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i\lbor pasase ·
á Ioita ·armada'
A ocasión require, para que .
non haxa lugar a err.o s, repetir
as verbas do ínclito presidente·
do goberno galega, don Xerardo
Fernánde~< Albor, . doutor en
medicina e 'sabe quen tell" que
·saber cantas causas máis, e repetir as verbas na linguaxe -idioma- recó1lida p,olos xornais:

" Ya me hierve la sangre para luchar por la liberación .de Gall-

asegurando .que todos os nos.o s .
colegas terxiversaron as sua:s declaracións e que· a vostede nad;:i
lle fÚvia nen pensaba ·1oitár p9r
nada, que para isa: ten un .bon
1
'
· posta 'en Raxoi.
·
Claro que.:as declaracióninon
pararon aí, que vostede tainéh
di.xo aquilo tan fermoso .•de: .

Pensad que estáis en un pueblo
'bello, . y' cuando rerqrráis Gali-:
cia, ya veréis a 'los oligarcas que .·
Ai mamai, que ·o Albor se
·
defendéis, que n'o " son outro.s .
pasa ET A: .
que los gallegos de manos enea- ·
Un xá .non entende nada. Cl~-· Üecidas por-el trabajo: ·
ro , sabe que estamos ·no tempo
Home, .non veñ:as .fodú a por-.
cia " .

ª

(. .. ) A relixión e o fútbol, en
xer.al, considéranse como amortiguadores e válvulas de escápe da
· n'o·sa colectividade. Non estou ·certo. Mais si o estou de q0e cert'o
, fútbol ~determinada relixión non
son ·susceptíbeis de se identificar,
sen calote, co ben com.'un,. Un Estado aconfesional, por moi mexapias ~ moi afiCionados ·ao fútbol
q'ue os seus rtiinistros señan¡ non
se pode permiti r sufragar cos car·
t~s públicos o.s g<;istos que tan par~- '
ticulares a.fició-ns orixinan . .O qu~
é de . todos non ·é de cada un. E
moitísimo menos dÜns canto~.
(... ), Coa lgrexé! éatólica ·pásame
tres cuartos do m~smo:. non teño
nada en contra, salvo que non- me
gosta. Non enxuício -insisto- é;i •
sua mora( nen o seu dogma, neh o
seu culto -cada pau, a sua vela-,
senón ··as st1as concreci.ó ns. Ho'x e
recebo - unh~ ·loñga ·carta rra que se
me , reproc·ha , u,n· áttigo apareci<;lo
aqui. Entre outras cousas, di que

pa resolvé, co novo GobernQ do
blanquito, m'áis ·ou menos letradi28 de o~tubrb, o do .imposto e o
to· ~ si ncad'ito que sexa. 1stói ·até · ,. ,.,__
da autofinanciación e. o ·do ensino · · hai uns anos. Ultimamente os afeiprivado e · a universidade ~ató•ica ~
tes q1:1e diferenciaban a existéncia
demá.is · matráco las. E a ver quen
' dun es'fi;rava da antiguedade da
paga .:_;,non de p~labra: de feitodur:i obreiro da moderna sociedade
os gastos desta viaxe. faraón'ica.
actual semella que se dilue. Os rePorqu·e o ben- comun- o· úoico .
clut'a dores, o mundo -empresarial
neste' Caso- que podia ser patrien crise, non oferta sequera dous
monio artístico catóJico, os párroanos d~ _traballo que, aínda que
.. cos e os bispos fixerori sempre o
non rem~nerado, ofereza, ~ en tro.seu mondongo. (Eu sei de cacos - ques, a seguridade de tr.ansportes
que avisa!1 a. certas igrexas o dia ·
comida, .alonxamento e vestime~'.
~que as Vpl'.I ir roubar). E, en canto
a ese imposto, mal comeza se xa ·
Asi as causas, pode haber fuga
non nos fiamos nen de quen o
masiva de man de abra occidental
adeministra nen 'de quen o recebe.
cara · os lugares de contÍ~tación
f'.1910 que -fai á autofinanciación,
abusiva ( lcándo e ónde non o
pais ten · a lgrexa: aínda hai instifoi?) e plantexarse competéncias tutos -bu como ag.o ra lle · cha- .
non de postas ~e traballo, senón
man-, . que non creo ·q ue se dedide postos de ·escravitude que é,' a
-quen a outra causa. E, a decote+
decote, o ·que existiu e existe
que a lgrexa promova unha Liga
- se ben en condicións distingas e
Católica de Fútbol.
má is ou menos vergt>ñentas-, a í nda .que a ONU só o chame polo
ANTONIO GALA
seu neme cando non queda má is
remédio.
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·ªa · Ígrexa, como composta de ho·
rrJ~$~ ten · que "ter. defeitos, mais
n/hguén 'ten di~eitb aos publicar,
sobretodo cando o fin que se per- .
segue é o descrédito'~ · Nel') eu pre-
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Segundo se denúncia ,,n un infor·me da ONU, teñen aparecid6 novas xeitos d~ escravitude no muneleitoral e que todas as chorrado( ... )
teñdo desacreditar á lgrexa católi- ·
das dest,es homiños hai que .per- ca, que antes ficabas como inoi
· A escra_vitude pervi_ve en cáseca, nen está na niña man, senón na
doriarllas bibJicamente, poi~ -~be~ se non · viñeras · dicer istü
. SUa·, . facelo, nen COipo· que seija ,' que todo o mundo. A escravitude
non saben o que din. Pero daí a . agora, Xerardo. Xa Jñe 'explica·ou· os nnovos 'xeitos" de escravicrédito -en calquer senso) que
. pensar que hai que Iibe.rar' Gali- rás, Totora, Assia, Ortiz, -Teja,ela - precisa.. Ñlais ~do argumento
tude, como matiza a escandalizada
za, hai moito camiño.
.d.a, Corral, Ramilo, Xilllü U~loa,
perpétuo de qbra de homes fa 1í- · _ \Íoce das Nacións Unidas no ,seu
os. da CEOE, todos eses coas
beis, estou_até o cucote sen ser cuinforme .' Baixo outros xeitos. BaiLiberala ¿de quén; señor Pre- mans chea's de eallos. O dito, ti ra . . Porque para o contradic_er
xo outros nomes, baixo outras
sidente?
debias estar bébedo, oµ -sexa;
están ''o Opus Dei (se é que iso popromesas, baixo leis e regulamende · contradi,cer nada, porque
tos, o sistema laboral do mundo
_. ¿Dos americanos? ¿Dos por:. que po~es .ingresar. en éefto olu. (anda.!) e a infabilidade pontifÍcia
occidental civilizado · nori ten natugueses que . nos invaden nos be do qu~ logó he1 fala~che, pa· (que anda e ·olé!) ._ Aos indivídu~s
da que emiexar aos rech.1tamentos
fins de seman~? ¿Do imperialis- ra que non penses que sombs
que a empregen e quebranten, que
de man de obra descubertos no
mo español?
tan maos.
·as expulse a lgr.exa do seu. ~eo e
terceiro mundo. Nengun obreiro
Con ·todo, o que frn que ser
quede inmaculada: a Deus rogan- '
"reclutado" nas fábricas, talleres,
Aí lle .doi, gue para liberar al- verdadeiramente ledo, é º ' ver
- e -calquer lugar de traballo, do
~-º e co mazo dand,o. f?a escabe:
go, hai que -r9mper cos opreso- ao don Xerardo nunha· roda de
mundo capitalista, recobra xamais
china, ~lgun hase salvar. Claro que
res e vostede, que se saiba, aín·
cando se decide non sempre atina:
a liberdade ao cabo de dous anos
prensa en Valen9a, do Minho ou
~ o larpeirán de Alexandre VI, en
de servício prestados (a non ser
d a non rompeu con Alianza Po- en Chaves, ou dicer, coa cach~ola
para trocar de buana). Senón
vez de se · q~eimar el, mando u
pular, part'ilio de franquiStas po- cuberta por un pano negro con
sibilista's o.nde .os · haxa, x.e nte
acumulou débedas para se alimenqueimar,. po.r machacón, a Savona~ ·
buratos para os ollos e un kalatar, feíto máis que probábel -corola, que erá o máis decente de
q ue· non ere en Caliza como na- chnikov enriba da mesa.
·
Floréncia.
·
mo é o caso do novo escravo exción.
pósto no informe da ONU--- o
-Este · ano ' conclue o primeiro
Oes ti, teta de novícia, que
Se non o fai; ou vostede esta- ·
sistema dos países chamados civitramóda fór1J1u/a escada que o Es.ba algo bébedó cando · dixo . se- quien no está contra ·mi (na loiliza~fos, cultos. e amantes do pro.
tado
axo_rdou
coa
.
lgrexa
,
np
_
79:_
ta por liberar Galiza) está congreso
ocupáronse debidamente de
arredor
·'ele.
6.000
millóns
os
tres·
mellante, cousa, ou a teima elei- migo, tal cbmo 'diXo Albm. 0 p_á,.
lle
criar
unha sociedade consumisprimeirqs
anos,
un
imp'osto
reli-·
toral lévao a d~cer o que ñqn de-. sadó 'd omingo á luz dos .c laros
ta onde hipotecarse, non dous
. xioso os ·tres seguirites e a autofibe. O máis probábcl é que mañá · · ~e lua (ou de sol, probabelmen., ·
·anos, senón toda unha vida por
-nanciación despois. ~ ver se o Pa-

o

·

sana ~nha répica nos XC?r~ais,
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te) da .Toxa.

_:sabeliña ·

25.9.82
(... ) Os presos de ETA milit ar
deron a coñecer un comunicado
co que anúncian que, apartir das
doce da noite pasada, iniciaron
unha folga de fame como xeito de
participación na loita popular que
se desenrolará durante todo o período electoral. (. .. )
" ... aíriQa que non se nos queira
recoñecer somos prisoneiros de
guerra; unha guerra non oficializada, 'inxusta e odiosa, nacida e de·
senrolada sobo síndrome imperialisga e reacciol')ário do Estado . Español ao longo de 150 anos. Somos carne viva dunha realidade
basca forxada nas duras e cruentes
tarefas de resisténcia frente á quen
dun milleiro de xeitos diferentes
opóñense ao 'pensamento colecti·
vo de construir a soberanía nacio ·
nal de Euskadi. Somos do povo 'e
a eldebémonos ( ... )
Daí a nosa decisión.de entrar en
folga de fame indefinida, empregando un, dos poucos instrume ntos de denúncia e presión a que te·
mos acceso, como espresión solidária e activa cara o Movimento
de Liberación Nacional Vasco e as
·suas tarefas inmediatas. (... )".

XOSE LOIS

Se
garar
te ras
versi1
habií
ba, r
fa (1 (
grarn

.aforr
quen
A:
télicí
dos '
en e:
cous.
hai
por .
des
das.
Ce
toco
a -m~

ILA

D¡
o m

exist
fican
un p
mese
se m
rnan1

S1

TO

MENUDO

...·co

cdN·FLl ero

/~MPLO

ABANO DE

···QUE OTEiERO
·TAl1ÉN SE FRE·

E5D <1üE AG,ORA XA
PARl::CT Qb)f ESTA' . Ut-J '

.,. t

.NON TERA .O C~C(QtJE PoSj_ B\L.lDAD~S QUF s~··
DE -D"ÓN~ SATLlRlO P(2A · LLE ,OFREcfN: cxurs\
.Póvc6 NAls sosE(;Á-,
MTAB
~ ·_A___;_!·-,-----'--:_---~
DEC°t Di.R AGUEN ARR)·· CE NT~D ES QLJE. e DA, cE f\J-- . · oo ,.Po RQ uE-._ se:\ cA o.ce l~ _S_En_.' ",MA~SE
N.t:STAS· Elfl· TeO-·CEtvTR.O',,·cf ('/T QD 'TO. MA"t'~ - Gf?A('l..Df T{ VOO . "
,
D'E Rt \TA, .Dft(f.iTA- . -CANDO .~.LE .D\xt·QON ··~
Cl_ONS ~ •• . __
¿
CEN-TR O, Df Rf.(TA, DfJ2f iTA··
1

,.

..,;._~~....;,._

__...;,;__

__

~

preg1
posíl
· caliz:
so, p
ir en
:tJ1

non

pode
,, go. e
série
nas e
der ;
con e
núm

publ
·Pt ()b
seño
cion:
·da, O·:

u
N. 202/ DO 1 AÓ 7 DE OCTUBRO/ 1982

a

Vostede pOde
adi até ·

........,,

fai-

1cía
da
ade
; reríal
ous
que

tro-

tes,
1enuga
ltal
:ión
) o
cías 1ón
é," a
iste
~s e
3Ín1010

1áis
)IX

itar
ado
das
ron

>de
que
p~-

~r

o próximo c;stafado

COidado coas caixas:filatélicas ·
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ÓS PONTOS FEBLES '
A mécánica ·da ·ésta fa foi' ne-· , Están .He rp.oda .as Caix~s ( ou ·os :Qaneos) FilaÚiicas. E .non prec:iSamente. por -~star. de no~~boa, .
;ses casos totaln'l ente semelJante:
senón por todo ó contrário. Vexan .senón.
. ·
·
·Quizais -a CIFC non·. sexa a
unha sa.rta 9ue ~he Ch~ga 1a_Ji1Sa
~~¡ col~Sa d:tins 4~ días, º,~.t~tj~o FilatAélico Españ~l,. que operaba a niv~I de todo :O Estado, pechfba· as IDff!YIHrlf~-~!~l~.r·$lUé1 ~ª~~-.x~_. pjt(\qas
suas .po~tas e os responsábeis.fuxian. , o pom~o tempo; a Policia en Sevilla detia aos responsábeis .
ou oomo a .de Zaragoza, qu_e xa
.0 nde che anu11ciaba a conceda Caixa de_ lnvers~óns Filatélicas de Andalucia ( óllo ao norile): No p~inl'eiro c·a so, a estafa aseendia
foi · denunciada. Non sabemos.
sión, entre os matrimónios. da
aos 200 millóns e n~ segundo so a 1-0. D_e todo~ os xeitos, é de clarex?T qué a case absoluta totalidade . · Pero para ter a cred-ibíljdade netua re.sidéncia. ~ d un prémio, nor
1
· cesária, ten demasiados _- pontos
mafrnente d unhas 30 ou 60.000 de estafado~ eran xentés d~s clases. baixás, que poñan alá os seu's aforrns de toda a vida, · .
feble_s ·. n'a sua estrutura.. Non
pesetas que fican a sua disposi- · . enganados por un a•to- interés e u~ prémio-.que Hes corresp9ndfa sabes Deus a corito de ' qué.<
-·
· afirmamos nad.a, vostedes pen- -.
ción nas oficinas da entidade fisen,. Irnos por· partes.
latélica de marras: ··
' En princípio, iso da cartiña. e
Unha yez nas pficinas, <linche
cío · prémio non é máis que o
que para ter o prémio á tua <lis-burdo reclamó tan empregado
posición tes que ir pondo dfü-~i
nóutros- timos. (os ·de Life Spero pouco a pouco, a prazo fixo .
cial's agora falan de que te viran
e cun al~o interés que, iso si,
CA.JA DE 1
_
sair do ~eu coche e --eres. a persoa·
van datche ao cabo dos tres ·
.indica<f.a
para eles). A cárta chéanos. Só ao cabo dun ano che
,
g·
a
che
por
pura sbrte, éscóllente
OFICINA CENTRAL:
dan o certificado da inversión.,
Avenida de EscalerltH, 40 bajo .
do censo e. sobretodo, vai sem- ·
sinalándoche, sobre un dos moi1
Teléfono. 20 32 .31 • ..
·
pre dirixida a lugares de pqsfbeJ .
LAS PALMAS DE ORAN CANARIA ·
tos catálogos que hai no mercaJ?Üuca culttira e baixa re'n_da. Bá~
do. un selo determinado,. que
i:ios p€riféric?s da cidaqe, aldea .
pasa a ser a tua garantia de d~
e povos cercanos.
pósi~o.
. En- segundo lugar; non .sabemos
de cliente n~ngun que poiPARA ENTENDERNOS
dera escoller, ao cabo dun ·ano,
Sofico , por exemplo, puña a
o selo. que. quere como garantia
garantia de pisos para que ti me::_da sua. inversión·. O ruáis probáteras cartos na Sociedade de inMu-y Sres.
bel é que che regalen .un catáio-_ , ·
-.'·~~-=~'{""·' ->:~ ~'.;.·.~ ::-:-..;::¡. -:_, ;;,;~ -~~1:..~,~~~-:~-··'L-1.;.~:::¡,;á~,;~;~:~::.::::-~;..;~;.;;:•...:: :.:~:~
versións. Logo resultou que non
gó EDIFIL ~ que del escóllas o
Por la pre·sente '- ~s .no.HficamQ.s quet .·con .motivq --de
·.
había tantos pisos e que por ri.
.
. .
.
•·.
-que
ruáis che goste. Ao cabo do
nuestra inauguración·, nuestra entida<,l tíene .,e l sumo pla-oer ·.' de·
ba , non obtiñan plusvalja. Esta-·
anó. podes coller o selo, deixán-'
comuhi carl es que han si do &~r ~c_i adÓs -entre · i~s - mat.r i..moni91:f' .d~ .
fa cto cauto e perda para :unha. ·
dalles o diñeiro a eles, pero, de
grande cantidade de pequenos
ésta ciudad con ·un premio d.:b CINCUENTA Y OCHO
.MIL QU-lNIENTAS
.
ter un unha boa provisión de
.aforradores e .alguns non tan pe~ESETAS .: (58.5_00 Ptas. . ) par~
· cá.da
. un·o _ d~)Uds_
._ el 9ual
fondas, pode Sacar un ha pasta
.,,
.
quenos.
su -dfsposición eq un · tatona ~~ci de paga:rés.
_gansd a pouco . que -teñ·a vista
As Caixas de inversións fila.
k
.coa eleicióp e co · moll)ento
·Rogamos
tenga
.lá; amapi,.l"ida>d de }taSa,1':
pQr
.
.
télicas póñenche como ·garantía
. oportuno -de coller o selo. Non
oficinas d.e 10 a 14 -lloras. ·~:
dos cartas uns selos ·que din ter · _(;adra. ·ben o negócio . para -eles,",
-:.1~·,·
en caixas -fortes. En princípio a
xa ·que logo, hai gafo. escondido.
éousá pode §er críbel, pero non
· Logo está a tal cantidade de _
hai cliente que vira os se los,
mozas belidas do choio. Non 'fapor ínáis que aséguren que polla xamais: sempre estas cousas des velos rzas cámaras acorazararas estiveron rodeadas de mo-.
das.
Hs ben presenf<Ídas: : ·
, Queda. su:yo
Como na zona de , Vigo nos
_,,· Pára ·os 25 millóns que asegutocou unha destas mellar é ver
raban ter xa en Vigo unha plan- ·
a -mecánica que levan por aqui.
tílla ,de
-empregados, aproxida inflación, -da perda do _d iñeiUn ~on as ten todas corisÍgff ·· esa exportación; .tes. 'que t~r os madamente e -contando ·'por iiCAJA DE INVERSIONES
ro que ·sofren os teus aforros e segue a preguntar, pero todo~ pap.eis de exportador eri regula· ba, non dá a rendabilidade esa
ILATELICAS DE CANARIAS
nun banco .ou · caix.a (fálanche son garantias: dinche que os se é que o · eres. Doutro xeiio," da ·que .Jalan tanto . os bancos e
caixas normais.
Debemos confesar que, desde da libreta á vista -un tres e pico se los non necesitan · pagar ad-ua- - non _é posíbel1
. ---._.
O prazo de tres anos. obtiga- :
o momento que supernos da por cen - e non da de plazo·fixo nas e que ao cabo dun ano,
Dicíanos un filatélico qu_e se ·
tório
pon lle a · mósca na orella ·
existéncia da· devandita caixa, - un doc_y ou un quince por cen, · vanche dar un certificado onde
nun determinado · momerito ""Se
a
·máis
· dun,. sobretodo despois
ficamos· á ~pera de que deran segundo os cartos que teñas-· ), pon o selo 'que é teu despois dos observa ~ no mercado . unha cando
.engado
do prémio. de 60.000
un paso en falso, e disto fiai 'Sejs rnentras fai loas e. gabanzas do
cartas· que tes, ou dos s.e1os, no .tidade grarrde de selos de deterpesetas._
:
meses. · A causa, sen introducir- . interés que eles ofrecen :- un 17 . seu caso. Pero iso s6 , ao' cabo minaüa caste, · pronto os ínter- .
· Enfin, ninguén. dá pesos a case na organización de xeito per- por · cento- superador de infla- dun ano. Tal e como vimos nas mediários e comerciantes caen
oficinas, fanchebon paripé na canta e o ·seu valor de Colee~ . tro ·pesetas e cai1do o diñeiro
man ente, ~ bastante ·difícil, pe- cións .... pero a prazo fixo . .·
ro sempre cabe o recurso de
Se' .lles . preguntas, normal, de recheo .d e fichas. Nun deter- . ción cae en -picado até niveis Vai . tan caro no conxunt6 . da
preguntar aos clientes - ou aos qué ,caste de "caix.a"· é aquela, 'minado -momento collemos un da metade.' .Non hai c.o leccionis- économia estatal, onde consemesmo xeito que nome', memorizárrío.lo.. e ,pr~gun:. · tá que . preten_da_ vender · unha gn.,er un. 'crédito· váleche un" 20
posíbeis cllentes que sexa_n lo-: diche que·
por . cento d~ i11tereses, non se
· calizábeis. Non hou~o o tal pa- ~ hai bancos · bancas ("_¡ ¿ ?!),, hai tamos á Telefónica,.· Re·s ultou boa cantidade sen sabe( que -u
so., pero os dados ahondan ·para caixas e cai as. A d'eles, moi de · _q ue naquela rua.. non habia ·tal seu valor vai ír p~a abaixo, so- pode andar pagándoo ao 17..
·
fiar, ten · un seguro para os a.fo- · número... de .portal.' Non está . br_e todó se son da mesnía caste. : por cento .. E demasiada casualiir entrando no entramado.
-:Un posíbel cliente, afnda que rradores· através dos ·valores 'emi- mal.-.
E vender dun nun, é pouco me- dáde.
NÓs non estamos; ~n condi~ ,,
non recebera a ·carta do prémio tidás pala Fábrica Nacional de
Nun d.e te}minado __.momento
.
· rios que suicida; sobretódo para
·cións
de afirmar que a C.I.F.c. ·
pode . ir á· Caixa Filatélica de Vi- Moneda .· e. Timbre, v51Jores que· ·asegúranche"" que nas ..,ámar(ls un ."banco" que pretenda afian..
sexa
unha
estafa ben montada
./ gO . Ü pr.frneiro ·que. V~ SÓil unh~ . CO .PáSO 'do'. tempo levan ' pegada acord~adas teñen selos por moi~ . :?:ar as invers~Ó~llS dos seus clien~
(~"s ifistalacións son mo.i hoas e
série de mozas ben· plantadas - unha .'p]usvalia cada vez maior, tos miJlóns de pes~tas e, dtan, ·-tés.
nas oficinas qu~ están para aten- de tal xeito que un selo ·q ue, aín.da, determinados valores de""
Un amigo noso acercouse por polo ba:ixo de Vigo ·deben. pagar
der_ ao público. Sé_previamente ·por catálogo,- vala l 00 pesetas; · ·selos de Francq de facial bajxo -~ alá para ver q·ué era aquilo. Dé: . ruáis de 1oo.ooe. pesetas, do
c~ncertou cita pot teléfono, 1c6 . o ano que ven,· vai· para as l 50 1 e11 cantidades _industriais que .·· tonlle .t oda clase de garantías. · gtande ' que é, se está alugado)~
numero que figm:a .en lugares de . ou asi. Grácias a' iso e aos seus poden colocar no , mercado in-. · Todas. · E van abrir sucursais en _, Pero cos antecede1~tes qu~. hai e
publi~i?ade _d a C.l.F.~.,,. o ruáis grandes stocks , dos ·va/o~es ·aa · ternacionql carido Hes pete. : E Buenos Aíres e N~ York, cap'i- coa · trad'icional · des-confianza
Pr<?babel é . que te .rece~a o -FNMT, poden darche pr~mios, falando _ do internacional ase- · tais grandes Ónd·e. as· l)axa, ·:non · dos filatélicos - (compra-venda)
s~ñor Cases Marin, director ría-;- .altos 'i ntereses e até devolverche · gúranche, que p·o des sacalos do vaides pensar: Dixéronlle que os face estas tmpresas polci ·m édio,
Clónal . de . produción e 'persoal OS cartas a.nt~S de tempo gr:fcias' _ país, sen que ÍSO necesariamen..- · fondos CQS que COntan SOn de -tampoucq, podemos dker o con- .
·da organización.
'
a un... sof.teo que fan entre os . . te signifique evasión de capitaí. . 400 íni11Óns de pesetas· eri efec- trário .. A xustícia lr'e corresponde actuar.
Unha vez eón · ef vaiche falar~ seús inversionistas.
O qÚe non che din é q-u~ para
tivo .. :
· · '
1
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A "Guía -da ·Coruña"·
réx~itada

por

mac~ta

A ~'Guia de La Cqrúña"
que· acaba- de editar o Axun1 tamento, da que son .autores
os .xotnalistas Primitivo Car·vajo
Jesús Iglesias, causou
·un· profundo malestar na dudade, sobretodo ·entre as mulleres, acusáridoa de machis. ta,. falta de de~icadeza e ou. tras cousas peores.
No plenó celebrado cÜas
atrás, Margarida Vázquez Veras, concellal do BN-RG, presentou unha moción n~ que
se acordou recoller~. as guias
aínda non distribuídas e sacarlles o ap,artado .en cu~.stión · ·
asi como sup.rimilo nas próxi·mas edicións.
O que non · v~ron D.s do
Axuntamento, ou lles .· pareceu ben, foi este capítulo. dedicado ao alter'nc, Xulguen: · ·

\

'

'

.~

. . ...

clase de galego

,;'El visitante que tlesee relaciones; experi·e ncias más fogosa~ en .ia noche coruñe$a·,
tiene en la ciudad .tres cabarets con . atracciones en directo. E 1 "Luxar", en_Perillo , a·
5 .ki lómetros de la.ciudad; "Marux"' en la calle Asturias, y el "Mir-amar", en Bastiagueiro, a .6 k ilómetros de distancia de l casco_urbano. El precio inicial de la. copa oscila ·
en todos ellos en tGrno a las 500 pesetas, aunque ya se sabe _qu,e la noche es lar¡;ia y, '.
normalmente,· la cosa no se queda ah!\
··
Las tradicionales calles de "alterne" se encuentra n locálizadas en las inme0iaci o nes
d e la Plazá de Espai'ía y María Pita. En las calles Papagayo, Tabares y La Flo r ida, e l
precio habitua 1 de las ''prestacio~es amorosas" ese ila entre las 1.000 .y ,las 2.000 pesetas.
De todas formas, como muy bien sabe toda persona aficionada a estas · lides., para ·
ampliar e l capítulo de "alterne" basta con cons~ltar . fas páginas de anuncios breves en
la pr.ensa local y obtener la información precisa."
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.

';

1

~

.

.. : .

1.

._,

p:roquciran o máis pronto posíbel e en toda a ~ua amplitude. .
Pero como ben se sabe1 unha
·cousa .é. o eleitoralismo e ou'tra a
realidad e xa que no progr.?ma
de Alianza Popular explicitába- .
se c01p.o unh_a das acció'n s a. Je-·
; var a cabo, de c~egar ao poder
' é o "conxelar todas
-trasferén~

-a-

gou pregunt'ándonos ·un -p-a i
redacción. Pregunta .. que
bon
s.e gur@ se ' están facendo .moitos .
_país por Ga]_iza adiante, xa que .
pará que un · profesór non dea
dase _-ha língua· dos rapaces é su:
ficjente con "que se ·opoña un só
· pai. ·¿Qué. hai que facer para
que se cumplá
legalidade ví- o
xent_e?· · preguntámonos taÍnén · ~
'rios. '¿Qué' fai a . "eficacísima" ;x
Xunt~ de Gali'.?a_}leste- asunto?
Os responsábeis galegos de .
Máis _ben o pinzo, e.orno diría Alianza Popular véñense queialgun.
·
_,
xando hai tempo, cos membros
. . As denún~ias seguro que po- 'da Xunta como portavoces, de
.- derian ser moitas -algun dia · __que . o Goberno Centra1 non lle
fareinos un .dossier- pero aquí _traspasa as · compet-encias, 'de
imós . denunciar . o que acorre que' por parte da administración
no Co:léxio Comarcal de Redon-· só hai atrancos e que asi non se
dela·, Onde riori sé dá clase de ga- pode fac~r nad·a. Tratan así de
.lego aos· rapaces. de' primeiró~ e
xustifica-r a sua ineficácia' e a
segundo. Algun·pai ten reclama- da própria autonomía.
do, pero nada. E~te ano, xa nen · - Tamén o Señor- _F raga das
sequera ' iles queren ·vender o li- ' S'L;Iás 'm (ll_tiples viaxes se referju
bro de galegó.. A .respqsta é que -~ aos atrancos de UCD para . que
non fai falta libro, que xa,lle da- Jl Xuntfl asuma as cotnpeténcias
rán apuntes aos rapaces. Os-pais .estabelecidas no _ Estatuto .· de
en .cuestión pregúnt~~nse como
Autonomia, afirm'<indo que AP
van facer ·uns rapaces tan -pequepresio'naba e .presionaría <liante.
nos para ~-olleros apuntes.
do · Goberno para que estas se

a

"'A~ TER NE"

Es1

.TraspaSo-de fucom¡)eténcias

a

1

A.P~

As indefimcións .de

. Os pais den~i:cian

. ¿.Que, ,pQ,do JI'..,acer.' ?Q
, - u.era. que.
ao meu fillo lfe <J,éan clases de ·
gaiego .~ non !las dan -Isto che- ,

e

'

Al

p

as

,cias autonómicas por un prazo
de catro anos". , Asimesrno pre-.
tenden estudar algunhas xa concedidas'.
Onde está o · "autonomismo"
de AP, o "galega coma ti" e outras zarai:idainas. I~o é campaña
eleitoral.
Os propósitos antes citados
desapareceron do programa de
AP a ...instáncia dos persoeiros·
galegas ·que armaron un gran revó, até algun chegou a dicer:
"se non ünos gafíar e, por conseguinte · poder conxelar as
transferéncias, ¿por ·qué. irnos
hipotecamos en Galiza? Estará
1moi ben para o País Basco, pero
para_ aqui non serve. ·¿ Qué se
pretende, _gañar unha migalla
alá e · perder a tallada en Gali- ·
za?".
Por outra banda algun conselleiro quéixase dos atrancos das
transferencias, culpando aos
·altos _funcionários de obstrucionismo.
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de-Vigc;> ·

Privatizáción .ou posto ~() ·
. Un -guárdia xurado saca a pis-.. O martes dia 21, o conf)ito·voltou.io:porto de Vig~, ao serlle
tola e- apóntalle · aos obFe.iros,
proibida a entradaªº trabalto·a un estibador, despois de realizar
chegan persoas xitanas, alguns · unha hora de descanso.
.
aínda adolescentes con ganchos, . . No dia seguinte'~ prodúcíronse ·paros-e altercados. Por detrás~
na-Vallas e ameazando con pisto.:
como sempre, a actuación despótica d.un capataz e intento das
las que din levar debaixo dos ta- . compañias de privatizar o p'o rto: ..
. ·
.,
. · . ·
bardos. Os · estiba<;lores fixos
discontínuos quérenlles impedir
a · entrada ao traballo. Golpes.
Pouco despois chega a policía e
lograr que estes esquirolés .xitanos entren a traballar. Separados por unha reixa, están os estibadores, intercambiándose insultos e impropérios cos de dentro.
I

_

,

•

,

o

Média hóra despois chegadan
os estibadores fixos aos que se
lles "impide" tamén a entrada
(estaban solidarizados na .sua
maioria cos seus compañeiros),
forman do un cordón ás ·p ortas
d9 peirán.

CAR LOS ,SER ANTES

O xoves as cousas qiscurriron
máis ou menos igual, .aínda que
Foto Arquivo
_non con enfrentamentos tan · As reivindicac;iÓns dos estibadores empezaron hai tempo.
violentos, sobretodo pola pre. séncia de catro coches da policia que axudaron cumpridamente a que xente que non é estibadora entrase a tra ballar. Os· fiEstas persoas ~algunhas das dos partos- estatais; · xa que os
xos volveron a solidarizarse.
cales levaµ traba11ando máis -de . armadore~: seguindo a sua. polí.
Logo virian as negociacións, 5 anos no porto, gañan cada vez tica, se van negar.
o intento de sanción para dous que van a descargar 5.500 peseestibadores e a volta ao traballo. tas, 1.500 pesetas máis barato · DIVERSAS REUNIONS
que o personal 'fixo, que cobra -E ILEGALIDADES ·
cando non traballa, 2.400 pes~
Durante estes dias de. paro,.
O QUE HAI DETRAS
tas. ·
celebráronse tamén diversas reuPero isto ~ só o que se pode
nións dos traballadores entre · o
Pola contra, os tra.b alladorcs
ver a simples vista. Detrás de toPresidente da Cooperativa e o
do isto existe unha manobra eventuais veñen realizando un da OTP, asi como ene.e rro,. dos
por parte dos armadores: priva- · promédio de doce xornais ao .. traballadores e preséntación qe "
mes, aínda que agora levaban
tizar o porto.
·
·demandas na Delegación de Tradesde o 26 de xuño sen -ter traballo. ·
Para os estibadores; o despi- ballo.
do do traballo, o martes, do seu
Os· estibadore~ consideran
compañeiro· non foi máis que
A cooperativa afirmaba nun- que é ilegal que poñari a trabaunha provocación, "unha mano- ha nota "intoxicante", segundo llar aos- xitanos,. aínda que afirbra clara da Cooperativa xa que os traballadores que gañaban man que non teñen-nada co_n tra
.está a ponto de homologarse o 12.0bO pese.tas, causa que ne- eles, senón que o que pretenden
convenio que rebaixa a xornada gan rotundamente.
'é que non "usen· a m'iséria desde oito horas a seis.
tas persoas para valendose da '
Hai ca tro meses q úe a éoo- ·sua · necesidade utilizalós contra
O que pretenden é anticipar
os f.eitos para que non estorbe- pcra tiva ofcrto~lles aos 'traha- nos .
lladorcs discontínuos pasar a
· Facian fincapé - asimesmó a
mos mentras tanto".
füxos da Cooperativa;
se que estaban traballarÍdo meno- .
, ao que
.
Os tra balladores fixos d iscon- negaron estes.
.res de edade.
tínuos pretenden pasar a nxos
· Agora o conflito parece estar
da Organizació'n de TraballadoPesou na sua decisión a de. res portuários. Once destes esti- manda en curso para entrar 'fi- re~olto,. ;péro non tardar.á moito
badores xa fixeron a correspon- xos da OTP, que virian a dar un · en voltar saltar se os armadores
dente demanda,. que Hes saiu x-iro total nas relación-s laborais pet'sisten na sua teima de que os
aprobada, faltando agora 29 es- <lestes tr~balladores e que moi ·portas sexan da sua proprieda- ·
tibadores.
· '
-~ ben· pode_ser a caucSa do colapso de. '
j
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Avda. L<?s Corich i 6as 1 Edif·.
Tel <": fono 26 9610
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IJiarqués de Fiquer¿a, Edif. Plaza, · 11.2:-1'. 0
Teléfono · 24 57 lb ·
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CORUÑA

.'

· · Ofsset-Pa!elaria técnica,
$;mfüigo dti ChÍ!~. 26 -- b:1jo
· TehHor;o:J ·59 96 39. bO :)9 72 . ,
.S/,.NTIAGO

. Estou serénamente esperanzado. Fun á Coruña o dia 25 para asistir á
Asamblea Constituínte _d o Frente Nacionalista coa firme decisión de integrarme como afiliado e participar, desde agora, organizadamente na vida
. ·política do meu país. Para min. as diversas sesións foron uns debates que
res.umiron perfeitamerite as defieiéncias, os sacrifícios, as dificuldades, ·as.
.esper·a nzas dun movimento social típico ..dun- pa1'.s colonizado. Ali non
. descobrin nada que non soupese ou intuíse peró foi ver obxectivados ,nun
curto espácio de tempo, ás veces con dor, ás veces con inc:tiferéncia_autodefensiva, . ás veces CO'} agradecimento, - ás veces coñ emoción· íntima, a
problemáti'ca histói-ia do nacionalismo galego. -História curta, pero rica
en acoñtecimentos significativos. História nada f-acil, p·er~ história neees~ria. Enqexamais cheguei a entender tan ben ao me-u país. Nunca .lm'e
. sentin tan xustameñte implicado no tecido social no ·que nacin, por máis
enfermizo, atomizado, dominado e 1alleado que poida estar. Vo.lvin para
· á ca~ seguro da decisió,..n que tiña- tomado .._S erenamente cqntento porque,
· hai hoines significado~ que teñen a cor~xe, a intelixéncia de ~aber o que
He compre ao paí·s, paralizan o lume.da discórdia en intres decisivos, impoñendo os intereses colectivos por enriba dos ciumes, das teimas e dos
subxectivismos perso.ais, por máis xutificados que estes poidañ estar biograficamente. -Agora que xa milito no Bloque Nacionalista · Ga.lego, fun
home de -me f~cer poet~ - anceio ocul~o n~ ':'1iñ~ v.ida e es-te fp i o pr?~u
i to; en lembranza daquel grande patriota s1colox1ce que. non ·pol1t1co
-nc:m habia naciónalismo entórí·- que .foi Eduardo Pondal.
/
.
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•
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'_Mi lleiros de escrav:o s su~· le,y;aQ«J.S
afóganse nunha fermos~·- lagoa·:
na apariéncia viven en solitário.
Soedade incurábé'I que forneceu pÚlos .. ·
. pa~a que alguns acadasen e penetr~sen ~·
o fondo, pero aberto, mTstério do país
.dos ii9tas, dispreciados por outros .
·e entre sí; ignc;>rantes, capaces .·
· como sumiso éxército, de defenderen aos señores
que dem.a ndañ auxílio ~ se sustenta.n
na indiferéncia frerite ~o.s servos.cobardes:
E. lílai conciéncia insfuída de escravitilde salvaxe
. Soi;;desta grei de escravos, - .
enfermos, esquizofr.énico.s, epilépticos,
na que cabe todo o inferno,
o sofrimento, a raiba, a codfcia,·
e (amén os an.ceios_ máis libremente soñados. , ,.
· En retirada quero fuxir a algures, .
"
· aos _lugáres que sei de certo ·inalcanzábeis:
.
A.miña pátria é como"' o mundo. máis pechada
dos moito·s que existen estragados. '
.,
Enfrentar as maniotas,
.
· os berridos,'os-siléncios; os em·purróns . ·
entre os ilotas; eu; entre eles,
produto dun país que somella
i'ncurábel polo veri'eno
'
·~
·do escepticismo e a resigna'ción,
.
lnxectados· atrav~.s das veé!S medianeiras,
seC\,Jlares, españolísimas,
que se qu~ren erguer
. en ndme da Realidade ... ,
·Sé;!ídos do veneno,
adubiados na adulación;
·vides do medo,
, n,a sciqos ;)°o corazón do siléntio,
todos os que queremos e sanemos
· que a pátria dos ilotas
· pode deixar de ser Terra de escravos. _. .
aqui estafYJOS sen espanto.
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temas··. da ·.no.s i terra ·

' .

dos do seu tradicional es_p írito de secde do proleta~iadó ·e das clases pop~
ta, e apoiados nunha morttaxe tipicalares, para enfrentarse con éxito·· ás
GA Ll CIA · CEIBE-OLN ·retiróuse
menge nazi, de entrega aos xef~s, im- · forzas d'? capital, _do imperialismo ·e·
·_..;.
·
'cfa Asamblea, Cónstituínte du.nha or- . puxeron o caauco e pouco agraciado da reacción. .
ganización frentista do r:iacionalismo, · nomé de Bloque, ·eliminando, inda
A Comisión Permanente de
que tivo lug;;fr no Frontón de Riázor
por riba, o ca.iifü:afivo de Pop~lar. / ·
.
GALICIA CEIBE-o!r.i
(A Coruña) ·os di'as 25 e 26 de Se- · ·.
. ··
· ·
·_ .
tembró. n:·~ r:_·y -<tq\1 ;~•{ií! d•. :·.w;;:;;; - :T)~.!~ ~ 1 ~1 nda _que · r¡ia ~o,r,9ad¡i_. fi9tenqr.,
1·~ ; { } f l
i
' ).
•: f
~ 1 ~,. i
i .., ~
.
. ·· · .
o Bloque rechazou de plano ·.q ue o
A CERAMICA POPULAR
, Co~scientes ,da ~ecesidade ~bsol\,l·
Freñte s~ d.e finira pola' indepe~déncia
ta ~a _unidad e popular a·n te o colonia~
o socialismo, .outra .enmenda preO concello do Grove ven de conv 0 •
lismo e a opresión, GC-0 LN particisentada · por ·, GC-oln corre u mellar ,
A participación no goberno d~s comunidades humanas que consti'. ·,póu desde .o primeÍro intre · no pr~serte, sendo ·votada favorabelmente .car ,o 11 ·Certame Galego das Artes
tue a esénci~ da política, sempre aparecéu como. relevante e de alta vaceso encetado por varias forza-s _ polí~
por u'n ha' maioria da ·asamblea,· dei- . Plásticas nas modalidades de escultu-·
lia moral. No XIX europeo, cando a burguesiá r~leva á nobreza na di- .
ra, pintura, cerámica e cerámica p~
ti~as para constituir unha org.a nizaxando ·clara a vontade de ruptura derec~ión política, empeza unha literatura de descrédito do quefacer popular, no que poden participar todos
ción ·de c~rácter frentista, capaz de
mocrática no programa político. A
lítico. A política é su.x a, ~i' se, só .Para os especialistas; a xente de ben e ··
os artist~s residentes en Galiza.
· oferecer onha alternativa . unitária - . hora de concr.e:tar esa vont.~rqe, á hora
os dedicados ao ben, compr_e que estean alonxados desa matéria viscoO concello do Grave estabelece
para~ n~cionaiisrno de esquerdas~
de estabelecer unha _política eleitoraJ
sa. lNon 'é isto un truco para apartar dµn deber e dun direito cidadán uns prémios que van desde 150.000 e
conseruente, entrou en contradición
aos qué poden comprometer a exclusividade de mando dos grupos
A prác~i~a desenvolvida _ p'or al: ·.ao decidirse a plena participación nos
1 OQ.000 pta. para as obra~ 'premiadas
oligárquicos?
.,,.. .g unhas · desia.s torzas nq's · ~ltimos
-en escultura até un único prémio de
wocesos . eleitot"ais sen condicionanmeses e n_a própria Asamblea 'de RiaNo. Estado, despois de .40 ano~ de mar,ido único. e ·de par_ticipación
tes de nengun tipo.
25.-000 pta. para a obra que "a xuí. zor, inv.alidan totalmente ese presundixitada, vo.lve a constituirse unha clase polltica que intenta copar o
cio do xurado represente mellar a .
GC-oln oferecera unha opCión into - carácter 'frentista do - ~nte dalí
poder, que utiliza todo 'o aparato franquista herdac;lo para o seu protradición popular da cerámica gale termédia c~nsistente en concorrer
emanado.
. veito exciusivo, e que atranca portas e f ie.s tras para qu~ as clases popuga". A cerámica a secas quedou algo
aos procesos eleitorais coa premisa
lares · vexan imposíbel o acceso á participación política. Os_froitos dese
mellor parada no Certame, e aínda
GC-oln abandono u a, Asamblea na de que os eleito~, de habelos, non piprocetter están aí: .loitas internas de clan, complicidade,s con elemense lle asignaron dous prémios de
sarían o Parlamentiño nen o Parlatá~de do domingo, 26 de setembro,
50.000 e 25.000 pta.
tos sectoriais chamados poderes fácticos, despr~stíxio dos instrumenmento de Estado .
. polas seguintes razóns:
tos de participación políti~a dos p~rtidc:>s.
·
.. · ·
Eu quero preguntarlles aos señores
que rixen o concello do Grove a qué
E hora de rachar os er'lganos que descalifican ·á p91ítlca, ·ª activida- ·
1.-· GC-oln coñsideraba comb
4.- GC-oln desconfiou sempre das
. ven ese desprécio pola cerámica po-·
de máis alta e máts necesária pal'.a que unha comunidade, \liva e ,avance . .
_princípios irrenunciábeís · para contiverdadeirás intencións do Bloque ao
· pular. E quero dicirlles que un alfa Pero a pol-ítica de . que falamos parte duns princípios sólidos: ·ern(>eza
nwir na organizac'[ón -frentista:
presentar, de súpeto, unha faciana de
reiro que sexa capaz de facer un xapor respetar e por promover os direitO·S da persoa é dos povos. Pa.rte
certa racionalidade e de presunto
lleirán de Buño, un cánt:Clro de Ou ·a) 'A ado.p ción ·dun n~me que non
de cimentarse nunha con.vivéncia de aceitación· de principios básicos ·
abandono do seu característico secrense,
etc. tamén será capaz, se a imase identificase con out ros preexisde respetó mútuo, no que se coñece como "unha ética e/vil común"
tarism9, pensando , en salvar o tipo
xinaeión
lle axuda, de facer pezas de
tentes.' lsto, por entender que ·a nova
ética· de solidaridade, corresponsabilidade ~ mútuo aprecio . .
nas confron_tacións eleitorais que se
cerámica m.oi diHceis e bonitas, men organi.
z
ación
ho~
deberia
·asumir
na
· E avanza esa pol/tioa mediante a incitadón non só á participación
presentarªn, procurando ·atraerse altras que o contrário non adoita ocu·sua totalidade a história de cada unha
nas convocatórias ' xerais para postos de gpberno, senón. na criación de
guns grupos nacionalistas e dotarse
rrir. E tamén que entre as formas podas
.
formacións
·participantes
no
proinstáncias comunitárias, na vigori.zación de respostas culturais, no redunha imaxe de unidade e de ampliapulares da cerámica, as q_ue responceso,
senón
supefar
unha
situación
de
ción da oferta.
xeitamento de agresións á natureza, ás per~oas, aos he~dos nacionais,
deron
a unhas necesidades do pavo
división e de sectarismo como á dos
etc.
cunha
estética
aínda non superada e
'
últimos anos. O espfr~to da nova or5.- Anté o acontecido na AsamToda política, se quere merecer un mfriimo de respeito, ten que edia
cerámica·actual,
diferéncias hainas,
. ganización suporia unha alternativa
blea ae-ste fin de semana, dubidamos
fiarse no apoio ás liberdades, e · para iso .c ompre que ·se materialice en
pero non son precisamente de dificulnova, que significara un avance_ poli'- .que este fose o seu v~rdadeiro obxécorganismos nos que a liberd'ade s,exa impulsada, gara.ntida; mais como
dade.
tico para o povo de Galiza. Un nome _ tiito, ao· provocar o divisionismo -no
ninguén é libre :se a sua comunidade carece de lil:>erdade, a loita polítiA min paréceme que- hai ·q.ue ser
de nova criacióh seria fundamental .· curso do proceso xa se descolgara a
ca recaba a liberdade das comunidades; das nacións en concreto, sen a
sérios
á hora de convocar un concur' para .que ninguén ~e sentise manexaANG- e encirrarse en manter un noque toda instáncia de boerno é opresora, toda forma de réxime é Hipóso
como
este. Paréceme que convodo ou absorbido, ao tempo, que ofeme tan desafortunado en matéri.a de
crita e toda chamada ás urnas é pura demjlgoxia.
deste
xeito é seguer alimentando
calo
receria unha imaxe ·qe renovación e
propaganda como o de Bloque.
. O sábado e domingo pasados . celebrouse na C~ruña o acto c<)nstia idea de que a arte é unha causa
de futuro.tuínte do Frente dos Nacionalistas galegos. Un milleiro de persoas _voHaberá que perguntarse se o que
para minorías intelectuais, mentras
. b) ·A adopción,.dunha polítjca ruptaron os princípios de accÍÓFI e algunhas leis organizativas para est~
move aos dirixentes do -Bloque, lo.nxe
que os artistas do povo quédanse en
Bloque Nacionalista. Os firmantes desta ·nov.a-. forza pc;>lftica parécemé
turista co ·sistema, coas suas .· lers e
da defensa dos intereses populares,
"probes artesanos". É parécem~ tac~as su'as ·institucións e, · éonsecuente~ ·.· non será a sua própria subsisténcia mén que isto axuda a que daqui a
que van polo vieiro devandito cara unha nova forma ~e. facer política . .
menté, a posta en práctica dunha liña
E .os qu.e non firmaron estando .presentes, -é os que non e's tiveron precomo ·riequenos popes dunha_congre- pouco non quede quen seipa face r
eleitoral non entreguista e no~· colasentes, pero están atento~ a. e,ste novo feito _esperanzador, tamén pargación, cuxos membros se' caracteriunha cunea e que esas formas que
, boracionista co imperialismo.
ticipan nun intento riecesário pa·ra liberar e.ste pais. Certo que non to- ,
zan polo medo á liberdade.
son parte da nosa cultura haxa que
maron .a saída cos firmantes, pero é logo o camiño, e .poden coHelo ao
as buscas nos museos se é que alguén
· GC-oln seguirá no seu camiño ·cara se preo'cupou de recollelas.
2:- Apes·a r da vontade manifesta
seú tempo. En todo caso, queremos afirmar· a necesidade de organiza~
de partidos, colectivos e independen- · a ind~pendéncia· e o socialismo, procións unitárias para que o povo galego viva en liberdade e faga prÓprio
cu~ando· sempre esa necesária unidates distintos do_ BNPG, estes, animaMANUELCAAMAÑOAÑON
o se.u destino, reéupere sua cabeza,.como alguén d'i xo na clausura.
1.
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o abandono dos tres dÍputa¿Para qué serve o ParlamentoGalego.?: ¿debater cuestión~ pasadas_cÍe tempo, ou eleitoraliSmo?
dos do · Bloque-l>SG da ' sesión
Sen dúbida, a sesión celebrada o 16 e J 7 se poderian resumir con. esaSFdUafl pala'bras.
Parlamentátia na tarde do-. dia
A( estiveron mocións, interpelacións ·e preguntas que xa perderán casé·toda a vixéncia pero-que ·si·
17·, foi a- única nota de interés
serviro~ ·para que os int~rvintes se despacharan a gosto falando para os seus posfbeis eleifores.
da primeira sesión do- novo pePolo demáis, 'demostrou o_ ~erco , que. sófren, tamén nesta institución "deµ10crática" certos
riodo de sesións que para o· par- .
partidos e como cando non chegan _unhas·normas aprobadas con toda a iqten'ción cíe illalos
( pénsese na configuración dos grupos parlamentário.s) están as interpretacións sui géner_is, por non
lamento galego empezou o ·ctia
chamarlle parJidistas, aínda q1!_e o sexan, dun President~. .
16.
Produciuse a saída dos tres
parlamentários
nacionalistas adentro non se poña en cuesdiante da negativa. do Presidep- tión a sua maneiI:a de obrar.
te do Parlamento, António Ro- _· Esta actitud e represiva de
són, - quen aínda qüe qeira Rosón contrasta amplamente
contemporizar e despois fique . coa permisividade co·n outros
visioelmentc nervoso, xa que parlamentários .como se demospode quedar menoscabada a sua tra á h.ora de deixarlle~ rebasar
. nova imaxe en formación, gale- cumpridamen~e o tempo que teguista-libera l- a deixar que ñen para a sµa interv~nción, . asi
Bautista Alvarez lle c01:itestase o Conselleiro de Indústria falou
por alusió ns directas (aínda qu e 34 minutos, de l O regulamennon se pronunciase nengun no- tados, o señor Couce, 9, de -s,
rn e, referiuse unha e 'outra v~z Iglesias Cacicedo 8 de cinco , Ceaos parlame ntários presentes na ferino Díaz 16 de 1O, Otero
manifestación pola Arnnistia do Díaz 26 dos 10 que dispoñia , .·
21 de febreiro) que repetida- Ceferino 15 de 5 que era o estimente tomaron o carácter do pulado.:-. todo isto despois do
menosprécio e até do insulto, abandorto dos nacionalistas;
na boca do señor Quiroga que non digamos· xa antes.
se despachoµ agosto no seu ata. que ao nacionalismo e d efensa
MAIS ATRANCOS
do Gobernador Aguerre e da acPero por se isto fose p·ouco,
tuación das Forzas do Orde o
dia citado . Actuación recrimina- hai outras· notas que poden
da ' por unha ampla maioria da mostrar c1aramente .G que . está
sodedade galega, no seu mo- a ocorrir no -Paflamento Galego.
.
mento.
Cun novo período de sesións todas aquelas interpelaUNHA OFENSA AO
cións e preguntas, presentadas
PROPR IO PARLAMENTO
deben ser ratificad-as para que
Instántes despois do abando- entren nas sesións que ·dan co- .
no dos seus escaños os parla- mezo , senón contestaranse por
mentários nacionalistas manifes- escrito por parte da Xunta.
tarían que o que ali acababa de
O que non está regulamentapasar "non era só unha ofensa · do é canto tempo teñen para
0
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· Virian_ despois as interpeÍa- _
ciÓns, senda a primeira a xa· citada da actuaciá"n das FOP·e do
Gobernador · Civil, presentada '
por" Camilo NogUeira, que ca~e
non j ncidiu- neste tema, s.e nón
que fixo , ruáis referén<;ia á criación da policia autónoma. Seguidamente engraria a debate outra- interpelación do ·mesmo
diputgdo sobre a· reconversión
'd o ·sector ·naval.
·
,l

•

•

.

-

A .. úl.tima. ·interpelación foi _
presentada. polo PSOE respeito
·á criación · dun sector _·públr'co
galego, unha espécie de INI (G),
que valeu para que Otero Díaz,
· Conselleiro de Economia, ños .
dera unlia lección- desta ciéncia
e puxera ·de manifesto que o
atraso . e.c onómico de Gali~a se
debe· a Íé\.Ctores exterños, como
. son a non capacidade. de decisión que . ten o ri,o so. pnvo no
eido .económico (o que non di.' xo,__seria moito, xa q-µ.e os dipuRosóii aprendéndose a lección.
' . Foto Arquivo
.tádos de AP nome:aban, era que
ás suas persoas, nen tampouco á esta ratificación. Asi, cando os
isto -. ·viña· a ser consecuencia de
sua dignidiade como parlamen- diputados do Bloque-PSG foron
tr~ dos aliancistis frente :aos do tarhpouco pod-er deciclet por
tários, senón ao próprio Parla- facer esta ratificación encon- O PLENO DE CAMILO
Bloque-PSG; EG, e PSOE, e a nó~ no eido político). ·
mento Galega, co que queda tráronse con que xa; segundo a
Quen si parecia q~e estaba áo ·abstertciófrdos centristas:
Como último ponto · estaba
unha vez máis demostradQ que mesa non podian· facelo. Dentro
A segunda moción tamén do unha pr~gunta sobre arco.ntami- ·
para o único que queren a auto- destas mocións estaba a refereri- tanto da cuestión era ·Camilo
Nogueira que acaparou a mei- señor..No.g ueira, ·que unha e ou- ' i:-iación no rio Miñó ·_presentada
nomia é para servirse dela".
. te a manifestación pola Amnis- rande parte do tempo, aínda . tra .vez dicia que era presentada
_ polo PSOE, para que finalmenReferíronse asimesmo a que
tía e a actu~ción do Gobernador que como He veu dicer, máis ou · por EG, e lle "contestaban _que
. te ·o señor Quirog~,' _que -se sen~
o Parlamento tiña .información Civil e FOP.
.
m·e nos, Xosé Luis B.arreiro, pou- _· "polo Grupo Mixto:' referíase á. · tia ena¡decido no seu espírito
sobre os feítos ocurridos na ma_ Asi quedan relegadas temas co importa o nome · das le"is,
radio e á TV en Galiza na que·se español, despois da algarada que
nifestación. Información que
como
os
do
ensino,
língua
e
ouou
quen
as
p'resente,
total
van
pedía o incremento do horário -Hes monto~ aos pá;klmentários
"naturalmente, tivo . que vir datros
escabrosos.
.
sair
como
queiramos
nós,
asi
·
de
R.TVE de programas en gale- do Bloque-PSG, pedira que queda pala policia, xa que a nós
.Idéntica sorte que as presen- que, non se moleste tanto, que 'go e da negociación dun réxime - ría , xurar a Constitución. Ten
· nunc se nos escoitou", polo que
acusaron ao Parlamento de con- tadas polo Bloque-PSG correron non vale . para nada, só para sait ~ transitório de program.a ción es- que esperar para a sesión seguinpecífica emitida polo segundo te. ~
comitáncias coa policía, xa que aqu_elas das que era autQr o di- na prensa.
'putado comunfsta Anxel Gtie- A primeir(! moción · r~ferÍase
canal. Tamén se pedia que· se
- Alguns rosmaban que "ese
só recollen a sua información.
á política de conservación e de- ' exercese . o direito á concesión home empéfi{¡,se en facelo todo
Outros . parlamen'tái;ios mos- · rreiro.
·traron tamén a ~rcpulsa pola a-c-- - O me~mo dia 17 os diputados · senvolvimenfo dos recursgs fo-·":. de emisoras de FM pala comu- mal; agora '<que estaba esquecida
tuación · do señor Rosón, afir- do Bloqu'e-PSG prese.ntarian ún restais e a as4ncióp .da:s eompe- -, nidade autónoma, asi . como da . a negativa dos nacionalistas, ven
mando que "isto non pode con- escrito ratificándose nestas in- téncías pola Xunta. ·A moción;-- · posta en marcha dun canal espe- resucitar o terna e darlle pro ta-_ · ·
gonismo". .
tinuar · asi", aínda que portas. .terpelacións e preguntas.
foi rech_azada cos vo.tos en c.on~ cífico de TY.para Galiia.
•. ~

Je

Despois .de negociadóns pre~
sentouse ·uriha enmenda transa#~ Giofiál na que quedaba suptÍmi- :
· do . o ponto segundo, sen do
· aprobada por unaniniidade._· ·
Logo viria unha proposición
· non de lei. d~ PSOE en torno a
regulación das Caixas de Aforros de Galiza, oütra sobre '() ·
Traballo Lexislativo do Parlamento · presentada por CamiloNogueira, ~ outra sobre a s;riaCión dun fondo pala Xurita p_ara
Ó fomento . do emprego presentado po,o PSOE, que ·non se
volveron qutra cousa que florituras ~leitorais. ,
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Nas primeirfs datas deste mes
setemoro f;~;or.on Pff1~entaq_ os .
moitos mill.ei_r s de firmas_hun .
escrito ao se~or _ Ministro de>"
Traballo; refu ando a firma do
Convénio 82 para os ·emp.regados ."de farmácia. Dito pacto foi · ·
firmado pola 1 U.G.T.,· .a USO,
CC.00 .. e pola FEFE (Federac1on Empresa(ial Farmacéuti'cos
Españoles). 1 ·
Con fecha do 6-7-82, a Confederación de Auxiliares de Farmácia de España,· illada .desta
firma, impugnou o devandito
convénio por , considera lo u~ha ·
gran _ perd~ de mellaras pará os
traballadores . .Como asociación ·
non unida a hengun grupo poi ítico refugou enerxic'amente este
J.
•
novo pacto, xa.
que e' regresivo
e
pequerrecho en <;:anto -ao eco- .
nÓmko (o novo soldo dos auxíliares pasas ia · a ser de 36.000
pesetas brutas sobre as 32 .967
pta. 'do ano pasadoL e aínda fqi
máis forza esta asociación en .
·cantp se refire á perda dos d,lreitos que se teñen adquiridos desXan Carballa
de hai xa,algu'ns anos.
Este novo cpnvénio firmado,
e non aprobado polo de agora,
ten un ha duración de dous gardas en festivos, domingos, . saron ao non adniiti lo na mesa :
anos, cómo se as causas non su- ' nóites et~. etc. ¿Non seria un ha de negociacións. Este ano, os
bisen en todo . ese ·tempo~ con boa cousa o que o~ empregádos, ' mesmos boticários, non dubidarev isións e demais cantos. Os e xefes, das farmácias poideran ron nada en que firmaxen con
atrasos, segundo el, poderanos es 'p,arcir~e un pouco máis que eles ·oasentime rÍt.o "do convénio, .
· fraccionar os boticários, iloxica- astía agora'? As gardas, ·entre aínda tendo en contra á Confe.mente, posto que foron retic;fos duas ou tres farmác ias, durante deración {cuns quince milleiros
por eles debido á tardanza da o mes l'é que no n éhegan ?. Te- de sócios) e .a favor aos indiéafirma, e, mentras, poideron tra- rian - que g~o bar os directivos tos (p.e rto de dez milleiros, enballar con ises cartos.
·
dos qo léx ios e moito~ boticários· tre todos) . Desde logo é ~ moi
raro que un ano non sexan ad/
O Sábado Santo, a Ñ~ite_ para tere experié11cia.. .
Boa, e a Noite Vella pérdense; e
Agora ·que estamo:s a 111éo0Her mitidos e ao~ ano seguinte sexan
, tamé n se pérden '. os catro dias as competénc·ias ~sa.11 it.á1r,i ,as · na os. primeiros aos ., que · se achedos que se podia dispoñer, _co- Xunta, f'.lOn .estariia ma l fose.nlo- gu~n. os boticários. Cousas raras
mo compensación . por non ter · mando boa nota pairn unha 11eor- ·veranse ... o ano pa5ado non va· ·
as vacacións no verán. Á riova- - ganización sa nitária. Tamén., e Han e e~te. ano si...
A Confedéra·ción vai levar a
xornada laboral pasa a ser de 42 agora que· estamos á~ portas·
horas (?). E isto..si que ven ser o dunhas · eleicións ¿non haber.á termo unha série de actos nas
máis fitício po_is mentras non algun partido que V•e·)<~ neste- distintas províncias, que come,zan. con ·xµntanzas, asambleas; .
estea regulado o horário e calen- camp·o :ónde tr9Qaf'lair?"
peches, ·coricenfracións e astra
dario laboral e imposíbel o faceEn cantó {subida sa la ~ial,
unha
posíbel folga.
lo . Hoxe en día, e é unha gran volvendo ao convénio, compénOuixéra.nios
noll chegar á iso,
realidade, estar:ise a facer a índa sase coa disminució-n. nó cobro
pero
para
que
non
suceda teñen
as cuarenta e catro . horas e mé- de horas qué astra agora eran
pasa·r
alguns
cámbios.
Deles
que
dia· semanais en . todas as boti- extras e agora pasan a ser norca~.
. m2is:· lsto non vai á par da boa os !'fláis importantes son: nónRosman os xefes, e 0,s seus_ situación económica das b0ti~ pub'licación ·do convenio no.
Coléxios, cque non se poden de_- cas. Este último · ~rÍo, a .elas,· BOE; nova negociación do consatender os servícios sanitários.· ·concedéronselle unhas mellaras . vénid partieipando ~ ConfederaE a iso · chamámoslle paparru- eco.nómicas im·portantes (e.rgue.: ción, _ter;-ido en q)nta tódas as
chadas, pósto que hai vi las con mento da: marxe comercial, 'im- . · perdas e pontos que traerá de
·
várias f~rmácias, na província, plantación de novas etiquetas · menos.
De
non
ser
as'i;
a
nosa
profionde os sábados somente ten para o cobro á' S.$·., etc.) ~ e
cer:ücenta
da
san
idade,
cosión,
servícjo a .que. entra de ga.'r.da xa apesar destes .melloramentos
f\na
se
fose
a
cheirenta
da
fam
ídesde pola mañá ou o •venres . a~adados ~ba axuda da disculp~
lta
saoitária;
illáda
polos
·
estaao serán~ Alguns n'omes de lu- de querer medrar os· soldas dos .
gares din que sori: Boiro, Sta. .axudantes e auxiliares,. a verda- mentos oficia is, a índa -chegará
Marta de Ortigueira e asi out~os de é que non chegaron e non "' máis ab~·ixo na sua degradación,
máis.
chegan a amañar nen un chis- grácias aos sindiéatos, apesar de
Os C_o léxios fan a vista gorda quiñ-o o .problema, ·pasto que cumpllr -cunha laboura sanitaria1
moi .necesária, pero · moi ma 1
para unhas · co.usas e para outfas - deica agora non o fixeron realicompensada, que só ·á unidacle
todas son· esixéricias. Poucas dadé.
.de todos os empregados· de far~ .
profesións traballan os sábados,
As centrais UGT, USO e
mácia, sindicados ou confedera.e as que non o fan aíhda, andan CCOO, o último ano, non .tiñan · do'S pod~ mellorarnos.
· _sospirando polo descanso; e ~so representatividade no sector· seque non saben como . nós das gundo os boticários, como amoXAN BOTICA_.
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Est6u agora vendo chover sobre a ría, dende a f iestra da miña ·casiña
de Espiñeiro-Teis. O temp9 é quente e aló, ao fondo, eñtre os panos grises da borraxeira perfilase a Ponte de Rancie, a Ponte do -Capitán Nema .
Non sei se sabede~ que hai ~bus anos, o Colexio de Licenciados e Doutores de Pontevedra pediu públicam~nte que a ponte que os constructo. res .da Autopista da Vergoña proxectaban construir no Estreito de Rande
. ao fondo da ria .de Vigo, levara o n'ome do -Capitán Nemo. Pro, natural: 1
mente, niríguén lle prestou atención.
O caso é que~ mediádÓs do século pasado, atopáronse 'en Paris duas rexas persoalidades filias do esprito revolucionario dos anos corenta. Un ,
era o editor Hetzel; o outro, un abogado de Nantes chamado Jules Verne.
Ambos signaron un c0ntrato no que o segundo comprometíase a p~odu
cir pra o primeiro obras de ,entretenimento q1,.1e serviran pra educación e
formación da mocedade. E velaí como tivo lugar un dos grandes milagres
do mundo (como di ria aquel esprito fin'Ísimo que fora Luis Pimentelj : 0
un·iverso al1i1cinante e lúcido, racionalista e lírico, revolucionario e conmovedoramerJte burgués que a novelística de Xulio Verne é.
Confeso que a miña primera leición de ética revolucionaria procede da
novela "Vinte mil legoas báixo o mar". Antes de "O Contrato Social" de
Rousseau, antes de "O Estado e a Revolución" de Lenin, está chantado
na miña biografía, coa forza dun de aqueles menires do Carnac non lonxano de Nante.s, ."Vinte mil legoas baixo o mar".
A co11fianza ria técnica e no progreso científico, o amor á natureza, a
_solidaridade. cós P?bos asob~llados (cor:io o· noso) qu~ lo ita~ p_ola sua indenpendenc1a nacional, a pa1xon pola l~bertade, o odio a todo o que signifique asoballamento e opresión, aí o·s están na novela de Xulio Verne.
. Aí_a está ,9 grande leición moral á xuventude, combinada 1coa fantasía, a
vixe, a intriga, o manxo xe;iial do diálogo estilo Dumas e as descripcións .
q~e []On de.smere_ce de Victor Hugo.
·
Nun dos seus capítulos, "Vinte mil leg_o as baixo o mar" cántanos
·. coi:iio o submariño "_Naútilus" chega á ria de Vigo, ou, como Verne es- _
cribe, ár "baía de Vigo". Ende.xamáis esquecerei o calafrío de emoción
que percorreu a m'iña res -cando lin. por primeir.a vez,· hai 50 anos, na biblioteca provinéiai de Pontevedra, este texto increíbel. Porque o caso é
que os homes do Capitán Nema viñan a Vigo co obxecto de extraguer
ouro dos galegóns afundidos en Rande e subvencionar con el os movimentos de liberación nacional. Noutro capítulo, asistimos conmocionados á entrega de fondos que o misterioso navegante fai aos patriotas combatentes de Chipre, rnen por Nemo!
.
Por esa razón, ·a meu xoven amigo Leónides de Carlos, Decano do Colexio Oficial devandito, estaba hai tempo moi empeñado, moi empeñado
en que a ponte que se dibuxa con certa ousadía ao fondo do mar de Vigo
levase o neme de Capitán Nema, sabio e rebelde-campeón das libertades
do homé e das libertades dos pobos.
Hoxe, máis que nunca, a no.sa cultura nacional require novas ru~os,
·novas camiño~. Abafados pola pol(tic9 inmediata, moitas veces esquencemos que a cultura é un arma de liberación rigurosamente insustituíbel.
Se habemos de pular a obra de reconstrucción da nasa entidade 'de pobo,
pénso que poucos eidos poden reportarmos froitos tan seguros· como o
cultural. Se habemos de incorporar masivamente as nasas xeracións á
obra· colectiva da nasa independencia, faise necesario a produción, en g·alego, dunha li~eratura infantil e xúvénil, precisamente educativa e liberadora, como quixo Hetzel e·executou Xulio Veme.·
·. E mentres os nasos .escritores non se atreven a seren.Tolkien, a ser Ende, a ser Salgari, a ser Jack London, fanse imprescind íbeis as traducións
·d estes; e de o.utros :mestres 'do ·relafo infantil e xuveniL Pro, como os nosos nenos e os nosos mozos viven esmagados pala cµltura española oficia·1
e pala presión incalculaoel do idioma español, tamén se fai imprescindíl;>el que as traducións sexan feitas nun galega de calidade, eh versión di·
· recta (case non er_a preciso o decilo) da obra orixinal: .
'
, Todo o dita venme a canto porqué me chegaron noticias de que .xa
está moi avaniada unha tradución de~"Vinte mil le@OqS baix·o o mar" ao
noso idioma. Edición'~ Xerais, na sua proxectada biblioteca xuvei:iil, vaino
· publicar. Gosto eu agora-de imaxinar como soarán en galega as convers!)·
cións entre o rrofeso~ ~nnorax e o Capi_tán Nema: ~·s ringl.eiras intermi~
nábeis de mencións· de especies anima is evexetais as reverencias e g,orte. 'sias decimonónicas que un a · outro se dirixen. E, penso sobre todo no
emqcionante que será o. poder ler n.o no·so idioma a entrada do -prodixio~
so "Nautilus'.' .pola porta das lilas Cies a~é Rande.
Ocúrreseme que ao mell_d r o _emprendedor e galeguista axu.ritafnento de ,·
Redondela,- ao \qúe tantas iniciativas cü.lturáis' lfe .debem~cis ·t~dos, toma o
acordo, de bautizar a ponte de que tantq s~ fala nesté artigo co nome ~e
aquel soñador apaixonado e entrañábel que, nacerfdo n~ India oprimida
polo 1nglés, f ixo da liberdade o seu único deus héroe romántico onde os
'. ·
·
·
'
'
·
.h oubera.
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:Eleicións

Apertura de veda de marisco
. o

O:prim~iro . pucheirazo.
· Como o · pr~meiro pucheirazo '
· das eleicións califiéou alguns .
·empresários de indústrias gráficai.J.ta província da Coruña o
?núnCfo_ aparecido n'o · diario
"La ··v 1pz de Galicia" : nq que o
Gobertj9_ Civil sacaba a concurso para a provisión de papeletas
e.Ieitorais para . os comí dos ·. do
28 de octubro. Este. anú11cio só · aparece na
séptima édición do citado di~
rio, polo que as indústrias gráficas de Ferrol, Pontedcume, Santiago etc., ou outras de fóra da ~
provincia, non se puideron en-

sua · liña habitual, por mais
·que os problemas~ xurxid<:>s
este ano coa privatización éla
praia, pot~ncfada polo Patrón. :
- Maior, , home de Calviño na
- Cofradia, poidan influ.ir. ·
Qs precios ainda so'n , unha .
incógnita, pero quizais est.eán
na. ~tónica do pasado ano~ nos
vmte pesos por quilo de ber:.
bereito como máximo e · iso .
- segundo de ,qué zonas s'e xa "o
croque. Se aos -mariscadores
non lles cobre o que lles van
_ pagar~ pode haber lios, doufravolta· esté ano.
· Naturalmente, en . matéria
· 'de : précios · tampoU-co ten
competéncias a Conséllaria
de Pesca. E yan ... : ·_

Cos. primeiros de ·ines 'ábréqúeira, que están dentro das
se a veda do marisco en todo ·
seis prirneiras a nivel naéionaJ
o ·p aís galego, circunstá~cia ' ' en· produción total ao cabo ·
esta que ,yaj_ . provocar non . . do a-no,- so(riron este ano unpoucos conflitos.
· . · ' ha · continua _ vixiáncia por
Xa de ·entrada, naJgunhas . parte dós coleitivos. de mariszonas da ' ria de Arousa, en ···: . cadores e teñen · ba.s tantes
Cambados en concreto, o ma- · croques na area. Froito, en
risco . é. mais ben escaso· e non
fin, do trabatfo coti;i.
precisamente de non moi boa
Por ·c ontra, na· ria de Arou--,·
calidacle. No .testo .das praias~
sa, os · graves problemas d"e
hai de todo.'
coptain.inaci.ón que sofren os
. Nas d~ .rai de Vigo, o'nde os _ ríos Ull<J. e . Umia, non danm~riscadores est_án máis orga- ·
moito pµlo, aínda, aos pronizados -na base, pesia- alguns
duto_s madñeiros. Asemade ·
elementos que tentan contranon se · pens& nunha~:gran can~ :
lalos e que están metidos nas
tid-ade de colleita, palas morredes do,s. inte·r mediários, hai
,tandades sofridas ulfimamú1bastante colleita prévis1b'el. ' te:
· As praias de Meira e 'A Xqn- ·
· Noia deberiá man terse- na

terar de tal concurso e non puideron presentar as suas pliGas.
Hai quen afirni.a que xa" ésta-.
ba amañado ·todo e ..ql.le, se se
fixo asi, foi para que '~La Voz
de Galjcia" · sexa a imprenta que
faga estcs trab.allos.
Daí viria que só salise nesa ·
ediéión. ¿Contubénio co Gober·no G,ivil? Aínda non podemos
d icilo, pero se non é asi qúé o
desminta, aínda que ben mirado
P.Uido ap·m::ecer ao dia seguinte
noutras edici6ns ·¿ non?. O erro
era facilmente sub.sanábel.
¿Ou non houbo erro?.
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Campaña a to~a máq1.,1ina

'

.

Seguimos camiñando

.
. A campaña de apoio a este semanário teu, aínda non deu remate. ·Están, polo . Merque a verdadelrá
aquel_das vacacions, po~ celebrar xuntas no Salnés; Corcubión .e A~Mariña lugues~ . .história de Galiza. AdeAgar_damos pronto inform~rvos do resultado positivo destes contactos que mante- . qui.rá A NOSA · TERAA
~Ínos cos nosos colaboradores, lectores, amigos.;. ' .
.
e n e u ad e r n ad
os
A vosa disposicion está todo o_materia1 informativo que ·necesitedes"para axudar tomós ún e dous están
na campaña, que este semanario amigo ben merece un esforzo por parte de todos, . es:gotado_s.. Merque o
vós e nós.
·
tres e o catro polo pr~
cio de tres. mil- pesetas
·cada ún. Só por uns
m~ses ~ Están tamén a
esgotarse. Pi.daos ao·(986) 222405.
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Envio o imp.orte (ch~que . _q, -~ xiro _postal
PréciOs da subscrición:

Q -transf•éncia DJ

_.

· Antial·: 2.5QO pesetas..Semestral: 1.250 I ~uropa: 3.500 / A~xenti- ·

Povoaci~n ....~ ............. ~ ... ;......... ~······-~~··· ... ~ ......................-.. ~..
na:-. 3.700 / USA~. Canad~: 4.000 / Latinoamérica e A frica: 4.500·
, . ' . ,. . .
.
.
. ..
. : . ..~ pesetas anuais. '
.
.
.
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Desexo subscreberme ao periódico galego serilanal
A NOSA TERRÁ,

•

Ja.
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Reoortar ou cop~r este _boletín e envi~lo a Doutor Cadavar, 21, ·
2°, oficina 11 de Vigo.
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A. PRIETO .

emular ao a'ntigo nome''1 qo barro.c a
ho_x'e Mariñán~ resaltava lucidamente
AÍguén ten <lito .que non sabe cál
·naque! inferhiño de lizas con aspecto
.' será o fin do mar. Po'de ver o sel,J in·de búnquer frotador, povoado de sus'terrQgante satisfeito' de · pregunta·r .a
táncias · 'con . u~iforrne. · Substituido
calquera dos que ,compúñamos a exdespO'is polo igual de agre·siv.b, pero 'o
pedición do . Arousa Prtmeiro Fo.sa
duplo de antiestético Remolcador,
Atlántica, a , ini.c iativa do Concello
dei~ou nalgun d.e
á imaxe do te~
· · da Coruña, e co respal.d o das forzas
t:.ror e o estrumé rr;iariño ao que nos·
políticas P.SOE, Pcp, E~, _UCD,
· conducira o fundionamento inexisPAD, PSG, e BNPG; os. smd1catos
tE'.nte dos Ípotores -dci noso modesto
CCOO, UGT, CSG, INTG e ·SLMM;
. conxelaaor . .
e interiores '
certÓs concellos• costeiros
A¿ ordes ' era'n, disque, · taxañtes. _
1
de toda a hación; e colectivos ecolo. Havia qu~ chegar a porto de_spois das
xistas (Nat ureza e ADEGA),
doce da noite. Vós-interpretade. Non
Entre mascada~ e stand by -;-que g
sei · quén ' comentava .sobre superiori;..EDUARDO GUTIERRE Z
sonaria en galego algo así ,corno "fi- ~
dade e .oü i~fe~ioridades do poñer .
co a espera"-, transcorreron os días S2
· (ou poter, . 01..t poder, non sei ben)
que a embaix·a da político-informati- ~
"civil" sobi-e alg1,.1n outro. Porén, co "'
vo-síndico-ecolox ista estivem'os en ii
' anceio cego dé ve.r-noJ na casiña, to- .
alta .mar, aínda q~e a algu'n dos menmarcharian enter'a dos .da · presén- · dos calamos, e aír::ida' habendo al·g uén
tados queda~lle grande o c¡:ilificativo
Mcm resignado ·a· perder o recehimén- As vezes um sente a sua extremada torpe:za na arte do desenho ·com
cia dalgun ec~loxista galego· no Arouéorrespondente, 01;..1 ,fóra de Jugar e o
to con misa ·e banda de música, pl'oocasióm sobretodo de, se nom analizar, ao menos d~s~rever aspect~rs da .
. sa, ou dalgun s·indicato. ~ O certo foi
considere un piropo de bon ·agrado,
puxo pedir ún remolcador ao porto
fasquia do País, ou melhor dito da fauna política do· país, pois que é a
que non nos foron presentados ·os
Podería-mos falar asi de informadocaricatúra, quizais, o meio mais axeitado pa_ra apreixar alguns exemplainvitados nen as duas _a grupacións - da Coruña, que non fose precisamenriños: politicastros, desinforrnadóres,
res, labor tám necesário como xeralmente süpérfluos som os obxectos
ecalox istas . nen ·:a dous · -pb lo . m~- . te · d,e cor gris: .. E,ero todo.s os arguaprendices de senador, paseantes,
desta ·espécie de atopeia artelhada em poucas linhas e subsidiária da ideal
' nos- dos c~tro sindicatos presentes . . mentos apontavan a ser por un motransmisores de nomedades ... , coma
mento Curros E nr íquez e probar
representacióm gráfica que antes me refería.
.
Non qurxera ca ir en s~spicácias, · pois
se dun. desfile de vedettes se tratase,
segurar:nente o inciso remataría ·. néll- desde o mar iso de entrar -na Coruña
·E mais que óbvio que a actividade política aqui e fóra de aqui, se enno· máis luxoso. m\Jsic-han do Par is .
de noit¡p o·u· no 6'eo de dia. O paradiso
gun esqueciment6 ~en · importáncia
direita
construcióm dumha idealidade sociaf concorde co proxecto qLie
noitébi:.ego; cos seus prémios dé con·- .
ia-se · abri'ndo ao divisar a simétrica
surxido no trabal lo duns profisionais
os seus .
se profesa ·e polo que se tr.abalha. Percura-s~ co activismo umha normalisolo, as suas "mises",
sérpe
de
Orzán,
¡:¡
-silueta
da·
T.<?rre
de
.da "Po litika".
"pubs": Paradox ica~ente, do que ·
zacióm, o que supóm -xa que logo- a critica do hoxe, do agora mesmo,
Hércules e o· reflexo. das .galarias, -e,
No "~riunvirato", ·equipo de rñancomo
nom normal, como contraditório coa realidade social que se aspimenos se falou, foi de nucleari;zacio- · do formado por PSOE, PCG e. EG, · aínda que todo presidido pola astjüeEm
Galiza tal situacióm coloca na sua primei(a e.:_mais elemental carac- '
ra.
rosa ,paisaxe -con arume inclufda:'._ .nfsm,os, de c9ntaminacioni~mos, de
no.n se pode -:-nen se depe- observar
teriz_a cióm o feito incuestionável do asobalhamento nacional. Logo viria
imperialismos su.icidas,, de capitalis- ·nada raro. Sempre tan .comunícatidas duplicadas · _c himeneas de , Bens '
umha riola imerisa de. atraso, ignoráncia e, um pouco na base de todo, os
mos demoledores, de conservacioni,s- vos, tan sinceiros, tan p'egados 'a tele- _(.símf::>olo t~mén de tnoitas causas que
"cqarenta anos". O franquismo foi terr ível. Asomar-se fóra do muro; do.
re·sultarian de longo relait ar, pero que
mos ... .Enfin, de Ecoloxismós.- fonia, _:por se cair .puidera alg'unha
_verdadeiro "telóm de aceiro" da ditadura através dum livro, dumha viaxe
Nos intres -poucos- "con.versa- enfrevísta-, tan b'r ancos dos obxectocarían a certa actuación municipa·1
cionistas", a matéria prima,.aportavaou dum filme, l~vou a u_mha idealizacióm das democrácias que rodeabam
rnoi ''ecoloxista" e.la), ñon derxou de
tivos, e tan pomposos nos · seus prea "unidad de destino. en lo- universal" e a um desexo, tam inxel _como
-a o Sirius e as su~s aventuras; 0 por- tendidos diséursos, nunca definitivos.
ser para nós unha maravilla máxica a ._
compreosível, de instalar aqui as areladas institucións de fóra, pensando
to de Vigo e o seu alcalde-en-xefe; a . Oqizá ,algunha p.i nta d~ d. iscotequ~iro, luada noite ~oru~esé!· inspiradora do
nelas as-vezes como remédio ou atenuante das mauras c0ndicións do inrestrición · do leite, que· era
espiña despistado, e a'lgun plante de poético
Pa i Curros. Todos esco llim9s e,ntrar
ter ~or.
de Ru.mbo; ó cociñeiro; 0 capitá~ · lobo de mar, dapan-che a entendei:
na Coruña de r:ioi_te a entr.a r no Ceo
Gil, Óutra e$piña, 'esta vez para·OS pe- que ' o qºue al.i se 'cócia era toda unha
de dia, mais, co , ár dbcificádo - cos
Mais a. paseata . destes cinco anos po.los usos da democrácia ·f~rmal,
riodistas e os ' políticos; a pastilla do: _montaxe publicitária.de c~r~tos' conceso ns ·do · himno nacional e os berros
murchou
esperanzas,. merou partidos, crebou proxectos, enfermou narmareo .. ., masa toda · p~ra que· tamén
llais, diputados, e outras ruindades · antínuclea res.
1 .
frustro
u carreiras sen·atoria is e aumento u o consumo de compensacisos,
os periodistas~ .ávidos, puidesen coris- que abondan .pola res-pu~lic'a de terra
Atrás quedavan nove di.a s de corivitruir a sua urbanización noticiável
dores
de
todo
tipo: etílicos, gastronómicos, etc.
"'.éncia
con
persoas,
con
pantasmas;
-firme, nunca mello.r dito, ben firme.
·
que moi logo .venderían en pr,imeir~,
con
cámaras
fotográficas;
con
ágúa
·
segunda ou novena páxina -ou onda,
Boa parte da "masa amorfa de pisMas, vela( o in~ólito, o verdadeiramente milagreiro, hai umha espécie
cursos e manif~stacións d.i.tadas a bor- de -mar_, de depósito e de botella; con
que o resiste todo, que bebe,nas fontes de Xob e vive na arcádia galega; a
ou imaxe- segundo o grau de actuaratas, tamén de diferentes clases (de
do eran as P.rodu~jdas polos auténtidemocrácia é oca, pero a falta de contido existe ~continente e com isto
lidade ciu sensaGionalismo que tiver · cós 'c ompetidores das· mellares com- al:c a!ltarilla e · de -laboratórió), etc.
o meio para b cal "tra.va.lla~e:' cadaabonda: som "Qs profisio.nais".
· quén'. ..
'
>
. pañias, . polos ioita.d ores a prol dos . Desgraciadamente, - · hún- inquérifo
pastos ·.d os teatreir:os mellar pagados: . realizado abordo · por un non perro: Durante estes anos asistimos em canto proxecto ou iniciativa se de'u ao
·Servidor, .apesar de se utilizar ·o es· '
dista { i Falt'ava · ~áis!) cand~ a avenírho d.a organización que repr.esen- ao realizaren a sua mostra de oratória
setJ concurso,..ora invocado ora· oferecido. Ta is eramos valedores da APG,
P
. aqui e 6 s;u aceno de multiforme tura xa .t9cava fin, non racho u coa
os chama mente iros: e logq um dos esteos, de 'UG e, porfim, os membros
tava · para apostillar a acción, (c·ando · comparsa alá. ·
inxénua opinión do firmante !3º
ae
cert_p partido político que muda periodicamente de nome como .a lguns
por aí se-falava desta singladura, sem·
comprovar que~ os d~vanditos panO corazón femínico sensível dalmariscos de caparazóm. A mesma denominacióm, "profisionais", chegou
pre se lle c_h amava "expedición eco.,__
-tasmas· non apearon a sUa pala~reria
lox"ista"), . foi requerido eri duas .úni- gun mariñeiro da'tripulación, puña:se
x~ a adquirir umha substantividade neolóxica além.da inerente orixinariaes_
t éril · -ho~e en matéria medioa,mcas ocasio.' ns para dar resposta · e.a- de manifesto no dese,rifadado 'relatq
.mente ªº próprio termo, e xa ninguém se retire com el a um labreg_o,. pobi·ental-, a mesma que están empedas suas teor-ias sobre o trato das manhamo.s por caso.
.
.
.
dansua entrevista, composta da frio - térias carnosas que por disfroite lles
zando; u~r de · e~bauque car·a o. dta
le ira -dunha pregunta por "cuestio- dan en cada pºe frán. Env~lvé"r-lle-íos
28, ·como xa...... .o fixeran noutras oca'
,,_ Somente a distorsióm óptica de certa xente e a cativeza qÚ'e no campo
nário". A ' pririíeira foi: ºPara qué
siónsdesde1977.
· ·
sesos en sexos e outras veleidades
po-!Ítico ensum~tamém ao noso país, pode fazer aparecer como alterl')atives aquí?'~ -en terra, antes deDéveo~ eran · as_expresas grácias a
para asi non se pensar en si o arma- ·.
va ao nacional.Ísm'o a umlÍa masa etérea, a·~m parquét multicor compre-zarpar-mos-, e a segunda, a comparben se sabe · qué representación por
dor vive- á .su-a conta, :se os remos da
tensic?r::is de homolo!!Ja<;:ióm. naciona'lis.~a. E somente a ,cobiza eleitaral, o
tir co compañeiro do C.E. Natureza
inclut'ren ao' mov_irnento ecoloxista
ºCómo enfocastes o problema sociallancha ~~salvavidas" están p_odres,, se
degoro de ·rel~váncia, social n'umha nacióm desartélhada, _privada _:por
nos · seu~ postulados e acciqn·s 'cona cociña réúne as mínimas condioutra parte- dos usos e 'f ormalidades dos pas.ilhos parlamentários, dos
mente fakmdo?", en alta' mar, graba- . ' ción~ de hixiene, ou en qué significa - cretas, e. por non .medir se~ qu~ os
nientideiros · polí-ticos, c;l·~s e~~·ames de fotógrafos de i_m prensa, dos: "sanosós. termómetros fosen consulta-da, con,,_ trinta segundos de t~mpo
a bandeira que ondea no alto do rrías, ráo.s ", das poltronas e dos despachos da "villa y corte'~, pode movér ª·
dos. O resto .cobrarán ·~merescidn o ' ·
para a resposta e for~ando parte dutro ... lan-lle desde árabes até califortam heteroxérÍero grupo de técnicos' de "cuello quro". para se constituir ·
nha ronda de pr_egüntas a.o s rep_rese_nt'en-en'- . o p rezo
'
d a 1n
. d'f
nianas do ~ sul, sempre que lle deran
1 erenza, como
em partido baixo a, mirada compracente e cómplice de certos meios de. .
t'antes ali presentes. Como se ve,· todo
'
·
d
A
·
·
como mínimo cinco horas de tecido
as maquinas o rousa ·pr1me1ro co- ·
- c_o municacióm.
un recabe informativo
das
teses
e-as
,
b.
d
1
b
d
.
por rede.
raron os nov~ so pore~ que a or o
·
Posturas dos colecüvos ecol.oxistas
· Mais foi cánoo chegou o ·helicópte- - se cons_~m1ron.
.
Se ·o ermo nom fose tam b'rutai, o insólito de tal criacióm poderia pa_que pululan hoxe polo pai·s. ·
ro-da "Harnada" ou algo parescido
Na c1dade, _unha e dez da rttadrugasar por um gracioso revieréque para-c,iéiosós. Na actual s·ituacióm, nom sq
. O
tinte 'cir_cense-extravagante, -de lonxe · nó leo moi -oen-, cando "" da, as b~ndeiras e os berros nunca
vivem com ce~tareleVancia,. senóm .q ·u·e téorizá~. ofE;?recem,zprometem,
aportaron-o os membros do Green; cáseque t~dos ser.itir~n-se Sptisfeitos _ afónicos de quen--.o ·fai por unha cau- ·
. esixem e fam apelacións ªº povo, aínda qué. nom rnédiem em tod.o isto .
"' peace ao pór en'· esceá a·s zódiacs e o·s porque viña :-deducin- papá cañón.
~a xusta, agardavan-n9s coa dem9s~ ..
(lx'p.licacións claras sÓbre obxectivos e utilidades. Ouizais r~sulte útil,
saltasªº' nQso ca~cárón de ferro. Cun
Máis tarde, . a silueta do ni'tido horitr,ación da coninuidade najoita,
· para comezar a debulhar, a a·plicacióm daqi.JilÓ de.fque "quem pagá o gaiv~lumir:10s9 polltico 'de in~érprete, fizonte fuxava-se coa escura imaxe. Era
tei~o é o q~e esixe·a tonada".
~
A. Prieto ·foi. o representante
xeron:se as honras de loupanza, mais 'o tero ·inimigo da r:es-natura. A dóc.e
de AOEGA no Arousa Primei- ·
·non sei se o~ do colectiv~ internacio- palavra L~_ngara -como querendo
ro.
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lbbeiro: ·colleita de Uvas e Votos
A ca mpaña elejtora/ tiña que darse, como non, en todos osJrentes. Pero o que non se pode facer~ ·
xogar c0-futuro dunha co,marca, dunha xente ~ como está·'a facer .a UCD no Ribeiro. .
Desde a "asamblea", · por chamarlle tilgQ, da q1/e saiu elexida a actual xunta directiva da Cooperativa do Ribeiro, manexada pola UCD, até o précio que están pagando aos 'eopetlitivistas por quilo de
uva, todo, é un rosário de control político, non' en beneficio dos lobregos, senon do seu partido.
1

,

I

.

'

Antes de proseguer·, deixemos sentado que o R_asado ano,
o quilo de- uva pagouse a 18 pesetas, que ista conta moito.
· N a comarca do Ribeiro hai,
. basicamente, tres dases de vides : alicante, xerez (que - son
alleÚ) e treixadura. Naturalme nte , as duas primeiras están
máis introducidas que a terceira; dada a sua brav.ura e aguante ás adversidades , e porque
necesita menos traballos de coidado s. Para que houbera máis
treixadura , qu e dá m ellor viño e
é país , terian qu e paga la máis
cara e iso ... non está no caletre
dos case · monopolistas dos alma cenistas.
Ou sexa, aqui hai un indubidábel trasfondo político-eco. n.ómico qu~ é o factor primordial.
\

O ENFRENTAMENTO UCD-AP

•,

Na Cooperativa do ".Ribyiro
está aproximadamente o 20 por
cento e a ela lle venden a sua
uva , ou case toda. Co_m o xa fi. cou · dito~ está dominada, na
xunta directiva, pola UCD. ·
o resto dos colleiteiros ve1í1. d"en a sua uva aos . almacenistas
(Ouro , Dominguez Loeda ... )

'

'
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AS.mxíiSiiC~~
da s~s~-·-do mar¿·'.

.

Un dos máis graves prób'leE agora . ven ·a inxustícia ,
. más que a&ctan _hoxe en dia -po:r defei to , non por exceso.
a toda a reg_ulain entación qúe Porque· non se lle pode chaaféeta aos . trabailadores rela- · mar d_ou tro xeifo _a que os
c i<)na.d os CO. ·.m:;tr, tan!o OS , coeficientes para un total_de
mariñeiros . como . os que en tres castes ele navios sexa interta teñen función directa . forior· ao coeficiente d os Esú ( estibadores en ~e~al) ·é a de"'. badores portuários. Absolu. -pendéncia de leis do franquis- tamente ,.! odas as . categorias
mo - (aiws 1969~ ·,_ 1970 · e .. <lestes tr_aballadore.s, desde ,as
. , 1972) no tocante ªº seu i:éxi- . p_e nosas das bodegas, tóxicas
-me de seguranza social. Incly- - tantas veces, até ós arrastra_so at~ _e xtremos d~_· disqhni- · ti.ores que J eñen un traballo
- xan C:arbal la ---- 11acion iñcríb~is.
míngnó, teñen un coeficien- ·
.(\-si, no. texto no que se re- te redutor do 0,30.
que na case gotalidade soh de
das 100 pesetas. E iso non vai
gula o Réxime EspecÜil dá
¿Ha.i ou non inxustícia en
AP. E así xa está liada.
ter. saída. E se nori -hai saída paS.S: do Mar estabelécese que . que- persoas que. arriscan a
Aínda non se sabia canta uva
ra o viño, non · hai car'to_s para
a idade do retiro~. poderá ser sua vida no mar de cotio teia sair das videiras e xa a Coope- pagar aos Ia:bregos . .Xa ·v eremos- .. ~educida por decr~to . a pro- - ñan que cobrar unlÍa pensión; rativa adiantou un précio · de: qué pasa.
past~ do ~!nis~ério. .de Tra_
- ao seu retiro, infe:rio·r á, por
' ballo, preyzo informe dos exemplo, os arrumbadores do
¡trinta pesetas!, case o doble -DENOMINACION DE ORIXE
que o pasado ano, sen que a má
· Sindicat.os corresponden tes; peixe?
·
, _
colleita que se está a· dar teña
Outro dos asuntos escuws foi
·naqu~_ la_s actividad~~ profiOeste xeito, colectivos sin-:
nada que ver. co asunto. O qu~ a eleición do consello regulador
sionais .de natureza excepcio"'. -dic~is de titulados :teñen feito
nen de lonxe se vaiaJ) coller os d·a denominación de oiixe Ri-.
nahn.e nte penosa', tóxica, perigosa .du lnsalubre, . nas que prnpostas sobre a po~ibilida30 millóhs de hectolitros dun beiro, que contou, como _n o .
se acusen elevados índices de de de que . todos os tripulanano médio , non ten nada que , caso · valdeorrés xa tratado agui, ·
mortalidade o~ sinistralidade,, tes de buques teñ.an.o mesmo
ver.
cunha participación ínfima e
a,,si
como naquefas nas que C()eficiente_ redutor que OS-CS- .
O /préc]o imposto · pala enti- .cinxida a tres dos seis. concellos.
ve.ña
imp]icada' unha eontí- tibadores portuáffos,, acoUéndade devandita é para acadar
Coa manipulación- e o trabanua
.
separación
farrJ.ifiar _e . d(}Se . prec~~mment~ ao xa exvotos, - non para · outra cousa. · llo · do presidente - da Cámara
Así, resultaría que UCD (a coo- Agrária Provincial, home . de · ~ a/onxamento do -fogar. Polo .plicitado · ao primeiro <leste
. tanto, os coeficientes teduto- comentário, sobre_:<> texto reperativa) obrigou a AP (os alma- Franqueira:, a totalid~de do
res aplicaranse ao tempo de fundido das leis 116/1969 de cenistas) ·a pagar máis pola ·uva e Consello está na man da UCD.
trab:;illo _efectivamente reali- 30 de decembro ·e 24/1972
hai que. darlle as grácias. (en forNon cabe menos que pregun_ zado.
.
. . . · de 21 de xullo sobre a Segu-·
ma de votos).
·tarse -cfué pasaria se se soubese
Os problemas van vir logo pa- po'sitiv.a mente · mediante probas
· Beste xeito, para C~nxeffi-: · ranza Social dos t r.ab,alladores
do 'mar.· ·
ra colocar tanto viño a ese pré- . ,in__Jragunti que_o matute no . vi:. dor.es, Baéalladeiros, o coeficio-, sobretodo pensando que no ño do Ribeiro é certo.
. ciente é do 0,'40 . .Para ArrasOutró asun~o, unha vez
viño do Ribeiro hai . excesivo
A pringada , dos da· UCD do
treiros· de roáis de 250 T.R.B. máis; ·que a Co~1sellaria de.
matute, feíto con uvas de Caste- Consello da denominación d-e
d~ 0,30; para enibarca.cións P~sca non pode nen tocar de
la, misturadas con catalán ou .. orixe para tapar aos seus com- · .. pesqueiras de máis de· 150 . lonxe, -~ª que por máis que ·_ ·
con sabe Deus qué cousas~_ Con- pañeiros da cooperativa pode
~ T.R.B. non incluídas a'iltes,
ne· propuxera á Con,sellaria de
tarido que cun qúllo fanse' tres ·ser sonada. Tan so.n ada COfI?O as
do 0,20; par-a emb.arcacións .Sanidade ¡o estatilto non dá
cuartos de litro, co:tit.a ndo o be- . cantas· dest-~ ente, que_ piden ·
pesq.ÚeinJs · de 50 a · 150 . c_o mpeténcias para .ammxar
nefÍcio indu.s trial'dos aimaeénis- unha auditoria a berros.
T.R.B., ~fo .O, 15 e para as me-· UR problema que afecta, den~
tas e outras ce.usas, como quen
. M~11tras . 1anto non se ataque
.. nores de 50 e· rri~is de 1 O, do tro do Estado, sobretodo a
non quere a cou~a, vaise pór o ' politieamente, o problema nb
O, 1O. ·
.·•. ~ascos galegos!

e

litro de branca r!beiro por rfüa

ribeirn mm vai ter solución.
· PUBLIC IDADE POLITICA.
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. Xa:- estamos acostumados 3

eleicións
dicatos'
:iste ano .parece que esta co emeirand
· dunha central a nivel d 'sobret<J
,.
desde a ditadura t~: sexa m
Asi, meritras o PSOE se olcarnun
.
.ºsindicato Unión de Traba;
Para que o· PSOE poida leva 0 seu pr<J
da sua centrahindical. Pero oio será i1
.
negociar os ronvénios, 0 áhora e
do Pa
Para-lograr esa m~ioria a ·uc tá esca tú
as actas ~l~itórais, ao ame funcioná
previsfuel vitória social' .o,.segum
1

TG-CSG:

Aqui coµtámosll~s como sas falsifi

e~Jguns

.Os fraud da
•
Sl1
Hai algunhas semanas,
Vázquez, ex-militante da.
de Vigo, realizou unha·den
pública contra esta centra
dical acusándoa de ter fal
actas eleitorais en vários b
Neses_ mesmos di.as, a
daba a coñecer os resultad
eleicións sindicais que até
se celebraran en Galiza.
Segundo estes resultad
sindicato socialista apareci
ro gañador con 511 dele
mentras CC.00. obÚña 4
a Intersirtdical só 245 d
dos.
Estes resultados, facili
pala Unión General de Tra
dores eran rectificados pol
tras centrais, acusándoos
sos.
Ao mesmo tempo, den
banse na Coruña e Oure
. presunta falsificación de
eleitorais por parte da UG
Segundo fontes da Inte
cal, os delegados obtidos p
tas falsificadas serian uns
que representarían ,do 7_5
· por cento dós delegados
por parte da UGT.
ASI SE FAI A F~LSIFICACI

Je se r
ro: pídei
n papel 1
: Logo,

ebrarán"
endo de
lador calq
Moitas

1

ONTRATi

Para po
untas fa

n paro, ,
ras centra

as empres
Os sold
esenta m
os. Algu1
anifesto1
ar o trab:
or ser m(
o. Dixén
rob lema,
utra pr°'
eu .come

leicións
A falsificación 'das acta ue nen si
torais por parte de UGT ef ón que G

se segundo puido sab
NOSA TERRA, con_estes
nismos: .
.A .Unión General de Tr
dores ten cemfecionada un
ta de empresas, onde non
iebraron eleicións sindic
meiiande ·P~rte · dela~ no
mos anos.
· A ·~stes peq uenos talle
c~mércios énvia á "liber.
· da ce~tral, para qqe con
c~ encargado, ao / que lle
cen encabezar a lista da
cións sindicáis por .UGT
d 1ndolle .. en · que debe
p·a rá -c~nsegu"'er b en~f~c·
próxim·o goberno socuihs
· Se o encargado ou P
acepta as _eleicións, :mó
sen ter nengJun coñecim .
trabaUadores.

o", segur
esado.

i\RTAAOi

Segunde
emb-ros
GT e_stá
r aos er
ua colab1

indicaís q
Estas -n
an que i
nstan ao:
les mesrn
atos a pi
oselo de

Segundc
~nci<?nári1

na recel
fónicas e
arte de -'íl

co
ñiv.eI d

~sta

tadura
SOEse
Unión
da leva
al. Per
vénios,

ao ame
¡ social'
scómo

eleicións ~indicais .se b~rallen un bail~ de cifras dos que todos os
tema é de :dificil solución, · ciacións e o previsibelmente se- ·
Marcelino Cam:achb, no indícatos queren sarr ganadores.
· ·
gic.íanos Amor Deus, xa que as guro pacto ·entre. · ·sindicatos e . forme p;esentado.' dia_nte _ do
érneirande, como meirand: é ta~érí a importáii~~ da.supremaciá · autoridades se ín.iben do proble- PSOE setla inoito m.áis- difícil:. · Consello Confederal de CC.00.
'sobretodo ollanpo as pe~spect1vas de que por pnmerra vez
-nía e hai' que ter moito cotdado Necesitan encaramar a UGT no . manif~staba que "a representa.1.
t~· sexa un go~rno _de ,~squerd~~ qu~~.~ix.a os de'stiño,s. · ...
c_os {las<Js que se aan.
prirneiró lugar entre as, centrais tividade dtJ,s .sindicatos . ;candi!car nunha .campana · para o ca_mbzo , o mesmo esta a facer
.
Para GCOO existia o dilema ,' sindicais para poder negoc,ia-r _a ciona a ·própria negociaCión· co~e Trabajadores, vinculada directamente a este partido.
·
lectiva, a .,.econversión sectorial,
a priµieiros da semana, de fácer º go,sto con forza.
seu programa de Goberno é imprescindíbel que .con te ,co apoió
As
declaraciónsdos
·líderes
:
a
preséncia institucional, o re·unha fort~ campaña Óu de non
~o
sérá
insuficiente
se
este.
sindicat~
non
é
maioritário
•hora
de
dos
dous
sindicatos
maforitários
parto
do pqtrimónio-sindtcal e _
0
facela, xa que tiñan qµe sopesar
á
hora
de
poder-pactar
un
novo
"ANE",
que
é
a·
intención
no
·ámbito
estatal
asi
o
demosas
posíbeis
le is de appio ".
0
a_s duas cousas: ,oú .ben a calrifi..'.'
do Partido Socialista.
Asi ~s tfOUsas, a guerra non
cación sindieaL ou bep non ata- . fran.
tá escatimando esforzos, desde pactar cos empresár~os a falsificar , ~ar a- fondo pai:~u non favorecer
J üan Mazarr.asa, da executiva parece máis que · empezar entre
funcionários do IMAC con relevalos dos seus cargos despois da
da-JJGT, manifestaba que "non as cen;trais, cu.i:i · IMAC qu.e se
~ · Alianza Popular, dado .o daño
o.segundo denúncias de;> sindicato nacionalista Intersindical
que UGT está causahdQ ao sin-:- hai que ·esquecer que se as elei- inibe éómo : xa pasoú nas · elecTG-CSG) e Comisións 9breiras. .
.- .
. .. ·. dicalísmo ·de clase, por ~áis que cións xerais son fundamentais, ciqns pasadas onde-diversas irresas falsificacións, dámoslles a relació~ de empresa~ implicadas .
ao sindicato rela~ionado co .PCE - dos resultados das sindicais vai gularidades denunciadas e que
e ~lguns pormen_o res máis.
. noñ lle goste mqito b programa depender o futuro da negocia- foron consentidas por este orgado PSOE.
.
cióñ ·colectiva· e a~ relacións °Za- nismo, quedaron logo _esq u~cidas.
En canto á pregunta de se ti- b01:ais no país".
- ,..
ña- reforéncias de ameazas .por
parte do PSOE a delegados p·ro- · 1·
vinciais do IMAC, dixeron que
tiñan algunha nóva de qúe poApesar de que na p~óvíncia de _Lugo~ non entraron.aínda os _ '
dia ter ocurrido algo co de Maaxentes
comerciais da UGT a sacó, xa se deu ralgun caso de tra•
drid ,e co da Coruña, en concrepicheo de de~egados, pero é. unha p~ccata minuta na que quito, dado que a partir
29-0 os
zaís .caian moitos sindicatos e qÚe non .ten peso definitivo á.
cargos ian depender do goberno
· hora do reconto.
·
·"'
o
que
si
pesa
no
reconto,
dese'
s
máis
de
500 delegados qu~ ,, .
que
os
conminan
a
do
PSOE.
En
princípio,..
pois,
en
cer
á
UGT,
e
Se se nega, o método é ouleva
a
UGT
'
en
Galiza,
son
as
províncias
de
Ourense·
e, sobre to-_
que
·de
denunciar
algunha
irre:
.
CCOO,
non
habia
nada.
seguro
ro: pídenlle que lleo cruñen
'
d
o.
-A
Coruña
e
Pontevedra.
Velai,
província·
a
província,
os
gularidade
despois
do
28
de
ocao
respeito.
n papel co carimbo da empre-trapicheos
principais:
Coincidindo coa saída á v~n: Logo, na sé da central "ce- tubro data das eleicións e '"can.
ebrarán" eles as eleicións po- do ga_fle o Partido Socialista 11:os ::. da deste número, as Cómisións
OURENSE
Obre iras ian celebrar un Secreendo de delegado a un traba- van sacar do poSto ".
-.
Aínda que isto non terá moi- tariado Nacional · Galego para
ador calquera.
NT real
Empresa
NTi falso D~I. Ob$ervacións
Moitas das veces tamén se au- to valor xa q U:e 0 próprio · examinar a situación e .planteTras. La Came_rana
1 NHV ,,,..
enta o número de .traballado- IMAC se 've u inibido-sempre, fa- · xar o a~ordo coa Intersindical
Traris:...G alastur
NHV
..
s da empresa, figurando nas cilitando a "guerra de cifrgs" e- para~ loita comun.
El Parabrisas
4
6
,.
elacións alguns que xa non es- as liortas entr.e as centrais, só POSTURA DA INTERSINDICAL
· Ernp . Rendueles
1 NHV
10
,
'.
t.
dando fe de que entraron as
Carnab_y
án e outros qw( morreron.
. 1 NHV
6
A
posicición
da
In1:ersin4ical
Galicia
Color
6
5
1 _NHV
Así aumenta o número de <le- actas éíeitorais.
5'
_Plnt. Calamina
1 NHV
~
no,' asunto vai cara á. maior .clágados dia a día.
.. P·esc::ármva ,
,._
1 NHv -.· _
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REUNION NA CONSELLARIA
.
rificación,
de
tal
xeito
que
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ONTRATAR TRABALLADORES
.,.
Jl!lan. Igl esias
. 1 NH\1 _,,.
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DE TRABALLO
'
empresas d~ Qurense reseñadas ·
.,, Anto~io Fdez, H
1 non existe a empresa e o
Para poder realizar estas pre"
Para tratar .esta situación, o no cadro adxúntó están xa 'me--enderezo non se correspon..
ntas falsificacións, a UGT -luns dia 27, reuníanse co Con- tidas na Maxistratura de Tra:ba:..
·de.
l~
stá contrataiido a traballadores selleiro de Traballo e Segurida- llo, xunto coa UGT, e os co!ll\.._
n paro, alguns provintes dou- de Social, Xan Corral, represen- poñentes d.a mesa. Segundo saPONTEVEDRA
ras centrais, para que vaian po- tantes da Intersindical (INTG- . llan os resultados daí, irán aos
No· sector da .madeira, onde ·non tiñan nengun delegadó,_
sempresas.
tribunais ordinários _OU non,
CSG) e de CCOO.
porconfra
da ampla. presénc~a, de .CCOO ·e-·ln'tersindi~al, acapaOs soldos oferecidos son de
Os sindicalistas ped íanlle ao per~ o máis probábei.. é que si,
rarón
este
ano. todos · os pastos, e s.á bese -dé certo- a colaboraesenta mil pesetas e gastos pa- Conselleiró que convocara aos xa que _nengun, por exemplo,:
ción
de
industriais
como-a Vfüva ,'d e Urbano, por ·e xemplo,
os. Algun <lestes traballadores delegados provinciais de traba- dos 130 fixos de Cachafeiro -reque
non
se
respeitaron
os prazos.como na maioria dos _casos. . l.<
anifestou que non podia acei- llo e aos directores dos . IMAC coñeceu ter vot.a do en _·eleición
.
Hai
o
u
tras
empresas,
doutros sectores nos que a UGT nun:ca
ar o traballo ·xa que o coñecian do mesmo ámbito, por ver se s~ nengunha. \,
pres~ncia
e
qu:e
son
· incontmlábei~,· como o mariñ~iro, no
tivo.
or ser membro doutro sindica- podia chegar a un acordo para o
Ao contrário que a CCOO, á
que
aparecen
cantidades
industriais. de _de.legados en buques ...
º· Dixéronlle que non · habia control das eleicións sindicais Intersindical interesáballe sobre- .
que
xa
non
están
aqui.
-_
.
roblema,· que o mandaban a na nosa terra.
marieira a clarificación sindieal,
··
Como
botón
de-:
rñostra
do
rastreo
a que sorrieten á Guia de._
utra província e que ademais o
u ~ha vez ruáis, o problema moíto máis que · a posibilidade · empresas; vale' beñ HORGASA, empresa
de poucos .obrei.rós na ¡;z
eu , ~ometid o "seria facer as das competéncias e das conce- de que os votos vaian dar a ~AP
que·teften 1 deleg'!do sen que. hoube~a'Votaci~ri. '
· ·
/eicións nunhas empresas ás . sións constitucionais ao Estatu- ou outros semellante~ . .
ue nen sequera teria que ir, se~A CORUÑA
Como até agora, os sindicalis~
- to galego saíron á mesa e o Con'
ón que o realizaria por te léfotas
nacionalistas,
.
teñen
élaro
selleiró rematou por afirmar
NT
real
Observación~
Del.
NT
falso
Empresa
o", segund o Ínanifestou o inte- que . non tiña nengunha compe- que esta ca'ste ~e problemas ~ó
~~-==~~--+_:_:__:_:_:..:.:_:__:._f,--~-=.:..:.::....,,-.,__--1~~-:--~-'-~---,,_--oj '
Os eveñt uais están en--Z.aesado.
9
140
130 fix,
Feo. Cac"hafeiro
téncia sobre a matéria,spor máis se rés9lveria ac;:adando uh marco.
·.·· ...
mora. NHV. OGT aceitóu
ARTA AOS EMPRESARIOS
'
10Q eve':
10 unha regulación de empr.e· ~
200
. . '¡.
que os de CCO.O e Intersindical galegO" de relacións laborai~, que
'r
go de 50r obre iros. Son ós •
Segundo manifestan tamén lle indicaran que tanto en Eus- é un d.o s eixos da sua loita 'e
. ' ) le1
mesmcs do ·so (dous da
emb-ros da Inter.sindical, a kadi corno nos Países Cataláns prática sindical.
;
.,
¡:;,
INTG).
GT e_stá enviando unha circu~ era o gobernb autónomo Q que
A
IMPORTANCIA i>ESTAS
"'
- ..
r aos empresários pedindo a <litaba leis ao respeito.
1-;'
"
ELEICIONS SI~DICAIS 7 NHV
µa colaboración · nas eleicións
Adolfo
Domlnguez
En(in, tal · e como dixo Xan
"47
53
5 só Íle pertencen 3 reais .
.· Est~s .eleicións si~dicais son .
Marti'nez
indicaís que se están-a c.e lebrar. Corral, apartir de xaneiro, os di,_
. Hnos.
Hormigones Verin
56 ''
8 só lle pertence 1 de l.
1.4 f.ix . .
Estas mismas fontes sospei- .rectores do IMAC pasan. a de- básicas para 6 Párti4_o. Socialista
·Obrero
Español,
pensandó
no
·
1
4 eve,
an que nesta mesm~ circular pend~r da Copsellaria e entóti
"
nstan aos . empresários a .que seria cando ~ ª ta'1· normativa pu- seu 'probábel ·trLunfo nas xetais
37
Totais
'
les mesmos nomeen os ca.ndi- deria ser feíta, co a.cardo do do ,28-0.
· Levar a- cabo
progra~a de.
atos a presentarse ás deicións IMAC, as- centrais sindicais e,
Na Coruña, a UGT está entregando uµ prom,.édio. de 25 actas _
selo de UGT. · · ·
. goberno tan moderado, ou d.e.como .non, a CEOE.
que .a mitade, aproximadamente, resulta fa~.sa. Asi, contabi:. reitoso, ·sen cO:ntar coa anuéncia
li~ábanse
o luns dia 27 unhas 6q actas falsificadas -até aquel
A POSTURA DE ctoo
MEAZAS A FUNCIONARIOS dunha central sindical é imposí:momento.
Para as Comisións Obreiras, o · bel, -sobretodo ·cando · ~e · conta
Segundo ·-manifestacións d-e
ncionários do IMAC .. estes es- asunto .e stá bastante ma1, en si- .. coa belixeráncia da CEOE.
- CLAVES
in a -r eceber arheazas, 'unhas te:.. tuación · delicáda e xa teñen pre. .Do .apoio da UGT ninguén
NT - Número de Traballadores ////.,Del - D elegado~/// NHV - Non Houbo Votación Fix - fixos /// Eve - eventuais.
'fónicas e outras eJ;l persoa, pór · sentada·s algµnhas impugnacióqs dubida, pero de ser C9misións
¡>....
.
arte de ·persoas que din perten- a a:ctas p-resentad.as pola·UGT.
Obreiras a maiorit§ria, a·s nego-

e
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ENTRE· OS USA E A E·U ROPA OCCIDENTAL
'·.
--PEDRü LUACES

Se algo pode servir como dado exemplificador de cal é o estado das relacións actuai·s entre USA e os estados da Europa
Occidental é o problema do famoso gasoduto soviético, que
pode tamén axudar a descob.rir cómo se plantexa a dialéctica
de fondo d.as dit as r_e lacións e cal é a dirección de calquera enfoque da acción política da~ forzas de esquerda. e progresistas
europeas para a t ransfo rmac ión revoluc ionária-da' sociedade.
O hexe monismo norteamericano é un . feito despois da· 11ª
guerra mundial, pero nunca e me1Jos agora, o bloque dos países capitalistas desenrolados ai;nosáronse como ·un bloque ab- ..
soll,.1tamente mo nolítico ferreamerite dirixido _s por USA_: ·sempre exist!ron contradic ións entre .os diferentes estados é~n intereses distintos. E hoxe en dia está moi claro que os intereses
. dos Estados Unidos e d os est ados da Europa 'Occi.d ental non '
son coi ncidentes en moitos aspectos. Q feíto do gasodUto é
da rificado r ao res peito : non é sementes o gobernó socialista
fra ncés quen se salta o boicot . promovido polo"s "yankees" á
U RSS, senón tamén o g~bernq conservador . británico, asi .
como lt ália e a . R FA, facendo frente á ameaza de sancións da
Adm inistrac ión Reagan, que tamén choca actualmente 'con _
Eu ropa pala elevada tasa de interés do dólar.
· Os próprios países do Terceiro Mundo poden dar teste~uña
asemade da diversificac ión das posicións norteamericanas e
europeas, que respostan a di ferentes plantexamentos políticos
e de intereses entre uns e out ros. A lo ita libertadora de N icarágua contra a ditadura de Somoza e coritra o imperfal ismo'
USA tamén pode se rvir como caso notório,~ exemplificador
doutro máis. Non foi só a pos!ura da socialdemocráda europea apoiando ao sandinismo, senón o posicionamento político de moitos gobernos .europeos e, por suposto, da m'aioria
'da '1opinión pública,
desde ópt icas ideolóxicas e políticas plu'
rais, a favor da revolución nicaragüense,-que levaron a unha dinámica de contraposición coa política .e o goberno norteamericanos. e onde a .Eutopa Occidental aparecia, e.n conxunto, distinguida e contraposta aos Estados Unidos. "Occidente",
mesmo con OTAN, non aparecía · unificado na, política internacional. O problema palestino na actualidade amasa unha si-

revolucionária das nacións europeas e a estancarse murn acantonamento de testimonialismo estéril desde a per.spectiva ·da
.Histó'ria. · ·
·
·
As forzas progre~istas e de esquerda dé Europa, coas eivas e
limitacións que teñen. pero que conciben a Europa como un .
proxecto de futuro que se está a construir, ~ctuan en política
traballq_ndo pola ,acentuación desta dinámica autónoma, pala
democratización progresiva d} sociedade, contr·a a política de
bloques e a bel,ixerante integración europea nun deles, evitando derxar o campo libre da acdón europ~a ás clases dominantes. Como d.ixemos, a política eurepea ~en un teatro de operaciáns ·próprio, específico_, e é riese tei'.ltro onde as alternativas
de esquerda loitan polo avance, tanto a ·nivel instituc iona l
.c omo social e político, das suas opcións, t e ntando "r emodelar" o mapa sócio-polít ico de Europa e transforma r as soci edades respectivas, todo isto só posíbel, no t empo actual ; polo
través. da sua hexemonia. Por tanto, todo o que fac ilite este
pro.c eso debe esta r, e de feito o está, e como cu estió n pri meira
e posíbel su rxe o enfoque de in cid ir no d es linde da pol ítica
eurnpea da política norteamerican.a; en d ef init iva, de opoñerse
á política e dialéctica de bloques, de pate nt izar as co ntradicións ..entre os intereses USA e os europeos, mesmo a nivel
xeral e desde o sistema, ou sexa, potenciar a autonom ia da política europea en todos os terreas.
Todo o cal 'é en sí mesmo obxectivamente posíbel. Non pode compararse a este respeito a situación das relacións entre
Europa e USA no tempo da "guerra fria" dos anos 50, prod uto
.tuación ben parellci versus lsr~el, a agrésión no L1bano, a OLP
directo de lalta e Postdam e da política dos bloques, á sit uae a solución do problema de -Or"iente Médio.
ción actual, pésie aos posicionamentos e presións ultrarreacA Europa _Occidental ten unha dinámica política,.. social e. cionárias e imperialistas de Reagan e o seu equipo gobernante.
económica autónoma. E como tal .funciona. E ben certo que
A Europa Occidental pretende navegar por si, e a mesma cr ise
derit'ro do sistema capitalista é inevitabelmente integrada no
obrígaa a iso.
"esquema atlántíco", pero a sua observación mecánica como a
- E unha actuación política europea i:lo seu conxunto, coa
"Europa dos monopólios" e prolorr!}ación USA neste contimáxima autonomía posíbel e o meirande distanciamento dos
nente, ademais de s~r unha observación inxustificadamáis.
"consellos'.' USAT é un paso adiange algo moi positivo para a
seguridade e a paz mundiais, para o progreso; en defin it rva
desde a própria Europa- non respostá-máis que a unha análise .
pa~a Europa e portante para o avance na liberación das nacións
simplista e simplificador da situación .ir1ternacional, da dinámioprimidas e- na emancipación dos traballadores. Na perspectiva
ca histórica, corn;:ienando a calquér óptica política que asi o fa.
ga a estar incapacitada .para ser : operativa na transformación - · do socialismo democrático así debe estimarse.

-e

Od
· pret

Dur
qu'
asp€
.o pt
Per<

. ou J
des

Cole

e

Dive
"¡

vale
Cota
paso

,,.,..

SOBRE O·TRANSPORTE ESCOLAR
~

•

ti'

1

•

~

,

•

'

\

unha parte dos .custes irán por canta do pais, directa ou indi na is e incluso improdutivos, típicos ·dunha maneira de facer
rectamente. E dicer, xa sexa suprimindo os servícios, ou ab risimpl~s escolarización for- .
.
\
gando a sufragar unha parte da cuantía á famíli'a. Por outra
·mal, imitadora das exceléncias urbanas a que nos conducen as
Posibelmente .cando estas liñas sallan á luz, o t ema dio t ranscorrentes sociais actuais.
banda, os paros que ten habido, fortalecen a pol1tica da ad·porte escolar en Ga liza estea xa resalto. Seguram ente ta'rnén xa
ministración no senso de que, os pais por unha falsa conciéncia
¿Pero qué pasa cÓ ·transporte, en ,G aliza? Mentras os transA .P. se teña apontádo un novo tanto gobernando na o posic,ión
do aprendizaxe e da educa~ión, fan o posíbel para que os fi portis.tas de todo o estado, tanto os que se dedican ou teñen
_ ao goberno central, padecendo as lacras que consig~ traen as
llos non perdan hóra nengunha da escala ao précio que sexa.
cont
~
atos
co
ensino
privado,
como
os
de
centros
·públicos,
chetransferéncias dun góberno comido do piollo xa desde hai temNo fondo, o que se lle está demostrando é que qs servícios,
garor1
pronto
a
un
acorde,
en
canto
administración
lle
concepo e que xustifica estes, estoutros e aqueloutros atropelos.
sobretodo nalgU:11s casos, son un luxo que o Mº terá miles de
deu un ha demora nos requ ÍS'itos qye a entrada en vigor do deSeria prolixo a nal izar polo m iúdo os _presopostos que avalian
· xustificacións para non permi~irse, sobretodo tratándose de
creto 1415/88 lle fací~ cumplir; o transporte· escólar dos cena estrutura _educativa do goberno de Madrid en Ga l!zJI, pero
quen se trata ...
tros públfcos en Galiza segue sen funcionar ...
existen cuestións du n ha clar idade meridian~.
¿Qué "lle q"ueda mentras aos bons e xenerosos nenos do naso
O tema evidentemente é económico. Segundo os·transpÓrtisHai máis ·de catro anos, un dos d irectores perenes que nos·
rural?
Po is moi fácil; rezar ao ·santo Cristobo para que guie os
tas
débensell~
máis
de.300
millóns
de
pesetas
e
os
pagos
fanse
INBs. de Ou rense mora n e mo uran, d e cwxo neme non quera
tractores
e a burra e. os leve a porto sen novedade. Encomencon
moito
retras&;-"
óCordarme, pero q ué o seu ape lido fa i honor do seu comportadarsw
a
Santa
Bárbara para qble as tronadas veñan con ben. E
¿Qué
se
desprende
de
todo
isto?
Hai
algúnhas
declaracións
mento d iante da ad m ini strac ión ,.. dic ía lle aó señor Gonzá lez
que os febr~iros non sexar.i nen corzos, nen de 28 días, e se van
dos transportistas que por se non estaba .claro o te~a -fcinho
Seara, ·por aq ue l. intre .M in ist ro de Univers idad es, nu nha recep- vir, que deixeri cans e gátos e ratos nos buratos e comas aos
aparecer mer iciano, referíndóse a0 dec'reto devandito.- "No~
. ción a que fo.mas invitados. .a lgu ns, s-eg uramente por erro, o secarneiros e ~rellasaos pegureiros.
·
,
sotros defendemos su anulación no sólo por nuestro bien sinó
guinte: ,
..
,
Os
grupos
políticos
m~ntras,
uns
por
intereses
óbvios,
e ou ~
por el de los padres de. familia, para' quienes la ·entrada en vigor
ºSr. González Seara, por cudosidad, icuéinto Je cuesta al M°
,tras, .defensores destas clases, pero faltos nunha política clara ,
del decreto puede suponer an serio perjuicio econárnico". Por
de .Educación el transporte v los comedores en Galicia cada
con respeito, ás a$Qciacións de país cÍe viciños, viven nes~e inse non ·chega: tembs outras declaracións do presidente do
año?". O señor Ministro qu e viña en .vi sita efo ítorall"ista de gale·tre as bac·anars da democrácia ou deliran coa parusia do 28, a '
{INAPE) organismo responsábel deste -servício: "/_os proble. go ilustre,· non sabia -nada; pe rn al gun dos present es apontou
ver se Madrid está por fin máis perto.
-x n;ias económicos planteados, en' etpasado mes de Julio, a causa
cifras, o l lustrísimo quedou inflado , ·e· o preg untador fixo ade·· O srndicalismo nacionalista no ensino, que aqui ·ten quepade fa reducción del presupuesto para transporte escolar han
. máns de · estar arrepiado. ,Algu ns aco rdámon os dos aqirtos-do
sar claramente por ser minoritádo ·e 'fre'ntista, segue a debatir
azar á hora de colocar os _apelidos na lg u ns persoaxes. Certasido parcialmente solucionados al arnpüarse la cuantla de Ja
no eFÍs_ino se son galgo.s ou podencos, con valoracións prexui- '
mente as cifras son respetábeis, aínda que pouco ou case nada
dotaCión hasta unos 8.500 millones de pts.,. aproximadamenciosas ou trasnoitadas, baténdose en retirada sen ser recGñecite'~
teñan que ver coas ·cantidades ,qúe se dedican áo ensino priva. do,· nen respeitado nen tido e11 cori1a. Aquí inda que atípico,
do, ou _astra cos avións poñamos por caso. Cantidades todas
Por otra parte, la modjficación del nhmero de rutas y del
ten claro campo de acción, o tempo nos,dirá.s.e algufl dia é ca·
ela·s que saen do b,olso de cada un e engran no bombo de cada
trazado de los itineraríos responde al propósito de racionalipaz de xogar nel
·
unha das partidas dbs pr~supostos x erais do estad.o.
zar el transporte (!Seo/ar evitar en lo posible gastos inn~cesarios".
:
·'
. Para unha filosofía educativa burguesa, do sécolo XX, é impensábel tlriha escala que 'resposte as _necesid~des da sodedade
Como se ve, a causa é clara, trátase de reducir no posíbel
XOSEMANU.ÍL IGLESIAS ~
· na que está inserta e ·s irva-por igual aos cidadáns dun p~ís; pero
os' gasto's nos servícios educativos; o dos comedores xa é de so-·
Mestre no C.N.
Ponte Valga ("Pontevedra)
aínda asi·, hai _aspectos da infraestrutura, caprichosos, irracio·.
bra ,c oñecido, e' dentro de pouco igual que se fai con este~:
N . 202/
DO 1 AO 7 DE. OCTUBRO/
1982
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XOSE MANUEL-I GLESIAS .
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Diversos asambleístas cambian ~presións durante un descanso.

"Un paso adiante na política,
vale máis que mil- programas.
Coido que acabamos de dar un
paso de xigante . na prática política galega", dixo Xosé Manuel Beiras na alocución con
que quedou rematada a Asamblea de constitución do Bloque
Nacionalista Galego.·
A nova organización tentará
, s~r o máis "ampla pos[bel; para
que o nacionalismo penetre no
tecido soda,[ galega", polo que
·se criaron unhas estruturas
"abertas,· d<!moúáticas, autónomas, áxiles, participativas, combinando todo isto cunha certa
. disciplina e eficácia para faceta
efectiva".
O BNG tratara de "organizar
a resisténcia do pavo ·ga/ego,,, pular o avance do . nacionalismo e
· clarificqr a situación pólítica· da
nosa · nación en todos os eidos
posíbeis do-trabal/o comim''.
Para isto ·propiciarán a únidacle ·do sindicalismo nacionalista
. nimba. única centr~V reforzar a
introdució_n social en sectm:es
como. o labrego e o mariñ.eiró,
principalmente, promover e potenciar calqut;rá 'iniciativa- deauto-organizaciórt das c1ases po. pulares ·que non sexan contradúórias· cos seus' pFiO:dpios e
co~bater; o _
c onf9sinnismo políticó mediante a clarificación e
identifi¿ación .dos .. inimigos ·e .
·dos périgos que está a correr p .
país.

PRINCiPIOS IDEOWXICO-'.
POLITICOS

Os princípios ideolóx:ico-políticos que configutan a organización son os de Gali~a, nación
colonizada que ten direito á sua
autodeterminación. Tamén se
pronúncia por un antimperialismo militante, pala paz mundial
e o desarme.
.
.
No tocante ao modelo ~ocial

Xurxo Loba~o

ten como liñas directrices as seguintes:
O desenvolvimento· s6ci6-eco. no mico capaz ·de romper a' d'e~
pendéncia colonial da economia
galega, o control e ~a nacionalización dos recursos 'furidamen-:.
tais para o desenvolvimehto da
· economía galega, · desenvolvímento. do sector agrário e pesqueiro, industrializació!1 do país

Un aspecto da votación sobre o nome;o ponto mái.s discutidp. ·

Xan Carballa

a.

·Se

de Povo Unido
retir~sc.
Comezaron a ·d efénderse as,
diversas prd-postas, Frénte de
Unidade Nacionalista, Galícia
·unida, Bloque Nacio_nalista Ga- _
lego, Fren.te_Naciona,Ust~ ,G;ale- ,
go e I_>ovo Galego Unido.
Nas distintas defensas.. puido1
comprobarse "clarament~ que
habla duas liñas· diferenciadas.
Mentr,as uns 'propiciabáiL o no.:. .
me
Bloq_ue Nacionalista Ga- ·
lego, dada a gran introdución xa
d~ :·verba b.loque, (UPG, ANPG
e independente?. achegados)' as
demais .candidaturas, ademais
.PIÜNCIPIOS ORGANlZATIVOS
de defender a , sua pro posta o
Os seus prinCípios organiza ti- que facian era rexeitar o no me
vos,· básiéos són, ~ demqcr~cia, de ·bloque polas suas-_claq1s co.ncar~c~er asa~blea~10, _Pl1:1r~hs~-º notacións anteriores, o que popoht~co, a· garnnt~~ . as-_mmona_s d1a levar ,á. moita xente.a p(:msar
de discrepar pubh~~mente, a h- ,,. que ·"era todo iguál que antes e
bertlade de .ex~res10n e a sua es- _n on entrar na órganzzacióry, ", o
trutura tern~onal.
.
. que· era rebatido ·afinnando que
\>~ organismos desta orga~1- 0 "que canta é a prátzca que le- ·
zac1on son a _.Asamblea Nac1o- .ve _esta organización'~· e que ali '
nal, composta _p or: to~?s os_ se ·puideron . cqmprobar as vermembros .da · orgamzac1qn, · 0 dádeiras iritencións.
Consello Nacional, onde estarán
-d · ·
f" . ·
· t
· ·
.
Ao ma 1 pro ucmse a vo apresentes os -.representantes dos
.,
, d · - ·d·
d
.d · ·
t~ . .
c10n, .sarn . o e 1ex1 o o nome e
part1 os. e grupos sec ona1s Bl. ·
N ·
G
·
.t
.
oque
ac10na 1is a
a1ego,
(d ous representantes
para
ns
d
t
F
t
·
.
.
que aca ou 529 vo os, · ren e
· t a 142.,
partidos, e un para os
. ·
· grupos, ·d e U m.d a d e N ac10na
1is
que tera sempre voz e voto en G 1, . U 'd 103 F t N
·~
'. 11 f t
.
a icia m a
ren e a- .
.
r t G r o, 16
b t
cuest1ons que e a ec e.nao seotor' en cuestión), persoas 'elexi- -Clona lS. a a ego ~
a s endas pola · asamblea e polas dis- cións.
tintas comar2as· (cinco): ExisÚ· Despois disto, Galí~ia · Ceibe ·
ra tarríén . unha Permanente Na..: .comunico u que abandonaba a
cional iia que estarán presentes · organizac;ión, momentq en que
unha represeritacióri proporcio- unha _parte do público aplaudiu,
nal de todos os .grupos que es- feito que foi recriµ-iinadÓ por al- ~
tean no Consello Nacional.
gun dos asistentes na sita ínter- . ,
A nivel c;l~ coma{Ca e~istirá V<mción. . Momentos . despois
. '__a: Asamblea Comarcal e -o Con-- abandonaría tam·én a ·~o.rganiza
· .sello Comarcal, impl~m~ntándo- · ci6n -Arco Da Vella ·"ate que se
. -se ' lago os grupos de base nas' demostr~ que na prática non"hai
distintas localidades ou cidades. er,ros_pasados".
. .
Xosé Man:uel 6eiras, na sua
"CEDER O QUE HOUBO QUE
intervención final, afirmóu que
·
d o program,atico
, ·
d es t a ·
·. cE· DE.R. POLA u·NIDADE"
o conti
. Corno xa-.sé dixo anterior- organización, a sua -estrututa.:.. µiente, os pontos qu'e máis ·disción e o desexo de unidade,.:
·cusión prodúciron, de'n trb dun- · "faiños. asumir .o que haxa que
-ha a~ainblea na· que, como se . asumir, -a.té n9mes", para remaafirmou en repeüdas.veces·polas tar afirmando que "dur.zha cói{_persoas que fixeron-uso da pala- sa estamos . completamente. sebra, "todo o ml.!-ndo · cedeu no . guros, de que vencere'!los ~iós~'. .
--que tivo que ceder' ; e na que
· exisüu unha gran ·c,0ridialidade
· "'f oron de coticop-.e r ou' n.o n ás.
eleicions, .xa que G.alícia Ceibe
propugnaba '.que non se- partici~ pase na~ estatais e autonómicas ·
. e,, de pre.sentarse, 'que os candi-:".
datos firmasen mf documento
-no que se. cómprometian a non
.pisa'i· o.s resp.ectivos parlamen. tos.
Acordouse por gran maioria
tomar parte nas eleicióris empezando ó descontento de GC.
-- Pero sen dúbida ponto máis
confli~ivo .foi o dél dynbminaeipn da _nova .organización, xa
'que, segundo se . acordara pala'
X:estora, seria elexido na asamblea constituínte.
- Nun princípio presentáronse seis prnpostas, aíncja q~e lo"'

odia 26 quedou constituído· na Coruñ'a o Bloque _N adonalista Galego," frente interdasisfa que
.
axeitada, ' conxugando os diver- .
· pretende acoller a todos os n~ci?~alista~.
. ·.
. · _, · ·.· · ·
. ..· , . · ,
,. .
sos sectores; unh.a política e~~
Durante a tarde do 25.e o .26 mats de mtl persoas ptsG,utrro~ os diversos aspectos 1deo~ox1c.~s pohticos
nómica esp~cífica· para os sectoqu configuran esta nova org~mización, así como todo o referénte.á sua ·organizac_ign, sirilboloxia etc., , res -e'n crise, ·refOr.ma urbana . e ·
...
aspecfos que xa viñan sendo discutidos nas di~ti1;Jtas localidades e zonas desde q~e empezoµ
' de ordenación do territó'do ;·
o proceso de ·constitución bai máis de seis meses. .
'
. . ' .' '
·' . _·
. ensino en fuQción dos inte~ese~
Pero os problemas quemáis dts~usión desataron·foron,' sen d:úbida, o do }lÓme ,e o d~ co~cúrréncra
populares,. ·normalización do_
ou non a'o s procesos eleitorais (xa que nos outros aspectos se.m pre se .encontrou unha posiCión .
idfo~a, control das inversións;
· de síntese entre as distintas tendéncias), que motivaron que tanto Galícia Ceibe como o ·
ecolox.ia, ..
Colectivo Libertário Arco da .Vella, non ~mtrasen a form~r parte desta o.rgariizaci~n. ·
·- " Defínese pala superación . do
actual rexime político, pola ·a.m-.
nistia dos presos nacionalistas,
antifeixistas e so.dais · o BNG
declárase · antiautotiomista e
contra~ a Constitución ~spaño.la.
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Ca~lunya

·Euskadi

O Gobejno ~onservador ,
na corda frouxa

Sete ·anos despois

-l

1

•

(
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O 27 ·de setembro ~e 198~ complíase o séptimo cabodano dos
fusilamentos de 'Txiki e Ota~gi xunto con tres militantes .'
c;la organización revoluci9ñária española GRAPO.
·
- ,,
Na ant~sá do reéord?-: a p~licia .~spa_ño_la ~aba morte na capitaÍ
donostiarra e en mm estranas cµ-cunstancias a Ferriando Barrio
membro. de ETA-m. En Eusk~di voltaron xuntarse o onte
'
e. o hox_e, rompendo todos os, esquemas temporais.

'

O dia .vinteun de setembro. comezaron _a s sesións no Parlaqiento de ·Catalunya: .Lo~iCamente, a.situacióJ! d,o país, de _cheo no período .eleitoral, topou, nesta·nova ronda do órgao .autonómiCo cataián_~
u~ novo ponto "e _
referéncia. Qs dous primeiros dias, nos que) ordi -Pujol, Presidente da Gerteraljtat e ·
Joan ·Reventós (PSC), líder da ?posición socialista tomaron p'a rte··, foron correntes, ~índa que ádiv:iñasen ás claras os cortes eleitorais dos discur8Qs. A solpresa, porén, foi a presentación-dm'lha :moción de
cens~ra qu_e fa! taml?alear o goberno conservador.
·

,

o

,

.

,

'

preámbulo da .. data viña
. marcado pola decisÜin de todos _

.Por unha banda, Pujol xusti- En. párte~ adivinase unha xoga- estudar o' tema e·aeordarcm non os presos e presa-s .de ETA-m
ficab3: a xestión do seu goberno da coa que An:'toni Gutiérrez votar . porqüe "compre porpor~ que .están en várias. cadeas do
Estado español de comezar
no último períod9 como unha Díaz ·quere dotar ao seu .pa.rtjdq pará presidente alguil Uder-dun
do
pr9tagonismo
q:
u
e
perdeÚ
partido
maiorÚário
".
·
unh'!_ folga de fame en apoio das
·"xestión moi positiva". Enumecoa
escisión
de
·
primeiros
'
·
.
de
candidaturas e da campaña eleirou o que puido facer e gardou
ai:io;
.
apr0veitándose,
ao
mésmo
TAMEN QUERIAN VETAR A CIU
toral
das organizacións de Eso que non {mido, aínda que re.
tempo,
do
debilitamentó
·Porén,
os
fu,xidos
_.
c
entristas,
q11erda
Abertzale ·vencelladas en
00
- ·éoñ~ceu o aumentó da crise. E
Frente
Conservador
(CiU,
ERC,
·
por
niédio
.
do
.
seu
portavoz,
·
tomo
á
alternativa KAS e a He- ·
debe s_e r _porque. cad_a crise de·-CC,
UCD)
que
pode
ficar
en
Santi
GuiJlén,
manifestaron
qu'
e
rri.
Bátasuna,
actitude _que enbe ter a sNa xustificación, PuminorÍá
se
os
·do
CDS,
q.ue
son
pensaban
impor
un
veto
'
a·
C}U
marcaba
tamén
o recordo do 27
jol disculpouse. dicindo que se
,..
oifo,
:votan
a
favor.
da
·
op0sinÓ
mes
de
.novembro,.,p·
r
opondo
de
setembro
"Gudari
Eguna",
. non a puido supe~ar foi por non
ción
.
._
un
socialista
.
como
presidente
data
na
que
diversas
forzas
da
ter competéncias.
·
A
·mocióh
de
cen~ura,
en
Cáda·
Geneialitat.
A
táctica
é
cla.:
esq'
u
erda
rupturista
veñen
conJoan · Reventós, , tras' rebate.r
os ·ar~umentós d<;> Presidente, _talunya, é "construtiva". E 'di-: · ra: conxelan. a moción i:lo PSUC 1 vacando unha xornada de loita
·acusou a Convergencia de inca- ·eer, que o grupo ·que a propón e logo faR aprobar a- sua, reco- en memória de todos os militan. pacidade pá:ra facer frente aos . ten que dicer quen vai ser o no- branco tamén- un protagonismo. tes de ÉTA rriortos ao longo da
.
história da organización.
proble;más que ten plantexados. vo ·presidente · qa Generalitat e que lles compre.
se
apioba
por
maioria
absoluta
.
.,
Mentras
tanfo,
a
opinión
de
O broche tráxico, na antesá
Cat.a lupya, : _ eng~dindo ·que
fi9a
nomeado~
automáHcamenJordi
.
Pujo1
·
e
do
Goberno
da
do
27, voltaba poñelo a policia
"compre uri cámb,io ". Até aqui, '
te,
presidente.
O
PSUC
propuGeneralj-tat
é
que
a
moc;:ión
de
española,
coa morte na mañanun eleitoralismo~ · se se quere, ·
xo
,
como.
tal
.
ªº
diputado_
non
.
censura
non
tiña
otitro
sentido
ciñ~
donostiarrá
e nunhas cirnor.mal debido ao período que
adscrito
Josep.
Benet,
que
r.e·
que¿
eleitoralism~
é
doíanse
de
cunstáncias
só
explicadas
pola
atravesamos. ·
·
·
negouse
presentar
qu·
e
Parlamerit
fose
utilizádo
ríota
do
MULC·
(antes
MULA)
-militante de ETA o corrida poucentemente
Quen verdadeiramente deu a
0
senado'r
se
deste
xeitó
..
Pode
ser,
segundo
de
Fernando
Barrio
Olano,
mili·
cas horas antes, destacando a
como
.
candidato
a
salpresa foi o Partit Socialista
non
era
nunha
plataforma
unialguns,
qu~
Pujol
estea
manipu.
tante
revalucionário
basco
da
capital donostiarra na que ·se
Unificat de Catalunya (PSUC)
"E
"
'· esq·uerda abertzale e vencellado producían grandes destrozos
, ,
no terceiro día de sesións; o 23. t at1a como a
ntesa das últi- lando o seu catgo. para gañar votos -xa falamos do seu,discurso á organización armada ETN-m.' · nas inmediacións do festival de
Anforti , Gutiérrez Díaz, s.ecre- rrias eiei.cions.
Desde
xeito,
como
quen
di,
polá
Diada Nacio-nal de Cafalun:Poucas horas despois, ' daba . cine, que concluían coa baixada
tário xeral dos eurocomunistas
Suárez,
teñen
abaya·
-.
A
situación,
·que
se
resolcomezo
. nas campas do antigo e tiradac ao rio das bandeiras
os
homes
de
cataláns, anunciou no seu disaeroporto de Gasteiz o Alderdi americana e español. Tamén en
curso a presentaciÓfl'du~ha mo- talla na ~an: se votah a favor -veu o dia trinta, . é ull' mal trago
/
da
esquerda,
Pujol
cae;
se
vot&n
'
p
ara
Pujol,
que
terá
que
come-.,-·
Eguna, ou ~ia do partido, con- Errenteria centos de manifesción de censura contra o gob~r
vacado polo PNV que se -con
tan tes destrozaron, praficamen· 1
en con t ra ou ·se ab steñen, P UJO · zar i.mha política ·de pactos para vert1'a · na p - 't''
'
no.
t 1 ·- te, os locais do banco de SanOsf rumores .que
A notícia cáeü como unha mantense.
· eles poder seguer '!.-ocupar o . sillón toral1"sta aoraq!Ca nund ·ac o e te1-· tander, que dias antes sofrira un
mes-r,nos' co irman din . que se · presid~ncial. E ·neses pactos,
.
ue acu ian en re
bo~ba no Parlamento. Sabíase
vai per~er~ influé'n~ias· p 9 rq ue- a 80 e 200.000 persoas, segundo atentado por parte dé ET A. A
que os socialistas' ian presentar van abster na votación. que
· ·. , · ·
d·
f t
N
·
mañá do dia seguinte (na que o
on es. os actos m- xornal madrileño ·Diário 16 desdisteiras mócións contra a xes- t er
. 1·ugar can d o xaI este, semana- q uen lle faga con. cesións, terá . as
t 1versas
·
ervlñan os principais responsát~ón · do · gabinete de Puj01. O no estea na ·rua. sto era o mes-:- · qu_e sacalas da sua p·olsa.
beis do PNV, entre os que des- · tacaba en grandes titulare& "A
que non- se sapia . era que ó mo que dician os socialistas,
que o sábado · se xuntaron para
ANTON _FERNANDEZ
tacaba, pólas suas declaracións policia matou ªº asasino do riP~UC pensaba 'facer o mesmo.
\ . ,
Xabier Arzallus, presidente do . fle ") era enterrado polas FOP,
\

· 1

a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

xunto cun pequeno ~upo . de
familiares,' Fernando Barrio no
cimitério donostiarra. ,.
.Neste clima de t~nsión ch(;!gaba o 27 de setembro coa cele:.
bración de manifestacións en diversas localidades b,ascas, e.orno
Donosti (nos bárrios de Intxau~ · -·
rrondo, Gros, Amara ... ), Hon•
I J,
,
darribia, Errenteria, Pasaia, An- ,
<.2SG'<'l
doain, Tolosa, Eibar, Azpeitia,
11
- -~ ,·· ·en
{~
Hemani, Barakaldo, Santurtzi,
d
Portugalete.,- Bilbo ( en diversos
~
1)<CA . .
bárrio~), , Basauri, Algorta, De1
¡ ,
· "l<:c::t.
rio, Üodio, Gasteiz, Iruña e Tq'1 : .I_ .na..
.
>1 ~ . .
.
·
_n-i· a.n
__ º. .. - 1.
falla, nas que se lembraba aos
r''
¡
/J
.fusiladog do 27 d·e setembro, '
1
· . · · . 'l G> c1 u.l.c.{O ·:
aos mbrtos de .cada localidade ·
1
\ ;¡_tl · ·
-z'
asi como a Fernando Barrio~ En
,·~: . . .. .. ,·
A mesma hora en ·que rema-_ todas: elas -tiveron lugar enfren~-- · '• ~·
taba o acto e nas postrimerias
( .... (J
· do serán .e me.ntras' ós felices
tamentos coas FOP, sucedéndose as carreiras e as barricadas.
_, · . ·
·,~abertzales" se retiraban face· os ·
Por outra banda, . 0 dia 28 .
·
·
l·M
. PR ENTA · _· seus lugares . de or1·xe, despo1·.s tiñan , lugar várías manifest.ado- bon desénrolo da x9.r:nada, -cións en 'diversas ' localidad.es
eri várfas localidades de Gipuz- bascas en memótia de F; Barrio,
koa,' Bizkaia, Araba e Nafarroa- · que coincrtliron 'co peche desta
Dr. ·CADAVAL 29 (Galerías)
ti~.an
·lugar durísimos cl}oques edición. ,.
Telt 22 10 29
entre a policia~. e manifestantes
'•
V~GO
M_LJ,GARRA
que protes~ab_an pola marte do

€:
.
°'ª- .

.· / d.e.

b
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. Euskadi Btiru B~zM (máximo
órgao execuhvo do partido)
quen, bastante alleo ao que naqueles momentos oc.orria en
Donosti (onde se sucedía as ba-rricadas e os enfrentamentos
asi e.orno 0 _peche de estabelecimentos pala morte de Femando Bárrio) declaraba: "Xa estames fartos de ' violéncia, falca,truadas e trampas. Este pavo
noS' segué aos pistoleiros (_j
o'xalá que o camiño comezado
por · Rosón sexa o comezo dun"
final l'elit para. rem~tar co.n esta
J,
'plága de sangue e lume que no~
pode ttaer mais ·que sangue é
· lume " ..

·.
.T- , _
.FEl 0

Catro

.YChe

AJ
de e~
cong
. Ch'ini
gresií
pasa
firme
cióm
rrevo
via e1

Ne
Xiao:
cama
en B
gres o
os d~
llpra¡
pre se
traba
apen:
nai~,

que :
rexin

Amé:

tro d
za ció

· Se
decis
COilll

a11ter
"peri

zontt
. nantt
-res e
· -charr.
bis",
os se
Mao,
de f
das s
teimt
·de, p

Nt
.fir.m :

que :
·· do

é

·seu
que1

r.·

.. .

>,

..

•

.
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.

J

•
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A semana p~sa4a fa~ª-bamos ne.Sta mes"!ª ~olun,a sobré a cru4e\ matan.:·_
Z-3: dos campos de .. Chatila e Sabra. Desde ?-<Iuela son moteas ·de condenas, · ,
c~n~os -de cÓmuni~ado~ de pr.otesta, .toda urihá c~tarata de ~olidaiidade _
. que ehove sobre.as conciéncias.dos· povos.
· · Uhh~ delas chámanos~a atenci61i beñ polii.sµa contundénda,.ben. polo·\
moito d~ hipócrita e inoperante ·que ten, .h en por quen omirii'.l o seu voto . .
Falamos da sesión da ONU'do· o'u tro dia. ,
.
· ' ,. ·
.Todos os países mei:nbro,'s agás os responsá~is dixerori · Í iBASTA! ! ªº>
sionismo. Implicitamente e~tábasel~e· dando Ún rotundo s,i á criadón dun·
estado palestjno. Os ·Estados' Unidos e máiS Israel, voi:a~on en contra. Era
unha Asan:iblea Xeral e non podian exercer ·o veto.
Agora empezan outrá vez os .períodos .de sesións.desa Asamblea:Xeral e
no ánimo de ~odos está a cada. vez meirande inóperánéia das _Nacións-Uái..:
das. E :isto_dicímolo _aínd.a coa relatividade que supón falar de reladó11s
diplomáticas. -De.sde o : seu nacffi!ento ·a ÓNU ten elaborá.d ó centos de .resolúcións, informes,, .. e porén -despréc~n,sé olimpicamente7 Le_!jlbran as
resolucións sobre 'Porto Rico~ s~bre a Sa~ara~·· ·óu as recentes actuadóñs
dos cascos #uis na invasión _imperial-sionísµ do L~bano. Lemhro agora
- unhas nóh moi .lonxanas de.claracións da actual representante USA na
·oNu. ~Dicia :rielas que esta era ~n niño do .éxpánsionisÍn.o soviéti~o; ·un
niño - d~ · comunistá.s. As declar;icións causaron un importantéreyó, · máis ·
pésie a iso, a capacidade de fagecitá.r os seus ·próprios e'scándalc)s, mediante o esq~ecemen'to é considei;ábel. .
. . ..
.
-: Realmente pó~c9 se -póde cónfiar xa ·na efectividade des.t e <:n:_gani·~mo
· internacional, O que non quet'e dicer que. todos ·OS países non teñan U ll
grande qi_t:er«fs -na. sua utiliza:ció~ ,propaga~dística. De .cer,to que en boa ,,
medida ten servido de importante · cai.Xa· de resÓnáncia ,para moitos movimeritos populares de liberación., . . .
. .
.
A-con,dena mas!va que se produ.du o.outro dia.poderia.chegar a ter ese
. efeito: Per.ó non é asL Non hai nen a máis mínima sinceridade rtesa votación, ¿cámos países a~ali~n co~tj.nuainente as actuaciÓns no Orient:~ Mé·~ dio do imperialismo e o seu adubio sfonista? .
.
. .
J,>or qqé .en'~ troques,·de aproveitar a mandar tropas francesas, italian~s e
ianquis non se e~ectiviza a forza militar da ONU? ··
·~
·
· Nada de nadá. Unha huira constante .
_ O futuro da credihilidade deste organismo plurin_aciqnal depende en . . .·
molto da s.uá efe~tividade· práctjéa. Os ianquis están ferozmen~e interesa.-·
· dos en ocultar m4js··e máis" a sua actividade e .i mpedifa, x·a que a manip~- ·
lación é irnpo~ibel. · Lembramos que cando poidero:n fi:Xérorn,>, nunha das .
. m..áis ttemend~s vinganza,s da história;. a expulsión de Cuba da OEA, e a. ·
conversión desta nun títere para .c~nsumar o bloqueóaSa.sinó. A vista está,a re~én suspensión· do cumec ci'a Organización da Unid~de Afrtcana~'
(ÚU.A ), e os contínuós ~taque~ .á Orgániza~ión de Paises non Aliña~fos. <;uestióminse ·os organismos fui:emacionais: postos no brete cla sua mda .
· 'o peratividade . . Abenióase a división do quindo en dous irreconciliábeis
·-: antagcinismos. ESe é o interes roáis daro. actuaJniente da.política imperialista, ant~ as derrotas -que se suman unha tras outra, e o resurxir. da loita
. popular n~queles o~d~' experimentou e experimentá _a sua política de xenodció directo ou· amparado ~a loita. "antisubversiva": os· e~emplos de
_Pal~stina, do Salvador, de Nicarágua, da Arxentina, -de Bolívia, e outros
moitos que agotarian esta coluna só coa sua eJ!mneraci{m,
•• 1

Catro dirixentes
.YChen Yun.

JO U-

a
se.

.0
~

>ZOS

1 de
~ ad a

:iras
l en
ifes-

rien-

San1 un
•·A

o
des-

.Je

"A

J

ri-

'OP,
'cte
, IJ:O
ega;éle~

l

di-

>m O

mu- ·
[onAnitia,

rtzi,

rsos
D ~

Taaos
brb; "
rade ·
. En
ren-

1do-

28 '

:sta1d~s
~rio,

esta

chi~os durante o
• .

.
.
12º Congreso do partido. De esquerda.a direiUt, Ye Jianying, Hu. Yaob~ng, Lu Díngyi
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Ape nas as axéncias deix--aron _inda lle quedan os remorsos do só, mal, as . máis das , veces, . esa
de escupir notícias ledas do XII "pai", acaba no ostracismo ou esditura que se ergÚe diant~
peor, e velai ternos en China a · dos nosos olios como outra
c'on~re so do Partido Comunista
. Chino, para que sorrise a pro- Hua Guofeng.
múralla china. Os une, espetad_a
nunha história ·de-. máis de cirico
gresia incapaz de entender qué
¿A
qué
ven
.tanto
escándalo
·mil
anos 'üe cÚltura e tradición
pasa aí, limitándose a autoconsobre
.China
na
progresia?
¿Acaque
aó pintar algun dos 'signos,
firmarse nas suas claras concepso
a
_política
exterior
actuaf'non
o chino está facendo, ao mellar,
cións de cara ónde vai a contrarrevolución, e de dicer isto x_a o_ é mais qup unha caricatura }la · o -que fixo un· cazador haf-6.ÓOO ·
revolución cultural? Despois xa anos n~n oso. de marfil de calvia eu vir.
de falarse. fanto de feixistas e . qÚer dragón lexendário. N6s
Non vou contar quén é Deng social-feixistas, a remate xa non que acabamos de chegar á ÍÍis-tóXiaoping nen os seus colegas da se -sabe quén é quén, nen amigos ria '¿qué · ne · irnos ehsfüár aos
camarilla trunfante ·e dominante · nen inimigos.
ehinos? A :política chjna debeen Beíjing. De feito neste conmos
·enfendeLa a partir da visión
greso o que se fixo foi abenzoar
. Eu propóñovos que para enque
de si mesmos. feñen . os
os derradeiros fogros da política tender China · esquezamos un
·
Ghans.
Se a revoluci8n éhma fof"pragmática" dominante · que pouco todo o que levamos dÚo
a
reafirmación
en . si . mesmós_
presenta a entrega da forza de at é agora .e pensemos que como
tr~ballo , máis que a do mercado . occidentais China é o noso "ari- como pavo, a· ruptura coa
apenas existente, . ás üansnacio- ti". Se os .e uropeos e a nasa .GUl- URSS foi co ~adra-~tro . recé_n
nai~, con garantía de beneficios
tura sorrios etnocentristas, Chi- chega_d o ¡xa som:ós igUais!
que xa quixesen conquerir nos · na~xa se define a si mesma .'co. En Vladivostok, ,; onde en
reximes ma1s ditatoriais de mo ó ''paz's do . centro". O resto · ·19.0'5 o 90 por cento da povoaAmérica Latina. Todo iso den- do mundo, dos povos, das civili- 'ción era china; hoxe non se ve
tro das famosas catro moderni- -'zacións, surxen no seu entorno. un, e nun- myndo de estados·se- "
zacións.
. ¡Qué absurdo para ·Un chino beranos (ruáis ou menos) C_h ina
'Se en algo supón un cámbio que ppidese ler nalguns dos tex- · berraba por terras vakiras ·a o
decisivo o congreso. do partido tos de E'.X.B.' que se impoñén i10rde.
nesta terra qÚe Marcó Polo des· ·
comunista, isto, é, respelto ao ' cobriu China!
E -se digG que. ent~nder.··a- poaflterior, _ é na inexisténcia de
. lítica actual china é entend.e t o
"perigo - esquerdista"
hori- .
Descobrirnos a nós., .aos q'u e imp~Iso dominante. do ·nacionazonte. A xerontocrácia' gober- temo.s a melior e máis milenária lismo chino 'hóxe, este non ten ·.
. nante cria· un conseUo de aseso- cu lt ura, aos que· mventamos
· ·
· da qu
· e . o fo·1·, -'.
t.o=- p or ·q·u·.~.e, ser, .m
-res onde mete a memb-ros da do, qué absurdo, diria un. chino. unh~« forza revolucioñ.á:ria. ·To. ·Chamada "banda dos . catró
d os · somos· nacionalistas · at.e os .
· bis", iso si, logo de recoñ~cer . · P~rtin~o tle postul~d~s ·.defor- apátridas, Mu.ssolini e Frnnco
os seus moitos_erro~:;\ viúv~ de .mativos ~~ n?sa prop~ia etno- tamérí eran nacionalistas e FraMaoi aq uen non forqn capaces ~ cl!ltura}· e .m 01 ·pouco. ~ºªª,ºen: · · ga outro tanto, .ou o .m~sfno
de facerlle rexeitar . nerig~nha t~~d~r Chma;, .de.s te· xei~o e mOl nat'icmaUsmo . que -b dos patrio- ·
d~s._suas pa~abras e·ºx..estos e que .., d~ficil qu~ vexamos_q~.e ?' ".1ªr~ ·tas galego..s,'ou dos tibetanos, ou·
.~~muda, persiste n~ stia actitu-: - -.xism.o · .chm.o n,on e d._i~!e.ct.1,co, .. dos habitA.ntes de Sirtkiang, ~ós ,
, perdonaselle a vida.
, que a teona da_s co~tn¡:d1c1ons_ .que non só lle.s· chiníficarnn . a
.Neste congresó voltouse ·eón-' de ~ao Zedong e taoista.
,toponímia "·senón que "entre .
' A revolución nacio-n(;ll. popu- ·19 57 e. '70. calcúlasé en case . un · firmat unha jei hi,s tórica: aquel
qu_e _fixo~ dé ponte entFe o pa·s.a- . 'lar china fo-i fundfinÍentalmente. millón. ·os que fuxirón á URSS,
. ·do e O presente, que rematou CÓ unha , revplución nacioria}ista, ou"· O dos . m.o ngoles, ·cada 'dia
·seu -"paC' ~dipicamehte pero desa nación étn.ica; p:ovo Ghan, '" máis minoritarid's rto seu pró 1
q~e na ap~tta coa; nova doutrina . que fala tantas· línguas ~a queri prio territóri~._ :
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as . contribucións á <;a·mp~n~ , el~i-~óral ·d o ijLQQUE-PSG ppd:en"
depositarse na cont~ ~rre.nte núm. 300-8588/9 da' ca·ixa cie .
Aforros de Galiza O .. P. d_
e $_antia:;10 óu be.n nos locais d.as or~ani
zacións.
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DIPOll!IS
·pá1
de
·el.JI:

,_·. crónica deportiva

· Ütmpeonato ga!ego de iudo

Favoritis1110.e superacióri

1

..

M

O iud~ empezouse a popularizar na n·o~ nación. Agora xa h;i campeonatos e algun b~n loitador ....
Taméñ hai ·bons entrenadores, pero a sua _e ficácia non se ve por nenguJ!ha parte. ¿Que van,
.~
c~mércfo? ··.
. .,,~ ; ~ - .,,
.. ~· .; ~··-"{·~.
'· ,
;;
Os·campeonatos de Galiza na categpriajunior, amósanos estas duas cousas. _
De todo
isto fala a crónica que nos confecc;;.iono'u un. coñecido
.
, . iudoca que escrehe sob o no me·
de So re .Mad~_.

ªº
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Pingueiras e logros·
R•

O pasado dia 26 c.e lebrouse
en Vigo, . no Pabellón do Carmen, o campeonato d_e Galiza
de iudo en .categoría juniQr (de ·
17 a 19 anos).
O fin ·de: semana anterior, celébraríanse na Co-ruña .e Vigo a.. ·
eliminatória das· zomis, norde e
sul, para clasificar 'para esta fase
final e tres homes de cad.a peso ·
por cada .unha das zona~.
Por -detrás desta aparente
iguald~dé hai un1 trasfondo de
favoritismo.
· ·Esta eliminatória ·p9r ·zonas,
en igualdade de participación
entre as duas zonas, i'.¡ue seria a
idónea , convertiuse nunha manóbra. absolutarneníe inxusta
para os iudocas da zona norte ,
xa que con ta con . rn.oitas mái~
licéncias que a zona sul.
. 'A si, en oertos pesos,; na fase
clasificatória da zona sul, celebrada e.n Santiago, só ·participaron dous ou tres iudocas, mentr:a s ·que na Coruña (zona nord e) había . doce iudocas .. cornpetindo para acadar unha praza Grab_ado antigo que representa unha loita precursora do iudo.
/
nese mesmo peso , esixi11do asi
unha clara vantaxe para os de- iudo de c.o ntras ·e · d~ moifa for- · grau a outro, supón un meiranportistas do sul (Our~nse, San- za, en moi ,powcas oca&ións se de c_oñe_c imento, 'e .polci tanto
·t iago
Vigo) para clasificarse, viu un iudo de marcar ponto teria que notarse.., na p~pilaxe ás
xa que pasaban automáticamen- en céiáa a_taque que .se fai. , ,. -. horas das competicións. '
te·.
.
.
Todo isto estivo fav.orecict'ci
. . Id a d e pm-. · ' pola deficiente actuación arbi- OS MELLORES
PARTICIPANTES
Dáda esta d es1gua.
..
.
demos comprobar como, en A · tral, que non se .m olestou _en
De todos os parti~ipan.tes me- ,
Coruña . quedaban eliminados sancionar a falta d_e combativi- · . reéerian destaéarse a clara sup~
rapaces que, teoricamente, eran dade co.a frec;uénCia debida, per- rioridade do coruñés Infanzón,
· moi sup~riores a alguns que se mit'indo .en moitos caso~ ·que. unque nengun dos contrincanclasificaron en Santiago.
. dos competidores estivese máis tes lle durou ni.áis que trinta se¿Hai q uen·se pregunta se esta de trinta ~egundos se¿_1 facer t.a n gundos (os coinb.a tes eran a cin·
. fórmula foi adoptada para clasi- sequera UH amago de ataque. · co minutos). .
'ficar a certas persoas que, dou- Faltándolle a combatividade, 0
Xa .no último campeonato
tra maneira, non terian' mm a iudo deixa de ser un.verélap~ir'o xuvenil do estado estivo nun
máis remota posib_ilidade de . combate.
.~ . t.ri~ de lograr a medalla de miro, ·
,clasificarse?
A forma de lqitar á d-efensiva pero os nervos qeixárono no se_d emostrou unha clara descori- gundo posto.
A FINAL DE VIGO
fianza no ataque· próprio o que
. · E d,e destacar tamén o _proVoltando· á final de Vigo di- amasa que durante o peifo.do gre_so qUe se esta a lograr na zoremos que houbo moi pouca - de entrenamento non se .traballa na sul, como · o- demostran as
xente nas ·gr~das; os loitadore.s, como' é. d'ebido nos cl~qes e xi- . medallas .que quedaron en Vigo: .
·canedo, Garah'atos, · Cobelo, .
as fam f.Üas de alguns ., del,es, e nasios.
catro amiguetes máis que fómos · - . .
·_ · ~- .
- : ~· - Gaona, Copni e RodÓlfo. Nou- ·
para velos, x"a que a propaganda CULPAREIS os ENTRENADORES
'tros tempos todas · estas ·meda- ·
do campeonato fou riula,· e asf . Álgtlén poderia pensar que is-,_ llas ian parar á Coruña é Fe:rroL no.fl se pode ,promocionar o. de- to se debe á falta de enfrenado- De Ourense, dende que se reti-·
porte.
·
res.
rou Celso dá competición, nun- Afortunadamente, non "ªsis- · Non é iso, aquí existe.n un , ca máis se soµpo.
.
teu nenguri persoeiro>(gobérna- · ".lote~' de ,"altos graus", tefcei-:
A. revelación -q'o campeonato -dores, .presidente da Xunta)~ co- TOS e cuartos "dans"' que .debe- foi G vigués Garabatos, que. pa.mo vjñan ' facendo nos ultimas rian ser os que -marcaran a pau- . senm9, pasenifío, foi dando
anos.
ta.
,
paus, até porse no pr~meiro poso campeonato comezou as
A meirande graduación do ·to no seu peso, cando pinguén .
catro .e n porito, pontualp:iente, · entrenado.r, sobrenténdese que contaba con el para nada.
cousa que xa é de ágradécerlle a os rapaces deberían de ter. meiAgora 0 -que.· compre é que se
organización xa que, non - esta·~ randes coñecimentos. Po is nada, traballe . máis cós xuvenis .como
rrlos acostuma?os a esta pontua- a diferéncia non se viu por nen- forma de levántar o nivel do iu-Iidade.
gunha parte. Todos igual.
do .galego · que, tamén, _é facer
O nivel técnico amasado
¿No~ ocorrirá .que aquí un Galiza.
•
·polos participantes _foi medio- vai pasar .de "dan!' para logo hoc;re, en xeral; pois só se viran .un tarse a dorm.lr?. O p·a sar dun
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Empezou a ch-over. Ben:-dirán vostedes, ¿qué ten que ver oo
deporte, o.u có espectáculo? Pois .nada, que aqui .canc!o chove
os deportistas mollámonos máis que os demáis.
E claro, veñen as protestas, xa que non é só o mollarse ou
non mollarse, senón as · condicións nas que hai que praticar deportes.. Os campos de fútbol parecen leiras .de ·patacas, as pistas
·descubertas parecen piscinas, mesmamente as atléticas da Coruña non teñen o suficiente drenaxe e enchárcanse con máis fa-·
cilidade da apropriada.
·
¿E nas pístas cu bertas?, pois tamén se molla un, xa que hai
_-. pingueiras. Logo veñen as lesións. Non o eren?, vaian á polideportiva da Coruña, ao pabellón de S~n1iago, a Vilagarcia, ao
pabellón da Xuventude de .Lugo, ... ; ben, non poden ir a moitos máis sítios xa que non hai moitos máis pabellóns cuberfos.
Mentras tanto, ·se secan, poden darse unha volta ppios distintos pal~os dos campos de fútbol. Visiten todos os que queiran, desde os das vilas pequenas aos grandes estadios de Riazor
·
e Balaídos.
Verdade que non chove. Agora séntense nos sillón s. ¿Cómodos, non?
Esta é idea do deporte que se usa por aqui. Dixéronnos
- que .tÍñamos que denunciar esta situación e facémolo. ·
- Pero hai aíuda máis que dicer, os deportistas pídennos que o
.digamos. Están descontentos coas eleicións ao Parlamento ·Español, saben. Non, nop. é que ptetendan faeerlles o boico~ nen
sexan abstencionistas. O problema é outro.
Cando erripezan as campañas. eleitorais os deportistas teñan
que ver como os seus recintos son ocupados por lídres políticos, militantes e pancartas. Asi trastócanse as competicións,
· non poden entrenar...
Pero claro,' os políticos tamén non teñen culpa de_non ter
onde falar, <;Je que non haxa auditórios. O mesmo pasa cos mú·. sicos' co ·teatro, etc. Problemas de infraestrutura,
de mentalida.
de deportiva e de gastar os cartos en grandes estádios. Nos palcos non chove.
,
·Os dirixentes, ou van aos palcos ou a clubes privados, e, se:nón, esperan ao verán.-, Non hai problema.
... Péro se nunca choveu que non escampase, como dixo algun
edil referíndose ás pingueiras dos polideportivos, o que non é
tan .fr~cuente que pase é que o Real Madrid de baloncesto per·da ~n partido no território estatal. Difícil é, pero acaba. d_e ocorrir en Santiago. No trofeo "Ano Santo" celebrado o fm de semana en Compostela. o OAR do Ferrol superou ao equipo m~
rengue plagado de· xogadores que deixaron asombrado a málS
dun co seu xogo no re'c ente"Ínundial.
Non faltoti quen afirmara que todo se debia "á intercesión
do señor Santiago'',° que queria-qu.e o trofeo se quedase en Ga~
liza. A verdade é que o qAR xogou para gañar e que esta non e
-a úriiCa vez que o conxunto de ~unta Amela vence ao Real Madrid, xa o logrori tres veces.
'
.
Ao final o equipo ferrolano alzouse co trofeo frente a Qn ·
/
_Obradoiro que d~buta este ano en-Primeira División, milita~do
asi dous equipos galegos nesta máxima categoría, co'usa non soñada hai uns anos polos máis optimistas.
.
Agardeinos. que isto •repercut~ no apoio á canteira.
E duns que están contentos como ·un periqu~te a outros que
ven como se)Íes despega un camiño, polo que arnd1a non .deran
· máis que os primeiros pasos, pero cuxo final vislumbr~n xa..
. Trátase do 'Liceo.de A Coruña, as suas duas vitórias, ~ última
concluínte con. 1i1 . o pasado sábado dia vintecinco pónos na
.
cabeza da clasific~ción.
·
Per<> esas vitórias ·n9n son :so~pr~sa, , o .que si ·o son ~o~ as
duas derrotas consecutivas do favorito, o Barcelona. A ultima,
derrota no Palau. frent~ ao Reus~ A c01:isa váiselle /pór costa
arriba ao e.q uipo barcelonista, aínda que r.ece)ja axudas como~
do aho anterior, que a bon seguro ·chegará.il. Agora todo depende do Liceo, de que nón pérda os nervos.. !.,; .
· · : . t ~,
· ~olo- menos ~s rapaces seguirán xogando na Praz~ de Pon e
vedra.
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·M~a teatral de Fene
,,J

'

Recu_¡jerar· o~ pasos .de RiDadávia
Recolle~s aq~i un ex~¡icto das declaracións que dias atrás facia_:o presid~nte da Agrupación de Teatro TAGA·

un, que véñen

!O

dar unha exacta pincelada sobre as intencións culturais na recuperación do teatro, ria. reconver~ión·
das festas populare~, e respeito d~s perspectivas de futuro que se abren. Nós ,coiclall!~s .que,_ morta a mo.stra de R1~a~ .
dávia, paradigmática en moitqs aspectos da difusión teatral, a~· Xornadas de Fene, venen recoller o testigo.

re

ID

Onde grupos de teatro que en
·once dias consecutivos van representar · once espectáculos é. algo
que un non lembra por aqui.
Entre as razóns pola que coidamos precisa unha Mostra de
Teatro, está que -é necesário que
os nosos povos teñah festas diferenciadas. Festas onde non haxa
orquestras senón grupos de teatro, onde os foguetes se transformen en monecos, festas nas que·
os nenos, lonxe de tirarnos dos
"calzóns para que lle merquemos isto ou aquilo, se lien cos actores
transformados en xigantes e chouten e corran polas corredoiras.
Unhas festas que sexan capaces de
facer trocar as nosas conversas,
aínda que sornente sexa por uns
días. Festas que fagan cambiar un
· pouco ? colorido das pegadas.
· "Agora os carteis anúncian teatro". Unhas festas nas que se mis- .
turen as músicas e as megafonias
anunciando ao grupo do dia. Ao
fin para todo o que de fantástico
ten o mundo do teatro e polo que
pensamos que o valeiro do ano 81
a nivel dunha grande xuntanza dos
teatreiros galegos cos seus espectáculos non se debia dar no 82. E
por iso puxérnonos en marcha.
Confeccionamos un programa e
presentámosllo ao representante
de cultura do axuntamento de Fene, quen quedou moi int<;resado
polo programa e animounos a seguer adiante.
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O PROGRAMA E BENEFICIOSO
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Facer teatro sempre benefícia
aos teatreiros; en canto á xente,
tendo presente que once represen. tació ns poderian encher tres meses de · programación, fixando
unha · representación semanal é
pos{bel que non fixeran falta estes
programas. De calquer xeito, nós
esa función coidamos que a poden
cobrir ao longo do ano ,as sociedades contratantes. Nós montamos .a
Mostra pensando máis ben no que
ten de festa popular. ·
O que foi un programa ambicioso quedouse. nun programa mínimo, . po.is dun presuposto ·de
2. 150.000 tivemos • que pasar , á

ª'·

a
a

1.016.000 pta. ql!e é o conseguido. Pódes supoñer entón que is~o
trouxo como consecuéncia o prescindir de moit~s cousa~. · Cousas
para nós tan interesantt;s c~mo a
exposición de todo tipo de materiais dos grupos, as sesións· infor~
madvas dos grupos ao dia seguinte
da sua representación, ·o non po-·;
der asegurar a preséncia ·dos críticos naciona!s e d_e fóra; a filmación de todos os" espectáculos; a
criación dun . arqui~o que· recollera todo tipo ·"de materiais-e outras
causas ....

l·
· · Santo Domingo, 9 ·
·•. Tlfno·s. ·:. 225461- - .224458
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rigor".
Outra-das novedades desta mostra é que tod~s· os di.as. hai confe-·
f éncias,
estando.. entre
os disertan.
i
/:
l
. · tes persoas tan relevª'nt.es como
António Fragua~, Rafael Rivera,
Isaac l)íaz Pardo, Pedro del Ll~no,
Laureano Alvarez e Chambso_Lamas.
Felipe Senén, Diréctor do Museo Arqueolóxico e Histórico de A
Coruña será o director do ciclo de
"Artes e Costumes Populares",
que versará ~ob~e ~s temas: "~rte
Popular, Arte Ilustr~da, Arte do
Povo", "O Problema da Arte e da
Industria"', "Recorrido ·pola 'Arte
Pop-µlar de Galiza: artistas ou ar- .
tesáns'·', "Cestaria, Tec~dos, encaixes ... "..

COMO SE FAI
A .AR:rE POPULAR
-Pero s·e n dúbida unha das cóusas máis importantes desta mostra
é que as persoas que a visiten po(Continua

na .pa x; 23)

A falta de presupostos _po~do
traer grayes consecuéncias, · pero
non só ·para a mostra senón tamen
para o teatro galega en xeral.
Despois reconsideramos . posturas e todo voltou á normalidade.
Pero destas consecuéncias preferimos non falar .e si doutras quepo. den ser definitivas. O proxecto inicial daba unhas perspectivas de
continuidade, o de· agora non ase-. .
gu~a ·nada. A(nda-ªsi,. iso non sig. nif ica que non yaia haber noyas
edicións...
VALENT IN GARCIA
· RadioC3liciaa....nnple 50 anos:
50 anos cie Radioao:sezyicio deGalicia.
. Felicidades. Galkia.
·

Felicidades, Raé!io Galida.

.

.Ll,IAllA

"l'!YAL.

~IOA

Desde Sahti$ de Compostela
paraGalicia.

PAPEUllA
0,.~4"., fllt .
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.Arte populargalega
Organizada ·polá "Asocia:~ión
Galega de Arte Popular" coa colahóqcióri do Axuntamento, "setecentas mil peseÚs que non chegan
para nada" estase. a celebrar na
Ca.ruña, (Durán Loriga 10) a
"Mostra d,e . artes p6pulcires de Ga~.
licia Cidade da Coruña".
. A sua inaguración tivo lugar o .
20 de setemb~o rematando o 5 de
outubro.
O~ sectores repi;~sentados nesta ·
exposicLón son : cestaria e. hi.bouras
de ·pa:lla, encaixes e tecidos, calzado, carpin.taria, ~ristrumento.s rríusicais, traxe, curtidos, metais, obxectos de devoción popular, alfa-_·
raria, pr~t_a e acibeé:he ·e os traballos ·en pedra e madeira·.
· _
· · · Xácome Santos, un .dos organi:. ·
í.adores,: dinos que esta mostra .se
diferéncia doutras moitas qu'e se
viñeron celebrando en Galiza no
inte.nto de que fose "o máis ampla
post'.b el dentro de toda a artesanía
popular, .e que· a selección á hqra
de escoller- -«S; facetas desta arte
popular se fixese con, algo máis .4.e

ºº

IS

: A 'Arte Popular Galega car~cterízase, fu'ndamentalment~,. p9la sua reque·
za
o seu carácter anónimo,
o sentido
prático e un sentimento
máxico·reli·
. '
.
.
.
~
.
xioso.
,
. ,
Hoxe en ..dia, o artista popu~~ recolle do pasado a capacidade-criativá
d~s xent~s de Galiza, un mundo de herdanza.s culiurais, de respostas .con·
. cretas a un . ~eio ·éoncreto. Est~~ _respo~t:a~ teñ~ñ 'á su~ a'rixe .moiüs -~~~~;·
na pre·história, no-· N~olítico e na Cul~urá dos Castros; c~mo o denwsttan
os restós aiqueolóxicos qu~ gardán os ~osos "!-u8eos.
· · . -.
..
Existen, i;isiniesmo, factores ·que cÓndicióna~ ·a ·pervivén_cia,_ da 4-rt~ ,po-.
. pular í tales como o m~io xeográfico, o .clima,.a abundáncia de mat~ias primas, o minifundismo ou a dispersión dó ~bitat. .
.
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O. emp~ego

do tempo libre
da mocedade
1Ul Galiza

.,

.

. Q _~-

,

~ .

O leito~ . pode comprepder · de
· .,.~ ~ .J
entrada que está ante unha mostra
/"
.):
~
. -1 ,
sesgada da realidad e ·galega, forza-~,
Dénaé J1á'i u~s, poucos. anos para ·
samente ·os re~ultados son eséasa- '
~có
os litera~os cuha:nos estanlle. a ·mente .representativos, inda que
dar
uríh:a .grande importáncia ao
moi interesantes sectorialmente._
xénl!ro . di novela póUciaJ, ben
O e studo proba que o 35 por éen '
sexa na sl,lá v~rtente ci:}mmal ben ·
da mocedade ·gaÍega vive "nunh~·
ha sua vertente de espionaxe;. E
famí.lia.. -con alto índice de natura- ·
.dentro
d~stes cultivadores desta:- ·
lidade". Pero resulta .que dos c:;on·
~a
un
n~me:
L;is ,Rogeli,O . Nogue:suJta.dos o 36 por cen ~on de zona
ras, · coñecido cornq poeta . _ que
rl:Jral-'mariñ.eira. · d\Ton é e.sta urrha
agora saliente como ·o méllor dos ·
pista suficiente par'a ós técnicos
nov,os _narradores policiais, da Cuque . podian localizar mais a sua
ba éontemporá:n€a.- Nos, polo de ..
ase~~ración? E' est~ 'un dos moitos ~
casos n~s ·que botamos · de me.nos . ' agora, só ternos lido duas novelas desta cl~s.e saídas da ' sua . pluunha naálise comparativa dos da~
ma: . unha •• ~ primeira que escredos o~erecidos pola monstra e ou' beu, en colaboración . con Gu_iller. tros estudos. A natalidáde é m'o i
mo ~odrígueZ.Rivera, que se titu- baixa na Galiza rural,' é alta na rhala El cuárto drculo, narra comp
riñeira e nalguns .bárrios. Cando cis
un teniente - da policía, ax~clado -'
consultados valoran os ingresos faca de pezas d~ auiom6vii. Pela
miliares, resúltanos difícil que esesta primeir.a noveia d.un exce~o
. tean perta da realidade Non poide indulxéncia cara a: posíbel có- ·
deron os técnicos contrastalo·?·
rrución- é cara a poljcia para facer . ·
·Máis estr3;ñ~za atopamos ~o indi·prém}o · · Cirilo
recait todos os males en elemencar as cantidades qu~ receben para
tos anti-socfais xa coñeéidos_, agás ' UNEAC 1977. Esta · é talvez a
, · os gastos semanais. Outrás mostras ·
máis -conseguida das duas. ;rrata
o xefe oa banda que é qye medirectas catriplícanq·s·.
dun
axente d_a contra-espionaxe:·
nos esperá o leitor debido en . parcubana.
que -~P.era nos ,USA ·'infilTalvez o eho da busca <leste este a ..tm engaño -(sic) po~ parte dos·
trado
nas
filas das bandas contratudo era coñecer a satisfacciónautores. S.o bra, para min, na no~
rrevolucionári~s
que operan. en
insatisfacción do uso do tempo li:.
vela un capífüfo ·onde un · xefe
\. .
.
.
.USA, e_n ,Miami e Nova Iorque ·
bre de fin de semaná; 57 por cen
dtin Comité de· .Defensa · da Revoprincip~lmen~e. Te,n este axen,te
tamén o está.Q na forma de vivilo
lucilm, 01i-Como se chamen, no·
durante a semana.
'infiltra.do'
que descobrir a un giuque este ·discute cun policia sóbre
.
po
iµcontrólado
pola CL\. que
a novela policial, como se Q..S autoResposta que contratas aguda~ombardeou
unha
~ a'dea: de pesres estivera,.n a se defender por es·
mente coa . acusación que fa~ da
,
cadores
cubana.
A
vez
-a: CIA en:via
creber _novelas detá. . clase frente
i~responsabilidade da Adl1iinistraa do'us homes p~ra inter"itar desto- '·
aos
~óceirosdo
realismo
~éialis
ción sobre os meios para un mebrir- qtien manda esta banda. Dá a ·
ta; -polo demais, a no~~la policial ..
llar_ u59 do tempo libre.-o 84 por
q1.suaJitlade q~e cando 'os, homes
de.fendese
·
poi
si
só
e
.El
cuarto
cen senten~ia que o Estado se
da
<;:IA. apresan e- fan '·'cantar" _á:
ci'rculo -por sorte- non é unha
preocupa moi pouco ou nada._
un
dos elementos desta banda, o ·
excep"Ción. Como curiosidade din:;Permítasenos engadír outras
axente cubano estea present~. Esmos qu~ ao leitor galego de nove- ·
duas causas : a obra é fácil de ier.,
capa e a CIA. dá a orde de busquelas · policiª-is pódelle chocar que o '
oferece suxeréncias , importantes, '
dá. e axusticiamento -do ' cubano,
teente de policía vaia sempre
pero non afonda, v.g. nós gosta·rfa- .
n::i"entras este escapa ' ~ra M.iam(
uniforme, verde oliva, claro.
mos constata e as duas preguntas
par'a ··dar a alerta· ·a os · seu's xefes
A outra novela. policial -e.sta
que Alain Touraine ere centrais no
d.0 xénero de ~spionaxe- de L.R . . · en' ·Cuba. · No inter-médio .vai re- .
~uso do tempo libre, o seu carácter
cordando ós s~us anos -de guerrill~ ,
Nogueras é Y si m'f!,'ero man~na,
a-social e a-moral. ¿En q-ué medi- .
da ese tempo permite sair· da alienación social e das imposicións
morais? A obra está redactada en
galego, é un merito tanto maior
canto parte . dos aut~res tive~on
que aprender a língua á sua vinda
ao pais, pero o texto resí ntese de
sintaxe e léxico i.nseguros.
1

Ternos nas .mañs ,o · estudo do
. departamento de socioloxia de Caritas de . Vigo sobre .o emprego do
tempo libre. Un volume _de· 276
páxjnas no que_:.predomi.n an as
táboas · esta.<;!ísticas .s obre as in. troducións, moi breves, e a interpretació n.
O leitor atopa un material de
fácil comprensión, sobre por si
mésmo inducir consecuéncias e
·constatar as limitacións tanto dos
formulários - que- constan como
apéndice- como na interpretación
dos autores.
·

A clave <leste traballo oferécesenos na p.7:

Para comprender o fenómeno
"mocedade" de Caliza no aspecto
do tempo libre quixemos: ver como primeiro obxectivo da nosa investigación o tempo libre de que,
, efectivamente , dispón a mocedade
galega: dentro · dese tempo libre
colle especial interés o período
de va:cacións. Un segundo obxectivo v_ai ser a análise dos condicionamentos tanto sócio-económicos
como demográficos e xeográficos.
Un derrad)iro obxectivo será analizar as funcións da folganza en
Galiza en 1981, cara o descanso,
diversióñ e desenrolo da persoalidade xuvenil". .
Pera o enquérito actufron como
axentes os membros da XOC (Xuventude Obreira Cristiá) e do
MCR (Mocedade Rural Cristiá)
que repartir.o n 10.000 formulários. Sobre a mostra duns 1.462
confe ~cio.nou o estudo o departamento vigués ·de Caritas que dirixe
Em ílio Suárez Coruxo. A activación deste traballo débese a XOC
de Vigo e ao seu animador P.G.Fierro Botas.
A obra consta de seis capítulos
e unha conclusión resumo: rasgos
sociolóxicos, situación laboral, o
tempo libre, . bárrÍo-aldea-parróquia, empresa e tempo lio'Í-c, centros de ensino e tempo libre.
Dos 1462 consultados, o 36 po.r cien vive ~a - zona rural, o 64 na urbana. Son homes o 54 por ~en,
mulléres o 45 por cen. O 85 por

·de -' Motta Carneiro
. · Esta obra· ap'resenta ero visao
sintética a " géne~e e dese,nvolvi:
mento '.d o tFabaUío criador ·qo homem, .os procedimentos adotados
por inventores e artistas: Adema'is, ·
'º ·que torna;· o livro sumamente fa- .
linso, expoe .;u~a ' sérk de proble- - "
mas actuajs 'estudádos· _em ··cursos·

'

.

.f

:

.

a

e

1

de

XESlJS GONZALEZ G.OMEZ

" Pnra.prend,~r béll
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. F.C.
ESTUDO SOBOR DO EMPREGO DO TEMPO

LI-

BRE DA MOCEDADE NA
GA Ll·ZA.. Depart amento
., de Socioloxíe de Cáritasde ,
Vigo e a X.O.e., Vigo, ·

1982.

'

·.un libro_·

ha

o

.

f

..1

' . , ,. . ·
·. ,_, -~- :~; ·

·policiaiS.'·cubantis ·

-.

de cqry:io en}ro:u . en co!}tac_to poa,
central de contra-espionaxe, de
, 'coro~ .foi facendo que· se afa;t~ba .
. da_.rev9lución_, o .desprécio..q1:1e .He
amosa a muller · amad~ cando 'se
emera ~de que intenta f;x~ da' illa, .
a sua ~ chegada a ;.Miami, a ~ntrada
nos grupQs éol'ltra-revoluciánários, .
as clases de "karate'"'; a· primeir~:
chamii.cla desde· c .uba·· para que entre en acción, a muller· amada ... ,
'et·c. Destaca
novela -descr.i-. ci6ri'~kMiami,- dunh.a gránde .cali11 dade li~erár}a e sobretodo, para ü
aficio:riado ás novelas de' acción e
a~~nturas, salienta .a desc;iéión . d~s ·
.loitas, sobrn iodo a d~ :loita final
entre un meStre de· "ka,rate''' e.un
de "kuryg-fu", nárrada con precisjón matero.á tica e técnica pine!Jlatográfica; e coa ·e:rr.10ción
de saber
{'.
.
· que do desenla·ce da loita depende
.-o final da 'ñov~la (que , non iII1QS
dicer aqu~: ·Polo lado negativo
- que o hq.i-:-: compre subliñai; a
excesiva carga idéqlóxicá dalguns·
· capíi:ulus e ·o · consta.nte desprétio
polo enemigo, que poden levar á :
increquli<Jacfe ·ao leitor~- e o vero- '
símil é imprenscindíbé nesta cla- ·
se de narraeións , (compre ·.qicer.
que Y si muero mañana é.verosímil até ·~ últÚno capítulo). ·.
, Compre, por outra banda, facer
notar qu$ L~Ís Rogeiio ,Nogueras,
grande ' escrito_r', leva todos os d~s
cobrimentos (sic) da novela mo~ ·
. <lema á novelp; ,..policial.' amáis da
. grande preparación cinematogr#ica _que fai ,que o leitor ·non lea se- ·
nón .v'ex-a ·as esceas .q ue se desenvolve-n na narracióñ. Só esperamo~
· qué c~ian· máis_'n ovelas policiiis de ·
LR. Nogueras nas nosas mans
. que os avispados edito~es de novelas policia,,is se deari presa. en editalas, para regalía dos aficion-ados e
para. íntentar páltar a grande ca~ti
·. dade ·de s.Ú_bpr_odÜtos que in.t entan
· f ~cernos pasar por narracióris' poli-éiais,
·'
·

_/

;>

•

'

orie,n tados pelo autor. Mo~ta Car- ·
. neiro pro'fes~r da Universidade de
-:Para.ná (Brasil/Sul), gferece-nps
. un ma.nual muit<;> prático ·para as
sesións . psicológieas que tenhen
poi fin . animar a ' criatividade nos '
mais diversos proble~as e cir- ;. - ·
cunstándas .. Está. obra é Úmá con- ~
tinuación de · vários trabalhos do
·a.ut'or sobre -lingu.age. e · comunl.ca~
,ción, tema · que eligiu nos seus
estüdoS"da Soborna (París)-.

. ·J.O.B.

o -NOSO.GALEGO

..... ~ditións ·X-erais de.. G~licia'-contribüe Óesfo.jzo_dos en~ihantes do.
gatego con f.ibros ben concebidos didácticamente elaborados
·,,:.Segotndo . os ··progra.mas . oficia· i~, · escrito~ ·rpor 'X. . a·ab.ano ~ -A,
Fernandez O·º e 2.º ~.X.~.);. X. ~andara e.E. Nogueruela (3.º E.X.B.);
-Carme López e M~ntJel Rico (4.º E..X.B.) e o Colectrvo Avantac(6.º. 7:'º
e.8.º E.X.B.); incorporando neste · curso ós existentes no merca.do "O
N~so,~ale_ go 4" ·e ·.·o ,No so Galego 8", correspondent~s os cursos 4.º
(ciclo medio) e "8.~ de .EXB.
..
, ,
-

.O rioso·galegO
.

.·

.·' F'"'_;:~\
· ~\~~-r
.

. :

.

\. ~\~··--:· .

'

edciOOs x,erais Oe'gali~ia.s.a.-

~

.

.

~

Dr. _Marañón. 10. Telfs. 29 6116·- 29 62 32, VIGO
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HORTA~

VILAN'OVA ·

""· .

-o cantor

ñeiros ·n on parab~n de e.nche.rlle o
cal . e qtie: nós, ~ av@ntl;irándonos,
e~.c4ntigas
seu vaso umha e outra vez. O bebetraduxembs- por RAGIN(? -DE'- ,
dor, entr.e va~o e vaso de ·viño, im-" ·
PO_RTIVO "1GURDA~ p.ese a·\que
provisaba vérsos .cunha velocidad~ ·
en portugués coid.o ñon ~e pí dtj!'
impresionante. A súa v6z era forte
1 .
.
. . .
..
' Xa falamo~ pouúa; ód.~ons· có:
portivo sef\Ón esportívo. o ca~o .
Cando a·Pnmavewa pasad.a estae armo~"Qsa~ Falaba moi apur.ad9
~ .mo ,.i n~~rpret¡u _certas··1endas ielifoi que o portad.or da- bandei~a· peba en sazóh, chea:· e ben madura e
e, como o que escr~be esta~a senxiosas, emhora , convén .. ~rtgadir ·
diulle ó:. poeta u,,r~hos ·verso~ .. qlla_n- ~
ps días son longos ·e ·lumino.so~, .
. i:ado mu:nha .mesaJe Uh pouco Ion-· .. do á oand.d~~ ·:e, Ó»-,apandeirado ., o .
aqui
algun. ~lerpent.o_ máis~;iefafñi.o
s'erv'.ido.r .· tivó·¡ .~a sorte
de tacér
, urt"
r¡
..
.
xe ·do · mostrado~, non jmido , co-;.:_. ·poeta dix_o .o seguinte:
a certas transformacións: _,
viaxe a· Portugal .con Orrmen Blan ~
. piar a meirande parte das impf.o. ~) ·qs nofues doS'p~rx~~xes e de
t~mo
a .b.rincadeira
·co ;e o seu , co~pañeiro ~ o ·poeta
.
' '
visaciós ' do -, poer,i popular"· de
· ·certos obxeetos· das lendas transClaµdiu ·Rodrigúez Fer que lle . , 'Agueda. A_pe.nas puido apu~ta,r·
ofacer lle,U.ns versiños ll. (
f fomanse e .adáptarise aos novqs ·-serviron' a este:- qu~ escribe' de
a tai'embferha e bandeír~'.. <lúas cuadras. Unfia delas de fondo
context~s cult,'urais segundo o mocompaf.ía·· · e ....guía. · ~mramos ·pola ,
.
.
.
\
.
sentido social e cqntestataTio, que'
mento histor'ico;~ Asi, cando -apa- ·
O
·ab,
a
ndeira:d©
q.uedou
un
pou.
· fron't:eira ·de Portela de Homem e ·
decía así:
rece a · palab~a nfourd pode sigñifi-.,.
~o zu11aclo. Ou .tal me pareceu.
dist:rutámós b.~evémente da Serra
car rrio.ur'~; ro'mano; celta, etc. e
E~tón
oútro
rapaz
dos
do,grudq Xe~és, u nha luxuria verde e .ve~
Eu trqbrillo de. pedreiro __
en todo caso · calqu~r~ iavª'sor ·e, co·
p
o
pediulle
máis
v~r.sos ó 'p oeta o
xetal gu_e alcendeu' de beleia os .
non r.oubo nada a ,ningu.er.z ·
lonizador e~ .por analo~ia calquer
.. c·a1, súpetc:> c0mo un lóstrego, dixo mos en Santiago, P~drón, San Annosos ·ollos, xa un' pouco vellos e,,
. . .
., \ .
mais ós porcos>dos patr(J_e; .
perioax~ agresor e causa~te 'de
· con mona mtenc19n :
drés
de Teixido, Fis~er.ra ' e Mu¡ia
'
cansos. :
.
,.
rouoanme a mi'n rnuito ben.
males
...
Do
mesmo
xeito,
,
Sant
como
en tantos outros·lugares de
Na lvila de Agu.eda, qu.e sin dúSt isto te sa tis/a~
. lago pode ser PriS~iliano ou outro
romaxe de Galiza, son actos de
·bida ten vo·cación de 'ciclad e, ·batíOutras cuadras referfan:s~ a' su- ·
·boa _tarde,. bo ·r.apaz.
.pe.rsoax:e pagano· calquera ..
· raigame ben .galega. O i:iome d~ .
mos cun tolO::."o cal, pese as barbas
- .cesqs locales,· a romerías e· mes~o.
b)
os
elementos
~áxicos
e
fanSaptiago Apóstol non deixa de ser
o poeta e grnpo de rapaces
brancas ·~ medradas de servidor,
a descdbi.r á algún dos mozos _q ue
tásticos que se achan en todas esunha antonomásia do cristianismo
abandoaron .º café-bar~_snak. Ollei'- boto.u:' un lo_ngo monólogo, pro-·
o rodeaban .e atencionaban inoi
tas lendas son emp.regados para
(substitución 'confesio.nai 'segundo
nos saír con m,ágoa. Ir_ían, sin du· nunciando moitas veces a palabra
cumprida e insistentemente .... De
. explicar a re_alización dun 'acto
Propp), coma o nome de Santiago
bida, . a .. 01.itro fuga+: calqµeira .-a
111(.ir, aforigaTido qs erres ,9eica 'ó _in-·
e.a ndo, el1 vez ,improvisaba~ v.ersos
moi complicadou ou a éxito dunMatamouros é unha invención do
· continuar a·b.ebedeir:i.'- ,·
findo. ~ A 'sua ,pr~nuncia do' erre ".. · tondame11te . líricos e conmovedoha
emp~esa
moi
difícil.
Por
exemespañolismo
(substitución poli'ti·
.
Os
meús
·
9nos'coi).temprar~n,
;fes; na mellor linea da ,-~Q~SÍa pQ, lembr~ume unha Ji~á. r.~endo . qeplo
a
supérvivéncia
dun
culto
paca).'
·
·entbn,
a
pe,q~ena
plaz~
que
tiñan"'
Sesper~damente mín ferro ben répular poi-tu'guesa 'de loriga trad.iMais non ternos por que acbar- .
.. dedi~nte: ·A~ ei;;q·~erda corría ? fÍo . . gano (todos· os lugares de romaxe
. sistente~ Incru.so c):i~guei ·.a ·sentir
ción, e.orno e~tes qu<siguen : ' ·
.-de Galiza) contrá a vontade do "' mos estrano que o cristianismo
-coiao
,que
o
~
.
Ave,_fermoso
riome
dentcira. ·
· ' Na miña, probe cabe fa ·
cristianismo.
.
primeiro, e o colonialismo español
pra ·uIJ !ÍO qmtor- ·e_corría manLogo, nun c'afé-bar, ' mermas
eu tan ~ó teño unha flor.
A
.
hipótese
de
Piisciliano
por
despois, inte.ntarán · recup~rar o ·
samente .pr_:¡i. aisdplina-r as súas 'oÍP':
. {:armen e ,. Claudio ..-iban a unha
E o 1f¡ái~ triste de tu do .
Santiago, que ·. algui:is defenden, •
noso gran santo padroeiro naciodás-- bai~9 1. o órde dtirih<i: ·p_o nte
botica por unhas · ynanxurradas,
'é que non ten merc~dor.
-non
anda
moi
desatinada
cando
nal
cando hoxe en dia os capatacandó _servídor estaba, moi recreaaÍrQsa e ben óiment:ada. Ocurriuse,
sabemos
que·
Prisciliano
foi
decaces
principais
do poder central indo e· cheo de razón, tomand_o pa- ,
, Seryiidor, cecáis ,por . ser da al-. ' · me. pensar si as _ori<las do .río _Ave
pitado pcon seis dos seus 'discíputentan mesmo proibir aos nacionadea, non daba saído do sev asom.cífica e paus.adamen!e 'o. seu cafeí. escoitaríait: é)~ versos deste poeta
" lo~ entre· os que habia unha mulistas galegos, os verdadeiros repre.. bro.' De boa gana falaría ·coááquel
, ño, aconteceu o solprendente. No
popular g~ '.l\gu~e\a ~denantes d~
ller, Destes sete persoaxes, tres fo- _
sentañtés do povo galego, a entragrupiño de rapaces. ·Non o fixo
ir o' mar llps 'dirían á~rbores da
most.f.lador habí.a un grupp _de ra· ron achados .en ·compostela (Sanda ao <;orazón. da cidade que copor medo de···esborrallar a maxiá - - ribéira ·e 6s . pli:~a~os . qúre . ndas ,'se
_paces b~bendo os s-eus vasos .de
1
ou
sexa,
Prisciliano,
na
comtiago,
bexa os seus restos o dia da sua ·
da~ueles· in tres, pra ¿¡ in sóli~o~ e- .. apousin. s-ería proveitos.o escoiga~·
viño, ós que · os portugueses chapaña d-e dou.s dtscí pülos)e os catro ·
festa que é odia da festa da pátj-_ia
·'atentamente. o nÚ:rmuriq do A'!e ~
·deliciosos:
man .cop·os como os c~stelás as fo. restantes bén poderian ir parar a
galega.
Cando e's taba nas· anteriOres ca-·- - .. pra saver ~orrio era: a sÍla. música e; .
lerpas de neve. N0 grupiño estaba
San ANd.rés de- Teixido, Muxia
Que.n ia dicer a Prisciliano,
un rapaz como .de vinte anos, mais
-si ,ó Íneu xuido, lle ácaeria'ben -Du
vilacións entrou .ño café-ba'.r-shak
(~ discípula), Fisterra e Padrón
aquel nacionalista "avant Ja leben baixote, moi moreno, de ollos
·outro .- rapaz cilnQ~( bá:ndeira pe- ,
non ós versos que r~rn~taba de es--'
ttre" que os mesmos que o ian
(Santiaguiño do Mont~), ~ que es- ·
coitar: , Cando est~ba · e·n· tálés··prnme.uros · b rilantes como .buxías
quena na mau .' .A b~é:le~ita,. ri'o ~
matar,
o canonizarian un dia e o
.
·
fundad6s
·
chegaion
·
Ca-r:men
~
plicaria
a
semellanza
entt~
estas
acesas e cabelo rizo. O rapaz sememeio, tiña d.ibuxado un_ escudo.~ '
recu
perarian
para a sua relixión e
.
lendas.
llaba sér un sedento moi compeC_laudio
.e
·
seguirrtos
·o
noso
viaxe
con esta léi;i<;ia: : R D .A G UEDA e
o seu poder central contra os
. tente· e calificado p0is non deixa- .
. En todo caso .p0demos estar~
·. e~ra--Amarante, tén=a~do poeta Tei-;
qqe sospeita:tlios erá , a ban.deira e
que el sempre loitou en vida.
ba un intre _de beber. Os compa.. xei~a~de· _P_as.coaes., .
.
os santos que venera.o esq1do (lo
lo.,
... e.qu ipo,· _de' f~tbol
..
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:mus1ca
Dous:-g0:ti-íJ,os
rio-sak5n-.de Rossini·
.

- Gao.s. dedicoulle atención ao xénedas·, ás_vt;ées,.· os autores
As djferéncia-s entre a melodie,.
vían .tradhcióos, ou mellor dito,~.
o lied e .o ai:r nOn ·as-podemos refe,
s~sti.tuídos os textos orixinú:i en
rir -á forma --"-.en. todos os casos tráalemá_!1. p<H ,outios frªnceses que
. tase ..de sin~elas cancÍóns con· .·
en . moitos casos non gardl:íban a
El salón de Rossini. Canciones
a. dos y·'cuatro voces. -Le Jieder
acompaÜamento ,d e p'iano- :· ~enÓ,n
- m_ínima relación temátiéa co pri-·
quarteh (Aha Mari'a Mir,anda, a diferéncias ctÍlturais dos ·países ',
mixén.io. . I
)
sopr:anp;.~ Har]na Sohaer, con>
nos qu~ se cultivaron, e, estas cl'i~
0
.
'dis~E>
noxe
comentado
COn7
tralto ; Jean-Claude ü~liac~ teferéndas
Sol}·
tan
subtís
q~e
resti,1·
tén
tant~
melodies
escritas
orixi·
nor; Udo Rei_ne~~ri~ 1 ~bar(to
·ran poucio doa~as de concretar, nalmente po~. RossinL pa'ra 0s de·nc;>; Christian 'lvaldi, piano). S.
60.78_@. A:rio¡i.
.
_ Rossini publi.cgu para o público .
-vanditQs ser,áns Illl,JSicaÍS ' · COIDO
ü xénero .'·'melodie'~ t¡tn er¡ vo,:.. -> , ~ pa~isién vár-i~s ,co1ecci~ns d~ ".se-: · · • a:dapt~~it_?~s ~or1'~eniidas , ou •'n~n
ráns musicais" ~ consistentes ' e!l
ga' no Paris decimprtónico é prati:-por Rossini ¡)Qblicadas .na épo5=a~
cuadernos con vátias· melodies pacainente descoñecido entre nós . ·
A no...vedade e o interés do disco .
ra ca:nto e piano, destinadas ao
apesar de qu,e o xéri~ro ''Iied"
radican pr~cisamente en ser este
...:...que ven sendo: par~ Austria e· . consumo dpméstico. l)áda a gran: ~ , _yn · a~pecto praticamenté .descañe- ·
. sc;ma de . ~ossini na época, alguns
Alemánia o que a "melo'die" para
· ciclo do cqmpositor de Pesaro e,
·editores aproveitár.o na para p1;1hliFráncia 9u o "Air" par.a a I nglatc::por. süpos't o, por ser u"n' programa..
car con: ou sen o permiso do ·com:..
. rr.a- e a canción con pian({ _espa~ ·
Íncánsábe1mente heliclo,. ademáis · positor ~ancións é arias écriúmero.s
ñola se o ·son. Esta- falla de infota interpreta,ción d~ ~'Lieder Quardas s~as op~ras dos máis horneatett" é exc,elente. . , ·
mación e de divulgación non está
dos da--tpoca. ·Pero non foi somen' basada .ria . calidad .do xbero xa :.,.
Ternos.. tamén como outr~ pón- ·
te Rossini a única vítima dos edíto' de Ín~erés· do ' disto a oportuni-· ' ,
que hai xoias dos meºirandes comt~res frarice~es, .táméri_ dos máÍs
positores neste eido.,Na)1osa ·terra .
/ da_de de compropar o talento roternos un cáso , moí claro en Mar- .
famosos "' con:i.posito.res xermano~
ssiniáfl prás yoces· fora da es.cena.· ·
da época .-Mendelssohn, · 'Schu- ·
cial . def Adalid q-ue·~ cultivou a.
Pod~mbs oonstatar a· dife·r~nd7i. de ·
, bert, Beethóven- foron ·publica"m~lo.die'. r. con profusí6n, tanto ·~
..éaracteres consegµjda· ppr Rossini .
das cancións para o púbJ_ico ,pari-sen a axudá teatral, desde as. lírique xuFtto coa sua produción · pi~sjén. Asi como os textos ·italianos
n ística . é o capít'ulo · roáis ii:pporcas "La passeggiata" ·e "l g~ndo- .
orixirtais .d·e Rossini eran respeitatapte da: súa obra.4'améri Andrés ~
lier'i" até. a bufa "DuettÓ di due.. ,. ·

:o.
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gattiP pasando pola chistosa "L'
amour tambour battant". E mágoa que no disco n¿·n se inclua o
te.xto . das candóns, sempre necesário para. a comprensión completa das pezas.
. ,
Pode s.er est~ ' disco tanto un
priffieiro paso pra o achegamento
~ 1,mha. mú'~i ca sem pre viva
fresea como a ehave de,·apertura Clun
capitulo poucp fr~cuerite como .o
do repertório · de e-á~ara de Ro.ssini, e, en xeral, ó ca~ítulo _da
. me~o_d~t:; fra:icesa; no que ~screben estas. - .
· ·
· . -As'-presehtes cancións -no esti- · ·
lo frolidó do bel canto aoque Rossini non · renúncia ·'- son un.ha
rnostr·a .. sel~~ta da 0br~ d1un éJ.UtO.~
q~e na -sua época co.nquiStoU Europa dun x~ito que q9iizais nengun
. outro ·<::omposito~ vivo .ol:l' I:JlOrtÓ
co.nseguíu nµnca. .Até tal ponto
•que os rossinianos, .q ue ·eran ,elevadíshno nú'm ero.; conv~rt,Íronse
en causa de ips,ónio para os auto. f©~ dramátic.os de.. Fráncia, España
.e Alemánia --espécialmente ~stas
.· ·últimas onde Q ·trauma da inexis.: tén~ia da· ópera naciOTllal rion _s~ ·

e

re

conseguía superar-. Este resentimento ca_ra un público convertiu-,
se en resentimento ao compositor
a sua obp~, e, quizais, sexa ésta a
razón pola que unhas obras que
'· non foron escritas con outro es¡ pfrito que o do humort-e non
teñen concomitáncias id olóxieas
reaccio.nárias-:-- teñ.an sid postergadas e calificadas inxu amente
de superficiais. ·O certo é que a
obra ,de Rossini require· unha téc"
nica vocal depuradísima e ·que
unha .gran parte dos mtérprefes.',
-no~ son:i.ehte cantantes~ carecen·
t desgra.c iaqamente da .falta de pre- .
. ~ítios necesária para gozar facen:..
, do a n:iúsica do c~mpositor coa.
inspiraci<?n humorística posib,el: · mente m:Íis notabel. da1 história· da
,
••
música. ·
. ,E ne~te 'di.seo ternos~ pro~a. no ·
''duet,to buffo . <;IÍ due g<1-tti'', no ·
que o t~xto' en língua gatl.'!na ~es. ·créhenos .exclusivame~te coa verb~ ~'miau." cliálogo dunha gatiña
. e un gato namoriscados. Esta can. Ción é ñiói treco:mend'ábel 'tamén
.para o~ a~~ntes~ dos aniµia~
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A revista preséntasc sob o título de revista de criaeión.
Cert~mente i~cluímola aqui en
tanto' que aportación,' aínda ' que
no aspecto da impl'escindíbel tiniformidade li:ngüístícá deixa moito
que. desexa,r. Ten · esas "editbriais"
tremendamente . afambi<;adas que
semellan ser imprescindíbds para
se consagrar como vanguardist..as,- e ·
esto dié:ímolo sel} ánimo pexorari~
vo, pero .é- algo -que- chama a atención, o n:iesmó que a maqueta,
que nun~i r.évista esencialmente .
de poesia, é rrioi efectista, tanto
nos dlbuxos, como nas montaxes
f9tográficas.

7

d~

de
ser

11.go
do

. .

d~

l\n-

~do

Actos:

KINKAYA FINA Conecemoso
outro dia o número 5 desta revista
editada en· Marin, con sub~ención
parcial da Diputación_de .Ponteve-
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Mostr.a ,de Teatro Galega 82.
Desde odia· 28 até o 9 cle octubro.
O programa podédelo_ ato_p ar no
· noso número anterior.
VIGO
S.ábado 2 de__ octuJ:~ro. Organiza:do pola CA V, XVIII Concurso infántil de. dibuxos. No Centro Deportivo Municipal desde as '4 .15
da tarde.
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o repertório 'romántico para coro con ou se~ piano-é unha <lesas
páxina~ menores (en duraci0n) da .
. história da música que nengun
afeizoado que se précie pode deixar de disfL:oitar. Co11responde a
unha tradición ben_diversa: desgraciadamente_, da riosa é unha das
éhave.s para..ente_nder a gran,de calidade dos · coros centro europeos _
freñte á mediocridaqe imperante--nos ·nosos lares. Gocen coas "Ca:ncións de -amor en forma de vals" e
soñen con coraístas, partitura_en
man, cantando ' con frescura arre·dof' dun piano na nosa Tetra. Os
Giichinger Kantorei Stu'ttgart, ben
poden ser m·á ximo mode_lo a imi- .
tar.

e

ACOR~A

Até o '5 de octubro segue . a
Mostra de Artes ~opulares. de Gil.liza "Gidade ·da Coruña". Nó edifíció Municip.al da Rua DJ.lrán Lóri-ga 10. Organiz~do pola Asociación
·Galega da Arte ·Popular.
· Do 3 ao 1 O de octubre celébrase o Festival Internacional de Cine ·
de Comédia da Coruña.

.anuncios··de balde_

10

Intercámbiase propaganda política
dels Pa.lsos Catalans por propagan. da de UPG,.Galícia Ceibe, etc. '
Interesados escrebet a:
M.E. _
.
a
Carret. Cerdanyola n. 43 4art 4 .

HORIZONTAIS .- 1.- Municíp'io lugués. Roda do muíño. 2.- Período de
tempo. Letfas de mar. 3. - Meter presa. Ofício relixioso. 4.--: Ponto .cardinal. ·
Nome de home. 5 .- Cara a. 6.-En feminino, forte, decidido . Vogal. Vogal.
7.- Rio do Courel. Instrumentos para a guerra. 8 .- Formá parte da armazón
do corpo. Teto da vaca. 9.- Ao revés, pronome persoal. Munic;:ípio ourensán .
10.- é:adeas e madeiro que se empregan para xunguir outros dous animais
ao carro. Carta·da baralla.

· Art(:;' Popula~ Galega na .c oruña

VERTI<;:AIS.- 1.- Ao revés, lugar de castiñeiros. Nome e tamén apelido. 2.Vogal. Nalguns lugares, pico dunha ave .' 3.- Forte. Vulgarmente, gañote. Inicial de ponto cardinal. 4.-Moi frio, ao revés. Entrega. 5.-Fame. Entregou, ao
revés. 6.-Consonante. Entrada dun porto ou ria. 7 .-Gana ·ge comer. A mesi;na consonante tres veces. 8.- Marchar. Quéiraa. 9.-Penso moito nunha cousa. Vogal. Siglas comerciais. ~0.-Ave marina._ Demo~strativo.

(Ven da ps.i x . 1_9)

derán.- "in situ''. ollar como os art~sáns re"3.Iizan as suas pezas de
arte. Asi todos os dias haberá un
. artesán traballando car~ o público.
· Así, hai dias d~dicados ao "agro
e o mar", aos alfareiros, a tecela~as, carpinteiros, orf~ores, ao libro, Sómbreireiias, encaixeiras.;.
Tamén haberi regueifas e aétuación de grupos fqlck{>r_ico~.
· Todo isto foi compltado' cun-

--~~------~~---~---~~~~--

Solución ás verbas cruzadas do número 201.
no,
le-

Johannes BRAHMS.- A o,bra córal
muAdana, Vol. 1
Gac~inger Kántbrei Stuttgart
Oto~.- Helmuth R illing
Aé:c!nta-Edigsa 11A0382
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.HORIZONTAJS.- 1.-Calo. Avía. 2.-E~aro. Eras. 3.-Ei.~ o. Xa. Sá.. 4. ~M esia .
U.N. -5.-LÜsos. ·Olag. 6.-Ut. Rafu. ~.-G. Anano. Oe. 8.-0ac. Rol. Ti . 9:Roi. l. Sar. 10.-Cartear. A.
·
VERTICAIS.-1.-Cee. Lugo. C. 2.-Azimut. Ara. 3.-Laxes. Acor. 4.-0roso.
N. It. 5.-0. Is. Ar. E. 6.-A. Xa. Noia. 7 .-Vea. Orol. R, 8.-lr. Ula. S. _9·. Aas. Afota. 10.- Sangueira.
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SAN CUGAR DEL VALLES
(Valtes Occidental)
Véndese b~ixo, amplificador e columna:.' P.reguntar por Berto no teléfono de Moaña 986-310195 .
ha- viaxe a Buño, onde os"e:Xpedicionarios poden visitar os fornos
dós oleiros ·e· ver como iraballan
-.estes. As expli~adóns correron a cargo de Felipe Senép. '
A_índa que ~ mostra -se pode ca:. 1,
lificar d~. altamente positiva, os organizadores quéixanse do baixo
·presupost o, da · pouca axuda de xente, e, sobretodo, do pouco esp~cio, o que fixo que algunha faceta da arte p.opular non estivese
representada na amplitude que se
·merecia.
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.r.e ap~o~eit~r a i~~~aestrutui:.a ,q.ue·
x.a e~1st1a~ Adema1s están os moti- ,
vos ·económicos: a · publicidade
local séguese . mantendó ágora,
xunto con - alguns anúncios -os
menos- doutros pontos de Gali- '
cia. Oeste xeito os cqmerciantes
betanc_eirós axudan a 'rµianciar o
boleti~ que agora repártese gratui- ..
tamente "a quen o solicite na -terra oufóra dela".

-: 1ª EPOCA: ORGAO'DOS
JRMANS BETANCEIROS
. - Rex;urdimento aparece o 1 de
agosto de 1922. Sae _:_coiriciqindo
cos · dias de feira- o 1 · e o 16 de
cada mes. Na cabeceira· dise "Orgao dos intereses máriñáns", tentando ocultar vinculacións políti"
cas que t'.staban ·ben claras: a Irmandade da Fala estaba detrás do
boletín, , mellor <lito a delegación_
focal da I.KG.
Desta. l ª época saíron 6 números -de agosto a outono. do 22.:_.
Dirixíao Salvador Mosteiro e a redacción e adm~nistración estaba ,
no núm. 22 da praza dos lrmáns
García Naveira. Impreritábase· na
imprenta local de ' M. ViUuend!S. i
- O exemplar constaba de 8 páxinas
tamaño fólio -unha delas inteiramente dedicada · á pu~licidade local-.
·
.. · ~bondan ~S" colaboracións de '
nacionalistas betanceiros e simpatizantes: · xoS'é Veiga'· Roel (artícu- ,
lista e dibuxante), Luís Cortiñas,
Manuel Roel, Tomás López Datorre. (abogado, logo socialista e al~
calde de B~tanzos na Repúbliéa,
fusilado no 36). O~tros betanceiros . firman con seus seudónimos
óu iniciais.
De fóra colaboran A. Villar
Ponte, Leandro Carré, VÍtQr casas
e ~Quintanllla. Tamén Ramón Cabanillas, adem.ais C:los poemas, colaborou cun artigo · ~n prosa -"O ;
suor do labrego", no núm. 2-. As
· ilustradóns eran de Veiga Roel,
Cebreiro e Xaime Prada.
Tamén se insertan traballos do
Marq~és de Figueroa (poemas)_
,
X.V. Viqueira ("Pensamentos para ·
unha universidade galega") e dos
poetas da outra banda do Miñó,
Teixeira de Pascoaes e Antóni~ de
Cértima. Do estranxeiro publicábase ' pontualniente información
. de Portugal e non fallaba á se1;;ción
fixa "D 'Irlanda", seguindo a t&~
nica -de ANT. Tampouco falta
unha cutfosa sección de Pasatempos . .
N esta etapa, a 'd istribución da
temática era aproximadamente
<leste xeito: 40 por cen dedicado
ao eido c~ltural-literário; 30 por
'C~n a información e temas locais;
· 30 por cen a temas .sócio-políticos. A puclicidade, maiorita~ia
m,e nte local ocupaba o 20 por -cen
~o espácio. O ex;emplar vendíase
a -10 céntimos. '-- .
·
.Perneo sabemos da tirada e acéi.~ción do boletín. Cá.Iculamos que .
·.non pasaria dos 300. exemplares.
En princJpio pódese pensar que se
venderia entre irmáns da·.C oruña e
en Betanzos. teria un. reducido
círculo de leitores -ir.m áns da
fala, parentes, apiigos e· ~impati
zante's- . Na vilá. viciña de Sada tamén debia ter os seus leitores, xa
que existi,a un grupúsculo g~legu'is. ta. O mesmo ocurria en P~ntedeu
me e ·Paderne. Mais o feito pe saír
e yenderse ós dias de fe ira en Betan~os indica que .buscaba leito- .
res entre os mar~ñáns que viñan ás
f eiras; o lema "órgao dos intereses
mariñáns" xa indica esta pretensión de chegar a toda _a bisbarra.
. Rexurdimento no núm. ;2 fala .da
. ine~perada boa acollida· do ·pri-meiio número· entre os feirantes. ·'
ANT faise eco da aceitación do
boletfo b'etanceiro con evidente
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esaxeración, nunha reseña dos núm'ttos 5 e 6: "Rexurdimenfo . ~ai
cam_iño de conquerir longa ·vida,
pois cada número que sae é acollido con máis interés. En Betan'zos non ha.iquen non ,o /ea"(~).
Curiosamente serian· ós derradeiros desta etapa· de boletin -local,
pésie ao medre d~ acollida que,
segundo ANi:, se lle dispensa.
No núm. 6 -derr~deiro - áñúncianse ,importantes · cámbios- ·noboletin~ "aumentado notabelmente en tamaño e número de f ollas
asi ; omo mellorado na clase de
papel en que se .impre11ta, formato, trabal/os, etC." Asimesmo déixase entrever a suspensión da publicación por un teinpó, coinci-

. I¡

dindo coa viaxe do. seti director a
Madrid a rematar os es.t odos.

?'EPOCA:
ORGAO DA I.NG.
A Irmandade de Be~nzos ató- .
pan.se. neste . intre ·e n baixa. A es~isi6n tiver.a efeitos negativos para
·todós os militantes do móviffiento. A m~cha de Mo~teiro - o director de R·e xurdimento e . aglutinador dos efectivos Jocais-, · asi
como doutros irmáns, d_éixase sen, tir e vai ser. crucial para a niarcha
posterior da lrmandade e do bo.
~
·
letin.
Cando Rexurdimento reanuda a
. saí~a, en xaneiro do 23, fáino co~

cámbios importantes:· Perde totalmente ó carácter localis~ e pasa a
s':r órgao ofic~l da l.N.G . .:_asi
con~t;a na c~beceira - administrad¿ · desde Betanzo s. Faise . ~áis
,eJ!tista e -réstrinxid,o na-· eleición
_dos .traballos. Risco controla total..
.. mente ~ boletin .:_moi na su~ 'liñ-a
de. controlar ·personalmente as em~
presas -nas. que participa- e a
maior parte dos edi,tor~is e artigos
desta ép.o ca ·son o_bra suá.·A orien~
·tación e a redacción dÓ 'boletín decídense agora f 6ra ·de Betailzos, en
Ourense quizá'. '."m ais a administra- .
ción t! a· impresión .vai continua~
facéndose 11:ª capi~I das Mariñas.
ls~o ~ocle ser d,ebido a que se que-

-

Desta 2ª épo.ca parece. que ·sa¡ron ·8 números (segundb teferéncias de ~usto G. _Beramendü(4)' co ·
mesmo formato e número de páxinas da prime.ira época.'-Nós unicamente a topamos 3 números desta •
etapa(S). N:a cabeceira aparece ·
subtitulado "Qrgao da J. N. G. '',
non consta a data en nengun de- .
les, som~nte o ano (1923) e a alu.' "2ª epoca
'
" . Tampouco están
s10n
paxinadas. Parece que saíron mensualmente, de xan€iro a xulJo
aparecendó os dous primeiros n~
mes de xaneiro -sendo o prim~iro
unha espécie de húm. 0-.

N esta etapa colaboran Vicente
Risco, Quintanilla, os inrmáns \rillar Ponte, Victoriano Taibo, B.
Calderón. C. Bermúdez Peña, R.
Novoa Santos, Castelao, etc...
Aparecen poemas de López Abente, Correa Calderón, Ribas Montenegro, Euxénio Montes, Cabanillas, -Cortón do Arroyo ,... Tamén
Cebreiro segue aportando as suas
caricaturas. Os ·artigos nidiameh.te políticos aparecen sen firma,
aínda que se adiviña: a, man de Risco detrá.$. De Betanzos somente
escrebe Luis Cortiñas, ·encargado
da sección local da l.N.G. durante
un tempo.
A temática distribúese aproximadamente <leste xeito: 50 por
cen temas sócio-culturais; 50 pot- ·
cen temas político-económico. A
publicidade aumenta, chegando a
ocupar o 30 por cen 'nalgun número.
Através da secc1on fixa Movimento Nazonalista Galego pode·
mos coñecer a estrutura e as defi-~cións políticas da 1.N.G., que
"ten por fin a· formación dunha
forte conciéncia nacional galega
que nos enxebrice totalmente e
que nos leve a conquerirmos a autonom ia · integral de Caliza e o
máis alto grau de progreso moral
· e material para Ela". Todo o po- .
der estaba centralizado ria persoa .
do Con.selleiro Supr~mo -Vicente
. Risco-, asistido de catro conselleiros e... un secretário xeral. Tiña
delegacións na Coruña, Ferrol,
Ourense,
Santiago,
Betanz9s,
Monforte, Viveiro·, Vigo, Baiona,
Madrid e ·na Habana. No.u tras vilas
e;xistian alguns militantes espallados.
·
Suponse ~esta etapa unha tirada maior que na anterior, xa que é
o único boletin de certa categoria.
congr.olado pola l.N.G. ("Terra
hon aparecerá deica x.uño do 23, e
Nós e Céltiga son de ~arácter lit~
rário). Daí a ~ importáncia de ~e·
' xurdimengo nesta . etapa como
aglutinador' e órgao. de difusión
dos nacionalistas da I.N.G.
(3) AN.T

n° 17 2. 1-11"-1922.

. (4) · Véxase 1 Justo G'. Beramendi : " Vi- cen te Riscd · no nacionalismo gale. go". santia~. lfb81 ,. · · · _
(5) Os de x aneiro ( r.i O), marzo e xullo
de 1923.
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