PERIODICO GA·LEGO SEMANAL .
N. 211

DO 8 AO 13 DE XANEIRO DO .1983

'

50 PTA . .

'

A ··máfia do bingo

845
192

83
74 .·

4153·
./

Entrevista con
Fernando Pérez Barreiro

Eneo ros

no Ulla

·7
Luís de Sebastián,
do FDR salva_ddreño

"Através das formas Máis néboas
para
tradicionais, adaptouse Lahacolla
;o marxismo á Chiria" . - . . N" '"-"Í""'•"'n""""'"-'""""'""-~··
" n®•• A-'0~·"'" '

"Non podemos
· derrotar ao exército ·
USA"
IBW~~~~M~~ - .~~~~~~~
· · Remataron
as eleicións sindiéais
s ·u ben Intersindicare UGT
As Ioitas
municipaiS refléxanse no mar

.

,

..·

'

.

,c1enc1a do. adro
.

·.

r•·,.

!firfuey~ .;..·· -

Centenário
·de MarX
.
en plástico
.

-

- máis _do 90 por cénto dos ven- . . ca~rnos f? .
tres só-<-engravidan a énsta de cun- 1
.C~eltO~
cas de cervexa. ·A-- porcentaxe,
pplo demais,,· non . é tan má,como
··iso: · cando no cél~bre Corn:ílio de
· Decembro 1982
· N icea,· nó 787, a lgrexa Católica
: com~luiu que ~¿o feto feminino ten

·. ter_
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/Arfueyu opjna'-que o grande ini. migo ·represor da. língua e 'cultü~a
·asturian·a e.n xera l;é a escola, c~e- ·
SANA UD ·( Voltarem.os}
·alma _80 días despois da fecundagando · .aínda a ·ser directamente
Carlos Marx mesmo na . sopa
A pena foi ·que pasou xa a
( )
.ción e
masculino 40 días desfesta consumista do Nadal e a no ano ·d9 seu centenário, can- -· . proporcional ó a.n alfabetismo e o . pois", nengunha muller participou
Sangran
cedros calcinados
degrau ·de conservación da língua
dos Reis con ela. ·Qué senón a do ·xa ·. esta morto, enterrado
nos debates. Desde entóh: pois, a
oral (. .. ) ,.
·
no Val da Bekaa
~ yer se a esgrévia figura de don
se ·cadra, podre -(podre. el, clarQ,
. igualdade entre os· sexos ten feito ·
j
Sangran cerebros triturados
. Nesta ~ituacióh se ne;> ·ensino se
. · · ··-..
Carlos Marx ia ter máis éxíto nonóseu) . .-.
importantes progresos .
introd-uce . unha asignatura de lín-'
sobas areas de Sabra e Shatíla
..que o. ET ese americano Made ;.- Segajde matlnando:. pqdemos·
Encanto se postergaba a discu.gua astur b que se !ai é marxina1a
Sob paredes dinamitadas
ih Taiwan.: Por partes, amodo, . ver. xa ás mulleres Glie.íñ.as de visión
para meses má'is tarde, encane segu"ir coa represión li'ngüí~tica
brotan brazos ·
to se agardaba c:¡~e Zita Seabra
non rachedes as saias· qU:e o in- sóns e xofas asistindo nos Atenas outras asignaturas.
:
como gritos
(PCP), Natália Correia (PSD) e Tevento marxista non é noso. ·
neos ·capitalin~s (de províncias)
Por iso Arfueyu defende ·q ue o
como lírios degolados
resa Ambrósio (PS) .falasen do que
Resuita que . seica ·o PC vai ·a sesudas discusións de salón .so- - . tratamento do asturiano te-n que .
sab.
e
n
e
'
e
n
~ermos
sérios
e
dignos,
·
ser integral na escola, deixando as própor .a celebración 'con fogue~ · bre · "Vida, .obra, ·Importancia
un diputado -ist6 é, un represenciases _de ca~tellano para a _asignapara
o
mu'ndo
actual'
e
xera.
Desatouse do ceo sangrando
tes, ens.aimadas, ~apas de polbo
tante
do pavo portugués- Joao
tura · de "J_íngua e ·literatura casteun ·vento cego
(con b) do Centeriário 'do _pasa- Gións ,vindéiras de carlas M,ari ", .
Margado: (a piroliña do ano) afirla":
:-,.
un vento sen misericórdia
mento de don Carlos Marx. Sen- por exemplo. ·
acto sexual ten como
Arfueyu pensa· que esta alt~rna-.. . mou:
· Cando ab~ndopen os ráncios
a
sepultar soba area
tido pasamento, .non cabe dÚbi..:
. único fin a ·procriación ". Coitativa non é en nengun momento rasalóns, po~erán mv.rcar a figuride
olios asasiñados.
da. ·
·
do!!
que
desp"erdício:
é
como
ter
dical ou ~tópica senon amáis raña dese pefodo q_ue alborotaba
-estrelas
de espantaun
televisor
a
,cores
e
só
colle(
o
cional. E dentro desta racionalidaDescolgados· xa os do PSOE,
obreiro~ no século pasado e que ·
dos
cativos
de Sabra ·e Shatila
sonido
...
de
a
índa
.
hai
que
f.acer
moitas
maos lerrouxístas galegas .(eses,
debía ser amigo de Santi CarriMeses despois,· a Asamblea da
tizacións
·
e
gradaéióris
segundo
o
eses),' os joseantonianos revisio, llo, p9lq· yisto,_que xa me dixo'
República votou a continuación
degrau de .colonización do ·castenistas, os puros case . case ·al.:.
E desatou a sua gangrena
da ilegalidade do aborto. Orgullo· J;>itilina ~··que "· os· viµ xunt0s ,na -.
lan que tén 11nha · preséncia de· / guns do PCque pensan que don
sobre
a mesa dos.pavos
~amente sós, co Estado español e
Casa de· Cámpo e cando o di Pi.sigual en_ cada · concello de AstuCados era o mudo dos _irmárrs . tilina que ·anda . moi · amigáda .. , rias. (. .. )
·
I
mposíbel
comer
Irlanda,
na
Europa
-os
portugue·
·
das perrículas ou ·fli'ms·.americalmposíbel
dormir
ses
contiríuan
asi
a
pertenecer
.
ao
A ·par do proceso de descastelacunha prÍlna dun munistro do
rni's (tamén é ·coincidéncia).
oito por cento da póvoación do
lmposíbel
proseguir
n-izasión
ten
·que
haber
un
proceso
PSOE ... .
(Claro que o que . ; non saiban ós
globo onde o aborto está proibi·
de desespañolización que faga de-·
sen pulir coidadosamente a
Carlo.s Marx en plástico · nas ·
americanos) (. .. ), dicimos, des- ·
do.
saparecer da esco1a asturiana toda
memória
colgados eses, non van celebrar vidrieiras dos grandes altna.céns,
MORAL DE MARZO: Como di
a "pach.qAga fascista" qi.J.e é o esda sombra dos vermes que a
o· centenárió ·en Éspafia mais · P0 .de ·. dar·~ m'o ito xogo, . ·pode·
o 13oeta e o Margado confirma, a
pañolisrr.o; tan - me.!i~ o en disciplicorroen.
·
muller e o futuro do home. O ·preque tres' ou cátro, . e. en famfüa. mesmo ser o signo "do cámbio"
nas como a História. "Escalas .eri
sente, ese, continua triste.
No r~sto do Estad·o cousa va- (o cámbio .dl:ni. ',p~tido ex-niar'asturi~no" n¿_n só pode. .quedar .no
( ... )
linguístico.
ria, pero ó que se di en España, xista que · me.te .a marxistas na
O grao aquí non é ouro
Arfueyu
considera
que·
o
sisteE o estaño refundido
máis de .cátro van negar máis cadea). (A ver quen sae gañando
ma de traslados d"e .mestres do seu·
nas factorías do desespero
.
veces gue .Pedro, para acabar re- ·con el).
entor·no
cult ural -prÓprio é un meE o grao que da morte se alimenta
coñecendo que foron ~les os
Hegel vai orfo .de fillo. EnCqnismÓ - máis do fascismo impet
K
d
.gels, de, camarada. Morreu Marx
cos
seus dentes de luz
que ma aron a enne y.
· 1 ..
h .
.
b
b d
.. ria lista español para rematar coas , ·
emorde a alma dos soldados
~atinadé," matinade:
e 1 que Ce 1e rnr11e· o ca o ó. :culturas
.
'
dos ~wdadeiros povos e
na .. Ao ritmq que isto vai,-non
de Haddad
·a.1.s3
.
asi
co
tempo
. rer:na,tar cos povos
Se o ET veu en plástico,·
me extrañaria que alguns·politiCando retorne o vento
mesmos, ·. para·· · uniformarnos a
(. .. ) Hai unha noción do home,
montes · e . mareas, ,..invadjndo castros
· se· empreñar,an en facélo
·
e
a memória retorne
especialmente no noso século, que
~odas ne~ aberración -que se enciEuropa en plan animal (con cun funeral no Valle de lo.s ·caída
terceira marxen da dor
rran
en
chamar
.
¿povo,
español".
· tende a tranquilizarnós. E unha viperdón), .non seria de extrañar .
.. .
.
· . .
.
dos.
sión doméstica e profisonal.
recomporemos
,os carpos
1gun capita1ista amencaElevándoo aos-altares do ·cen..:·
que
Pensó' que haberia que percurar
o inmenso grito soterrado
no lle entrase a idea de fabricar tenário . comercia], ·q.uizais as '
outras visións. Algo antagónico
nos valados comuns
na sua fábric~· de Taiwari a-figu- suas _i_d.eas· teñ:an difusión
onde non se practique a evasión.
sa-: ~
cobertos de cal
ra do criador .d o comunismo. ·
Nº 131
O que se evérle é que ten xa un
'Ión, pero daí a que me v.eñan
Recomporemos un canto
sentemento de ser preso de algo.
· Carlos -Marx en todqs os ·ta- _·-v.e nder a sua figura made in TaiMARZO·, A PBOPRIEOADE
de
terra vento e fu sis
Padece.rse ou sentarse preso. Disínaños, grandes, pequenos, con .. wan, hai moito .plástico que
DO VENTRE.
E
trazaremos
sobre a area
to hai,que prescindir, porque a libarba, sen ela, anund.ando lo- ·queimar. e pistas .de invern9 que
Pola primeira vez, en Portugal,
con
xesto
de
orballo
e estrela
. berdade é xa un sentamento dela
cións capilares, en pantalóns -va-.· asaltar .(ui; perdón, non son pisun ·proxecto ' sobre o aborto foi
uSANA
UD"
a
pálabra
mesma.
queros Levi-Strauss, eón traxes tas, son _pazos). - .. · .
proposto' para - ser discutido no
mil-raias, .eñ plástico,. en vidro, , Menos mal que o censor non·_,
CARLOSAURTEN~TXE
PEDRO TIER'RA
Pa-r.lamento. ""'f>a~lamento onde
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· Merq~e a ·história de
· Galiza. ·Adequira
- , A NOSA TERRA ·
·e n e u a d e r n ad a .
Os'tomos un e

· •1

Per.tencer a A l\IOSÁ TERRA.
·a,poiala e suscreb.erse a ·ela é necesario
·para que haxa
· un periód _ico galego semánal.

A . A NOSA TERRA

POR UN ANO

.

POR SEIS MES.E$
AO CONTADO
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... Suben Ihtersindical e UGT
.

.Reinataron · as·~,eieicións
Xa rematou o prazo pará presentar as actas da's eleicÍóns sindica-is.
Aínd~ sen dados definitivos póde8e dic~r que a intersindiéai e
a UGT outiveron mellores resultados que o ano anterior. ·,, . ,
CC.00. perdeu alguns-fÍelegados en be~efício, so·b retodd, tl'e l.JGT.
Pero aí están aínda m~is de 400 actas da UGT impugnad~s '.
e outras moitas que xa foran anuladas,
'.
,.
aínda que logo fixeran outra~ actas polo mesmo sistema'.- ',;,
Con estes resultados,' ademais de UGT e CC.00., a Intersindical
terá presencia en todos.os organismos decisórios.
·"
0·
A continuación facemos unha análise máis pormenorizada. .

As eleicións sindicais, en Ga- lladore_s, cóbrese unha acta e
_liza; cada . ano asemellánse máis falsifícanse as firmas.
os comícios municipais, autoAgás que a alguén lle chame a
nómicos e lexislativos.
atención algunha cousa estraña,
O sentido que debian ter es- como pode ser as actas nunha
tas eleicións, de facer ao traba- empresa que se seipa que non se
llador partícipe da xestión dos celebraron eleicións.
seus representantes, de que acaEn Lugo anularonse máis de
den unha conciéncia do que sig- cuarenta actas da UGT, aínda
nifica elexir un delegado, sobre que despois se voltaran facer as
o que significa elexir ao mellar eleicións nestas empres~s por .
home, a función que teñen estes métodos parecidos.
delegados, etc., perdeuse totalmente. As centrais sindicais, ao O CAMBIO DA VITORIA DO PSOE
serlle preciso garantir a sua perAínda que as eleicións polítiman~ncia nos distintos organiscas
teñen un sentido e as eleimos 1ánzanse a uñ.ha "guerra
cións
sindicais teñén outro, as
eleitoral" que vai pouco máis
eleicións
· xerais, modificaron,
alá de cobrir actas e firmar, ou
polo
menos
en parte, -o quepode a ver quen chega antes a empresas sen afiliados e pouca con- día ser a intención ~de voto sindical.
·
ciéncia.
Ao chegar o PSOE, prodúceAlgunhas · destas centrais,
máis potentes economicamente, se un meirande achegamento de
e apoiadas por grandes partidos certo sector dos traballadores
estatais, contratan para esta cara a UGT. un· dos casos máis'
campaña a persoas que nada te- significativos foi o de ASCON,
ñen que ver co sindicalismo (al- que votou maioritariamente a
.
gunha ·vez até utilizan como re- UGT.
Tanto
os
traballadores
desta
clamo a mozas ben parecidas)
para que vaian polas empresas empresa, como os doutras gran"facer as eleicións", no mellor d es empresas en crise, votaron á
dos casos, xa que noutros fanas UGT, xa que a identifican co·
poder. Así, dinse: "hai que vodesde os despachos.
Isto viuse agravado o ano pa- tar á UGT porque están · no gosado ao reducir o período elei- berno e pódennos -solucionar a
toral a case tres meses. Norma- ·crise ''.
tiva que perxudica notoriamenPero a UGT non só se benefit ás centrais que non saen po- ciou da identificación que moilos meios de comunicac10n
iou da identifica~ión que rnoi(lémbrense cómo despois da vi- tas persoas puideran facer desta
tória do PSOE saia todos os días central co poder, senón que
nos Telediários a UGT facendo propugnou e acrecentou ~sta
campaña eleitoral) e as que te- identificación.
ñen menos poderío económico.
Como exemplo pódese poñer ·
En suma, visitan as empresas
o caso da Sanidade, onde tres
como puideran ir vender produdías antes das-eleicións, subiron
tos de limpeza ou de Havón
os salários. Tamén doutras em(que chama á s\,la porta, ábralle,
presas que ·a UGT pregonaba
sobretodo se é da UGT) .
dias antes de celebrarse. as eleicións diversas reunións eón per· UNifA NORMATIVA
soas do Gob.erno, para analizar
INCOMPLETA QUE PERMITE
-a problemática do· sector impliA F ALSIFICACION
cado ou de tal ou cal empresa.
A no,rmatjva eleitoral é incompleta en rnoitos aspectos,
pero, principalmente, , permite
a falsificación das·_actas eleitorais.
. Nestes momentos hai 400
actas impugnadas pola INTG e
CC.00. na província da Coruña, que pertencen á UGT. .
Cos - · boletín~ · para a· Beguri-dade -Social; · onde consta- a· ra-·
-zóH ' social 'da empresa," o domicflio e o nome dos empregados ... cállese o nome dos traba-

OS RESULTADOS ELEITORAIS

Aínda que os resultados :n on
son definitivos, coh terse cerrado o prazo de admisión de actas
o _dia 8 de xan~iro,- pódese dicer
que UGT tivo u~ .lixeiro ascenso, ro.entras CC.00. retrocedeu~
. -- En_. canto á central nacionalista Iritersindical," a .sua_tónica ·f oi.
taII?-én d~ ascenso, . sup~r~~do 'a
borr segl.rro. os 1.700 delegados; ·
entrando nds . diversos organismos, xa que . o ascenso ·porc;;en-

-

~indicais
O FUTURO- SINDICAL
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~
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Coa Intersindical presenté na
/negociación -:-e;l9s cqnvénios, nos
-PrinciP.ais ::secto~es a dinámica
-sind-ical próxiII_la nQn . vai camJ:!iar -moito c_la q u.e s.e deu o ano
pásado-. . A ,central· nacionalista
seguirá a loi:tar por -urí ·marco la"boral galego, que,=-,aínda que difícil," poida que nalguns sectores
se consiga facer un convénio de
ámbito .galego, e a negociación
colectiva Gentratasé sobretodo
na banda salarial, xa que vistas
as proposta~ da CEOE que quere que os convénios sexan aprobados con dous pontos por debaixo do custe es.timativo de
vida, e as centrais UGT e CCOO
que parecen co·nformarse con
fitícia porcentaxe segundo o
IPC (Indice de Précio ao Consumo), fitícia porqµe vemos corno
o custe . estirñativq ao final do
ano _é do~s ~)U tres , pontos por
baixo do custe final, coque , un
ano máis, como nos anteriores,
0 os traballadores veríamos como
E
real
o o poder .- adquisitivo
.
.
- baiLca
outra vez.
_J

o
X

~

tual foi significativamenté supe- co que · a central nacionalista
rior ao do número de delegados, perdeu un bon número de deleentre out.ras· razóns palas em- gados, ainda que este _ascenso ·
presas que ,pecharon. ou q~e fi- hai que-valoralo tendo tamén :en
xeron regulación de plantilla, ,con ta a fusión coa C~G, ·por
o que supuxo ' que os del~gados ·máis que non se poida facer a
suma de delegados que · tiveron
a e1exir fosen en número moito
menor. Algunhas das .empresas - anteriorme~te as duas centrais,
nas que a Intersindical tiña máis ·x a que na eleición c9ncorren
outro"s_factores como o de votar
del~gados, significativamente as
empresas en crise, onde os unha alternativa diferente, f eito
obreiros tiveron que levar lojtas, ~ que non se. produce coa uriificaCión.
pecharon ou sofriróri regulación

A IntersindiCal abogará por
un incremento . da orde do 15
-por cento, que foi o que subiu
o IPC o ano pasado (lémbrense
do ) 1 por cento do ANE), revisando semestralmente os convénios incrementando o salário se.:
gundo o que teña subido 0.
custe da vida para esa data. _
Aí estará tainén o cabalo de
"xornada de 40 hobatalla
ras" (que .xa se negócia pola patronal-e as .centrais e aínda non
se 'implantou n~n se sabe cándo
será a sua posta en prátiCa).

da

1

Agora ben, hai que ter ,en
conta que a xornada de 40 ho- _
ras da que fala a Intersindical é
sustancialmente · diferente da
que fafa o Goberno ou UGT e
CC.00. Pata a cehtral nacionaµsta, as 40 horas son de preséncia, para os _demais de traballo
· real, descontando · festivos, ou
kmpo,· para comer o bocadillo
por_exemplo.
Contando os festivos ao final
do ano, a diferéneia ·das horas
· traball~da~, ,segund,0 , l;lnha ou
outra proposta, é c0nsiderábel.
Finalmente, sinalar _que os resultados eleitqrais son un mostreo indicativo somente, xa que
a pr~Hica sindical terá que· vir
marcad!! por ouiras coordenadas, depen4endo moito p.a liña
que deCidan seguir as centrais
frente ao Goberno PSOE .
Sobretodo se o sindicalismo
nacionalista claudica <liante do
·psoE, os cámbios no contexto
sindical poden ser grandes e gra-'~ ves xa que o sindicalismo pactis~ ta español · xa está ben represen<{ tado.
A. EYRE
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Campaña 4a UMG·
púla:"Mili .·na terra"

Encaros no Ulla

Máis nétioas

par~

LabacoBa,

AUMO- (rama xuvenil da UPG) está a_1~yar unha campaña·por .

" Rematado xa o prazo .de
imorinación pública, FENOSA ·
inicia os trámites oficiais
. para poder l~V3f adiante os
. prox,e ctos de construción de
varios saltos na . p_arte l;>aixa dó
~io Ulla(.A NÓSA TERRA
nº 2ól). Independentemente
dos graves perxuícios.que
"·,.~
pode traer para-os habitantes do
' ...... --.\ ••
Val, directamente afectados,
R. De za
'·
_
quixera subliñar,
~
··..
e por ende ~ha~ar a.atención,
os aspeétos negativos que
•
"'
A Estrada/
s
os encoros a construir exercerán
E~coros _•ctuais .
sohre-.a activid3=_de
.
. aeroportuária de Labacolla.
( ) Pro xectos de FENOSA .
· Se para calq uér aficionado á
ESCALA: 1 . 250 . 000
climatoloxia, ou -mesmamente
para calq uer persoa en contacto tos profisionais relacionados co mos", que consecuentemente
~coa natureza, non é nengun se- tema, que desde que se encheu reducirán a sua operatividade, e
gredo a ünportári.cia que teñen este encaro, alá polo 1968, se <liante do incremento das novas
as águas encoradas para a for- incrementaron os dias de néboa necesidades en matéria de siste,. inación de néboas e brétemas, na zona ·aeroportuária; perso- mas electrónicos, a rendabilidatampouco. é nengun segredo que nalmente estimo que- se poderia de, de tela, será menor. O mesa existéncia .destas produce falar dun 20-25 por cento de in- mo acontecerá cos valores relaunha considérábel re-dución da . cremento, · facilmente compro- tivos de seguridade, pois na
visibilidade, e que no caso con- bábel se se fixeran estudos esta- nova -situación pásase a depender perante moito máis tempo
creto da aviación supoñen un dísticosªº respeito.
_ sério problema · para as operaSe Portodemouros xoga xa do aparello técnico de terra.
Todas estas consideracións,
.cións de despegue e aterrizaxe. mí ·papel negativo na operativilmos ver.
dade de Lavacolla, qué non fa- así -como os estudos pertinentes
Como a visibilidade e o "teito
nin ao respeito os novas proxec- suponse deberían estar feítos,
das nubes determinan se se po- tos que se achegan moito máis pero a experiéncia ten amasado
A ero porto? que nestes casos a planificación
d.e guiar o avión mediante refe- físicamente_ ao
réneia:s a obxectos visibeis exte~ (có.ncretamente ·o le Ponte Le- brilla pala auséncia, polo que
riores a -el (VFR), ·ou é necesá~_ desma a uns 15 Qm. da cabecei- · considero pouco probábel que
rio facelo mediante referéncia ra Sur da pista); e 0 gue é aínda os organismos aeronáuticos no
Despois de retrasar a saída do "até q'lJe o PSOE cumpla o pro- aos -instrumentos do avmn máis grave: colócansé na· direc- suposto de que coñezan a exis, tre-n en case unha hora, a poli_.. metidq-" , rebaixar o tempo do (IFR); o feito de facer 0 acJrn- ción dos ventos predominantes téncia <lestes proxectos teñan
cia cortoulles as cadeas leván- servício militar e poder facelo · gamento ao campo de aterriza- (incluso os mainos) na zona.
feíto estudos sobre a posibel indaos detidos á comisaria, pasan- na terra, asi como que recoñeza xe dunha maneira ou .outra .suA incidéncia · das condicións cidéncia na operatividade de Lado posteriormente a disposición a liberdade ~e co.nciéncia.
pón . diferéncias considerábeis metéorolóxicas adversas nótan- bacolla.
do· 'xiilgado nútn.ero''-aóus;' qjl~n -... . · E~ días' sucesiv:os poden ter no tempo invertido nesa fase. E se en Lavacolla, evidentemente,
E curioso .constatar que hose ·~unha: ;aeronave,..en
'd ecret.aria a · s~u i.~&.te,sb~· e'n,·~ri-· ~-- i,~á:~ ~d~i?~~·~~f~-cidas_ á r~~liza1 . dicer,.: mue
'1.
nos , meses de inv;ernia 1 e son os xeendia cando se proxecta un
sión,. ordenando a sua, . po~ta. en ·da o dia 7, .Pro.segumdo con¡ lugar de<faeer a"fasé de a:pro.xi- dias chuviosos (disminución da aeroporto lévanse a oabo estulibúqade., .sen,, c~rry~qs , · ao rn~-... a~aID:bl~as ,n9s slistintos .ce,n~~os; mación guiándose polo sistema visib.ilidade) e os dias de ventas dos que duran vários anos e madiodia do luns dia 1O.
-e a pr.esentación de . moc10.ns instrumental '(11$), a fai vendo
fortes do W ou.SW cuxa compo- nexanse dados estadísticos soMentras 'Ós cinco detidos per- por parJe .do Bloque' no sentido o .chan (éh contacto visual) po- nente transversal coa pista (que bre ventas , pluviosidade, chan,
manecian encadeados, outros . da campaña en distintos axunta- de evitar a execución dunha está orientada ao N - S) ao· pasa- etc., desde trinta ou cuarenta
50 militantes da organización mentosunoción que xa foi pre- série de manobras no ár que su- ren dunha determinada veloci- anos para atrás, e polo contráxuvenil nacionalista . pegaban sentada . J!O ~. de Ou~ense, senda· poñen un aforro de máis de da:de fano inope;rativo. Se os rio, nos sítios onde o aeroporto
carte.is no ·tren, repartían panfle- aprobáda por unanimidade. ·
cinco minutos de vó, que IJ\ulti- días despellados en Galiza non xa existe nen se vixia nen se
tos e, sobretodo, dialogaban cos
~ · ·
·
plicados polo movimento diário son moitos, e na zona da que fa- controla a aparición de obstácumozos .e faniiljares que· esta- ·AS CON'DICIONS NA CADEA .
de aeronaves résulta unha cifra lamas aínda menos, coa cons- los ou circunstáncias que poiban a despedir, quén se mostraOs ~ilitantes da UMQ :deti- considerábel de quéroseno~ Pero truéión dos encaros do Ulla dan afectar ao futuro do aeroron. moi. receptivos a .campaija . dos realiz·a r_on, nunha roda . de aÍI)da hai má:i:s, póis a ·néboa en conseguirase que se red uzan porto, e que incluso a existénque se estaba a levar.
prensa, denúncias sobre o esta- nmitos ·casos pode Ser espesa da- aínda . mais, precisamente na cia prévia <lestes desaco.nsellaria
do en que se. encontra a cadea hondo e imposibilitar as mano- época . dó ano que mais abon- a ubica,ción das instalacións
XORNAI;>ADE SOLIDl\RIDADE
de Vigo "que . selca din que é bras, concretamente -se a visibili- dan: no verán; eis que o número
aeroportuarias.
E INFQRMACIQN
.das mill&res. Nós pregw:.itá¡_no; dade do aeródromo do que esta- de ma.n obras "en contacto vi'."
' Ü ll!nS .dia '· dez tivo ·lugar
nos . cÓiizo seráh,'·'Jogo as OUttas.' mas a ·falar é ínferiór a 800 ltie- sual" _han se ver. considerabel- CONCLUSION
toda Galiza, aínda que con mei- Ali de direitos humanos, náda.: tros, d-icimos ert{ón que-o a·eio- · me-nte reducidas,: e xa: Jalamos
lmponse a elaboración ' d un
rande 'inéidéncia en Vigo e a su.a Nós estivemos. .cinco nunha c;el; porto está . "baixo.- mínimo me- ·liñas ·e nriba que isto ten tradu- · estudo ·que, partílldo dás neceteurolóx'icos~'/ '' qU :,, ''pechado" ·
zoria, Ürtp.a .xÓrnada de solidári-.· ' d~ paniilou~": ' l.:''.' ~
..
sid~des actuais e -do~ proxectos
GiC>?ndirecta1_e n pesetas ... .1
dade cbs detidos e de informaDenuiídaron tamén a situa- como se dia · nivél d·é rua, e xa
,
.
.
de ,potendaGión que existen, a,lrSe ben é cerfo · que non . ~e guns. e.n vias de f;1Xecución, sirva
ción ~os Jiio.zo-s, e,.-~-- ~.Pii;ii§ ~- ,P,µ~_ ·,~ ción ,n-~ ,_qµ~ ~e ~epco_l)trán' os. pre- que lügo "inoperativo".
blica en xeral, . producínqo~e di~··. :sps " nacio.nalista:s~ detidos, ~os · . Na actuali~ade -existen dous pode dicer q~e . a éonstruciórt para -ado,ptar,as-medi_d as axeitaver~s.: asambléas'.' é '/• desaÍ__oxe_s~· ' que . tivéron oeasión de fala~, a~i . encaros · nún rádio · aproximado ºdos encaros da corica Sul do das que §alvagardep un entorno
.que á . mañá . remataron, cunha . ·Como. · o membro· do Grapo An.: de . : 35 Qm, un deles,
do· ti~ UÚ~ . f~ga~ impra~~Ráb_ei º·. aero- físico sufkiente ·que garantice a
. sentada -_de vários céntos d~ xó--, · xelo Collazo; . a quen están. ·a . Tambre, pódese djcer que ñon porfo de Labacofü~t, pois· ho,x e . 0p.erativjdade e reforce a segurivenes· -di.ante· .do ~pazo do :xulga"' . trasladar d=un lad.o a outro can- teri"incidérnúa ostensibel nas né- en d~a pódés¿bofar man· da tec- dade deste servício púl?Jíéo básido vigués, para posteriormente . tinuamente-: ~
boas que se achegan ao aeródro- noloxía máis avanzada, e en co no sistema de tran~porte ga·
realízár unha· m·arch~ e ·cortes : Afüínaron que de · reoupera- mo; por- unha . banda porque . gran medida arranxar os pioblelegó; -e evidentemente, á primei- .
de tráfico . ·
... ción "á cqdéa; nada"' ú que alí , esta algo ·alonxado de Labaco- -·. mas gue estes' plantexen, tamén
ra m.e dida a tGJ:ñar ,debe ser,, a
'só existe uiihá imprenta. infraÚ~ · :na, e sobretodo. porque a d.h-ec- ~ fmói ceito , que eses prox.eetos, paralización : do .. proxe~tó. de
- MAIS A<;CiONS
. ·tiliiád.a "e· os qu.e traballan rtela . ción. dÓs ventas predominantes
d'e levarse... a
~ ~U.poñ_ erán,
FENO~A; .e ~ :seri conseguiT!te ·.
. Segundó . explicarÓn . _mem~· . só. receb'e n cfmi,s :rnii éincocenta~ non as' achegán ali; mitra causa, como mínimÓs·, ll:TI,, increrrie~to' ~rquivo. _ ~' · .., .
bros;- da UMG, ' teñen -pensado_ . pesetas. aó µies, cando ~eb.erian. -{o ..ei:woro .cíe- Portode~ouros. nas "horas .de ·néboa" asi como ·
,; ..... ;
continuar
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XERAHDO R. AR-MAS
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"un servícto militar reducido e na terra . . · ·.
.·
' n ..
Asi na madrugada do vemes dia·7, cinco membros
· .
desta organización, Fernando Abal Pená, Secretário ·Polític(s) da
UMG do Morrazo e memoro do Comité Nacional,
Xoan Mariuel Blanco, do Corisello Comarcal do ·BNG no Morrazo~
Xesús ~nrique Fernández, Delpliro Costas e .- ·. ·-· ·
·
Xosé ManueLMillán, eneac}eáronse nun tren ·que transportaba
reclutas. de~~ a estaci6ri de Vigo:
.
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Parece que, tendo cómo disparador o resultado das pasádas eleicións
ao Parlamento lnimigo, a discusión no seo. da esquerda nacionalista (ou
· Como os nosos leitores· xa saben, os traballadores da "Cerámica regra. Ao frente de · "TRANSentre algun'1as das fraccións nas que se divide esa esquercia nacionalista)
, ·actúaba
o' xenro
· de
Santa Tecla", atópanse sen traballo ·desde 9 pasado dia 1 ~de de- CERSA"
coiTieza (por fin) a· celebrarse .. Esta discusión · é, eri sí mesma, bea, e vai
_,
l
'
..., .
cembro pa~do ás 12 da mañá, en que~ diaQt~ do notário da Vila J.R. Lomba, Manuel Troncoso,
' contribuir .-esto u cer'ta di so- á clarificatión poi ítica que todos os· comuda Guárdia, quedou pechado o centro laboral, ante 35: obreiros fillo do "Xirelo~' d'e Tui, sen
nista$ mdegos desex~rn_os pr·a .o. mcrvime;nto:.nacionalista popular.
Coido eu que esta polémica debe córrer por canles de racionalidade.
que fixeron caso dos CQntos que lles viña contando O inéfábel J .R. . idea do que ·e uriha cerámica de
Eri caso ,c;ontrario ós resultados pode:n ser mai· negativos .. A polernica non
Lomba. Xamais ese home matinou que o peche de "Ka tanga'' lle .tellas ·e ladrillos. A ;idéa básica
debe comportarse como un ha 1'iorta de 'rapaces que se enfrentan. á éantasaíse tan <loado. Na tristeira história desta fábrica ---ver "A NOSA .- era ir pasando obreiros aó~ paro,
zos, utilizando
anécdotas·
como.
pedras
dándosé'
ánimo. .un
e- óutro
bañTERRA" do 13 ao 20 de novembro, núm. 206- os obreiros teñe·n ~ proc~dentes de Cerámica Sahta
. :
-.
.
.
¡'
•
'"
'
' .
,
'.
do
con
µrros
que
aldraxan
ao
"inimigo"·
ao
mesm'o
tempó
'qüe'
dan
coecomo denominador comun un medo ao patrón, o que explica, en · Tecla, despedíhdoos· -como
. sión sentimental ás forzas proprias.
, ,,.., , ~
.;
- '. ' . . ·'·
certa medida, que non fixeran nada para levar adiante un necesário · fi.x o cun·s cantos- é lago 'vo1tar · .
~ A polémica ha de fuxir da· personalización agresiva. Está claro, e é
.p roceso de concienciación do problema en toda·a bisbarra miñota, coUelos ··p or contrato na no.va -.
evidente, que no sea do movimento nacior:ialista existen grupos e fracempresa. Como ql,l-eira que os
até que a fábrica deixou de darlles ocupación.
cións defrontados. Pro todos eses grupos teñen o deber de percurar a ·sua
obreiros non aceitaron eses' trarazón de ser políticas sen deixarse levar pola chamada atávica á desval<?.ritos, J .R. Lomba, véndose nun
zación recíproca. Por exemplo: se eu ·vexo que o membro dun partido co
ápuro, optou ·por pechar a fá_ que non conco"rdo gosta de escribir artigos bab<o o pseudonimo de Carlos
.b rica, deixando a xente na rua
Serantes, a miñ'~ obriga de vella militante que tantos e· tantos ps_e udónisen causa válida. Mais antes <liso
mos usou na clandestinidade de Franco (cando da,l famoito medo e íamos
hipotecou a fábrica en máis de
á cade.a por usa los) é a ..de respeitar o . inocente xogo dese cómpañeiro e
trinta millós de pesetas conse:absterme de descubrir a sua identidade. Ou, se queredes outro exemplo
un pouco máis dramático,· poñereivos o caso de que eu considere erróneo
guindo un crédito da CAV. Con
a teoría e/ou a prática da "Galicia Ceibe"-OLN e, en lugar de contradecir 1
ese diñeiro montou almacéns en
unha e/ou outra, .vaia e póñame a fala~ do "RADICALISMO VERBAL"
Vigo, Cambados, Zamáns, etc. - ·
d~
tal organización · nacionalista, cando o meu deber seria ter en conta
Na fábrica non entro u un peso _
que na prisión hai tr~s militantes de "Galicia Ceibe'' qúe están alí, non
dese crédito, como tampópco
por "radicalismo ve.rbal" precisamente, e que os membros dise grupo que
entrou da venda dos terreos·que
fan política fóra da· cadea acumulan .biograHas de persec'u ción, procesacircundan as naves. Só estas fi:
mentos, tor:uras· e éadeas, que garantizan con fartura-o ter-tratado de le- .
caron ·libres para que . os traba- ·
var á prática, sen verbalismo, as suas teorías revolucionarias. lDiscrepaDadores poídan exercer os seus
. mos con Carlos Serantes, con. "Galicia Ceibe"? Magnifico: existen, pordireitos, polo que desde o peche
tanto, liñas políticas distintas, teorías que conducen a práticas non coin, as están gardando diá e noite -en
cidintes. Tarefa abrigada será o analizar implacabelmente estas diferencias (pereurar o ponto de inflexión da lo ita de clases, como sigue a .ensiturno sinalados por eles mesnar Mao) e descubrirlle a sua verdadeira faciana ·política. A nosa tarefa
mos. Agora danse conta de que
se·
rá a de espir Vé!.lerosamente esas opcións dos seus veos de fantasía sen
non se pode - andar con panos
nos
deixar enfouzar escuramente nos lame iros atroces da irradonalidade.
quentes cos patróns asoballadoVeleiquí que xa algúns compañeir.os están a cair no ichó de atribuirlle
res.
a· membros do outro bando caracteres psicolóxicos considerados irregulaPor todo iso, os trabaliadores
res ou aberrantes. Nada máis fácil que ·acudir á psicoaná.lise ou aos seus
din que perante 19 anos ese elearrabaldos e deseñar o perfil_do contrario con síntom9s patolóxicos . E
mento fixo ,o terrorismo de e111~ unha forma fácil de negalo, de redutirlo, de anulalo-: de ' ~ matalo". Non
presa, e agora "forrado, pecha
resulta traba llosa · detectar no grupo discrepante ao resentido morboso ou
Camposancos, a carón do Tegra nunha vista aérea
por capricho, porque non quere
ao solitario c9n medo á libertade ou ·a aquel que contraría a sua sexualiAgora , cando todo está nas pagar multas de mil pesos por recoñecer que seus traballadores
dade e fai de .tal for.te de enerxía un manantío de degaros de poder e _
chegar uns minutos de retraso, xa fixeron bastante o parv:o,
mans das autoridades laborais,
mandar ou a calquera outro que traslada as suas frustracións íntimas. ao
os traballadores diríxense a to- aínda que lago se viran abriga- mentras foron tidos por aniplano da acdó~. política organizada. Orabén, o usar esas feblezas é unha
do o povo do Baixo Miño, para dos a botar tres e catro horas de mais. En base aos 1critérios de
arma proibida no plano da discusión e da· confrontación teórica, pola
facer ese labor de conciencia- traballo de máis. Porén, para co- viabilidade da fábrica, inda cqúnica e ·a sinxel~ razón de que .en 'todas as formacións e partidos existen
homes e mullen~~ .que. r:espo_ndé.n. ás pulsións psíquicqs que queremo,s ver
ción que non fixeran cando po- brar os seus salários tiñan ·que bix.an a po_sibilidáde de ,ql;le ~al
esperar ao 12 ou 15 do _mes se- guén abra de novo o centro la~
~ só np discrepante. Prá . coñtradédr as teses· oportúnistas··cre Bernstéin. ou
deria ter efeitos máis negativos
Kautsky ou Carr.illo non precisamos saber nada das interioridades das
para o 1.R . Riego. Nen sequera guinte. Para reclamar calquer boral.
suas
almas, como tampouc~ precisamos coñecer rer:i dos abismos interiomellara, ou mesmo os "pontos"
convocaron unha manifestación
Por outra banda, Riego anda
r~s
de
Che Guevara ou .Mo'ncho Reb'oiras _pra acettar a leición da sua prana Guárdia , nen piquetes, nen por família -que paga a Seguri- pola vida cuberto con garda-cosxe .revolucionaria.
.
pintadas - Riego díxolles que dade Social- tiñan que arras- tas a soldo ...
Pro pode acontecer (e cecais escomenzou xa a polémica a escorrer por
trarse detrás del, para conseguir_
iso lle molestaría moito - , nen
Por último compre sinalar
atal rego) que a discusión plantexa sobre presupostos moito máis arcai- ·
como moito a consabida frase que os representantes dos trabaencerros nos axuntamentos de
cos. Supoñamos, coma tal, que eu son unha militante do PSG que me
atopo, agora mesmo, en contradición cunha porción' de co'mpañeiros que
lladores fan _todo cantó poderr
Oia , O Rosal e A Guárdia, con- de: ''Mañ.á véxoche isa".
Os destallas estiveron perante por recuperar os postas· de-lra:-'- _ non -aceitan _a ihdusión dÓ meu. Partido no ·BNG e, eo J,ugar _de pensar que
cellos aos que pertencia a planmoitos
anos implantados unila- ballo, quizá incluso desespera-'
existen nacionalistas fóra-del 1· póñome a predicar que os verdade_iros petilla obreira; nen nada que dera
xegos e os verdadeiros patriotas son os· que están dentro do Bloque e'que
teralmente
polo
patrón
para
·exque falar á xente que viveu e
<lamente. Recorren a quen faga
todos os que están fóra . son vulgares ''achegadizos". Así, eu "descalifico
plotar
máis
á
xente.
Home~
de
vive allea á problemática dos 3 5
falta. Non se cansan de petar.
.
moralmente o meu inimigo ao tempo que pacifico a miña propia concien- ·
40 e 50 anos. de1xaron
as1 a sua
nas ,portas máis inverosímeis.
obreiros de Cesantesa. Non foi
cia". Pode ser certo que eses "achegadizos" sexan realmente achegadizos.
pel. Cando os representantes .Mentras tanto, xente sen esqúpor falta de indicación's dos sinMesmo algún podia que fose xa traidor en 1963. Pero eu agrúpome co
sindicais tentarow.rematar con pulos ten ta sacar. o máximo par.,. ·
bam;:lo que me ofrece segurjdq_de e gratifi.cación _órgánica e maldigo daquedicalistas máis afervoados da vi,les .que, s~mplesment~ • .non .se u,r:1en a nosoutros. Fóra da manada non hai
la, senón porque a méd~a da iso, o "Jefe" fo¡ , chamando á · tido ao . problema, .facéndolles ·
s'c'per.vivencia , par~ _o mandril.. nas .soedade-s da saba.na. Fqra da lgrexa non
idade na fábrica "impide" cer- ~.ente da fábric~, un po~ un, ao abrigar .. fllguPhas esperanzas .ql:le
<... haisalva.c ión : · .. -__
: .· _. ,
·
·
cuarto oscuro ·- c?mo lle cha- . taJ.vez s6_. fiqu_en: ni~G.. Esperantas acció11s directas, .qu~ . farian
~
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MáiS . <loado non puido ;-ser: t o. ,d o. 1po. . eª ' en as, .,. um1ua:unido. ·Ollade . que o ·aNG'"non e',·como~.os" seus compoñentes coidan, o
. b'rro:n _,,
· · "d e
d .
e t c. ~. e xa rece.
·. vzsztas
-r 'resulta.d o ,d a unión dos naCionalistas de- ésq.uerda. Ollade que,
-~iego 'tlvo asi 'o: mellar ágasallo
cmns, e as ameazas ma1s em·
·
d ·. ·d· · l 't: · ·T · ·t , e'- -. ..
t' -él "~
p.ersoerros a -v1 a p011ca: -:e'"· ..desa .organltac_ión, ex·isten outraS' orgañ tzacións~ n'ácipríati sras"na(qtJe- :sé
<leste naclai, ~tristeiro :· para os gr~n _e.s,. ~~mais _..
m~: ~s--: t~9r mos certos ¡eparos ao pen~ai
seus traballaddres. Que o ·acusen calque~a. q~y n~_I!t.,Pª§~fél_ ~or is~~ · que os_socialistas lles poidan-dar- ::< a'CUm'Lilan 'Un 'éapita!'·de ·teoría e práticá revblucroriária que sÓ ~enderá OS
~.-- seus fr"aitos·· ca~do . se 1fontr'aste realmeñte ie·:!;e cd~xugue; s~ J ' cori'xugabél,
Ele · ser . un dos inicianores do' Can~Q. ..<?~ 0.qrerro~y:~aian_,~:-C?hl?ra: - ~ un.ha .saída válida e -aceitábel.
' CO Gápital de t-e0ria ·e· prátiéa réVoluciónada da e:xperiericia nacion~lista
chámado "TERRC>RISMO DE ?~~
f:\~~~Js·};·R_:, ~-L~~qa V,e~»eIIws ·se, logo, as couSéts ~ol) ·, popular n~.s(;?u con.xuntri~ N-o sea· conxÜnto ) . :· r> ~, --· -;1"·;__- • ~
-EMPRESA'¡\ .~ como. . . dfu . iíUnha· c;;ol}se.g1p;.a. o
1
· c_omo son ou co.morfiebc.min
·: · Pro.. ag_o ra compre ii:: vencfo ·cal é a me.}á final á qua cada ·un ha das frac folla · és'pa-llada , pofa ;~bisbai-ra., go, ~ses µie.sm9s li,omes iano di- Prometemos dar con.ta aos
<?ións de prática ·nacion.alista te11~~· Aq Cqbo da.discusión·teráque:prbdunon· lle quita o sono, ·a pesar de cindo .rola fábri~~: . . . ., .
nosos leitores -do ,qµe pase. Non
.ci.rse a unir;Ja.de real entr'ª .aqueles que aspiran a un mesmo vin. Se os obnon ·ser unha acu,,sación "vana, . . Qmxo traspa~r.,tr~balladores . estamos · afeitas a .e.se ·'"'cáinbio ~,
"._xectivos do movim~ntó que s~ .trata de p~lar sc;m os mesmos, a unidade.
para este accionisrn maioritário,
. hase ' d~ lqgrar: nece~riarnente. Mesmamente, aínda que ises obxectivos
~~n!l~ en;:pr~;s, a pant~s.m~, que., d~ .está a ~h~gar._
ch.ég~-:
1
da empresa que firiiquitoH, - ca- · no,1!1ea4a __ .. 1:'~ANS~~RS~ ~ : se. ~d-e. wz .tamén .daríaiuos con~
'úit'irnos .~on . toi.ncidán, se ~~isten . fases ou etapas históricas qe .aspiradón
tómún, . déb~'nse · a~tellar .fÓ rm~las unitarias pra axuntar as forzase os em. pr.ich0samente. O apelativo '''éa" q.u e séf ti~_a . c.a tr? - ~ób~_e1;fOS _I?rb~ t~. ·
' "· :
· · · ··
'esas. fases oú 'e tapas da m9reha cara adiante da _n osa náción
pénos de
ce_d erites do. paro·, ·que 11en secique" quédalle pequerrecho.
hoxe
~soballada'.
• , ·.
"
"
...-, .seus'. contrátos· en
LAXE GRANDE .
, Os . tra~alladór~s. tiñan que quera fiñan
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E ta·n brutal a' Civilización do consumismo que atranca portac; e
Hestas á cultura. A l\losa Terra é unha proba. Levamos dnco anos
· abertos a todos, dispostos ao diálogo con todos, servindo á_cultura
destir país. ·E ·seguimos moi poucos na batalla. ~. Por qué? lHai .inda
que·n desconfía de nós? lOuen non confia nuns brazos abertos?
¿Que se obstina en ver xigantes nas asas do vento da liberdade que
proclamamos?
.
-Queremos confiar en que caian ao chan esas prevencións, en que .
chegue aos ouvidos de máis o ritmo do corazón· dos qu~· estamos
nas páxinas' de ANT. Estamos aqui P?ra dar aos. galegqs un ha plataforma de encontro da liberdade, un periódi90 sen censura~ sen ordes de e.m presa, nen intereses individua is, .c dnsó un fin, servir. a Ga. liza :
.
·
'
Para un ha realización comprida deste . obxectivo n5ln basta c~a
entrega de informes veraces do aconte.cer, non <;hega con debates
políticos. de todas as correntes do nacionalismo; compre que n·o
circuíto de comunicación entren todos. E iso é tan necesário como
posíbel. Os nieios_,Poden ser: cartas, conversas telef~nicas, comuni- :
cadas, mesas .de debate, etc. Rachar a incomunicación .de ~ran parte .
da povoación galega é. unhá das primeiras urxéncias que pretendemos cumplir. Esta é a razón da nosa insisténcia: escrebede, respos- :
ta.de debatide canto afirmamos.
·
.
• .·
S~ isto amplia as bandas nas que nos movemos, a prensa oficial, ·
os meios de comunicación teledirixidos, alleos a Galiza e case sempre en acción contra Gal iza, serán descubertos n~s suas tramas, nas
suas servidumes. E os traballadores deses meios terán ·a axuda dos
leitores para que os poidan servir en vez de ser só a voz da empresa.
Ou a voz das clases no poder.
Agora ben, todo este empéño pode quedar na 1.:1topia das ilu~
sións: só todos os leitores, especialmente os subscritores poden
acercalo á sua finalidade. Os meios de comunicación son deficitários na .sua xeira todos ou son subvencionados bu pagados por grupos poderosos. NÓs noñ: nos servimos ás clases populares das que ·'
os intereses son antagónicos co poder e cos grupos oligár_q uicos . .
Nós carecemos de subvencións e de instrumentación económi.~ª St.J :. \._
ficiente . Debería estar todo isto ben claro para· os n65os a"rnigos: ao
empezar 1985 ternos que repetilo; pensamos que hai quen ós esquece ou quen se cansa. E nós insistimos: ternos que cum.plir unha tarefa necesária, necesitamos da permanente axuda de vós, estamos
seguros de superar as cotas de subscritores, de leitores e de colaboradores en 1983.
.
l
.
, .
Por todas as comarcas de Gali.za irá pasando unha representación
·~er iodística ~' téc~ica.~.9~ ~.NT. Fará de ponte entre a mesá de redacción, os administrati.vos "e vos, todos .os galegas que sen~ide.s a
parte valeira .de forza Cié Galiza: a capac¡qade de informarnos, de
· ébmunit;a.rnos e 'de(ribe<rar~hs- da instruníentalización que sobre a
nosa mente están a facer cantos usan, ·usaron e queren segyir usan~
do a G~liza como parte da sua ganáncia, como finca para explotar.
Por un país libre, leitores e amigos, ampliemos os circuítos de
comunicación 'de .ANT. 1983,-.o ano da sua _multiplicacióh en tirada, páxina,s e presé~cia.
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·~fj' ·~ E hoxe·.; que temó$· d(ci6ná~.ioS' -~ ~·6 rl\e's mo ;,,O trabal·le : de ·o_l)osie~ón le~~
';

·~· ~ramáticas -ae vários aút'Ores, nóÍl ten · . vado ·a cabo estes "arios motivo u que

aó

xustificación que se recurra
·caste· Xa van vários casos nos que .a allán, tendo 0 galega. un léxico tan farturento, polo que non ten perdón de·
guns compañeiros que van renovar o
seu p&,saporte, ad.vírteseUes que só
Deus os que por preguiza, ignoráncia,
poden u5alo para ..viaxar a.o Es~ado
lou mala~ fé? usan verbas doutra iínéspañol ou de volta para Vene~ueta . ... gua téndcnis abundantes n~ própria.
Sospeitosamei;ite,
entendemos ..;. .
nós, coincide que son compane1ros .. .
BI EITO DO PALLEIRO
activos no · séo da asociación NOGA
(Nova Galiza), e que portanto detrás :.' SOBA.E O ·PSOE
de todo isto hai algun tipo de repre"
sión políüca. Desde lago -~·Ígo semeEu nom va'u cair no érro de crér
lla~te ten sucedido con alguns exilia- ~ - aquelo de "por el cambio" tam cacados bascas.
·· · ·
rexado polo Partido dos socialdemoAproveitamü's o ·se1:1 semanár.io
cratas EsjJanhois ..-Pero nom me impipara denunciar esta situación, maníde isso o permitirme indicar-lhes o
·festa.mente ilegal, .ei esixir qu~ se reque teríam que comec;:ar a fazer na
noven os pasaportes sen neñgun tipo
Galiza -si é que esse partido lhes perde restricións..
mite ter voz aos galegas- para que
lE que . ademáis de estar e~pulsa- puderamos · dizer que som menos
dos da nasa terra pola emigración,
maos que aquela amalgama de indivinen s~quera podemos circular ceibas
duos de UCD que pretend(a gobernar
por onde queiramos?
o estado .
Un saudo nacionalista.
Sres. do Partido Socialdemocrata
,
Optimo
Espanhol (PSOE) de Galiza,
Un sócio de Nová Galiza
·
si
é
posivel
dizer asim as
CARACAS (Venezuela)
. coussas! Si
consiguem liquidar aos · caciques -e
nom digo físicamente-; si eliminam a
PROBLEMAS DA Llf\IGUA
"cuota Empresarial ( l?) Agraria
Hai problemas que atinxen somen-mais conhezida por imposto colote a certos sectores ou clases da socienial- si logram que os pensionistas
dade, e hai outros que. afectan a tocobrem algo dezente podería'mos didos os estamentos da mesma, como é
zer que, polo menos, forom melhoo caso da~ nosa 1íngua nacional galega.
res que aqueles de cuxo nome nom
-Na prensa diária, e a nivel de toda
desejo lembrar! Pero sigo pensando
Gaíiza,. vense escrebindo por doctos e
e resistindo-me a crer nas meigas! E
indoctos de tema tan importante
nom porque o PSOE trate de levarpara a nasa nación.
lhe a contra aoBNG. Porque o PSOE
Nós, que somos xente do montón,
mais Q.uma vez demostrou nom ser
consideramos, porén que, pala hosa
senslvel aos problemas da Gal iza.
· condi<;:ión de nadas e criados na alOue cambio se viu. até agor_a? Na
dea e polo . tanto .galega falantes, en
TVE podía.ter-se-visto!Pois sí que se
prindpio incóils~iente-me.nte-e- ñiáís ·- v.iu: a misa do galo já nom a dijo o
~ -1áraé moi conscientemente por certo,
"papa" de Roma. Emitiu-se desde
opinamos · que o máis importante,
Madrid! ·com o que se consegiu que,
hoxe e sempre non son unhas normas
os catolicos, apostolicos e Romanos
ortográficas reintegracionistas ciu ofibotaram de menos ao Polaco de Solícia.listas: · xa que tales normas pódendaridade Espanhola; perdom, Polaca!
se modificar nun intre calquera; o
E os que nom somos da "Santa lgreexencial é conservar o léxico e a sinja" -sempre refirindo-me á oficialtaxe, non introducindo na escrita ou
passamos de misa.
na conversa verbas castelás ou inverNos telediarios segue-se a falar do
ti.ndo
colocación · dos pronornes
(Gualensa) W~lesa diariame·n te, cancomo vemos a cotidl, e cando o galetan-nos donde caga e mexa contrasga estea implantado a todos os niveis
tando
sobre
.
' com o silencio
nr ofereCido
.
no énsino,' no foro, na · igrexa e en
os sindicalistas Turcos.
todos os meios de comunitación, será
Será porque éstos nom tenhem
o momentó de falar de reintegraciocbnfessor particular ou porque estám
nismo, lusismo, oficialismo .e todos
já fusilados?
os ismos que se queira.
Pareze que a· orquesta<;:om da camPalabra.s como envidia en vez de·
panha . polo de Afganistam está servienvexa, olvido en vez de e$quecimenda! E que me dizem dos USA apoianto, corto (adxectivo-) en vú de curto,
do o genocidio Palestino, as invasoe·s
estreno· en vez de sa ír, eres en vez de
de Angola, Nicaragua. A situac;:om de
es, laguna en vez de lagoa, escoba en
Porto Rico. O fusila.mento de Allenvez de vasoira e mo'i-tas máis son casde, fai algums anos, a maos da CIA?
telanismos demasiado frecuentes esAh! pareze· que o fusilamento de
tampados no xornal e tamén . no liÁllende nom ··merece· conmemorabro sen que 'aos que os usan lle enruc;:om. Nom tem aniversario!
besza a cara de vergoña pola sua igMeus amigos; os nossos meios de
cdmunica<;:om proprios som 'cada día
noráncia da língua . nativp. E ·a( é on~
mais · imprescindiveis, lutemos por
de 1corremos ci risco de- que o ·noso
.
e.les. ·O PSOE quitou-nos ·os parlaricaz idioma se chegue a convertir co
tempo 'nuñ ,dialecto do~ españor, e , ·mentarios, pode-nos quer,er quitar
non no feito de que usemos un signo
tambem éste - r:iosso ''.gram ~ parlamen
ou ·o utro para escr·e ber determinada . to" . que é A Nossa Terra .
verba. Vexamos o .caso de duas ver- .
José Ramón Rodrigues Fernandes
bas moi énxebres que podemos escre-

a

ber de tres xeitos diferentes, pero
que sempre serán galegas puras, e son
elas feJüxe e xeitosa, que se as escre-bimos feluje-feluge e jeitos~-gejto- ·
. sa, debemos ler igual: feluxe e XE!ito-,
sa e de calquera maneira que as gra-·
fémos nunca serán palabras espakolas
ou castela'n izadas; mais se irnos per. dendo voces enxebres e as irnos substitu índo por outras alleas, vai ser ben
pouco doadó que as poidamos re,cu. perar algun dia.

AS E LEICIQNS.
Esti~ado direttor:
Cando no 77 ~. s primeiras eleicións
daban unhas porcentaxes baixas ·aas
nacionalistas, . un dibuxo de Xaquin
Marin ilustraba que daquela unha
causa era certa e ,é que para os nacionalistas ia haber traballo de abando. A hi·s tória reé'ente dá .boa conta
daquel trabal lo. "'loxe podemos dicer

UCD desap·a recera da polí!ica galega,
pero .á sombra dos caciquiños d_e antes fóronse acochando os que tenen ~
poder real en Galiza, os que se mant1veron en segundo plano evi:tando
que a loita anticaciquil lles afectara
demasiado a eles. Agora, ternos trunfante unha reacción que se disfarza
de populismo e que incide sobre
. un ha sociedad e desinformada e amedrentada pola pantasma do paro e
dunha emigración cinxid.a xa a poucos paíse.s. Tamén incide sobre unha
burguesia medoñenta que só invirte
en ladrillos e en chiquitas financiando as obras do exterior através dos
cartas depositados nas Caixas de aforros e bancos, abríndolle as posibilidades de traballo e promoción a outras xentes alleas ás nasas. O pisiño, a
leiriña, o bar configuran unha reali dade actual que alguns ilustres per soeiros gaban como ideal e chántana
de intelixente, porque así serve mellar aos seus obxectivos . Oueren convertir a Galiza nunha nova Sicília,
institucionalizando os amaños e o
amiguismo, xa que non será como a
Boémia que quixeran eles, da boca
para fóra, porque desa banda acabaríaselles o conto.
Por todo isa, penso que hai que
renovar o combate e é necesário
crer no noso povo. Hai que seguir a
loita para tronzar o complexo de
inferioridade, a falta de iniciativa,
para criar unha nova sociedade, moderna, igualitária e culta onde non
teñan sítio os cazadores de votos e
os demagogos baratos.
LUIS R. BERNARDEZ
BARCELONA_

PROTESTA DO COMI TE

ANTI-OTAN
O comité anti-OTAN de Vigo, fai a
mais enérxica protesta polo atropello
que supón o feito de que un axente
da Po licia· Municipal nos tirara dunha
patada a mesa que estaba instalada na
rua do Príncipe con propaganda do
dito Comité, referente a unha campaña que estamos a facer contra os xoguetes bélicos .
Dita axente municipal esixíanos
un permiso do alcalde, permiso que o
PSOE non necesita, cando eles instalaron mesas na rua, (a recente mesa
en 'c ontra dos vertidos nucleares) e
como lle dixemos que pensábamos
que non facia falta nengun permiso,
o axente enfureceuse, e fixo ademán
de sacar a porra; ante o escándalo
formado por este, a xente acudiu en
grande cantidade·, apoiando aos membros do comité anti-OTAN e facendo
que o axente tivera que marchar, non
sen antes tomarnos a documentación
aos membros do comité anti-OTAN .
que ·ali estábamos e máis a· un membro do pú.blico, que levou a identificar á comisaria da policía . .
Ante estes feitos,s o Comité antiOT AN faise as seguintes preguntas:
l'Esta ·é a liberdade de expresión
que o señor Alcalde do PSOE de
Vigo concede aos Viciños de VIGO?

lE de.;,,·ocrático que un axente
municipal lle-.pe·g ue a Linha mesa. con
propaganda política unha patada e
ameace cunha porra, "só pÓrque non·
tíñamos un permiso do señor Alcalde?
Esperames que o señor Alcalde
nos responda a esta~ pregu nfas.
COMITE ANTI-OTAN

Tres membros do Partido Galeguista, co seu flamante Secretário Xeral á cabeza, desprazá. ronse a Catahinya para entre- ·
vistarse con Miguel Roca Junyent, líder de C<?nvergencia' i
Unió, para inténtar que. se contase co PG, saido do Congreso .
de 'Lugo, p~ra 'Integrar o 'q ue
unhos chaman "Operaqión Ro- ·
ca", outros "Operación Cambó" e até alguns "Novo Galeuska" (! ?).
A operación posta en marcha
polo político catalán pretende
coaligar a forzas da dereita, cun
matiz autonomista claro , ou nacionalista moderado. Asi, estarian por Catalunya o partido
que el lidera, Convergencia i
Unió, e o Partido Nacionalista
Vasco por Euskadi.

- O panoram~ político galego está en-p~rpétua recomposición do 28-0 a esta parte, .
nunciarse . corúra da -LOHAPA,
. . ,. "... -.· · _,.. ·, _. ·. - sobretodo-, -pola banda ·da dereitá.
ñen levar ·nenglínhá a·cción a ca~
Por un lado están os iñtentos de cbáligarse con bascos é -cataláhs nunha operación promovida polo
_· bo: Mesm.am~nte -por non proseñor- Roca,~de .Convergencia i Unió; por ·outra-, os ucedeos que buscan aéomoclo
'-!_--;,, ~· " l e:snit hén sequera o facian .confóra desta operación-,· beif sexa por ñoré, ben pactando con Fraga. tra o Goberno de UCD. Agora o
-. _
Todo coas eleiCi~m~ íÍ'mmcipais -co·~o-: ponte d~ mira.
tema eleitoral manda, xa que
non rhaj qu~n nos faga crer no
~ atttonomismo . _de · :Fraga, -e de
..o
_g _q;ue , ago:ra, ··estea: -·en desaeordo
~~·-cos · retorte's- da =: sua Constitu-:
~ dón. O que ·n on _quére tarhpouco·- dicer que non sexa certa a·
denúncia feita pola Xunta.
Unha-cousa non saca a outrá.
.;¡-'> '
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O _certo é que agora quedou
xa demostrado que a autonomia
galega non é como a basca ou a
catalana. Dirán: _hai que loitar
por unha autonomia _como se
contempla na ~onstitución.
Logo · quedará~ demostrado
· tanién que a autonomia, aínda
que sexa coh todo o "rango"
posibel, tampouco vale para
nada, aínda que procurarán ternos enganados ben tempo co
canto de que "aín4a non nos
demn todas as _competéncias
que contempla a -Constitución.

O que non estaba moi claro
era con quen se ia contar en Galiza.
O PG, de momento, no-n ten
ruáis capital que un no me histórico que arrastra tras de si unhas
considerábeis débedas económicas.

APOIO A GARCIA-SABELL

Pero a operación xa estaba
tamén en marcha para chegar a
unha entente de sectores -autonomistas ruáis amplos que os
que representa o PG. Ramón
Piñeiro, que sumiu nos abismos
ao Partido Galeguista no Congreso de Poio, propiciaba agora
unha lianza de diversos sectores
provenientes da UCD co Partido Galeguista.
Asi; despois da promesa dos
cataláns de que será o PG o que
encaixe na operación en Galiza,
os representantes <lestes partidos entrevistáronse á sua chegada a Santiago con António Rosón e Ramón Piñeiro.

i

igual, o ·que primeiro viliºo negro futuro da UCD.
Marfany Oaít~s, aínda que
na executiva de UCD tamén
anda a auspiciar unha Converxéncia G lega, pode ser que
chegue a integrarse-.

A UCD DE LUGO NA OPERACION

Pódese dicer que António
Rosón, e con el case a totalidade da UCD lucense, entraron de
cheo nesta operación, aíhda que
o Presidente do Parlamento Galega quixera mellar formar un
Partido Nacionalista Galego no
que se integrasen as xentes do
PG e alguns dos outrora. :r:nilitant_es da ÜCP , Esta tese_'hi"mén parece sustentala Ramón, Piñeiro,
que deixaria ~ ,(\si aletargadas
unhas sjglas, ·p~ra ~á·c~'ía'~ ·~n··"~~llor ocas1ón .·s,e esta ,..operació;n
non chegase {l~ funcionar a,o sen
gasto,
· ' ~. ,1 ··,r¡.,_, .. ~
Pero aínda "haz rriáis fdmí:.
·lias" que pretenden, ··ou ~polo
ni.en os. estáh· á espre1.ta, entrar
na: "Operación Roca".
Meilan Gil ven criticando duramente aos par~idos . estatais_, e
o desprécio que fan de ·caliza,
afirmando que el Joi "dos que
primeiro o dixo ", ou, o que é

Segundo fontes próximas ao.
PSOE, o partido no poder está
recebindo f9rtes presións por
'' ·parte .dé Ramón ·Pirieiro e sectores próximos, asi como desde a
mesma xunta, .para· que GarcíaS~bell continue de Delegado -do
Goberno español en Galiza. Afírmase que os pesoístas galegos" e Alfonso Guerra queren
__éctmpialo, e que o _apoio do sec.·
t_or malchamado · - "galeguistas
~- 1 ~
~
~-~-- hf¿tori99~f' }16 P.só:E_na p81ítica
CA.RANILLAS~ OUTRA VEZ
~~os companerros;· se~,um .·co~~er~ ·., ~utonómica galeg,a, estari~ moi
A PONTEVEDRA
; ando ~ sua rede _de amigos · ·
. cond.icionapo á coritinuadón de
Pio ·cabanillas, "o msólito'.', "A XUNTA CONTRA o PSOE
García-:Sabell no :seu cárrego,
níáls cando se sabe que as relafoi desprazado por Sancho Rof
Mentras
sucede
toda
esta
recións de Ramón Piñeiro eran, e .
de Pontevedra, onde tantos inapadriñada
_sen
son,.
boas, coas X:entes próximas
compos1c1on,
tereses económicos ten, a Oudúb_ida
pola_
L-C
(léase
Lóxia
da
no
PSOE
a Ceferino Díaz, pero
·rense.
·~oruña), a ¿:unta · acusa ao non asi coas da actual executiva
Agora.. Pio volta a sua terra, · PSOE,- xa: sexa . por boca do di-_-~ galega.
na que as cousas andan moi, misionário _Roma y Becq¡ía, _xa
~o escrito do señor Darreiro, de
Por -mitra banda; estas mespero que mGi liadas.
pretender -recortar ·a aut:oh_omür mas .·,__ fontes _manifestáronnos~
Por unha banda estáb os pac- de Galiza, empezand0 ~asi .f{·apli- , _ q:ue: .de' !oda~ _as mane~as, Frantos da xente de Sancho Rof con car a LOHAPA antes de ser cisco Vazquez non sena o DeleAP, pola outra os co~testaÍários :a probada, e deixando á .nosa na- gado do 0 berno, senón que se
ao . no~tr~ ~ora, "X,esus.,do G_ran bón marxinada dentro das ..tr.es·,d, P.~~~~.~~t?!,~,~ ,~lf~l9~, 9~_G9ruñ~ ..
fQdf!r , - qll:_e? ~. ~ de _
espera,r, _., se, rtacionalidades históricas -san:. MAIS A ES_QUERD~ ...
agrupar~n a carón de don.Pío.
~iornidas polá Constitución.
Mais á,esquerda; e · xa ·nq,_~cam;.
~. ~~~P: JYiÚnáis,,G<:mz~le~ . M.ar. :.1 Non nos estraña a- posición · po ,nacional~sta, o PSCi_1..aínda
tíli, que. ·abanqonou ucn, p~a, _~do Partido Socialista · Obreiro parece que anda a desfoJlaf •mar- logo .entrar no CDS. e, agora1, ~spañol, xa ·que desde o 23-F, · · garidas para ver qué --posicióh
cárt r:esp:eito"á·sua iritegraanunciar a sua marcha, ¿-qué · werdadeiro ·.pai da LOHAPA .e - "toma _
.outras restritivas aprobadas en . ciór1 . · rio . BNG, aínda-. que de
fará?.
ponsenso por AP, PSOE e UCD, acordar _o · seu a~andono, dase
·· j'~~ · ·
Quen si parece estar total- :se pacto u, tamérl por estas for: _· como case seguro que váiios dos
ménte '· inmerso na "Operadón· zas, .-qu~ Galiza seria o tapón seu_s militantes _, continuarán no
Roca" é Víctor Mo~o, hoxe Go""· ;cara outras autonomias. Os re:- frente nacionalista.
bernador do Banco de Espafia cortes empezatian precisamente
,Tarnén neste m~smo campo
en Barcelona. Para as municipa..: ·por e,a.
·,
Galiza Ceibe· e ANG intentarán
les ·pqde facer a rentrée no inunDaquelas as xentes de AP en formar éandidaturas conxuntas
do político .galega, ·do que só
aparentemente se alonxou, ·xa Galiz.a dixerop nada .. E ruáis, xa cara as municipais, para o que
cando conseguir instalarse na teñen previsto celebrar .unha
que sen -desgast~ político algun,
o que non ocorriu cos se'\ls anti- Xl!~ta, !'!~pauso quixeron pro- _ a~mblea o dia}? en Vigo.

FRANQUEIRA, A !NCOGNITA

A incógnita é, sen dúbida,
Franqueira. A sua "lua de
mel co Partido Galeguista" e asd eclaraciÓns nas que afirma o
interés por un partido autonomista galega, fan pensar na posibilidade de que 'se integr:;tsé na
opera~iqn. P,~ro .hai. un probiema. E :-Q:i. problema~ _non é outro
que-- Ant0nio" Rosón, quen puxo ;_como ·condición··par.a -entrar
ná mdV.ida deixa:r" a uw~ ládd ·a
Gómez Franque·ira, xa que -. a
bon seguro aínda leq-¡.bra:-· o seu ,
defenestrament'o da presidéncia
. da Xuntit.
r~.{:(

.J~;..'.~

~

De . ficar fóra- (o qu~ segurame~te sucederá s'e:- uns intereses
máis fottes no.n os unen},' Frantj ueira -¡)odia propiciar unha .entente con Marfan)r; fora ou d,en.,
tro de UCD, depende das posicións .qpe tomen os distinto_s
peóns · intetmédios, l~ase alcaldes, non pactos con AP.

_ __·.' ' . !r .:·' .. _, _ .
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__Situación _ siodical
DUAS ALTERNATIVAS PARADQU,SCAMl,Ñ~OS
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indústri·a , evitar o fluxo de capitais cara· o resto do, Estado, evitar
Sabe -"que··pode" facer ·isto,,· ~orque ·non só conta cos ·votos de
que sigamos sendo pro ved ores de matéria prima e enerxia para
10.000.000 de persoas (despo1s de todo porcentaxes pouco meD.esde a chegada ao gob~rno do PSOE, empézanse a escoitar
industrializar outras zo~as, etc. En- poucas palabras, non hai
nores tivo a UCD) senón co apoio consciente duns e o papanatis·
q_lgur:is comentários, e iocluso alguns documentos loca is reflexan · nerigünha· intención de pofíer 1f.reo ·a explotación colonial. Pero si
mo ·doJtros partidos ·políticos e organi~a,cións sindicais detrás
é.stas postúras,.:qué parecen' sigñífic"an un' ·ab~ndono .da liña ·cia " ,Sábemos..q.ue vai a:facer.: 'esfor.zps_desesp,eraa.Os"par.a :ªce-lerar, a·.eQ· .. :e "do·cá.h:lbio" que naqa cám.bia, a non ser fundamentalmente iso:
·1.N.T.G. 8efih'ida ·r16 i úh"imo Cóngr~so, por parte dun sector· da ' trada. no MCE·,· que todos os partidos (inclusive os da dere~ta:es- ~, UNHA Ft°EPRESION MAIS· SELECTIVA E EFICAZ .bE TODO
Cential / q1.:1e teinás ·q·lile: reco:ñecer 'como' complexo;.e algun de ~.. Paf.íola) c;alifÍcan co_mo de nefasto para Gaiiza.Se:,a todo isto e;i;i "" . O OÜE .SE~A U,N CAIYJBIO REAL.,
recente· in'c orporacióh áo f'lacionalismo.
gadirnos que, o desempre90, _qyi::, xa chega :a ) <;le c~cA.9 ~trabal la- .~~ . ~arécerios simplita dicer que se o PSOE non consigue tal ou
. Estes comentários· céntranse na "necesidade de tomar un pa- · dor.es .pc;>r.. ~onta a U~~,. aumenta .. en Ga_Jiza a µpha _m.~ia· ~upedor. 1 ~. cal cousa- é "porque ten o goberno pero non ten o poder", xa
·pel preponderante" no cumplimento do programa do PSOE xa
a do resto do Estado, ternos un cadro máis que completo de que por un lado non se lle ve nengunha intenció'n.de conseguilas,
-que "afectan directa e positivamente aos intereses das clases po- . cáles son os plans para o noso país por .parte do goberno espa-, · e segundo porque, no fundamental, a sua prática é. a de alabar
pu lares". Estes compañeiros da Central dan como sentado que a
ñol.
publica mente a estes "poderes fácticos". O goberno actual non
Non certo, 6u polo menos non totalmente, que e PSOE ofeten . o poder, é verdade, pero non é menos que 'o sirve con .moito
sua é ·un ha postura nacionalista xa que s.eguen reivindiéando- 6 .
d·ireito de Galiza á sua Soberaniá, a pesar de'_ que,· como eles /' reza aos traballadores reformás importantes ·e beneficiosas, a reagrado, polo. que podemos comprobar nos primeiros meses de
afirman, o "PSOE vai reforzar o Estado Unitário", peí.o ao quidución da xornada a 40 · horas (agora conx·elada momentanea- . goberno apesar do palabrerio sócial-demócrata.
tar as tarefas fundamentais para esta etapa dan por sentado que
mente) dase en contrapa'rtida dun aumento dos xa deshle.surados
. Cando estes sectores da Central Sindical falan de que non -se
son . aqu.elas que reforzan "os cámbios positivos que propón o •ritmos de· produción e con contra-medidás salariais. A criación · "pode defraudar aos traballadore.s" teñen. razón, pero para non
PSOE" e que non se recatan en clasificar com6.múltipleS.
de 800.00_0 postos .de tra.ballo quédase .en· 150.000 ao restarlle o
defraudalos non deben colocarse detrás daqueles que xa os
Ao meu entender, o camiño proposto por estos grupos (oú
aumento da povoación activa nos próximos catro anos. A modiestán defraudando e enganando. Non pasarán moitos meses para
grupo) leva a longo prazo a liquidación da Central sindical. Non
·ficación do títuTo primeiro do Estatuto do Traballador, xa veque .os trabállado'res galegas empecen a comprender que, cos
podemos esquecer: A) a dependéncia colonial'de Galiza con resmos o que deu de .si 'na formulación transitória feita en matéria
cámbios formais q'ue propón o PSOE, non se solucionan os seus
peito ' ao Estado español, e o fe.ita de que o PSOE se teña ma~ide contratación e·v entual. A saídá da OTAN, polo momento,
problemas mínimos, tales como acceder a unha vivencia, manter
festado como un do.s máis grandes inimigos de todo o ·que signi- · quedou nu-nha conxelación aparente, e o FACA vai para diante.
o poder adquisitivo, ter emprego, contar con servício médico
ficase o desenvolvimento dos aspectos naciona~s, que _quedaron · J:nf"n, que en todo caso estase mellorando o aparato administraeficiente e posibilidades de estudo para os fillos, etc. E todo isto
totalmente de manifesto inclusive ao non dar a esa pantalla do
tivo do Estado p·ara que a esplotación dos traballadores e a opreque dicimos non son ilusións nosas (que, por outra banda, prefecolonialismo que é a Autonomia as mesmas transferéncias que
.sión das distinta~ nacións do Estado sexa máis efectiva:
rimos ás ilusións apostas a estas) senón confirmacións da OCDE.
Catalunña ou ·Euskadi. (LOHAPA), por non facer referéncia ao
·Esta niell9r efectividade xa está dando os seus resultados, ao
A nosa postura ten que ser entón consecuente, realista, de clase
seu apoio ao español frente ao galego (decretó de bilingüísmo),
aumentar todos os produtos enerxéticos, devaluar a moeda e
e nacionalista. Ternos que DENUNCIAR o que representa realsua postura frente á expulsión dos diputados · do Bloque do
conseguir para a protesta lóxica e necesária do sector máis afeemente o PSOE, ternos que oferecerlles aos traballadores galegos
Parlamento, ou o escándalo que montaron coa capitalidade.
tado: os traballadores. Outro tanto sucede co problema nacional
unha saída de esquerdas; en caso contrário, a dereita española
B) No programa do PSOE non se fai unha só referéncia ás pare de respeito aos direitos democráticos; neste campo son clarifi(a outra cara do imperialismo) continuará medrando non só ás
ticularidades da nosa nación e á necesidade de reactivar a nosa
cadoras as manifestacións do Mini'str~ d~ PSOE sobre o tema.
expensas do PSOE senón da nosa própria base social.
. RAFAEL IGLESIAS
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OS .XEOMETRAS E O NACIONALISMO
1

do :Estatuto do 28 de xuño do 36 ·no que trunfaron as teses
dqs nacionalistas de entón.

MARIO LOPEZ RICO

zativamente é un feito incontestábel, é unha fermosa realidade reflexo da complexidade social da nosa Nación. Várias
· Entre os moitos parabéns que nos ofertou a Reforma no
son as organizacións partidárias, sendo o PSG a única de deOs te.r ipos son duros· para o nacionalismo e son duros pará
seu· delirante carrusel de confrontacións eleitorais, coadxufinición socialista revolucionária, a UPG un partido comua esquerda, os tecnócratas da política enterran a ideolox ia e
vado polo irrisório prezo
que teñen chegado as pequenas
nista, ...
apuran-se ao ·control da opinión pública polos "máss-media" .
. calculadoras de peto, migallas da tecnoloxia multinacional,
O dano que estaba a criar a división histórica no seo do
Os nosos tecnócratas, que tamén .os ternos, falan do excesivo
está a de poder facer análises políticas con só dotar:se dun
nacionalismo obrigou a esquecer vellas diferéncias e a ver
ideoloxismo do nacionalismo galego, da sua inadecuación ao
destes pequenos ·a pare llos e máis uns cantos recortes dos "ex-:
de abrir un camiño novo de entendimento e unidade. Canmomento político, da sua incapacidade operativa e un longo
tras eleitorais" dos xornais ·do País e de El País. Asi .vemos ·
do no ano 80 se criou a Mesa de Forzas Políticas Galegas,
etc. de "ins" e apontan-se ao descafeinado, pulido_, liofi.lizado
como cada nova quiniela suministra· n©vos dados que nervioconcebida como unha mesa de debate e confrontación, como
samente son computados polos contál;>eis da aritmética elei- . e empaquetado coqueto do nacionalismo de esquerda para a
lugar de ...éncontro e xerme de iniciativas que permitiran ao
tóral para ' saber- qué nos deJ;)ara o futuro aos gálegos como ,· sua venpa nun posto.c;le rua a carón dos Grandes Almacéns do
nacionalismo cobrir novas etapas, ampliar os horizontes, espovo ou qué principio ideolóxico convén modificar, agachar-·· . PSOE en dramática concorréncia.
taba-s~, salvando as distáncias, recollendo o herdo histór'iou esquecer. Para estes matemáticos, moi ab~lenciosos n.a suA nosa forza é a razón, as nosas armas as nasas ideoloxias
co do vello Consello adaptado aos novos tempos e tamén
-ma-resta, o importante é o dado final, para iso sumarán A
revoluéionárias
os ·partidos nacionalistas, 0 noso traballo
tracexando unha liña definitória, clarificadora no espectro
máis B máis· C ou sumarán Amáis Be restarán C, todo val~, onos sindicatos nacionalistas, as AsoCiacións Cultura is, etc ... os
poli'tico formalmente galego.
caso é obter esa cifra máxica que sempre ten qu,e _resultar
nosos instru,mentos de traballo político. A presénciq nas insA coalición eleitoral Bloque-PSG e a nova· organización
máis pequena do que seria se se fixese "o que eu xa tiña dito'
titucións, prévia confrontación eleitoral non deixaíá de ser
unitária BNG (non perfeita, pero si perfeitíbel por todos
Teño ouvido, por. exemplo, que hai quen di, prescindindo
un .f rente máis, un complemento impréscind1bel, unha plata-.
aqueles que asuman os seus princípio:;) son froitos qo endo significado que ten a implantacion do bipartidismo, avoforma que se nos pretende sustraer e que hai que aproveitar,
tendimento entre os socialistas e os comunistas galegas e
ladura controlada da UCD, etc ... que, .dado que o avance do
.mais non pode ser unha ponla vizosa na árbore cativa que holugar de confluéncia á vida política organizada para numeroPSOE en Galiza é meirande que o de AP, o noso non é un
sos patriotas galegas a título individual. Esta obra, á que coxe a Inda é o nacionalismo galego.
País tan conservador como se pretende, pero ... lOué é máis
mo dixo Castelao, non lle poñades chatas até que estea termiconservador que votar Poder? A morte anunciada da UCD e ·
Ouen cifre a sua ·" resisténcia" na obtención de resultados
nada, é o frente comun de defensa da nosa identidade nacioa caracterización do PSOE c~mo próximo goberno foi vocea ~
exitosos a curto prazo a nivel eleitoral para os partidos gale- · . nal, é o muro a erguer frente ao inimigo comun para conseda, amplificada e vendida por todos os meios desde hai máis
guir que a sociedade galega sexa algun dia "normal" e poida
gos aguantará pouco.
dun ano. No·n vexo nengun progresismo ·na fuga de votos ao
Ouen propugne, aberta ou agachadamente, no partido ou
desplegar o abano das suas cualidades, dos seus atributos copartido do Goberno, mesmo nos que lles foron desde o camorganizacié'n na, que milite, condicio~ar as políticas a _curto,
mo povo, e que, · xa que logo, non significa a renúncia á dipo nacionalista, co~o debemos recoñecer. •
médio _9u longo ' prazo por critérios eleitorálistas é un· irresferéncia, á pluralidade e multiformidade.
Un' problema choqueiro para os eséxetas da computadora,
ponsábel.
.
·
' .
A tarefa será dura, n.on é para débeis, non é para os con"'•
para~ os xeómetras ·eleitorais.(euclidianos por suposto), seria o
tábeis da computadora, nen para os que non p,oden arrimar
. de calcular o futuro dese pasado r:epublica~o, que é o noso
o hombreiro por medo .ª lixar-se, non é p¡ira os xeómetras
presente, · do simples cómputo dos resultados~ do Referendo
Oue o nacionalismo galega é plural ideolóxica e organi·
de bufete, esta é unha tarefa para os bons e xenerosos.

ªº

·e

Este éspácio publicitário
éstá á sua disposición en
todos os .momentos.
Anunciando o seu produto
no único periódico
galega
pon a información da sua
empresa
nas mans de milleiros de
galegas que,
como vostede,
len
A NOSA TERRA
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da terra ·e -do mar

As-IOitas mu11iCipais ·retléXanse ·rió
Se cabe, o máis espectacular
é o asunto de peirán de Guixar
en Vigo, dada a cantidade de
cartos que. se nec~sitaban para a
sua financiación.

mar ··

Rematadas as eleicióñs lexis1attvas do pasado ano, .apagados os seus ecos e es~itas .x a todas as anáÍises
·q ue babia que escreber, a carreira para situar aos ca11:didatos a alcaldes no mellor lugar da parnÍla de .·
saída, comezou case co. ano.
/~
En ambientes pesqueirós, o einpregar ao mar como plataforma de lanzamento de candidaturas non ,
ia ficar atrás na regata. Asi, todos os movimentos actuais de unidades portuárias, áldraxes a Vigo, guerra contra o can e seméllantes, non son outra cousa máis ·que ·posicionamentos cara as próximas elei.,
. .. .
.
c10ns mumc~paJS.
·
/

LANDESA XOGA FORTE

Enrique Gómez Landesa, nomeado polo goberno u.cedista
presidente da Xunta Local de
Obras do Porto, tiña cantada a
sua substitución por un socialista ou por alguén de confianza
do goberno PSOE. Non habia
máis remédio, en lóxica política.
Por 6utra banda, haí algun
tempo que a XOP tiña proxectado un recheo mónstruo en
Guixar, para eliminar ünha dársena non moi útil e facer uns
cantos centos de metros de liña
de atraque. Obra esta que perante a administración de UCD a nivel estatal foi proxectada e
presentada á Prensa. Todo, menos aprobada, xa que positivamente a obra era innecesária:
desmesurada. E chegou o PSOE
coas rebaixas.

quer<?,_ é unha mostra mái~ da
.ineficacia da xunta e da nula validez ~-o Estatuto ese da auton9mia ..E atención,:_se as nosas no. vas se confirman, os. texemane-xes- de Aro usa- son moito .máis
graves: porto en aras de facer
un ·supérporto ultramecanízado
(con poucos postas de traballo)
para· toda a· Europa. Xa informaremos,, que a causa afecta a
várias rias. - ·
En definitiva, nen Madrid vai
ceder Vilagarcia, neri. aos partidos políticos Hes serve estabandeira para as eleicións -municipais. Pero ruído si que fan.
A GUERRA (PO LITICA) NO CAN

O asunto do eni.prego do can
deuse en converter nos últimos
dias nunha guerra política da que as Comisións Mariñe,iras
te,ntan sacar o maior proveito.
Non quere isto dicer que o can
sexa racional no~ empregó actual, nen moito menos._O asun_to -non vai por aí na nosa crítica.
Pero hai circunstáncias que
non son explicadas á opinión
pública e deberían selo, para a
sua clarificación. Por exemplo,
a reportaxe laudatória para cos
memb_ros do Cabido da Cofradía de Cesantes, presididos por
l.!n taxista de CCMM, publicada
nun diário madrileño, no seu
dominical.

Gómez Landesa debía ter no
ponto de mira a alcaldia de
Vigo , senón non se entende a
sua arroutada: dimitir. Se o ian
cesar, porse no plan en que se
puxo non pode ser outra cousa
máis que fogueteria de artificio
política.

Vigo, mal que lle pese a Leri,
Ou o ahúncio da .folga maris- _
aos viguistas -tan cazurros
queira
contra o can e por unha
como os coruñesistas- é un
Iápida
solución
da problemática
porto en decadéncia. Vexamos
marisqueira. Son pontos difesenón a ampliación da Estación
rentes
da mesma estratéxi<l:.
Marítima dos anos sesenta, feita
sen previsión de nengunha caste
Porque resulta que uns dias
e que hoxe está en desuso. Proantes da publicación ou do
E aínda ·o Goberno Centrai nón anúncio da folga, a ameixa rúxectouse para enviar emigrantes factoría da Zona Franca.·Mano- pesqueira xeralizada, que fai
a Sudamérica, a primeiros dos bra perfeita. Pero', neri con iso, disminuir o número de buques se reservou sÓ os ínáis importan- . bia ia a 22 s pesetas 0 quilo na
60 e agora serve para alma cenar x·a que entón a inversión de · do censo. Ollo, por fir~, que . tes, -senón que algun pequeno, lonxa de Cesantes e a 27 5 na de
turismos fabricados en Vigo, re- Bauzas ficaria inútil, sen senti- duas empresas teñen os seus· · como Carnota ou Lira, segue, Meira (Zonas ambas de influénpeiráns privados en Domaiodadas as informacións ., publica- cia de CCMM), case por favor
ceber aos participantes da Cutty do.
Chapela-Redondela·
,
Moaña
e.
das,
nas suas mans.
·da única compradora no último
Sark ou a navíos de guerra douA rebaixa feita polo Directo
descarregando
neles
gran
canti·
tros países. De cando en vez cae Xeral de Partos para o presu_A Administración Central se- .. dos casos, que podia facer o que
algun trasatlántico de luxo en . pasto de Guixar fixo saltar ás dade de peixe.
gue gobernando Vigo, Vilagar- quixera cos centos de quilos .
cruceiro (dous por mes, todo o f orzas vivas. Cfuara de ComérPor outra bandá;- Landesa e cia, Me.ira ·(Moaña), Pontevedra, Ante ese panorama de baixa do
máis) e fóra:- Claro, os carguei- cio, o viguista Nieto Figueroa os que :protestaron ~on homes A Coruña e Ferrol.
précio, cando o normal seria
que canto máis avanzara a camros cargan nela, os barcos gran- (Leri), Landesa, Alianza Popu- sen sentido da economia nen:Que agora desde Vilagarcia o paña menos amtúxa houbera e
des de arribada van a ela e asi. lar e algun partido májs, ergue- gun: seria a primeira vez que
Axuntamento
se . poña a pedir máis _subiran os précios-, ,as CoDe pasaxeiros, nada de nada. A ron os seus berros pola nova al- criaran a infraestrutura ·antes
a
unidade.·
portuária
rion é nen misións Mariñeiras prefiren mepior 'inversión fe~ta nunca.
draxe. ·Todos diri que non hai de potenciar a criación de empláis nen menos que abriI: por- terse cos do can, presa fácil leUnha inversión _que'quere. re- direito á rebaixa; pero aínda presas. ~ Cousa lóxica na econo- ta para que oufro~ pidan o mes_ ning:uép. explico.u para qu~ servi- mia capitalista e mesmo na. co- mo. Deste xeito,- todas as rias, galmente por outra banda, que
petir en Guixar.
ría o noyo peirán . .
munista. Pero . antes nunca fixe'JODAS, terian que tei a unida- coa estrutura do mercaa-o·; menNon se entende inoi ben para
tras moitos compradores chegaron
asi
(as
probas
son
San
q-·
Mentras, Vigo só está en cade portuária, e?'cepto as peque- - ron a apoiar ao sindicato comu- qué serviría o peirán. Quizá para
·. brao e Porriño, polígonos induspoder desembarcar máis :gasoli- beza. dos portos estatais en ·can- triais inúteis onde· os haxa). Ou nas do Barq ueiro, Viveiro, Al- nista.
. dan e Ribadeo. Sexa nunha ad·to ás ,descargas-de peixe conxe- ·
na e criar maior perigo a Teis. O
sexa,
Guixar
era
a
plataforma
e
Son as contradicións do sisteministración ou ,.na outra, a siporta' d.e carbón,' que xa n0n vai la.do, dos barcos que vé,ñen de a negativa socialista, a excusa. ma,
a plasmación no eido marituación
nón
,póde·
ser
·
eterna
.
até o porto.
. ser en Vigo: teria que_'ir en Ran- seis en seis
ñeiro da pro'paganda das eleiSempre
vai
habér
tirapuxas
_
d
e
de, no descargadeiro de mineral. En fresco está A ·Coruña por
UNIDADES ~ORTUARIAS
intereses po\íticos, .· xa qÜe non : cións que veñen de contado. E
Os barcos dó conxelado, teñen dianté e Marin e Ribeira abs·orDE OCASION
económicos,.polá coicidéncia de isto non v_ai ser -o único. Xa se
' lugar de aboncfo. ,¿u~ peirán ben Únha boa cantic;lade.
verá como daq'u i a uns meses
Derivadamente da própria .. obxectivos ... entre os partidos
para a Citroe'h?. E 0 rliais probá-. Palmas, por exemplo; descarga
se van usar máis bandeiras desta ·
bef, tend.0 .en-conta a,.circunva- máis canti~ade ~ que Vigo. Xa eséncia do Estatuto de Autono- · que gpbernan ,.e n .Madrid e fano caste para prote.s tar contra as
é o que era, . pési{f. a que a mia de Galiza, tiña.que .vira se- . paripé en Santiago.
lación que--polo antigo Club e de · non.
i
· aldraxes. E senón ao tempo.
Carilpo· chegaria,_.dfodulle a vol- :XOP encha e encha as-· cifras. É paración de competéncias sobre
A separación ae portós, situata a · Vigo, á~ proximidades da tod.o bai~o o prisma'- da cr'ise -div~e_t~Qs . pqrtos .da_O.QS~ . na.ción. ción dar.amente-ceolonial se __se
.......... ,_ __
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O inundo do xogd .é~ Íl.Q mund.o máfioso: ilegali
. , '· até asasinatos están
Pero, ademais, este mundo do xogo está intimame
. '
outabaco)ec
Alguén poderá pensar que iSto só ocorre
Está equivocad9, tamén ocorre no Estado españo
denuncialo. Pode costar moi caro. O pode ,,
Lean

'""·
";

.-

t

que fora posta tal demanda.
Tamén constan no citado
dossier _as declanicións dalgun
empre.gádo, que -afirma que os

citados membros da Brigada do
.Xogo avisaban á empresa o dia
que ian ir facer a inspección e o
.que ian pe?ir.
GRAVES IRREGULARIDADES

No dossier en cuestión, acúsase -á empresa de múltiples irre-

gularidades, algunhas delas que
terian que supoñer, de ser certo
como se afirma na denúncia e
manifestan persoas habituais,
fortes multas e até a retirada él
licéncia de explotación .
· Afírinase que se revenden os
cartóns, o que supón unha coacción para o xogador xa que se
lle incentiva a xogar máis do
que ten pensado.
Que se "tiran cart~ns" (invi-

•

Eu
Centrais (Intersindical Galega e
Preséntóme : ·son un dos chim-· - s-empre a quen o lobo. podia papar
impunemente. Por conta da tenmáis UGT) a pedir afiliación, axupados do" B1ngo; veño senda o 11°
sión acumulada e mais do f érido
da e asesoramento para formar un
desa dúda longa _de traballadores
proceder da empresa, houbo algun
_Comité de Empresa. E niso estaque, nestes dias; víronse privados
. mos. Empori~, xa veu Loureda
0·do · _seü · emprego. - A_demais dos _ de;.smaio entre a ~ente, e que -foi- ca~~ dun forte alporiza~ento xe., abe-rtamente chimpados - déronse
coa ámeaza de que, se ten que
ri.h, e dalgu'ns berros histéricos. E
readmitir a algun dos despedidos,
tamén ·-á.té agora catr<? casos de
fo\ f daquela cando, no cúmio da
por cada un deles ha chimpar a
''v.aca:cións': · forzosas; indefinidas
pr_§-vocación desafiante, o presidous dos que están dentro.
-de"iíte da empresa, señor Loureda,
O medo, daquela, rilla decote
- bó1¡ou man dunha témera pistola,
nos compañeiros, a quen veñen
u~~a ~ima que, polo visto, non é ~
apouvigando con negros agoiros
ptl)nelra vez que usa para apouv1de desfeita económica, de roíña
gar .aos traballadores.
empresarial. Cousa non hai tal,
poisque son evidentes, evidentísiLoureda aproveitou o incidente
mos, os cuantiosos benefí cios qu e
para chimpar a duas persoas máis,
tira
Loureda desta actividade. Os
eniadíndolles ademais <liso cadannegros agoiros de crise xa os fixera
sua"denúncia na Comisaria. A baixogar en perxuício noso cando~~...
. x:eza de procedimentos nesta reconflito contra o Casino, ( conflito
presália chegou ao extremo, nun
do que haberia moito que falar, e
casq, de ser fulminantemente desno que astra se quixo usarnos copedido o traballador dunha emmo saboteadores) e levados pola
doutro no Férrol, o Novo Futuro,
_pre~ oficialmente distinta, o saangúria de evitar os despidos avie ten en Vigo .o Grande Vigo ApeIón 'de xogos-''Estrella Park", polo
ñémonos todos coa empresa a
.tesfra: O cabezaleiro da empresa:
ún.ico delito de ser 0 meu filio.
unha boa rebaixa do noso xa sudon Carlos Vázquez Louteda, ocuNoutro casó, 0 compañeiro chimmido salário. Un salário, no meu
pado viuse afoda por riba denunpa ademais <liso a presidéncia de
caso, de 35 .000 pesetas. De romaciado, caluniosamente, de aproA BIGA; Asociación de Bingos :de
xa se sabe, botaron o mesmo á
te,
Galiza-.
pria:ción indebida de fondos.
xente.
E para máis escárnio, ao
. Os primeiros chimpados en blo-.F[stou abatido e síntome fontempo que poñíamos eses cartas
<lamente anoxado polos métodos
- :J que, oito, fórono - sen nengunha
rebaixados do noso salário, o paxustificaciói:i. Aos outros, en tropi~p-leiros a que nos sómeten no
trón trocaba de co~he. Talmente :
,- _, ques" c;hÜD:páronos despois por
frá'h'állo, mais aínda asi véxome
l,uxoso LaRcfa de dous millóns
o
-. '., unha soia causa : a de aniosar dal: ' . pr~~ÍSa.do a loh:a_r p~r u~ emprego
desbo_touse por outro coe
médio
. _gunha maneira a nosa inquedanza~, . ~dQJ:'f,Ille fun inxústamente privado.
che de máis. suntunsidade, un
·::~di.ante' qaqüeia ·gra:nd..f~ jQ.xu,stícia.· '· ·'" E~$este senso k onfórta;me"'i;noito
BMW de '- sbis 'oú sete millóns. E ,..,...,.w:-... ..: Ao primeiro desta -'seg~.mdá~-tánda.
uñ~feito acontecido ' nestes · dias :,.,..
tal
aco-~~eceu;·:)nesrnamente, no
chimpouno a. empresa -cqn fera."
0 persoal d~ rfoureda · S.A., chaentanto
...desa ·-ficrise" que nós ví.arrogáncia dian!e da xente reunr:.,
mado poia empresa como da ou.~
ñamos
¿o{ven:tando.
O novo autod~ 1 convocada mesmo pql!t-empretra / 1Yez para unha xuntanza "inmóvil
de
tanto
précio
non se lle
sa co gallo de '; nos in{ó6nar das
.formativa;;', . negouse en xunt9 a.
·
viu,s
emporiso,
nq·
·
correr
. <lestes
colJ,sas. O empresário boto unos al(
. sub~creber ·un docum~nto infadias
de
:tanta
ceñsi6n,.
pois
o Loum~g!e articuladÓ pola _ empre~
a sua carta de :trunfo, gue era ª '
. reda mell~r quere andar nos co·carta de despido qu_e tiña xa el
· par~· os . meios de'· co.municación.
ches patrulleiros do 091, que se lle
disposta para poñer ponto final
No tál escrito, o persoaJ_teria que
·
oferecen
xentilmente como ·taxis
naquela xuntanza, disque, de "tro'se -poñer to.mo víi:ima dos arga.llos .
noitegos.
co de opinións". ·Esta _cíñica intidas 2Centrais Sindicais. E nada hai
. O noso intento, aínda non mamáis;·lonxe da verdade, poisque foi
midación foi de contado rexeitada
logra<;io, de chegarn9s a un Comité
mésmamente-a con.cién·éia da nosa .
por. (case) todos os-presentes, que
xa non son as temesiñas ov~tlas· de
i'ndefensión qtien nos . levou . is . . que nos -d.efenda· ;iegalmente", está
r

Á BRIGADA DO XOGO,
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A única revista infantil que ten un suplemento para adultos que se chama A NOSA TERRA
y

, _,·ld
e
'',,.
. ;.· . '...
/

'.

/~'.r't·•~"

··1·

3

111~·
'
L.Jl.
, , . /l1~·
•' "t:> :,,·· J I. Jll{
·.\ ,•- \

•, '

• ;,_,,

· ·

a~

Jr/aJULCr
~

(

., ,,.,,. :~-".) 1

,, d

'•: .
M\ÍO

'

!/

l::fa\,o.~ ·

(

Para xogar ao Marro ou Manro serve calquer
campo de dimensións grandes. só hai
q.ue marcar duas líneas ·
no éhan com·o aemarca-c'ión de éada· marro.

g[}}
()fÍ.e¡ rt ~s

Fan-se dqus equipos cun número
. igoal de xogadores.
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Do marro; que é o lugar seguro, poden saír os xogadores cando queiran tendo en canta que o xogador que sae de último da 1Ínea do marro é O que ten ·O poder· S.obre todos OS xogadores contrários que
estexan no campo de acción ''nese momento.
Os ,xogadores deben procurar que non lles tC?que nengun xogador do outro equipo que saira mais
tarde ca el do outro marro, pois ·neste caso fai-no prisioneiro.
Para volver a coller "poder'~.: ten-se que pisar
no marro e volver saír.
'
.
Moitas veces pode-se bulrar aos contrários· e entrar-lles no seu marro. Dentro del ten-se liberdade de
movimentos. Aproveitando' a_lgun descoidó dos vixiantes pode-se achegar á esquina e libertar aos com~
pañeiros presos..
·
· Non está per_mitido que dous. enemigos per.íllanezan ao mesmo tempo dentro do marro rival. Se ist,o
ocurrise teñen .que ábandoná-lo e voiver ao seu marro.
/
Gaña .o bando que consiga·· facer-' 'prisioneiro.s a todos os do bando contrário, cousa que se dá moi
poucas veces.
~
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des, trampas, c9acións, malleü:as, ex:torsións e
\ '
is-ou menqs ao .dia.
e·relacionado co contrabando (~en sexa de armas prostitución·.
·
·películas ou, en todo caso, en~érica.
en Galiza~ o que pasa e que ninguén se atreve a
chega até a prensa ou a Brigada do Xogo.
nón.
1 ••

_

tando aos xogadores) para. poder empezar a xogar. Esta prática habitual débese a que ten
que existir un determinado nú- remisos .
•nero de cartóns vendidos para
Falsificóuselle tarnén, sempre
que poida empezar a funcionar segundo o citado dossier, docuo bingo. Para lograr isto, ou se mento de Penais a unha empreregalan, ou os "compra" a . gada, co ....consentimento da Brimesma empresa.
gada do Xogo.
Nas xogadas especiais de 500
Aos xogadores invítaselles
pesetas revéndense os cartóns gratis a bebidas alcoólicas para
para asi "obrigar'' a xogar aos así "poñelos a tono" para que

cuso
motivado entre outros abusos
que a partida se alonga desmesurapolo expólio que vimos sofrindo
<lamente, fr4udulentamente, até
das propinas. As propinas son dos
esgotar os seus recursos de~ándoo
traballadores, do persoal e máis
na desesperación.- Velaí un verdanada. E sono desde o mesmo - in- ~
deiro atentado contra a socieda·de.
tre en que se receben do público;
O Bingo, empor~o, aínd~ que
A empresa, porén, imponnos coa
tamén teña os seus fraudes (vaia:se
sua intervención o descarado man·
os ten) é unha causa máis formal
goneo en perxuício noso, xa que o
que está (teria que estar) debidaLoureda usa e abusa de tales re·
mente controlada. De calquera
cursos até agora impunemente. E
maneira, haino que asumir porque
quen pretenda protestar vera.se
é un feíto que ternos <liante. -.Coa
aínda máis asoballado :
'
mesma parveza coa que se fuma,
Co corazón na man, denúncio
aínda sabendo que o tabaco é un
aquí a unha máfia patronal que
veneno, a xente acude a ·esta dievita de todos os xeitos (repito :
vertición e nós como empregados .
como sexa) que os traballadores se
debémonos á xente, que dela visindicalicen como en calquera país
vimos, sen meternos alá moito en
ivilizado. No accionariado de
cuestións de moral. Xa digo que o
Loureda S.A. mantéñense na somfeíto témolo aí, e o que compre é
bra unha man de señores que pa·
procurar que nel haxa limpeza, esa
san por honorál:¡eis e, secasi, conlimpeza pol~ que chama a regulasinten ou aínda auspícian os promentación oficial do Bingo, con
cedimentos mafiosos. Como cida·
resultados francamente negativos.
dán responsábel que eu son, quéiA chamada Brigada de Xogo, en·
xome ademais da implicación da
carregada de mirar polo cumplipolicia, de certos elementos dos
ment,o das normas, fai gala decote
distintos eidos policiais, nesa mádunha vista gordísima <liante das
fia que acocha a Loureda nas suas
infraccións máis evidentes. Así é a
actitudes antisociais. O policía
cousa e haino que dicér: non ~oip·
<leste novo tempo, que tanto~ tepren co seu deber e déxanse seduria que esmerarse na mellora da
cir pola empresa, paSa.ndo por alto
sua própria imaxe, ven dando ·pé a
desfachadamente os' -máis gr_~ves
se ver emparellado na op,inipi; pú- - ~·~ quebrantos do Regulameni:~.:, ~n
blica d.m malandra calquera, 'poistroques, a sua complacéncia · ~oa
que no-ámbito de referéncia non é ~ emp.~esa ..:non lle. quita de -se ªJ?li·
oado disterar ~nde -roma(an · ·~ car -'con .·extremada rigoridade ; á
aqueles e empezan~estes.
_busca .dalgunha miudeza que cbe·Persoabnente, non sei até qué
gue a causar, como i' ten acont~eiponto ·poida ser ·O Bingo unha la'00 , a perda do emprego dalgup cra social. S'i que a é, sen nengun·
traballador pola f?-lta máis n:iíniha dúbida, a explotación fraudu~
ma.
_ ,
lenta das máquinas comecartos
A teoría de que a ,redución de
trucadas, que causan. nos incautos 1 persoal sexa inevitábel é falsía qe
usuanos verdadeiros _ dramas de
vez,· xa que está a darse a aberra·
desfeit~ e~on.6mica. As infelices
ción de que, ao tempo que chimpan á xente, estanse a facer horas
vítimas, . levadas pola angúfia: de
recobrar sequera en parte o ·diñ,e.!·
e;xtras e . dob~e xorriada, que Flen , ·
ro. invert_ido, embórcanse máis e : · sequera é remunerada. :E o colmo
máis I\º. xogo sen se decatar de
pero é asi, talf!lente· coma se esti-

xoguen máis.
Pero, sen dúbidc., a acusación
máis grave .que se lle fai é a de
prestar - diñéiro. aos xogadores;"' -:
incluídos os das máquinas. Os ~
talóns son cobrados na G_o ntª
que os empregados se viran· naobriga de abrir para as propinas. ·,,~ Esta ·falta, que ·é unha das
máis graves que se . contempla
nó regulamenfo do xog6, pode
acarrexai: .multas desde ·500 mil
a 5 mll16'n:s ·de pesetas, ou a sus-. pensión e até .a retirada da licéncia de explotación.
v¡semo·s · n"a · século - pasado, por
esta e por outras cousas. =
Axeitando os horários ás nor·
mas-·en vigor, e máis os descansos
e vacacións que- -córresponden, a ~ ,
xente que~ se dá por sobrante ten · cabida b€n doada..._nunha nómin.a
qu.e xa pasa das cen per-soas sen
contar cos de Vigo. E o gravoso'
_
q ue se di ·de pagar -eses postos de - ·
,
traballo, queda ahondo desmentí.,._ .
do coa escandalosa disipación que
se aprécia neutros rubros. Porque
aqui dase o caJÜ de haber.e~, m~j~~,~:... ,
tísimos dispéndios inúfe1s; o.u·= cando menos inxustificados e aín· .
·
da ilegais, en agasallo constante e
.
complacentes persoaxes .e persoa- ~
.
'
llinas, gastos estes que, axustados
· ·d os, compensanan
·
· . d t;
ou supnnu
sobra os salários que setenta eliminar Entre outras cousas pode.
• .
ria suprimirse por exemplo a cort·
.,
,
d
tratac1on de matons para agar a
d~ orde gansteiril, cuxo labor re.vo coñecemos todos e de
·presl
·
cuxas malle iras ten algun ex-em·
-pregado un recordo-ben dorido. O
seu custo non debe ser baixo, por
·
·
·
certo, nunha empresa tan amiga
<lestes métodos. Somente aqui-1:1-a '-:coruña, ademais dout:ros
., __elemen·
te>s. da Gar.d a Civil, hai p9l~ i:ienos
seis' cab.· 0s primeira da PoJici.a Na·
.: .
,
ld d
<::ional que· estan a so o e Loure·
r1
, , E
<ta -para . o . qu~ se.x a; sta a b on d.osa
escolta tivo que' facer horas extras,
ne~tes dias, -dedl.<;;ados por inteiro
a amedoñar ao persoal. Como
mostra,. ben ha valer.
!3en sei ao qu~ me expoño por
causa ,deste éscritó, .e, xa que logo,
advirt~ que;· chegad0> o caso, o .
meu número de Doante do Banco
·de Ollos é o 22.402. Asemade ta~
mén teño carné de Doarite de Ri·
.les, co n° 38.432. .
J
•
' •
Atentamente:
r

•

·MANOEL RIVEl~O LOUREIRO

. .., prnsa- .Le-ureda; . está a. -disposi'"
ción da empresa por médio dun
Infrinxe famén a empresa 0 empregado, suposta~en~e deleregulamento no tocante ás pro- gado do persoal, de mterra con.
· que· . rece-;u
:-i_e ·o _persoa·l
e·-_fianza
pmas
_ .
,...,. -.<
• .do
'- xefe.• • •
,
- "
t
·
· z - - t ·;, Asi, a estas propmas daselles
que per encen exc uszvamen~ e·-' ·
. .
· , ·d
· . --b enef¡'.zczano
. , .· .,..~
ao· persoa l, · umco
. ·..~~ un uso distinto,
·
, empregan
.
, oo
das mesmas''. .
·
~;~~.. par~ pagar ·os prem1?s erron~os.
E t
-.
t,
E dicer, cando un cliente estnna
s as propmas repar ianse
- di · t
que 11e correspon . a m egrasempre ao rematar a xornada,
., .
, d. d
t
mente un prem10 que non can· cun Plome · ~o
e 700 pese as tou a tempo, é frecµent~que se
por traballad~r._
.
, .
lle aten-da a sua reclaw,ªeión con
~.- . }.-our;da, üespois de va~ios báriego ás propinas b:o tp~rsoal.
-"Inf~ntos~ para que as propmas Asi calquera atende ·as reélamafosen e.obradas todas xuntas,
.,
a·- .
t o' s
·
·
d
cions ... con merro ou r .
· unha vez; ao mes, para po e1as ; E t
.
, = .,_ d-· t
. .
s e qmxo
usar as1, como arma coercitiva~
p ser so tun a ian o- ·
·
·
.
enuncia.
ara
. puxo aos· traballadores no dile- . r _
,
ll ou ra
, . semana
1a·
iniormaremos
es
ma1s
.amp
ma de: ·"unha vez ao mes, ou se
,
.
·
fi
.
··
mente
e
do
Carlos
Vazquez
suprzmen: ou se az a mzna ma- ·
,
d ,
· .
Loureda. De quen esta por €nezra.
ou non se. .fiaz.,,.
, d
,
, ·
D· d ·
t,
.
.· . ·
tras esta empresa como soc10s .
as pnmas, con- D
, . f
d
t d
,
·a esb e1 en on,
t · .
d
· o negocio rau u 1en o as _mas_i_ era e men. e mu].gua as, re- - quinas tragacartos, das . co~ccebenas os traballadores a meta.,
t
b.
d
_
d d
¡· ·d d
. d
c10ns a ou ros mgos, o con
e o mes; iq m a as se·cia o t ·b d
d
1 ·,
ra an o e as re acions que
trece ao trece.
t,
-_
Estas propinas deposítanse m~n en coa . ptrentsa cdorunetsa;
. .
.. _
· que
. ·- .asi
diariamente
nunha
con·ta
, X_como os · m en
, d. os de me
_ er· .
1
ela mesma abriu, _a 2.029, nun- a unta po_o me io e ~ como
h a axenc1a
, . d o· Baneo a· e B··
Ib ao. o. PSOE,·damda
estas
i
d
hque
· t sabia
1
Esta conta r.e cebe
tries ,un ~regu an a es ai . empo, :ion
t t d
d -.
. , d · fixo nada, e de como a lei do
11
mon an e uns ous mi ons e . .
. •t ,
r·
d. _ t
b.
d
· _ '.·- xogo, que ,-Q ' permi e-so._ con ms ,
. pesetas ' os res mgos a em
b ene'f'icos, so, ucra as
, empresas.
1
AS PROPINAS.
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Peliz novedade -Din os códigos temporais ·ao uso, por estas latitudes, qµe rematou un ano e que entramos de
.cabeza noutro novo. Na distribución astrolóxica das era~, os cánones
estabelecidos anúncian a instauración de Acuário, época de harmonia e paz universal No reino de
España, os P.róceres.prepáranse para desenvolver na sua xusta medida a prática ,política
do cámbio, ~de rebote en Euskadi, onde non entendemos de tempo, eras e reinos,
todo, absolutamente todo, continúa igual. - ·
tiña que vai lanzar o Ministério
do Interior e na que, en euskera
e en español, dirase ao tristeiro
condutor c;letido no control, algo aSi como "sentimos causarlle
moléstias, estamos traballando _
pala sua seguridade e pala de
todo o povo basco").
Entretanto, o novo delegado
Goberno Español en Euskadi,
lease na comunidade autónoma
excluíndose, por suposto, Nafarroa, prometeu na toma de posesión do seu cárrego que no
noso país íanse respeitarapartir
de agora os direitos humanos.
O dia 7 do novo ano (continúo
por
este critério temporal ofiAs eleicións do 28 de Outubro, empezan a ter c~nsecuéncias
cial),
eran ametrallados en Berpar<;> Goberno de_Jordi Pujol. De momento a Cámara Lexislativa
E · ae>s feitos remítome. Mil res da localidade navarra de meo ,tres suboficiais da Armada,
catalana, ató pase nun "impasse" ·denunciado tanto por
novecentos qitenta e· dous (ano Santiesteban, sendo detidos en Lasarte estabeleceuse un ticomunistas, socialistas, como polos membros do partido de
. :que acaba, segundo teño lid o) do~s membros de ETApm-VIII, roteo antre os ocupantes dun
Suárez. An~o~i Gutiérrez, por parte do PSUC, e Santi Guillén polo
' culmi~aba no noso país con que. custudiaban ao secuestrado coche roubado a punta de pistoCDS, piden a berros aos socialistas, a oposición maioritária; ·
dous feitos característicos que e que servia de ·perfeita rúbrica la e membros da Guárdia Civil e
que plantexen unha moción de censura contra o
. servian de balance anual: por a unha campaña de s~cuestros en Bilbao, funcionários da Poligoberno de Convergéncia.
, unha banda, o dia 29, dous nos que a organización armada cia estaban a ponto de ser solnon conseguia poñer ''final fe- prendidos por unha "trampaPorén, o PSC está á espera de non permitirá que Pujol poda · guárdias civis eran abatidos por
liz"
co cobro do rescate. Asi, cebo" situada no interior dun
ver que carreiros toma Pujol, lexislar, aínda que esta maioria · un comando de ETA militar
informativamente
falando, re- . veí culo. Mentras escribo estas
s~ndÓ posibel que despois das sexa tan feble como a que . na estación ferroviária de- frún.
E
con
foguetes liñas, entretéñome escoitando
mataba
o
ano.
eleicións munidpais sexa cando ten agora · o ·mesmo presidente Paradoxas da viQ.a: un ano' anchampán
e
manifestacións
co~
·
se tomen as decisiüns. Raimon da Generalitat.
tes, na mesma data, estábamos mezaba o novo (remítome a un "a película dos feitos" (asi din
os informativos radiofónicos)
Obiols, número un nas derradeifacendo unha repórtaxe a caba- calendário que manexo) .
d un novo secuestro sucedido
ras lexislativas por Barcelona CONTACTOS PG-CHC
lo entre a citada estación e· a de
hoxe á mañá en Donostia (luns
nas listas do PSC, manjfestábaHendaye sobre o _trato aos emiEN XANEIRO
11) na per_soa do filio de PatríO Secretário Xeral do Partido· grantes galegos no seu tristeiro
lle a A .NOSA TERRA, que
O
domoingo
dia
2,
cinco
mil
cio
Echevarria Senior (no noso
- "J ordi Pujol varie o seu rumbo, Galeguista chegbu a BArcelona retorno vacacional (e .só vacapersoas
(axéncia
EFE),
milleiros
país
hai moitas sagas) dono de
comenzando unha política :rpáis a . última sema:pa para entre vis- cional) a6 seu país ~nmudecido.
de
persoas
(Hoja
del
Lunes
de
várias empresas metalúrxicas
en consonáncia cos intereses társe có portavoz do· Grupo ParDo!lostía), deceas de milleiros guipuzcoanas e segundo no
pop9lares, deixando de ser o Jamentário Minoria Catalana,· no A acción arrhaaa · era respostada
(Hierro), "sobre 15.000 ou "ranking" de ingresos tras Saportavoz duns grupos ·minoritá- Copgréso dos Diputados, Mi- dunha forma peculiar polo novo
caministro
do
Interior
con
ese
25.000
segundo outras fontes" turnino Orbegozo (Satur para
rias e defendendo os intereses quel Roca. Un membro do p~rráct~r
"renovador",
do_
que
(El
País),
5.000(Diario16), má- os amigos e meios de -comunica. do gran capital".
· tido Cónvetgéncia Democrática
facer
gala
nestas
xornaestári
a
de
20.000
(Rádio Popular), ción).
is
Jordi Pujol manifesta pola sua· de Catalunya, manifestáballe a
das
pio.
n
eira'
s
:de
novo
goberno
·e
vários
milleiros
(Rádio Bilbao),
E realmente triste, pero eu
·banda, que a sua política é coe- ANOSA TERRA :que estas con- ·
que
ficaban
patentes
na
heróica
15.000 (Egin), deceas de millei- non entendo de esquemas temrente, e se 0 fixo ben ou mal, · versadóns entre o C_DC ~ o PG,
. verase nas eleicións autonómi- ·son froito das boas relacións emboscada a Fernando Martín ros (Xaestoras Pro-Amnistia porais. Feliz novidade.
convocantes) . e 40.000 (HB),
cas de 19 84. Hai uns.meses, este mantidas
antre · os
dous Luna; ao que íamos, o Gob.e rno
MUGARRA
percorrian
ás ruas de Bilbao
civil
de
Gipuzkoa
facia
pública
seman~rio ofrecialle aos seus O señor Peña ia acompañado de
nunh~ manifestación en apoio
leitorés as dificuldades do fren- dous . mebros da _sua exe·cutiva, a convücatória dünha manifesdos
presos. En lrún e "contra o
tación
na
·citada
localidade
guite consfrvador no parlamento mantendo contactos e éorÍver-·
terrorismo
e pola paz'~, manifés"en
puzcoana
o
domingo
día
2
Catalunya: Agora, as dificulda- sacións .sobre a política aNtomañá· 1.000 (Rádio
tábanse
.esa
resposta
ao
terrorismo
e
pala
des están acentuadas, xa que nómica estatal. Estas relacións,
. España e SER
Nácional
de
paz",
mal)ifestación
que
curio,
Esquerda Republícana de Cata- enmarcadas por pontos convermeio-dia),
3.000
(RNE e SER á
samente
cóincidia
coa
anuncia·. lunya, partido incondicional de xentes, veñen xa de lonxe,
1.200
persoas para
noite)
e
Jordi Pujol, plantéxase mÓi en · "aínda cando o Estatuto Galégo da pol?s xestoras pro-amnistia
EGIN.
sério o · seu apoio a Convergén- nori se fixera,-manifestaron di- · en Bilbao para b mesmo dia,
' •!
cia i "'Uniq, xa que existe un mo- tas 'fontes-, xa tíñainos boas:re- con motivo da.- culminación' da
Pola · sua, parte, Ba:rrionuevo
vimento de base· pará que leve laciórís. Por dicer máis, cando 'se campaña de -nadal ·; sob o lema , (ministro do Interior no novo
a sua·' estratéxia por camiños estaba a discutir o Estatuto, co- "Amnistia orain" (amnistia ago- Goberno español, para ós neófi. m~is . esquerdistas.
mo o PG non tiña representa- ra) .. Deste .xeito, o goberno so-· tos), felicitábannos o ano lan: · Nesta mesma liña os· centristas ción · parlamentária, as enmen- cialista ptetendia verificar na zándonos · a agradábel -promesa
desmémbranse axiña, e Pujol das pasábonnolas no parlamen- prática, calibrando a asisténcia de instalar · novos cuarteis da
a cada concentración, o apoió
pensa ter parte oferéncéndolle tó".
Guárdia Civil nas localidades
uriha Cons~llária ' áo ·secretário
.Polo pemáis, non se fixo nen- do povo basco a -cada unha das .q ue no seu dia foran deixadas
Xer_al, , Yice9 Capdevila. P·arte gun calendário para seguer a duas propost_as.
da "man de l)eus"; deste xeito,
dos diputados do citado grupo ronda . das Jiegociacións, afu.da
A outra acción coa que cul- en Hindarribia e con descoñe'iranse con - AP, parte seguirán que Corivergénciá seguirá man- minaba o ano era a posta en li- cemento do seu próprio axuntacorno centristas e ·parte acamo- te_ndo contactos co · Partido ·Ga- berdade, por parte da Guárdia inento, ubicaráse un recinto que
daranse en CIU.
leguista-, sendo posibel que sen Civil, do . empresário guipuzcoa- alberga'rá .a cerca de T.000 no. Se o CDS non lle . dá o seu 'tardar ··moito mande a Galiza no Saturnino Orbegoio (Satur vas hóspedes que ·nQs aledarán
apoio a Pujol, pode nacer unha unha represe!ltación, como fai _para qs amigos e os meios de co seu cólorido e disculpas nos
rio'va maiória· no 'patlamento· - co PNV e outros partidos auto- comunicación): liberación que · controis (agora en 'Euskadi faise
~SC,P~UC e Indpendentes: que ·nómicos ~ ·
· tivo 'lugar ·nun refuxio-de ·pasto- moita risa a · <;:onta·-dunha•.. tarxe-·
r
r .. s · ·· ~ , , · -· t ~ ,.
}. i...: •
~ ...· ..

Cátalunya ·

Míngua a fórza

1

ae.Pujól

- .. • i

· .. '¡

Luís de

Sebastián~

do FDR salvadoreño·

Luís de Sebastiárr é coordinador das actividade's diplomáticas do ·
FDR salvadoreño <liante das institucións europeas. As declaracións
que recollemos hoxe foron publicadas
': 1 _, ·"
no periódico basco EGIN; eson de grande interés para entendér á ~ , ··•
situación do proceso político e militar neste país' centroamericano.
pacidade de derrotar"~ guerrilla,
O
decis~vo ··é que efes p~ecisi}n .
· No aspetto militar vainos
aumentar
cada vez máis o apoio
ben. O exército hondureño,.que
se manter, que non
ianqui
para
interviu na retaguárdia, foi deteñen
vitórias
na sua corta, que
rrotado. No Salvador as novas
é
un
Exército
desmoralizado, - ·
unidades formadas nos USA
que
está
dividido.
Eles van a
que volveron ao país nun amplo
menos
mentras
nós
irnos
a máis.
desplegue propagandístico, tiveron 450 baixas sobre 1.100 Outra cousa son as forzas miliefectivos, e ademais aparece un tares en conxunto, porque elaro, se se adxunta o exército
fenómeno novo: as desercións.
Por outra banda, a experién- hondureño, se comeza a aumencia da guerrilla é cada vez tar o número de mercenários e
maior. Antes, por exemplo, de- · chegar· os marines ... , díxeno en
rrochábase munición; por falta moitos mítines: ao exército ·
de coñecimento disparábanse _ USA non o podemos derrotar. .
ráfagas de fusis automáticos,
cando éhegaba un só cartucho. REORGANIZAR O MOVIMENTO
A falla de armas é uñ pro- URBANO ·
blema moi grave. Se fose certo
O FMLN non é capaz aínda
o que di a espionaxe ~orteame conquistar San Salvador ou para
ricana, ter case superacLo ao provocar unha insurrección poexército do Salvador nunha pro- pular do tipo nicaragüense,. enporción de vinte a un ... Hai lu- tre oufras cousas, porque nas
gares onde cinco persoas entre- cidades, onde está concentradq
nan cun só fusil. Con esa limita- a forza militar . do inimigo, hai
ción formouse un exército regu- unha represión inorme. E como
lar de 6.000 persoas o que fren- se en Barcelona mataran cada
te aos 18.000 efectivos, agás os día a vinte militantes .o breiros
corpos de seguridade, o que dá de esquerda, chegaria un mounha proporción de 1 a 3 que mento no que a xente se atemonon está nada mal para un mo- rizaría.
.
vimento guerrilleiro.
Agora a situación ten mudaO FMLN chegou a controlar do, aínda que se mantén a manalguns momentos, por exem- sacre político-militar introduplo, o 60 ou 70 por cen do país, ciuse un "manchesterismo $elvan efeito de aglomeración por re- ~ a paz "dos cen mil". A análise é
un fetiche que teñen, que é algo
de xeito que non se podían xe ". O despido libre, a conxelad,ución dos por:itos _de votación. simples: no 1932 houb-0 1.mha
incríbel. As eleicións, que fracatransportar víveres ou gasolina ción de salários e todas esas meSe en San Salvador son habi- sublevación de "índios" (asi
saron no interior do país, supupor esas áreas. Non digo "ocu- didas, . despertaron nas cidades
xeron no internacional un golpe · · tuais 200 mesas esta ve~ foron chaman despectivamente ao
par", nós non empregamos o reivindicacións que, sen ser esmestre do imperialismo. Agora
trinta, e o proceso de control ca.mpesiñado), e mataron -a ·
término de "zonas ceibadas'', tritamente insurreccionais, son
irnos falar cos nosos antigos
era tal que sempre se podia sa- 30.000 conseguindo 40 anos
que pode resultar un pouco de- tradicionais no descontento da
amigos na Internacional Socia- ber a posterjori se tiñas votado de paz; agora que as causas
magóxico, senón "zonas baixo clase obre ira.
lista e -mírannos con sospeit.a.
ou non. Se facemos cálculos so- están pior, haberá que matar a
control operativo" nas que ás
Cando no 80 se preparaba a Xa ternos· a nasa honra ·mancha- bre o tempo de votación e o 100".QOO e terán outro.s 40 ·a nos.
v·eces entra o inimigo con dous insurrección botouse man dos
da. Xa somos alguén que en rea- tempo que as urnas estiveron Iso din- eles nos seus ''patties ><:>
ou tres mil efectivos.
mellares _cadros de masas para lidade tíñamos que ter ido ás
ab_ertas non chegan a 600 mil falando · a periodistas iníerrra·cioNesas zonas baixo control ·organizar a milícia e a guerrilla.
eleicións porque o povo non os votantes sobre: dous millóns na.is, é algo coñecido.
fanse cortes de carreteras e sa- Descoidouse o traballo de masas
quere violéncia.
e pico. Este foi un fraude típiA esquerda nó Salvador ten
botaxes, algo que, segundo Luís absorbido polo militar, e por un
co.
O
ao
84
vaí
ser
moito
pior,
sido
extre1)1adamente paciente e
de Sebastián, "ten moi má pren- excesivo optimismo. Coa repreLogo de falar sobre antepois
desde
agora
teñen
xa
o'
responsáb~l,
e cando se ergueu
sa". Pero como di un ·meu ami- sión que hai, a xente non se vai riores procesos eleitorais-onde a
control
da
rede
de
comunicaen
armas
é
porque
non hai .ougo, nós ternos unha bomba que insµrreccionar sobre unha vaga esquerda tiña participado e mesciórrs.
Nen
sequera
Duarte
vai
tra
solución.
O
meu
papel iné a antineutrón; salvaJilOS ás posibilidade, e nese sentido qué- mo gañado, Luís de Sebastián
nada.
Desde
lago,
-ternacional
é
facer
comp_render
conseguir
persoas e destruímos a propríe- danos moito traballo por · facer detense a falar do fraude nas
se rion fumos· a estas tampouco esta situación, explicar .que a
dade. O FMLN _é moi coidadoso para recuperar aquel /movimen- últimas eleicións.
iremos ás dó 84 ~on moitísima única saÍda razonábel é chegar .a
coa vida humana, e non tanto to fantástico de masas que
.
máis razón. Suporia a traición unha neg~ciación que . .garanta
Había qu~ demostrar que a
cos postes de· electricidade, coas conqueriu movilizacións de
a milleiros de compañeiros que que as causas non van ser comQ
pontes e con cousas <lesas con- 300.000 personas nunha capital xente yotaba masivamente , e
morreron.
sempre. Para iso é predso que
sideradas obxectivos nunha gue- de 600.000 habitantes. Agora o que apoiaba o proc~so. O non
se institucionalice que o povo
votar
era
un
risco
moi
grande-.
A
rra na que se loita contra dos . FDR está retomando outravolta
armado
permaneza nalgunha
publicidade
institui::ional
era
toque os posuen, quen están em- aquel trabalfo de ·masas nunhas
EN CANTO A NEGOCIACION
parte
da
estrutura .das FF AA,
pregando os meios de prod u- . condicións moito máis difíceis talmente ameazante "se non voEstamos
a
receber
unhas
precomo
.
1,mha
guárdia territorial
tas es 'un traidor á pátria". Aló
ción para a e~plotación máis in- que as do :79 ·e 80.
ir
·
ás.
eleiou
semellante,
que coexista co
sións
tremendas
para
que te acusen de traidor á pátria
misericord e do pavo.
por
·
p
arte
de
sectoExército
...
Pero
temo.s que necións
no
84,
quere dicer que esa noüe poden
Nós non aceitamos a. teoría
AS ELEICIONS' FO RON UNHA
res
lib~rais
europeos
que
non
gociar
esa
situación
de _povo en
irá tua casa e liquidarte, porque
.. do empate, porque coidamos ·
DERROTA
INTERNACIONAL
.
.
entenden que non se poden . ar.mas, asi como unha série de
que o Exército do pavo_,· o
nese sentido as causas son moi
FMLN, · segue unha dinámica de PARA A GUERRILLA
sérias. Os que ameazan son indi- transplantar mecanicamente, as reformas que garantan a -conti~ Houho eleiclóns e xa ternos v~d uos que non teñen nengun suas opcións políticas a Centro- -nuidade de movimento popular
mellara é aumento. O inimigo
progresou na sua experiéncia, que explicarlles de novo a moi- escrúpulo en inatar a un cativo américa. No Salvador hai unha e eliminen a gadoupa da oligarnas suas armas e nas técnicas tos dos nasos aliados as nosas de dous anos ou a unha muller situación tal .que, seo ppvo dei- 'quia. Eu que sei, algun tipo de
aprendidas nos USA, pero a razóns, o noso recurso ás armas, preñada ... Naturalmente, a xen- xa a:s armas, extermínano. Sabe- coalición, un Goberno demo-crámafores non aumenta a_sua: ca- probarlles ·que t.e mos ra,zón. E te f9i votar e cedo. Organizaron mos que . a oligarquía propugna tic<?... A
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. Cando .sé·: penSa:bá'que 'o-néfafsto mundial qué· lle fo'.cotl ·viver ao .Estado español - e aos: s~us habitantes
pag~.r - quedaba definitiva~e~~e esqueddo; yelaí que volta a estar na picota ppr moqJos benefícios
económicgs que-se· teñen.qu~ repartir., ·· · ·e· • ' - - • - .
·
-_,
• · .,<- · '.:_,
·.
,
Aq1,li .as cóusas do espectáculo deporth:'ff son como' ~on ·e,··mentrá~ non_Gámbien, .e para c~mQ.i~ ha.i
que poñelas .claras, non se.aFranxa nada.
·
, -·
,,, « . ·. ,... ': ,,·
~ ··
..
'~ : pada :·quén .foron aqueles. :q-ue
püxeror{ os ·cartos · p~ra a. remod~laéión dos· está dios. Os- xoga~
dores que participaron levan .·
carfos, os clubes ·aos que pertencian .os xogadores, son primados, as sociedade's _que veñen
usando os distíntos recintos receben unha recompensa. Aque·les axuntamento·s que puxeron
. os cartos para arranxat os cam.pos da
perté_ncia, non levan
nada. __
A multinacional do - ·~spec
táculo repartiuse_ os benefícios
~orno quixo, aínda que, iso sí, a
central (FIFA), ' que só puxo o
~ nome, quedouse cunha boa ·par-g_J te.
.
o
Os
distintos
axuntamentos
Non irnos ser nós quen nos º .P.o ñamos ao uso polos rapaces, ou
X
~ protestan. H_ai reunións, -declapolos grandes, de armas en plan deportivo; é máis, debemos apoiar
x. radóns, contra-d·eclaracións e
estes deportes xa que están entroncados coa realidade social e coa
própria realidade humana, xa que foron unha das primeirísimas faDeddiron - arranxar, acondi- ·chamadas ás máis altas instánEmpecemos a dicer unha vez
cetas da nosa espécie. Pero daí a cómo se están usando as "escopemáis , perdón señores pola insis- cionar, ampliar estas instala- eias. ~amén .se fai referéncia-aos
tas de balíns" hai unha morea. Estas armas están a ser un perigo
téncia, pero ·· aínda a meirande cións ·p ara tales · espectáculos contrátbs firmados ... A FEF inparte da xente non o entendeu, mundiallstas.
'
tenta que os cluhes seXán· quen - cada dia ruáis grande. E necesário tomar cartas no asunto.
que o Campeonato· do fútbol o
T64o. s.e· ffxo .a base de crédi- ·. se arráñxen...- cos respej::tivos
campo , unhas veces acompañaque ten de deporte - o que te- tos estatais, que como sempre . · axuntam~e.ntos prQprietárfos dos
- Cada día son máis os nenos
ñen todos estes campeonatos·hai que p~galos, non penserr campos onde xogan. Matan así
sobretodo os neno~ das ciqade~ dos polos seus país, outras sós,
non é máis que unha lixeira re- outra ::cousa; créditos que son dous páxaros dun tiro, xa que
que teñen a :sorte de poder ir ao disparándolle a canto páxaro
miniscéneia de tempos pasados . eséatimados aos la~regos ou a . por· unha banda sabe _q ue nen- . campo e os das vilas, que lle encontran a tiro , xa sexan peMáis ou menos é como se dixé- empresas en crise.
gtin axunt,amento se pode ir
"piden aos reis escopetas deba- quechos , grandes, espécies prosemos que a caza de animais
Mojtas das instalacións que se contra un clube, que seria moi líns" (carabinas de tiro neumá- texidas, en extinción ... , o mesmo ten. Tíraselles e se morren
que se yra!ica hoxe no~ · p_a~ses fi~eron · ne~es campqs muni~i- '- impop!Jlar a medida, aínda que
tico).
Existe así un meirande núme- daquela mellor, se non, é igual.
.da nosa area_ -~~~tura_l, , e ~-~~ p_ais, qu~ debian de ser calJlpos . · sexa en defensa de todos os ci.moqp _de subs~,sttf ., Ce¿> fµt9 ,01 :e _, dosAdd:adán_s ,e n 0 n .dunhas em- · dac;lán& ,, ~ por - r~clamar o que a ro . crecente de ''!orzas arma- O importante é saber que se
exactamen~e igual'. pero ao . re- presas privadás que ós usan e os estes ,Ue_s.:;f>.erfone~;; -e, pola outlla das" cunhas armas qqe ano a lles deu.
Estas escopetas hoxe, pola
vés. - .
. d'isfroitari corno queren, en atas recolleii o "recoñecimen'to,, -e
ano son máis sofisticadas.
sua precisión de tiro - algunhas
Partindo .désta -. premisa,· non dunha ~i'epfe sentatividade que só . os votos para ª próxima eleiC0mo xa dixemos ao comeaté contan con mira telescópi. se entenden ' moitas causas, ¿ou lle recóñecen os hinchas e que tión.. .:. . dos presidenges <lestes zo, non irnos ~e·r nós quen nos
ca- e pola sua forza, pero soé que ~ vostedes, seis meses des- as sofreinos todos non serviron clubes.
opoñamos ao uso destas verdabretodo por ser silenciosas o
Todo moi ben pensado e pla- deiras ,armas, que se nun comepois, usando a lóxica, déronas máis q~e· para tres partidos.
·
Seica se iari arranx,ar e acon- nificado, partindo dunha . con- zo non sobrepasaban os 50 m. que permite que non se espanentendido?.
ten os outros animais só aquel a
Foron moitos ·a-x untarrientos, dicionar ao reinata,r para que ti- cepció n totalmente- errada do
de alcance, cuns balins de
q uen se lle deu o balinazo se ens.eis, os que correron con todos ves~n unha. funcionaÍidade que ·que é. o deporte e de non distin- · chumbo que' ·se esfachicaban á
tera, asi como por non ulir a
os gastos · referentes ás adapta- non fose estár d~sertas até quén· guilo do espectáculo', de tomar primeita resisténcia, agora checión~ dos estádios para que este sabe cándo,' aíndá que ne-las se as sociedad.es deportivas· en si gan aos 200 m. con certa forza pólvora, convírtense nunha verdadeira plaga para estes pequeevento · espectáculo, .puidera ce- · gastasen os cartos que cbegarian como ún ben comun para unha · e os balins, xa de aceiro, ·saen
nos páxaros que están feítos a
lebratse con toda a. solenidade para facer ün polideportivo por colectividad e -á que seicá re- por un "c:añón estriado,, atraveconviver cerca das persoas. Moipresentan--:- e a de non facer as sando brancas de gran resisténque qu·e rian ·os seus organizado- · vil'a.
tos , ndn '.morrerán ao . instante ¡
res: a FIF A e a delegación des- ... Pois ben,- ao final, 0 . c.orµité _ cousas como hai que facelas, xa · cia. _Os rapaces necesitan exercisenon que o farán horas desta mult:frt~~ional uo··.e spectáculo 9rgani.z ador, -que seica se com- que nos papeis firmact·os para··a · tar ·a sua· po-ntaria, como unha
pois; outros andarán coas ás
'. no Estado español,' a' Real Féde- ' prom&teta . a arianxar a :cousá ·orga~ización· <leste mundial, faceta roáis de formar o seu corpartidas ou topinos, senda asi
racióh Española' de Fútbol:" "--.·
: -¿cándü· se-pofíetá todo por-es- non_se _to~árop~-·I?olos _axunta- po e a sua personalidade·; xa que
presa
dos. depr~dadores.
" ·- ·
-·
-.
cri{q?.,=;- non _cumple _c9 a sua pa- mento~, - · m~didas · opár(üiias se 'cbrJi~iha . 'desde o safrfa respi-·
.y·Pero
. o certo , é que "exíste
A. r~modelad&,n · de~t.es <- §s,_tá, : labr.a e,toclo ·está empantanad.a.~ · · pªra._ salvagar.~af., ,os d.ireitÓs dos ~á~,, ao "pul~o." e o· aPtomo á
· - . vece,s.
· nen
-·- :1 h.orq, ¡_de ·disparaF;
··
dios, ou a sua nova-consfrución,.
Asi ,a:s cousas, a FIF A anún.:. c1'd. ad,an.s, . que moita,.s
.- comó · unha. 1:1!~~-, _1-e~i~!~~ÍÓJ) )J:tfe ~~gula o
tivémoJa
que
pagar
e
aínda
t·
·
··'
·
·
·
·
''··
'
•• ·=>(
··
'
uso destas armas: ..so se.' p'oderán
- ··
·
cia que , repa_.rte os benefícios
IVeron -o .roáis elemental d_os di- das .f. acetas m.~iS -P:d.mit
, ivas~~.do·
ll:sar·._~ñ. lu,gares qvcte ps prm~ec~
frer d~oµtras
-maneiras:
en
forma
i;;
-·
, <leste espectácuky·qu:e pagarn
. os · reitos, o de asistir ao espectácu- . home._
·
._.
_ :-·.·
tis
t~ñan unha pi;oteci(rn última
de aluvión intoxicad.
o
r,
incom
.
o-.
·
·
lo, · aínda qlie logo -houbese rríiD
~- · t
·
os contrilmíhtes. ·
uidades, - ·al!me.nto -..de pré.eios,
11 . .d 1 l'd
d
1
.
.
o
-que
•s1
emos
que
-estar
en
contra
. a que _. chocar (pareces,
·
-Dalle a súa parte á slia filial, a
erro~ e oca 1 a es va erras.'-~
.. contra, é-de cómo_· se .u tilízan esM ·
etc.)
e
tirarlle:· a dianas, non poetc., os pagano·s; é d.icer,_os que : Fed·eració'n Española de Fútbol, .
Alguns opoñiamonos;::a
,
' ·d,ita tas escopetás; como xa queél'ou
derán
qnd:ar, .os rapac~s polas
1
pagam'os os ·~mp_ostos :
- e· e'st"a .:.d· ec·1·cte·_; rep' art. rr·, o. s,-. b. en·e:r·1·- organización, ·nas circunstandas d't
, sumáirrente peiigo.
_.·
I o t amen,
nén
polo campo con elas
ruas
E había "empre_sas futboHsfr· · cios e.nfre 6s .distirito.s clubes que -se faciá. Botáronse contra sas, que· poden deixar mutilada
e
menos
:sós.
Pero · e's ta léxisla·cas asociadas a esta multinacio- que . están 'a xogar ~s p~i-tidos nos. Agora están á dar a"razón,. a outra persoa. :
ción
'
non
se
cu'mple.
· Ninguén
nal do .espectáculo -unha m{¡l- rios campos en que tiveron lu- aínda que mañá voltarári trópePero aínda..que é grave a uti- lle fai caso .. Unhas armas concetinacional que saca máis bene- gar os. espectáculos mundialis- zar no. ines.mo cantazo. · Hai que lización destas armas por rapafícios que calquera outra, - in- tas. Toüo segundo un baremo saber o que se· quere, unha cou- ces, alguns de- moi curta idade, bidas· para u'so aeportivo, estancluídas as de cine- que tiñan ó de partidos disputados nos dis- sa é figurar e outra defender os para outras pétsoas, moito mais se ·ª convertir nunha arrria que
dei~~ _esquilma.da a nq sa' faun~.
int,ereses dqs c~dadáns . . ,
seu próprÍO recinto eff proprie- tintos campos.
perigosa é para a · faun'á galega.
dade.
Non se tivo en canta para
PUC HEI RO
Estes "cazadores" saen ao
A. Ey ré
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Fernando ~é:rez-Ba:,;,.eiro un dos galegoS da nova ,xera·ci<Írn _que leva máis tempo_
fóra -20 a-~os en Londrés-, pero en contacto permane·n te con Galiza,
coa cultura galega e mesmo coa política galega dos últimos anos;
.
Traballa agora mesmo ·en Londres en organismos internacionais, e na BBC
fixo. un labor de espallamento da nosa cultura a base de paro ladas -e emiszóns.
Na sua preocupación potas línguas deu nos últimos an'?s co chinés
·

i

e nestes momentos debe sér dos únicos sinólogos dentro do Estado español ~
··-~e:: ·";; · e:. uiz_dos poucos 'de F¿uropa.
Para os occidentafs, a China é a cousa descoñecida. A_si, as palabras que poida _
dqr Fernando Pérez-Barreiro polo ·seu coñecimento directo da ~ealidade
chin;esi:t. e 'da sud -literatura son ésenciais. Despois-da -presentación
en Vigo do seu libro de es colma "Flores e Leña", xa criticado no número
2071208 de ANT, mantivemos esta conversa con el.

Entrevista
con Fernando Pérez Barreiro

un deles: Gran Mestre. E a .revolu-ción de Mao foi fundamentalmente un gran proceso ·de educación,
que non é novo na Cfüna. Mesmo
. á . reforma agrária . fíxose movilizando aos próprios labregos, non
mandando .forzas a facela, cousa
E_lU.e ten a vantaxe de e~mpró-Ínete
los co experimento : non hai marcha atrás porque eles mesmos foron os que denunc~aron aos 'grandes proprietários. Non digo_ que
non houbera emprego da fórza,
senón que Mao e os emperádores
antes que el crian que a mellor
forza é ª.convición persoal.

"Através das f orYnas-

tradicionais,
adaptousé
o marxismo á
A min á China e ao chinés levoume a atracción do descoñecido
e que sempre sospeitei que tiña
que haber aí unha experiéncia alt ernativa en certa · maneira. No
mundo de hoxe, coas multinacionais e a simplif icaci6n do mercado , haí un proceso de converxéncia , de identidade, de monotonía e isto mata experiéncias e creatividades que poderian ir por outros camiños que están pechados.
Pero isto non é mais que un
exemplo. Máis en xeral pareceume
que na China tradicional e, por suposto, na revolucionária, hai duas
experiéncias dun interés extraordinário e moi descoñecidas. O libro
surxiu desta liña e dos sete anos
que levo no departamento de
Chinés da Universidade Politécnica de Londres. Tiña que facer o
traballo, podia facelo como escritor galega. E púxenme.
¿Qué · método empregou para
encolmar determinadas obras e
outras non, baixo qué sentido ou
preferéncias?
Primeiramente , as dimensións
do libro, xa que a editorial non
podía permitirse lanzar unha obra
voluminosa. A .alternativa de traducir só unha obra pareceume
que, dado o pouco que hai -nada- en galego, tiña que ser o máis
representativa pos1bel. E dicer,
desde o 1919 até o 81, percurar
os que foran máis representativos
de cada momento e que explicaran tamén a evolución da conciéncia po 1íti ca e co le<:tiva chin esa.
Entón, o primeiro e indiscutíbel é LU SUN, o autor máis grande da literatura chinesa, sen dúbida. E unha <lesas liter:1:turas que
comezan co mellar e log~ nunca
chegan aí. Hai unhas cantas asi.
Escolmar vários autores permitía. me pór' uhhas introducións nas
que -explicar os antecedentes e cobrir todo o per_iodo, dando unhas
explicacións sinxelas -nunca· sei
o qu'e o leitor sabe, pode resultar
oft:nsivo pensar que ninguén sabe
· nada da China-. Así collin estes
oito, deixei moitísimo . fóra xa
que é inevitábel: a China ten un_ha
prod~ción literária, inmensa na
que hai de todo, bon 'e mao e .probabelmente por ano hai dúcias de ·
milleiros de titul~s ·que se ·publican. E procurei dar os máis repre-·

China'~

Con respeito á idea de que h ~
unha Vim' ít do mundo diferente
·no Oriente que
Occidentf!,
compria saber se é certo e se na literatura, na temática, se nota
algo ...

no

sentativos dos que coñecia. Puido
ficar fóra algunha xoia que eu· non
coñezo e non metin a Mao Dun
porque xa hai tradución portuguesa.
N este libro hai un representante

do que foi a Revolución Cultural.
Desde o ponto de vista dun estudioso dos chineses, ¿Cómo se ve a
Revolución Cultural? ¿Qué foi,
significou, qué deixo~ atrá.S ...-?
Naturalmente é moi discutida
aínda, fáltannos moitos materiais
pero pode darse unha ~presión,
mais de que se foi boa ou má, negativa ou positiva, do que foi, do
que parece hoxe que foi. Do que
eu penso que é máis probábel
que teña sido, porque concorda
con toda a história da revolución.
Mao, repetidas veces, estivo preocupado de que o réxime que tiña
fundado xunto co povo chinés virase nun modelo soviético, que lle
parecia burocrático, como ao Lenin dos últimos tempos que terp.ia
á "tentación asiática", unha volta
a formas tan pesadas da cultura
que aínda que f §e comunismo ou
capitalismo, as formas do despotismo o~iental acabarían por chegar.
Repetidamente, Mao b_uscou
unha forma o roáis participatória
posíbel, o q'ue nun país <lesas dimensións é esencial : non hai revolución en nengures se non partici- pa o povo e en China isto significa
participar centos de millóns - de
persoas. Iso é rnoi difícil de facer
e non se pode facer cunha burocrácia do tipo soviético. Entón,
pasando por ·riba da burocrácia,
volta a .isa que algu~s chaman populisn;Íp, pero obviamente re~olu
cionái:io,- e este chega ao seu cume
cando a ameaza é máxima, na Revol~ción Cultural (196tS-19i6).
·Funda~entalmente .. movilizou aos
máis mozos, aos estudantes· de Li-:
ceo, porque os de Uni~ersi9ade
consideraba qU:,e xa eran a antesá
~ da elite. Isto .é o. que hox~ no.n lle
· perdoa o partido . . _
Hoxe vese, como vin este verán
falando con funcionários chineses,
.que o Paf1:ido quere ser ·un partido
de· vangarda, infalíbel... 1so é o
~ que Mao trataba de evitar. Na mi- .
ña experiénc.ia; vendo o tipo ' de elite burocrática que hoxe se que'ixa da RC vexo e-n certo xeitd, na

.. -

outra volta da moeda, o que Mao
tentaba evitar.
·
¿Cómo· cambiou a ' situación,
tarito para a literatura como en
xeral apartir de entón?
Moi pouco. Tod-0s os que nos
dediéamos a estudar a China ternos qué confesar que aparte de
Nao Ran, .:..:.ao que traducin ·na -miña antoloxia- sabernos pouco.
Houbo moita produción pero, naturalmente, é inaccesíbel, é inútil
ir a China buscar iso 'porque non
existiu . .Está nalgures porque . os
chineses conservan todo, pero non
está para os estranxeiros .. Asi que
non sabemos como era na RC,
aparte de Hao Ran . que non é .
grande cousa.
Non se pode falar de liberalización como dixo moi ~presadamen
te certa prensa occidental -todanon especializada, porque a litera.t ura segue a ser pai:te_do departamen~o de propaganda .do ·partido . .
Con menos espontaneidade que
antes porque nen sequera son arganizacións de Guárdia~ Vermdlos
en · localidades distintas politizan- .
do entre eles, é realmente a voz do
partido,- feíta con maior ou menor
altura artística. Naturalmente que
como o partido hoxe -o maoísta- hoxe é favorábel á distensió'n
con América, a literatura tamén,
· pero iso nen é liberalismo, é simplesmente reconvertir unha liña
do partido. Houbo un momento
en que houbo o equivalente do
A misdatz soviética,. na chamada
Primavera de Pequin; péro . iso foi
cortado .i nmediatam..:nte por DanXiao-Pin.
A última história da miña escofmá marca, para min, o momento

de máxima apertura .do Réxime
porque neses momento de posmaoismo, perden control e algun
consegue publicar nalgunha revista
algo que lles escape ao control. O
col).to que publico~ no último lugar, tirado dunha revista, non dun
libro, marca, o pont9 máximo,
penso. Desde etitón consolídcmse,
~ desde xaneiro do 81, a posición
dominante do partido como tal e,.
digan o. que .d,igan, persoa~ente .
non vexo liberalización' do Réxi-· me, no senso de que o aUtof escreba máis directamente inspirado na
sua experiéncia. · Aínda que hai
áreas de experiéncia, que 'hoxe o
par'tido d~ixa cultivar, CC?._mo o
tema amoroso, pero porque o partido deixa cultivar, como o tema
amoroso, pero porque o partido
·deixa cultivalo; dá _unha apar.iéncia
de diversidade pero no fondo non
é apertura.
¿A qué pode ser debida esa carB;cterí stica x.eral ,do didactismo,
do que falou pouco antes da nosa ·
. ~onversa, na literatura ~hinesa?
· ; Creo que acorre porqúe un país
das dimensións .da· China, antes ·e
agora, noñ pode sosterse con
.meios puramente . policiais ou de
forza:· E imposíbel porqu.e absorbería á case totalidade da povoación. Entón, o ·confusionismo foi
o .invento xenial para interiorizar
nas persoas ·a ob~diéncia, os valores do império, a responsabilidade
colectiva,
vixiláncia mútua, o
non deixar peca~ porque non hai
tempo neh lugar xa que estás de
cotio acompañado, e a Revolución
continuouno. Mao, cando lle daban os apelativos de Gran Tinionel
~ ou Gran Líder; <licia q1:1e só quería

a

Hai moita metafísica nesta causa de "Oriente" - e "Occidente"
que · non resisten unha crítica sé"'
. -ria. -·Son,~ evidentemente, dl as ti- "
pos . de sociedades difer~ntes. Tamén, o marxismo de Mao ·fo¡ signi~ ·
ficar o, ·adaptado á China. A Lenin
preocupáballe o modo asiático de
pr dución e a M.ao non menos ,
porque era o seu problema. Xa dixen antes que Lenin facia chegar a
Rúsia isto e temía que revertise
este proceso no despotismo oriental.
Hai un sinólogo, proceclente do
marxismo, do comunismo, Wittfogel, que sostén unha teoria curiosa
que di que China pertence ás civilizacións hidráulicas, como Exipto,_ causa que está por riba· de cal-'
qu_e ra outra análise; el di que en
china, haxa o que h xa, o que·hai ~ ·~
sempre {o despotismo oriental; ligado, segundo el, co modo de pro. d_u ción das civilizadi' !IS hidráuli- -:~
cas, aquela; que teñen que administrar a água con grandes_obras
- públicas.
·
Pro babelmente non sexa asi,
pero é verdade- que o modo _de
. produción asiático ten que xerar
unha sÜcied:i 6. diferente "e linha ,revolución diferente. Mao tentou
esa revolución, para min cun éxito
bastante considerábel, case sempre
contra a opinión contínua de Stalin que a 'nda no 45 aconselloulle ·
_meterse con Ch~m-Cai-Chek.
A tradici' • de ler os con,t os ou ·
cantar as cantigas polas vilas, ¿Ten
relación co ~ sociedade ágrária
china do mesmo xeito que .o ten
coa galega os· cantares de cego ou
as nosas tradicións?
· A mfu"paréceme que si. Eu estiven onde ~c_eu Mab e, a eira de
mallar, lii u.bo momentos en que ~
os piñeiros eran iguais, un carreiro
que aló h tria parecía moiiísimo, e ..
a eira parecia que estaba en Galiza. Non ·quero dicer que sexa o
mesmo, claro. Hai xestos dos labregos que son universais :maneiras de estar, apoiado no raño ... a
única imaxe visual que non ten ,relación é que e labrego en China
encorcÓVase, non sei qué farán asi,
pero non o hai aqui.
Segue-+
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lución de esquer4_a. e ._ que ..:J>r.Óbabelmente aquilo i3;,~0l~~io~~r.\moi~;'.
· t~s dos problemas ,que ela tan ben cbñecia e o; · Sófrim'c~-ñtos que ela<'
tjña descritos.
~,. "'
No Departamento · de Estado
houoo · grandes purgas por defender cousas <leste xeito entre os especialistas en China, que comunistas ou non , para China era unha
solución.
A prensa (Time, Life) usaron
todo o seu poder para pedir a redencién de, China, para rematar
cóa cultura chinesa, ao que a e~
critora nomeada .· clixo continuamente que non, pésie a que sempre engadia que ela non era, comunista. Nese aspecto, aínda con todos os seus defectos, non podo facer un xuício totalmente negativo
dela.

.(Ven da páxina 15)

Polas formas t~ad[cionais veu
~par.te ·do pr0ceso de ,adaptación do
m racismó a China. Nas formas tradicionais de dornin~ción, "i-c~ltúh
popular era despreciada o primei_~
ro que- tiña que facer o maridarin
-funcionário , imperial- era es.que..:
cer _a sua orixe. Era op~sitor,' ingresaba n·a. cultura oficial, · tiña
acceso ao _p9der e rompía, obrjgadainente, ·para 'garantir a ~ua ·m.entalidade (era algci,asi como·a-Guárdia 'civil gue no~· póde ir a~s luga-··.
res de onde é).· Nátufalmente; 'o
mandá~in · &spreciaba a é~ltult;i
pópufai:. e.
.
.
.lsto, reeofié~ onno os··prime·ir~~
revolucionários, os liberp.ís; os burgueses. Estes cónsideraban que o
· atraso de China viña da cultura
tradicional, na que englobaba á
culta e.á popul ra Por consegu~te,
o movimento do 4 de Maio do 1-_9,
por exemplo <licia que babia que
rematar con todas as formas de espírito nadonal, q·ue todo o que
ber como el. Isto dic_íano auténticheirara a chinés ou ao agro, b ia \
que. evitalo,· porque é o p i:ncípio ·- -' cos intele~tuais de esquerda, na
clandestinidade, que estaban a ser
do mal, do feudalismo, da explomártires,
mesmo.
tación, que noh é mais. que para
.
Apártir
da chegada de Mao ao
lavar o cerebro, etc. Peró, naturalpoder, isto foi . doutrina ofícial :
. mente, h bia que facer propagan- as formas trádicionais son as for. da, sobretodo. nas zonas liberadas,
rñ ~a potenciar, porque son_ · as ··
e a forrna de chegar -á xente. era '
nosas, as chinesas, e son as do ·po"'
através das ·· formas tradicionais, ·
vo.
Isto irritou, aínda máis, aos so.-·
9.ándolles .conÚdo revolucionirio, .
viéticos, porque xa non era una
que moitas veces xa o tiñan, ·ou
cuestión de .eficácia, de propaganmesmo acentuando o que xa 'tida, senón porque xa babia a·lgo_
ñan.
que mere.cía conservarse.
Un dos prirneiros, Cba..y-Su~Li,
escrebe coplas ou cantigas absoluCon respeito .á idea de .que hia
tamente calcadas, pero cun conunh wisión do mundo diferente
t_ido r~volucionário. Porparte, a
ria. Son,' evidentemente, dous timaior parte da povoación é analfaChina, h m ~ que haxa, o que hai
beta. Moitas destas cantigas eran
<lución das civilizacións hidráulipara · equipos ·que recorrían as zocas, aquetas que teñen que adraj.nas recén liberadas cant~ndo e reunha sociedade diferente e unha
citando estas cousas con formas
1 tradicionais, acompañados de insA tradició.n de ler Ós con tos .ou
' trumentos tradicionais. Isto foi
mallar, ho·ubo momentos ep ·que
moi .eficaz. Mao logo canonl'.?OU
que aló h ma pa-ecia moitísimo, e
' esta actitude e dixo que, por sumarxismo
posto, h bii.a. que empregar as for- . '
culta e á popular. Por consegu-inte,
mas nacionais. Isto custouHe unha
haí
in~qne polémica cos intelecruais
" que evitalo, porque ,é o prjncí pío
ére ,·esquerda, que estaban _na cla'.n_- ·
mente,: h biia: ·que .facer propagan ..
destinidade na zona de Chan-Cai· posto.,' h lí.ia -qúe e~pregar as · for~'
' Chek, que i non tiñan esta· expete; tra d.J.cir
riéncia. O má'.is famoso foi 'iíti~
¿Cámblan moito os temas da::
Fan, que protestou dabondo, diliteru~turá con respeito ás grandes
' cin.do que aquilo era voltar ser
· corrente~ -universais, Renaci.inenpailáns,. a onde non quercemos ir'
to, Romanticismo, Modernismo,
facer-literatura como no Occidente,. tr~ u.cir a Bernard Shaw, escre-' . .:- etc.?

¿Seguen na China na liña de intemalizar os conflitos, no confucionismo, coa filosofia da conduta
ántiga?
Na China é !Ilºi tradícional a literatura, moÍ contínua : non hai
cámbios drástico&, mudanzas , do
xeito .occidental. Despois da Revolución _do 49 haí as que respostan
a mudanzas - ~a ,liña do· ·partido,
pero non hai nen estilos nen esco-·
·las literárias.
¿E cal é a temá_t!c~?

Iw depende do . momento. Hai
uns nos que se pode falar das comunas e logo non. Outros nos que
se pode escreber sobre personaxes
intermédids, que non son bons de
todo nen maos. de todo. Iso foi
uns dos grandes cabalos de batalla
.da Revolución Cultural, que <licia
que babia que rematar cos caracteres intermédios . e- agora· voltaron ... Pero, claro, isto non ten· paralelo coa sucesión das escolas. Os
temas poden ser os que se ven no
libro, temás de conflito sempre, e
temas de encoraxamento das actitudes socialmente pos~tivos ...
Os escritores occiden~is que escrebiron sobre a China, comezando por Marco Polo e rematando
p~la . Pr~miQ ~ohejJ•earl S. Bu-~k,. _
ffixeron daño? c-Entenderoó· ben ,
o amnto chi,nés? ¿Poden dar unha
visión fa~a do que é a China? ...

1

Mulleres na Galeria.

En , xeral entenderon . mal o
· asünto até Pearl S. Bucle Eu xa sei
que esta é moi programática, que
· non é unha gran au~ora. Moita ·
(

.· xente dime se· eu teño unha idea
inoi diferente dela, que din que é
moi sentimentalizada, cousa que é
verdade, pero debo dicer que tivo
unha trascendéncia enorme porque foi a primeira que tratou con
seriedade, con certa deformación,
pero deu unha imaxe que influiu
inormemente. Por exemplo, na literatura de f'ala inglesa antes de
Pearl S. Buck, o chinés é un tipo
ridículo, que falaba co l, <licia
quelo aloz e estas cousas, levaba
unha coleta, facia cousas pintorescas ... Pearl S. Buck, se queres cuns
valores ... era filia dun rriisioneiro,
falou por primeira vez con éerta
simpati~, con ce~o realismo e
tivo tal difusión que a xente pasou
ter uriha idea dun labrego sofrido,
explotado, estoico - máis do que
é, porque senón ñon haberia revolución nunca-, pero non cabe dúhida de que para un occidental é
máis positivo un labrego estoico
que un ridículo ...
Eu teño certo. medo a dicer iso,
porque digo iun momento!. Pearl
S. Buck tivo unba visión moi limitada pero tivo unha grande cousa :
-· apoio'u ao réxirn.e chino en América cando todo o mundo estaba en
contra del. Coñecili. ben o país e
aínda sen ser comunista, nen moitísimo meno~, dixo sempre que a
actitude americana era absolutamente cega,. colonialista e que o
povo chinés podía 3:topar unha so-

Si, iso si. Eu téñolle moito medo a todo ese tipo de razonamento, pois hai toda un ha escola de
sinólogos occidentais, xente das
universidades norteamericanas que
sosteñen que na China non pasou
nada, mesmo ~ Wittfogel di que a
China é a China de sempre que era
igual confuciano que comunista.
Non é verdade.
Claro, certo aspecto formal do
convencimento de que tes que ser
persuadido, que o mellor motivo
de conduta non é a policia senón a
tua persuasión, está _nos dous,
pero o contido é tan diferente que
non poido dicer que é igual o confucionismo que é unha ideoloxia
que internaliza e sérveche para explotar, para explotar á fann1ia,
que a ideoloxia comunista que é
para todo o contrário. Non poido
dicer que sexan iguais, seria acentuar un aspecto formal en exceso.
Agora ben, é verdade no sentido de que substituí ao confucianismo ao que se lle semella en que
é unha doutrina internalizada,
cunhas virtudes. Tes que ser o que
se dixo de "vermello experto" que
alá se aplica como "virtuóso e experto", por fóra das connotacións
occidentais do termo. Virtuoso é
o' bon comunista. A carga alá é
fondamental.m ente social.

X. CARBALLA/X. CURRAS

.

A mullet d~ Chumb
I'

• t

*-.ii o outóno lti~of:u.Sq_~eir6 ·,v:ai perdendo •: . · ·, - Ela tamén ollaba as:;jnterminábeiS ondas · · guido en nobre ·compostura, afirmándose ao banco ,os soportais dunha casa. Cando quias· á~s, luzadas e S<>mbrizas~ e o frio' espiral, ,. do mar sobre a praia:.-Vestiil sobre cqrpo, e "yento, cara o "_horizont;.e·: Diria eil que seme- ,-. ~en reparar ·n~la, ollá-la de novo .._realidade
XéO~e~iza~O~ V~i poboando, .V?:garosamente· '· .de propórcións belame.nte clásicas, diverSoS
. Jjaba unha estátua que vmera a receber vida ... ,_DnposÍ'bel~, vft<?n l'()s ·• metlf:; óllosr'() 'ttue eÚ
á ci~de ~e déladáns iñv~nai( ''.
:
~ ' '~"''-' tono-s.:de ·grises . outonaís, máiS1 .claros, · máiS" · ~· ou éstlvera a píques de perdé-la. ·
-.
! ~amais teria. imaxinado. A Muller de ChumEú paseaba poló ·orzán,· con esa certá 'cáI- · · éscuros~ -roupas de froux:edade 'a o ve'n to ·atg{j-:<'tc·éi 1 -,,:: .'.'.·-:..')•..' :~--- : ') -,_ -~ .• • ;J-:':'
: , ' bo -e5vaia se, ·-·~~Sitp~.i-"ecm Iéhtaintente, ·como .
7 "e~~n'c·,:.i' ·-e' m
· · · .,.• · "d_a q.u.e ·dá. o· s.upm;:~r-se
· · a.· s1· mesmo, - ~ · romanttcas;
' · . apreixa
· b a arr~d or d a· sua
. f"igllra
· ·
' .Af Eu d detiven
"~·nha
~anspa·r
· i!'
',.\:>p er
'L cfia.·
_!-Il!':.._rc~1~.t1
la · · paso· e·'J.fiquei
· • • per.to de.la.
_u
o az·a...d. a de·~o,.is·
b"
.'
t. -'·"'
., • ...
Iá
.
ci !e:..
la.,
d .
b
d
"''
d
.
go aque mu11ermeatraiamtensamente.
'
. .
r p~seaua.sen ma1s, en p sacaconte~p c1o_
n
to as -a s 'SOm tas a·mana, esa se a cor prata ·
·N
· ;
~
h.. l .
, .. · ·
d. d. ·
~se no ar a confondir-5e ·co niar ciricento 'e
.. ,., ..
. . . , ·;.
·.
, , ,.~ . . . .
··,·
on so. a sua _e eza, o s~µ .. porte e · a,ma,..
,
.. ,
, d ..
d as O~ as .grises e desp~lS brancas, marmos .
aptlga que. transporta O ceu no ·no pendurasen'n ta
. ,··
:t t l.~
t.
• ..
,.,a mourecido, COá 1 a~mÓsfera ·g·r i~J)a do lugar.
,. ·~J! -'
b
~,...
· . :"': .·_, , ·
· ·
d, d . '
.
o . menuncero . ~1,1nsmoouona . que . _
, ,1
,rr .
s1s~~os. -~ re -~.. ~eªn·~~ª p_r~~?cg~~aba co ye_~~:-.. o e nubes que corre devagar ~ara o !Dverau_reaba nela ..~ Pens~i- nu~ha, --~ulier ..de ~~µ~- • ... ~eluvei os ?,llos' é)c~ n?~ ,viJ;i nada. Deñcato : salgí14o
nos o os e na uoca no narJZ
- no •· . ' -· - -'· ' · • .,.
· non.
· · ~t· .pQr
··· que
· razpn,
··, ·s~ cadra
-·.- o..seu,-es-·
.-·ho '·
· ifiab. ·Q vento. F u~-me
"
.,
. :. ~ ·,<, ; . , :: ' .~ .' ·:· ~ , ..,._ :,,' . '
"--· " • ·. ·
''
bo,
,' rb·1·ªLa
'. ~ , e . Vt'.f "e ama;
(che]J'.oanfigo)enopeló,candoavmmesmo .-·
.
·
· . •·;
. . , ~ - \ 1· J • ' " · · •
'·- "''dali' .. l.d. l'' _
·la _.,
·
· .:..1...
• -·- · · • "
' Y
, :: ·· r:""
; .,
· ·
Os seus ollos eran suavemente amendoa- ·
~tlsmo VIrXtnal, apariencia a; vezJeve .co.mo 1·. ·- ª~11!~ .
'P~ .W: ~~ po .s ruas tr~nsttawi.s
• d ·
<liante mm. E non era nengunha apar1e1on. .
. . ... . .
. . . - --;
. . .
'
- ' : - .1 ,.. · ··
'd. dá · · · · ~ '· '· v ·
d" d' ·
d
... · · , ·.- < ·
· ·
,_, . · · '
.- "
'dós .. fia forin~ profundos e marengos· 0 ca· a personaxe d,un sono..e a. vez J1rme, .pesada, 1 . e ci ª ns .lflYernais. ,;Non
.P~ 1a _ .•eixar ·e .
A Muller de Chumoo tal como vive ,
\ ..
·
'
,
'
·
·
·;
'
· · -· · · • • ·n
·
d r~ · 1 b
'L
. · d·
·;~ -.' .
. · h d . ·" · -heló brillabi·case azulado á ·arex.a marifra· na·
real, ali frente ao mar, a vida mesma, ,
.... eensar na ¡Mu er e ~·tp:i:i, o . .
nomea a na mma memoria era un a esas
·
·
'
· - ·
-· ·
;
·
··
· ·
·
befeá~ das ·que se pensa q_·ii·~ n~ri· existen na :: .· fro~t~, dunha .Rº~d~_e .metaliza~a,fer.mosura, .
Comez~u a chover. -_~ouco .a pouco o céu _,
Deñco-rile levar-polo ou'torto que paSa..
réalid~de, que ·só ex'i sten nas.histórüls ou no.
babia unha fria d1gmdade, un silencio Jab.ra~
.• a· .enegrecer•se ~o~xo ·-Iufa~as de.: .v~nto -e.· ·.·· A quen lle po:d o c~ntar -e~"isto. ?
... _ ·.·.
m·a xfu.-dálg1.fns fantasiosos: Ño'p é c~to. ··Eu, . do p~lo tempo, .qu~ lle prestaba un ar de veauga cada vez mats tntensas; ·'·
,_.
<
•
· •••
... ....
,
• ·
·· · ·
· ·
lla · h
· ad b
··
·. E foi certo. . ' .·
.
seiqué existen, ao· riien<>s a Müller de Chum-·'"" "· e umanu; . ª - on:eq¡.
A -.Muller. de ·chumb~ ""segúia. a ·ollat as-<>n~ ··
_;
bo exist~{<-~ ~~~ei fe dela. ·
.· ... ;.._ .. ,
Ela',' ~~' frente ao - ~~r, o; fino 'qu,e~_o_~ct-- :
' d~~ _sob~é a praia. Eu c?rl~ a rés~~da~~~~~ : . .
. . - ~IGÚEt·A~ -~o: ~E R N·AN_-~E Ll:O;

o

°

ª

-

,. ;. . -- -- ·-=-·----- · - · --- -:-----·--·- - - -· - __....__, _ ,_. -- ----·--

-...~.::

____ ___ ·---,..-- .,_ - --·· -- .

_,..__,

-~

-·......·

·Crí~tca
libros
~ ventouse un mundo que desenvol-

O triángulo inscrito
na circ;unferencfa;

11

.Milladoiro.~
·Unha escolma hemerogrdficá

.'ve nas suas novelas, 'un mundo maravilloso ~ pantistico e, á~ vece~
· demásiado., panta~íOso . .O qué non
'ne. tira Pf\r_a: nada o seu mérito,
de Vítor Freixanes
Através da prens3:. diária e dará. grande mérito~ .de poder ser lid o
dio ent~reime da presentación dun
Logo de anos de desconcerto
dun tirón se~ s(abürrir: Ben, Frei:.
novo disco de Millado1ro e das dedentro da narrativa galega, logo de
· xanes '_-non . 'i.tÍ-v~nta ó mtindo én
..
clarácións dos séus corrÍpoñentes
anos de penúria, 1982, _que será
qué. se 1:le:s~nvolve,n ~s ~uas . nóve-'
resP,eito
á flliaci6n céltica ~a sua
lembrado . nos cronicóns do futulas,_ n9n; .0 e_scrit:or gaiego, ·man.imúsica, declaracións que recolle
ro, tróuxonos unha· série ,de narrapulando os"' dados da sua so!=Ícidá.;
tamén A NOSA TÉRRA: "... sua
dores novos como· non se deran en
,,de., dá história- da-: iua nación, riamúsica, que unba vez_mÚ'S rexeita- moitos anos : Ursula Heinze, Carrra~ aqÚilo que . poido ser:1~ pero Se_n
ron
como "celta'', ca1ificativo co
los 'G. Reigosa, Francisco Vázdarlle demá:siada _:-'i mportáncia á
que
alguns
cri'ticos os quere.n alcuquez; narradores consagrados de· : -história (iso · seria . .aburrir ao leimq.r. " .. S_u póño que Milladoiro non
ron obras novas: Méndez Ferrín,
tor). Freixánes, fóra a ·escea do erterá excesiva satisfacción poló arAlfredo Conde ou Xavier Alcalá.
mitaño · e ó xeneral das forzas de
tigo deJ osé-Miguel Ullán : "MillaTodos eles configuran un fermoso
Comp~stéla, non r:ecorre cáseque
doiro:
celtas sin filtro" publicado
ano narrativo que trouxo como
.. nunca á pan.ta~ia, cou~ que.,npn
País
o 19 de maio de 1982,
en
El
colofón unha grande obra : O
fai Tolkien (os hobbii:, os bosques
.artigo moi' na liña do seu autor e
triángulo inscrito na circunferenéncantados, as espadas milagreiras,
que foi contestado desde-a se~ción
cia, de Víctor F. Freixanes, préetc.). E por último Vargas Llosa e
de "Cartas al director" o día 26
mio Blanco-Amor 1982 1 que <leste ·
a sua La guerra del fin del mundo-:
de maio ·polo ·ponferradino Xesús
xeito ven córrexir o erro da sua
Hai; certo é, 4lgunha semella.nza
López Témez. Aínda que é certo
anterior edición. O triángulo ... é
eritre as duas novelas, entre deterq\l~ o artigo de Ullán non é prato
para mjn a mellor novela galega
minadas persoa-xes : o. inglés Wildesde Xente ao Lonxe de Blancogostoso, non poden negar os memson e máis o escocés da obra do
Amor (e seguindo cos ditirambos,
bros de Milladoiro que, reiteradaperuano. Pero . mentras un non
su perior a esta) . E compre sinalar
mente, defenderon as teses céltichega nun~ ao seu destino (o esque desde X ente.. . saíran novelas
cas que agora rexeitan e o calificacocés)_o outro comarid.a parte do
Apóstolo, ~ policia que se suicida,
. da categoría de Ilustrísima, apesar
cé~tico non é alcume que lles
tivo
autor e un resultado agradecido
exérdto (o inglés). Polo demais
· puxera nengun colega -meu. Persoas batallas perdidas polos exér:ddos pesares ; de A escura chamada
polO leitor. Eorque, a ver se nos
aí se detén: o parecido, porque tal
tos de Compostela, etc.
dos caborcos, de O cadeixo (inda
nalmente non teño o menor inteenteramos, só i. novela de aventue como ,se fan un e outro exército.,
Xa dixemos que O Triángulo ...
non ben descarnada); de Homes
rés por mi grupo que me. aburre
ras dá en cada · intre a palabra
como se xuntan un nos sertoes e o
non é unha novela psicolóxica, as
profundamente, pero a. miña coñede ningures ; ou obras cáseque míexacta porque vai unida á acción,
outro nas montáñas de Gaiiza, · é
persoaxes móvense na novela por
cida paixón polo' documento invíticas pero non ben logradas, como
e a novela, como o princípio, é a
ahondo diferente. E é sobretodo
resortes -físicos, é dicer, en relatame a facer' unha pequena escolO siléncio redimido ou Antón e os
acción, inda que logo interveña a
diferente porque ·o peruano fixo
ma· hemerográfica de cl.eclaracións
ción ou a Compostela o.u a Vilainocentes. Todo iso por non enpalabra.
unha novela ideolóxica en clave de
nova de Alba e a memória de don
de "Milladoiro" á prensa. Doutra
trar no terreo do relato onde se
Agora ben, en toda novela de
aventuras, mentras o galego fixo
banda,
cumplo ao fin unha cousa
deron -e non sei porque a xente
Bartolomé Mariño. Non caben
aventúras existe un héroi que é deunha novela de aventuras.
moit'a
xente invitárame a faque
reaccións estrañas ao que se llarra~
dá en esquecelo- obras.maravilloterminante na acción, nos sucesos
Un, en cámbio, pensa que si
cer",
que.
é
escreber
un artigo sobre
Mesmo o autor intenta que o leisas :contos de Crónica de Nós, de
que se moven, porque os hérois
hai un escritor co que Freixanes
Milladoiro, cousa que nunca fixen
Os escurQs soños de Clio, a maiotor entre dentro da novel3. a base
son duas cidades :Vila nova de-Alten pontos de contacto, e moitos
deica agora.
ria de contos e relatos de Taibo;
de chamadas ao leitor, o que non
ba e roáis Compostela. E se os hé- R.L. Stevenson, Véxanse senón as
"Perante a 'intervención - dos
sobretodo A saga dos mil e un
implica os guiños famosos aos que
rois desta novela son duas cidades,
nq_velas escocesas do escrito.r inmembros
de Milladoiro, Antón
mortos, obra mestra en calquera
nos ten afeitos a novela de situa- no médio está a liberdade, porque
glés. Mais isto pode ser tema para
Seoane
destacoú
que a música do
ción, non, porque na novela' o leiliteratura, pasou cáseque desaperen última instáncia (que <liria un
outro dia, ·cando releamos a:s noº
grupo procede, nun .sesenta e cintor entra nun mundo descoñecido,
cibida en Galiza. Pois ben, para
marxista académico), O Triángulo
velas, sempre no noso cabezál, do
co por ·cento, da· trad~d.ón galega,
nós, todas estas obras maravillosas
inda que se desenvolva na nosa so... é unha novela da liberdade. A
inglés.
c_
o mplementándose o _ resto con
ciedade e no sé.cu.lo pasado e·den(e non quero deixar fóra a Cunliberdade dos homes da mar conFreixanes dounos .unha novelá
d~ytro~ fo!clores, funaportacións
tro dunhas loitas particulares
queiro), quedan sobranceadas por
tra o tiránico poder dos señores
que será iembra,d~ por {~tl1ra.s . xe
damentahJiente
do mundo ci:lti.
' cemtra·· os ' hómes· vidos ·,...d~ •fóra -;
esta marar illa narrativa que ternos
de Co~postela. A liberdade. das
racións inteiras de homes e mulleco'. " (La Voz de 'Galicia, 12-JVque matan o ¡'.»eixe das nosas rias
sete cidades contra Compost~la.
nas mans.
res, porque a novela de aventuras
1?80. PáX .. -4~. "Mill;idoiro, preos cataláns. O leitor será solprenO triángulo ... ten, frente a moiE a figura da liberdade pode ser
é aquilo .que máis emoclona e en- ·
sentó
su disco ' '"A Galicia de Maedido a cada momento. A acción
tos novelistas galegos, unha grande
moi ben ese granp.e, almirante da
gaiola o corazón dos homes (a
loc").
pasará dun lugár a outro do espámar sempre mencionado e que
virtude :non pretende ser ambicioaventura, sexa mental ou f fsica)
"Que quede claro que nós vecio sen mediar o tempo. A grata
nunca aparece na novela porque
sa. Eis un dos erros que cometen a
en che de ledí cia o ~orazón dos
tarefa do leitor -será un pracer ler
mos o do celtismo como unha momaioria dos narradores galegos :a
está perdido na mar dos espel.los :
homes e das mulle.res porqu~ lles
a novela- terá que facer un esfor- ·
dá, aínda que · non renegamos da
ambición. Tampouco cai no erro
don Bartolomé Mar'iño. Vilanova
permite coñece~ homes e mulleres
zo : non extrapolar. E dicer, penparte que nos. toque, O que nós faFreixanes de pretender ser transde Alba convírtese, por obra e
que nunca poderia coñecer doutro
c;em~s ~ músicá galega tradicipnal,
sar que Vi.J,anov~ . repre~enti unha
grácia dunha rebelión xeral cQncendente, non, o noso narrador
- xeito). Freixanes,~ superando o
cousa, Compostela outra e don ·
con
influéncias de todo tipo. Tamtra o poder de Compostela, no fanon ten medo a ser banal. Non é
medo a ser banal (cántª' sabiduría
Bartolomé aquela outra sendo don
'
pouco
~xiste un folclore_celta pútampouco o noso narrador un nocho da liberdade, facho qu~ fai
na vana intenCión de facer saber
-.~ ·ro. ( ... ) En Galiza existe imha veta
Nazário . Eguía a personificación
acender a fogu·eira que é toda Ga- .
velista realista, a deus grácias. Nen
pasar o tempo-!), dounos a novela
céltica, pero moi difuminada."
de etc.
liza, da montaña ao mar. E nas
existencial, nen -por suposto!que a nosa literat_ura -necesitaba
(LV.G., l 9-IV-1980. Declaracións
Xa <licia o meu mestre António
intenta explicarnos a psicoloxia
montañ.as está o exército da liberpara comezar un camiño novo in·de· Eerreirós en "El Grupo MillaGramsci, que querer ver máis aló
das persoaxes que circulan pola
dade que intentará organizar o in-·
da non aberto. Dicíamo~ que :i. no-do texto é unha afición própria de
doíro actuará con Alan Stivell, en
narración. Nen é un narrador exglés Sir Robert Thomas_ \\llson;
vela será lembrada por xeracións
Pontevedra y Santiago". Páx. 43}.
diletan_tes (de segunda man; engaperimental, que enche e enche fópersoaxe que lembra de Marlon
inteiras de homes e mulleres gale..
"A múska_de Millad_o iro non .é
dindo a frase de Manuel:A_ntói;iio).
lios para non dicer nada. Non seBrando -até certo.; ponto- en
·gas, e uh dia, dentro -de moiJQS
·~:celta e' nun~~ · dixemos que o "fora.
Vexamos e leamos a novela de
Queimada.. Exército que se~~ d~ñor . . Freixanes intentou -ou a
a'J;'los, un po.eta que se cha1J1ará
Ví~tor -F. Fr~ixanes ·~o~o .unha
Trotaclo nunha ·apocalíptica batalla_
min paréceme. velo- facer µn~a
Cllgo así como Xu~xo Luís Borxes,. - O ·que -pretende facer Millaqoiro é
· , música galega s~n · r~riu,riciat'~ ·esa
cousa moi difícil: unha novela de
nov~la ' 9e. avt;nturas,. sempr,e . sen
polas .forzas de . Compostela_ ao_,
~fo ~ ascendénc~ ait~entinl!-, escrebiveta ~dta·_ q~e ~ n'os- ·toca,' ~orno
aventuras. , U:nha novela.. de aven~u
mando de don Nazário Eguía, que
av~tftúra
·esquecer qu~ a novela
rá, un poema Jque se chamará Os ·
tani¡fouco
renunciamos á véta ·mu· d,e veni:ido pasa a vencedor nunha
ras q~e . se d-esenvolve nu~h~ so~ie
(a boa novéla de aventuras, daro) .
xustos, e entre os seus versos po.. ~~cal de. centro-Europa ou dá. Prodas esceas (a do' ermitaño) . máis
dade -a: gal¿ga- nuri· ~tre , ~etei:
é.á. que a cada e· busca sempre a P~.:deremos ler estes tres _:
venza. _.Asumirrios esta veta '. celta
d.ébeis da novela. 'E' en 'Vilanova de
minado -o século XIX, o maravi, labra exacta (daí o grande esforzó
_O que agrade'ce qlfe· h_asa na -te- .
· ., ·
lingüístico de Freixanes). Alba os descendentes do grande
Pero mm por iso
" poiqúe, no '. fofclo'r~ galego, "hai
lloso século
· ·
· rra Stevenson ·~·E só · duas palabras sobre certas .-,
dañzas -que son netam.e nte cdtas
a~ir;iµte da mar :Don Xoan Maé (grácias outra vez) unha novela .
O
que
prefire
que
out'ros teñan
- ~que ~ntron~~n _ co~ ~s~ ,JJ1o.vímennud,
Don
Sebastián·
,
:e
·outtos·lioopinións.
Alguén
ten
dito
que
·
a
histórica. Al novela -.. .: :.de
Freixanes
· .· ..
·
razón ·
mes - ~ .-; mullerd que· puluhn -pola
. ·~o c~l~á ·q~e exi~te agora en Bretanovela.- de ·Freixan.es Jembi:aba ·a '
-que como toda gran,de novela xa:
..
·O·
qu.
e
~~P~
e
a
mará
d
Freixaña. ( ... )"queremos poñer as cousas
tres
grandes
da
literatura
mundial:
nove'la
para
nos
dar
'Ó
_
cab'al
se'
n
tinos .Pertence a todos- l}~n intenta .
.
-, ~es e o seu triángulo ...
no seu sltio e se hai unha história
do desta: Maria Eulália, .a e'riamo- . . Michel Ende, Tolkien, e M: .:Varg~s
explicar nada; é, simplesmente,
rada calada, o vis1onário (comq, ll~- ' Llosa, ·sobretodo a última novela ,
que
arriosa que ternos influéncia
unha novela de aventura_s, e' como
~ XESus ·-Go;~ZALEZ GOMEZ
. . <leste. V~iamos por partes ...De En-.
.. celta e se, aínda por riba,, hai vestoda novela de aventuras o autor .. ~hamaríamos ao pobre Oliveira);
Quinteiro Malvido, don -Xer~m,e
de, nad-a' -O.e nada. Tolkien : com- :
tíxios <lesa cult\ira."-(L_.Y.G. 2-Vtivo que .. loitár coa palabra, coa
· 1) Éclitorial Gala~ia. Vigo, 1982 .
qué loita contra o. .poder_~clesial ·
. pre '.subliñar uhha ~ousa, o escritor'
. língua para encontrar · á cada mo1980. "La VózJ oven':. "EntrevisTarrién poderíamos talar, ·que non· o
ta cori Milladoiro"). _
mento. a .paiabra, frasé axtistada¡. · . • de Compostela:; e ~~ forzas da 9!".'
súrafricanó (un aós nieilores".escri-- - 'fixembs., da in'fluéncia de Borges. Sobretodo nese ·non medo a ser banal.
(Segue na páxina 18)
de; . '? . arcebispó da' : ddade - do
tores - de litératura paritástica) in- ··
o que· é unha penosa tare~a . para o
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cdmara "Ki.f.lia-ri>!;.~.-=- :~.~,-:c.há~á.se~:~4u1 tensión mínimaª

.Unha tribu
chamada -:Avilés·
de Taramanco-s

, - · ... ~ t.:·

.

· · · ·a.quela

·

Co:is., p~frneira~ fho~xas do _Outs>I?-q, ~~$g9;uno~ -~: libro~~~ JP.emas
. do _noso yd.10: arr:líg.o fi.yilé.fd~ Tf-~
ramancos, que- teñ noqie . ae' tiihü
ou aínda ·de provincia i:!J1pOrt?-f1.l:ej
da pó~* galega . .O libro ch~mase
6 · tempo ·n.o espello. Á~ súas pál~
bras entraron en nós' de'yag~~iño e
percorreron apaixoad~mente os
vieiros da nosa sensibilidade. E leváronnos a evocar vellas mareas,
antergas éhoivas, pasadas prima- ·
veiras,· ventos musicales e máxicos
co Amanecer-, das conferencias no ··.
paxaros que aínda resoan no noso
. vello corazón .
ACI (Asociación Cultura.! : IbetoOs _versos de Avilés de Taraman~
americana) ·e da revista Atlántidd.
cos déronnos luz pra ilumiñar os
Eran os anos nos que Cunqueiro
eidos· da lembranza: LJ:'.mbrar é vipediu perdón - inm1ha conferen-.
vir moitas veces. Cando se evoca a
cia pronunciada el) A 1Coruña!-- 1
unha · lembranza vaise perfeccio.,.
p9r facer u.n ha cita en galego. De
nando e .facehdo ·máis es~cta, i;iái~
toda _aqµela xentiña unisa_fll.ente
verdadeira, 111áis fonda, máis-nosa.
Avilés fa.Jaba . galego. Sempre. Sin
Vaise eternizandd o que: quere de~
facer. endexamáis á mínima coricecir qué se vai -adelgazando máis
sión. Na Coruñ~ ·Avilés ~topou ó
para acadar un estado de suma hupintor Urbano Lugrís. Co~o tiña
manidade. Unha das .poucas eterque- suceder fatalmente fixéronse
ntdades que esisten é a da. poesía
ª'migos fr~ternales. Avilés non asisque é, asimesmo, o coñocemento
tiu ~s clas~s que impartían na Esmáis fondo e trans'c endente que
cola de . Náutica. Matriculouse por
póde acadar o ser humano. O úni~
libre, co aproveitamento másimo,
. co coño' cemento que nos ~ útil
na · a"tad~mia particular e per.soalí-no máis amplo senso_ da _palasirria·~que aquel s<;r increíble _e á.nbra- é o poético.
·
xélico ·chamado Urbano Lugrís
Avilés de Taramancos era unha
tiña aberta a tódalá.s horas do día
lénda que se iba esvaecendo'. Agoe da noite na totalidade.das taber-_.
ra é un poeta que Gallcia recupe. nas ·coruñeSa.s. O resultado foi que
Avilés de 1'ar::1:mancos non se fixo-rou con pl~n~tude. Un. homes que
gana eso que chaman vida ' exermariño mercante. ·M~is· viviu . a
'ce11.d o· ~k talkr!1.eiro ~n. Noia, con
esencia .eterna da cidacle, dos. díás.
es~ableceme:1lt0 aberto. nunha fer·e 'da's. noit~s ºcoruñesas, penetrou ~
mosa .~aSa. ·do século XIV ou . XV,
· no misterio das súas tabernas e, na
·. época na que a cortesía gótjca {lo- .
inse_pll,rable compaña do seu mesreceu · no arte manuelino, -do , qúe· · :tn(e~'.irrriau. maior Urbano Lugrú;.
deprendeu· a ser un ho.me ceibe
son · mQstra, entre · nós, a.s .fíestras
~d~ ~Torre d~ All!J cara ¡.·Virri\a-~zo '· ~que. -é a prÍII}erra _e fondarpental
·. e· ;i: Sá ~apit~la:r :.'t-9x~ ' s_acris!f~~---- co"~di'~ió~ ,pra ser, g~lego 'e p~a- ser ·
~-~o· fuo:~erro ále -:Q'~e'ira.:;r~pfo· t:9?~<. }J?b:&t~-~' ~ . : ·:'; "
.
un perguntase eón Omar ;Kayyaµi: ~ -~ '" - Nestes : a¡nos :ae: duro e Elifíéi: r,'
"Qué cóµsa mellor pó4e;.ni~rcar
·_ aprendiz:i:~. e · da libert;ide, ·Novg-;· __
Ún ,_ taberneiio que aqudo,: que ._ éh ; .~ ne-ira e , este ,bar5ás que'. escr-ihek
· vende ~ ?".
.
aconselláronlle i Xosé Antón Aví.-'';
_: Coño cernos e amistámos .· con
lés ·q~e,· despóis do seu_ ,primeircf"
X9,sé Antón Avilés nos a.n os cin_'apelido: usara _ o fermóso nome -.
cuenta ·e poucos, na Co"ruña: Viña
- que:_'sin duda lle pracería ·a Pon-.·
da súa frib-t; natal de Taramanfos,
dal polá . sí.ja. sonoridade~ da sú~
e~ Noi.a; á' élaÚ..cidád~ de A Coru~ .
propiá tribu nataL\~.sí foi como
· ña· a. estudar Náutica. ·Tiña 16 ou
naceu o 'p.o·eta .Avilés-dé Tar.afnar{~ - 17 anos .. Er~n o{-~empos das ~ercos.
.:·.
· ·
tulias do · Café Galicia, da táberria . .. A vµ.és de Tararñancos, naqtfeles .
. Enriq¿e, dó. _ ínefapk··gru~o - poétÍ-·
anos tristeiros e . miserables, ei:a·
.

.:

~- (Ve_n da~· pál.<ir;ia. 1 7:] -, _

'-i

c;la impQrtáncia que ten por aí ~
·
· ·'
·
·"' ',;
·- .. ,música celta'; E como se tivésemós
"No ano . 7-g~ ..graban_. 'tin :'disco . .. a' .iclet~.de
- .,. que é unha. toleada dun --.
· cuxo tí~ulo xenfaieo é "Milladoi-:,
·gr-lipifü-0 de xente sen ver a impor':.- ·
ro,;, compéndio dos ·caxn
,
,
- -_ iños inutanc,:ia_.
da musica
galega no conte·x_-_
... si. ca is que recorreri1::C. d'eica · entón ,, . to du_n ·gran movimento musicál
·
corrio o -da:-música celta." (L.V.G:
·Jnú~ica
" " (Fgalega;· :µdi_edieval ·e· "cel- ·
18~IX.:: f982.
Ultim_a
paxma.
:ta · · . . 0 11~tó · ª : casa Ruad¡:¡.,
·wso).. .
"Unhá . pródutora ~scoceSa. graba
"~ múska galega·· r'e'cebi~ múlun. .pro-gram¡:¡. sobre Galicia, con
· t,iples irifluéncias : rÍuinerosas· .cul- _. .'"Milladoiiq") .
· tuia-s-- € :diversas músicas, penetrar.on ,,nest~ terra ·de peregúnáxe que ., . . Aí_nd.?- que.f ose Milladoiro quen
- E Galiza. ·Pór ~ isto a nosa música é
iniciara e promocion_ara en Galiza
froi~o _da ·mixtura de dife;entes ina . superstición céltica, sempre é
'> ílU.~ñcia,s, das qué a máis forte· é a
motivo de ledícia que, ao fin, de:rhúsica celta." (D-eclaráció'ns de
cíd.isen ler un libro de História d°e
.'"' Rodr.ígo-Romanía Parolr:s et .Mu Caliza e ~renunciaran a crer aspasiqúe, n° 22 ; setembro do 1982.
~rañas célticas. ·Ao mellor un ano
:'chanson sans . frontiéres: Gálice. - .desto~ Jen un libro de. filoloxia e
·. Mlllacioiro).
renuncian- a crer que '·' Como o
"A xente ·aguí n_on se dá con ta
_. :i,anguedoc ou o ·Catalán; o galego
N. 211
./ DO
'a AO 13
'
..
... .
~

"...;.

DE

XAN. E 1RO

I 1983
.

.Únha testÍ:mq.ña de fidelidade galega, na entón castelanizada cidade
de A Coruña do alcalde Moli~a e
dos ~eraneos do ~eñor Franco Ba. harñonde. Po~co despóis. tivo que
ir cumplii' o 'servicio militar a Fezyol. Lembrámolo ve~tido co trni- ·
forf!'e'. ~a .már_iñft española, pequ~- .
n~ e ancho, forte como 1.1:n pene-:.'
do, n~ compaña de l}rbano Lugrís, case tan outo como a Torre ~,
de Hércules. O contraste entre os
dous_non podía ser máis vivo.
Do ano 19S9 é A /rauta e o garamelo' once poemiñas . breves
como saloucos, 'eri edición dunh_os po~~os, escolmado~ e fideles
a~gos. Avilés de Taramancos
adicoume un exemplar nunha ta. . bema luguesa : iba pra Samos- na
compaña do seu amigo o ~pintor
Xosé Luís, do que hai anos non
teño noticia. Por se.rto que prestei
,ese exernplar a alguén .que m() -pe- _
· diu co fin de documentarse pra
unha -refe-: d{doutoramento e non ·
voltei -~- t:ec;;riper.a:lo, d foito valeume de_)J?~in~ e, sobar ·de. todo, de ·

A cáma.ra Kir lían pode ser o
exemplo idóneo de aparello no
que . a simp.leza técnica da sua
montaxe_ conxúgase co variado e
até complicado xogo que dá a in_terpretación das fotos por ela sacadas en.·aplicacións de psicoloxia.
As1.fotos por esta cámara saca,
das, e que o matrimónio ruso Kirliam estudou a finais da década
dos_ anos trinta, amosan a aura
-espétie de halo luminoso- que
rodea ao obxecto retratad~. E da
cor . e intensidade ' desta aureola
pódese aproveitar a ps'icoloxia
para, no ca§.<> ~e fotos humanas,
descobrii, entre outras cousas, o
estado de ánimo do _suxeto; e no
caso de follas d~ árbore, a aureola
pode de_nota,~ algunha enfermedade_que sofra a planta.
O funcio~~mento <leste .aparello
báséase en qué-calquera organismo
que se poña -baixo un campo eléctrico de. al~~ tensión desprende
uns halos luminosos q_ue forman
arredor
do corpo unha aureola foescarroenco.- . ~ ·~' -~
tografiábel.
~
. O _án9 ~eguint~:;.-no _19~0, empuA
cámar~
en si, e para podela
rr~do. p@Ft·v-ida, ·o: eoeta.emigrou a
estudar
máis
doadamente, dividíéofo)Í'ihia.~ Volt9Ú ·oé. novo a súa
mola
en
duas
partes :un xerador
0
pá~r}a ,:·-calicia;']16 .. ano 1980 casade
alta
tensión
e a própria cámara
~0, c;-~~ha·· ~~1Qmbí~na, con dous fi- ,
fotográfica.
Jlos-,;e ·~~-;J~rsós~de~O tempo no es;~
.
O
xe~ador, adetnais de 'producir
peljo, qúe ·no~ é'pc_;>uco. .
.
unha a1ta ten-sión, deberá traballar
-:.:Poc!c:r_í;·aX éontai; _'~.Jgrinha coúsa
nas ' altas frequéncias, comprendid_a época cofuñesa~d·e XÓsé An_tón
das estas entre os trinta mil e un
· -Avilés de Tárain~ncos. Relatar
millón de hércios, necesários para
anécdotas .pintorescas e tristeiras
que o suxeto a observar non se ve. daqueles . t~. mpos ,."~e~ésterosos.
xa aquelado por un shock deb~do
Nqn vale a pena; A vida-si.un poeta
•
a
efeitos electroquímicos.
. está ríb-s seus -versbs. A vida e as
· A alta tensión estará compren· anécdota~- de Xosé -Antón Avilés
dida dentro qunhas marxes de mí· deTá~a~an~¿s, p~eta e taberneiro
nima e máximar tensión que oscieri' Noia, est~n · en· -b tempo no eslan entre os vinte mil e setenta mil
pello':· A él me remito.
·
vóltios:
1

· é · ~nha lír:igua romana, pero ven .
mar.cado por verbas de orixe c~l-'
ta" (Parole~ · et Musique, artigo· ci~·
tado). Máis vale tarde que nunca.
. Polo que · se refire ao dis~o e
polo _que ..teño ·ouvido pola rádio,
segu"en terido vixéncia as verbas de
Suso Iglesias : "A suá funcionalida. de pode ser: para ligar con madri- ._
ieñas, f a-cer come~tarws no Der-·
by, fer, as normas lingüz';ticas da
Xunta, rachar os disco~ da S ecci(!n
Femenina efacer que ocupe o seu
lugar, suavizar a viaxe pala autopista . bailq.r_ unha muiñeira, 'co'me_r
polbo con cá,chelOs, ou facer máis ·
soportáb.el o "Panorama de. Galicia. '' (Man Común, n°· O, Maio do
1980 ~ "Milladoiro, ·cando ds PNNs
. tocan a ocar.iria".) ·
·
-.r::
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pot--ae,~~ixo da que as célu;
las rrort reac.éionan ao campo eléctrico xerado e .polo tanto non des~
· pre~den oS'eflúvíos luminosos; e é
ponto... d( tensión máxima aquel
por enrib':i 'do ' cal o~ efeitos térmicos da alta u~nsión ~fectan ªº suxeto a es_eülear podéndolle producir unha destruci6n ·celll.lar.
·Claro está, que para cada tipo d~
ser, ou ·parte do corpo a ~xperi
men_t:;tr, ~ tensi~!1 a aplicar será
distinta:
'o . xerador prod~ce ~ campo
eléctrico entre-dous electrodos no
mé~io dos cais se pon a placa fotográfica protexida por un cristal
co fin de evitar o contacto físico
.co suxeto a retratar, ·e percurando
ao mesmo tempo que entre este e
a plaea non queden espácios de ár,
os cales producirán imaxes falsas.
Estas auras que aparecen rodeando ao obxecto fotografiado
son radiacións electromagnéticas
que baixo determinados campos
eléctricos desprenden.as moléculas
vivas en forma de espectro luminoso, cuxa por é provocadas polas
sustáncias que forman o organismo. Por exemplo, sábese que as
membranas nerviosas do corpo humano poden producir radiacións
con lonxitudes de onda próxima
aos raios ultra-violeta; e sábese
porque ao aplicar radiacións de
255 a 285 nm (radiacións ultravioleta.) suspendíase a función do
nérvio.
Aínda que polas investigacións
fe itas se chegou a saber e admitir
que a au\a humana_ se tinxe cor
ª'zul cando o estado de ánimo da
persoa é relaxado, e tínxese de roxo cando está nervoso, o feito de
usar campos eléctricos alternos
con frecuéncias que incluso superaban o ·millón de hércios, fixo dubidar e pensar nalguns casos que
esta aura non derivaba do estado
emocional da persoa, senón que
era provocado polo próprio campo eléctrico aplicado. Mais os posteriores experimentos, aínda que
coas debidas reservas, fixeron aceitar que as radiacións prodúceas o
estado emocional, e que o campo
eléctrico non fai máis que incitalas por efeito electroquímico. .
A fotografía Kirlian pode ser
pois usada para indicar o estado
emocional das persoas, aínda que
, por agora, debido á falta de casos
estudados non se use plenamente
e· non sexa máis que un a par ello
restrinxido ao uso de laboratório.
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A CANTARE UÑA é un certá~e de canción infantil;galega.
E.n cada capital de · p~ovínci3:_
terá fogar, durante. o mes /de xuño- .
-8'3, un festival- do que sairán seleccionadas duas cancións. As
1
oito .escollidas , participad.n· na
CANTARELIÑA final a celebrar o
·dous de xullo-8 3 en San Sadurhi- ~·
.
ño . (Coruña). ·
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.

/(,

~
....:::::.

-

Can sen dono,
·revista de huinor ·
A fin <leste mes vai sair á rua o
número de presentación da revista
galega de humor CAN SEN DONO. Nela colaborarán a case totalidade dos humoristas galegos :kukas, Forxán, Quesada, Fragoso,
MéDdez, Xaquin Marín, Siro,
Fran, Xos~ Lois, Xesus Campos,
Gogue e Pepe Carreiro, no que toca ao aspecto gráfico, mentras
que, na parte escrita, os seudónimos de coñecidos profisionais van
ser alguns tan característicos como A loba da Cova, Carolina (a da
saia), Dámaso , O maxistrado excedente e outros.
Segundo destacou o seu editor,
António Masca.to, "Can sen dono" ·
non vai polos vieiros á~atas como
alguns pensaron, senón que o

nome da revista fai referén~ia ao
can de palleiro, ao popular e co·
tián galego.
O proxecto xa fora presentado
no primeiro Congreso do Humor,
celebrado en Sada hai algu~ tempo. Can sen dono vai ter tamaño
revista, pero . editada en papel
prensa, ao précio aproximado de
20 pesos e terá·tres apartados perf eitamente diferenciados : gráfico,
literário e fotográfico cunha saída"
en princípio, mensual.

Tanto a cabeceira como a idea
foi oferecida.a vários edito.res, sen- .
do ao final Gogue, Carreiro e Mascato quen correron . con toda a
montaxe desta nova· experiénda
no ámbito cultural ·galego.

. Haberá unha· .del~gación da.
CANTA}lELIÑA en cada provín. cia á que deberán dirixirse os que
qu~iran participar.
Aquelas zonas dé influéncia galega (Norde de Port~gal, Oeste de
Asturias, Bierzo) e os Centros Culturais Galegos radicados· fóra .de .
Galicia; poden participar ~amén na
CANTARELIÑA. Teñen liberdade
para facer a inscripción na província que mellor lles é:adre.
. A casa · Discográfica RUADA
· grabará un disco coas oito · cancións que cheguen á fase final.

Os premios. serán os seguintes.:
l.- 200.000 ptas.

2.3.4.5 .6.7.-

_As c3:ncións terán que ser
en canto á música. .
·

inédji~s

100.000 ptas.
80.000 ptas.
60.000 ptas.
50.oo_o ptas.
40.000 ptas.
30.~QO

ptél;S. -

8.- 25 .000 ptas .

· 2.- Deberán ser de corte infan·til e interpret~das por· nenes 1!1enores· de 13 anos na. data do 3 de
.xuÍi~.-&3. Os cantores non poderán
ser nin menos de dous nin ma.is de'
" d€z. A- parte instrumental pode~á
~er intetpr~tada pot profi5onais.
3.-Premiaráse o conxunto de
letra-música-interpr~tacion ~ e tera-

se en eonta para_a clasifica-oeión o
feito de que sexari cancións que,
-aínda sendo infantís, teñan ár e ._
contido . gal~go, -non somi::~te nas
- letras senqn tamén no ·xeito musical.
. 4.- ·Astra ó 20 de 11,l~io pode·rán inscribirse os que queiran
part·icipar. A inscripción farase na ·
província correspondente. Os participantes presentarán :· a) - norrie
. do grupo. · b) nome e data de nacemento ,dos compm}entes. _c)
unha casette na qµe estará grabadaª canción _que pretenden presentar.
_. 5..- Os xurados provinciais e o
da fase final sedn nomeados polos o.iganizadores da CANTARE.- J_JNA.
6.- O grupo SARAIBAS résérvase os dereitos de autor de

todas as cancións premiadas, com. prometénd~se a: que -os posfbeis ingresos qué poidera perceber por
este ·-concepto, $erán para fondos
das pró:rimas,CANTARE UÑAS..7.- · Asim.esmo, ó grupo SARAIBAS ·resérvase o dereito da interpretaCión das ant~~i0res bases.

OURENSE
· Xosé Luis Vilela e Adela Castro
Valle Inclán, 40A 0 . A .
. ·Tlf. .988-23.04;93

LUGO
Morn::ho Ra~onde Noréña
Armando Dm:án, 22 ( entretechán)
Tlf. 982-22:11.78

- PONTEVEORA
Hermelinda Dapena
Tlf. 986.85.88 .09
Xesús Acufia
Praceren
Tlf. 986-8~.05 .23

CORUÑA
Antón Gómez Vilasó
.L ibrerfa "NOS"
P_raza do Libro, 1
Tlf.-981-26.38.54'
SAN SÁDURNIÑO
~

Martín Sanjurjo
Tlf. 490003_(981)
Miguel Sanjurjo _.
Tlf. 490008 (981)

Solución ás VERBAS CRUZADAS do número 210
HORIZÓNTAIS.- 1.- Paseniño. E. 2.- OTAN. Román: 3.- Neno. IJ>€r.
4.-Ti.L.Aorta. 5.- Egnom. Oir. 6.- Vaixela. Ca. 7 .- Ermida. Aom. 8.- A-:-Aiarp ..l. 9 .- Se. Abouxa.
10.- Lilos_ Opás.
.
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BERNARDO MAIZ

Ternos que partir dun elemento base: o
Partido Galeguista non . foi xamais un partido de clase. Os seus fundadores eran profesores, funcionários, doutores, · e non quixeron ter masas con carné e militáncia, sen~n ,
que, mantendo os esquemas dos partidos
da burguesia radical do século XIX, tentaron
levar a voz dos seus seguidores através de .
persoeiros de grande cualificación política e
profisional; teñamos en conta que .esquemas ~
semellantes . mantiñan a meirande parte dos
partidos da epoca, agás o P.S.O.E. e o P.C.
por óbvias razóns ideolóxicas e de orixe. Sen
d~smerecer en absoluto a necesidade dun
partic;Io galego, non é crítica; senón constatación da realidade, afirmar que non soupo
nen quixo o P.G. conxuntar "nacionalismo"
e "clase"; de tal xeito o proletariado galego .
máis consciente politicamente apoiaba aos
partidos obreiros (P.S.O.E., P.C.E.). Os votos
favorábeis ao Estatuto no . 1936 son mostras
do apoio ao· mesmo dos partido~ citad~s e .do
xiro á e.Sc¡uerda que os galeguistas aóda,oañ
facer coa ~entrada no Frente Popular, dos
reais se~timentos nacio-';lalistas do povo galego e da popularidade dos cabezaleÍros do
Partido Galeguista. Asi, a ~liminación física
duns poucos homes (cadros) polo fascismo
trunfante, o apartamento temeroso doutros;
a marcha para o exílio dos demais, deixou
desguarnecido o ·galeguismo esttito. Uns cantos mozos, uns cantos militantes espallados, ·
ricaron sós na giande desfeita.
Non podemos fiar que fora realmente sen•
tido o galeguismo polo Partido Comunista,
mais si foi o único Partido que º!ganicamente mantivo os seus compromisos e que amosou peránte a Repú_b lica interés pola libertaGal cia Sabell coa fil la de Bóveda; O espíritu traicionado
rle de Galiza através da autonomia (ver art.
citado),, é diferente que na evofo.ción postedros dirixentes actiVOSc'- non puido ter vida
lume da liberdade Xa que OS SeUS partidos OU
rior primara máis un determinado concepto
própria na longa noite~de Galiza, si en Améorganizacións orixinárias nada ou pouco fade "clase" sobre o "nacionalismo" ... · Non' rica. En Fráncia, a actitude dos se'us militancian; fose na guerrilla, na cultura··ou no sinqueremos facer demagóxia recollendo a frase
tes foi de xiro progresivo · cara a esquerda. · dicalismo a única orga~ización visfbel' peran"onde h(li un comJ-lnista ali está o Partido" Por testemuñas directas ·e documentais .te- ;,! te moitos anos foi a comunista. ·_
xa que asi foi, ·segundo p_e scudamos de 1936
mos a,mplo coñecimehta dos moitos desexos . . ¿Hai algiinha.cu'lpa no Partido Galeguista?
en -<liante, e nese senso foi o-único partido
da real esquerda exiliada en contar coa cola- · . A inxenuidade de certos plan.texamentos foi
boración dos galeguistas. rnra o Líste,r dós
moita: querer competir en pé de igualdade
que, afeito .desde a sua fundación á cáseque
anos 40 máis comunista que galego? rnra
'con partidos republicanos que tiverah o popel'manente clandestinidade, poido renacer
der '(I.R., ·u.R.) -ou con homónimos naciQnáe soportar únha tras doutra actuación poli- . Ramón _de Valenzuela máis galego que ·marxista? ·
·
.
listas (P.N.v.,· Esquerra Republicana) . que
cial. Non foi ese o caso dos demais partidos
·O obxectivo ~oñecimento da resisténcia
ac~aran gobernos, non era posíbel cando
da esquerda daquel tempo, ~íñda qúe itlada--·
antifranquista en Galiza ven deixar claro - mesmo o Estatuto de Galiza pasara con enor- ·
mente teñamos que salientár heróicas actuaque foi o P.C. o partido que mantivo unha
mes dificuldades no 1938 e cáseque caíra
cióris individuais. En ~ránc~, no exílio, be~
loita aberta, quizá presumindo de éxitos . máis tarde en certas . Cortes celebradas en
claro estivo que mentras ~s demais partidos
vácuos e querendo monopolizar cousas deMéxico. Salientamos tamén ·o medo ao comandaban esfarelados, só. o P.C. e P.G, miramais, recollendo os.mellores homes d~ ,Galiza
·promiso, á loita cotián, ao marxismo~ dos gaban polo interés d!J, nosa terra.
no seu darredor. Non tiñan mais remédio os
leguistas do interior; retomando o ·
do
Se o . P.G, era o único partido realmente
·"galego" do arco- frentepopulista (fóra ·da
republicanos, os socialistas, os cerietista's, os
apartado "CRONOLOXIA", vemos as sucesitestemuñal Unión Socia_lista Galega) sen cagaleguistas que contar co P.C. para mantero
vas per~as de protagonismo político e com-
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bativo en que tiñan a obriga básica e fundamental de defender Galiza, non tanto porque
outras forzas quixeran d~ixar de lado as nosas liberdades senón porque Galiza non tiña
preséncia real nos eidos dirixentes da Repú.blica exiliada e cando tivo foi nunhas institucións xa acartonadas.
A escala intéq1acional a evoluci~n bélicodiplomática da Segunda Guerra Mundial é
importante para entender qué pasou aquí, xa
.que- non podemos esgazar galeguismo de República ou democrácia. Insinuamos antes
que os Aliados tiveran previsto desembarcar
no norde da Península para contar a posíbel
entrada de tropas xermanas; tamén a restau·
ración da democrácia no Estado español interesaba en Londres ou Washington, mais os
Aliados non eran somente defensores da
"democrácia", senón dun determinado senso
· de tal palabra, "democrácia burguesa". Frente ao nazi-fascismo valen todo tipo de alianzas, mais se a "guerra fria" foi unha realidade desde 1945, xa desde 1940 a diplomácia
inglesa e norteamericana andaban en trato
preferente con partidos demócrata-burgueses españoles (para os abandonar mais tarde)
tentando marxinar aos comunistas; o Partido
Galeguista perdeu outra oportunidade, non
sabendo xogar as süas cartas, xa que tiña a
contradición de respostar á realid~de de que
a liberdade de Galiza era e é reinvindicación
ben á esquerda.
.
O galeguismo como opción de Partido viveu na Galiz~ dos anos 40 nunha dicotomia:
xogar xunto co Partido Comunista, esquerdizarse, tomar realmente partido polo povo sofrinte, sofrer a represión das torturas e na
guerrilla combater coas armas na man, ou
manterse na sempre relativa "gaiola de cr~
tal" do intelecto, na caréncia de compromiso
. militante coa realid~e galega. Certos sectores do galeguismo, xa que a represión chegaba a todos optaron pola acción, tomaron
partido polos oprimidos e a favor da liberdade, e non falamos só de persoeiros como Velo ou Valenzuela, senón dos simpatizantes
do galeguismo de Vilarmaior, Tomiño, Ourol
ou A Merca, que servifon á resisténcia antifranquista mesmo CQa vida. Outros, que en
· Caliza están, escolleron a marxinación respe-·
· tábel, a erudición; manterse como mitos.
Non somos quen, ·pode ser, para xulgar a
. xente tan respetábel como Alvarez, Illa, ·Fernández del Riego, Ferreiro, P~z Andrade,
Penzol, ·Piñeiro e tantos outros, mais si para.
coidár que cando as circtinstáncias plantexaron ao Partido Galeguista dos cuarenta esco. ller· entre a loita frontal oú o ensono lírico ' '
dos cenáculos, aquilo polo que se inclmaron
. motivo u que Galiza perdera outra vez o carro da História.
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