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en Euski;idi sen'ón tras o exercício
zonte cataclismal e imfmo.dtábel. ·
:éolectivo ·do direito de autodeter- .
. Saber estas causas significa, simminaCión. E non poderáfalarse de
plesmente~ distinguir ént~e apaño
N. 342
.eleición-s democráticas que tras da·
e ; solucións, en.fre enmenda e- in-Asi, para resumir.
, -- v:e.~cló~. E: :é menester que faga''plena e ceibe autodeterminación.
O problema 'estriba· efl que pro- ·
Por esta r,azón, o naso respeito
mos esta primeira distinción ·· á
ducir un 'dólar co'meza a-i~usfarnos'-' ;hora de actuar sobre o desagu'isapolo xogo de maiorias 'e minorias'
dous.do en cuxo niarco nos ·maveinqs. , . non pode ser sen'ón moi escaso. ·,.
. rst:o é.o· que non .adoita'l dicerse
Porque cond~cirá á meditación . ·Un pevb' ocupado, condenado' á .
.no mundo occidental; aquiló do
mi'nimos -"'autonómicos", obriga·sobre un doble plano: o plano da
que nO.n se fala: Segura.mente por: reparación coxuntural . e· o plano . do a-ocultar a sua emoción, a sua .
q:t:íe a resposta non cabe nas enten- · da imaxinac.iórt revolucionária. E
rázón e· o seu verbo por medo
ded.e iras · deste m1;.1ndo. Ou nos
·: máis, a_s reparacións de mxéncia
aos guardiáns ·.celosos e· armados ·
seus .presupostos e><;plicativos .. (... ) · ' : adquirirán un valor máis apreciá. dunha Constitución -que -nen
' A causa. é que toda a ec.onomia
' bel, · un valor raciona.!, se se pro- · !aceitamos e~ . .referendum nen
paga nengunha. Pero vmva 1 iso
-e lmlía' economia. é, basiC'amente,
~ nos conéerne-, privado de voz po'O primeiro 'ponto da orde do
: xectan coa con~iéncia de "QÜe é
un sistema cultúral, que ·sobre ela
abrigado un ·cámbio _máis radicaL . •lítica na televisión, coa sua: língua ·
dia pÓderia ser perfectamente a _ si. _Adema.is, tampouco vai á.
.
,misa.
se apoia e funciona-, a causa é, • - (..) .
aínda maltratada, etc ... . non pode
imposición viciñal · de mantilla
~epetimos, que toda . econom-ia · ·
·
,
:eair en tales ilusións falaces sobre
e peineta españolasJ·· a ' todós,
·Postos rapidamente en conconstitue un mecanismo trófico,
maiorias ou minorias fitícias (J.. )
horn~s e mulleres, por exemplo.
tacto· eón diversos colectivos vi· alirnentário baseado na deglución
,, Porque o importante hoxe é
O -segundo, a cousa podía ir ,ciñais, ,os viúvos asegfiráronnos .
' de ámbitos' externos que facilitan •
que os nacionalistas bascas non
pola misa ohrigatória- cada dia; que eles tamen ian fa.c.e r éapdias preeisas _enehias baratas. Menperdamos o Norde dos nosos afáns
fora por maitines ou pür séran- daturas e SC ".nalgun povo. tiran
tras unha economía peida alimen· e da nosa tarefa· poli'tica. Son de· tarse a ·baixo ~ custo mediante un
' tines, tanto ten. E comunión tantos concellais eies como elas,
masiados os vividores do naciona· As · eleicións do 28i ( puxeron
·
poderia:µ
chegar
a
algunha·
·
c
asté
-vasto sist~ma de expansión s. e
lismo · -políticos e sindicais- que
diária, que conste.
"en
evidéncia
un
complexo
sistéma
apropriacións
cómodas;
esa
eco.están
xa empregando as emocións
,
_.
..
. .
Os problerµas do município . d· e consenso...
de relacións sociais que moitos es,
·
~· nomia· funciona. Mais - acorre de
do povo aber:tzale para fins moi
· (H
. ala, ·-malpens~dos, s,e m:Qre ,
· ·cando-.· en· vez · que
· as economi·
·
serian pe cea ta minuta, a ver se
as
queceran tras das atípicas que
escuras. E .son xa claras as intenpensail os vfriños que as Asocia- · co nionot~ma., _será posíb~l) :·n.on adi~ñese. pasto:_que. as fai mearrodearon os anteriores comícios.
cións do .imperialismo matritense
-cións de Viúvas se · presentan ás
' solterro~,. ·x uran · qüe s~ ·
drár .'.fácil e liñalm1mte. E eritón
.Quizá un nécio trunfalismo nacido
na sua nova táctica tendente a deseleidóns· rnunicipais .para arran- nón hai partido (de-fútbof) con: .·. c;anao ·esas éconohÍ.ias vólvénse ca- . . das citadas circunstáncias f ixéronmantelar o nacionalismo basco:
nos esquecer os parámetros básixar algo que non sexa sobr~na;- . tfa_ OS Casados, caldeirada . pofo
ras, tr-aballah. con_Cl:JStéS SUper,iores
dividir como sexa o movimento
cos en que ten de basearse a nosa
tural. ··' ·
abertza/e. Primeiro rematar con
raédio, ·.renúncián
present~r -'
aos ' précios e, en cónsecuéncia; depolítica nacional. Parámetros que'
HB-ETÁ. Despois ca PNV. .
candidatµ~as' en certqs ·lug.a ré·s. _
saxústansé pri.meiro, desintégranse
-een, entenClámonos.·
dif iren dos das· forzas que, por poEstamos caíndo con demasiada
Sobretodo porque 0 97 por cen- _
despois e ·rematan por morrer.
Resulta ' que o Pucheiro con· Un -pensa qu_e a econo.rríia aceisu ir · UR Estado, que vivéncian .cofacilidacle na trampa. Nén nomitoume esoutrodia ·que a tal Aso- to · deles· está J)a - émigración e · ~- dentali está agora nun trance dese
mo própr.io, non poden poincidir
nal, nen .semántica nen politicaman ~:las
~stilo-...Por i.mha· série razóns~ o
dación . va'i presentarse ás elei- vari ter gue de~xa_r
_
cosnosos. mente podemos coincidir con esas
ámbito ' externo . no que' ato,paba
E desde esta _prime·ira constatacións esas que van cair en dous ' vi uvas de vivos t'odo b petat.e.
xentes na nasa valoración do fenóo~ ~a~tklos políticos, ..
picisval-ias fáce·is. ~As ·m-~térias- . pri~
ción, ten que dicirse xa que o senou tres meses, cousa . de ~lcal
meno ETA. Podemos non estar
~º
mesmo das eleitións non pode
dos
todo·s,
nón
saben
qué
facer.
mas
'
dónegrn
_
e
do
mar~lo,
ou
do
coa utilización hoxe da violéncia,
des e concellais. Suponse que a
para os ·abertzales: a mesn:ia
Alguns xa com..ezaron conversas
' própri.o T~rceir_o Mundo.· iritérioi',
rexeitar o imposto "revolucionáorde da lista será por méritos.
cualidade que_para o~· partido~ ou
con algun~ destes ' . cole.d ivos
xa ri'on:són adqufríbéis cunha marrio(;; etc...- Mais, como os nasos
Exernplo.,
·
·
xe cómoda de oenefícios . . Eses
grupos sociais non tales.
fins dif iren dos· dos nosos compaA primeira non tefi qué ser a para meter nas suas candidatU:- . negrós, _eses niarelos, es~ Tercei_ro
(... ), Para nós, as--e le icióm son -~
6eiros de viaxe "democrático'', o
máis combativa. Pode ser a que · ras certos elementos máis com- . , . Mundo interio.r, racho.u a consu· máis vis1bel por -televisada -=-mosnoso tratamento do tema ten de
teña seis ou · sete fillos e trinta _bativqs (Bloque, EG, PC, PSOE, -·: mir· sobre niveis que re~ucen, até
tra do cotíán plebiscito do pov.o
ser, tamén, outro. Para nós, os
.•. ) ou mais beatos (UCD, AP},
- anuJalas en _ocasións, as ganáncias .
basco- que !olla! non _se eonfunanos de estado ...
"santuários" de ET A non están en
pFevisíbeis e precisas -para motivar
dé con "sociedade do País Bas{Que conste que non preten- pero O espfritO eOrporativista
Fráncia senón en Euskadi Norde e
estalle.
s
a
pechar
portas
dun
xei·
a
un · mundo, airixente- que !;>asea
co"-, de afirmacion da sua idendo meterme, en absoluto, coas
o seu emprego non pode menos
_tal xeito que '
·no benefído· person'al a razón da
tidade non
que aledarnos como intelixente e
probes mulleres que fic-an ·soas to h~~pelábel,
- somente como un feito
se
teme
unha
dura
,derrota
nas
_
sua
iniciativa·
e
acción.
Ai'nda
a
·cultural
ou sociolóxico, senón
dialéctica manipulación do Muro
na vida por culpa da ihorte.
urnas. ··,
·.
·
. fame·<-<fo . negro é un ha fame cara,.
:·como un feito político de nación
. de Berlín que nos foi imposto no
Nada máis· lonxe da miña inteninsos.tíbel,. E unha tanie que ten
con direito ~o pleno exercício da
Bidasoa. Nós podemos ir a un
ción. Pero é que 11o;n todas son . - Ao final, '-todcs. tranqt,iilüs:
que se . man ter medí ante sofisticasoberania poli'tica. E, ·a( remata .
acorde
con ETA, baseado nas proiguais). (~ ag<;>ra, sigamos):
As ·~sociacíóns de· yiúvas só
dos óu vol.uminosos sistemas· de
todo. Nós non podemos ~er, nesposicións . políticas que nos son
represión, control intervención:
tas ou noutras eleicións, outra
Os .méritos clecrecentes serian tenen dentro "de- si a ceitas 'e lecomuns. Mais non podemos subsmentas
(·con
perd.
ó
rr,
sóbrétodo
.
.
O
· negro xa non é negÓcio.. Nen o . cousa. Non poden ser pára nós
creber nengunh? "erradicaciól'.l"
o número de misas'ciue as sócfas
· tales exercícios de ximnásia parí- . do "terrorismo", porque iso seria
da tal asociación ouven ao ctia. .pá.fa 1as elemeritas) e as anieaias ,. proletariado das zonas ind~'stria· is.
Jica o que deles pode agardar,
Negócio fácil'. Todos. eses seres
tanto como erradicar unha parte
.Non participan, .pre.si, ouven. · de .presentación de listas: cont-oollar
ou
enxuiciar
un
tory
inglés
d.o,
non
fan
·pasar
d~
c~trb
axun.
·
recla~an·
xa
un
papel
activ~'~
na
de
nós mismos.( ... )
Logo virian os enchufes '. coa
Histqria. E pada. vez que unha parou un socialdemócrata sueco: a
Nen
somos Lázaro nen cancitamentos.
·
~
·
·
xente de Alianza Po·p ular, os
!e da h~ma11idade· ingresa na His.:. .
menos mala expre~ión da demoños .falde iros. Somos un povo en
posíbeis econó_m icós. Ou sexa.,
Mais ruído meten d~ a·bonda·. . . Jória perece o sistema anterior.( ... )
crácia nun país soberano. E, is.t o,
·marcha cara a plena soberania.
que no final da lista,terfa que ir - Aínda · n-on escarm~ntaron · de
Saber 'claramente estas cousas
por ·unha r_azón fundamenta! non
a señora ·Maria, do ce ~fin-os, sen· tanta lista iildependen-te.·
. non,, signific~ plantexarse un . h0ri- ,
pode falarse de dempcrácia plena ·
JOSE A. AYESTA_R~N_
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A empresa apelou á Dirección Xeral de Enerxia, a cal
suprimeu vários · pontos da resolución. E entón cando os viciños levan o asunto ao Tribunal
Supremo , quen confirma plena~
mente a resolución anterior da
Delegación de Indústria. No.ve
anos. despois do ra·no do Supremo a senténcia segue sen cumplirse .
"JA.LLAS" DEVOLVE

, Hai uns dias avisábáselles aos
· viCiños da parróquia de Cambeda (Vimianzo) da devolución
dos cartas dos "·once a~os" -:-:a
metade .da facturación entre
19 6 5 e 1 97 6 - ..·
·· ;

,f

l

T·
p~(

-

ós

A contipuación
viciños de ·
Cereixo e Carnés fixeron unha
asamblea na que se explicou a
situación e ·os termos da senténcia, 'e na que os viciños ratificaron na negativa a pagar a ~uz e
a non .negociar coa empresa
mentras non se cumplan todos
os ·p~)ntos da senténcia.

Os viciños interpuxeran no
ano 1965 unha demanda á Delegación de Indústri(:l da Coruña, a cal redactou unha resolución favorábel aos :viciños. En-'
tre outros termos da resolución
figuraban a devolución aos viciños -no prazo de 15 días- do
50 por cento da factura_c ión dos
anos 1965 ao 197 6; seguir co- volucións surxiron as protestas
brando a metade mentras o dos viciñbs, que consideraban
servício non estivera en boas ridículas as devolucións de 400,
condicións - des'conto que tiña 600 , 700 pesetas que se estaban
que ,figurar no recibo - ; instala- a facer aos afectados. A explicación dun voltímetro na rede de ción du señor Cortizq foi qqe se
baixa tensión en cada parró- deducían os gastos do pleito e.
quia ; suspensión dos mínimos que só se devolvían os ccirtos ·
de consumo , etc ... ~ (!).do baixo a - dos recibos deses 11 ano.s1,..0s
supervisión da Delegación de que non conservaban recibo
l ndústria.
non cobraban . .

micaisas

~

cuestionar preséncía dun ·vici·ño--· que lle pediu aclaracións,
porque era doutra ·parfóquia.
Os viciños resporideron. que os
representaba. a todos eles; pero
nen asi quixo escóitalo, abandonando a réunión con ár provocador.
.,.

O doce de marzo de 1973, o
Tribunal Supremo fallaba ·en
contra de "Electra del fallas"
un re curso presentado polos viciños dos axuntamentos de Zas,
Cabana e Vimianzo. A história
xa era vellá. Un dos moitos casns de -abusos, roubos e expoliacións feitos polos monopolios
na nosa história recente.

¡ue

(

:a

"Electra del Jallas" empresa
sumhiistradora ge enerxia
electrica, que opera nunha gran
parte do oeste coruñés, ven . ~·
desde sem.pre tendo
unhas relacións "moi especiais"
cos seus abonados, relacións
que irnos calificar aqui, ·
preferimos que .vostedes as
xulguen, tendo en conta outros
traballos xa publicados desde
estas mesmas páxinas.

Ali. preséntase ·o. señQr ·: Córtizo, home de A.P., abogado , "
director do Coléxio e alcalde de
Zas, ·xunto con. Bráulio Astray
Romero, cacique de Baio-, e representantes de "Electra del Jallas''. Cortizo preséntase en _calidad e de abo·~ado ~non di d~ .
q uén - para informar aos yici- ·
ños dos ·termos da devolución,
.xa que -segundo el íase cumplir
· a senténcia.: 'A.o · proceder ás Cle~ .

OS VICIÑOS NEGANSE
AOS MANEXOS

-Os vicifios acudirán á! ]e1~ga:..
ciÓn de Indústfia da · Coruñá a
informarse da situación, e ali dixéronlles non saber · nada do
asunto.
Dias

despois

volveron os
empresa ás
pa:rróquias de Carnés e Cereixo,
· támén·
'.; axuntame ntó d"e:· v¡~
mianzo, onde máis de 700 vICiños néganse a pagar a "luz" desde 197 6 e ''até que Jallas cumpla a senténcia aó pé da letra".
"embaixa~ores" da

do

Segundo _o asesor da AA.VV.
de Cereixo, Xan Agustín García
Po uso, ·"a. empresa pretende
consumar un roubo -e ·burlarse
.dos viciños ·amparándose na
·senténcia do Supremo. Só pre- .
téflden cumplir. determinados
pontos da senténcia, devolven. ·do só unha parte do roubado
en once anos e ntantendo a grave situación da electrifiJ:ación
na comarca para cobrar -o 50
.
.
.
1
Ali - atopáionse co·a o·posición .¡2Qr. cento da facturación. Elles
aos seus_manexos por· parte.·dqs máts rendábel co'Qr.w a· metade
do consumo e · manter a situaviciños.
.
. Nas duás parróquias os afe.c- ~iÓn ~ tercermwndista do servitad.os intentaron Elialogar -·-co . cio, -que invertir' nas reformas
séñor Cortizo, despois de dei- necésárias. Ao fin e ao cabo
xalo falar. Pero alcalde ·ae Zas ''Jallas'~ é U:.nha tapadeira de
.negouse a eséoit.ar aos viciños, -.Qirburos Metálicos · para canali~
"cunha , actitude ditatorial ·e re- ·zar os millóns que se destiñan a
- presiva., -.mesmo;,tratándono$ de _electrificación· rural ao suminis_taradás e analfabetos."- - queixá- tro das duas factorias de Ca,rbubase nn vicirio - e abando.non ros, en Cée e Dumbría. ·Nós
ambas e duas reunións. Incluso querem~s pag~r, ·pero a cámbio
na reunión de Carnés chegou a . dun serv{cio en conatcións ".

o

AS INSTITUCIONS
CALAN
.
.

Compre preguntarse qué intereses moven a "Electra del
J allas" a intentar agora -desP<(is de. 9 . anos- cu~mplir · á sua
maneira unha parte da senténcia
'do Supremo. ¿A qué ven ágora
tan fa presa? pregúntanse os vi. ciños. "Se ·botamos tantos anos
sen coprár podemos, seguir . outro . tanto. - Total, para 600 ou
800 pesetas que nos queren
r.f.ar... "
Na Delegación de Indústria
bótanse ·as mans á cabeza <liante
- das preguntas dos viciñqs sobr~
a _a ctuación da · empresa . Pero
tampouco fan nada . para evit ar
os manexos de "Ele'Ctro del ) a. Has". Ao fin e aó cabo son cul¡:Jábeis de que a empre sa non
·c umplira a senténcia ao longo
destes 9 _anos. Tempo tiverón.

¿Taµipouco ten competéncias· a Consellaria de Indústria
da Xunta?

-

.A:

·Baixo 'Miño
...

Os viciños de Salcidos-.·
non atopan Xustícia

Du
. Co
u~
asi

./

Co
po~

·e á

Os montes viciñais galegos s~n ponto de conflito permanente.
· Os vicifios reclaman· a sua propriedade secular. Os axuntamentos
ou se queren apropriar deles ou benéficiar ·
·
a alguns.amigbs ~os edís.
·
· .-· . ' .
.
..
Son fonte de especulación permanente e de nada valeron as le1s
ditadas·desde Madrid xa que non as cumplen.
En ·Salcido~ na Guárdia, xa hai tempo que veñen pleiteando
· por mor duns terreos v1ciñais e da const.r ución dun campin·g.
Agora, o conflito entrou nunha nov~ etapa,
angurios~ para os vicifíos. Vexan se~ón.
·

·R ecebimos un comunicado
da Xunta -Viciñal para Montes
. en Man Comun da parróq uia de
San Loure'nzo de Salcidos (A
. Guárdia) no cal nos din:
"Nove meses percurando a
Xustícia ' sen atopala por nengu.res 'i sto é toda a realidade que
'
'
canta un colectivo de viciños
cos 'seus sacrifíciós económicos
(xa .van máis alá de 300.000 _pe-se'tas por agora) . sacados das
~uas bocas e máis das suas familias.

6 ·problema da Ribeira de
· Salcidos, e máis .o que· virá (xa
que aínda non comezou o ton~ go de · inxustícias da man d<?
axuntamento e do promotor do
chamado camping) terá máis re. sonáncia_que a histórica campana de Huesca ...
A Xunta viciñal organízase e
legalízase- do 7 ao 10 de roarzo
pasado. Chama á porta~ da UCD
local e pídeHes axuda de todo
·
tipo.'-A resposta. foi unha nega- tiva tallante. Pois apesar de qu~
. a X unta viciñal conta cun home
da executiva local de.se partido,
non se atopou axuda nengunha
posto qué os · :tnembros da executiva provincial <lesa caste po, lítica xa deran o seu Visto- Bon
para que a concesión que fixera
o axuntamento gai:dés · fose
. adiante ocupando 50.000 metras cadrados que en realidade
resulta~ ser mais de 100.000.
Tamén ternos entendido que lle
fadlitaron / .c réditos ·de vários
.millóns de pesetas, razón pala
cal UCD local da Guárdia _non
.quixo prestar _a sua· axuda, e as
obras foron - atro.pellando astra
privarllés os pasos .'coa posesión
aos viciños nun monte que Hes
correspÓ:ride sen lug~r ·a nen-.
gunha dú}?ida.
-

reclamar danos e perxuícios que
ninguén .frxerá, xa que os viciños · víñeron actuando coa lexítim.a -e legal defensa dos seus intereses en tempd e forma, en
base a unha paralización dunha
· o"bra que 'non tifia senténcia .fir- .
me .
. O pasado dia 9 de novembro,'
· celebrouse na Audiéncia Provincial.a vista da causa do 'Interdíto
'apelado~· Oito ·días :ruáis tarde,
· surxiu asenténcia que veu revocar o recurso feito polos vidños, cun fallo firme e definitivo
contra deles deixando via aberta
para .un contencioso-administrativo co cal poderíase reso~ver a
titularidade da · terra asoballada
e -demais, xa que a xurisprudé'ncia erdinária nori ten comp·eténcias 'ert tales matérias.
.
Total,, que se Hes pelou o di- .
ñeiro a uns ·cantos viciños para
r: qüedar· .t al como esta~a o atro- .
pello, G,oa diferéncia de- que a
._ Despois foron onde 0 Xuíz obra estivo parali:lada perante
de 1 Instáncia, de Tui, quen · · oito meses. Agora, se se qu.ere
lles ~eu paralizar a obra na Se-· deixar a Ribeira clara. no que
mana Santa deste ano, senda- respeitá á pmpriedade -e a~ro- · A Consellaria de Turismo da
tamén ; que· despois de ver .un veitamentos para. o futuro dos
:Xunta de Galiza ven de preseninterdito de obra nova, vol to u nosos f.illos, ·'non haberá outro
tar Iiai días a sua campaña de
dar ordes de qlzada da dita obra · reméd:io que plantexar contra
prómoción do turismo para a
por médiá da sua senténcia que o axuntainenfo, por proceder a
nosa nación. Un turismo que segundó o conselleiro queren que
· saiu logo , de 'c inco meses. Da- orixinar un cao s na Riheira de
q uelá xa os viCiños comezaran a Salcidos; debido a · 1Ji1ha con''sexa de calidade ".
manifestar as suas inquedanzas. . ces1on administrativa pouco
Asi, fixeron carteis con temas ·
Uns loit¡mct.o cont~a do ~trop~:. darexada e preñada de inxustítan··tópicos como sempre ·-é dillo , mentras o . ~r~s1d.ente da Ca- cias que van dirixidas contra os
cer, como cando os facian en
mara L<?cal Agraria tirando d u~~ . máis frouxos -economicamente
Madrid- .e folletos que non veb_o~bas :de palenque no méd10 ... falando - pero sen "esquecer o
ñen aportar nad~ que non sexa
do tqrrerr? de _San_ Ro~~e,_. cele- dito, de. que xamais haberá iniunha · condición equivocada de
_
'brando as1 a pnme~a v1tona cos migó pequeno.
. Galiza, taméri da Caliza tópíca e
do axuntamento e os seus se, Deste xeito os viciños das
oficialista moi lonxana da Gaiicuaces, asoballando <lesa manei- bisba~as de G~liza por fal-ta de· za real.
ra os direitos dos. qu~ el repre- meios' económicos e axudas daAsimt;smo, fíxose un corto
· s~nta, ~ue son os dos labregos__ queles \ que están abrigados a
que vai ser exibido nas sás cineq~e e~~an pagando, as suas ~on- prestalas,. están sendo expoliamatográficas tanto do Estado
-tnbuc1on _s ¡Isto e V€r.go.nos~ dos a malsalva. De pouco serve _ c9mo.do é'stranxeiro . .
qll:~ ~co?tez~ nesta b1sbarra.
que o goberno da UC:Q en ~a
· Pero' ésta produción que paMa1s e as1, a m~ultura e.- o medo drid parira a Lei 55/1980 ·de
ga. mos todos os galegas, miren
fano)JO~ibel..
Montes .r Viciñais en Man' Co- 'por onde," o que realmente ven
·
mun, .e os Xuradps Provinciais . promocionar non é-a Galiza nen
A ·XUNTA VICIÑALAPELA
investiguen e inícien expedieno turism·o ,. senón uhhas determiA · Xunta.' viciñal de Salcides ,tes para clasificalos para os vici- . ·nadas instalacións turísticas
érguese . outr:~ vez p~ra apelar á ños das parróquias, se 'non se
que, . miren por · onde, soh proAudiénéia , Territorial de Ponte- obriga 'a cumplir con Xustícia a
priedade de grupos económicos
vedra, . contra dá senténoia que · · cfevaridita Lei a -·t odos os pilla'dera o Xuiz de Tui, o e.a l non báns que · gobe~nan os axunta. recoñ~ceu. o · atrop_ello ·{pose- menta s das dereitas coa sua .posión dos viciños n9 ·que _a servf- , lítica especulan te. e atropallancios e apfoveitamenfos. . teñen te, impróp¿-ia <lestes tempos."
.
.
e¿tes na Ribeira de Salcidos. ·"
Este fói o comunicado que o
-D.~sp~is, · os · viciños non dei- . pre~idente da Xunta Viciñal ge
xaron pasar. para o monte ria Ri- Salcidos, Feliciano · González
befrá unhas cerchas~ metálicas- . Otero., nos entregou. Et?- trabaNon hai menos que ·pedir
qu~ levaban nuns camións, qµe nos vindeiros daremos ·aos leitodisculpas a: toda a grande cansupuxo un acto de · unídade ·vi- res de A NOSA -TERRA cumtidade de amigos e leifores es- .
. Ciñal que .foi denµnciado polo prida información sobre unha
pallados pola nación ·galega
promotor das obras de camping demanda por danos· e perxuíadiante ou mesmo f óra dela.
como un acto de coacción, indo ·cios que 0 promotor de cam· Non podemos menos dada
os pa.p eis para o Xulgado de Tui _ ping, señor Pino Vicente, prea nosa ausé:qcia nestas duas
e voltando logo· para o ·cta Guár- sentou contra os membros da
semanas pa~das por causa·s '
· dia, - sendo aprazada a . sesión·. Xunta Viciñ.al de Salcidos.
alleas á nosa vontade. Nós separa o dia 29 de novembro, á
guimos ,no ~raballo. d~ , ter
petición do demandante para
LAXE G RANDE
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A Xunta promociona ·
propiedades privadas
moi c·o nectados coa polítíca ga·:1ega.
Estas secuéncias véñennos
mostrar as instlacións de Manzaneda nas que, entre outros,
ten moito que ver Pio Cabanillas e oútras persoas conectadas.
con AP en Ourense. O señor
F ernández Albor xa foi 'ali
"promocionalas" nunha das
suas cÓn:arias por Galiza.
Outras das secuéncias penso
que están na mente de todos.
Claro} acertaron: A Toxa. Non
lles irnos expli~ar o que representa A Toxa en Galiza.
Aparecen tamén Balona e o
seu . parador, conxuntamente
con imaxes "tz'picas" de Sanxenxo para· adebiar a cousa .
En suma que non ven mostrar nada novo esta campaña,
senón que axuda a que a imaxe
de Galiza ·no exterior siga senda
unha imaxe irreal, ao mesmo
tempo que fan campanha de
centrqs tÚrí'sticos privados .a
canta dos cartos de todos.

Aos·nosos--.
leitor.es _e ·subscritor~s unha prensa . galega para o
povo galego, por riba de to- .
das as consideracións .
Por iso, agora. que os Ieitores tedes este número na man
e -ides _ter os próximos, non
hai menos que sementar a
confianza que nós ternos. Este seinariárío é de todos e asi
seguirá~.
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NACIONAL
Duas fadanas tivo o Congreso de Asociadóns de Viciño.~ de Vigo e
Comar~a: a viciñal e á política. N;;t primeifa, foton aprobadas·
unhas cantas ·-o rdenanzas de ftmcion'amento .in.terno · ·
.. '
·
asi como estatutos e. organigramas.
Con respeito á segunda, a Federación nacida ·do Congreso.
posiciono.use na críticá ao PSOE pol(xestión en .Vigo
e á Corpotación en xeral, ao mesmo fompo que 'plantexabatí1
asuntos de interé~ xeral como pode ser o rexeitar o rearme '
e defender o des.a rme e a política·de neutralidade con r-espeito aos
bloques.
-

ganos
.an-

Como primeiro paso da Federación, compra salientar . a
cr.iación dunha per~anente,· for- ·
·mada, agora, por represe11tantes
das AA W de Teis, Casco Vello,
Travesía de Vigo, Sampafo, San·
Xoá n .Poulo e Val do Fragoso,
que deberán r~unirse- cada quince días, mentras a asamblea da
Federación, na que entran as
17 AA VV, deberá facelo cada
dous meses.
Esta Federación, segundo os
acordo_s adoptados, n,on tenta
estar por riba das Asociacións·,
senón actuar como un organismo cordinador, aberto á cantas
organizacións da comarca q ueiran en trar. Vai ser, pór outra
banda, reivindicativa e dinamiza dora da cultura qe base·, intervirá nos problemas municipais ·
diversos na planificación muni- ·.
cipal sempre até onde lle deixen entrar, naturalmente. Asimesmo, síntesc· solidária coas
diversas organizacións que defe ndan e teñan os mesmos inte-

nomear outros _cando cámbien -circun_stáncias. A actual Lei
de R~xime Local, ·di que ten
que hab,,er v)e-iños nos deva.n ditos . cqncellos, o . que o corre é
q u~ se ad niitiron, a té agora aos
·nomeaélos pola Coordinadorá
de AA VV.
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EDUARDO GUTl.ERREZ

As razóns · para o cese serán ·
'~Fam-se ·desc~qrimentos interesantes cando nos ponhemos ao onsideque os vicifíos teñen que repian-·
reses · e _os pontos· políticos. dos · texa·r a · sua préséncia ne les. Por
rar ao artista como mehtir"eiro", escr-evia
Nietz-sche
hai ·muitds anos, e.. s,e
I
.
que falamo·s enriba.
tal consideracióm, aind'i~ que nom fose .mas que como entretenimento
exemp1o, pensan que- non teñen
teórico ou revirequ"e mals ou menos ocioso, se aplicase a certos políticos
No éongreso criticouse a0 - por qué 'ter voto, que até agora
· a. cativa· clarividéncia do país neste terreo mudaría em resplendor~ Pro- .
PSOE ' pola política tnunidp:al
se lles ñega a~cceso á documentapriamente tam novidÓso ponto de vista teria rendimento m~smo come-:
que leva no, Axu'ritamento de
ción, dándose casos de auténtí:·zando
polas p_lúrñas que1adoviam certa .polític-cn polos meios que sostenVigo, daao o seu gran interés
ca humiJlación. p·or· parte do po-hem~tais plumas . .Asi, cativos cámbiO"s n·a rot~lacióm de deten:niñados ar- ·
en debilitar , ~s orga.n izaCións
der 'münicipal. As_i, hai casos de
· tículos e seccións· !é"variam congruéncia as suas páxinas e á hinthume deviciñais. Nun princípio pensou-·
ñóminativa ·de ·al_ g~ns xoi:nais vetfa. amingoada a sua témerá hipérbole _
pedir.. algo -e afirmar que ate que .
se en personificar · esta crítica
com benefício" imediato 'de um val0r importante, a inda que a b-crixa neses
non· dera . orde o alcakle non
nas cabezas dé Soto e Castedb, .
·
meios, que se chama· coeréncia.
.
· . ' ·
podia receber nada o~ negar .a
pero a maioria foi favorábel a
Vexa-se
senóm
se
as
prolífica"s
ca'rtasabertas
firmadas
por
augustas
Co.rporación o cese dun deles a
non . dar nomes. De todos os
plumas nom !hes ·a-cae ria comGl titular ''.El eorreo' d.eÍ Zar'', onde_a par de
quen lle fora.·:r:etiracía' a confianconservar .a ne_ee.sária referéncia postal s.e actuali.zaria o c0ntido imperial
xeitos, pésie a aprobar un ponto
z'a da Federacíón. Tamén se
do augusto nome romano ·polo igualmente maiestático dé ~ar; mais axei·no que se recoñecia que a ·ac;tual
pide que sexan revocábeis inrrietado a vocacióm.terraténiente da nosa ·persónaxe. lso sem reparar em que
corporación viguesa significaba djatamente" por parte da Federa·
a palabra zar, em ·d0,ada imaxe,-' ta_nto sé pode situar n·a estepa siberiána
un avance respecto das anterio- c1on, mesmo mediante Ün·ha
coino na ~haira luguesa.
- '
_res, non poid eron os congresis- . carta.firmada p_olc:i elexi9o.
As ~'Plumas de Medianoche~" som r-e almente um incórdio, e difícilmentas esquecer. que foi Soto,. .u prite cadra .tam céntrica denominacióm co contido que segue. Por que ficar
m.eiro alcalde en chamar á Poli.,.
Na orde cultur_al, a Federa-_
a. meio carñinho no contineQj:e· cando o contido xa es_tá .na meta? Pluma
-cia para intervir nun· pleno e de- ción vai tentar potenciar festas
de noite pech~, pluma das profundidades> pJuma abisal. '. . deixemo-rios .
saloxar aos presentes.
e costumes case p~rdidos na cide meias ti"ntas. Ora onde pode ter realmente 1;1tilidade a frase do co.mezo.
Con respeito aos represenja:n.c dade, ~orno os m·a gostos ou · as
. _ é 1:ra sonada "Galicia autonóm_ica", .teimoso púlpito ultramontano que
. atende umha p-luma de mudável ubiGacióm de catav~ntos. "Galicia ar:itites _viciñais nalguns Consellos de fogueiras de ·san Xqán, ademais .
nóm-ica" seria muito mais pertinente nom só porque a própria. autonomia
Adminístra.ción municipais (Ma: de continuar coas romarias de
sexa
contraditória co carácter nacional de Galiza, senóm póla que existe
droa, Agua, Précios e Deportes) . saída e caída da folla , co.antroi· entre o pretendido neutralismo da secciÓm e a sumisióm real do contido
· con voz e vo_to , a Federación d_o e os maios, a conmemoraªº preceito-"imperativo, e xa tam velho, de que quem paga o gaiteiro é
acofdou retiralos -pór dez vo- ción ~o Dia das · Letras Galegas, .
quem esixe a tonada.
·
tos de diferéncia- para voltar · etcétera.
·É . xa metidos e~ imaxes e recurs.os estilísticos aí te.nhem -o caso de "El

~o s,

:an-

Continentes
-e~. contidos
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··

Ideal Gallego", nome a todas luzes hiperbólico e e)\'.Ótico para um con~
xunto tal de folhas impresas. Mágoa que cando foi do cámbio tipográfico
se no["fl aproveitar.a para muda~ o titular. "La aurora boreal" ·resultaria
xeog_raficamente m.~is acaído ·e "El Ideal alh.eo" menos chocante do -ponto de vista ,d_outr:inal. Por certo que o de "Dlar.io regional" e a Aova denominacióm da empresa edi_tora. (Celta), som cargos que esixirám,. para alguns leitores cando 'menos um , trr'duo de desagrávio.de nom se poder
aponher ao andazd . da democráCia '. "Regional" ·e "celta" nada menos!
. Pero, é que nom l~rom v.océs a ·Branhas e Murguia? lOue pensará algumha 1xente cando ao ·mercar tres pesos de pontas despachadas nese .papel,
o'u ao eñvo.tvenis nabiza:s ouserverri ·qdé as folhas trascendem ·a. súa fun_.
cióm de aséptico envase e.colam de rona'óm propaganda subliminal baixo
tam estrondantes verbas~ Pero que é iso de "r~gional"? Nom quedamos
em que eram '.'peculariedades region9les"? E o de celtas? Na- escala sem;pre falavarn de celtíberos. A ver onde irnos com táis excesos disgregado~es! .Comeza-se por separar celtas de um . lado e iberos.de outro e e remata-se, se _ tadra, cantando o "Vencerem_os nós" na misa dom·inical. Ai
como se lhes decate, na metrópole! .· ·
'

.

-Ptas. 20.000

OUTRO PRODUT.O GALEGO QUE
SE EXPOJHA
.

INCLUE
Tráslados aeroporto/hotel
e viceversa
Nove noites de aloxamento
en hotel de ·prime ira catégoria
-con
.almorzo e .impostes incluidos
.
Visita á cidade · ·
· B_uenos Aires d~ ~oit~,
con cea e Show
Pasa~e en aviqn, ida é volta, ..
de.sde «Santiago: 11-6.500 pts.
m~is impostes con: • •

O PASTOR ELECTRICO
APARTADO 322 NADE.LA {LUGO)

.IBERIAlUNEAS AflfAS

)

INfEINACIONAlf~ Df ESrAf~"

.COA
GARANTIA ......,..,...-91.,..........,.H

:-

·IMPORTANTE:
Nas ele·ga _nt~s boutiQlUe~ de Bue.nos Aires, poderá Vde. adquirir os mellores
articulas efe coiro, peles, lás, ohxec°tos de. Arte e pedras preéio.sas~ nas con. diciÓns rnáis vantaxosas. Por iso é "A Gran Ocasión".
.
.
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·CONSULTE AO SEU AXENT~ DE VIAXES
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temas da nosa terra

xectivamente · serian, . de cumplirse, vición~ democráticas Qa loita contra .a
unha mé!lora nas condicións de vida· ditadura franquista. ·
~ é traballo da · ~1ase traballadora gaie- - . a MCG vai poñer os seus esforzos
_- NACIO~ALISTAS
ga·.
a disposición dun trabal lo de denún- .
Tres diputados nacionalistas do
Ademais destes aspectos poncretos ·cia e moviliza?ión frente a este graParlamento Galego for@n expulsados
do programa PSÓE, positivos para ós vísimo tjeterioro 'da vida democrátido mesmó-·por mante;:se na sua negatraballadores galego-s, hai out.ros qu-e ria; sendo consciente, adema is, da.res~
tiva a x_urar a Constitución española.
non aparecen obviamente nese- pro- · ponsab.ilidáde contraída polo PSOE
Pensan que unha promesa ou un xugrama, .e que son irrenunciábeis para partido de goberno no Estado; n~·
ramento é algo formalista e innecesánós, como central sindical nacionalis- devandita decisión.
rio e por. ·outra banda, ao igual que - ta e de clase:
- OFICINA DE .PR~NSA DO MCG
outros · parlamentários, consideran
-Modificación· do ·marco actual de
q~e tanto . a Constitución como o -Esrelacións . laborais, "transformándo9
tatuto de Autonomía (máxime se -a · · mm Marco Galego -de Relacións -La·LOAPA chegase. a aprobarse) deben . bora'is.
ser perfeccionados a fin de recoller
-Abol.ición do despido libre.
DESDE O BARCO
mellor. ós direitos e deberes que ó
-Unha política de . fomento do
DE VALDEORRAS
povó galega ten como tal povo. •
· emprego adecuada á situación galega.
_O traballo do . Parlaniénto e das
Ante a decisión adoptada polo Par-Política salarial encamiñada a eliper.soas que o compoñen, en r·ealidalamento Galega na sua sesi.ón do dia
minar as .diferéncias ne~te eido con
. de debe m~dirse, no~ polo acatamen23 do presente mes, de rétirar,os di·
outras zonas do E.s tado,.
to de tal .ou cal lei' ou . norma, senón
reitos parlamentários aos diputados
-Pol.ítica de servícios públicos
te·nd_o en conta o grado . de ' realizada coalición Bloque-_PSG _e de proibi li
adecuados.
.
ción das ofertas eleitorais, que fei o
-Direito aq· uso do idioma galega, a sua entrada en dito organismo, que
que -moveu aos . efüitores a depositar
contou co apoio dos grupos parlasen restrici6ns . .
. neles .a sua confianza e respaldados
-Derogación de todas as leis que mentár ios de AP, UCD e PSOE, os
co seu·voto.
supoñan merma das liberdades de- abaixo firmantes, pola presente carta
En canto ao traballo realizado pomocráticas (Derogación da ·Lei Anti- que será rerriitirda a todos os meio~
los
parlamentárlos
nacionaiistas . _ terrorista, etc.) .
de comunicación de Galiza, quere.dentro e fóra ao Congreso é d~ domos manifestar:
Hai outros aspectos do programa ·
·m ínio público. Se os ,grupos· parla1°.- Que tal decisión ten un marPSOE que nos preocupan en canto
mentários maioritários asumiran o
cado carácter antidemocrático por
que -poden significar o estabelecimenmesmo- nivel ·de compromiso _moi
abrigar ao a.c atamento da Constituto dun auténtico plan de · estabilizaoutros serian os. lógros conseguidos
ción, que como calquera lei ou decición a médio prazo, encamiñado a
apartir do Estatuto de Autonomia. sióff do Estado pode, nunha demo·
garantir que os monopólios detenten
Diante do feito da expulsión,
crácia, ser criticada e rexeitada polos;o poder r:eal na sociedade (Plan conproducido. o 23 de · novembro, a
cidadáns que non estean de acordo
HOAC de Vigo solidaríza~ apoia . certado para animar a inversión pri- con ela. Reclamamos, en tal sentido
vada, moderación de custes salaríais
_ás per§<?as dos parlam~ntários que
o direito de expresión e de crítica po~
e de Seguridade Social, bonificacións
coerentemente coa . __sua . ideoloxia e
lítica :io Estado e ás institucións.
fiscais ... ), med idas que aparentan diforma de actuar-mostráronse discon2°.- O feito reviste unha especial
rixirs_e a animar a actividade ecoformes unha vez máis cun formalisnómica e a inversión, cando en i:eali- gravedade, ao deixar sen representamo, por entende,r que este xciraníendade significan as_egurar os priviléxios ción a unha- parte significativa do
to, como calquer x-urarnento (Mt . 5,
naso povo que levou ao Parlamento
dos grandes monopólios.
33-37) está valeiro de contido. ·
aos
diputados hoxe sancionados, por
Por outra banda, pensamos que,
A HOAC considera qúe é antimédio
do seu voto.
sindical
mente,
o
·
PSOE
ten
unha
. democrátioo privar da sua representa3°.Sentí monos solidários cos· diclara
vontade
de
promocionar
a
con~ión a--1:mhas persoas respaldadas· por
putados
do Bloque-PSG e esiximos
.
solidación
da
UGT
até
convertila
na
60.000 cidéldáns galegos e dispostas a
auténtica central gubernamental, he- a derogación. deste aeordo represivo
traballar ·de1:'10dadamente en pro da
xemónica no movimento obreiro, que desprécia a soberania popular.
realización do programa eleitoral.
que actue como intermediária entr~ a
Coflseguintemente, debería deixarse
O BARCO DE VALDEORRAS
sen aplicación o artigo do-fegulamÉm- _gra·n patronal e os traballadores, cón· (seguen 1Ofirmas)
cedéndolle maioritariamente o Patrito que ·dá pé .a unha situación tan inmón io Sindical, e mar>,<inando a cenxusta e absurda.
trais como a 1Josa, que ternos demosHOAC DE VIGO . trada ampliamente a nosa represen- SOBRE O CONFLITO
LINGUISTICO
, tatividade' en Gal iza. Esta . actitude
POSICION DA .
contradi as próprias declaracións púDuas mestras do Coléxio de FonINTERSINDICAL ANTE
blicas do PSOE de igualdade, pa-rtici- tes-Ba fña están ameazadas polo/ ~I~- ·
O GOBE,RNO PSOE
pación e democrácia.
gado provincial do Ministério de Edul NTERSl N DICAL (INTG-CSG) cación pola sua pedagoxia no ensino
A toma de posesión do Goberno
LOIS RIOS nos cursos de 3° de EXB.
PSOE levan1a o.bxectivamente expecCoidan estas mestas que unha sana
tativas de cámbio en amplos sectores
Secretário
Xeral
pedagoxia
esixe partir da língua que
da clase traballadora galega.
usan
os
alunos.
Esta é a galega. P9is
As promesas eleito_rais' referentes a
COMUNICADO DO COMlTE
ben,
tanto
un
grupo
de país de famínumerosos aspectos laborais e polítiNACIONAL DO MCG
lia como as· devanditas autoridades
cos afectan directamente aos intereO MCG C9nsidera u.n grave aten- ·están a formular ameazas de .traslado
- ses das clases populares: ·
tado ao direito democrático á discre- lás ditas mestras. Non é este o primei-Cr iación de postas de traballo .
. páncia política a decisión tomada 1ro nen o .unico caso. Esta A. Cultural
· -Mantimento do poder adquisitipolo Parlamento autonómico de pri- lquere manifestar ao povo galego esta ·
vo.
var dos seus direitos aos diputadós do realidade opresora. E triste que se
--Redución 'da ictade de xubila8.l~que-PSG. Esta . decisión, avalada . 1dean estas discriminacións cos mesción.
por AP, UCD e_PSOE, supón .un into- ttres progresistas·, auténticos pedago-Leí de incompatibilidades.
leráber castigo 60.000 eleitores gos. E que isto sexa . Un· dos frbitos
· -Reforma -e ·saneamentÓ-da Adm.id~s~ ,coalición e~ mo.it~s mÜlei.fos de · dunha' Xunta ,de Galiza totalmente
' nistración, Púb.lica : ~ .· '- ' :,
votantes do~tras opCións p0I ític~s abandón ista ., da protección debida á
- Reforma sanitária.
.
qué -desexan a existénciéf dun verda- IÍr.igua galega.
-Modificación do Títu.lo 1 do fa.
dei'r:o plura~ismo no ~eo das institu- : Pedimos ~ toda Sbciedade que se
tatuto do Traballador.
'cións autonómicas, pluralismo que exprese
contra .esta represión. reaccio, • )?' '
-Reforma xudicial.
· - agora resulta afogado e praticamente nana e antigalega. Pedimos que estas
;.;Reforma do Código Penal :
anulado mediante unha decisión que' mestras receba·n a axuda que· merecen,
non ten prece<;:lentes nos reximes .de- pola' sua dignidade .e éÓ~portamento.
A INTERSINDICAL (lntg-Csg)
mocráticos ·doU:tros países de E'Úr~pa. Desgrac-iadamente, son milleiros ós
noñ é. i~diJerente á existéncia dun
Resulta escandaloso constat~r mestres. que colonizan. Xa que alguns
Goberno PSOE· rio Estado Español.
o mesmo réxir:ne político que ·son excepción, nós queremos expre ~
como
Discrepando sustancialmenge na con~
toléra a preséneia de Tejero como . sar o naso apoio e pedir o de todos
cepción do Estado ·e neutras grandes
candidato ás Últimas ~leició~s ·permi- ·ante tales ameazas e tan· mísera concuestión~ de política xeral (Soberan-ía nacional das N.acións ~o Estado, · te agora a 'expuls.ión dÓ Pa.rlamento dición d~s m~stres que unen a cién-. ·
autonómico de tres represe'ntantes de cia á pedagoxia. .
.
Marco capitalista, ... ),s temos qu'e r-ec.lamar o cumplimento daquelas pro<?PCións polít-icas·que teñen acreditaASOCIACION CULTURAL
do a firmeza e salvéncia das suas con- ..
. __ ·--- ,VIGO
mesas queº· PSOE ten feito e que ob-

SOLIDARIDADE
COS DIPUTAOOS

A verm-ella albórada
,d.o 1983
Non se engane o l1ector, non lle irnos talar dun· gaberno soc.ialista.
Non ·existe · tal no Estado na ' realidade, si nas palabras. desvirtuadas.
Ternos un goberno sociademócrata para resolver lle ·probiemas ao capi- , -·
talismo.
..
·
' . Tampouco irnos escreber dos terrees dos 83 segundos certós magos
que din estudar certos pronósticos astrais que ameazan ao o.aso 'planeta. Ta'nipouco talamos das perigos atómicos que . están nas mans dos
poderosos ~residentes de super.poténcias. Haber si hai perigos nuclea-'
res, pero nós pensamos noutras ameazas rriá.is miúdas. ·
A. moeda acaba de ·ser depreciada, ·a gasólina sube u 1p pesetas por
litro. Detrás veñen as subas derivadas. Desde 1.975 estámos os asalariados ' a perder valor adquisitivo nos nosos soldqs; moito, máis te~po
levan os agricultores perdendo pontos e baixando na capacidade de .
rendá. lOué n0s espera en 1983? lSó un burato máis a buscar _n·as .
cinchiñas dos pantalóns? Se non ·aparecen pronto ~edida$ compensatórias, coa mesma axilidade que as eStabilizadoras, es~ásenos impoñendo u_n duro. sacrifício aos cidadans má_is desfavor.ecidós. lOuen pode
darnos algunhas perspectivas, de sa.ída? Tiv.emos confianza nos s.iild•ca~
tos. Agora lemos cómo CC.00. discute unha u.nificación con UGT--.
Sabemos que UGT fai amarelismb, non dista dos sindicatos de empr~sa o · canto dun peso. Sabemos tamén que algunhas empresas teñeri '
emprazados aos sindicalistas auténticos, como son os.da lntersindical,
os de Lab e outrqs. _lPero é que nen institucións de defensa caben neste pais? lE que pensar resulta delitivo para escalar postas nas 'grarydes
empresas que ocupan chan galego? · lE que só a renúncia á_própria
dignidade de obreiro pode ser a patente de mellara? Triste, incríbel,
pero aí están dados crus, certos, vergoñen.tos. Mal presáxio para 1983.
Un garabanzo, dicia un profexor. de filosofia, é máis ·importante
que unha idea. Pode , pero tamén estas o son. Nunha democrácia, pór
formal que sexa, os procesos . evolutivos configúranse nas mutacións
institucionais, na participación organizada. Cando faltan poucos
meses pa·ra as ~leicións municipais, alguns clans, suficientes clientelas,
arman xa as suas candidaturas co oropel da independéncia . Unha forma de despolitizar, de enfoscar intereses persqna"is que me lloran· ño
.-triba lismo; que temen mesmo a calquera forma de clarificación. ~ Por
continxéncias desgraciadas, en Galiza as forzas máis reaccionárias
r;ná is protectoras dos intereses clásicos, 'tiveron te.mpo de ,acapara;
, poder, de enmascaq1r a ·verdade. A caza de poder local vaise abrir en
seguida. E como este pa(s está chéo de coutos p(ivados, tamén se
traballa · en criar cautos pol.íticos de candidaturas. sen programas,
sen dignidade e:sen. garantia.
Poder-íamos .seguir na sombría 11arracióñ de perigos. Antes ·de 1983
inda nos queda a "enchenta" pe nada/; inda cheiramos as mat~nzas, ·
degustamos as fincas, recebemos de amigos -unha invitación aos
choudzos, ás cacheiradas. Compre e.ncher o co~azón de alegria, a mente de lucidez e o bandullo de proteínas. Porque, se non hai erro '
· grande en nós, 1983 vai ser un osó-duro qué roer.
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lfACIOITAL

Congreso <JO Partido:Galeguista en Lugo

tra a
rzos
núngra-

Xosé Rodríguez Pena -resulto u elexido novo Secretário Xeral do
unirse ou coaligarse,- chámenlle
.
'
,.
Partido Galeguista co .voto favo'r ábel de 71 dos 7 6 dele·g ados . · ._ como queiran, con outras forzas
ou con elem~ng(»s qué proveñan
que asisti.ron á xornada de clausura do III Congreso~ que definifon,
destas 0pcións politicas de cen~
como o_da "apertura e da clarificación ·pragmática",
·
tro ou centro-esquerda. · ¿De
conclusións que non se desprenden, ·visto o desenrolo que tivo º·· ".
ónde vai ·sacar os miiitantes o
congreso ·e os distintos discursos.
, .
PG nµ~ momento de _abútia po-·
Como vice-secretário foi elexído Indalécio ·T izón, desaparecendo o
· iítica para a _militáncia mesma· ·
cárrego de Presidente.
,.
mente p~ra os· partidos'. ~·a es::
Aquéles que esperaban · que recebimento- tribut~·do a Mei}án, · - querda :hácionalista? Difícil vai
do III ·congreso do Partido Ga.- · .co que se andivo a negociar anter o que o número dos seus mi.A
leguista saíse unha mínima ciá·- . tes das · eleic;ións, en contraste
litan tes sobrepasé os 1oo·, sobre.:
rificación e unha expectativa .do co tributado a Camilo Nogueira. ·
todo cando hoxe pot hoxe o I>Gque pode ser o PG, ou polo me- - Pero que.u parecé gostarlle lo
non ten outra cousa que ,ofen~
nos do que pretei\de ser, que xa ni.oito ao PG é o PSOE (será por 5
cer que unhas_.siglas históricas.
serja algo, víronse totalmente . aq uilo de que está. no poder, co- ·~
·Nen sequeni un proxecfo polítidefraudados.
mentaba alg.un) de quen afirma- c?5
co ben articulado.
~
Pódese nomear a este congre- . ron que só os separa a·LOAPA e
·
Os
1-0
millóns·
de
· débedas
Unha tarta qúe se reparte entre uns poucQs
so como o "Congreso da indefi- que, de abolir esta lei, pÓderia
P.ara ser resarcidos polos escasos
nición". Por unha banda parece haber un entendimento cordial. e que . non son outros que Ra.: - Esquei:.cta· Galega -(o rec~bimen- · militantes, o nuló apoio por
que queren ser de esquerdas, Rabia quen se preguntabá se ·Pi- món Piñeiro e os seus, asi como
to á Camilo Nogueira ·pode se~.' parte da patronal. e a escasísima
por outra rechazan o termo ñeiro, despois de darlle a estoca a crítica efectuada _á Xunta que . un espellismo) cando rechazan · impfantación en todos os ámbisocialdemócrata , aínda que afir- en Poio e marcharse con alguns estes dalgunha ·maneira ªRoian,
calquer· entendimento -~'co
tos, fai que o PG, ou recebe ·miman que a sua ideoloxia pode dos seus para o- PSOE,-agora e¡;- aínda que su.b~epticiamente °cibnalismo radical", non . dei- litantes. doutros . partidps, poñaser esa , para máis tarde soñar taria désde . ali · arrastrando ao (ben -sabidas son para os nasos
xando nen a porta a berta de én- . mas por ·caso UCD, ·a rnda que
co ceñtro mentras deixan "a PGY para convertilo en satélite leitores as re~acións Re-alidade
tendimentos conxunturais . CO-· des,pois do Sel,l congreso en Maporta aberta a todos os gale- ou facelo desaparecer.
Galega-Fernández Albor) afir- . mo por exemplo podia ser_nas drid e de rechazar o federalismo
guistas· descarriados", aínda
mando q lje esa institución non
camapañas contra A · -represión e o nomearriento para executique afirman que non vai ser un REFERENCIAS E ._
funciona _porque non eren na
lingüística. ¿Entendimento con va de Franqueira, ·parece pouco
refúxio daqueles que vefü~n "es- ESQUECIMENTOS S
autonomia e non- teñen un pro- .EG? Pode ser._ Hai certa xente probábel que arriben e.n masa a
ca pados doutros partidos", por SIGNIFICATIVOS
xecto. político para a no~a te- · da base <leste último partido este parhdo, teña que ·buscar
ruáis que teñan un noivado que
· tra).
_que o desexaria, basc.:ulando . unha.solución rápida, sobretodo .
algun militante do PG ten califiHabia .quen ·. pensaba
nun
Foi significativo que non se
aínda máis á dereita Esquerda se. temc:>s en conta que as eleicado como ''casadeiro,, coa aludise para nada aos chamados acercamento do PG ao. nacionaGalega.
"
cións municpais está á porta.
UCD orensana.
"galegüistas históripos", para lismo, despois das palabras de
· Pero o que parece é que o PG
Haberia alguns empresários
, Nesta indefinición está o fria entendernos dalgunha mqneira, Alvarez Gándara no congreso de_ vese abocado a aliarse, fusi~nar,
'<pasa á páxina 23 J
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Aínda hai pou.cos' dias que
ta notarial e presentaron·
os párlámentários do Bloqueunha querella c.o ntra o presi- ·
-PSG recebiron a comunicadente Rosón: · Ao mesmo·
ción pqr · es~ritp -=-nen verbal:
tempo se . estaban, levando a
cabo números.as accións, ·tales
. mente 0 tiñan feito-: da privación do·s seus direitos ·como
corr{ü co·n-centracións dÍante ·
parlamentários. Afoda que
do parlam{m:to, peches . en ·
non se tiñan cumplido qs remoitos . axúp.tamentos, cqs.
quisitos legai·s dunha· dedsión
consabidps . desaloxys, · mani- ·- ·· · ·
festa ció ns -e · <;:on:mriicados de
ilegal, foilles_proibida entraprotesta· de · centos de cid ada ao. sa.lón. da~ sesións. Non
dans, personalidades da _ nahoubo ruáis .explicación que .a
·policür na -porta :facendo de
ció.Q, · asociacións· · cultura is~
.
- cokctivo,s, orgán~acións po.. "carcebeiros", seica Pºt arde
. d . _ ·
.
, _iítiq1s; asi.. como da Intersi~.- - ·
d o . G o· b erna
or, cousa que
d.. · . .
f · · " h .·
·
·
d
·b ··
... . ic.a 1 qµe . a1 un ·e .af1111men-:
non se enten e .mOI . e_~·
·. . to . a todos. os tYaballadores
·Diante desfa .sit_u ación, · os ,_ ,: demócratas, pr.ogresis-tas e· na. par!amentários levantaron' ae, -· ~ cionalis:tas para que manifes'-·.
1

ue se

cién~

Bloque-P~G

·

·ten a sua repulsa pÓr este .
atentad.o aq,_~nacionalismo galega,;, ao Íny,srrto tempo que
· denúnciari a "actitude de ¡1P;
UCD e PSOE como un_~rave
atén tado a libefdade de. ex-:: -:
presión."

.

aós seus fanliliares,
unha g~ande .viaxe
de amistade,
.

'

-

~:

FELlCIBADES

As ;iccións _van conti'miar,
tendo previsto que a mañá-do
dia 1-9 se celebre unha níani:festaéión en_Santiago.
.

_Asimesmo, xa está preparado un recurso contra esta
medida, ,q~e .segundó .parl~
ni.entários, ' ...e .versados . no
tema, ' ten Jodas as, de gañar,
a1nda - que · a · dano xa está
· feito. ,

Tlfs.· 22-9737 229732
22.6694 227230
BGAN : E..
·. Télex 82228
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de Ramón·López-Suevos
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A :VirttiaJidade
dUnha ·Galiia -independénte
.
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que axudatian fl reeq uilibrar . 9 .
peso po lí tié.o ."en Ro rtugal cara· a ·
Porto, e facer máis clara a ne.e~.:. ·
si~ade de acerca_mento. dos dóus :
paises.
N ese sen so é iínporta.nte, ta.
m.én,
fac~r u.nlía m~if:;mde polí_. OS NACIONALISMOS:
~ , Pr.eci·sameni:e grácias aos diferenci~i,s é polo que as rodas dun coche xi- ·
tiGa de acerc~m.ento, pois ~amén
FORZA CENTRIFUGA
- ran a's mesmas revolucións n~s voltas; de xeito que por máis que as ciren Portugal hai~ un grande descunferéncias teóricas descritas sexan diferentes n~n signifiquen unha difeNA EUROPA OCCIDENTAL
cofü~cimento d<oi realidad.e · d~
réncia no xi ro e o consegu inte ·derrape ~· ~ccidente, tal e como ocorria anLópez-Suevos analizou na
Galiza. Recuper~r os .intercámt~s de inven~arse tal artilúx1o. ·
·
primeira parte· a ex1sténcia· do A pena .é que, apesar de estar inventando hai tantos. anos, non se aplibios cuiturais, us e.n contros sit}problema nacional na Europa _·:
que noutros eidos da· vida un aparató semellante. Verbigrácia no asunto
dicais de primeiros de século, ·9 s
Occidental. Existen máis de 1O·
·éste
autonómico dos nasos pecados e expulsións.
contacto·s coa esqu~rda ... , e esto
nacións e perto de 28 comúniAnunciaron
moitas, moitas, moitas veces que a Autonomía seria a patamén depende en grand e me di- dad es lingüísticas segregadas, o .
nacea
para
resolver
os problemas galegas especificamente. Fixeron un
da deles, .dos portugueses.
Estatuto
ao
_
que
lle
chamaron
aldraxe e outro que xa non o foi, segundo
que supón várias dúcia·s de .miA Portugal non lle convén un·
os aldraxados de anges. Despois fixeron eles a aldraxe en forma de LOllóns de personas diseriminadas. ·
estado unitário; máxime cando
HAPA, pero xa non importaba. Enfin, o Estatuto saiu aprobado aproxiCaben dentro delas todo tipo de
as suas relació_ns con .E spaña
madamente
cos votos do 20 por cento da povoación galega, pero eles
· situadóns. Desde as coloniais,
· se.m pre foron difíceis·: Entre os
pensan
que
están
lexiti.mad.os para facer o qúe lles pete. Mal van ,
até o das nadóns divididas ei1
dous' .e stados ex.iste unha situaFixeron a campaña polo voto afirmativo, que de ·contado· virian as
dous estados. Tamén · hai ·solu' ción de com_ércio desigual,s na
competéncias, xa di -o Estatuto tal cousa. Pero,· ai, logo a cqusa non foi
cións federais que non funciocuestión do aproveitamento dos
asi. Resulta que o problema das competéncias é un problema de caprinan , e que son paradigmáticas
chos. Dos caprichos .dos amos do. Goberno Central. Se queren, abren a
. rios, nos p1ans d~ desenrolo das
das posíbeis solucións do .proman, e se non, nada, e duas votacións -Estatuto e Parlamento- para
zonas da raía con bolsas de sub- . blema.nacional. ·
nada. Logo láianse, como se a cousa non estivese clara na Constitución
desenrqlo ·e n ambas e a'uas ban"Tamén é importante subliñar·
que xuraron acatar.
gr~nde fracaso político d_
e Espa- das. Problema de centrais nu- ·
que aq uelas nació ns que constiO Estatuto non levaba, cando o pariron, diferencial e daí o desaxuste .
ña.
cleares, O)ivern;a, .... , un recente
Madrid vai a mil po~ hora _e Santiago a dez. O que lles compria no 1980
tuen estados soberanos teñen
Dentro ·do Estado, ·~ situa-· · tratado pesqlleiro · que se pode·
era mo·n tar novos teto,s para xugar da vaca, non lles importaba que o leite
un taniaño desigual, e hai váfias
ción das diferentes nacións é adxectivar claramente de colopoidera estar rematádo ao pouco, cun simples cámbio de Goberno Cencativas xeográfica e economica_ tral. O Estatuto, mao como é, debería levar para funcionar como tal as
variábeL A .nación central (Es:: nialista, e un longo etc... .
mente. lsto a respeito do haOípaña)' {a de meinmde superf íOs pro ble. mas de Portugal ~
cláusulas lóxicas das transferéncias autbmáticas de todo o que di -o Esta'
tual prexuício da imposibilida- 1
cie e povoación e co idioma eran, _- no · ·político, que antes
tb1to unhav.ez constituído iso aoque aínda ~eñen· a pouca vergoña de chade de autodeserrrolo d un país
·mar;. Goberno Galega, presidido polo home m~is incompentente para a
máis falad·o , as oprimidas son mandaba · a dereita, e <l;demais a pequen o.
poli'tica que ·vir'on os tempos, por máis que . a sua ocupación principal
periféricas. Dentrn destas úit.i- expansión ultramarina (fracasasexa
·receber xentiña no seu despacho oficial, desde -Amas de Casa Federamas, duas (Euskadi. e os Paises da . como · saída económicá),
.MERCADO COMUN
das
até
representacións badulaqueiras de emigrantes. ro resto, do GoberCataláns) divididas en dous es- obrígalle a volverás orixes. A ·preséncia desta área do cano,
volte
a próxima .semana, por favor, para i~o levamos dous anos de Estados, e ·Galiza cimha grande
Tíranse várias le'ccións, para
pitalismo, e a sua importancia · proximidad e cultural e históriéa éles necesárias:' _Galiza non. é Estatuto e un de Goberno Galega.
. E un problema, como.non, da transmisión. O motor popular non move
no. concerto mundial, foi taméfl' eon Portugal. No caso basco e paña, ·nen unha rexión irredenta
ao
Parlamento-roda. Este só vai ao ritmo dos intereses capitalistas ou buroutro centro de atención. As catalán ·Con ' tensións . apagadas . · de Po-rtÚggtl, senón tinha nación
gueses.
Ou mesmall]ente aos que teñen como oposición lles meten a mor.
.
contradic.ións internas que con- con . minorias- nacionais · inmi-. irmá. Os nacionalismos son proilegal
da expulsión, que os tres ali serian moi-to máis perigosos que
.
daza
.tén entre os Estados signatários ~ grantes wusa ·q\te non o'corre en gresistas e no caso de Gafü~. téllnha movili·zación popular con pe.ches nos Axuntamentos ou m~mifesta~
1
e a multiplfoadón fr1terna destas Ga·iiza.
'· ·
·
· · ' ñen moitas vantaxes para Portucións. A uti.lización· da~ institucións como caixas de resonáncia dos prodiferéncias . en canto á áplicaNas tres~· nació!1s,· o rt'1;ciona- gal e · a este interé.salle a balca'niblemas populares {O idioma galega, a cuota empresarial, problemas pesción da política comunitária. lismü real está virado á esquerqa Zí;lció-n antes que un Estado urii. queiros ... ) non lle sabe ben aos dirixentes da Autonomía, a Realidade Ganas diferentes na"cións, ·a· equi- e é antiunitário e non auto no- tário.
lega, repartidos entre. os diversos grupos que ai'nda non saben moi ben a
~
-:. '
paramento en diferentes planos
qué
veñen os ·conchabeos de Albor {AP), Rosón (UCD) e Piñeiro (PSOE) .
mista. Tamén os problemas lindo europef smo ·e o atla-ntis~o
GALIZA
arrastro·da-s suas manobras. ·
-Van
gü'ísticos son diforenciádos, co
(tándem OTAN-CEE), son -im- ·
c~nto da operatividade, dos non-atrancos dé UCD e PSOE á Xunt~
O
Hai - unh~ série de aspecto~
·específico ; en . Galiza, da proxide AP non é máis que o conto de saber que non é posi'bel facer nada e
portantes factores 'de refa'r.damidade dunha língua-normaJiza:- que xpgan a favor da nosa Sübe-"
por iso é ·inútil oporse a nad~L Quizais discutir decretos de bilingüísmo
rnento e tin obstáculo ruáis a
da que pertence ao' mesmo tron- ~ rania e existéncia. independente.
desnormalizar a(nda máis, se cabe, o país, sexa o seu traballo único.
para
superar polo nacionalismo, e é
co: galego-portugués.
N un· pr:_imeiro lúg~n q.ué'. esta
Ou
as
tirapuxas por poñer primeiras pedras de pontes que logo non se
un factor a ter en conta na anári.dn ameazaria a. España polo
_contiriuan. Do resto, nada.
·
·
lise da situación cio Estado espa- . PORTUGAL
seu ·status periférico. BeneficiaA transmisión, o diferencial, non conectan co povo. Nen Galiza gaña
·
·
· ñol e Portugal.
nada nen vai facer nada con · eles. · Aprobar, aprobarán presupostos cun
E importante coñecer a ver- .r íamonos do ind.epend~ntismo .
ano
de retraso (en· novembro, os do 82), expul.sa~, expulsarán · aos parladadeira facian~ de Portugal, de- basco. A exc;:entricidade do país
OS NACIONALISMOS
mentários
do Bloque Nacionalfsta Galega, pero as responsabilidades que
senmascarando o próprio .auto- (físterra peninsular) pará a seguNO ESTADO ESPAÑOL .
!les
pida
o
povo e a históda non van poder nen presupostalas nen expulsa·
ódio· dos galegos . a respeito -da ridade intem~. Grande perím~
las.
Fixo López-Suevos unha aná- nación irmán. Nese senso ·com- tro costeiro.
,
.
·
lise da . potencial importáncia pre dicer, ·que non hai unha siDoutra banda o problema:. de
Tamen hai que ter en cont_a nas, dun estado próprio., e da
política dunha hipotética con- tuación equidistante con Espa_-· Gsiliza non é de riqueza senón
. voritade de rematar coa usurpafederación que recoñec-era a ña: Tanto porque non é ·quen -de falta de institucións: de esta- · q4e o -problema da baixa renda
.
.
e .Povoación tefien raigañas co- ción p.olítiGa.
pluralidade nacional e que ade- ~nos oprime, como por perténcer do próprio. Ternos unha autosu· Poderemos ir ou non .aáiante
loniais· e noi:i O}ltras.
mais contara (e isto seria funda- a unha cultura con esé.ncia co- ficiéncia alimentária re1ativ.a,
pero d·e sde lago o proxec;to non
.·
Non
hai
m¡n9rias
·nacionais
·
menta!} con Portugal.
mun, como pola . importáncia · por razóns. microdim~ticas, ·
·. (imposióilidade · é unha badocada.
Porén a xestación --do .actual ·para un futuro económico gale- édafolóxicas, · de· minifundismó · inmigrantes
Estado e.spañol é todo o contrá- - _go autoce·n trado, sendo un país e .por _ter unha beiramar poten- _dalgun tipo de ler-rouxismó), e
cúlturalmente ternos a vañtaxe, N.UN :PROXIMO LIBRO
rio'. Ao longo da história percu- viciño sen fro-n teiras naturais eialmente riquísima; -importangrande,
-de · ter un país irmán,
Este foi; en resufue, a conferouse negar violentamente a pouco, accesíbeis.
:.. tes re·setvas 110 subsolo, grande
cunha
língua
eunha
cult.ura
réricia
· do profesor Ló.pez-Sue~ Por exémplo, a necesidade do · cantidade de ·<l;uga; e unba inor. plurali9ade rnltural, cun fundonormalizad~
estandarizada·
que
vos,
que
apontou unha série de
namento . administrativo desas- desa,rme alfandegário, . vitáJ" xa l:ne independéncia enerxética
~spectps que compre teñ.an pretanto hidroeléctrica c~mo ter~ servirá de grande axuda.
tr?so e onde o capi~al~smo in- hbxe, e absurdo na situacióp
troduciu ~conómipamente máis · tual. A po.sibilid.ade de criar un momineral; adema is. hai unha ·
Xa_que lago o problema rion sentes os nacionalistas galegas,
:-desigualdades. E, en afirmación , . importante eixo Porto/Vigo, e a". importanté capacidade no emé de imposib.itidád~., nen de fal- · e que segundo tamén dixo van
ta: de razón. E _u n problema .de ·-- formar parte dun seu .próximo
do conferenciante, maxime ten- importáncia dun harmónico de- prego das enerxias limpas eóli~
institucións próprias e sobera- libro. ·
·
do en conta que Por~ugal é o senrolo económico co- Norde, cas e mareomotriz.
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Dentm dun ciclo de economía e análise social, organiz.a do pola · ·
· Asociación Cultura~. de Vigo, o pasad9 xoves día 9, falo-q , ·
-o profesor Ramón López-Suevos. Na sua charla extendeuse en .
certos aspectos da,.situación ·política ·e económica
'n a Europa occidental e
Estado español, -e nas posibilidades· reais
'
..
-~..
.
· .
, . du~a Galiza inde endente. ·
.
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Os dias ·6, '7 e 8 .de d,e cembro cdebráronsé ~n Santiag~, o~gañÍzada~ polo .BI~que :Naéiorialista Galego, .
unhas xornadas de 'solidaridade coa nación arabe e a sua cau8a central: Palestina. .
.
·
Durante o transcurso destas xornadas, mantiv·e mos unhá entrevista·cun dos ~epres~ntant~s
de Jamahiriya Arabe Líbia Popular Socialista, Ramadan Barg, ,de Jamahiriya Arabe Lípia
de Jamahiriya Arabe Líbia Popular Socialista, Ramdan Barg, conselleiro político
da Qficina· Popular des~e estado en Madrid;- ,
-Falamos da his'tória_de Lfbia, do momento actual, e da loita contra o imperialismo e -a solidaridade
desta loita entre os distintos povos. .
'
·
- ,
Tamén falamos das lineas.básicas do pensamento de Kaddafi: non sustituir ao povo; a· representación
é unha impostura; a asamblea parlaméntária é o goberno en auséncia do povo;· · _
as asambleas parlamentárias' son a falsificación da democrácia; o sistema de partidos fai abortar. a
democrácia; non hai democrácia sen congresos popularés; a de.mocrácia '
, ·
·
·
é o control do po.vo polo povo; a democrácia 'é o goberno popular, non a ·expresión popular, ·
sócios e non asalariados; na neéesidade radica a liberdade; a vivenda para que a habita; o fogar de~
ser servido polos seus dono s...
·
·

tarse . ao mund,o como innova- ··' p:c.esiden_te °kadda(i ·e o seu .lideción ·e maneira 'a e arranxar os · rázgo ~:Íltimperialista destacado,
problemas.' Os · medica~entos, pofo que pretenden privarlle a
hospitais, a edu.eación · gratis, · oportunidade· de falar no nome
que cada família teña.a sua:casa- · de Afdca, 51 p_áíses nos ·foros
própria, asi o demostra.
internacionais~ Témehlle á uníÉ'ero a intoxicación imperia- dade africana, xa que saben ,que
l~lta fala de que non se pode fa- · de · producirse ·. acabaría~e no
. cer unh:a revolución ; pvr libre. continente o domínio imperiaE dicer, que non se pode sair lista, acabaríamos co imperialisdas suas gadoupas, xa que ou se mo no mundo. Pretenden por
marre de fame ou, ten .que cair todos os meios que Africa siga
na , dependén_cia da ~ URSS. · dividid~ .e para,. iso .nada mellor
¿Cómo o logrou a J_amahiriya que os respectivos ·p9vos non se
Arabe Líbia Popular Social~sta? enteren de moitas cousas, tales
'bTd d ,
como Ó sometiinei'ito dos seus
, d 11
D.an
e posí 11
es xen- , gobernos ao~- intereses iÍnperiate, _criando hosp-itais, coléxio.s,
~vivendas.,·Que o povo estea sa- . list~s que sume . á povoación na
tisfeito. Un dadó: no 6.9 había miséria.
Ante·s mencionou ao Chad;
catro universitários no país,
agora máis do 7 5 por cento da · qué é o que verdadeiramente
acorre neste país?
povoación está alfabetizada.
, Is.to foi o que conseguirf?n,,
O Chad ·é un pa,is viciño que
¿pero cómo?
· leva en guerra durante .20 anos.
Primeiramente pprque o noso Guerra que ten como consepaís tiña algo 'de riqueza: ·petró- cuéncia' a división · prática do
leo. En segundo lugar porque . país. ·
ternos un povo ·moi humilde
Nós apoiamns áo Chad cando
que seguiu vivenélo segundo cos- o Goberno legal pediu ·a nosa
turnes e tradicións austet;;is, que· axuda,· oferecéndolle: todo o
· non fix:o' .roáis que apoiar o lom-· . que puidemos tanto no ecobo aq levantamento do país e nómico como no social. Pero
buscar as solucións para logralo. · Fráncia pr~sionou para que nos
Foi o mesmo . povo o que ela- díxesen: ''grácias p_ola axuda,
boro u _as suas próprias formas marchen ·en paz" e que deixásemos o Chad.
de sair do subdesenrolo.
- Agora · nós estamos ·a.poiando
Nós non intervimos, nen
a.os movimentos de liberación irnos , intervir no Chad aínda
africanos e outras partes comó que · nos. acusen <liso. Todo é
Latinoamérica que · necesitan unha manobra intoxicad ora
axuda.
· como quedou demostrado canPero isa non lles gasta ao im- do o püder lexítimo ·nos pediu·
perialismo...
,
que saísemos e nós nos marchaSi, ·e está fabiicando ·calúm- mos.
Isto a nivel mundial, pero
nías para darnos unha imaxe
moi má aos ollas do mundo. Pe- aqui acúsanos cie. deberlle aos
. ro iso-, ert certa manerra, é,pósi- co_nserveiros . galegas 3.000 mi- .
tivo, xa· que se non estivésemos ,zzóns de pesetas.
tr~ballando po1as ·1oitas de libeVostedes xa ' infprmaron do,
racion, os imperia~sfas pode1Jart que · verdadeiramente pasaba
ésquecernos,pero como o noso nestas páxinas: os gobernos esapoio está' aí, un apoio sincero pañol e líbio chegaran a un
que vai máis alá das axudas tra- acordo polo que .nós. entregáradiciónais xa que van . .directa- mos en petróleo o valor das
mente ao povo, por iso ' queren conservas compradas. _Pern adedestrufrnos.
mais algunhas destas conservas ·
En setembro de 1969 o pavo 69 estamos facendo un proceso ·
· Aí están ·as- agresións ·dos non eran aptas para o consumo,
. árabe líbio desencadeou unha até chegar a un . sistema· demo.EE.UU. contra as nosas costas · segundo as análises que. se fixerevolución baixo o mo,ndo de crátieo que creqios que é o. úni- ·
onde realizan 'todas as 'manochegar O, carr'e gamento a
.Moa11'!-mar Kaddafi que nos pti- · co do mundo que lle dá a volta
bras navais para provocarnbs e . ·Trípoli, ao ter máis conservanmeiros momentos estivo moi in-. ás teorías políticas e que devoJtamén para saber se irnos reac- .tes que os p~rmitidos polas nor:jluenciado polo ex{pcio Nasser. ve, de feíto, o poder ás bases.
cionar o resistir .. Irnos resistir, mas internacionais da saúde.
¿Cómo se , puido facer esta Estamos go.berrn1dos dunha maresistiremos.
Ese foi todo o problema, un
revolución despois de tantos , neira moi directa, con congresos
Bótanlles
1amén
a
culpa
do
problema alleo a nós por comarips de opresión?
'
básicos q u.e . se .xuntan en Cf.da
fracaso do cume da OUA.
pleto, xa que o que pretendeA nosa independéncia, ·des- cidade, en cada vila, en cada oáXa sabes cómo é a propagan- mos € intensificar as reladóns
pois do colonialismo fascista rrio t~es veces
ano para disda imperialista.
· ~o povo galego, que os · seus
italiano, tan só foi formal, xa cutir os temas máis destacados
O problema é que as afirma- produtos teñah un sítio no noso
q-µe só se limitaba a cumplír os tanto no pfano local, nacional
cións de unidade. por parte- de mercado polo que 'irnos traba.: ,
desígnids imperialistas que se- ou na política internacional, demoitos
· gobernos frabes' (domi- llar cos responsábeis das empre·
guían expoliando . ao país e cidindo 'por maioria libre e aber::- .
nados
polo imperialismo) non sas dunha maneira sincera, para
Jamahiriya ·(Libia), o seu pa- proibíndonos: o noso 'papej real t'a cómo podemos e cómo irnos
.
son
verdadeiras.
que se benefície' tanto o povo ·
vo de orixe árabe, foi coloniza- na causa árabe.
·
viver no_mundo.
_galega cómo o povo-lfbio.
da polos fenlcios, .os ·gregos, os
·En 1969 o povo libio xa estaAo final do ano ternos un
Nós intentamos convocar a
Par~ rematar; ¿cómo ve a loiromanos, os vándalos, os otp-. ba preparado para ' que a' situa- congreso' x·e rál 'onde se mandan .. reunión duas veces.
·
ta
antimperialista a nivel mun. manos., e os italianos. Desde- o ción cambiase e así ·pod.er ter un as resolttcións e recomendaciÓns ,
A primeira vez~ os impe.rialis- dial?
·
'
. século. XVI até o. comezo do proceso
deinocráÜco-p·o pular para que se poñan de maneira tas, sacaron~ o problema do SaSerá unha lo ita moi dura, peséculo· XX, Líbia formou parte sen intermediários. O detonante' legal.
hara e ·cando os ·saharauis, con
. ro pensamos ·que · traballando
do império otomano: En 1911 foi un gt_:upo de xóvenes:· OS ·
A nosa teoría política está bon tento, decidiron alonxarse
erripezou a invasión italiana que "oficiais unionistas libres", que expostq, no "Libro Verde" escri- un pouco da reunión da OUA, xuntos, Ó futuro .será no so, che- /
gando a uh fin ·xusto para a hulógrou ocupar o território des- arrancan unha revolución popu- to polo . noso irmán Kaddafi, as forzas imperialistas inventamanidadé, un futuro -de paz ·e
pois de 22 anos e unha loita de .lar que foi· recebida polo ,povo aínda. que sintetizado. Pensa- ~- ron o problema do Chad ., Cando
xustí~ia. Nós irnos traballar con
exterminación, finalizando a . cbn total entusiasmo .e apoio :
mos que o resto do mundo pó- . se convoql}e a ptóxima reunión
todos qs que están loitando poadministración Ualiana en 1942
Este foi _o comezo dun pro- dese aproveitar das hosas liñas ·sacarán outra·disculpa . .
'Ia sua liberdade, pola sua dignicoa ocupáción de Gran Bretaña ceso que empezou coa folga dos . de teoria política: un socialismo
'Pero por qué precisamente
dade, contra o imperialismo.
e Fráncia. En J 951 tivo acceso estudanies no ano 67.. :·
en sentido próprio, que non é o
nesta cuine do ano 82?
a· u~ha iryqependéncia utópiCa.
Si. Desde o 1 de setembro P.o t_radicional e que pode presenTen moito . que ver co noso
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Rafuadán Barg:
"O Imperialismo
quere acabar .-con Líbia"
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Betanzos

'

Desfeita

O circi'o" coloilizade

urbanísti~

Sempre se di que Betanzos
é unha ·das poucas vilas galegas .
que mellor conservan o entorno
arquitectónico do seu pasado
histórico. A realidade é
mqi outra, xa que en vez de
.conservar, o seu entorno e .
património artístico_f<;>ronse
deJeriorando e perdendo
ao longo dos anos. Todo -iso
pésfo á "protección oficial" e ás
declaracións "Cónxuntohistórico-artísticomonumental" via de creto.
Centro
.Recentémente, o
· "Ambrósio Morales" denunciaba <liante de organismos oficiáis
como a Dirección Xeral de Bellas Artes e a Xunta de Galiza o
grave deterioro arquitectóniCo
que está a sofrer a histórica vila.
Det~rioro . · que non somente
afecta á parte extramuros s_erión
tamén ao casco vello.

..

DOSIN~A ARES~S

Vel_eiqiJ(. que Tonetti,: o grande pa,llaso, desapáreceu do mundo dos
vivos.' Mato~se. Grarn;le cantidade de cdmeritaristas de prensa á.caza dun
tema ·fácil meteron no carro da máquina de escribir esa mestura bastarda
_-de :bágoas e emoción barata e tiostalxia da edade 'i,n fantil que é o sempi. · terno ten;a cio-'Circo". :
·
·
·
·
--0 Circo: ese vértigo. Poucas follas se teñen escrito sobr~ o Circo con.
verdade. Beh poucos de escritos auténticos. Houbo tempos .en que os cataláns tiñan a Sebastián Gasch para falar do Circo. E, diste xeito, inventa-ron a Charlie R ivel, 'que é un caricato francés postmodernista. Alfredo
·Marquer.ie soupo escribir de temas cir.censes, ,pro o seu periódico, ABC,
- impediulle a función his-tódca que lle correspondéría por xeneración· e
- signo: ser o in'térprete de Ra.mbal, o homiño da bicicleta minúscula que
desafiaba ao franquismo cun humor irmán, cecáis, do -de Ramón G. de la
Serna.· ,· ·
·
- En Galicia non se escribe sobre
Circo. N~mbargantes, que son de
- leres, podo decirvos que o Circ·o vive riloi fondamente na ialma galega e
. que a' aportación galega ao mundo do Circo é inmensa. E saco á luz a
· miña condición leresana porque do mundo dos moinantes sairon e saen
grande 'cantidade de feirantes e titiriteiros, Ci:IUe son os circenses máis
· baixos no esca.l atón. Barca·s voadoras, tiro ao blanco, roda da fortuna, escapatoria lateral mangui dos tangué (coxas) no mundo do trile (xogo das
tres 'cartas), pastos de bebidas e, finalmente, o grande xogo dos títeres:
música,· equilibristas e p~llasos (o. aquel Remolachi'n ... ) ao ar libre dunha
praza, dun torreiro de aldea. Artistas sen carpa e sen pista. Domadores de
cadelos, por veces acompañados de xitanos utsatori de escura lingua na
que se ~onxuga o romanó có macedorrumano e que falan ademáis á lú1gua das ~abuxas e dos ursas.
Desta xente moinante era a familia dos Silvent. Pai valenciano e tillos
galegas 9e Leres, foron os animadores dunha das aventuras máis fermosas
da cultura galega dos nasos tempos. Nun tempo (anos corenta e cincuenta) nos que a cultura galega estaba proscripta, os Silvent idearon· un espectáculo en galega que apaixonou ás moitedum.es: iO Barriga Verde!. En
1953 escrib lame a México Suso López, desde Pontevedra, un ha carta
.entusiasmada. "Acabo de asistir na Alameda a u.n teatriño de guiñol cha-

o

ferentes organismos -entre eles· ·
. o Coléxio oficial de Arquité_c tos
de . Galiza-:- ·como "atentado
co.n tra o património arq uitectó· nico g~leg()"·. A Adelpha-A Co· ruña preocupáballe a degradación que ocasionaban
entorA DESTR.UCION DO
no conventua1 e pronunciábase
PATR.MONIO ARTISTICO
pala paralización das obras.
Des.feita urbanística e desC¿ntodo, a' obra .está aí e vostetrución do património artístico
de por 1O millóris pódese facer
van unidos en ,Betanzos, sobre. ·cun dos pisos que o alcalde ten
tod<J na zona histórica. A coµsa
. á. venda . ·110 roáis céntrico -da
non é de hoxe: Entre os,últimos
vila.
anos do século pasado e .primeiNon descobria nada nov9 un
mado "Barriga Verde'~ Trátase dunha pequena maravilla chea de pureza,
ras décadas <leste, destruíronse
ex-concellal da UCD, expulsainxenuidade e encanto. Cando remata a representación, unha voz agre
monumentos corno a Porta da
do. do seu partido, cando decla~
berra: "iMorreu o Bárriga Verde, acabouse a peseta!" Pode Vde. crerme,
raba . en revancha . hai uhs dias
Vila , o Claustro gótico de San
quer.(da Dosinda; qlfe moitos veteranos galeguistas, mesturados coa moiFrancisco , os soportais da Praqu~ De la Fuente .for~ ~á ~kal
tedume, como Xosé L. Fontenla Méndez, a penas pode[1 con ter a emoza, vários edifícios blasonados e
dia co único obxectivo de con- .
ción". A causa ·non era pra menos. Vicen~e- Risco . e Filgueira V-al verde
outros exemplares da arquitecquerir a licéncia de obras do seu
abandonaran o uso púqlico do idioma galega. "Barriga Verde" ocupaba o
tura ·popular das Mariñas.
edifício. Nen que dicer ten que
seu sitio. O pobo óctJpaba o seu sitio.
o ex-concellal ·votou no seu moN estes últimos anos, o pafri- ESPE.C ULAR DENDE
<:;ando morreu Silvent, morreu o Barriga Verde. Borobó escribiu un
·mento a favor da obra .
mónio artítico tamén foi dura- 0 AXU~TAMENTO
precioso Anaco necrolóxico en "La Noche", que tamén recibt'n en Méxi mente agredido: a destrución da
co. Francisco Pablos, ese excelente xornalista salamanticense que vive e
As agresións ·urbanfsticas e os
Tamén · os· do · PSOE _. sabian
· pe.na en Vigo, poderÍa escribir pra "A Nasa T _e rra" a historia de "Barriga
Ponte · Nova, dos soportais do atentados contra o património das · intencións especulad~ras
e Verde". E Manuel María tamén poder(a ofrecernos unha crónica eneal
Peirau, dos )lórre·os da Galera; o artístico seguen a continuar ho- éonstrutoras do seu concellal e
dQ .mesmo : Cón.stame que ambos son os mellares especialisté!S cos que
abandono de ecíifícios históri- · xeridia .
·
· ·.• .permitíronlle consúmar- o ;,ed-jr '"
cos , a perda de edificios éxém''fício· "Mitterrand" '°' como é co- - c~ntamos en Galicra·sobre tema tan agachado.·
As
obras
feltas
recentemente
.
- 'd o popu1armen't e.
;· . Pro é a Luis Soto a .quen lle debo o meu c;:oñecimento sobre a gran ·
plo da nosa arquitectura popu_
.
~ .
nec1
. aportación gáfega ao Circo. Lonxe de Leres, en Vi la nova dos 1nfantes,
de
la
Fu~n:·
V
·
º
- .
·
1
1
polo
-alcalde
Vicente
lar. .. E, recenternente, a adulte2 anos que o a ca -.
a1
nace Secundino Feijoo, filio dun músico ambulante cego. En ·torno a .
e -d a . U r-D
~
- e- o Conce ll a l d.
- -. para
. .
ración que sofreu a ·P onte Vella tUcha
11
Vidal -do PSOE~ ue áie · e entregou ao drre~tor xeral
1890, según Luis Soto, Secundino coñece a Paquita, unha fermosa mercos reto"ques ap]icados c9 visto
. · · · ·. · ·
,q
. de Bellas Artes un escnto no cal
c~era
, coa que casa e coa que monta un número de canse tauros amaes 1
· · t re
m1teu
bon Cle Beilas- Artes.
, . - precisamente
. · a ra1z .do_ es- - se pe d"ia e .con t emp·i a·b a, -en
., tracios que levaría a través do territorio español. Oeste número de títeres
rebilitación dCP
.car:idalo que levantaron est'!-S o u tras cousas
nace .un · Circo grande: o Circo Feijóo.e Secundino é .xa, nos anos da Re"TERRORISMO"
._ obras, son unha boa mostra. ·
t . ·d 0 ' St
Ú ·
_pública, un respetado empresario de Circo que se fai acredor á medalla
AgÍesión fomentada, nestés· pconl ven .ºt _ · , ºd·
ºv1:1mgot ·
URBANISTICO
.do Traballo.
·
o o vis o para on rnen e
b
A _dinastía dos . Peijóo é hoxe hexemónica por eiquf, en materia de emNa .década dos sesenta· come- c~:os, ·por mem t:os da fCorpord_a- reabilitar ~n convento ven ser
cion ·e que es an a acer o
·
presas circenses. L,igada familiarmente a William Parrish, antigo arrendataza a especufación seJvaxe coa Axuntamento
un niño dé espe: . · edificar
seu carón, sobrepario ingles do Price de Madrid~. posteriormente, a Artu.ro Castilla(~ Artu- ·
apertura e áiación de' novos bá.:.. culación.
sarlle en altura, e taparlle as lu- .
rito dos "Hermanos Cape" nos anos cor~nta) os Feijóo están na base e no
rrios (A Cruz Verde, o Rollo , as
. ces c;lun lado, amén. de · non re·sfundamento histórico de todo ó Circo qu~ hoxe se está a facer no Estado
A obra .do alc.alde, a carón do peitar as liñas e as alturas cos
Cascas), con bloques desorbita- ·
E.s pañol que padecemos. Unha familia galega, de Vilanova dos lnfantés.
dos, sen p·lanific~ción de nen~ · ·convento ·-de Santo . Domingo, .edifício~ próxirno_s.
Unha fé!milia ·perdida Rra Galicia, quizais pra sempre.
· gun tipo. Urbanización caótiCa, foi duramente ~ calificada por diTORRES
que en gran parte está a continua'r hoxe. Tomás Dapena é o alcalde
franquista durante 25 anos
<lesa eta.pa, na que todo lles·está
permitido aos construtores-:-es~
peculadore-s (entre eles o actual
alcalde de -Bergondo, da UCD).
o froito roáis aberrañte deses
anos é, para vergoña de proprios e alleos, unha torre de 12
pisos á Le.ira mesma do edifício
Arquivo, ,do século XVIII. Coñecida popularmcmte pola "caixa de m.istos" a caus·a da sua estrutura demencial, incluso representou · unha ameaza física.
para os ·peatóns xa que o revestimento de planqueta' caeti 'en
c;:ahos.
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·Asi ·van as eleiciónS sindicais

Seguen os bailes de cifras.nas nalista ,. como -eta o anterior. Se- aq Jfo, elaboraqo as· suas listas,
el\icións .· sil).dicais .e seguen as guro que cos delega.dos da UGT, .vai ter menos ' problemas.
presió.ns contra os traballadores . . que. despois de non poder pre- - Os ·datos _ú ltimos facilitados
· pára que non voten o.u non se · sentarse a . Intersiñdical deu, ..' polo IMAC son os seguintes: .
presenten cos siridieatos comba-,
Elecclóns sindicais ..Diposñemos qos seguintes d~tos contqbilizados polo JMAC.
tivos. Aí e.stá comó mostra o
..
caso do Banco Pastor, · que
Lócalid.
INTG ccoo UGT uso N.A. V~rios Outr. Totál
ºfo Dia lmac.
ameazou co despido a.os que se
"440
856 965 · 33 172
Coruña - 49 2.515 Ú .49
1 ~ 12.82 .
presentasen nas listas da InterLugo
101
98
78
59
27.44
32
1.12.82
~68
sind ical. Por detrás está a posíQur.ense
133
171
223
18 - 75
6
92
18.52
1.12.82 .
71~
qel absorción d·este banco e a
Pontevedra
329 - 732 600
. 113 · 1.911 17,22
37
3.12.82
posición que ian., ter un comité
1003 1857 1866 147 279
TOT,AL
; 6 354 5.512 · 18.20
de empresa con maioria ñacio~
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Xesús César Silva, coñecido como o Pad.re Silva, ·animador desa obra
sobrehumana chamada Bemposta, é sob.riño-neto de Secundino Feijóo.
Veleiqui' que o P. Silva crea o Circó e a Escoja de Circo de Bemposta, en
Ourerise. E, as(, unha vez máis, o mai.o r espectác;ulo do mundo volve ~a- cer en Galicia e renovarse no mesmo corazón do naso pobo.
Pro, dasgrac_iaqamente, a barbarie our~nsana espulsou a Bemposta de
· · Galicia e agora a E.scola e o Gire~ atópans~ estabelecidos e~ Madrid. O
· Prof. Tierno Galvár:i -e a's esquerdas municipais .madrilenas abrfronlle os
brázos a esta empresa de táb' u la que. a ignara necedad e. dos caciqu~s das
BÚrgas non certou a prote'xer e conservar. ·iBurr.iccis! ·
Tonetti, .o simpá!ico: pal laso santanderino, m9rto. O CiÍ'co de"'Bem·pos- · ·
. ta, exilado en Madrid. Non podo evitar que o melodrarnatism_o de toda li- ·
te·rat'ura circense ·s€ me apouse sobre a máqüina de escribir. Enfranme
gañas de chorar como Charlie Rivel. ·Vexo todo ~egro. Aosmeus ouvidos
chega, de 'entre_o rumor das festas da Peregrina que ríon PL!den vivir,: exi- ·
liada en México,· a voz agre que Suso López me describira: i"Morreu o
Barriga Verde; acabouse a peseta"!.· , · . ·
.
'
·iDescánse en paz Tonetti e ogallá recuperemos o Circo, re_riaza "Bárriga V~rde", e vexamos dfas de estrepi~osa ledicia que é ·palabra que, por
forza, terá que rimar alg.un di~ con Garicia!
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que ·ven ·s~r-' o ·m esmo- tan frecuente, voume permitir· o .luxo
de lembrar lle que, -cando foi a crise '~Pepiño ''~ a sua grande.
, prepcupación era saber ónde ~e situaba .Pedro _Luaces, porque,
literaris
suqs, urepresentaba o marxismo~leninis. so~ -palábraf
.
.
.
.
.

FRANCISCO RODRIGUEZ

Je

la
Nunha urxente resposta quixera aclar(lr alguns aspectos agreme-ntireiros e irresponsábeis que apareGen no _titulad0 "O
meu tocho eleitoral" de Dosinda Areses, léxase _Méndez F_errín,
por se hai ainda alguén que pode acreditar nas suas subxectivísimas e arcisistas argumentaCións. Como son dos que penso·
que, efectivamente, o papel que pode xogar a pequena-burguesia no n~so país, para aclarar ou confundir, para construir ou
estragar, é determinante, tendo en 'canta a relativa implantación do nacionalismo e .á luz dos sucesos dos últimos anos,
quera ·que vaia por diante unha aseveración: os postulados de
Méndez Ferrín, a prática do.grupo político aoque el pertence,
é un modelo de inacción, pasividade, ideoloxismo contraditó- .
rio, verbalismo literá.rio e irresponsabilidade social, a xulgar
polos feitos e pola teoría. Velai vai:
sivoi~

le
e
a

)S

1.-Unha causa é o boicot -ao Parlamento de Madrid, como
pode facer H.B., e outra distinta é non dar nen sequera a batalla eleitoral, ficar sentados por incapacidade, comodidade e indisponibilidade total. Cando unha forza pol(tica non actua so- ·
cialmente, xa se sabe que non canta na hi.stória. Máis cómico
resultá aínda, se presenta candidatos ao Senado (qt1e nen sequera fan campaña), e, pola contra, a candidatura ao Congreso
non aparece, se non se utiliza tampouco o proceso eleitoral
para defender a amnistia ou a aholición dp le.i antiterrorista,
polo menos por solidaridade cuns presos cos que deberan ter
uns compromisos máis só_lidos. ·
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2.- Curiosamen!e, .non teño visto nunca un ataque personal
· ou político agresivo nas páxJnas de "La Voz de Gal_ícia" e por
canta dos seus comentaristas a soldo que tivese como centro
ao profesor M. Ferrín e Gafí<?ia Ceibe. O Bloque e móitos dos
seus .membros si son o centro do españolismo e da reacción.
Até un comentarista, tan sintomático como C.' Luís _Rodríguez, se ten laiado de que Ferri'n e G.C. quedasen fóra do
B.N.G.
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3.- Ten grácia que M.F. fale de organización e prática de.
masas e de consecución dunha Central Sindica! non pactista e
ligada ao movimento de liberación nacional. Desde lago, non
será polos esforzos da sua corrente política. Nos intres críticos·
nos que se tratou de erguer o sindicalismo nacionalista, os
maiores contratempos, torpedeos e qoicots, proviron do seu
verbo demagóxico -e da sua prática .de alianza at-é co demo, léxase infiltrados notábeis do españolismo; todo coa argumentapluralismo sindical organizando
. ción de que se contribuia
aos traballadores galegas nunha central nacionalista. Da defensa idiomática, case · val máis non falar. So a deixación, inoperáncia e comodidade, na que se acocha moito de pactismo
social, na que se asento~ a prática de Ménde·z Ferrín, pode explicar que a intoxicación bilingüísta e derrotista do españolismo nesté tema aló polos anos 73 tivese que ser rebatida pltl:>licamente por alguén sen a sua notoriedade púqllca. Prefiro non
falar da batalla orgánica por abrigar a certos afilia~os a respei; ·

ªº

~

mo." ·

, 5.::,_ M. F: vivé nun país.feito á sua medida, en certa maneira
en.sÓÍl~do, p.Órque non se quere ·enfrentar éo real. "A causa de
obretros" coa que a cÓtio nos r.egala, éonvirte nunha "verdade
irrefutábel''~. posibilidade inmediata de superar, e leitóralmei:itepor supo,s to_, a _l.ntersindical a .CCOO e UGT nas eleicióris sindicais, éxito · ~cm logrado por culpa dos '"'pequeno~burguéses de
gabinete-l! . P6dia explicarnos cál é a contribución cuantitativa·
· e cualitat:hia ~do seu grupo poÍ-(tico riesta =t>ata lra dú;.s·indicálismo nacionalista antes' de luxaf á forza política .efue., fundamen· talmente, está a cargar ºtamén" con esta batalla a nivel na~ional, . da~do ao mesmo tempo ·moitas outras:· Eu espero .ferventemeñte que, .candó toquen as eleicións sindicais no ensino
estatal, M.F. se comporte .con entusiasmo férreo frente á UGT
e o profisonalismo . .Falta nos vai facer aos que abogamos por
un sindicalismo nacionalista· tamén aí.
· 6.- De esq4erda nacionalis~a con orelleiras·. consthucionais,
só coñezo E.G ·e, desde. logo, ·a xulgar pola ca.ut~la de GC na
campaña do DIA DA PATRIA hai razóns para pensar que o
. .tema constitucional, con evidente oportunismo dereitista, prefiren non erÍfrentalo estes consumados revolucionários. Como
tampouco se esforzan e responsabi'lizan ante o tema da OTAN, ·
. como tampouco cumplen os compromisos mínimos que aceitan previamente, incluído os económicos (campaña do DIA
DA PATRIA, por exemplo), e enfin non dan probas contun.
' . i
dentes
de enfrentar con entusiasmo socia l e púb licame nte ·a tetar os estatutos da UTEG, ca.neto inda erá un xér~olo sindical,
ma dos presos, da represión ou da lei Ant i-terrorista. A manelno que facia. referéncia á obrigatorl~dade de imp~rtir· ensino eh
ra de exemplo, na campaña planif icada por diversasforzas pogalega. Desde lueg~, a sua conduta non foi a dun pioneiro.
· 1ític~s a favor da aninistia e da li berdade do.s p resos nacion~lis
tas, no.n foi ·GC ·o ábandeirado . A sua ¡proposta foi qu e.firmáse4.-Da interpretación mítica que fai da história do movimos unha carta. de solidaridade . A no sa foi: carta pública pagamento ·nacionalista e da U.P.G.,, é ·tan "coerente" que se pede
. da na Voz, dando a cara; manif est ación pilbJiaa, da rnd o a cara;
ver rebatida por outros seus~ artigas na A.N.T., nos que avaloteJegramas
aos¡ presos e ao Mínistér io de .Xustjíciia
•l[GC, .2 d un
ración ao respeito da A.N:G., é .outra, por exemplo. Pero, fa- ·
.
.
total de ~00) en so li'da ridade e ped1ind o. a :abo!fición d a Le i
• lande de ugaxos c/ereitistas", quera dicer que a "afición desmeAnti-terror ista ... Posibetmente , sofra n mohos dos membros de
dida de G .C.
aliarse obxectiva~ente coa~ posicións máis
.GG de "clandestinitis", pero resulta cont raditório. Cando se le"moderadas" no s.eo do nacionalismo, foi sempre unha consgaliza unha forza política, se[á para actu ar pubilicamente.
tante, que non se sa~e.se explicar por ~ectarismo ou por ,infantilismo. Nas listas municipais de U.G .:- ian aderidos membros de .
Enfin, o _desánimo de raíz pequeno~b urg uesa só o vexo en
G.C.; á hora de 1:ontar con apoio parlamentário para tratar o
Dosinda Areses, peroº' pe9r é que está encuberto de mítica, de
tema dos presos nacionalistas recúrrese a un Camilo Nogueira ·
ensoñación, de caprichó. Dosinda Areses sabe que,. nunha práque, naturalmente, acaba por déixalos en espantosa evidéncia
tica política .contrastada, nori ten nada que facer. O que ·non
poi ítica, plantexando indultos e non 'aparecendo a dedárar no
parece saber é o dano que aínda pode.facer aos incautos,· inxéxulgamento; o apoio á polltiGa de EG n.o mundo viéipal no que ·
nuos, confundidos e mal-informados, en parte, efectivamente,
GC ten algunha preséncia, ' foi comprobada ·1'le-smp personal· por culpa dunha pequena-burguesia tan irresponsábel ·que non
mente por min, neste procesó eleitoral e moi perto· de Sanfrasabe estar no . seu sitio, tan· colonizada e auto-destrutiva, que .
go. Enfin, nos libelos sempre se pasa por enriba do dereitismo
non sabe ó valor da palabra· patriotism0.
e_urocomunis~a, e o centro.. dqs ataques, cómó non, é o Bl:.0QUE. Como o ár mi'ticO e · ,;literário" das argumentaci6ns perFrancisco R9dr'íguez é Secretário Xeral
da Unión do·Povo Galega (UPG).
sonalistas dos fenómenos ..:..ou esquemati~~~ente .ideoloxistas, .
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Merque a história-dé
Galiza. Adequfra .
A NOSA TERRA .~
·n e u ad e r n ad a ·b s tomos ·un e
dous están
.esgotado,s.
·Merque o .
tres e o
catro
.

Pertencer a A i\IOSA TERRA. ,
apdiala e' suscrebe.rse a ela é necesario
, .
.·
para que haxá
un perió'dico gal ego - ~emarial.

e

.

· DESEXO SUSCRIBIRME A A . NOSA - TERRA
POR UN ANO : ·.
. POR ~EIS ME$ES
AO CONTADO

Ó

2 .500 pts,

0
1.250,pts. ·
0.

01 ,r:¡EEMBQLSO
O
Apdo. 1371 VIGO
NOME
·ENDEREZO ....................... ... ................. ................... ...... ..
PROFE$10N .......................... :......................:.......................... .
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A _ __,º
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polo precio detrás mil peSetas.cacla un. Só por u~~
meses'. Estárl tamén a es~otarse. l?idaos ªº:(986) 22240- '&1I.~

·11.ACIORAL
.- Qs pais ·esixen a cumpl~nto . da Lei: chámese Constitución,..

_

Estatuto, decreto de-bilingüísmo ou o mais recente decr.e to da
Xllnta, que é inda máis represivo que o .anterior.
·. - .
.
A Administraci(m pretende, agora, que os .casos·non ch.eguen a .
opinión pública, presentándose con moi bo'a ca~a na teoría,
· querendo impoñer na prática sancions, aín_da que sen que quede
.._
constáncia pqr escrito para que despois non
se lle poidan chamar sancións.
_
Chámase represión lingüística e non é máis que o ·intentO de
enterrar .o galego, ent~rrar nacfonalismo, Gáliza . ..
Ao mesmo tempo, ·i noitos súmanse ao carro do español,
-ao cámbio, decrecendo asimesmci a combatividade ·social 110 uso .do ·
noso idioma.
·' ·
'
_.;
·
·
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Agora"~aiona

e

ae bili,ígüismo
AutOnoÍÚía,... ·
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O _12 de deceínbro celebr unha manifestación en Ba·
_na que participaron perta
persoas. Esta manifestac
· convócada po:r SGTE, UT
BNG, ERGA, L~R, MCG, ·
PST e UPG, viña ser un ese
máis na loita do povo ga
contra a . represión . lingüÍ
neste caso concretada en ·
mestras do coléxio de Fo
Baíña.
·

mil

Maite Herrero Ameixeir
Nucha Pérez Alamparte son
nu_nciadas <liante da delega
de Educación de Ponteved
primeiros de novembro, po
as clases en galego.
Sospéitase que moitas
firmas presentadas na denú
non son de pa~ de nenos
seus cursos (as duas d-anlles
ses a rapaces de terceiro, te
unha delas ao seu cárrego
i;::urso de recuperación, send
nenos na sua maioria con
traso escolar) e a inspecció
gase a mostrar a denúncia:

n

Os país retíranlles os
-das clases e chégase a mo
piquetes de país nas paradas
autobuses para impedir qu
nenas asistan·a clase.

¡tra, tan
tevedra
Educa.ci1
quen s
fectada
ue é m
¡riores
!m ente
non e
te nen!
ita , po
iran de·
non po
isto é n

ra . apo
ilizouse
públic
si, asi
as man
ando p1
alizaro
gacións
ado, po
'nante!

non i
Junos e
ión ou
ción).

EZAN D
Despois de . várias
TRADA
Inspección, os· ner:ios volt
clase, coa condición de qu
caso 1
dez dias se solucione o con
ó desd
no que
Fanse várias entrevistas
~creto d
Delegación de Educación
ído po1
que, en todo momento, ne
existéncia de denúncia, die
prom1:1
que o único que recebiron iza, que
ógrado.
un escrito de desconteJ!tO~

Pasados os dez días, unha
mestras (proprietária prov·
nal) é retirada do seu curso ,
do substituída por outra ,
totalmente estraño na actµa
da delegación, xa que en co
cións normais (baixas, subst
'eións, etc.) non: e tan rápid
re.oámb-io e ás veces nen se e
tua. Pero a mestra· négase a·
do. seu curso '. ni entras . non
chegue unha confirmación
escrito·"
- ·

re pres
e no De

Esta tu
do .pub

80 en
do lle

1

nso e~
aos alm
ndo aos
e da "
"direit<
cación
so Cast,
alego n
e do
. A de1
a APA
Dd!i E~
ao fren

·A situación da· outra me
.(prop'rietár.ia . definitiva) :é
pouco distinta, seguindo no
' curso, aí~~:la que se ' preve,
gurrdo s_e guen as ca.usas,
paq despois das vacaciqns_
' naélal pasará a dár clases de
orno r1
lego, habilitándoa previam
zo cel¿
ao efeitó. ·
ión na•..
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segue negando que haxa
ción algunha contra desta
tra , tanto a Delegació.n de
tevedra como o. Conselleiro
Educa.ción o señor Cacharro,
quen se teñen entrevistado
rectadas, poidendo afirmar.:
ue é unha sanción como as
riores - como xa veremos,
!mente . encuberta, xa que,
non existir, nen sequera
te nengunha comunicación
ita, polo que aínda que
iran defenderse con recur- ·
non poden. Pero xa se sabe isto é norma de actuación.

n

\

ra apoiar a estas mestras,
ilizo use outravolta a opipública galega senda censi, asi como sona, os teleas mandados aos pais, pro- e
ando pola medida. Tamén ))!
atizaron concentración nas
gacións· en Pontevedra, cuado, por agora, coa manjfes, n antes reseñada.

mcia:

.. . .

I·.
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xio de Corme.
25 por ·centq menos .de salário, · sión plena do noso idioma.
Pero esta repres1on, este .
Meses máis tarde, en Vilari-- privándolle asimesmó dos seus
abandono
dalguns mestres, non i
ño, Nigrán, tres profesores son
direitos· como proprietafia defiero fagamos un pouco de
é
un
feitó
illado, senón que o
d.e nunciados pola AP A coa axu-· riitiva e -facéndoa coñcursar ·
'ria da represión lingüística .
pasa
é
unha consecuéncia ·
'que
. da . do director _do centro-~ moncomo p;roprietátia provisi6~al.
nte a profesores e mestres _
tamén do abandono do empr~- ~
tando unha gran .campaña . na . .·
O dia un de febreiro de~ 1981 go rilµitante da línglia qlJe se
non irnos fafar xa congra
que utilizan as fotocopiadoras e
efectúase urih.~ movilización. en está a producir alguns sectores
!uno s e menos na adminiso papel do centro para despre~
nos meios de comutixiar. aos profesores, séndolles - P~dr~n) suceden?~se a·~ autode- da sociedade, antes tótalmente
n~nc1as e reahzanqose outr,a : , intránsixentes.
=-··
retirados os nenos das clases e
_
folga.
.
·
·
·
·
apartándoos praticamente . da
Aí ternos a UGT emp.regando.
·
· docéncia, aínda ·que .n.on legal''CURSO 81-82,.MAIS CASOS
somente. o ; español, a CC.00.
mente.
No curso . 1981-82 sucédense . abandónando progresivamente
caso de Baiona foi o pri·como reacc1op a estas. medimáis casos en Cela (Mos) Carno- o · uso - do galego . .Aí están osó desde que, o 14 de maio
das preséntanse nas distintas· - ta, M~lpicá, · In~tifoto de Vila-· · meios de · comunicación galegas
moque corre, fose 'derogado
Delegacións do M.E.C. máis .d e
garcía etc. Nón (chegan a mate= que cada dia o empregan mecreto de bilingüísmo- e subs500 . firmas de profesores auto- · . Haljzarse sancións. A Adminis- nos . .Aí ternos. a traición de moiído por un decreto regula·denunciándose. por impartir o _tración enipeza · coa táCtica .de tos ·= intelecutais. Escritores bipromulgado pola Xunta de
ensino en galega. Nen caso lles
ne-ga:r ·en ·todo momento a exis.:. ·, lírrgües '"'cte· imp~rtáncia "(como
iza, que aínda ven ser má,Ís
· fan.
téncia
<lestes casos; : xustificán- García-Sabell), de menor imógrado.
doos
como
"descontento dos portáncia como Alonso Mori- O CASO MAIS CONF LITIVO,
represión empeza escudánpa~s":
Mesniamente,
polo dia tero, Moraleja - Alvar~z, R.odríDICES-ROIS
e no Decreto do Bilingüísmo
- das Letras Galegas, unha inspec- · guez Patd<?, etc., ·abandonaron ·
Estatuto de Centros; apar;No curso 80-81 prodúcese 0 - ' tora . da . província de Ponteve- totalmente, oú case totalmente,
do publicamente no curso
caso -máis conflitivo· n~- repte- dra · tiñ'a a desfachatez · de . a.fir- o uso do naso idio.m a . .
80 en Foxo (A Estrada),
· si?~ li~güí~tica. A_APA d'o colé:.. . mar nunha mesa · redonda qu'e.
.. Aí · están -tamén óutros ca~os,
x 10 . dS.r Di~e~-J.3.doisA,,, mane~ada . - nun~a se ·prÓducira i:épresión
do lle impiden ao profesor··.
aínda
máis san·g rantes,' como
po 1O e~cre~arlO __ O , ~ xµntai.uen- · ÜrrgüístiGa na nosa nación:
nso Castro impartir as plaRamón
Piñeiro ou Vilas Noguei- .
to_, denuncia aos. mestres Xo's efa
·
~os alumnos de 4º nivel, re- .
sobretodo,
está\} _:aí os - .
ra.
E,
B~amonde e Xosé M-afüiel Pe- . A REPRESÍON PARECE .
ndo aos nenos-das clases en
casos
de
moüos
ex-militantes
nas.
F .ACER MELLA
e da . "lib,erdade de en sino"
nacionalistas . ql;le hoxe andan a
·. Pero_. est~s son pasos que saí- . f alat unhas veées en ga-Iego ' e
"direito. d0s pai.s a escoller a
Coa · protección . ·da" Delegacación dás seus fillos". Al- .
ción de Educación e Inspección ron .- á luz. Outros moitos _que- · óutras en español>
·
Tam~-n se celebran manifestaso Castro p~sa· a dar clases
d,e EXB, .a· AP A monta un colé~ . dán- acochados no· medo· e ~oi
cións en Santiago :q m bastante
Pode seÍ' fácil claudicar, pero
tos ensinantes niáis sofre·n a realego no centro' encarregánconcurréncia. O .dia· 30 · de {<.a- ,)'xfo ·p.aralelo e privado nos locais
o
qué
non se pode discutir, baipresión solapadamente.' Isto fai
e do seu curso outro profeneiro ten ¡ ÍUgar ·unha- folga en · do Axuntamento'.
(
xo
ningún
concepto . é a impor.que disminua . o ~úmero
pro, A deriúncia é presentada
todo o ensino .d e Caliza. .
, .
táncia
do
liso
·dogalego. Enterr~ar
A
.denú.
r
icia
materíalízase
na
.
,
fe
so
re~
que
utilizan
'
o
galego
~
n
as
AP A, pero detrás está · a
apertura
d
un
exp·
ediente.
discio
idfoma
é·
enterrar
o nacionalissuas clá.ses tanto en EXB, en 'FP
D d~ Estrada co Alcalde Du- · REPRESION ORGANIZADA,·
. :. 'pÍinario por ''falta moi grave·"
ou ep. BUP como taméi:i na Uni-_. mo~ enterrar Galiza. Iso é o que
ao frente.
' MAIS DENUNCIAS ·
pata· Xosefa .e ngrave" para -Xo- versidade ·onde ·hai-.'f'fiberdade" queren .. facer uns e outros- lle
orno resposta; o ·dia .'f 6 de · " . Ao 'mesmo .tempo,· é ~ déntro sé Manuel, conseguindo a·pa~t.ar de opción Üngüística.
axudan, '.:. pasiva., activárhente .
rzo celébrase unha manifes- . dunha - .c ampaña organizada, provisionalmente da docénCia á
ou cqa indiferéncia. · ·
A fo ita polo ensino en galego
ión na . Estrada na que parti- pródúcense outras denúncias mestr.a e finalmente retirándoa ·
A EYRE
an cerca de 7dez mil persoas. no fnstitufo de Lalín e no Colé~ · temporalmente da docéncia cun · é· fundame.ntaJ cara a reperc·u1
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quando terminou o ·seu discurso_, ademais de ter confundid.o
seria alh~ia a est!'? process~ de sacralizac;:om ttumha norma jurífQrma de Estado con forma de Governo e esta é aquela com'
dica superior como é a constitaic;:om; mas que nom é eterna
..sistema político; algo . realmente imperdoavel para · um pronem imutavel, senom reformavel e modjficavel, segundo (!S Cirfessor de Direito. Pe_ces Barba tem que ir .quanto menos a recu- c~nstanci~s p0ll'.ticas e sociais da sociedade a que se dirige.
Pois b'ein, nesses casos: na expulssorn antidemocrátiCa dos
perac;om, pois um aluno de Direito seria suspendido, se comete
. dep,utados nacionalistas .do . Parlamento -Galt::go, no discurso
esses erros; já ení primeiro de carreira. Oue di riamos se o. Presi ·
. inaug(Jral d0 periodo da nova, legisjatur~, e no discurso primei:
dente da Republica Portuguesa (Chefe do Estado) fosse con-·
ro do Presidente do Govérrio, confundirom-se.gravemente os
fundido com a Constitui<;om portuguesa (por certo recern "reformada") ou como próprio Portugal, num discurso de um potérmir:10s para · justifiéai um fanatismo constitucionalista que
·1ítico?
pom eni questom a própria democracia.
. E é que em direito hai que ser tam rigoroso .e cuidadoso coAssi,' evidentemente .os deputados nacionalistas que forom
mo
em qualquer outra ciencia; nom se pode dizer pois que
eleitos polo povo e·· que accdderom ao Par.lamento Galego .
"Viva
o Rei, Viva a Consti'tuii;:om e Viva Espa.nha" som umha
q~~ndo . ~om hav.ia ReguÍam·ent.o. algum que reduzira os seus .
mesma
causa, maxime quando, ainda no sentido permisivo de
- direitos como pa~lanientários, podem e devem mantera sua in- ,
• tolerar determinadas impreciossoes por razoes políticas, o audepéhdencia face a qualquer Regulamento que imponha oblitor do discurso esqueceu-se de algo tam importante e impresr' ·
gacc;:oes ideológicas . anti-dell'l!JCráticas que · nom concordem
como dizer "Viva a democracia", que está por cima
cindivel
com as. suas convicc;:oes e ideias pol.íticas; certamente, o juradessas
oufras
realidades,
mento obrigatório ~a Con~tituic;:orp é, ademais d~ a.nti-C!JnSti- .·'
- que se confundem e misturam erradamente.
· tudonal e ·ar:iti-estatutário, antiderna.cr"ático; polo tanto o ReEsse papanatismo, tipico de Madrid, de confundir as causas
. gulamentq deve ser anulado sem· dúvida, nesse ponto, polo:.Trie.
que
tem essas graves conseºquencias a-nti-democráticas, foi o
. búnal Constituci.onal, assi como o acordo de expul·ssom.
motivo de que eu e~crevesse esta reflexom, em defesa da deO -feito pe impedir · o acceso ao Parlamento Galego dos demacrada, para que as cousas nom ficaram assi.
putados eleitos por parte da Policía· e mais do Presidente do
Eis que p Presidente Filipe Gonzalez no seu discurso chegou
Parlamento coristitue Limha coac, om clara e atenta contra a
a dizer, nem mais nem menos, "o 28 de outubro é a maior deimunidatle parlamentária, ademais de constituir um acto antirrota moral para quem desejam suplantar coma forc;:a a Consti democrático. Nesse sentido·, ainda que o juramento nom fosse
tuic;:om", referendo-se aos intentos golpistas militares do 23-F
establecido "a· posteriori" das eleic;:oes que derom o c·argo aos
e posteriores. Mais umha vez chegouse ao fanatismo constitudeputados nacionálistas por vontáde do povo, os parlamentác;:ionalista. Os ·militares o que quereriam sería suplantar a Derios · nom devem poder ser obligados a jurar a Coristituic;:om ou
mocracía e mesmo até poderiam mantero texto constitucional
qua'lqúer crntr-a norma (o ,Estatuto por ex-emplo) senom simexistente naquelo que lhe convinhesse, sem maiores problemas.
plesmente limitar-se a actuar correctamente como parlamentá- E é bem sintomático que todos estes feítos aberrantes que
rios. lsso supom, por supostc, á reforma e a· crítica gas próvenho ·de citar se cometessem com a intervenc;:om de juristas
pri¡;¡s normas contii:fas na ConstitÚii;:om e· no Estatuto, para a
e/o seu· consentimento: Presidente do Parlamento Galega, Pre-,
sua melhora e modificac;:om. O feíto de os impedir entrar no
sidente do Parlamento Espanho~, Presidente do Governo. To_Parlamento, violent¡;¡ndo o mandato popular, constitue um· verdos
eles som licenciados em direito; um deles incluso profess<;>r
dadeiro delito parlam~ntáriÓ, -tipificádo n_o capitulo das coacde
Direito.
To~:los eles som democratas convencidos na actualic;:oes do Código Penal, mentras nom se modifique éste.
dade; mas todos · eles, como outros, som curiosamente neste
Os parlameritári0s galegas confundironi a democracia com
momento tam fanáticamente constituciona.listas como pouco
um te-xto, a Constituic;:om; que mesmo proibe a actuai;:om disdemocratas na prática, e aos fe .itos citados remeto-me.
criminatória e- aritideníocrática do_juramento e mais ainda da .
Esperemos que para bem da democracía pronto cambiem.
expl!lssom. Mais umtia vez se violentou a democracía neste
país.
Peces' Barba chegou a algo, n~ prdem conceptual, mais grave. ·
JOSE LUIS FONTENLA RODRIGUEZ
é abogado; membro do Partido Socialista' Galega (PSG) .
Conf.undir Espanha.; Reí (Chefe do Estado} e Con_stituic;:om,

JOSE .LUIS FONTENLA Rm:>'RIGUEZ

Ouando se producem im~rta~.te~ con_fussons .. i~~~l~g,icas
quer na ditadura, quer na democracia, as conse~uen·c1as som
nef~·stas. Em ningum
ambos os dous ca.sos devémos calar os
democratas e se nom o fixemós nos tempos do franquismo
· tampouci> o devemos fazer nos tempos do . reformismo. Hai
tempo, n~ sé9ulo passado, um pensador alernam _·escrev.eu .um ..
sonado livro sobre "A Miséria da Filososfia"; salvando distancias hoje poderia ser escrito outro livro sobre "A Miséria da
_Filosofía d.o Reformismo", OLi dito de· outra maneir~, s9bre os
erros gra'ves que se cometerom e se ·seguem a cometer polos
inspiradores p.olíticos do ·propesso da Reforma.

de

. Importantes capítulos da nossa história mai§ r_ecente p9deriam ser escritos já sobo epígrafe da R EFORMA, .operada desde a ITiorrida do Ditador e o processo ·posterior de. instaurai;:om
da Monarquía parlamentária espanhola; nesses .cap(tulos haveria qu~ anotar O saldo anti-democrático dO$ erros. ~ometidos
por' aquele~ que .auto-titulando;s,e democray~s, n~ prática nom .
so~perorn ·se-lo ;
Refero-me a aqueles que por confusson ideológica ..:..:.nom · '
simplesmente terrriinólóg.ica-chegarom ao fanatismo constitucionalist? e por esse fanatismo -a lesionar .gravemente a democrac(a.

Vou escolher ,tres exemplos bem recentes_do· passado mes: a
expulssom anti-democratica do Par.lamentó Galego dos deputados do Partido Socialista Galego e do Bloco; o discurso inaugural das Cortes G,e_rais espanholas de Peces-Barba como Pre.sidente desse Parlamento e o discurso do Presidente do Governo Filipe· Gonzalez.
Eni todas essas ocassoes partiu-se dum erro conceptual importante, confundir a·democracia coma Constituii;:om;dito de
outra maneira, reduzir a democracía a Constituic;:om, minimi- .
zar o conceito de démocracia, confundir umha parte com um
todo. Fazer, em definitiva, ·reduccionismo ou seja atentar contra a esencia da democrac(a sacralizando um texto jur(dico que
nom é imutável,· permaner:ite, superior aos principies em que se
inspira ou dos que nasce. Chegou-se assi ao fanatismo constitucionalista, a consagrac;:om da Constituic;:om, como se de :algo religioso se ti1atasse, suprimindo toda racionalidade.
.
Muitos . pe_nsaram que isto semente se podia produzir por
mentes atenac;:adas polo . temor, obnuhiladas pola pavura que ..
- p~rderom o normal raciocinio. A espada de Damocles nomt
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CARTA ADOSINDA .ARESES
-

.

OLAIA FERNANDEZ DAVILA .

Miña señora Doña Dosinda:
Aproveito a liberdade de espresión qt,1e me brinda este único
periódico galega (que tanto esforzo custa tirar adiante a alguns
nacionalistas), para expresarlle, iso si, con todos os respeitos
aos seus aºnos·e á ·sua .experiéncia de "boa patriota", o que penso sobre o seu penúltimo artigo publicado en A NOSA .- TERRA. E é que, sabe?, ·eu síntome dalgun xeito aludida nel, a(n. da que dito ;exa de paso .ºnon teño moi claro o que vor;tede
··quere dicer". Teno vostede?
A pluma non é a miña me llor virtude, comprobarao, nen son
per;oa de moita inspiración literária, r_en pase'¡' polas a4l~s uni-·
vers i tária~; iso si, son traballadora desde os quince anos e qüizais por iso fago sindicalismo e non poesía. ·
Sindica.lismo, si . Doña Dosinda, dese de estar na porta das fábricas cunha megafonía ou repartindo panfletos, peg~r carteis
pola rua e tentar, conq1:rnríndoo ás veces, que sexan os próprios traballadores coa sua forza, os que neg.ócien os séus prÓprios . convénios e tamén tentar que os traballadores adquiran
unha maior conciéncia de-clase.
,
·
E dígolle is.to", miña señora, porque vexo que o problema
sindical preocúpalle a vostede, aínda qu~ non coincidíramos
·nu.nca na porta de nengunha fábrica nen· na pegada duns carteis. Claro que o non coincidir pode ser, desd€ logo, porque eu
"non a coñé~a a vostede", aínda que a'través dos seus escritos,
maxínoma, cos seus cabelos brancos, nostálxia do pasado e
quizais ·cunha certa amargÚra _de ollar remat~do 9 século sen
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acadar a ·revolución ensoñada. Eu, iso si, poñendo por,·diante
as miñas poucas experiéndas vividas, que ao mellar non me fan
doadé! para o facer, daríalle un consello: e é que no11 se apure
Doña Dosinda, porque neste mes de decembro -os astros zodiacais estarán en situación de alienamento, entrando as( o:mundo nunha· ."nova · er.a, que ao mello.r é a era do socialismo ou a
_era da soberaraia naGiónal, porque a · ~fo soci~lismo xa pasou,
claro; nonsí?.
A todo isto, eu quixera matjzarlle algt.inha cousa, que penso
son inexactitudes no seu artigo, porque: lcómo se pode meter_
no mesmo carro político forg·aniz;aci<?ns corno Herri B'atasuna,
con Galíci.a Ceibe e a ANCP i ipor favor, Doña Do'sinda, que
coido que non é vostede tafl vella!! HB non só non solicitou a .
abstención., senón que superou, ·e moito, os votos das ánteriores eleicións; claro que, en Euskadi xa hai un c~miño andado, -e"
en Gal iza aínda ternos que andar, aínda qÚe alguns ~stean em·peñados en ' ir para adiante e outros para atrás.- Eu sonlle das
~ue están empeñadas en ir para ¡;1diante, e por iso estoulle ·organizada na UPG .
·
, ,/
.
Si: Doña Dosinda, nesa UPG que e~tr'eve~o ás vecez pola sua·
banda -e non sei p.or qu_é -, unhá tépeda añoranza. Si, estoulle
nesa UPG do 1976 que vostede chama -e carai ·no!') sei por,.
qué!!- ;,pequeno burguesa." porque sonlle daquel SOG que
- vostede fala. E xa me .dirá, d.esde..tan noviña explotada.
.
· Pero non sabe, Doña Do.sinda, a ledícia que unha sinte ao
pensar naquelas cimentacións que foro·n o SOG, naquela primeira pedra que foi a ING e .aínda hoxe seguer construfndo _no
que é a 1ntersindical. Pero no meu cavilar non podo deixar de
pr_eguntarme: lcómo foi pÓsíbel? nós, i itan pequeno-b~rgue-

ses!! le os outros, aqueles que ,eran tantos, tan de esquerdas e
tan revolucionários?.
i iAi, Doña Dos inda!!, ten yostede rijzón; a esta nosa pátria,
- tan d~ída, tan escravizada tan colonizada, sóbranlle pequenos
burgueses, sobretodo aqueles de bon xantar, bon beber e bon
repousar, eses que coidan que a soberania nacioaal vai vir da
man de fermosas verbas e poesías. Fáltanlle a esta pátria, tan
doída, tan escrayizada tan colonizada, homes e mulleres Eiispostos a defendela nas fábricas, na rua e nos parlamentiños.
E xa para rematar, doña Dosinda, lcómo é posibel que unha
rñuUer como vostede~ que polo que din é tan antieleitoral, se
tome . tanta preocupación polas eleicións ·sindica Is. Eu que as
estou facendo, sei daº importáncia que te~en, porque os sindicalistas da lntersindical estamos dispostos a loitar, desde todas ·
as vias posíbeis até nas institucións. Pero os que non lqué ra. zón lle atopan a estas eleicións?. .
·
A! ao-utra cousa que non. entendo é o mao que podé haber
en que a loita siridical teña un respaldo na loita política ..E que
sera lle porque son comunista e non me .interesa sindicalismo
' economicista e coido que. a e~plotacién ~os traballadores só
será reso-lta cun cámbio social, p_Ór iso uno o meu esforzo con
aqueles que están dispostos a que ,a voz dÓ noso povo s_e-escoi- ·
te onde ·sexa preciso, onde máis lies doa. iaínda que nos sa.· quen ª- paus!. Porque, lsabe, Doña Dos inda?, en Galiza apa~te
dos economistas, do$ profesores,· dos intelectuais, os traballadores tamén falamos, E OUER EMOS OÚE SE NOS ESCOITE.·
Cada un no seu" sítio, ·se.n áriirrios per.sonalistas, coa unidade
que esixe a nc:isa pátr.ia e xa o creo, Doña _Dosinda ~ . ><~o creo,
.
que a voz de Gal iza escoitarase. ·
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IST.ADO
Julio.Feo
.'

MANUÉ L VE.IGA 'í.ABOADA

,~-·

MUGARRA.

Julio Feo é o asesor de ima_xe de Felipe González, foi o director da sua
e _agora ven de ser ~oi;n_eado · secretário da Pr~sidéncia.
· Ade!Ilais de -gardatlle os segreqos - Guerr~ non ser~e porque ll9s contaria
· a todo o mundo. ·ou polo menos dá esa impresjón- Julio Feo é nomeadamente o home encarregado de facerllé a "toilétte" ao ,novo presidente, de
maketos" (maketo é'un :térrriino las.críticas-feítas a alguns de nós
mirar~le as orellas antes ~e sair na televisión e de presidir o seu equipo de
racista criado por S,a bino-Ar.aná ' por representantes . da Perma-'- "damas de la Corte", ou_de "cabaleiros"néste caso, 'que o teñan sempre
para definir aos non nadas ef.1: ·nente dó Executivo· como mani"~ton~".
·
.
··
Euskadi) IJOn ~ó s.u scitou unha . pliládores
operación ae de.~: A ·imaxe é unb.~ cuestióris fundamentaf hoxe en día; así por exempl~,
gran polÍmica fórá de EE seno·n sestabilizacion· d.e ETÁ-pm- VII ?.'. se A.P~ en vez de ficharªª UCD ~nha paliililla de miopes, C-onio son José
ü1mén r:ias próprias fias ,da coáli- ""' dentro de Euskadiko Eskerra'; '. _ - Lui.S Alvarez, Os~ar AÍzága .e·Herrero de MiÍíón; chega a facersé- cos servíción, piovo_cando, seacaso, unha
. Pofa suª banda', ~o próprio Co- · cios de Ucédeos como Sancho Gracia e Barbara Rey teria sen dúbida uns
situación máis c'onf)iiiva·:- .
· mité Cvntral de EE celebraba
resultádos.moi superiores.
, .
,.
O PSOE . sabe facelo moito .mellor.' Cuestión de .imaxe é, por certo, o
As declaracións do secretáriQ unha 'xunta o p'a sado fin de se- -- · querer roubarlle ~s siglas ao· PSG ao tempo qúe se desprécia 0 seu prograxeraI, · Onaindía, á revista espa- . mana en Zarauz no<que, tra~ vá-·
ma. .
·.
.
. .
.
.
ñola Tiempo na~ qu'e, entre ou- rías horas de debate, comunicaDespQis da Corte decimonónica da U~D, que aparte de Suarez -un
tras cousas, man.ifestaba que "o ban .o ·feito de ter chegado a un- ·
home . de boa preséncia bai:xo os foc9s - somente tivo un cara de pau
nacionalismo basco xa nori ten acor~o sobre o camiño á seguer
·como Calvo Sot~lo, ch~gou 'º PSOE con Narcís Serr1;1·en Ford Fiesta;sJa- .
vier Solana con Moto Sanglas e;: ErneSt: Lluch· cunha perrera que se· lle
sentido" ~que '~a primeira cau- respecto da sua "crise interna",
despeitea xusto antes das fotos. Os dó PSOE son dos que traen desp(!isa da violéncia é · a existéncia asegurando a.asisténcia de todos
. teadg de pelucaria. O ~l non quere dicer que .os novos ministros non
das organizacións que a empre- os · membros da "nova esqúer- souperan· xa fritif -un ovo, os da UCD de verdade ~on sabían, sénón que ·
gan" · sÍgnificaba xa un definiti- · da" vinculados ao Comité Cen- .
.: ·
·
·procuran que a foto se ~faga xusto cando ·o e~tán fritindo.
vo achegamento · ao PSOE por 'tral á análise da situadón reali. O Duo D.inámi:co· Felipe-Guerra, dez milións de discos vendidó~, emparte -dos cadros dirixentes da zada e censurando as "declara- ·
pl~~ o sistem~ élo diant~iro rompedor e o média pµnta qüe fai axogada e
coalición, con ·a mpla oposición cións de ' Ünaindía á revista
leva os aplausos. Inventar liortas entre Felipe e Guerra, dous homes que
no ·sentir dunha base cada dia Tiempo, pedindo a retra~tacion ·
levan vinte anos escalando xuntos e na mesma corda, ·é unha elemental
máis désco.ntenta da prática po- · públiCa deste.
. técnica publicitáfja:, que se o . Alfonsiño quere ser ·vicepresidente ou prefilítica . na que caía a organiza- ·
Txein'! LarreaJ membro- do
re voltar de mestre,. que se el é marxista e o Felipe en cámbio.é mais moción. ·
Biltziar Tipia e pertencente él
. derado,-¿cál lava máis branco?.
·
Deste · xeito, os membros do "no'Va ·e squerda" (con· quen
. Houbo tamén quen botou de menos no novo goberno algun- membro ·
procedente da clase obteira p9r aquilo da ''.O'.' do PSOE; a \<lea é de por
Biltzar Tipia pertencentes a mantivemos unha moi interesi absurda, por esa regra haberia que esi:xir ao menos un ministro socialis~ '
tendéncia "nova esquerda" fa- sante- · entrévista que aparecerá
ta por aquilo da "S". Tamén se falou de qué non habia nengunha muller,
cian pública a sua dimision no próximo número deste serna:- .o'
cal non é rigurosamente. certo pois case todos os ministros están casacomo compoñentes tanto · -do nário, sobre a situación re~l ·da
dos,-·
no goberno hai· polo tanto _case tantas mulleres como homes, ou
Comité Executivo como do Co- sua tendéricia ·en EE) declaraba
máis, depende das necesidades de cada ministr.o, é dicer que mulleres hai,
mité Central, nunha roda µe en exclu_siva a A NOSA TERRA
somente que están na sombra.
prensa que tiña lugar en Donos- que "dps 33 m.e mbros da "nova
-Por certo, que desta volta o novo goberno en vez de. xurar sobre a Biti. Segundo afirmaban, "esta di- esquerda"
pertencentes
ao
.blia proíneteu enriba· da Constitución; isto significa que en 1982 xa se misión xustifícase pola valora- Biltziar Tipia e '.Comité tentra1
empezarl ~ asumir por fin os vellos pr~cípios . das Co.r.tes de Cádiz; o .que
ción que se fixo dos resultados de EE foron 28 os que non asis- .
paSa. é que o protocolo é moi difícil de modernizar incluso para técnicos
eleitorais do partido, pola ine- tiron, . pésie ªº . apare-cido nos
tan ao ·dia como as· da imax.e. Ao mellor Julio:.Feo consegue_que a próxixisténcia dun debate nos órga- distintos meios · de comunica-: - ma vez o goberno prometa sobre unha edición encuádemada de "La familia de Pascual Duarte" :
·
nos directivos - frenado polo . ción e froito, sen dúbida, do
Julio
Feo
_
ten
que
vender
"Cámbio"· e o' del consiste ·.nunha · Porque
se ctor maioritário da Exectiti- claro cariz antidemocrático maimaxe
desenfadada
catro
~inistros
con barba-, esperanzadora -azul
va -, pola falta de plantexamen- nipulador que rexe os destiños ·
ceo
e
nube.
s
~rancas~
-xa
·
que
Íiop.
,
pode
e/ou non quere vender 9utro ~
tos que tivo o representante de da coalición". - ,
Ant~~
vendb-onn<,>s
serieda~e
ou·
paráguas·
con bombín. Fran<:o non v~'!Euskadiko Eskerra no Congre·so
EE ..pesie ·c;¡. · quen: pese, e ain-· dia, senón que fa.cía mercar áforza: O peor para o Julio é que ademais de
votar positivamente a inves- da que se ten negado s1stemati- -· ! _--:
venoet-Felipes·val'ter que vender Parado~;4:pórque lle van so-'brar. ~ ··
tidura de Felipe González e po- caÍnente, está clar<,lmente rota.
-

As co'n tínuas fricións.internas entre membtos da coalicíón· Eu~k'adiko Eskerra pertencentes á
tendéncia oficialista -:-oficial- e-a tendéncia "nova esquerda" pare~el! chegar. ao sell #!1 tra~ ·da
.
reunión do' Biltziar Tipia (Comifé Exécutivo) este pasad.o fin de semana. ·Euskadiko.Esken:a ráchase. · -
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bs conflitos cómezaron na
p;ecampaña eleitoral entre vá- .
ríos sectores da coalición basca.
Dunha banda·, atopábanse os·
provintes d~ escisión do · PCE,
encabezados , 'por
Roberto
Lertxµndi .e 'd efensores dunha ·
política de claras co.nnotacións
estatalistas en defensa e apoio '
de 'Felipe González'. Doutra, a ·
liña "oficial" representada por
Mario Onaindía, Juan Marf
Bandrés e vários membtos do
anterior Biltziar Tipia, con certo xeito abertzale pero ácólita,
polo demáis, ao pla.ntexamento
de Lertxundi e, porfin, un sector máis crítico , defensor a ult ranza da identidade abertzale
de EE é oposfo radicalmente á
práctica política da coalición
que , paulatinamente,s levábaa a
apartarse das liñas mestras marcadas rio último congreso extraordinário celebrado en Leioa.
As tensións ficaron agudizadas diante do abandono de Euska diko Eskerra por parte de vários mem bros desta última tendéncia as poucas horas da celebración dos comícios do 28-0,
o que orixinaba sérios conflitos
internos e o apartamento · de
posturas -máis tácticas que
reais ·- .e ntre os ex-militantes do
PCE e a liña oficial de Onaindia
e Bandrés contra de "n-ova es. q uerda" que era acusada de
"tentativas de desviar a organi- ·
za ción".
As valoracións post eleitorais
de Mario Onaindía considerando o ascenso '.socialista en Euska dj como "unha re beldia dos
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A potenciación do .. euskera
las e

campaña ~eleiforal

_-Viaxes _es,peciais a

putadón Forú,.editándose máis
A Diputación Foral a·e Guipúzcoa, através da sua Comisión de ·
de 20.000 carteis, 50.000 folleeuskera ven de organizar con 42 Concellos de máis
tos e abondosa cantidade de pede 2.000 habitant~s da província unha campaña· para darlle pufo
gatinas, calendários e outros
ao emprego do euskera nas relacións orais e escritas;
,
materiais qu~ reéollerán e e·xplicampaña que se inscrebe no esforzo normalizador que ven
carán os lemas e· obxectivos da
realizando a <;]evandifa Comisión.
A CáfT!paña comezou o pas~ .2 0.000 exemplares de publica:- . ·campaña. Os xornais e emisoras
do dia 5 de decembro e remata- cións periódicas.
de rádio terán tamén unha amrá a firis do ano que andamos, e
Asemcide, os Concellos impli- .pla programación verbo disto.
terá como lenia xeral: MINTXA ' cados veñen de arteliar, attavés
Por outra · banda, a 'pre.paraIRAKUR ·ETA IDA TZI EUS- dos grupos de traballo responsá-: _ ción desta campaña ve-11 ·c a\irar
KARAZ ("Fála, le ~ escrebe en beis da ~ampaña, programas de coa discus_ión · no Parlamentó
euskera"). Os Concellos co"nta- ·actividades que terái1 de de~en- Basco do Proxecto de Normali- ·
.rán todos. con cadan·s ua exposi- volvérense de xeito des'eniella-n- zación do uso do euskera . .
ciól) permanente de livros e p.u- te encadanseu Concello, e que
·~ A campaña: rematará no Nablicacións periódicas editadas abranguerán d~sde a organiza- dal coa_ propo~ta de apr9veita:
en euskera. O obxectlvb desta ción de mesas redondas,s fosti- ren aquelas datas para agasalla:
exposición é ·servir cie facho de vais musicais e actos festeiros en _ren a parentes e ruáis amigos
·espallain_ento, de xei~o que t.an- xeral até a realización de, parti- con libros editados en ·e uskera. '
to libros ·como revistas es:t ean cipación .plÍb)ica na rua, .tenfanCompre salientar, para rema- ·
ao dispór do público qué arele do dar pulo á faboura de' norma- tar, a- resposta p_o sitiva .d a meifü:ación - do uso ·. do _. eu.;kera en rande parte dos Concellos parti~
~ lelos de vagar no seu fogar' para
devolvclos .nún prazo determi- -todas as órde·s das ·vida social e _c ipantes na campaña, xa sexa
nade ~ Daqtiela, a Diputación
cültural do País.
polas mesmas· · Corporacións
Foral de Guipúzcoa ven de mer- ;
Os gasto's da publicidad e · dá -· como polos desemeilantes orga~
car ruáis de 100.000 librtrs e campaña serán pagados pola .Di-' nismos populares.
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·A guerra ·suXa dos USA
contra Nlcarágua
.

.-..

~

. . Os .males

.

·do.· J>oSt~olonialisfuo

·Desde .hai ?en .Qe tempo o goberno saridinista que se estabeleceu en Nicará~ua de~poi~ -. do ~der~oca-· ~-·.
mento da trrama do xeneral Anastá~io Somo za Debayle no 1979, ven denunciando a hostilidade e as ·
·.
~a!1obras agresoras en contra _sua fomentadas desde· Washington. Usand,o como base de fanzamento a
BEGOÑ~ MOA
v1~1ña ~on~ur:;i~, d,in os san~inistas, o· apare~o iniperialista _montou unha maquinária bélic~ destinada
a mvad.rr N1caragua e d~str~rr a sua revolución. Ao parecer, o Império noh se resigna á perda da moi
O .fin da Organi~ación para a Unidade Africán~ pode e.st~r
produtiva granxa que for N1carágua durante médio século baixo a ferreña dinastia dos Somozas.
perto tra~ º~ segu~do fracaso consecutivo da ~ ua cume baixo os ,
Imspícios d~ líder líbio Gadafi que, tamén pt,, 1;1egunda vez. ve'
Despois de moito negar ·retronzad~s os seus anceios de convertirse en lider da OUA, de
negar as acusacións dos sandix~itO oficial, co ~eu n~m~mento como presidente.da organizanistas, memhros da Administracmn. Pode que IIllpedrr ~sto fose precisamente un dos obxectición Jleagan· veñen de r~coñe
. vos dos diriXentes dos países que non se presentaron en Trípo.'
li.
'
cer cunha chea· de cinismo o
mesmo qlle astra agora negaban.
. Ao longo de vinte anos de história, a OUA desempeñou un
Inda que, isa-· si, fieis ás suas prármpor~ante papel 110 proceso de descolonización e das loitas
ticas marrulleiras e des1nformaantimperialistas de moitos países africanos; pero é precisamendoras, · tratan de "quitarlle fete agora cando o proceso oficial de liberaéión ten praticamente
rro" á cousa.
·
c.o ncluído no continente africano, cando os problemas que se
O que pasou é que a própria
plantexan non son xa o- da loita aberta coa poténcia colonialis- ·
1
prensa liberal · norteamericana
ta, senón os das .relacións entre os próprios países africanos xa
xa non os sandinistas, descobriu'
independentes, e. as loitas que inda hai que levar adiante co~tra
a 'lebre do envolvirpento do ~pa
a explotación eco.n ómica ou o seivjlismo politico dunha ou
rello norteamericano, con pelos
doutra poténcia. E é xustamente neste eido ónde a QUA está a
e siñais, na pontinuada campafía
demostrar a sua incapacidade, a sua imposibilidade de unir
desestabilizadora do sandinisinda, qu~ for~ .circunsta.ncialmente, os esforzos de países d~
mo. En sendas reportaxes pu_tend~nc:ta. pohtica tan diferente como pode ser Angola ou Mablicadas primeiro polo semanárruecos, Libja ou Zaire.
rio Newswéek e despois por
Tras a crise real qu;-atravesa o movimento de... esque~da máis
The New York Times e outros
radical nos países desenrolados occidentais, moitos ollos marórgaos da prensa, sairo~ a relo- _d o imperialismo, un funcionário aos. _contrar.ré_yolucionários en ·
xista-leninistas e maoístas voltáronse cara o Terceiro Mundo
cir toda unha longa série de .da- dé alto rango da seguridade nor- . Nicarágua ·atópanse dentro dos
aos m,o~imentos de liberación, nun ~-esexo dé dar cumplimen~
. dos que poñen ao descoberto a teamericana díxolle ao The límites dun plan xeral para opet~ p~atico a _u~as teorías que ~de momento parecian impratiguerra suxa que .ven librando o New Y~rk. Times que o akance racións encobertas e.n América
cabe1s !1ºs.propnos países, e asi, a lo ita antimperialista dos paíimperialismo co,ntra ·o goberno das operacións clandestinas li- Cen~ral -q'ue foi aprobado polo
ses afncanos contou sempre co apoio aberto das forzas máis
mitábas.e a facer i.qéurs1óns es- próprio presidente · Reagan hai
revolucionário de Nicarágua.
progres~tas e rad.icais de Europa Occidental, ben que tal apoio
Diante dunna· situación en· · porádicas en território nicara- agora un ano. ó plan dispOñia a
non pmdera pasar, na: maioria dos casos, do puramente teórico
que se xeraliza a loita revoluCio- . güense con ·pequenas unidad.es criación dunha unidade paramie t:stemuñal. Co fin das. guerras anticoloniais dos PO".OS de ·
nária en toda a América C~ntral p·a ramilitares estacionadas en litar -· en Honquras co gallo de
Afnca, os que antes as aporaron esperaban a realización dunhas
contra . as ditaduras testaferras Hondura~. Tamén se levaban a interceptar o~ supostos sumiiiis·· sociedades novas nunhas terras, nuns países, nos que estaba
da explotación imperialista ,"que ~ab~ enfrentamentos co~ tropás ,tras ,cubanos. aos guerrilleiros do
to~o por facer, e portanto abertas a todas as posibilidades en
.levou á balcanización artificial sa:hdinistas ao longo da raía con Salvador. Tamén se lle ·daria"
todos os eidos. O non aliñamento marcouse en moitos casos
desa re_x ión americana~ os 'apa- Honduras. Ademais danlle axu- ' áxúda financieira aos dirixéntes
como a meta a acadar e a politica exterior a seguir cara as duas
.rellos do império tratan de frear da 'ffoancieifa -aos inimig9s po.lí-- políticos _e institucións empresuperpoténcias e para marcar mellor a sua própria identidade
os avances libertadores e poñen ticos do réxime revolucionário · sariais "moderadas" en Nicará· como povos integrados nun conxunto de caracteristicas máis
'
.
gua. Os obxectivos intervencioen ~so todos os seus inmensos de Nicarágua .
ou menos comuns e cunhas comuns necesidades e caréncias.
Agora ben, din qs voceiros , nisfas é ·contrarrevolucionários
recursos ~ón~rarrevolucioi:iários.
Neste niarco, naceu en 1962 a Organización para a Unidade
· Como Nicaragua represe~ta un dos servícios . de intelixéncia dq programa son óbvios.
.
.Africana.
'
.
. No colmo xa do cinismo, din.
foco de irradiación libertadora norteamericanos, non hai xente
Pero a realidade non s~mpre dá razón aos desexos e ao londa explotación no mesmo cora- dos Estados Unidos metida nas . os persoeiros dos servícios ·de
·go <lestes ános, os enfrentamentos entre os países recé~ libera'zón da América Central daí o operacións paramilitares.· Inda iiltelixéncia ' . norteamericanos
dos. forón máis que as unións solidárias; a inestabifü:~ade politiinterés· do aparello imp~rialista que ·recon- ecen d escara d ámente que eles non esta'n
. · l:bra
1 · n do ·
ca mtema, unha c~nstante que vense a traducir en continuos
en desestabilizar o réxime sari- q.ue a C.I.A. dá diñeiro e equipo un h a .guerra
- . secreta
.
.ou algo que
golpes de ~~tado; o afastamento cada vez máis claro da política
· dinista para devolver a Nicará- militar ás bandas fürtivas con- s,e lle _p areza, O que están facen- ·
do non _alinamento, unha realidade que vai situando aos rexigua ao rego do Império e acadar . trarrevoluciorárias. E ademais :' do é-. qianter a Manágua fora de
mes de turno dun lado ou doutro nas áreas de influéncia. E asi.
asi, de sutaque, a tranquilidade din . que os norteamericanos es- hal~nce e aplicarlle presión .para
naceu a división, sempre variábel, entre países chamados radien toda ·a América Central.
tán tamén axudando a entrenar que deixen de mandarlle axuda
cais, conservadores, e moderados, coxa~ poüticas obedecen claPor iso, inda que os funcio- ás fotzas anti .. sandinistas foiina- militar aos _guerrilleiros do · Salramente aos intereses de, segundo qué poténcias: Dentro dos ra. nários' da Administración Rea- das principalmente po~ esbirros vador, din . con toda tranquilidadicais, quizá os máis consecu·e ntes cos princípios que deron lugan negaron as iriformacións de· ·da derrocada ditadura soinocis- .de e quédase tan campantes.
gar á O.UA constituen os paises encuadrados na "Liña do fren. Newsweek no senso de que a ta_. Estes són os esfor~ados paia- Ademais negan que o ·embaixa.te" ,Ang?la, Mozambique, Botsu~na, Zámbia ~ ZimbábueC.I.A. estaba tratando de derro- dins que usan · e· manteñen os dor en· HondÚq1s, John D.' Ne-.
que son os ~u~ plante;xan en cada nova función, os problemas
car o goberno de Nicarágua por imperialistas para :.. impO'ñer a groponte, estea improvisando as ·
de descolomz~c1ón ou d~ liberación nacionafaínda existentes
médio · dé operacións encober- "democrácia e a liberdade" en '.<operacións". Como chefe da ·
no continente: Namíbia, Eritrea, Sabara.
.
·
tas, ao · me.sm9 tempo eses mes- Nicarágua .que polo visto per- misión, Negroponte supervisa
· Xusto os que non se pulderon discutir ( ¿ou non se quixe. i:nos · funcionários in corrían· en déronse despois qo derrocamen- todo, pero. non se fai nada "sen
. ron?) nestas duas fallidas comes de xefes de ·estado, na$ que ricontradicións. Pois chegaron a to de So moza.
·
clarexalo en Washington primeivalidades e diferéncias puideron máis· que os intereses comuns·
ro ".
recüf!.ecer que os Estados Uni- · . Claro está que . os aparellos
que rielas íanse plantexar e defender. Nuns momentos nos que
·
Nen máis, nen menos. A guedos sufragaban operacións mi- imperialistas qin ser moi .respei- rra suxa que se ven librando ·en
a crise econ-omica tprindfal fai que os máis desenr~Iados boten
litares clandv,stinás contra Nica-· tosos coas regras e regulamen- Njcarágua, e que ·contou até
todas as cargas·posíbeis contra os máis ·pro bes ou pienos desen:.
.rágua. Mais, segundo ós ditos tos . dá gran de.mocrácia i.mp,e- estalido ·do conflito das Malviro~dos seria precisamente cando un organismo de unidade
funcion_á.rios~· esas operacións
rial. E afánanse por desenrolar . nas coa estreita colaboración da
p~t~e~~ p~~texar -cunha forza impos_íbel para países illados as1
· eran en ~'pequen'a escala" e esta- todos ·os seus actos de pirataria
re1vmd1cac10ns pend~11t~s do cl1amado Terceiro Mundo, ·neste
Xunta Militar ,arx.entina, está di- .
ban encamiñadas a fustigar mais d entro
. d a máis estrita o bserváncaso Africa, que inda ten moitQ que reclam.a r aos antigos c~lo.
,rixida como toda guerra impenon a · derribar o réxime ·sandi- · cia da legalidad e vixente no
nizadores: Esta é a razón de ser que aínda pode salvar a OUA;
riálista- desde o éentro néurálxiImpério: Asi dis~ m9i tra11quila-·. co do Império.
nista. ' .
senón, rilellor que as cousas se. clarifiquen e cadaquén tire polo
Face~do gala ao cinism~ que me),1te que ·as axudas militares .e
todas as consecuéncias.
seu lado con
.
.
caractenzou sempre áos sicários financieiras que se lle prestan
. XESU S CAMBRE MA.RIÑO
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En ca.d a deporte, en ca<;]a
modalidade, existen as',suas
etapas, as suas metas.' Os
primeir~s saltadores triples _
arelaban acadar os 14 metros . .
Despois, 15,.16 ou 17. Agora, ·
os deportistás ~cercár~_nse aos
18 metr.os.
_
_
Pero foi conseguido 'hai moito, ·
en 1975. Da história e o
·
desenrolo do triple salto, sobre
os ases do pasado e do presente
e do que se vai tratar este
artigo.

d~porte,
,

>

I.

• .I

O negócjo , do fútbol espectáculo chegou a~ máxllrio: a paranoia.
.
·' Non se ·podía' esperar ·nen menés nen máis, sobretodo· vendo
quen son os' que rixen os seus destinos. Se Pablo ·Portit é o.máximo espoñente do apego a un cárrego; de valerse d~ Jodo par'1
seguir mangoneando o tinglado; coa chegada de Núñez todo .
acadou.o ponto álxido, desde o mangoneo, á sirvengonceria. ·
· Veremo_s cánto ~ura o tándem Porta-Núñez, pero o que si é
certo é que de · deixalos seguir algun ' tempo' máis, poden acabar irremisibelmente co pouco que puidera quedar .de .deporte
no esp~ctáculo futbolíStico.
,
declaracións
d·
o
señor
Núñez
poneos
dias
·antes
do partíA_
s
Todo empezou hai máis de
d
o
que.
o
seu
clube,
o
Barcelona,
tiña·
que
xbgar
contra
o Real
.
dous mil anos. No informe dunMadrid,
pasáronse
en
·todo
.
o·
imaxinábel
cun
·ataque
frontal
á
ha das olimpiadas, menciónase
dignida<;le
humana
-dÚs
xogadores.
.
.
.
'
que Failos de Crotona obtivo
Ataque que, Rº~ Unha vez., parece que fixo pensar algo máis
en triple salto un resultado de
a
estés
traballadores do espectáculo que veñen sendo vexados
55 pes. ¿pero qué pes? E pouco'
i:epetidm,
ne,nte non ·só polo público tíos campós, que parece
probábel que o pé da Grécia
.
entender
que para iso paga, para in~mlta:( aos xogadores, que
Antiga corresponda ao inglés
·
árbitros,
etc.,
. o mesmo que aqueles que van a un cabaret e
actual, pois nese caso o vencequ~tamén
pagan, polo que poden dicer as máis taina- .
pensan
dor teria logrado un rexisto inñas _gro"Siirias; 8enón tamé~ nos de.spachos preside_nciai~ e .a té
críbel para aquel tempo: 16,76
publi<;ámente por aqueles que os contrataron.
metros.
· ·
· No Barcelona veu sucedendo a .cotio e xa antes-da chegada
Aínda supoñendo que se tra- O DOMINIO XAPONES
-a. menor resisténcia dp ár·, igual
de
Josep Uuís ·Núnez,"no Español non digamos, ou no ,Valentase do pe de Delfos -un centía SO centímetros'. A sua ·con- \
·Nos
anos
20-30,
na
area
muncia
con Ramos Costa e a sua directiva fascista, que ·arr"1conou
metro · menos-, tamén se teria
clusión é · confirmada na práti- .'
dominaban
os
"triplistas"
a
todo
aql!el que · poid~ ter unhas ideas minimamente progredial
unha marca fenomenal para
ca. - O próprio Oliveira nunca ·
· ,
sistas.
do·
Xc,rpón,_
que
se
·
i
mpuxeron
en
atletas daquela época.
logrou en terra chá un resµltado
tres
olimpiadas
seguidas.
Noato
~A
represión_
despois da folga do ano pasado quedou clara.:
Segundo o norteamericano F.
mellor' que 17 ,30 m. .
m
ente
na
contratación
para a. nova temporada, onde aqueles
Wesbster, historiad'or do 9epor- Tajima foi o primeiro en acadat , Lamentabelmente, ao actual
que puxeron ~ cara, como se di·vúlgarmente, tiveron que retite, o triple salto foi bastante os- 1 6 metros. O brasileiro Ade- . recordista mundial non ~e lle
.
rar-8e ou ir xogar, ·a equipos de moi inferior categoria.
mar
.
F~rreira
da
Silva
nos
xogos
popular xa na segunda metad_e
verá ruáis nunha pistá de saltos~ ·Pero o.s manexos neste mundo do espectáculo futbolístico
esta
marca
de
Helsinki
superou
do seculo XIX. Por iso, cando
.Despois dun accidente automo-. ·
quedan
~emostrados claramente cando o Comité de Competi- .
con
16,22
m
.
se trazou o programa atlético
vilístico viuse obrigaclo a abandon·
da
Real · Federación Española de Fútbol, sanciona a Gódos Xogos Olímpicos dé 1896,
Leonid Scherbankov implan- - donar o deporte.,
_rriz,
xúgador
da Real Sociedad, coa 'Suspensión de dous partio triple sa·lto foi incluído neles.
tou o récord mundial en 19 53
. dos porque Maradona se lesionou nunha entrada que lle fixo
¿Por qué o triple salto? Non con 16,23, mellorando esta O TRIPLE SALTO EN SI
este xogador. o . árbitro só lle sacoU tarxeta amarela, ainda gue
se sabe, aínda que pode especu- marca Oleg Riajovki en 19 58
A primeira vista, o triple sal~ despois na acta, sen-dúbida- m:~diatizado polo alcance;que nos
larse no~ tres apoios básicos qÚe ,· con 1659" e ao ano seguinte to é simples: hái' que' tomar caprimeiros momentos lle quixero.n. dar, á · lesión, puxera que
fan os animais nos seus saltos. Oleg Fedoséev con 16,70 m:
rreira, salt(J.r', ~ir "sobre o.mes~ '
'.'aténtoú cóft ineios · violentos conáa a integridade física do ·
O que si é certo é que en Caliza
Logo veu a era do polaco Jo- mo pé do impulso, despois sal: conttário ". ' . .
: ''J'•
moito rapaces pratican ou pra- sef Sehmidt. En - 1960, rebasou tar ·e cair -·sobre o outro pe,-logo
· ·Se asi o viu, , Górriz tiña que ·ser. expulsad-O. Sen dúbida alticaban o triple salto, aínda an- a fronteira dos 17 metros, lo- saltar e cair sobre os dous río
gunha a fama· de Maradona e os mangoneos dó Barcelona, adetes de saber que existían as grándo 17 ,03 ·m.
foxo. Pero a sua siihplicidade é
- mais dé. que Shustér se lesionase tamén sendo eJ árbitro, debe ...
Olimpiadas nen ·a proba esta. ·
ron influll: bastante na redacción da acta..
,·
Schmidt impúxose ·en dous · aparente. Chega con dicer que
. . .A campaña ·desatada polo Barcelo_na, por uns directivos que
Xogos Olímpicos, aínda que · ao tomar impUlso, a carga sobre
chegamn a calificar aos bascos dé asesino~, 'a todo .un povo, nos
o PRIMEIRO CAMPEON
sen récords. Substituiunó no o pé do d.e portista ' C(_hega aos
OLIMPICO DE TRIPLE
pódio de honor Vktor Sanéev, . 500 kilogramos, por iso, inclusa:
meios informativos dep0rtivos - qué país señores, tres ·diários
deportivos en .Barcelona e dous en Madrid, e os. outros meios
O resultado do norteameri- un dos friplistas májs tenomea- os bons· saltadores de · lonxitu·
·
dos,
o
único
no
mundo
que
saiu
de,
p_asar
tripJe,
case
rion
d~dicándolle máis páxinas a este asunto que á informaéión pocano J ames eonno 11 Y, pnmerro
acadan os 10-12 metros,: ni enlítica~ que "'-Controla a directiva barcelonesa~ tamén debeu in. campeón olímpico , que acadou v·en~edor. de tres olimpiadas seguidas.
Victor
conseguiu
a
sua
tras
que
os
ases,
desa
especialifluir
decisivamente nQ Comité de Competición.
dade atray_esan esa distáncia cün
os 13 ,71 metros, agora po d e d ar
Sen dúbic~a a Real-Sociedad é a ináis perxudicada, xa queª·
rl.S3:. A,m d a · que ca·t ro anos d es- primeira . medalla de ouro en dous pasos.
. racha de:Jesións, hai qu~ sumarlle esta sanción.
·1 re
.
·
t
fo
México,
aos
2
.
3
anos,
e
a
última,
Po is, nos xogos segmn es
O sistema de saltos non cam·C ántos xogadores novos se lesionan, cántas xógadas pareci- ·
basado o lfrnite dos 14 metros. de prata, nos seüs "cartos xogos, biou ao 19ngo dos decénios. Só
das'
ocorren nos partid.o s cada domingo? ¿ Vanse aplicar as mes..
t
·
M
p
·
os
de
Moscu
aos
35
anos.
.
·
O "11ór eamencano
yer rms- ·
se inodificou o perfeccionou a
mas sancións?
'
técnica de ·saltos e· a rnetodoloter salto u 14,4 7. m.
·Un- pouc;o de respeito aos profisona_is e aqueles enganados
xia de entrenamento.
Naquel ·entón , os records oqVEIRA, UN sgPERDO~ADO
que·cren que "isa" aínda é de·porte.
inundiais non se horriologaban.
· En . 197 5 ap.oderouse. do re·. Os J.(aponeses foron ·os priPolo que a marca de .14,92 m. xisto máxi~o o brasileiro Joao . meíros en lograf ·que cada salto .
.do irlandés Timothy Ahearn _na Carlos de Oliveira, un ,deportis- . represéntara parte dun moviOlimpiada de ) 908 non.:figura · . ta xeríerosamente dotado . pola mento monolítico úniCo. Mikio
·.· ~ .·
rfa táboa de rexistrós mun.diais. natureza da velocidad e e capa.- Oda diGia que· sempre procui-°aba
O primeiro recordista ·mundial cidade de salto. Oliveira Ímplan.., . conservar a velocidade do moviDISCOTECA .
considérase que é o seu irmán tou o seu ré.cord ·de 17 metros , mento nas tres fases .
D.an, que obtivo, en 1911, .- un · e 89 centímetros na .atmósfera
O brasileiro da Silva introdu- .·
.res~ltado extraordinarfo; · 15 enrarecida da alta cota de Méxi- ~ ciu na técnicá blandura e suavi- ·
metros e ·52 centímetros. Foi co., prqpícia para saltadores, a dade. Literalmente flotaba sobatido só · ao cabo de ·13 . anos. . 2\24Q metros sobre o nivel· do .bre a pista, os ·seus saltos apareCorno . réwrd . rtacion,al dos mar. Segund9 o cálculo dos"°es- cíanse aos movimentos r'etardapraza de San Agustín, 1 O
EE. UU. (Dan Ahearn recebiu a p'ecialistas, a actuación en tales dos dos alces. A lonxitude das
.
. TClf. 22 67 43
cidadania americana) mantívose condicións. dá 'ao deportista . tres fases de Ademar era aproxi- .
a coruña
.
'
ORR.EIRO, 11 ·
AéORUÑ .
tres decénios inteiros.
unha vantaxé adicional, en base madamente ÍguaL' . ·
·
.
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·Hai xa -tres anos que nos deixou o sa heroica, · recuperamos hoxe esta.s
·Eduardo Bla~ca-Amor. fo i non só o verbas · pro·ni.mciadas precisamente en
noso ·melfor narrador, senón ·tamén Bueños Aires. Son unha 'escolma dunha conferéncia . ·pronunciada . por .
home comprometido con · Ga)iza
Eduardo
Blanco-Amor nunha S_emae coa sua cultu~a que, desde a e.mina
Gallega
na cidade arxentina, orgagración,- a!entou todo tipo de empre- ·
sas en. favor da cultura galega. En ho- nizada ·pola _Federación de Socieda.menaxe a el e a unha longa ringleira 'des Galegas .e Cultura is. Blanco-Amor
de homes que fixeron da emigraci6n falou . do "Estado a.ctual da cultura·
'galega" e desppis .del falour. Ramón:e·do exílio
nas Américas
untía empre.
•
1 .
•
1

. un

p~

7

Suárez Picallo sobre "O mariscal
Pardo de , Cela~· . Ambas conferéncias,
pronundádas en español', foron e~ii_ta
das nun folleto de propaganda· galeguista, que se conserva n~ A.C. ·Auriense.
- O folleto Mn ten data, pero por
certa·s referéncias do contexto supo- ·
ñemos q~e a· . ·conferé11cia debeuse .
dar . arr~~r do ~00 ~·1926, . an© d~

saída ·das "Cousas"·. de Castelao, en
·plena ditadÜra pritnorriverista." Tiña ·
entórí ·o Eduardo mozo. so· 29 a{1os t
Por . isa solprende no m~smo a s.u a
radicalización · nacionalista, a sua
· claridade expositiva, o. seu fondo co- ·
ñecimento da cultura galega. Na pri. meira parte da conf.eréncia 'Ed'ua.rdo
Blanco-Amor fai .unha.. sériede consi.deració~-s ciilturais e políti~as sobre

Galiza e · a éu ltura ·gálega, sqbrf? a
"hexemoriia" literária castelá e unha
.firme .~ confesión qe fe nación'alista.
, Na segunda _ parte (non reprodµéida
por razóns ·de espacio) 'fai urnha aná~
lise cronqlóxica, e l'li's~órica do mo.ve- ·
mento ~ultural galego,dos'grandes"literatos', pintores, músicos, empresas
culturáis .. . da Galicia de principios de ··
século.
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MARCOS VALCARCEL·
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·(... ) A esta Semana ·Galega, 'que
(... ) Todo est~ preámbulo, que vos
parecerá un pouco supérfluo, está, ao
con tan alentadora brillantez vimos
menos na miña intención, destinado ·
celebrando, quixemos dar lle outro
a 'facervos comprender dalgun xeito
signif'icado que o dunha sé; ie de festas. Ouerémos que ela' apdrte á cplecque a orixe de todo renacimento cultividade o 'seu máximo_de rectifica~
tural dun país .ten que ser, forzosaciór:is e· que dela quede unha 'direcmente , nacionalista. Un povo para
ción de espfri.t o, fixando o camiño
producir o seu modo peculiar de culdunha meta: un 'meirande e máis real ·
tura, para recomezar o desescombro
achegamento á .Gal iza contemporádos camiños perdidos, ten, en prinea, dá cal a inmensa maioria dos nameiro lugar, que atoparse a si mesmo,
sos . paisa~os emigrados non sabe
sentirse a si mesmo através dos se us
unha pi'cara palabra, nen lles importa
· sentimentos típicos e do seu próprio
moito o saber. A colectividade galega
idioma; ten que ir á procura das raína República Arxentina, salvo · o esces do seu carácter por médio de seforz6 personal duns poucos, viveu e
veras investigacións que se axusten ás
vive no máis imperdonábel alonx·asuas modalidades discursivas, sen remento e na indiferéncia máis censurá- ·
correr a - métod ~s alleos, e debe, desbel e no' máis 'torvo · .illamento d,as
pois, exteriorizar os seus achádegos
cuestións que afectan á vida mesma
nunha linguaxe apta e xusta para tal
do se.u verdadeiro país. O·par's dos ganecesidade. Porque existe certa · relegas é Galiza. E inútil que pretel)da, beldia, inexplicábel, do sentimento e .
mos enfrascarnos nun patriotismo
da intelixéncia, cando se quere obrialleo ·e mal sentido, e tbdo ese labor
galos -a tomar forma en moldes veren favor dµn españolismo estéril· e
ba is que non son apropriados ao seu
oco que aqui se ·ven facendo desde
contido. Estas son as' verdades do naos tempos da guerra de Cuba, non é
-cionalismo galega. Galiza non pode
outra cou~a que a forma · máis eficaz ·
ser unha " nacionalidade produtora
aé' perder esteril'mente os anos e as
dunha cultura uenxebre", isto é,
enerxias.l O problema de España •é un
con caracteres propriamente galegos,
problema mwltiforme_que non pode
se non facemos- aos indivr'duos da
resolverse cunha receta unilatera h.de . A fó'; o que nc;s,'cecÍeu ' estk verán- Al~ixandre' Barantela, a m.ó~an.Ós a Don Ed~ardo Blanco-Amor na ' Arxentina, cun grupo de galegos da
r:osa raza conscientes do seu próprio
apl,icación · común .-.. Todos os · homes agrupación teatral do Centro >Jalegó de1.Bue110$ Aires.
·
.
temperamento, videntes dunha fo rza
... de _aJt.o pensamento _de Esp~ña ~stán
anímica que move as suas accións e fai brotar as suas ideas, dó ~stán de acordo · nestas verdades·. Non pode.. darse cabida a un · . e ta·~én podemos .~e~tirnos un· só povo cando un ideal esixa a
comur:fidade do noso ~sforz9 reunido, como .ocorreu na Recon ceis· á influéncia do meio e a sua persisténcia cando xa non vivan
programa de ·reconstruciÓn ' de España q'ue nc;rn"' tefía por base o
sometidos a el, e fieis ao idioma natal, como ver'culo, repito
illamento áutónomo de ·cada unha das nacionalidades que a inte - quista e logo na conquista e coloriización de América. ·Pero en
cant~
ao~
problemas
_
d
a;
cult1.Ha,
éuxa
fondura
arranca
das
niáis
oútra
vez, .máisk exacto e próprio para expresión daS'Suas emogran para que elas emprendan de por si a sua.·própr,ia salvación.
fonda~
encrucilladas
d¡;¡
alma
das
razas,
xa
esta
unif
ioació_
n
é
im:_
ció
ns.
Máis que un ideal político, o nacionalismo é unha série de
Nesta formidábel· o~ra de enmenda histórica, os sectores·da· cultura deben sér os primeiramente ,'atacados·, porque cultura é . pdsíbel. Fa lar da nosa cultura española, nun senso unitário e ab- · postulados de cultura ... Un povo capaz de pensar por sisó e de
..
viver a vida d.e espirito sen tutorías nen excesivas influéncias
todo; é arte, é ciencia, é economía e progreso.. Voü, entón, falar- . so luto,' é unha pflrvada sen.sentido. (.:.)
~ Un . dos erras . máis frecuentes dos homes ·que 110 século XIX
alleas-; chega automaticamente a todas· as liberdades. Esta é asavos da significación do termo "cultura galega", ánalizar somerahistor:iaron as letras de 'Espa._ña, consiste en c;lar a entender tacigaz visión dos énsaístas.do nacionalismo, a.través de cuxos escrimente as suas orixes nos tempas ·madernos e ver calé o se_u ,esta.
tamente
que
os
florecimentos
anteriores
das
letras
rexionais
·
n
on•
tos non se advirte unha gran urxéncia por chegar a formas inmedo actual; Despois, vós podedes meditar sobre o seu · p~rvir.
. (.. J .
'
for9.n ·seoórr perr'odos de preparación, transicións escalonadas
diatas de redenciQn, que resultarían fitícias, pasto que eles saben
.-- ·. .
'I
para che,gar ao gr.an século de :o uro castelán, esa alguei~ada de
que cantas. liberdades se_nos con'cederan actualmente · non pasafalsedade .e d~ a_rtifício. (. .. ) O fe.ita de que· as letras de Casfela . rían de efímeras mercedes e que as liberdades efectivas chegarán
IDEAIS NAC,IONALISTAS
chegaran ao seu ponto•de esplendor nos séculas XVI e XVII,
por si sÓs, cando o moso país teña posta en marcha todas.as posi·
COMO P.RODUTORES DE CULTURA.
•.J.
,
.
lonxe de p.robar a ineficácia e a falta de álento das letra·s chama- ' bilidáde$ da sua . mentalidade, parte. das cales han transmuta.rse
Cando un país presenta caracteres orixinais na. sua p·aisaxe, no '. .da·s ·,,rexionais" ~ás qu_e s.e opón., como "nacional", a litl;!ratura
e.n acció.n,_rápida, segura e certeira, como ocurreu en tod~s' os
$eU idioma, nos seus costu111es e na, psicoloxi~ · das ' xentes que o
de Castela- amdsa que se .as _texións de l;spa,ft~ non se tivefári
.momentos de 'reivindicación histórica de todos O.S paísés que
· habit9n, cando presenta rasgos que o diferéncia doutr~s povos~, visto. s_isteniaticame_nte-privadas do s·eu· mei0 de 'e~presiÓn primáloítáron p·o r ·non morrer. Dirédesme que estou divagand·o; ·pero é
.aos qúe vive unido ppr unha, tatalidade do seu_. sino" histórico, · ·.río, que ·é o i_dioma~ e non selles tive~e oqrigado á ádoptaroutro ' qtrn a miña profüdade de informador impíde.nie falarv6s do esta_este país {lQn debe . cl:l.amarw· rexión, senóri nación. Rexión ·é .di.s tinto ªºque xa 'estába ben maduro, para ser veícuío ade·c uado ... d.o:áctual da hosa"cúltura se antes non VOS falo das· orixes' e ra~ .
unha expresión ·admi,ilisfrativa da · xeografí a pcil ítica. Nación é. á ni_adurez ideolÓxica··e 'seritirriental das'· razas peninsÜlares,· as li-. . zóns désta .mesma inquedanza ..· ·
.
Resumirído, entón; .este primeiro tramo d.á ·miña conferéncia,
unha_r;ealiqade xeo!;iráfi~a e hi·Stór:ica .. 0 _profe~:or amerícano Bur~ . ter~tura's· r.exion-ais. terian tamén a sua ~entúria d~_ urada. (. .. )
gess, .cigado. por, Risco define asi a nacior1alidade: nUnha povoa~ · Ouero dicer que o predomínio momentáneo ..diso 'que cj_eu, en
diremos: -'Gálizá é un povo. éon Cé!racteres próprios e x·ériio étic~
. ción dotada· de_ unipa_de étnica que habita un. 'terreo dQtad,o de
cham.arse o "xénio castelán".t'anto ·en .pciHtica e.orno en -arte e le- . ben ·definido, ·que ten direito a intentar a recon.strucióri prost.. unida<¡.e . xeográfica '~ · Desta qefinlc.ión deríva~e ·q1:1e España, _cp
tras; non significa que ·as demais povos de España deban renún~ . cución .da sua· forma particular de •vér 0 ·espectáculo do mundo, ·
· 'seu conxunto de pov.os de orix·es . distintas, de .almas distintas e _ . ciará sua natural evolución. Castela,.anta.no grande e soberan¡¡i e ,. · qae .é, en último_termo, o..significado de ·t,o d.á c~lttlrfi : Cinco
habitando u.n. chan que ,oferece a máis_ ev.idente diferéncia eri . ·hoxe car'da na·. máis extí:ema;.mi.séria e· na· decadéncia ·máis fusca . séE_uios ·de imposiciern sistemátiCa do xénio e .idiom·a de Castela
canto á sua-configuraclóh, á sua paisáxe e ao seu clima; nGn é,
.nada _ten xa · que dicirnós. · Alguns do·s_' hór:ries .da chama~a xera- · levar:on "a, Gal'izá ao, estado de olvido. dé si mesma e.a postración
non foi nunca, nen pode éhegar a :ser unha 'nación, .senÓIÍ un '. ción -dci 98 déronse- en. inventar:unha ,Paisaxe. castelá a.base de
suprema en.que.a-atoparón os nosos prec~rsores é(fice;· os ·gale- ..
cpng.lql"D.eradQ, un mosaico ~.e· pavos· que · pod~n chegar a .viver
rastrollos, ·de _mµros branquead~s, · do Greco·~ ·d_e\umild_es ~Ideas· -gos ilustres~ :· Probos . e - x·errero'~o~, ".dá metadé d~ século' pasa,do ;
dentro da'. int~lixéricia ..dún ,Est~d9 harmonioso, que en . lugar de -carcomidas e de interpr~taciÓÍís · inte-leetualistas :de. belezas ine"'. . ·que : in.:temaron --.por véz: primeira; a identificacrón
ráza ':galega
·e.strangu.lar sistématicamente anuas diferéncfas pariiculares,· as · xistentes, querendo extraer de todo .iso ünha. s~rte- de pÓ~tumá - . · ~o seu: . s.o:lo·- nata~l ·e que estabelec'erdn, afravés'.dós seúSfecuridos
re.spe ite e a índa ·as fomente e .esti m.ule.. Caste·lá ns,· bascas, cata- ' .. grandeza impiradora d~nha ar-te misticoide, macabra e'- queiku- . ,·. estudo.s· histér icós, "u·n héxoJóx'ieó e,fi'ltre·"~ . no so· pasado 'e· d~no'SÓ .
, :~-- láns, andaluc~s e ·galegos po.de.rn.os viver agr:upadps baixo a sobementa. Pero non hai tal._.Castefa é hogano·uJJ ósário povoadá de ., presel')te. O renacimento da.ct:rltara ·galega é, polo -tanto; obra do ',
· rania dw'.l Estado com~n, por e:xemplo,·dúnha rep(Jblic.a federal,
paQta$ma_s q1,1e .sac.ude.n·a sua~ro!i~né! _e, a sua ca':ls~ira. ·
. ~: .. ·- nacionali~moJ~l~g-~.J-~J =--:;, _ ·:· . .. · - ·_ ·:.: . . ·_. , -:. ~
_
·
.
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Sobre a Vl Semana MuSical de .Noia
Á organización da semana é la-'
bor exclusiva da Sociedade Coral
Polifónica , e resulta evidente . que .
· cada ano o fan mellor, chegando
· nesta VI Semana a un grau de madurez de. evidente impórtáncia. E
-".'ª resulta innegábel que, no eido
musical, vai consütuíndo unha
das citas abrigadas no calendário
cultural galego. Frente doutras semanas organizadas en vilas impar:
tantes, presenta o atractivo da seriedade -parecen definitivamente
desterradas as sesións de m(lsica
lixeira idóneas . nas festas pero
inapropriadas nunha Semana Musical-,sos avances na selección do.
repertório -aínda que tivéramos
que sofrer un "Rodaballo" e outras pezas de remaría'- eng~dindo ,
unha i):nportante porcentaxe de
música galega de recente investigación, a inclusión de intérpretes
non necesariamente galegos -non
po~emos cerrar a. nosa sociedade
musical se queremos que esta sexa
normal- e a cónsecución dun público ...adicto -o máis importante
de todo-.
Aínda asi, compre sinalar que a
igrexa de San Martiño non é aµditório apropriado nen por condicións climáticas nen por condicións acústicas nen por idoneidade
social. O frío no templo potle
achegarse ao insoportábel e ·o primeiro en se queixar foi o piano,
pouco disposto a colaborar arite as
agresións da baixa temperatura ·e a
humidade. Polo que r~speita á
ácústica, esta é boa para as voces
pero moito menos para os instrumentos; o piano soa desequilibrado desde o fondo' do templo e os
metais resoan perdendo pureza
tímbrica. E no eido da idoneidade
socral, os proprietários do templo
- a comunidade católica- ten di~
reito a reservar o seu uso para a.s
práticas litúrxicá.s e os non crentes, a pouca sensibilidade que posuan, non se atopan a gasto rodeados de simbolismos que non
recoñecen e vense abrigados a tir~r de grandes <lose de prudéncia
para nbn ofender a sensibilidad e
dos que· eren; por último, non .é o
templo o lugar máis apropriado
pará cantar o "Cu-Cú" -aínda
que o texto se censure-, o "Más
vale .tro'c ar" e, xa que logo, "O
Rodaballo" ou "Maite", do1,1tra
banda, nen os · instrume~tos da
r9nqa_lla :pen o piano pos11en excc:;~_
sivo carácter turiferário. E os
meus leit~res saben . de:;' .a hondo
que o que antect.de non é demostración de_ estreituras pías . senó.n
defensa dos direitos do .profano.
Non' é o me:u- problema ddÍmitar ."
os límites .do , resp~ito debido no
templo, pero si me afecta. reinvin~
dicar a. realizaCión de música ·non
relixiosa en marcos non relixiosos.
E o a,nteri~r ven a co'n to da ex~
cesi:va ' insisténcia. na importáncia
da. m·úsica litúrxica que .leva a facer· p,rograma~ qu~ incid.e n unha e
outra· Yez no tema. Os .f ondos de
arquivo . das nosas c;:atedr~is son .

·un impo'rtantísi_mo capítulo da
Música en Galicia -acertada éxprésión na que coinciden Varela ~
, Silvari e Lópe.z-Calo- pe~o das·

verbá:s de Trilho : "Esta música
polo seu carácter relixioso estiv~
condeada a drcut'tos , moi limitados perp .encerra' un altp valor ar- -

tútico" noa se deduce máis nada
· que o que di a fr~se, por roáis .que
este sac;:erdote tan .p reocupado por
· cuestións iitúrx!cas - está colaba-

Entrevista
con
Joan Mol!
Entre os -intérpretes que
a·ctuaroñ na semana musical
de Naia, Útivo o pianista
·mallorquín ]oan Moll,
que actuou tamén en Vigo
nos Festivais Musicais
"Cidade de Vigo ';_

Aprove_itamos a sua preséncia
para lle f ac.er un has_
preguntas.

Qué ·nos pode diCer sobre a
obr~ de · Andrés Gaos~ da q~e 1
vostede é un dos primeiros que
-.-interpreta.
Si , tcfio grabada . en Rádio
Nacional parte da sua obra, e
son o primeiro en tocar en pú- .
hlico a sua suite "Hispanicas". ·
Remata de sair un c;lis~o· dedica-do na sua_ integridade a Gaos,
cos "Aires Gallegos" os "Npvos _
aires gallegos", o prelúdio a
duas romanzas, e despois sairá
outro disco. Eu espero poder
editar toda a obra de Gaos para
piano. E mesmo grabala para 'a ·
rádio, pois que asi ten máis difusión.

Vostede é un estudoso da
música · mallorquina pa-o ta'rnén
se ten interesado pola música
galega...

. randa na tradución ao galego rein. tegrado do Misal- tente chegar a
conclusións . inde-mostrábeis social
e ' historieam:en~'e .- Noia precisa
. durtha ·"Casa da Cultura'.' -ou se
s-e prefire, utili~ando unha fermosa verba de. orixe liberal, "Ateri~o " - qu.e éngada . biblioteca, sala
de exposicións;s unha saliña . de
confe~éncias e unha sala de teatro
- xa . teño explicado as yantaxesdesta sobre os auditórios-. O
Axuntamento dispón de. solares e
· xa é hora de pensar nesie _proxecto.. Mentras, non s.e pode esquecer
que en Noia -existe ullha·sociedadé
popular -o Úceo- que p~sue un
magnífico · local ·apropriado para
concertos ~e ·cám~ra e ballet de
eáma~a, pésie ás · tensióris €x isten:
· tes na sociedade musical de Noia,
entendo .que bon senso imperará e o ~iceo non se pode negar
.m~~almente a colaborar nun empeño de· tal importancia.

o

Xan Carballa

tado pqr Albéniz, Granados e
Falla, e isto é absurdo. E unha
• visión unilateral , do tema. Hai .
música ñacionalista inspirada
en 1!1Úsica galega, catalana, basca, mallorquina,... coido que é
moi importante ir investigando
todo o' que se poipa e dando a, coñecer, tocando 'as obras dí. '
-fundindo .. . .
Os compositores que se saen
deses tres . que -citei pasaron a se .
converter ·en mino.ritários. Quizais a calidad~ non fose a mesma-· pero, por ex~mplo, o caso
de <:;;aos é m~nífico, .. ./ ·
Depende dos . camiños que
seguiran os compositores. A1béniz, Falla e Granados estiveron
en Madrid, estudando, e isto
aportoulles algo, que quizais non
terí quen non sofreu estas influéncias da música europea vivida nun centro· cultural como Parí s.
Non son compartimentos e~
tancos, porqu~ vemos que hai
pezás de Gaos inspiradas en
Andalueia: E ' unha· comunidade
de nacións onde hai un ínter-cámbio de i:nfluéncias.:. - .

Eu empecei tocando todo o
repertório normal, clásico, pero
despois empecei a me interesar
polo!i
compositores
mallorquins, como Caviót, e despois
fon investigando moito máis," e
Noutra orde de cousas, as acteño editado tres discos, e nun
tividades _mus1ca1s, sobretodi>
concerto coñecin a Carreira e
.as referidas á QiÚSica clásica., seMargarita Soto· que me facilit~
. gueti a ser .moi m~oritW;ias, e
ron partituras de Andrés Gaos
non tanto · de élite porque, mese Marcial de .' Adalid e asi fun
mo· estes concertós que vosted.e
exiendendo . o me~ campo~ de .
· deu en. ¿Galiza : -Son- pÓ.bliéos e
ac~ión. ·Eu atópoqs rriagl!líficos,
. gratuítos: Ond~ pensa que está ·
9entr9 -· do_ seu .n.ivel; non son
·o fallo?
~ériios pero · no.n todos teñen
S_inxel~~~n.te ...é . cu.estión · de .·
por qüé se}o. Hai música moi
cultura. A xen~e> non ten bp9r7 .
µigna que . merece ser coñe~ida
tunidi1;de de coñecer, porque. na
e icyterpretada, ~ 3: de Ga:os e' ·
essola; . e - no bachalerato dase
Ada:Ii_µ pe~tence a ·e ste tipo de : ,
ploi .rudimentáii~mente a mú- ·
música_, · 9Ue p~ga '_ a p~na da; -a .
sica°'
Como .non se coñece t
.. , coñecer. moi difÍcil apreci~la. E hai que
Vostede defende' im determiter unha educaci9n nése senÚnado concepto do nacionalis- .
-. ·do, _como hai que · tela a respeimo musical español...
to da .literatura, da pintura, ... ·
Eu def~ndo q~e es~ concep2
fallar esa educación s6 acuto non .-é simplesrnente o ~ da
den aos c~ncert.os a xen'te que, .
músicá inspirada na música anou ten unha trad·ición na sua
daluza. Sempre sé <licia que o ·:
família, ou eoñece a algun afei-·
nacionalismo estaría represenzoado que ó induce ~ escoitar,

ªº

e poi iso é minorítária. Pero s~
se deran millar as .clasés -d.e mú~ica tanto no BUP como ria
· EXB, nece;sariarnente aumentaría moito a afición.· De feito aumenta; en todos os conservató. ríos hai unha importante ·afluéncia que mesmo desborda as pró- · prias caya.ci<l'ades. Ou sexa: que
eu .pe~so que é un momento es,.-7 p_eranzador.
·- . ,Agora, tam·én,. hai pouco pú.. blico porque custa tiFar á xente ·
.· das c:asas,. ·.pref ire ver a televi: sión .. . unha · .situaéión · com plé'"
tan:iente diferente á de hü uns
anos. E outra actitud~ na .vida.
E ·isto influe nas actividades culturais.

COORDINACION E
INSTI!VCIONALIZACION

Ademais da necesidade de co ñtar cun local idóneo e de recortar
prudentemente o repertório- reli:xioso, ·compre insistir nos con certos instrumentais se .se quere.levar ·
adiante as .ambicións .expostas
.Pola. organización. s·e ben Santiago segue, desditadamente , a ser
unha prazá de segund,a clase na
.vida musical galega, xa que organrza un número de concei:tos escaso
en comparación coas espectativas,
compre. lembrar ·que as Semanas
de Noia pódense coordinª-r coas
Qué medidas ~ poderian totemporadas de Coruña, Ponteve, mar ...
dra1 e os "Festivais Musicais Cidade de Vigo:', asi o fixeron nesta
Eu ·entendo que é' m01 .·imSem~na e poideron contar cos
portante facer · concertos pa~a
concertos de Moll e Lamas-Colese.a lares e hachareis, concertos menero
-á marx e do de · clausuadaptados j. sua mentalidade e
ra,
e·
.non
se pode esquecer o ·
con explicacións. Co fin de que
atractivo.
da
sociedade
musical de
·
paseniña:mente vaian .entrando.
· Portugal. Para que isto poida !iar
Isto en Palma estám~lo facen'froitos tedase ·de comezar a pro- ' '
do hai ' vári~s anos, - tamén en
g.
r amar · tunha antelac~ó.n m1nima
Catalunya e isto nóta·s~ .. E o
de
. riove meses, doutra banda esta
xeitó· de ir · criando Únha base
antela·
ción permitiría solicitar: sub- .
de público· para ·o futuro. Eu
venció ns do tipo de pagar íntegro.
penso que pagaría a pena inten- .
un concerto , fórmula· ·que agrada
tar montala por aquí, en · Gali-aos. mecenas e, permite unha . mei~
za, para poñer á xente máis
rande flexibilida~e · pr.esupostária.
perto da mus1ca clásica. Eu
Evidentemente, a Semana de- .
propú.x enllo ' a R TVE e agora
beria
tender á institudonalización
van sair uns programas no pro·para se con'verter en Semana da
. gr~ma_ Cometa · Blanca · nesta ·
colectividade noiesa. Neste senti~ña. E síntome · encantado fa'.do, a Corporación parece posuir
cendo este labor divulgador.
1~~nh~ boa disposición . Conseguida
__ . ~G<?stáríame ' engadir que é
a institucionalización, ·as subven-"
·.pr'ecis~ · con-cien ciarse· de algo;.· ·
9s que . va_n asiduamente a c6n-·; · cións seria:n•máis <loadas de lograr
e, botand'o ·man da fórmula procertos .Prefiren escoil:ar semp~e
posta, pbderíase aspirar a -facer a
obras de grandes autores. Pero,
médio prazo ballet de (;'.ámara ou
como dicíamos a:ntés; é moi .
ópera
de cámara, para o que, unha
...importápte que varan. .e scoitar
vez
máis,
existe o problema do
aos co'm positores galegas. Que
A Semana: Musical de
presuposto.
.. intenten coñecer as · suas raigaé
tirt.ha
realidade que merece
Noia
ñas. E' un labor de ir extra:endo a
todo tipo de ápoios aa seguridade
'eséncia de c~d¡ povo. Despreci;u
·de acertar e p6dese cot,w erter nun
aos -pi;6prios atit0res é un pouco
foco de cultura nuriha·'zoria da iíndespi:~ciar o · xeito - ~e ser, a pró- portáncia e inestabilidade social
pria nación.
·
dó
. Barb.a nza.
·. x.c.,
r
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Nestas

inesm~-~ p~inas ·_;tn) J!- ··

señand? il., primeíra novela. de Tú- ·
cho Calvo,. Froito das - Lembrqn- '
-zci/-;=- .dic{amc:rs. q:ife n~ s~.a--p_ró;Íin~; . ;
, _ '~aparic-ión '.rios "''rú'edos ~- iíú;rár,i.Q'~,, ·~
, '
_
'
-p
-.4
.r.:. __
~ esperabamóS · ·que O ~S.CfltDI saa.--\.
. tiag'Ués - rion ~ caírá
eí-i·o·c'de face-f ,·uirha no.véia.~ reálist11;,.
q·u~ ·:con_..;_
Fro_ito:.-. .in:térit.ar_a sá.lva1<·sen é-iifo - . ·
·a u-n' cond·eado--á :sillá.'. ~l~ct,rica : ~~
.r-ealismo .:::·~.. f. .
.
.
. Ben,-, p~is agora remata de apa~
recer a _. segu~da novela, d~ Tu_cho
Calvo: -PAE S XXI. .s No comenzo
dunha ~o~a. histotk da h~manida~
de, que . é l,lnlÍa .hovelá -~(sic) . de
ciéncia flción .ou~ ficion cie.ntífíca°'
Ág0ra b~n, preguntará:se ~áis:dun .
leitor desta5 liñas a qué ven o sfr
posto detr.ás de ñdvefa; a resposta
é <loada, a novela non existe : Vá.iamos . p~:>r partes.' Xa subliñáram~s ,
'1
· q-u e na. anterior novela qe Tu!;'.:fyo·
fermizo romantismo de
.
Calvo faltaba a' histór.ia; ·n_esta
Ray e en especial o seu "]ol;mny
nova novda
história segué' sen
Guitar".
•\
mascara 6 "bebe" que é a éiém:ia
apare~er.
O
narrad~r/fai
- .c:ioºmo
Ou este de"sencanto das per~o
fición oü fición Científica, caíndo ·
na anterior- unha colax~ abqndo
. naxes, como dixemos, arriquécese
nos ~áís absurdos tópicos e _ná,'
aburrida, mistÚrá nomes verdadeie exclue cun discurso estilístico,
máis infantil , das técI].icas literá- ·
ros (aquilo dos guiños ao leitor),
exemplarizado no prµneiro por un
rias. Tucho Calvo non é un pove- ·
percorre Santiago clarido nom.es e
·· contexto escenográfico onde illá
lista, :e sentÍmolo ,-de corázi>n. En ~
luga~es para que o·· leitor se situe_e
ás deambulantes p.ersoaxes, adquivez de dar unha história de fición ·
.se achegue miis a unha ·história
rindo ben unha aridez mineral oncientífica críbel, que nela pasaran
probabel que segue sen aparecer;
de a aventura típica (litúrxia sa¿ousas, que ~e rí'os narraran _verosi-'
asi, ve111ós ou lemos o Franco,. a
grada qo xénero) transfórmase en
milmente as causas da cátástrofe
. Rua do Vilar, etc. Mesmo, nesta
agresión ou inéompatibilidade, re. que ocasiona o ponto de sá.íc~a do
série de guiños ao leitor, aparecen
forzado -por un estilo lacónico e
· que qebe,.-a ser a história (qu·e,
traballos f irmades por nomes que
seco, cando· non de violenta elipse,
afirmámolo outra volta, non exiso probáb~f leitor da novela · coñetransgresións espácio-temporais,
te), o narrad'or quer_ levar (non~
cerá : P.erfecto C. Muruais que enou ese estraño procedimento de ·
sa:b~ un por ·q.ué e non_se atr·eve a
".trevista nun mtre dado. a García"posta en escea" do dó final.
acuSa.lo de peda.ntaria) os supostos
-Bodaño, Xerardo Es.tévez, etc.- E
Mais "Duelo en la Aha Sierra,,
achados técnicos da literatura napara que ñada falte-aparecen ·fotoé un "western" vivo, aínda qµe
rrativa contemporánea á ciénc_ia ·
monq1.xes (algunhas ben malas);
agónico, que dá coletazos nunha ·
f ición para ~air no máis vulgar
,(t>ara lle dar credibili_dad~ á _coµactitude de fuxir da sua própria
dos ridículos : a ciéncic1 fición só
sa? .
morte, de infundir nova saiva á
se defende en base á- história que
árbore das ponlas (código$)', nesa
Pero isto· n~n ~ todo. Se só fora
conta (todo de1I1ais, empezando
isto, o le-i tor podia quedar, .inda
doble articulación estilística e te_p<Jla filosofía. que adoi~an · resumar .
qtie .· irisatisfeito, tranquilo. Non,
mática. Asi ,- a pei::sonaxe de Ranesta · clase de .nove'las, debe fi~rse
faltan coosas, meú señor. ·p_Qr
dolph Scott non abandonará ao
moi ·fino, cousa.' qué. non iixo Tú ~
seu amigo, ño dó final, demosexemplo, os roJfos filosóficos que ·
cho Calvo).
.
.
trando que, apesar das. dúbidas
no's endiña o narrador asi como as
Mais hai outro aspecto · d~ nove- '
explicacións · pseudo-tientíficoou vacilacións, seguen ª ' ser o que
Iá no qu.e teinos · - por.for.~a·-:- que .
eran; ou nesa mesma escea do dó,
-técnícas; que aparecen saídas do
entrar. 0- . tipográfi~o e b morfoló-o tópico pero pr·esente orgullo
Réader's Digest ese ou dos suple- ·
xico. · Din' os editores da obra qu~ ·
familiar do pretendente da rapaza.
mentos dominicais. de "La Voz de .
. esta (a sua· i~pr~sión,, supoño) su., ,
Tamén tomando · como metáfora
pón un - ~sforzo tipográfico. EnGalicia". Tucho Calvo guindouse ·a
,, liberadora a morte da represión do
unha nova aventura con paixón,
tón, nós, desde a silla en que. esra- .
paida rapaza, como rotura! das ataiso non o n~gamos, pero fáltalle
mo~ sentados, e preguntámosnos, ~i
duras da · própria Ínitoloxia do
,, qué . son debidas a cantid(lde de_ ·
cert<1; preparación ci~ntífica -para
"western", onde todos morren
. erratas que lixan a obrah;~;,;cam9s.: _. ·
non cair en banalizacións como as
agá.s a parella inmadura e desenprantexd e. plantexei, 'exporitánea;
da· p~xina _36 (2) ou as da pá:xina
.
.
-·.
cantada que serán as futuras per87, d~ máis tópic9 e bar'ato, est.'!
soaxes-tipo dos "neo-westerns".
últíma, nas ·novelas de · ciéncia: f iO próprio Peckinpah . presentará
Ción de a ciflco pesos- e faltábaestes novos "westerns" pul,veri- · · lle, o que é peor, capacidade ··nazándoos aínda na sua vertente esrrativa. Tucho Calvo, para desgrá.· tilística, como nos "ralentis"~is-.
cia ii.osa, non sabe contar · unh'a
... temáticos que empregará eón prohistória, d.aí toda a "outra série. Ele · • .fusión en ''Grupo Salvaje".
caralladiña; ql}é enche~ a no{ek,'
'. , Para·finalizar, o te.ciclo de apro desde as fotomontaxes . 'até. ·a:S
x.imad6ns ou rexeitá.mentos que
montaxes.feitas ·a ·base de· dibu'Xos
os diferentes ._ elementos, até aqu!
o.u fotoc6pias de xqrnais, -pasando ,
. espostos, poden suxerir no e~pec
polO cámbio futurista da. catedral ·
. tador', • sÓn flutuacións graduais·
de . Santiago, qu~ non · son máis
~o· qu~ a película aqui co·mentad.a
que divertimentos que usa<? autor ._·
ESPECIALIZADA EN . LIBROS
<;orno · film<;;-telíquia qú~ hox·e· é, _ , por non saber o qué .narrar,
,
GA.lEGOS "E 'POFJTUGOESES
soupo 'r.10s anos 60 dar un ~álido
· ·Esta novela .vennos confirmar
.parte médico dun xéoero,~ue . ne·n
algo que albiscábamos de lonxe :· ·
o próprio Peckimpah nen o filosóTucho Calvo non Sa.be contar
fico Monte Hellmp.n darian novas
unha hist6ria. Se na sua prec_edencanles a este ' mundo eminentete .enmascaraba a pouca história
'.ment~ _cin,ématográtiéó : qúe é o
qa novela a base de· monólogos e
. ·~western".
colaxes, cortázflrf'.S e celas, maqui- .· .
llanffo o cad,avre do reafümo, esta .
CORU~f\
M.AYAN
v~·Z\ -equivocándose ·de· cheo:- en~
.
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Duelo
en la Alta Sierra
de S. Peckinpah
Na década dos sesenta, houbo
unha série de filmes que tiñan como denominador comun, a defunción dos "westerns" como xéneros, e como exposi.ción _ dunha
ética dun mundo xa anacrónico e
fenecido. Máis que dunha revisión
tratábase de confrontar dous mundos irreconciliábeis e incompatíbeis, o mundo arcaico e onde había toda unha filosofía da vida e o
auxe doutros xéneros cinematográficos con meirande reper-eusión
nas novas xeraéións, como a ciéncia fición (no cine, na televisión e
comics).
Frente a esta moda de "westerns" que constatan a caducidade
do xénero, surxe como répica ou
antítese o moi ,.. logrado film de
Sam Peckinpah " Duelo en la Alta
Sierra"; non é que sexa unha revalorización dos códigos tradicionais, senón que o aspecto "fúnebre" non remite a incompatibilidades, máis ben diríamos a influéncias externas ou contaminación dos ditos códigos; ·a este respeito nada máis clarifica.dor que a
liquidación de existéncias do "spaghetti western"' pastiches incongruentes que operan máis no estereotiRo que ria transgresión. "Duelo en 1a Alta Sierra", é pÓr isto_un
, filme re,versíbel, articulad.o en
do.us discurso~ xustaposto~ e ao .
mesmo tempo ' excluíntes,' pero
que teñcn como fina~i.da~e .primária 'transición desta estrutura a
nivel temático ·e estilístic;. Isto
>queda corrob~rado no filme polo'
cariz transitório das personaxes,
acumulando unha conciéncia que
xera en fracaso ~ i;iun impass'e
ético.
.
.Freryte ;i isto hai rasgos que perceb.en 'unha inhcréncia exterior ou
perda tle va.lores morais e · éticos
tí picos dG xénero, como son ·o r_exeita~ento
da amistade entre·
'
- .
' duas_ tipoloxfas do . western~ Noutra ourde as novas relacións- (infroituos~s)· , ·· dun · certo cariz ro mántico, que accede pola. vJa crua
e desga~rada, en · contraste c;o .en-

a

a

(><:Ón x) ;- ~mxelame~te ·(con:X: tª'mén, duas) ; conscente e ~o·nsci,en
te, vivenda e vivienda, seg{m e se- ·
gÚ.ndo, vaixe masculino e femel!ino, cencia, plaz.a .e praza, Rua do
Vilar e Rua · do Villar, usando o
autor -indistintamente unha · ou
outra' forn1a (erro de autor, de co-~rector, de impre.sof?). Hai errqs
que se ve que son do autor :dedu- _
?'eches por deduciches, convinte
por convenien~e, etc; e outros do
impresor · puxerse'. (por puxese) ou
nevioso (por nervioso), etc. J?e
todo isto ·::._que se repite ·excesivamente- un colixe que o esfo.rio
tipográfico ·só ~e deu no·s aspectos
máis "rechamante,s" .do volume,
~on na cotidianeidade, que é onde
compre, para; que non ·haxa tal
cantidade de rros. Por outra ban~
da, e isto non qu~re arranxar
nada, pompre afirmar-que á.s Edicións que deron ao prelo 0 presente volume 'sempre seJixeron notar
· pola sua,_ presentación e pola sua
edición. ·.

o

1

XÉSi.JS GQNZA~EZ .G ÓMEZ
·1) Edicións do Cerne, Santiago 1982.
2) O párrafo sobre
automóvil e o
peatón parece tirado do libro
. "'Conversa.ciones . con . U.ikacs~', pu- blicado por .t;\lianza. Editorial hai
· ·anos, ,.-inda · que ºtúkacs tiraba o
ex!,'}mplo -para tratar o tema dunha
poslbel .o ntoloxia marxista . .
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alimentos -e alimentación
.
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BOTICÁRIO DE VILJxBOA

'

·A. vendima
e o viño (IV)
PERMITIDAS.PRATICAS
.que para o peqticno collei-.
· teiro galego a meirande parte do
que aqui se vai dicer, sonaralle a
chino, non por iso deixámolo esquecido, pois ten grande- importáncia, Sobreto_élo para se seipan,
a nivel xeral, a cantidade dé manipulacións fraudulentas a· que pode
someterse un viño. Claro que tampouco se nomearán algunhas, xa ·
que a lexislación aínda non está
~o · d·ia nesta, como noutras cuestións alimentá_rias.

~ Aínda

8) A desacedif icación·, nos vi- ·
ños q.ue ~eñen ~oita acede~. fixa,
· engadíndolle tartra ou potásico, ·
. carbonato cálcico ou potásico,
quimicarpente puros. ·
9) · Engadir-ácedo cítrico puro,
con. <lose máxima de 1 gramo/ litro.
1 O) _Ji·ngadir levad.u rás ou en¡imas, i~le'"ccionadas conveniei:te~
mente.
11)
Empr~gar caramelo dé
mosto para'He ·d ar .cor.
Ü) O ácedo tartárico pódese
usar en viños pouco ácedos.
13) O. sulfitado, empr~gando
os métod9s adecuados, tendo en .
canta que cando se .poñan ao
consumo non teñan máis de 45-0
· mg'. de dióxido de xqfre to_tal por
liJro e 100 mg. ceibe, · cun. 10 por
. cento de toléráncia.
14) O encabezamerito cos 'alcooles autorizados.
f 5) O d.esulfitado por procedimentps físicos.
~
16) O eniesado con sulfato cáf
~ cido púro até, un máxim·o de ~g.
por litro de sulfatos, dados e.n sulfato potásico.
: l 7) . O ·emprego d¿ uvas máis .oU
menos asolea~as para facer viños
·espec1a1s.l 8) ·o engadir xarope de sucre
en viños especiais, · ~ara Hes dar
certo abocado, sempre que ·non
se sobrepase os 50 gr; d_e sucre por
litro 'd e viño. O ·sucre será de re~
molaéha ou c,aña.
1

AUTORIZASE
J) A mistura de todas as clases
de viños entre si e con mostos e

mistelas. Concentrados ou non. A
mistela é un prod.u to obtido ao
engadir alcool vínico sobre o
mosto, até impedir ou paralizar a
fervenza.
.
.
2)
A conx~fación ' dos viños
para concentralos.
1
3) O Jrasego, filtrado ; pasteurizado t tratado- pór ár, osixeno ou
dióxido de carbono.
4) O envellecimento por calquera procedemento físico.
5) A clarificación eón albúrhi- na, leite, caseína pura, xelatina,
cola de · peixe, terra de infosório ,
terra de Lebrixa, -pero empregadas
de xeito que han deixen maos sabores ou arumes estraños, asi
como que non produzan contam1nacións micr~biolóxicas ou _intoxi~
cacións de ori.Xe patolóxica ou pútrido.
6) O emprego de tanino ou alcool, carbón puro ou negro aninal, para decorar, e o aceite de oli~
va ou a fariña de mostaza fervida,
para correx~ alguns defectos.
1) A adición de-sal comun até
un máximo de 1 gramo/litro.
-

PRA TICAS PROIBI_DAS
. Proíbese dun xei_to especial _o
seguinte: .
.1) Ad'.ición -de água ao mosto
ou viño ("bendicer o viño").
2) A utilización de corante~.
3) O emprego c;le sulfúrico e
de111áis ácedos minerais.
·
4) Eng¡dir antisépticqs antifer·

.

rnentos, sales, eséncias, saivas, ét~
res, arurries ou semellantes, de cal~
quera clase óu procedéncia.
5) Utilizar xar.opes e zümos
que non proc~d~n d~ uva, co~s .
excepcións antes nomeaqas .. -,:_
6) Non engadir edulcorantes
artificiais. A tenéncia de :. máis
· de 300 Qg. de ~ucre n_a ~<lega ou
. d;micílio do colleiteiro débese de- .
clarar previamente.
7) . O ter ácedo sulfúrico nas
_'ádegas, almácéns ou tabernas. ' ,

andando .a·" te.r1• .· ~ANUEL

IolrÁe,('•
as pe'a.a
'das
Uj .,,
b'
...Joutra"' pavos. ,-. '
U~
na Galiza .

dunha pulpeira
q~ se· chamaba
señora-.Rórd

Había ~.nos que ~e~vidor · non
comparecía en Lug0,' nas festas de
San Froilán. Este ano aló m~ personei cando ~a estaban rematan~
do. Com,o bon lugués que ·ún é tiña que cumprir a abriga de ir catar
8) A preséncia .de metanol (alo pulpo. Agora as casetas dos ·pulcool ·m etílico) en c·a ntidades supepeiros, sÍtuadas por debaixo do ·
riores a médio gramo por litro.
vello Hospital de Santa. María,
obra do 'alcalde López Pérez que
9) No~ se fabric'arán, anuncfa..lle ef!cargou a Asorei unha imaxe
rán.ou circularán comercialmente,
da Vii:_xe pra poñer na fachada, iba
aqtieles pród~tos que!. usándose en ·
decindo que as pasetas dos ·pulpeienoloxia, nori leven claramente esros nada teñen que ver_cos vellos
pecificados no envase a sua com~
_toldos montados nunh_os paus. As
pÓsición cuantitativa.
casetas .agora son de táboa ou ta10) Considáaranse eomo fraublex, con lousado de uralita no
dulentas todas aquelas operacións ·
que peta a choiva ·cun son moi
ou práticas que teñan ·como . ob~
.
gustoso
de escoitar~ Estase ben· ne' xectivo modificar o estado actual
las.
'
do vifio, disin:mlar unha· aheración
Foi
Xavier
Rodríguez,
o ben
ou enganar sobre as suas cualidabarbad.o
concellal
nacionalista
ludes ou características.
gués, probo e competente funcio11) .Os viños ·q.u e non teñan a
na,rio, quen nos recomendou unha
composición adecuada ao-. tipo e
determinada caseta. Nela nos me- zona que éorrespondan, consideternos un bon fato de amigos ~
ranse adulterados ou fraudulentos,
compañeiros, entre os que estaban
incorrendo os -resporisáb.eis nas peEduardo G_u tiérre_z e Lois Diéguez. .
nalidades ·Impostas. ·. ·
Sentámonos. Mentras nos iban go¿Que sucede, pois, · con toda a
bernando o noso pulpiño, pedipo-rcallada que se vende .nas taber-.
mos uñha xarra de tinto pra ir
nas galegas? Poísque, como somos
matando a sede e a agarda. A este
sub·produtos co!oniz~<;l0s,' aqui
barbas chamÓulle a atención a ra. estamos no Nir~ana e... non ·pasa
paza que·. nos at~ndía. Up.ha fernada. Aforran o ter que nos intermosa moza, moi disposta ela que
-nar _nas~risó_ns :ou manparnos -para
s~rvía pra ver. Servidor quedouse
a emigración,$ c~usa, esta última, ollandoa. A rapaza lembráballe a
moi . pcroblemática ac~ualmente;
alguén. Despóis de cavilar unhos
queda, pois, a primeira. A ·c9rrupintres caeu na canta. A rapaza
ción é ,inereJ].te ás nacións oprimiÍmitábase a señora Flora, ·a tradidas, por parte de ·toda a burocrácional pulpeira de San Roque.
cia, ch'upatint~s toda cla~_e de iri.Cando a moza nos trouxo o pulpo
termediários. Sofrer e calar?.
confirmou a nosa sospeita.
A señora Flora era unha mtiller
_. que deb~u' recorrer a meirande

e

cando trata de explicar os Molde_ s
mauro e hua. moura e meteos en
J,
•
que tamén aparec~n no país vi- . · termyo de Baltasares uby chaman
Porteia e Forrou-os.. Earromperam :
cmo .
''
Di o autor luso que en antigos
' en e"sse logar e feéerom y moraescritos ·aparece- ~ palabra MoUite_s
da';.
.
Na Estrada, en Melide, en PonLindando , coa parróquia de
·para designar aos fillos d·e pai ou
tevedta, en· Brión 'e aínda en Astú' Moldes, que 'ho'xe nos ocupa, está
nai cristiana .que ~eguian o ·credo
rias hai lugares . co no me de MolAstureses nome _q ue fai referénCia
mahometano. Este• tipo de mesti·
des.
· ª un posíbel asentamento de xehzos nos avatares da reconquista
Pero o Moldes que nos suxire
. . repovoar a1guns 1ugares
tes chegadas das Astúrias; a:simesvman
ga- _
este a:rtigo é unha parróqui~ do · .. legos que ficarian con ese noíne
mo, por Castela e Portugal hai
axuntamento de Boboras. distan
. de Moldes ou sexan cruzadas entre · moitos pavos. chamados Gallegos
uns tres qÚilómetros do Carballio u Galegas, herdanza dos nososcristianos e mauros.
ño.
\
paisa~os . que ian -povoando terra
. Na Idade Média, os mauros que .
Ten ~este ' lugar ünha fermosa
tomada aos mauros.
estaban na Galiza debian ser esPero estes _movimentos,.de xenigrexa románica que está decla~a
cravos, · collidos· co"mo presos de
tes · non debian ir só cara ao sul,
da monumento artístico, nunha
guerra,
. moitos deles traballaban
senón -que habia un refluxo cara
terra de viñe~os pl?-ntados ·en sonas posesións monacais segundo
·arriba, como proban os · nonies 'de
calcos que van caíndo' cara o rio ·
nos
seus
escritos.
consta
seis _lugares de , Lugo e Coruña,
Avía, baixo a referéncia vixilarÍte
chamados Cumbraos fu.ndados por
da Pená Córneira que d.omina toda
· E do es¿ravo ou escrava ai'nda
emigrantes de Coimbra e oito _poa paisaxe. ·· .
,
.que sexa parida seis reais. E'_s~ fo vos ·ae Lugo co nome de _T oldaos
En Moldes : tamé_n tiña o seu .
rrar dará o dizimo da valia da sua
·ou se~a xentes vidas de Tolepo. .·
pazo don Antón Lousada Diéguez,
alfarda porque se reasagatou -ou
Os no.mes de Poboas, Probas,
un dos primeiros galeguistas.
forro u.
·
·Para explicar ·a. nome <leste lu-;.
Po las . ou Poboadoras son novos
E esta un ha" referéncia ªº .Hnasentame"ntos humanos que se · figar ~C.údim.os, como .sempre, .a ese -pGsto qu~ debla pagarse polos es·grande. estudoso e amante da nasa
. xeron naqueles tempos, o mesmo
cravos cando se '_'forraban" ou· cei.que. os lugares chamados Bangueterrá que foi o Padre Sarmiento.
baban.
ses e Cambeses déb·ense aos pov0á- .
o noso .monxe fai derivar o Ilóll).e
Estes ~ouros liberados instalá. do
da .palabra latina "Molunus" que<
dores que viñan de Banga ou
da~ia Molnes e de:spois M~ldes, e
banse nas terras e facian as suas
va.l de Camba . .
í:eria_ 0 significado de marcos ou
aldeas, corno s~ instalaban, está
E aí nda roáis suxerentes son os
mogóns de pedr'a.
ilustrado neste documento d.o anó
norri~s de Celticos ou Suevos: que
- Máis ·matizada'. nos -parece . do
125'8.
lQcen nalguns lugares de "Lugo e da
Coruña.
p_ortugués Joaguin - . da· SÜveira
" ... Dona _Maior Velia .avía hun
"'A
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HORTAS (VILANOVA

babea . . no barrio de San Roque,
.
· . despóis do .Asilo, antes ·das Casas

·de Méndez, ainda que na mau
.
aposta. Un pouco máis por baixo
da casa
señora Flora nace - ou
marre, se~pre é ben especificaro camiño que vai
Sañxillao e
pasa por <liante da chamada Quin-ta do. xe·ral Pt'n. No espac1º0 que
hab-ía entre a casa e o camiño era
frecuente ollar o-- pulpo fresro
~
pasto a curar. Daba un cheiro en-tre gustoso e desagradable.· Os pulpos estaban . pendura...dos dunhas
cordas sostidas _por •unhos paus. ·
Lembraban tendedeiros da roupa.

ªª

a

A Pulpeira de San- Roque levou
moitos anos _-na if!dustria e trato
._do pulpo. Era unha muller querída·
e popular. A súa figura humana;'
grasa e optimista espertaba .unha grande e fonda si"mpatía. O seu
trato campechana e aberto infundía unha enorme confianza. Nun- · .
ca fallaba ' seu posta nas feiras
e festas do San ":Froilán .. Semella
que a es~ou ollando dedian.te da
caldeira de cobre, .axustandÓ · o
precio coa -sua , abundante parraquia, cortando -o pulpo moi aque_loutradamente, _ bot.á ndolle $al,
·pemento e 'á ceite, cobrando e·_-gárdando o- diñeiro na faltriqueira., tapada e P!0 texida .por un · enorme
mantelo. Tamén usaba unha. ,,t oquilla de·· lá. Quedara moi
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viuda · e os fillos axudábanlle no
trato.
_
A señora Flora tiña tres fillos :
dúas mulleres e un rapaz. As filias
eran moi boas mozas. Unha delas
q.sara cun oficial de Cabaleiría,
canario, destmado no oxe desaparecido Cuartel das Mercedes. A
outra casou cun rapaz non galega
que, según t~ño entendido, era
suboficial de Aviación. O filio chámase P~pe. De JTIOciño era un escachapedras, xefe dos rapaces do
barrio ós ql!e tiña ademirados coas
súas aventuras, que nunca pasaron
a maiores; Teño entendido que
cumpliu o servicio militar na Lexión. No barrio de S. Roque comentáronse moito as andanzas de
·Pepe o Pulpeiro ou Pepe da Pulpeira. Eran trasnadás sin impor- .
tancia, cheas de certa temeridade
:e ·mxenio.' Un xeit_o de divert~se
ben distingo do d-~ xuventude actual. Polo que deprendín en Lugo,
o Pepe casou, sigue co oficio eten, ó menos, unha filla preciosa.
X.a non é pouco.
Onde estaba a casa de pedra e
de planta baixa da señora Flora
ergueron un novo edificio- de cem.e nto con varios pisos. Supoño que agora non curarán 'o pulpo ó
pé da casa.~ Hai outras novedás.
Coido que, en moitos aspectos, recuamos. O que se ganou en comodidade perdeuse en calida,de e,
mai9rmente, nas causas d~ ~omer
e beber. Non sei o que diría a señora Flora do pulpo que oxe tragamos. A todo se afai ún.
Sería interesante e proveit.oso
escril;>ir, . pró noso insino e ilustración, as xenealoxías dos nasos
artesás.' N elas deprende~íamos
máis que nas da nobleza ou da fidalguía. Poderíamos saber como
se desenrolarón fórmula~ e recetas
sagredas herdadas. Comprobar o
xeito de como se afixeron na localid~de, g~nando _ unhos . matices
que os fan inconfµndibles: O trato
co p~lpo · é máis que 'un _oficio:
Ademáis duriha arte é un r.i to. E
non se debe.tratar con frivolidade.
Sería ·monstruoso o facelo.
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VIANA DO BOLO
mostta de tecido,s popul.arés galeProxección do audiovisual "Hisgas - (Camariñas, Lugo, -Ourense, .
tória de Galiza". Organizado 'pala
Viana ... ) Estará aberta de 8 a dez
Asociación éultural "'Os X~rmo- . da ·rioite ~ os· festivos, de doce a..
l'os" nos seus locais, o sábaqo 18 · . duas·.
.,ás 8 do serán. '
. :_ · · ·
' MOA~A
MADRID O sábado 18 no. Coléxío PúbliAté o 31 de D_ecembro, na G.a- .. co de Reibón, F:es~ival de N~dal,
ler'iil Sargadelos ·expón o ceramis- . coas actuació,ns do · Grupo de Mita Aranez.
mo Infantil e Mozo ANCORADQURO, e posta eri escea polos
SANTIAGO
alu'mno.s µo coléxio pa peza tea- .
Na Galería de Arte HIDEA de
Santiago e ate o 2 3 de Decembro,. . tral de Manuel Maria, '~A V€nturas
e desventuras . dunha espiña de
expón Leopoldo Nóvoa.
t;xo chamada Ber~nguda''. Ha-_
OURENSE
berá· tamén grupds de baile galego,
. Do 13 de Decembro ao 5 de
ballet, flauta, ximnásia rítmic~ é
Xaneiro, nos locais -da Agrupación . guiñ~l. No c_o léxio, desde ás 5 do ·
Cultural Auriense, . haberá . unha
1
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que estarian disposto a apoialos,
pero eondicionan este apoio. a
que lle vexan algunha posibilida de de qu e os seus cartas non
van cair en sítio ermo. Por outra banda hai moitos que lle
están facendo a "cama" para
tentaI matalo duñha vez, xa que
lle temen a un resurximento
que poderia desbancar a~ suas
opcións. pénsese en AP, no
PSOE e noutros elementos de
UCD, máis cando está plenamente _demostnldo qu·e non é
nengunha competéncia para
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Pvesentouse días pasados nun
local da vila de Oleir~s-Coruña a
_· axénCia publicitári¡ AHA; qüe con
~ equipo humano compo;t~ por
máis de quince persoas vai tentar
facer unha competéncia ás axéncias publicitárias de ámbito estatal que . copan o merc~do galego,
pésie ás moitas e Doas el,ltidades
do ramo 'que funcionan
na nosa
terra.
O acto, prévio coctel aos meios
de . comunicaci6n ;· basicamente
consistiu. nunha: leda· paro1ada d~
especialistas en publicidade sobre
~ seu ' campo dé aéción e influén~
cia, seg~ido con interés pol~s máis
de 300 persoas que enchian o locat
'
·.

xa

/

que destacar a d·ecisión. de Es- ·
opcións como o Bloque.
En resumé, o · III Congreso querda Galega de seguir as condo Partido Galeguista non veu versas para a fusión co PC en
aclarar nada, non sendo máis vistas que este· ·último partido
que un .congreso de remo dela- non uqere abandonar a depención onde "catro amigos" se déncia de . Madrid, aínda que si
intercambiaron os postos · des- piden-'lln congreso extraordiná- ·
pois de consensuar as listas, fa- rio do seu partido.
cendo que Franéisco ·corbelle
Asimesmo, dicer, falando de
retirase a sua candidatura , ofe-·' Esquerda Galega, que hai xente
recéndolle 9 posto que quixese que veria . como .positivo _intena executiva, aínda que despois · grarse n0 PSOE, ou polo menos r
se retirase visto o desenrolo unha entente co mesmo. O líder
congresual.
.. desta opción seria César Cunquerro. Pr-imeirarriente, esta opESQUE~DA GALEGA
ción pr,etenderia negociar unhas
NO_N ·SE FUSIONA CO PC
listas corixuntas para as municiNoutra orde de cousas, hai J)__ais.

Unha colección
de libros infáritis

_mos plenamente.
A colecci6n está· coe<litada cunha edito rial-e.s páñola e outra c¡taJana, para que ·asi o éust~ fose re"'
, baixado ; xa qúe doutra maneira
os précios serian proibitivos, dada
a· calidade gráfica con que fofon
editados estes libros.
.
·Os ·tres primeiros libros sacados
ao mercado nesta colección son
A Noite despois de Reís, Monty, o
crocodilo lacazán, e Howard, 'os
. trés de James _Stevens0n.
Aínda que estes libros son tra. ducións, as editoriais están ~ispos
tas a lánzar ·aqueles libros para ·nenos escritos por galeg0s <: que teñen o sufiéiente alicerce.'
As·i e todo, moito nos tememos
que estes libros .n'on chegüen a .
toda a povoación · qU:e · teria que
chegar, dado o seu précio, e a que
o ·libro só é · comprado póla clase
média. A meirande parte de nenos
.galegos seguirán onr~ados a le~ en
lí ngua allea, s~ é- que. poden !er
, algo. Todo isto pola po~ítica ne¡fasta segmda ·p ola Xunta (subven!' cións, edicións ·de libros •.como o
. Ido Papa etc., e a negati_.ya a suven' Edidóns Xerais... de Galí cía ·aca. · ciónar coleccióris como esta que
ba dé poñer no , mer_c ado unha no. ·farian que o libro chegase a iodos
v_a colección de libros ·arelaqa por
os nenos: como quedou 'deJilOStra~
moi!_a xente.
do na entrevista con Xulián Maure
Esta colección leva por t(tulo
en dias pasados). A mesma políti- ·
ARROAS, e está.dédicada á litera·ca hai que achacarlla a entidades
tura infantil porque; ''. sabemos
q~e os galegos do . ano 2000 non
de af~rro e outra.s organ1zaéións ,
'que están a· traballar de · espaldas
p.oderán ser ~.ultos nen ter conaos intereses de. Galiza. ·
Ciéncia de seu se non gozan na sua
infáncia. de boa literatura na Zi'n, As~ e todo, esperemos que m oigua própria e os seus únicos recortos nenos ·que recebian por Reís
li_b ros en espa_ñ ol; éste ano xa os
déis satisfactórios que teñan daquela surxen nunba lt'ngua allea " .. .
poidan ler en galego. O · primeiro
en: patabras. do . director. da editopaso e~tá dado af nda que sex a
rial, Xulián Maure, q'u e nós a~mipola iniciativa privad_a.
1
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·GALEGOS COA REPUBLICA
BERNARDO MAIZ

.Está claro para o investigador qu~ o novo .
·Réxime que agromaba non queria perdoar a
ning~én: f~silamentos, deportacións, tiñan a
doble. misión de eliminar iilimigos e de amo~ .
sarco exeinplo sanguiñento o que agardaba a
caiquer ~ep1,iblicano~ ·a calquer progresista; .
.
. ,
y
•
.
non e estrano _que moltos puxeran a. espe, ranza na fu?Cida: en dous "botis" saíron a
fins· de xüllo Carabineiros e- paisanos de
N oia, J>orto do Son e Corcubión que bons
servícios prestaron á República; en tren
marcharon da Gudiña o Alcalde Pérez Ortega na compaña duns _poucos , viciños; a
Astúrias co.nseguirón chegar socialistas 'de
Mondoñedo e Ribadeo, mariñeiros de Sada e
Cedeira, soldados do Ferrol. ·sirvan como . .
mostra algunha~ das notícias que daba "Mi- ·
licia popular, Diario del Vº Regimiento de . ·
Milicias Populares": o -27 de · novembro' de
_1937 public,á ~a chegada ª ' Gijón de un eva ·
dido de . Viveiro, o 2 de Xaneiro do rescate ·
no piar <liante .de Villaviciosa de dous mariñeiros que navegaran até aló nunha chalupa
d·e remos ~ ¿Cántos perdero.i:i a vid~ no in- .
· tento? ¿Cánt_os mais chegaron sen que teñamos constancia?.
~

Galegos 1:1º exército
Movilizados forzosame11te ·no exército fas~ :: ·
cista sincero~ republicanos e galeguis~s aproveitaron a pdme.ira ocasión para cambiar de ··
bando, 'pára "pasarse'';' é o caso do recentemente falescÍdo escrito'r R¡imón de Valenzuela ou ·de "un cabo y seis -soldados galleg~s
del Batallón de San Mar'cial que se han pasadQ á nuestra} filas", como notifica "Milicia .,
Popular" no seu número do 21 de xaneiro
do 1937. Rotos os vencellos, eses soldados
fixero·n tr~s anos ·de guerra en España, sof~i;
ro_n campo de concentradón en · Espaiía,
Fránciá .ou Alemánia, participaron na loita.
anti-nazi europea e no 1944 vol~ron para
<;iil)amizar _á guerrilla antifranqúista galega, ·
como é O. ~a-so de Manuel. Castro Rodríguez
e unha chea de homes máis. .
Todos ·sabemo.s dos "niilic_ianos" do exército popular· republicano: ·paisá~os de calqüera idade que, "mauser" na man, tiraron
. para o Frente a primeira notícm da súblevaCión e que im pedir.o n asi a inicial vitó ria dos
facciosos. En _Madrid 8urxiron as "Milicias
Gallegas" ou "Bandeira de Galic~" que pro~áron o s~u valor en Talayera de la Reina;
850 <;ompatriotas foron o xermolo do "Vº
. Regimi~nto" c~mándado por Líster, Puente
_dirixeu mitra formación . netamente galega,
existiron batallóns galegos ·na IIª División.
De todos eles saJron gran cantidade de Comisários Políticos; · oficiais de Ametrallado- ·
ras .e Tanques (c.o rpos select~s), nelas forma.ron' os galegos que en Castela estaban traba. llando.naquel verán e outtos chegados ali por
casualidadei · Erne.sto Doural Campos que
conduciu un camión ..de peixe de Vig? a Ma- . ·
, drid aquel sábado 18 de xullo, chegou, no
exército republicano, a capitán. tanquista, foi
condeado no 1936 a cadea perpetua; Manuel
B.ouza 1 ·1ugué-s, paso u de maq~inistá do tren

· C} Alzam·ento militar de ~ullo do

1936 esgazou da vida a moifos galegas,
encadeou a moitos otdrós, privou de pan e traball6 ·a moitos niáis,
. b_o tou ao refúxio das fragas aos futuros guerrilleiro.s e a outros forzo-qnos
tentar a aventur~ de achegarse á "zona. leal" e republícana. Seguindo a vella
arigueira da emigracíón había nas minas asturianas, na seg;i· en Castela,
·nas fábricas de 'Madrid ou -Barcelona, compatriotas a centos .
que defendero'n coas armas na inan e coa -pa:fahra a caüsa da libérdade ..
Ci_taremos alguns nomes só, mais téñase en conta que son
nada máis que e.xemplos representativos, home-na~e a tantos herois anónimos.

a

Arnoso entre os moitos que en Barcelona
impediron coas suas vidas o trunfo dos militares alzados.

Merece capítulo aparte a Armada: mariñeiros e oficiais galégos retiveron para a Marina gubernamental moitos barcos de guerra
en condicións dramáticas, que . desde o Ministério de Marina. .o oficial telegrafista
Balboa consegueu controlar. Era galego (Fernández fotomayor) o oficial que dirixeu o
. tiro do torpedo que mand_o u ·a pique o "Ba! Madrid-Galiza .a director de tiro dun tren ·
leares".
blindado e foi fusilado -no 1940; Antón Silvar_,_de .Mugardos, pasou de soldado do exérDespois de roáis de 40 anos, que serviron
cito franquista ao µiesmo grau no republicapara dar pouso científico ao estudo daquela
guerra, coidamos sen· paixón moi importante
,.no cando' brincou as alambradas na batalla
de Teruel e morreu como xefe dunha com- --para a República o esforzo militar dos nosos
pañia -de ametralladoras perto de Valén~ia;
homes. Fumos derrotados, apesar daquela
Domingo ViOar, mineiro-_ galego en Astúrias,
frase nun parte de guerra de Líster na batalla
foi miliciano no batallón "Octubre" sendo
do _Ebro: "Hemos avanzado 5 00 metros en
prisioneiro na caída do. frente asturiano; fudirección a Caliza".
xiu duil campó de c~ncentráción leonés pata·
. incorporarse á guerrilla galega até que con
Galegos na cultura, na ciéncia
outros guerrilleifos· marchou · para Fráncia
ña política
e
desde Celeiro .no Nadal de 1946; Xosé García, fuxidó · en ·barco desde A Coruña, foi
Non ·s omente· debuxou Castelao imaxes
Capitán do ~o 'Batallón Galego.
da
barbárie fascista, senón que tamén Ar. . Entre os' Guárdias de Asalto e Carabineituro Souto reflexou escenas arrepiantes da
·ros (que como Corpos manÜveron a sua figuerra. Dependendo do Ministério de propadélidade á República)- queremos saiientar a
ganda, "Milicianos da Cultura" galegos viaxaAndrés · yázquez, ~er!lardo Vila e ao Cabo ·
ban polos frentes animando aos combatentes
republicanos, en misións compartidas con
moitos outros (Alberti, Miguel Hernández). ·
"El mono az~l", · "Hora de España",
"Nueva España" foron publicacións republicanas que contaron coa pluma militante de
· Otero Espasandín (que tamén combatia coas
armas na man) ou Ra,fael Dieste; de orientación gale~a foron "E.l socialista gallego",
"Galicia libre", "Galicia roja" e "Nueva Galicia", órgaos de prensa partidários editados
en Madrid. De máis fonda trascendéncia foi
"Nova Galicia", subtitulado "Bol~tin quincenal dos escritores galegos antifeixistas'', e
que Castelao fundou na Barcelona do 1937,
posto sob a dirección .de Rafael Dieste.
Sti.árez Picallo entrou no Corpo Xurídico
Militar, asi como García Gerpe que desenvolveu o seu labor de fiscal nas Brigadas Internacionais; Tob_ío foi diplomático- na Sociedade de · Nacións ·m entras Leandro PitaRomero xogaba importante ' papel no Ministéri~ qe Estado. Coa .República"estiveron
os poetas Puyol, Lorenzo Vareta e Cababillas, o físico Martínez-Risco, o ·cancerólogo
Fernández. Colmeiro, os lingüistas Guerra
da Cal e Rubia Barcia, o Ministro Barclli. Trelles, --0 inxeñeiro .naval Lago, o diplomático
Ossorio Tafall, o· xornalista Domínguez Benavide-s, ... s o·s · .D iputados Fernández Mato,
Calviño, Beade,. L;>renzo, Lon~eira, Viana,
salvaron a vida· grácias a estar en Madrid nos
dias do Alzarnento militar. Luís Soto fundou
a "Solidar~dade Galega Antifeixista", acadou
altqs cárr.eg9s sindicais e cori Castelao marchou para o exílio americaJ)a.
Non Cijueremos citar rrÍá~s ~ornes de tantos
que de todos os eidos da cultura, da pólítÍfa
qu do traballe coa República estiveron: sempre .o ra.Ciocínio foi património da esquerda.

