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ciincla do adro 

..,, 

T Ohtus· tutis 
MapoJiño , ¿qué lles dás?. Xa 

medirás: este periód ico ávisa da 
Ca ixa Fila téli~a esa de marras e 
nínguén, · nengun xornal sequé
ra, fa i_ caso de nós. Alegria q ue 

. A N OSA TERRA é re sid ual (o 
· terceiro-cuarto d e Ga liza en t i
rada) . Logo ,' m iles a·e estafados 
e os demais xorna is a dar as 

· causas como se nó s nunca fa
láramos delas. Aínd a chegaroú ·a 
coller dados nosos se 11 citarnos. 
Ou scxa, milleiros de id io ta s 
que csperaro.n , a que safra no 
Faro ou na Voz para que a esta
fa fora tal. Con nós, non. 

Logo, non me cstraña que· 
Fraga tire tanto s votos ne ste 
arrasado país, po_las inundacións 
pe caciques e votos ú teis-inú
t eis, non palas choivas. 

Tontus t uus, Manoliño , xa 
ves qué, xente che vota , entre os 
da Caixa (cornandantes ' da· ma-

- rina , díxo'nó~ unha empreg_ada , 
que había como client es) e os · 
de Life SP.ecial's. Tontus tuus, 
_q ue iremos a .·milleiros ver. ·u n 
Papa que ven cómo testigo d_a · 
esperanza (por certo , o Felipe 
·non falaba .rrráis qu e de esperan·
za nos SCUS mitins·: fuHcio nou), 
despois~ de que .n·os pediran para 
o Domund ese dos chin itos é 
gastaran moito ruáis en carteis e 
preparar a via:Xe do Xoan Paulo 
II. 

Tontus tuus Manoliño , como 

-
/ 

aq uela ·subqormal que b~bean
.. do ,. collida dO brazo da muller 
dun·· ex-alcalde do povo , fran
q uista, fu erzanuevista , igual que 
os outros dóus q uc tes no mes
mo pavo no partido , dcmócra"
tas. eles, .dicfamos, iguál que- a. 
sub.normal veu dar o· voto para 
os q ue p~oineten solucións. Que 
con~t e " que a Const itución n9n 
He::"jm pcd ia i:da·l señora mariifes
tamente subn~ormal emit ir o seu 
vp to , nen sequera puña tal cou
sa riO censo. Tonta tua , Mano'li
ñ O';:'que votou · Alianza Popular e 
inarchm~ co seu r iso de cincuen
ta ,anos d,e d ~méncia . lso , . si, a 
s~ñora . do prócer mar~hou có -,_ 

,~ett r iso d e trunfalismo, b en fe
liz, por tan al to logro~ 
- Tont~s tmi s, Ma.noliño , .os 
qüe pérderon ·a memória , o s das 

' ' . 
E ncrobas, os.·d e Castrelo de Mi~ 
ño , d e Portomarin , d e tantos lu- . 
gares arrasados'.' polo ca'pital an·-

' tigalego con facian a: de . taL -Es- . 
·q uecero n que füchcs ministro 
do d itador Franco . . Esq ueceron · 
os paus que levaron por defen- .. · 
d er. a· s~a terr·a. D'éionche-os vo_
·tos e ·ficaro n · contentos. Pro be · 
ppvo o que esq u e ce a ·sua hi stó~ 
r ia1 e ' as afren_t as dos homes 
como ti. ·:1 · ·Y ·=,;~ti ·-. 

' '· -

Xa agora· cantas cori .non s·ei 
cánto~ alcaldes a, conta· do's. vg- . 
tos cs,tes que t iraches. -~· 

Tonto ti, -que a· voz aínda 
no n está afogada. 

1 . 

" 2 

hemeroteca .. 
. EL PAIS SEMANAL Uns .homes ·sobre os que, agrupai historicos qúe refrenda[! a posibili -

dos _por grémios, pasar,on os séc.ür dape de que esa tendé~cia , ch.eg~e 
, - los sen personalizalos sen pormet ¡;i se formaliz.ar ·-Ude facto", a res- " 

Ñ;da' hai .·~u~ afecte tanto a~ . · -... rmrizalos {:-: :) .Un~ns homes aos qué . posta que recebiron a·s:.forzas -po- -~:- · 

N.290 

ser huma~o; /descompoñéndoo ~ - · :~e CQF1centroi.J eri· férreas clases: ~o l .líticas xeograficamei)te ubicadas 
como o fundimlento das suas mais ciais segµndo o tipo ·de trabal!~ ria mapa Jlalego · e sen discipliña 
íntimas . cónvicións.. El . conta, que exercen, 'e cuxa máxima aspi- partidária con aquetas outras que 

} ;' c.onsdenteme.nte ou non, coa ca--. ración é que o · seu fil lo chegue se autoestruturan estatalmente · 
duc_idad'e-· de si · mesmo ·e dos ·seus máis alto que eles, dono de facer está en princípio desaxustada. Eu 

- - -~entimento's : ·c~~dó s~itLirá act seu , ribn . nada, . ~enón outro traballo non vou falar de ingratitudes, nen 
··.- .;edor~~ a- .m~r~~ .. dóelle ,_rha5s; npn 9 máis brillante que o deles lOué · ,,.-- moito menos de traicións, porque 

desfai; e -.o , final dufl .arnór .desgá- pasa cando é calquer traballo, to- penso since1ramente que ese non é 
rrao, sobretodo ·polo que ' ten de . ·do traba'llo, o ·que fuxe deses. ho- a lingua':(e apropriada, nen sequera ..... 
propriedade cesada, ele ·r.efle~o - .e. mes?. C. '. ) para un nacionalista sério: Falo de 

. ecoar cesado ·c.r _: -. . desaxuste, portjue entendo que 
, lOuén é ·capaz de défender ese é 0 termo ex~cto. (. .. } 

. tJnha. das_ mái.s profundas convi- unha arde na que hai labregos sen 
cions ~serión amáis-'- do home:é · campo e sen fae'na; obreiros sen A esquerda nacional 'sta, e as i 

_o · traballo .. Pod~ -negarse a e1; ·pó- · xo~nal nen xornada; albañís sen retomo ideas anteriores r¡ ¡, r on. en-
. deo eyiiar, _· mais sabe que e~tá andamiq e sen tarefa; homes coas tende a l¡nguaxe de Me ¡~~- ~ .1 Como 

opóndose a unha leí que -repetíu- r:nans inúteis, os ollas no chan, tampoucd o entenden; 1 ' en que-
selle tanto, ta.rito- é riaturat E~ sen entende~ qué é o que qco.rriu ren, os socialistas do PS 

1

E.¡que se 
desconf'i¿ de ta l apelativo aplica- co mundo de ante e as suas pro,- autoapróprian o proceso ld0 cám-
do ás '1e-i,s m~rais. Coido que a na~ mesas, sen liberdade, sen paz, sen bio. Non se sinten ar istocrrcia os 
tur:eza é moho · máis comprensiva deus, sen esperanza? nacionalistas que votaron ao cate-
e menos · obrigatória do que se drático e intelectual Xosé Manuel . 
no_s ensina~ '·Paren, até tal ponto , O drama dos homes que non Beiras, que oferece unha alternati -

. se t~n insistido -e vémola .tan atopan traballo é o que, de xeito va persoal como mediador aínda 
clara- sobre a perentoriedade do máis rigoroso; apuñala á nosa so ~ despoi• de non ~r~seguido 
traballo ·do home, que . a leyamos ciedade no . corazóA do seu cora- atrae r desde a su~~ déncia 0 

na m~~ la dos osos e -o alma. (. .. ) zón. Eta meréceo. Merecerá .canto , voto fiel, que du~ 1~c . ampáña 
,. - por eses parados, 1 le suc~da : a sua predico u o amor e a f irmeza sen a 

.bu sexa, do .traballo ·é impos l'
.b~· I f l:J xir. E ·~onxénitp ao home: 
o setLlazar'ilfo, o seu sostén, ' a sua 
.despensa, o seu.cam'-iño de~ led(cia·, 
a _sua vía de a~or, a· sua e~~, a sua · 

preséncia subvirte _ xerarquias, es- d ubidosa linguaxe das pu rezas de 
tamentos, relixións, estados. Non sangue a que alude o ex-co labora-
·hai nada que destroce tanto ao ho- dor de López Rodó na era fran-
me como o afundimentó'. dunha quista. Ao galeguismg organizado · 
das suas pouq1s verdades. -O -paro, en partidos e inst itució ns asi como 

primoxeníwra, a sua descendénCia 
toda . 9 :-hem:e habita" unl:ia · socie
dªde edifica.da, · pblo traballo co
mun, sobre '.ó _comul,~ tr~pallo; o 
seu tempo at é cáseqO.!iJ morrer, re
d úce'sé 'ª traba fiar 1 - e -a comer e a·." 

con ex-fstir, explícao todo: as xe- en co leitivos e movementos diver-
rarquias-e os estamentos e as reli - sos, vi ralle ben ese escalRelo amo-
xiÓns e os estados fixéronse, polo roso do cámbio. Os (esu ltados 

· home, para o home. Sénón, que se eleitorais do 28-0 non teñen _por 
-· destruan. qué. entrar nas computadoras para 

A'NTONIO GALA 

2.11 .81 . 

. dormir .o indi-spensábel para traba
-- ltar; é!S ·suas· c)dades dáda ~y_g_z~ diy_í. 
dense máis naquelaS: onde se traba-
11á; ~- ·aquela"s bnd~ .c:ada"-serán ~e 
v~lv~ a descan~ar. _F íxosé do tra· 
bailo · o protagonista 9este episÓ
dio que chamamos vida, nó que 

(. .. ) _ Terceiro, Galiza. A quén 
diá a día sabémonos menbs impar-

. como a min se lle caíra as escamas 
tantes. {. .. ). d · ·d d I ' · a 1nxenu1 a e PO 1t1ca en tempos 

Peró lqué pasa cando .é o tr.a· inmediatamente anterio res á aper-
ballo ·ºque fuxe dos homes? Duns tura · dese pasillo en tránsito, iso . 
homes aos que machaconamente, - que chaman transición,~curriráse -

desde , que aprenderon a eséoitar, · lle pensar, en autocrítica e análise 
·empurróuselles, até · c-0nf iguralos de obxectividade, no que o pavo 

· por dentro .e por fóra, a seren ho- galeg? (posta que de aqui parti -
m,es <le , proyeito, formais, tacen- . mos, aquí estamos, e cara aquí ca -
'dnsos, dignos, a viver coa frente · miñamos moitos} ofereceu nas 
moi alta daquilo que se gañe, a ser' eleicións xerais que veñen de se · 
exemplo dos .seus"f illos, a · ma_nt~r celebrar. Nunha 1:erra de identida-

. co seu xornal a sua casa,- a acadar. des próprias, que configuran unha 
un salário decoroso e medrante. . tendéncia política natural e feitos 

saber que o povo galega non aso· 
c iou a 'mensaxe naciona lista co 
proceso democrático e o cámbio. 
Máis que o baixón cua ntitat ivo 

-de votos, isto é o que debera te r' 
~ inquedos aos que apostaro n por 

"levar a razón a Madrid" e aos que 
aposta ron porq ue "os.nos.os" tive· 
sen voz no Palácio de San Xerón i-
mo. 

lNon chegou a mensaxe co n 
nitidez a causa dos obstáculos de 
todo · tipo , po líticos e cu lturais, 
educativos' e informativos? lOu 
talvez porque ao se confundir 
médium e mensaxe segundo a 

. teoria macluhiana, os mensaxeiros 
non souperon chegar ao pavo, á 
xente que habita nas cidades, na.s 
ribeiras e 'ao pé das montañas? (. .. ) 

LUIS ALVA REZ PO USA 
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Coirós 
'. 

. . . 
Ell Coirós, cerca de B.etanzos, seica quer.en -f:í''cer uúha cadea. · · 

Pero· a cousa esiá moi enfeada. Os viciños pid:en explicación;¡; .~ ,non 
receben 11engu.nha. Aínda l:ion é cousa .oficial. Outras veces · , _ 

afirman que non é unha cadea ·que é "un centro de reabilitación de 
¡J'c'nados '' - quemáis te1i-. Tamén qQeren confundir á opinión · .. 

. públi~a ·~cm co.usas como bospifais, talleres, etc. 
Afirman que a construción vai.tr~er moitos·benefíeios l?ara os 

viciños do Axuntamento de Coir·Ós e.n ·xeral pero encobr:en 
. o qu~ quere~1 facer. 

. Representmites de :nragados y Construéciones"' asistirón ' 
á reu~1ión do A

1

xuntani·ento .COS v_iciños para expo·ñer o prQxectó.· 
¿Cómo hai xa unha empresa constructora se aínda 11on é ~ficiál 

a construción? .: · 

to1D~~~a 1 '~ ~c~1rt¡" :~~,;~,:~d;;;;; . en~;,~;:;ª::~~~ . :íendfaos~ u~º ~~~u~; ~: i)':,.~f !~M~:;;;: ; ' tf~; 
que "Ca liza ia ser quen tivese as afirmase nada en concreto, -se- ;; .. :;x.:~<t~i;•"· 
mellores prisións do Estado". nón- q uc todo ia todo enmarca- / ·;.:\~t" · 
Un am igo nwu. moi sério el, rado afirmando que a /constru- / :::-- ~·> 
Jendo o xornal afirmaba: "se cións serian "bares, fwspitais v 
fon prisións · é que pensarán en- talleres, campo de deportes ... ';. 
chelas, mal agoiro 1 nzoi mao~ Se O que non. afinnabaí1 taxativ,a
fixese n pos tos de trabal/o ... ". mente enr q uc fosen para un 

E todos os argumentos qu~ centro de pen.ados. / 
· dap para facer estas noyas ca
deas - a verdad~ é g ue as .condi
cióm das existentes son deni- UN BANDO ILEGAL · 

· gran tes - son que· coa sua cons- O dezaoito . de outubro , a al-
trució n se crian postas de traba-1 caldia <litaba uri bando no q'ue 
llo. se pcc.lia a- opinión dos vidños 

A cacica de Bonxe en Lugo, a sobre a construción ~ "dun cen
dc Ourense e o ·Centro Peniten- tro de rea.bilifación dé penados 
ciário de Xóven.es, en Monterro- . en Cotrós". 

so. pódesclle unir- outra cadea ª· lnstábase ncste bando 
construir en . Cair.ós. Constru- -_ todos os que non- cstives~n~~~ 
ció n da que non se saben as suas acordo pasasen "personalmen
característiqs -prisióf1 provin- · te,, polas ~ficinas para m.pstrar 
cial, preventiva, de alta segud-
9;idc ... -:- xa qué ninguén querc 

/

h plica las, afirmando o Alcalde , 
principa l promotor da idea se
gundo pmccc: que aínda non 
hai nada oficfal. 

a sua oposición. 

O prazo concedido para estas 
.akgacións remataba o .dia 23, O 

que nun. principio vai contra 
toda norinativa legal. 

, 
• 1 

. -. · - \ 

Os viciño opóñcn e a dita 
construción, polo menos en 
canto .non Jles expliquen as cau
sas e !las poñan su ficicn tem en te 

te comunal acollendosc a u_nha' - trhdón · a majs de duasceiitas 
leí caduca que aflrrnaºquc todos persoas e que tamén, .unha vez 
os montes cornunais p_crtenccn . - construído . habe.ria ~. emprego 

claras. ao município. pcara numerosas persoas. 

UNSCOMEZOSNEBULOSOS 

As primciras not í cias q uc se 
tivcro n fo ron coñecid as hai algo 
máís de seis meses cand,0 o Ple
no do Axuntamcnto aprobou 

Ncste bando sui generis , xa 
q uc non se daba explicación · 
nengunha sobre as característi
cas de tal obra, afirmabase ta
mén que a ·citada obra era de 
"co izecimén..to :xeral", cando os 
viciños· só tiñan notícia pola en:.> 
tre,vista . do Alcaláe _f!O citado 
meio de comunicación ·e pola 
factura aprobada. 

P.cciíase asiincsmo no citado _ . _Ü's rept'esentantcs' d.e "Draga
cscrito que : se amp.Jiase· o prazo <;:los y Construcc1ori.eS:" afüiua
de presentaci<?n das protestas e · rón q~e e.les tampouco podian 
que c~t.as se puidesen facer por . · prcseütar planos nen nengun. 
escrito . prnxeót-o 

1

oficiaL xa que aínda 

unha factura de 30.000 pesetas. ESCRITO AO ALCALD~ 
Gastos qUL' correspondían a seis Diantc <leste . bando · "irregu- 'REUNION CON DRAGADOS 

persoas1 entre elas o Alcalde ,. lar", · a AA.YV . . Miradoiro .dfri- A este escrito respostou'·o Ai
quc se. ct'csprazaron a Coirós xit.llk un cs_crito á .Alcaldía _no calde co.nvocando a AA.VY. 
- distante aínda non 15 quiló- que se lk pedían explicación~ . para unha reúnión ad~ d ia se
mctros --, para olla~ uns ter rcos Pcdian os viciños ,de Coirós guintc·. Reuflión á que~ adcniais 
en vistas a construir un ~entro qúe selles informase ae. qu_é cla- do Alcalde, asistiron u n reprc
pe1'1itenciário. se de centro se vai facer, xa que .scntante de Dragados e Víctor 

Case polas· mesmas datas apa- existe o fomor de que scxa m1 · ·García "O Pallasa'", de quci1 · 
recia ne xqrnal ''La Voz de' Ga- centro . de - "alta . segúridade ".· desconf.ian 'os viciños q uc .cst'á 
licia"_, uh ha en trcvista co Al- Asimcsrno inq uirüm un-informe · taméri moi metido ·no lió . · 
ca lclc , Agust ín Tomé Roca na d.etallado dos beñcfícios que Os viciños esix.iron ·nesta reu-
que · afirmaba· se ian trastar máis esfa obra ia reportar, .pregu.i1tan- ' 

e- . , . / nión unha .'.'contestación off- · 
. . de 2.500 mill.o' ns de J'Jcsetas nun ' do tame1.1 se os t.errc.'o. s nos .qu~ cial" ao : escritd. Contestación 

centro de reabilitació11 .de rcclÚ- pretenden : -instalar dita obra que foi denegada "porque .non 
sos. -"van· ser velididosou donados"; podemos dpr nada fJOr 'escrito, 

Diante disto, os viciños de xa que os ·vic.iños afirman .¿11uc .- · .xa que .az'nda non hai ·nada ofi- · 
Coirós dir ixíronlk unha 'carta . son· cómunais," pr'opricda··qc . da. cial". · 
ao Axi.rntamc·nto pcdindo cx.pli.: · parr~qúia. NesJe . ponto , qüc é 
cacións das 'obras;°quc sc.pret2n- un dos ptincipais cn .litíxro, pa
dlan f~cc1~ na süa parróquia ,.,._.11e- rece ser -ci.uc o Axµ1itarncnto 
ga ndo esta institución desde un _. prctci1dc ~prop'riarse: dcstc mon-
N 205/ °0"0 5 AO 12 DE NOVEMBRO / 1982 -

·Prcgu'ntados p·o-Ios benef í cios 
. qtic ~ia representú a obra, adu-; 

cían que sc .ía cmprcgar na cons~ 

non saben s~ sci-á1i des os ·cons-

RACIONAL 

.-

trutorcs ou non. 
O que. si prcs~ntaron ncsfa 

¿ cunió.Q .foi os plan9s para un 
centro .d~ _s.ubnormais, con nu-

'1_}1erosos · cstudos e . ·dafos que 
<;hcgaban qtC a constit NCÍÓn d UIL 

patron~io ~hamado a "Espcnu- . 
ca" q uc teria ao. se.u 'cargo di to 
centro. · 

.-:·Aeordouse ncstá 'reunión anl.-
. pliar o .prazo de presentación de 
·alegacións ~( aínda que o Minislé
rio ·ac . Xus.tícia se'ica. está apu
rando) e que. se ffixese un ha vi
sita á cad ea de ·Bo.nxe en Lago~ 

· para · "que .comproben. qué boni-
- ta (!, e como -,ion pasa nada por · 
' construir un ha cárce i ". · 

NEGATIVA VICIÑAL. 

o~ viciños opóñcnse a .· esta 
construcíón ptimeirarnS?nte 
"porque 1ion sabemos a ciéncia · 
certa que {o que- se ·va_i facer". 

- Polo. q uc piden que se lles aclare 
prjnieiramentc. todo o referente 
a ésta .construción, -xa que tcñen 
·medo que a zona se convirta 
nunha zona · "onºde ve l1(.ln ll:. pa-· . 
rar todos aquetas que. se acer~ 
quen a ver aos seus amigos". 

-, Crcn tamén· que os postas de 
traballo non serán tantos como 
din "xa . que prilneiramente 
alnda !wn saben cómo vai ser o 
·edif fci9 - ¿ou sábeno. ·'xa é non 
queren .,, dicilo ?~· · ¿por · qué?--~ e 

. despois páPque a xén.te que tra
ba/le ·na .cadea vai . vir case toda 
defóra'~ ~· 

Pei1san que con eses eart;s ·se 
. podían criar moitos póstos de 
tra·ballo "que _ cadeas xa llai 
abondo e se. houbera máis...traba
llo , faria11 · falta 71?0itas me11os 
cadeas". 

· Para rematar , pr~gúntansc o 
Í'>~rquc .dc ' tanto · lnistáio e de 
tanto "engano. ¿Qué !Íai detrás 
de todo? 

ALFONSO EY RE · 

L!BRARiA 
-cau·cE.iRo· 

ESPECIALIZADA EN llBROS 
. GALEGbS E ~ORTUG~ESES 

· PR-AZA DO L!BRO - ~ - CORUÑA 

' . 
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.- O .editor .de .Tempo. Galego · Ponto ,_ fmal á. ·c1F·csA ·~ · 
fux~u para Madrid 

Ó ·editor da revista Temi1o 
Gakgo, Xcrardo Tuir.ís. retirou-

. lk o apoio á publicación e dei
xou aos traballadorcs e colabo-
radorcs na cstacadá cando' ·a.índa 
só se tiñan publicado dos núme
ros da · citada revista , un en xu- · 
llo e o putro en setembro. · 

Te1i1po galega , · lanzado a 
·bombo· ·e 'platilJo, con presc.11ta
cións sun1uosas: partia' 'seg Lindo 
o editor cun capital que supera
ba . aos 12. rnillóns de pesetas ; 

Xa cos _responsábeis da Caixa 
de· Inversións ·Filatélicas ~de~ Ca- · 
nária_s na cadea, tal e . c,0mo . a 
destempo : a~unciar'on . --os · -xor- · 
nais, damos ho-xe por rematada . 
a .actualidade d~sta compañia 

. ·COS dados" facilitados .p.ór un 
dos seüs axentes e' as úovas úl
.füpas recollidas-en. Vigo .. 

En . . princípio, .. para s~r·" ax ente 
desta ·Caixa non se ne~esit~ba 
nengunha caste especial de 'estu
dos nen preparación administrá;- · 

. tiva m~n de Relacións Pyblicas. 
. Todo~ ~alían; ... con tal de ,que 
. ti:ouxera.n clientes. Sen seg~ros 

e. fa.cendo .. ui:i mínimo de dez 
cartillas ao mes, o salário , mí.ni- · 
mo era oe 25:00b peséias, máis 

· agora, e sen qmt se explique o 
porqué xa, q uc o ea itor seica só 
alega motivos económicos, dei
xa toda a tesponsabilidadc na 
man .do dire-étor Xosé Lois Ce
lciro a quen lle encomendou a 

. formación · d un eq u'ipo para a 
publicaeión de dita 1:evista ;· co
rrendo a cárrcgo do director a 
responsabilidade .de contratar 
ao p.efsonal qucn,. de ncngunha 
maneira _. pode · ser responsábel 
da irresponsabilidad e. d unha 
pcrsoa' q'uc engatusou a moita 
xó1te , se ~1 saberse moi b_en q u,é 

dous ano$ cunha rcvist.a ~ eri Ga- logo unha . CQinisión , de 1.000 
liza? Hoxc por ·ho.xe so · se : lle . pesetas. m-áis por ·cada .cartilla 
po.dc oc~mcr · a un' "{ego'.'total · por riba · delas que se . fixera. 

Esta era unha das opcións para na matéria. Ou .~un. tonto, cou-
sa que 0 señbr.Tourís non pare- os a~e.ntes comerciais. Claro 
e.e: Isto .~ xogar 'cos .leitores e ··. que ~ so c~1~ . Pª?ªbª~ as. 2S.OO? 
coas esper,anzas durí povo,· · peset~s . se facias. as. de~. cartJ
a índa cjue- a .frvista en si_ nunca Has( se no.n,, cobraba~ ~1111 por 
respondera a ex pecta ci6n c:i;ia- _ carfllla .. ft::tta (un maxuno de 
da. · nove mil). _ , . , . . 

Agora ~s traó.aÚad_orcs .que.- Un.ha segunda opc1on. era rr a _ 

· prefendia sacar da edición · da 
revista. 

¿Pode alguén pensar gañar 
cartas· en· dous números. ou en 

Laíño-Dodro \ 

rcn empezar ·un. novo · pro.ceso 
. d~ capitalizac.ión ou copcr'ativa 

que puidera· poñér outravolta a 
revista na rua. 

O pequeno-gran 
negóéio do leite 

J 

. . 
Laíño; parróquia d,e Dodr.o,. ~ beira do Sár,, dó Ullá, a carón de 

Pad rón, non é máis ... que un exemplo dos moitos que hai na posa 
terra con ese pequen~ gran negócio do leite. Un leí.te que pequenos 
mercaderes adqufren e co que negócián para o :seu proveito de Í}l

ter mediário s, sen arriscar unha peseta e sacan~o un -rehdimento . 
que perden os labregos e gandeiros de xeito miserento. · _ · 

Na parróquia, todos se pregu¡11tan cándo 'Hes vail pagar o leite 
ao précio oficia): :is, 75 pesetas. A recollida ·fanna dous homes, 
Luís Abuín e"Manuel Caneda, que logo a venden por si. 

Luís Abuín recolle ao· dia uns sobra recóllelo NESTLE. Merca 
mil ··litros ·e· hai Triáis de médio o leitc aos gandeiros a 24 pese- · 
século · que o fai. Desde aquela tas e cando hai suba, non quere , 
nunca pagou o · 1eite ao pr~c;io enterarse : · 
ofidal. Vél1dca por Vílagarda, ~ ~ecolle ao dia uns 800 fit~os 

.·porce_ntaxe. J?a primeira entrega . 

..• :.:~: .. . : .... .. :··· 

. .' 

Mondoñedo: 

de cada · catJilla .dri. cliente · ~o
braba o axert~te un 70 ·por cento, 
sé o ~mpositor era por tres a.nos. 
De.ste xeito, habia que trabá
llar moito aos' clientes, porque 
se tiraba moito· benefício. . · 

o axen'te q'ue isto nos contou 
non_ chegou facer' nengun ·c.Iien
te para a .CIFSA. Daquela tiñan 
máis C!e so 'ax entes, cos xefes de 
grupo a cárrego d·un certo nú
mero del~s. No momento en 
qu~· lle~ pe.charen as . oficinas a 
~mana pa8ada (dia 26 de outu
bro, taf e como anunciamos des- · 
d~ este semanáriO ); ficaban uns 
18' somentes. · 

Por outra banda, e · por fon tes 
<los .próprios empregados, sou-

. pernos que tiñan previsto abri~ 
unha oficina de venda e comp~a 
de selos no próprio estabeleci
mento da rua Uruguay, apa.rte 
dun local na rua Andrés Gaos 
da Coruña, local polo que paga
ron un forte · traspaso. Agora as 
oficinas están precintadas, te
mendo~ tal e como nos confe-
8ªron alguns acreedores', que 
poida ir alguéri de· noite a des
precintalas . para retirar material 

. do fácil que é .. 
· Agora · mesmo, ha'i · vártas 

cO:mpañi¡}s e entidades que se 
. ~onsider31n : . estafadas pola 
:ClFCSA:, por.non pagatlle as dé: 

, hedas que teñen. E hestas hai 
-'desde aqueles periódi~os rios 
que puxeron publicidade astra 
as imprentas.e ·empresas de artes 
gráficas ás. que lle encarregaron 
unha nova campaña. Ueste xei- · 
to; a unha imprenq¡ viguesa ·dé-
benlle ~gora unhas 6Q.OOO pese
tas. po·r · m~terial que pensabai;i · 
Sacar nunha campaña despois de · 
que a Inspección de Facenda 
Hes dixera que non habia nada. 
Por certo, ·-se isto era verdade 
choca coa nota da Policía -no~ 
que a nós non se 'nos facilitou, 

.. por máis que éramos os únicos 

. que tiñamos información do te
ma- que di que hai irregulari
dades. 

Hai, xa que logo, várias fac
turas impagadas e moitos em
pregados que van ter problemas 
p~ra ir cobrar do subsídio de 
paro, se é certo que a empresa 
facia actividades ileg-ais. Segue
remos na espera. 

. potas casas e.- págaa como se e' ·paga, moitas veces, un leite 
_houber~ duas castes, primcira e . por outro de infefior calidade 
segurida , mentras· que os viciños para vcndelo na vila pola calida
din que toda 'é a mesma. O que · ·d·e vcrdad'cira: a de segunda vén-

Oncuenta rivendas sociais, a derrubar 
,. lle sobre,' rccólÍelo LARSA . .Ten <lea a 3 5 pesetas o litro. _ 
. vários recolledorcs palas aldeas ·. As ganáncias do pri~eiro' pó~ 
e a estes págallcs un tanto por - dense calcular. nu.nba's ·.20.000 
ccnto · máis en litro > a ganáncia : pese.tas d·iárias; aprox.imadámcn
volta sair ~os labrcgos, mentras te, ·só para a_ zona de Laíño. As 
Abuín non movc un dedo. do segundo, nunhas 15.000' ou 

Manuel Cancda, pola con,tra , qujzaís algo .. menos, pero perneo. 
non ten · recolledores a pareen- . - No.n hai Xunta nen estatuto 
taxe. El (ai todo o traballo e do lcite' que arranxa isto. Nen 
por . parte c.ncarrégase de sumi- Eonsellaria de Sanidad e, nen 
nistfar aos vic.jños alguns pro- de Comércio. Coñ'cc~mos casos 
d .utos· domésticos ou _alimGntí- doutra·s latitudes en que os la:
cios que Hes ,f an falta: . pan~ vi- r bregos venden . a, esta . castc de 
ño , lexía ~ piensos ... Todo · vai . · homes, pero lles pagan o· leite 
no_ mesmo vcículo: leitc e lexi_a. scmpre por riba das 35 pesetas, 

Hai máis · de 40 anos que fai a . produdndolle verdad_eira ga
rcc0leita e veridc o leite en Pa- . náncia . aos . gandeiros. ¿ Cándo 

. drón e .na sua bisbarra e o que 1 meterán man nisto?. .. . 
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Un ' total ·: de cincuenta vi
. viendas socia.is com~iadas a 
· con_sttuir van ser derrub.adas 
na vila de Mondoñedo, no lu
gar denominado Canwo das 
Viñas. 

·As viveffdas que, · a meio 
construir, v.an ser derrubadas 
fori:nan ·un .grupo' longo tem-

. po es.perado n'a vila luguesa, 
por 1'!1ais q,ue - só hqj .. dous 
anos _ que .-comezou a pensarse 
seriamente na sua constru
ción e menos dun en que as 
o_bras foron encetadas. Des
póis de duas subastas co_a -li
citaCión deserta , .foille adxu-

dicada a obra a u-nha empresa 
. . con obras na comarca, cunha 

baixa d uri·s 9ito millóns de 
pesetas, _ao cabo de dous anos 
de terse celebrado . a ºprime~iia 
subasta. O p(esuposto Jotal 

~- rondaba os oitenta millóns de 
· pesetas. 

_, . 

As obras, paralizadas a re
sultas da~· ~nvestigacións prac- · 
ticadas por laboratórios qfi- _.
ciaip, xa teñen ergueitas as cj
m~ntacións e partes da estru
tura · e as análises-- pract;cadas . 
recomendan a· destrución to-

~ tal, -xa que ~in . que os mate-

/ 

na1s . empregados -sobretodo 
os árídos _:- non son da calida-
de desexada. , 

. ' 
En princípio, as culpas 

non son d_b Axw1tamento., 
pór maís que este debera .sa
ber que a empresa cons,truto~ 
ra xa tivera prob1emas semc-

.. llantes. na Mariñ.a luguesa.' En 
pri.ncípio, ·· ás responsabilida
des deste caso non pasan de · 
ser' p~rellas ás de tantos ou- .• 
tro_s nos que nen tan siquera . 
se _ comezoú unha ,investiga
ción é hoxe son mofras as fa
mília_s . que viven en · .condi
c-ió_ns precária_s. 1 • 
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Asi'van as eleicións sindicais 
• • 1 • • ;'. • • .f:. 

As eleicións sinélicais en :Galiza -le.van . a mesma · tónica que até . 
agora, , coa h:itersindical comó terceira .forza e· .Co~ls·ó~s : Obreira~ 
como ·prh:neira. Entre as duas, a UGT,. pésie aos mditos delegados 
que ten impugnªdos, tantQ no IMAC"como ná Maxisítatura d~ Tra-
ballo. · · · ~ 

Vexamos provítjcia por pro- , 
víncia como vari a.s cousas.· 

LUGO 

En Lugo-proví,ncia , a Inter
sindical leva o prim-eiro ·_posto 
até este momento, con cen de~ . 

legados, · . segu~da pola · UGT, _ 
sindicato · do .·que se impugna- · 
ron as· actas de doce empre.sas, 
que lle pode.n significar a per
da duns 20 delegados. De ser 
asi, pasaría ser a terceira forza , 
detrás de CCOO, que leva., por 
agora, 81 delegados. -Cuarenta 
e ca tro leva USO por sete os 
·non afiliados. (Dados a 2 de 
nove mbro ). 

OURENSE ' 

Un total de 43 delegados da" 
UGT foron xa impugnados , ce
lebrándos~ xa alguns xulga
men tos ante as denúncias da 

salpresa danna· os da ·Federá
ción . de Sindicatos lndepen
dehtes, · montax.e da "patronal. 

. en plan marelo, que · leva 70 

.¡ delega\}os , .. Os. non · afiliados. 
vari con 58',. uso con 11. e 01:1-
tros con· tr.es. (Dados a dous de 
noven;ipro ). -. 

PONTEVEDRA 

. Mentras tanto, pésie ao paro 
.abondante rexisÚado co.mó 
cqrolário da política ecónómi-

- ca iinperan(e, ' pÓuéo's, eran os 
mariscadores a .. ; flgte .q·ue . se 
animal:;>añ.pensando hunh,a ver
d~deíra falta de ameixas -tan
to finas como rúbias- nos - -
areeiros de médio mar.' 

, -O quilo ch.~güu aJr naigures 
a 1. 20.0 pesetas e 'é previsíbel 

; .. que. daqui ao · Nadal, NÓ que o 
p'Í"ecio vai pasar por. riha .· dC;ls 
2.000 peseta~ para a ameixa da
ria, siga a subir. 

Á CORUÑA·-

Comisions · Obreiras Íeva na 
província corúñesa ' 541 'delega- .. 
dos conseguidos, COJJ.tra 680 da 
UGT. A InteFsindical leya.·bas
tantes menos, pero séguese . a 
manter fortemente, sempre 
como tercéira forza en discórdia, 
co~ 290 delega?os. · 

Despois <lestes tres siÍJ.di_catos 
venen, . por miinerQ, os no11 afi;.;· 
liados, que suman 62~ outros -~á: . 
ríos· con 3 8 e a lJSO con- 9 .. 

RACIONAL. 

_.,-., ~: Pola' rn iña terra ·candQ~:algo vai ~al, ~cando "~~ lle.s encerella o aparello 
aos,· mariñeiros, candó hai unha tirapux_a ou unha liorta por v·ai v.ostede 
saber qué . causa, acost.umamos dicer. (e respeit~ a ortografía, ~señor co-

. ·rredor} témola armada e·mai/q can preso. · . . 
·A .frase faí referéncia ao>caseiro xogo da lotaria, bingo ago-ra· para lecer 

de ociosos e pan~dos dispostos -a pe~der os poucos cartQs· que teñen. Tres 
. pont os da liña, can preso; catro pontos dos cinco, armada. ·Pois i.so, ·ar
mada e-can .preso. 

Vexan vostedes por qué. . , .~ 
Unha estaba moi feliz e tranquila na sua '.teima de botarúe ao goberno, 

indefinido ente, as culpás_ das roturas do ~eu seiscentos.;::'E ficaba tran
quila: Ainda ben· Hes podia facer reclamacións se algo· se me derra.mába 
pÓr culpa dunha desas covas"que acostuma·n ter as éstradas. Pero dÚn 
témpo a esta parte, tefío un dE!saeougo... . . 
- · Chegaqa~ ao: MOP --antes de ser -MOPU e dicias que a ~550, ou asi·, era 
unhá trampa mortal. E. escrebíalo ·e todo. Pero ag.ora and_o désnqrdada .. 

- .;.- Vai unha co seu coche de Pontevedra a Santiago, tra_nquila, vas pola 
.man do PSOE, g'oberno actual-futuro a. quen He competen.as estradas es-

.. tata is como a dévandita·,spor exemplo. Vai a causa ben,-por. 9gora. · • 
Como ves que- ·hai .,._moito tráfico, decides .desviarte pola ruta Ho-Chi

-MJnh, isto é por . Maraña, ,Cuntis, cara a Estrada. Xa entra·s nas rut as da 
Con~ellária de Obras Públicas e Urbánisrrio, o.u sexa, vas da man da x~. nta 

;dé~ Alíar'l'Í-a Popular, ·que ten transferida~ as c~mpeténcias ~a matéria e SÓ' 

para algunhas (a' maior parte) ·das viás'. Oo sexa, a cousa tamén pode ir 
. ben, cóñeéendo o asunto. - . . · ·rntersindical. Estes están no 

total tJ e 168 delegados que ten 
o sindicato do PSOE na pro
víncia . As Comisións Obreiras 
van despois (antes en realida
de) con 137 delegados, seguida 
po)a Intersindical · con 86. ·A 

A provín~ia de Pontev:edra, 
·x\lnto coa da Coruña , ·dada a 
maior concentración industrial 
qúe ten ; 'contempla cómo os 
seus delegados son q10itos 
máis que n~s outfas. Nelá, 
CCOO van en priméiro · 1ugar, ' 
con 499, con dados a 28 de 
outubro. Seguíalle a UGT; . a 
cal perdera o xuJga_mento 
polos . d-elegados ·falsificados. 
en HORGASA e está penden:.. 
te dou_tras senténcias. Ten ago-
ra 404 delegados. -

En terceiro lugar ia a lnter
sindical, con 290 mandatos, 
logo outros vários cun total de 
130 e a USO con :20. 

No total galego ob;érvase qu~ ~ 
a \JGT v·ai pór diante, por máis. 
que . moitos dos seus- delegados ·_ 
estean impugnados, seguidá de · 

Como na Porte la tes que te desviar· para coller cara San Xurxo .de Vea, 
a bon. segur9 que entras nunha pista da Diputación, coidó eu, -probiña 

. ~e min.sA Diputación hoxe está nas mans· d,a UCD e como ela depende 
dunhas eleicións municipais, podé voltar estalo ·mañá, se cadra. 

Ben, -xa ternos fres· "éompeténcias para der ramar o aut o nunha. Pe.ro · 
aínda h~i máis; non ~h9ren. -Ficanos t 'rás·o IRYDA, lugar no queMeilán, 
galegu.ista que· se 9i el; 'len C0°locados-a moitos' dos seus peóns ªº longo 
dos ano's e tentará xogar con eles, péselle ao PSOE o que ,ile pese como 
gobernador. político do citado organismo. Sumamos xa, por fin, ca~ro 

Tíinel dos Valos 

·Fin· da. ¡)r.Ovisoriedade · .· · · 

· CCOO e, aigo máix· lonxe, a. ln
tersindical con 6 8 5. -d~legados. · 

A hisÚnia repítese aínda ·que esta v~z !JOh t~n tantos vis~s d~. insegüridade· para a ien.te com~ ·na 
. pasada vez: están· rematadas as obras do alteamento de gálibos (darlle máis altura) do túnel.dos Yalos· 
na via férrea entre Porrino e Redondeta. · · 
. Un total ~de 70 ceµtímetros, :van· f~cer que non haxa tanta .inseguridade, nun prmcípio., pdr roáis 
que o xeito de buscar 'a penetración'\ie treris -e-lectricos polo devandito luga'r noñ .fora a máis idónea~ . 
. Os taq)s _tle .sux~ccióri . das. vias qüe. ~e verí ·na f,oto ; xa denunciamos neste semanário· ·tempo atrás, 
· desa_Rareceron. Pero non e,~tean os leitoi:es tranquilos; que .pronto vai haber novedades. Novedades do 
que significa~ despilfarrar o diñ'eiro dos contti.buintes. . . 

co_mpeténcias. . 
Que conste· qu,e prefirÚ non fa lar dos axuntamehtos, sexan do P~, do · · 

Bloque Nacionalista Galeg? ali. de· EG. Un ha non quer_~ liortas e non está 
para .moitos trotes. . - . 

lOué vai pasar daqui a mar:z;o, cando co vento e pou.co antes d as chú
vias ve'ñan as mun icipais, as eleicióris~ J,oca.is ~ta n"· tem idas p<:;>la ' dere íta ?_· 

.. _ f'Jada,.que en cinco meses, non val haber uriha estrada · galegé!. e.n mal es- · 
tado. , 

E se .non~ ao temp'o, que ·a carre-ira por ver quén fai mais.obras púb licas 
vai ser -famosa _ en todo o ámbito mundial : Se o MOPU arranx a aq uefa : 
zas, va( a -Conse llaria e. fai aqtiela outra. NatU ralmente, as piputae ió ns · 

. non van ficar atrás, que un voto é un-voto. . . 
Remata-mas: Cun exemplo do que van ser: ·eses .cinco meses : En certo , 

· pavo pontev.~rés; o dia. .27-0 . inauguraba a diputación unha_ p i ~ta .no.va · 
~· q~ e ,dá,;Serv.í~iQ é! U l).S~ ca~t~~ :viciífos ·cqn .. gaife i ros ,'=eqipa ~ada, fogÚe~e,s e 

· zaga]iñas.· Estabá- present~ S~ncho Rof, que. non ten nada que :ver .coa Di
putación, pero er a o número ún da candidátura ucedista . Como esta., a . 
ce~tos irnos ter. X!'J ~eran. ·· ·· - · · ' 
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OPlfflGll 
temas -da"nosa terra· 

Galiza·· sen .voz ~ 

A novas tempos novas escravitudes- e . novas liberdades. O biparti~ 
. dismo da Restauración ( 1876) enquistouse en GaliÚ grácias a.os caci
ques. Cando ,es-tas persoax$s siniestras desaparecen do xogó políti.co, 
surxen put f;as !9.rm~s de -~p.lastamento: os ?anais . d~ TV, ~s emi~ipns· 
da rádic¡> e 'ª5. pr1me1ras pax1nas ~-ª pre,ns_a _:mpresar.1al._ A 1sto ~. n,1use, 
na pasadia campaña, a ameaza de insurrecc1on dos golpistas. Ou.1za Ga
l iza sexa a· nación do Estado máis sensíbel ,á presión das ameazas gol
pistas e das i~axes televisivas. Aquí o índice-de leitura ~- m~i baixo, a 
opÓsición á violénci.a e alta, a resignación ,é habitual. 

Nas pasadas eleicións xogaron un papel dec.isivo tanto as ame~4as 
golpistas como a bipolarización das duas grandes tendéncias na reda
m_ación do voto_ para ·que o Esta,do resolva, a vida e o traballo da po-
voación". . _ _ 

¿Cómo explicar o trunfo de AP en .Galiza? Basta ollar os púlpitos 
nos domingo~ anteriores: a maior. parte serviron de mitines para a"tran
car á esquerda e ao nacionalismo. A convición, alienada _ desde lago, 
pero real, de qué esa-dereita podia mantera actividad e da~ wand~s_ em
presas e a porta aberta para emigrar a Europa, e o·fondo.do -voto á f.P. 
Voto~ baseado no medo das clases médias urbanas a perecer ante o so
cialismo, en vez de entender qu.e ·a. sua morte vai vir dos rnonopóli_os. 
Sempre e~tas clases for~n ce.gas e t¡umus de autoritarismo. $eguen a 
pensar que o maibr ben· é a a.uséncia . de perigos nas -ruas, de que a·s · 
su as tendas non _sexan roubadas, ·e que iso so ·O ·garante a tralla dunha 
dereita cavernícola. 

A esqu~rda estatal inda non é m·aiorhária en Galiza, pero berrefi- . 
_ciouse amplamente do desexo dun novo goberno gue moitos .. ven 
como recurso necesário. Aí apoiouse o chamado voto útil. lsto expo~ 
liou ·ao PCG, CDS, EG e mesmo ao Bloqu~ Nacionalista Galega que se 
viu reducido aos sectores máis fi'eis e resis.tentes. _ 
- Solprende que Ó nacionalismo ~e dereitas e ce.ntro non foran c_apaz · 
de manter a EG no . seu reduto de Vigo. Mentras o nacionalismo po
pular, unitário e democrático conserva firmes non só as suas militan
cias, senón tamén' os votantes de prática s.ocial. O mapa eleitoral do 
Bloque Nacionalista ·exténdese por toda 'Galiza e evidén_ciase robusto 
nos municipios · nos que ten ·Concellais ou alcalde, asi en Corcubión 
ond: superou en votos a todos. os partidos, en Cangas, Moaña, . Bueu, 
Mar in, Cambados, F~ne, Narón, .Friol, Vi lar de Santos, etc. 

Conserva igualmente fortes adesións nas grandes vi las, com'? R i-
. béira, O Carbal liño, -Monfórte, Noia, Viveir_o e outras. E prosegue a 

sua consolidación en todas as cidades en proporcións. moi pare·cidas. · 
Desde os 3 .. 300 votos en Vigo e Coruña aos. 650 de Lugo e Po.nteve-
dra. . . _ 

Gaste ou non , os votantes ofereceron a r_epresentación parlamentá
ria aos partidos estatia maioritários. Contra isa nada- puideron nen as 
campanas ben a'mañadas de 'EG, nen a militáncia dq Bloque. Porque 
campañas sen base non se mantén, nen bases sen formas de resisténcia 
ás novas agresiÓns poden ~ompetir. Estamo·s, ·non obstante, lonxe 
dunha perda de· posit'ións· no avance ·do nácionalismo; só se~ de~ un fa
llo real na forma de encarar a obte_nción de ·escaños parlamentários. 
Calquera q_ue teña · miratjo ·as formacións naC"ionalistas que conseguen 
novas campos de penetración, novcis militantes e máis sólidas funda
mentaciÓns teóricas, sabe que este re~és ·é só o pasó atrás dc)s dous 
adiante . 
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. ::cartas. 
VJTRASA: NEN CUMPLE, ou mu.11.eres_ b·onitas de pel ter"sa e VQZ ·. 

NEN CAMBfA ni . .rnseliña nun cadro: reconfortante . 
".' ·coa sua propagand~ de colónia ou de- · 

.. Son" un estudante de COU duñ lns- - terxente; -e ca~a1leiros de cinco pÚ-de . 
tituto de Vigo, e.afectado moi direc- ·· outu'ra, ben traxeados, e cunha mi- . 
ta mente polo insuf icie-nte. e desastro- mética pegadiza. · Resaltan, tamén, os 
so servício- de VITRASA, prego .me nenas que é un primor e dá gasto 
faga público a segwinte ~arta. velos, mentras un non se .acorda dos 
- Un estudante, un obr~i~o, unha moitos cativos das aldeas que non .po-
persoa que paga .e ma'.ltén o servícfo den comer:. Nocilla untada en pantri-
de VITRASA ten· qúe aturar as irre- g0 - 0 u que a descoñecen como outras 

• gularidades e os caprichos de dita em~ máis. O da xuventude é aínda · máis 
presa. ¿Por qué? lAté cando? ¿Ten cala'friante e · conmóvedor, mirando 
direito?. Todos os d.ias cando nos dis- anúncios ; como. Pepsi; -Renault 5 en 
pomos a ir ao naso lugar de tarefa; .v.iv© e Lee, con perdón . . , · 
preguntámü"nos se teremos ou non o ·En resume, ternos unha publicida-
;ervício'-d1e autolwses. lsto é algó in- de ,d-iscr[!llinativa, alienante, d~sclaSª-:° 
tolerábel e _abraíante. Ao ser a única dora e burguesa. 
empresa- ·deste tipo na nosa urbe, Non se pode negar que o sexual 
aprovéita~ 'ocas'ionaJmente"' para fa- constitlle na nasa . vida un aspecto 

._ ,eer o que queren. Aparte de cobrar, , qen primordial. ·oaí que na arte séx.a 
ou . mefl~r .dito de est.afar á xeilte un factor coa sua particulár ·misión 
como b están facendo, no.n é un sér- fundamentalmente, na literatura, da 
víéio eficaz . O povo· d~ Vigo non. ten ·que SEl di que non~ boa se .o esquece. 
por qu'é· perder o tempo por mor-des- Na publicidad~ do televexo o erm-

.. tes ácidos ·e' insociábeis señores. tismo é alg9 tan abondoso gue, vá.rias 
. As liñas que van aos insti.t,utos, voltas, risca na lascividade. Tal é o 

como sqn as do 21; 4, .11 , ... son a_s caso dalguns programas famosos, on-
menos reforzadas: lsto faino a empre- de xa fai camposicións simétricas. 

, sa co .fin .de que'.vaiamos no veículo Cl~ro está que isto ten a sua función 
co~o animais, pois o to.pe de prazas -ben im,Portante, por certo-, xa que . 

. é, diariamente, sobrepasado e debe o anúncio publicitário que xoga con 
pensarse que sQmos p~r~oas. e non este factor de calquer xe!to, imprime 
bestas. ¿Qué qu~ren facer? dnc.itar na. mente do tele-espectador a sua_ 

·á l~ita ao povo vigués, como o fixe- marca e · a sua primacía sobre os re~-
ron cos estüdantes· no ano -80?. lstb tantes, ainda que 'cativa sexa a dife-
non é tolerábel. réncia; é dicer, o erotismo combina-
. Hai que facer notar o ind.ig·nante do serve de resorte para a conduta do 

e ~ .desastroso labor que 'esta "empre- indivíduo e-de cátapulta para a sua 
sa" esd· a facer. -Vitrasa: fonte de decisión. Tal é parte do método para 
egoísmo e intereses. Falta /d~ serv.í- . convencer e conquistar ao consumi-
cios e honradez. ' dor nesta sociedade. -

J.M.G.C. 

SOBOR DA PUBLICIDADE 
DISCRmm\lATIVA 

~'Coffecer os métodos alienantes e 
dese/asadores ·erñpregados para . con
quistar o campo ps/q~ico dos ifu!Jivl
duos, é_ biísico para sabér dilucidar a_s 

· causas que X.eran as pautas de . com
,Portame_nto na sociedade · burguesa~': 

Non fai falta máis que . botar unha 
ollada-ao tel_evexo para decatarse que 
os ~-núncios p·ublicitário~e gran parte 

· da propaganda que ali rebule, é froito 
dos xéneros impostas polo 1 mpério 
eta Desigualdade: Na meira.r:ide papté 
deles .cu ·cáseque na totalidade, indú
cese ás. persoas a apreender e mitifi
car a vida burguesa . . Polo xera.1, gran 
parte d·estes-Jndivíduos 'fican valeiros 
de conciéncia de clase, esqu-ecendo 

· a .sua realidade e a_sua cultura, auto
odiándos~ é odiando a aquelas per- · 
seas .do seu entorno, que condicionan 

. o seu modo de viver ou que non res-. 
penderían ao anceiado. 

O caso galega é ben sintomático, 
non só no referente. á publicidad"é, 
senón tamén, en t.odos os eidos. da 
cuitura destruída e colonizada pala 
allea, .co!lformando un tipo de indiví
tluos_. que rexeitan ou fuxen do seu · 
presente e incluso daquelas persoas 
que normalmente terian que ser máis 
queridas. · -

En canto á publicidade, esta ten á 
. marxe todo ~ peculiar do noso pat's 

e todo aquilo qu·e debía ser coñécido, 
ametrallando, á vez, a mente dos na
sos nenas, mozos e· vellos, e criando 
unha conduta colon.izada. · 

Valor~ndo o amplo espectro desta 
. publicidad e, podemos dicer, salvando 
casos, que é discriminativ~ coas cla
ses popula.res. Sempre e~coitamos 
.música rock ou de instrumento .bur-
gués; o resto, que é pouco, é enxe
brismo. Normalmente vemos mozas 

- Para conva~idar en parte isto, eu 
nada máis lles ·pediría aos leitores de
A NDSA TERRA que valorasen un 
anúncio publicitário como.o dé N ivea· 
º'::! Talbot Samba, ·dispensando. 

MANUEL REI ROMEU 

O NEOCOLONIALISMO 
.DE MITTERRAND r 

Vense de celebrar os dias 9 e 10 de 
outubro a nover:ia cumbre franco-afri
cana en Kinshasa, capital do Zaire 
(antigo Congo Belga}, na que asisti
ron 39 países do continénte negro. 

Os obxectivos dá cumbre diríxense 
segundo o presidente socialista fran
cés Frarn;:ois Mitterrand, a "estreitar 
os lazos privilexia(ios " · cos países 
f ra ncófonos. 

Esta s~gunda viaxe do xefe de Es
tado francés a Africa servirá tamén 
para reforzar os lazos coas suas ex-co
lónias, e disipar dúbidas con respecto 
á sua diplomácia r"africana; as cues-

.ti9ns ec~-nómicas e fir:iancieiras foron 
tema capital a tratar-, dada . a impor
táncia das reservas en matérias primas 
das que ~:lispoñen · os países africanos 
presentes. ' - · 
· Estci pol{tica do goberno socialista 

frar;icés, que .a -prensa .euro-ce-ntristc;i 
califica de "realistau, non .é máis q_u·e. 
a continuación, inda máis decidida, 

· da política - neocolonial do anterior 
réx-ime, trata Mttterran'd de poten.ciar 

•bU apadrifÍar, unha especia de Com
monwealth francesa, .onde· as transna
/ cionais de orixe francesa sigan -~ f~r 
fortes beneficios baixo a d~scarada 
pol.ítica de iaxuda ~o tercefro mun
d_p!. 

O 'Mitterrand. 
1

non se pon colorado 
cando df que os eixos da sua' doutr fna 
cos africano; é: unha xestión eco
nómica sana e o respeito aos direitqs · 
.hl(manos, mentr~·s o· seu anfitrión no 
.Zaire, o presidente Mobutu Sese Se- · - - . 

ko é' un dos xefes de estado máis san
gu .inário~ da A frita, e- que os paracú 
distas franceses · apoian ás tropas' de 
Mobutu contra o Movimento Nacio
nal ,Coñgolés que aglu_tina aos segu'i
ddres do asasinajo Patríci01 Lumum~ 

ba, uri dos representantes mái~ xenuí
no~ do nacionalismo africano, ou re
prime as ofensivas na província de 
Sf:'iaba (antiga Katanga) polo Frente 
de Liberación Congo lesa do xeneral 
Nataniel M'Bumba. 
. Non esquezamos, para denunciar 
esta política· imperialista dQ goberno 
soc_ialista e comunista francés, a sua 
postura con respeito da ex-colónia do 

· Chad, remontándonos á octava currie 
franco-africana de París do ·4 de no- . 
vembro do basado ano na que o .Mi- . 
tterrand facia un. chamamento para a 
reconstrución do exército naciona l 
no Cband co apoio financieiro e téc
nico de Fráncia; meses máis tarde 
caía o goberno progresista de Guk un i 
Huedei, e tomaba ci poder Hissén Ha
bré apoiado polQ conspiración impe
rialista de USA e Fráncia, con axuda 
de Sudán e Za ire ... F ráncia recupera
ba a sua influéncia no Chad. Agora 
en Kinshasa acábase de producir a 
consagración de Hissén Habré como 
presidente do Chand, da man,...de Mi
tterrand . 

Porén, Mitterrand criticou na cu
me, duramente os USA, pola desorde 
económica internacional, ... pero no n 
nos engañemos, isto non é máis que 
unha liorta entre poténcias, que cada 
a nha pretende levarse a "presa" , d·a
da a puxanza da agresivcr pol ít ica dos 
USA de penetrar na Africa, até agora 
terréo case privado das poténcias eu
ropeas. 

Parécenos atisbar co cámbio ope
rado en Fráncia o 1 O de maio do 
1981, non afectou á política colon ial 
en Africa, ante esta realidade cabe 
preguntarse qué pasará despois do 28 
de outubro, en Gaiiza, en Euskadi , ... 
os socialistas españois imitarán aos 
seus irmáns franceses na política co
lonizadora, cabe esperar que si, ... 
unha vez máis os eurocentr istas, ben 
sexan socialistas ou comunistas non 
renCrncian aos seus intereses colo
niais. 

Mentras tanto no Zaire, espa nto· 
samente rico en minerais de cobre e 
diamantes, morre uh povo espantosa
mente probe, vítima do colqnialismo. 

XOSE Ma . 'BLANCO RUBI O 
MADRI D 
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SOBRE-O PLAN ])E ORDENACION Í>E VIGO 
. , • ·~ • • .1/ • •• • . ~ • ... • . .. ~ :'); ' 

BREIXO BANDE ffAN.bULFE 

N~ste.s días encóntrase expostos .no Axuntamento de Vigo o 
"Avanc~ do Plan. Xeral de Ordenación Urbani' da nasa cid~de, 
e novamente vólve~enos a·insistir na PARTICIPACION. Ouixe~ · 
ra facer i.u:ihas cantas consideracións aínda que non nova_s coi
do que ao menos (l".1) pertinentes: . 

PARTI CI PACION CI DA.DAN. Verba- máxica e de móda. 
Case todos somos demócratas e e·ste é un término que 'non po
de faltar a caróh de calqu~r plantexamento urban[stico: cultu
ra l, pol'ítico, etc., social ·en suma. De tanta fe na~ verbas (mito
loxia da gramática) acadamos o mundo através delas e a isa 
re matamos chamándolle a realidade. Ou roubándolle· a Goethe 
as citas podemos dicer que onde falta unha idea poñemos ao 
me nos unha verba. 

Hoxe o Poder (que cada quen lle colgue faciana e no me) . 
fa la tanto da participación porque non quere que a haxa. Trá
ta se non de negar a participación (xa non somos feixistas) 
senóri de desnaturalizala en base a construir unha série de dis
cursos múltiples arredor dela'. Como di Foucault '~ .. O Poder é 
ro·terábel só a proporción directa co que ·logre eséonder dos · 
seus mecanismos'~ . · 

Estamos jnmersos nun sistema que non so ·medra desequili
bradamente senón tamén concentradamente, ou unha cousa 
pola outra. 1 sto refléxase nun tecido social no que as decisións 
sob re a vida e a morte son tomadas en cúmios cada vez ·máis 
cativos. Nun mundo de delegación permanente de vontades, a 
manipulación cobra xa carácter instituciona·I e négase . rotunda
mente a posibilidade de elexir destinos próprios. Négasenos a 
opción a suicidarnos socialmente, senón que ternos que ser ne
cesariamente asasinados. 

Así encóntrase devaluada a prática, habituaJ astra hai pouco, 
de que o Consistório aprobaba un Plan sen dar amáis mínima 
opción real a xente que o ia sofrer; tratábase,· sen máis, de dar
ll e acomodo legal á especulación e intereses dominantes. 

Agora ternos Axuntamentos elexidos por sufráxio popular e 
di n que portante répresentativos da vontade viciñal, coque se , 
fai abrigado o ·fa lar de planeamento, artellar uns mecanismos 
de participación cida.dana. 

Pero, a xente en Vigo non párticipa. Levamos xa tempo cun 
eq uipo traballando na revisión do Plan e o que debera ser un 
fito importante na nasa cid a de de 9ara a ilusionar aos viciños 
na elaboración dun instrumento importante de cara o xeito 
de ,vida que se escolle, tórnase descoñecimento e indiferéncia 
xera l. 

Un escoita razóns explicativas moi variadas e que van desde 
a falta de formación sócio-cultural a causa donoso recente p~
sado polltico (agudizado no caso galego por un sofrer a h,istó- · 
ria desde unha perspectiva colonial), astra análises da xénese da 
cidade como própria, tendéncia continuada na etapa do desa
rrollismo cunha· dinámica vorazmente especuladora e inculta 
que proriloveu un desinterés cara a mesma cidade por parte dos 
novos asentadores. Sen entrar no maior ou menor grau explica-

, t ivo dos factores sinalados, ou que poidesen subH.ñarse nest~ 
mesma perspectiva, un non pode deixar de pregl,Jnta.rse q_ue 

Merqúe a histórí·a de 
. Galiza .. Adequi~a 

' A . NOSA -. TERR.A 
encuadernada.' 
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.~ .~J;.· ··, "' "'I' ... 

· esgota·dos. 
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cómo se lle pode pedir ao povo de Vigo que· participe· na ela
boración do Plan X.eral se · non se lle .permite participar na vid~ 
municipal. Nqn hai meJlor xeito d_e ~bortar a participación· que 
c~mpartimentá~doá, xa non se trata de proifür senón de regú.:" 
lamentar, reconducir ó que poider-a ser perigroso por non con- _ 
trolábel como a participación e.n xeral -e·.convertilo nun discur
sa· útil, domésrico e controlábel. (non debemos ésquecer ade
mais: 1° que a participación no planeamento ·desenvófvese 
nunhas marxes e modos que' marea a· lei; 2º qué esta:mos-ante 

, un discÚrso especializado cunha termirioloxia e conceptualiza- · 
ción non accesíbel a todo .o mundo, acrecentada adema is por
que o técnico s~ quere ser escoitado con respeito a facer vai.er' 
o ·seu papel trata de rodearse cunha adamiaxe esotérica e.mas- I 
turbatória). · . :¡ . . . r 

1 ndependentemente do anterior a un teríalile gustado que ao 
menos u·n Axuntamento psociali'sta a~tes desta fase do plane·a·
mento tivese tomado outras medidas: . 

....:..Elaboración a po_sta en funcioname.nto dun ffégulamento f . 

de Participa_ción Cidadál"l, ·qú.e part_a dÚn estudo e ·análise das · 
.unidades territorials participativas .da cidade. lsto vai acampa" 
. ñado de medidas descentralizadÓras e pDsta· en 'marcha de figu-
r~·s xa erisaiadas noutras realidades muni.cipais: · Consellos de 
Bárrio ~lexidos por sufráxio directo -e con' competéncias ~o~- · 

' cretas, tomento. Institucionalizado da .iniciativa popular, comi
sións .mistas ~oncelléiis-vici.ños, etc ... LJ.n Axuntamento de es
qurda-s non se pode conformar con dicer que a legal'idade vi-

. xente non ,permite isto. Se realmente· hai vontade política de 
cá~bio,- ¡:is féi_s ·non s~_>n excusa: 

· -Fomento das iniciativas ·cidadáns co'munitárias: Asocia
cións de Viciños, Asociacións Culturais, Colectivos, ... , tratan: 
do de incentivar a vida c~munitária afnda que os resultados das 
suas actuacions sexan incontrolábeis e inclusq conhárias ás in
tencións do partido ou partidos no po9er municipal. 

. "'· 
-Enc~rregar a r'edacción do PJan a equipos que nori sÓ con-. 

ten curiha alta cualificación técnica, senón que sexan adem.ais 
xel)te coñ-ecedora da cidade e coñecida na mesma (no senso de 
contar cun prestíxio evidente de cara as organizaci6ns popula
r.es). E; preciso desterrar o papanatismo pela t 'écnica en temas 
de ordenación da' território. Non se trata-de que unrías mentes 
privilexiadas nos indiquen cómo ternos que viver :senón de que 
plasmen, cunha certa coeréncia e dacoroo cunhas cértas sérvi- . 
duriws. técnicas e ·lega is o xeito de vida que escollemos a maio
ria dos cidada·ns . . Entendase ben que o anterior non é unha cri
tica concreta ao actual equipo redactor senon q1:1e .eu quixera 
deixar man.ifesto .o pouco. interés.·que as forzas po títicas gue 

- compoñen a maioria municipal t iveron en, incentivar a criación 
dun equipo profüional net,amento vencellado á cidadé. Adxu
dicar a .. reforma dun plaA' non é, evidentemente, adxudicar u :r:i 

sum1nis·fr:0 de .-semáforos•ou .a comproa <i·e camións de limpieza~· 

. Por Liitímo·, e ':<ª para r'ematar, aclarar que ·nbn se trata. de 
facer cafl1paña ·~n contr~ da actual maioria de poder no Axuf1: 
tamentci. E'videñtemente se hoxe ·manda'ran no concello os que.
o fixeron nos cuarenta anos an'teriores (aínda que hoxe ·se .d,is..._ · 
farcen· d~ demócratas de dereitas' e dé centr~f, non está~íamos 

(1 • •• ' 1 ' 

falando de participación· cid adán senón de" supervivéncia ·no· 
cabo do desfiladeiro. Pero, que non t~ñ'amos qu.e e'scoller entre 
a indignidade e a morte, aJnda que non sexan a· rnesma cou.sa . 

' rrerte'ncer a A l\IOSA TERRA. l 
apoiala e.süscreberse a el~. é necesario 

.. .. .. para que haxa 
u_n pe(ióQ:ico galego· semanal. 

4·~ 'I 

DESEXO SUSCRIBIRME A A NOS~ TERAA r 
POR UN ANO O ; 2.500 pts" 
POR SEIS MESES O : 1.250 pts . 
AO CONTADO, O 
CI REEMBOLSO 0 -

. ENDEREZO 

PROFES ION 
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Trata 
Cando daquela o He,i Xoan Carlos 1 ·se dirix'ia aos habitantes as de 

deste ~-~·stado t~ri castigado po.lo di~ador que decidira que o do. A 
, S.orbóh fora · reJ., f~lou que pensaba ser Rey de .. todos los espa- dos é 

~foles-. Sen distinción de nengunha caste entre ·OS probes a ricos ou ce 
entre':os de dereifas e os de esquerdas. De todos. 

/ 
CEE 

En princípio; p~sia o noso pensamento Fepublicano conxéni-
0 ~ to, quen isto escr(}be, podía ter un certo, vago, sentimento de 
~ ~ ..... q.ue .~lgo podeda cambiar (cambiar cualitativamente e cuantita
~:.. :·~i't-i:vamerite). D.espais,: para as mentes ,e sentimentos populares 

... menos avisados, a sua actuación o. dia 23 de febreiro do pasado 
an.Q, ~tras o golpe de Tejero e Mi láns, semellaba correcta. la -es
tar·· con todos, ·por r.iba de todos. Por fin, despois de moito pe-

lst 
tod o! 
UCD 
O qu 
dos e 
deles 
cuénc 
ace ite 
entra 
rás p1 
para 1 

Ao fondo, tópez Menéndez, nos :intres en que ia de e~olo~is'W.. En primeifo planó;· G~o~zález Lax_~, ben ~ch(!gadiño··~o 
representante · d~ Greenpeace, Remy Parmentier. · ..:· · .·,. · ·-~ . . : - :· . .. . . . · -. · . 

- ... ·. 

Tras a diil)isión forzada e forzo- ciaban a sua ~aída · do." paiÜdo .. (xa·~~-~- p~den .cambiar· aos con-· 
sa ante a preocupante .oposición· centrista .. Entre eles estaba· o_ al- ·· cellais por · outros) .· estada · de·~~ 
que se lle· facia ao nacionalista c~lde, o señor Roberto L.uís éoriiad0_, seínpre e cando López 
Do1}1ingo Merino ná alcaldia da Moskovitch e ·o señor Rey · Pi'- Meñénd·ez dimita-. . · 
Con1:fía, o PSOE tentou chegar · .cheL O tercefro encabezaría a . · En ·. todo caso, quen- sae per
ao . poder despois de ter sido el lista co_ruñesa ao congreso polo dencfo é .a cid a.de _da :O;;>ruña, 
o que requerita · a dimisión do · partido de Suáre_z, CDS. lJn ·/ ._ qu.e . e~ti ··mergu:Ilada · n\)n im~ 
alcalde. Daquela , ·tanto o Blo- cuarto, . Manuer Cacharrón, fa- passe cíe aesgoberno : preo~úpan-
que como o PSG votaran afavor· mén anunciou o seu propósito t-e.' · · · 
de que se continuara cos pactos e de feito fjxo . propaganda e,n 
do. Hostal, de tal xeito que a favo-r ¡¡la candidatura de Meilári . SUB.YENCIONS RELI.XIOSAS 
cndidatura trunfante foi a da · Gil, ·causa que lle. causou. o cese :. · · · · Coa oposición dso concellais -

. UCD, co.n .López Menéndez á por parte da UCD,. · · · do Bloque Nácionallsta Gakgo 
c. abeza, que se· viu asi.de alcalde. E · · . · · ·sta semana vaise reunir a e Esqüerda Galega, a permanen-
pero · non· cos· yotos s.uficientes " t. · · : '1 · d- · - · - execu 1va provmcia uce ea; te -co'fuñesa aprobou que o 
Para gobernar, .pés1.·e a axuda de , · 
AP.-· . 

pensase que para tomar medidas Axuntamento . · -subven-cionas·e 
· éon respejto -aos conce.llais disi- . pec.uníariarnente os g~stos ·das 

- · Un p~cto co . PSOE .. primeiro dentes. Fa oporttjnidacie do. PS:. per_soas qlJe se q1ilxeran despra-· 
e lógo co PCG--.<e EG, contr'ibuia . OE.- . . . . · "'-~ ... z~f~·:SantJa·go para ver ao Papfi. 
.a facer un goberno de· tohsen~o . Se. as éousas ·ne· saen b·~n:: .. o'.s A su'q ópo'sic~óri,- ar-guiñen ta- . 
no que Men~ndez era, antes que·· pr6xim9s ·iafro meses, ·as g.ue da ·en base a que ó Axuntamen
náda, o alcalde via'xeiro, · ora faltan· para . as· novas .eleiCió'r\s ·to" con re"speito para a·s créncias ' 
aquí, orá ~lá . eri visita de irm~n~· .municipais, ván_ sér para o par~~- : ·relixiosas, non .. tiñ·a Goinpromís~ . · 
dad e. F{)fa , sós na.oposición, es- do' que gaffou as eleicións últi - . de -subvenéionar ' a ' asisténcia a 
taban o Bloque e o PSG. ' mas os do goberho municipal. · a~tos · deste tipo. · 

De .todos xeitos nunca q .PS- Contando cos vofos ·que . tivo e · Ó.:. PCG
0

; que .nun prindpiÓ e~-
. O.E deixou d.e quef.er ter a: alcal- cos· previsfbeis dso . catro expul-: . tab~ en contra, "iivo medo dos · 

día. Agora veulles aoporgunida~· . , sados, ou que estes non poidan . votos popuÍares . que se : podía~ .. 
. de.'Enforma de ctise dq UCD. . exerc.er com9 ·concellais, o truri- perder, e rematou por aprobár . 

. Non hai ; moito tempo que fo do ·pse>E a_!ite unha' UCO .a ponén'cia do goberno munid
trés concellais, primeito, anun- municipal.· qu~ non existiría· ._pal. · ... 

-A: Intersindícal pode_ ficar sen sub~enci6n .· 
A res.ultas · dun recurso na 

seecíón primeim do .,Conten
cioso Administrativo da· Au
di.éncia . Nacional interposto 
pÓla · ·cNT, a hitersindiCal " 
(INTG-CSG)., o me'Sn{o · que 
os. s-indicatos maioritáriós do 
Estádo pode ficar sen subven- . 
ción estatl, diñciro que por 
ou'tra banda tardoÍJ · m6-itos 

.: rr:ieses en cobrar ( cin.co ' máis 
· que os outros). 

Os .se\ls 1 J -,25 millóns de 

. ~,., : " 

pesetas do pasado ano , segun
do os . resultados . eleitorais 
sind.tcais, van f:lcar en nada ·se 

. . ~ ' . . 

tal.e como admite ,a senténcia 
da ·. Audiéncia, coas subven
c-íóns rómpe'se o pdncípio ~e 
igualdade de oprtunidade·s 
recoñecido na Constitución 
no seu " a~Ügo i { tal. e ·como 
alegou José Bondfa, seéretá-: 
rio xeral da CNT. · 

ó pr~blema está en que a 
. ¡ 
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·sen-ténci,a fai Teferéncia ao d.i
ñeiro que Xq está entregado 
e · posibelmente gastado. O 
recurso ~era contra as subven:.. 
cióris, 8egúndq·- s·e . desprend~ · 
das· notas· . facilitadas · pola 
CNT, non á lei en si mesma. 
En todo caso, contr~ , a · lei 

· 9u .o decreto qµé aproban "as 
subvencións, . caheria ·un re
curso de incon:stitucionáli" 

. dad·e: non un contencioso 
administrativQ contra a pago .. 

"' 

dilo, os do ditoso prémio Nobel non lle concederon o da Paz 
deste ano (o pasado, a sua cadidatura, que tantos problemas 
políticos causou para algun concellal nacionalista, non podia 

" ser). Déronllo a outr'os dous que nada tiñan que ver con este 
abenzoádo território. 

. Abenzoado. território, tanto tempo empregado _polo home 
. que nomeou a Xan Carlos para rei como privado, como coto . 

de séu; Abenzoado porque, a bon seguro, a vinda do Papa pode 
'axudar a abenzoalo segundo as mentes e pensamentos máis ca
tólicos e integristas. Por contra, son moitas as comunidades de 
base, cristian9s que están contra esta visita que semena moitas 
vec~S- máis paganct: e d~ boato discurseril que apostólica. 

Pols ben·, a fotografia tan difundida por axéncia e xornais 
dqn Rei- Xoan Carlos 1 dándolle un bico na man ao Papa Xoan 
-Pablo- 11 pode. chegar a descalificar toda a sya poi ítica. Anali
cemos. 

-En· princípio, o Papa é -o xefe do Estado Vatiqmo,· tan xefe 
do Estado como o Rei ou fleagan ou Isabel 11 de l11giaterra. 
lsto no aspecto temporal. 

No aspecto eclesiástiqo é a cabeza visi'bel da l·gréxa Católica, 
conceición relixiosa á que a maior parte dos habitantes do Es
tado Español son adeptos. P'ero só a maior parte, non todos, 
por niais que esta minoria sexa ínfima. Que non o é tanto. · · 

Non sabemos de n;rigun xefe do Estado ao que haxa que 
b.icarlle a man pa~a recibilo. A nengun, abso~utamente. · 

Xa que logo, se o xefe do Estado bicou a man do xefe do 
Estado· vaticano foi na süa calidade de católico ao xefe visí-

. bel .. na · Terr~ dos católicos. Nor;i -si? O mesmo .que a raíña, 
Sofia., en prinCípio ortodoxa1 e non sabemos agora se_ con
vertida á lgrexa de Roma. oe· todos os xeitos, eta pensaria 
como .ra íña dun' pais maíoritariamente 'ca'tólico.· 

. . p~· Rei Xoan c~/10.s aí, nese ac_tb, ·_r:ion demostrou ser ~ey 
e' de . todos lós españoles':". $ó ·:demostrou ser rei ~ éJuris' cantos, 

que·p.bden ser 'unha gran~e maioria, pero non todos. 

:--¿o seu saúd'o r:elixi.oso ·ª un relixioso, 'deixoll'·de. lado a todos· 
os nabitantes do Estado que non teñen as mesmas .ideas relixio

- sas. Ou aos ateos,t!::1ue cos seus impostos axudaf) a. pagar .ur:i dig-' 
' no· so.Ido ªº . Xefe 

1

do Estado. E.a manter aos' sacerdotes da ' reli-
xi,ón católica., E ·a .. p()gar (~,!-) . a ~Í~xe papá.1..· . · - -. . . : " . . · 

O máis: co·r:recto . er.a saudalo como Xete do Estado vaticano, 
' ¡ " '· . • ..... 

; para non esquecer aos e,spañois '(por chama,rl le · algo) a quen. a · 
visita"de--Xoan Paulo rl e-líes indiferente: .Para ·nós, por máis qÚe 
este P.Íur9I maiestátic.o sexa bpinió.n de q~en fir.ma, deixou, de 

·ser rei_ de toqos os natiitantes '· 9q~ Estado~ Ag·ora ·só o é duns 
· catos . . Pese ao naso republicanismo militante. · ·· 
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ELISEO MIGUELEZ 
' . 

Paréceme que pode ser útil para os·leitores de ANOSA. TE-
R RA sopesar os pros e os contras.da adesión española á Comu- - · 
nidade Económica {uropea (CEE), e iso por unha razón fun
damental: . neste ponto existen di .verxén~ias entre. as diversas 
forzas que concorriron 'ás efoición,s do 28 de O, xa que a coali
ción BLOQUE-PARTIDO SOCIALISTA GALEGO, oponse á 
entrada e as demais forzas son partidárias da adhesión. Este ar
tigo e os-que Jle van seguer·, pretenden axudar a un bon discer
nimento sobre se convén ou ·non a entrada na CEE. A análise 
por imperativos do meio, terá que ser. necesariament~ ~onéisa ~ -
esq uemática. -

En pr,imeiro lugar compre ~ter moi presente que o Est~do es 
pañol pretende aderirse . a algo que xa ven funcionando coas 

·· suas próprias normas, non só a~ fundamentais (como o mesmo 
Tratado de Roma que instifüia a CEE no 1957) ~senón tamén 
as der ivadas da aplicación e desenvo·lvimento do mesmo Trata
do. A CEE ten o seu acervo e non pensa renunciar a el. Os esta· 
dos aspirantes teñen que aceitar o "'Acquis Com'munautaire" 
ou conxunto de normas-c:ie direito positivo (lexislación) qué a 
CEE ten desenvolvido e publ.icado astra oxe. -

lsto que queda escrito no párrafo. anterior, é coñecido por 
todos os que teñen \mha lixeira idea do que é a CEE, e asi a 
UCD (o seu goberno) xa ten manifestado que aceita o acquis. 
O que resulta unha inconsecuénda é a postura d_e certos parti
dos de ámbito _galego que son partidários .da entrada, algun 
deles matiza que "con certas condicións". E é unha inconse
cuéncia porque a Comunidade non aceita condicións,. inon as 
aceitou do Reino Unido da Gran Bretaña!. A CEE di: se queres 
entrar tes que aceitar o acquis, despois, unha vez dentro, pode
rás propoñer o que queiras, e terás a tua ponderación de voto 
para facelo valer . 

En consecuéncia, hai que dicer que non se p0de andar a en
gañ ar ao povo con esas andrómenas, por rr'loito que se presuma 
de telas plasmado nun libro. O ·papel t~rma do que lle poñan. 
Na realidade, o que propugna a adesión d(;)beria sabe.r que é sen 
posibilidade de poñer condición-s de nengun tipo. Non ca.be, 
po¡s, dicer: isto convenme, isto non me convén~ senón que o 
hai que aceitar tal cal -é. A única _ disxuntiva real que existe, 
polo tanto, é a de estar ~ favor ou en contra, sen condiciona
mentos de nengun tipo que non somos quena impoñer. Plante
xar o tema doutra maneira é tratar de enanar conscentemente, 
ou adentrarse en certos ter.reos cunha ousadia só própria de ig ~ 

nora ntes. 

Chegados aquí, moitos far~nse · a· pregunta de qué é logo o 
que anda a negociar o Estado español coa CEE. O único nego
ciábel é a duración do período transitório e o plan de aproxi
mación dos précios e das tasas arancelárias, adema is da paulati
na aplicación e desenvolvimento das Directivas comunitárias. 

Se o período transitório é por exemplo de 5 anos e ~ dife
réncia de précios nun_ produto determinado é de duas pesetas, 
os précios iranse aproximando de mane ira progresiva a razón 
de 40 céntimos cada ano; se o período transítório é de ·10 
anos, a diferéncia irá minguando 20 céntimos cada ano. Algo 
parecido ocorre coas diferentes tasas arancelárias. A hora da 
verdade; en pouco máis que niso consiste a famosa negocia
ción . Por suposto que cabe un periodo transitório distinto para 
cada produto, ainda que na prática parece que ·a Administra
ción española está por un período transitório Único e dLinha . 

', . 

IN.DUST.R IA 

É·n. virtude do ·acordo comer~ial en vig~r, .no que a CEE deu ' 
ao Estado español a 'consideración.de pá,is en vias de desenvol-

dente .que a indústfia 'no seu conxunto non ·se vá f ver be'neficia-
da. "" - · 

Val "a pena citar un inquérito· reaiizado. polo Departamento. 
de 1 ndústria e Enerxia español ( 11. Os resuhados' da investiga

. ción sinalan .que sQ o 40 RO'r cento do valor.-da produ<;:iqn in
~ 'dustrial está en boas condicipns para -enfrentá.rse ·ab impacto 

da adesión. En cámbio', o 6.0 por cento verase afeétado moí ·ne
gativamente. Unha terceira parte da produción_ ¿:iensíbttl'~ ao 

· ingreso · (.utilizand~ a terminoloxia' e·os eufemis-mos te'cr:1ocráti
cos ~o .uso')- terá QlJe: supera:r moi~-qs e gravés difiéuldacfe~.-se o 
lo.Q(a, para sub'sistir. As ·· outras duas tercéiras pártes sensíbeis 
poderán adaptars~,- non sen riscos. - · . ' · 

O anterior inqu~rito, como é lpxicó, está f~ita za nivel.esta- . 
·. tal .e pode .ser unha base ·de partida a falta de estudos e~p€cifi

cos a nivel galego. 
·} 

Para terrr,.i_os· unha panorám.ica máis completa do impacto so
bre a indústria, cómpre non esquecer que a comp.eténcia nc;>il 
virá unicamente por parte da indústria comunitár'ia, xa que a 
CEE ten unha -TEC (Tarifa Extefiór Comun) seosibelmente-· 
máis oaixa que o Estado Español, e ao ter que aplic.ala; medra-

. tá e competéncia dos paises non comunitários 1 en particular 
dos países en vías de desenvolvimento (PVD) cos q,ue a CEE 
ten e~ta.belecido un sistem.a da preferéncias.xeralizadas (SPX). 

-
A revis~a J .CE. publicou a tradución dun artigo de ~olf J. 

~ liaughammer, do Instituto de Economia Mundial da Univer.si
dade de" Kiel no q.ue analiza os acordos _preferencia'is da CEE 
eos paises en vías de desenvolvimento. O autor fai un estudo. 

. comparatiyo . da es~ru~ura ·da oferta é exportación e a. capaci

. dade competitiva enve os paises en proceso de adesión (Espa
ña, · Grécia .e :Portugal) e os P'.'fD, e chega. á conclusión.dé que 
esas ' estrut!Jras. son máis ' substitutivas que complementárias. 

· Existe unha elevada coincidéncia_ sectorial nas expc:irtacións de 
España á CEE e as dos PVO,~ esa semellanzá tense acentuado 
na década d.os sete~ta. · · 

~En an~s pasa·dos alg~ns PVO, sobretodo do sudeste. asiáticó, 
teñen demostrado adoitq a sua capacidade de adaptación fre11-

, te· a condieións trastocadas de acceso a mercados de expo_rta
ción (acceso a~s mercados da CÉE). E ese feíto indica quepo
sibelmente se produza unha tendéncia parecida no~ mercados · 
dos paises en proceso de adesión., cando ó acceso ao mercado 
~exa garantido p9l6 sistema de preferéncias ?<er.alizádas (SPX).. 

: O ~ue nos di o RÓlf en·romár:i paladino é que ·u~ha vez den
tro da ·CEE, o Estado. español te.rá. que aplicar o arancel comu
nitário cos países _terceiros, e por ser moito máis baixo ·que o 
español, os paises en vias de desenvótvimento (PVD) van facer 
unh~ _granctísin:ia competéncia á ind~str'ia espaftola' (hoxe ine
xistente pbla harr~ira arancelária) derivado do feito .de fabrica-

- ren basicamente os mesmos tipos de produtos. 

Para rematar coa índúst r:ia -aínda que. afecta tamén aos 
o~trós sectores produtivos- compre ter eri conta as repercu

- sións do .1 VA ·sobre a pecjuena· e a _mediana empresa e ·as süas 
consecuénc-ias sobre a inflación e o emprego. Mentras a Grécia 

- se Ue· coñcedeu ·un prazo para sua implantación, ao Estado eS'
. pañol esixeselle a mesma antes clo 'ingreso. 

duración de entre .5 e ·1 O anos. ... . . · vimeñto, o arancel médio que pagan os produtos ind~striais es·-
. pañois nos paises ~a Comunidade é'.aproximadamente do? por_ 

cento, en tanto que .o que pagan os produtos comunitarios . 
para entras;n- en E.spaña é _cercan9 ao 13 por cento . . En con
xunto pois, hai que pensar q.ue a situación actual beneficia a · 

A p~óxima ... semana araliza;emos o impacto sobre o sector· 
agrário galega~ o máis ciaramente per~udicado coa _adesión -
com.o . ten sínala<jo Adrien Ríes no prólogo "da edición españo- . 
la do seu librjJ "Et ABC del mercf]do común agrícola'~· "En Es
paña, serán 'as rexións_ máis avanzadas as que se sentirán máis -
favorecidas, mentras que as máis probes sofrirán a ·competéncia As principais vantaxes que se atribuen á entrada na CEE non 

· están · n'ada claras e en todo caso sempre condicionadas á voRta· . 
- ,.de política de desenvolver a economia galega por. parte do Es

tado español. 

Pe.ro vexamos c.ál é a situación ho.x,e e cal seria despois da in-
tegr_ación nos diversos sectores prod~tivos: · 

ºº 
Santo Domingo; 9 

· Tlfnos. :·22s4s1· - 2-24458 

. , 

· -. España, como o aeri'mstrá,, entre outras c~u5as, o feíto .de qué a 
· Comunidadé teñ~ interés en mo'difiéalo,sxa que agora, -di-:-, 
España 'é un pai~ d~senvolvido· .. En calquera caso, paree~ evi-

.¡ 

das producións corrwnitárias'~ · 

(1-) Citado por Laureano Lá.zaró Araújo no ·séu 
artigo "España · ante la integra.ción en las Comuni
dades' E; uro peas" 1 nformación ·Comercial Espa_ñola. 
Septiembre 1·981. · · 

·~.· 

LUSO . 

. . 

D.ISCOTECA 

praza de San Agustín, 1 O 
Telf. 22 67 43 . 

a coruña 
ORREIRO, 11 -- .... --·- A..:ÓeRtJÑA_ 
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NACIONAL ·. \ _. 

; . ' " ' 

·.'" da· terra ·e"· do ·mar 
~ . . . ''(. . . . " ' ·"-

~aqipaña , marisq~eira 

1 '· 

-',::.-:·:. - - . . . . ' 

POUCO e tarde '; · €onteíiéi~ Ni~gÚa:.co1ónihia, -
. . . ..., ;: .'. ' ... ..... . . . . . 

I . 

. Se ' ben lfai· u~~ ,di·as<aifuneiá~ 
ban1os.' ·a ·apertura da :yeda · qcr 
marisco Lbmiwd, u·nha decisión , 
maltontad~ .: iYola ,Xmita: ~ para O S; 

mariscadores), obrigaba ,-:a .yárias. 
agriipadóns ''a pediár · · cu"nhas 
p'etdas ·coas _q ue. en .J'íengun lilo-·; · 

n1en to ·contar on.. . ~ . 
. A alarma dada poia-iaí1ual :rn~- _ 

~ea vérmelfa que sofre o ·mexi
lón é que non provo,ca ou tra 
cousa que .inhas cagarrias leves 
se ' se to.ni.a' en grandes cantida-

"des, fíxo·lles pensa-r que· había 
que proibir;' toda a comerciali
zación do mariscn aos cerebros 
que está~1 11.á consellaría de _Pes- . 
ca ou en Raxoi. . 
· Deeret~ ao canto, e peche 
·indefinido das ribeiras'. Total, 

.-. para o -marÍsco -qu:e habiá. , 
· Por qúe esa foi outra. A' 

única . r ia que ten algo. (tifia can- · 
do isto salla) é ·a de Vigo , grá- · 
cias . á vixiláncia xa comentada 
en numeros ant~riores. Asi llo 
fixeron ver á Consellaria de Pe.s
ea, que non tivo máis remé~io . 
q ue aceitar que as mostras ·en
viadas a Sanidade en Pontevedra 
estaban · fóra de caJq uera caste 
de coll. t aminación . 

Pero. quizais o· problema_ non , 
sexa ese. Sabido é que os q:m
serveiros están, ria sua case tota-

. · lidade, de parte de AP.- Teña
mos agora en_ confa a escasez de· 
márisco ·(pola .praia .de Moafü~ e· 
Meira· .chegou un con:s·erveiro a 
oferecer 60 millóns de pesetas, 
pola' colleita. se era . ~ó p~ra el) . 
Se só hai marisco n~ ria de Vi
go, os précios van se disparar , se . 
cadra . Nada . mellor que CC?nfa-

Os precios da· lonxa ag·rope- -
- c11ária de Galiza · en Silleda son 

o,rien,tativas ' para a · sem ana .do 
dia dous acf nove.. . 

A demand·a absorbeu per(ei
tamen.te a oferta· e mantéñerise · 
os précios .~n tablilla .. S-on de 
destacar · as dif eréncias marca- · 

" das ·para· cada un dos · ~lpos; 

_ ,Précios en pesetas/Quilo 

Porco cebado 

, Po reo e~ can le - 2ª 

Leitón (base -17 qui.los) ~unidade' 

· · Un· tratado fir11J:ado con Colómbia po~.: di{adlf-ra de ~ºIJ1:oza 
_··:e· que· ágora' e' ~p~iad~ pol?s Estii!l:?s.' Unido~ · 7-~ª que 11~ _cdn

ceae d,ireitos de 'pe{'Ca, afecta aos pfanS qe <f.esenrolQ pesqueiro
·· ·ñiMrágii.ens~s.!._'. :..-Ó ~trdtado fi!mtldo · no ano" 19?#: <;~ncé~el~e ·ª .. 

é olómbia, SOberaniá {)Obre Varios cayOS e illaS, qLú~e distan C0 fh0 ; . 
,-máximo 3 Jo quilólnetros de Nicarágua'.,,Aen!ro da SUf!·p./atafor- ·: 
. ma ·continental e ,porcor1tr.<! l! un mínim o de, 600 do-:ponto m. · :. 
·¡. ~áts.. cer;cano á:e,-cqióm~ili. . , : . I :- .-. . . ¡:, ._ - - .,./ . 
" · Q_,prqp.lem1. est[iba en que ~ apart1r_-i4eses lyg~ref Colombia. ·· 
. pode t~r200'-'m_illas de -mar, de tal xelto que ha/Jena que axus- . 
-. talo co-:,mar próp'rio nicaragüense e sustraeríalle·vunhii boa.parte .. 

da_· sua plataforma continental. · : · · ' · . 
TaJJ.t<rpolo ~boicot pol(tico a que ·os EEUU sot!leten a Ma- 1 

nágua como polos seus intereses pcsqueiros, o seu goberno ven 
de · ratificar recentemente o tra-tado entre os outros dous paí
ses. Nicaráguá pide que se comecen conversas para revisar o 

. acordo .imposto por un goberno que non representaba a vonta-
de popular e .sen inxeréncias.,. · 

Un peixe- -~o omul-
. • J 

· -Salvado' .da extinción 
Dentro de pouco tempo voltará ser pescado industrialmente · 

un dos pe,ixes máis sabedeiros, o omul, que só se dá no illormé 
lago Baikal. Este atopábase ao borde da extin c_ión e a·decidida 

mina/os par.a · pQder. t~r .unha : tbu a ·vixiláncfa_ na ri~ de Vigo ·. / intervención' das autoridades sovié'ti<~as, proibindo primeiro a . 
ba·za coa que. xogar á baixa. Á.si_ (en Moaña., cq_ncretil_mente) nos - pesca e logq descontaminando' os rios tributários e o próprio 
lles vai. . ~ -: dia·s·.e.n que non abriu a veda~ lago .. Por parte, preparouse un criadeiro artificial industrial 

Aínda · hai rnáis. _ó pasado Por. Tiba, as maruxias do~ pri- ···que produce .J :5 oo_ millórts de .indivlduos P'!r ano. Á pesca. vai 
,ano a ·Xunta con.cedeu para a vi-·- · meU:os d'ias de octubro -combi;_ · · /ad .& t t d d · · ser_ contra· a per1 ~ e amen e es e agora. 
xiláncia (que. vai de .marzo a oc- nadas 'con água· e, din, con ver-
tubro , ou sexa, esta_ Xunta) 33 . tidos .resid_uais·; causoulles unha 
millóns de pe~etas, dos cales mortanaade de.1croqlie por valor · 
tres lles . corresponderon á ·Ria de dous milló~s de , pesetas, 
de ··Vigo. Os outros 30 se. re par~ aproximadarríent~ . A _ traca fi
tiron entre as d.emaiSiias, só hai na.l, baixa en · ~antidáde de _ carne. 

··marisco na de Vigo_; ¿Qué fixe:_ - e xa non é tan bon:· Por iso ur-
ron o·s outros coscar.tos? · xia abrir a veda. · · 

. Agora ~ eri tem'pd eleitoral, Quixerori lupir$e en plan sani-
proil_leter, proni.~fei:i arranx~lo. _. tário . e 0 únic9 que conseguiron 
to <;:o. Falta por saber .ciUén vai . füi meterlle pér~as a u)l sector 
pagar, por exemp!o, o. case 1)1é.: -/ xa bastante c_as~igado como o . 
dio .millón_ c;:le pesetas qu€ cu~- rharisqueiro : · '. ::, · 

tanto en vivo como - ~n canle. o , do préc;jo mar.cado. · ... . 
m.ercado gateg-o non dá sinais de . Ante -a recesión das_v~nda.s . de 
debilidade . e . espérase. que. se .. coellos en tenda, o_s prédos ba.i- . 
manteñan :'estas . perspectivas xan 26 · pesetas respeitb. *' se'ma-
'para as-próximas datas. · · na antet-iur . . Q-~ ovos ofértades · 

No ·que respeita aos _ leitóns~- foron frescos e de moi boa ca.
as duas cas'te's suberi 50 pesetas _ lidade ·e ps prééios, mantéñense 
respeitü" da sesión anterior~ ppe- nun _mercado -_que .,se ~osfra,·sen 
rándose , nalguns easos, por riba excedentes. 

,.. ·,¡ 

·super Se lecto Normal ·' Grasó 
ext,ra e~tra . 1ª ,• 2ª . 3ª . 

129,5 119,5 . 

170 · 165 "155 145 . 140 

.300 3 .100 

A ~áza· de b~eas e~ N omega 

. ·o ministro noruego de pescarias, Thor Listau, declaro u que 
no caso ··de-que-o seu pais se vira forzado a proibir a caza da fo
ca e da ·balea, pola ·presión internacional, /icaria am~azada a 
vida de mo'itas povoacións costeiras, dedicadas a esta activida-
de. . . 

O Goberno noruego non desexa proibir a caza destas espé
cies e quere, no fu'turo, os pescadores do pais sigarz a ter acceso 
aos éxcedentes existentes, dixo Lista.u. · 

Thor_ Listau asegurou que o Goberno de Oslo fixo grandes 
esforzos diplomáticos para oporse á creciente tendé~cia i?ter
·nacional de proibir a caza de foca e balea, e qu~ continuara tra
balkmdo no mesmo senso. 

:-:, 

·Calamar ·en Escócia 
.· Poden dar m~i b.of) rendimento as prospecciórts que se están 

a facer en águas escocesqi parµ a p.esca do calamar. · . . . 
·.·· - Ao v:ontrário . que· ein ./slándia, as costag escocesas p~ometen . 

ser 'ricac_es neste ·cefalópodo. 

Máis-licéncllíS para l\10Zambique •·· 

. O Goberrio mozamblqueñó ofere~eu7ie .. ao Estado españói 
aumentar o número de licencias.para.pes.car naquel ,páls, a c~n- . 
did6n de _que .parte "das pe~catas 'sexan desembarcadas, en por: . 
to daquel país. A .resposta por parte ·do Estado espqñol deber~ 
ser dada en outubro. · . · . . ~ . 

CoellosÍgranxa~vivo-moio 1_,9/2 ,3 Og.) · 206 

Na actualida4e, hai quince barcos pe11in'sulares traballand~ 
naque/as água,,; ·que .capturan 2. 750- T.M. de camarón, sen de1-
·xar netigurt~áplá. ,. 

Ovos brancbs-clasif icados 7·3 ', 53 46 , . . 
' 

Ovos. b·rancos-maiorfsta 80 .70 60 . 53 

' Ovos rox·os~clasif icados 
·' 90 80 ·75 . N ovas reco llid9s do· ser víc io infor rnativo da revista l n d w.·st ;i~s PE;? _squ_era'~· 

0 ,vos roxós-maiorista 100 85 80 
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ISPECW.EDBICIDRS 
Ap. ontes eleitorais. R·e· .f-1 : · ··, · ·. ·.·. · . ·· · · ·.· .. d ..... =~:.:.!::: "'. ·· . 

.,._ . .. . " .•.. .,..". .......... •. • •.. ··e~. . .. · ex1ons par:a . espo1s 
t~i~:s~~~~p~~;i:;·p~~u :.~~::~~!~~~ni::.;~~~!~t~ , .durlhas eleiCiónS 
d1cer verdade, mo1tas das eces confun~ íanse e outras andaban j. 

dando voltas_os dous -con uctor e aut~ us- sós palas parr-óqµias . · Para moitos as reGén _ceÍebra- zación' do golpismo, da · fnvolu- correctamente polo nacionalis-
mentras· ós/V.i~iñ~~ se .. qúe~x 'b'ao ·que~ñnn 1~biam: a · q1i~ hór.a i_an~pa- , das eleicións. significaron un ción, tiña que ser o· nacional is- · mo · popula.r-~ a perda de · vo.tos 

te das vec~s, a1~da.que ou as os vrto~ fo en ben 'arrepañados.. . lismo galega. Non obstante, ca- y _ganizada a' ·nive'I popÚlar. Ade- ' lidade da conciéncia nacional, o 
sar, xa que m~guen os avis ra. Os 1cartos~erdidos, a meirande par- descalabro grave para o nacioña- m9, única forza progresista or- éa'fliiño . do· PSOE ínCHca:C á debl-. 

Cont~~o, o md1ce d~ vo1antes fument u, ~o_n moito, ber;i é yer- vilando, paseniña.mente existen .mais ,.do ,cdrrimentó de votos dá · medo ñesta encrucillada dos ho
dade, péro as campañas e o· medo -si áis O· medo que a convi- dabonció condfoionantes e.-de: -qco p~r_a o PSOE, e.ste; ti:ñ~"" que: mes prngresistas.e -de e~uer:das 
ción- fi?<eron que moitos galegos~ algun máis .. q.ue 'outras veces se termfr1antes qu~ .. p~c,J'én. explica·r. .. medrar éos vo~o·s qas opstións no ca-r:tpo e· nas v~fas, que están 

1 acercasen ás urnas. . · / · · · ' os resulta:dos. O ·primejro· de('es · nacioria.li·~tas. Efectivamente·, 0 aderidos, .a"Q ~nácion.ali$rna ·. por 
1 ¡ ·/ . · está na. ~ própr'iá forza. rea,!: do cá.mbio d0 PSOE non-s.igniii€a ·ser . ~ · única opdón de trabatlQ 

~ . movimen.1!á nacionalista, mof en moi~as CÓf)Ciéncias máis que . ~rátfr;b .e de defensa dos seus tn-
r~/~ ~m,a0r;tante ~ · euaHtaüvameAte- . tJ..nha nova -epción de poder que tere:ses· . inmediatos. ·Famítias 
~O· ~t senHéir3- organfra.ti~á e ideofoxi'. .non o fogá tan rnal .éonio a t:JCID que dividiron conscientemerite 

. ea.mente:,:. vangarda na movttiza:- e que nos p.Qida sa-lva:r-0a· .volta o . seu . voto · entre- o PSOIE. e o 
d©n ,e na préocMpación p01bs ~o -fasci_sme'. Hoxe, ~oh queda Bt.:oau·~-PSG. para estiir ·a b.en · 
t~más que afectar.1,ao naso ñafs, , · - 'd" d · · ·d ~_,. - · ,.... . mars reme: ·to q_ue a m1tir. qwe. co que. cons1 eran.· "pragmatís-
pem impotente para contrarres- as operacióAs ~olpistas ·tor-on m_o('. e co fondo cf · sua concién- . 
tar a inftuéncia e o domínio da.. fantasmas tolerados e potencia.- · cia. " · · . ~ · 
poi íti'ca · española . . Hai un ha dos ·para conseguer uns obxecti- . Razonamento · íntimos para 
grande, i'rnnens~, .. cuahtitativa- vos poJíticos, .só aparentemente postergar a ad.esiól) _oas urnas 'a 
mente abafanta, ma5a de povoa- fe'grados: bipartidismo -marxi~ . ~m~as posteriores· eleicióris, mu-

Algu ns deles '"tlbrigados pola quen se enterase, ménos aínda 
xust ícia" como diría un paisa- puidemos enterarnos todos 
no; xa que UCD, en Gal iza polo aqueles xornalistas .e invitados 
menos, vistos os resultados dos que nos personamos no "Salón 
inquéritos movilizouse até as San Marcos" do HostaÍ dos Reis 
últimas horas do 28-0 para lo- Católicos de Santiago pará se
grar a concorréncia ás urnas. Na - guer os escrutínios. Ali non · 
mad rugada do 28 de outubro. ,funcionaron os paneis, -xa ql'.le 
aínda andaban chámando porta seica p~m funcionaban tampou
por porta palas zonas rurais "xa co en Madrid. Exirnides de pena. 
que me dixo Franqueira" ou quedan, pola nosa banda; O que 
"tal ou cal señor" "que mañá,. non é tan discupábel é 'que 
teñen que ir votar por el, que neste recinto non exjstisen ca
non lle poden fallar, senón que deiras para sentarse as persoas 
non sae elexido e que non lle presentes e aínda menos un te
poderá facer favor algun aínda léfono para chamar aos distjn
que o nécesiten. E· necesário ta- tos meios de comunicación. 

ción. galega que vive na máis nacían das fo.rzas políticas p¿- ·.nicipais nas que xa non .se vai 
espa.htosa dc:is pasividades foti- pul~res, estabilidade do sistema · actuar co meda. exclufote por~ 
chista.s, movida polos meios de económLco-i;>olítico que- qúeda salvar a deníocrácia española~ 
comunicación, conditiónada - J?erfi!ado pola Constitución. Di- . . Vergoña . mal disimutada que 

_ pola estrutura do domín'io coro- Cimas , só aparente.me·nte, por- leva . a _ .. a!orta.lar ao- · PSOE para 
nial, conf~ndid_a ·por unha i'n.- que xa · se .sabe que as contra~- . que .Gal1za· non sexa feudo de 
formac'ión manip.ulada, raposei-_ diciÓí!S do Estado Español son . AP .·nen a ~av-fera de España. 
ra co seu máis próximo v.iciño, dabondo fondas e ·complexas ~nfrn, perferto · resultado dun 
desconfiada para co irmán, dis- como para desapar~cer~n por - p_roceso . I ~~ españolización da 
pÓsta a admitir qÚe, CO.S seus ~rte das urnas .. Q grave paro ~Ida pO~l~IC~1 e de dereitización 
ptóprios esforzos, nada· hai que· existente non vai desaparecer pragmatrca · .dos presupostos 
facer. Resumindo, caberia di.cer as reivindicacións nacional'ista~ en X'~go. Ag9ra; xa os meios de 
que .a conciénc;ia nacional nela é rion van desapa~~cer,- o número comunicadón e.stáñ traballando 
algo ·tan · distante, feble e utópi- de votos consegyidos por"deter- arr~o para que· os resultados se '~ 

. có que poden confundir a AP · minadas opcións non está en re- · ·repitan nas municipais. Erran: · 
ci,.mha opción galega. O mesmo lación coa sua -introdución so- as causas van estar dif f ceis,. pero· 
acontece co sentido popular da cial real nen coa· suá c~patidade - xa non van ser iguais. Éstas son 
poi íti-ca: non ca.be dúbida que, de determinar· a vida pública, a · vitórias. pírric~s, máis. aparentes 

mé.n q\,Je leve a votar aos que . lComo q!Jerian que se pasa- · ademais de fascistas convenci- alternativa do PSOE ·carece de .que. rears. Posrbelménte, despors 
poida do seu lugar ... ". sen as notícias? Grácias qt1e non 

Pero xa antes, por parte de as houbo. 
dos, de homes caciquéad9s~ AP organización, introdÚ.ción, dis- dela~, li.ax~ moitos fenómenos 

AP sobretodo, se a nd iveran re
co llendo os documentos de 
identidade para votar por co
rreo . O ·Caso do Bolo onde o 
méd ico, o crego e a mestra re
correron lugar por lugar segun
do nos viñeron denunciará nosa 
redacción' duas mulleres ,que es
tiveran · dias antes por aquelas 
terras, pode ser significativo. O 
problema é que a Xunta eleito
.ral da zona "non lle gosta moito 
anu lar os votos". 

Pero a índa que a xente que 
votou se pronunciou . "polo 
cámbio", aínda que en Galiia 
siga. mandando o caciquismo 
franq uista -léase AP- as causas 
nas eleicións, parece que non 
mudaron moi.to. 

OS .PROBLEMAS NO CENSÓ 

O ·que seguiu aínda igual, o 
peor, . foi o censo. Xente que 
sem pre estivo inscrita nel nes
tc;1s ultimas eleicións non' ~uide
ron votar, até o ponto que na 
Coruña se produciu unha pro
tes~a colec~iva de máis de ·duas-. 
centas persoas. , · . 

En. Santiago e máis en Vigo 
unha nov;;i restruturacióñ de 
mesas que "volveu tolos aos-vo- ' 
taf:¡tes" xa que case· niríguén es
taba ins.crito na mesa -gue tiña 
votado a vez anterior. - .. 

A DESORGANIZACION DO 
CENT~O INFORMATIVO . 

recolle votos de elementos que · ciplifia e obxectiv.os que poidan q,ue _re,aparezan co_li máis viru-
ALEGRIA '·'CONTIDA" coidari que·, para que haxa tra- _levar adiante un· cámbio real da lenc1a. , . 

Algun calificou o estado de bailo, arde, moralidade social . sociedade. española. C~usa estu-· . Na Galiza costeira, a .opción 
ánimof dos pesoístas galegas co- igualdade de· oportunidades, re; por e .. indignación : ubséniar . E~ ~mosou que existen uns mi~ 
mo de "alegria contida". Pero o peito pola pequena_ pro.p'r'iedade cómo coñecidos intelecfuais hi- lleiros .de voto_s; poucos, capaces 
que , parecia era máis ben que e a pequena empresa, se debe percríticqs como .Semprún, con de . man_ter ~ _adesión .nas urnas 
Hes caera unha lousa enriba. Al- optar por un partido forte e . oportunismo . descarádo - falan ªº nacionalismo formal. -Está 
guén di ria: "non me felícites · Ún 1 íder eficaz e populista, que ante c.i vitória do PS6E,~de qu~ el.aro . q~, . se · ~G non ·bajxou-
este hipartidismo vainos escara: di va.i-eliminar os impostas. Ví- se tr~ta da -conquista da rutura · ar~da m~.1s en num~ro_de yotos 
llar". timas da demagó'xia e da · igno- democrática; causa mágoa com- · fo~ porque1 os saJvabe1s do PG 

. lso si ,- os do PSOE eran os .ráncia. E.n termos xerais,spode- - prob~r ·có,mo sectores ,popula·res .. ' :.~ar ron, ~~s ·~u~~ mans .. Tan evb 
que tiñan os dados máis a~tuali- . mas dicer que as abafantes cÍ- de Madrid coidan de boa fe que ?ent~ como que . na G~liza do' 
zados, en comparanza con · AP fras 1dé votos para AP resultan . 0 seu Partido vai traer trabal!~ · interior_ ~st~ vo~.o galegu 1s~a m?-
que seguiu repetindo unha e dunha. especial combinación de '-para todos e que vimos de asis derado e pratrcamente ' rnext~- · 1 

outra vez queles. que lles intere- má Interpretación das - causas tir á vitória do socialismo. _'EVi ten.te .. Non se po~e.· dicer, polo 
saban, somente. Unha forma de dunha fonda crise social e eco- dentemente, 9 Est~do .. _Espafi·0 1 dema1s, que, non . c?ngase. con ,1 

serO, nodn~ , . cnaócm1.·qicuª1·s'm· doa cesn~tbr. s1·sttiatucióri .. ?tun está a viver uríha das confusión~ cpaartost. nen mi e!oddosda amerllrcana ./ 
s o Bloque-PSG esta vez -. por .ou. ro máis graves desde a transición ;. . .ra .er. sa vagar a o me or· o 

tamén non' levaron moi en con- aJ'iancísta, .. do emb.rutecimentó que amosa os_, logrns .. da poi ítica seu publ!co v~~ante. Os ·p:oble- .·¡ 

ta · os votos de Galiza, como fi- provocad«~ polo domínio, e a ex- do medo e o tru.nf.o da poi íüca ma~ estan mars r:tª atm~sfera 
xeran no ·Referendo, onde tiñan plotación selvax.e . á qué . están da avestruz. De estar todo mal . social, na . estrutura do pa1,s, no 
ao· momento os mellore.s-dados; sometida.s ·amplas capas da po- --pásase ,a considér,ar que ~ cám~ --- vendaval españólizador. que se · 1 
Aínd;;l que is.o sí, foron os últi- voación, .d~ conciéAcia reac- , bi'o está asegurado por-un trun- · !anzou s~b~ - el e .na :capa.·cidade 

· cionária e pro-fascista· da . n o·s-a . pa t 1 P mas en cerrar o . local, e se ·a le- fo eleitoral que, mesmo polo ra resrs.1 º· . arque e,· certo 
b · · burguesia lntermediá_ria e de que o 1 1 va an era -a "procesión por den-. esmagante que é, indica que se . . na.c~on~ .'_smo P~~u ~r re-

,tro", xa que non se lles ·notaba · , combina·ción do complexo d~ trata só dun referendum 'respei- ststi_~ mellar. ali onde tm_a mtro-
. fl , · d infer;ioridade ou· negación da ducron trabal! fl a m uenc1a a perda de votos·. · to da adesión é de.mocrácia e dé ' · 0 e con .ttos so- . 
Esqu.erda Gale-ga, po!a sua nosa cpndición de galegas, cüa repúdio aberto do · golpismo. O. ciais recentes; 

banda, ~té altas !'loras da noite corivición c;fe que SÓ '.' poderemó.s ,que posibelmente non sexa pou- Q Único. que cabe é, pois~ 11 

d -b 'd' 1 a_brirnos paso atra.vés de España: ollar a ca ·1 d · , non a a ere 1to aos resu tados co pero que abre ubtias p'érspei- -. ra rea. o naso pa1s, 
esperando aí~da que se· produ~ Nada -te,n de estrañ~ que, coa tivas mal .fundadas precisamen- crudamente ·evidenciada nestesl 
cise ·un milagre do cámbió de- presión do medo·, perfeitamente- _ te -nos : sectores cla povoación · momentos, pero non descubertal; 
dados.. - calculada desde o 23 de feb'rei- máis. éxplotados e perxudicados . agora. Só existe. un camiño~ tra-

1

· 

Os. do PCG non aparecian por ro, a polarizac'ión da vida poiíti- pala. crise do sistema capitalista. ballar má_is e mellor .socialmen; ! , 

nengun lado, como se .. ós traga- ·· ca do Estado espgñol tivese co- . Cando fa lamas de ñacionalis- te, consc1.entes de, que o .cám- ' 
s~ a terra. E asi até as munici- mo consecuéncia a polarizac'ión . mo galego; estámónos a. referi~· bio, o verdade.iro · cámbio vai i _ 

'pais,~ se alguén non o' impide, da vicla 'política ga 'lega. A vít,ima de maneira e~pecial . ao BLO'" para tempo, e só estará ROten-
que se~ol~arán a repetir os mes- propiciatória, nunha .sociedade . QUE NA'GIONALISTA .GALE- · ciado por un labor inxente __ de/,.. __ 
mas erros, as· mesma.s ilusiónsie como a .nasa, desde unha pers- GO. Sintqmaticamente, e isto .organización e Íoita, c6~o ~em-

PerO -se no uce.nso", non habr·a f ' - outros racasos. pectiva qem9crática e de parali- parece que non se tiña valorado pre.; . C.S. 
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UCD AP ·¡¡ ~SOE BNG EG PC 
¡· ,_ 

" ~-

1977 100828 21638 20190 2460 .2752 

1979 75321 26901 23292 7899 ; 
,¡;:,. 3829 '· 

1979~M 69886 31124 15788 10~92 4933 ' 

198.1. -~ 
j3094d , 40044 23448 731,35 7,37 2811 

' 198-2 i 52837 63997 50129 4157 626 ·1461 

- -
·social, hai que lle comer terreo tamén 

que hoxe non detenta ~a hexemonia; .' ·á AP. Non cabe 'tdúbidá de q'ue ·esta 
queremos que a INTERSINDICAL ' opción .represeñta unha forma de .en-
ICSG-I NTG) ava.nce e se consolide. tender ·a .peHtic.a en plan populista, e 

Queremos -impedir que o naciona- demagóxico, que non só 'leva a con-
lismo perdá irÍfluéricra -no movimentó .. ciéncias claramente fascistas, 5enón 
viciñal 'en a.Ideas, vilas e cidades; que- tamén á fa.Isa conciénci~ de labregos, 
remos unha forte representación nos traballadÓres ~ _pecjuenps empr:esá-. 
Axuntamengos, pOf'que ali, apesar do 

. seu ·ca.rá.cter caciquil e de du.bidosa 

. democrácia, ali si podemos e de~e
mos realizar un trabaHo de control, 
de denúncia e de defensa dos intere
ses do povo. 

Por iso, GAL.ICIA CEIBE traballa 
xa na elaboraqión dun programa e 

rios. 
A'opcjón EG non .se fu.rídiu aí~a 

má_is porque cqnqúeriu vótos d.o ga
leguismo' moderamo (PG), fen,óme
no notório en Vigo· e na Coruña. 

XOSE :MA'N UE-L BE IRAS 
. 

dunha estratéx ia para avanzar nás 
municipais, para que unha opción de 
toda a esquerda nacionalista sexa ca
paz de superar o actual desastre e re
sistir con ef icáqia o embate da derei
ta e do centralismo de fachada pro
gresista. 

Xosé Manuel Beiras, candidato-ao 
Congreso pola província da Coruña 1 

nas listas do Bloque-PSG: ' 

GALI CIA CEIBE fai un chama
mento, un novo chamameñto a par
tidos e organizacións, colectivos in
dependentes, homes e mulleres do 
nacionalismo de esquerdas, a probar 
un cámbio, a deixar o entreguismo e 
a dereitización, a non deixarse levar 
polo pesimismo dunha etapa negra, a 
reemprender o camiño do combate, 
da claridade, do enfrentamento sen 
concesión s. 

Superemos o medo e avancemos. 

UNI ON DO POVO GALEGO 
(UPG) 

' Para min os resultados no'n cons-
tituen unha novedade, xa que desde 
antes de convocarse estas eleccións 
tíñamos moi claro que unha convóca
tória anticipada ia poñer nun trance 
moi difícil ao nacionalismo; agraván
dose pola circunstáncia que a ~ntici
pación' das eleicións interfería coa re
modelación do campo do nacionalis
mo, a posta en marcha dun pr~ceso 
de unidade, sen te aínda este proceso 
madurado como para concorrer en 
condicións de. éxito a un~as eleicións _ 
estatais que son moito máis compli
cadas que as municipais oü ·auto..: -
nómicas. 
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O proceso políti.co no E~tado,espa
ñol e, - concretamente en Galiza, 
desde o 23 de Febreiro, está moi con
dicionado polo medo. Situación que 

Por outra banda víase vir un pro
ceso de polarización do· voto que co
rresponde a unha estratéxia de ins
taurar no estado o bipartidisnio e que 
nese séntido, comó tal estratéxia, ou 
táctica, era asumida e propiciada tan
to pola esquerda como pala dereita. 

:, ....... ,. ..... ñc 1 .......... 4'\ - 1· ':í:n1 99 
1 

LO "1 

89 - Z3 

. se ten aproveitado, desde os meios de 
comunicación, os poderes fácticos, as 
empresas, etc ... para conducir ao bi
partid ismo, a desmovilización e ao 
deterioro de toda oposición real ao 
sistema económico-político que esta
belece a Constitución española. Os 
re$ultados ele.itorais iridican que se 
tratou máis dun referendo a favor da 
"democrácia" e contra do golpismo 
que dunhas eleicións alternativas. O 
voto pragmático desde unha postura 
pretendidamente antifascista foi o 
determinante. 

Os nosos resultados eleitorais indi
can que mante~os mellor · as nosas 
posicións ali onde hai moita introdu
ción social, traballo organizativo for
te e conflitos recentes. 

Se ben é certo que o noso inimigo 
a nivel eleitoral foi o PSOE, non é 
menos certo -que, a ·nivel de traballo 

· PONTEVEDRA 
UCD AP 

1977 198889 4Ch57 

lnfluiu tar'nén o voto útil que o 
eleitorado potencial ou,"'fé<JI incluso 
do nacionalismo galego, que foi moi 
forte como presión. 

Estamos no de sempre, no voto 
útil, que non é útil nen é nada. O que 
hai que distinguir en Galiza non é en
tre voto · útil ·e non útil, .senón entre 
voto consciente e· voto alienado. E 
evidente que o voto de AP é Aa sua 
maioria l:Jn voto alienado, salvo na
quelas minorías que votan Alianza 
porque asi defencfen os seus int~reses; 
pero para a meirande parte dos vo
tantes deste partido, os chamados 
sectores populares, é un voto absolu-

. ta mente alienado. Pero xa .. sabemos 
que iso funciona na medida en que 
non .se ten un aparat~ de propaganda, 
u.ns potenciais minin;iamente compa- · 
rábeis, xa no_n iguales, par:a poder 9e-

co~tinua na páx . . seguinte . 
. 
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ISPECW. ELllCIONS 
Dados e :análises 
ven da páx. af!terior., 

salientar eses·votantes. 
. No outró eampo pasou a lg~ seme
llante. 

Pero io~o isto non constitue nir:t
gunha novedade. O que st que consti
tuiria no'(edade seria que logr:ásemo~ 
5acar alguff diputado. A iso íamos, · 
pero se non se conseguiu que de con
seguiio seria o feito novo, non o q~.e . 
ocorriu, que non foi nada excepcio-·'· 
nal, xa que é o ·qt,1e viña acontecendo. 

· · . . lAs . re~~Üs~óns ~ue . ·pode ·traer 
para () f'.laC1oaahsmo galega? Oepen- . 
de. 

P~ra- o .. nacionalismo- organizado 
partidariamente: que· xa viña funcio
nando terá que facer unha vatoraeión 
disto na. perspectiva dÓ balance, da 
sua·traxectória e o seu. tabar. 

Par.a-o Bitoque Nacionalista Galego, 
·.o frente romo mi. ·supón un dado 
que hái. qu~ - ter moi presente', aírlda 

· que o functamental, c,omo xa dixe_
mos durante a campaña, sjga sendo o 
traba llo· para o proceso de u nidade e 

·que só en vihude dos resultados !1es~ 
ta unidade se poderia ir él un proceso 
eleitoral con o~tras posi~Hidad~s.· 

Agora () fu nda,mental é seguir con 
este proceso e traballar non cara un -· 
futuro- determinado, senón .a prazo '. 
médio que é o que se trataba de fa
cer e foi interferido pola convocató-
ria eleitoral. . · . ' 

A "frustr.ación" de non ter dipu
tados puidera influir nesta a.;tuación 
polític~, pero non ten a re~rcusión 
que teria · se carecésemos doutras pla-. 
taformas de tr~ballo, se non houbese 
unha lo ita· sindical~ se ~on fose dirixi
do o noso traballo á movilización, . 
unha implantación na base· social. 
Nós o que ·non puidemos, polo xa 
dito, foi arrastrar o voto naqueles -
-que non son estritamente militantes • 
e simpatizantes plenamente concien
ciados, senón aQ eleitorado que podia 
votar ao naci.onalismo ~n ter unha 
militáncia formal. Non ten a impor~ 

táncia que teria ". se fose unha coali- · 
ción elei~oral ou unha opción políti: 
ca que non ten máis pase que a elei
to~al e que no11 xoga noutros · tam
pos, ou se só se apostase para isa. 

As eleiciÓns só é un ~lano máis da 
nosa actividade que hai que ter en 
conta· . . 

·Habia· o perigo que moita xente se 
desanimase con estes resultados, pero . 
as miñas impresións nestes dias d~s- . 

póis das eleici.óns non son esas. .. 
Seguiremos adiéJnte aínda se cabe· 

con máis forza. · 

PCG 

Vicente Montoto, da Executlva do 
:- pcG, fai as segui11tes reflexións so~re 

os resultados' eleitorais dos comícios 
~o 28 de outubro. 

(milleiros de 
· votos) 
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En primeiro lugar está . o tr-iunfo 
social.ista: Un triunfo incontestiibel 
que abre portas á esperanza- duriha 

Folliñas com~ -estas apar~ccron,_ cando menos que n-ós seipamos, por- moitas partes de Ponteve9ra.i Desde Lalin· a Vigo. 
-r . .... . 

España nova, progre~i!.1a, máis libre e somos,- nen queremos ser. O delin- secuéncias e a ~~J'!centración do voto 
democrática na que as solucióris dos- cuente Tejero tiy() 25 mil votos. , da_ dereita np PNV e no CIU (Eu~kadi 

. p~oblemas complex9s e difíceis, cos . En Galiza tamén se expresou esta - e Cata'lunya). 

qüe nos atopamo~ {paro, trise, con- oorrente de cámhio, aínda que man- O actual sistema eleitorál que pri ~ 
· solidación da democrácia fren~e ªº téña a sua hexemonia a dereii:a. O · ,a desproporcionadamente a<;>s parti-
golpismo e o terrorismo, rematar o v~to útil redúciu o apoio eleitora1 dos máioritários 'fai qu~ un diputa.do· 
proceso de bonsolidación e restrutu- da esquerda a favor . do PSOE, como · do PCE precis; .164.965 votos, men- . 
ración autonórriica d~ Estado) poida . ná dereita favoreceu a AP. en detri- tras .. que para un tlo PSOE 'sexan su-
darse tendo en conta os intereses da· mento das opcións centristas. flcientes 48.938 e para un de .. AP 
gran ·maioria· dos cidadáns dos povos 51.060. E di-cer: que un dipu~ado co-
de España. . , · . Da~e asi unha forte bi~larizaci{>n munista ten detrá~ catro veces os ve>-

· En segundo lugar, a resposta masi- qu.~ entra.na ·evidentes ~r.igosr · ªº tos de un socialista .e máis de ' tres v.e- ' 
va do · eleitorado· coa sua preséncia tempp que deforma 'na sua expresión ces os de un alianCista. 
nas urnas de reafirmación da vontad~ e~itoral a pluralidade españ,ola en xe- . 
democrática do povo español expre- ral e. da galega en particular. Un ele
sada . na Constitución frente a<:?s ·em- ·mento confliti~o desde o ponto de 
pecinados en facernos aparecer como- vista poÍítico, aínda que desde o pon
unha república bananeira que nen to _de vista de clase ten idénticas con.
N 205/ DQ·5 AO 12 DE NOVEMBRO / 1982 

Pero outro dado Ql:.!e non pode ser _. 
ign~rado é que o eleitorado castigo~ 
for:temente aos· partidos que como o 
·pcE e UCO atravesaron grave~ crises 

\ 

.......:: ... ~ 

en per_í odos recentes,. _ 
Pata -as forzas de esquérda e naci()

na is 'galegas. as ~ecentes ,eleicións 
plantéxannos temas qu'e ie non ·son . 

. novas no~ · sempre son tídos en .cónta. 
En primeiro lugar, axudar ao 

PSOE, a lograr os maiores éxitos; par- · 
que · isto vai condicionar o futuro da 
e-squerda ·con .ou sen correspondéncia 
estatal, 'no futuro. 

Outro gran debate pendente é a 
unidade sindical bmo instru.mento 
fundamental de avance de cara o so
ciali.smo .en España'·e , en GalÍza. E 
igualmente importante é a constru
ción dunha forza· que, desde postula
dds nidiamente- dernocrátic~s. de . 
consolidación da autonomia para a 

con~ecuCión do autogOberrio galego 

~f~?.~ ~9 .é~páci~ q~_e ~{}_rresponde ~~. 
m_ª~i~!J"lq ~ revol~91<_:ma:1~,;.¡: tant~;- er:f 
Gahza como, no conxunto "c:td"Estaé:lo 

~. 

CDS 

: Pola banda dó CDS, . e ~título ~~
ramente personal, respostounos o di· 
put;ado do grupo mixto dp Parlamen
to Galega, membro da xestora pon
tevedresa do se·u partido e candidato 
ao SeAado o 28-0, Gerardo González 
Martín. 

[)iGíanos·que "consegw.er máis vo~ 

j tos qtle diversos partida~ eon longa. 
vaxectória e implantación er:i Galiza, 
·e lográlos para. unha for.:mación que 
comezou a organizarse mes . e méd io 
antes. ~as eJeicións, foi para · o CDS, 
desde o mi::u ponto de vista., un éxito 
importante. E, por outra banda, a 
confirmación de que, aínda en Gali
za~ onde o conservach.1r_ismo parece 
ter máis arraigo que en nengures do 
Estado, existe un espácio para·o Cen
tro progresista,spolo que caby consi
derar que só desde esta posición pode 
construirse a alternativa ao social is
mo do PSOE. 

Porén, os resultados poderian ter 
sic;fo má is brillantes, de non producir· 
se a bipolarización, que hai que carre
gar no debe e no haber, respect iva· 
mente, do PSOE. Desde a perspect iva 
que oferece o paso dun quinquénio, é 
evidente que a UCD ori~inal, liderada 
por Adolfo Suárez, cometeu erras, 
sobranceiramente compensados par 
moitos acertos, pero a UCD poster ior 
frustrou ao eleitorado españo l, ao 
non continuar: as reforma_s inicia l
mente programadas. Esa dereitiza· 
ción xerou o desc0ntento, a desazón 
dun amplo sector da povoación, que 
entrou no xogo da bipolarización 
-habilmente alimentado polo 
PSOE- pero non nunha bipolariza· 
ción dereita-esquerda, senón reac· 
ción-cámbio, na que os social istas 

· apontáronse a esta e os aHancistas a 
aquela. 

O máis ,destacado no recente pro
ceso eleitoral foi o desexo de romper 
.co pasado inmediato, independente
mente da ideoloxia. Rechazouse a 
indefinición e a dereitización da 
UCD, · e optouse maioritariamente, 
desde un ancho centro sociolóx ico, 
pola moderación dun PSOE edulco
rado/ e apenas sen aristas socialistas. 
En j al contexto, u'n partido de Cen· 
tro novo,. todavia pescoñecido, con 
moitas vias de información cegadas 
polo aparato caciquil que.en boa me· 
dida permane.ce intacta no rural ga
lega, non chegou suficientemente a 
un eleitorado ao que incluso se _lle 
manipulou con menxases falsas, que. 
identificaban a. Adolfo Suárez, o lí· 
der do CDS, coa UCD. '· 

\ O cánbio é, desde o meu _persona l 
pontÓ de ~.ista, absolutamen~e nece.
sário, pero · non é un banderín de en· 
ganche permanente, Se os socialistas 
acertarí ·plenamente -,e de.sexo que 
acerten, porque, independentemente_ 
da orixe dese .apoio, cantan .coq 
maio,ria do povo español como res· 
paldo-, .o seu mandato prolÓngarase. 
Se non acorre asi; as niotivacións do 
eleitorado', nunha próxitna consulta, 
prod_uciranse doutro xeito e será nese 

· intre cando un Centro reformista ·te· 
ña· a sua oportunidade. 

Cara ese futuro; quizais sexa nece· · 
sário reflexionar sobre o Centra nece· 
sário, ~~b que, polo meu coñecimento 
direct~ da uc~,, exclu:iria en ca.l~u~ra . 
caso, a hora de -negoe1ar, a Union de 
Centro Democrático, sucursal vergon· 
zante de AP. · · 
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Para prim~iros do próximo 
mes esta fixado na ONU o deba- · 
te sobre Timor Oriental solici
tad~"por Portyga.l .para .'tentar de_ 
clarexar .duúha y.cz por todas a 
situ·qcióJl da antigá colonia, .ho -: 

· xe nas mans de Indonésia, ·cuxo
pr0sidente,, Suha-rto , visitou Ma
drid ;•e 'uutras"ciGlades dq Estado 
retentemente~ ·A · proxin1ida'dc 
do dc·bate éStá :á' pr·od ucir éerto 

, rn'akstar"'entre o gdberno de Lis·-· 
bo'a e r"o . seu inco1idicional alia
do'.' dc.WashÚ1gto~1~''xa que Rca·
gan ven de rcceber nestes días a 
Suharfo, quen parece leva a 
dian tc unha "tournée') de boa 
imax e . polo 'mundo , e nesta en-. 
trevista non pode por menos 
q uc tratar e a visión indonésia 
do problema. 

Ha i poco máis dun ano, o 
Trib unal Permanente dos Pavos , 
reunido ao longo de tres días en 
Lisboa, calificaba de "xenocz'
dto e ctnocid;o" a política que 
as forza s indonésias de ocupa
ción están a levar -na parte 

. orien tal da illa timoresa. Naque

. la ocasión figuraba como vice
presidenta do Tribunal, Ruth 
First, que haí uns meses morrcu 
asasinada por unha bomba dos 
servícios secretos de Africa do 
SuL e tras examinar as diferen-

- tes e numerosas propostas e tes
tcmuña_s presentadas, na sua 
scnténcia. este Tribunal encarre
gado de defend er o·s direito s- dos 
pavos oprimidos sexa polo seu 
próprio goberno corno por cal
quer estnrnxciro condcnou ao 

. gobcrno de Indonésia por ter in
vadido Timor Oriental en 197 5 , 
apro vdtando a falta de resolu-

'>. 

- A atrocidade e o réxime aprobioso a que se so.mete ao povo 'do Timor é tre~ 
menda. Os nenos outras vítimas máis da situación. 

~ - . 

_ción do goberno · po,rtugués na~ ex~lio · en J'4.ozamb.ique, e apar
que] momento, que abandonou tir daí,s grupos de · axuda e ·de
á sua sorte á colónia da. que aín- fensa · dos direitps mauberes,_·en 
da era responsábel , e por estar a relación · coa numerosa cólónia 
seguer desde aqucla ui1há polÚi- . _dc-e-xi)iádos residente· en.Lisboa 
ca de cxtermínio fí-sico e cultu- sacaron á luz dóó1mentos e .re~ 
ral do pavo M.aubere, do :que lacións sobre as· matanzas que~ as 
existen num~rosas probas e tes- · forzas indoriési.as están a levar a 
temuñas. Ao tempo , o Tribunal cab_o na illa desde a invasión é: 
recoñcce que tales feítos no po- pedirQn responsabiHd-a'des ao 
derian - ser efectuados · sen o gqbernO' portugués, :>úi que mó1-· . 
apoio aberto do imperialismo tras non -se cfectue un referend·o 

. americano . e o goberno austra- ·que 'decida a autodeterminación 
liana , que pola sua proximida- do ·povo-de·Tünor,. Portugal se-. 
de xeógráfica veuse desde o pri- · gue a ser respon.sábel_ da situa
meiro momento involucrado na _ció'n 40 scu antigo territodo co:... 
invasión. ' loniál , Tesponsabilidade· da que 

Ap~rfir d~sta senténcia · -qµe . adicou hai se-te anos ao -retirarse 
por ~uposto só ten un valor mo- da illa e p.ennitir a implantación 
.ral - tanto a presa como certos- de feito do_ do.mínio iÍldonés_io. 
grupos de parlamentários portu- Segundo consta · nun .infot'me · 
gucscs empezaron· unha campa- que o Secretário Xeral da .ONU, 
ña -de apoib o pavo Maubcree e Pércz de Cuéllar, enviou á 
ao seu representante o Fretilin, Asamblea para que sirva~ de base 
q uc ten hoxe formado · un go-. no d_ebáte, a situación 'en Timor 
bcrno. de Timor Oriental · no . seg u e a ser o mesmo q Üe nestes- -

. ano-s. Cométense - as . mesmas 

M11RD0 

Guatemala 
t•. 

sob .-o·. -.m~ianisnio· 
·de Ríos ·Montt --- ·-~ -

. '-

. A revolta militár q~~ derrubou .rio marzal derradeiro o san-.·~'., 
gu iñ.ei:ito réxime do xérteral Romeo· Lli'cas Gatda nóíi -Iies troll-

, xo •a paz nen~ llberdad~ a.o guatéfüai~~¿os.'Si.tjlpl~~rb~~~e,~ .. o-:~ J 

clan militar::latifundista que se agrupaba arred.or _(fos . Lucas , 
García · foi sustituído por .outro clan ·mésiánÍco-révivi Usta- diri- ' 
·xido polo . xeneral Efraín Ríos Montt. Fóra diso a t~~~édia de 

· Guatemala segue o seu curso de. der~amamento 'ae .sarigue· ~o
rno xa resulta "'IJormal'~ .nesa ator-mentaga Am"érica CentraJ su
xeta ao intervendonismo. balcanizador do imperialismo. . 
· O Ay.atollah ,Ríos Montt, un sedicente -"cristiano renacido."', · ' 
foi levado ao poder por un goipé militar de "xóvenes turcos" 
do exército guatemalteco_; Plantexando un n~boento mesianis
mo e a necesidade duñ pseudo moralismo rexenerador, o Ríos 
Montt? que está respaldado por unha secta relixiosa revivalista · 
orixinada e f>aseada nos~ Estados · lJnido_s, foise afirmando tio 
.poder e seis ine&es . despois do golpe de Estado contro4J, todos 
os resortes de mando. 

-A .priméhos de xullo 6 a.yatollah guatemalteco jmpuxo o es
tado de sítio e suspendeu as liberdades civís insertas n~ Consti- · 
tución de Guatemala. Previamente diSolveu_ a .gobernanté xutita 
tripartita e· nomeoúse a si ·mesmo Presidente de Guatemala 
aqem:aiS de ocupar .tamén 'o Mlnistério de D~fensa. Coas garan: 
tfas_constituciónais suspendidas, desapareceu .a liberdade de ex
'presión, proibíroiíse as actividades políticas e sindicais e as reu-
nió ns -privaqas só se .p~rmiten cando son previamente aproba- - · 
das poJo n'iiµistro de Defensa, é dicer <;> próprio .Ríos .Montt. 

Dese xeito, o mesiánico ayatollah, quén fai entona·r cánti- · 
cos relixioso'-rev~valistas a grupos de rapac~s e rapazas ·<liante 
das uficinas -presidenciais; retéñ nas· suas mans poderes ditato-

. ria is ab~olutc;>s. ·E as autoridades militares poden arrestar a cal
quera s·ospeitoso _de "perturbar a· arde pública", poden facer 
rexistos nas vivendas-.sen mandamento xudicial, e restrinx;i,r .os 

.. mo~irp:entos das persoas dentro do país. -. Como se ve, son pfa-
. ticas-todas elas que ·poderian levar 'o marchamo feixista'. . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rochlade&contr~ o povo,m~ 

- Pola . sua banda ·o ayatollah Rios xustifica esas medidas di
. cindo que so_n necesárias para loitar contra a . ,·'subversión". 
: Con esa verba refír_~se aos guerril~iros de ~squerda, con grande. 
participación de campesfños-indíxeñ.as, que veñen operando no 
noroeste de Guatemala. _;.Ríos ~ontt pretende findar coa loita 
guen;illeira polü Nadal e entón derogar o · estado ·de sítio. sacran_do calquer intento de· re

sisténcia , arm(lda óu nen; a cub 
tura Maube!c é sisteni~tjcamen-. 
~e asoballada po1a do iñvasor, e. 
no · eido militar, a preséncia do 
Fretilin (o- frente de Íiberación 

A pouco de triunfar o golpe militar de .forza que o levou ao 
_poder, o xeneral-ayatollah encetou:unha série de reunióils cos 
político~ gtiatemalte.co·s de derelta e centro-dereita para tratar ~ 
da .posibilidade do "regreso á democrácia ':. Ao parecer_iso non 
foi riláJs' .q·ue u:nha co~média para engan~r a ilusos da burguesía -
~riollá. PQ.is axiña que se sinteu ben ~firmado no mando, o aya- · 
tollah fi.ndeu con to9as esas conversas e decldeuse a gobernar 

. de Timor OrientaÜ segue a man
te'r un ha lo ita · antimperialista -·: 
q uc Indonésií'.l · quere mailtér · 

. oculta, ·e fai né.cesária .a partici
pación de 40 mil soldados nuri
lja opcráción de "li~1peia" con.: . 
tra os guerrilJeiros, oficial.mpnte 
inexistentes,. mentras á povoa~ 
ción civil ve~e· im p·osibilita·da de ·_ 
mant~r ~ sua . base vit_al, · a ag.ri
cu~tural, e por tan.fo a bacada . á 
ram~. 

. como todo un ditador t!tilitar que~- Iso si, ben arroupado nun.
. · ha fa,rama~la de verborrea mesiánica e pse~do-moralizante. . 

"· :Parece _que ·ne.stes momentds, 
o gobcrno portugué.s ten decidj-·. • · 
do rC:tómar a sua responsabilida_- . 
de cara a un pavo cásequ.e des
coñecido e dunha situa.ción .dá 

. que non se sabe . praticám~~nte 
·nada, a non -_ser · palas testemu:. 
"ñas do's que o ·- sofren 4fr~ctá- · 
mente que, ·cornn tan.tas 6utras., 
parecen ser. silenciadas sisterna
ticamen.te ·palas . grandes axén
cias de información. 

B: MOÁ 

. Mei:itras, os empresáfios e capitalistas da burguesía guatemal
teca parecen atopar:se contentos. Non _d~ixan de ver ao aya:to

·llah Ríos como o que en realidade é: un home forte da casta · 
· militar_ tradicional que. ~rve . para ani9uilar,· ou polo menos" 

frear, : a marea revolucionária da reb~µón campesifia. O ayato
llah l~ítase. a bota.riles sermóns á burguesia ·crio_lla dicíndolles 

. que IJ.011 teñan queridas, que ·repátrien os capitais qué teñen 
, no estranxt'.ii:o e qúe pasen máis tempo cas suas famílias. Polo 

demais, 'o ditador' mesiánico-revivalista déixaos tranquilos. · 
' Cousa· distinta é o frata111enfo que se Hes .dá ás m~sas indí-

xenas 'rurais. As ma.tanzas d.e campesiños guatemaltecos, segün- · 
do . os· informes ~a prensa internacional s~guense a producir 
bajxo o goberno do ayatollah o mesmo' qu~ can~o rexia o de-º' 
rrubado xeneral Locas· García. Pareée. ·que o p~udo cristianis- · 
ino . que profesa Ríos Montt, e do que fai tanta ostentación a 
cotío, non. lle impede segufr co derramamento _de sángue ·en 
Guatemala. 

l:'e.mos que lembrar somente o soado caso de "Las·Pacayas,.', . 
unha ·verdadeira masacre cometida ·polos miligare~ guatemalte- _ 
co ao -mencer do pasado l 1 de xuño. Máis de sesenta homes, 

se~ue na pá~. 16 



Caralunya 

Da tristura á ledícia· 
Poucos m.inutos pasa'ban das 

once e n1éd ia da noite do 28 
cando· topamos co secretário xe
ral ·do Partit Socialista Unificat 
de Catalunya , Antoni Guliérrez 
Diaz, acompañado do portavoz 
comunista no Parlamernto Cata
lán,' Rafael Ribó, os dous candi
datos a senadores por Barcelo
na-:-· 

Viñan , seica, da reunión da 
e~ecutiva . do séu partido ·e ian 
a un acto de seu .na .Praza do 
Rei,· a_, cen metro. escasos da s~ 
da Generalitat : chorar as desv~nturas '. como un - ron _con sorrisos e . apertas. ·As 

Boabdil barcelo~és. Eri ne~gun duas da inañá saian do local da 
qos paíse.s dos -sirva a redun- r~a Nicarágua, para celebrar a 
·dáncia-:- Pafsos Cataláns poide- vitória cu~ha fest3: popular no 
ron sacar nad_a.' Nas .casas, ama.r- mesmo c~ntro de Barcelona: a 
gura. ' , . praza ~do Borne. Pero a festa xa 

Quen si deu un salto nas te- estaba ·preparada, ou - sexa, a 

·"o PSOE barreu' o habido e 
por haber" foi o ,primeiro que 
nos dixeron , "chegamos até o 
cinco por cento e. coido que 
'non sacaremos máis votos". Es
taban, entón, o 35 por cento 

-- dos votos -·escrutados e resultou 
verdade que os comunistas, 
tanto aquí como en todo o Es".' 
tado, superaran todas ás previ- -
sións, e caíron en picado . Do 
médio millón de votos do 79 o 
PSUC · chegou no 28-0 a 
161.500. 

, rras progresistas :foi Alianza Po- sofpresa non · f<:>i tahta como di-
pular. ·Desde as ·primeiras horas cian. 

Semellante so"rte padeceron1
• 

U.CD e o CDS, xa máis desfeiti
ños nas terras catalanas, onde os 
suaristas tiñan máis posibilida
des. · A contrariedad e ficaba ilus
trada case unha hora despois 
cando o Preside.nte de CC-UCD, 
Antón Canyellas, ·se · retirdu a 

da noitiña, Miguel Angel Plarias, . . . Tamén habia algo <liso que se
delfin: . deo· leon 'de Villalba ~· pe- . chama eufória ri?S _-partidos na-. , .. _ 
choiise nas cinco qtrelas durilia: · cionalistas, CiU e ERG. _ · 
"suite·" do hotel Princesa Sofia, O partido de Jordi Pujol con: 
para dixerir · con champán· a ·Vi~ · · gregou polá ·noite ·na . -sua sé a -
tória do seu partido. Ese -salto . urthas mil persoas que. segueron 
dun a oito diputados r~clamabá ' .o~·: resultados. éntre_ conver·sas d~ ' 
o líquido espurnoso. . ~ satisfacción. Ao final. 'os doc~ 

Onde tamén correu o .cham..: diputados ,qe Convergencia _ 
pán -pero non da mesma mar- -tai:ifos co.mo UCD a nivel
ea - foi na sé- . d~os socialis.tas. de, Estado, resultaron ser unha 
Champán e ledícia. Os líd~res ~ . bo'a razón para -celebrale. ERC 
aínda que non fixeron trun(alis- . foi máis recatadifta e non mon~ 
mo na estrelada· h.Oite, ag<ÍsaHa- tou nengun gran .espectáculo. O · 

seu . :qovo dipu_tado? . Francesc , 
Vi\:ens, con ·óutros, ~poúcos- · 

ven da páx. 15 ·. . . . -difixentes estaban atentos á 
mulieres e nenos foron asasinados nesa .aldea .·montañosa dos TV, sobre as dilas da mañ4, rela-
~ndios Poconchi. Os su·pervixentes que ptiideron escapar dixe- . . x_ados nunha saiña da sé, sen in-
ron que o exército fóra coa intención de matalos á todos. E ese formadores, ·que correrán pe-
é só un caso máis na .situación recorren te de mantanzas de. ín-· char ' a_s edicións: e brindando 
dios no planalto éenfral de Guatefuala. . . _polo trunfo. 

. A verdade é qué menudean os informes de choq_ues e masa- En· . definitiva, Barc'elona foi 
eres de famílias Ínteira_s nas aldeas 'isofadas do interi6r do país unha fest~ ·vestida de champán 
aínda ·q'ue moitos non se poden verificar: Sen· embargo, a masa- -líquido moi apreciado ~sa ou-
cre de 4s Pacayas confümou~ que. foi foita pofos sold~dos do 1 .tra noite-. ·Dedos co s·inal da 
réximen de .Ríos Mo.htt. Sábese que ese réxime ven desenroian.:. vitórl_a, amistade e algo ~si cÓ-
do unha verdadeira guerra de éxtermínfo contr(! os Índios Ma- mo . un intento de. disculpa d'as 
yas; que so:r, máis da metade da povoacióri total 'de Guatemala. ' - . tensións rex1stadas os dfas ante
Todo íso porq\le rnoitas aldeas índias apoian .aos guerrill~iros _ · riore.s nos que· se chegou ao ~n-
que veñen operando no planalto por máis de dez anos. A es- Úentamento personal. 
tratéxia de Ríos Montt esixe a intetnación dé miles de íriélios · S.ó comunistas, centristas e 
en campos de .concentración, para isolalos dos guerrilleiros. alguns .n~cionalistas de pequeno 

A todo ·isto, cioc.umentos da Igrexa Católip_a din· que· pérante apoio en votos -Nacionalistes · 
.a ofensiva do exército na província de Huehuetenango, o 14 d~ - de Esquerra- q·ue non puideron 
· xullo, os soldados mataron 89 persoas na-aldea de Petenac. No . facer náda, 1).0n tiñ.ap. a n?tural ~ 
médiO ·habia 37 nenos. E .o ayatóllah segue cos seus sermóns · · eufória. T9dos ele:s gañáronlle · 

_mesiánicos e pseudo moralizarites. . · ás estadísticas. · 
. .ANTON"FERNANDEZ 

·· ·-

,Euskadi' _ · 

NacionalisníO fii-me 
• 1 

Finalizado xá o desplegu~ e a prof~sión de carteis, pancartas, 
mutais e ·demais, a franquil~da.de da rutina voltou apropriar~e 
das ruas bascas. No nov:o panorama político aberto tras estes 
comícios, o PSOE fica co 3 i ,5 por cento do efoitorado basco 
votante, o PNV co 27,6, AP-UCD co 18,7 por cento, HB e.o 
14,90 por cento e EE co 6,7 por cento~ 

·1 

.· De man, reseñar, tras ·as en Euskadi tras do PSOE, .. 
eleicións en Euskadi-Sul, a atópase, pésie ao seu lixeiro -
disminución do abstencionis- aume.nto, ~ nunha relación de 

· . mo nas catro províncias, que forzas netamente desfavorá
ficou reducido a un . 23,2 . bel, cara _ manter a sua políti
por cento en contraposición . ca autonomista e conservaªº 44 por cen~o ·resultante · dora ante un partido-socialis
das eleicións' ao Parlamento-.. ta claramente pro-LOHAPA. 
-basca do 1980, excluíndo, Óutro gran derrotado, sen 
·obviamente, ~ Nafarroa, q_ue dúbida algunha, foi Euskadi
. non vótou. ko Ezkerra, que cun 6.,7 por 

A marxe <leste feíto notá- cento do eleitorado basco e 
bel e clarificador en ;i · mes- a - sua p01ítica de pactos, 
mo - cabe subiiñar tamén o tense que conformar ·con ter 

· au~ento de votos das duas obtido, a ·ultima hora, que 
prh;cipais opcións de carácter Bandrés acuda ao Parlamento 
estatal que· se presentaban en Español (a lei eleitoral 
Euskadi, ·o PSOE e o "Frente D'Hondt fai que en Gipuzkoa . 
Españolista' ' que aglutinaba EE, que obtivo o 6,5 dos vo- · 
en Aq1ba, Bizkaia e Gipuzkoa tos e HB, que obtivo o 13 te
a UCD AP PDP e PDL Ínen- ñan o mesmo número de re-, ' ' 
tras qu_e en- Nafarroa fipaba presentación parlamentária). 
representado ¡)ola coalición Pala sua banda, HB, que se 
.AP-UPN. Este aumento, que convertía ao longo da cam-

. no .caso do PSOE representa paña no voto de resisténcia e 
284.381 votos_ máis, funda- no foco comun de críticas, 
mentalmente en Nafarroa e o_ vilipéndios e censuras mil, 
do --' 'Frente", 45 .180, é froi- . conseguía o seu obxectiv.o de 
to, sen dúbida algunha, da afianzarse na sociedade basca 
bipolarización; expresada a cun aúmento de 27.3-89 vo
nivel estatal ao loñgq da cam- tos e convertíndose cos 
paña en diversas tendéncias, e 206.748 nun 14,9 por cento 

- bipolarización á que non -se do eleitorado, pasando, iso si, 
puido substraer a sociedade a obter dous diputados , per
basca. Ambas e duas forzas dendo un con respecto ás le
eleitorais que respo~taron en xislativas de marzo do 79 , 
Euskadi en función dos caris- froito ·da disminución da abs
mas mútuos, na liña de maní- tención e tendo ·en canta a 
quies do Corte Inglés, foron negación por parte de HB do 
os principais beneficiários da marco institucional como es
dismi,nución da _abstención, fera de 'lo ita. 
representando o PSOE o . Xa qu'e logo) as eleicións 
31,5 por cento do eleitorado do 28-0 significaron en Eus
basco e a "sopa de letras" kadi, por unha banda, un au
coqio se lle coñece popular- mento do PSOE, espectacular 
mente, o 18,7 por ·cento. , pero . menos; un "estar aí" da 

Liña aparte merece a valo- banda do "Todo pala pátria" 
ración dos resultado~· para as e un certo mantimento, en 
distintas forzas · abertzales, coptraposición á marea do 
PNV, HB e EE. O PNV, que resto do Estado, do voto · 
resulta con 406. 57 8 nos ca- abertzale, onde o PNV chora , 

· tró herrialdes ( 41.158 vofos EE :. non dá crédito e HB se 
. ·máis) o principal d_errotado, afianza nesta loita contracó

ao se ·constifuii ·na segunda rrente. 
forz(l política· de incidéncia MUGARRA 

PERTENCER A A HOSA TE
RRA~ .APOIALA . É SUBSCRE
BERSE A ELA 'E NECESARIO 
P-ARA-OUE ,HAXA úN PERIO- ·· 
DICQ ,GALEGO SEMANAL. 
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O-don1ingo dia 31 empezo~ - º ·períódo hábil para a caza 'én .Galiza, que rematatá-no;illtimo domin-
go de xan~iro. - . -:-- · · . .. , · . ·. . ' / , . 

As captµra,~ lograda.s np primeiro dia -aí.nd;.r'que desiguales segundo ·as~~_oí!,as- poden compararse 
cofü~ · real~zada~ 5Q a1w ~pasa°d~ ta,mé.i) n.~ primefro 

0

dia .que os eaza~ores 8a(tfüfáo Jl)óflté; ;a,Í;n~~ que ·hai 
·que ter en cont~ .que este ano o .dia ~oi inrnellor~l}el. .. . ' .. ·. - ~~- ··. :y · - · · -r... _. 

o. q.µe. si aumentou, como t_odo~ estes último~ á,~os, foi;o .número de ljcéncias que esta convertindo 
a caza iiun deporte de masas. . · " . · _ . - . . .:.t7~¡;7· • .. . . 

, . ' -> • i - , ' ' - . ' 

A_u·me1itaron tartién os pr~cios dos coellos, le ores e ·µ,e~d~s~s que xa rondái,1f aSc-inil pesetas. Pero teña_ 
coidác)o, moitas d~=1as son qe._gr~nxa. · · z , , ,, - · . "J!(~,. _ ... 

. ' . . T - : . -, . -. . - ~ "~j: ~~~j . 
As a"ctividade~ deportivas frustrada~ ad~tl'Íais ·· ·~o~ · ttha . Se_:·:.r.~~@)-áam9s_ as· fonrias ~dne

so n, esi.: 'nci~lmente, formas m<?- m~itas veces -o-ñde cazar' esÚba- ~itíct?-~~·- :resµlta :cla-.i:o. ·q.ue o tt~o . 
dificadas.do co1)1pórtamento ca- · lle. p1:dibido polo "seflor". Frus- de ' fü~pórté - qtl'{iná.is as--recprda:r 
zador. Visto bioloxicamente, o tración que acadaba ·as costas . é aque_l oncfe o 9gxecto ~-a pe
fu tb olista moderno ·é membro máis alt~? nos habitantes das ci- · za ambicionada- deféndese por 
dun grupo de cazadores. A sua dad·es . . - . vários meios de astúcia o'u fo.r
arma asasina transformo u se nu~ A solución que e:ncontraron za·. Non é raro ·que · hoxe .os de-· 
balón inofensivo e a sua peza de os romanos ÍOi levar a caza á ci- portes májs. p·opulares sexan 
caza é a portaria con'tráda. dad e, a uns Íug~res onde moi'tas aqueles, .-· precisamente . nµs que. 

Se a sua puntería é acertada persoas puidesen presencia-la . se ataca a algo q·uc, como ·o ani
obtén un "go l" e disfrnita do desd e mui cerca. Foi' o p_opular ·mal dos tempos antigos, seipa 

circo de Roma, que aínda_ so-:- fuxir ·e def éndese contraatacan-triunfo do cazador ao matar a 
peza. 

Pero esta non foi a primeira 
transformación realizada no 
ámbito do home cazador. 

Os nosos antepasados pasa
ro n de perseguer aos animais a 
crialos en granxas. 

. Cazar resultou, d.e pronto, 
inúti l e anticuado. Pero o home 

brevive en parté 'nos nosós cir:- do. 
cos actuais. · Visto .. desd ~ esta - fo~ma, ~n --

Outra _solución alternativa foi _ partí.do d·e fútb.ol e .'unha pa~a 
transformar as a'ctividades cio recíproca .. e niútua. Caga eqüi- -
grupo de cazqdo,res noutras for'- po de xogadore·s·· (ou~· ,pa.rtida 
mas de comportamento que_ de caza) trata de marcar un· gol 
aparentemente non se parecen á - enviando a pelota (arma}'a unha 
caza, pero qu~ , no fondo., con- . portaria defendida (peza). -Dado · 
teñen todos os_ ~lemerttos bási- _que esa d~fensa é mojto máis 

necesitaba cazar necesitaba dar- cos d esta. capaz _de maña e sol-presa que se :_ 
lle saída á su.a forza á sua astú-_ As · fases · de transform~dón esJivese só ~ ,abandonada, a caza .. 
·cia que puxaba por sair e por foron , máis ou menos, estas: se re_s\11ta máis emocionante, a ac;:-
. demost rar diante do·s demáis: non hai necesidade .de comer a ción máis ~ápida -e atlét1ca ; a 

tiña q ue desenrolar esa forza· in
terio r~ naceu asi a caza deporti
va , aínda que para moitos po
vos o chegar a este estado -lles 
pode llevar moitos anos e para 
eles a caza aínda é meío de su
pervivencia chegando o caso, 
como en Galiza , onde se e nfren~ 
ten aqueles que precisan da ca~a 
p·ara aume ntar os seus ínfimos 
ingresos e aqueles que xa ~eñen 
a caza como deporte simples
mente . · 

A nova actividacle - a caza 
deportiva - rcquir toda a habí
lidade e o vigor das secuéncias 
cinexéticas antefiores, · pero o 
scu ob xectivo non é xa favore
cer a famc. E certo que a peza 

· obtida pode ser · comida éµtre o 
grupo de cazadores, j)ero iso r_e
sulta xa accésório. O fin da c~za 

· )ICn ser o da paza en si. mesma , 
até lograr que o resúltado destas 

· cazarias moitas veces non sexa 
outio ·que ·ensfriarlle · a peza aos 

' amigos, . fotografiarse eón. _ela, 
· ou colocar os trofe.os iia pare.de. 

UN MUNDO DEPORTIVO 

SANGUINARIO 

peza ¿por qué m_atala? . ¿}fon maña ·máis fascinante. Os outros . 
chegaria unha mü'rte simbólica · tipos de depoáe -cos obxectjvos· ·
que mantivese a excitación. ca- sen · defensa, atraen meno~ pú- . 
zadora ademais de_ manter ao bl!co aínda que_sexa interesante · 
.corpo en forma fís!ca? E asina- po1a sua -habilidade e precisión _ 
ceu a simbolización grega , cría- · que se.require na sua pr_ática. 
dora do atletismo, onde o home Todo$ eles están dominados 
podia · 'éncontrar a· -persecución pola necesidade· ·_ humana de 
da p~za ( carreira) o salto e o apontar e disparar; aírtda. que , · 
disparo (disGO e dardo). nunca se· cite ao descre üos, 

Os movimentos son moi se- dando como único motivó da · 
mellan tes ~os dqs cazadores,- sua · pop_ularidade a · .rivalidad e 

· pero· o obx ectivo tií_ia ,pasado da que desperta -entre os grupos. 
mort e física d e algo vivo, ao 
mero acto d e vencer. 

O COMEZO DOS XOGOS 

CON PELOTA 

Noutras · partes ·do ;mundo er:i
c~taban ·o s.eu camiño unha série 
d e xogos que tiñan como base· a 
pelota. Unha · forma de po-IÓ ria 
antiga Pérsia , bolos e hockey no "· 
antigo .Exip"to, fútbol na · vella 

· cliina. -~ · -
En- todos eles a· acción mfo; 

' Importante', fosen _cales fo_sen as 
regras do xogo, r'evivia e aínda 
ampliaba . a forma de apontar e 
acertar. 

Esta obsesión dorninou até os 

•.'l.. 

NOS GRAD-E-RIOS 

A existéncia de millóns d~ se
res que se agolpan nos ·grad-arios. 
débese ao naCimenfo da ~revolu

. ción:jndustrial que ·fixo asentar 
. por asi_ dicilo :-a · millÓns de per
soas nos scus pastos de traballo, 
sacándolles o · alicicnté da vida 
ao ár libre que viñan desenrq-

· lan.do e dártdolles~ a ot_cámbio, 

Durante 'séculos, 0· ·mundo di'as de hoxe no deporte· mun- · 
. deportivo foi ut1 mundo sangui- dial onde hai máis_xogos con es
nário, peto cando empezou a te -:- obxedivo que todos . . os d_e-

. aumentar a povoación' humana . rhais.deportes. xuntos. · 

, un.ha monotonia q·ue intentaron 
roni,per coa -cdacióh con div_er
sas . for!Tias de deportt< que. lles 
devolvcsc 1 _siinbolicamente, .. aos 
prados de an'tes, Resulta Intere
sante observar ·que é p~ecisa- -
mente no sÚulo . XIX cando, na
cen o·s deportes que máis éx·ito . 
terian despois. No século XX, 
cÍfriosamente 'non se inventou 
nengun novo .d:eporte digno de 
consideración , pero elevouse . a 
categor:ia . dos que -X.a . existían ~ 
exten?Jéndosc .pór todo o mun
do eñ clara coincidéncia co pro- · ~ 
ceso de. iúdustrializadón. 

-falamos sempre de occidente Nos deportes incrurntes hai 
e zonas- máis ou menos desenro- . ,duas · formas tí.picas de apont<!,r : 
ladas-, a éaza quedou reducida a qu~ .se dirixe a un obxecto in~ 
a quen podian d edicar cspácio dCfonso · (un bra1:1co, un burato) 
. e tempo ª· este mester e . estes'' 'ou o que se diri'xe a un obxecto . 
eran os menos, os ari_stócratas, cJefondido, -corrio a portaría -no 
as .C'lases altas'. A masa sentíase . fútbol e o cesto no balo.ncesto. PLJCHEIRO 

. ·.contra Ma•orPamO 
' ~-~ .. • ; ·. ~~.r-~ ... / • - - , 1/ -

• • ~~-~¡--. V ~~,_·;~- t J. ~ • • "• > .., ,,_ 

. , Marisol Pajno, ·a-m~lr~:~,O;~adora • do bál-0ncesto que. existe ..: 
hoxe no Estado - senjugar . a. <_iúbida~,_ ven-.de .an.ünc;iar que -

·abandona o baloncestcf;~ 'gti:'e ._$e marcha ao seu Nalladoli.d, natal · 
·~: a entrenar á~!.ap.arigas. :~· é0t~A ... , ·,.·,, . . ~ · ~i : ~:· _,· - " 7

, 

'?-;:;~·c-- A"jleCisió~tdinouna · ~i{sfl(ai dias,.despqis :de moitQ ·medité:!-' .; • 
41; nbn . pariiei_Pando.~x3:5il~w1trtido xogado o ·24 de ·i10vembro, -~ 
por~ máis que·ª~ tlitéc;tiv(G~í(lsta, equipoªº qu~ pertence Mari! . 
sol -d~sd~ hat sei§. tempor~das·;:.:sendo· únha das pezas claves para:: 
a cori~icucióri 'dé~ . campeonatos -ob_tidos nestas temporadas; -
aléga~~ q~iestaba lesio'nada. - · - : . 

. A ·Pa~o ·di ·que se vai cansada, asq~eada da directjva ,e dos 
:. meios de comunicació'J:l; po~ posta' el) dúbida da-sua C.Qndición . 

femen_ina. ÜQ, máis ben, 'non por es.ta posta en dúbída, senón -
pola ·utilización sensacionalista- qtie se deu deste· tema e polo 

-. n·ulo apojo que récebiu .da.' xunta _directiva. 
. Todo enípez.oir hai uns .seis anos cando o Celta se .p,ociamou 

-,campeón de Liga femenina de baloncesto . .. · _ . 
. . Un xornal de ·Madrid sacou aqueles . dias en P.Ortada . e en . 

-~ gra..;des titulares ·a .denúncia .que .. unha :x.'ogadora de _baloncesto . · 
podia ser.que fose_ home. Para máis inri dician q.ue,esta .x.og4-
.do-ra era ·de prim~ira ·división e do norde. Claro, só que4aba o . _ 
Celta. A~_notid;i · foi recollida ·por todos os.meios informativos, . 
até· polas ''!revistas do ¡tarazón qué enchian-páxinas e. páxinas 
co tema". Non dician o _nome, pero todo indicaba que -a __ acusa~ 

. da e.ra .M~iSql .faino~ Dias· despois xa apareceria o seu . nome 
impreso nás páxinas dos -xornais. . · • 

As prnneiras reacdóns de .protesta por parte da directiva, da 
afirmación _da -sua condicióv femenina por parte da xogador;a, · 
seguiu a-proposta desta· de someterse a -un control do sexo. 

A citada· proba ·pedi<_ia_ pola xogadora non se chegou a reali-
. zar quedando esquecido o tema. · . · · 

Tres arios despois volta sair á luz coincidíndo con outra vi- _ 
~-tória do ·equipo celtista e coa imposibilidade doutros equipos 

femeninos de contar· co .concurso .da Paino. 
_ Os rumore·s cafaba_n, ~sospeitosamente, . cando o Celta non 

conseguia o campeonato. . 
Ao ·comezo _desta temporada, os eqµipos de Madrid lograron 

que fose obrigatório o control do sexo para as xogaJoras de 
. baloncesto, pero . só para as de pririlej.ra--división; empezando, 
outravolta, a· poñer en dúbida a condición fe menina de Marisol 
Paino. 

Ágora a xog&.dora di que se so.meterá a _esta proba, pero que
abandona este mundo deportivo, cansada e asqueada. 

. . _,Todo o ~~t.inglac:J.o" nú;mtado arredor.do ·s~xo .desta xogad<>-ra 
,' é, ~s~n _díÍbida, unha campaña perfedamen'te orqÜestrada desde 

Madrid e Catalunya. que nunca puideron tragar que un equip.o 
como ·o -Celta fos~ ,ano tras ano campeón. ' , 
- A desf eita do Ta cabalera de balonces.to ·hai anos, e o:s atran

cos _ ao Lkeo _a tempora,da pasada :--este ep hockey~ son unh~ 
. boa mostra de como o c'entralis1po nunca puido asuililar qµe 
un equipo galego (ose. campeón. dalgunha disciplina. · 

Qs ineiqs de ·copmnicacipn prestos ao sensacionalism_o reco
lleron 'sen demora ·ª "filtración'.'. aireando a bombo e platillo 
unha cuestión que . afe_c-ta á vida pr~vada e ínt~ma de Marisol 
sen nengun escrúpulo con fotografías a: toda páxina. Iinpos_íbel 

. . q_ue a xogadora -non .se. sentise e, se sin ta . cansada e 'asqueada. 
¿ Qu·e xa . non serla o priineiro caso qÚe se ' t~n clado? E c-erto, . 

" pero _a que no:q se .po.de xogar, nestes temas, é 'a ·conxeturas que 
tanto dario persona~ ,poden face~. 

Non irnos dicei que non haxa que realizar os controles. Uns 
· controles exaustivos onde ·se estude que as xogadoras dé balon
cesto, e.orno as atletas, non usan hormonas masculinas, para así 

, aumentar o seu _rendimento. Realizando estas análises 11011 fa
rian falta o.utras nengunhas, xa que se houbera un caso de frau
de no sexo xa estaría comprobado-de antemán. Pero os contro-
les sanitários briilan pola sua auséncia. · 

. O tema .Paino _móstranos _a onde _pode chegar a desumaniza
ción do _chamado deporte ( ~spectáculo deportivo) noil existin- . 
do nengun escrúpulo para xogar éoa intimidade da pe1:soa, para 
poñela nerviosa; _desgastala ou cansala e · se . se vai, mellor que 
mellor; aínda qu_e º ' espectáctdo se vexa·rese.htido sobrema~ei
ra . 

Todos van sair perdendo· pero é igual; quen máis. perde é. a · 
xogadora, e o Celta, claro. -
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este de_mozos vai levar a razó_n de Caliza. ~'pra que se m.ova" van ter 'que dcvolverllc as chavers_do amoto e o 
. r.osár-i<> da · su a na-i. ·P-róximo prémio X urdo, a canción de P.cc_OS· sobre(,) a-~igo traicioneiro.-
~N 20"5'¡ D0 .5 .Ad12 DE NOVEMBRÓ /'1982 , 

CIBDA CELTA DE BORNEIRO, moi perto do Dolmcn'Cie Dom bate, nos Ber
gantiños: o ~astro, un dos máis vellos da nosa nación , supusto. do século VI a.c. 
está, se n_on de todo qcavado, moi ben sinalizado. Gostaríanos saber 'quén e 
por qué fai esas talladas á beira dos restos, que con tuda cvidéncia estragan mu-
ros -arqueolóxicos aínda sen excayar, e quén son as bestas constituciona-is que' 
consint~n- que caltjuera imbécil desfaga vinteseis séculos de história. 

,PDP 
H\RÍ .11><> i)EMO(:l{/\11\ POPUIAR 

¡. 

distinguido amigo en Xto.: 

Me el!I gra~o pone·r en su conoci

miento .uue acaba de fundarse .. el Partido Demócra.ta !'opular -

(POP), siendo, entre otrQs¡ l!IUl!I figuras repr~sentativas a ni

vel nacional Osear Alzaga, Otero N~v!l!I y Jos6 Luis Alvarez, d a 

reconocida trayecto~ia en la defensa d~ los valores cris~ianos 

de nue~tra sociedad. · 

En la provi~c+a de L~ Coruña, su Presidente es el Ex~S enado r 
y Presidente Provincial ·de las c&maras Ag~arias D. Carlos Blan

co-Hajoy Martínez Reboredo, de famiÍia tradicionalmente vincula 

da a la Iglesia_ y al .servicio de ualicia. 

Como c:i;Lstianos vamos a c,umplir nuestro · deber de mili tan~ia 
poll tica: .en' la ~oristrúcci6n de un ".n~ct'e.lo -~e 

0

soc~edad aco.r ,de c~n 
los principios de l·~ "Ga~dium et Spes" del Concilio Vaticano ,II 1. 

. . ' ., "·" , .. - . 

com6 ?uede verse eh el ideario del Partido~ 

' Espei"findo no·s te.nga' en cue_nta en sus oraciones para asi _sen-.. . \ ; 

tj.rnos· m!s confa':r;tad~·s en nue~tra l _.flbor, ~1os of·rec~.mo~ . pei::.so,n_al 

y polHicamerit~ á at¿iúi~r lo~ sagra:4f>11 -1;.:r;it.er~ses de ll.\l com~'Q~dad ., 

eclesia~ i, , , . 

. , 
' · 

._:1 · 

- .. cordialm_ente, 

'·'. 

,· ...... f .. :. .. . 

f cto. : ~1,anue 1 \r i ct~µ To.r.r-e ira., _ 

... - S,ecreta:fip. 

·· · No nome dc ·Dcus, o~· votus· sun · meus.· qsc~r Alzaga dixit. 

•, 
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·de info.rmación 
.cul.tural 

A nalic.c111os, para n11pczar, co"- · 

1110 está. hoxe o pa110ra lila ('ditó

rial csp(ll/o!: 
Podía-nse establecer fres .ou .ca

rro elementos importantes · no 
mundo editorial galcgo. Em pri

. mciro lugar a demanda sea ·do · li
· ~1'.0 galcgo é moi baixa para poder 
mante r unha editorial. -

Aq!JÍ a demanda non é dabon
do polo que hai que forzala de al
gunha ,man~ira . Os únicos que po
derian forzar. esto, naturalmente 
que son os que t~ ñen o poder. 

Hai quen póde pensar que facer 
isto ·seda ·manipular a cultura, 
pero calquera que reflexione Ün 
pouco pode comproba,r como ns 
nenas españois te1ien eses refor
zas na escala dende cativos. O 
neno non galega está constante-

_ mente motivado para leer en cas
telán e o nena galega .non está 
nen minimamentc , motivado. En 
Caliza non existe .unha demanda 
de cantos para nenos , nen publi
cacíóns de ócio para maiores; xa 
que no castel~n houbo toda unha 
educación ncses idioma. A escol.a 
até agora non serviu para que se 
prod ucise esta demanda. 

Para impoñer esta demanda a 
base de financiacións e prote.c
cíóns. Pero aquí sí houbo algun 
que protexcu o libro galega, se
nón non exist iría. 

Evidentemente, foí xente cun 
com promiso político , alguns-ban
cos na lguns momentos .. :_nos que 
púecía ' que estaba de moda e vian 
que Hes podían rentuar, (algunhas 
funda cións); pero eu penso que 
estas fundacións.fixeron unha pro
dución do libro que non era de
mandado; libro culto para unha 
inmensa minoría . 

O libro para a i1111u!11sa maioria, 
11011 estivo pro111ocio11ado poí· nin
gué11. ¿ca!áxia? 

Galc\x ia cumpliu un papel im
portante, xa que eran os únicos li
bros que había e gracias a eles em
pezamos a leer algo e n-galego: Pe
ro foi minoritária, uns cantos 
subscritores , cincocentos, que 
co mprabamos todo. 

Cbega Rdicións Xernis .. . 
Eu intentei facer unha editorial 

que ehegase a todo 9 mundo . Pero 
o cerro é que ato peí grandes difi
culdades. A primeira dificuldade 
era que produxisemos libros que 
ace itase todo o mundo. Un _orixi
nal que non fose un· documento 
part idario, senón facer un libro de 

ocio, un libro agradab le que a . 
xente, fose cal fose a sua creéncia, 
poid a le.eló. Pero non conseguimos 
mo itos orixinais des.tos : "O Fres
co" , ou "A Vida dos PÚegrinos 
polo Camiño 'de Santiago", "A 
guerr illa Antifranquista" .. .. pero _ · 
son 'unha eseepción. O certo é 
que os oitent.a libros que ternos· 
neste GSpácio de dous anos e pico, . 
est~n quedando aí., . • >- . 

Pero o .panorama cambiaria en 
algo , dende que vos empezastes; 
áon? 

No momento de , sair Edi'cións 
Xerais, ·foi un m~mento n~ que 
coüi.cidiron varias cousas. . 

. Nesc momento sucede que Ga- -
laxia empeza a editar·, parece que 

. ten · ~ns meses .de pulo. Ao pouco, 
tempo O- Castro -qué te·n ·unha 
política editorial '" de · imprcntar 
case todo- imprenta tamén unha 
chea de libros. · / , · 

Este foi un momento de ·c~fó- · 

EntYeviSta :,con .Xulián Maure 
/ 

A .Xulian ·Maure deullc un día; ha{ tres' ~n'?s, ' por fundar unhá ed.itórml, outr~a edÚórial en Gali~a . . Asi naceu 
Edicións Xerais de Galiza; Áo come zo, críticas e máis críticas,- algunhas prcgyntándose de onde viñan os éartos. 
Agora ninguén pode menos que loubar a iniciativa: uñha editorial que leva perto de cen libros publicado.s e que 
·vai camiño de se man ter por se soa. · . . -

Pero Galiz'a, ·a cultura ga.lega, precisa ~e máis apoíos 'para homes que se .lanzan .a unha "qvcntura". Apoios que· 
non . se· ollan por ningures, senón que os cartós· que_ deberan darlle pulo a este importa-nte aspeitQ, .derróchanse 
noufros menesteres. ·' ; ~ ' - · '· 

¿Non queren que a cultura chégue ao povo? Algun dia este, povo pedirá~explicacións. 
' . . ' 

bros anua is, aínda que se multiplí~ · 
quen por tres, son poucos para 
Galiza. Hai capacidade dabondo .. 

¿Qué significa o lib ro dé texto 

par9 a vosa e~itorial? 

E, sen _dúbida, o elemento máis 
importante, por duas razóns: pri
meiro po¡que ne~te proceso de al
fabetización do paí~ , é imprescin
dibel ter o instrumento do libro 
de texto. 

O libro de texto fai chegar en· 
pouco tempo á povoación uns 
meios de leitura e as ganas de ler , 
Qláis se o libro ·está ben feito. Nos 
limamo~ estes libros o que pode~ 
mos , aínda que é difícil tclo~ a 
tempo. 

Antes, os libros de texto en ·cas
telán tiñan _ unha subvención do
Ministério; senón, non se podía 
poñer un libro de texto sen esta 
aprobación . Cousa que . non se lle 
discutiu nunca ao Ministério . 

Cando se chegou aqui para 
facer uns libros de texto, a Xunta ' 
puxo unhas- normas. Esas norma~ 
pódense discutir, pero o xeit-o de ·. 
normalizar ~odo _ é por unhas nor
mas, afnda que se podan ~jseutir-, 
tanto as ortográficas come;> as ou
tras. A nós, por ex~mplo,sfixéro;> 
nos tirar un poema de Cabanillas: 
Mellar era que fora, pero saéámo
lo, asi tamé.n sabemos o que p'roi
be a Xunta. 

Desdé ese ponto de vista o libro · 
de texto va-i promocionar a lectu
ra, pero, ade.rrnús, o libro de texto 
está fac~ndo posibcl que poida-

. mos publicar outros libr<;>s irren
'tabeis· ·que. ~unca podcriamos .pu
bli·car. · ' 

Agora /:¡ue esta1rtos fa/ando·~ 
dos libros de ti!~to para os alum-

ria editorial, que non era certa
mente demandada, scnón q~e era · 
producida por xente que queria' 
promov_er este campo. 

Hoxe non sei se a sitmiciqn é 
un po uco mais magoante xa 'que 
ista xente que empezou a produ
cir libro galego, está cansa, xa que 
non conseguiu _ .. os ouxetivos que 
tiña previsto. 

o ·uxetivos, que ben é certo, .son 
distintos , segundos as editoriais. 
"O Castro" é unha .e~pecie de m,e
Únazgo , para publicar causas ain
da que non sexan -rentabeis, X4 

que tenen por detrás a cerámica. ' 
"Galáxia" . ten unha política de 

reediccións, e - agora, conseguiu , 
du.nha ma.neira pouco noble, por' 
dícelo dun xeito ,demasiado ele
gante,. unha finaf1ciación de 50 
millóns de pdctas para producir 
unhos libros ·que se poderian pro
ducir con rríoito menos coste. 

Eu doume eonta ,tamén ' que 
·esta· xente 'que ~staba aí . emb'!:rca~ 
da tiña falta de axilidade dentrn 
da empr.esá. :.. . 

·Bon, dic,ia , Castro ten á. cerámi
ca, Galáxia ten o protecciunismo 
de 'todo .es.e "Grupo Galáxia", nos 
o que ternos _ é o intento dunha 
boa mganización.s Levamos tres 
anos· co~ perdas, este ano, ao m1-

· llor, podemos nivelar. · 
Pe.ro hai me'rca'do dabondo , 
o mercado gaJcgo, apare-ce ta

mén. ~nquérito que fixeron o-s do 
"Instituto Nacional do Libro ";sé. ·O 

mercado con ·máis posibilidades de 
consumo do libro1 xa que n¿n te_n 
nada. J;:>ésd_e traducir tódos os clá
sicos d.o mundo, a~é facer guias de . 
todas as cousas,smanuais .. .' 

A min paréceme qúe sesenta li-

nos, ¿non baberz'a . -taméfl que fa

- cer . libro s pai·a jm:par'ar aos pro-
- /esores? 

E normal. Houbo moitos cám
bios · dentro -do ensino, ,xa. que · 
moüos profesores fornas analfa
betos-na nosa própria lingua. 

Agora bén, o mestre ten que ser 
aqtoeidáctico, lei: toda caste de .li
teratura. Nós es_ta!11o.s .preparando 
un manual - para mestres, pero o 
primeiro son . os 4bros dos .nenos. 

¿fnfluiü e1i algo a ·autonomiá, 
deixando x·a a un lado os libros 
d e tex to, no .mercado do lib ro ga-
lega? ' 

En nada: Vou explicarme. 
- O Ins6tuto Nacional do ·Libro 

tiña un presuposto para promocio
nar 6 libro ~o Estado. ~ando apa
r.eceron a~ autonomiª's e preauto-

- -nomias, dividiron esa cantidade. 
Un tanto <;:orrespondeulle a Cata
lunya, outro a Euskadi e outro a 
Galiza,(coido que .oi~~ millóns). 

· Esta asigryación r.ecebida quran
te dous anos non 'serv'iu para pro-

. mover 1)engun libro,. con;· eses car~ 
tos. Un ano, déuselle 6 presupos-· 
to á. Real. Acadérnia; outro, déuse
lle a mitad e ao Instituto da Lí n- . 
gua para que trabaÚase nun dicio
'nário ... e nada máis. . . 

. ~lguén pod~ dic'er que as ,cdi-
toriais non o piden. Penso · q'ue as . 
Consellarias terian que adiantarse 
á iniciativa privaaa, e non_ esperar 
a_ que esteainos a_emandando ·esa 
axu-da . . 

Nós, a única cxperiéncia que 
temo~ coa Xunt~, foi publicar li
bros de mocedadc.· Un ha proposta 
que calqucra. político adcmitiria 
cos olios pechados se ... Os libros -
que nós sós irnos facer van sair 

por catrncenias cincuenta pesetas, 
un- préciÓ caro, pero no_n se pode 
facer doutto xeito. Cun'i=1a subven 
ción-de ·~"en pcset?-s por libro , dous. 
millóns e ·- médio ~de pcsG'.t(l<; en 
total , para 25.0@0 libros, o tibro 

~ bllix~ba .. a 150, Sl~e - o 'f3.r1a o máis 
competitivo do mund:o.) ·fon tiven 
nengunha constcstac ión. - Despóis 
eritéraste qµc a C<;rnsell~ria de Tu
rismo da Xunta saca· un libro en 

. east(;lán ·sobr'c o .Papa, qu.e vai cus- . 

tar roáis. ·Qué é ·o que buscan-?, · 
¿cales son os intereses?. 
- Nos astr~ Hes ofcrcciamo,s . p·u

blici~ad e, coa ·que ian mellorar a 
sua imaxen .. Eu teño esperanza en 
que es<?s centos de millóns que hai 

, na Xunta se emprégu en algun día 
en promocionar . a nasa cultura, 
cou.sa que aqui ning_uén fai,- nen 

: _ - úiputacións nen bancos (como / 
oeór~e e n Catalunyl!-) rien Axunta-

. ni en tos. · 
Nós presentám-oslles unha guia 

do Parqµe de Castrclos ao Axunta
mento de Vigo que lle podia sair 
por · 700.000 pesetas. Pois non a 
,qúixeron aínda ·q ue lks ia ser máis 
rendábcl a longo1 prazo que gastar 
~máis de dous milións n-o Pleamar. · 

Do nwndo edit]Jrial pa~e 111os 
aos autores. ¿cómo está esta face 
ta en Galiza '.? 

Penso que o escritor galega o 
ten moi difícil, xá que a língua 
estase. formando e .os tneios que 
t én, son moí cati vos. As veces o 
es~ritor taIJ1éñ ten medo dé facer 
un traballo e que non guste. Aí nº 
da que os escritores galcgos teñen 
máis sorre que os españois, aquí 
hai menos produción ~nédita. 

Pero aqui non hai escritores 
·profrsionais, non os pode haber, e 
non planifican a- s~:~ escritura (en
saios·, novelas ... ). 

· ¿Non se cscrebe u 11 po uco para 

que_ o led 11 os co lcga5? 
Si, ocurre ·iso,- pero aqúí o lib!'o 

de 'luiosco, por moi barato que o 
fagas, · vai sair caro. Nán liai de
manda: 

O _poblco libro que. hai p~pular,· 
é coñccido, e boa parte da culpa 
tena a prensa que non o divulga , 
que-non fai crítica: 

Pero o certo · é que en Galiza 
non existe unha verdadeira crítica. 

: Si, aquí funciona máis a· crítica de 
amistade. As veces non se fala dos 
libros dos,_ que non son amigos. 
·Curppre unha crítica séria, que 

. non sexa só -. impresionist:a, que lle 
chame ao .~pan, pan e- ao vii1o , 
viño ... 
· .A quí votase en falla trad11 c-
cw11s... /_ · 

Sbt) itnprescindib~is. Alfonso' X 
encheu o, ca;:;tdán con todas as 
.cousas boas do. mun_do. Aqui non 
podemos producir as xo-ias da lite
ratura mundial,. ·x(quc xénios non 

_nacen todos os dias. O. problema é 
que non hai tradutorcs. rNon os -
hai .Profesionais, xa que non os 
pod_e haber e o.utros non so1~ capa
ces , de cumplir ós prazos ·nen de 
facer .unhas tradúcións atraintcs._ 
- Así e todo, nós irnos sacar . 
un has cólcicións . coa~ principais 
obras mundiais, sobre todo para 
rapact:s, vcrtidas-.ao· gakgo . 

-Moitas c<n1sas wáis '¡ºicaro11 no 
tinteiro J7esta d11trr.vista: A lg1.mhas 
qu('daron só csbo-::.adas, agorff bc11, . 
xa· pndcn daf q uc pensar, se l; que 
algw1s saben <! q/ll; <~ iso ... de cul
tura 11011 dcbc11 c11te11der' moito. 

A.E. 
1 
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XOSE IGNAC IO TA!BO·. 

; A tépeda terra de 1-iilde '(H~ilde~ Gñeiñde, · 
Hilt ... ) ten caJro· ,p;uticula~idade·s ·a destacar: · 
as '.zoolóxicas/ a . gastropom~, os · costumes 
funerariós ~ u~ha- muller. -
- A mulJer chamábase Iii·, anque no dialecto. 

. sul de . Hilde -éscriben o seu 'nom.e -~ee e· pro~ 
núnciano Gpz.:_ , · . . 

Coñecina nunha loma solitaria no meio da 
devesa. S·entámonos defrontados e soos, a · 
sentir non rriáis o zoar ' do vento exterior. 
Tr~s días é duas noites ficarl10s mirándonos 
aos · oHos , s~ri niollalos ·coas pálpel)ras ou .co!l · 
m-iséras bág-oas ~e emoción. Tr_es días ·e duas 

; noites sen comer,. beber' sen defec_ar 0\1 dpr~ 
mir. A terceira noite tiven. un orgasmo e mar-
chei. ...-. · 

No11- ·me recorda _.se en todo _·e~e tempo 
pronuncio u Ii · ou ·pronundei 'eu algunha pa
labra. Non lembro se Iii quitou algunha d~s 

. -suas roupas vagarosas. Esquendn se tiña vo;z 
e , se, téndoa, era suave ou , forte. I:Ioxe 'Xa 
mesmo ignqro á cor dos seus ollos. De segu-
ro qu~ ollos tiña. · 

Prá esquencela entr~gueime sen ~ento ao 
dó ee . vici9 da gula. Pisei . a eito as cotroias, 
graX:umentas, chusm~cen_tas casas 'de 'comidas 
do país, e cando a· multitude me defxou pro
bei desconsideradas chu~ruscadas, ~scandalo-

. sas cochuras, fritidas· prodixiosas e regalías 
postreiras ·que ; nada tiñan que ver co que 
poida comerse en p~rt~ outra nengunha do 
Universo. . . . . 

O grmz, pata de abutre cocida en vinagr.e 
\.que se enxerta no cu d\,m porcoteix·o asado 
á leña: un regueiro de mel asQlaga as escuá
-lidas veas das nádegas, mentres un arroz 
branco coroado' con ~hoco~ateria fundic;:la 
fornece a garnición. 

Diante _os meus ollos a n~riz f íxose outro 
'dos pratos a base de abrir esquíus vivos, de 

. salgar cada un cunha libra "de sal e d.e cha- · 
musgarlle pouco mais que os peliiios ao vivó .,_ 
f ogo de flsz, Únha matogueira au.tÓctoÍla se
mellante ao .toxo. Non o quererán ·crer, mais . 

·tan lonxe do mar como estábamos e naque
_les· vellos días _en que as cousas safüao a cóu~ 
sa, os· esquiüs asi axeitados deixátonme un 

· nidjo gosto apercebado; n6n asj a modaÜd~~ 
de local consistente ·en remollar o esquiu ~n 

· grandé canfidade de aceit~ de cou~(,!frol. , 
· En .. Hillk desprezan' 3: froita com9 i~Íitil 
prá ·alimentación hümana . . Todos os seus li- . 
cores pa~n, asi e todo; por mixturas fr<;>fro_; 
sas.coidadosamente ferm'enfl\das. A auga.nop · · 

. se proba máis que na escasez solitaria das : 
devesas. En i 946 (:oca Cola -esforzouse en 
intr_oducÍrse rio .cQnsurno de Hieilt .. Un aria
lista . hílico, o doutor. .Zndll, descobríu de 
contado~ que -a .Co:ca Cola creaba hábito. Ti:e-. 
ce ·escolares mentidos a base ·de C-C tres · se• 
manas .seguídas apresentarofl' inequívocos 
síntomas de americaniZaeióh (necesídade pe
~entoria de mascaí:"chicle, de cantar country, 
de fumar Marlboro). Un ·antíd~to p~oposto 
seria rebaixar a: G·C con 'r!-lm de Xamaica. 
. " Unha d·~~ presen~ias qúe mais recham'an a 
atención -do 'europeo qué percorre o país d~ 

testícul9s' - macho:....,, ou as ·mamelas, : -fe
mia:- , extranse_ 'tres manX:ares fundamentais: · · 
a pel, que precisa enérxico cocido e ulterior 
fritido pra se d_eix~r 'trabar de deiite.; a inter~ 
na carne, suave, ·fina, ·delicada, a remembtar 
d.e tiln pero o ca.drif_de. rá; e m~is as .~ntrañas, 

-. das que bofe e _ coi:·az6~ son particúlarmente 
·sabor~sos po_la · -súá fü'meza esRoQxosa Cle cando, valorando, aldrasándoos un por un a 
grandes ocos, mm delicado regosto que non todos; xa seri as reixas do medo, sen o men.or 

's~ esquens~sos ªª~J· ~dicionalmente, o e~- respeto ~ convención s9cial ou á represión, 
. é~malio, :e~~udos é' .... protuberancias atopan ·señ o ' maís mínimo atranco. Todos forzada-
aplicacións ind_ustriais relacionadas ,coa fa- · m€nte e.o presen.cia. As convencións so~iais. 
~brica~ión de ~ pre_servativos ~ de .- artisania·, . e, . E foi ·en tan ·graciosa conxunctura que·es-
destiládos_, producen un licor . exquisito ' e es- . 'coitei, por p.rimeira e soa v~z, paréceme, a 
cumO"so, 9hamado ffff en _r'zón das suas pro- V()Z da ihlña amiga--rn, a poetisa. O son esta-
priedades oníricas. · ·. 1· • ha atugufado de ruidos. ·espúreos e a voz soa-
. ·Ló'go< de perder a cónp'iéncia do· m'eu es- 'ba a metal, ·.niais asi e; todo aínd~ a teño a 

. q~en.cenien_to entre os ma~xares hipe~.salga- · ' ecoar no meu ouvido, porque non · se ·pare- . 
dos. e . ós rebañ~s ·de broi:ito/este'gosa·uiós e· cia -a: nel.'lgunha out~a v~z human~. Irrepetida 
trict;ra~oupas, tendo-· por fm razoabdmente · ·experjencia ·tam én a de· ver as faces dos hildi-
esq·uencidÓ a memor~ ·de.iiú, atopemá a v.és- -,tas ·asistentes todos, 11ucesivam~ffte 'mendo-
pora da miña marcha da nación de .HOI<l_e.' ~ irados bn a "un, máis' s_empre hieráticos; :inex-
Enterráb~na aquel se~án, . mais eu, in~xpli.ca~'· ·. presivos, en. posición d~ firmes, unha actitu
druriel_lte, non.' sentiq u~ha especial mago'á ou . , de adquirida .-:- e ta~~n : herdad.a-, ª'i> ·longo 
saudade da malki:, mais be'n unha mode~ad'a . de séc;l}.lQ~ de a:sistenc~ colectiva e a ·ei;i,tei.'ro~ 
ledlcia én comp;obar que: Iiii . iiiia ·neféuto ·.·en.aparente indiferencia. \ . . . . . , . . 

to.da norm? de -. tradición e discreción , . das 
olladas dos concorr·entes, non recibiu repro
bación .. A voz xa morta de Iiii chamouno 
polo seu nóme, . 

-F. ti, Aaañg, coido que t'i me amaches de 
verdade un tempo, como rnáis ni11guh1. me 
amo u. Créoo, mais agora, os ·meus finais 1110· 

~entos, xa non estou certa de nada. pe. nada 
seg'ura, porque preferic;hes non nzagoarme a 
ser.. todo o sincero que eu sempre te deman· 
dei. ()s últimos· días, semanas, meses querias 
· cecia d.eixarme, , tantea-basa tua marcha, ma.is 

· non arriscaches por medo a rne f erir. Gracias, 
'asi e todo . Non seise soo me n-zentiches nes· 
te final Óu se -fo1 sempre . qsz'. Xa non ·estou 
segura, xa que logo, de se o teu amor f oi al
gunha vez todo o intenso que crin, non sei · 
xa :se fo.ches todo ó feliz que .un ha . vei 111e 

. Il.ltzie é a dos dragó ns. Dr'agóns de estructura 
' aptoximadamente·;dinos;¡urica é eon fúnción 

ostensibelmente ecolóxica perduran e pulu

existido dun xeito roáis material que a inÍfíá· · . A -delicada, :exquisita, divipa Iii, pasol,i re• 
ima:iiryac_ió~. · ,' ' · ·. ,:c. . , • -_-., vista., á: soaiedade .supervJvente da peqüena·vi- . ,· 

Malia o seu a~onxam.ento dos centrÓs tec- · la, . fro1Heiriza coa ,. estranxeira ' . ~idade de 

: ~ fix~ches saber; xá mesmo no-n seise algunha 
.vez gozac.hes de ver.dade a,face_rmos o - a .111~9'.. 

S@:tJ fico seg'!"ra :do _que :sentin eu. De_ mais 
nada. Gracia.s. asz' e todo..; f?.O:Y aq.uel tempo. 

Jan· por moitos 'dos vales que nortean o ~io-
n.Qlóxi~Ós,' en Hillkde coñecíase· o~ magnetó~ - .. · Cazolia e· co deserto de Hiul'he: o boticario 
fono naqueles .dias (jue . esto u a recuperar, · ·foi acu~d.o· como capaz -d~ ve~,der al;>ortivos 
cÓi;ttef!1_p¿ráneos ~ en Europa dos · priineiros, · á propria · clerecía e ~ her.has fec~~da,.i~es. ~º--. 
gramófonos. Noustante, o seu e.mpreg9 no ' . exérci~o, á muller,_ ÍIJ1p~térrita, .do 'alcalde . 
'país restrinxíase eiitÓn a un uso rituaf e fu- califlcouna como_ puta de" alta, soci~da9'e, qu~ 
nerar!o. O local cóstume d~ cada·defunto de en' lugar de moeda de curso leg~l r,ecibia pre~ 

do-Ceo e · outras rexióris do an.ticontinente, 
mais é én i-Iilde onde ·se <atopan valados e~ 
reserv~s. Pra sermos predsos, ·a desidia orga~ · _ · 
niz~tiva : · do país arrecada en .proij1iscuidade, 
dentro dos mesmos ' é'out;os, bestas de. xém~- . deixar escrita, a máis do testamento, a s~a . 

sin'cer3: .opinión so'bor de amigos, . parentes e 
coñecidos, p.J~smába·se magneticám~rrte . ~a 
daquel<1:, o · qu.e confería· emotivos' matices 

. ro.s · miis variados ca ' o .do.·meros dragól).s. A 
sombra dos 'montes de Zlfz, por . exemplo', 

- alcontrei un almirante ~mericano ·perdido 
no seo aun rebaño draconiano . . 

. ben9as·; ó poeta oficial, probiño; de inépto 1 

impotente, iluso, .e o . xefe. local · d~ partido 
Hilrñpft Popular, ·simples. mentireiro~~~ tre- , 
pador.. . · · 1 · . 

De pé, sen bater . as p>.álpebr~s, . d.ian-te .o 
·frío ve'nto do deserto·, finalmente, · o seu de. Pois do dragón xenuino, habitualmente · 

inofehsivo, · a ·non ser que lle .opreman ·os 
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- ªº .rito" funeral, con todos os próximos, in'i- . 
-migos,, debedores é· familiares do morto a 
sentir por. última vez a sua enlatada c\asifi- ' rradeiro . amant~, . bra~co . 

•• 

0

Non. por agout: .S.e non estivefe ~ 111ort~ que~ 
. da;z'ame sernpre 'a dúbida 'de s'efoches so.ño 
ou r'ealidade, o mal s~'bor na boca da xonrei· ,. : 

. rd da traición; o desprezd d mentira j1iedosq, . 
p de~erto de ·t.ocÚ o ternpo contigo que' debo 

. dar-por perdido ... · " ' ··· 
· De rriiri . n~da dixo. Po la 'face· do home vin . 

a luz do· sol des~ompoñerse nu1tha bágoa. 
· A, medrugatfa ep. que. cru·c'~i a· últim~ fro~: 

teira: . a ·. níaina choiva "Confundiuse támen 
. c.On ~lgttnh~· bágoa IJli~a· que·'vif!:a. de 'xa non. 
saber .se iiii, a' muller:,' foi son o" ·ou inútil ver~ 
d~de pra senwre mofta. ·~' . 
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Galiza' .1500~ 1640, 
. . . 

un valeirf! · 
historiográfico 
a encher · 
Gelabert Gonzál.éz, J.E., Santiago "1 su 
Tierra, Ed. dq Castl'o., Coruña, 19~·2: _ 

un · dos va.lciros mato res da His
tória _de caliza corresponde .. aos 

. anos 1500 a 1649. Afortunada
mente c:mpeza a e'ncher:sc. E; na 
monografía de Gclabert sobre a 
TER RA DE SANTIAGO, ternos 
tanta abundáncia de .dado

1

s como a 
confirmación da penetración do 

111 rrcautilismo que incidiu sobre 
este país e foi factor determinante 
da sua estrutura moderna. 

A monografía de Gelabert é un 
resu mo da sua tese doutoral. Co
mo t.al contén amplas referéncias 
·aos documentos de arquivo e á bi
bliografía utilizada. Corpo tal ,' 
igualmente, reproduce a metodo-

A última novela 
de J.P. Manchette 

J .P.. MANCHETTE é un caso 
· aparte demro da novela policial 
fra ncesa . Sendo o máis novo ·dos 
seus répresentantes (con Fajar_die) 
é o máis coñecido forado hexágo
no franc€s. Os clásicos da novela 
po licial francesa (fóra de Sime
non) soh descoñecidos para o lei
tor non francés ; asi Leo Malet, ex
surrealista, que ·convertiu e12 fa- , 
moso ao seu detectivo Nestor Bur
man cunha série de "Novos Mis
térios de París" ; Pierre Very - inda 
que traducido ao español e ao ca
talán segu e a ser un descoñecido-, 
e sobretodo o grande J .L. Bou
quet , inteiramente descoñecido no 
Estado español e pódese dicer que 
en toda parte fóra de Fránci-a. 
Manchette, en cámbio , goza de su
ficie nte popularidad ~ entre os 
amantes do xéncro policial fóra de 

. Fráncia, e no Esfado é coñecido 
po la tradución de várias das suas 
ob ras : L 'affaire N'Custro, (basea
da no caso Ben Barka e levada ao 
cine por Yves Boisset); O dingos, 
ó chateaux, traducida ao' español . 
co título de. "La lunática del cas
ti llo" (tamén levada aq cine non 
lembro pqr qué director, s.i a ac-

. tr iz . principal. i Marlene J obert); 
· Nada (levada á pantalla por Cha

brol) feroz denúncia do funciona
me'nto ·policial .bai.Xo o golisn;10; e 
Laissez broncer les cadavres, es
crita en colabqrac"ión conJ .P. ·Bas
tid, novo valor da novda policial · 
fran.ce_sa; e Que d'os, leya:da tamén 
á . pantalla · co ·tí tul o de Por la piel 
de 'un polici'a (:versión española,)_' e 
dirixid<1¡, por Alain Delón -é t.a
mén int~rprete e que amosa ás cla
ras. o. desastre qu_e pode facer ·un _ 
girecfor de dereitas ao filrr¡.a:r ,unha 
sup~os.ta novela . ,de esquerdas. E 
aqui acábanse as traducións de ' 
Mand~ette ao ~spañol; _as . o~tras 
novelas qüé kva escritas son: Fa
t~le, Morgue Pleine, Le petit bleu 
de la Cóte Ou.rjst (1), ~ara -mi~ a 
sua mellor novela, L 'homme au,,, 

' 
· · l<?xia , da ~~cq-la · cl~s ··' 'An:a,Ics)' 

u.nha qcc;siva refÚcncia a mono-
$rafias france.~~s. Algo e.sti.~ábCl · 
nunha tésc; pero innecésárió:, e. in
cluso magáant<;, mmha' obra de di-

. ·vufga,eión. Porque tales '. compara
c,ió'ns eje g-abi ne.te son allcas áos 

. coñcl:im'emos· do · leitor ._ m'édi~-. ' 
if'ld·q, q-~c sex!l- a-lun,o de História. E .· 

~porque tcriari. máis i~tdi,Xibilidá.de · 
o u tras .. mais. próximas, ~tláfiticas 
ou ibéricas: . '. 

Co'."lst-a ·esta obra sfe duas par
tés: o. p:iund'd rural airedor de San
.tiigo e o ·mundo urbano. No pri

. meiro estfrdanse os aspectos eco
. nómico's e sociais con amplitude. 
Faltan moitos aspectos da vida 
viciña'l, política costumista, etc . . 
Creo que alguns dados do a'doutri
namento relixioso son tan decisi
vos qi.Íe deberían constar. .A auséri-' 
cia da actuación institucional -e 
moral da Igrexa e dunha institu
ción ta'n represiva como· a Inquisi
ción, podia ·evitarse e faria máis 
plástico o devir do povo. Isto ·ta
mén sucede na parte dedicada á 

boulet rouge, escrita ~n colabora
ción con B.J. Sussma_n, e La p_osi
tion du tireur · couéhé, até o de 

· agora a sua última novela - e ·da 
qu'e irnos falar aquí- que _espera, 
como as outras citadas,, ser tradu
cidas a algun idioma peninsufar 
para , coñecimento do · amante d~ _ 
novela policial. 

Mais irnos aoque íamos· :Lá po
sition ... Trata áqui dan asesino a 

.soldo que quere cambiar ~ vida, 
voltar- ao "rincón natal", ca_sarse . 
coa mulle[ que prometeu espera
lo e viver tranquilo até o fin dos 
seus días. Pero isto non pode ser. 

·cando decide abandonar o "ser
vi'cio ", a violé.ri•ia desencadéase 
feroz, irnplacábel, cega. Empeza 
por morrér a sua amante, asasinan 
ªº seu gato, el mata a un que o 
perseguc. Chega ·ao rincón natal, a 
ex-nóvia está casada. Aparecen os 
asasinos, ata~ ao marido dela, el 
mata aos outros. 'Volta a París, en
cóntrase sen cartos, volta ao tra- . 
bailo; ten que asasinar a un ele
mento da OPEP, é unha encerro
na, decátase, mata aos outros . .!\. 
policía averígua quen é el: un asa
sino a soldo da (asómbrense, 
abráiense) K.G.B.Matou na sua ta
·rreira a disidentes do IRA, das Bri
gadas Vermellas, etc., xente que el 
·só coñecia de. neme. Agora búsca
no ·para matalo. E o encontran, 
pero .. non morre, oco.rre' algo á.
traordinário· e a novefa. remata co 
asasino e protagonis.ra nunha .posi
ción · algó e~traña- (que ,non irnos., 
por suposto -estamos -a falar 

~ dunha novela policial....:..; desvear). 
• Esta novela é un cámbio de· agu

; llas na narraüva policial de Man" 
· chettcL Se as suas· p~·iméiras obras' 

eran orixinais -rion se poGle dí.eer 
o contrário.:._; si noutra, Que d 'as . 
(trad. española. "On monr'6n d~ 
huesos") h'dménaxeaba a.os mes
tr_es. americanos, . se nóutras brilla
ba. un · humor n~gro e anti eso cial 
Laissez... se nóutr~s amosábi. ·un 
espírito de rebelqla e querer aca
bar dunha vez . cun problema de 
~erta clase -chaµ)~mo.slle . a·s¡_:_ 

1 
"inte:lec.tual" Le 7>etit bleu.'.,, 
nesta ._nova novela ' cú nos tóp,i_.cos 

c~dade de San~iago. . cf'ero có~o 
om,itir· s~qucr'a- dai:nos uns brcve_s 

· deseños da:s. vilas de Noia, Padrón, 
"etc.; que, no coraión : da _activida-' 
' de marifieiJa'. e l~brcga, ·di;namiza-

, ban os sc~s h'inte_r~and? · ' 

:Pales fallos fan da obra máis un 
" '" , fich 'c iro . pa..ra postc.riores . s:stµdos 

. que un log~o· a -deserirolar. _Pero, 
· inda .·asi hesta monografía tém.os -
} p·~utado .º proceso ·xeral de Galizá 

no ·s-.xvi.' E isto é valiosísimo. Se · 
.pron~o alguén dera. a éoñecer a · 
níaior cidade galega do X.VI, -Pow 
tevéd

1

ra, teríamos xa p mostreo su~ 
. ficiente para ~nha sí ntese firme. · 
Pc;H.que .de zonas·-cori'lo o Salnés, o . 
· Xa.Uas, etc. hai estudos que enla
zan có. fio élo tempo e aseguran a 
pulsación'' do país nos dos 'ss, XVI 
e . XVII. Pulso d~ferente ·doutros 

,. reif!OS .da Coro:;¡, de Castela, o que 
, obr'iga ago~~ como ná: Edade M'é.

dia, a diferenciar radicalmente a 
História de ·Galiza da Históri_a dos 
re~nos leonés o.ute castclán: 

,· F-.C. 

baratos da novela de espionaxe. 
ameficana ·e inglesa (rriáis, t~lvez, 
d~sta. última; para mi,n ten cerro 
pareciao esta novela cunha . de 
Graham Greene. : Unha pistola-en_ 
vend~). Ncsta saí<l"a Manchette 
amosa ·a sua .faciana folletinesca 
asÍ como u~ha Ínfl~€:ncia que rtÍn7 
g1:1én podía esperar : a do seu com
patriota ~ colega Fajardie coa sua 
novela -tamén traducida, horro
rosamente, _ao español:- Sniper. E 
un último cámbio-.que se Ue :nota 
é a sua dereitización . . Todo o mµn-
d6 en . Frán'cia falaba .~até a apari
ción de Fajardie, de tres no.velis~ 
tas policiais : ·A.D.G. pola direita, 
Manc~hette pola esquerda, e un ' 
a,veotureiro: Klotz. ~ qué· é de
bido esta · direitiZación?, c:á su·a 
amistade con Delon? · cá presión 
do goberno socialista? Compre. es-

. perar nova~ obras de Manchette 
para afirmar con máis contundén-
cia este. cámbio. -

Por outra banda a novela non, 
deixa de esta:~ ben eser.ita, befl __ es
truturada, . cun comezo .Jcaseque · 
antolóxico, · C\oln humor a ras de te
rra c'achondeándose un pouc~ do 
mito. á terra natal tan. ama.do da · 
dereita francesa ' .desde Barrés a 

. Daudet: ~Tampouco ·falta ., a garra -
cando · narra as voltas por. f>aiís, e ·. 
mesmo as escenas de pura violén
cia -que hai inoita, como mólta . 
sangue (2). Aos amantes de Man
chette en parti-cular, e aos amañté~_ 
da novela. pólicial en xer:al, só .nos 
éabe . esperat ,que as suas obr~s se- · 

.. xan trá.duc!das a· uh id-ioma penin
s~lar para poder deleitarJ?ÜS coas 
suas novela's e , esperar que· este 
cámbio ~para peor:_ que se dá na· 
sua última ¡iovel;¡, só s.exa 'pasa-. 
xiero, os no.sos votos f~c~mos para 
iso. 

1) ,.Esta. nover<i tam éf.l circula co 
· título de "Trois hommes a ' aba-. 
ttre" logci de ~er levada á panta lla 
por o·elon : Eu non vin o ·filme, si 
vin d vídeo. 

2) lmaxine o lector se haberá 
sangue. que os editores din quepa
·ra se :b'añ·ar duas veces na mesma 

- água compre .que corra moito san-
9':;1e luaixo as pontes; 

-cine _, 

., . 

RefleXións sobréa 
:jJarélla 

Abu nda pouco ~o . cine feito por 
mu·lleres., T~mpouco se pode dicer_ i 

• que ~xista un'ha ampla córre.nte de . 
cine f-eminista, sénón, só escasÓs e 
interesantes apontes de mulleres 
q~e -se .dedican ao 'cint.'\ Quizais 
o mundo do cine se ~ova nunhas 
c~ordenadas fortemente inis6xi
nas, . oride incluso impostantes di
rectores-h:omes (Bcrlanga, Buñuel, 
Fdlini) realizan diversas ap~oxi-

- maci6ns ªº mundo da rriuller que 
o feminismo -ortodoxo noµ dubida 
en alcumar de "machistas". 

· Entre esas escasas mulle~es que 
se dedican ao cine, destacan al
gunhas espafrola_s que o ,veñen fa
cé'ndó regularmente desde hai al- . 

-guns anos: Eptrn elas, as máis co
'ñecidas, Pilar Miró (''Gary Coope.r 
que estás nos ceos'.! )? .Cecilia Bar
toJorné (' ~Vámonos Bárb.ara~ '), e 

J qsefiria Molina. "Función. de noi-. 
t~.", . ·de'] os~fina Melina, é. unha 

· expc-riéncia inter.csante e anóvado':. 
ra~ Relaúvamefl.te iñnovadora (al
guhs apontari certos · pontos de
cont.act<? cunba gran p(llícula de 

J aime. Chávarri, "O Desencanto", 
arredor da família Panero)-, . pero 
ée.rtamente interesante . J osefina 

' Malina 'colle ao · in:ltr:irhónio Lola 
~Herrera-Daniel Dic~nta: dol.is a'cto
res separado~ hai anos, con dous 
fillos, cheos. de .Prob.leinas e dúbi-

. das,, péchaos nunha. habit~ción e
ponnos · a falar, ·discútir, rev.isa.i a 
su.a vida éoµrnn, as suas frustra
,cións e, ténsións mútuas. _Este 
plantexamcI}.tO naceu das prÓprias , 
reflexións · d_e Lola Herrera, e·ncar- · 
Qan.do: .a unha perl.oax~ teatral, 
·Carmen Sotillo ("Cinco horas 
co~ Mario~'), que e~ certo xe~to 
tiña mo1t.os -pontos . en comu1\ co 
as próprias inquedanzas da ~ctriz . 

que o encarnaba. Con 'esta . base, 
~- J ose.fina Melina ,. realiza un agudo 
· retrato psicolóxico onde deiXa es

pidos . ás suas pers?axes frente a 
frente. ,. 

A experiéncia tiña rnoitos pro
actores ·de. -~eatror nÚnha pelícu
la hábil para un público "VÜye.ur" 
que seguc .a prensa do corazón e ' 

os problemas dos hor:ies e .mulle
. . r~s do ciri e e d~ teatro e pod1-a-t-ae 
· _mén respirar a ' experim~nto falso , 

a truco, a chisco aá esp~ctador 
que . non ere no que rdlexa a pan
talla. Pe.rsonalmente, penso que 

J osefin["M~li'na ·acertou de cheo , 
' a,· película respira sin ceridaáe L es
., pontanéidade. Non importa t,anto 

que esa .espomaneida-de sexa real 
·comó que re~lmente o pareza. Evi
dentemente asistimos a unha · 're
presemacióri. a unha posta en~ es-

. ceá, a un labor de montaxé. Pero 
apenas o parece. Aqui deriva a po
síbel eficáciá ou non da peiícula . 
Pelícu1a cuxo interés reside funda
mentalmente ná. identificación coa 
história que se nos dtá contando, 
a história de Lola H~rrera.~ 'que .é a 
persoaxe na que se centra o inte

.rés da me.sma. 

A película é tamén ¿~ha foh da 
reflexión sobre a p~rella, sobre a.s 

1 rdacións home-muller nun con
texto . histórico dado ·e )1unha 
determinada xeración. E neste 
senso (aínda que con . mecanis
mos fo rma is á~tagónicos) pode ter 
algo en- comun co cine que fan-ou
tras mulleres como Pilar Miró ou 
;~ecilia ·"Bartolomé, sempre en bus- _ · 
éa "da identidade dunha muller, 
quizais dá mesma muller. Interesa 

,· a película, sobretodo, polos rasgos 
Lurii_versais e representativos dunha 
· histótia ·e dunha parc)la dun _mun-
do determinado (o teatro) . Proble
m<!_s universais C0.1)10 son a in cul-

• tura, ~ educación (anti-educación) 
recebida, a moral e costumes, a 
frustración . sexual... toda unha 
amalgama de características que 
configuran · pn pro.blema . corimn-a 
mol.tas mulleres e homes dunha 
xeración crecida no franquismo. 
Todo i,rn m~ndo que se ~ai poñer 
_en cuestió-n, sen culpabilizar a 
nengun dos compoñemes da pare
lla, vítimas ·ambos ao fiI) de dif~
re~tes problemas. 

. J osefl_na Mo_lina, cunha abon
.dosa fihpografia de realizadora de 
TVE, non · fai unha pdíCula femi
nista ·no .sentido militanÚ da ex-

.· presiór:i, pero si no fondo da p; o- ' 
blemática que ·analiza e que des
crebe. Con .. ccrtas deficién.cias de 
ritmo, co.n desigualdades: coI)strue 
unha pelí ~ula cálida, emocionan- . 
te e ncccsária. · -

MARCOS VALCMfC EL 
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· .. c1enc1as, tecmcas ;e trebellos 
~ '[!ratam~nto 

., 

eléctrico 
-da ·carne' , I 

. Dise ·que ·a carne d~ hoxe e'n dia.'' 
non sabe · como· a de .ántes e, aínda 

. q'l!_e se 'bota a cuip~ aos piensos e 
aos ad~bo's d·as herbas ou .ás hor; -
monas que se lle in~ertan aos ani-

' rrfais, parte~ s~~ q'uc todo vai no 
p,rnceso de ~ conxelación, . xa que, 
recén mortos, .os . músoulos· sofren 
u~s · tra;tornos bioquímicos que 
afectarán á 'calidade da carne na 
hora da conxdación. 

Quizá t9do o . proble~·a veña 
pola r~frixeradón · 1:.ápida q~e se 

_fa_i .por cuestións hixiéni'cas pero 
que provocan un maior .endureci
mento da carne; a cal non se rncu
pera nen .. volvendo a quentar nen 
dei_xan(fo a desenfri.ar prolong~da
mente. 

· Sábese que -~s pezas de caza dé- .e 

bense ~eix~r ~.cuarenta e_ o1to ou ás 
·veces ruáis ·horas a serenar antes de_ 
ser preparadas d.ebid.o a ·que a 'car- ., 
ne -do _animal endurécese: no. mo
mento que segue á morte"dándolle 
esa · rixidez clásica dos ·caéláveres; 
pero c;iespois as ' carnes a~olecen e 
é cando se poden usar pa..ra ·prepa-
rar como comida. · · 

Todo isto funciona efl funeión 
das moléculas de .Aden~sina ·Tri
fosfato (ATP) , q.ue· no ani~al vivo 

.. son quen lle . da:n ao múshilo a 
enerxía riece¿áría'_ para se contraer. 

Cando o ~nimal morre, os niveis 
de . ATP baixañ eslaidamén m:Ín-

. ·tér:idose a ·sua concentraéjén no 
múscu1o -en función das cónvlil
siqns qtle o ·a~imal ti,;ese-~o mo~ 
m~n:to da morte, éoncénuación 
qüe é .debid'á ¡ un mécar:iisiri9 :d~ 

" r~s-íntes~ · da ._ A'1".P qu~ pcm en ac~ ,, 
tividáde. uns compostos de .reser.va · 
que se irán dete"ndo 'progresiva-

. mente de rnaneira que as molécu
las de ATP <lesa.parecen facéndo1le- , 
perde~ elastic~d~de ao mfrsculo .-· _. 

Esta · degradación d9 "A T~ é ·p¡_· -
ralela á. unhá qída do . Ph en Íún
ción .da vdocidade cori que se ·rea~ 

·' liza a· hidrólise do ÁTP e da capa-· · 
· cidade que o músculo~teñ de 'surrii
nistr"ar, despois de morto, mátér"ias 
que recarreguen a Adenosina Tri- -, · 
fosfato. · · 

Asi, o eñclurecimento ··da carne 
polo frio -é causada pola actividade 
A TP_ástica , da miosinl! : qRe fai a·u
mentar a velO.cidade -da hidrólise 
do ATP. e quizá a mellQr solución 
fose non conservar as carn~s a tan . 
baixas ·temper~turas, do ·'gúe, ' co- · 
mo xa queda '<lito,· unha ·das. príñ__:: 

oS .nomes ·dos lug~es 
r)..ntigos cultivos, 
vellos nomes.' 
Escanlar 

Moitos nomes de p~antas foron 
caíndo .en·desuso po noso país; ·ou _ 
ben porque se rl'eix·arofl .de culti- . 

1 

var, ou ben pola presion do icli0-
ma español. E ben curioso ler en 

· antigos documengos, ref erénd'as ·a 
.veHos cultivos c9mo este d.o ano 
1.446 que é u°i-iha ·venda que fai 

- unha tal Beatds Gonzalves ao 
Con.cello de Our~n~e . ~. e di . ehtrc . : .. 
outras cousa'.s . : " ... Oidfo$y que ~-1-. -~'. 
dita myñaf! }(rmáa Eynés Gor.zFá- - . 
les gite . qia. q 'tiifilgráde) ra _que éstá 
ao car¡tq da. casa· do .dita Alvaro 
Afonso, notario·, e vnq oliveira: .. e. 
que poda a,JJer e c.oller os frutos da- · 
dit~ . Milgradeira e o liverira: ... ". 

O texto está tirado da obra de 
Xesus · Perro · CoÚSelo A VIDA E. 

.. FALA DOS DEVANCEIROS, li

. br~ ' que ' é utilísimo para co.ñecér 
os uso~ '. e traballos do"s ourensáns 

•' 
.daqueles tempos. . . 
- r;>o texto tí rase 'a conclusión de 
que en Ourense debia ser com~n o 
cultivo das · oliveiras e polo tanto 

·· d() aceite como x:.a·. ·aponq1.mos 
·:rqui ao falar dn-no.n)e da ALMU-· 

· ZARA. . . ... 

"En canto á- outra· planta · cita.da 
no -documento ; .a Milgradeira, non 
é nen ruáis nen menoJ5 que un gra
nado, OU· sexa, como di O seµ ex
presi-~O ·nome; a. ár.bore que dá fru-. 
tas de·· mil graus, JMoito cambia
ron"· OS CO;tUID':S agrícolas oµren-

. sáns e se cadra tameri o clima des
·, dé o ano 1.446,deica hoxe, que fai 

que as oliveiras e 'inilgradeiras se- ~ 
xan arestora unh?- rareza nestas te~ 
rras!. 

Ao repasar _un documcnro máis 

antigo · que o · a·nterior, do · .ano 
. 1.2 ~8' at~párnonos .. con qu~ fala 
do que deben pagar os .vasalos ao 
convento l~gués de Meira, Q ... texto . 
en_ lati'.l) di :. " ... mediam octavam. 

·de (;_evade et 'mediam· oúavam de. . 
.Tritico -vel d-e ·s can/a. et · direttu~~s . · 

no_ytr.as._.. ". . . . . . 
Os do~s primeiros .graus .. do im

po.sto están· claros, : a de bada e. o 
trigo,· per_ó: á~ qué se refir~n- a.o· . 

'falar da Scanla( · · 
. , Posibelmente sexa un. certo tipo 
de cebada ou trigo chamado d.ur·á-

· cio, palabra que procededa da lati-. 
na ''.Scandula" e posuia esa acep-
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duración de noventa a ·cento vinte 
segundo-$ é ·tensións ·de seiscentos 
vól~ios a_ quince ciclos. ·· 

Con. _esta técnica-, évitadora 'da 
,' rixide~ "p9s't mortem !';· taméri é 
· ináis d.oado .desosar ao ' animal na 

primeirn hora 'despois de mo'rto; o 
que . aporta á:9s .i~dustriais maior 
facilidade pára á sua '.vendá e ~x
p~tradón en' detalle, e non como 

: deica agora, en qué era ñecesário 
levar a· peza _sen ~esosar por ~o~ 
ser moi doada_ esta o¡:f¿raciQn~ en 

. quehte. 

· ··ción, ·· · .,' 

'És.te grau d_ebeü se; ~oi cyltiva~ 
do p~:>r Lügo noutros tempos, · co-

.· rl'J:O _se tira: da sua_, con'stante apari
ción dos documentos rrronacais, e 
tarrierí po'síbdmehte sexa <l: ~x:pli- ·. 
cación do norrie . de 'ao menos 
média .dúcia: de alde~s nos rnunicí--{ 
pios :de _Ba1eira, Láncara ~ . Samas, 
chamadas hoxe Escafilar ¿tt sex·a . 
"l11-g~r~s onde se ·cultiva ·o .gra~ da . 
Scánla". 

Asi é como-ha leitur;i dun y~llo 
documento mÓnacal está a '.cha ve · 
da 1 ·explicáción de vários· · topóni-
mos galegos. · 

/.. 
1 

.A vendima 
e o viño (JI) 

A terq1., na nación galega é, '.en 
xeral, cultivada con moito coida
d~ e ag~rimo. Pero R~ngun .froito -
o e tanto como a videira. Tanto 
que, n·a meirande parte dos casos, 

, púa · o labrego, o· seu viño sem
pre é o mellor do m1:1ndo. Gábase 
de que ~ natural, tal corno sae da 
uva · e- que · n_on lle engade nada : . 
Sempre ~sta disposto a oferecelo' -
~ ~aiquera q_ue pase póla sua por-
ta: · - - -

.. Poi_s be_n; .considero que todo 
ese gabame~to, sálvo ' en moi con-

'- · tados casos,_ est~· ialtb dun basea
mento real na actualidade, aínda 
que recoñeza ·que o cultivo• ºfaise -
bastante d.oadamente. Vexamos os 
porqués : . · 

1) Véñense introducindo, desde 
finai~ d~ sécul~ pasado, cepas .de 

«produ-ción directa. (9s chamados 
HIBRIDOS), que dan mbito viño 
de baixa calidade. Aqui ternos que 

· voltar chamar a ate.nción ·(xa o fi
xen no anterior artigo) sobre os 
híbridos de' produción directa, tan 
de actualidade a nivel popular nes
tes dia~. ; NQN · SE ?EBE BEBER( 
O :VINO NO QUE ENTREN e 
UVAS HIBRIDAS, xa qu·e contén .t 
un producto canceríxeno chama
do Malv-i!'lª· Por qué, entón, . as 
c.hamadas "autoridades ianitárias" 
permiten non só plantar híbridos 

-~ . Importar uvas ··dese tipo{ senón 
. que dei.Xan facer viño e. comercia-
lizalb (?) . 

' · Gomo xá dixen .'no meu anterior · 
artigo, sÓn híbridos de ·produción . 
dii:ecta: aquelas cepas nas que, e . 
pr,egáhdose ~orno pottain~er ... s 

· (bacelos ou.· barbados), non $e fa:i 
· r o . inxerto, ·po_lo ql:le prm:Í~'eé . di~· " 
' re"ct~rriente. -o deixalos sen - nxer-
.. tar é porque dan moito e· coh pou-

. ' cos cnidados . (pouc¿s sulfatados 
,. ff ' 

. axofrad?~ -: ~tc.:.),' aínda que e vi-
ño .se"xa ele inferior calidade,. ' · . · 

·ños serán máis apreciados e mellor 
pagad9s. 

Para nÓmear os híbridos. máis 
. abondosos , ternos o Xaquez, Folla 

Redonda, Folla de álamo,· Barcelo
·nesa, American_? e Catalán. 

2) A introdución de certas ce
pas, mo~ abo_ndosas que, seri ser 
híbridas, producen moito pero 
de ·baixa calidade, como son o Xe
rez, Alicante, etc... · 

3) O emprego de terrees non 
. axeitados para o cultivo desta es
pécie botánica, como son os fón
dios, os regacíios·, as terras con 
moita lentu·ra e pesadas, máis doa
da,s para outra caste de éultivos. 
Hai que ter en· coilta ·que a videira 
é ~nha planta moi escrava e qu e 
vai moi ben en terreas probes 

' (ocupados moitas ~as veces por' 
toxeiras, piñeirais, e'tc ... ), nos ·qu e 
producen uns viños de alta calida- ' 
de. 

4) -Non se utilizan os barbados 
ou bacelos axeitados, como por
tainxertos. Os máis recomendad.os 

(
syn o 3309C d'e Coud~fe, 6736R 
(Ripánia Rupestris) y:99R de Rich1 
ter, 11 QR. A cad~ tipo de te~. re s 
correspóndelle o{' seus bacelos, . si . 

. como ás castes lque queiramo in-

\ -xertar. / . · · .· 

} ) Os 7étu i~ viñ~te.iros galegos 
son moi m s ela)fouradores de 
vj ño. Todo o .contrário do qu e su- · 
cedia nos éculos XVI-XVII, t em-

• j •I • ' 

p nos 'e a nosa nac1on tivo os 
eus llores caldos, sobre.todo 

branc ,' con castes rnoi selectas .' 
.A fa} a de mercados, case. sempre 
fenrdo_ po11 razó.f.ls políticas, fixo 
quf se trocasen · as bo_as castes por 
outrás peores. Outro factor fun-

...Aamentat'na~ dex~neración dos no
. sos viños viu no século XIX da 
man _das pragas, prim~iro o Oi
di um e MildeÚ e, a fi~1s do xéculo, 

·, aAiloxera, que barreron todas as . 
nosas vellas cepas·. · 

. Ó) A apa~ición ·e p~sterior_ pro: ·· 

. "T:~áos . 9s .viÚt~ir,os 't~mÓs que: 
tomar · conciéncia 'd,q r.iscci· que co

·rre!11os ·e que corren todos os qúe '. 
beben os ·. nusos viños, . LEMA : 

'~ a~rincar Ós l.iíbridos ,qu.e ·teñamos 
.. ( co,mp "no q1.~o ' dos '- akolitos)' 

inxertá:r boas- ca.ste~ e no~ mercar ' 
..... · máit uva. i~portada .. ro'd°6. i$t6 irá " 

no no.s<'.> favor: xá ·qu~~os:;;ipsos ·vi-. 

·: liferac~ón de alm~céns _(agora · au- · 
t9chamanse adegas)~ onde se fa
brican _,todos .os ~viños ga-legos cun 

· 1 por · ~ento ·de . uvas galegas, 5 O' 
por cento- uv·~s españois e o .. res~ 
tó: .. · c;:iscallo .e merda. E- un tema· a · 

. , , . denunci~r e qm: m~rece .capítulo: 
. aparte ,, pois faj d'ano ~ saúde e aos 

viñ'ate'irns. ~-

·. ~·· -. . - ~.., ·' 
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DON GAIFEJWS . - NORDES .. 1 -.. ,_ • . . o-~, 
1 

. Baixo o rub -~o. ap~rcscc o sub- Dous -~Úmcros-, . cun eerto; rc'va:,.; 
... títu lo : "boletín de' información so, chcgart ás nosas máns dcst:a; .· .. 

musical". Trátasc dunha pcqucna . ~vJzá pouco 'cofictida, cncomiá,bc1 
rcvistifia de . ~ páxina:s, que é cdi, -': . ' revista de pocsi-a c".c;:rítica. ' . . . 
tada, a unha só tinta, por RU_A- A r_cvista, éimha maquct~ sen • 
DA. Adcmais dunha pcqucna m- grandes prctcnsións' tcñcn cabida' 
formac ión sobreª" empresa (o no- ' poetas de toda{ as épocas na r_;ati -
vo coqscllo . de administración, a _ 7.óa, adcmais de tradució.n;,, con tos; 
revista trae ct¡rtá.s informacións, e ... V en editada por Ediciós do Cas-
du~s cntr~vistas; unha con Arnán- tro. A directora da _revista . é Luz 
cío Prada . e ouya con Roxélio Pozo ·Garza. 
Groba, o editori~l e dous artigas Desenvolvc'ndo durante todó o 
completan o contido <leste pri- ano ~nha. apretada actividade ~a 
mciro número . . Pódeno . pedir a .AsociaCión Amigos da Cultura de 
RUAÓA, Nosa sc1\ora da _Luz, Pontevedra, ten tirado do precio 
18 bai.xo, A Coruñ:'ª · - · un into;c~anrísimo boletín. 

Sobrance~ · que ao final tenan 
i1_1diq1.dp q'!-le . a - dat_a de edición, 
25 de setcmbro, coincida -"co fito 
histórico da unida.de do$ naciona
listas en A Corufia". O .! Boletín, · 

• 11 i 

cuxa tirada é de 7.000 1 e¡icempla-
res, ten 63 páxínas, e na f sua lci
tura percorrnmos, -da man de Fer
nando Martí ncz Vilano va, desde _a 
pcnínsuJa do Morrazo até a Ria de 
Arousa, pa:seándo devagariño por 
todos aqueles pontos de rcfcréneia 
para a nosa cultura. Como di o Li
miar : "Nos tempos que correu te
mos sido testigos d_o reiterado de
terioro do naso eñiór.no, da irñ:s
petuosa activídad.e nos-progra·mas 
sélvaxes de desenvolvimento guia
dos pola á11sia especulativa e o de-

· sa.~erfo reiterado. Aqúilo q~1.e non ' 
morreu sobrevóao a ameaza ou"o 
deterioro, . ·e so mente 'actuacións · 
moi illádasf an pérviv.er algo ... que a 

.todo~ nos. interesa 111~i1ter. v,ivo no ~. 
noso seo co'fno .un dos expoñentes · 
nzáis éualificados da n;sa id~tic!a
de ". 
· O libro 'dedi.cado nun sinxclo, 

.A Daniel, vennos lembrar t.arrién o 
grandé. labor qHe · está ,facendo' 
Amigos da Cultur~ na sua campa
ña ·para erguer un monumento ao 
grande patriota Daniel · Castelao. 
Máis adiante informaremos mi.is 
detidam~nte_ de córrio vai e~te in-
teresante prox(}ctO. . . 

· Podcse pedir o ~oktin áo ende~ 
rezo. da Asociación·, Apartad.o 363 
Pontevcqra. · · "' 

· Felix Mendelssohn -Barth_oldy. - . TO
. DOS OS CUÁRTETOS DE CORDA, 

· ' sarth~idv o~artett. · · 
Acama·~Edígs¡;¡. <;: 11A0375 · 

. "Pode ··,., pare'cer solpre.ndente 
·afirmar que a música de cá_!11ára de 
MendelssohA, unha das Órasión·s 

. d,e ·gozo máis frnomenais _do Rb- ·. 
·· ·· mantÍsf11o, i;; un]la perfecta dese~-

- ñ/edclª nas nosa~ paupérrimas tem-
pór-~aas de concertos e1 cousá· do . 
mercado, tampouco abm;ida no. re

\. fú~ib, trist~ perQ · álterantiva Ttal, 
do disco. Est~ .a.Íbupi, / Gra;n ' Pré- . · · 

· mio do Disco Alemán, é unha boa . 
o.portunidade <;fe -canecer e disfroi: 
tar dunha músÍca leda .e (resca-, ou 
di to . seguínda' a moda -intelectual,. 
lú.dica". . . ' .. , 

· Félix Mendelssohn. - CONCÉRTO 
PARA ºv1o_l:.IN E .: OROUE'STR¡i:\ . , ,. 

Qp. 54; OBEfHURAS ;.A .GRUTA . 
DE .FINGAL-" Op. 26e··:A 8,ELIDA ' 
MELUSINA" Op. 32 . . ' - , 

Orq'uestra ~in'fónica de Bambe~g 
Viol¡p·.- Pierr~ Ameyál : ... 
Otar, Theodor -Guschlbauer 
Erato~Hispavox. S ~0.065 

. . 1 

': "Xunto . · duns máiS fer_mesos 
· conccrtos pa:~¡t: violín do repertó

rio, :~stc dis~o 'eng!lde duas obertu
ras de Mcndclssohn ~xa · ~xdu
sión dos programas de concert0s 
·é de crasa irucµstícia. As intcrpre.:. . 
tácións son de ~ sóbria. ealid.a~e, a 
grabación fai qomenaxe ao pres- · 
tíxio de Erato_ e o ·prcn_sado é ho~ 
n~sto. Unha boa alterI)ativa, a me- . 
no~ que o leitoi: prefira dirixir a 
at-ención a grabacións desa~ na,s· 
que o nome qo.- .intétprete ten ti
pos máis grandes que os do nome · 
do cornposi~m:". 

··anuncios de .··~. · 

Danse · clases particulares de 
EGB e máis ele· BUP (Matemáticas ' 
e Física). · lntéreSa.dos chamar-ao 
4l5731 en Vigo. En Íior,as de xan
tar. Pregun~ar: por Ele.na . . · 

D.esejo receber partituras de, 
ácordeom, de mússiea popular ga
lega. José Ram6rn Rod~~u~ Fer
nández., -Boltañá. .18-3° C, MA
DRIQ-22. 

• Un antroido sidera1--~-------~~-... --~~~-~~~-~----~l,ll!m

r ., . 

'\ C;'t2 \.H~ ~ES, 
b.; PE._$ " -T.6N_· 

~RbND~S ·ocets 
OC ,5E,Q..· O _ D:E..'· ·_,. 

CH'~ : 1)6 {i.\'.:)Tb ••• 

QuE. .BEN PQE-f>A~o-tE · 
DES. O · _COO-tE l s \ .LS\:"É 
PA~t.Cf.. t>E.Sel$ Do~ ~_:_ 

MERicANOSt 'JOU-.LOG-O 
COt\l\JO~~ t>.O~ UNHA 
\JÓLTi NA. __ ___;,,_' ------
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OS GRUPOS POLITICOS 
,· 

-DE ESQUERDA EN .GAEIZA· (1931-1936) 
. \ . . . " .. .. . , 

1. 

BERNAR-DO MAIZ · Bernardo Máiz va:i oferecer neste ~úmero .e seguintes unha série de dados e 
anális'e dos acontecimentos máis' importantes d_q nosa ll_istÓrÚl, . . ~ 
nos últimos arios. · · . , . 
Pensamos que é un serví'p_io d~cisivo á nzem9rúi histórica dun povo que debe 
tomar na sua rtiªn o· seu destinq~ A Histórúi é unha ciéncia imprescindlbel pára , 

Non foi a búsqueda dá autonomia para 
Caliza o motor político Úhico ·dos anos da . 
Segunda República nos que atopamos unha 
fo_~te movilidade sot~l e cultural, mais si un . 
dos pontos máis sentidos pola clase política 

· ·galega; . o.s partidos políticos e sindicatos de . 
ésquer<!a, o !'ªc.imento de µovas agrupacións . - . 
ql;le1agtoman.entre 1929 e 1936, é o obxecto 
<leste estudo, que na sua moita complexidar 

entender a polítiCfl e a·participacÍÓn nas tarefas comuns. . . , . . 
Esta série vainos ensinar cómo a linguaxe, especialmente a máis comun; ' . 
se .modifica, carrega· de· i:zovos matices. Vainos .ensinar como na histÓ!Úl todo e 
fluldo, cambiante.: Así, cando os galeguistás de 193 lfalaban d,e aut-onomia 
integral, estábanse a referir a algo moi diferente aoque boxe se di autonom.ia a 
secas. Cando defendúiria repovoación forestal, nen de lonxe·pensaban no 

de tamén Vilas, Bozzo, Pereira, · Barreiro, 
,etc., teñ en analizadp . ~ 

R~presentando a Gali-za participara no ' 
Pactó de San Sebastián Casares Quiroga, vo-
ceiro da nacente '''Organización Republicana 
Gallega Autónoma-Federación · Republicán. 
Galegá". Ternos ben sabido, que ese p¡tcto foi · 
o acordo das· forzas antimonárquicas españo
las para ten tar, non tempo que se via próxi
µi o, un cámbio reai na traxectór'ia política; 
menos sabido ·é que" n·o ámbito galego, tal 
pacto ven ter o reflexo no c.hamado Paeto 
de Barrantes cando , en Setembro de 1930, 
veu de ser fírmado un corto comunicado de~ · 
clarando: " ... nuestra absolu ta inco 'rnpatibili
dad f re nte a t oda s las hegemoni'a s_y reg i'me-

. . 
nes poUticos qué no emanen de la sobera-
nz'a .populc(r. Qu e só lo lq auto nonzi'a plena 
puede dai- s,~tisfacción a lo s derechos y a 
los problem as de Ga!icia ... Que inm edi'a ta 
mente cesen la fuei-z a y la impunidad q ue 
los gobiernós p restan.a/ caciquismo 1'. 

As eleicións inunicipais de Abril de 1931 
foron o fito ·que pulo u á República. Moito ·..: 
vai polemizado sobre o número real de con
cellais · monárquicos oµ republicanos para 
todo o Estado ·ou·para Caliza: no caso gale
go as cifras amosan, como rio restO,: o triun
fo das candidaturas antimonárquica.s: 

' l " ' 

Concellais m¿nárquicos .: .... .............. :.2.334 ..... 
repllblicanos .. ... ...... .. ...... ;.l.158 ' 

.socialistas ... ..... ... : .. ~· ·······: ~ 121 
comunistas· ........................ , . 4 . 

... ,, 
vários ... ._ .... : ................. -. .... . 1.5 3 5 

(dos. cales agrários 1.205) 

Esa· esca~ marxe de vitória que as cifra:s 
indican ven dádo pollcls candidaturas das So
ciedades · agr·árias, nat,uralmente penduradas 
pára a esquerda. . . 
· ,Os diferentes Pa~tidos van sofrer o.s aba

neos -~a política estatal_ ·ao longo de· 5 anos 
de Segunda República: Se no eido . eleitoral 

. vemos o fidel espello d as cuestións de Es
tádo nas tres com~oeatórias a Cortes .Xerais, 
cada grupo pi:> lítico t_omou' un cammo dif e
ren te - <liante do procese autonómico; das 
reinvidacións obreiras, dos problemas do 

. ~ 

mar ., . 
0.R.G-.A.: debemos considerar a Casares . 

Quiroga o persoe.iro desta organización ven
cellada ao Partido de Manuel Azaña tanto 
_cando este foi só "Acción Republicana" co- . 
mo na etapa .de . "Izquierda Republicana". 
Ca participación · de vellos militantes de . lr
mand~es dá Fala (Villar Ponte) nac.eu en .A 
Coruña .. no .. 1929; co ·título de Federación 
Republicaná .~allega e cun progr,ama· que no 
seu p~nto . 30 tiña éspecifiéada a necesidade , 
dunhá '~ "autonomia plena'/', foi a primeira . 

, forza de esquerda - mdlor centro; squerda-
de Galiza .con mohos dos seus homes ·na Ad-· 
ministración. do Estado.· Desf cita como tal 
ORGA eh '.AbÍ:-il de 1934, como partido esta-
tal abandona o· galeguismo de ·tal xeito que 

estrado gQs eucaliptus '"e petda de ca.stiñeiros~ Et~. E;tc. · " 
O noso cp/aborador B. Máiz empeza pola Rep-ublica a sua·série, 
porque ~es.a época,'(1931-36) estárz_airat'ces do presente. 

Na foto, xentilm_ente cedida ·Pº!· ,Aleixandre Barantela (un home emigrado dende hai moitos 
anos -na Arxentiria é . que estivo· hai pouco na nosa redación), vemos a Suárez Picallo un dos 
membros máis.activ.os' nó seo do Partido Galeguista. ' 

un . dos seus ' diputados, Emílio González 
. López declaro u: "habia fa lta de sentimientos 
hacia los intereses gallegos·''; outros, como 
Villar Ponte,. pasaron ao PartiClo Galeguista. 

- r . • 

P.C.E.·: · nunha permanente clandestinida
de desde a S'\-1ª f m;1dación en 1921, fora . ca~ . 
lland_o nas duas vilas. industriais g;tl~gas (Vigo 
~ Ferrpl) con forza compkmenta,da en d~ter
mÍnadas ·zor,ias agrárias (O ~¡;¡.reo, Maceda), 
acá.dando u.n número progresivo de. votantes 
que deron un diputado por Ponte.vedra nas 
eleieións de Feb.reiro de 1936: Dentro dos 
parti~ós - obrekos en Galiza será o único que, 

· se_guind~ as . indicacións da· Internacióna], 
dea o seu apoio total ao proceso autonómico · 
(As veces, e sirva como anécdotá, en exceso, 

· xa que ternos cón'statado casos nos que vó
tantes antiautonomistas- naquel lonxano 
-19.36 foron retid-os á forzá). A implantación 
real do ,.Par~ido Comunista· en Galiza .é moi 

~ difícil de ~ohecer polo n;áxico :corte da gú.~~ 
rra civil xit qu.e foi o ~artid'o que," cualitativa- . 
mente, mais .sofreu na represión que daquela 
eIIIpezou; ·os p~ucos d~dos comprobabeis 

. dan para Xaoeiro do 1931 menos· de· 300 
áfiliados e para 19 36 'entre . os 2:s 00 e os 
3.000. ' j 

P.G.: nado (las lrmandades da Fala/e ~ons-

tituído como Partido no mesmo 1931, non 
nasceu con vopac1on de partido de · masas 
senón de cadros, herdeiros dos vellos provin
cialismo e l'exionaii~mo . Antes de 1931 os 
galeg·uistas for~aran en Partidos de ámbito . 
e.statal ou ~n grupiños de grandilocuentes no
mes mais moi pequena Ílp'plantación real; 
cando todo iso callou en Partido xuntáronse 
diferentes ideoloxias co obxectivo corriuii dá 
auto~omia. O Program!l '~dÍtado ~orno ante
proxecto en Nadal de 1931 ~ofreu,. poucas 
modifkacións, ·demandando' "A liberdade in
tegral da nación galega" cando na"1Constitu
dóns 'Repúolicana tal COUSa nen prevista es
taba. Querendo -ser interclasista houbo unha 
.decantación de posturas co gallo'da .constitu-

1 'ción das Mocedad~s Gal,eguistas en' X\lño de 
1934,. queimados _do fiasco ele'itorar das es
querdas no 19 3 3 e xirando o ·Partklo progre
siva.mente á esquerda e¿~ Suárez Picallo e 

_:. Castelao ao frente. A percira d_a autonomÍfl, ·_ 
. · acc;;lerada: co triunfo do Frerí'.te Popular en 
, Febreiro de. 19'.36, "levou á plebiscitación, vi-
tori~sa do Esta:tutó que o Diputado Ca·stelao . 
presentou ao -Presidente das Cortes o 15 de 
Xullo d_e 1936. 

·.r ,R. -S.: os radical-socialista~, autodefihi
dos ·como "los ~ás avanz~d os hacia .la izc 
quierda" nunha f~lfa que editaron en A Co-

ruña tio 1931, xunguidos para ben 'ou para 
mal aos outros p~rddos burgueses, con alca!

·• dias tan caracterizadas como A Corúña e Vi
go , 'se esgazaron no 1934 pasando os s~us 

- persoeiros ao reaccionário Partido Radie.al de 
Lerroux (tjue desterrou a ~stelao e Bóveda, 
~ntre outros), ao ·Partido Galeguista ou a ou
tras organizacións republicanas de-dereita ou 
céntró. 

P.S .0.E.: o 17 de Outubro de 1931 cele
brou un Congreso en Monforte: fortem ente 
implantado nas zonas industriais e na mariña 
de Lugo, coidamos fiábel a cifra de 7 .000 
afiliados que nese Congreso foi citada. Desde 
ese intre até 1936 o índice de afiliación me
drou para achegarse aos 2 5 .000 en abril ·de 
1936. Vencellado á ORGA nas primeira~ 
eleicións a Cortes, cun morto en Ferrol nas 
revoltas de Outubro de 1934, co Frente P9-
pular en Febreiro de 1936, os seus tépedos 
sentimentos autonomistas ("condenamos 
todo intento ~e nacionalisrno idiomático-po
ft't ico ") viñan bater co fondo galeguismo de 
determinados socialistas -Xaime Quintanilla 
foi un dos primeiros editores en galego - al
gun dos cales criaran en 1932 a " Unión ~o- · 
cilista Galega" de moi curtf! vida e im planta
mento e que tentaba encher . o espácio entre 
o P.G. e o P.S .O.E. 

P.O. U.M.: á vista dos detradeiros dados das 
nosas investigacións ternos que destacar a 
preséncia deste conglomerado obreiro e cam
pesin~ en Galicia con 3 5 8 afiliados en X uño 
de 1936 e con incidéncia en Ribeira, Vigo e 
A Coruña, Fernández Sendón reprexentaba 
aos afiliados galegos no Consello estatal. 

Entre os sindicatos ternos q·ue partir da se
guinte base: apartir do triunfo do Frente Po-

- pular a afiliación sindical se duplica en rela
ción aos 5 anos anteriores. Fóra dos Sindica
tos Católicos (en regresión baixo da acusa
ción de "amarifüsmo" e "esquiroleo"). serán 
a C.N.T. e a U.G.T. as duas forzas sindicais 
principais. 

C.N.T.: acrescida na concurréncia en moi
tos casos coas vellas Asociacións Agrárias, 
tiña 13.218 membros no 1931. Queimada e 
volta a refacer despois de moitas e duras loi
tas -unha das principais no sector pesquei
ro- tiña a sua forza mekande rios sectores 
proletádos e rnariñeiro~ de A Coruña, Vigo, 
:Ria de Arousa e nas obras do ferrocarril 
Zamora-Ourense. En1 Marzal de 19 3 6 pode
mos dar un númeró de afiliados aproxima
.do aos 16.000 .con 5.5()0 en A Coruña capi· · 
tal e 3.400 na .ria de Aro~sa. 

.U.G.T.: tiña forza nas mesmas zoílas que 
a C.N.T. fórá . dunha menor incidéncia nos · 
eid'?s mariñeiros e sendo o primeiro Sindica
to- entré o proletariado ferrolán. Se no 1931 
andaba polos 21.000 .. afiliados 'en Galicia, en 
Xullo de 1936 a cifra medrara.até os 30.000 
·con cáseque Íl.000 ·en .Vigo e ~áis de 3.000 '· 
en Ferro!. Teñamos en conta que o P.C.E., · 
despois de ter criado. tin sindicato prépdo e 
ter esta~º - .-proximo á C.N.T.,. apoiaba"de 
n.ov,o ·a sindicación na U.G.T. · 

-Asi c~egaron as - el~ícións de · fel?reir.o de 
1936 cando as listas do Frente Popular aca
dar~n en Galiza 3 5 diputados dun total de 
48, á pl.ebiscitación <;Jo Esta tu to en X uño 
cando de l,.000.963' votantes ,999.476 dixe-

• ron si 'á auton~mía, e a . uns dias cla 'segun~a · 
quincena de Xullo. dó mesmo ano ·cando as 
'esperanzas dunha ·Galfza ceibe cam,iño do so
cialismo foron afogad~s en sangue. 

-




