao~ _ paJestinos que _an-.;:_ 
cando sefala ben. ~ .-:-.. ~ - - tes ele aceitar a;safda do· Líbano se suicid_asen ... · 

P~ro . de ·feito~ : todas e~tas ~éacdón.s. nori f~n máis,que·pofier 
MV.T. 

A circular enviada polo Gi
puzko Buru Batzar (organismo 
do PNV) as xuntas municipais, 
e que foi reproducida no diá
rio Egin, deseo bre un no~o 
caso de presunta corrupción 
por utilizar información veda
da, ao público en favor dos 

. . 

. de_ mari.ifesto· ·as"'.gandes desunións e· .diféréncias que privan 
entre a comunidade árabe, na que se dá ·unha mistúra de r.exi
mes é situacions sociais: e - e~onómicas 'de difícil conciliación.. ., 
Q. pio-arnericanismo aberto de 'Arábia Saudi pouco teri, que . 
ver'. .ca pro-sovietisrn_o de $fria. _p·~mesmo, a boiante situación O PNV .acusado d~ coi;rupción 

seus afiliados. . . 
Un caso semellante foi xa o 

relacionado . co procesamento 
de tres ex-presidentes da Dipu
tación Foral de Bizkaia. Agora 
o tema surxe coa convocatória 
de prazas · para a Diputación 
Foral de Gipuzkoa; a informa
ción· ·sobre este tema npn fora 
publicada .aínda oficialmenté e 
segundo . di a circular do PNV 
"non debe trascender máis 
que· aos nasos afiliqdos e sim-
Patizantes". 

Sobre este tema · Hetri Bata-
su:na ..,_manifestou que · ''a e.o-. 
.rrupdón ádministrátivá existlu ~ 
no réxime de Franco-·e gxlste 
no réxime de agora, nos axu(.i,, .. 

tida po/a administración fran
quista é a que . persiste en 
axuntamentos como o de Bil
bao e Donostia como · se de
mostra no documento feito 
público por EGIN sobre a Di
putación Guipuzcoana''. · 

· e~Zt<O .ALOf!!F;!OI " .eL.TZAL,EA 

GIPUZKO BL.)RU BA1l2ARRA 

CON9•.>0 ._.OIONAI. 09-~ 9"..-u~ 

~:..T.aa' NODtOH&L .. TA v...CO 

URI BURU . BATZAR GUZTIEI ' 

· tomentos e nas · diputacións 
que teñen do PNV como m,aio- · 
ria." .. ' ·o · PNV, . segundo HB, 

. _"ten "iniciado, unha· "campaña. '""-., , . · 
e/eigoraf(sta-como Sf! ·a corrup-· : · .· 
~Ión fose .ncousa e,"J<c/uslva. da: . ~ 

. AdmiiiisfraCión franquista, ·,. ~ · 

Incisivamente, un comenta-:- · 
rista do Citado diário excrebi~ 

~ qu~ "o PN V quere barrer, m·é-.. 
terse de ministro, de conserxe,· 
de xerente, · de limpiqbotas ou 
de .. asesor con ~ tal ·de copa/o 

. todo". 

- ·~anrjo á~ mesm~ política' 'de " 
am 1g u ismo ·e f avüritism(J man- ' L..:_.::~~~~~~-r_:_~~~~-:;-'....:----.---:_:._~_;_~__.:-----::-f'-""' 

' económica' dOS· erniratos do Golf o non' garda relación coas ne-
. gras persp.ectiva.s no Irak, e asi .en tods~. cantos eidos se quéra~ . '· 
Ademáis, ~adá un' destes países teñen"_graves proble.f!1as ~nter~ · · 

:..nos uns derivados das: diferentes' comunidades relixiosas ins-' . .-. . . ._ 

.taladas no seu território, aínda que toda~· per,tenzan ao Islam; 
. · é outras derivadas das contradición_s sociais. próprias de todo 
. país en desenrolo,se· cada un dos · r~xirnes temen que a..sua si.: 

.· tu~ción interna se vexa agrávada-pola preséncfa agora dun im-
, purtante conlh::txente de palestinos, polo que se ·mostran reá- .· 

· ci~s Íl sua acollida, e por outra barrda sinteri a inquietude dun,. -
ha -agudización :d_os· ellfretitlmehtos fon -Israet -' posibilidade. 

-• cuxa:realidade tense demostrado precisamente no caso do Lí
bano. 

:Atrás' como telón de fondo destas actitudes están as super
._poténc~s. U:SA co .seu decidido apoio ao expansionismo sió-
. nista, e,, a URSS que sen dúbi~a 'gafiou nesta :guerra moitos 
pon tos de influéncia na zona grá~ras aq seu apoio aos reximes 
árabes do Fiente d'a Firmeza. A inedída da ifnp'C>rtán:Cia que . 
a Unión Soviética . presta . a . tales aliados dáa · o feito da _.r~. 

·. cente ameaza. de intervil' se chegan a desembarcar no Líbª-
. no os marines eqviadós poios .Estados Unidos para. "colabo
rar" ria evacua9Íón pal~st~~a~ Mentr~$ .en todo este .mes de 
guerra · non -mterviu: nunca directamente en axuda dos -·seus 

, aliados: o temor de perder algo da sua ·influ~nda en favor 
" do .eterno rival _ no ._reparto_ do. mundo fai qué perda toda 
· .. ptudéncia· e ,amo Se a sua cíisposisión de defendef. por tódo~ 

os meios o que ·cansidera xa corno ·território próp~io. _ . . · 
'Entre a nnpasibilidade árabe .e -a hipocresia. rusa, os ú:"icos 

·perdedores -da. guerra. van serr os pale.st~os, que·ae novo te
ñen que aprendet.aqujlo-.de V3:Ieíse das ·próp~ias f~rzas. . 

. . \ .' 

BEGÓÑA MOA 
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(l eotiflito etíop~om~ 
. ' 

: De acordo coas últimas .informacións que chegan da zona, a situación no corno de Afriéa parece polos. ·prlncípios·d.o marxismo-
¡ . . . · . ., . . .h , ... fren. tamen_to e. ntre ambos pai' _ 

terse agravado. de no.vo, engadíndose asi á caótica situación provoca.da pola agresión israeli ao Líbano. en·1msmo-, ·m1c1a~· un a ti- '" - A . - ·- ~.ses. pnme1ra, xa esboz·a·JJa" 
As difusas: c .. ontraditórias e. sempre parciais notícias q' ue suministran· ao respeito ,os ineios de com_uni.: · - mid.a · nacionalización dos re- > u ' . . · tivo lugar· a finais do 77 .e prin. _ 
cación, ·occidentalistas,· haí q. ue engadir os pontos 'de vista, totahnente dÍspares, das pa. rtes enea. usadas cursos fundamentais, emprén- "' · d - c1p1os o 78 e rem,atou cunha 
I neste ·,~ caSo Etiopía e Somália), circunst.áncias que non contribuen demasiado ªº esclarecimento'· do dese unha ·exemplar ,campaña d l d ~ . escan a osa erro ta militar ·· e 
conflito. N_on _obstante, unha série de aspectos -:-si conecidos- teñ.en que ser tomados en contá.se o . de alfabetización ao tempo l' · d . po_1bca o exército somali: 
que se· pretende'j miha aproximación. · , ·. · _ . que se -oficializa o idioma so-i - ~·;:<, .· ··_ -..... ,, :t.'~ .. ' ·'-' mali (antes - eran -.oficiais ,unica~ -Etiopía · foi . ipoiad~ .milltar- · 
DUAS .JlEj\.Ll_µ~D~~- · · , e bases-.militares 'ROrte~nieri~¿i,. " -;: mente." .o ,franeés e··o italiano), e me_nte por_ Cµba e .. a gxan maio~ 
BEN DlFERENTES· nas do -Í>.aís· etc::.) .e estr~ito~ · iníc~ase importantes e· froit.f:fe- · ria, Q.o~ pa.í~es ~fric;ano~ avaÜi~-
- Para~a ""·no . te.~po, traxjca.. os .,seus -lazos -e refacións .cos . : :. ·ras· relacións cos países socia- rop politi<!amente .a sua posi-

mente feudal, carcomida polas países : progresistas e._ -socialis• ._ listas.'e'prngresist.as. ~ ción. A segunda, co mesmo .re~ 
tradicióñs .; ..:·remont~das L áos tas . .A vida: interna et.í~)pe re:-:' . . ·Todo . cambio u porén. •no ~µltado político e militar, C>CO-

tempos biblicós·, cercada .pola · ~istrou· ultimam.ente un --mo_- , 1977. Guiados ·polo nacionalis- · rriu entre os me8es ·ae xuZ-o e 
igtexa · ortod~xa (cristiá 'copta) ~ mento .de relevánCia histórica ' mo chauvinista referido, os go- xullo 'do 80 coincidindo ·'co 
--:-omnipotente, corrupta e co -cando, en xuño. do ano pasa- · bernantes somalis reclaman te- acordo suscrito entre Somália 
80 p'or. cento d·as terras nas· do, s.e celebrou o congreso da rritórios de Kénia, DjibutLe o e os EE.UU. através do que 
suas mans~, e gobernada du- Comisión Organizadora·· do ,,. Ogadén etíope. Contradicirido Washington comprometíase a 
rante máis de 40 anos polo Partido do Povo . Traballador resolu.ciórls da OUA e da brinda;r . axuda militar a cám-

. . n.iítico.-lexendário señor feudal de Eitópfa (COP,PTE)~ ~xerme ONU,, por esta epoca, i_nícian bio da instalación de bases mi-
( "rei de reis" ) Halle Selassie, do que pr.etende que sexa o fu- .. unha agresión a gran _escala litares en Barbera e Mogadís-

. a realidade de Etiopia come- · . turo partido marxista.-len:inista contra Etiopia, apoiiándÓse ao cio. Etiopía, mentras tanto·, 
zou a ·ser· coñecida pola opi- que amplia a particip~Cióri po~ "Frente de Liberación do Oga- empeñábase no fortalecimento 
nión pública mundial cando-na .pular na· vida do país, poña fin dén ( o~u de Somália Occiden- dos vínculos de amistade cos 

. primeira· metade da década do·s 510~ ·devaneos". das fórzas con- tal J', que haberia de traer ne-:. seus viciños (Kénia, Djibuti e 
70 ~iu a relucir a peste da fa- trarrevolucionár1as · -=-integrá.:- ·fastas consecuéncias tanto pa- Sudán) e propoñia o mesmo 
me que,, por aquefa, asoio·u ·ao das na · Unión .. Democrática ra a política interna como ex- trato a Somália -non aceitado 
nordeste etíope. Cando no 77, Etíope e no . Partid~ RevóÍu- terna do país. Nun proceso aínda hoxe-, basado este no 

0 
sector , revolucionário das cionário do Povo-, e sir.va de máis ou menos lento pero pau- respeito mútuo· e nun dos prin-

FF.AA. -liderado polo actual . · guia ás organizacións de '-masas latino e constante, 0 Partido cípios fundamentais da OUA 
presiden~.e do país,- Mengistu xa existentes: a Central Sindi- -- Socialista _ Revolucionário que determina .que as frontei-
Hailé Mariam-. püxo fin a esta cal, a Asociación dos "Labre- . seµipre: _ás' elites . gobernantes deixa de -ser marxista-leninista ras actuais dos Estados africa-
secular · situación, atopouse gos, as Asociacións de Vidños · . ·contertiporárieas · deste . país. (-"o socialismo ·somali nada ten nos non poden ser modificádas 
cun . legado autenticamente de- (Kebeles), a Asociación de Xo... Siad Barre:, o seu a~tual presi- que _ ver con Marx e Lenin", mediante a forza. A China, 
sastroso a cuxa· erradicación · yenes· (RÉYA) e de mulleres dente·, e un .fiel herdeiro de~ta declararia Barre á revista "Jeu- Exipto e EE.UU. non parece 
destinou todos os· dardos· da (REWA). . ·perigo~~ corrente ·con añtece- ne Afcique" francesa), rÓm- importarll~ porén esta circuns-
su~ política interna:. . P~mto e apal'.te merece a .· :dentes na revolta dó-192.2-.e ila pen~e as- relacións cos países táncia .e continuan o seu apoio 

Despois dunha crua agudi- cuestión de Eritrea (imposibel ·organización xuvenil d~nomí- sócialistas · e progresistas, de- político e militar ao réxime de 
zación da loíta de clases ini- de tratar agora con m'aior rigu- :nada · "Somali Youth :Club",. crétase <? ~stado de ~xcepción, . Siad Barre, quen, ao tempo 
cial -que ocupou o centro d·a msidade por falta material de - ·nada · ihmédfatamente· despois desencad.ériaSé unha · rabiosa que agrede a Etiopía baseándo-
vida política nacional até fi- espácio ) que o . goberno revo- · da Segunda Guerra Mundial. . represión, instálan8e bases mi- se nun nacionalismo cad upo e 
nais do 78-, b procesó etíope, lucionário etíope tratou de Con este preéedente, o ac- litares dos EE.UU., ao tempo, chauvisriista, vende o seu país 
conduéido polo novo goberno .. · reso.lver coa guerrilla através tual . rriandatário soniali . ins- - que ·a economía do país -aín- aos intereses da Casa Blanca ... 
revolucionário, dirixiuse direc-. dunha proposta : transitória, crebe -por P,i'imeira · vez o .seu da non recuperáda, nen moito Esta, por outra banda, mentras 
tamente cara o estabelecimen- que centemplaba a posibilida- nome na história do seu país menos, das secuelas· do pasa- vai atopando aliados na zona 
to da8bases p~ra a.coristrución de de e.stabelecer -imha fecera- cando no ·l.969, encabezando a do- entra nunha profunda cri- con gobernos dispostos a fa-
dunha 'sociedade socialista. ción~~ á qu~ .esta_ ---sustel)tada - mi grupo .de . Óficiais'do. exérci- se. Actualmente a sítuación en cerlle 0 xogo e a arrendar por 
'Apesar das ·contfouadas agre- económica e n1µitarmente por - to, remata' co parlam~ntarismo, Somália, segundo a prestixiosa unha miséria o seu território e 
sións . e . escaramuzas das que China·e ~abiá Saudi, '.o F~ente-. 'existente daquela ( n'p que a . revista "Cadernos do Tel'cei- · a sua soberanía (como o caso 
fqi obxecto por ·parte de .So- · Popular para · ª Liberación · de ato:piización política e a co-_ , ro Mundo" está caracteriza- do somali ) ve cimplidos dous 
mália. (ás que logo nos ref~rire- Eritrea, e_ por-Exipto eª· CIA, rrupCión xeraban unha situa- da polos miles de refuxiados dos seus obxectivos fundamen-
mos)., a: nova revolución etíope · · ~ 0 ,,Frente Na~iona.! de ·:Libera- ·ción idéal ·para a dominación. ( 300.000 ·o ano pasado, segun- tais: convertir o Océano Indi-
realizou profundas. reformas'." cmn ,de ·Entrea (agrupados neocolorÜal mentras o 95 por do dados ·!l.a ONU) q~e esca- co no seu "mare nostrum" e 
no país (Reforma Agrária radi-· agora ambos no comun ·Frente ·cento da povoación non sabia pan da -fame e da represión desestabilizar o proceso etío-
ca1; . nacionalización de todas ·. ·Eritreo ·· de· · Liberación)- se ler nen escreber e vivia en· con- cara território etíope, ·e polo pe, situado nun enclave funda-
as indústrias e banca, tanto na- opuxo rotu~damente. dicións ~mi-feuctais, e mentras acoso. da oposición (Frente de mental para os "intereses vitais 
cionais· · como estranxeiras; Somália~. :pola contra, pre~ .Somália situábase entre· ·a mé- Salvación Somali, integrad6 en de_ Occidente" -polo que cir-

., campafi.a xigantesca de alfabe- . ' serita uri 'proceso inversamente. dia dÍlcia d~s países máis pro-' gran parte por oficiais no vos, cula unha boa parte do petró- · 
tiz.ación -cerca do 90 por ceri proporcional ao etío~. · Sen · .bes) e instala lit> pd5fe·r ao de.- educados na primeira etapa do " l.~o destinado ás poténcias oc-
da f>'ovoaci6n etfo:Pe· etá anal- entrar eir maiores detalles (a nominado Co'nsello Revolucio-- proceso) ao actual réxime. c;identais !{Golfo Pérsico)-;.se 
fabeta-, .recoñecida pola . falta de· espácio é o noso maio.r nar10 Supremo. Inmediata- "mal exemplo" para os rexi-
UNESCff ~omo a de. maior im- enemigo) hai que_ destacar pre- mente corrstitúese 0 . Partido OÜTRAS CONSID-ERACÍONS mes títeres e reaccionários· da 
portáncia entre as dos últimos viamente o fervénte nacionalis-' Socialista Revolucionário -fa- Duas agresións somalis á zona. 
tempos; expulsión das misións mo chauvinist~.,qu~ distingu~u. céndose saber que =se· guiaría Etiopía preceden ao actual en- A. RUAS 
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o·. Mundial. · 

- " 

lnOntaxé ·-
·i . ...., 

:\ 1 

· o mundial era · unha baza 
·polítk~. ~. ~aitil~es nral. Ui;iha 
baza poht1ca car3t o exterior, 

. p~~ncipa'1mente., ·a_nlle o pri.Iici
. pal peón era a selécc~ón esp?

ñola. 

. Itália foi .campeón, .. Alemán~· ~gund~~ >~olÓnia ·t~rceito e ·Fráncia cti~to.' T~(.{os equipo~ ~uropeós, 
contrariamente ao que se pensaba ao princípio"do cámpeonato. · · · : · · . _ ~ .. ' · ' · . . 

, . .f .. ·... J 

os· compoñent~s, a harmonia ia 
· verSE! .réflexada.:no xogo ~ . -

'Os ainerican~s fracasaron: tre:m.endamente, SÓ· ~ra.silse ~·~ou DOD'poh! caljfi~ció1', .sén/mp9lo sea ' 
' .. · Xa_,,se yili ,,? ~~e suee.~~· 

xogo. · , -· . ~ .. . 1
. • . _ • • , • _ . • ,. -<., 

Po Ja· ~ontta, o fracaso .máis estr~pito8q ·foi. o da ~le_cdón· éspañ.obl; nón tant-o. xa porql]e lOgrase a 

Os resultados _da primeira 
fa'se, os maos encontros sobre
todo, botaron ao traste todo o 

. peor clasific:ación acadada -por un país · organizador ,~ou .porque :xogasen-niáis m.al do que se· esperaba, 
senón porque todos os .Intentos de .que ~hegase , polo menos ás _semifinais: fracasaron · dian~ dunha ·. 
ineptitude que non é,-nen máis nen menos,que·a que se p()de.o'llar ·nos ·pattidós da liga. · .. " · . · 

Con este fracaso, fracasou toda unha cafupañ-a mQntada arredor .da selección, aÍnda.que agora, ta- " 

. BUScAR AOS':CULPABEts ::· 

~~~a, do~ qu~ se trat~· é . de_ 
buscar · aos culpábe·is. Asbure-
. met~n contra . -os xogad9res ·. 
eukalduns, sobretodo Arcona- · . organizado durante meses, 

anos
7 

por Porta, Saporta e 
compañia, seguindo as instru
~ións de UC> e dos mesmos 

mé'n queren instrumentalizar esta perda botándolle a culpa a aJgúns x·ogadores. · . . ;. 

·da,. que. se ~en .é- certe ·que!~- ·' 

· ' monarc_as. 

O mundial concebido du
rante o franquismo, seguiu as 
mesmas directrices, pero acen
tuadas nalguns pontos. 

Se antes haberia que mos
trar unha España, próspera e· en 
orde' cun equipo que mostrase 
ás claras o desenvolvimento 
acadado en todos os aspectos, 
ao quedar campeóns, ou, polo 

. menos, finalistas; agora, ade
mais disto habia que mostrar a 
gran capacidade organizativa, 
-aí están os viritecatro equi
pos .. . - froito da "transición 
democrática". 

Pero _amáis disto, o noso se
leccionad o tiña que .ser o cata
lizador ~ 'da sagrada unidade da 
patria". "Todos cun berro uní
sono de iAúpa · España, aúpa, 
aúpa selección!, e todos cunha 
mesma bandeira, sen distin
ción 11

• 

Así, ¡J.rmouse a marimorena, 
e as outras bronceadas, cando 
en Euskadi apareceron carteis 
indicativos do mundial na lín-

. gua da nación. 

Permitiuse que · se tocase 
"Els Segadors", o hino catalán 
na inauguración oficial, e aín- . 
da que Pablo Porta dixera 
unhas verbas na língua de Ma
ragall, como concesión, pero · 
principalmente por mo~tar aó_.,, 
comezo "esa diversidad e" que 
despois non se veria máis, co
mo mostra desa "unidade den
tro da mesma bandeira e do 
mesmo Rei". 

A BAZA DOS BASCOS 

Totlo o tinglado estaba 
·montado sobre as coordenadas 
antes expostas, para que o 
mundo se levase a imaxen da · 
"unidad indivisible de España" 
ao mesmo tempo que se pre
tendía que a selección acadase 
un éxito deportivo co que vi
brase todo o estado por aquela 
de que "os que se emocionan 
unidos, segl!en _unidos", ou al-
go se mellan te~ , · 

Preparóuselles o camiño con 
árbitros adecuados, con parti-. 
dos -e horários inmellorábeis, 
todo -co 'c;onsentimento · da 
FIF A xa que os intereses da 
Federación. .Española · corres
pondíanse cos seus intereses 
crematísticos. 

Así, cando en· Vig~ .. se ento- Aos xogad_ores inculcóuse-
nou o Hino Galega, o comen- . Hes· tamén desde un comezo a 

.~ tariSta Miguel Vila, na stüt·¡g:. · ide.a éle unidade ·e coinpañeris- :' .. 
. noráncia, pero tamén no seu mo como, ponto máis esencial 
· ·seguidismo a cegas, afirmaba de toda a preparaeión, encami-
q.inha e outra ·vez que era 0 po- ñad~ a limar roces e garlopa.r 
l&co. El sabia, por ordes dita~ asperezas. 
p~s,- que. da inaugurac,ión en · ,_ Pára reforzar a imaxe de Es-
d1ante non se entonarían · ou- pana: púxoselles tamén .. na ·ca-
tros hiiios . que os dos estados . . mise ta e nas média,s a bandei-
, aos que pertencian as selec- riña españofa, que· nunca usa- -. 
cións contendentes. Ademais . ·ran até agora - pos- uniformes. ' 
·da sua posíb~l ignorán~ia, 0 . 'Os -int~reses · inultinacionais : 
~certo era que un dos, papeis a dµnha · fü:m.a comercial, multi-
realizár . pola rv era non re- ,.' naéional, -correspóndense . ta
trasmitir nada no que se puide- . mén . cos do Estado EspañoL : 

.se vislumbrar algo que non fo- · ' Para ~td~inar ·ª xogada ha
se "auténticamenté español; 1

• • bia que pór no seleccio·nado a 

., 

·bastantes bascos. Que todo o 
. mundo vise que formaban ·par

te inseparábel da "na.ción ·es
pañola"_ e todos aqueles que 
propugnan a autordetermina
ción ou a independéncia . de 
E.u~adi, só son "a/guns exalta
dos sen base socia/11

• 

Neste senso. 'foi taméfr, . 'se
gundo alguns a inclusión ·de 
Miguel Anxel: facia -falta ·un 
galega recoñecido, xa que de 
Jiménez non son 'moitos os 
que sab~n ~a sua pacénciá. 

Miguel Anxel, ademaiS da 
·sua gran piase, dos seus mere- ,, 
~i111entos indisctttíbeis, daba 
mellar que nin.guén esa imaxe. 

TODO SE VEU ABAIXO 

Perót odo: se veu abaneo xa· 
no prim.eiro partido. Sa~tama- . 
ría~ vítima das imposicióris de. 
"Estado", viuse· abrigado, ou 
polo -menos presionado, a loi
tar pri..,mordialmenge par<l: con
seguer ·un ''gran grupo de xo-

._ gadores unidos",· "unha imaxe 
de conxunto",. «"Ún-eqúipo de 
compañeiras ". Non irnos ·ser 

_nós q uen digamos que isto 
non se logro u, pero o . certo é 

, que es~ fafo de amigos e com
pañeiros, camaradas se se que- · 
re, poden xogar para divertir
se,. poden formar unha piña, · 
p.ero o que nón poden face.r ' 
nese plan é gañ_ar uns partidps : 
no Campeonato do· Mundo: 

· llou, nu1.1ca se pode culpar so a 
un-home do fracaso d~n equi-. ~ 
po, acusándoos~ de non querer 
xogar, como se .. non se Hes viSe. 

~ o' pundonor demostrado. Aí 
está Al o riso. Pero agora, portas 

- . adentro, tamén· hai que renda
bilizar · a dei;.rota e · alguén ten. 
que -pagafa._ : ·, 

' 
Para isa f ai ·falta qnha estru- · 

_tura · de eqtiipti perfeitamen
te organizado, que ·Cada UÍl 
saiba a~ sÚas funcións' e o seu· 

· · Pero non hai culpáb'eis, non 
máis que uns dirixentes e· · 
unnas estruturas éad ucas. e ' 
trasnoitadas. . , 'itmpouco " hai 
outr~ solucion que ·non sexa o ... 
cámbio de mentalidade e·se al
teren os métodos e os procesos -
de traballo _e se lle dea ·á prac
tica do .fútbol de alta campe-· 
tición a dimei:isión -que real
mente ten. Pe¡o isto vai costar 
que suceda~ xa que non é máiS 
que un a.PJ:!ndice da ídeolo~ia 

' preponderante: un modo máis 
de alienación. · · 

Aqui o que non houho· fOi 
a gran frustráción, xa que no 
·subsconsciente, ningúén cteia~ 

· realmente no éxitó, .pero si un 

·cometido , en· cada · caso con
creto. Compre un- plantexa
mento ap>;opriado para cada . · 
equipo e,- ademais, fai. ·, falta · 

- desencanto, producido, sobre- . 
todo por u,ns meios de infor
mación totalmente intoxicado
rés que- recebiron a consigna 
de -facer .que o selecéíonado es-. unha dirección dentro e. fóra 

do campo .. Na .selección de Ar .. 
conada, Camacbo ... , nada· dis
to houbo, o fracaso -foi a con
secuén-cia lóxica. Noñ podia 
ser doutr<{for~a n·en. coa ax~
da de .toda unha organización 
avezada en montar espectácu- . 
los con fins lucrativos.no polí- . 
tico e no -económico, aspecto 
. no que entran -as multinacio-
naiS de deportes que verd_adei
rainente organizan estes espec
táculos departivos: ." 

O que. digamos lago da . in
c~rsíón: ·au posición. de xoga-

- -(fores só'" soñ plantexamentos '· 
subxectivos, , que · non teñen 

·.nada de ·obxectivábel, e nas 
que nqs non . irnos ·entrar, por.' 

.. mrus ·que. teñ~os· ·as nosas 
. opcióñs perfeitamente marca- . 
das e ' sexa11 tan válidas como 

. ~ que m'áis. 

pañol chegaSe O máis alfo ·p.osf-, 
bel. Nen houbo ~s críticas ne
cesárias nen a ponderación, só 
un· desplegue propágandÍstico. 
que .se asemellou"moito ao de 
Arxentina, por non dicer xa ao 
de , Roma, id~ado por ~ussoli-

: ni. 

Dden.tro deste ánimo ."criado 
por estes ineios de desinforma
ción, esta é a verd.adeira pala
bra, están os altercados da ex
trema. dereita ·española .contra . 
os ingleses, que prímeiro foi 
presentada por todos c.oi:no 

'agresión dós forofos británi-
cos, pero que de.spo.is ,non ti ".' 
veron máis que recoñecer, 
aínda que só o fiXeron alguns, 
que_ as agresións, e os in~ult.os 
partian sempre dos españois; e 
'iso q 4e os ingleses non sqn uns 
sailtiños, todqs o sabemos .. 

O que si ten que quedar cla- . Petó disto o máis pen.oso fo i 
ro é que a preparación da se~ a actuación das forzas da orde 

· españolas q. ue "cargaban contra · lecci6n foi encamiñada á con-
secüción · doutros .obxectiv()s· os estranxeiros, mentras- que 
que non eran .o buscar o esque- ... aínda animaban, algünhas ve- . 
. ma fÚtbólístico ,práctico. Al- ces, aos ~gresores hispanos. 

• guén debeµ de pensar que lo-
granaó tinha harmonfa- entre . PUCH.Ei RO 
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Orquestras 

·conxuntos 

Bandas 
' ' 

Atr(;lccións 

'_Gaiteiros · 

· Rock 

' ' 
· ' _RE,Jportaxe Gráf.i9a: Nivar~o 

Mozos e mozas, asfálticos, 
polucionados que mastican . e -
babean imitando unha . brava 
enerxia moría e lonxana. As 
cómodas víctimas da 

., ción permanente. · 

_ ___ . , Tira.do~, fl!metas. Simplesmente· pasivo~ cida.dans:. 
19R-197 /Do .9 AO 22 o~ .. xyLLO./ 1982 ' 

Cegos. "Muy pa'llá''. Con~ saúdo casuaL iSudaralle ·o ent~ebra?o? 
-¿ ou lev~n desodorante? · ~ . 
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·VI Xornadas 
do El!Sina de Galtza , 

- jJ • 

Un ano máis, e xa van seis, tiveron lugar as Xornadas do Ensino de Galiza, organizadas pola -Asociación 
. Sócio-Pedagóxica Galega. · · . 

Este ano, aínda que parece que o número de participantes non foi no ritmo ascendente de anos aríterior~s 
chegouse a proveitosas conclusións que deben fa<;er cav~r aos ensinantes ga!~s. · _ 

· O cámbio de datas i~uiu sen dúbida no· desenrolo das xornadas, como taméµ o foco o problema da 
normativa lingüística, que estivo demasiado {trese.nte, segund~ alguns, nestas xornadas. 

Organizadas pola AS-PG cele
bráronse nos Institutos Valle-In
clán de Pontevedra, do cinco ao 
nove de xullo, as "VI Xornadas do 
Ensino de. Galiza", nas que parti
ciparon arredor de catrocentos 
ensinantes galegos. 

A sua programación estivo divi
dida en catro grandes bloques. 

O primeiro dedicado a divulgar 
as últimas investigacións e estudos 
sobre a nosa realidade nacional 
galega : história de Galiza, arte ga
lega, literatura galega, etc. 

O segundo bloque dedicouse a 
mesas redondas nas que participa
ron desde teóricos do ensino até 
partidos políticos e sindi<;a.tos do 
ensino, colectivos culturais e pe
dagóxicos. 

Nesas mesas redondas plantexá
ronse os tres primeiros días a pro
blemática concreta do ensino en 
Galiza e os problemas e os pasos 
concretos a dar de cara a facer 
unha "es cola galega". Nelas, u nha 
conclusión foi unánime : "ao mes
mo tempo que loitamos por unha 
escala para todos os nenos e gale
ga, ou sexa, en galega e con conti
dos galegas, debemos tamén loitar 
por unha calidade no ensino, cali
dade dos métodos . e materiais a 
empregar polos ensinantes; che
gando á conclusión de agrupar a 
todos os ensinantes_ en grupos de 
traballo, grupos que se fixeron o 

, último dia das xornadas, de cara a 
-que estas xornadas continuen du
rante todo o ano coa investigación 
e coa práctica que no ensino gale
ga vaian facendo eses grupos". 

PROBLEMATICA SINDICAL 

A problemática sindical tamén 
tivo o seu lugar nesas mesas redon
das, nelas, os sindicatos galegos de 
ensinarítes, en concreto a UTEG 
denunciou toda unha série de me
didas que o Ministéri~ de Educa
ción- está a impor para impedir 
~nhá eséola galega e democrática, 

•t, 

Ófsset~Palelaria, téc'nica -

· ~entfago de Chile, 25 ·_ b::ijo · 
Teléfonos 59 96 39 - 59 99 72 · 

SANTIAGO 

desde ·os Decretos de B'ilingüísmo 
até a creación das AP AS, e os qo
cumentos últimos de nonieamen- · 
to de directores de centros, (nes
te senso, os mestres presentes re-

·colleron máis de duascentas firmas 
protestando por ·esta nova forma 
de nomear os directores) facendo 
ver como só a unión dos ensinan
tes obrigará a retroceder á Admi
nistración Española. 

A PROBLEMATICA 
DA NORMALIZACION 

As duas últimas mesas redondas 
centráronse exclusivamefue na 
proble~ática da normalización ·e 
da normativización lingüísticas. 

Denunciouse _ao ILG e á Real 
Academia Galega pola aprobación 
da normativa. españoliza.nte do ga
lego que veñen de facer o dia tres 
de xullo, asi como polo caracter 
antidemocrático de _tal acto coa 
preséncia ilegal do· ILG e a exclu
sión doutras entidades que tamén 
deron alternativas neste eido (AS
PG, AGAL, e outras) e pola mes
ma composición · lingüística da 
Real Académia Galega da que ex
cluíron ao~ lingüistas reintegracio
nistas como ao catedrático da Uni
versidade de Santiago, profesor 
Carballo Calero, e ao tamén aca
démico Xenaro Ma.riñas del Valle, 
entre outros. 

_A denúncia da españolización 
foi unánime e mostrouse a necesi
dade da sua rexeitación pública. 
Ao mesmo tempo a AS-PG deu a 
coñ~cer a sua nova normativa "na 
liña da recuperación dq grafía his-

. tórica do galega "-, mantendo que 
o galego é "unha variante en pé de 
igualdade con outras variantes do 
mesmo sistema lingüi'stico portu
gués.. e brasiltriro ".- Liña que .afir
. man veu sen do def en di da históri-
camente- pola. tradición nacionalis
ta: Murgu~, Irmandades c!a Fala, 

. Xelmirez. 1 O e Ru;r Nova, 14 

S~minário de Estudos Ga.legos, Vi- -
queira., Castelao", etc. 

SEMIN~RIOS DIDACTIJ.::os . 

o terceiro bloque das xornadas 
dedicouse integra~ente- a seminá
rios didácticos de ~odos 0S niVefS e. 
áreás do e ns in o' sempre de cara a 
un ensino galego e de calidad e. 
Asi, houbo cursos. de didáctica .<la 
1í ngua,sdo meio -natural; de didác- .
ti ca cia xeografia, ·didictica. da 
plásüca, das matemáticas, da filo-·' 
sofia., da expresión dramática, da 
expresión muc;;ica.l, .educación físi- _ 
ca, educación especial... 

E de destacar a _participación 
· dos mellores especialistas galegos, 
entre outros, figuras como as do 
profesor Lluis Aracil, f?íaz Pardo, 
Xenaro Mariñas del Valle,. Carba
llo Calero, os Colectivos Xerminal, 

- a ~ociedade Galega de Xeogr_áfia, 
EscoJa Dram~tica ~aiega,· a Cope
rativa de Artesáns So_utdo de 
Montes, a Escola Dramática Infan
til e Xuvenil, 'Ancora ·de Ouro; o 
colectivo Silva Nogueira., a Asocia-

Jéión Galega da Língua, O Labora
tório Xeolóx_ico -de Laxe, o Museo 
Arqueolóxico da Corufia, o Obr~-

. doiro Galego de Audiovisuais; o 
Centro a·e Investigacion de Louri
zán etc, a.demais, claro está, dos • 
mesmos :n:iembros da AS-PG .. 

Xa· o cuarto bloque dedico use a . 
actividades c~lturais a base de mú
sica, cine pedagóxico, teatro é,ie 

• tiruleques, mimo, pre_sentación de 
libros, catálogos e prensa galega. 

O último dia; e xa éomo rema'
te, celebrou~e unha asamblea valo-·. 
rativa na qúe se sacaron interesan
tes conclusións con vistas a me-' ..,. 
llorar edicións futuras • 

Asimesmo. sux~riuse que a AS- . . 
PG celeb~ase encontros de .ensi
nantes máis periódicos, ao longo · 
de todo q ano e con temas mais 
monográficos.- . · 

o colofón púxoo unha queima- . 
da seguidá de festa. _, 
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"'Festas de yerán en Galiza 

Nm,i -é terceiromundismo,·. 
-é~: 

' ( 

·~~. 

Polos mes~s .do ·~erán,' os ÁXun:. 
' ta.me!ltos -dá; cidad~s galegas, se- -

guindo a tradic~ón, organizan ·os 
Festivais ·de -Verán.~ ma,rxe de· di
vertir . á cidadarii:i, e:f{iste .unaa· evi
dente ·e loábel intención de recla-
mar a atenci6n ,do tu·rismo e pres
tixiar a eidade. liai.anos toda esta: 
organización corría' a -qí.rrego go.s 

· '~~ ~stimales .de España'? cunha or
- ganización~ homoxénea para toda 
España e - claramente ideoloxiza-
dos. : 

~osi. democrácia, desa.pareceu 
unha. boa paite do- pate.rna.lismó 
estatal para a cultura e· a org;miza
ción e .financiacióp destas impor-

. tantes festas - esti_vais corresponde 
a fui~iativa municipal QU ~idadán. 
Teño _<liante de minos programas 
de A Coruña, Santiago e Vigo e 
ooservo diferencias mínimas ': 
"1:estiva.is de Música Galega;', con
sistentes en ·actuaciéms de grupos 
.loca~ ao xeito de exposició~ .. "Ba
llets Folclóricos" xetalmente exó-

. ticos. '.'Recita.is de Nova Música 
Galega" . a cárrego de semi-d~sco
ñecidos. Todo iSo en escenários 
perfectamente inapropriados para -
o espectáculo .do que se trata: -Pa
bellón de ·Deportes, Praza da 

- Quintana ou Parque de Castrelos-
0 cri~ério é ~ do escapara.tista na 
époc~ do.s saldos: encher o esca
parate .cimha selección · var~opinta 

· de restos de produtos. . . 
Calquer persoa cun mínimo de 

sentido com:ún entende- qu.e o fo.: 
gar jdóneo de ae;tuación dos coros 
e_danzas a.9· xeito popular- so.n as 

. ro marias ou festas a-o ár libré. A 
transformacibn da. música· e danza 
tradiciona:is en espectáculos é her
deira de critérios clericais dó fin 
de sécqlo tendentes a· con.trarres-

. tar o papel tfocivo das sóciedade.s . 
obreiras' e incipiei:ite's sindica.tos, 
loxicamente os· ciegos dé turno 
te.ntal1 "~ignificar"' o bárbaro .es
pectáculo ou as ágrias melodias 
conforme aos· ca.no:ns · do bon gus
to. Evidentemente, a maniobra 

. tivo éxito e seguimos- pagando as 
consecuéncias -non .é casua.lidade 
que ·unha ih1portante porcent:ixe
de directores·_ de c<?rais populares 
sexa.n cregos. 

Logo d~ revolución, a. ·uRSS · 
, criou unha. série de ballets- profe
sionais que · interpretaban coreo

- ·grafías vaga.mente · inspi{adas ·en 
vistosos bailes populares . . Era. evi~ 
dentemente máis importante o 

· exibi~ionismo ~imnistico que a fi
delldacle ao orixinal. Misúirábanse 
eieln~ntos das diversas nacións so
viéticas nun r~frito insoport,ábel, 

_ ~ pero ·. facíase un espectáculo áo 
gosto dunha clase média. occiden
tal en alza econ_Gmiea. Isto conga~ 

. xicmse, logo da guerra 'ans países 
do Este. Este critério estético, for-· 
temente influenciad~ polos _crité

- · rios a.utoritários posterio~es á inór- · 
·. te de Luná·charsky é seniellante ao 

einprega.do · durante o · réxime de 
Franco " polos inefábeis Antonio, 
María Rosa ·ou ·Rey de Vian~. E 

. n~merosos países do Terceiro 

~ I 

· Mu.ndo' fa)lric~rt produtos ' p~e~i
_do.s para goce e disfroite d~ beni-·-
¿ • • - . 

peñsa.ntes europeos ·aos qué emo- -
ciona o selvaxismo de ritmos e 
dan~as. De -todo isto terimos · nes-

. te_ver·án ~as nosa.s cidades. · · -
Que~ Prínci~ Galin, coñ~tido 

noctámbulo compostdán, ex-dis
cí pulo éle Gar~ía Calvo-no-exílio 
parisino, sen ofício coñécido e· 

"troV.eiro de ~composteht"; ao di- · 
cer do -seu irmán Lfrho, sex~ fi- · · 
gura estelar na Qµiritana. e Castre
los exc\í~me de cometer o ap~r:ta-
do @:.e"Nova Música Galega.n. · 

O sólprt:;ndeñte é que a preñsa 
desfai,se en lo.~vanzas, en Santiago, 
porque-· Antonio presentá co '~Ba

llet NaCio~a-l Español" un ','Amor 
Brbjo" reducido ao tópico andalu
cista e unha "Rapsodia Gallega;" 
na que só ~alta á Virxe do Rocío · 

, para completa'r o enxebfismo.k En 
Vigoi_. porque ,coinpre levar a xente 
a Ca.strelo.~ .,e unpa vez que a xente 
.acostume, ha.berá que ir subindo a ' 
ealldade: Na Coruña, ·cun Interna
cional Festival Celta ch_eo d~ gru
pos que apestan a dignificacións 
clericais e a Internacional fascista., 
organiza.do polo contacto ga.Jego 
do sóspeitosísimo Festival Celta 
4e Lorient, e para prom0c;ionar, o 
car invitan á Coruña ·a. un· grupo 
bretón que- afirmá que hai vinte-

-cinco ánós que teñen contacto 
~ con García Barros, respo!1sábel de 
- relacións públicas do Axuntamen

to Co~ñés·, 
-Precisa.mente , tra:s da dimisión · 

do Concellal de Cu~tura~ Vazquez 
P0.zp, · d~ Comisión ~e :Festas por 
non ser cap.az de controlar a Gar
cia Barros, éste quedou como úni
co miembro d.a. mesma e o progra
ma de festas de verá11 ·ña Coruña 
se lle debe en integridade. 

· Nos programás de verán at-ó
. panse . aJgunhas iniciativas· intere
santes: F~stival de. Jazz de Vigo, 
actuación da Orquesta Filarmóni
ca de Praga na Coruña ... pero ser-

. vidas respeitivamente en éasirelos 
.e no Pabellón de Deportes en aras 
da popularización. Xunto 'domáis 

· absoluto descoñecimento_ dq que é 
cultura musical, os .edís co!lfun
.d_en popularización con ' masífica.~ 
cíón e coida.n que o niellor xeito 
de percurar a simpatía por un pro
duto cultural e proporcionalo de-

. gradado. Se non hai Auditórios, 
, con~rúense, pero xa está ben de 
' insultar a. sensibilidade musical 
·dos contribuíntes e: a dignidade 

· dos artistas. . . . 
A mediocridade, probeza espiri

tual, incultura -non .cónfundrr 
con igporáncia- e auséncia de qi

. térios mínimos que revelan os Hro
grama.s· 'de f~sta.s municipais cita
. dos d~i:;un a.o de'scob.erto. algunhas 
. cha~es. para entender ur1Jia das en
fermedades culturais de Galiza por 
culpa dos . seus políticGs.: ,Están 
errados · os que afirman-q~e se se-

. gue~ critérios terceiro-mundista.s, · 
- tritase de badoca~a. 

XOAN M. CARREIRA 



Quando ·.lis vezes 
· · Qµando as vez es eu matino 

em ti 
Ga/iz<i 

- re!embro as colas nos cqnsulados 
de quq/quer parte . . 

aguardando -o carimbo testemunhá 
de que nom ~ranyos eivados · 
qué tinhainqs olflos 
que tinhafnos dedos. nos pés. 
nas maos 
q~e a :ti1ber~ulose nos pa,ssár~ de iango 
de que irés por catro poda que doze . 

- que fa/ovamos ... 
inas o cacheo anatómico f!Om .foi a rentes. . ·. 
pois se nom decqtarom . . 
em tam esco/heita leva 

. que nom Ún'hamos eolhons 
qúe estovamos capados 
que OS· unhfas e,sta'vam roriJb_as 
os déntes amo/entado~ 
em troques de zorregadas 

. de ' funguei~os e repinhota 
-maininhos como anhos 
iamos cara. o buque · 
estivaimo-nos, 
.buque? . 
trés mi!heiros de camastros 
dous retretes 

.. tabule iros de pau e graxe 
}a!íltar dos ranchos ... 
e nós? 
nós em riba, na coberta, . 
obnubilados 
entre sa!seiros eyentos 
entre cabos e cadeas enrokidos 
teito de /uas efriage 
cantando a coro 

.· bailando. 
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Oizorate· -
a · L' altissiinopoeta 

. -
_ Mentres .contemplo estes outonos consumidos, ' 
roúbados á paisaxé do cristal, 
·na am.éndoa é nos vapores da cidade · 
(onde a 'silente bai{arlna aind_a recita 
o longo ' fío verde da esmera/e/a/ . 

· anin(/na brancura tépeda que a neve 
do tea folgo ~igueu como en barbullas, · 

. ese ·ab~ndono que perfuma a labirinto 
do pólipo, tecendo a beira gzul 
dos -soños,4ue nun ·congd ti chamabas _ 

··caflotta Fioravanú, 
o m~I redondo que é unha sombra e -se disfraza. 
'tornando a estrefa en música e delfín. . - . -
Deixafa-te un rubor de pálida meixe/a 
e~tre a fo/erpa quente da a/mofad<! 
e o· refJ1uiño dórico do a lento 
-seu xunto ás algalias, o vapor breve 
do feno e· un ha te e ida 
.mistura de italiano (esa língua de pombas 
e poetas) con inglés. Verana tiña 
deitado mainamente Ago_sto sobre a area 
cun .novo receñdo a viñd e gladiador, 
_aberta fonté de -muller sohrf: a colina, 
a oc111ta es.piña da marte en cada bronce. 

No vento da musa e na rosa dourada 
entre os deases, o sirgo., a canción da opereta 
~ .. o champán-como un beixo, dixo-che: "Ferrín 
ainda o fume entre os dedos e o /icorderfubando a deriva 

· contén o ascenso á fonte e unha venecia 
tinxida eh dísticos ardores 
con séculos·de dornas e paredes" 
Entón 
como nun baile ·onde -o fox-trop. tivese un peixe esbarad ío 
ti saiches á praza· mais fermosa 
coroado de -foureiros e de alcobas 
a te ~nsumires en. nádegas-de fum~ 
sabendo que na noTte xa ag,ardaba 
.a soidade e o medo horríbel do planeta. 
Promovías disturbios como trenzas 
e·gardabas un fío de alquimia e tristeza 
.como a noite en deba/o leva un rego de tebras 
que drrecende a paxaro, a piano, a conquista 
e fai longas as cores nas que_ o inverno se afunde: 

'Mentres _ 
e/a escondía as moedas nunha caixa de prata 

-decorrendo os cafés (lerñbra o Derb y, .o Español .. .) 
.e· ti.ausente soñabas, a/ongabas detido 

•a tua gorxa até o .fondo do pozo e da erva ... 

- Long~ sería e m~is fermoso 
da tua fronte-ebúrnea trovar até o tambor 
consumido ~n me/ de. sombra e oquedade ' 
facendo balnearios .e ma/snomes · 
pero eu,· 
que saín triste das tardes do espe/Jo, 

.,tdnxendo esto u. a_ lira -5wnto ao .eclipse 
"da &m!e '!óuca do téú'tempo: \ 

MANUEL .FORCADELA 
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1rous1ca-

dos de ambas agrupacións. No . 
I . 

Teatro · Real de Madrid, na .parte Dous novas discos-· 
administrativa pódese conternpfar ~ 

_;¡ Q · nún pasi~lo un arrnáiio rn~dio des-
da Banua rques~ra . .. trainbenado_, cheo de partituras de-

. • 1 sordenadas. Trátase do arquivo da 
· , ". ' si~fÓ~ic~, a orq~esta Af6ós, que 
·• espera que alguén-ordene e catalo
,. ···gtie o qte é ' fohte prl~brdfoJ de. 

investigaci6n sobre ·a · música en 

da Cornña, 
\ 

Banda-Orquesta Múnicipal de A Coru-
ña. 

Volumen 1 . • - "Cruñesas" (Ruada R-

150) . 
Volumen 11. - "Vigo. Suite Sinfónica" 

(Ruada R-155) · 
Director.- R·oxélio Graba_ 

Entre as moit3;S novedades esti
vais de Ruada engádense estas 
duas grabacións da Banda-Orques
tra Municipal coruñesa. Parecen 
especialmente oportunas nuns in
tres chavd da história da colectivi
dade xa que coincide coa convoca
tória de novas plazas de profesores 
e entre estas, están as de corda 
q~e posibilitarán a criación dunha 
orquestra de cámara municipal co
rrexíndose asi o disparate adminis
trativo do tempo da fundación da 
Banda-Orquestra -no que a incom
peténcia e o descoñecimento do 
problema musical do daquela con
cellal -e hoxe presidente do Insti
tuto "José Cornide" de Estudios 
Coruñeses, organismo municipal
António López Prado, fixo que só 
se co~siderara funcionários aos 
instrumentistas de vento e percu
sión e nqn aos de corda aguda e 
média, co que se condenaba re
gramentariamente á colectividade 
nascente ás limitacións de reper
tório e estéticas das Bandas. Afor
tunadamente, e pésie aos atrancos 
usuais nestes casos, o Regulamen- . 
to foi transformado e na próxima 
temporada speramos asistir a 
concertos da nova Orquesta Muni
cipal. 

Nos .dous fonogramas de Ruada , 
-editáronse discos e cassettes-, 
mistúranse o repertório usual da 
Bañda -intermédios de zarzuelas, 
pasodobles, etc.- coas duas trans
cripcións de pezas sinfónicas que 
dan . título aos. volumes. No pri- · 
meiro, unha das obras maestras 
do sinfonismo de Roxelio Graba, 
"Cruñesas"."E no segundo, un des
cobrimento musicolóxico do pró
prio Groba e obra importantísima 
na nasa história musical ~ a suite 
"Vigo" de Revedano Soutuilo. 
Entre as pe~~s de r.epertório engá
dese un pasodoble ao que lle teño 
especial estima :. 'Lugo-Ferrol de . 

Gregório Baudot, compositor fe- · 
rrolán -nado en Madrid- cuxa 
vida e obra esta!J1oS a inv~stigar 
Margarida Sotq e mais eú. · . 

A suite "Vigo" de ·Soutullo fora 
estrenada de princí píos de século 
por unha das orquestas madrileña,,s 
da época -a Sinfónica ou- a · FiÍar
mónía ~ · e · a parti'tura urixinal ·da:~e 
por extraviada, cousa . nada" sol
prendente se botamos conta que. 
están sen cataloga·r as coleccións 
de partitúra~ que formas os lega-

.. ·España no pr.im€iro ~ércio de sécu
lo,. Nunha afortunadísima ocasión, 
un ha. par~itura f oi salv~da do forne 
nunha "limpeza de arquivo" de 
Banda Popular· -non se asuste o 

· ~eitor, son fre CÚ entes estas lirn pe-. 
zas e non só nos arquivos musi
cais- e chegou ás rnans de Roxe
lio Groba; a partitura era unha 
transcripción para B'anda da obra 
perdida de Soutullo, foi recons
tr.:uída e estrenada pola Banda-Or
questra coruñesa nun concerto 
.histórico· ªº que non asistii'on_, 
- pésie á invitación expresa- nen 
o alcalde da Goruñ!l- nen o de Vi
go. A obra é unha suite si.nfónica 
en tres rnovirnentos -Andante
Allegro giusto-Andll;nte; Lento-· 
Moderato e Muiñeira-Allegro
sobre temas populares, entre eles 
"Catro vellos mariñeiros" (co que 

· Soutullo ten o mal gosto de des
mentir ao ilustre ex-tuno compos
telán de·sta canción popular). A 
gran técnica e o talento de Soutu
llo xúntanse nunha ·importantísi
ma obra do noso- nacionalismo 
musical que, mal que lle pese-a.o P, 
Villalba e aos seus herdeiros, é im
portante esteticamente e non pola 
castidade de Juari Montes. 

"Cruñesas" é definido por Ro
xéliQ Groba como un díp:tico sin
fónico. Consta de dous tempos, 
"Danza arcaica" sobre unha Canti
ga de Martín Codax e "M.uiñeira". · 
Escrebin várias veces que é unha 
das obras de Groba que máis me 
gostan e é quizais unha aas suas 
partituras rnáis personais no senti
do de que nela xúntanse grade 
parte . das características lingüí.sti
cas do compositor,. disfrazadas po
lo festivo e o socarrón que ao 
presentarse como nivel inmediato 
dan pé frecuente aos que deberan 
calar, de falar ~e s.irnplicidade e de 
falta de idéas. A obra presenta 
unha -escritura de grande cornple
xidade ao servício dunha linguaxe 
moi a$equíbel como o · amosa o 
-éxito que esta· composición ten 
cando s~ iií"terpreta <liante de pú
blicos populares. Doutra banda, .ª 
festa tímbrica d~ que ·fai gala a 
compos1c1on amosa un coñeci
mento inabitual da orquestra <'! vai 
dar orixe a . n)oitos aspectos da 
obra posterior de Groba que aínda 
segue inédita en parte para desdí-

. cha da nosa mú.sica. · · 

,A . Banda-Orquestra Municipal -
da Coruña é o mellor instrtJ,mento 
prof esio~al do que dispornos ac
tualmente. eri Galiza e pódese ob-. 
servar un rnelloramento importan
tísimo nela ~onforrne pasa o tem
po. O estudo das gra~acións fono
gráficas da me.sma é o .mellor do
cumento ao 'respecto. E a escoita . 
destas grabadóns é a proba paten-
te dos logros du:n director que po
sue tal~nto e_ganas .de traballar. 

X.M. CARR.ElRA 

libros··. 

· Por unha n_pvela 

_ policial galega _ 
. -

·'- . -~\.- . 
;;_ .·-..... ,· - ·.., "'"· .... 

Un do~ xé~eros mi~.elístic;~ · .qii'e · ~, 
· sempre -está. en boga'- _:a pesares . · 
das crise·s q,ue p~:>Í.dl_lr sofrer a nov~_-~, 
la- é o · púlici.al, policiaco, ~cr:iipi: 
nal ou de in.triga. A novela. policial 
é ·un . invento dseque nov9 . a no 
vela de intriga é máis vell,~ . pa-no 

· vela policial son mestres os nor
teamericanos.; da novela de intriga, 
os ingleses. A n9vela policiaradoi
ta se deser:¡.volver na rua, nun am
biente urbano · ~ par· excellence"; 

. ~ novela de intriga adoita se 9esen:. 
. volver nun circo pechá'do, onde os 

. .....-presuntos culpabeis son pe'rsoas , 
contadas e onde o· narrador x9ga 
c"o leitor a descubrir ªº culpábel, . 
mais o narrador · s~rnpr~ gaña ( a . 
non ser que sexa un mal narrador 
de novelas de intrigas). A novela -
policial adoita se desenvolver en 
todos os estamentos e clases da 
sociedade, a novela de ip.trigas sq 
(agás excepcións) na clase alta ou 
na aristoérácia. A novela policial 
pode ser d0.curnento ou crítica 
dunha sociedade, a novela de in·
trigas non se_ preocupa da socieda-

. _de na que se. desenvolve, sendo ás 
máis das veces un simples xogo_ ou 
exércício qü.e non interesa a ning
guén, tendo en ~o""ñta . .que o xogo 
interesa sempre pela s"ua capacida
de de diversión. 

Feíta . esta · mmima separación 
entre clases do mesmo' xénero, 
i,mos ao que nos· interesa. Non 
irnos falar dos inícios do xenero, 
para iso h ai bons libros. Imosfalar 
dos problemas que teria unha no
v~la policial en galego. E son moi
tos. O que se deu en chamar xene
ricamente nov,ela policial (ou no 
vela negra) precisa se~pre dunha 

. apoiatura social, é dicer, dunha 
sociedaae desenvolvida onde o de~ 

· lito encha grandes parcelas da so-
. ciedade . Asi non é raro que a gran
.de 'novela negra. nacera nos anos 
·20 nos USA; e · qu~ . o seu maior 
criador fose un home afiliado ªº . 
Partido Comunista dos USA, 
Dashiell Hammet; ou que fose un . 
home . como J irn lril.o!Ilpson , -.de -
clara filiación marxista queri mi-

, llor e máis ben denunciase a co· 
rrupción ' e violéncia po~iciais , ..xa 

, que nas . novela~ de Tho~pson 

-pesipüstas en grau sumo-. -o poli
cía ·adoita ser o criminal ou cóm
plice <leste (s'en querer . enti:ar no 

. complexo trama sicolóxico da~ 

s~as . novelas). Taihpouco é estraño 
que os hérois destas ·narracións se~ 
xan os "Private E yes", detectives 
privados, xa que a ma_ior pa~te _das 
veces c0rnpre denunciar a actua- · 
ción policial, a corrupción da poli
cía; asi nace ·o detective privado 

- que nada ten que ver co detective 
das narracións de intriga (sherlock 
Holmes) · senón un detective priva~ 
do qúe ' adoita ser . un ex policía 
que abaridonou o corpo · .póla co- · -
rrupción ·que existía nesta institu- . 
ción . Mentras esta novela. nace e se 
desenvolve· nos USA, ' na Eurdpa · · 
segue a se denrolar a· vella novela .. 
·de intriga, · aínda que un pouco re-' 

I 
f 
I / 

'· 

noyada (Agatha Christi~ e Sime- · . 
rion). · 

Nace nos anos 3ü na fráneia, da 
man dun ,belga , o- com!sário Mai-

. gret . paradigma de policía, xa que 
nón ere moito .nos métodos 
poli~iais, rnais non deixa de· ser· un 
poiicia que traoalla. nlJ,nha socieda- . 
de onde á policía~ ( cos cregos e ·os 
est~dantes) é uii.ha das instituciós 
ou capa da sociedade máis despre
ciada. E tamén nacen os novelistas 
ingleses de intriga máis, coñecidos . 

· (A. -Chr-istie cuxa presentación é 
pecesária), algun~ deles influencia
·dos polos americanos: (así Michael 
Innes, Hamlet Venganza, Asesina
to .en la Rectoría,..~ ) mais a sua 
capacidade intelectual denúnciaos 
e as suas novelas pasan a se desen
volver en certas_ capas 'cultas da 
sociedade . inglesa. nOn _' Caen nas 
''bai.Xezas" dos seus 'colegas de 
alén ' do. Atlántico. 

Logo da 11 ·G~erra Mundial os 
· países europeos descobren a nove
la policial n1>rteamericana (non es
quezamos que o de . "novela ne
gra" é un invento francés) e os no
velistas que. se dedican ..:.._(m os que 
nacen- é novela .policial qírnbian 
os seus .métodós; ási, e~ suce~ivos 
·a.nos . vemos aparecer diferentes 
novelistas e detec;tives na novela 
criminal 1 europea, novelistas que . 
axeitan a novela policial á sua so- , 
ciedade, b;ixo a · influéncia ' dos 
norteameri~anos. Podé~os . citar 
os no mes· de José Giovanni, F. 
Ryck.J .P . . Ma:nchette , Leo Malet, 

~ A.D.G., entre outros. en Fráncia; 
Scerbannenco en Itália; Ruth Ren
dell, ·en Gran Bretaña, etc., nove
listas· que eStl!da~on rnoi beri a 
Hammet, Thompson, Ross McDo · 
nald . Hora ce M.c . ·coy; W.P. Me 

·. Givern (talvez o que mellor ten 
estuda:do a· corruppion da policia · 
da novel~ nort~arpericana), etc . . 
até chegar ao mestr~ actual · do 
xenero: Donald E: Westlake . · 

Polo q~e levamos <lito pódese 
colexir que a novela policiaf nece .. 

_.sita (a) un certo desenrolo do deli-' 
to , (b) ·a figura do dete<;:tive priva
.do se iso é posíbel, e ( c) un éerto 
gralcl de éarism~ policial pa.ra pór a 

·. esta por portagonista (compre su~ 
liñar que os únicos policías verosí
meis son os da . novela policial in~ 

: glesa, xa: que a policía ingleSa. é ·tal
. vei: a única que ten un certo caris-

ma cara a sua, pov~ación) . . Fóra dQ° 
primeiro punto, coas matizacións 
necesáriás, en Galiza non ~ c:lá 

. .rlengu.n -do~ . ~ut_r:<?s. Por , iso ; para 
corne~ar· a 112vela policial ep.-Gali- . 
zi Í~~á á rron. intentar pór qe pro
tagonista.S. nen á tin \:tetectiVé ·.pri
vado ·, ....:...qúe . si os hai aedí canse,' co
mo en todas as ¡-,artes, aos s~guros 
~JI.OS cásos de di\'.:Órcio.- , neR-tra-

. tar grande.s ca5\) ~ ddictiyos .(inda 
que ·algun:s pod: ~riar. formar parte .· 

.desta . novela .. ga ·ega: . REACE, 
etc.) , nen intenta:. criar un policia 
seri carisma, porque non seria . crí
pel. Todo iso pode levamos a un. 
cal~xqn seq_ saída e pensar que 
non po~e existir unha". novel~ po-. 
licial g_alega. No·n; Na novela ·poli
Cial española caí ron no erro.· de 
criar· detectives privádos ou. poli,. 
cias con _ carisma, pero- tanto os 

. . 
uñs cofuo os outros non s~m crí-
beis (v~JS::anse , desde un poñto de 
vista desápaixoado, as .•n.ovelas de 
Márquez Montalbán ou Andteu 

· Ma~tin , por non falar da detective
muller . de Lurdes Ortiz, non as 
ere ning_uén). · Só resultan críbeis 
as n.@velis narradas desde · o 
de vi~ta do d~lincuentes pode na-

, cer unha novela galega . policial 
(que é cousa que espera un). Unha 
novela policial (que non de· intri
ga) galega s.ó pode ser crida e tida -
en conta se o narrador é o delin 

. -cuente, . sexa a tlovela narrada en 
primeira ou terceira, persoa. Eis un. 
drama co que se pode encontrar a 
novela galega policial do fu.tura ' 
porque, non sexamos inxénuos, 
córnpreno_s unha novela policial , 
cbmo nos compre unha novela de 
aventuras, .senón quedaremos co-· 
x os (i). A novela policial é, ho.xe 
por hoxe, unha necesidade tanto 
da · nosa literatura como dos no sos 
leh:ores . Esperam~s que alguén se 
decida e vexamos dentro de pouco · 
tempo novelas policiais ...:..ou polí~ 
cíácas- galegas non alzadoiros e 
escaparates da:s librarías. -: 

. XESUS GONZALEZ GÓMEZ 

(1) Os cataláns teñen, apar
te dunha colección de n·ovela 
policial, que,saiu por primeira ,, 
vez ~os anos· 60 e que agora". se 
reeditan Csaíro l') ce.nto e piq l)e 
números , entre os que estaban 

.as menores novelas policia is de 
·todos os tempos}, didamos 
. que os cata.láns teñen alguns 
autores que escrebiron novelas 
policiais: Manuel de Predolo 
~-0 menor e máis prolífico até 

. o de agora ; algünhas inxénuas 
·ao introducir elementos palíe 
ticos - , Jaume Fuster, Ramón 
Planas , Güillem Frontera , Llo
rern;: ·capella , M.A.. Capmany e 
o pioneiro Rafael Tasis_. Os 

-¡5C)rtugueses cpmezan agora 
- (téño pedida unha novela poli - · 

cíaca de autor portugüés pu
blicada "¡;ior A regra do Jogo, 
cuxo título e autor non lem ;. 

.bro). Como curiosidade dire-
mos que o autor do último 
:grqn Best-sel ler da novela. por
tuglfesa. Di'nis Machado, q> 
seu Libro O que diz Molero, 

· narrado en tor rna de relatório 
polic.ial con notas, escrebeu 
antes de nada novelas policiais 
de ·a cinco _pesos . (ou ,20.escu- ~ 
dos) co nome de Dennis Me • 
Shade , teño que dicer q.Üe non 
lin nengunha noveia destas se-

. nón que lin tal causa en 
Ou-ém é quem na lit~ratura -
por~uguesa . 

. 1 N. 196~r97 ! DO 9 AO 22 DE XULLO / 1982 



·conocín de vista ó poeta L~ís 
Pimel)tel nos· ·anos : qµarenfa e tan
tos cando serv.Ídor andaba en 'Lu-
go '. d;pJinde110;á.~} ti.,i_t) ~~¡.chiller. 
'Mostrcrnirm·' ·. Ne>v6ttifil.fa ·· na ,t(¡a 
Aguirre. Lembro que me dixo : 

. -:-Aquel .seño.r·."qu·e., vai poli 
outrai'· acera ,. ·chárna.se Luís Pirnen-· 
tel. Adernhs de. m~dico é ·po.eta: · 
Ten un poe~a · adicado ó cadavre 
dun. neno no depósito de cadavres. : 

Tanto a Novoneira, corno a este 
que escribe, : chocábarios . q'!e un 
poeta poidera escribir · soqor dún 
tema que amb<?s', por- aqueles 
ános considerabamos antipoético. 
~ ... ' • .. ' ... r 

Novoneira ' andaba lendo a-· J3éc-
qu_er dun xeito . e!'!tusiasrnado e 
apaixoado. -Servidor estaba aluado 
cos versos '.de Rubén 'Darío. 

No '·~no 49 es.te que escribé .. fa
lo u por primerr~ ve~ _ en público·, 
nu'n ciclo de conferencias · orga-iza
do poio "Ci'rculo de las Art.es'', no 
que só intérviña xente moza. O 
tiduo da conferencia era rnáis ou 
menos: "As literaturas de avangar
da ". Daquda ún andaba a voltas 
co .1° curso d'o bachillerato, Entre 
os asistentes a conferencia - "icó
mo seda ala -i estaban D. Juah 
Rof Codina, ilustré veterinario, 
conocidísimo publicista, pai · de 

- Rof Carballo e o po~ta Luis Pi
rnel).tel. , 

Da rnau de PÍmentel ingresei na 
tertulia do Cantombar, un delicio
so café que está na Plaza .Maior lu
guesa, debaixo dos soportales·. 
Ademáis de ·P1mentel asistían a es
ta tertulia o pintor e poeta Anxel 
Johan, Celestino F. de la Vega, o 
pintor Romero Boello -moito .en 
accidente de .automóvil~, o carica- · 
turista · Mouriz, os médicos Ricar
do López. ~'!.rdo' e An:~_aldo ,Moyer 
-Ó ql!~ acompafüabá.,acotio . ~ . sµa 

. mulle(, moi. intelixente e gr_a<;rosa, 
a ifi(!s.quecible Elenita V.ale:QtÍ, 
únipa dona higuesa-que, Pº!.. aque
les anos, asistía, cóh gran escánda
lo . das -.señoras bémpeRsarttes, a 
unha·tertulia de homes, - Agustín 
García, -Antón Figuerq_a, Miiucho · · 
Xil, os. catedrátkos: _do Ins~ituto 
D. Luciano Férnández Penedo e · 
'n. Lázaro Montero de la Puente e 
alguii.ha persoa non habitual. Os 
escritores e artistas que pasaball' 

'. por ~L.ugo iban por esta te_r~ulia. 
Lembro, entre outrQs,. a.Anxc;l Fo
le ~que daquela .vivía .en Quiroga 

e no Incio-, .a ,Novoneira, Lui 
· :pozo Gar~a, Dionisio Gamalio Fie

rros, Alvaro Cunqueiro, o pintor 
Tino Grandío, Ramón Cahanillas .. 
Alí falábase de todo, . incluso de ,.. 
política. Comentabase . a vida cul
tural e social da cidade e de Gali~ 
cia e os libros que se jban publi- . 
cando. Moitas veces un libro que 
era novedade pasaba por tódolos 
membros da tertulia. 

Nas tardes· de primaveira -e de · 
-;;fau . os derradeiros - en erguernos 

do café é:lábarnos un paseo demo
rado, polo ,Parque. Resalía Castro 
ou pola muralla, onde seguíamos 

. conversas e discusiós.. ~imentel, 
Anxel Johán, Celestino e servidor 
'non fallábamos · nunca. 

Debido· a que un grupiño de fa~ 
lanxistas forrnou outra tertulia 

xunto da nosa, . pra evita:r · ro.ées, 
trasladárnonos ó~ Gafe Méndez Nú
ñez, oxe ·desaparecido, na rúa da _ 
Reina; .A tertulia. estaba frente a 
un gran ventanal e xa comenzou· a 
renovarse con novos . contertt,Üios 
como Ram6n Piñ.erro e Carball~ 
Calero: O traslado ffxose no a:no 
1951 ou 195·2. Pirnentél foi o ~e- . 
me que a ma.ntivo . viva. :pespóis 
da. morte. __ de Pimentel, no. ano 
1958, esta tertúlia .foi esm9receú-

. do pouco a .pouco.· , . · : 
. · Luís Pimentel era-"lin home "C:ni
.' to, delga~o, and·aba ~n-pot,ico can- .. 

gado,· cara adiante e. camiña.ba ·a 
grandes pasos . . Tiña 'o cabelo com
pletamente blanco, u.saba unhas 
grandes -g,afa'.s e gastaba un peque-

\ no óigoté·, d6~ _ cpamados "mo$
ca". · Chamaba ·poderosam·~nfe ·a . 
atención a súa delicadeza no_ trato 
e a sua degan-:-cia natural e· tarríén a 
súa timidez. Ainda era ben fuma
dor. Tiña un ha voz rnoi f errnosa .e 
un pouco rouca. Leía ""':flOn d~clá
maba.:_ maravillosamente. a _:poesía 

Her, Pilar · ~ay{>rr. Tiña· proietados 
infinidade de. viaxes., maiorrneme 
a· ltali'a. Consultaba rna,pas,' -facía . 
itinerarios ec pr:esupostos ~e viaxe. 
Mais nunca saía de Lugo. No vrau 
achegábase_ a unha plaia do norte 
.ou fadarnos . pequenas escursiós 
.por t~rras Íug'lm¡as. L~mbr_o unpa 
a Romeái:i, nó J:orgo e outra. Ó'cá.s-

. t~lo dé Párnbr~. . · ~- . _ 
· - ,D·e·., cando . . en ve.i . evocaba , ós 
seus ~ a~os do l~~iti'tuto. Lémoriiha 
l>oh · g:ar.iino · ~: D. Válehtín Pó.rr·a-.. -
ba-les; 'Jo ·seu p'rofeso'r de Retóhta 1 

e Poética qué foi o ·derradeir'o ca-· 
tedrátko do Insti~ut9 de .. Lugo .· · 
que deµ clase · corí togá e birr,ete. 
Os seus amigos <le ·infancia foron 
Purificación d<e ' Corai-Sabatei'; logo 
director de ·[iz P,rogres~ e o médico -:
Ricard·t:> López ·Pardo: Tqtfan to-· 
lO's ós· '.gard-as· municipáles. Nunha ' 
ocasión sementaron .os xardís -lU
gueses <le rabas. N'a cic;ia<le con~- . 
cíano-s c o alcurné de Os goda/los. · 

Pimentd· era moi aficionado a . 
música, ó cine e ~ Jútbol. ·N"os 
anos da súa adolescenc;ia _e xuven- · 
tude freq1entara ' o estudio do 
pintor .,Cor.i:-edoira que o · utilizou 

. varias. yeces como model9. Sentfa 
: pouca sim"patía .polos -grabados de· 
·ca,stro §il, seµ antigo condisfÍpu
lo. E cbntabá anécdotas moi_gra-·. 

. ciosas · qu_e ." lle tiñan acontecido / 
con Noriega Varela. 

'Este que escribe moito ten pa
. . seado .con - l:.ucía Pirnentel pola . 

Pla,za Maior · füguesa. Ten pasado 
algunhas seráns de inverno na súa 
casa. Fo!· él ·ei:uen lle- .regalo.u ·un 
exemprar de= Del frÚj.ue de alba ·al 
toque de oración, de Fra:.ncis 
Jarnmes; poeta . ino( _da, devoción 
d~ Pimentel; na·· tradución · de. 
Díez-Ganedo. Tamén me ten pres:.. 

. tacto , lib_ros de poetas . -españoles 
con.tt:;inporáneos e de estranxeiros. 

· A súa bibli0t~ca non era numero-
sa. . ,- ..t ,, • 

Nunha ocasi,ón foi Fr<:ga Iribar-· 
.ne a Lugo_·pronuncíar unl}a confe
rencia .ó· Oir-culo de lasArfés. O tÍ"

tulq:~ ~...ri algo ~sí como El secreta __ 
de nuestro tiempo-. Acompañéi a 
Pirnentel. Fraga comenzou a fa.lar 
··co tono s~guro .e pedante que 'ne é' 
característico. Pimentef comen- · 

' toÚme·: '~Íiste c hombre es un ordi
nario y r.esuJta · inagu9nfable:". O 
poeta comenzou a poñerse nervi_o-. 

·. so; a tomarse-o pulso, a sudar. Ti~-· 
vemos qúe saír da conferencia. 'o 
contacto do. aire d'a Alameda, Pi
mentel se~enouse. 

Polo ,ano 54 vifrera a Lugo o 
po,eta- Gérardo Di~go p~onunciar 

_-

· e e~pecialmente os propios poe
mas. Eoi '.unha · mágoa qué non . 
q~edaran ·gra.~aciós. epa · · s~a· voz. 
Falaba s~rnpre casteláll, con _moito - · 
acento galego e na súa ·coñverSa. =· 

udliza'b:I: rno!tas palabras Kalega,,s. ·. 
Era un. converSa.dor ameno ~ gra:-· 
cioso e .un pouco irónico. Sempre 

. un par de recitales· e rnostróu . in
terés ·'en c0nocér a Pimentel. Foi 
servidor quen ··o levou .a ca,sa do _ 
poeta lugué~. · A ·. entrevista -que_ - -

me chan:iou poderosamente_ a· 
atendón a 'súá enorme cápacidade . 
de asombro e de entusiasmo e súa 
. enorme tolera-h[ ia. O seu .carácter 
era ledo e xovial. As veces' sufr.ía 
uhhas grandes depresiós, c;ieb!dó -;s· 
súas enf errtiedades, rnáis reales 
que i~axinari:as. ·Tanto o seu opti~ 
mísmo comó o seu . pesimismo 
eran.-rnoi ~confaxiosos. ·.:-

Falaba con frecuencia dos seus 
anos de. esn~da:nte -en. Compostéla 

· · e en Madrid, do seú único viaxe 
a Pórtuga:l e das súas estadías en 
Mondoñedo de onde era a sua mu-

foi .. mói cordiaF asistira tamén , 
. Luz Pozo Garza. A petición miña', : '. 
· Pirnentel leunos os poem.as da se:: · · 
- rie Cunetas. . , ,, 
. ·. Pimentel apena~·: "c~rnía. Lem--,_ 
8;ro unha · cea l}i-sÍia cornpa:ñ·a nun · 
restaurante lúgüés. _ O seu ·menú · · 
fora media ~<lucia de aceitunas, 
unha vieira 6 forno, uñ pouco de 
queixo -.e médio vasp ·d~ -viño. ; · .·. 

·ne Luís -Pimentel l~rnbro· espe-
- cialrnente a súa voz, a súa elegan- · 

cia;, a· SÚq capacida.de .de asüm~ro~~ -
· :a .súa pudeza, a súa timidez. A . 

·e.xemplar humanidade d.e Luís Pi- , . 
rnentel está xunguid_¡¡, pra: sempre. 
ós mellore$ tempos da· riosa ado- · 
lescenéia e da primeira IJlocedade. 
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A forma de reproducir calquera / 
sinaf de ~udio (música ou pala
bras) pofo vel19 método analóxi
co, en ondas .que vai'ian constante-

.mente ele valor, corneza a quedar 
anticuada <liante das novas técni
cas dix-itais. 

No. 'sistema analóxico, pnde a 
frecuéncia en que traballan os am- · 
plificadores colle unha marx~ que 

· vai de vinte a vintemil ciclos por 
segundo, considérase unha boa ca
lidade cando· a relación entre os 
njvéis rn.áximos ' de graves e agudos 
é- ele sesenta ae-cibélios. E que, 

. aderríais, a distorsión fique a uns 
'trinta decibélios por debaixo da 
~ina~ máis qébil. , 

, E'.stes niveis que co sistema ana
lóxico non se conseguen rnoi doa
dámente, debido sc;)bre todo ao 
uso de várias _etapas intermeias 
de reprodución que desvirtuan o 
sinal orixinal, co --clixital xa é mais · 
<loado. 

Neste (no sistema &X:ital), in
trodúceselle · ao sinál de audio 
unha frecuéncia chamada de mos
treo, que soe ser de entre cuaren
ta ·e cincuenta hérzios. En cada in
tre, o nivel de sinal descornpónse 
en impulsos , transformandoa asi _, 
nunha série de números dixitais. 

O sinal agora descornposta en 
dí~itos (niveis lóxicos "O". ou 
"1 "), grábase ou· tras~ítese. · 

· Logo , na reprodución , os <lis
.tintos números ·ou:díxitos_, vólven
se a -converter1 por un proceso in: 
verso do do princí.pio , nos ni-ve_is 
de sinal orixinal; de t_al xeito ·que· 

, asi, as po~ibeis diferéncias entre 
· os sinais de · entrad~ e saída, . só 

ser.án debidas ao proceso de con
~ersión du,n sistema ao outro. E 

- os ' distintos pasos; interinéios,' in-
fluirán mínimamente · na virtualr 
dade final do sinal. 

Agora, isto qu~ eri ·principio pa~ _ 
- rece tan <loado de .facer, presénta - . 
os in~onven1entes {hora de ~lixif 
a frecué~cia dé ~o~treo e a Ionxi--

, .tude ou os "Bites" ;de que se com~ 
· poñerá . cada palabra.· Asi, por 
exemplo, para cohseguer . os ·oi
tenta decibélios ·que debe haber .. 

, eritr~·· o nivel rnáiimo de, sinal e a , 
disto~si6n, as palabras d~ben ter 
un mínimo <;le catorce bites. Pero 
se se operase .con -palabra~ de deza
seis .bites, co!lsegueríase unha 're-; 

lación sinal-ruído duns noventa 
decibélios. 

En canto á frecuéncia de mos
treo, se esta é de cincuenta herzios 
(Cincuenta mil mostras por segun
do e cada unha codificada con de
zaseis bites), manexariamos 
800.000 bites por segundo. Se de 
aqui pasarnos a falar de mesas mis
túradoras de sonidÓ con várias · 
canais, teríamos que tratar várias . 
dúcias de rnillóns de bites por se
gundo, o cal, se ben é caro os apa
ratos usados hoxe en dia para isto , 
fano con relativa facilidade. 

O que teóricamente paree~ tan 
<loado, presenta dificultades á 

. hora de levah á práctica. Aínda 
que no mercado xa existen discos 
de grabación dixita( que son os 
chamados MIC (Modulación por 
Impulsos Codificados), PCM en 
Inglés; os cales son máis caros que 
ps grabados polo sistema clásico. 

Por hoxe, a dificultade do sis
tema está en que o disco, a pesar 
de que é de moi boa calidade so
nora, estropéase fácilmente coa 
manipulación , o pó e a pequei:ia 
folganza que sempre pó~e te.r o 
mellor prato xira-discos. 

Corno xa queda <lito, o ·"Com
pact disc 1

' dixital xa existe no 
mercado, aínda que limitada a 
sua comercializáción aos estudos 
de grabación e ás emisoras de rá-

. dio e televisión. O problerpa para 
· que se comercialice de cara ao 
gran público está, entre outras 
cousas, na discusión que os técni
cos das distintas firmas fabrican
tes levan' a cabo por chegar a un. 
acordo polo · que se fabriquen os · 
eq}lipos para traball~r en unha 
mesma frecu~ncia de ·mostreo. Xa. 
·qu:é, polÓ de ~gora, cada fabrican
te. usa para os :seus ap~ratos unha 
frecu.éncia distinta, co que, un dis
co gr.abado por unha determinada 
casa,. non se pode .e$coitar en un 
aparato doutra fabricación. Nou~ 
tra orde, e ~on prespeiti.va ·de fu
turo, ~t,iponse que · nuns .qui.nce 
anos xa se poderá sustituir o disco 
convencional ou "Coinpact clise" · 

· por un ,ci}"~üÚo Ínícropioces·ador;' 
co que se e.lirninarian c9rreas, mo
tores e dernais _sistemas de trans

. misión d.o prato~ que sempre va-
rian a ·calid,ade ~a audición. ' 

. f 
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. }1ublicaciq_~s . 

TEMPO GALEGO 

Hai . ~nhas semanas anunciába
mos a funfra aparición dunha re:
vista baixo este rubro. Pois ben, 
cando xa é inminer¡té a saída do 
número cero (quizai\ -cando estea
. des len do esta rese~a), ten chega-

. do á nosa reda_cción un.ha ·pequena , . 
.publicación ( 4 páxinas a unha tin- · 
ta), ro mesmo encabezamento,. 
editada. na · Coruña pela Federia.
ción Mundial de Sociedades gale-

. gas-Secretaria Xeral. -Maiormente 
escrita en galega, pern con dous 
artigos en español, de Jualfl Naya 
e Emília -Pardo Bazá.n a revista 
anúncia a V Asamblea da Federa
ción PFesentada no liminar coas 
seguintes verbas " ... Nen ad1!'1itire
mos tampouco as promesas cheas 
de demagóx ia veñan onde viñe
ren ... Esta Asamblea Mundial ten 

. que ser decisiva para todos os emi
grantes de dentro e f Óra da sua te
rra". 

TEMP©~ 
GALEG0 · 

LIMIAR 

ATENCION' 
V .ASAMBLEA DA FEDERACION MUNDIAL 
.OSIJIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO no PllmdoMor11\0n · AConl'lo 
'11T\.: f''UM nntt\ \l\JINf 11ot 111111 unoo ur ntll\ .. 

o:- r 11e.~L'"l't. ' n ' •~?-t"ku 111., ~ 
,;lk.tl ..... . \ ,.l'U \ 1"\1 1 \"> \ll_OV!lll. MIM l:J 

1°"'<141.Ul,llJ. 0 \l ' \Ml\IKJIU lUNWll,.._1\i;t \lllMI \'\ 

-Calros 

.• 

BENDADO 

A libraria COUCEIRO de S~n
tiago·, public~ .O núme~o. <leste p~-

. queno boletin de información cuF 
'rural galego-portug-ilesa. ·Esta 'pu
blicación ten utilidade maiormen-
te , como guia dos libros publica
dos no país, e tamén <ilas noved~: " 
des edit0riais máis importantes . º · 

aparecidas .no Portugal e no Bra
sil. Pó_de~e -pedir información . á 
Libraría editora pixa enderez_o , 
p6dese topar nos nÚ:mer@s dó. · ( 
noso perióPico. --· 

· ro, ·precisamente, o seu · carácter 
·experimental: Impresa a várias c~
res, o pequeno editórial iniC.iai' pi
de e estimula a colaborar na ,ela
boracion da revista .a todos os ne-
· nos e tam~ri a aquéles :qu'e teñan 
algo que aportar. ·Podédesvos di
rix~ (se predSa.des· información ou 
querecles :eolaoorar cen . eles) ao, 
apartado· de cdrre~s rtúmeyo 66 dé. 
Cang~s d~ Morr~zó ..(Pontevedrá). 

AS/FOLLAS DAS RAPAcES 
·Precisamente el)garzando co 

1 

• que {alábam9~ ·na -<rese1la ant~r~or 

BULE-BULE 

Revista infantil ·.galega. Este 
primeiro número experimental, 
entrégado gratuitamente coa revis
ta O ENSINO, ten ta encher un. es
pácio cuberto desigualmente até 
houe polas iniciativas' dos msstres 
(con revistas dos centros, ou m.es
mo por iniciativas semellantes· ªº 
concurso pai::a .nenos que fai todos 
os cursos semanalmente o noso 
periódico). Apréciase neste núme-

S T AY 6Y N..ef ".' N$_...,,aa. ,...;•,,,M ~Ll4A 

~~t1 

cheg<:>uaos un exem.pla;r d'esie be
::J.etí n ·edita.do polo -C01éxio Público 

· Cemarcal Ram~n de Art~za efl 
Muros. 

CARBALLÍÑO 

Dentro da VIll Semána de Cint¡ · 
.que se celebra nésta vila ourensana 
próxectaránse, nos primeiros dias 
os seguintes filmes : 

30 de xullo : CASANOVA de . 
Fellini (Itália)-

·31 de xullo: EL CABALLO 
DEL ORGULLO. Chabrol. (Frán
cia) 
~ 31 d~ xullo: FENDET~STAS. 
António F. SitÚón (Galiza) . 

,.,. As proxecións -f ;mánse no Cine 
llivas dende ª's 11 da ,noite . . 

No próximo número reseñare-. 
mos as demáis películas do progra
ma. 

VIGO 

D.ía 17, Sá de Arte da CA y, ex
posición de acuarelas de Diego de 
Oya Silva. 

_Sá: de expq_sicións, exposición 
de pintura de António F.ernández. 

·Para ·óuvir ,,: · . 

Ricardo Portela: 

FESTA EN VIASCON · 
·· Gaiteiros Galegos vol. 11 . 

Ruada. R-147 (dis~ e cassette) 
. -. 

-· 

' -
"Ricardo Portela ·é un éios máis . 

__ , cQñecido~ practicantes~ do virt110- ~ 
· sismg instrumental na· gaita., ··xei!o 
. de facer ··que ato_pou míti~ expie

si6n nos~ Gaiteifos de ~outelQ de 
Montes . . Este v1rumsismo, tras .do 
q~ agacha a . pretensión seini
conscient-e de .oonv~ a gaita 
nun iitstt,umento . culta 1.e' "digni
ficar'' a ';Rosa música tt-adíciona:l, 
i;.evélase n~ ~lecció~ de t~m~ ·pre-
. forindo os de all:tor aos tradicio
rui~ · e · ch.egando ao disla:nte da 
transcripeión d·e música escrita pa-
ra instrumentos polifónicos corno 
a orix~lmenie orquestal "M.ui
ñeiia alfonsina'' de Canµto Berea. 

Polo uSü da técnica pechada e 
polos solprendentes efectos . vir:.. 
tuosísticos, a grábación é digna de 
coñecimento.'' · 

-orter6n T erra A Nosa; 
PELENGRm .- 80 . 

· .. Direétor . ...:... Pªdre Feljoo 
Cítol.a.- Cl -82005-0 .- .. 

"Tras várias edicións de canción ' 
en castelán e de piratas, o selo que 
dirixe Rodrigo RomanI publica és
ta grabación do Orfeón Terra a _ 
N osa. O mal gosto d2 nos arran7 
xos, as desafinacións, desaxustes, 
inintelixibilidade do texto, o can
tar~ cea b~ca pecha, o_ffifo¡ absolu
tQ descoñecimento . da té<;:nica de 
dirección coral pola banda do P. 
Feijóo,.atopan xusto contraponto 

. nunha espeluznante portada que 
engadé o Apóstol, a q-u~ de San
.tiago e o carteliíio - ~o ano ~~nto e 
nunha grabación ·de ínfima calida
de. ·colabora co coro, tocando a 
.z;anfona, o profesor Cado~ Villa- · 

, nueva.'' 

CRÓNICA DE NÓS 
xosé luis .mémiez ferljn 

j 

\' ! 

· "Crónica· de nós'1 • . , ~ · 

X .. ·L Mér·1dez Fer:rín. 
·un libro poboado·de suicidios 
·€ c.O:usas incompletas, ás que 
· hi;tmidas cidades ~erven 'de :. 
escenario.·. 

. A FlJXIDA· 
JrOSé manael martínez oca 

· "A fuxida". 
X. M. Martínez Oca. 
Pra rrióitos será a testemuña 
de certas milltancias dos.anos 

. setenta; pra outros, a noV-ela· 
da emigración europea; ta
mén haberá quen tale do seu 
marcado intimismo. Pra todos 

. é un anaco .da vida de Ga!icja. · 

"A vida dos 
polo camiño 
de Santiago".· 

· Barret-Gurgarid . .' '· 
Os -autores pfrécennos ·uns 
textos -~voc

4

ador~s - que inten- ·. 
tan responder a cuestións co- ~ 
mo ¿por qué s.e poñía.n a an
·dar os peregrinos? ¿que co
mían? ¿cómo se gardaban da 
chuvia? '. · · ·, -_· 

Son libros da colección Mon
t~s e Fontes, a Bibliotéca 
Popular Galega. . ' 

G9 
-~?icións xec~s qe galicia.sa 
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BIEITO IGLESIAS ARAUJO - que. o mundo é mundo e sen ql!e.pai ezan es- como páxaros canoros; miis ben lembraban 
c¡i,rmentados polos bregalfazos cos que no o chiar oas ap~1adoiras nos carros vellos. E 

Rf:!sonáncias' do Corpiño, e~~·s, dos , ~aíd~s. . seu dia ll~ mideu o -lombo Noso Señor Xesu"' grácias que algunss -pasaxes da hornilla ergue-
proferid~s no seu adro polo~ meigallos máis - cristo ~ ·Un dos feiraIÍtes vende Sacros. Cor~- ron o tono pagano da .ceremónia. A salientar 
·perversos, chegan aos currunchos máis recua- . ~ zóns a esgalla, e colQcou Jamén certo. búst·o as~ verbas entusiastas d¿ prédicador marayi- . 
dos de Galizá. Eu tiña notícia· desta virxe -. · ca~aleónico , capaz de- metamofosearse de liándose co mistério da· ln!'tiaculada Concep-
ahogosa ·por un -viciño meu nativo do Reino - Afrodita en Dama das~-Camélias. O seu co~ ción, aínda que non consegtiise facer pai."tí-
que .·-de mozote espantaba aos lugareños co rrespondente mas~ulino 'pasou polo Apolo ~e . . cipe da sua . alborozada. ~olpre-sa a min que 
~eu hruar n oitéhrego, · pósuído como estaba . Beethoven · sen. grandes dificuldades e, re- ·non -est'ou céibe ele convertirme en donante 
por algun tiasnó ~somne _envexoso de ver· dondeouse o lote, jcun Buda "tqdo ei bµsea- mercenário de semen para algún Centro ¡\n-
aos _labregos da "'1d~a deitarse cando a;s. galil do na init.oloxiil -gregc("; E ben . éerto que o drolóxico ·-e de colaborar no mistério con-
¡:ia:s ·. e tirariie 'poi@ rabÓ ~ pega até o romper · sa,gaz comerciante nos advertiu de. que:: a roer• , temporáneo da -In~eminación ~tjficial. Nun 

"' do dia. Gtácias á enéi-xica virxe do Corpiño,. r cancia ma non era par-a marquc::ses podres de . ~intte dado, quizais acelerado pola moitedu-
. que lle arrincou das· entranas aquel dein~ ruillóns, senón para. fep~osear as ca·Sa.s dopo- me qu~ rodeaba o-· púlpito o'u le~'a.d.o polos 

ber..tón empeña4o en· competir cos galos nó . ' vo traball3dor. Habfa,. cónio. non, nos telde- cane'iros. da·retórica, o creg-0 evocou a escena 
· 11,1ester de dar as horas: puideron no sucesivo retes cabezas, troncos e extremida4es·tle cera pre:..rafaelista .do Arcámel e da Virxe tratan-
os do Re.ino durmir o olio e descansar o oso. · para abastecer . aos_ ofer~cidos doente~ que o· do da -c;oncepción _dó Nen~ D:eus, e congra-

Estes antecedentes e a curiosidade snab · ·mal chega .para todas ~s anatoniias. Incluso nilouse· de que Maria non se tivese pechado . 
ahte - as estampas . tradicionais, wbretodo as lévedos seús, .enormes, como amputad9s a . - en l;>a:nda; porque ·en' tal caso teríamos" pri-
fayorecidas· polo anxo do singular," as que :- , unha.Grácia de Rub~ns~ ;,.,. ,~ - 'vado . a -todos : dos . froi.tos da Redención.· O 
am osan·unha '. fehra especta~Jar, levái.-onmé a _· · f que máis · ~ ; o quenienos,~ a estas alturas d_a 

- part.icipar este ano ·-e sen que sirva de prece-· A -li~~xÍa despre;dia ~n penetrante re~en: predicación, volfouse-a · páisana, se estaba a 
- dente"'.!'" fiesa concurrida - sesión de p~rapsi- do preconciliar, 'ún émpeño. en denos~-. o man, cos ollos cargados de reproches. 
_ quiatria que é a ro maria do Corpiño. ahc,,rto e demais licénciás d.á · mundalid~de: . - . Pero. e qué hai _dos posuídos?, pregunta-

Hai que· velar~e, a.o .chegar- ao lugar, das· ~ -'.'a muller ten dous vieiros; renunciar á m~- rarise vostecie~1 como se pregl!~taban o en~a-
.. mañas fenícias dos seu·s povoador~s, ,que con t;ernidade para con:servar o· tesouro da :vifxi- me de fotógrafos· p~ofesionais e amadóres e. 

desenvoltura de gardas qe trafico te dirixeri ni~ade . . Ou sacrificar a virxinidade para en- mais dun turista ávido ~e escenas foMes, -que 
aos _corradais' dos-seus.pra.Clos para cohrarch~· · tregarse á santísima voc~ció_n de nai", procla._ ~ . empezaban a ·· cansarse de' castigar .as nádegas 
vióte peso~ polo apart ai!1ento. Logo, ~o ' maba .a 'megafonia .nun t9no de tómbofa- .. alÓ ~s· aristas do. campanário, encaramados . 

· ap~se~ ter tino de ñon trepar a moitedume bingo, cando non se recitaban rípios versifi-~ no·s outeiros máis incómodos. Poi~.ben,.' can-
delisiados, mancos e tolleitós que imploran cados con encorniáhel dé~oción, xa que .non · · d'o saiu a: procesión, a~onxados por badela··" 
.esmola ·aos . visitantes. Ta~pouco faltan os con inspiración poética. Tampouco das VOCeS das histérlcas, na confúsi~n ~o xentio puxan- . 
merc~eres, jpseparábeis dos templos desde que cantaron misa ~e pode dicer que ~inasen do por bur~s aos policias · nacionaiS, cu!tó- ,_ 

' dios da virxe, e anicarse embaixo ou fregar 
un pano contra a idolatrada imaxe, o meiga
llo fixo o fin acto de preséncia ruxindo por 
boca dunha muller e despois arrebollouna ' 
no chan con' espasmos tremendísimos, certo 
que a moitos nos pareceu un ataque epilépti
co provocado polo nérviosismo reinante, pe
ro os flashes püxéronse as botas e os crentes 
ocupáronse en fuxir das inmediacións por se 
acaso o maiigno fuxido da posesa decidia 
acobillarse noutro corpiño. A decepci~n por 
tan pouca colleita exorcista líase en várias 

·faces, pero algo é algo dicia o qu·e ~omia os 
mocos . . 

Aínda, antes de dirixirnos aos pendellos 
pará .. xantar ~n J:lol\>~ ape'\as esc~d~do, ~u.ro 
~orno un co~o, cursamos 4nha ~dnma VJSita 

-ao interior da lgrexa para ·contemplar .os re
tratos dos fa~oreddos , polos miragres do Cor
piño. ·E a·# que babia exemplos convincen- · 
tes como o--dunha señora que contaba o pé 
da f~to que ."ajo,tada polo fracaso da mede~ 

· sina bifiera -aQ Corpiño a lebaralle ofrendas e 
· bolbera curada de certa doencia nerviosa".' 
Non ·serei eu quen dubide do r~laro da jóte·· 
resada; mais .deixo\lme un chisco confuso o 
comprobar · cóino .a Virxe do Corpiño cir
,curíscrebe a sua intervención miragreira ao 
ámbito p.sicolóxic~ e a¡mosa un . desintetés . 
olímpico polo ortográfico dos oferec~dos, co 
que é moi pouco proháhel que iSolacionistas 
e reintegracionistás se puñ,an baixo a sua ad
yocación. 
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