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Sae á luz, a história ·ignorada _··• . .

CoÍtgr~~ ~breir~ galego-pOrtugu~

· · · Do dealbar do' sécillo:-XX-- , _- ··-

cial Porto-Vigo, ou
Norte miñoto de Portugal e Sul de Galiza,
era a princípios de sécu. lo moito m~is f orte que
.hoxe. As relacións entre
as -o rganizacións pr_oletárias, tanto
urba11as.
.
como rura1s eran mo1 ·
- intensas.-O eclipse consumado coa guerra civil e coa ditadura (1 936~
1976) ten que desaparecer.

ERGA:
.fundación,
pasado; ,

- ptesente ·.

e''futuro
. Fala.n·persoas- ·
clave- .
.d~ cada épOCa'

Entrevista con ·
Txenia ·Larrea·

..
All

·:hemeroteca•

·Qiéncia·do adro

~EL
.

·Eu veño
de Urujllay ...
Aquilo de mecagonoangazododemo famoso do emigrante
reéién .chejado de la Argentina,·
non deixa de ter moito de verdadeiro, non,-por relembrar aos
ena'n os ferreirianos, nen moito
menos. Non.
Un dá catro pasqs e a ~miga,
filia de galegos, "en troques de
preguntar che ¿q Úé foi?, di che
,µ n venezolano uó, remedo inútil do inglés what? Claro que se
fora a única persoa en toda a
..
_nación, non pasaba nada.
Contaba o Montxo, l~itor así- ~
duo desta s~cción que é a sua, ~
amigo, que pola banda .de Noia .ª1
ou Portosiño ou Porto do Son, ~
en vez de darche a hora en pon- o:
o
to, <lancha o 'clock. Ou seX:a,
wn as ' a~~ pw ~~~~~' ~-~----------------------~--~
o'clock.
da Agualada cando, a man es- Iso é outro ·asunto moi diferenDesde logo, QO cloq habia querda -(por certo, non galega) -t_e que nón ten que ver co coló;:.·
que darlle nas partes para que aparece u'nha q1_"siña un p·o ucó nialismo (ou . si, quizais, polo
aprenderan a falar cristiano (co- illada das demais.
.
a~Üel da emigración). Esquezañó, saiume).
E unha ca.sa normal, baixo e ~ mqs iso.
E xa non é ese o problema planta, coas leiras por detrás e, .º:;.";., Agora que van norma)izar o
básico, o da fala. Un idioma en- enfrente~ atravesada a estrad_a, · galega ' (terán faciana dura) ben
tra tamén pola . vista, polos uns piñeirals. No seu baixo hai podían multar (xa que· projbir
meios de comunicación de ma- urí bar.
,;:
non podenr·ª- todos os das TAsas. Un destes meios é ·a publiciClaro que máis ·que ~n bar é_ . -VERN o.u -sérñ.ellantes. E pr_imar
dad e e aí iÍnos dar, Monchiño.
unha TA VERN. · Asi como soa. ,:·
tío ese' qUe "lle puxo PAF ao
Ti, como eres viciñó'' fle Car- Ou sexa, THE COW BO Y TA- .'.·_.-,·seu e'stabelecir.nen-t o, ou áos da-s ·
ballo, capital do que faga falta, YERN. Galego notmalizad.9 io.~-··.. AD_EGA,S (sen. s.e gundas).
sabes por onde cae Agualada talmente.
. A ,..un cáelle a idiosin_::~:J,,
.
..
"""· -.Mais non cairá de podre esa
(nome moi semellante a A Gola- crásür ao.s · pés nun · zapatazo · ~mazá, :p.Qn. ·
da, señor César Varela, non si?) despois de· ie~r lid(q, q~ 'sa ..Q~;..~<:~:,.,.)?:~:;s. ~ (~ornó colla ~ ao t~o .·gl'1e.
has saber que hai unha .<lis.cote- · .festas. -~E _.e 'qut~?<noñ'?hai ní.~tqltj.~:0rQ'.éou o letreiro de Carbaflo rio
icca 'naque! :Jugar . que ·nO seu le- cen anos, dure, está visto . . ;· . ·-,: :j,-~nlce ~erca· da Corunha polo de
··trniro.; do mesmo xeito que· As _ _Para Ínglés-inglés, o dunha· >~Carválho, mándoo asfra GuitiAiras e A Revolta, po·H Sala de b¡rra. ·americana en Caldas · a~ dz, lµgat ao q-ue por pouco che.Festas (o de salá por sá;· mesmo ._Reis; '. éhamada agora RIO· RO- ,: go eu, na percura da cruz de
~ é' ~p'erdonábe1). Non lérnbro o "Jo, pero non hai·moüo RIVER marras. Non teño nada contra o
nome, pero iso ·é o de ·menos:
RED, desastre lingüístico. por- reintegracionismo, e poden es-Poís ben, vas desde A Coruña que todo- q mundo sabe que en . creber todo o que queiran sobre
economia, ensino, cine, ducito,
cara Fisterra e ves a estrada galego dise RED RIVER.
chea de anúncios de discotecas
'Esquezamos as · ·homenaxes .. etcétera. Pero en reintegracio(sás de .festa) err galego. Pero... dos emigrantes· aos seus lugares _ nista feñen o mao costume de
ai!
de traballo, en forma de Bar _ escreber ·de reihtegracionismo.
Non ben pasas uns metros a Amsterdan ou Orly ou Caracas. ·E a "gasolina, a 344 reais/litro.
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"Con todo resp.e ito, pero tamén
con absoluta sinceridade ... " "Con
prudéncia, pero tamén con todo
rigor. .. ". Tal ven sené:lo a fraseoloxia de Felipe González e os seus
colaboradores <:Jurante estas últimas semanas. (.~.)
'

"Con toda a· ,prudéncia" que
vostedes se teñan proposto _.__pero
- sen · nos martirizar, unha e outravolta con declaracións de prudéncia-, dlgannos º~·que pensan das·
cousas•e expl íq\rnnnos o que proxectan facer, _ sobretodo o que
poidan merecer, entre os seus proxectos, a calificación de socialista, é dicer, o que implique algunha
diferénGia co pasado: o qúe xustifique a aposta por un cámbio, sobre o que vostedes montaron a sua
pr:opaganda eleitoral.
Como- persoa .moderada e reflexiva qu_e son, non poido por menos que considerar deseguido que
. algo . ~e inxusto hai na miña crítica sobre a indeterminación dos
seu~ P.roxectos políticos. En reali_dade, en moi poucos dias supe._ raron, nª sua prática, o peor que
se podia temer de vostedes desde,
precisé!mente, ese ánsia de profundo cámbio que si é, en verdade,
unha arela xeralizada entre os cidC!,dáns que se sinten, -son ou están
españois. Nun cativo repaso, por
e6~i6'a, d&s primeiras xornadas do
goberno -PSOE, empezando poi a
falta de calquer contidg socialista
no discurso de- investidura de Fe· lipe González, podemos .anotar as
~~stremecedoras primeir.p sa(d~s
·~--u o Ministro do lnterior;-señor Ba, -rrionµevo, ao palenque social:pQlític-0. Altanero· siléncio ante un
f~ito · grav~, -bomo o· abati mento a
tiros . dunha persoa que, sen dúbida, puido ser detida (alnda que un
imaxínase os horrores que se evitaron coa sua marte, dado que o
mesmo ministro declarou que non
vai rectificar nada das excelentes
práticas policlaéas cumplidas até
agora sob a dirección dos seus antecesores nese Ministério, cuxo
historial sombrío, no terreo da Seguridade do Estado non irnos lem-

Fa

brar aqui) Pára uns ~ias de,s pois
apla.udir ese episódio de marte 9,u,
eri fin,. a sua .visita a e.ste País Bas-'
r'c0 par_a declarar nos acuartélamentos da Policía que esta é aqui a
vanguarda das ideas constituciona is( ... )
-- En canto ao mesmo · Felipe
González, vi'molo nun acto en honor
ca(dgs do sistema, no ámbito cálido e constitucional da División -Acorazada (ao dia seguinte,
qué son unhas rosiñas na tumba
do Abó? Meu Deus, que vergoña
sentirian moitos socialistas). Mais
qué dicer da sonora voz do flamante ministro da~ Eorzas Armadas cantando a plená voz o hino
da 1nfantaria española: uArdor
guerrero vibra en nuestras voces y

aos

de amor patrio 'henchido el corazón ... ". Non, non; é demasiado
para a miña enfermiza sensibilidade de home, moderado, isa si,
mais de esquerda de toda a vida,
por asi dicilo.
Polo demáis adevirto, con · non
pouco pasmo, que banqueiros e
empre.sários comentan con dozura
e comprensión as medidas e proxectos de Don Miguel Boyer; e,
ignorante de min, pregúntame
que ten pasado no mundo para
que a loita de clases, sen pasar por
traumáticos procesos revolucionários -sen dÚbida, temíbeis-, teña
sido abolida, . lquizais superada?
(. .. )
A luz do que se está a producir
nestas prime iras xornadas da gopernación do PSOE, un teme que
os aforcados sigan sendo os de
sempre, e, ._ porcerto, coa mesma
falta de respeito de sempre. Eu
agardaba, por exemplo, que, cando menos, o tema da tortura fora
obxecto da atención dos novas dirixentes do Estado; oero xa só pavor me produce o q.tle poida suceder , apartir de agora, sqb a dirección de 'Barrionuevo.
Con todos os respeitos, mais tamén coa meirande sinceridade,
fica dito o que antecede, por un
modesto observador dunha realidade que cada vez aparece máis
s,o mbria, sobretodo na medida en
que aponta a un cada vez máis
grave empeoramento das causas.
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ER GA:-fundación, pasado, ·presente e·futuro
-

... ..\

..

··Y. :

ANT.- Cándo foi , a fundación de
ERGA? cQu-e espácio se pretendia
cobrir? Qu-e se quería lograr con
esta nova organización?
Mera. - A UPG pretendia org~~·iizar. o movimento estudantir' dentro
de S"an.
. .

,,;;ne

_: ,,

Ó primeiro que facemos é ¿ontac-

ERGA, Estudantes Revolucionários Galeg~~' vái t~umplir ~1 O anos de vida, nill.uíndo sobrem~neira na
_
configuración pasaoa e actuar do panorama político galego. · - ·
Con este gallo . sentámono~ a unha mesa con algunhas das pérsoas que Jl).áis tiveron que ver nas
distintas épo_cas da_organizaciqn aínda. que algunhas das invitadas non puideron asistir. Manuel Mera, un dos fundadores, Alfredo_Suárez·Canal, ~a prifileira etapa, · _
.
Xúlio Rios, até o primeiro congreso, Xavier Tob~_ at~ Q:.-~~gundo congreso e Xoaquin Leiceaga,
·actual Secretário, falaron para A NOSA TERRA.
-~··

tar con aqueles compañeiros que tiñan simpatias coa UPG. Hai algo que
nos axuda inormemente, como é o
asasinato dun estudante, Cherna
Fuentes e un ha manifestación posterior, onde nós, <liante dunhas posturas reformistas, tomamos unha posición máis violenta e nos poñe.r:nos' á
cabeza da ~esma.
Alfredo.- ERGA podemos dicer que
se funda en decembro do 72, aínda
que xa antes habia diversas reunións.
Neste mes do nadal formáronse as
primeiras células e· saiu o primeiro
panfleto.
Estas células moitas veces correspondíanse coas da UPG.
Nos primeiros pasos que se deron,
xa apareceu o conflito lingüístico,
sobretodo en Filosofía e en Económicas, xa que até o curso seguinte na
Faculdade de Ciéncias, ERGA non
apareceu publicamente falando ga·
lego.
Paralelamente · habia un traballo
de clarificación na base, posto q~e a
politiea · de ERGA foi sempre dirixida a meterse entre os sectores estudiantis, recoller a problemática deses
sectores e darlle un enfoque político .
Apartir daí, incluso, formáronse grupos de base moi numerosos que chegaron a ter 15 e 20 persoas, que estaban dirixidos por xente da nosa organización e que quen os formaba, secadra, era máis ou menos progresista
e demócrata e cun certo sentido nacionalista. Daquí era de onde nos nutríamos, facendo logo seminários de
formación ideolóxica.

vilas, tjrando _pan~letos, facendo _pintadas etc.
Mera~.:... Cando se funda ERGA xa
no mercado de gandos de Santiago
botamos papfletos sobre a seguridade social agrária.
- Alfredo._- Eu creo que é unha actividade que desenrola1a UPG, e os membros da UPG que-1,€stán de-ntr_o de
- ERGA.
Mera.- -Si, a: participación masiva dos
estudantes en Comisió-s Labregas foi
despois do 7 5. Tamén paso u o mesmo na ING.
ANT.- Cáles podemos dicer que foron os feitos básicos ou as campa. ñas do ERGA até o ano 75?
-

·-

Xoaquin.- Pero a correlación de forzas que había naqtJel momento seria
diferente á de hoxe. r!:ómo estaba?

Alfredo.- O curso 74-75 foi o periodo de meira.nde -contraste de liña
a9tuante _n osa. Xa _ empezamos a
plantexar a batalla . en todas as faculdades. A~ mesmo tempo," prodúcese
dentro da' xente que levábamos un
p~uco -a ~iir~c-~ióri de ~RGA naquela
etapa, . un proceso ae maduración
política ·que tivo as suas crises, e incluso chegamos a plantexar, froito da
inexperiéncia, un proceso dehtro da
UPG .de crític& á liña do partido, chegá.J?_dose a xestar un grupo organizado
apartir do sector estudantil que quería incluso desvincularse do partido.
Posteriormente nunha xunta da Dii;ección de. ERGA co partido, á que
asistiu Moncho Reboiras, e un contacto que houbo entre dous represen- tantes do sector estudiantil cos· dous
. representantes do partido, empezouse a acl!lrar a nósa confusión e inexperiéncia, ao mesmo tempo que serviu para sentar a persoas q~e podíamos estar un pouco, diga:mós, fóra
da ~ realidade do I?-OSO país. Apartir
daí, o crecimento de ERGA Joi moi
impo~ante. No curso 75-76 ERGA
xa empeza a ser hexemónica no es- .
tudantado.
Xúlio Ríos.- A preséncia de ERGA ·
sempre foi hexemónica no ensino
médio 'nas vilas; onde o MC, que nas
cidades aínda tiña algo, nunca se deu ,
introducido.
Mera.- Aquí, secadra, habia que dicer unha cousa que ven recordarme o
compañeiro : cómo se forma e con
·qué xente?
Nos primeiros -momentos os integrantes de ERGA eran má.ioritariamente do rural e das vilas. Moitas
· destas persois tinan estudado o-s primeiros. anos nos coléxios de curas
c9mo única forma d~ acceder á universidad e, aínda con moitos sacrifícios personals.
ERGA non nace do filio do médico, do abogado ... o noventa por
cento de ERqA son xentes do campo
· e de comerciantes.
Daquela hai moitos estudantes,
moitos máis que hoxe, que veñen estudar nunhas condici6ns económicas
moi primárias. ERGA prende nestes
estudantes porque vincula a ~ua reali-dade social a polític"a.
Xaquin.- Hoxe existe unha-diferéncia. fundamental, hai moitos menos
estudantes deses sectores sociais que
conseguen acceder á universidade.
Até o 77-79 ha.bia xente <lestes sector~s que daban chegado, aínda que
- con · moitas dificuldades, ó que se

Alfredo.- No curso 71-72 houbo uns
conflitos moi xeralizados_en Santiago, que deron oriJce ao nacimento,
paralelamente, como ocorriu en todo
o Estado, · aos famosos comités de
curso. En princí pio a UPG participo u
neles e foron un aglutinante de ' toda
a forza organizada que habia na uñi- ~
versidade, chamémoslle antireformis- x
ta, contra o PC. Cando se evidenciou
De esquerda a direita: Xúlio R ios, Manuel Mera~ Alfredo Suár'ez Canal, tres dos partiGipante~ nesta mesa redonda.
a sua vinculación a forzas do Estado
xente que foi .ocupando- despois dise a. intención de fac~r unha política · ANT.- Pero o MC facia máis propa- .mentras que a nosa póst4ra era que
ganda...
'
ao
movimento
estudantil
non
lle
titintos organismos de dirección das
enfrentada co nacionalismo, ERGA
ñan
que
chegar
filtradas
as
distintas
organizacións n~cionalistas.
separo use.
Alfredo.- A propaganda famos¡¡. do . alternativas que se puideran. dar~ ~e
Mera.- Na zona de Vigo foi Manolo
MC foi despois. ERGA tiña un pan- nón ·que debian ir as distintas postuA correlación de forzas no moReboiras o que articulou un pouco o
fleto moi ·curto e mói · coné~eto, que ras
mento que ERGA empeza a· fundi~~
no debate no movimento de
ensino
secundário, sendo os _primeier~ a oétavilla e que tiramos móitos .
nar, como forza autónoma, habia
masas se veri~n dJes eran as correctas
.
ros
contactos
en febre.iro do 7 3. En
na prirrieira etapa.
tres organizacións con presencia real
e.·.as eq uivo cádas.
Lugo
estaba
Vicente.
O
tipo
.
de
facer
pintadas,
incluso
en todalas facultades. PC, MC e nós.
AN!:::- Qué supuxo pará o panorama con eslógans que hoxe seguen sendo
Nós éra~os hexemónicos en F1losopoht1co galego b nacimento de ER- _ ANT.- Qué supuxo ERGA para o
fia, cunha forza notábel en Económi- válidos e de actualidade, (Galiza Cei- GA?
nacimento e expansión doutras orgacas e no resto estábamos en idéntica bé Poder Popular, Npn á colonizaAlfredo.-. ERGA . é a plasmación ··do
nizacións nacionalistas. Poñamos por
. ción ... ) aparecian_en todas as pare.des.
posición que os outros. ., exemplo CC~ LL. e os comités de
nacionalismo organizado no S€ó da '
· apoio _á lo ita labrega?
Mera.- ERGA introdu~e en Santiago Mera.- No primeiro momento, a universidade e, posteriormente, rip
cousas que non existían. Unha delas gran polémica entre o MCi que dirixe ensino médio, en concreto no curso
Alfredo.-:- Non sei o que puido supoera . a propaganda máxima a nivel de ok comit;.és e nós, é do seguinte estilo : 7 3-7 4, que foi cando a UPG ten <lisñer ERGA, xa que nesa 'etapa todas
conflito concreto· (hª'bia un confliw des dician que debiamos estar .no ·seo ponibilidade de ·chegar a6 ensino méas· organizacións nacionalistas están
nun curso e alí estaban os panfletos ·dos_ comité_s, que ·ali se debia-de dar dio, montándose un Comité Nacional
int~rrelacionadas, e · 9 ttaballo non é
de ERGA e os seus militantes falan- un debate po1ítico, e le_var posturas de E.M., donde estaba por exemplo
inidireccional. Os est:udantes nas vado )-;. ·
. '
unificadas ao mqvimento estudantil, ~ -"Crego, que. \ciña por part~ de Vigo, é.,, . ,ca~ión~Jacíamos a política na~ nosas
(pasa á páxina 4)
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: (ven da páxinaw}) ~r.= ~-~ .,, •• "~: ,:;¡:;
• ·~ cue~tióp. ~ l}}.P~i _dis.qtid~, del)Jto
da . maoísta como tal non a babia. O que
·da AN-PG, unha vez integrada, que duas etapas totalmente distintas. Do
.· traducía nunh~~- ineit-ft~dce .irÍiiit~cii~,. }pr9pria?.~gig~11fr,ac:i61f ~,e. queAe-~gpro- si había era Ínxenuidade e in~;xpe;::-."'i:_ non_ estaba perfectamente clelimi~a: prim~iro congreso _até o 78, o"lm9.yJ' de ERGA.
bara no primeiro Congreso. A alter~ ·. riéncia política, ao non,:.s~~~:P·~1~-ff'~~gs¡o/sSf.f~~§$.;~~~~Q.is Ji~q~,~·rJ.?i- ::,me:13~~f1f~IW-1fQ:Jil a~d~-~~h%s~$~s
; AN.T.-:- Pero_qu_éda.,nos atrás algunhas nativa da UEG,sera unha alt~rnativa. 'ti ca contrastada coa fyilidacie :'';:"tsto.. "''-"---.''to.s ·eSrlid~!}tes ··qu-e-se desvinéidaton é.-, de ·i'.10.ita-~·1riípohanu~im"ás7'--hon hai
. cafup~ñas qli~~se' ~·elebraron -até ·o 75' . dunha és.p~ck d~ ~iDdicatQ~.~t!!_c!ªnti_l traducíase en que os p~imeiros p'lanque se constituíron cómo auténtiCas mái~. que lembra~ (J paro total do e.n.· en :g~e ca~.9i.~~Jl~,pouco 0 pan9ra-., único, . que ; re~p?~dia á , necesidade t~xamen~os nosos foron bastante t~ómganiz~ción~ de_ . ma~s. Ago.ra CQ .-~! s. i~~~~é.Ü~tf~-~:~~~t:gs. ~da ~Q.n_Clpa::;- ·:'.·:,
mii..no ensino. _ .. .
" .
...
?bxect1v~ da urudad~ .do est~~!1?ta~ - neos.; Ha1 que ter en conta qu~Gahza
Bloque Nac1ona·lista .Galego parece -"."· ·.-·Aseguncla ·e'ta;pa,~no ano 79 1 v:en
· Aifreclo..~ · Por ·~s~s --a~~s a · b~t;lla -do; tend? . en .conta ·,iás." dífeténc~s como ~olónica cheg~ . tamén ~or e.~~ · _ que voltan a agruparse. . . .
_ dada pola situación cambiante a nivel
: m~1s ':ip_ip9rya_µ,Ji~ ,~r~,v~· ~o Í<:Úo~~ , 4 ; ..~ewo}:e~:é~ cja _de.~~~-~·se 'q·~e h~.~~'~e~~ datasP:';~f(.i. ···:' ~:-. ··-~~-' ~--.·:· '":.-;. <.~·-~·- :.~,~·.:~.A~T.~··~ Est~~am.~~ ~·nt~~."~es ·tempos xeml'.·r,~ro · t~mén e1;":P~rt:e por _certo
t rn,i.Jitan~es _ d~. - ~~G_A impe~í~~elles _ tro ~~sector:
._ . '
.
.
Mera.- ERGA non e~a maois_ta.pn- · --d~.,~G0n~res0 •.. ~ ~:·". ,:1~
....
d~~fase_. da,n~sa p9ht?G~ ?ª·-l1~qlj.d~d.e
falar nas asambleas boicoteábannos _ . F?I u~h~_ alternativa .gµe. se espa- tenta recoller o marx1smo-lemmsmo
Xuho R10s.- O Prrme1ro Congrc:so na.~ue 1· ~stabamos. A.1 .est1v9 'º conflich~ga;nqo . in~htSQ .. is_ agresió~s . . De~~-::.. -~.?u 'baSt:án.te.'. pero · a pr~tic~ yetr de- e a contribución.:~que_, fixo ' o :- i:naoís- - '~tív~se.."'que a pr4zar,· duas<veces por_ to_, d.o&-, pisos,__,que -~ai ci:epres~n:tar de
.' pois~ . unha · dá~, carTI:pañas que ·s~ "ievou i:rlc:>*ª·r ~ -s~a i'nviabi,li_da:de: "~ouco a mo ,;Qrgairi.izacións .~Qll!O ·~sta§ non ,se ,:., _1 pr,9~l~1pas d~. org9-Ri~ación e .eje .de- ~ .fe~to: ~ most.rn prát1ca do ,.noso, ges~a
. de. nw~eira itV_portai;it~ ~oi - no".cur;q: P<;>ilc~ ·- f?~.~- con~~~ida?,do: _,ER.GA · dan en Chi?ª· ERG1\ nos prim~iros . bate. As cuestións ian moi discutidas se ªt m~el de ..traballo~ . "!., · : • . ,.
73-74 co nacimento da selectiy~dad,e .
como a uruc~ or~amz~-~-10~ estudan- mqip.ent1q.s <e-· u!.1 tra~p)~J:ltS gas 9rg~- _ · _e. políticamente v,eu confirmar o pro- Xoaqu~ Le_~c.~ga.-A sur.rema.cía
1
Incluso en setembro d~ 7 4, é)nde pra- t_il e:X}ste'nte . n.ilq~eles momehJOs, xa nizacións de America do Sul.
ceso de adaptaciónde ÉRGA á nova total de ERGA pui~o. influir · nese
t~pam~nt:, m~nha_ espé~i~ . de virg~e_- · que .'o esp~~?l_ismo des~pareceu p_rat~- Alfredo.-::- ~:~·~ qu~ E~GA- é maoíssituación polí~ic~, de conf_igur~la co- ódio; no outro como se lev~.u o enfona ax~tativa, cubrimos, coa represion
camente. _ "
. _
ta non· :t_en·-moit0 sentido, ERGA ·o ·'. mo unha aut~nt1ca orgaruzac1on de .q.ue_. dese . problema dos plSos, que
existente, as et?:tr:i-ctas de autobuses e . Mera.- Hai que clarificar un.ha cousa que fi:xÓ~ foi"traducir o programa -da_. -_· _masas · e de definir a~ li~as políticas ·fogo se _viu que era errado, aínda que
de actuación do ~studantado, a orga- hai que sinalar que, 'n o curso seguintrens a Santiag~; repar;tiendo panfle- que ti dis. Gando nace ERGA, nace · UPG .a0:ensinq. 9·conflito que se-deu
tos contra a selectivipiide. ~
como unha tendéncia da UPG~ ER- foi poia· ~esY.ii\ru)a.ción ~º-ª realidade _ nización de grupos culturais, a loita . te, cambiou bastante despois da refleDespois había unha campaña per- GA é a tendéncia púa unha revolu- . -social do país"' ·polo s.ector máis des- -· reivindicativa .cultural, e . que había xión levada, incluso a participar nas
manente, sobretodo no noso voceiro ción democrático-popular, cun ,pro'- · vinculado, .chéganc:lo-_a existir dentro
que acentuar a loita con.xuntural e a - estruturas que .se quedaron despois
"Lume" para aclarar o que entendía- grama democrático-popular no ensi- de Erga un comité executivo _dun Par- '-.... loita pol<:> idioma._Hoxe estas liñas se- deses conflitos pero que quedaron en
mos como "ensino nacional, científi- no. Unha tendépcia do programa tido Re·volucionárid Galego.
, guen· vix.entes.
nada.
mínimo do partido.
Xoaquin Leiceaga. .: .:. . A µ}in dame a
Xoaquin Leiceaga.- Si, segue vixen- Alfredo.-Esa belixeráncia contra
co e popular".
ANT.- Despois da morte de Franco , Alfi;edo.- Despois da morte de Fran- impresión de que dentro do se.ctor
te praticamente todo., xa que eran ERGA sempre existiu. O problema é
cea conseguinte apertura .política en co é cando moitos integrantes dos estudantil teñen moita importáncia
unhas definicións bastantes abstrae- que, se erguer unha liña política en
qué . ca.mbiou ERGA, · se é- que o grupos de _base- de Erga, unhos todas as crises que puido haber dentas. Defendíase o de "ensino nacio- calquer sector, unha liña política nafixo...
grupos roáis heteroxéneos pasan ·a - trp . do moviment9 nacionalista, nal- .. nal, popular, científico e democrá- cionalista, ten uns custes personais,
Xúlfo Ríos ..- Pouco antes da morte formar ·parte .de ERGA. . .
guns casos foi --ónde- primeiro ·se evitico"'~ ·
na democrácia moito máis.
. ·
No segundo congreso o que se fixo
Mera.- O estudantado é o primeiro
de Ftanco, dérase un procesb de in- - .Xúlio Ríos.- Sí, pero eu creo que a denciaron. ·cremento inorme 'dó nacionalismo . explosión de militán~ia d·e. ERGA é
Logo quixera ~ber, · dos que -estáfoi unha análise da situación actual en reaccionar frente a calquer cám·entre o estudantado, sobretodo no . .p artir. do prirneiro .congreSQ _(ano 77..) ·. :.. hades daquela; .. qué ·relación tivo- no . estudantado e cáles eran as lo itas bio ~cial, pero tamén é o primeiro
ensino médio e no rural. Logo empe- ·que chega _. con auténtica implanta- EB,GA coa AN-PG.,
que se ian féicer nestes últimos anos, en deprimirse e retroceder. Nestes
. Xúlio . Ríos;..:... Cando -naceu a AN- -tanto a nivel legal como axitativo.
momentos foi o quemáis recuou, peza o proceso todo de remodelac~ón, e ción a to_dás as vilas.
froito daquel momento, acuestión - .Xavier Toba~- -i\té qué ponto, nos ·PG, .ERGA era :unha . das. organiza-,---·-ANT.- Erga tivo· un crecimento moi ro tamén vai ser<o primeiro en reacmáis destacada, aparte do proceso de
primeiros . momentos, en ERGA non ' ci6p.s .integradas. Sell!pre houbo un .. - grande despois do l Congreso, pero cionar.
for~alizaciói;i para convertir ERGA - · habia uhha ,. doutriri<i; · maoísta.-~ Por - -pa:talelism.o m9i ·grande entre'-ERGA
·despois unha- parte do estudantado Xoaquin · Leicaga.- Con estas pers·
chegou a aborr.ecer a ERGA. Cómo pectivas e ·con ese futuro é como veriunha auténtica orgartiz-ación de rna- ex@mplo na .définición dp. dp0 de . é o resto da~ órga-nizacións.na~cionalsas, foi a da ·alternativa ·dunha ·orga- · . ensmo. ·
· '
. · :_ - .~ '. populares;' daC vliíerQn os probleinas ·' o expli-cades? · · - - . ·
mos a ERGA de hoxe e, sobretodo,
nización estudiantil única e galega,
Alfreqo..:...,, , Eu creo que_' doutrina.· _ da '· formación , dó - frente-' ·e studantil ., _:Xavier ·Toba. .:... Do -an9 77 ao 79 hai a de mañá.
_
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LEMOS

Tfran coas pesetas en refo;m-ar_(non se pode dicer outra cousa) a Cate- ·
é:fral de Valéncia,obra na que tiveron que empregar, abofé, máis-de 1.000
m~llóns de p~setas, que dal;>a . noxo ver éomo os éregos deixaron podrecer·
cadros fermosos, taJlás de auténtico-valor.-.. tantas cousas ..Ao final, o Es-.tado de1,.1 os cartas e; veña, Ca-tei;ira-1 novamente preparada par,a est<ffí!
outros 300. _anos "arreqadar sen "gastar. --"
.
Toda esta introdución ·ven a GÜnto do que lle aconteceu á1 Pedr de Aba.::
iar. do _Santuário da Virxe. da Barca en Muxia ; Sabido é que -nos· temporais
· _de ha i dous á"nq_s a Pedra perdeu-dnu's anacos e foi gesprazada do seu lu- .,
- g_a r orixinal, de tal xéito que xa non pode St;lr abalada.
E a~i, despois dos dqus anos, ~égue.
.- - ,
- _.
Un non é, precisamente,, ca,tó_lico e _apostólico. Mais ben, d~scrido. Pero._
non ten que ver, as cousas van por outros _vieiros.
, --n .
_..
A tal Pedra,spor fóra do seu trata mento relixioso-máx'1co, entron'é ado
en antigos rig_uais e en menos aotigas devocións', teh un vilo r intrínsico,
anfropolóxico, histórico,s etnográfico en suma. E perténcia dun pavo,
du-nha tradición~ - - . :
...,~.,
L~,¡;
·-

Nove concellais do Axuntamento de Soutomai~r veften·ci~ ser su~endidos das suas funcións pola
Audiéncia Territorial da Coruña por "persistir na sua actitude (de -n on asistir aos plen9s) · , .
que impiile que se desenrol.e a vida municipal".
·
Podíase dic'er que este ven ser o segundo acto (insólito e cuestionábel, como veremos logo) · ··
do contencioso que enfrenta 'a nove concellais de distintos·grupos políticos co-alcalde señor Pereira
respaldado por tres concellais.
_
- · ''· ~
_
Este_periodico xa d~u coiíta do '~plantexaménto"; ver.e mos -agora o "nudo'~, á.e~t:,fa ·qún "desénlaC.e"
imposíbel de coñecer.
·,
·
, . ·· .
-: ·
,'.•_ · ·
, · ,_ ·.
v!.

p~d;a lie

naber-

a

Estes . máis de- 2Ó di as que levan os mariñeirbs de baixura sen sair ao ·
mar pOlo áquel dos temporais de Santa ·Lucia ·e.os que lle penduran, dannos pe á nosa reflexión, xa que a Pedra segue no mesmo lugar.
En princípi0, poderia pensarse que o abandono no que se topa a- Pedra
n~n é "CpSUalidade, é consciente. l\/!oi consciente.
' '
'
Só ha(que -erguela, coa pluma dunha grua, chantala no sel! lugar orixinal e verdadeiro, non onde as ·ondas a levaron; soldárlle os dous ánacos
-'que a forz'8 do·irn1r racho u ... ·e xa está. Pouca causa para moita·história. E non será pofü5--2arici-s? ~ ~ - ~: -·· -::-.__ ~
~~·; ,_ar /J ~.~-'"~.rtf. . ~: -x- ·-.::. __ .,,, · _
1
·
CpmertábárJme '"xente~ ae "Mt1xia que m·esmo sé'bs.YtaC'fun~-hst~fssé pre- \
-~- sen'taran::ás eleicións iTiunidpaTs" no co ~éhn,· pédiañ meter o arranxo-no . seu programa. Porqd1fñe'n ,~p:;·-'C@a Xt:rRta·,-·nen :ueO:coa 'alc-arefra, fixeron ·

. Empreguemos, logo; '.o ~sí~il 7 parece
trám0Íst~is·,1 'Iluhi1- 'sentád~ -: ~or '·'irctos '.no Axí.Úit~novelesco e fagaIIfos, para s.a ber nadares, ': decoradores e demais níento de Soi.ltdrií;aior: · é-ando - · · ri:ád~: · f;::;w1 ~jn~ no: --~ .,- ' -· ~ ·· · _,·-. 1 ~H0;;;,_ , _,_.,_
'quen _é o. asasino, polo menos ofícios · próprios, _quedarán . de- todq estaba d!sp~~~ó pa.:f:;i._qu~{~ '
Non v.ai iso ~-eh éontradiéion"'·~~as ideás~·os' F!~cioñali'stas~ ñon. Eñ ·abso :.- ·
en poténcia, a pregunta de ri- trás das bai;nbolinas ,para ver' .compañia n~ _~sua : to,t4~_d:~df-~,~luto. Conio tampouco· o · iría·: a--·f econstr.ución da Cape la do'-Hospital de
gor: ¿quén sae beJ}eficiado'?.
cómo se decide. a sua- sorie" -e tuase até o final, efi qtie 'ªs·eleiCangas do- Morrazo, a do P·a ió db·s Marqueses-de Mos ou a d<f mosteiro de
Vexamos.
; . '1 ~ apare'2~I;' º-~ non "nÓ "aq_to~ fjna-1, . dón;~ viñese1( confor~~r'' ~~Hb
Montedérra!ño. Pedra, capela, pazo e mosteiro son nasos, por máis qúe os
Tendo en canta que as .e b- segundo sexa 0 final 9ª- gb:pl:_.i __
- -~ffQ~. Agor~ .· qeñ., o_s _-~ ~_§i_qr_,~s
seu's d'onos teñan nonie e ~pelidos famosos ou ·sexan pertéRéia da·parrÓ 1
.
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- o a xente rea 1mente
cl
. ·sertténcia -da Audiéncia da- Co- da Coruña,, acolléndose ao arti- nário , afirman que cada _dia hai - . vara, .por .fóra das connotacións .. As ide.as ~dJ!,Q pov_o non Marian. porqtJ~ , ruña, confirmando a emitida go 37 6 d~ ~ódig"o p:' ~~al, -~~~~-- - ~áis X.'ente '· q"'ue ""n on" tiÍia nada'~- non estea a Pedra de Abalar no seu lugar . Claro que para isa non son nepola de Pontevedra, pode deixar nicoulles o mércores dia 15, a ·que ver, dirixindo a obra· e até
cesár.ios pantasmais-Consellos da Cultura Galega que eren que só é cultura ..
. . ·
b
suspensión das suas fun.éións críticos (léas;·m eios _de comunio que eles din ou pensan: compren feitos rea is a pral da nasa cultura, reinabilitados aos pnnc1pa1s ca ezas do PSOE, PC e Bloque, polo como actores en escea no Axun- cación, sobre todo alguns perió- ~
cuperala dia a di,a .. :
tamento de Soutomaior, xa que dicos locais) que están a dar
Cunhas 500.000 pesetas, botando os cálculos quizais un pouco altos xa
que non poderán presentarse a Lei de Réxime Local os consi- unha versión totalmenté falsa á
que a man de obra paría- · o povo que quere ver a pedra no seu lugar, sen
para os próximos comí cíos lo- dera funcionários, acusándoos opinión pública.
d,u b'd
1 a de Qengunha caste. Se non necesáriás, gastádeas, raio, que moito
cais, xa que <lestes tres grupos, de impedir "que se desenrole a
,. ·r·iras t es co 1·b
· d e can d o veu o p apa e non e, causa
·
d a nasa cu·
1
1 ro ese
O certo é que desde o 29 dw
mais
aínda- que alguns se presentaron
_
.
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.
tura señoras da Xunta.
·
vida mnni~ar'. · ~(; -: .. ".'~~ · -.='~ :- xanerro ~n ,que~< se, pr~sento.ll ;-'l-~
.:
~-._
--•
.
• ·
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,-as -a, o·a es e carre1ros po e ar mo1Concellal
mente .
asistencia aos plen?~ por parte .~,, o al~a~de :_(q.ue, :r>pr_c~rto-, :1:~ña- = tds vc;itos--e prim~irª~ ·páxinas-nos xpm~if P-éJa ·c ontra, cambiar pedras de
<lestes nove corporativos.
_ prepd1~0 ..9-·e~de~~. .lJ.[U~lJ.al da ""' lugar e t Etcompo.,í}er,. , a verdag~ira histó.~"i~_de Gal iza non son trabal lo de
¿Quén sae gañando? Sen dúOs concellais s}lspendidos ~· fama . dé galeguista _e agor?J afé ..... xente qÜe fai, cÓmO"dicia R..c:Siie:Yos :aCirrdnlstración colonial.
bida algunha AP e os que que- . non están de acordo ,con ·e sta os . do PSOE o critfoán, desd.e ""-; · o da -F>eci_ra é: algo moitQ má:is -fo~-do: e crer nun pavo e isa non se
den da UCD, ,grupos aos que , sanción, contra·a que vanreco: .p or cousás persenqiS Íjas ' que·~# apre-nde 'nas leis .nen nos estatut~s ou~ éonstitucións. Hai"que estar dia a
pertencen os concellais que que- rrer, afirmando que só 'fa1taro-n non ~ irnos entrar; aínda que fu.,:: - diana loita, no non_,-n.o rexei~e~sno e·x ílio,-nas cadeas, na rua... . .
dan fieis a don Fernando Perei- a tres plenos, nos meses de fe- - terveñen. na obra, até por-votár __ · E todo ·por catr? rea is de· Pedra. Claro que como a de Abalar xa está
ra.
breiro e marzo, asistindo o 29 en contra dunha resolución con.: -:..- posta e non poden maugurala ...
¿Son estes gr.upas os autores de outubro a un pierio e despois tra - a entra_d a na OTAN, · de ou polo menos os incitadores?
·a outros tres ruáis que se teñen apoio ·a Nicarágua, aos labregos
Non se pode afirmar, xa que celebrado.
· - de Lugo, etc., e que pactou priaínda que poderian pi;-esentar
Afirman tamén que eles fixe- meiro co Bloque; que.pronto se ,
outros desenlaces antes de aca- ron peticións de plenos extraor- desmarcou da sua xestión, e_
bar a ·obra, aínda que - os dinários no mes de ·"outub:ro, despois cos -outros grupos, que ·
"maos", é dicer, os que até de para tratar ,, os temas dos pagos '. tamén ·lle retiraron ·a confianza,.
mesmos _coinpoñerites da
agora levan todas as de perder, pendentes, pero cf,ii(?~ o alcalde até
"digan que por detrlzs de todo nort quixo convocalSs. Acusan- sua" candidatura, afirman9o -en- ·
'están ¡iP e UCD que·son os que do asimesmo ao señor Pereira tre outras cousas que quere dosaen beneficiados e que numt~- . de non cumplir co que lle expo- miña:r totalmente a ese.ea e ter
ñen intimq. relación có ~alealde Í'íia o Gobernador ~qyil :tmn.,co- un · carriet '. onde poña de profe-:: ...
señor Pereira'.'. Logo,, coro.o . municado -~para que :~ se trá'fa~e , _sióri, Alcálde); que foi aprobada _-,
· -~=~~~~6~d~9~~t~~-~o-8~~~~ :
querendo adiantar un PGHJ~o ó ' dos pagos penden tes ~',; e d"e coál:- " por nove votos a"favof\tnengur( :
~~. ,_ ~ SANTIAGO ;,
.
,
desenlace, afirman: "o alfo/de', ~tobar ---;á , xente didttd-oJl~s
:.ep. C<l:ilt11a, a repr~SeQtaci{m está i ~- ' , _: - , - . - -· -. ,_ -. ·- _ , _, ~ ~
Xa antes quixo meterse -~s- lisi, :: ll.es. pagaria-, se denunCiaban: ·aos ·_. ·-·doniíñada~:· polo inénos:ti\) ese-e'-:~ ·~ QUTR:€J ~.11-o o-u'F.o 9ALE~.r;¿~ ouE "~
tas de ucp, se se pres_en"ta ds . ·9_o ncellais.- ·
~ -:-~,--. -· '"'~. . ·~·~-;fi~i~iq / p:Or Fernap.do .Pert<'ira. ~n ~;
SS: EX_~?rT~ .
próximas eleicións con . eles, ,a ~- . Tam-éiLácusán -ao- alcald'e , de ~- - d~mffis xa o coñecen os -no sos } J.:':¿
oousa está clarísima". ·~:
, · : .non ~co_n\rocar neng:Urtha.'perma- · -~·l~itofM. ·o final tampouco -nb ~ 'J·;
'Esperemos a ver conw se es- ; ~ert.fe: · de"sd~ o 15 ·c;1.'~ _.;de9embro, ~_a-b>~!Il_?s. A í-: gueda a pr~gu~tá-~;.~ :-: .. :,~¡,
crebe o último capítulo.;, . : - · -..:;. i :ao . ·l_9'8 l - -: :rté nov~mbro de.ste _¿saheremo_&q:µén: é 9 ~~sjnó'$.da/ "§ _ ·': ·
. ·, .- ,: ~· ano. _
.
conviv~n_cia entre. as xentes ·do: i·"' ..
TRES GAÑAN, NOVE PERDEN
. '·
·'.
Axuntamento de Soutomaior,--\
CADA DIA MENOS ACTORES
sobretodo entre as vilas de ArPero '. mentras se coñece o
~ MMS A,PONT ADORES
cade e a titular? ¿Hai incitadodesenlace, parece que nove dos
.
res.? ¿Castigaranos? ...
A s1 as causas, cada dia hai
protagonistas principais n<;>. esO PASTOR ELECTRICO
cenário, que nesta obrá tamén menos actores nesta ·obra repreA.E.
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· ·aixo del Ó seu ·m·estre· Maisa. que era
un ..bon organizador,) e,"sabendp ·que .
BOTARON AO AMO
. ten boas costas .e bpn tipo, (polo men~s disto· presume), para traba llar.
DA CONSELLERIA
dand'O clases pase . a realizar-esta f~n
DE EDUCAélON
ción, x~ que se supón que neste m~s ter o fará un p.o uco :· méllci>r que de - ·.
Parec; mentira, pero é asi. El er? o
sempeñ.afldo pesimamente. un cargo
amo; o m·estre, ~ que facia e desfacia
co que foi obsequiado q~scaradamenao seu antol-lo na C.onsellaria e na 1ns- . te ·[>ola- sua muller 'a Directora Xeral,
pección-, até . q ·ponto que el mesmo . com·o recompensa a, sua desastrosa
chegou a crer-.:se imprescindlbel,: in-, : actuaciÓn-.como Dir.e ctor· do Instituto
sul]stitu íbel, intocábel. Por outra P~r- < de ·Ordes segl:lodo SJersióhs ·da- práti·cá
te, el era o · ensin~,nte na aplicación . , tÓtaÍidaq~ · dos profesores ·dest~ ..ce-n.das técnicas "'nazís";_qLie -imprinti.a en . tro. · ·
·
·
todás as xe~ti ón.s , que p~oce.diah ,pu· .
· J.M.
· din:ianaban cf'~)Jonse l laria, ~e., que - áf~->
I

.gun . que. outf9 :rnerr:ibro qela aprenCONTRA .OS XOGUETES
deu del '1noite:<mellor que a -sua tare7
BELICOS E. SEXISTAS
fa, para poder desempeñar, como co'"
rr'esponde, con dignidade o cargo.
Nesta · .época de· ano vémonos soNon hai má is que ver, por exemplo,,0
metidos a un bombarde~ ideolóxico
-comporta mento que .. ven- demostrannos meios de comunicación (fundad~ en tod~·s as suas accións, o Delementalmente TVE) sobre o xoguete.
Un ha vez máis q~eremos compartir as alegr ias do Nadal. Para nós é
gado
. de Educación da Província de
E a época na que se m~rc~n máis xoesta unha oportunidade especialmente sentida. Sabemos e sen~ímonos
Portevedra, desde ·o mesmo mamenguetes. Como dados indicativos, penfelices, que este periódico criou durante 1982 unha real intercomuni. to da sua tomada de posesión. Pode
semos ·q ue, nos últimos dez .anos, o
cación entre vários sectores do r:ioso país, Polo menos entre os nacioestar plenamente satisfeito o Mestre
mercado do xoguete aumentou un
nalistas. Algo tan importante e tan inexistente, fóra de nós, q ue n in,do seu -labor como e·n sinante das téc33 por cento, mentras que a povoaguén nos poderá xa arrebatar este éx ito. Permitídenos agora que nos
nicas rñentadas, ~ porque dita DelegaciÓn entre 4 .e 14 anos variou moi
dirixamos a alguns.
~
do resu ltou un alufi o moi avantaxado
pouco. Por outra banda, TVE ingresa
O Nadal lembra o vitória do sol invito sobre as t ebras. Ha .i inda nas
na asimilación e aplicación das mespor publicidade de xoguetes máis de
tebras das prisións naciona listas. Puxemos sempre a nosa voz en favor
mas. ·
mll millóns de pesetas cada ano.
deles; neste momento queremos facervos chega r:. todo ca nto ternos:
O Mestre e Amo aoque nos referiDentro dos xoguetes, ocupan un
cariño, solidaridade, respeito, esperanza. Que poidamos, amigos, termos está moi claro que é 6 que foi . lugar moi destacado todo tipo de xovos na casa.
1nspector Chefe de· Distrito e 1nspec. guetes bélicos e sexistas. A través destor Xeral de Educación da Xunta, D.
te tipo de xoguetes, foméntase a conO Nadal é un feíto do cristianismo seródio; antes· os discípt,1los de
Maurício Maisa, e que agora, grácias a
tinu
idade desta sociedad e competiXesus adoraban a Cristo vivo e tiñan escasa sensibi lidade das anécdotas
Deus xa foi botado de tan· importantiva,
opresora, militarizada e machisdo curso histórico . Logo, na ld ade Média, apareceu un novo modo de
te ca~go, para ben ' do ensino na nosa
ta.
viver as tradicións relixiosas. Houbo que afirmar a realidade corpórea
querida G_a.liza e de todos os docentes
O xogo e o xoguete son elementos
de Xesus, que comparar a sua vida terrestre coa diferente dos xerarcas
. de 1;N.-B. e F .P., os cales estes días cefundamenta is no proceso de formaque se din sucesores seus. E apareceron os nacimentos, os beléns. Hai
lebran cheos de led(cia, a noti'cia
ción da persoa humana. O xogo é o
tamén hoxe un cristianismo rad icado na defensa dos oprimidos, na
seu ce~e na Chefatura da 1nspección,
meio educativo máis importante,
revolución dos pavos escravizados. Pensamos en Nicarágua cercada
segundo puidemos- comprobar en capolo cal o neño e a nena se introdupolo imperialismo, no Salvador masqcrado por forzas militares e parase toda a nación galega, manifestando
cen
e integran -ña sociedade na que
militares apoiadas por Reaban. Pensamos tamén nos palestinos, crisunanimemente os perguntados estar
viven.
tiáns e musulmáns ambos ad oradores ou admiradores de Xesus .. A
até o ºcogote" das suas tropelías, arCanso se xoga apréndese determitodos estes, a todo~ os cristiáns auténticos, que viven a fe ~orno Libebitrariedades, ardes, circu lares ·e acti nados
comportamentos, actitudes e
ración, queremos asegur.ar!les o noso respeito, o noso recoBecimento;
tudes.
habilidades
diante dun feixo de sia nosa voz tamén canta o aleluia.
·
Só uns cantos, que eran os seus
tuac ións, e esa aprendizaxe vaise
aniigos e servos, deben estar agora
O Nadal xunta inda as famílias dispersas. Actualmente os vencellos
transferir a outros momentos da vida.
moi preocupados porque- sé lles van
fami liares ceden en favor doutros amistosos; pero é!lgo. segue a perma. O xogo e os xoguetes que lles regalaacabar as prebendas que recebian do
necer como fondo de solidaridade. Cremas que esta for il!a de coqperamos deben preocuparnos, pasto que
seu
amo como, por exemplo, eses encjón, de amor entrañábel·mere.ce apoio, admiración, axuda. Pensamos .
son un instrumento de aprendizaxe.
sinantes que, nésfe ano, conseguiron,
que pode superar o consumismo de plástico e turróns, de flores artiPor iso, e l:>aixo o lema de "Xoen excluslvo oenefício próprio, extrafic iais e christmas oficials. E apostamos por esta ffaternidade.
guetes bélicos e sexistas non!" o
ñísimas comisións de ser.v ícios, a
COMITE ANTIOTAN DE VIGO vai
A todos vós·, leitores de A NOSA TERRA, leitores de cada semana
maior parte das mesmas prefabrica ~
levar adiante unha campaña de con na busca de información veraz, de opinións honradas, de comunica-.
das e ilegais·ou ás que, por non reunir
cienciación e explicación do que sigcións respeituosas, a todos vós, aos que algunhas veces, ao noso pesar,
os requisitos que estebelece a lexisla.nifiea o xoguete bélico · e sexista para
tive'inos que deixar se~ a cita periódica, neste momento, coas disculpas
. ción vixenté, non podía optar a elas.
o desenrolo da personalidade dos
obrigadas, queremos xuntar as mans. i Feliz Nadal,samigos!.
Tamén aqueles aos que lles concedeu · nosos nenos e nenas.
car¡;¡os directivos nalguns institutos;
· 1nvitamos a sumarse a esta campaen contra aa · vontade manifestada
ña aos partidos polít-icos, sindicato.s,
pola maioria dos claustrais. Só eses
asociacións viciñais, xuvenís, cultuchoran en siléncio que ' o seu Amo e
rais,:.. orga~izacións feministas, obSeñor non. sega ocupando · tan rele- , xectores de conciéncia, ... e todo tipo
.....
vante c~rgo.
de. persoas que loitan por unha sacie·
Cria-se tan - seguro no posta que,
dade que permita o desenrolo inte'.
Empresa Xornalística Editora ·
este ano; permitiu-se o Juxo, sen dúgral do home e a,ml!ller.
Prbmocións Cu l túrai~· Gale9as, $ .A ,
'
-' b'ida. flanqueado poÍos seus 'predilecRresidente do Consello .de. Administración.·
COMITE ANTIOTAN DE VIGO
tos discfpulos,· de -facer o que lle ·det,J .
Francisco Carballo Carl:Jallo
a gana coa adxudicación de prazas a
Consel leiro~Delegado
- :_ -comezos deste curso, problema que
-ALGO SOBRE O PARAMO
Xoaquin Acosta Beiras
coñecen moi ben os docentes e en es'Director
· .- A miña tribl!f natal chámase O PáXosé Manoel. Currás R ua
pecial os que acudiron ao Salón c;le
ramo nome que ven, ao meu hµmilde
Redacción
.,
-Actos do 1nstituto Arcebispo Xelm_í- · :entender, du_nha mod_orra de secano e
Alfonso Eyré, Xari Carbafla : Xosé Amador
rez, onde. f)rotag_o nizqµ : u.n triste .e
sen arborado, c~lidade esta últirna
éorrespondentes e Colaboradores
. _
vergoñoso espectaculo, dando orde,
que quizais. non é moi acaída, pois
NacionBI: Xan Corbe ira, -Marco Breixo, Fer.nando Franco, -Xesus Torres, Lu fs
medi~.nte circula.res enviadas aos"-ceri~
Muriel, A. Loureiro., F,'. Arrizado, X.A. Suárez, Furabolos, Ant ón Tremoedo,
entre . outras ~spécies ha i moitos car·
·Soso Piñeiro, Emi'lio Romero.
tras·: f!bsurdas, represivas e . mesmo
ballos, aírída no .lugar que dá n~rne
Estado: Jordi Fort uny , Antón Fernández, Mugarra, Pablo Viz, Manoel Veiga,
denigr~ntes para o corpo dos ensinán-·
ab município .(Saa, Vilamosteiro), e
, Xosé J_odeiro.
·
tes. ·
··
é o éarballo símbolo qficial adoptado

Un· 1\adal diferente

..

Domingo Prieto, Carlos Dul'án, A : P. Dasilva, X. Marin, Xosé Lois, ·Carlos Rodr(guez .Silvar, Ernesto Noceaa, A. Ruas, Begoña Moa. ·
,

Fotografía
Sa.nti Vil lar, Andrés, Tino Viz, Nivardo.
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Editorial lparraguirre, S.A. lbarsusi, 3. - .Bilbao.
Depósito Legal : Bi-'1121 -82 '

Mé~os mal que, aínda que tarde,
lle ·chegou a sua hora e, por u"nha estraña coincidéncia, no mes do S. Martiño. O que falta agora é que lle chegue tamén a sua hora, a(nda que non
sex¡;¡ no mes do S. Martiño, ao seu
qu~rido discípulo, o Delegado ,, de
Educación de Pontevedra, que tantos
desaguisados come~e (_n on_ e~n bal9~

polo axuntamento, pola cámara agrá' ria (mellar chamala antiagrária), pola
"Asociación de Am.igos del Campo
de. la Feria", pola pequena burguesía
local · e por unha organización ben
distinta de .todo este 'tanganillo,
Agrupación Gultural -Lume No.va.
_P ero fóra de carballos e castiñeiros.:.
hé!_i tarrién outras_causas. ( ... ~

a

Po.r- e.xemplo .o 'Señór alcalde. E
es:te - ~~n~.tiome rnoi burro, ·~o exército
non der~n fe'ito má!s ·det. qué _cabo,
pésie aos "enchufes" asegundo di a .
xente, tampouco_ por moi~o ~ ·~ne.hu' fe" deu tirado xamais o carné de conducir, e di con "sobérbia e todo" que
non sabe ler en galega (qué vergoña! ! ) . Este home herdou a a.lcaldi a
hai tempo do seu pai (a dinastia More ira), rodeado dos "honorábe is"
Clas parróquias; logo virian as municipais do 79 e el tirou seis "hon.o rábeis" trente a cinco da outra candidatura (UCD) encabezada polo seu tio,
antaño tamén "honorabel concellal",
: .e· dafo cada quen que inaxine a campaña qu·e faria AP (daquela "independente" de Julio Moreira) e UCD; simples coacción ao meu ver. Despois fa.
ríanse causas que enumero brevemente, duas centas e "pico" mil pesetas dos fondos da estrada de Parade la-0 Páramo, forori para a pista do
povo onde mercou o pazo o se ñor
Quintas López (diputado da UCD até
o 28-0 pola Coruña), quedando asi
un cacho daquel tramo sen facer e
sen querer ninguén axustar o outro.
Houbo un intento de subasta a un labrego paramés e mentras se recebia
solidaridade de todas partes o "bon
alcalde" e "honorábeis concellais",
daban a cousa por normal, e daban o
.enterado dunha moción presentada
polas CCLL pedindo a negativa do
noso axuntamento á CESSA, Estiltutó do Leite e Leí de Montes. Hoxe
axuntamentiño, cámara agrária e
"Asociación de Amigos del Campo
de la .Feria" (que bons amigos!!), están a escarallar o noso campo da feira, meténdolle unha carretera darredor e ubicándolle nel unha casa ao
médico. Polo que ao alcalde se retire
anda moi preocupado conaccionando
á xente para que pague a Cuota, mentras os futuros edis do PSOE (se é
que saen eleitos) non se lles acorre
outra cousa mellar que "hai que sacar ao alcalde" ou "en Abril virá o
cámbio ao Axuntamento". Qué xentiña esta psocialista!! !.

XESUS LOPEZ GAIOSO
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SOBRE AS EXPULSIONS
DO PARLAMENTO

naiJ

Sr. Don Ramón Piñeiro: vostede, a
quen tanto lle fixeron sofrer eles,
non sinte remordimento?
Sres. socia listas españois. O de vos tedes, qué foi?, capricho ou convición?
Sres. xornalistas domesticados.
Aínda seguen a asomarse a Madrid
para opinar dos asuntos galegas.
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Seguen as accións de apoio aos-·depµtados do· Bloque-Nacio_nalista
Galego expulsados do-·P arlamento: Galego: Asi, ~(mtinuando
coas accións, o venres . :dia 17, vinte militantes do Bloque,
éos patlamentários á cabeza, encadeáronse diante do Palacio de
". Congresos y Exposiciones de Madrid, onde se. ~_stá a celebrar
a CoÍlÍerénciá de Seguridade Europea.
.
".
O domingo dia dezahove ma'n ifestábanse polas mas de Compostebl
riláis de duas mil persoas, baixo un imponenté chaparrón.
Éstas accións de protesta vanse combinar con recur~s <liante do
Tribunal Constitucional, e a~ Tribunal Internacional da Haia.
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Un_ano de Parlamento,
un ano de · ineficicia:
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Hai un ano que o parlamento de Galiza empezou a sua andadura.
Até houbo quen se esperanzou con esta nova para a nosa nación. Non fumos nós.
.
Un ano despois, tres dipufados elexidos polo povo non poden-sentarse nos· seús.~sqmo$. por .
un regulamento. Foi o ·único que fixo, conxuntamente coa designación do aséntariiento , u '
da capitalidade. Exígua bagaxe para render contas despois_dun· ali.o.
·
·
,

...

Case todos os comentaristas unha e outra vez até <;:J:i,egar ·a ¿Non q'uere, non sabe, · ~u rion
políticos de Galiza, até os máis preguntarnos se o que ~estaban ten que dicér? Aviados estamos
autonomistas, afirman que o facendo ali era algo máis que · de _tedas as 'maneiras os _que
ano que pasou desde a sesión de unha paródia política, "non te- quéren dar_lle á. Xunta únha imaconstitución do Parlamento, o mas competéndas, non pode- xe de eficácia, a eficácia de AP;
dia 19 de decembro do 81, foi mas decidir, é o Gobemo quen noutros tempos, · outrns t_amén
un ano totalmente perdido por ten que tomar a medida"...
prometían, pero era igual.
esta cámara autonómica.
Total, que o que se discutía
O único conselleiro que pare-·
Son estas mesmas persoas as ali, non valia para nada. Tomá- ce impoñer . respeifo pola sua
que critican que cada dia o . banse decisións como a dos ve_r- xestión transparente e o domípovo galego, que aínda estaba tidos, absorción de Fenosa, nio do tema,- o · de Economía,
engatusado coa autonomía, ca- etc ... água de borrallas. A r.eali- Carlos' Otero J:?íaz. A excepción
"Esta non é a ·última bata- un fascista como Fraga diga que
da vez crea moito menos nela. dade está detrás: a autonomía que confirma ·a regra, xa _o diNun ano de "traballo" non se non ten competéncias, só na- cíamos cando o seu ·homea- Ua ", remataba dicindo Bautista o Goberno ten que ter as mans
sangue"; afirmando
pode facer menos. Tiveron que queles asuntos banais.
menta. Agora ben, hai quen nas Alvarez na sua elocución diante cheás
·
dos
manifestantes
congregados
que
"si
lle
podemos
dar unha lefixar a sé da capitalidáde por
As horas pasadas ali foron filas de UCD di: "non iso, non
que non tiñan máis remédio e, . consumidas en preguntas e res- se pode dicir iso, hon é o pro- na Praza do Toural de Santiago c<;:ión de liberdade ao PSOE" e
o domingo 19; que Xesus_Vega, a única "garantía de demoarmouse a marimorena; uns po- postas. Pero qué virguerias de grama de AP".
líticos por xogar ao confusionis- parlamentários. Cada un preMentras, no_n se da corÍta ao do MCG ·califico u como "unha ciácia e liberdade para· Galiza e
mo, outros por medo, os máis guntaba do que quería, fose cal Parlamento de nacfa por parte · .._proba de forza para os demó- a autodeterminación" segundo
eratas"".
·
.Lo is Rios, ao .que Bautista Al:
enredantes, por intereses perso- fose o enunciado da pregunta do Goberno. Aí está o tema das
nais, non quixeron explicarlle ou da interpelación. Os demáis ·transferéncfas esperando. Iso si, . · Asi, ~n Santiago, entre be?ros varez ~ng~dir.fa ~ue _"ha! unha
ao pavo galego o porqué da de- falaban tamén do que Hes con:- fans·e rodas de prensa en Madrid ·de "Sen oposición,' parlamento gran d1~erencia, xa que nos · e~t~
cisión adoptada, sobret9do ao viña e o Goberno -qué palabra e discursos no S.XXI. Qué bo- ;de cartón" "Sen nacio·nalistas - ,, mos . 101tando pola del_!locracia ,.
povo galego residente na Coru- señores para·quen non fixo máis . nita colonización. Hai quen ctíll:: ;p·arlamerito' de-·· f ~scistas", ~ e por loitar fumos· reprimidos".
ña. Veuse claramente a baixeza nada, que pasear, e que tampou- da o dubide. Que preguntén ta..
r-.;'Eraga,' Rosón,- a nova inquisi- y~ SEGUIR AS AC.OONS
das miras de rnoitos dos que se co pode facer nada- tamén añ- · mén, se queren·, polo trato dis- pión" ·e unha chúvia que non
sentaban primeiro en Raxoi e daba polas ramas en busca de - pensado . ao señor Fernándei "qeixaba . de cair, celebrábase a
Aínda que os responsábeis do
despois en Fonseca - por certo peras, aínda que estivesen nun Albor nese ·clube. Algun gálego )AanJfestación' de apoio '!OS par- Bloque Nacionalista·Galego no'n
que algun non ·voltou aparecer olmo. Denigrante .o espectáculo. · rabexou de xenreira.
·ia-mentários do Bloque Naciona- ''deséartan outras accións de proDaqui para <liante nas crónicas
Mentrél;s sucedia todo isto , :li'sta Galego, :expulsados -do Par- testa que_ poden poñe~ moi en
máis polo estrado-.
Tamén tiveron que facer un irnos incluir o que· dicfan os pó- AP, a Xunia, tentando pactar· · flamento autpnfonjco . por ,. non perigo a tranquili~ade que neceregulamento, ¿cómo ian fun- nentes e de qué faiabari os .ou:. eón UCD, que ncm remata de 4querer xuraríjfa1"'ptorn.é~ét·'acta- . sita~-º PSOE; ,yafüÚ&ar tamén oucioriar sen un regulamento que . t~o<s. Alguén poderá pen~r qlie detidirse; é o J?SOE en plan ·d~ ~mento e fideiiaaae · ~r: ·coristitú".:' ->·trbs ' ' camiñhs ·, c~nio. o recurso
benefida_se _ás m~iorias e illa~~ é unha casa _de tolg·~: ~M - un serial "leal o)'.»osición" ,. re.spqn~.ábe:Í ción e ao Estafoto de Autono- <liante do Trib~pal ~onstitucio. aq naciona)ismo, qµe neste caso de humor. _
etc., como dicindo ~., ".par~ · qtJé ~- .¡inia, xa que, como diria fawén nal que _xa está ·rematado.
eran as -minoria·s? lmposíbel E
E Camilo Nogueifa'. que se non iJil{)s facer.naqa" .' , · ·: · =Bautista Alvarez na sua aloéu~ ;. · "º Tamen ;se -van ~presentar rene'$t~?;ri$»1~'ª1-e:n.t0-, ~~AO:~!ápcias afana -iso si-, <liante do · míniPero., :miren por ond.e, no ..(lh :ción en· nome seu e dos diputa- c~rsos, conxu~tamente c~11 Hedo P'$Q(!~, ·~ta;~e~ ª;.'~Q1igat9- mo 'i ht€rés da Xrinta-po.r piesen- timo pleno .; Salto-u
"castaña'\ ~dos Cláudio López Garrido e rr1 Batas_uJJ:a, d1~n~~ ~fo Tribunal
riedad·e .de·xurar ou prómeter fi- ·tar -neng.un "_proX\~CtQ, ' en .rJacer · mellot dito / a·- ''pataea". -Nurt te- ,Lois Diéguez: "Galiza non cabe Internac10nal da Haia e do Co?-~:-e:1i~~i~~ . i~o1istitq~i ,: ·~ ao proposicións de'' lei, ainda que ffia tan: intras9erid'ente-'- ~:ha:fa , 'á ~dentro da Constitución Españo- · sello de Europa, xa ·que tamen
E-stat-úfü~~TriS::d1pú-tátt ~.que':,xa · :sexau"-C"opiacias füetalinente --dos - meterse ·co-'Gobemo,' que non se ~la".
queren ,pr!var ?os seus ~ireitos
consegull-an a plenitud'e do .seu . bascas·e· cataláns::' .:_,' ·.. · ' < ·
pode' 'í-emaHir
f;aho asi conió -;~
· - ~9S . .pa~la.:r;nentários.·. da coalición
cargo, foron expuls~dos. AÍ>olí- ., ü ·conselle'lro da -presidéncia, a~i. ·E ~Ú, até .UC:Ó üe'·c~ilt01.hfs . ~ Os gµe expulsa!on, aos .p~r:la- "- abertzaie basca en Madrid~ Pero a primeira . denúncia
ti ca de acoso ao nacionajismo señor Barreiro, drríalle un . dia: ~úáferttá,' aíndá que máis -ben ) mentários do seu .escano -son.os ..
funcionou máis · alá da legalida- "'tanto üin · que as ·presente có.~ pp~den ser en copas de brin.de-, . mesmos ql!e "?poian ao golpis- <liante dos foros internacipnais
de e d·á·:conciéncfa plena d·e es- mo que .non, non vai cambiar que en-bastos de paus. O brin- mo e que botan aos .traballado- xa tivo lugar o venres dia 17 en
tar come.fondo un tamaño <lesa- nada, quen as temas que .apro- ct·e "pala unión,, pode estar c.er- - res ao paro", en palabras de Madrid cando se encadearon
cat9, como non se gardaron de bar somos nós". Por certo, que ca . entre as duas forzas dereitis- Lois Ríos, ·secretário xeral da vinte ~litantes do ·Bloque Na. cionalista Galego, · conxuntamanifestar alguns dos parlanien- o señor Baqeiro é o encarrega- tas. Tamén o PSOE atacou. Sen Intersindical.
tários. · do_'Cle sacarlle. as cataf!as do lu- dúbida foi a traca para cerrar o
Antes xa, Xesús Vega, des- mente cos parlamentários,dipu' Polo demais, nada ·que rese- me á Xunta.
.
primeiro ano. Para o que ven, a pois de sacudir un varapau . a tados e Alcaldes diante da sé da
· O Presidente Albor parece pólvora seguirá sen estoupar_ aqueles "que se queren ·chamar Conferéncia Internacional.
ñar,. a non ser que en todo inomento en que se quixo afrontar mudo, aínda que iso si, pontual máis que en contadas ocasións: demócratas e aínda nacionalisO mundo enteraráse das "lialgun tema· máis ou menos im- no seu banco azul. Aínda non o fogueteiro autonómico non tas que non están hoxe aqui" berdades"- que existen no Estaportante o que se escoitaba, se dignou sub.ir ao estrado. pode facer nada mellor.
referiuse aos que toleran "que do español".
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cubión). O caso do coléxio de
Sardiñeiro "mete medo": mate- ·
rial escolar composto exclusivamente por mesas, sillas e encerados; sen pát io cuberto, sen persi~nas, con goteiras e 15 cm. de
auga na parte sul nos dias de
chúvia.

.

ta o entorno da escala e as características do aluno (ambiente
familiar, tipo de habitat, língua ... ). _.. ·

Con respeiter aos _textos, téñense dado casos de imposición
dun determinado _texto por parte da dirección, en contra da
Hai escolas na zona de Fiste- op-i nión do encarregado de 'imrra en estado verdadeiramente· par.t ir ·a matéria correspondente. A~ actividades . átraescola.::
ruinoso.
·
·
rés,
· exceptúamos os depor--_ -o Cénffo" de F de 'Cee (o tes dese competición,
son pratica- único que canta .c on laboratóml,.nte inexistentes. ·
rio ), ató pase sen dotación para
- O · alto índiée de suspensos
o ·normal funcionamento do·
mesmo; senda incompleta ta- que produce un ensinó .desenrq_mén a dotación _d os talleres e lado nestas condicións, trata de
ademais as:-_aulas son pequenas . ser - suplido - xeito de' parche .
educati~os rda comarcá~, córi'
para · o eievadO' núme,rd d·e alum:.. ~enganosá- ·· e inadmisibelrnerrrespeito aos seguint~s aspee.tos:
nos.- .. ,
te...:..., ·coii. clases piirfrculares, im-, ..
partidas nálguns casos por ptóDEFICIENCIA.$
.
. - Transporte· -escolar. Co_n
fe~or'es que e:Xércén en coléxios ·
INFRAESTRUTURAIS
respeito a este ponto, sinalare-_ públicos · (Sárdiñeiro·, · Corcu-Oirénc'ia de condicions hi~ mos que moito.s rapaces "tr~ns.. hiori, cee).
:xlénicas mírlimas (auga, luz), ao, portados" teñen _qye cobrir dis~
de vários qm. a pé, este
lado dunha falla de material es- étáncias
o caso dos alunas de C.P. de · A:riEMOCRACIÁ' N'óS CENTROS·:- 'l
colar impre'sfandíbel. Están fun:.
cionando con este típ<l"de de- Dumbria e mesmo Corcubió11. . __ ~~P.-_ ftipciÓ~aip'eP,to d:~~~~~~fj~'
co nos centros .da_.comarca, con
ficiéncias as escolas unitarias de
algunha
·e xcepcióRinsóiita-, re~ Dumbria e Fisfürra . e os Colé- ASPECTO P.EDAGOXICO
'sulta praticamerite cl'escoñecido. '
xios de Sardiñeiro e C0rbución.
No · aspecto p·edagóxico é né'- Asi, Únse caso·s'cJfe suspensiqv.-Falta de .locais, non. ~ó pa,ra . cesário sinalar unha p'orc'entáxe de cla~str.os por' parte ·da ~d~ec.:
a _realización de actividades elevadísima de fracasó escolar -~ ción ou de non execución de
complementárias (laborat~rios, motivado, na nosa opinión, 'pola ac-o rdos tomado_s polo claustro.
bibiiotecas,, _,salón de actos, aula falta de educación preescolar
Os .- eonsellos ·de Dirección.
de plástica, -etc.), senó.n .iric,;luso . case xeralizada na comarca. Tamén
pola
existéncia
dun
elevanon
'Se · at9-paq jegalrp.ente . cóns:.._
para iniparti~ as clases d:iárias. A
do
número
de
alunas
por
aula
tituídOs-.-,o tL estirn-·formados d~ :
este respeitq Citaremos que en
'
(ten
habido
cursos
nos
que
se
'
manek~"·-inco'mpleta
e ilegal sen - .
¡c~~f~s~ como :· ~,;~.H>~ ·-:a.é~~. Cee,
impartiu
clase
a
60
alunos
na
representación
do
alunado.
ou::..
.C.P"" :de Dumbria, _están sendo
mesma
aula;
e
actualmente
no
tras
veces
realíianse
.
eleic~ón'
s -·
utilizado·s como. ~ula s espácios
destínados i laboratório, preci- centro de F.P . .nun espácio onde - "' sen "quorum :; ou pasan meses
sañito. urxentemente un aumen- a lei recomenda un númer~ má- sen celebrarse' claustros .: exis:
to di -unidades, (no primeiro ximo de virite, receben clase tindo s·o brados - motivos· para
impártense clases no _pasillo de máis de 40, con evidente peri- iso .. ·
distintos cursos nunha mesma grosi~ad: f ~sica por tratar.se de _'.. 'A. transparén-éia económica (e
.
d
dº. d'est'1aula) . A falta de laboratórios, _ clases practicas nos obrado1ro) · .. .¡¿,~;
~- recor amos que o
merro
salón de actos, bibliotecas, aula · . Súmase a todo isto a prática;· \,, nado a educación é un diñ.eiro
para plástica, et.c. faise no lar en de maneira xeralizada, dunha ,publico), · é nula na maioria dos
.todos os centros.
pedago'xía arcaica: castigos físi- centros da . comarca. Dándose
Hai coléxios que carecen de e.os, -falta de -planificación, -pro- casos de terse sdlicitaqo' .infor- 'P.átio cuberto~ -ou calefacción. gramación conxunta e-interrela- mación á direc6ión. do centro e
Outras veces a falta de persianas ción E.X.B., F.P: e B.U.P.. ser esta· negada. Mesmo,- chégase
fai impos'lbel a utiliiaoión do Unha pedagoxia baseada na me- . a nega,r ·o. ac.ceso ás actas dos
proxector de diapositivas (Cor- morización que non ten en con- claustroS.
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Através de art(culos, opinións e análises, o nacionalismo ocupa na actualidade umha tenza informativa preeminente, terreo aoque quizais veu
· da mam da recente confrontacióm ele,itoral. O sector concienciado da nosa s·o ciedade, a "intelligentzia", em boa parte; mestura a sua persoal biografia cos próprios a.v atares da causa profesada e, conseguintemente, participa dela Intima ou publicamente a diversos niveis segundo os caso~.
Nom é ex,tranho, pois, que um acoritecimento tan sonado como as eleicións provoque preocupacións e suscite tanto .análises como movimentos.
Ora, dengro de. toda esa lexltima e necesária ádicacióm ao tema, compre
~ d{)bulhar e distinguir. E asi, ser:n pretensi?ns de exaustivas clasificacións, e
ml:Ji pola tona, ha·veria que sinalar um primeiro grupo de xentes· com
umha wévia é determinada visióm do que .é e do que deve ser o naciona lismo, para os pais os resultados significam um respaldo ás suas teses e de
algum xeito umt,¡a cumpensacióm gratificadora para a sua shuacióm de
- .-;'aparcam~e~t~" 'm.ilitante. Som os "ex'! .em expectativa de destino, umha
certa reserva activa mui condicionada pola própria peripécia no que eles
chamariam "labirinto das siglas".
Um segundo grnpo, intelectualizado por asi dizer, e desde logo "mais
aló do bem e do mal", limita-se a umha descrición miúda, profesora! e
. mesmo rigorosa da_s posíveis causas. Pero marra hora das conclusións,
i~to :.é do qué fazer, por canto a aplicacióm do tópico "fai-se caminho ao
é;lndar·" significa entrar num terreo perigb5o para calquer expectativa co:nienenciuda .
: -. Ai.nda compriria talar de um grupo mais heteroxéneo, de variada ubica~~dipm política, pendente de buscar .como causas aqueles aspectos mais su~Perfidaí~ e -imediafos, manexanoo argumentacións extravagantes pero
-propagandisticamente eficazes para os seus intereses particulares. Real,.: menté _ps' que nunca crerom fondamente no nacionalismo e na tam invo- cada _u.pi~ade, os que p9rticiparom da sua actividade incomodamente agachados-;~·,te.nhem agora a sua mHhor 'óportunidade. Dúzias de razóns po: dem ·(e v~m) ser esgrimidas. estes dias para explicar oposicións unidade
": f]acionaljsta representada polo BNG e c0nfiguradas en variadas diverxén' cia~. Emp.uxam~ a -alguns, sem dúvida, concretos proxectos políticos de
· -~á-prbximacióm aél'·· eurocomunismo galega; pero, tristeiro é recoñecé-lo,
tenhem á .be ira como importante colectivo em companhia de viaxe, aque-·les ,q Utros movidos por _um únioo e teimoso obxectivo persoal que veu ali. rhen·tando a sua perroanéncia em. ámbitos organizados: enmudecer a voz ~
dos que se c.on~ertirortr na sua con.ciéncia, esnaquizar o dedo que sinalava
permanentemente ·o seu lene nacionalismo, o seu báfio de resesa sacristía,
a sua norma práÚca socialdemócrata. "Matar ao pai", em suma, segue
sendo a meta e síntoma inequívoco de inmadureza é de adolescéncia polltica desta xente. Desde Nietzsche a Max Scheler, pasando por C. del
Pino e Savater, hai toda umha ilustradora teoria sobre o resentimento sumameate rentáYel e de pertinente aplicacióm neste caso, e é mágoa que a
urxéncia desta entrega e mais a falha de espazo nom nos permitam espa. lhar-nos como ser,ia de desexar. IV\as seguirdo ao derradeiro autor citado é
doado "dibuxar" os pasos inmediatos deste grupinho disgregador: recurrirá p~imeiramente a se converter no valedor dum princípio abstracto
(previsJvelmente Q socialismo galega, !lada menos), xa que carece de lexitimidade e de valentia para réconhecer nas suas intencións os princípios
reais que o movem. Seguirá "a descalificacióm moral do seu nemigo e a
pacificacióm dá própria concíéncia nom polas cualidades positivas, senóm
poraquelas denunciadas contra o outro".
Erñ fim, despois de tam apresuradas, crípticas quizais, ou ao milhor
herméticas linhas, compre dizer que. nimguém deve agardar o ponto final
· ou a postura resignada· por parte de quem eremos na unidade do nacionalismo. O peor nom -é aturar resultados eleitorais adversos para. quem estamos apertrechados da conveniente armazón·ideolóxica, contrastada tanto
na escuridade clandestina como na média lu~ democrática; o peoré ver-se
. empurrado a escolmar, no caminho desa unidade, entre nacionalistas e
achegadizos. Mas se q momento recia.mar de nós esta tarefa, a ela haverá
que dédicar-se ·co'a mesma enerxía e desde lpgo com idéntico convencimento e.'eñtrega; xa que a clarificacióm política e a loita contra o con.fusionlsmo' convertirám-se, ao cabo, num labor útil paré;) o país.

Pertence r a· A l\ÍÓSATERRA.
apoiala e suscreberse.'a ela é necesario
para que haxa
un periódi co gal ego semana l.

Merque a história de
Galiza. Adequira
A NOS-A TERRA

Merque o
tres e o
catro ·
polo pre~io de tres mil pesetas.cada un. Só por - u n : A
meses. Están tamén a .esgotarse. Pi~aos ao (986) 222~5
'
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DtSEXD SUSCRIBIRME A A . NOSA TERRA

POR SEIS MESES

O . 2 .500 pts.
O 1.250 pts.

AÓ CONTADO

[J

-POR UN ANO - ·

NOME·................... :.:......... :............................................................

·esgot~do,s.

lev~

a

CI REEMBOLSO - 0 - .
. Apdo. 1371 VIGO

. ¡, Os tomos un ·e
· dous están

/

(J

Unid8de .
.dó .Nacionalismo

A situación do ensmo
zona · de Xallits
O Colectivo Pedagóxico
comaréal da zona ·
Xallas-Fisterra, acordou tras
reunión en Asamblea de
Ensinantes con asisténcia de
profesores de E~X.B. {C.
Público de Cee, C. Público de
Corcubión, Sardiñeiro, C.P. de .
Camota, C.P. Dumbria,
unitárias de Fisterra) e de ·F .P.
(Centro de F.P. "Fernando
Blanco" de Cee), facer un ·
chamamento á opinión públi~~
en ·xeral, e en particular aos ·
organismos responsábeis
da Educación (Consellaria, .
Delegación ) <liante da situación
que padecen os centros

Al
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O ·Serrápio,.óutra .ªIdea .·ameazada
A Asociación Cultural '-~Amigós da Cultura" de Pontevedra está-a
levar unha. campaña para reiviÍldicar o patrinl'ÓnÍo'da cultura ;_
popular e o entorno arquitectónico do lugar do Serrápio.
A sua arquitectura e a ponte romana precisan dunha pronta e
axeitada restauración.
.
. _
Xa se fixeron reivindicacións diante de organismos oficiais
do Património Artistico. A ver qué pa·sa.~
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As casas son de planta rectan- un poucó o vilar, dándolle unha gundo se 'presum~, po( ésta pon:
. gular, e-algunhas chegan a for- -nova imaxe, con casas de canta- te_.. de tres arcadas pasaba a~ via
mar cos . ad_eridos posteriores ría de perpiaño, algunha percu- que levaba ao lexetÍdário Aquiia
·· unha e~trutura en . cruz," o que rando unha deeoración orna- Celennis. Actualmente une ao
- evidéncia que· no se:u _ tempo mentada con motivos vexetais, Serrápio coa sua parróq úiá· en .
püido oferecer unha' economía _ último vestíxio do "paso do Pedre,. polo -chamado Camiño
niáis próspera.- Erai:i _os tempos progreso", xa -que hoxe son to- Viciñal. "Por aí ternos que pado muíño da Maquia, ao pé da das igualmente - casas ruinesas 'sar todos para n'os en.terrar. Nós
ponte onde :riaceron moitas noi- con ·máis pasado que futuro pé- xa fixemos un escrito á Coruña
tes de, fiadeira nos tempos de sie a proceder de hai cincuenta para que a conservasen, pois é
unha obra_-de moito mérito, e
mo1er o graO-, e a onde acudian anos.
todos os viciños da parróquia.
O Serrápio tén un gran vence- nen sequera,. nos contestaron. A- nóva carretera que bordea llo sentimental ooa · sua ponte, A qui acabouse todo, ·agora astra
o rio de Quireza construiuse a erguida no Lérez polos romanos nos roubaron os santos cj.a etmi· ' princ~pios de século ·é ~starricou e reconstruída no :µiedioevo. Se- da".
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A aldeíña do Serrápio perten- da secar mellor o·. grao. Son
I
ce ao concello de Cerdedo, e construcións esbeltas inzadas
atópase no esteiro que forman como auténticos monumentos á
os rios de Quireza e Lérez, nun colleita .e realizada·s como ·o
fermoso val as folgadas deseen- molde, todos coa mesma linguaden astra as ribeiras de entram- xe de forma, tendo c_o mo única
bos rios. Como vello cruce de diferéncia rexistada os -pes, dos
camiños naceu o povo aliñado a que son alguns máis numerosos
carón do vello camiño viciñal, e outros e.n _valado. Os costeladeitado nas ladeiras dun acci- res son de madeira e os cúmios
dentado serrallo granítico que oferecen os tradicionais- símsurxe de súpeto na ondulante bolos á fertilidade.
Os casarios están · arrexuntaorografia desta 'Terra de Montes.
dos sobre si, formando -un tipo
Todo o lugar divísase · ao de urbanismo de aldea pechada,
completó desde un outeiro pre- có vifar alonxado, '-onde os caferencial, que funciona a xeíto miños están -empedrados e ofe- .
de acrópole, cos grandes pena- recen canfos para as águas desdios que recordan un vello culto cendentes dQ monte." O forte
megalítico·, hoxe cristianizado desnivel . que ten relación de
eoa ermida de San Lourenzo e medianeiras das casas, propícia
dous cruceiros, par't e integrante que estas acade_n · tres plantas,
dun calvário do que ~uedan os sendo todas de '$;.achota de g~á
restos da ubicación do terceiro. · en nianpostaria de 'ocos máis
Desde o ·curuto <leste-outeiro de · grandes que os tn1di9ionais e
solainas orienforte desnivel e subida, todo o onde abondan
Serrápio oferece unha · pano- ). tadas ao mediodía e os corredorámica espléndida, en c;anto a. res e patins. Na carpintaria non
sua irriaxe non descanse na .p9r- hai rastros de ferro, xa que toda
menorización do abandono e da é d-e madeira, o que pode dar
desertización. Os eirados que imah do abandono que sofreu
tantos seráns .viron mallar o .cen- este lugar:, ·ameazado desde h,ai
teo, o trigo e máis o liño suben · moito tempo, no falar dos viestratificados pola ladéira; un - ciños, primeiro pola repovoasenfin de canastros acomp3ñan - ción forestal nos montes onde
por partida. doblé·- a sua .pano- s_y, mailtipa: o gandó-' deste iugar,
rámica·. COilXUJl!á, orientados·_ .e· o~ enco'ro que pesa cbmo -unha .
. d~· lest,e a o.~s.té \~ en pwalelo ,~espada de_ Damodes,. .. cada- vez
_.para qúe o · vento~· moiteiro poi-·- mais .como un felto irtever1iíbel. :

Nas .suas viaxes,
para todos"os dias, ·. ·
para este Nadal.
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DOSINDA AR ESES

niante problemática das nácións oprimi"das do Estado es- pañol e desenténdese. das suas are"las, ·c ando non as agrede ·e torped~a. Finalmenté, .. se _fal(!rilo·s de pqlarización
As eleicións do pasado 28 de outL~bro ao Parlamento
· do Estado español amostran tres característi_cas de singu"asimétrica" do voto·, e das torfela.Üvas alferriativas polar releiió para nós: seren" atípicas .dentro do conxunto
lfticas e programáticas, é porque non ten simetría o radas procesos eleitorais aéontecidos desde 1977, supoñed"icalismo reaccionário ' e mesmo fascista da opción hoxe
ren un rudo golpe para 0 nacionalismo galego ·na ·loita
hexemónica na dereita coa moderación, posibilismo e depor acadar répresentación galega auténtica nas instifl1""~~ ,sarme ideoió~ic? da ,º~ción ~r~Qfal)te ·na e~uerda: ~
cións do Estado, e maroaren u.nha polarización dual e . . isto agrava a problemat1ca pol1t1ca dunha nac1on perifeasimétrica do voto. Nengun dos elementos configuradorica e subdesenrolada como a galega. ·
res deste feitio constituen fenómenos inesperados e imQue nestas condiCións as alternativas eleitorais do naprevistos, para nós. lsto non lles resta, porén, un chisco
,. cionalismo galega sofriran un rud_o g91pe, non ten nada
de ráro . .E . resulta significativo qué
da sua gravedade.
. a rudéza dese golpe
A sua atipicidade consiste enseren i.m.has eleicións anfora tanto ou máis forte para a opción que se presentaba
ticipadas, precedidas d.un longo e fortí~imo proceso de
con talante de "nacionalismo moderado" e "civilizado"
desgaste da opción chamada de centro gobernante no Es-conxuntamenfo na perspectiva dós contidos ideolóxitado desCte 0 setenta e sete, convocadas e celebradas nun .
cos nacionalistas e na dos de esquerda, e máis na -sua ·
prática social e política...,..· coma· para· a que, ~ denominada
clima· de ameaza e mesmo de alarma golpista, e plantexadas como oportunidade verosímil de acceso ao goberno
nacionalismo "radical" e sofre os-a"taques e a c;lifamación
dos b~n pensantes que. pr-oliferan, n~s .círculos das "elites
dunha opción chamada de esquerdas que ao cabo :t runfou nas urnas. Despréndense daí as razóns de ?eren das
sociais e dos meios .de comunicación. Mais, insis.timos;
outras duas earacterísticas enunciadas. O desgaste da op~
que tod9 iso non teña nada de·raro non lle resta -un ·chisción de centro -dereita moderada- suscitaría a polariza. co ·da sua gravedade . ·nen e?<ime dunha i_n dispensábel e
· ción do voto polo reparto do seu eleitorado _entre a opsera· autocrítica. Gravedade porque o que nesta ocasión
constituiu un acontecí mento atípico nas suas circunstárición trunfante e subseguintemente gobernante - e a opción hexemonicqmente maioritária .na q_posición así nacías e condicionamentos ben puidera convertirse en caso
. cída tamén. O clima de ameaza golpista propiciaria un~~ -..... inaugural duaha noya tipicidade -coúsa que resultaría, lepsicose de apoio á democrácia formal pOla via do ·voto a
. tal para ~ nacidnalismo galega no elano eleítoral cara o
·ünha opción progresista modérada e agudizaría os refle . futuro. E aútocrítica, porqu_e o na.cíqnaJismo--_galego é, en - .
xos sobré a "cuestión de Est:ado" sempre -aetuantes riun~ : , princÍpio, res13onsábel ante o · seu~póvo (:le non ter presen:
has eleicións· ao parlamentO-español. A verosímilitude do.tado unha candidatLJra única, e-conseguintemente de PO:
xíro á esquercia da alternativa dé goberno sa(nte das eleisibilidades eleítorais máis ' verosímeis e "úteis", e máís
cións~ reforzou a presión psicol~xica cara ·o ·-vato "útil'~
porque ·haubo 'erroe ~ eivas dos . que adoe~"eron nestes
no eid¿ da esquerda e, de-rechazo, na dereita: inducindo
anos pasados diversas organj.zacións pólíticas do eido naúnha espiral de multiplicaci<?n recíprocamente alimentá· cionalista. Non · é ..cousa de inquirir culpabilidades, .n en
da dese fenómeno nos dou.s campos adversár~ios.
.. cabe penSélr qué d¿ non teren existido eses erras e esas
.A polariza<;:ión de ·v oto marca ti~~a ~ontradicióri_coa .. ·. eí·~as os resultados eleitorais foran d~masiado _d iferérites, ~
natureza parlamentarista _do réx_ime.. deseñ.adó ·ha ~C1ºnS.ti-. · · pois que ·o peso 'dos feitos ·e· fe.n órnenos iné:ticad.os ·é ob·_ tución española do setenta e oito, co~cel?ida para un pluxectivamente iiioit0 máis decTsivc>" que . ca;:)quer maJfprralismo m·ais non p~ra un dualismo partidário,.e un-desamación interna 'do nacionalismo e .máis porque en :certa.
'xuste coa índole plurinacionaf do EStado español ·e~ con~
medida . erras - e-:ei~as: son consecúéncia dunha dramática ·
seguintemente coa problemática
''cueStiÓns_ nacio: ·
situación - ~fa .nósa-terra tanto ~o plario económi~o comÓ
'nais".-_no· seu ámbito . · Esa pqlarización '' inCidiu· especialno · superestr~tural, ·sexa cultural, ideolÓxico ou pQl-ítico.
mente no eléitorado do nacionalismo galega, por ser este ~
Compre-, ,~ontoelo, -.ter-mos consciéncia dil situación real,_· .
case absolutamente un eleitorado ideo(oxicamen:te. proda índole dos problemas que rios asédiá1\ e da responsagresista e de ·esquetda .e moi propenso, ·po.rtan-tc>~"a- ctnha
'b.ilidade que pesa: sobre nós. Secadra é niesmamente :o ·
- actitude de vogo útil-en aras do frunfo dunha alternativa
, Bloque Nacionalista ·Galego,~ xestado· e nacido nos meses
·progresista,. para canto máis n_u nha situ_~eión, de profunda
en que todo~ ·este_s acontecimeñtos .esta~an a precjpitar:
crise económica do sistema na que as opcións socialdese, herdeiro " dunha situación "dramáti~ "'"tanto_ externa
· · adoitan ser chamad as po 1o s·1· stema mesmo,
· ,,. d e
como interna -ao naciorralism.o,··: é desde .loga, abs.oluta~_:_,
mócratas
xeito máis ou menos explícito ou sinuoso, .a gobernar
mente non. sect'ário neri .rerriiso ~a actitudes ab~rtás inda
para repararen os vid ros rotos facéndo uso ·do seu aseenque necesariamente rexas e r.e.ctil íneas; ·q~n .!llenos predente infcial sobre as clases traballadoras condeaGlas a ·
cisado está de autocrítica .. Non· pod.er.ia dicirse:o-mesmó
pagar os custes da reparación dos destr~gos ocasi?nados
dalgunha ·outra ortanización que· ten ·pasado de enunciar
polos detentadores do _poder econ6mico e· social: Mais .
e postular. :Un proxecto de converxéncia n,acionalista-de _.non nos trabuquemos: a polarización dual do voto e o
esquerda aberto a proclamar unha vóeación hexemónic·a
dualismo partidário é un obx.ectivo tan cobizado polo
no futuro dese mesmo .e ido no que ,tr:ata expresárnente .
PSOE como por AP, e responde a .u nha e~tratéxia implade ·difore.nciarse máis, a cada paso. Sen ·embarg(?, ternos
cabelmente .seguida pola plantexada e posta en marcha
que asumir con luc~dez e determinación a problemática
para este Estado cando merios desde o 1974: o antimarposta en evidéncia palas pasad~s ele-i~ións ou co.nfirmada
xismo do PSOE incítao a hexemonizar a representación ·
polos seus resultados, e máis a responsabilidade que tepárlaméntária con ideário.s e ·prograf'.'Oás socialdemócramos ·ante o noso pavo alienado e colonizac;fo cara o de~
tas, e o seu xacobinismo condúceo a agrfidir calquer op~
senvolvimento en dimensión e profundidade dun proceso'
ción nacionalista "peritérica: talvez a esquerda socialde. de unidade do' ~acionalismo galego progresista e revolumócrata europea entenda e comprenda a problemática
cionário e perante un longo camiño de Jaita para que o
as arelas progresistas latinoamericanas e sint_o n ice ética
povo tr~ballador de ~a liza s_exa p~~iti~am~n~e. dono do
e politi<;amente con elas, mais desde lago. ignora~ ag_l,J-. .- s~u .c:!est1r.i~ e prqtagorns.té!.,da ~U€1, prgpJ·l~ - H1s.t9i:!_a.
,. ~
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--A miña sobrifia Turula, que está a estuda.r en Santiago, acaba de saír da
niifía casa moi asañada.
Paree~ ser que un grupiAo de. intelectuais con vocación de sofistas anda
a preparar, á sombra de non sei 'qué departamento da Facultade de Económicas un cicló de conferencias sobre o · centenario da marte de Karl
Marx: N'este círculo de persbas conxúganse segundo parece, leitores de
Cioran, émulos de SánchezJ •agó, devotos das páxinas literarias de "El
Pais", papanatas de Fernando Savater e os novos filósofos franceses,
euroecoloxístas de Baharo (ou como diaños se escriba), firmantes da
carta de adhesión ao Partido Solidaridade (Polonia), e outras insignes vaguedades.
Turula está moi alarmada porque o tal ciclo de conferencias vai amo.sarlle ao estudantado unha faciana de Marx absolutamente deturpada.
Pro eu non podo menos que confortar a Turula.
.. -O mellar é que ese detritus intelectual de que me falas se faga cárrego da conmemoración do centenario de Marx.
·
-Cómo dis? -esclama Turula coas fazula incendiadas e movendo con
furia indec1bel a sua trenza, loira como a vea do ouro.
· -Aínda que eu non son unha esperta· en Marx, teño anos de abondo, e
'--esperiencia militante suficiente, como pra coñecer distintas oleadas de
mar~ismo anti-marxista, -dígolle á rn_iña sobriña mentres ambas acendemos. un Camel que me trai a lembranza das fumetas clandestina·s nos anos
da Repüblica.
-Podes esplicarme iso do marxismo anti-marxista? -inq~ire Turula
con·xesto de impaciencia::_¡or suposto, miña nena. O pensar:nento de Marx ten dentes e traba,
coma un lobo; E preciso, .pois, maquillalo. E preciso declararse marxista
arrebatarlle ao marxismo a sua dimensión revolucionaria. Os que primeiro
se encarregaron desta tarefa foron os representantes da burguesía no seo_
do movimento obreiro: Os que chamamos "oportunistas", cuxa cabeza e
orixe foi Eduardo Bernstein ( 1850-1923). Este cabaleiro pretendeu "revisar" a Marx, por eso chamámoslle revisionistas aos seus secuaces. Porque, '
directa ou remotamente, secuaces ou seguidores seus foron e son todos
aqueles que pretenden estar dentro de Ma"rx e contra Marx. Os que pretenden aceitar de Marx todo aquelo que perpetue a dominación da bur. guesía e abandonar todos os' elémentos da sua ~~utrina que fundamentan
o feíto. revolucionario. Así os revisionistas escomenzan negando a teoría
do valor; a lei da cumulación capitalista e rematan negando o partido do
· proletariado, a inevitabilidade da violencia revolucionaria, a necesidade
da dictadura do proletaríádo, a existencia mesma da loita de clases. Can·
do nos anos cincuenta e -sesenta se divulgaron os "Manuscritos" de Marx,
unha cohorte de novos revisionistas puxeron mans á obra de recuperar
pra o pensamento burgués un Marx xóven, "humanista" e idealista segundo eles frente a un Marx economista e cego á "chama vibradoira do individuali;mo'~. O eurocomunismo, ao negar a Lenin, é _lúcído en extremo,
. porque é precisa~ente o pensamento e a prática política leninista o di·
- que, o únicÓ di"q.ue que fai imposíbel a.deglutición de Marx polas ideolox.ías burguesas (ademáis do proP,io pensamento de Marx que, por suposto, é ben marxista e ben leninista). Veleiquí, pois, que o oportunismo e o
revisionismo (hoxe eurocomunísmo) é aquelo que eu chamo "marxismo
ánti-marx'i sta". Un ha quinta columna infiltrada na~ fileiras do proletariado. Os máisrpe_rig.osos sem~n.tadores de c~nfus.ión.
.
A Turula sen deixar o seu .enfado, vai concordando comigo en que ía
. ser moifo. ~ior un cente·nario de. Marx programado pór certos marxistas
do que ese centenario de Marx q _ue os saltimbanquis da cultureta ~adrile- .
ña, en léda zarabanda, ~stán a proparar, tqdos modernos e todos lúdicos,
- eles santiños.de· Deüs·. Xa que teñen que roer" a Bei_ras, en algo haberá que
,
~
.
--·
'
pasá-lo tempo.
_
. ·: ·
.
. E, agora·güe _a n:iiña sobrifía .s aíu .fiquei soia, póñome a ler nu~ lib~o
moi querido: .¿-,..Ocurre coa doutrina de Marx o que aéont~cera na historia
moitas vec~s · coas doutririas dos pens-adore"S"re.v olucionarios. e dos ··chefes
das clases 'asoballaCÍas na sua loita poi~ libe~ación·. Na vidá dos grandes re-.,
;.
. ,
' .
-/_
.,
.volucionarios, as élases opresoras sometennos a, constantes persecuc.ions,
acollen ..a sua doutrina coa raiba máis salvaxe, co odio máis",furioso, coa
. · campaña máis desenfreada de mentiras e calumnias. -Despois da sua morta · intentan convertifos en iconos inofensivos, canon.iza los, rodear os seus
' n~mes dunha cérta aureola de gloria pra consolar e enganar as clases oprimidas, capándo o contido da sua doutrina revolucionaria, embotando_ o
seu fio revolucionario envilecéndoa. En semellante "arranxo" do marx1s- .
mo danse a .man actuaÍmente a burguesía e os oporúinista·s deritro domovimento obreiro''.
. ; A cita é de "O Estado e. a Revolución", de Lenin, un libro ao que os
comunistas voltamós unha e outra véz porque sigue a ser unha inestimá~
bel guía para a acción.
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aO fondo o· Enteli
'

~ .83.lVanÍerito débaleas ·

_
l}n tata/ de oi~o baleas; que se s_aibá de cerio e. áutTa!f dez
. O naufráxio do buque Enposibelinente,
-morreron ao ficar atrapadas- ntJns aree-itos luJ
teli, un máis dos que navegan
1
,'
-~~
z01JJ1
I;incolnshire,~
ao leste de Íilglaterra. · (;ontodo'.; o-utras
con bandeira de comenéncia
vinte_seis
f?ron
·guif!das
<;arf!. a/tomat'c-o~que aeadou ti Sl#J,~l- ~
polos mares da Terra, non é
vación.
simplesmente un naufráxio
Ás vintéseis ·salvadas f<Jr.on g;,iadas por persoas-adscritas a
máis. A naviera Finisterre,
organ:izaCións
cívicas e ecof.oxistas que durante 36 lioiils se tur. compafüa intermediária para
narcm.
_
abordo
de lanclu)s neumáticas para guiar lis:baleas pola
embarcar xente que opera,
canle
pola
que
entraran cara o mar aberto. · ·
-~
sa_bretodo, no ·áip.bito g_alego,
traballa máis que nada_ con
' · · ( 1ndustrias
Pesqueras) .
..
barcos que empregan estas
bandeiras (liberiana, panameña ... ). pela pouco se sabe,.
quiz~is mesmo actuou correctamente neste asunto, pero
moito poderian dicer os maril'J
ñeiros sobre ela.
NoBOE do .19 de novembro, tal"e como informa a revista In~
O buque era un máis <lesas~
· dustrias Pesqueras, insértase un regulamen(o para os conxelaflotas inscritas en países onde
dores do -Estado que faenan nas águas da /CSEAF (Comisión
os regulamentos sobre SEVI- .§
}nternaci<;>nal
para as pescarias do Atláñtico sudorielital).
MAR (salvamento do buque) ro
· Apartir doprimeiro de xaneiro, 11:engun barco do Estado po- _
son máis ·ben relaxados e do- ·Na fo~o un momento dq enterro·dunha das vítimas do Entéli. ·.'"
. derá desembarcar pescada conxelada cuxo peso por unidade
minados polo capitalismo insexa inferwr aos 250 gramos ( catro en' quilo ).
_
li era un barquiño máis, cuns· emprésas privadas, ·o buque
ternacional naviero, que pon
Co11:todo, dáselles unlia marxe para capt~ras by-.catch (cahospital -"Esperanza -aei Mar"
na man dunhas poucas pergalegas abordo. Pouca cou.sa.
suais) dun dez por ce1Jto do total da pesca desembarfada . . ·
anda por . costas african~s,
soas o mercado de fletes
Pouco se sabe da sua cárrega
.
atendendo
todo
o
que
se
-lle
ou de viaxes anteriores. Só
mundial. O Enteli non era
pon por <liante, · cun claro
moito mellar que outros naque se fundiu. Pantasmal. O
·' ~
.
contido solidário (antes, tanvios que se fundiron antes e
avión de Rota, especializado
: no.va~
_1a_s--'--.· _ _ __
tó rusos como . xaponeses te- ~
que, con segu.ridade, van funna percura de buques ou 1anñen ate~dído ab9rdo dos seus
dirse despois. O problema
chas que poidan · andar entre
buq·ue.s aos mariñeirns . gale- ·~ ~
<leste naufráxio non só é o
duas .águas ou a flote, non
gos ou bascos ou canários ou
acto en si.
saiü. Non mere~ia a pena. A
.
VI flota USA só com~~qµ a
Hai máis.
espaffoi~ fer-idos_). Non . dá
bl,lsca nos últimos días, antes,
Recordarán que desaparemáis de si e adeniais non -está
nada. O Estad.o . ~spafiol, ma- . para andar á percurá de inari-'
ceu non hai moitos dias un
ñeµ.o·s:-d.esaparecidÓs.. · ·· ·
Nestes primeiros dias de mes comeza' a venda de castañas
iate en águas das Illas Balealamente puido facer algo ·sePo.r fin, ent~rraron aos_Cin. tanto portuguesas como galegas nos mercados minoristas brasires cun xornalista e ti:es aminón falar cos gobernos. africaco galegas. cuxos.· cádáveres · '·· ·!eiros. O précio, segun.do:· manifestaba ·o xornal O Globo, flunos, empeñados eles ·xa no
gos abordo. Polo menos, ofifor on recuperados. Sobre 0 ~· ·: ·:.: .tuará entre os 75 0-800 cruceiros por quilo, con posibilidades
cialmente estes eran os triputraballo, en plan solidário. E;nteli-nunca
"'- . de. que aumeñte. Da.,da a re'la_c_ió~ de cámbio peseta/dola.r e éru· .- Sabemo's -'-'que é difícil t~lantes. Na sua percu.ra saiu un
0 Goberno espa-.
ñol
Vai
.c.omezar,dnV.@-Stiga:ciórt?
r,,
cr·
- 0 ~~iff!/.~~,!ft,~, O qu#o S<I:f!:ia "nU'f!S-tres OU catro .dó/a.res, na úl~ima
avió~ especial 'desde a' base
par a xenté . perdida ·no' mar'
algunha
para
~saber
se
com,;.
r-·..
..
,.
:·,ve~_da, ~ que signific~ ,iJue:: ~~ ~0$0$....fá!c:..~f!J.s '!-.f!'! _ian .tan desea-'
USA ~cie · Rota-C~diz ,. and1v_o a· - .no ancho mar. Pero ternos
VI flota do . ~esmó ~país' Me-·.J, ·· que saber tari;.é·n · qu~. ~-~i:Ii- : pria. ou~, nori'as no:rmas in.ter:..· ,i::: ~, • -. mmf!:d'!~·' ;.-;:.. _ . .
. -~.-···
diterráneo adiante, pesde Xé-: . fraestrutura de saJvar.nento - nacionais de segutictade e ·sal!;- ~--. ~ 1 .:.~
vaínento ·no mat. ·E -demasia-·
r-::-------~,._---&,.....,......
.. ~.....
. -~
.- +.~~
,_.-,~
. ~--....;=
::1 ..,.,
v,...,
... -c:.·.:-------r,. ,
nova a Bengasi, de Marsella a
coa que conta o.Estadé»espa""'·-·
do '· arriscado nrefürse , '· ºo~s . -~-¡.
;!J~Q-- ·?
Almería, no rastreo. O iate
ñol, por máis que agora a Tocompañías .q üe doniin'an o
r:
nan apareceu, nen sequera o
tora se poña a facer pregunmercado mundial de . fletes.
.
·tas eleitorais a catro anos vis.seu rastro ou unha pegada
. , ~·
que dera sinais do lugar polo · ta, é tan má ·como cando · Mellor i:l ue va'fan -m orrendo ·. · ' .'· . .
que andar á sua percura. Na- ·- 'mandaba Franco, o home tan
gal~go~ mar adiante, qµe par&-_· .. . __ -~-_,·-o· l~
da. Movilización de · socorro, . admir'ado pola · dipufada de
iso ~sián; Os inte~e~~s- ·de Es,. .. '-~-~- ~ .··
. ·
• ,
a citada, e rriáis a do Estado
AP. Simplesmerifo, nón a hai.
tado estan por nb.a.. d,@--toda ::-·'.:"' , 1 _, • ~
••
español con axudas arxelii1as · · S'i~ home, un' helicóptero do
dúbida ou sospeita. E tamén , .·
. . ..
. BAR,· catr-0 fanchlnas e non
e tunecinas, todo'.
as .compañias intermediárias . - -'''
Precisamente . vste ant~cehai máis. Os .reinoi¿adores de ás,'que· algun día ha"Qerá.·que: : · ;:;:
e·studar·:
qente é sintomático. O Enteaitur~, son, prop~ie~~d~ . de
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nes) de Pontevedra e'de MÚ.in (Xos{ Metalúrgicos dO Porto e de G
.
u
-Portela). Catorú :qutros delegadqs . r,~es (J ~sé -:- Ferneira de Sq~sa);
representavarn, por S\la ,yez, diversas ·;:r1nturerros (_Manu_e l Gomes da Si
·associa<_¡:oes profissionais locais : dos ~~~ Chapele1ros (Vitorino R '
ferroviários (Bern~rdo Fakon) e dos . ~ da); dos Refinadores (Custodio
carpinteiros (António · Figueiral) de
tas e A9tónio Pirnenta); dos Es
Vigo; dos eanteiros de Vigo e Porriño. _dores (Silvest~e Fernando Cerqu ·
, ' (Emilio VÜar); ainda. de Vigo as a:ssoestas ·só do Porto; e das Quatro
cia~oes dos tipógrafos, ,d9s sapateisses dé Construs;oes ·Civis de M·
.ros, dos fonileiros, dos barbeiros, dos
nhos e Le<_¡:a. Outros deldegado
pade.iros, dos ferreiros, dos rnarinhei- · ram chegando no decurso do
ros e pescadores (todos repre.se.n tados
gresso, por exemplo o da Lig¡i. da
por
BenignO'
Barros),
dos
<::atpinteiros
tes Gráficas do Porto (Bernardo
.'
(Xosé Campos), dos · caiadores (Pernandes Pereira da Silva).
fdto. Meijor) e dos . canteiros (Fei::Dois delegados portuenses r
A aportación de Víctor de Sá que publicamos~ e que foi lida no últinlo ·Encontro Luso-galeg·o .d.a
~ando Freijoeiro). pa cidade de San- senta:vam também orgaos da im
Fundación da Casa dt: Mateus, devolve á memória histórica dó :movimento ·obreiro unha· etapa de
tiago Vienim dois delegados, urn a. re- sa operária do Norte : "A Lu
su~a iinportáncia. O eixo económico social Porto-Vigo, ou Norte miñotó. <!,~ Portuga~ e sui de Galiza,
presenta.r a as~ocia<_¡:ao local dos can- Operarário" (y.M. de Gaia , 1
era a principios de século moito máis forte que hoxe. As RELACIONS ENTR~ as organización·s proteiros (Serafin Ferreira Calv<;>), outro 1927), por Manuel Gomes das ·
letária~ tanto ur}?anas como rurais eran moi intensas. O eclipse consumad<;> . .~oá guerr~ civil e coa dit~
as de carpinteiros, de · rnárceneiros "O DesP.ertar" (Porto, 1902-1
dura (1936-1976) ten que desaparecer. Pensamos que esta memória pe~é:_~u_dar. neste cammo.
(~bariista.s), dt:: ·peones, de barbeiros e·
por J oaquim Pacheco.
Víctor de Sá refire dados e anota aspectos doll e 111 Congresos operáriQ ~de_· 1902, 1903. Do ante-·_ 9ce ·sapat~iros (Constantino NogueiNao ternos por enquanto ref
rior, tidd-' érÍ Tui, esperamos poder brindadnformación máis tarde. Dé ·eJ!if.ád.~_ ~ompre ~ubliñar -a inira) . . Das associa<;oes de A Gtlárdia, · cia expressa a representantes d
um ·só delegado representava os vá- tras localidades _do Norte, e
ciativa das forzas danª .Internacional que operaban en Vigo, asi cQmo i'hin Clir.ixénte de longos ,anos
sej a de presumir que mais estíve
de loita, Enrique Botana. No decorrer dos.XX novas forzase novos cQÍpos de _acCÍfjn colaboraron ao ·.: ri_os ·ofí cios (Dorríingos Carrero).
e quase certo, pelo menos, de
amplo movim.e nto asociativo de labregos e ·obreiros, entre elas o anarquismo, a Ip:ª· Internacional e.,
PROFISSOES E DELEGADOS
onde no ano seguinte havia de s
form~cións autóctonas.
._·
·
·
lizar o terceiro congresso . .
O correspondente de "O Primeiro
de Janeiro", de que, colhernos estes
_o noticiário que pude~os e
dados, fez q.irestao de subliribar~ que
tar nao é exaustivo quanto m
entre os .déiegados da Galiza havia ardos trabalhos .~ Mas sabe-se que
tistas hábeis e' ins~ruídos. E referin- sessao foi aberta as 7 horas da ~=---,:._. d~-se .~s ·;essoes afirmou que 'b con- pelo operário vianense José I
gresso tem mostrado que a classe
F erreira Len ha, e que a mesa d
operária sa_be.:: comportar-·se. dignagresso foi presidida por Vitori
men~e e b.e_m orientar os trabalhos ".
beiro de Miranda, da Federa~
Urna primeira impressao se pode
Porto, tendo como vice-pre~de
colher das profissoes referidas. E que
galego Emilio Vilar. "O Primeº
a indústria moderna nao tinha peJ aneiro" chegou a publicar um
- netrado ainda nestas paragens galaito a pena de cada um deles. Os
co-portuguesas, j.á. que só so tipógratários erarn Benigno Barros,
fos e os f erroviários a representavam.
Campos, Manuel Gomes da s·
As restantes erarn profissoes tradiJoao Torres. A comissao de par
cionais, mais -de carácter artesanal e
ficou constituída por quatro g
. corpo~ati.vo, ·do . que propriarnente
(Constantino Nogueira, H. B
P. sindical ou teivindicativo. No entanVitoriano Llanos, Bento Feij'
to, é .de salientar tarnbém que, a desoutros tantos portugueses (Go
peito :de um tal atrazo tec~ológico,
Silva, José . Lenha, Fran cisc
~ era bem vivo o espírito associativo e
Rocha e Joaquim Pacheco).
'§ organizativo dos trabalhadores da re.~ giao, pelo menos nas activ.i dades proSESSOES E REGULAMEN TO
>- fisionais represéntadas. Quanto ao
A assidu idade dos congressi
··'.:"~~ sent~do de solidaridad e proletá_ria,
todas
as sessoes foi urna das
ro mamfesta-se no orgao do tanoe1.ros
mareantes.
A lérn da aprovas;ao
· ~ de Gaia logo ao anunciar a realizas;ao
•O
ta da sessao precedente, em ca
·e:; do congresso que o achavam oportussao era também lido o exped
~
~ no, "dada a profunda desorienta<_¡:ao
dando os r~porteres notí cia de Out ro
:::i que lavra entre o operariado portumas saudas:oes ao congresso :d
j gu~s . e a qual se reflecte na desleal
nipuladores de tabaco e dos fab
concorrencia que alguns <lestes, por
tes de guarda-sois, do Porto;
vezes, ~ern feíto aos nossos camaraderas;ao Obreira, da Coruña; da
das de Espanha". Refería-se especiala
identidade
dos
seus
interesses
de
teatro
e5tar
antecipadamente
comcias:ao de Canteiros, de Porriñ va de
O congreso de Viana do Castelo,
mente as classes de construs:ao civil e
classe 'e a conveniencia de alargarem a
prometido com espectáculos. A Fejornais "O Trabalho", de Setú er ofer•
que inicialmente estava previsto para
dos tanoeiros. Este problema será
sua rede de organiza<_¡:oes associativas.
dera<_¡:ao das Associa<_¡:oes Operárias de ·
"Alvor.a da", de Gaia; . do Cent r para V
o mes de Mars:o, acabou por realizarabordado no decurso dos trabalhos '
Era tarnbérn urna. rnaneira de ánirnar Viana, que I).O Outono havia de ficar ·
Recreio Aurora da • Liberdad Estes f,
" se entre os días 15 e 20 de Abril de
do congresso.
os milit~ntes do socialismo. operário, instalada ( 1), deu ao congresso o seu
Porto; das associas;oes dos Cala
1902. Ao dar notícia do adíamento,
s qu e e1
Do
lado
galego
estavam
tarnbém
de
se
instruirem
e
~d~
lhes
abrir
pers·
apoio
.organiZativo.
·
ros e artes correlativas, dos Cha riedade
o correspondente local do jornal porpresentes no congresso deis trabal~a~ ros de Braga, dos Teceloes de S
p,ectivas para iniciativas cuiturais e
Alguns delegados ao congresso cotuense "O Primeiro do Janeiro"
dores que representavam a "corni- que da Lameira, etc.
sindicais. Justifica-se , portanto, -a es- rne<_¡:aram a chegar a cidade de Viana
'
anunciava que se esperavam para enssao internacional", ou seja, a comipectativa quanto as_excursoes previs- na . véspera da sua abertura : os galeO regulamento , composto p
tao
ssao mista promotora <lestes encon- artigos, apontava como · obj ngresso
tas para, Viana. E na realidade, pelo gos, de . rnanha (no cornboio - das
"excursoes de diversos pontos do país e da
tros galaico-portugueses. Eram Hen- do congres~o difundir o movi nalista!
Galiza, dando á abertura do congreso a
menos· no último dia do congresso, a . 11,45 h.) j e a tarde (no comboio das
m~ior importan.cia " .
s do P
riquez Botana e Vitoriano Llanos. De
sessao de rnanha ·abriu corn urna· sau- . 14,30 h.) os de várias agrernias:oes
asso ciativo nos povos da Ga
Botana sabernos q~e era operário gráda<_¡:ao aos -excursionistas vindo d.o . portuguesas, · fossem Uo Porto, de
A~ excursoes de trabalhadores
do norte de Portugal, recomen
.
fico e gozava a opiniao de ser
eram, de facto , por essa altura, um
Braga, de ·Guimaraes, de Gaia, de
Porto e de Braga. E Ó jornal operário
para o feito a constituis;ao de
mpdo milito usado de estabelecer li(''Despertar") noticia que outra ex- Matosinhos ou Le<_¡:a, que sao as lo- · "inteligente obreiro e um dos mai~ dedi- ssoes de propaganda e a promo 9oes p:
cados
pela
causa
do,
proletariado".
Útuame'.
cursao ·veio · de ESpanha na mesmo . calidades de que sabemos expressaga<_¡:bes e estreitar contactos entre copasseios e excurssoes a diversas
("Despertar", n° 15). Fez urna exordia.
·
,c9ngres
legas de trabalho de diferentes locali. mente tc;:r havido representa<_¡:oes, ernta<_¡:ao ,de internacionalismo proletá- lid ad es. Para a, defesa dos 1nie cretaria
dades, sobretudo quando ligadas peAs sessoes <leste congresso ·tiverarn b,o ra seja de. presu.r:nir que teriharri. esdos .trabalhadores galaico-por
. 1ogo na 1ª sessao d.º congresso.
no
e era :
los caminhos de ferro. Do Porto erarn
luga_r, geralmente, no teatro de Sá de tado tambérn, pelo menos, de Barceses~ manifestava a preocupa~
otana);
Do
l¡i.do
portugues
ha'via
tarnbérn
freqµentes as desloca<_¡:oes a Braga,
Miranda,.ainda boje existente. Corne- los e Póvoa ·de Varzim, centros · onde
evitar que fossem declaradas d
d_e legados de Federa<_¡:oes asociativas , rnais greves ao mesmo tempo ,
como entre a Póvoa de Varzim, Bar<;avarn entr.e as .8 e .as 9 horas de manessa :alturá se notava rnuito a activido Porto (Vitorino · Ribeiro de Mi. celos, Vaian, Gttimaraes, etc. corn
nha, prosseguiarn a tarde, e quase
dade associativa . e até cultural dos
tao esta que devia ficar na com
randa,} oxé da Cunha Junior e Fran- cía da cornissao internacional.
aquelas duas cidades. Contando-se
sernpré estendiarnse até ao princí pio
agruparnentos operái-ios.
cisco dos Santos também chegados · sentid~ foi ·a provada por acla
por centenas ou mesmo rnais de urn
da noite. O que nao impediu; pelo
Este 2° congreso teve . a rcpresende véspera) e de Braga J. oao Aives urna mo<_¡:ao destinada
rnilhar, os excursionistas erarn geralmenos, um·a digressao pelo Monte de
ta<_¡:ao de 36 associa<_¡:oes galegas e 44
Moreira Torres). --Além disso havia, _
rnente recebid.o s porn espera· festiva,
Santa Luzia, e outra na rnargern esportugues~."
,,.
"a melhorar a .situac;:ao degradante
como no caso da Galiza,' representancortejo animado por filarrn.§nica, sequerda do rio Lima, tendo aqui visiDa Galiza sabemos que estavarn revivem os trabalhaaores portugueses
tes de associa<_¡:óes de classe locais.
. ssao pública de boas vindas e pic-nics
tado urna fábrica .(a do
Joao Mapresentadas as associa<_¡:oes . operárias
gos ". Oizia a moc;:ao: "o congresso
que os trabalhadores dos dois pa
Ternos refc;:rencia as associa<_¡:oes dos
ern focais aprazíveis. Tudo isso con- galhaes). No terceiro dia (17), a sede Vigo, Pontevedra', Baiona, Porriunam nas suas respectivas agre
Tamanqueiros do Portó e de Gaia
tribuía para libertar os trabalha~ores , . ssao da tarde teve lugar no Grérnio
ño, Santiago, Marín, Vilagarcia ·e A
· operárias, aéatando e cumprin do as
(Jqaquim .Pach'eco); dos Manipuladodo isolarnento dos seus locais de ofíLiberal, e os congressistas fotografaGuárd1a. Tres delegados representac;:oes aqui tomadas, come prindpio
cio e para estabelecer contactos entre
rarn-se em grupo. Nos días 17 e 18
res de Farinhas tambérn do Porto e
varn as Federa<_¡:oes de Vigo (Benito
formas ·socia is, para a completa co
dos seus direitos económicós ~ polí
nao ·houve sessoes nocturnas, por o
cornpanheiros que assirn descobriarn
Feijoo), de Baiqna (Agustín Vilafide Gaia (Francisco ,<;la Rocha); dos

Congr~os obre~os
galeg9-portfigqt'SCS n~ •
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e .de Gu
-SQusa);
1es da Si·
lO R. '
llStod10 ; dos Es
6 Cerqu ·
¡ Quatro _
is de M

~

era~ de _"O Priméiro de Janeiró" res.,.

q~e "ño-- pró~imo

domingo teñcionam vira

- esta cidade"

peita-nte ao. ano _-de 190 3 na; Bibliote-·
.I
cas do Porto e d'e Lisboa.
'_o que na rÉa:lidáde- y_eio,._ a ser co!l,Se•.As sessoes- do 3° congre.sso,- · em· gúido:
- _,">. ·
·
.
Na
'
s
essao
.d;;i,
noite
foi
discutido e
, '.Braga, tiveram lugar no teatro de S.
- -- ~-- - ~--Gerald 9 (o!1de hoje se en·contra 0 edi-. -aprovado o parecer sobre a tese que
....
fício do Banéo .de Portugal) entre os conclu~ pelq pedido da_d.~minui~ao
dias
e. 25' de Abril de 1903 ,_ termi- das horas de ttabalho nas fibr,_icas e
. nándo a 26 com úma manifestar;ao
oficinas. Ao tempo trabalhavá:.s!= ain!l~egado
que
atravesso_u
as
ruas
da_cida 12 e 13 horas por dia, em~ora já
ública
p
rso do
dade.
·
em ·1 895 .se tivessé realizado em LisL Liga da
Neste congresso estivera, represen- boa o primei; o cortejo cívico comekrnardo
tadas 47 associa\'.oes portuguesás com morativo dó 1°- de Ma:io, dia adopta7 .1°67 associados, e 30 associar;o~s da . do pela nª Intern_acfonal par( )eivin- 2
1enses r
Galiz.a represe.ntando uns '5 _mil asso- dicar a jornada das 8 horas . .Em .
>s da im
-ciados.
Portugal, só 9 anos despois de pro"A Lu
A sessao inaugural teve lugar a noi- clamada a República ·é que saiu urna Gaia, 1
te, presidida por José Baptista de Ál- lej_ que estabelecia as ~ horas para_altes da s·
meida estando a ·secretariar Antónfo _ gumas .actividades. E foi ainda assim
1902-1
ca.~il~ de Almeida e Inácio Lburen- contestada pelas entidades p.atronais.
· .
No dia 2.3 de Abrir esteve muito
, ro Godinho. Além da saudar;ao dirig1.,. pelo presidente aos congressistas, concorrida a sessao da noite, com dida
- usaram tamb-ém da palavra Felizardo versas interven~_óes·-(Joaqyiín Domin)rte, e
Lima, Benigno Barros .e Camilo de gos Piµto, José de Almeida, Custódio
.is estive
Almeida . .Benigno Barros já o conhe- Dantas, Gomes da :Silva, B~nigno Ba.os, de
. um rros, Felizardo de Lin1a e José de Al.Gemo-s
do congresso anterior r era
lVia de S
meida). Foram lidas várias ·mensamilitante
operário
de
Vigo.
~elizardo
).
Lima, ao tempo com 63 anos d e 1·da- bens : dos . pintores ·e estucadores de
de, .era um velho animador da causa ·Pontevedra, dos vendedores de jor·
e socialista em -Portuga1; p_er- nais qo Po_- rto e da "troupe_" musical ·
o·pei;:ária
terni"ente _a urna família de pergami1 de Setembro. Outra sauda~ao chenhos, ten~:lo _cursado o liceu e a Eséo- .gou ao congresso no dia seguinte, vin- da de Matosinhos : era da Associar;ao -ot.
la Politécnica, foi depois escriturário
dos caminhos de ferro na esta9ao aas -de- Classq_-~as Quatr? Artes de Cons- - Devesas, de que foi defiJiti~_p por- par.: ~ -~tt~~ao1,€iv~•; - ·· - _ . _
'ticipas:ao ·numa- greve;~fofirfi~. - tece~:;·, : ~- ~o 51.i~ Z-5 ·-só· se- re:tlizou .ª· ~essao : r
lao,_taquígr~fo. envc:;_rnizador; ajudan-_ · .-,,~a:: n<;>it:, que se ~prol~!1go~ ate. bas- '
·- te . de construtor de pianos, etc. A -~tante tarde. F eli:zardo Lima falo u
Neste mesmo sentido, urn congreCom vista a prosseguir a aproxima- _Porto). As associ.ar;oes portuguesas
cóntra: os monopolios
pao e dos
ta de Viana (José LouJ,eiro) dei;ao luso-galaica, os congressistas aca- tomaram o compromisso <l:_e pro'IT?-o- _ ·p# desta 1arga experiencia profissiona(
d~sde
os
30
anos
que
colaborou
moagerros,
mandando
para
-3: mesa
niou as dificuldades da classe trabaram por discutir vivamente onde ver missa"es de propaganda ne campo,
-ou
Pª-rticipol!
na
fundas:ao
de.jornais
urna
proposta
d_
o
s
emprega~os
dos
adora dessa cidade, principalhaviam de realizar no ano seguinte o criando ' aí_ _::g rupos de trabalhadores
republica'nos,
socialistas
e
operários,
cafés,
hoteis
.e
restaurantes.
Falaram
nte carpinteiros, can_teiros, e_stupa3° congresso galaico-portugues :se na quando o seu número nao desse~p~ra
em Lisboa, no Porto e em Lamego.
também Joaquim Teixeira, sobre os
Galiza, no Porto ou em Braga.
res e pintores, que nao podiarn faconstituir ~ssociar;oes ("Despertar",
N~rna
sessao
de
propaganda
em
Guitra:b-alhos
do congresso e José Baptisreclama9ao alguma, por -estas daParece nao ter sido muito pacífica n° 16).
maraes
(18T3)
foi
alvo
de
urna
tentata
de
Alíneida_
sobre os empregados
s nao estarem organizadas em Braa discussao sobre esta matéria. A
A sessao de en~erra'mento abriu as
ti
va
de
assassinato
;
e
quando
da
consno
comércio
.
0-s
c_~:mgresistas estabe- Ba;celos, E-s pozende e Ca:minha,
preponderancia das assocrar;oes do - 10 horas da· manha do di 21 de Abril. · piras:ao
republicana
do
31
de
J
aneiro
leceram
por
fim
.
ó programa da reque resultava prejuízo para ostraPorto era grande no congresso. Aléin Mas já·uma horá antes; sublinha a re(1891) esteve -preso ano e nieio na
cep9ao aos operá:rios que no dia se- adores tanto de um lado como
efe ocuparem a presidencia da mesa, portagern, o_teatro estava inteiramenRelar;ao do Porto~ Felizardo-Lima foi
guinte chegaram do Porto: espera na
outro do rio Minho, porque -di- . chegou a ser apresentada urna nos:ao - te cheio e continuava a afluir gente.
um elemento preponderante no conestar;ao do caminho de ferro p.elas
ele- "já se tem dado casos de,
que procurava atrair para o Pprto o Presigida por Vitoriñ.o inteiramente_
Br~ga.
.
associar;oes
da cidade, .cada urna delas
gresso
de
ocasiao de greve, os mestres ireín
centro das decisoes. Estava redigida chéio e continuava a afluir gente. Pre· Na _ manha do dia 21 ·realizou-:se -como seu est~ndarte ; cortejo a subi!
utar operários naquelas localidanos seguintes termos :
sidida por Vitorino de Mira,nda (da
urna sessao preparatória dos trabaa:s ruas até ao _largo do -Barao de S._
' prometendo-lhes grande jornal
"Tendo oonhecimerito pleno de que o Por- · Associar;ao dos _Chapleiros do Por:to),
- lhos, rio:mea~ao d<!:s m~sas que ha- Ma1rtinho, descendo depois a rua da
to é o cérebro da organiza9ao · operária _ diversos oradores regosijaram-se pel~
e, em ca ¡,com o fin1 de aniquilar o operariaviamde presidir as dívetSa.s sessoes do
Aguas (hoj.e avenida da Lib~rclade)
deste pa 75, todas as federa9oes obede9am forma como tinham decorrido. os trao exped
congreso, das comissoes de pareceres
até a Ponte, com comício de ·encerraas propos ic;;oes que a Federa~o do Porto
balhos. Um congressista (José da Cu)tÍ cia de Outro congressista, este galego
lhes f izer, sempre que o objectivo das su as
e -de verificar;_a o de mandatos, e a.inda
mento do congresso na prar;a _de touproposi9oes sejam er:icarn in hadas a obter nha JúniÓr) defendeu a alianr;a dos
enigno Barros), anunciou que os
a _discussao e votar;ao do respectivo · ~os entao existente no campo de S.
s trabalhavantagens morais _e ma~eriais na associa- trabalhadorés manuais e do_
oeiros de Vigo estavam em greve,
regulamento.
Joao, hojeo Parque. d~ Pont~.
9ao" (José Campos).
dores
intelectuais,
-afirmando
que o
ediu ao congresso para intervir no
A noite procedeu-se a _leitura de
O. programa, porem,s fo1_ apen~s
Porém, esta mor;ao teve parecer des- "operário mecánico" deve unir-se ao
tido de que os t anoeiros de Vila
acta do 2° congresso (Viana do Casparcialmente executado, po1s o d1a
favorável da comissao que a apreciou , "operário intelectual", para mostrar
va de Gaia nao aceitassem qualte-lo) e dos relatórios dos trabalhos
apresentou-se invernoso. Nao tendo
e na sessao seguinte o congresso vo - desse modo
·
er oferecin1ento para irem trabalda sessao da manha. Depois da apre- impedido a reali~ar;ao parcial do cortou contra ela.
"a dependencia em que uns estao de our para Vigo.
sentar;ao e aprovas:ao de cantas usa- tejo, em cujo. percurso urna filarmóOra também a escolha da .localida- - tras e como ·se comple-tarn na sua obra"
ram
da palavra vários congressistas, nica executou o hino ''.Bracarense" '.
Estes foram os casos mais concre- de para o novo congresso nao obteve
que _saudar.am os companheiros e se
o enéerramento do congresso nao fo1
s que encontramos de apelo a soli- consenso. Foi apresentada urna pro- Qutro congressista, este galego (Botareferiram a precária situar;ao do opeporém, na prar;a de S, Joao da P~nte,
'riedade operária Galaico-portugue- posta para que se realizasse em Braga, na) , ruostrou o avanr;o da propaganda
socialista após um período de incubarariado (António Camilo de Almeida,
mas sim no próprio te'a tro de S. Gesubscrita por quatro congressistas r;ao e referiu-:se, parece que largamenFelizardo ~ima , Manuel Gomes da raldo onde -as sesoes de trabalho ti(Francisco Rocha, Custódio Cerquei- te, a teoria de Karl Marx. butro .inOutras propostas aprovadas no
S.ilva,
Be!1igno de Barros, Joaquim
nham decorrido.·
ra Dantas, Joao Alves Moreira Torres terveniente na· sessao final foi o "orangresso visavarn objectivos interna-Domingos Pinto, José de Alrnel.da,
O correspondente de "O Comércio
e José da Cunha Júnior): Outr.a _pro- dor .popular bem conhecido" Maravinalistas : que as federa9oes operáHenrique
Ximenes,
António
Avelera,
do
Porto" termina o -seu notici~io
posta, dos Metalúrgicos do Porto, da lhas Pereira, que arrebato\1 a assistens do Porto e de Braga promoveAntónio
de
Sá
Barbosa,
José
Rodrisobre
o congresso realizado em Braga
Construr;ao Civil de Matosinhos e da cia com' o seu discurso. Natur~l ' de
m um melhor conhecimento do
g'-t"ies
e
Joaquim
Teixeira).
sublinhando
urna mesma nota que já
Federa9ao das Associa~oes do Porto, Braga, Joao Pinto Mar~vilhas Pereira
ssado do país vizinho e. das demais
Após estas sessoes prévias, os tra- no ano anter_ior tinha sensibilizado o
(lida por Francisco ·dos Sa11gos), indi- era operário chapeleiro,r.e nessa altura
~o e s para que pos~am auxiliar-se
balhos passaram a decorrer com regu- -correspondente de "O Primeiro de
útuamente (Francisco Rocha); que ca va a capital 9-o Norte. Tamhém foi . já se tinha notabili~ado na organizalaridade de manha, a tarde e a noite, Janeiro'.' quanto ao congresso de Viaapresentada
por
(Joao
Torres)
urna
~ongresso e_n vif sse u~a saudar;ao a
r;ao da Federar;ao das Associa\'.oes
sendó especialmente con corridas as - na : que tudo- correu na melhor orcretaria. internacional de Bruxelas, - ·pro posta de felicita9ao a· Federa\:ªº Operárias - do Porto e na fundar;ao,
sessoes nocturnas.
dern, nao se tendo verificado quale era a sede da nª Internacional de Braga. '
~ em 1900, da Casa do Povo Portuense..
A mesa do congresso era constituí-· quer · manifestar;ao hostil para _,nin..,
o
No día seguinte houve larga discuotana); que, enfim, se constituisse.
· A sessao de encerramento <leste 2
da do seguinte modo : presidente_, gúém.
ma grande Uniao Livre" entre as ssao sob_re a matéria, acabando por
congresso tt;:rminou com vivas que_ ,lnácio Lourenr;o Godinho; vice-presi'Sociar;oes existentes para fomentar ser tornadi urna decisao em vota\:ªº
exprimiam o sentimento internacio- _.d ente Manuel Rodrigo; - secretários,
(1) "O Revolucionárfo!' Lisboa·, 2-Xl-l 902
educar;ao e a instrur;ao, obter me- nominal. Foi por este -modo que o _ nalista do proletariado.
(
2) Antes do cortejo ávico do 1895 en LisHenriques Xirnenes e António de Sá
boa, ¿á outras manifesta9oes operárias
ares resultados reivindicativos, congresso aprovou, com um voto
Barbosa.
.do 1 de Maio tinham tido lugar em
~aior intercambio com o~ trabalha- contra (de Silvestre Cerqueira), a CONGRESSO DE BRAGA
Na manha do dia 22 procedeu-se a
Portugal. Como se sabe , a resoluc;;ao de
ores da Galiza e de toaos os demais proposta que fixava a ci~ade de Bra- ~ Se do Congresso de Viana .pudedas actas da sessao da véspera,
Íe"itura
consagrar aquela data como día mun3gradante
ga como local do 3° congresso. Fo- ~os obter todos estes pormenores,
dial das reivindica9oes palas 8 horas de
redigidas nos dois idiomas, e foi noJrtugueses aíses. Esta última proposta, apresenram votadas também as sedes da se- já nao sao tao detalhadas as informatrabal lo foi tornada no Congresso Socongresso ada pela, classe dos manipuladores de
meada urna comissao encarregada de
cialista 1nternacional de Par is, em
is dais pa ósforos reclamava a subida de salács:ao internacional, tendo sido esco-· s:oes do que, no ano seguinte, teve luentender-se _com o governador cívil
1889. Em Portugal, lago em l890 houlfüda
a
cidade
de
Vigo
para
a
secr;ao
gar ehl Brag~. Serve-nos d~ · base de
ios, a dÍminuir;a~ de horas de frabado distrito com vista a ·
ve manifestac;;oes de trabalhadores, o, a melhoria das condir;oes de hi- galega _(por ·21 votos), e a de Viana
informar;:a.o, para este, o noticiário
quer "en Lisboa que~ no Porto' SOD a '
"obter licen9a para que os congressistas
iene, protecr;ao as criapr;as, aos invá- do Castelo para a -sec9ao portuguesa
for-ma de posseios ao campo.
colhido em "O Comércio do Porto", · possam fazer urna manifestac;;ao ordeira,
(por 22 votos contra 10 a favor ao
dos,as rnulheres, etc.
visto nao termos encontrado a cole~
mas· condigna, aes operários portuenses VJCTOR DE SA
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RAMON V ARE LA"DIAZ

O'Rio

~os

Miño

seus 340 om: de lonxitude, é, sen lugar ·a dú-

l;>i.q~.s.~ o ~pr~cipal' río galega; a super:Hcie da sua canea o.cupa

16:'.i12

Om . dun total de 29.434 que ten Galiza e nela vértense
diariame~t~ decenas de millóns de litros de água residual protedente s "aa·s~ ciaades ·e vilas ribeireñas, asi como das indústrias,
ágw;is: sen depurar que con\ eñen gran cantidade de .produtos nocivos e coiÚamlnaptes, que ocasionan alteracións no ·equilíbrio
ecolpxico fluyiaJ,
N'a-·~ ano 1980,· e:' no tramo médio do Rio Miño apareceron
grandes h,anchas ., de gr!3sa_, e gas-oi_I que tormabao unha extensa
película enriba :da 1 ·á gu . Debíase principalmenté o vertido de indústrias é talleres asentádos na zona de Ourense como "Campsa", ·"Rente", "Uteco't., ".Chry!iler", ... ~te. Esta contaminación
continua na actualidade ante a falta de sistema de depuración de
estas águas residuais. E -esta mesma situación. prodúcese en numerosos lugares do curso clo rio, co consentimento "silencioso"
da adminil!tración, dos Órganism9s oficiais de "protección da natureza (?)".
·
.
.
A extracción de grava e area no Miño, por parte de empresas,
que, na sua maioria, traballaban sen licéncia para iso, en lugares
fixos e' de forma pe; manente, trouxo tamén no ano 1980 un coñecimento claro do que· esta prácti~a .incontrolada e moitás veces inaxeitada supoñia: desviación do cauce, erosión pror:iunciada nas beiras, desaparición de terras de labor e prada}ias ri.be'ire-·
ñas, influéncia negativa con ·mort~ndad_e man ifesta na posta dos"
seres acuáticos e nas próprias larvas de peixes .. . etc.
Estas referéncias que fago do ano 1980, sirven para indica.mas
que a contaminación e degradación . ~o Río Miño non sae ·flút
pública hoxe, ADEGA, Asociación para a Defensa Eco-lóxica de
Gal iza, denunciou e plantexou no ano 1981 estes graves problemas á Xunta de Galiza, con alternativas claras para solucionar·
ou frear en boa parte este problema ecolóxico con implicacións
claras sócio-económicas. A ignoráncia oficial das nosas denún- ·
cias tampouco é de hoxe, sistematicame.nge son rechazadas ou
esquecidas.
.
Neste ano 1982, a contaminación fluvial no Miño seglie a producirse igual que en anos anteriores, e ven sumarse a toda a producida anteriormente. O Miño
deixou de ser hai tempo un río .
lfl
"normal", pois o seu,cauce que decorria libremente arrastrando,
camiño do mar os produtos qué a el. ian parar, como águas de al~

cantarillado, :básuras, ... 'étc., es:tes . son . ago/a . almacenadas nos .- metade da 'electricidade que fabricamos) constrnlr-í-anse unhas
embalses, vé:ndose acentuado· asi .o proceso de degradación, e. al- · 'moi pequéhlás ~ presas c:¡ue permitan ·a libre circulacfón dos peixes
'. e ahi~áis aéUáticos, que repercutan O mínimo pos1bel no equiterandose dra·s ticame'n te eq.uill'brio 'ecolóxico dorio.
líbrio ecolóxico do rio. Recordemós que a eresa do Sela que na
Os encaros son sumamente' benefici0$0S· para .as empresas q~e
actualidade · se constru_e .na desembocadura do Mi fío entre GaHza
os explotan ( Fenosa no caso do Miño), pero sqn tremendameAte
perxudiciais desde o pongo de.:: vJ~ta ecolóxico: e dos custes so- , e Portug¡;il é un npvo atentad0 á riatu.reza e sobr.etodo innecesá-. .
_
rio para o naso país.
ciais que irnos pagar todos -os Qé!leg~s. Ultimamente na cola do
2.- Deberían adoptarse medidas legais, administrativas e soembalse de Belesar, na zona de 'Por:,to.márin, unljas grandes manchas verdes no .cauce., chamaban ·a< at~~ción de ·mo.itos lucenses, .dais para limitar a ·produción e consum.o de certos estimulantes ·
.do enriquecimento anormal de nitratos e fosfatos (deterxentes,
un "floreoimento" de vexetación a'Cu'áti.c a 'produCida por un ex.aban.o s químicos fabricados, ,.-. et~.)_ . .
ceso de nitratos _e fosfatos na á_gua iridicafi os síntomas do que
vai ser unha "morte lenta" do Rio Miñci'.
· 3.-:::_ Tería que modificarse ·a lexislación para asegurar unha
Os nitrato~ e fosfatos· equivalen ·a .fertilizantes que ocasionan
total pervivéncia dos ecosistemas fluviais, pola importáncia da
este florecimento temporal de alga~, · pero esta situación se.rá supesca, recreo, aproveitamento das su as águas, ... etc. e como ecoficiente pará producir cámbios permanentes nas povoacións dos
sistemas en equilíbrio, cuxa destrución supón importantes cusseres que forman · o ecosistema. ' A rápida mortandade destas al·tes sociais· e efeitos imprevisíbeis, incluso sobre a saúde humana.
gas e a ·sua posterior descomposición .por efeito dos ;microorga4.- · As vilas, cidades ou munidpios ribeireños que vertan as
nismos vai. consumir grandes cantidades de os(xeno disolto na
suas águas ao Miño deberian insta'lar urxentemente depuradoras
água áté chegar a un agotaníento dest,e gas no meio .acuático, imde águas residuais, e o m_esmo terian que facer as indústrias conposibilitando asi a respiración dos peixes e doutros animais. Ao
sideradas contaminantes.
final, as águas ·podres e chelrentas desprenderan a atmósfera ga5.- A adminis.t ración debe iniciar unha investigación sobre a
ses · como sulfl'drico, amon (aco, metano, ... ; etc. e quedarán por
situación real en que se atopan os nosos rios e en concreto o Misuposto inservíbeis. para ab_a stecer ás povoacións e-para soportar
ño, con resp~ito á contaminación, e asegurar ao mesmo tempo
- no seu seo flora' e tau na.
.
·•
unha
·vixiláncia e control real e exaustiva dos focos considerados
. Os nitr;atos -e fosfatos proceden _d e moi .diversas fontes pero
contªminantes e das medidas .anticontaminación a instalar por
principalmente ·.c~egan ao rio através das águas residuais das cieles. Ao mesmo tempo as sancións con peche de indústrias en
dades e das indástrias, águas carregadas de matéria orgánica, decasos graves debe contemplarse en situacións que o requiran,
terxentes ( ric;os en fosfatos) restos _de anirnais, ... etc. Pen¡i,.tamén
despois
de que a administración dea un prazo para cumplir as
poden chegar através do lavado da terra que realiza a água de
suas
normas.
choiva-, asi· é como apare'c en no rio abonos químicos,_cinzas dos
6.- Precísase unh_a rede de vixiláncia fluvial cyn servício perincendios, Insecticidas, .... , etc·. prndutos todos ricos en nitratos_e
manente de ·análise de água (potabilidade, transparéncia, flora,
fosfatos inorgánipos que qo aquedar atrapados nos embals.es
fauna, CBO, :.. etc.).
provocan a "exp-losión'~ _ da vexetadón acuática.
De non adoptarse estas e outras medidas encamiñaclas a frear
O que está supedendo na actuálidade nos embalses do Rio Mi·-.
ou evitar a contaminación -é degradación do ecosistema fluvial,
ño, verémolo antes . ou despois nos demais embalses que ternos
en Ga'liza, e porén si se adop.tar.i cedas IJledid-as ·e ncauzadas a re- · nun prazo moi curto de anos, só poderemos certificar a umorte"
do Río máis importante da nosa nación, e o que hoxe aínda ten
cuperació_n-dos ~cos. istémas afoctados, e a evitar novas agresi~ns
· solución, mañá carecerá dela, ou se o ten será a un précio moi
contaminantes poderian alonga~se os prazos de "vida" en r:noi_to_s
cauces e algunhas destas _medicjas pode.rían ser as seguintes: ._ :.::i alto.
1.- Evitar a construdón de noyqs encaros, en especi_al aque- . _
Ramón Vare la D íaz é Presidente
les de tamaño médio ou gran'de; e ·s ó en:caso necesário e impresda Asociación para a Defensa
-Ecolóxita de Gal iza (ADEGA).
cindlbel (pénsese que exporta,n1os para fÓrá de~ G-aliza mái~ da
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tivo .forte en:\r~s , ;~ catro-'zoí.ia'~ moi d;etermi~ada.s? Wlo ús - r,epr~~eifta outr~ an~. de in~ctjy)dp~e~ Ch~gados aqui, discrepo
cc:mfütos ·e . º. tr.~p~¿\~,·¡,_~ - ~~~Í~~2 na~ló1~ .~É ~- ~~- ~on ~haf_d>nfl~-'- con X. Glez. Gomez (ANT 207-208) en que este proceso sexa
Coido necesario./ de eara -a ":va.lorar, os ·re~entes resu~tatJ;Qs-_ele1- ,1.•1. tos ·potenc1a1s dalfondo? tE que non ternos m1l1tantes e s1mpat1-_ yn dos ·?eterminantes ·do resulta~o ele.itoral, en tanto que _l~ita
torais do naciohalí.s'rr-l'o popuiar: facer, seg.tJi.ndo ·o ·cFitériode Beb · .zantesdi~post.os. a os pr.pm9y~r~.Etdiri_x.ir? lQu~ f.allou, fogo?
. interna polo poder (pois obxect1vamente representou clarificaras, unha análise-de traxectória:e labor deste.
. .,~;-J>?, resposta .é · ~ . ség~.,int~ ~' 1 .A../(J'RGANIZA6óN E os METO~ ---~ ción) como por engadir outro .ano á parálise organizativa .
'· Como penso é evidente, ·noti . somos un movimento pol(tjco
DOS DE TRAáA'u _hod F RENTE-PATR l.OTICO. Parellamente, os resultados eleitorais van reflexando o deteintegrado no: sist:ema, nen via eleitoral é para nós p-rioritária . .E
.. Irnos mirar un .. pouco cara 'atrás. Até ha·i ben poUco: a plasmar.ioro interno. As auto~órnicas. do 81 inícian o declive eleitoral
esta é a substancial diferéncia entre .a nosa actuación r.ia· démo ~
ción poi/tic; 9q_frénte patr'ióti_c o: foi a AN-PG. Esta permitiu
coa perda de 15.000 votos n~speito das municipais do 79.
cráCia ·formal, ·e a dos restantes grupos e movimentos integrados .
aglutina~·" e oo.ésíoi:iar_'. Unha primeira etapa 'qe deseñrolo, cual.itaEste gran sector d~ nosa base social "á deriva" (non hai que
nela..
·
. ·
. .
· · · · . · · tivamentr;! cati~p~ do raéi9ri_~rismo popular~ 'A este proceso orga- .. esquecer ne.sta análise o importante ,labor desenrolado no e ido
Un ha .c ampaña eleito.ral é a real e, ·p~lo demais~ .única v_ida
.nizativamente 'crecente, 'axudado · por condícióí,S externas favosindicál) é perm.eábef. ~ bipolarizacións, votos úteis e falsas esdun destes partidos (por'ex. PSOE) entendendo por .p~rtido a e~- ·
rábei's (Í~surx·i~ént~ ¿fos . p'.~~tid~s, léga-iizacións, etc.) acÓmpaperanzas na polític'a española, ·cos resultados á vista. Entro.ricantrutura,. organizacións·de base e militánc.ia.' O rest<;> é p~rlartiel)fh1n r~sultado'~ - eleito.rais "taníén crecentes (77, 79, 79~M). Nesta do xa,· qm.pasaso moi. recent~, constitutión do BNG, ó proce- tafismo, TV, ·prensa e pub.licidade.
,
.. -<¿_ltj!'J1a .:,~ta da~~ :- ~Ph~)~fl~~ión ta~to da _cunia eleitoral, como ' ·so -ae· unificación 1NTG-CSG-Sindicatos de rama, e en resume, a
. Par.a: nós:; a campaña. eleitoral é contímia. Tocfos os, dias so~"- . do modelo organizativo: .A-mediados do 79 móstrase a AN-.PG,
con~erxéncia do nacionalismo, é algo· que polo seu carácter e
campafía eleitoral, representando: a~ campaña propriameñte_dita,
.polo menos .co~ ;u'a'. oonfiguraci~n, C0~9.; pou~o· axeitadá para 'desenrolo,· preséntase espera"nzádor. Pero a "éonverxéncia en s\i
un simplesrecordatório aos nasos círculos de influéncia ~ sirilpa- . continuar e pr~mqyer_ a_· expansión . do ·11aCionalismo popular. "n'án ·-·é ui:lha"panacea. ·Na medid¡:¡ en que o proceso. non sexa ~o 
tizantes de ql!e ta!T)_én co voto hái que ser consecuentes·. .
Tamén hai qU,e _dicer que désªpa'receñ ·as anteditas' condicións e'x ~ ';'"ment~' unha· agregaci6n de su'péresfructuras p·a rtidari'as e militan. , Hor'.cuantificalo dalgun xeito,.podemos"dicer que o nosóvoto ,.. ternas favora6_e'i¿. 'besde ~ritón a AN~PG céntra·se na .actüación'" tés~ '. seno·n algo fLincionalinefnte ·diferente, imaxinativaménte
é un ·95 por cento de traballo· social organizado e continuado, e
nós . axuntamer1°tos, ás 't ípicas campa~as -(Dia ·da Pátria·) e' algun· · mergÜllado eri vi las· e· éidade~ .Con 'adecuados métodos 'dn ~fra'ÍJa
somente un 5 por cento .de marketing eleitoral.
_.; ,_ ·. · confl ito pont~~I (~s~a~9~)·.' ~arfilÍarri_ei:'I!~' d~se ·u·n anquiló'Samento<-"- · llo, ·somente nesta medida,·"pbderá ser ·algb novo r c~eaddr de 'es. Sentadas .e stas premisas, · as va[oracións· tanto da UPG como
organiza~iv.o e· u'nha s~p<fr~dÓI'! "d/p~y9 ; {s_q,Qr~t?go nas gr~riaes· · ·'· péctá'tivas, acklegartdó' 'frenté ;e;·sdciedácie. ·ti-aballando.arreo por
do BNG parécenme.en exceso parciais, eivando o sustantivo da " éidadés} ~· A dii:.e·c ciór( áo -MB-PG de'c átas{desta -situaéión pois
esta via o resto virá e'ngadido, incluso os votos. · .. .
· ·,
anáJise. . · ·
.1.
~, • : • ' " : .
' . .~··~ des[
de entón revft_~liz~CÍ9·~ dÓ fr~nte ~~¡ .~lg~ "ti':1 cafteiri(' per- . · Ü~~todos~ C?S _x·e itds, dud(f qlJ'{i_é~~~rÉrs' mé-s:é_s · pbi'~am'oii:é.f"'rePor suposto que existiu .predómfoio da política española e bi- ·· manenteniente.
..· -' · ·
··
":~?·'~,e·:- •
éupef.~do o terreo 'qLi_é ~ é fróito
labor lento. E debemos asu·polarización. Pero predomínio da polítioa-:espafÍo'la exiStiu sern~
i A 'falta de solucións aceJera o estancament~-'(sendó "para~igmir ·isto, cara ainnuríicipais que nos veñen enriba, para evitar dispre. e existira mentras·nor:t ~se afortaJ..e cuantitativa e cu~litativa_mático o · casO- 'deNigo, que mellor con·ozo)'. Exerryplo témolo rfa- - péndios· estérers de m'ilitáncia e il!Jsióhs.sDebidO'
caráctér -SO·
.mente o. na<;:ionalismo ·' popular·, debido a un fallo· endémico da
loit~ Vitrasa-estudiantes no 80. Pa-sou este ' eonflito ' por ser o· cioloxicamelite diferéhte dunhas rYl'unicipajs, ·non pensó 'q.ue poi. nosa estrutura de clases, Ao non existir unha burguesia·nacional · máis claro, é;!SÚrrlido e de meridande participación cidad·a.n a, es- ·damos-recuperar máis 'dalgÚns niilfeiros de vbtos. ·
,
non hai rae~gunha alternativa· nacional pola dereita (estilo PNV e ' pontánea incluso, 1q·ue se recorde eñ {Vigo, e ondé1 a AN-PG- non
Pero tjÜe-non sfÍ ·me malinterprete '. " Lonxe .de rnin neiigünha .
CiU) que compita co españolismo (eis o fracaso do PG). E a bisó ·n~n soupo participar, senon que ás veces foi un atranco.
caste de ·derrotismo. ou frustración. Todo ''o~· contrario.' Pero se
polarización non é .algo fatal que nos para.lice irremediabelmente
Exemplos de desorientaCión, mesmo da dirección do MN-PG,
non somos conscientes da .. reálidade, ·est apÓa_~ xeralós, e minar
e ante o que nada poidamos (ver o caso de HB). Negar a sua inen canto configuración do frente e métodos de traballo teño
algo que ·no camiño correcto, pode representar a ·m a .ioria de· id~ fluéncia relativa seria nécio, pero por non estar integrados 'no
abando nesta etapa, que vivin moi directamente.
de do nacionalismo, apesar-do's- recentes resültados.
sistema ternos outros métodos de contrarréplica social.
Con · este trasfondo, e tendo como revulsivo o 23.-F desencaOuixera rematar, converHndoa en chamada, coa frase final de _
E chegamos á ietra grasa. A valoración da UPG afirma que
déase un proceso que se resoll,(e ao longo do ano 81 con vi'olén"Reflexións para despois dunhas eleicións" (ANT n° 205) ·:
nos mantivemos . nos lugares onde houbo introdución social,
cia organizativa, unhas ·veces, e con tranquilos abandonos, ou"só existe.un camiño: trabal/armáis e mellar socialmente, constr~ballo organizativo forte e ponflitos ·recentes. Oeste argumento ' tras. Este proceso que non entro a xulgar, pe.ro que. o tempo cientes de que· cámbio, o ·verdadeiro cámbio, vai pata tempo e
inferimos o verdadeiro motivo real da perda de tantos milleiros
nos permite calificar de clarificador, representa diversas interpresó estará pótenciado por' labor inxente de organización e loide votos. lPor qué somente houbo conflitos e traballo organizatacións dunha nova etapa·. Pero o-·qae nos intere·sa do ·caso ·é que· ta, cdincrsempre:" '1 N. 2l0/ 00'-24 DE DEeEMBRO AO DE· XANEIR0/ 1982-8'3
.

•

,

•

. ..

, . ;

r

<

-..

·,

.

,

...

. ,

·;¡

a

a

a

e~

fe
A
E
pi
n'.
Sl!

q

e,
Ct

rr

ri

p,
CI

e
p
te

'dun

=·

ªº

a

o

i

un

(

s
1
e
r
.(

}

. t

---

-

.

e::::.:-.

"

~IQIABll.&;11.s: ~

Euskadi . _

Entrevista-con-Txenia Larrea, da CorreOte nova es<¡uetda de EE
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"Félix'', ~ili~ante de ETA, esti"'º dous anos na cadea até
a amnistía de i 977. Félix é q']lema I..arreas,membro do Biltzar
Tipia, desde o Congreso constituinte.de u;j¿~; ~té 1979
e desde entón. sen e.argos po1a sua própria v:ontade.
A pregúiita qu~ en priméiro lugar foi ·p1antexad·a :a Txema Larrea
era máis ben para que dera a s~a opinión sobre a evolµc,ión
de Euskadiko Eskerra desde o 8eu comezo-.
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No verán do 77 a VII Asamblea de ,
Eta-pm acorda a constitución dun
partido político á hora de constituílo ·confia en diyersos pr9xect0s, entre
eles o dos participantes na VII <1.samblea e de xente que saira da cadea, a
hora de plasmalos. Entre esta' xente.
estaba Mario López que tiña o proxecto de partido máis definitivo e
dun caracter máis determinado como
era o de marxista-leninista e; dalgun
xeito, prochino.
Este proxecto, que é o que sae á
luz na primeira manifestación pública
do partido en Gaiarta, na primavera
do 1977 é o que e!¡toupa dalí aos
pou cos meses de entrar -ao seren
aprobado no .1 Congreso de· EIA- o
proxecto pero no que non é elexido
secretário xeral senón que o é Mario
Onaindia. Este cámbia, substancialmente, este proxecto apoiándose en
diversos sectores.
A partir da reafirmación de Mario
O naindía na Secretaria Xeral do partido, hai novas cámbios no sentido
dunha certa desdogmatización e nun
intento de facer unha política posibilista, aínda que polo momento sen
claudicar nen aderirse a políticas re·
formistas.

Xa para esa época abandonara o sindicato nacionalista LAB para :i ntegrarse en ELA ou en CCOO. ·
No 1980 prodúcese a liquidación e
comezan os encontros · coa sección
basca do PCE - o EPK- que era partido nacional desde tres anos · antes,
acercamento que ven dado, por unha
·banda por Onaindia e, por outra: _
pola correrite "nova esquerda". Este
acercamento atopa a oposición dou'tros sectores do partido que hoxendía' están co sector maioritário, porque teñen medo á postura que poida
defender o EPK. E entón cando surxe a posibilidade das tendéncias organizadas no seu ·seo ao devir de E IA
nun partido leninista aínda que reformado que non contaba con . elas . .
Por iso, a prirneira discusión sobre ·
elas realízana Onaindía eoutros ·se·ctores ·da Dirección pensando que ian
ser eles o ~ector mino~itário," por mais
que logo, na práctica, o minoritário
tose o sector de "nova esquerda" ..
Neses anos -198011981-, cál é o Paz, que. o Parlamento basco est~die, - ciu un acercani.entci á política do sua capacidade operativa. De todos
peso especifico de EfA-pm VII den- ' par~ cada caso concreto as medidas
PSOE concretado nun s~guimento modos esto non influe nen no sector
tro da organiz..ación?
total do · programa . económico, en maioritário d·e · EE nen no sector que
a tomar resp,e~o aos que abando~ari
o peso da .organización armada a loita armada. Isto ~upón Un avance : aéeit:ir : as tramitacións feítas polo se :sae. _Do que se trata é de adoptar.
coido que foi cada vez· menor desde o dunha banda, .o abandonó de tod~ a
PSOE sobre as duas comunidades unha série de medidas . políticas e
ano 1977. Habia uns obxectivos co- política_~e EE en f'!:VOr . da Am'nistia_ existen_tes en Euskadi, co cal daria _neste sentido non ten nada que ver
muns e á.lgunhas simpatias·=Hmútuas total ·e,- Cloutra o re_greso de .presos ·e
unha _comunidade xenófoba, · exclu- ·coa violéncia. ·
¿Qué motiva a expulsión da KAS?
· ·
or programa, de orixe comun e pro- exil~dos.
siv.:ista, fascista só por ser nacionalisP
Qu~ ·hai de certo nesas declaraio Estatuto de Autonomia ou o de.
grama da mesma caste,. pero na prác. ta e ~utra comunidade á cal se ·ues cións de que Nova Esquerda tentaba
.Qál a-situación 5létual de_n tro de
sinterés de EIA ou outras causas di- tíca nunca houbo un funCionamento
supoñen toda caste -de virtudes de- desequílibrar EE para lle criar unha
·
Euskadiko Eske-rra?
versas?
conxunto ,s dado o protagonismo do
mocráticas.
cobertura aos da VIII?
Coido que é o desinterés de EIA . partido político.
Nova · esquerda- é unl}a .- tencl~..ncia "
Si... as declaracións de Onaindía
.A · dicomotiz~ción de faGto qu:e
que estaba interesada en sér expulsaSe dalgun xeito o partido era-opas- · que surxe . no terceito congreso de ,
en
Tiempo. E certo que desestabiliza,
. había n_o, p?-rtido, e me~mo a _a actuada da KAS. Entón, frenteªº resto da to a HB, ETA-pm era aposta a ETA- EIA no 1980, primeiro constituinte ·
ción durante: a campaña eleitoral, i,n- pero é o proxecto reformista que poesquerda abertzale, EIA, que está m, pero en realidade o único,paradig- de EE. No seguinte ano, agrupaba_ao
. sultando gravementt: a grupos ab~rt de ser EK Nova Esquerda apostara
fora da KAS e se ve fóra da mesa de ma de valor ación foi sentimental e 39 por cento dos votos e hoxendia
zales .como HB; . hai que surilala ás por unha organización nacional e de
Alsasua, fai unha aposta en favor do nada máis. Sentimental na medida '- está fóra ~o "I!artid~; sobret~d~ polos
ciase, e· qüe présúpón que <;>s ·probleEstatuto basco de Autonomía cuxo que nas eleicións do 77 e nas do 79 acontecinientos dos d'o us últimos íne-,. tensión-s · 4espois do Congi-eoo cuxos
mas
máis candent_es do _noso _povQ seaeordos. non· se· respetaron, é o: ·que
protagonismo corresponde, fonda- ETA-pm pedia 0 voto para EE e ses.
-· "
.pravo~ e~ última · ·instáncia a situa~ guen ~n se- realizar, éomo _son os el.e
mentalmente ao PNV.
esta aplaudía nos seus congresos os
Os sucesos pre¿ipitáronse . nesé
Nafarroa; a situación _e conómica, ~e
. ción actual.
·
EIA via ao Estatuto como a única comunicados daquela, nada máis. ~
tempo, fundamentalmente . por factóinóniz, a amnistiª'... ~ . t:n tanto non
Por · outra banda poucos .meses
saida aos problemas de Euskadi, mais neste contexto onde se deberían ver, res externos · á própria dinámic;a d~.
se resülvan . segµll;á existlndo v.i~léncomo un meio que como unha meta quizais, as supostas medidas de grácia ,partid.o. Estes factores _é_x tern9s· fo- .· ;n_tes · .dase en -Euskaiii- Norde un cía.
e,s ao mesmo tempo, afirmába que que nos últimos meses dadas, _onde, . ·ron~ duriha banda, a -cam
_ paña_ pre:>congreso · de .ÉTA-PM, · onde x .a: bai
d
··
·
Canta xente p.o e representar en
con el ian cambiar algunha casta de sen UQ proceso de clarifiºcac 1·0' n ou de
PSOE organizada po_r ,EE..ante as:·eleiu_n .sector que ·plantexa abandono ·
·
··
b d
.
·
BE a corrente que a an onaria ,o par"
·
medidas policiais por outras de ca- cámbio de EE -que optou por unha cións lexislativas e dpu~·ª' o que de-__ . da_ lqita ~rmada e ou!rP que .'a c(m_ti-· Údo?
rácte~ político... .
política mais coerente ou tal vez me- ter:minadQs ~ompú>;rñ.isos ~e dírixe.!1{ " _nua· que é ETA -PM VIII Asfl'mblea. E
En Bizctia a maioi part~ da zona .
¿Que foi o q1:1-e #vo peso en EIA
nos revolucionária: nalgUns aspectos- tes do ~ párt~do -co PSOE,, por uñ . ~'%sto - plantéxase, _parec..e, como unha ·rural marchou antes das eleicións,'en
para dicer que ~i ao Estatuto que en que tiña o liaiidicap· da su~ ~Úposta ·_ lado- e .O- a:ha_n dono das resolución~ , . falta r~al de .cobf!rtura poli'~ica, pois- . . discdnforniidade coa .direición de· EE.
na ligazón con E. TA-prri.
t~mad_as no Congr~so ronstitÍ!mte_,·. ' q'lt.e 'en.. EE' hai únba aparente . maioCerta medt'da esta' t'ncard;nado
•
"
.. " ·
·, ·
·
,
Non sabemus. ·acrualnumte· a ·porcenA '. trégµá de ET.{1-pm rj.espoi·s dó .' pór exemplo a da·d'ef.inidón· d~- partE . r_ia pqrtidar'ia .das.1!'edi<f,as d~ gracia e . taxeteal que representamos. Soinos
Constitución contnz a que fixo este
.· d o to d- g,
· o· qu.e fil
nalista
ab.tm4opar
_o'
Part •;do campan-~ p' ~lo non:l.
_2 3-.F e ana 1iza
a amos · do.. naci~,
. _ _én fa~or
_" ,.. a~nha
-. defÍ,,:
·
· '_·q~e "póid_a·
· dar _de si a·.
· un 30- por. centa~en Naf arroa, .30-40
O Estatuto do Consello basco é an- anteriormente, ·está ~-µpeditada á po- Qlcion de ~squerda · ~ais ract~~a_l ~
_V,Ilt'A.sámblea. E isto
.por cen eñ•Gipuzkoa...
·
terior á Constitución, e cando se
Htica que; . leva~ qdiante EE ou este._,, ~l_?andoi:10 foi ~o Vc:>t0 ~e~ contra_~e._ . o abandonq .d un sector .de ET.A-.· . 'Qué fu'tur.o
vos presenta? A ' in~plante~a, o qu<:, ~~ tenta facer ,. é unha' ·grupo · infl.ue,, .na deciiión dos PMs oú .- nova esquerda ~-',ªº. II?-C:~mo t~mpo_,¡ :·- pm.1 foi .unha excusa defini,tiva -para tegració'-n en HB? Qué novas vias popolítica rea~ista xa que..fóra ~o E_st~- _ ben ft;1n polt'tica.á suá marxe, encami-_ . h.oubo o~tr~s; ~p~ions que. ~~di~n ter . EE para abandonar ~ loita pola aril- .Zlticas?.. : etc.
tuto .se considera- que fracaS3;ro.n to~ . ñada e/! .tj,.u e son ·~oxe as medid,a_s d~- ~ sido , maior~1-Far~_s co_~ta1:1d? ~o .· votq · .'. nistia, e por e.ses cáseque cen presos. · · En prmcípio irnos· ter unha asam- .
das as polítjcas : por unha beira, nos , grácia.
,
..
do EPK,, ~orno a de ..-:~t~o~ , Elor~a\ de ETA~pm, os que neste mpmento blea na que se perfilar_;ín máis as mepon~os ,d? ;: ~,AS, n_o .que;_~oca ao Es~ , Na _clecjsión influen, principalrnen- . qu~- n~n se. é1J.eg~u ª, discut~. por .1.n:- , non " lles-, preocupa o máis mínimo. didas organizativas e concretar máis a
tatuto e por ter fracaso a ruptura, o te, o 23-F, problema do golpismo, . flue~cias de Onamdia e do seu sec~- .. ~bandonar asi ·un remolque que non liña.ideolóxica.
que se ' trata é que sexa unha r~fo.rma ademáis da orientación de · EE · nese tor.
lles e (ltil nesta _sua .nova andªina p.0En princípio pa_rece que 0 que da"
o mái~ amp4t posíbel. . ·· .
.
sentido e, por suposto, a incapacida--.,
Ante a· perspectiva dé que poidera . lítica. ·
riamos e chamar esquerda sociolóxica
. · O seguinte ponto de frición .é · a de da qr.ganización político'-militar -~ conquiStar · o 30 por_cento dos votos , , i;>a!a a ir:iaxe que querian dar, lon- . está no: -ámbito de He'r ri Batasuna e
xé de calquera po.s tura violenta, dei- que xa que ·logo as nosas perspeitivas
Constitución, con respecto a .que EIA que SÓ colleitara presos ' e d~rr?;tas q~e, s<9n os do sector basco 40 PC_E
xaron todo ese lastre. Como dixo Ma- está·n . pendentes' en cérta medida dos
se posiciona .en contra ao igual que a - nesa, etap~- _Tras do .23-F, o .PNV e para: _a s~a proposta de cr!a,ción dun
KAS e ou~_os organismos que ve que E.E fixerc;m unha pro posta no Parla- partido a_· nivd estatal, o sector maiorio Onaindía nun periqdico de Euska- · cámbios que ·poda haber en HB resº proceso está defraudando ás dife- . mento ba~co, .q ue foi aprobadé!,, que ritário . optou pola postura de non . - di non son posíbeis medidas de grácia peito á participación ou non nas in~rentes organiz~cións, sobret9do por é dificil, evitar pois estabelece alguns participar no posíbel congre.so conssen prévia disolución das organiza- titucións autonÓJllicas, e outro~ as_cións armadas. Xa que logo a s:upervi-- pectos .
estar en mi'noria frente ao novo blo- ·cauces 'pa:ra.. a .normalización. Esa tituinte.
. que. dominante da esquerda aben:za- pr0posta foi a que ~iu tras o trunfo
Nese ·congreso tomáronse outra ~ .v€mcia de EE viña ligada direitamente
Pensamos que para articular esta
le que. debería · ser o bloque que dal- do PSOE a nivel . estatal. Tal propos- caste de .~edidas, entre elas as que
a .un tipo de colaboración co Ministé- ~corrente haberá ·que contar con HB
g.un· X$!ito configura .h oxendia a HB., · ta,s 'con · vareacións e co apoio do permitían a democrácia interpa e a
ri¿ do Interior. · ·,.
e con todos os movementos sociais
¡;>olo que ·EIA .non está presente na.s PSOE que antes nbn o fixera, apro- .expresión pública da tendéncia, ideas_ .. O problema de ETA VIII é máis xerados nestes dous. últimos anos.
distil"!tas organización_s de masas exis- bou 4nha série d~···realizac~óns que que foran conculcadas pola práctica
complexo. Por unpa banda non ten o
tentes, de:i.Xanjo o seu traballo nelas. supoñen CQ}J~~~ cq~o , o FJ~11te ~p' .J dc;>s r últ~n:t.?~ ~~se~, ,.1,1u que se prGdu; ~ entorp.o, soc~l que ,ten _ETA-m,.nen a
_. ,
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Conversa cun.loitador .libanés

'Centroamérica
á visita ·de Reagan

Unha guerra píogr'~ni~da 'Pbr 'iSrae1 ·

, Moitas veces, as' 'loita~ entre
: Durante as Xornadas de Solid,áridade coa Nación Ara.Qe,, i~ · 1
as distintas · relixións comezan ·
mantivemos mµ1a conversa cu~ loitador 11rogresista libanes,)
cando os axentes americanos e
cuxa identidáde.non revelamos por_razóns de seguridade, segundo
sionistas matan un cristiano e
peticióft expresado interlocufor, conversa que sintetizanios'por
un
musulmán para enfrentar ás
mor do espácio e coa que pretendemos que se entenda mellor
duas
comunidades, xa que uns
o pro-blema do Líbano e as suas loitas, que ven sendo terxiv:ersado
lle
botan
a culpa ·aos outr:os.
unha e outra vez pola prensa occidental: a loita do Líf>ano
Hoxe
estase
controlando isto
· non é unha loita relixiosa, senón entre progresistas
por
parte
das
forzas progresise dereitistas, unha lóita de liberación nacional contra o intento
tas,
aínda
que
non queren ter
_de ~ivisión póias forzas sioniStas e ianquis e a ~retensión
,
en nengunha
forzas
milit.
a
res
~de criar estádos cqnfisionais na zol}a e de que Israel acapare toda a
zona determinada xa que para
. _hexemonia tanto politica como económica no Oriente Médio.
eles
é primordial non romper o
Para ente:o.der -o que está pa- · dio,Israel ·deixa de ser o "bicho
território
libanés que é o que
sando hm,ce ·no Líbano, Ím ,con- estraño na ·zona, baseado sobre .
_Israel
e os ianquis, para
quere
flito tan . tentive!sado~ no Occi-:- unha confesión", podendo xus·
así
consumar
a división ·do país,
dente, hai que fem0ntarse ·á do- tiflcar <liante do mundo que os
como
case
está
a ocorrer desminació11 turca, mellar <lito,. á . xµdio_s tefiari unha pátria xa que
pois
da
invasión
sionista. Sem"outras relixións tamén teñen
sua -caída, cando dividiron ·aos
pre
pediron
a
autoridade
do Go-:-Países árabes que estaban baixo outra ".
bemo,
a
cengralización;
sempre
este império. Iso será a primei,.
Non nos _pode estrafiar que
ra contestación dunha pregun-. . nun _futuro próximo -0 imperia- pediron a paz, sabendo que a
ta,:. _¿por qué 6 Líbanú sofre lismO. tente criar estados confi- guerra é a divi'"sión do Líbano.
Israel pretende sacar a panéÓusas qüe non padecen os paí- sioriais noutras. partes, ou que
tasma
do corpo estrafio da zoses árabes ·actu.a.lmente máis -, se · arroupe. na relixión para cona.
Non
só quere dominar azo. .
atra~dos tanto ecortÓmica · co
. - -~ me.ter ·atentados, caso de Sadat.
Unha visitá do "capo" Rea-- b e11ca que está a viver cY país.
na
militarmente,
senón tamén
mo_culturalmente?
'
' _·Van in
_ tentar no Li'l....ano em· ·LU
Mentras, as X.°a eSCaSaS· perSgan e no Salvador acabáronse as
económica e polittcamente. A
o Líbano 'as superpotén- -- puxar á povoación musulmana
perspectivas ·d e negociación. E pe<:;tivas que existian de nego- dasPara
. elexiron sua división va- a u.n rec-an' to ·e obr1o-ala ali a apertura das suas fronteiras cos
en Nicarágua marren 7 5 rapaces ciacións entre .o Goberno e .a · · léndose -das· relixións. Cad·a ·su- :criar outro Estado confisional.
.LO
países viciños é unha esixéncia
nun ataque desde Honduras. E guerrilla no Sa}vador; vense esde Israel.
en Guatemala, mentras son asa- náq uizadas trás a entrevista de perpoténcia· apoiab~ -a unha re- . - En suma, as relixións, as loi- .
Aínda que a dereita libanesa
sinados centenares de ·labregos e Reagan cos· dirixentes salvadore-- . lix.ión., ~ándolfo . -armamento e_"'-. tas .·relixiosas son -un pretexto pensa que é ela quen xoga opa..
.-".:para falsificar os direito dun po.rdesfeitas as suas aldeas, oficial- í)os, tras a cal, Alvaro Magafia, 0 axuda's. _·
pel de intermediário entre o Ocpresidente,
rexeitou
formalmen-A.Ctualm~nte
~
,
~hegquse
vo~ -.CI'.iando Estados confisio- dicente e o Oriente, quen garda
mente volta mellorar a situación
dos direitos humanos e xa se lle te toda posibilidade de arranxo unha · complicada -füstória ·· de ' --nais·.co ·que ·se ven negar a Ioita todo o diñeiro do petróleo nos
pode enviar armas de novo. E negociado, pésie á existéncia guerras civis enire)·e!ixións. Xa - polí~iC'!, afirmando que son Ioi- bancos do ºLíbano, non se dan
Costa Rica lánzase a ünha esca- dunha pantasma.l comisión ne:. no pasado hoúbo ~ cin'có gueqas -tas-relixiosas, como xa pasa na conta de que o perigo israeli eslada verbal que ·desdi a sua tra- gociad 9ra. E na loita congra 0 internas. _Na arüerfoi ·a esta, ño · actualidade iio'-"Líbaño.
Os franceses deÍXaron impos- tá en contra da· identidade libadición de p·ais neutral e pacifis- FMLN axuda. 'agora tanién Hon- 58, é can.d o .por primeira vez . Ós
duras, que ao tempo . que man- · libaneses se empezan a dar con- ta unha constitución cando se nesa, incluída tanto· a ideoloxia
ta.
tén 0 groso das suas forzas na . ta oe q1:1e é to-do dirixido e que ~ . marcharon. Cada guerra que progresista como a dereitista. IsE maravilloso o que pode nos
.· frqnteira con Nicarágua, acurra . teñen que acabar con esa escra- afü,. é- para ·dérribar esta cons- rael quere sacar ese papel ao Lírexim~s títeres unha visita ofiná outra os guerrilleiros cando vit:ucte, con e.se - e:qfrentamento tifución. Cada guerra 'que se bano, quere ser a forza quemacial do presidente de Estados as ofensivas :ctas· forzas- guberna- : que non ~xis~~. máis' que na ob: perde~ o fascismo aséntase máis. nexe toda a economía no OrienUnidos _:_inda que curta, rápida mentais·óbdganlles a tecuar.
sesr~~m" do libanés. ·Esa guerra do Unha Constitución que re.parte te Médio.
e cáseque despreciativa~ para
Israel .quere o recofiecimento
. E na mesma diná:rrtiea belixe- . 58 :rematou coa i11tervención - os cárregos xa de antemán en~ornar novos pulos, para sentirse
dos
países árabes se non é palas
ra,¡;¡te ~ocmtrá·': cf~'que califican de , ianqU:i_, ca.ntlo: ~e empezabaª:réi- tre_as di~ti~tas rellxións: o Prenovamente" ·protexidos: e·· irn:pul- ··
boas,
polas más.
"perigo comunista" .que iguala . vindicar ·polo povo sua lip~r- sid.e nte débe de ser Cristiano o
sados polo grande 'do Norte, de ' Cuba -con Nicarágua (que poden ; dade, a democrácia, cunha báse - 'Primeiro Ministro Musulm'án
Nos primeiros dias da invaquen fangas cousas dependen. chegar-a asemellarse xustamente · _dun · -· plantexamento '. político Sunnita; o Xefe do Parlamento sión e o sítio de Beirut, o que
Grácias a isto, a posibilidatle, de
pola presión desta belixeráncia) : moi lonxe das confesións rt?li- Musulmán Chiíta, e asi até o fixeron os israelís foi ir aos banguerra xeralizada en Centroaméú_ltimo funcionário público ou cos e pedir unha lista de nomes
rica vai tomando dia a dia corpo está a entrar agora Costa Rica, . xiosas.
nun
princípio
atiado
dos
sandi·
Pero
·os
métodos
·seguiron
bedel
ou o último soldado. Asi dos donos do capital e das suas
· e probabilidade e pode facer inhoxeun
novo
viciño
:
senda
os
mesmos,
querendo
en-_tápase
totalmente a vida políti- cantas correntes, para saber
nistas
e
viábel o proxecto sandinista
hostil co que ten .qQe. enfrentar- frentar a xentes das distintas re- ca,. a· loita política, calquera q uén é a competéncia e con
dunha revolución própria, sen
se o -réxime d~ Manágua grácias - lixións e ·logrando, aínda que _candidato debe de integrarse quén tefien que tratar.
patrons a ·quen copiar o módeOs produtos israelis que son
presións de Estados Unido~; e - n~n se sentisen enfrentados, so- nunha. lista confisional. ü's pro·:io, . s.en a· d~pe~dé~fa cáseque ás
mellares
e moitos máis caros
a pró,pria crise_económica, que _ mente nos libros e na Constitu-. . gresistas ás veces admitell' esta
inelutábel da tJRSS e cunhas
que
os
libaneses,
son exportaxogada.
ºnormas de desenrolo axeitadas a.. está poñendo en perigo un mo- . ción.
dos
ao
Líbano
e
vendidos cadelo de desenrolo que durante'
Detrás de t.o do.está a división
O que ~e. plantexa polas forre(!IÍdade, que vense, abafacias moitos anos presento use cómo p9l~tica c9nfisional, . a política · zas progre~ístas é a anulació'n do tro veces ruáis baratos que en Ispor momerttos polo bloqueo 'e o ideal para os pa.íses. do entorno. baseada sobre unha base confi- confisionalismo político e que rael, chegando ao extremo de
boicot ianqui, e polas cad-ª vez
E maravilloso o que .·pode - siona~. O feito de dar máis privi- se fagan eleicións democráticas . importar. Fjp~qdµtos do e-?'trapmáis grandes partidas do presu- conseguir unha visitá.
léxios. a unha _re.lixión, sob o · e -~bres por ideolóxia.s, legali- xe_µ-o , para vender no Líbano.
postb dedicadas á compra de arpretexto que sexa (o pretexto.· zarido. ~stas alternativas e dán- Abriron oficinas da arruinada
mamento, cara a situación prea_e:re;:i ELAl~
que
xa se.
- compafiia
dos maronistas é que 'son mino:- dollesºIiberdade·de actuación.
.
'J
,. .
disolveu, asi como •' oficmas de
rias); intentando xustificar coa
sua pos1c10n mmontaria. o ter GUEI~.~A PROGRAMADA
comércio. -Sob o pretexto, da
ar.m~s pará" defenderse. E, claro·
· A maioriá dos dirixentes 'pro- axl_lda humanitária ao sul do Lí- .
e.stá, utiliZan esas armas, p'ár~ ._ gresistas s~n cristianos, crean ou bano, fixeron todo este negófins políticos, apoiados pofo im.: , ·rion crean, xa que é obrigatória cio: trinta mil rnillóns de pese·
per~~lismo
e polo sionismo. ;
a filiación relixiosa. · xa .GJ.ue dan tas ao, mes, segundo a prensa ocDISCOTECA
.
"uhha cerveza por . católico e Cidental..
¿QUE PRETENDEN?
Os
progresistas
querén
colaoutra por musulmán" - e asi en
O que 'pretende ·o .imperialis- todo.
·
.
. · borar coas forzas dereitistas nesmo con . esfa manobra é, nen A maiqria - da povoación. so- ta ~,u~na de liberflcióri n.acional,
máis .nen me.nos, criar .no Líba- metida, d.iscrimin~d<:t económica pola unidad e 'territorial. .
no un Estado parecido a'o israe- · e socialmente .son musulmanes,
ptaza de San Agustín, 1 O
EsÚt. lo ita simboliza o eq uilí-.
.
Telf. 22 6.7 43
li.
por ·iso ·sono os que integran os- hrio internacional, -xa ,que os
a coruña
Así, ao criar un Estado confi- l!lºvimentos políticos máis á progresistas· están .recuando en ·
ORREIR0, 11
AéORUi\J
'
sional cristiano no Oriente Mé- " esquerda.
todo
:o mundo
~árabe.:"/
:!....
•
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Non hai outra modalidade deportiva tan lexendária como o maratón.
.
Tomemos, .por exemplo a distarcia en sí. ¿Por qué· teñen que set 42quilómetros·195 metros?. Este é
xustaniente-0 traxecto que separa o lugar de Maratón da cidade de Atenas.
Como é coñecido, no ano 490 a.n.e., na batan.a de Maratón, os gregos derrotaron aos .invasores. persas
e o mensaxeiro Diomedón, levando xubilosa noticia a Atenas, cobriu o camiño a todo correr.
As derradéiras verbas da sua vida foro.n: "Gañamos".
·

a

Correr_- detrás,
•

En recordo da remota carreira púxoselle o nome a esta penosa proba olímpica. Spyros
Louis, coterráneo de Diomedón, adxudicouse a _ primeira
Olimpiada (1896) cun tempo de
2.58.50.

..

E curiosa a. história que lle
ocorriu ao norteamericano Fred
Lortz. Mentras os afeizoados
aplaudian fervorosamente ao
seu compatriota, comuhicouse ·
que este viña de ser descalificado por ter viaxado en coche vários quilómetros de distáncia ...

-rnt

seguidas. Lago,
seus .éxlto~
repetiunos Waldemar Cierpens:
ki, da RDA, que se impuxo ·e_n
Montreal e Moscu.
Agóra cabe esP,erar ~~ interesante dó entre o -méncionádo
atl~ta xermanooriental e o compatriota de Bikila, Mituts Yif-'
ter, bicampeón nos ·xogos
Olímpicos de .Moscu nos 5.000
1

,.r

: .

:-

.

·~

. -

e J o_.000 metfós (o•último dixo ·~
que : non abandonaría o atletis- .._
mo · antes ' de gañar "unhá
tón).
.
·
Polo demais, nón tardará en..
.aumentar o núme.i-ó' d~_ lendas:!~
criada_s a caróñ desta longufsirr:~··
distfocia ~C98: iné'oi,poraciónA~s. _
mulleres a esta difícil inodaÍida~· de deportiva.
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Automovilismo

Disensións,
. .
localismos e intereses privad~s
tise nuns reinos de taifas sert das" pode quedar só a duas pala
Estase
a elaborar o· calettdário
.-\
unha m~nima unidaqe de ac- coalición ourensá-vigu~sa contra
de competicións
Lugo. automovilísticas·para o ano. 83
ción.
e e"n Gáliza seguen as liorta8
Detrás están os intereses coAínda que esa unidade de acentre os distintos sectores para
_
merciais
de certas firm,as patroción pode chegar, .a Únha parte
lograr "meter" o .seo rallie eritre do panorama por -~eio de coa_li- 'dnadoras, ademais do prurito
os do máximo coeficiente
per~onal.
, cións.
a nivef estatal.
Como se pode ver, unha vez
Se antes os enfrehtamentos riláis, 'os ·d irixentes do deporfe
Outra vez máis estanse
eran entre Ourense e o rallie do ·
que están é a facer sua politi- .
antepopendo os intereses
mesmo nome e Vigo co Rallie ca, pugnando entre si,· cando o
personais á realidade
Rias Baixas, agora parece que os _que aebian facer era unha prodo automovilismo galego.
enfrentamentos están a tres gramación conxunta e razonada
Cando Reverter - era o que bandas, xa que, despois da elei- da campaña ao longo do ano e
mangoneaba todo o tinglado au- ción do novo presidente da te- . da. xeografia. D.eixándose de lo~
tomovilístico galego, non habia 'rritorial galega de automovilis: calismos e irlteréses persqnais e
discusión posíbel. Facia e desfa- mo, o qu~ se pretende p~r ~arte pensando un pou.co máis nun
seu antollo, que era, nen _l\lg~e~;, e que sexa o ralh~ San _ Cleporte como o automovilismo
cia
ináis nen menos, barrer todo Fr01~a? ·O que lev~ o merrande que está a mover unha gran can_para a Escudaria 'Ourense. A coef1~~ente. O presidente da Fe-· tidade de xente, ·secad·ra -o que ·
máis espectadores move .despois
caída de Reverter levou a que o derac10n Galega e de Lugo.
automovilismo galega se_conver~
Pero esta pugna a "tres ban- do fútbol.

ao

ªº

.¡,

•

aínd~ . que

Dito resultado mantívose du:
rante. 12 anos. Por exemplo, o
gañado:r da Olimpiada de 1904
cobriu a distáncia en 3:28.53,
ou sexa, média hora máis que
Louis. Daquelas, un sol abrasador impediu chegar a meta a 17
dos 31 maratonistas.

Nos nasos dias, a marató"n é
coñecida en todos os continentes." Moitos acórdanse do des~~]~
zo Abebe Bikila, de Etiopia, e
do seu veloz, elegante, máis nori
por iso menos imponente, estifo ,
de correr. Adxúdicouse en Roma unha ·.medalla de ouro, e; ctitro anos despois-, voltou triunfar
na olimpiada de Tokio (1964).
Despois de sofrer un accidente
automovilístico, tivo qÚe abandonar a proba, pero non o de- .
porte: nunha silla de rodas participou nas competicións,d~ tiro
con arco.
Bikila foi o primeiro que con-.
seguiu duas maratóns olímpicas

..

'

:,¡

corran menos

)

- Nunca entendin moi -b en, aínda que tampouco nunC?l pedjn
explicación ·a un entendido na matéria, porque cando andaba a
correr tras unha vaca, ben fose por que abeirase ou porque.ventara do sul, estivese toureada, ou lle fervese o sangue, ou p_orque· fi_xese u~ trasnada e quixese escarmentala a paus, podia
andar e andar quilómetros, dar ·e dar voltas que non me cansaba. E claro; non era cousa da idade, nen da forma física, como
poden pensar algu~ non primeiro pronto. Non. Xa· que se fa- cia o . mesmo recorrido ·eu só, secadra ainda máis .a modiño-,
az-azaba enseguida, -c~mprimÍaseme o peito ~ até no.taba como
~ irte doiari"as:-pertias. .. ..
· :~ , -.
- · - - ~ - - ~ ~· · - - " Será?po'f .aqÚiÍo ;de que_o if~~e ·e:rñpezou ~-corre~· ~guindo a ~
·.;unha presa e a mente éstá adaptada-a esta circuiistáncia.
Pe_ro,--dirán, -,a_,,qué v,en- _ag9ra isto. Qu_(fan nesta colm~a de
deportes.,as vacas. P.ois· nada, só ..s_on~. µq·ex,emplo. ~ .y~ñen a ··
con to xa -que neste .temp.o_pr.oliferari as ~'carreiras po-pulares'.' ,
"ínaratóns popular~s~ ', ou con:io ~ lles queira chamar._Nos dia:s
de nadal celéQranst: as JIIáis f amo_~s en. to-do o mundo ~Qmo a .
"San Silvestre de Rio de Janeiro"; a -''San Silvestre Vallecana",
e·1,1rmas ~manas _a ntes xa_.t iveron lugar a J_e an .Bouin o a maratói;i -d e Nova Io_rque. · .. ,.
Pero a9 fadó , desfas famo~as carre~~s-tpolas roas ben asfaltadas das cidades, <;l,e noite . ºº·: de dia., co,µ milleiro-s pe persóas
ollando e as luces facerído g~iños de cores, existen oqtras moitas carr~iras por .roas sen_aSfaltar ou ._mal;~mp~g.~das, por bárrios das cidades e por outras paraxes no~ tan coñecidas. ,
.A .moda chegou hai tempo e cada .- dia vai- a máís, mentras
que QS vendedores de chandals fan O agosto todo O ano, xaque
hoxe .cada membro _dunha familia "p_rogre" .máis ou menos ao
dia, ten que ter unha prenda .destás, porque, aínda que SÓ sexa
unha vez·ao 1.JleS, teñen que &aira facer. "futin ", ou correr. Esta .
tde , _)t,W93- 1;e .adem,ai$, _se se fai ben., e só se se fai ben, non nos
enganemos, _q.ue moitas vec~s _ é peof'·o remédio _gue a enfefl!le-:
_d ade, é moi bon ..para a S!lÚde.
- . . . : ".. ~ · . ·
·-·
Afrtda _seguen..pensa-ndo qµé
aq1d a,s ~m~ vacas e cand~
eu andaba detrás delas. __ !
,
•·
•
•
..
'
.- · -Quérolles ben, mais ñon ·.ás traio aqui so por .ese "amor'~ e _ .
- por que me criaran co ·seu leite, _senón -que. -','~se correr máis de- ·_ trás dunha presa", ou algo parecido, estase poñend~ de moda
nas carreiras populares.
Antes, a ' estes eventos, metade competicións, metade paródias, e outra ·metade, aínda que sexan moigas, ganas de exhi·birse, nunca ian os grandes atletas_, aqueles consagrados (sacando, claro ·está, aquelas de gra11 renome e. que -xa naceron en
plan competidón}.
Hoxe os organizadores queren '.'sentar _á sua mesa \da ca~k,,_.
. ra" a un atleta coñecid-0 polo menos.
·
· - -A qué ven isto. A facer máis popular a carreira, ou a soltar
unha lebre, pero ao revés, do que se fai na competición atléti·ca para bater records. Asi, a xente vese esporeada e quere non
· perder ritmo, agás, claro está, aqueles que van de carallada As
carreiras fanse mas rápidas,_pero queda moita máis xente de~
colgada, xente que non finaliza o recorrido, xente secadra que
para o ano seguinte non volta.
A carrefra gana en popularidade, xa que os meios de comunicación aínda só están a mirar tempos e figuras, pero perde
vistosidade, que non en miróns, xa que moitos prefiren ver
figuras desde as aceiras que porsen as zap;itillas;e correr, perde
en espontaneidade e, sobre.todo, perde. aquel carácter popular,
onde calquera participante podia "sobre o papel" codearse con
todos os participantes, e aínda sentirse campeóns~
As figuras veñan demostrando as distintas clases ·existentes
tamén no estado físico: aqueles que poden dedicarse a "estar
en· forma" e aqueles que chegan a casa cansados e non teñen
tempo nen ganas de n3;da, aínda que o domingo se dediquen a
facer alguns quilometros. Pérdese o · carácter popular é quedan
sentadas ,diferentes clases, aqueles que teñen ac~eso ao tempo
libre, que tamén é un capital, e aqueles que. non.
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MANUEL VEIGA TABOADA
Desgraciadamente, estamos nun intre no que compre máis que nunca
lembrar o que o teórico da comunicación A. Mattelart chamou terrorismo lingüístico, refer.índose aos falsos dilemas que a burguesía espallou
en benefício dos seus intereses.

D,aifoefu ~f1:1da ~o~ babia ~s
.tiadas. '' asfaltadas, pero a .
D~ña Urraca podia tomar
un . água mineral de. Lario~
en -plan repoñer·, f orzas, feo :
que. era -o castel() das terras
de ~~agí .e :mofüf meliúi-~qué . ·.;
. e~ta ·: cós".<lmis'.réfrescalítes e -,- ..
=alcólicos . anúncios, non .
g:¡ vaian ter. tempo os prebostes
· autonómicos de.. tirar fodo , ,
~ iso do entorn~ -do· castelo.
~ Saude. Doñ.a; que o disfrute .

Ao parecer ternos .que elexir -obrígannos a elexir- entre ditadura e
democrácia, entre aceitar a constitución ou ser un perigoso desestabiliza.dor, entre ser un eidadán civilizado ou· un ha besta ao servício :de escuras
-·intereses. Mais, estamos diante de falsos dilemas, de duas alternativas oferecidas intencionadamente, pero ás que non ternos por que respostar.
Trátase de reducir unha realidade complexa a dous polos. E resulta que
cando a inmensa problemática social se ve sometida a este tipo de eleicións é que se está a exercer unha gravísima coerción, diant~ da cal so. mente cabe en realidade Ü padecer a sumisión QU a represión .
I

Salvando as distáncias ideolóxicas entre o franquismo e o réxime actual, atopámonos diante dun mecanismo coercitivo semellante. Antes roxos e masóns, hoxe terroristas e golpistas, as Leis Fundamentais ou a
Constitución, e sempre o que non está co réxime é un inimigo co cal hai
que rematar. Dunha banda está a paz, a tranquilidade, a prosperidade, da
outra está o caos, a desestabilización, a ruína económica; os bons e os
maos, en suma.
A Constigucién conforma sen dúbida un marco de liberdades moiti'si mo ffláis amplo que o recoñecido polas leis franquistas, mais a represión
contra todo atjuilo que está FORA dos seus Princípios faise cos mesmos
fins, coa mesma intoleráncia,scoa mesma intransixéncia, aínda que por
distintos meios.
Demóstrase agora mesmo no caso real da suspensión de direitos a tr.es
parlamentários nacionalistas; se para alguns non habia coeréncia entre o
non aceitar o sistema e o participar dentro del; é indubidábel que este feíto serviu para ver como un réxinie, carente da coartada da violéncia, é
capaz de descobrir a sua intoleráncia cara as ideas que non lle son pró prias.

• f

Dicirnos aos galegas que se non estamos coa Constitución española estamos co golpismo é un xeito inaceitábel de terrorismo lingüi'stico; non
ternos por que contestar unha falácia que non ten en canta a nosa realidade, que está feita á medida de quen nola quere impoñer e que expresa
unha mentalidade e un mecanismo autoritário, pechado, uni'voco e impotente ante as suas contradicións.

.

..

..

e
~

.

Marga, . ~scoita, non votes, e como os teus. an;iig_os puxeron. tamén en· Ourense;- ten -en conta que -é' a
'horá~de Fr~ga, ou sexa, yqta. ~n- CanárUÍs qÚeOlev~. unhá hora menos. Porparte,: tranquila, á tua nai deu- · lle un ataque ~:;t1).d9 se enterou que por moitos ir d,e pasotas.po_la vida, pola tua tetra gañaroi1 os' de
sempre CQSYOtos-dos que .non están ta.n ·"concienciados" _como"vós-1 · ~ :·: .~.'. , ~
. . _
. '

~

.'

Liberdade· de

Expre~ió~

. A Audicé'ncia T~rritoriaÍ' da Cofuñ~l v~h 2i:f-e sóbl'b~ei> (>~{ ~
catio ~rqée~o~i pertdi~ntes c6ntra o,redacto~ . d.esfo. semánario ".A~<?fiso ~y~e'."PPJ9~ x~(~ofit:~id'os arti~qlos-~,ntrév.istas' e'"re'p'o'f~"·é:
. ta_x~s .d o .:n(u;~1ero 1q0 1 ~spe~ial da Pátl!ia Galega do 1981. ·
, C9IJ,todo, .aín,dª .cabe o. recurso:. do fiscal contra o·' sobreseimento. Por outra banda, o director Xosé Currás decbrou dias:
pasados rto Xulgado número tres ·dos de Instrución de Vigo ·
nas diliXéncias previas dunha denúncia por inxúrias e calumnias instadas po.r exalcaldes franquistas de Moaña-Pontevedra~ , .
Dada a situación dos nosos compañeiros tanto <leste semanário ·como noutros meios de info'rmación, non pod~mos menos. que solidarizarnos cu director do diário basco EGIN, condeado ·recentemente a dous anos de cadea pola Audiéncia Nacional, mundo a nosa voz. a todas ás que piden unha verdadeira liberdade de expresión.
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Este é o sistema que aínda consideran revolucionárias e subversivas certas actitudes que nunha lóxica natural non pasarían de ser posicións simplesmente reformadoras; é o caso por exemplo do er:nprego do galego
forado meio popular ou rural. ¿Qué ~en c(e.subversiv0 o_noso idioma nun
Estado que é:a dédma potén'Cia económica e parte integrante da Europa
occidental? A subver:sión está somente na into-leráncia do sistema, na sua
inq1pacidade para aqmitir o que · non forma p_a rte do seu marco ideol{>xico.
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···
Mais;·__i, .·t3u'rg.Jesia tivo a h~b.i lidade,:de facernos crer que ese m~rqo
ideol6xico; prec,ilsamente, o que sostén o's se_u,s intere~~s_C:t~..~~a~~-.?omi,fJ)~w
te.,
..o. ~eu.1:1,.Jrnarcp_privado
xa r qwe logb, ér- o··¡·~·;
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.YencHrJ1os de que ·va·i-en benefício de todos o que so mente benef (cia a
i.i~s pouco.s , ·pb,r.íganríos a detendelq. e ·a, des~otar ·c.om·o\.irihá· moií~thfo~i·,~ ~·
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~ '.Cada linguaxe l·eva en ·si mesma un sistem~ de valores. Unha linguaxe
· que se ' reduce. a .dous polos: fieis· e infie·i~, ~ - 'xe!to de pervivéncia ir:iquisitorial, ' correspóndese cun sistema iotalitário, c.oercitivo e intra'nsixente
por moi coloreado qu~ se nos 'jJdid,a presentar. '
'
' ' ..
. '~-·~

,.

'"'!"

...

,,..

As loubanzas, sen descanso, sen matices e sen altérnativas, ' ás .q ue se
ven sometidas as institucións, as leis, o estado unitário é a. monarquia tentan deixár só frente a.elas a un supostc;> e~pi'rito destr.utor e caó~icó.
·
Defender por exemplo os dir.eitos dunha comunidade ·.au dunha,-clase,
con acerto ou sen 'el, con.v1~rtese, por' obra e grácia dunha, ling.ua?<e; en
subversión, extremismo, tolémia e en toda unha série de calificátivos máis
ou menos opostos aos. que esa mesma linguax'e ,a plica aos seus ·a_u tores.
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Auto~ de "La ·révolutioi;i .regionaliste''

Presentación.
da orquestra.
e1e··eámara .
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Entrevista con _Robert Laffont
Na primeira semana de decembro celebrouse en Santiago o II Encontro Nacional de Socioloxia da
Educación e Pedagoxia Social (a tradución é nosa)) e eutre os invitados .estranxeiros estaba o pro<
.
,
fesor occitano Robert Lafont.
Lafont é profesor da Universid~de Paul Vale.ry, en Montpellier, de Líqgua e Literatura occitanas~
Autor de várias obras· na própria língua de 'oc, escrebeu unha· obra mói citada na metada qos setenta no noso país "A revolución rexionalista". A ,sua poriéncia, que .se augura de pronta publicación, falaba do tema "Digl(>sia: Resisténcia á verdad e e misión pedagóxica". Ternos a oportunidad e de falar con el. .
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ó pasado dia 15, no ·Téa.tiá Roialía -castro d~'f:or,,'l{ñ·a,_- tivo
_ lugar a presentación ·da Orquestra Municipaf~e C;í~ara

Cal é a situación dos movimentos nacionalistas no Estado Francés?
Hai que facer unha precisión
prévia. Os movimentos nacionalistas en Fráncia non teñen o mesmo
carácter que aqui. Alá o plantexamento non é tanto a resp~ito das
nacións históricas. Pasouse dun
rexionalismo a un autonomismo,
que é xeral, tanto na Bretaña,
como na Occitánia. O plantexamento nacionalista en Fráncia
sempre tivo un importanté papel
de despertar conciéncia, pero hox'e está plantexado á dereita da
opinión. Porén, en Fráncia pódese falar dun autonomismo de esquerdas, que ten progresado nos
últimos 5 anos, e iso si é importante. Tamén en O ccitánia.
N6s vemos que os sindicatos .
teñen adoptado unha posición autonomista (a CGT), pero o problema de Occitánia é que está dividida en catro departamentos e
é moi difícil adoptar unha autonomía conxunta.
E os problemas nacíonalistas
Xan Carballa
en Córcega e Euskadi norde...
Non é igual que no Estado estro e dereita. Qué faremos?. Disclase pero dun xeito latente_. Hai
pañol. Non ten o mesmo vigor
cusións con este poder, e entón un
· posibilidades de ütilizar () idioma
nacionalista e independentista.
acordo a nivel do Estado é moi
no ensino sen problemas: Pero
Existe un problema conxunto en
importante. Agora hai un prazo de
precisamos algo máis, proxectos
cinco a dez anos, de esperanza.
Fráncia,s respeito da própria namáis. concretos de normalizacjón :
cionalidade francesa que se remite
- Cómo ve vostede a situación a
A posición asumida palas insxa á Revolución do 1789. Un proeses_dez anos vista dos que falábatitucións a respeito das lt'nguas miblema de perténcia a unha nación
mos antes?
noritárias é perpet~ar "de facto"
que non é histórica e a contradiE
moi
difícil
ave.ritural~L
Eu veas situacións diglósicas, amparánción coa pertén~ia a unha nacionaxo
que
as
de-sigualdades
en.Europa
dose en leis paternalistas e e,anonilidade política.
van aumentando cada vez máis,
zadoras da situación de desigualPero si hai independentismo no
que aumentan as contradic-iqns.
dade. Ternos aquí en Caliza, até
Pais Basco pero ~u penso que non
Penso que se van xerar movihai ben pouco o Decreto de Bi- ten arraigo na povoación. Agora
mentos
contra o Mercado Comun
lingüt'smo, _agora trocado nunha
hai unha época nova aberta e hai
.
nas
zonas
marxinadas.
leí moi semellante. Qué postura se
posibilidades de solucións autono.
Creo
que
. un proceso de conmantén no Estado Francés?
mistas.
·cienciaci6n política en Breqiña_ e
Un: idio~a que non é empregaEn Córcega é moi diferente.
Occitánia é inevitábel. Que fará
do en todos os ámbitos da vida soAqui hai o problema de ser unha
o Goberno francés? Non o sei,
illa. Ademais, a povoación ten
cial está condeado. O · problema
pero teñamos en· conta ·que estaconciéncia do illamento a que se'
esencial ~ conseguir ·recuperar to,.
mos ·. nunha ·Europa ·capitalista,
ve sometida, sendo ademáis unha
dos os usos, e isa facelo at~avés
nunh~ Europa:~ das•nacions históri- .
nación histórica que é tamén podunha negóciació"n.
cas qiscrÍip.inadas e das desigualdaNun· te.xto qu'e fixo un compaÜti~a, e ademais nuriha situ~ció~
des ...·
col~nial moi; 'mo! clara. os·in&-· - - ñ erro .ineu para'" o 'M~nistério · de·
. .c4mo·: tf!.pPrcut~u . a .. P?rfl-q do
Cultura, fala dct ~'reparatión. !J.~s- ·
p,~11pe,p.ti~~as,,. p<{dep ,no~:,. s~r...moiirrzpério colonial na criació~ d~se .
tos pero conta.n . ~oa , s1mp~~.~~ qa . , tórica"; nm:í" só 'é unha ,cuesiíón
.'de xustícia. A dtglb's ii é .unhi'. si- ' espi'rito chauvinista... . . · _
povoación. e o autonomismo é un
A perd~ do império é o maior'
tuaci6n de· desigualdade, pero é
f eito' xeral.
trauma da ' ronciéncia -nacional
tamén unha situación móvil, por
Vostede falou na sua comunicafrancesa; Desde séCQlos,. fráflcia
~ isü· é polo. que o problema tep
ción de que o próceso de recupecoñet;'t!u unha expansión territoración . lingüt'~tica, non .~, é só un · - qúe se plantexar ~n- recuperar os
riai,
colonial. ~ando o proceso _de ·usos perdjdos e usqrpados:
proceso prático senón poHtico ...
Ar:x:élia·
, consumouse o fracaso,
o. sentido d~s realidades en . A realidade é moi .difícil; o-Goe daquelá prodúcese un trauma,
. berno aceitou falar nestes térrriiFráncia é que ternos que contraque foi aproveitado moi ben polos
. nos, pero no seu seo ·h ai opositar co Estado. As posicións radimovimentos
nacionalistas; .explocións moi importantes.
cais acaso sexan posibeis máis
'tando esa má -condéncia, é un feíDanse - situacións de represión
adiante. Agora mesmo _ternos unha
to "que · só ten vinte . anos. Tivo
.polo ·'Uso _do ·idioma n~ e'flsino en
experiéncia nova : un poder de es~nha grande reperc~sión.
.
. Occitánia?
querda. Dun cuarto de século para
Non, no-n. O conflito diglósico
X.C.
acó Fráncia tivo gobernos de cen-
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- da Coruña' sob a batuta do seu . dire·c ulr"'
tituklr,
·
"¿:Roxélio Graba. .Nó programa engadiasé a "SiftfoniiJ-ta'.' (1958)
de Nikolay Petrovich_Rakov (~aluga_., U~R'.S.S., 1908), . .
· o estreno de "Nemet" (1981) para violín e orquestra de cordas
de Rox~lio Groba (Guláns, 1930) actuando como
solista Í'f!Vitado. Pedro León; e a "1ª Sinfonía_ en Do Maior,
Op. 21 "-(1800) de Ludwig van Bei!tfaoven.
A primeira orquestra da que te- non posue plantilla própria. A orrnos novas en Galiza -deixando
. questra de V~go, formª'da .por afeircleréncias non ésclarecidás· ~
zoad-os, si ~ é" estábd, "" se ben ten
unha suposta orqrrestra da guarnigraves probletnas económicos para
ción ferrolán e outras semellai;i-_
oseu desenvolvimento. Na Coruña
tes- é a do Circo _de ,Artesanos coven _funcionando a Orquestra da
ruñés, que se funda no 1847 e _na
Coruña, · filial do Co'nservatório,
que están presentes a.pelidos funformada case na totalidade por
damentais para a Música en Galiza
profisionais coruñeses, pero sen
ca:l son os Berea e os Lago, e máis
carácter profisional. A .recén nada
tarde os Courtier - provinte§ de
Orquestra Municipal de Cámara é,
Santiago-. J:emos logo novas da
como xa dixen, profisional.
Orquestra do Teatro Principal que .
Os dados citados refírense, xa
non se limitará ás funcións de ópeque lago, ás orquestras non ·depenra e tamén dará concertos, sendo
dentes do culto. Se ben parece eviespecialmente_ significativo o do
dente que a cultura cidadán é criadía dous de xullo de 1861, nos
da por iniciativas cidadanas; ultiJuegos Florales, sob as batutas de
mamente prodíganse afirmacións
Canuto Berea e Hilário Courtier.
imprudentes que contemplan ás
. Adolfo Anta dá novas . dunha ·orcapelas musicais cumplidoras do
questra profisionalizada no últi· papel ho·x endia encomendado aos
mo c::uarto de século, se ben non.
Conservat.órios e cunha incidéncia
. puide_n comprobar este dato. No
na vida colectiva que a história e a
1904 fúndase a orquestra da . Sosocioloxia desnünten rotundamenciedad Filarmónica que t_ivo gran;
te~ A música litúrxica é un capítude importáncia cidadán, e lago _da
lo dé . excepcional_importáncia na
.' guerra civil, téntase a fundación
historia da músi'ca en Galiza, e a"s
dunha orquestr;i paralela á Banda
compos~ci~n.s de mestres como
Municipal, orquestra que- non atoXosé ele· Vá.qúedano forman parte
pa .estabilidade . polo defeito do
do n,Oso património· histórico,
::: .Regulame.nto~ que non admitia a
pero a ·sociedade galega é algo
profisionalización
das
cordas
máiS que a ~ociedade eclesial gale.agudas e pola clesídia do entón diga e compre enteqde_r º -·papel e as
. rector, Rodrigo A. de Santiago_..
fundóns das capelas music~is das
Non teño novas~ da éxisténcia
catedrais se tentamos facer histo- no séc.ulo XIX de orquestras nou- riografia científica e non fición
tras cidades. N este século·, parece
historiográfica. As orquestras das.
que Santiago tivo unha agregada á
cape.las musicais servían exclusivaMasa Coral Compostelana. Lugo
mente ao culto e non cumplían a~
- : tivera rto XIX un · pequeno ·grupo
funcións socia1s que hoxe cumde cordas . dentro do Cfrc~lo das ·
plen as orquestas siiifónicas;
Artes-, e esta agrupacióñ chegou ao
.f eito de .9ue alguns instrumentis- .
século - XX; a tan comentada ulti-·.
:tas solicitaran . permiso para. sair a_
·mamente ."Orquestra do S~mÍI)<\- .
tofa.r f óra non demostra ',tn_ai§ g.u e '.-- .
f io qe L_u go'' dirixida pC;ilo' P. Xosé
·ex'istian solic;itudes a·e -iristrÜmen- "
Castiñ€iras, é unha causa ben ditistas na vida civil_e pode comproversa que engade .guitarras elé~tribarse. o cúmulo - de dificuldades ·
: cas e bateria e . interpreta campoque · os Cabid.os puñan <liante de
, - sicións clo tipo '"A.Jlá en el ranc:ho . . tales solicitudes. Afort!lnadamengrande". _P ontevedra, por ini!=iati- - ~ te pa~a Galiza, o liberalismo tivo
va· do P:"Luís Maria e do Dr. Franalgo que dicer e a soCiedade musiqueira tivo hai úns .inos unha: ór"
ca:l' civiÍJda':XIX .é 'únha mostra de
.. questra q·u e non chegou froitifi-'
tras da Ilustración, ·a Igrexa
- car. ' Descoñezo a veracidade das·
perdera ·a preponderáncia cultural.
nQvas sobre unha orquestrapuren. A criaci6n·-dm1ha orquesta prósá no primeiro. tér~io de · século ..
fisional é un
histórico de imPo~o que se refire a Ferrol, a chaportáncia aínda incalculábel, ta:nmada orquestra de Ferrol, f en
·to pola próprfa existéncia dunha
realidade unha formación eventuaJ
formación capaz de interpretar o
en base a .músicos de diversa~ prorepertorio cun··nivel de esixéncia
ceoéncias e non posue a mínima como polo que significa a presénestabilidade. En certa ·m.aneira, alcia de instrumentistas de corda
go semellante sucede coa orques_profisionais q~e poidan impartir
tra de Santiago, que praticamente
· ''. · · -·
(pasá páxina 22)
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trés cabo~ da p~~~-"~Cle ~~~ .Bra:v¡;··" ·:_ ". . co barco carregado de petxe: :_-. .. .1.-:'' -· :
-Alilarrei cun, cabo das gaiá' aó ·
~ ~ ine~ pai .na miñá''cmtura, eu :dába:.
lle ben ao nado e_non tiña proble-,:,, ,.
mas ·de levaiocara a arca. Os meus
irmán~ saltaron bLmén~ ~dos, os
catl;,<?,¡t no ~édio ~~s (}lldas,-· xij' ~~
que fomos'' 5empre homes.
de corpo, de fortaleza.
Primeiro che~~º os dous. ir- ''
mans que . Jan valeros de carga . .
Enriba da atea. caíroñ: na cOJíta de
q~e pon chegaba'o Roxélio nen o
pai. 'E,voltaron ,para o ·mar. Faltá:-. baile~' pouco ~ ~pai.e fillo par8: che:°
ga~ á salvaCión. Entre os tres t~a- .
·- ron a~_ pafl1a á~ .....
.
~ ;,;,..

CLARA REGO
.-

"'!

::

Estivo máis de seis meses deitado, co peito en dór, con sansue na
boca -cada pouco, sen saber moj
ben aínda coma fora o seu'. Estivo
seis meses el, qile ás duas horas de ~
· casado estaba a turrar co aparello
.. , e a ·mantsia naquelanoite de Reis,
a golpe de sabe Deus qué medica.mentos de posguérra .ria espera da
vida e da morte.
-, ·· Arca Brava, . com todo ser boa
.·praia, .ten fama .de ~sasina para os·
mariñeiros, a un paso da Costa da
·· VeLl, a un paS<> do ·már aberto e
das profund·idades.
-Xa sa:bedes ·que todos os ir~ ._
máhs: e mesmo o meu pai fomos
homes de· corpo, de fortaleza, Serafin, :Nito, t odos ..-.
.
·
Coa vista perdida en cada onda,
entre brillos '<1.e. róbalos ou piarda·s
n~ euberta da • motora, CO:l]ta e
non -perde ocasión o Roxélio de
dar á posterioridade ca~a un dos
seus naufráxios nociurnais, morte
e:Drrabexada no nordés ou nunha
su~?estada. Como aquela de Afea

bede"s
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Brava... . · . · '
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• "·~ '.·_:_l\ ..fafué ·t-.;~:>W1fütá~~~ néc~~- · -,,_;.h 4·1· -·
·a ~de;· ~.ü~. I~'Di~ tc~tró n.o 6aico, ·,. · .· · · ·
d~us irmán~ meti~; ó ·íif~u pafe eu: ·
' .. ·
· x~stó eu levifia ->duas'fhÓrás d~ 'éa:i'. ,..~. f\~lJ.. <
ºsad~" can(fa 'a triiin'b's :'os ca_bo's ,,;J ;-}'_i(>:J;d:: e\
':'>·)r"J n
._,· :- 'º:-' r . ~1
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fiente .Hábricá diCLuz..~ . ., · :. · • · ., ···' : i
. . ' As noÍt~s ci.e ~éis ·non ~ñ· pre·c~amente das mellores _p aia ir
p~~ca.r. As ~doestadas barren a .
c~jsta naci~nal de Ortegal ao Miño,
transformándose · en N~r4_és ase- ·
glf van c~a ~~ad~o'° A fame e,a
afame e a nec~~idade, máis.
...:.._Apdábarrí~.s ao boliche, que
&abeéles ten~ro~ logo p~oibir. Daquela-' ~índa ~e.r. p~diá tr~ballar co~
_ josé- :St.J~~ez , ..
arte e coa moto-ra fo'nios cara afo- .
r··
~
~
i-.::.
~a, ,proa á lila. ·~: • ~ .
- ..
-~r~ ;á~· q~e iso o· b~rc~.-~~~ : ~iba
.. · Lar.garon -. os . bÓiiches,
-co . •su- .' ., ·.;_,'
'
<.\•"
•
1
• .
Unha boa . pescata .·' signifi~aba,,,
doeste .batendo na ·prO.a; coa_. 'áiu.a ·
- .de· tocia a . cuber~, ben ~.sclbado,
m,o itos di~s con pan na casa, lu1ne.
· por riba das· caixa~, do~~ inotor; da . · ,_, .- - entre ás panas;· na·' caixa de proa,... .
na lareira. Largaron a tres cabos
- caña do timón, peto aírid~_· gober-'. .
, todo ·ia enchéndose de peixe, deda area, no médio da c~úyia e do
nados ... Largaron e tom~~~aron. re:. .
abundánciá.
·
·
.
·
vento. Largaron como puideron,
_,L coller •. ;"·-, ·:
,,_. ,.; ... ·
E veu o golp~_de Ínar. Os golpes
pero I_2rgaron.
--Na Jiliña vida vin ~;to peÍ~. e
de mar. Os' golpes:
·
-i'.
'
.....
-. ,~unto . .lodo era chamar·po.lo apa- .
·:: · A emb~cación beillaba a danza
, .'; / rello e cadá vez viña -niáis -peiX€!: 1 ~ • - ,, ..
de fundirse e non rubir ondas arri- ·
Agora _o que babi~ era necesidade
Daquela.o bolicJJe aínda n~n es- ·
ha. Os homes agardaban, proa ao
de tirar po.la rede, para que· a f~mb : ~
· taba perseguido como pasou logo
vento, coa amura de estribor
.fora pouca.
·
nos anos 60-70 e eran moitos os
agúan~ndo todos os embates.
- Meteron peixe en canto recunSen sabelo, comezou a entrar·
mariñeiros que mataban á fame ~
cho tiña o bote, que. ao cabo non
.:. . ba8e de lances.nesta arte ...
lles á.gua a~ordo. Pouco a pouco, a

n
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Un golpe gé mar· lanzou a Ro-·
xélio contra a arca, brava praia.
Non foi que lle doera, foi outra
cousa. Ao pouco comezou a botar
sangue pola boca, sen que nada lle
doera.
Os irmáns e o pai comprobaron
que o motor . aínda non estaba
fu_ndi,do de' todo . .un .foi cara a al- .,
<lea de Vilanova, que daquela aínda non era moi coñecida para os
turistas que hoxe a invaden e quizais o único códre que coñecera
fose Q do médico ·da Sociedade de
Socorros Mutuos La Unión de ,Q
Hio, abafando o gando pola pista
de te~a entre o igrexário e a aldea
de Castiñeiras. En Vilanova chamou polos _viciños, poucos, pero
mariñeiros. , -Mentras;' o Roxelio comezaba a
sentir a dór entre as costelas, no
peito, bo'ca arriba tendido na arca,
JDollado pingando, che<> -de frio baixo a chuva e o vento, co sangue
nos beizos, ós ollos" peclios · e os·:""
irmáns p~ndo por non perder o ·
barco e a niarea.
A9 pouco, chegou o irmán e os
alde~os. Entre todos chamaron o
barco para terra e varárono. Parte
· da pesca estába perdida. O motor
xa non ia servir para moito, pero
aínda estaba ali o seu barco.
·'
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Estivo máiS de seis meses deitado, co peit~ en dór. Logo tivo
moitos máis naufráxios, na llla, na
Costa da Vela, moitas máis horas
despois de ser casado.

Seg!Ji.mos public9ndo ós poemas do Prémio do Facho. A semana pasada publicamos
o poema gañador, ."Atrocity Exhibition", e. máis "Ulises" que levara o primeiro accesit. Este de hoxe mereceu o ;;egundo destes accesits.

.Os prémios do Facho·.· (¡¡)
Viena
'.

ref11;xio'~ de

noctámbulos centroe11ropeus paradixo de pelerin~s
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:
fin
espera mortal.
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dW.axinaPonte en 1949
Viena está invadida pola posguerra
a:t mósfera noiiurnal
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(a película é en brancq e negro)
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. onde sé }umerxen pola no~ite sombras de esgiidlo'' corporql ~ .,
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·libros ·

'Vnha história ·
.

cáseque despectivamente, en "corti-:"1· ;_:-radi.cal;.:·e;-s9bretMo;· €S.Gap.dalizou
p-aración coa benignida4e que 'tt3;-'·.- . ~. ·a .. sua· novela. ' 0b:,>:. env,oltura da
ta a algun <los Pesados -adxect;ivo
.m.orte:, ao, ser o ..:. asasi:10 .un h6:oi
<i¡Ue utiliza Syrnons para calificar·
nacional ~aseado, iCOn .~oda seguri.. da·de, :en:" T~Et~.faf..<aw..r~nc-e (de Ara- '
a · alguns dos·novélistas da idad€ dé
:_ outo do . relato detectivesco ;-- · · de- · bia).~· Tam;én nos »~nteramos que
· · . ~1920 a-1939: ··. ·..
.·. n ..". ·< <i:;hristop~er.,,_St. JÓh1r:~ Sprigg, O'
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'·. -· ·. 'a,O" a;Jqa.ne~ da· sua ma.n tre~~tüs~Q...:.,.. · ·.
. división -para .. · : ·. ·
b' ·· ·· · lib
d
"-·.,,..t.,. ...... :.. ;~-"'.,;"'' ..:·, ~ 'éf ...~,..:. t ·ih-= ~1 ~-.ha§-,,acertada"
·'.--· · -.,é "tf·
.
: ··-·.. -ciona1s, escre 1u .01t-o
ros etec..~:~·;:~?J;ª~.:~:f!ª~:~-?~-~~~~g-~·- ª· noy~. 3: --r i·:.nÓ_s~'-d~ "ñoy~!3- policial. -~eg~~d,o ... 1:Ívescó~. Óu ~ue unh~·:éélebte ar:
..U;stor-ui·
-la novela p0;.- "~
· · · · l'e~, e d~nt ro d ª, b ru . -i
·
•
.·.7'.:'.
· .::.· ·po1iciaI:
: ·; . . ~;·"
_~>;· de-;.:i'
-'·1 _ . . ' "'.. · ~ , . o escntot:.!t:tp
tista de strfp-:te_ase. ~e~crebm dous
- ·· ~tciaca.~ <~~-. ~~e~~°.J:n-:::Ho.ve!a~,,.."~ma .<l:ue ~ dmde ·o xen~?· p~dese
libros de narr~ión- detectivesca.

irman do · derradeiro pnrneu:o· nu-." ... clasificar a novela polip1al en tres
1
. , l' d .
r
n=isn~ó do Sha~;--~.fusi\áél~o ' por · Kho- ·.-~-- clases :·a)·· detectivesca ou de de-.
1:ªdvdez sexa o _ca~d1tu:d. o _ e s1~u_a. . .~ .. , .. 7· !" -.. ,,, ~
·
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. n a es e cunos1 a es o maIS mme1m;. La nové/a npgra,. de Javier·
· teccióri cando trata do detective e
·
·d ·l·b
(
·· · d 'l ·
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·
teresante .o .-. 1 ro xun~mente
Coma e Los. mitos . :.e a noveiu po-, · · . un emgrria -Poe. Conan Doyle
. Ja
- S
a mesrria preséncia, un pouco co- Jic.ial, de ·Salvád~r'. Vázqu:~ de Pir_.. . · Agatha·· ~hristie ~te.-· b) no~efu ·con. aq_ue _s pad~les .dn~s_ que yrno os curiosos buques pantasinas,
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-- ·d · · · h.· " . · ' -. · · .
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rnons intenta i uc1 ar por . qué
de indubidábél fascinación). ·
de crrmes, o heroi "pode ser ·tanto
.
la
li .. )
ga. Agota remata . e. sarr un ~ Ibs. d l la · z· -. J d
· ' ~..
-lernos ·nove S po ctais .
"Fitzcarraldo" supón unha vatona e re to .po teja. a autoqa
un. pblicía ~pero menos- como
de Werner Herzog
riación dentro da galería de.. per-.
d~ !ulian Sy~ons,. ~:ú~oi tarné~de __-- .uh éietective privado ou unha perPara rematar, aparte de reco''arias novelas políciais··traducidas- · · soaxe que se· vé metida no ernbrome~qar - .contodo- a leitura do
soa xes do seu cine, no sentido
Werner Herzog é un dos cineasde que a introversión c~de á éxalgunhas delas ao éspañol e publi· llo; esta clase de· novela é a ~harnalibro, quixéramos mbliñar que o
tas surxidos do manifesto . de
cadas pola · editorial barc~lon-esa ~ -· 4a · nóvela negra; - e c) policíaca, · · editor. non estivo ~ altur¡r do aucentricidade, resultando · menos·
Oberhausen, verdadeiro arranque
rnisterioso e 'si rnáis identificábel
Libros Defu.Fro-qtei:'a. _· ·~ -- · · ~-: ., · q~e trata do pro-cedimento· seguí- · tor. Prll;neiro poló fallo , do índice
do chamado "novo cine alemán";
corno produto e consecuéncia dun
E
h~ . -,.·_. ... ·a "=·-·"la.li -..-· :;cc' · (lo pola ppli.cfa: para descobrir un_ de nomes ~itados; :asi, ·por exern1
.
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. o dre, . to. po
. . . . Apartir
. . .. ·d aqm,. Syrnons f ai·
· d o e estudentro deste . movirnento, que su. cia- - . crlffie.
narcisismo e dunha
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d__ad O · ~o- lib ro e o ·1n
' d'ice non o. ·
puxo unha revaloración do meofrece máis luces nunh'i ·rélació_n~
·_ . . , ed . · d · . · . . · ·· .· unha· serie
dio ere e adormecido cine xermacoral desas mesmas persoaxes, en r
que. O .1eI:tQi: ~w ~~e, --~ -prrmel(aS,_ '- crernós: axustadas sobretodo. cantrae; segundo, a manía·de dieirnQS
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no, atópanse nomes tan díferentes
· - ·b · il- ,.;: ~ . · · tr -,_ · -, ~
do sublina que os autores da.nove·a p~ ?e páxina o'-t1.tul?. dos libros
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entre si como V. Slchondorff, A.
doutras (Aguirre, Nos eraru,··Gas· · . d. fi.
·-la . li : · ·
la detectivesca ado1tan ser e· e,en
s~ 1 o e o costume os
1
Kluge, R.W. Fassbinder 011 P.
par Hauser; .. :).
.".
. .pr~ . C.:1.1 . 2,. - ·ªd~~ve . po ~ia ' .os
reitas ·e.cortservadores,,,.cando nón , aut~r~s· "ingleses de .cárnbiar o tí·
Fleichsman.
Construir unha ópera no ceñtro · : .. ~4itor~s - sab~· ;7. ~u~ ·-Pº~ q~e, nqp .-, · - :reacéionários, 'e os · dá. ·novela ·cri~·
·t ulo das ~uas novelas ao ser edita'd
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.n if:....1 a"1egor1co
- , .. .. .ou stm
. b,o l"1c0;
·. , -· . apareeer
L• '·-... - .. , : · ~.
,• . . .tu- ali·;..:..a.
.. r. -.. rm·ru·marn·en·t~"".. - - o rep.er- ·,
obra con "Sinais de Vida" e "Fata
· icct.Uo
. · ~ .autores.,.. . . .como
· · -- · ·Roaer.
~ 'b. ,_ ·· ·
.. · ..
-~ •·
·'
Morgana", destaca.ria cedo como
unha destas múltiple~ imerpreta- _:_ · "- S~~~· .D~mª-~ ---E.~. West~e.. ~·~ . ~~._ A.pa~e .,.de ~ todQ ist:o que . leva- , ·· tóriO .de nornes · e novelas, pero .
un autor orixinal, Tetomando ese
. cións seria que, rnáli ·que :co:nsé~ ·.·
conec1d? ·.?~.-<!a.ta da .. ~':1.blicac_10~.:;c ·. ·mos. d.1~0. "º~~r¡is_.cualidad.e_~ ~om- . ·isto ·wé un defecto dos editores es- e~pírito "mu~naniario", fantástico
-guir .un f~ito· c<mc+etº (1Jl.at~r1alis:'
,.. desta ~~~~ta .e~ ·. no~ c1~ado~-~e_n .. .: ~re . : sali:n~~r..do _li~~o ..?.e ~yrn~~s:.: .· · ~pañoÍs e conti'.a el .compre. "1oitar.
ta) tente e' buscar unha neeesidade "
por este nen -p.or nengun , do_s _ eu~ .
.a su~ historia da novela de espio- . · ti~ :i~mbrá., ' ron agrado' :..:.:anos ~
e surreal e experimentando en
moitos dos seus filmes unha liña
· ética~ na ·que confluan sintetícat!'._os nomes ~ste autor.: Richa~~ . . naxe, d~qtr~ da cal · destaca ~es
atrás-"-, cando certa editorial cametaempírica, impregnada de
mente unha ·despósesióii de preStark e Tm:keJ>CGoe:, Bill Pronzin?mes: ArnbJer. -para-comunista
talana ~trad"ucia: un libro sernpre
persoaxes alucinadas, deformes fixuícios, de supersticións-artificiais·
ni ·(por desgtácia. non traducido a
-.' ou c;omp~ñeiro el.e via~e . ante~ da
traía _. un apéndice para situar ~ é,.
sícamente e que se desenvolven
(o remontar os . cachons coñtra ·a
nengunha língua · do eStado),
segund~ gu.erra rnuncial, anticotema na· sociedade catalal)a (non
nun universo onírico e fantasmal. .
créncía indíxena: de lugar sagra~Stuart Kaminsky · ou Joe Gofes~ -·
munista abe~~-e?te .~partir, de
se pode facer o mesmo coa novela
Fiel a esta liña, que evolucionapor non falar dos franceses J.P . ... - .~947 e a desm1tif1~c1on de
policial?. _Por exffi!plo? un apéndido), e de loitar .c ontra as leis .~ría nunha depuración estilística e
turais (traspasar o barco a oütro
Manchette, J .P. Bastid ou F_aJar:.. _- - ·· li~-,, J 0 fil:i.. Le ,c~rre,s~x~ nostalce ao presenté libro deberla traer
dos mecanosmos que se relacionan
rio), que darán ao final (aínda quer
die. Iso por unha banda. Por ou- ·: ·: xia . ·polo . irnperm .bnt:nico · non
·unha pequena história da -até o
entre obxect,os próprios dunha
sexa virtualmente un fraca_so), · ' J:ra; . ihcomprensibelniente','_ . Sy- ·-:~:-. adoi~a.ve~..:c;> ~oso. ~.~st<;>ria~or. pero
de agora- ínfima novela .Policial.
iconografía . fetichista, . chegaria á
unha sensación de "realización ~
·rrÍons -qüe dirixe unha colección . que subhn<:>u..'· m?1 ben Graban . nos idiomas ·da _pe.n (nsula: espacume desta experimentación con
persona'l".
d .·
ta li . 1 . i . iá.- '
.Greene; e Len Deighton, autor de
ñol -a pro4ucióti ·vá.1 medrando
.. ..,.
e ~o.ve po eta en · ng. t;_ev~- , novelas· corno . Ipáe~s, Funeral en
dia a d_ia, contando cunha novela
"Corazón de Cristal" verdadeira
no~ c~ta seql,lera os no"Ies..de pon
B ¡· ~ _ El·
b· d
b ·¡¡' d
Conseguida a transgres1on d9S
síntese do seu cine, na que chega·'
·
er
exce-p cional publicada en México
tab us, aparece a repreSeJ?tacmn
, Tracy, Horace Me C
. oy, J lffi
, m,
.::cere
d , ro de un t - on , e
ría a hipnotizar aos actores, vaoperística (cqrno función liberaThornpson (!), Geoffrey Horµes
d~lares •. 1e~a as ~o as. as tres__ ~P ··. por Gtijalbq°, Di'as -ae combate, de~
g~ndo nese universo irreal, nllc galedora de toda tarefa artística), rorc-0ñeéido por unha das suas nove:.
~ne .e J~t~rpreta a a persoax~. e ' - Pa:co Ignacio Taibo· ll-, catalán
ría paranoica, chea de claves e
·
arry
mer -o protagomsta . · · -que pare.cía ia beri-:. nos-anos, 70, a .
mando eses elementos un mosailas, Eleven mi horca, levada, ao
das novelas,~ ob. reiro q.ue fai de es- ·
'·
símbolos surrealistas.
co, onde a duplicidade e a sime-.
·
J
T
.
·comezos, e .que nunca malS se soucme
por
acques
ourner
e
mte.rpia
ao
ser
vítima
dunha
chantaxe
sk
·
,
·d ·
E por isto polo que "Fitzcatria dunha traxectória vitalista
d
R0 b
M' h
· po-, eu era _:un cofü~ce, tra uc1- preta
a
por
ert
.
itc
umpor
parte
do
servício
secreto
da
da
ao
catalán,
unha
frouxa
novela
rraldo" surxe como unha película
(viaxe, .desprazamento) e narcisis-autor . de novelas da calida4e · de ~_..- sua rnaxestad·e i'-m
': rRer. 1·al- p·or Mi·· 't· ema· detectivesco titul~da (cito
eminentemente herzogiana, na
de
ta (representación ·operística), lo-·
El angel .de la muerte ou La calle
chel Caine de xeito maravilloso.
que a fascinación dun decorado
de memoria) Quince días en Urgrando unha simplificación, non
de la Llorona; David Goodis' ou j\fais talvez as rnellores novelas de
virxe e natural torna ráíces "con.gain-, portugués e·galego. Nestes
forzosamente redutíbel, das ~coor
Gil Brewer, por non falar do fqm..... Deighton s~xan: XPD, .. Espia. de
radianas", en especial da sua' nodous. últimos idiomas, citados, nadenadas nas que· se desenvolve a
ces Leo Malet e do seu cornpatrioayer e SS-GR Non cita, claro, os
vela "No corazón das Tebras",
da;
noh sei se en Br~sil s~ desenpersoaxe de F.itzcarraldo.
. ta J .L. Bouquet. Outro · norne que
nomes de . Ken Follet ou Trevacomo atracción irresistíbel dun
volveu unha novela policfal, en
Neste contesto, queda erixido a
o afeizoadó bota a faltar é o de
nian, os últimos descobriffientos,
f eito execéntrico e próprio dun
Portugal e Galiza non. Enfin, máis
persoa xe máis optimista de todo
Frederic Brow11, autor tanto de - por agora, da novela de espiOnaxe.
extravagante que .terá ao longo. do
nada, só recomendar ao leitor,
o cine d~ Herz~g, 'no que o suicínovelas de ciérn~ia-fición como poTamén, por outrabanda, no~as cufilme unha función (a aventura en apatte desta história do relato podio corno única saída -(Strocsek,
liciais . de grande calidade. Tamén
ri0sas salpir<> - 1qui e .acolá a presi), marcadamente terapéutica,
licial; a leitura de novehs de criNosferatu-, Gaspar Hauser) evoluo
afei'zoado
á
novela
negra
-socomo proba de lurne d.unha odis~nte história do r~lat9 policial.
rnes para que este s~ decate de que
ciona, na liberación de Fitzcarral~.
bretodc;>- estrañarase da pouca
sea, na que o barco' ten esa marcaAsí saberemos que a novela de Ninunca a npvela estivo rifada coa
·do, por mé~io da litúrxi~ da aven.. irnportáncia que ·Sumons lle conda atracción fetichista (fixérnonos
cholas Blake, La bestia debe moaventura e coa diversión.
tura e da representación narcisista.
c~de a autores como W.R. Burnett
ep que o barco ten en "Nosferarir, rnarcou un fito na Gran Bretaou W.P. Giverl?-, que os despacha
·XESUS GONZALEZ GOMEZ
ña ao ser consider'a do ·o .autor un
Ju" e "Aguirre e a cóle.r~ de ::Qeps' :..
M. AYf\N
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Edicións N ós
acaba de presentar o.Gran Dicionário Galego
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A presente obra é o resultado .de vários anos de
·. ·ttaballo sistemático du~ equipo de xóvenes filólogos
·
galegos
Isaac Alonso Estraviz
Luís Miguel Cambeiro Cibes
M. Teresa Roca Sánchez
Francisco Xavier Rodríguez Baixeras
Xosé Gregório Feijóo Cid
Xosé Manuel Enr( u~z Rodrí ez

,.

. M. Carm~ .GarCEÍa Pei:eiro.
. t Xosé Luís Franco Grande
Manuel Ferreiro Fernández
e todo o equipo de Edicións Nós.
O dicionário c~nsta "e 5 yólumes cun total ·
aproximado de 120.000 palabras, sen contar as
diversas. entradas que pode ter o mesmo' voca'bulo
e máis de 3.000 foto.s a· cór
~

Para máis información:
EDICIONS NOS
RI M; Murguia, 10 baixo - A -coR~A
. Avda. da Florida l2 baixo
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·-andando a terra
Esta ·noité .·
é noit~boa

.Caeheiras

Vicente Risco, na .súa maxistral
Etnografi'a, deixou descrito, moi ó
por miudo, tódolos ritos e costu-.
mes do Ciclo de Nadal en·Galicia.
Servic;ior non vai aportar nada -novo ó tema. De todos xeitos quere
deixar constancia dalgunha maneira de como era a Noiteboa n3:_súa
tribu natal e na súa_casa peti"ucial.
Polo día 18 de decembro co~
:menzaba -a respirarse un ar nada- ·
leño :_valla a. espresión- coa marte dos capós ptá léva:r a ·feira a
pegar as obrigas. V·i ña facer a matanza a señora Ramona do Redondo. Era unha regalía ollar como
sacaba da faltr jgµeira a navalliña
de Taramundi. Unha navalla preciosa de rabo de buxo. O remex'er
Aqueles rosarios dunha hora
na faltrjqueira sentíase o ruxido
ben cumprida de duración, tan redo rosario e das medallas qu_e tiña
penicados e retorneados, semellaapregadas a el, entre elas un San
ban qlJ.e non iban a re~atar nunca
Andrés de Teixido coas súas aspas
máis.
en xeito de tesoura a medio abrir
Despóis do rosario comenzaba a
e qucm sabe cantas cousas máis,
cea, que se servía na cociña. A facomo os ' dent~s de. allg contra ás
-,. milia acómouábase .' arredor da
meigas e cecáis algunhas herbas
"bilbaína" de ferro . Dende que tepra m:inxur¿adas qiie tiyera que
ño. acordanza tódolos anos era o
facer de súp~to. A faltriq1:1e,ira ..d!1
mesmo: bacallau con - coliflor e
señora Ramona do R~dondo -que
·.capón asado, que meu, pai tronzatamén exercía de parteira-,- era .ú n
ba e repartía con solemnidade e
universo. Tiña forma oval:ida e
gravedade. Bebíase un viño de
estaba f éita s;le veludo coino os
Quiroga moi xeitóso e _sabedor.
fardelos que usaban os cregos pra
.Logo viñan os postres : no ces_, avelevar os roquetes ós enterros e as
llánas,' figos pasos, améndoas, tu: _
romerías·. Unhos fardeles lindísirrón blanco e duro, polvorós, la- -,
mos, coas iniciales dos donas borranxas · mandarinas e da:s out;as,
dadas en córes vivas, de formas reuvas de callón de galo, granadas e
tortas e abarrocadas.
mazás chamadas asparégás dunha
O día de Noiteboa non se xunmaza·ira, qué aínda esi~te na .horta .
guía o gandó. Os h0mes facían
da casa'. Tomábanse unhos caféses
unhos traballos livianos. Os nen9s
cunha' copa de_augara~nte, cofrac
disfrutábamos das lamboadas:
.· ou ron. ·Prás mulleres había"ponavellarlas, noces, amendoas, figos
che e "S~nson;'. O criado agasallápasos, polvorós, anacos de turrón.
. base cunha fa.ria: Contábanse conPola meia tarde as mulleres cotos. ·cantábase. A~· once tocaban '
menzaban a trafegar na cociña..Os
por primeira vez pra mísa do galo.
pechos da . noite acomodába~se os
O soído d(LS ciampáp_~~ parroquiagandos. E coutábanse as poi:tas.
_les,. na :110'iie",. tiña algo~*especial -e
Mentras as mulleres remataban de . inestjue'ncible. A súa vocera máis
gob_e rnar a cea; o pai cortíenzaba a.
;'Lmpa_, ~i~ f<?nda, .máis misterio- .
guiar o rosario. ~orno deixou e~ -, sa~. E esco1tabase mellor.
,
crito Lopez Abente :
P_o uco a ~Pºu-co os veciños iban
... de bullaban un rosario
longo, tri~teiro,, esmorecido, le:nto
que resoa .co acento
dun auto funerario.

(ven da páxina 19)
docéncias do seu instrumento e a
posibilidade de - formar agrupacións de cámara e, xa que logo,
dispar dun instrumento co que
interpretar· as obras do nos_o pasado musieal e as de nova criación.
Q entedito .terá, evidentemente,
un desenrolo progresivo, pero é xa
- unha realidade que por fin Galiza
ten un ponto de partida para o estabelicemento dunha sociedade
musical mínimamente sana.

."'· No concerto de presentación estrenouse unha importante composición de · Roxélio Gro ba: "Nemet"' para violín solista e orquestra de cordas. O títul9 é unha referén'cia mítica ao nome dado polos celtas aos lugares sagos. Este
concerto é unha composición de
grande densidade, de escritura pletórica de dificuldades , e serve novamente de fonte de sorpresas tras
do estreno dunha obra relativamente plácida como é a Cantata
cle Cámara "in modo antiquo".

chégando Ó.atrio. Os horries e os
rapaces agardaban o comenz¿- da.
misa no cobertizo que está dediante da capela de San Ramón. As

mulleres iban entrando pra eirexa.
Despóis da misa o .crego daba a bió. Neno Xesús. Grandes e
quenos ibamos a con't emprar,
·con ollos abertos e asombrados; o
nacemento. · ~ran uhhas ·figuras ele
. barro homildes e pequerras.· Os rapaces e.as Pillas de·María cantábamos unhbs arrepiarrtes "villancicos" eh español,. previamente ensaiados polo crego. Somentes '·se
cantaba unha parixoliña en-galega:

.car

pe-

Fálade_ ben baixo,
_ pe~_ade p(iuquiño.
·'pra que .non .de~pérte
0 -~9so Neniño.
' -- Con un sombreiro de palla ·~ ~
'. .-.- ~n galego a Belén foi. - '·
Mentras adoraba ó Neno
icomeulle o $Om~reiro o boí!

So bor da unha da mañá, máis
ou menos, 'rematába todo. :No ~n~ .-~
to das. pañxoliñas non lembr0 que ·
se usaran instrumentos musicales.
A xente Íbase recolle·ndo pouco
· a pouc;o._Na· escúridade da noite
brilaba.n as br.asas dos cigarros.
Com9 vagq.lumes; "Cecáis como estrdás-peq uenifi.a_s.
- Os -dos barrios" máis alonx.ados
-os d~ cá'nt6n, os da Baréieh que
sempré. fóron moi unidos~· rompíán a: cantar. -A súa voz -enchía a
Il()ite. l]n sentíase case feliz e per.fectamente instala?o na .vida. Ó
o.utro día era · Navidade. ~E a festa ·
seguía.

de m?-r". Naquela 0cas1on -falara
Porén, o _expresionismo de "Ne- _
do caso Britten, com~ exemplo
met" é consecuéncµ. necesária da
dun compositor que sen renunciarobra· orquestral anterior do mestre
Groba e, xa que logo,_ esperábel - -ao seu tempo continuou o camiño
- da tradición, como un tant'a parana sua evolución compos1tiya;
lelo ao de Groba; "Nemee' amosa,
"Nemet" é unha nova mostra da
unha vez máis, como cunha cons:mad~ración exquisita de Groba· e
trución tradicional, -un lengµaxe
da solprendente naturalidade coa
:.pode encher de actuali_d~de e meque vence as dificuldades técnicas
recería indubida}?elmente unha dimáis· d~ras. Nesta ocasión, a corda
·fusión f óra _de Galiza. ·can~o Hes
é utilizada en todas as suas posibifalei da Cantata, cuxa grabación
lidacles de ataque, sfe réxisto e de
fonográfica é ·xa realidad-e, faláb_adinámica; novamente o elemento
lles da sinxeleza cla escoita própria
onomatopaico é utilizado como
da estética novoclasicista utiliza-:
referente· a un mundo sonoro gada; -".N emet" esixe un esforzo in·laico - lembremos que no segµndo
#telectual
pr~ . se adentrar· MS suas
cuarteto eran o carro e os paxariños, aqui é a gaita- , pero, unha d~lícias, pero ese esforio. é · ª~º;·
que paga a .pena.
vez máis;o elemento dominante é _
· E 'O méirande 'esforzo foi o do
o ritmo, de grande complexidade,' violin invitádo, Pedro Leóri, qiie
que é medido en ocasións por
glissandi en curtos intervalos. Ao
cumpliu cunha xenerosidade de
s~ tratar de Groba, parece excusaverdadeiro artista. Compre lemdo dicer que ·a -construción E for. brar que foi quen estrenou e~ Gamidábel e, neste sentido, a varializa --e coido que en Europa- a
ción final ten pouco que lle enve- ·
"Sonata Op. 37" de 'Gáos e agora .
x~r ao último . canto de "Cantigas
1- volta a nos visitar cunha obra de ·
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.:-E Cache4"~~ un l~g~r ntjs · ~rre
dores de Santiago, mo1 ~onado ultimamente polo costume· q~e hai
en Compostela .de ir degustar alá ,
<l;S tortillas que serven na_
s tabernas
·
do contorno.
. O seu nome, porén, nada ten .-· · ·
que ver coa dita especialidade .cu'linária, mais ben remÓ?tase aos
tempos medievais nos -que o monte roturábase e púñase a cultivo :
facer este labo.r n.a terra era facer ,
unha cachada .
. .Isto ven ser algo semellante ás
estivadas que se fixeron_nos níon, tes galegas na posguerra, cando
faltaba o pan. Toda a parróquia ia
estivar, ou sexa rozar o monte pa. ra.\ facer -unha semente ira de centeo ou trigo. A primeira e a se- gunda colleita seica fornn máis
· ben boas, pois a terra estaba moi
descansada pero non aguantaba
uñha sucesión. de colleitas anuais
magnífico -libro que e TOPONIe había que abandonala.
·MIA DE MARIN fai proceder a
Para estes labores tan duros
palabra CACHAR dunha voz do
adoitaban ·axornalar xente de moi- baixo latin que é CAPPELARE,
to."traballo, como eran os naturais
que ten o significado de "CORdo val de Camba, en Lalin; tan esTAR", referíndose á roturación
forzado era este labor que aí nda
que se facia no monte.
hai o <lito de ter "as mans como
Sen embargo, como en moitos
un cambota" -como sinónimos de
documentos medievais aparecen
mans encallecidas polo traballo.
nomes como CASCHAPROIA,
O P. Sarmiento fala -dé~te costuCASCHAXOVA, ou CASCHAme en.Pontevedra : "Cara PonteveGOSTINO, onde surxe uns que
dra-.. chaman CACHADA á gerra
hoxe desapareceu da nosa pro· que n~utras pa~es ch~man ROví ncia pontevedresa e mesmo
ZAS. _,-N;as caéhadas entra o legón e
algun como CRASCHAOUSENa aixáda que sacha a terra e fanse .
DA - induce ao autor portugués
_ . mareas c0s : vexFia-is, ·.quéimanse e _
Almeida Fernandes a dar outra
esp_,állanse as~mzas _e-terra, seménexplicación apartir da palabra latase o centeo ou trigo e correspontina "CASTRAPE" pois un dos
de unha boa colleita".
seus posíbeis significados é preEn tempos moi recuados debeucisamente extirpación de vexetase repartir o monte entre particución para facer -cultivábeis os
lares, pois os nomes asócianse
montes.
sempre a· un ·p osuidor :asi ternos
Mesmo entre nós, castrar un
na nósa xeografia CACHAGONenxámio é beneficiar- o mel faZAr ~ACHALDORA, CACHALbricado polas abellas.
VITE, CACHAMARIA, CACHAVeña dunha palabra ou doutra
MUIÑA, que responde a nomes
(que xa é unha haeira para filópersonais daquefes tempos : GONlogos) o significado é o mesmo e
J'A, ILDUARA, ALVTO, MARIA
asi o- nome de CACHEIRAS dá
ouMONDINA.
fe das antigas rotura ció ns que
O noso estudoso Elíxio Rivas
se levaron a cabo nos montes gaQuintas, que ven de publicar ese
-legos.

extremo virtuosismo que pode
competir en dificuldades co máis
dl,lro do repertório; Pedro León.
inter_pretou "Nemet" cun absoluto con:vencimento e cun entendimento espléndido da obra.
O programa sele ... cionado foi
tamén de grarides. dificilldades
·para a orquestra. Dificulda:des de
expresió_n na obra de ·Rakov; difi. culdades rítmica~ na obta de Groba; dificuldades de fraseo na sinfonia de Beethoven e dificuldade.s
de son no regalo de Mozart : A recéñ nada _o rquestra supetou dabondo estas dificulda~es, amos~ri- 
do ter virtudes __.calidade de son,
xusteza e axuste, estilo, ... - que
condicionarán forzosamente a
evolución da formación. A temporacja de concertos e as xiras serán
ocasións de que Galiza a coñeza
- ocasión perdida pola mesquindade amasada por TVG e a usura insultante de RNE-G, a cal .adicou
once. minutos á presentación dun

disco de música lixeira e dous ao
nacimento da orquestra, esquecendo que houbeia un importante estreno, no programa de Carlos Villanueva- e xulgue. A soCiedade
muscial de Galiza está de boa hora.
XOAN M. CARREIRA
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ONTAIS.-1.-A modo. Vogal. 2.-0rganismo imperialista milime de home. 3. -Rapaz pequeno. Sen ortografía, prefixo aumel'}4.- Pronome poc.soal. Ponto cardinal. Unha artéria das princi- En portugués, frade, ao revés. Agua que corre en canles naturevés. 6.-Conxunto de louza. Neste lugar. 7.-Igrexa pequena.
o muíño, ao revés. 8.-Primeira vogal. Ao revés, lugar cort area'.
mar. Vogal. 9 .-O:rndicional. Dar certos berros para que o ooi
'vaca. 10.-Xoguetes. Ao revés, batrácio.
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A de;dlhjn~da ~'Asociación·:cultu,
ral Betint:eira", ·edita un .vo~eiro,
multica'pJid.o ,~ éd.ita:ck>...-sin~efumente . _ .'- ·.. · :- - ·: " '( , ·. - ·
Núme!o~ ~onográfjc~s, .r -i~ados a
un só . téina, con diferentes af.tigos,
e ilustrados cQn' ca.só~concretos que
se dan na bisba.r ra (p:ex. :contaminación.) .
. ESPIRAL'
Baixo o subtíduo de "P~riódico

Independ~ntista", saiu neste me~ de
1 ~ cembro o primeiro número desta
nova revista política . ..
- . Dentro do campo do naé"ionalismo
veñen saindo, nesta época, .youcos
periódicos e cunh aperiodicidade
bastante irregular, comparado a
outrós tempos. Este que agora ap. aresce ve·n da- man da organización
Gali~ia Ceibe.
Editado sinxelamente, 8 follas a .

unha sóia tinta; tr.ae neste . número
inicial, un ~ditoÚal ·que marca'. ~s li-ñas· da p:Ubli~cación e diferentes art-i·gos, s9bre o independentismo, a situaéióp lingüística e a política
internacional. Cómentários sobre
feminismo, a FAO e ecoloxismo, e
pequena:s . notas de · opinión que
completan o número.
Haberán chegar novas edicións. ·
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. ~'Esta grabación · recolle "Arie
Musicali" de Stefano Landi e "Vi- llanelle" de . Girolamo Kapsberge~
en interpretación é axustada ás ·
délí cias da música renacentista e o
disco resulta moi recomendábel. '~

Novo disco de.Mf!Jadoiro

Milladoiro ven de ·sacar ao mercado un novo disco, Milladoiro-3,
· que se ben - ~ uhba continuación
.dos dous editados anteriormente;
SEMENTE
tam~n significa un asentamento na
A socie-d ade A NOSA GALIZA de
sua música, que unha vez máis -re- .
Xe.n ebra (suiza), ven de .editar un
xeitaron c~mo "celta"", ralificatiboletín 9e 28 páxirtas, especial, con
vo co que alguns críticos os que~
motivo do dec~moquinto aniversáre·n alcumar.
rio da Soc;iedade. O voceiro, moi
Este novo disco sae na editora
ben editado, non está totalmente
multinacional CBS. Seica tentan
unificado lingüísticamente, pero é - asi os de Milladoiro, abandonando
unha .boa mQstra da situación e o · a casa discográfica· ga-lega Ruada,
quefacer dos gálegos na emigración,
ao mesmo tempo que poden grabar con máis meios, ampliar otanto neste aspecto, como no intenmerca ID · de venda a outras nato de se integrar e profundizar no
coñecemento do país.
cións.

HA,
HA-

l

cancións en catálán de· Granadós,
Toldrá e Mompo-y. que Monserrat
Caballé e Rosa -, S-abater derort .no
Palácio da U nesco de Paris o 2 3 de
marzo do 81.. Tanto o repertório
como as interpretacións posue~
un grande int~rés .."
CANTI AMOR-OSI
~ :_.
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(1940~50)

· A cronoloxia
BERNARDO MAIZ

No art. "Os grupos políticos de esquerda
en Galicia (1931-36)" publicado no Nº 205
de A NOSA TERRA viñemos salientar a fe- bleza na defensa dunha Galicia Ceibe pra .
rneirande parte dos partidos na República, o
tépedo de certas actitudes; foi semellante na
postguerra. Cicais ilo xustifica, xunto con
unha cortés inhibición, carencia de estudos
até hoxe sobre do tema que nos ocupa.

a

Non finou a repte.sión sobre todo o que
ulíra a "rojo-separatista" ca victoria militar
franquista de fins de Marzal de 1939 senón
que medrou cunha prepotencia indigna. Ciscados polos montes, agachados, os demócratas galegos relanzaron a loita clandestina que
levaran sobrevivindo xa a tres anos de gµerra.
Esgazadas as estructuras dos Partidos,smortos ou exiliados os cadros dirixentes e sin
posibilidade de actuación legal, a reorganización padeceu de moitas eivas e quebras: os
partidos republicano-burgueses (Izquierda
Republicana, Unión Republicana, radicales,
etc.) non poideron sobrevivirá clandestinidade, o P.S.O.E. como tal non reaxiu no país
até ben entrada a decada dos 70, somentes o
Partido Comunista renasceu orgánicamente
unha vez tras de outra nos anos mais duros
da postguerra; os comunistas e certos sectores do Partido Galeguista apenas foron quenes de manter aceso o facho da libertarle.

- A represión iniciada no 1936 tentou inventar unba base legal pra xustificar
a sua acción militar e/a.borando leises: o 9 de febreiro de 1939
foi publicada a tremenda "Ley-de responsabilidades polz'ticas": · .
"Quedan fuera de la. Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales
que... se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional",
polo que ca!,queira -indiv_iduo que tivera simpatizado co Frente Popular
podía ser represaliado; a lexis/a.ción_ posterior remacho u o senso restrictivo das
leises (por exemplo a "Ley de 1 de Marzo de 1950 sobre represión
de la masonería y el comunismo") pecha-ndo tódolos camiños a unba legal
actuación política pra calisquera forza progresista ou galeguista.
· Os epítetos de "bandoleros", "rojos", "separatistas", foron aplicados
indiscriminadamente a ,;ódolos antifascistas. Se foi a guerrilla a forma mais
notable de loitar_pontra o franquismo, non pode11JOS diferenciar
. entre as formas de pposición (intelectual, sindical, armada)
contra dun estado militarista na sua concepción e fascista nas suas estructuras
e nos seus métodos de control sobre da poblacións.
,_ Así as cousas ¿Qué era Galicia e qué significaba galeguismo?
¿(juén aS'llmeua defensa das nasas libertades?

A cronoloxia
En 1940 foi cando alguns membros das
Mocedades Galeguistas pensaron en refacer o
Partido, labor que foi confiada a Ramón Piñeiro, mallas estrictas medidas de control policíaco non fixeron posible daquela a recons- ·
trucción; o afortalamento de "Galeuzca'~ no
-1941 ca firma dun novo pacto (Escola, Mas e
Serra por Cataluña; Aldasoro,sCunchillos e
Llodio por Euskadi; Castelao, Prada e Ribadulla por Galicia) se non tuvo mais que un ·
_ contido testimonial en canto á repercusión
política nos eidos da Repúbli~a no exilio, si
cinguíu ó galegtiismo. partidario no exterior
ós seus semellantes ideolóxicos das outras
nacionalidades, partidos burgueses pouco
afeitos a loitas clañdestinas. Marca tamén o
futuro do Partido o apartamento da política
activa de moitos "galeguistas históricos",
nunha actitude comprensible estudando a
sua orixe · intelectual e pouco combativa:
non esquenzamos que o P.G.sde denantes
de 1936 era un partido de cadros e non de
masas.
Foi ambivalente a actitude dos galeguis. tas exiliados nese intre e pro fotoro: afectados polás liortas internas das f9rzas da República, a lonxañía levou os grupos americanos a xuntarse ós partidos burgueses, a unha
aproximación ó Partido Comunista dos que
estaban en Francia, refrexo ambalasduas actitudes da realidade xeográfica e po1ítica. No
1943 dende o exterior foi indicado a Ramón
Piñeiro que era chegada a hora da reorganiza;
ción, visto o xiro favorable ós Aliados que
· tornaba a Segunda Guerra Mundial. Se en
Europa o Partido Comunista acadaba un
progresivo protagonismo entre os loitadores
españoles antinazis a traveso do organismo
unitario "Unión Nacional", no mesmo ano
. os comunistas galegos foron reorganizados
por Víctor García iniciando a direc<;ión da
loita antífranquista que perante duas déca-.
das ostentaron cáseque en solitario: sectores
da esquerda gale~ista (Otero Castelao, Velo

O medo á loita política

de Mosquera), inspirados dende F
Plá e outros, fundan o "Pacto
Frente Popular" xunto co P.C.,
C.N.T., editando unha octavilla ·e
firma de "Frente de liberación G
Xuño o P.C. xestara en México
Nacional Galega" na que entrou
sair da mesma en Xullo, víctima
de alianzas que alí mantiña cos p
publicanos.
Os avances dos Afiados, conxu
suas hábiles promesas de interven
paña, dan que o ano 1944 seña
movilidade: foi rubricado o pact
ca" e aparez "Sempre en Galic
paso adiante pra entrada no Gob
blicano no exilio, os diputados
polo Partido Agrario Galego, Cast
rez Pícalo polo Partido Galeguista
de por Izquierda Republicana, ere
.sello de Galicia" en Bós Aires. En
no més de Nadal, foi fundado o"
cional Republicano Galego" baix
dencia de Portela Valladares e co
Risco e Casares Quiroga, por I
polo P.C., Vázquez Rodríguez pol
Vidal pola U.G.T., Alvajar por U.
sencia nun segundo planod e Plá
en meirande contacto político c
que os grupos americanos, lanzóu
da revista "Galiza" e sirveu de p
Partido Comunista. Debemos ter
que foi ese ano (dende o mes de
do control e organización da gu
polo P.C. e que na sua prensa c
nea aparecían abundantes refere
bertade de Galicia".
Na mesma onde rexurde o "Fr
beración galego" na primaveira
paralelamente, as Mocedades Gal
Santiago. No mes de Agosto hai
resca xuntanza na praia de Canid
cumio ·do galeguismo pra tomar
sións políticas: apoiar a Castelao
Uo de Galicia" pra sua inclusión n
republicano e editar "Roteiro ",
rica que marcóu o futuro intelec
galeguismo histórico. A fins de a
derivo 80 persoas en Santiago
P. G. sufren unha nova desorgani
motivou o envio de Ramón Piñeir
con vistas de ter novas sobre da ac
guir: coincidía a viaxe (Xaneiro
cun cambio de alianzas no Gob
blicano -que amplióu o abano d
presentadas- entrando Castelao
Giral no mes de Marzal. Em Abril
ñeiro foi detido en Madrid cando
con representantes vascos; de tal x
que no mes de Nadal a O.N. U.
Réxime de Franco, aparez en
guerrillero" e "Radio España In
te" tiña emisións especia.is-pros
legos, o galeguismo partidario foi
do.
No. 1948 os embates que sufre
c,ismo galego foron moitos: se foi
folleto fjrmado polo "comité de
, universitários", as caídas do cum
das redes de a:poio antifascistas
tamén ó galeguismo. Houbo un n
unitario ca "unión de intelectu
malla detención . dos seus perso
mo~te definitiva pro Partido
, Transformado en América na '
galega", en Galicia os ~'históricos' ,
ron ao fin a loita directamente
fundar a Editorial "Galaxia" no J.

