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· cténcia do , adró 

Bébedos, . agullas e multas 

Así dá gasto. Todos a ·contar- de vinte chamadas · á CengráJ, 
me asuntos para n1eter no Adro · · dous telegramas a Palacin, recén 
e, nierida, veña a meter anécdo~ nomeado ,xefe e§tatal da · cous.a, 
tas e cóusas parellas no caletre dous · painoso.s, un· avemaria e 
para tirár bóas andrómenas de un agoraquéfacei:nosnósconeste, 
ocasión seman,al. ., . decidiron' leva:rlle o auto para C?. 

Deste xeito, o Xullo contaba· . cuartel e mandar aó rapaz para 
o dun viciño seu de Arese o q~e casa a pé. 
acontec.eu polo Nadal, claro., se-. O .bon do mozo· zafo use .e 
gundo saia:n de Ferrol cara Ares. durmiu .a Chita na casa ·durante 
Resulta que o tal viciño ed1e bastantes horas. Durmiu e re-
moi afeizoado a beber tri:nta ou · · · , . ~ ciclo u · todo ' o alcol como bo.a:. 
-cuarenta copas de .ma1s e nelas . t · "d · · ~ · 
anda. Con elas saiu da ddade do me-n e pm º· ' 

Mci ledo ,, cantando aquifo de 
''a mi me gusta el pinpiripinpin 
de~la;bot,al,empindr, parabanpan- . 
p~n ... :'; foi 'cara ·o :,cUartel de 

Qabalo que _ten un home enriba -. 
.- tal e como d.icia un pol1:cü1 .Qó . 
non 1 hai 'moi.to.,-- e·os de Ttáfego 
detiveron o seu auto para · un 
control cotián. · 

Dixéronlle q,\Í~ ... b1:J:fara pol9 . 
tubito e veña o de-Ares a facer _ 
o paripé como se a cousa non 
fara con el. Veña a rir. Veña os -
qe Tráfego a dicirlle que non 
había problema, que até as seis 
da mañá había tempo sobrado 
para bufar polo parata · para 
cumplímentar a 'lei antialcó~ica. 

Por fin . o rapaz -metrono
venta de .alto por outro tanto 
de ancho- accedeu a soplar e a 
pouco máis rompe a agulla o 
chisme', turra contra o chari po
los polis e cria: ·un monzón _de 
inverno na 'i-ia de Ares que .para · 
qué te qu~ro es.c0peta": · 

Seica batéu 0 record de alcol 
da comarca,. qlÍe, tiña~· máis '. ~l só · 
que , toda ª' destiiaria de It.~tios 
en Máfaga. Para si quixeran ál
günhas marcas de viñas de feitu-

. ria ·que o bon do .mozo· Hes .~ei- · 
xara o . ·bafo nos pipotes- unha 
vez por ano. 

-Os ·cte Tráfego ficarori apa
. pa'üstiados definitivamente. 
·· Non sabían. qué facer. Despois 

_ Tráfego polá · mañá~ ao seguinte 
día, buscar o auto cün amigo ae 
seu facéndolle compaña para . 
non nerderse. 

• 1 

Au._chegar,. ·e como precau
.ción,. · os de __ guárdia · fixéronlle 
bufar doutra volta no controlí
metro .. Como o chisme xa esta- . 
ba bastante magoado· da noite,' 
toda a humanidade· dos -3,61 
metros ·cuadrados do mozO'case 
fai aparecer a agulla en Ribad.eo 
e os núm..eros en Verin, do alcoJ 
que levaba no alento' máJia a . 
noite de durmila. ·I 

O 'compañeito botou urtha · 
restta de peixes e o moZó. botou 

, un -¡coiio, moito me dura!. Na:: 
turalmente, un foi cara o trullo 
e o oUtro de volt a a pé para. a 
casa. 

Coa crise que hai, non seria 
de estra.ñar que o vicifü» deA~es 
fixera f~ncion~r o seu cpche 
·con alcol. Motivos non lle faltan 
e·razóns 'menos. · 

E que 'hai .que ver o que in
ventan alg'µns para non darlle 

. un peso á Campsa. 
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gutar oforece boas cóndicións de 
e ocultación de material, absorben- ,. 

do .todás as unid.ades e pertrechos 
~"' que chegasen d~sde a Costa Cañtá

bric·~ astra as Rias Baixas. (.~ .) 

(N. ~ da R.: As verbas an_tre comi· 

( ) A - · ·' d b llas p-ertencen a textos do analista ~ ... . prev1s1on e novas ases , . 
~norteamericano, Di mukes). terrestre.s, , navais ou aért¡!as, no · · 

·contexto da Ot AN, seria deducí
bei. ·E asi, -o Estad.o Español "ofe- .. · 

. ' AN'GÉ L. LEON 

~=~;.amplas Z?ilas. onde instala- · . EL MQN 
"Nas duas m.esetas 'existen exce

·lentes emplazament_os 'desde onde 
a· aviación pode ria operar con bon 

• tempo a meirande part_e do ano". 
· En Galiza, xeostratexicamerüe . 
'privilexiada, falouse aínda da za.na 

· Laracha-Carballo como;· lugár idó
neo para · instalar -unha base aérea 
que cobriria a "defensa da zona 
cantábrica". - e daria cobertura a 
convoios que chegasen, frentf? a 
posíbeis niiniges, desde o norde 
sendo 'tamén "apropriada pa~a re-

. ceber tropas . aerotransportadas 
trasatlánticas". Respeito ao tras
lado do material pesado das unida: 

. _ des . (Cftrros. de combate, muni
clóns;· combusti'bel, etc .. ) a cues
tió.n complícase ~ pofo "Grande 
'.Volunie da operación''. Fan · falta 
portas · preferentemente adapta
dos para .a carga e. descarga rápida 
.de '.'buques · portacontainers" é 
unha . rede de comunicacións am
pla ·que evite conxestiórls no. trans
porte. E permita o traslado inme-

. diato do rriaterfal desembarcado 
· cara aos frentes. 

: .Neste sentido hai que .sinalar · 
."tres zonas considerada_s óptimas 
para a recepdón." nestas condi
cións. A primeira no ·sul d!i! pe-

- nínsua, a zona ·aos portas de -Ro
ta-Cádiz, desde· onde se tra:slada
rian os efeitivos desembarcados 
cara o norde, b.en po'las' ·vias de 
·comunicación da costa, (Auto
pjsta do Mediterrfaneo), ben polos 
~ixos :que atravesan . o ~ce'ntró da 
Peñínsua cara os Pirineos. En se
gundo-lugar, o cent'ro de. Portugal, 
b..isb.oa e o estuárip do TeIO ."ofe

.recen ·boas posibilidades para o 
·desembarco e.transRorte rápido de 
unidades". En terceiro lugar "a 
mellar zoña das tre~ seria a ampla 
costa galega", cos seus múltiples 
porto.s e rías de fondo grande ca
lado" que ofereceí) ."Un magnífico 
abrigo, natural". Cun releve irre-

~ 

S~tmanari 9-'.info~mació general' 
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(Tirado dun.ha entrevista - de X. 
Gar.cia a· Ramón Piñeiro). 

( •... ) f::o. moitos· sectores acúsase-
. lle de ter destruidQ o galeguismo 
. político -no interior, para se dedi
car a u nha resisténcia. cultural 
contra o lranquismo. 

Esas acusacións -parten de Xbsé 
. Luis Méndez Ferrín, un bon escri

tor. en galega, mats un malLpolítico. 
Direille , ademáis, que é amigo 
meu. Pero, contestándolle á pre-

. gunta, direille que após a morte de 
Castelao no exílio e que desapare
za o Consello Galega, a nós ficá
banos pouca cousa que facer no 
interior, senón era unha resistén
cia suicida xa que non tiñamos so
pÓrtes externos. Doutra banda, . 
considerabamos que o noso povo, 
a xente talaba galeg.o pero non o 
escribia, e alíngua, de vagariño, ia 
desaparecen.do. Daquela uns can
tos galeguistas de antes da guerra 
e novas xen~racións que se ian in· 
corporarido, van . criar en Vigo 
unha sociedade editorial nomeada 
Galaxia, con 500,000 pta., que 
non .chegan a cobrir. Esta editorial 
ten nestes momentos trinta e dous 
anos de vida e no seu hkstorial 
centos de títulos publicados en ga-

- lego.( ... ) 
Vostedes son tan independentes 

que todos votaron (retire aos in-
. dependentes do PSOE (N.daR.)), 

a investidura de Fernández Albor, 
cando o seu grupo Parlamentário, 
o PSOE, fíxooo en contra. _ 

· Votamos a Fernández Albor, en 
primeiro lugar, por amistade, e 
despois porque considerabamos, e 
continua.mas facéndoo, que é un 
galeguista que pode facer un im-

'. portante labor para Galiza. Teña 
en canta que Aliapza Popular non 
é a mesma cousa aqui que nG> resto 

do , Estado. Para os galeguistas, o 
, feito~ de que o 'presidente .da Xun
ta sexa unha persoña que defende 
á. na~ionalidade .galega é· ·moi ·im
portante. A política galega non se 
pode medir igual que no resto de 
España. E diferente.( ... ) 

· A pesar das cdticas que recebeu. 
Voltaria integrar as listas do 

·PSOE? 
Si, sen a menor dúbida. Caído 

que tanto os dirixentes do PSOE 
galega, como as bases do partido, 
coma min, están dacordo e volve
rían facer un novo pacto . . 

X' GARCIA 

tiemao 

N.36 

A situación política chilena, é 
cada dia que pasa máis aguda e 
cri'tica cara á xestión dos 
N que vai de mes foron espulsados 
da sua terra o presidente da Coor
dinadora Nacional Sindical -que 
agrupa a trabal lado res demócrata
cristianos e esq4erdistas-, Manuel 
Bustos, e o dirixente dos obreiros 
da construcción, Hector Cuevas, 
que foron pastos en mangas de ca
misa nun avión rumbo a Ria de 
neiro. Dias despois o que seguía o 
mesmó camiño -os pasaportes dá
banllos no interior do aparato, ao 
que eran conducidos por axentes 
da Policia política-, era Carlos 
Pod lech, ex-capitán do Exército e 
lider do Movemento Agrário chi-

leno. ·.O embaixador chileno na 
ONU, Emílio -Trueco, dixo que 
"os· gobernos de El Salvador, Gua
temala e Chile son víctimas dunha 
cobarde confabulación e agresión 
foránea", ademáis de rexeitar de 
plano o informe sobre dere itos 
humanos que elaborou un relator 
especial da Organización das Na
cións Unidas. l\Ja ONU presentá
ronse duas resolucións, unha pro
piciada por Dinamarca e Holanda, 
e a outra por México, Arxentina, 
México e lugoslávía, e ambas 
coif")cidian en denunciar as siste 
maticas violacións dos dereitos 
humanos. ·Todo isto foi rexeitado 
por ~ i nochet .' ( ... ) . 

HORTENSIA BUSSI 

XOSE LOI~ 
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NACIONAL 
Consellaria · de 'educación: ·. 
o' rendábel • xogo. ·do ne¡Íotismo 
NepotJsmo, irregularidades 
várias ... é o que· o corre 
na Consellaria de E~ucación. 
Xa case estamos convencidos de 
que aqui non vai pasar nada. 
Ninguén dünite, se non o botan. 
Afnda asi nós ternos a obriga 
de denunciar os feitos, 
xa que os leitores deben sabelq, 
é o noso deber. 
Seguro _que estás só son 
mlha mostra, unha mostra 
evidente do que pasa no ensino 
galego, que tampouco é unha 
co usa illada. 

Había unha vez unha muller 
que estaba en Zaragoza de ins
pectora de ensino CMª. Xesus 
Sainz) que queria vir para Gali
za. Tjña grandes amigos en UCD 
e en AP. 

En Galiza había un inspector 
(Fernando Penedo) ao que lle 

· faltaban só nove meses para xu
bilarse. 

ser cesado e a Encarnació1? Gar
cía ·'lrasladala ou.tra volta a 
Lugo". -

MA{S IRREGULARIDADES 
EN ARZUÁ 

_,. No col~xio homologado mu
nicipal de Arzua noméase direc- . 
tor"'á Uxio Barreiro (éutmárr d,o 
ciiréctor de OrdeSJ quen, s~gun- · 

. do as "más línguas" seica presu
me d_e ser "o nena bonito de 
Mauricio Maisa", 1 óTn.spect0T de 
Ensino Médio. 

Neste curso de_sprazaron a 
tres profesores, ~ontra a sua 
vontade, aínda que· a lei vjxente 
1les éoncedera a ·. elés a praza, 
antes que a calq_uer outros. 

Afírmase que se lixo isto · 
para poder éontratar a unha so- . 
briña de Fernández Albor (Pre
sident~ da Xqnta) e 'a unha ami-
. ga d_a. dona da-inspector Maisá, 
q{Íe· · asi quedárán . fixas' para o 

· ano que ven. . 
Os amigos quixeron traer á 

tal señora en comisión de serví
cios para Galiza, ao que se opu
xo o inspector por ser ilegal. 

Cacharro Pardo, Conselleiro de -E~ucación Xur x<? L9bato 

vice-directora cando esta en co
misión de servícios existindo no . 
mesmo eentrn ·profe.sores nume- · 
rá.rios. 

Deste Instituto· haberia moito 
que · falar, sobret('.)do do crego_ 
señor Boado que estivo mane
xando -o centro 'anos atrás, so
bretodo na-concesió"n da-s becas. Ao pouco tempo, o inspector 

era cesado e nomeábase no ca
rrego ao seu secretário (señor 
Maisa). 

A inspectora· ando u dando 
tumbos, ·da Coruña (inspedora · 
da Xunta) para Madrid, onde 

_ gañara o traslado·, esperando a 
sua hora, que ch ego u co nomea
mento de Cacharro Pardo como 
Conselleiro de Educación. 

drrecfor a Plácido Barreiro, que 
. ·incorre en ilegalidade, xa que o 

cárrego de Director de Institu.tq 
require "dedicación exclusiva" 
.e o señor Barreiro está a dar cla"." 
ses no Politécnico da Gréla, na 
Coruña. · ·. 

Asimesmo trasládase para Or~ 
des en "comisión -de servícios' ~ 
a Encarna Garcia desde · o 

I.E.M:M. dg Lugo, send9 
horneada . vicedirectorq. I!!co
rren asi ·noutras ilegalidades, -xa 
que norr se pode trasladar en CO-:: 
misión de servícios a institutos 
que non sexan de nova criación 
(o de Ordes leva funcionando 
vários- anos), e tampouco se po
de trasladar en comisión. d'e s~r; 
vícios fóra da prQvíncia, nen 
menps nomear a .unha persoa 

--

Os profesores.afirman que:es
tos nomeamentos ~aron feítos 
co fin - de · "tr;rlle reservado· o 
asen to- de director ao señor Pe_- · 
reira, cando fracasa· en Ponteve
dra, xa que o. P. Barreiro . pod'e · 

· MAIS IRREGULARIDADES NAS 
COMISIONS DE SERVICIOS 

- No Coléxio Homologado de 
·Santa Comba noméase drrectora 
. \ 

a· unha persoa trasladada desde 
Granollers. Sospéitase que con
seguiu este traslado por ser ·ami-:
ga do señor Pereira. 

Aqui empeza toda a história 
de irregularidades. 

NOMEAMENTO DO CONXUXE 

Instalada xa Mª. Xesus Sainz 
de Directora Xeral de Ensino 
Médio , nomea Delegado en Pon
tevedra a X.M. Pereira Cordido , 

Habilitacións de galego: 
tomarnos de. chanza" 

No Institl,ltó Masculino de 
Santiago existen tamén dous 'ca
sos qµe incorten en ilegalidade 
por "traslado en comisión de 

- s(!rvícios", -e outro tanto sucede 
- .- ,. no IFEM,pa mesma · capital. E~-

~ , ·.tes .cas9s son sempre de persoas 
i~Jimamente relacionadas- C(')a 

... · Xljnta; algunha seica é a dona 
· dun conselleiro. , ' á sazón Director do Instituto ~ 

de Ord es e que non ven ser ou
tro que o seu próprio cónxuxe. 

O señor Pereira fara denun
ciado polos profesores de dito 
instituto polo seu cqmporta
mento despótico. Tamén, se
gundo afirmacións recollidas de 
profesores do IEM de Ordes, o 
director nomeou como Xefe de 
Estudos a Xosé Rodríguez del 
Río, que viña actuando como 
gar~acostas e valido seu. 

Poucos dias despois da sua 
toma de posesión com9 delega
do. en Pontevedra, xa ~mpeza
ron os ·problemas para o señor 
Pereira _"pala sua incapacidade 
demostrada e o seu talante des'- · 
pótico ", ·en palabras _· dalguris 
profesmes. 

IRREGULARIDADES NO 
INSTITµTO DE ·ORDES 

·Con este nomeamento, o Ins
tituto de Ordes fica sen direc
_tor, cárrego que non é nomeado . 
até · .xa· empezad6 o curso, inca-

. . rrendo ·. asi na primeira ilegalida
d e: 

Carido xa o curso Jevaba per~ 
corrido . cáse . un mes, : noméase 

/ 

Foron moitas as chamadas que re
cebimos na nosa r.edacción denun
ciando "a coña das habilitacións 
para dar as clases de galego ". "To· 
man a Hngua galega polo qué a 
queren tomar, por unha maria'.', 
é unha frase repetida que resume 
moi ben as distintas chamadas. 

O 30 de setembro do 82, a 
Xunta convo'caba uns exames 
para a · habilitáción de mestres e 
profesores co gallo de qu~ impar
tisen clases de galego -. Ninguén se 
entero u, Por qué, preg4,ntanse ·os 
rnestres, non se Jle deu publicida-

. de?_ Querian asegurar a praza aos · 
seus amigos? O interés quedou de
r:nostrado na ·segunda cpnvqcató- ·· 
ria, CO<l; ,presentación de 1.800 per- _, 
s_oas; ·perq hai quen yú máis alá, 
afirmandó que se habilitaron a . 
máis peisoas da:s que realmente 
s~ presentaron aos. p;rirodros exá-
menes. 

o 13. de decernbro convócase. 
outro concurso, dando só de pra-: 
zo até .. o ·día 18, insuficiente a . 
todas lu·ces, dada a obrig.,a de pre
sentar . a documenta~ión, existindo 
neste -~paitado critér:ios . distintos 

~ segund,o as difer_entes· ddega0ións, 
até o ponto que nalgunha .deixa
ban . preseÍ'ltar aos licenciados ~ e 
despois de aprob<!-r o _primeiro ex<!--

me, foron rechazados. exames eran'repartidos .pani corre-
Pero xa a convocatória foi pro- xir ·en_tre · osJ membros do tribunal_, 

· testada desde. un· _comezo polos polo qu~ t!ñan que seguir critérios 
mestres que mantiveron unha en- distintos, Q que non dei.xa en ni.oi 
tre:vista cos responsábeis quen ·se bon lµgar a seriedade da convoca:-

. viron -na obriga de recoñecer que o tória. 

critério de pontua:ción ·era inxus-. 0 examen º!ªl especificáBa:se 

to. . . que non ia ser sobre cor,itidos; asi 
Neste baremo, publicado ofi-

as preguntas que' se facian eran : 
cialmente, dábans.elle 6 pontos a 

. deste estil© :· ."reé{tame. ur,ihfl poe- -- . 
aqueles que -est~darnn filoloxia en sia . de- Ponda( de onde eres, re.cí- . 
maxistério, por 5 pontos só ·a 

tame ·azgunha poesía,_ qu_en naceu 
aqueles que tiveron asignatura de e la ' . 

l , .d d en e nova, en que ano se separa-
ga ego; Tamen era cons1 era o z· • z- ' d · , . . 1 d , . ron Ga iza e Portuga , on e estu-
co~o ~e~1to o e~pec1a om1mo_· ·~ ~, d~ches: .. ". _ _. · 
oral do -1d1oma f ~lado na sua zona · -· · 
oy comarca. ,Jsto, qu'e parece ser .Alguns dos examinados <1Jirri}a-. 

. unha vanta~e parél; os galego-falan-· · · ron que "é un pum•.-cinismo que 
tes, nqn ~- máis que u_n intento de ~ . nos estivesen xulgandó para habi/i-
dialectalizaciórt., senpcj, asi e todo, tarte de galego~ unhaspersoa·s qu.e· · , 
dificilmente · comp.udbel .tal· domí- . están reprimin'do a outro~ mestrei 
nio polo tiibunal. ' por dar ~/ases. en galego ". 

EXAMES POUCO RIGUROSOS 
\ 

Os -examq en cuestión póde~e ·-
dicer qufl carecen de rigor na. sua · 
celebración, f{a que nen se .coñeci~ 

'publicamente . á ,C<.?_mposición . do 
t;ribunal, nen habia que ·meter se
queta· ·o exáme nun sobre pecha
do, e5pux'e~on publicamente as 
notas despois qe'aparecer nos·xor-
na is. 

A isto ·hai que''engadir· que os 

Denunciaron· .asimesmo a com- · _ 
-. posición a.rbfrr.ária _do tribunal 

como Xosé Ar.es,-Akald_e· de Meli
. de · durante o fra.-nquiSmo e profe
. sor qe · FEN rio: mesmo . centro, 
que sempr~ foi esp~ñol-falante. 

Os mesti'~s piden que estas pra
zas s'e cobran mediante a especiali
zación en galegd, e_,· sobretodo ,_ 
que ao galego se trate coa sua ca- · 
tegor"ia : a língua do povo galego . 
Non é moito pedir, senón unha 
esixénck insoslaiábel: · 

· No Colexio de Caldas é di-
rector.a a · dona _do Inspector 
Maisa, nomeada por el, claro, e 
_na ·'Estrada a directora é a fi1la 
tamén· do mesmo Inspector.; 

Pódese dicer que boa parte 
clas conlisións de servícios ql!e . 

_, se aprobaron est~ curs_p so "co-. 
misións de favbr'";·e que nelas 
están -implicados . don ·Maurício 
Maisa (persoa. de q_uen non se 
coñece a- procedéncia, .. · aínda 
qüe ·'si ~se sa-be que desde cate
drático .en Barcelona .v<m para a 

-_ Estrada· (?). .. ) marido da Direc
tora Xeral, l\faria· Xesus Sainz e 
o -Conselleiro Cacharro Pardo , 
polo menos;_ ,cómo encobridor 
<lestes f eitos. · 

--Móitos · mestres pregúntanse 
se as· irr~g~laridade--s-. á.ntes ditas 
e outras catorce parecidas que 
obran no· naso poder, entrega
das por estas persoas, non serian 
suficientes para pedir , d unha 
vez, o "·cese iñmediato e fulmi
nante dÓs implicados". Crer que 
se va1a a producir xa é moito 
pedir. 

A. EYRE 
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V aldeorras .. .1 

As · Vácas:Iracas da pizarra \¡o.o •• :·~ • 

'· 

ps ,GA~ACHO~ . 
O grande momento da activi

dade pizarreira, veu dado polo · 
descob-rimen:tó dó , mercado . 
francés. Alguns empiesário pen
saron que 'os francese·s eran par
vos_ a foito; e qÚixéronlles .dar _ 

. gato por · 1ebre. A resposta dos 
galos foi inmediata·: deiXaron de 
demandar a pizarra valdeorresa. 

Os piZarreiros, xente de . ~sca~ 
sa formación cultural, pasaron. 
-de amasar os cartas a descobrir 
que non existen ga-liñas que po
ñan os ovos de ouro. Tremeron , 
do arrepio que lles causaba pen
sar que se podian--..acabár os lu
x osos chalets, os "mercedes" e · 
o· despilfarro · da prepoténcia. 
Coidáron que· se lles viña o ceo 

· abaixo e ·comezouse · a falar da 
crise. Crise, certamente, do be- · 

. neficio empresarial, que se pie
tendeu salvar- a · base de baixar · 
os · soldas dos traballadores das 
. canteiras e . das nav~s, e a base, 
tamén, de botar alguris ás-mas. 
Os despidos, como non, afectan_ 
sempre aos obreiros máis "con., 
flltivos", aqueles que · manifes
tan unha certa inquedanza de 

. tjpo sindical que· _d~ seu · é. moi. 
·ca ti va neste sector. 

DESENROW (\ CEGAS 

A verdade é que os empresá-

A . indústria da pizarra valcÍ_eorre~ sofre a ~crise máis grave da s~~ história, qiie din t~n inoitJ que· ver 
. c:;os problem~s en xeral que padecen a pequena e mediana empresa. . 

A perda de 200 :posfos de-1'.raballo, SOl!lente no ~no 82, é o aspecto máis,,dramático d~ ~rise . pizarreira, 
. ,/ que.se sinte nidiamente nesta bisbarra ourensá, que pensou que coa "pedra negra" :: 

. tiitha o porvir asegurado. · 

ríos pizarreiros xamais quixeron 
admitir que pérteilcian . á clase 
de ind ustriais pequen os e me
dianos. 

Os benefícios que viñan ob
tindo en . tempos das - "vaca~ ~ 
gordas", non tiñan nada que en
vidiar aos 9as máis· grandes e~-

presas, excepción feita dos mo- . 
nopólios. 

Durmírons.e. Confiáronse. 
.Non planificaron nen o desenro
lo interno do sector e, moito 
menos, ·o~ m~:rcados. Ao pechar 
Fráncia a sua carteira-de pedi-

. dos, viran con amarga salpresa, 

que _non tiñan. a ' q uen vender a 
pizarra que se seguía· a -proéiucir 
en _·grandes cantidades ·e que 
quedaba en "stock". · 

Tamén resul~a que hai na
cións de Eu!opa e de América 
que comprarían pizarra para co
brir -os tellados das suas edifica:
cións pero que non ó fan xa que 
non hai quen lles coloque as te
llas de pizarra. 

UnP,a das paradoxas: das moi
tas paradoxas, da pizarra, é que 
ho E_stado español está sen pro
mocionar. Agora, os' grandes da 
indústria _pizarreira valdeorresa, 
andan a facer campaña publici
tárja na prensa de Madrid e dou
tras cidades. Pensan que non é 
tarde se a pizarra é boa. 

Os colocadores que traballan 
na ·própria comarca de Valdeo
rras, son poucos, cobran moi 
caro, -e, sen embargo, non dan 
feíto. 

·O CONTO DOS PREOOS 

Aínda que, case sen excep
ción, ·todos · eles veñen apostan-

'AS.CERAIVllCAs·oo ~ 
-TRO @E As· DI; SARGA!. 
DELOS* ESTAN FEITAS 
CON TERR·AS GALEGA§ 
AS IDEAS-E A _CIENCIA 
QUE.LLES PAOPORCIOI 
NA O LABORATORIO· DE 
FORMAS DE GALICIAO 
·E O· SEMINARIO DE ES 

.· TUDOS Cl:RAiVllCOS ·(§)· 
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do~ desde atrás_, por Alianz~ 
Popular, _ os empresários piza
rreiros · de Valdeorras teñen 
confianza en q Úe o P.SOE 'iles 
bote· unha man para tratar de 
sacalo.s da actual .crise. Non sa-· 
ben cales, pero. agardan medidas 
de .axuda. Quizá, subvencións 
ao précio da pizarra. que prodú
cen. 

Partos de que lles tnedr~ran 
máis e máis os "siocks", ·clecidi
ron baixar os précio~ dos ~eus 
produtos, aíndá que non deixan 
de 'producir tanto como antes. 
Desde logo teñen má sorte e~tes 
novas ricos da pedra negra. Bai
xan os· précios cando precisa
mente xa se cheiraba - o que 
non o · cheirara ·era parvo -unha 
suba dos carburantes. E non 
son poucos os litros de gasóleo 
consumidos cada dia_nunha can
teira de pizarra. Se non suben 
os préc.io.s da pizarra pode que 
daqui a pouco vendan máis ba
rato do que lles custa producido 
a non ser que resolvan, que non 
han tardar, vender ~s proprieda
des luxosas .para mercar maqui
nária que aforre man de obra 
abaratando a produción. 

O negócio está en producir 
barato e vender caro. Vender 
hoxe e mañá' Ieus dirá. 

XAN CORBEIRA ' 
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:é:ri Viveiro, como en case ta.das.as ddade~- e- vilas dó país, 
a d~strución da 'arquitectura popular é, por-desgi-ácia, cousa d~ 
todos os días. Aí están, par,a :verg~~a das futuras xeracióp_s, ., ; 

EDUARDO G UTI EF3 R EZ 
CQntod9, ~s obras.de arpplfa-

ción 4á -P0nie tj e Vivérro ·xáº de~ ' .. C~l~.u~r- ~r;Úex.ión ·· sobre .-a · cult~ra galega ten que partir do" princípio ~do 

l e8es mastodónticos edífícios de cemento _que atentan . - _· - : 
. • - . 1(" .. t ~ - ~ . -, l . 

. :ron cbmezo -b qúe· está a' pro~· - - ·real; do 'gbxe.ctivo, isto 'é de con~i9erar ó·tamaf-ío ounha tarefa que signi~ 
~ vacar -móitos atrancos ná circu- . . fica nad-a .'rnenos que mover, pola cu.ltúra, a. unha 'poyoación _educada no 
'fació·n: r~Clad~- - é-·Ós organismos - ·désprezo á s('rru~sma, que _se e'xpresa nunha Hngua_ausente da escala, dos contra · un dos mellor:es conxuntos de galerias' existentes en Galiza. 

Hai ben pouco falábase d,Q perigo que :corren algunhas edificacións 
que sori parte da histórla de.sta vila luguesa, perigo aínda . 

cdn 'córripeténcias en matfaia-ck · usos formalizados e máis dos meios de.comunica_ción. A importáncia.des-
prot~rcción do Património · His- .· tes últimos, decisiva para o futuro, :empurra esta .breve· nota. · 

non conxurado e que ameaza, entre outfas, á coñecida por - tórico-Artístico deron a calada E po.r fa lar' de algunha das cuestións éláve pára e~e futÚro, _ c~x«i espe-
. p~r re.spósta. ".A.si, unha ve.z > ranza terma dun presente ben precárro, -cáb'eria comez~r por ·nos-referir "Casa dos Leóns~', · con:strución de estilo renacentista ·situada na 

rua de Pastor Díaz. · - · · • - . ·ao xeito de "se '.mate_rializa,r . na ·nosa : so.cied~de a ·poténéi:a,JdeoÍóxica do 
' . 

Agora trátase da · Ponte, da 
ve11a Ponte da Misericórdia, de 
traza medieval e que, segundo 
os cronistas; data do XV, aínda 
que non se r~matou até o século 
seguinte. Esta Ponte, que sofreu 
reedificacións e modificacións, 
perdendo arcos co ensanche do 
Malecón, está sendo ampliada 
agora polo M.O.P.U. 

Preténdese, segundo o pro
x ecto, darlle máis anchura e así 
solucionar o problema de tráfi
co rodado que orixina o actual 
estado da Ponte. Pero tamén 
hai quen opina que esta obra 
non representa nengunha mella
ra, pois -din- a solución non 
consiste en que pasen máis 

máis, a. 'Ponte da Misericórdia . sistema, que ·sé. nes grupos é:onciencíad¿·s ~rovoéa repélici'óns.e t'roca mili- . 
sqfre out.fo atentado: que yai· - , "táncia ·por IÍedonismn', na »rnnte do cómún' está.á pique$:de prodúcir unha 
desfigurar a sua p:ri;rtritiva ar.tiui- . ve_rdadeira dejfeifa. A ·~er~lizaciófi, a· ~gud_iz:acióri do: fen'ótflenó do ··aúto
tectqra'. Qs ~ntefior~s- tamen_-se., _ ódio --eri ._capa-'-s :ci'a po-voáción y_ilegq, e·rura1, ven·motiyada por:unha mellor 
cometeron. coa compli-cidáde.. identifi'các;ión ·d6 modelo proposto, -múi distante :tanto 'eR contido como -
dos qué. d~be.t_:iarÍ , 'víxiar a ~qon=-' .. - en. ~·xp_resióñ dos xeitos'tradicicm~is~ pero mui eficiente. ·A, par do labor . · 

-se:rVación> dO' -·Pattimónio: :non ·.: -de impe~m~be.alizaéión levádo a ·cabo por _ün ensino e·xótico e belíxeran
hªi' ni'óito, _ 'unhá Corpor~·0j9~ -. w, o consu-ll)o .e a sua riola de consecuéncias marca a c;reb~ coa x~ira pre
MµnicipaLperinitiµ _ a_'coloca.ci~Yn- . .< cedente.-0 ,prc;icer .c0mo ideal de •/i9~ •. a ·to ita pqJa s1¡.1peráció.n do_ "~tatus", 
clúnhas antiestéticas tU:ba:rtas dé :· o c.cjns~n;ao.1xa ~tjlie .logo, p.enetran con rapi.qe:Zr através·da tel.évisión, en 
cond~ción de-·água . e _,.cáple~ -da ~ . ·: ámbitos ·que· até "pouco' tiña.::-vedados; e·a propaganda, non o esquezamos, 

:·vai m-ái~ al9·.d~ -ag~illo.ar des~xos_: · ~on~-irte-se nun.ha ,casta_ de gu'r~iro efi
- Ciá. Teléf ónica pot to<lo·· ·o 1on-" 

· - · caz.reteféneia. . , _ - . . . . _ 
. go dest?.·- histórica constñi:_ci6:g-. . · · A ,relativa ·autonomla do· labor cultural n·a que poderia pensar-se á vi-sta 
• E X~ ~al bastantes anos, c~qo · "'.. ' d_q real~zaao, .t~n 'máis·de .ilusión afervoadá ~o que parece. ~n .Primeiro_ iu

se; fueron as aoeta_s·. -~~- _g.ue _:- -", giif ·a·:aGtivirtadé dos-derf:ádelrps anos d_o frar:iquismo c_óincidiu cun 'movi
_conta ·]}a aetualidaCle'.·'9 . viveiiea- - ,~_, m"e~:to . X-~~ªj~coñ!.(~~i ditqrfd~a· asutnido. p0nectores hoxe pert~ctament~ 
se _Antó!l Vila!. -Po~te, ··:á~J" ref~_:~ " ' - sitl:raeJ_g:Si~espéitn}ta?.~aus~ 'i;{acronalil!~á, lsto é: na sua contra .. A lene per~ 
tir~&< á obnh escrebiu ew:ui19 do <. . .mi~vi.Éf·~aé__,.:O')-.e_f'2:F1~.-~pre~sq_'de tal lábor; a chúvia de comunicados reco
"centuri6n romano con sóm- ' - llidos daqÚ.ela -oo rÍ"".Jn~sólita . xe.nerosidade, servian para contrastar máis 

veí culos ao mesmo tempo, 
senÓfl que. o que compre e des
viar o tráfico pesado que afecta 
en boa medjda ao deterioro da 
Porta de Carlos V ou "Castelo: 
da Ponte", monumento plate
resco -que foi restaurado .· hai" 
poucos _ rpeses. Esta a·es~iació'n 
poderia vir dada pqr unha via-de , 
circunvala ció~ e por· unha n-0va 
ponte sobre a ria que discorrerá 
·paraleia á_ actual do- ferrocarril 
da Costa. P~ro os do Ministério 
non q ueren saber nada do asun
to é limÍtanse, corno en moitos 
máis ..sítios, a facer remendos, 
aínda que alguns como este lles 
supoña máis dunha dúcia de mi
llóns. · 

brefrO de pal/a", resumindO asi axeitadamente'á ' Un ré'Xi_me confest?dO e rexeitado despe O máis elemen:_ 
o absurdo destas reformas_ que _tal conceito da civilidade e os seus usos, ao tempo -que arrequecian o capi-
-no'n respeitan a histó;ia dun-_po- _ tal, ~os .espni?os .qu_e xa e;~~ón invertian.-para o hox~ formalm_ente demo· 

- crat1co .que v1vemos. vo. 
E ágora e todo ·p.arece J epefü

·se. _ A vella - Ponte de Viveiro 
está sentenciada .a .. morte. Des
pois da reforma xa non voltará 
ser a mesma-: os seus· talla-rnar_es 
que_daráp ~cubertos polo cewen: 
to e por ela circularán a moita 
máis· velocidade as máquinas do 
home;- d_eses homes que IJ-OTI se 
decatan de· que destruíndo a 
história do seu -povo están; ta
mén, atentando contra- si mes-" 
mos. 

. Sen dÚbida que nunh~ eomunidade submetida a un conflito cultural .e 
. - poi ítico de raigaña col,onial'pode dar~se un ha rea ltiva autbnornla do tra

ball-o cufrural; tal e COrrlO mostra O carniño andado, e· quiiais O logro !11áfS 
importante .-ademais do nacime~to du_nha-enxoita ''.masa cuttural"- foi 
lexjtil'l}_ar eri certas capas ,socia is á cu~tura como algo novo·e diferente' do 
selJ - ~Ontido tradi.Cional, clasista e normativo, á par de tratar-se de cultura 
galega. O e a í. tamén o valor da compoñente :subve.rsiva; por -asi dicer, qué 
tivo _..,_á -produ~ión literária galega, o.posta · ae mo-delo oficial tanto polo 
idi_.oma· utilizado (a Hngua proscrita) como pola intenció_n de J acer-lle sair 
ao receitcir do .seu or.ixinal, e alJeante, marco orixinário. Mais hai que re-

· , -coñec~r que, a fin de cantas, isto pode tér un carácter de relativa cohce- . 
sión -por _pa~te do sistemª- que, afinal, ten a contrapa,rtida no control es

- trito dos meios que son quen -realmente ·posuen a capaciqade de criar 
_ opinión- e acretar modelos, pautas e normas. · 

Substituir a ruontaxe ditatodal polo novo' marco instituído non se fixo 
. sén ~concurso dos meio~ -de comunicación.social; e non é qu'e O.S ~istemas 
démocr-~tiéos . retjuiran m~is inf<jfmacJgn·; ou ·non é só iso, senón sobreto
do que .--teñen asignado-uridaro pape-1 en orde á .garaflti.a dun sistema que, 

- -cando· me-nos lormalmente; non""-pt1Qé-'' recorrer tan <loadamente ao apare
. llo represivo di~ectq. Er( todo-cas9 ;-corresp_bnde ·aos "mass·media" situar 

-Gobernos Civis: 
xeitos no.vOs e. vellos-

· as pos{v_eis accións ·punitjvali -nP- te.rfeo ~das· perializació_ns lóx_ica_s para os 
. que se situan_ · "vq-lunt~riamente" n_a excepcionalidade. ::rrata-se de c~m~ 

plil' unha función prim,ordial: lograr o consenso e a integr9ción social. Os 
casds ,- bel'.l reténtes, 'de conflitividade lingüística' no e_nsin~ resultan reve
ladores ~este sentido, asi como a- campaña· artellada para de:sacreditar aos 
parlamentárids ifacionalistas que non acataron o texto cóns~itucional. 

Cornpr:enderá:se poi:s a importáncia dédsiv~a da 13reséncia do galega nos 
meios e máis efuns. meios galegas apontada ao_ comezo .e, tamén, _a magni- . 
tu.de do obxectivo,. O .problema é e·sencialmente poi ítioo.na caracteriza- ·· 
cipn a'nterior conclU ímos· °que non.' se pode entender a cultura como un 

Se non ha-i moito teippO 
anunciábamos a '.'última de 
Gómez Aguerre", non ternos 
menos de desdicirn9s e volfar 
sobre os nosos pasos. 

Dias antes de que "o cám
bio" chegara ao Gobe~no Ci
vil .no que reinou durante vá
rios anos, despachou multas a . 
eito porJo<;ia a xeogqtfia pro- · 
·vincial corufíesa. 

Aos af e.ctadcis ·polos .seus 
expedientes tras das loitas e 
liortas ·de Balqaio, caíronlles 
multas' que pasaban abonclo
samente do millón e !Ilédio 
de pesetas, resolucións ,. <lita
das pp;r Gó~ez Aguer.re nos 

· últimos dias do' seu .mandato. 
. Estas_ q uizais· se·~a:n as niáis 

escand·alosas dada .a: sua cuan
tía e O·l'etraso con que fo-fon 

postas desde que ocorriron os con Baldaio. -
feítos. Pei:o hai · outras que . Naturalme-rtte, non pagou 
tampouco fican atrás . . - ninguén '. áínda' e· non se pen- -

A un , mozo que durante sa que pag'uen en tanto ~·non·,. 
. ·Únha má;ñá· estaba a v;er · UTi se \ teñan as corresp·ond~ntes 

peche en Cee, por asuntos de. · entrevistas-' co novo Gobenü_1-
ensi1!0, tomáraplle o nome-os -dor Civil. .. , . -- -. 
GGCC. Naquela vila coruñesa Por outr~ banda e sé é -qti°e . ·, .. 

-. houbo, ·a .. mesmo dia, d:e ~ríoi·- -se pode ver ·algu_n povo x~i!o .· ' 
te-, · unha ~ - manifestación; O ·na Admin-istra'Gión, a nosa ' 
mo·zo .na mili ·xa ·non e~taba·, reportáxe -.~fa ~ pasad_a sema11a 
pero iso non tiña' qlJ.e ver . . - tivo . xa . os seus . ecos ' dado 

~· ...... l ' ·. ~ 
Aguerre . largoull~ a multa ' '. que o próprio _Gobernador 
igual que a outros catorce, e ,.. . . · Chamou -aos responsábeis da 
o Gobernador -que veña . de-. Asocia_ción Galega de Bipgos · 
trás que apañe ·cos escritos e para pór en claro todo o· de~ 
súplicas; para .·iso , vebl.« Po~ nunciado·. A chamada ·moti-
certo, aq'ui non ,p'uxo ·tan -vou unha do seu ·xerent~l- se- . 

- caro. o asunto. e:pedia .50.000 ñor Bisgo, a ANT, solicitan- _. 
pesetas ' por , e·star limbo · ~fo do algunha·: caste de explic~- -· 
pecado legal civil . ou 'penal. ció ns. 
Bastante - barato, comparado Veremos eri qué para todo. 

- + 

• - - - 1 

~: coñecimento te_órico e abs~racto, lonxe da sociedade, n~n . como sinxelo 
·amor ao saber ou motivo de particular goce estético somente., xa que o 
,qu~ se plantex~ é a illesm~ supervivéncía d~a cultur.r,i próprl9 e da identida

. · de- nacional. A cultura teo u.n carácter social e está no . cerne da relación 
· ·, e.ntre .o horne e -a so-cied.ade, e'ntre a:\ dea e a ~ealidade; na rela<;::ión· entr.e 

os valor~s tradic.ionais e a necesária adaptación aos tempos. 1 De xeito que · 
pá.ralelam·ente a"o -traballo; rexo 'e so~ti:cio, de ir ocUpando passenifíamen
te ámb\tos de u¿o, 'ciümpre non· perde( de : visit~ o aspecto estratéxico do 
problema, única maneira de non ficar chot'dos eLle situar correctamente 
(ou sex'a seji_ diexpr-se ·abafa{ pc:rla"sú_á ·inormidade) obxectivos cqmo con· 

. segui-r uns _hieios -de,·c;oniunicación galeg·o~ ; Por conseguirite, non vemos 
·que -exista: cbhtradición no _feitq· de--que o. próprio trabal lo cultural, mes

me> o~ de c'riadón, ri=fvista .(por veces) -un. certo ár ·combativo, mentras non 
'sebarpe a ,~str.~IÍia que separ~ a:orixina.lidade do lugar comt,1n e a ·calida
de ·do refügallo .> E: ev¡derí:ta.· ql!~ a x~ralización simplista de homoíogar 
contido sodal ·con ~ster-ilidade, peca de interesada e ·nianiquea á par de 
resultar pinforesca. piticülia-se~ncis mí.Jito que .na· actual situación logre 
soster-se un me{o de -expresión como o -galega (no que poi dan -florecer os 
mais -requintad~s adobios'., descle logo) . sen garantir primeiramente a su-. 
pervivéncia dG> idiorna ,- ~ · coidamos que a ec1:1acióri antes sinalada resulta 
moi pouco .operativa ao. reparar en_ problemas é~mo os que fica.n descri
tos. ·Portanto, nós talamos de soster unha identiáade ~olectiva ~meazada 
e man-ternos· que tal proceso constitui, de · seu, un dos aspectos máis vi-
ta is da cultura' entendida como alicerce do futuro . · -
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. 1 . o . resultad(> 
das eleicións sindicais 

. -' \ . . . .. . 

Os resultados das eleicióris sindica is en Galiza.son positivamente sig- . 
nificatlvos . .tnda ,que. nón téñamo(a · ma~-- os dados :oficiais finais, éon_: · 
tamos· c.on suficiente~ mostras converxe.nt.es das distintas forzas sindi- ' 
ca is que garaA'ten 'c:;>s porcerita·xes. CC.00., ÜGT e 1 hi:"ersindical son os , .. 
sindicatos ·maiorit,ários. A lnte.rsinqical é. a primeira a efeitos rnais en 
Lugo · .e"á terceira en Galiza. Os resultados consolidan a sua posición de 
grari central a niv~l-:de .Estado .: Nese ·senso, as suas conversas coa Admi-·. · 
niSt:ración est9tal, o mesmo que astidas por Comisió"ns, UGr·e É LA
-STV, o ferécenlle 'a posibilidade .'dun diálogo público -que sem.pre é 

·.-unh~ ·oportunidade. · · · '. · · 

Na ·observación. e pa_rticipatió"n destas eleícións vimás moitos va~o
res promovidos . po'la . lntersindical galega·.· Asi .constatamos a sua loita 
por cánvé.nios nacionais galegos# ·polo mántimento do·valor adquisitivo 
dbs ·salários, pola sa.íd9 á crise de moitas ·e variáb~ís.empresa·s: .. e outras; 

. pero tamén-temos na ménte un certo número de deficiéncia·s:·;. 
· Un s.indicalismo nacionali'sta. ten que buscar a glooalidade de acción 
en ~odos . os eidos. do trabal lo. Hai sectores labora is nos qLl~ a 1 ntersin-. 
~ical ou é ,moi minoritáda ou ten reservas·de-"a·ctuación. S~guramerite 

.,que, non é un fenómen6 derivaqo da intencionalidade das direccións, é 
un efeito de factores históricos ·e de ·mecanismos dé·_,analise inda non · 
axeitaaos. · 

A colaboración co poder c¿nstitu ido é un retd. diferente páta os 
·sindicatos segund¿ este poder se interMmbia. Hoxe é .o -PSOE quen 
dominá, quen pode prbgram·a·r grácias a unha malaria alta. 

· Se 0 ·PSOE arrinca aos proprietáribs ·indolentes parcelas de proprje- . 
dade, se dep.ura a administración dunha corrupción secú"lar, se liberali-· 
za a vida social, os sindicatos, mesmo un sindicalismo ~acionalista, po
den e deben apoiar estes pasos progresivos que debilitan á clase domi~ 
nante. Pero un apoio pontual, non inclue un pacto e ur:iha sumisión'. O 
PSOE actua dentro duns · proxe~os xacobinos e .socialdemocrátÍcos. • 
Ambos progresistas, ambos deficientes. Os pilares do movimento ac·~. 
tual cára unha sociedade realm'ente diferente. e .humana SQ_n as forzas 
nacionalistas que recuperen os direitos dos pavos, e as alternativas 
culturáis que movilicen as necesidades do proletariado. A lntersindi'Cal 
sabe -e debe réalizah- que~o seu sindicalismo e 'de clase e efe pavo. 
Que comporta reformas e conquistas ·de ' soberania. Que a dialéctica 
cara a liberación dos traballadores do pavo galega esixe ., acompañar : 
as refdrmas e ser vangarda de obxectivos tan necesários com0---impres- · 
cind 1beis: como a desaparicion da dependéncia colonial e a insta.ura
ción durí poder galego dos traballadq_r.es. 

Non é que queiramos pedir demasiaao. E que q'ueremos"recordar e 
.. didrnos que as espiñas son má.is que as rosas Íleste intre, e que os na

sos obxectivos -son e van moito mais ai-á que unha simples dep1m;1ción 
xacobina e unhá labor ·socialdemocrática de ,apontalamento do capi
talismo europeo. Un sindicalismo nacionalista é tan iriternácionalista · 

.como de c.lase, sabe que .a liberaciQn de 'Galiza é a liberación dos tra
balladores, .e que estes son parte de cant~s ést"án ex'plotados poio capi-_ 
tal europeo, ianqui, etc. D.e nada servirJa colaborar cunha mellara mo- · 
mentanea do ·. proletariado galega, se fose ·á costa da permanente explo
tación do Terceiro Mµndo. · - · 

Certamente, ,_a tarefa da 1 ntersindiéal e glóriosá _e está pre·ña<;ia de 
todas as utopías vivificantes. · 
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cartas 
ELEICIONS, FRENTE 
PATRIOTICO ... ~ -

as Eleicións poJa participación aé- suficiente conciéncia polftica, ao 
.tiva dentro "da óptica das alterenteS"' .igual ·. supoño que os .restantes parti-
forza~" do nacioñ~lismo popular. / · cipantes -en manifestacións, mmo 

Hai uns dias fíxose público .un co- · Hoxe, coa seren-idade, que dá a re- para "que non faga falta que ninguén 
municado da 1 nter§indical, Central lativa lqnxania do 28-0, ternos que me teledir·ixa . a 1 íngua a través dos 
Sinpical á . que eu pertenezco, que recoñ~~er publicamente o .-retro~eso transmisor.es.do servfcio de 9rde. 
despols de aludi·r ~o "traca.so eleitoral eleit.orC}l .tjas distintas forzas, que re~ - Arguméntase por unha banda q.ue 
das opcións Nacionalistas", fai un · presentan ao nacionálismo· político.- mediante o sistema de tránsmisión de 
chamaménto a unidade, pe.Rendo co~ · Non pretende ser esta comunica- ' consignas co~ség.uese que todos be-
mo exemplo a convivéncia pluralista ción '"'." pública unha valoracíón dos· rr~n 0 mesmo., ao mesmo tempo, o 

. e unitária da .nasa Central. ·· resultados eleitora.is nen unha busca · cal: 1°, nunca se consegue, 2°, de 
Tamén e despo_is dos resultados dO ~·e , responsabilidades. Queremqs . conseguirse non se ·poderia compro-

-28 de outubro eh-A.N.T." saí.ron vék simp'lesmente, coa lexitimidade de ' ··bar pois non hai nengun ponto desde 
rios artigas de patriotas, falando do -ser representantes do sindicalismo 0 que se escoite toda unha ma-nifes-
mesmo tema, íaiándose do retroceso naéiorialista, facer" un chamamento a tación, a non ser que a manifestaciór.i 

. ...... d-o ~acionalismo, cha'mando· con· de- · toda~ as forzas riacion~,lista.s para que fose por exemplo na praza do Obra-
sespero a · esa unidade •. que pareee . reflexione~ . en' co~xunto .sobre os re- . doiro e 3°, de conseguirse e escoitar-
que na palabra coincidimos tódos, sultados eleitorals é camiñen na ne- se non· se.rvfria absolutamente para 
aínda que · eu penso ·que, non no. seu cesária unid~de-. -- nada a non ser para autorreconfortar-

... si·gnificado·, e' facian ao mesmo tem~ ·_ Se está senda posíbel que dentro nos palas nasas capacidades corais. 
·' - PO · unha; a.nálise do que"ªº seu páre- . da lntersindicay"_ convivan todas as . Hai un argumento de máis peso 
. cer. -eran 9~ razóns de por .qué o Na- fqrzas do nacionalismo tamén pode e qué . se utiliza para xustificar estas 

'cion.alisrrio .estivera nesta situación. debe ser posíbel, .con sensatez e rea- consignas, trátase da puridade teórica 
·. - Fa~o ~ste resume porq~u'e a min, lismo, atapar camiños de unid~de po- e da oporiunidade táctica. "isto impli-

que son ' persóa que . adóita darlle ás lftica.. ca que os dirixentes supoñen que a 
palabras o ~e~ xusto signit'icado, tan- Galiza noñ se merece nen a d.ivi- clientela é parva. Como se os mani-
.t~ 'ch~mFJda ·á uni.dade por todos ·1a- · · siÓn n~clpnalista nen máis fracasos festantes fósemos tan topenións que 

. .;._gos· con tantas .firmas faime reflexio- • eleitor"ais. en calquer momento poderíamos ter 
'· nar, e como nacionali'sta dos chama- Hoxe é máis. necesár"io que nunca por exemplo un despiste ou unha 
· · dos de a pé; nori · pode deixar de_ iniciar vías de unidade política asu- desviación e berrar "viva a autono-

sentir rioxo ·ante tantaJnanipulación íb · t d t · mr'a" ou algo polo estr'lo . . m 1 ets ~ para- o os, sen sec ansmos, 
demagc\xica que se fai dt,mha palabra sen personalismos, aberta e honesta- En realidade, o que se conseguiu 
cuxo significado calqu'er igr¡orante, me te, sen exclusións, coa vista uni- deste xeitq foi que as· manifestacións 
per mafs · ignorante naGionalista que camente nos- supremos inter'ªses da nacional-populares fosen un exemplo 
sexa, é consciente que -é né.cesária e nación galega. de raquitismo imaxinativo; a xente é 
cáseque -rmpresdnd-íbel para acadar de por si moito mais criaJiva, pero ao 
como menos a .·nasa ·sóBERANIA - INTERSINDICAL · parecer até agora non se confiou 
.NACIONAL. · . . nela. Prodúcense, 9esde arriba, con-

. :E. digo demagóxia e manipula- · · MANI FESTACIONS signas ás veces tan ortodoxas como 
cións porque me resulta curioso e E .CONSIGNAS imposíbeis de ser berradas,stense da· 
mesmó desesperante tanta preocupa- . do o caso dalgunhas impronunciábeis 

· Celebrouse a prevista manifesta-
1 cióri tardia .. Nón .coidO" que haxa que · ou tan difl'ceis de aprender que case 

· · ción de apoio aos parlamentários do laiarse cando os· feitos están XC} con- todos preferían ir calados. De feíto, 
· Bloque-PSG. Non pretendo .entrar su"mados, nen facer an·alises do pasa- . est_e tipo de dinámica fixo que asma-

. nela nen nas características da convo-do, - tratando sempre, de culpar e res- nifestacións se convertisen en proce-
catória :nen en como se desenrolou. ponsabUlzar a aig·uns·· dos mal~s do sións silenciosas onde somente berran 
Mai aproveito ~ste acontecimento 

Na.cionalismo, ·' ment~as seguimos · as megafonias. 
ollando 'o panorama sentados ria si- para le.mbrar atguns dos detall!ls que ' Manifestarse baixo lemas absoluta-

. · · veñen caracterizando ás manifesta-
llón detrás.das fiestras, facendo todo m~nte predeterminados é tanto como 

ció.ns nacionalistas. Refírome concre-
un alarde do bon f.acer literário, do convertir estes actos en ceremónias 

tamente as consignas que adoitan es-
que se debe, facer, pero ,non facer - · semellantes ás relixiosas, aos mitins 

tabelecer previamente as ~rganiza-
máis nada, claro, asi de qué nos irnos fascistas ou aos concertos de rock, no 
responsabilizar?° Da P. róp.ri·~ ·rr~espon- ción~ convocantes, consignas para ser d 

berradas logo, por todos, _en exem- s~nso e que todas elas son un proce· 
sabilidade? piar e feliz harmonía. so unidireccional, de arriba abaixo, 

· O exemplo da unidade -piuralista Pero r:esulta que a min, que levo do 1 íder-sacerdote-cantante á xente ; é 
da fntersindical pode valer no. terreo asistindo por exemplo a vários vinte- polo tanto . un proceso antidíaléctico 

,, polftico . .Os patriotas que fixemos o cinco de xullo, non me gasta en ab- impróprio de organizacións de es· 
esforzo de que esta Unidade fora1p - _,. so luto que, como persoa de · squer- querda. Pola contra estes actos son, 
síbel no campo Sindical, .tamén fixe- das que soon, veña NINGUEN a de- -.. potencialmente: alguns dos mell~res 
mos· o estarzo para conquerila no a.s- crime 0 que teño que berrar ou cales , para ex_e~c:r a l1berdade sen necesrda-
pecto político. O Bloque Nacionalis- consign·as debo .utili~ar; porque son · de de d1r.1x1smos. 
ta Galega non é nengun invento', é o 
exemplo claro dos resultados deste 

· esforio, ainda que haxa alguns que 
. non se queiran dar por enterados. Se . 
hai algunha opción, ou alg1:-1én deseo!-

, gado deste Frente Patriótico que é o 
B.N.G. Qóh' é_resporisabilidade daque
le.s que o tacemos realidade; .alguns, 
os' máis,'tiv_emos que·deixar' (NUN.CA 
RENUNE:IAR), moitos d,os ·nasos 
presupostos ideo"lóxicos para máis 

· adiante. Entre todos fixemos posíbel . 
acortar as distáncias que nos separa-

. ban, ·autr,os quixeron facer un frente 
á sua imaxe e semellanza, e despedí- · · 
rdnse deste pr'oxect0 unitário, e ho : 
xe .seguen PREGANDO ·unidade laté 

. cando?.~ . < 

L. DAVllA . 

A.TODAS · 
AS ORG"ANIZAC[PS · 
POLITICAS NAClpNALISJAS 

A INTERSINDICAL (INTG-C~G) 
de-spois de . a·nalizar- detidame_nte os 
resultados'eleitorais do derradeiro 28 
de Outubro quf)re comunicar o que 
sigue: 

., A lntersindical, como Central sin
dical plur-álista, tense definido · ant.e , 

maior de id.ade e · considérome coa MANUEL VEIGA TABOADA 

f..;.{ 

~ 
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·, 
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Eiitre o· personalisnio e a unidade .. 
o' sábado dia t.5, en. só catr~ horas, e non o domingo 16, com9 estaba previsto, rematou o Congreso 
Extraordinário do .Partido Socialis~ Galego. . . . · . · . < · - • • • •. • · 

A ponéncia aprobada neste congreso contempla a saída do i>SG do BNG, ' 
por máis ·que nél permanezan os seus militantes. . . 
Eiexiuse tamén neste congreso extraordinário unha·,nova Sécretaria c:omp'osta por 
Cláudio López Garrido, Relacións Exteriores, Domingo Merino, Relacións Instijucionajs~ ... 
Xosé Paz, Formación, Lois Catoira de Organización, Mazás, Acción Sindical, Lois Calvo, Fren8a e -
Miguel Casteleiro finanzas, que foron· os motores d~ é'itado cong~~so. ~ · · " . · 

Segundo a declaración ofi- · 
cial; o PSG ratificouse no seu 
congreso extraordinárío celebra
do o pasado fin de ·sem<!_na en 

. Santiago na liña política apro
bada no Congreso de Lugo. 

A hora da vo_tación estaban 
presentes setenta delegad,os dos 
que só fixeron uso do direito ao 
vot9 34, rexistrándose ·3 -votos 
c9ntrários á umca ponéncia 
presentada a 9 abstencións. 

Nesta ponéncia política con
sidérase que a liña política apro
bada na Coruña cando se consti
tuiu o Frente Nacionalista ,sob o 

, I ' 
nome de Bloque Nacionalista 
Galeg0, está conforme co apro
bado no Congreso de- Lugo. -
Agora ben, nesta ponéncia mós
transe en desacorcto "coa sua 
plasmación orgánica", polo que 
deciden que o ' PSG como tal 
partido non vai ter preséncia no 
BNG, aínda que 'continuaran 
nesta organización os seus mili
tantes. Asi pois, o PSG decide 
retirar aos representantes que 
lle corresponden, dous, por ser 
un dos grupos-partidos que for
man dito frente. 

Afirman tamén que a estru
tura do frente coíncide co apro
bado no congreso de _Lugo e en 
canto ao nome, que foi o prin
cipal desencadeante <leste con
greso, o PSG non tomou nen
gun ac6rdo, estudando máis 
tarde se o nome en si é un im-

. pedimento para o desenrolo po
lítico d~ dito frente. 

Neste apartado dicer que a 
ponéncia contempla a plasma
ción orgánica do BNG semellan
t á que tiña a AN-PG cando foi 
criada, unha plataforma de ca
rácter a'sambleário, ou como o 
Consello de Forzas..Políticas Ga- J 

legas. 

AS ELEICIONS 

No tocante ao tema das elei~ 
cións, a ponéncia aprobada, -a 
orixinal con só lixeiras modifi
cacións- contempla o acudir . 
aos comíciós municipais o PSG, . 

posíbel, o _PSG con·correria só ás · 
eleicións nalgunhas localidades 
apoiando ·áo BNG noutrns. 

Os membros da antiga Se
cr~t.aria Colexiada e mitras moi-

_ tos militantes .presentes, nen s~
q uera votaron a ponéncia pre
sentada, xa que estaban en de- . 
saéordo con todo o pioceSó le~ 

-. vado para este congrnso ext'raor-
dinário... , _ ,, . 

.. Unha das máis fondas di.seré-· 
pál)cias entre a antiga S'ecrefaria 

. e ·a Comisión Organizadora tfat,a
bá ria admisión dos militantes 

dadeiras int~rtpións dos prbmp
tores µeste congreso .extraordi- . 
nário a poriéncia· a·probada, dei
xa a porta aberta, sen renÚsÍón 
para o abanaono · do PSG do 
BNG. 

Non pode . ser .doutra manei-
. ra_. Cóm_o ·un ~ partido q4e está 

n9 Frente, ou polo' meno.s están . 
os seus mµitaptes, pretend·e· ne"" 

. goci¡lr con ese ··mesmo grupo, 
neste caso o- BNG o problema 
das eldcións? ' 

Así, por unha parte e'staria o · 
PSG, por outra- a UPG e por ou- . · 

Os t_empos da Mesa de Forzas. fra C? .BNG. Que seria o BNG·, 
Políticas Galegas. .s.enón un partido onde éstivésen 

os independentes?· A. gora, iso ·si, do Ferrol que estaban expedien-
tados por non cumplir as obri- mediatizado por xertte d9 PSG . 
gqs como militantes. A mesa do- e UPG. . , 
congreso considerou que ' non· . . -E~ ?ant? ap. d~ home, totlo 
tiña sentido tratar neste congre:.. ficana zanxado, <t>mda q:ie. pare
sa 0 tema do levantamento do ce que aparentemente non o po
expediente a estes militantes. do · · ñen en cuestión?·, a dedsión to-. 
Ferrol, afirmando qu~ o. citado mada e a-· s~~~es1on do. BNG, xa 
expediente era de dubidosa le- que'. as _.eleicIOil.S non se ~onco_-: 
galidade por afectarlle a unha ~~:na con ta~ ·nome, senon ql:le 
agrupación en pleno, decidindo manº~- do, PSG, UPG e BNG. 
. · 1 · Aceitara a UPG, sobretodo, que . se habia que trata o tena d . d 1 · d. · · 

d a enomrna a por a guns in-
que ser convoca o outro con- . t d PSG. h t' ? p . -· . , . xen es o c an axe . . en-
greso extraordmano para resol- · A . PSG. 

t ., · - samos que non. s1, -o que-
ver a cues ion. d . f' d BNG ,. · 

A S t · c 1 · d , t an ora o , J?Or ma1s que ecre ana o ex1a a sam e .t d Tt t 
presentou a tarde unha carta in- mOI os os seus mi 1 an es con

tinuasen nel, abandomü1do se é forme a todos os militantes, 
preciso o PSG chantaxe? Pensa

ond~ daban canta das irregulari-
dades facendo unha valoración 
do que significaba aprobar a 
ponéncia presentada . 

FRENTIST AS E 
ANTIFRENTISTAS OU DUAS 
DISTINTAS INTERPRETACIONS 
DO CONGR~SO DE LUGO? 

mosque non. 
Asi, o. PSG quedaria fóra do 

BNG por rriáis que moitos dos 
seus militantes continuq.sen nel, 
ab'andonando se é preciso · o 
PSG. 

Isto daríase só· en caso extre
. mo. Alguns destes cualificados 

, ' militantes manifestáronnós que, 
Hai quen afirma que as duas nestes - momentos, · consideran 

tendéncias do PSG unha é_ pro máis importante a unión -ii.un 
"frente" _ e outra "antifnmte". frente que un partido.: .e que ' o . 
Esta ser~a máis ou menos a con- ódio á UP_G por parte dalgunhas 
ceición da anterio~ secretaria persoas non pode botar abaixb 
colexiada, que pensan que os. a verdade:ira unión do nacio.na
actuais mandatários o que que- . lismo eñ.cetada agora. : , . 
ren é desligarse dunha vez ' do Así, unha vez mát~,_ podemos 
BNG, segundo fica patente nas asistir · ou axistiremos de" felto · 

. . ' . , ' . 
re so lució ns deste congreso ex- _ a . unha nov~ re.composición ' da:s . 
traordinário. forza·s .nacionalista.s. Hai quen se, -

Para os actuais diri.xentes, · pregunta qué intereses ocultus .. 
non hai frentistas nen antifren- .Pode ·haber üetrás que f~h fra- · 
tistas. casar todos os intentos de unión 

Toqo paJ:te da interpretac;ión . ~f~ctiva. ·só son persona.lismo e 
que se queira facer do Congreso ódios políri'cos?· . · . 
·d·e Lugo. Para eles, a '. Interpreta- . .- Do que si .estamos. s·eguros é 
ción que · fixeron os anteriores · de que a direita e os inimigos do. 
dirixentes, . fo! unha inthpreta- nacionalismo estarán moi c0n" 
ción. totalmente errada_. xa que, .. tentos do resultado. 
segundo esta cofrente, ali o que Recorden senón o·s artigas 
se aprobou foi acudir a . unha .aparecido.s na prensa· e as mani-
plataform<J.. as~mbleáría. .- · fesfacións de políticos, ta~ 'in-

. · · -fluintes ·como Ramón Piñeiro, 
que sempre se manifestaron en 

· contra dun frente Nacionalista 
Sen entrar nen- sáir nas ver- e máis da tinión UPG-PSG. 

EN REALIDADE, 
A SAIDA DO FRENTE 

-~ NASIORAL 

CAR lOS SE RANTES • 

Asistin á. homenaxe que os compañeiros nacionalistas de Noia organiza
ron para Xé!n Bauzas Lariño. Consistiu nunha comida na ·que se xuntaron 
un '.cento de p_atriotas para testemuñar a solidaridade e fraternidade cun 
horr{e que. se mantivo e manté~ fiel ·e activó ao se·rvíci~ dos ,ideais comu
nistas. · Ment~as as intervencióm de recoñecemento · ían discurrindo unha 
tras outra; fun .cavilando parellamenté no' valente, iri~uitivo e clariño que · 
era o señor Xan. A sua persoa resume e afirma a interdependéncia do na
cionalismo e 'ínterncaionalismo, de loita de clases e /conciéncia pafriótica·, 
de sentimento da Terra e concepción matérialista da ·existéncia. Moi pou
·cos vellos foro.fl capaces de ·tender a«ponte entré unha etapa histórica de 
Galiza - a da República - e outra, a que nos tocou viver' a nós,· descu
brindo e admitindó que as·idéas·progre_sistas e revo·lucionárias estaban, na 
práctica, r~presentadas polo n.acional'ismo .pop~I~; na nosa Terr.a . . 

Pero a verdadeira l~cci9n .e solp!"esa foi ·cando, dé maheira reiterada 
....:....que noñ repetitiva-, o señor Xan aproveitou as suas palabras para suli
ñar :a importá'ncia ·que .tiña que os-nosos pa~lamentários non xurasen aca
tamento á Constitución española e ao Estatuto de Autonomia.. Note i -e
co rila min coido que moitos dos presentes- que o _señor Xan estaba.a fa. 
cernos responsábeis an.te· a necesidade vital, para unha oposiciók política 

. real, de ~non conchabarse cunha constitución de "goma, de plástico~ de 
chicle, qÚe estiran e encallen a; seu capricho, e que ~os nega taxativa-
mente", veu ·dicer · én palabras máis afortunadas e incisivas que as qUe· eu 
transcrebo .. Tan ·<::onsciente está o señor Xan, que non deixou de convertir 
a importáncia de · nc>n xurar en ag'radecemento por non ter xurado, cun ' 
ton e unha actitude de quen sabe o difi~il que é. alimentar Ún movemento 
social e político de .0posición real, revolucionário, en calquer irítre ·e máis . 
nunha situación de contusión e desán.imo. Encamiñou o seu agradece
mento ás .Persoas dos parlamentários, Bautista· Alvarez~ Lois Diéguez e ' 
Cláudib López-Garrido, amosando asi o . seu respe"itq -e o seu recoñece
mento por _quen verificaron un.ha .cond1,1ta, por quen representan simbóli
ca e pontualmente, o mávimento social e político no que militamos: Non 
transluciron dúbidas "democratistas" as palabras dp señor Xan. Traslu
cian .entusiasm.o ·porque éramos capaces de manter o tipo. 1 nfundiume 
ánimo, fortaleza, a min que, seri ter ,é:fúbidas ideolóxicas ao respeito, asu
lágame certo medo ante"a situación ·en cert'os i.ntres. 

Comprendin que o ,señor Xan tiña coñecement~-. experiéncia e sentido. 
.Oa realidade e, por iso' mesmo, defendia que o cainiño habia que facel9 
cunha práctica . insobornábel. ·Non apare.éeu o desanimo, mm o escepti· 
·cismo. Só ás veces a ·tristura, mesturada coa l.ed ícia, por verse entre tantos 
amigos que ' ll~ lembraban, como contraste positivo, indiferéncias, dispré
élos e persecucións, é seguramente por recoñ'ecer qae hoxe o nacionaiis- . · 
roo é máis que o.nte,, que os presupostos comunistas están prezentes den- . 
tro d0' patriotism.o e que, -con "trope.zos pero firmes, camiñamos cara 

\ adiante ... .' Eu acr:edito no que o señor Xan representa. · 
• • ..J ~ • 

E ·o se·ñor 0 .an non deixou a porta aberta á ambigüedade: anu~ciounos 
que· faltaban moitos disgostos, moitos conflictos; moita represión, para 
chegarmos a ver unha pátria <;le n.ós. · 

Por ·máis que o in .tentamos, non puide_mos manter 
o ' précio .nos dez pesos qu:e est~ semanário viña cu~ 
tando at-é agora. Os inérementos dos custes, que noutros. 
meios de comunicación escrita repercutiron de contado, f(>-

0 · molos. 'levando como boarnente poidemos, sen subir . . 
· ~ Apartir deste número, o pr-écio de 50 pesetas que xa· viña
~ mas maotendo desde .x.aneiro .do 1981, pasa ao de 60 pese-
: tas. o ·coste da·s subscricións manterase polo .de agora . 
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. · -Castel0. de. Vilasobroso 

A estrada .q.u€ desde Ourense 
condu'ce á'vigo, á alt~ra · · 

--de Vilásobrnso, a 7 qm. de 
Ponteareás, discorre · 
nu~ha recta d-e bastante : 
loniiÍud~ ·e baiXada ei1 
pendente:q ll:e permite · olla~ 

· ínesmo de frente o roquefro 
casf~fo de .Sobroso. 

· Esta situación sobranceira, a 
.rnédia ladeira dun monte · 
coberto 4e espeso bosque d~ 
pinos e ·eucaliptus,' aprovéitase 

. -hoxe para a publiddade 
. ' consumista de alcoot uns -

- r ! , 

enormes cartelóns de v.ivas cores 
· rube~ pola encosta .do . (mteiro .· 
fortificado desvastando a 
vexetación cir'cundante que 
estorba os .séiJs propósitqs ... 

D.eixand.o atrás , estes . móp.s
ttuos1 que ·ctard·atl' o a_q;eso·'. a~ · 
castelo, pódese· subir ''en cos;he 
pola recén asfaltada pista d·eica· 
o _pé das 'muralias, reba$ando .º · 
foso cegado que ddencia o 
po_nto· máis vulnerábel. · A ar-

PtANTJ:\·DO éAsi~Lo DE sosRoso· 
· 1-. cami~o ext~r.ior d_e acc~so 
2. entrada prin~ipa·1 · 

• 3. entrada lateral · 
4·. 'toso 
5. murallas 
. 6. roíñas d,a cápela 

~ · 7-. entrada ao caste lo 
8. depend~ncias cobertas 
9. e'ntrác:la· ao torrean 

1 O. torreó.n ...,_ 
· 11. talude do torreón .. 
. - acceso pE;iatonaJ ao ·torreón . 

, quitectura medieval; nfilgurthas .. 
zonas, · _foi disfraz~da COJ) re
c~mtrucións levadás. a cabo .. sen estas; .a : planta dá tqrre q!l .ho-· pofa imposibilidade de se· envo-
moito r·~gor desde. 1 Q23 polo menaxe non . coincide na ' .sua ·car ~nÚn -lugar que . a rgrexa nc;m 

. fornía coa realidade,· falta rep~ re- . recoñecia como .. sagrado. N_on seu antigo proprietário, cos ser~ 

Liberdade~ 
carn·e e sucre 

CLARA REGO 

Hai uns cantos días !ia nun xornal coruñés un artigo meionoiturnego 
que hoxe, diante da petición dos do se_manário para que algo .escreba nes
te número véxome abrigada, mália os meus desexos, a comentar. 

E falando de carne, lembro que hO tal comentá~io falaba de que en Cu
ba, esa Cuba ditatorial e tan má, non había catro causas. Lembro tres de
las, as que encabezaban -no titular- o artigo. A cuarta tanto ten. 

Veña. Dicia o art_icülista ql!e .en Cuba non tiñan carne. Tampouco nas 
Hurdes, pero el aínda non se enterou. Como tampouco se entera que co 
salário .. m,ínimo, neste Estado a xente compra menos veces carne que en 
Cuba co racionamentci, se é que o hai . 

vícios dun mestre canteiro. Do.: sentación de · xarndas-seteiras y . hai dúbida de que a cónstrueión 
t ·· t, 1 ·1 d t d.est.a ca.pe. la atenta de · xeito· pa- · . cumentación e .fotos ilu.strativas ou ras es an roa s1 ua as, e c. 

E por riba non só é iso. Sen necesidade de ·ir alá,. estamos seguras de.que 
na illa caribeña non lle irixectan auga ao gando os gandeiros sen escrúpu- · 
los para que pese máis, ai'nda que ao fritila fique o filete nun anaquiño 

· ·amorfo de ~rbón, no canto dos 250 gramQs mercados. do estado do castelo . con ante- Polo demais, o tr9-tamento que tente contra o .conxunto fortifi
rioridade a esta .intervención ·se · dá ao castelo neste proxecto cado, dé· orixe románipa e -re,_ 
pód.ense coiisultar no · arquiv_O" non se para . 'en subtilezas tales construí do lego eta revolta ir- . 
do Museo prnvincial de Porite- como .distinguir o que 'é restan:: mándÍña pa segunda' Ínetade do 
vedra . . ' ración, r~con~tru_ciÓn, ' consoli- , s_é·culO XV, época á que 'perten-

. · · 1· dac1·0' n reab1·11·tac1º0' n et·c e.en as suas principa_is caracterís-Hai tres anos Q caste o e as - . ' ·,- · · 
30 Ha. de fine~ ~~e 0 circundan , Transcrebimos · as ·escasas li- t'icas arquitectónicas. Ademais, 
estaban en venda. Promotmes, . ña_s _que defin~n o_ :~pn?grama de con esta" aetuadón vulnérase o 
construtore~ e . especuladores nece.sidades_"~. na memória .do · . art. 19 dá Lei de 13 d~,maio de 

· aGódirnn ~o - pqsfbel negócio, ·~ proxeet<?.:· :'El A;yuntamiento d<! . ~, 1933, qu_e, regula. a defe~sa, 
· finalmente foi adquirido ·polo ' Puenteareas, desea convertir e.l ~ co_nservaczon . y acrecentamzen
Concello de Pontear~ás, cou~á . pastillO en 'un«;en'tro de re.la-ciqn lb del Pátrimc;>f!iO _histórir:o-ar
que non foi . inoit9 do agrado. de las f!-Ctivfrfa4p que se CJ-esa- · tístico riacionaf', e que textual
dos viciños: de. Mondariz, · t~rmó rrollen y que pretend_en lnóntaf · · ~ente. _di:: "Se proscribe todo 
municipal no qve se ubica. Tras en el territonio en que e'stá,y.bi- intento de reconstruc~ión de los . 

compra,· _encarregouse un -cado. Para ello las · z@nas de pa- monumentos, procurandose por 
: ""Proyecto de efecuciórz para '. tib de armas. eompren,derári ca~ todos los medios de la técnica 

restauración -- y acondicia- · fetería, aseps ;Y ~sa:fa de usos . sir conservación- y .consoli.da- · 
namiento. d~l castillo de Villaso- múltiples, . dejando la 'torr~ dél ~ ció1J, limjtándose -a restaurar lo 
brosó " . . Das no:Ve páxina_s da homenaje para peqúeii,o muse.o que fuere absolutamente indis- . 
memória, 'só unha está dedicada . de la zo,nd". pensable ' y .defando . siempre re., 
ao .que .se. titl;lla "datos históri- ·o presupostó- de~gléIBase · en ca.nocibles lqs adiCiones ". 
Co-nrt.z'stzºco:'s ",. que e' ·ma'1·_s que dous capítulos, correspondén- -

cu . , · · Nunca se insistirá de máis na 
. n. ada -.a d·escr1·c1º0' n do castelo. ,« co tes -ao próprio casteh e· ·á ca ne- · 

.t; cdnveniéncia· de . re_abilitar os 
·qu·e se pr~tenae . cobrir a forma- la. En fu'nciÓn d.as posibilidadés .ediffoios histódco-artísticos, én 
lid·ade · burocrática sen enttar 'no '· econótni~as -,_ do· Concello, · .as par,tiG.u,lar ·para fins sociais e · cul-

• ne"cesárÍó .estudo da co~s(ru.ción . obras empezaron! pala constru- , tlirais, ··pero tamén. é. convenien-
e 0 seu entorno. Cons_e'cuente.: ción desta última, adósa.da á" t f fº , nh . ,. 

muralla exteiíor pola parte ·in- · e· acer mcape u ª vez mais 
mente, d~nse. por boas todas as . en:' que estas- intervencións · se 
obras de tipoloxia máis ou me- . terior; taponando unha -tronei-;. han realizar cun ,rigor absoluto . 
l_lOS ilJlaxinária .que real.izou Jn ra. Os resto~- desta const~ución, .. e ·~un c;,ritério-de máximo respei
proprietário con nostálxias feu- cuns .. sillare& ·de, granito . labrado to' q ve fai necesario Ún e~tudo 
dais. Os planos _do proxecto' in-·· de 33 cm.· de, \~_spe~or e da qúe· prévio en p.rofurtd"id<;Ide d~ his~ 
corren nu)lha 

0

série de erros e"' se: conservab~ u~ · arco 1de '_médio tóÍia e carácterísticas . do edifí-:-. 
0niisións, . como, por . exemplo.: _' pbrtto cle t~aza reéente, parecen cio en cuestión. De no.p-0 facer -
·as dous torreóns que flanquean ser:Ob\a do aludido mestre can- · asi, corr.emos .o risco de desvir~ 
a entrada interior . ao. castelo . t~iro, pira ' albergar · o panteón . tuar, en ara_s durC"reco11strucio-.. 
aparecen macizos, canelo na rea- do proprietário. Este, que viveu nismo" pouco fundamentado, 
lidaqe ·están ocos e cohtan con · para o .... castelo e gastou todo o · aque.les.' elementos do patfimó
~eteiras para defender a entrada . que._ tiña na. sua re_~qnstrución, rtib cultural q ble -.precisamente se 
desde 9. se-u iriteríor; o que .se. .gueria que os seus restos repou- ·, trata:ri de recuperar para a .co-
presenta· .. como uri estreito puzo sasen . riel, o que o :moveu a er- rnunidade. . 
a · carón do ·que se ·denomina ·guer a cap~la, que foi' abandona
"mazmorras" é en realidade un · da ·a médio construir, talvez por 
espá.cio tan amplo ou máis que · dificulqades económicas ou ~ 
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Guetos que aínda hai máis. Teño visto, cos ollos que Marx me deu, car
ne conxelada uruguaia, con. máis· dun ano de frigorífico a ponto de ser 
m~tida en barcos pesqueiros, por máis que pronto os -responsábeis caíran 
ri_a cónta e a tal carne fora rexeitada. _ 

]Jnha segunda verba , mellar un conceito ou unha necesidade que bo· 
:taba en· falla o plumífero meionouturnego era o da liberdade {para 
qué?). 

Supoño- eu, probiña, que a tal liberdade que lles falta depe ser a que dis
frutamos aquí: a de nón ir ao servicio militar se non -queres, para que non 
perdas as pernas e un brazo como lle aconteceu esoutrodia a un mozo; a 
libe.rdade de expresarte libremente, sen necesidade de que máis de 700 
xornalistas te.ñan, ben pasados ou ben pendentes, un proceso por falar 
ou escrebero que ao Poder non lle gasta. Ternos tamén a liberdade de ir 
pola autopista pagando ou por unha estrada impia rachando as amortí
·guaCións dos nosos autos sen pagar. 
·Ternos tanta liberdade e non sabemos comprendela. Sen ir máis lonxe, 

podemos ver muller~S coma i:nin, núas nas revistas máis vendidas, impu-· 
nemente e podemos sofrir multas por bañarnos espidas nas praias senllei
ras. 

Probiños os cubanos que non poden levar multas por iso, coque recon
fort~ a liberdade. Claro que se protes(an contra o réxime que ceibou á illa 
do 90 por cento que tiña de analfabetismo ou q_ue lle deu asisténcia sani
tária de balde a todo o povo e en condicións, por non er liberdade, o 
máis probabel é. qtJe pidan asilo poi ítico nas embaixadas para fuxir cara 
á liber.dade. A liberdade dos campos e concentración USA pra cubanos . 
Negros. Estranx.eiws inferiores ape.stados. 

Bon, o o do sucre xa é demencial. Dicer que en Cuba non teñen sucre 
é como .dicer que no Sahara non bai area. Gal:ía_ de léria. Por· se o da 
rneianoite non se enterou, 'os grandes mon.opólios internacionais do sucre 
son os que dominan o mercado (non· a produción) e. 'marca·n eles os pré
cios como lle peta ria gana .. O.u mesmo teñen aos éamioneiros españois 
agardarÍdo ás porta.s de Madrid para descargar remolacha porque ;;.'A 
Cuba non lle pagan o_sucre a ".'áis de quince pesetas o quilo. (e recollo is-
to das revistas do Miriistério de Agricwltura Español:). . . · 
·Claro, a vosted~ cústalle ses'enia ou asi, pero niso· r;ion ten que ver Fidel 

·nen os seus mir:iistros. O pavo cubano ten sucre, condimento, por outra 
banda, .bastante nefasto-P,ara a saúde. ~e a zafra dos 1 O millóns dé tone
ladas pode voltar .. darse 1.calcule vo_stede se lle pagaran a 50 pesetas o qu
id canto tiraban. _ 

Para a próxima, mellar ·cale. Non comen carne todos os dias, pero iso 
produce·cancro.Tamen hal peixe e berzas, lugar iste último no-que molta 

. xente anda. Perco 'seglfQ "QUe comen este manxar rriáis veces que o~ " para-
' dos. andaluces. Teñen ·un médico ·cada ·987- hib'itantes· (dados de 19'Z6L , 
. case como no meu ·conceílo, onde para 20.óoo ternos.seis médicos. 

~ Pero, l~ara qué seguer a tal·~~- óuen noñ ·qu~re saber . é pi.or que o igno
.rante. Non· haí pior cffga que o que non quere .. yer, nen pior can que o que: 
p.asa ·a vida lambendo a man do seu amo" sen saber facer outrá co'usa: ._ 
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Foi n~ ~no 78 éando; despois 
de actos de presíón dos vende
dores ambulantes, que preten
dian instalar os seus postas na 
concorrida Rua Real, adóptase 

O di~ 44 do pasado decembro na-rua coruñesa de Torreiro, unha clas máis concorridas dá cidade ~esas 
· datas, produciríanse uns ácontecimentos que acapararian perante dias a actualidade local. 

Ante o,requerimerito .da forza pública:, os vendedor~s ambulantes re·sístense a abándonar o lugar. 
Os co~pos p'oliciaiS municipal e nacional emprenden.~ 'inÍCiativa e desbaráta11 ,.,_ .. · 

con homes e matérias: Dous ferido~ e p~rdas coi1sfderáveis na méreancia dos comerciantes 
provisionais. o problema da venda ambulante, 'crido'resolto hai catro anos, ,-

pies revendedores que obteñen 
. · un benefício por comprar· ao 

por inaior i vender aó ,detalle. 
Actuainlente, na rua do · Agar, 

~ non .se atopa con facÍlídade un 
produtb art_ésanal, pois cada vez 
se .impoñen . máis os .. industtiais: 

' unha solución vista en princípio 
como idónea por alguns vende:.. 
dores e polo concello: dispoñer 
de zonas de venda concretas: a 
calexa do Agar, a Pra,za de Ma
ria Pita e os Xardíns de Méndez 
Núñez, eran os ·lugares "apro
priados". Deles. somente o Agar 

emanou de novo, e do contencioso cria.do agora, trata a reportaxe que elabor:amos en éontácto cos · 
distintos implicados: Vendedores duiiha e outra opinión, Gl!~tdia municipal coruñesa·, 

. e a pone~te de se..Vícios 'do mesmo eoncello, Pilar Valiño . . · · : · 

é considerado ac'eifabel para 
esta actividade, pois os outros 
dous lugares adoecen da sua si
tuación - lugares de paseo e es-y 
parcimento - . Axuda a formar a 
opinión dos que non aceitan a 
solución, o feíto de que no Agar 
só collian 19 postas para os 
máis de 40 ambulantes que aspi
raban a conseguir unha solución 
real e igualitária. 

Así as cousas, cun sector dos 
vendedores a favor e outro en 
cont~a, presentanse a subasta 
unha manchea de indivíduos su
damericanos ,. considerados 
polos outros como "os máis for
tes'' e máis tarde coñecidos no · 
argot da zona como a "máfia 
suda ca". Cando estes acontece
res, non se deixaran de nortar as 
presións dos comer'cíantes está-: 
beis entorno ao "Grande área 
comercial Obelisco", vendo nos 
"hippies" un aumento de com
peténcia e consecuentemente 
unha perda económica para os 
seus petos empresariais. 

Andando o tempo , os aconte
cimentos deron a razón aos que 
non aceitaron a solución Agar, e , 
o conflito reprod uciuse coa in
diferéncia absoluta da máfia ins
talada na ~Rua dos hippies" 
como popularmente se coñece 
ao calexón entre o Palácio da 
Diputación, as casas de Par des, 
- .un dos ~onxuntos arquitectó
nicos definidores da cidade - e 
un delicioso quisco de periódi
cos, hoxe cuberto de horríbeis . 
mostras publicitárias que lle res
tan singularidad . 

Botando unha ollada as dife
rentes versións, podereinos re
construir unha conclusión acer
ca -de cada unha das cuestións 
que arrodean este conflito. o 

Estas fotos de X. M. Albán refrexan alguns dos momentos da carga da Policia .Municipal viguesa contra os vendedores 
ambulam(ltes da ua .do Príncipe. Son oütros lugares pero é o mesmo problema que na Coruñ_a. · 

curioso e típico "peloteo"' en- tuación proclive ªº gscepticis
tre responsábeis · mumc1pais, mQ, com-o consecuéncia de non 
marca a actuación do concello. existir normativa municip(;ll 
Esta vez foi enfr~ o alcalde' que con Greta algunha, / específica 
afirmou non dar orde algunha á para a vinda ·ambulante·, agás 
policia, e a concéllal Pilaf. Vali- . da solución Agar, que, xa vi
fío (PSOE), que esquivou toda · mos, non é xusta en absoluto. E 
culpa dicindo que .ela n,on tiña, unha das rnáis represE(nt;itivas e 
poder sobre a policía, pois do escandalosas razóns é dicer que 
seu cárrego non depende, senón os sudamed.canos 11on teñen 
do alcalde direetamente:.Segun- . permiso de traballo nen de.resi
do os blancos de tiro -ós ambu- déncia legal no noso país. · Ade
lantes-~ a señora Valiño é a úni- . mais, obsérvase a 'simples vista 
.cá re.sponsábel da carga. · ·que o oficio de quen tratamos 

nbn é o de art'esáns, -senón de 
simples revendedores de produ..: 
tos industria.is. Mais seré -este 

mo :ry.on se preocupa máis que 
de cobrar os ridíeulos impostas 
e non cuestif>na a realidade de 

. '-. 
.seren sempre os mesmos os be-

. neficiários- da calexa. E aqui 1 

pomos os pés· noutra clave: a 
máfi.a sudaca. "Ten máis quen · · 
máis pode t~r" ,, é unha frase 
clarificadora .. da opinlón_ dos. 
opositores á· solució.n do 'ano 
7 8; engadindo que. lles ,. parece 
inxusfo m,anter a situación- por 
razón de haber. 19 postas que 
manteñen ben atados · unhas~ 
cantas fam{lias. Para detentar o 
seu benefício, coritan con eni.
pregados a comisión, · ou axu~ 

ternos pataco - segue a dicer o 
noso interlocutor _: non pode
mos soportar unha subasta". A 
señora Valiño díxonos que non · 

. se rie-cesitaba mais que o cárnet 
de identidade; pero ante todo 
este panorama, aínda non sen
da -moi espabilado, conclúese 
que a ' solución do concello non 
p;;isou dun tapíCheo para acalar . 
os laios razonál?eis dos ambu
lantes. 

ARTESANS CONTRA 
REVENDEDORES 

-Por outra banda, existe u·nha 
cuestión curiC0sa: a denomina- . 

Preguntados sob.re o particular, 
a. resposta foi que' xa non caín
.pensaba. O aétual comércio · 
provisório do Agar, esta se a -pa
récer cada dia máis a eses aba
fantes grandes almacéns, imper
sonais ' e . macrocéntricos , coa 
particularidade ·de evitar a ins
talación de ·ár acond_icionado. 
Bisutaria~ panos de pescozo, 
posters e outros prod utos, con
virten en pot~ncia· atractiva. ex
periéncia en algo sen nada sin
gular que o fai diferente, con 
excepéión da ledícia de estar co 
·ceÓ -po.r tellado, 

Mais ·non todos son revende
dores. Existén afortunadamente. 
verdadeiros traballadores das 
formas, fabricante~ e· vendedo
res do ·seu maxin, plasmado ·nas 

. resultantes do traballo_. s ·e exis-
te unha . xustificaéión para · a . . 
venda ambulante rnmha cidade 
déste tipo, · esta é, ao noso xuí
cio, -que os obxectbs ofei:ecidos -
sexan pro_duto do próprio ofe
rente. Seria un · xeito de· "non 
:~ntrar" no modo ·de produción 
capitalista explotatlvo, seria· 
sentirse realizado no seu froito. 
A este ·respeito, falamos cun dos 
poucos indivíd uos que seguen 
autodenominándose "hippies" .. 
con orgullo, quen nos puxo ªº 
tanto de ~o itas destas ·afirma.
ció ns e ademais informounos da 

·. próxuna criación ·qunha asocia
ción de -carácter alternativo, 
para. xuritar esforzos cara á de
fensá da 'mercancia própria, e da · 
ideoloxia cultural que o.s leva a
actuá.r dese · xeito na sociedad e. 
Reflexionando, concluese estar 

' ante . unlía nova· fórmula contr.a 
d sistema que xer<?u todos estes 
aconteceres_ 

Polo mopiento, este nada!, 
diante de todas as -protestas e 
alborotos n_e.cesários para unha, 

·solución, bótase chave sen pe
char ao pro b1ema, co trunfo dos 
vendedores sen licéncia no 
Agar, con consentimento do 
concello para _se in.stalaren nas 
aceras do cantón Grande, zona 
interisamente .concorridl;l, ou no 
adro da igrexa de San Nicolás, 
hun extremo do cent,ro urban_o-<' 
con case o brigada paso para os 
báirros de Zalaet<:i, As Lagoas, 
San Amaro, As Atochas e Mon
te Alto, mais isto ten carácter 
provisório ... Haberá que agardar 
a solución definitiva, potencian
.do en primeiro lugar iniciativas 
artísticas, as dos chamados art.e-
· sa:ti.s;_ e logo, a de quen a~sie 
este xeito de vida, entre a chú
via e 'o frío 'ao longo do ano. 

A CULPA, DO AXUNTAMENTO 

Parte .dé culpa é para o Exce
lentísimo, na ·apre.ciación global 
do conflito ao mªnter unha si-

~ outro tenia a tratar. Certo t.a::. 
mén é que o noso Excelentísi-

· dantes -extremo que pudemos ción de arte5áns e a lexitimida- CARME GONZALEZ 
• • 1 " 

comprobar-:- "e ·como nos non de de se instalai:en ·.na rua sim- ANTON PR 1 ETO 
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!BIBURA· 

POR 

GALICIA C~ 1 BE-0 LN 
·------- --- ----'--

Compr~ pélebrar no. que se merece a apertura dun debate pó~ · 
blito· sob~e a.·nosa história máis recente. Ese debate necesário, 
esa .autoerítica· colectiva, que a1guns'.,.cquixeron ignorar qu proibir 
no proceso prévio á asamblea de R iazor. · · 

1 

· 

Compre fel.icitarse de · que se, teña pasado do terreo da agre
sión física ao enfrentamento dialéctico nun meio de comunica
ción situa

1

ndo no seu xüsto l~gar a contradiciÓn no seo db povo 
que ~ - nosa con.trovérsia significa. Que nas m~nifes~éicións ~exce
sivas rituals- que discorren polas ruas da·nadón poida berrarse 
amnistia .sen ter que coidarse de. recebir o e;iacazo do t9-mani- · 
·festante de turno, que non se organicen ~ervícios de arde, que a 
liberqade de ex.presión estea .ásegurada, son avances i'mportantes: 

Xa só falta por conquerir un ·estrito clima de controvérsia po
lítica, e superar liortas persoais 9ue serve apenas para ·desviar a 
aten.ció~ ~fo quilo que é realme.nte obxectividade e prática de 
clase. -

TEMO~ IDEAS DIFERE·NTES· 
.r 

·' Por sup~sto, ternos ideas diferentes. 
ü BNPG -,declaracións de intencióm, tácticas, parte- .conti

nua .coa sua mesiánica idea do nacionalismo. Qw.eren representar~ 
a un tempo, os intereses de · 1abregos, proletários, pequenos bur
gu_eses, po~erciantes, ... Son populistas_~ E qu~r~n ·ser os {Jr.iicos, ¡,_ 

os "elexidos". 
Galícia Ceibe -O LN considera necesário e ·aconsellábeLo · plu-. 

rali"smo -jdeo.lóxico e partidár.io, · como ·representación· das: dis- 
tintas clases e grupos socia is. O:ueremos pór as causas no seu sí- · 
tio~ e non .forzar situacións que só conducen•.,á ambi'güedade e á 
esteri'lidade política. Por iso entendemos que, .na Galizá. de hoxe, 

,./ 

. depe existir un ha oferta de céntro"-esquerda, autonomista, que .,·. 
- ocupe 1un espácio e que se enfrente a <?PCións semel.lantes de ám

bito estat.al. (Gálícia Ceibe-OLN prefire· unha EG ou un- p_G de 
forte ·implantación, que un PC, -un PSOE, un · CDS Óu unha AP 
maloritarios .. lsto contribuiria, sempre, a ·centrar a iqea en Gali
za, aumentando a conciéncia de nación.) 

E tamén consideramos ' imprescindíbel , a . conform.a~ión d_unha 
,' alternativa de esquerda nacionaliSta, independer;'ltista, claramen- . 

te rupturista co estabelecido, representativa dos . inter~ses _histó: 
ricos e actuais do proletariado e das cl9ses traballadma_-s, vítimas ·. 
da colonización e . dá expfota~ión capitalista. A esta alj:ernativa · · sua organización, , n'er:i ·a deferideu pwblicamente; máis ben, deni
achégase bastante o programa ,político aprobado en Riazor. . ' · grouno, xunto aos nasos compañeiros, cando os acusou de axen-

Pretende o Secretário Xeral do BNPG confundir", ·cando escre- _tes de Rosón e.outrás lindezas. ·(Se ben nos. consta que,· a nivel 
be da política de alianzas de Galíc'ia Ceibe-OLN .. Siléncia:a n~ga~ privado., .facilitóuselle defensa e atención debidas). 
tiva do BN.PG a convocatórias :conxuntas para o "Día da Pá_tria Abondé!ria coñ .falar da- incorp~ración a Galícia Ceibe-OLN, 

',Galega"·; ou a inasisténcia a·unha x.untanza convocada ·polo .PGP; r'l'a cadea, eje Arturo · Estévez e .Edelmiro Domínguez, para deca: 
· en outono ·do 7-8·,. á.ql)e-;acodir-ón,, o PG. e> .1?0G-e:q-PS,~·, para fa- ., ~ tarse da cc?nsider.acióo ~q.µe o?-mesmos. presos»tiñan e teñen cara -
. lar .- das--eleicións rnunicipa·is; ou a-out-ra ~orwPocada. pouGodespois ·as distintas actuacións po_líticas no país, e neste. tema concreto. 

polo PSG para ~onstituir . _ unha '·'me_sa consultiva .do ~nacionaljs- -~e¿o dirémos máis: qué era :dos r:nilitantes do BNPG na.s mani-
mo". ,- (Desta úitima •xuntanza :e outras.: "P.articulare:~" naceria festacións :e saltos convocados eo protesta polas detencións, nas 
UG, arredando a un PGP nidiarriente i_ndependenti.sta$ d~cidim~~ d'ifíceis datas inmediatas ao ·1° de s_etembro.do 80?, .ónde se viu 
presentar listas ·próprias ou incluírnos como ind~.perid.entes en- ' protesfa do BNPG durante-os anos 80, 81 e princípios do 82? 
listas nacionalist¡:¡s. E máis nad~1. ~ . .· ·As aberracións fe itas públicas no intre das detencións (o Bloque 

A propósito: en UG estaba -o PSG, o aliado últi"m1J e íntimo .: sempre a vítima.:.), o siléncio cómplice posterior, contribuíron a 
do' BNPG. Seria interesante ·coñecer o baremo.estabelecido para . manter na cad~~a homes .quepuideron estar rni rua moito antes, 
discernir-sobre o caráct~r n~cionalista ou español'is't:a de colecti- de :terse producido e'sa resposta contundente que a represión me-
vos e persoas. En 1976 decretaron q.ue ó PSG er;a-españolista, : rncia no seu .dia. 
que habia que acabar con el; pouéo despois, o PSG pasa a ser ad- E o caso é que. non só ho1:1bo silénc·io: ·o berro de "GAL EGO 
mitido na arde con todos os honores; a continuación, ano· 1982, . OFICIAL, AMNISTIA TOTAL", foi demericialment~ reprimid .o 
pretén.dese de novo acabar co l?SG .impoñe.ndo· .en Ri.azor unhas en Padrón cand0 a manifestación· contra as sancióAS de Dices-
siglas que inmortalicen a obra. (Terá isto algo que ver coa adap- Rois; ou no 1° de Maio, .en' Vigo, onde se répetiron os enfrenta-

. tabilidade -do PSG ávida· institucional, o que produce unha certa mentos pola mesm_a _causa. Goma' ná Estrada e en tantos o_utros 
pr~poñ.dér:ánci~ déste .partid~ n.ese terreo?). · · · ca.sos. · 

Cando ·Galíeia Ceibe-ÓLN, PSG e outros, despois da bata.lfa de . ;""Todo isto está sen a~larar, non houbo autocrítica algunha, e o 
ASCON no 78 (nas ·barricadas, ulo, o BNPG?) e logo·da batalla~ · cámb"io 'de -actitude das vísperas do 30 de marzo; parece unha 
interna na USO-Galicia por rexeTtar a Constitució11 e o pactismo mentira con ·f!ns particulare.s.. . . 
social·; cando se forma a CSG, dirixentes sindicais do BNPG dita- . · Con estes antecedentes, non é de estrañar que o plantexamen-

. rryinan: Galicia Ceibe está nunba central españolista. Un' par de to de Gal.ícJa .Ceibe-OLN PéJra ünhé! campaña de solidarid;;ide cos .' 
anos máis tarde, CSG e INTG unifícanse na INTERSINDICAL. 14 independentistas e nacicmalista_s que ian se~ xulg.ados en Ma~ 
N,0n podemos menos de i.nterr.ógarnos: qué nos dep¡:¡r~ o futu- · drid, p~cára en princípio de :(;~rta "tirn.ide~", dada· a Incógnita 
ro?, que terá!l pensado facer. dunha ,lntersindical ,que ºt:ioxeesca-.· sérra sobre .a rriaior ou menor aceitaCión que tal ofertá.teria. Se 
pa ao .seu control absoluto?, qué podemos agardar destes Poi- logo_ houbo acordo para Únha acción decié:liron na Sá dá Audién-
·Pot's qÚe padecemos, despois da experiéncia. divisionista , de cía N~cional e os e.entes de Gal iza en.tre q,uen foron inc~paces de . 
R iazor? . · desprazar unha representación. (Por isto valoram9s· no que se -

merece a presénciá militante de Fra·ncisco Garbalió, éitado como 
testigo poi ítico da defensá). AUTO CR IT1 CA, P.AR'A-OUE? 

Están por ·explicar, porque todo é rnistério aÍnda, o porqué 
de s;ertos cárhbios de aGtitude, adoptado.s J?Olo BNPG sen auto-. 
crítica nen m<iitivación ·aparenté. · . -

. Pm exemplc)°, a· postura e·~~ ' respe'ito. á .reclámacíÓn de ·an:inis
tia e á scilidarldade co~ nªcionalisfas pres~s. Segurido:·o noso co-" · 
ñecemento, rrÚlitrnte do BNPG hóuoo a.quen s.é limpou a casa 
~e prnpaganda e c·amet, cando foi detipo ~ preso, en setembro 
do 80, xünto a membros de-Galícia Ceibe-OLN e oútros. Nunca, 

- que se seipa, o BNPG reivindi<::o~y ~ L. Prego como membro da 
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E agora, faise conveniente dicer que aíndá permar:iec~n tres 
compañeiros presos, e que nen BNPG nen BN·G acodiron a unhá 
convocatória de mesa de grupo~· efectuada po_r Galícia Ceibe
-0 LN ·para planificar unhc;i •. campaña de nadal pola liberdade dos 
naciona_listas presos, póla amnistia e ·pol~s iiberd~des. lsto.,,pro-
dutíase. hai catro sema~as. · 

GALIZA, NACION 

O acartonar"nentó e o bloque me~tal dos dirixentés do B~PG 

imp,ídelJ~~· lnterpr~tar a realidade de xeito coerente. Cando GaJí
cla Ce1be~OL:N prefire o lema "GALIZA, NACION" para o 25 

~ d.e x-ullo, non é por dereitismo nen claudicación. (Hai que ter 
. G.ára para dicer til cousa, contando cos precedentes de anos an

teri_ores en que a rnanifest~ción de Galícia Ceibe-0 LN foi di so Ita 
,,violentamente pola pe-licia, mentras a do BNPG discorria prácen

teira e s·en "e..nterarse" do quemáis atrás acoatecia). 
No seu· dia dixemos que o pronunciamento CONTRA a .Cons

titucLón debíase facer no manifesto conxunto. Que a palabra 
Nación,· leva en si unha reivindicación de maior trariscendéncia, 
como é a independéncia, que ultrapasa aspectos conxunturais da 
história política. E aludi'amos, tamén a razóns de e~tética e de 
eficácia propagandística. (Claro que estas son cuestións "secun
dárias", absolutamente despreciadas, e asi o deseño de carteis 
non existe as consign·as para as movilizacións son ténues e abu
rridas, e é~péña~se en perpetuar ese triste e foo nome de Blo
que). 

MELLOR DENTRO QUE FORA? 
Galícia Ceibe-OLN é unha organización pequena. Quizá non 

fornas capaces, aínda, de acertar no organizativo. Ou pode que 
·os· tempos que vivimos ~onvirtan a idea que representamos nun 
·difícil trago para moitos. Cando todo é direitizáción e modera
ción, non todos están dis_postos a traballar nunha organización 
onde ·as escoitas telefónicas e os seguimentos policiais son cousa 
comun, nunha organización que sofreu o maior acoso represivo 
-e desde frente.s diversos- dos últimos sete anos, onde vários 
(sobre 15) dos seus militantes pasaron (e pasan) períodos de 
cadea ou de exllio, unha organización á que lle foi ¡'ncautado o 
aparato · de propaganda, ... Ma.nter aqui o tipo e resistir, non é 
causa de calquera. · 

Enfren'tarse .a un ambiente totalitariamente eleitoralista, ne
gar a validez dunha situ'ación que o "sentido comun" aceita 
como natural, resulta difícil para quen non está disposto a per
der esa úseguridade" que a Reforma concedeu aos advenedizos 
do pos-franquismo. 

Somos poucos, pouqu(simos. Pero, qué seria do Bloque se Ga
lícia Ceibe-OLN non existir-a?, en qué galáxia teria aterrido? 
Spmos o viciño incómpdo, .a conciéncia da revolución. Non era 
raro · escoitar hai un ano comentários como "fan menos dano 
dentro ·gue fora". 

Ese era o obxectivo: matar a conciéncia crítica. Asimilar para 
aniquilar. Pero bateron en duro, non somos parvos, e ternos as 
ideas claras. 

Por íso , o sorriso e o saúdo do traidor, trocáronse no insulto 
persoal (ís~o non é novo) e na descalificación barata. 

PAflA AS MUNICIPAIS, UN ACORDO AMPLO 

E nós seguimo·s, como sempre, tendencia a man, reclamando a 
solidaridade, a unidade popular, pero cun respeito. 

Como xa fixemos ·en carta dirixida ao Congreso Extraordiná
r.io dÓ P.S.G., e na resposta a un chamamento da INTERSINDl
CAL á u·nidade nacionalista, reiteramos aqui a nosa oferta de 
traballo comuh: 

·se a unificaCión orgánica non parece viábel, si consideramos 
oportuno un acordo para constituir unha umesa consultiva", 
formada por ANG, Galícia Ceibe-OLN , BNPG, PSG e aberta a 
colectivos nacionalistas diversos, que contribuíse a ordenar no 
posíbel a prática política e que planificase -ali onde houbera 
aé:ordo- a actividade revolucionária, poñendo fin ao esponta
neísmo crónico e ao voluntarismo que só conducen ao fracaso e 
á desmovilización popular. 

, Compre asumir: · a realidade do novo maza~o que o nacionalis
mo vai sofrer" nas inmediatas eleícións municipais. E material
mente i~posíbel unha recuperación esp~ctacular do voto nacio
nalista. ou·e ninguén agarde rnilagres:, ~erq que .n,i"nguén abando
ne . por 'iso: temos a responsabilidade de garantir un ha defensa 

· dign~ ante o embate da socialdemocr~cia seudo-progresista que 
hoxe ocupa o gobemo do Estado ·e ante esa di re ita que pretende 
facer _d~ Galiza a s.ua réserva.perpétua de .voto~. 
. Galícia Ceibe-9 LN 111aaifesta o seu interés en chegar a un ene· 
tendimento entre or:ganizació'ns e colectiV'os do nacionalis,rno de 
esquerdas, _ aberto á esguerda estatal ·rupt4rista, para cóncorrer 

·en cané:lidatura"s únicas aos ·comícios muriicipais. Só . red amamos 
un .respe.ho e.lemen~al: que se adopte un nome e l:lnhá .simbolo-. 
xia de nova criación, qe ,taJ xeito que ñon se abrigue a ninguén 

-a_asumir a históría de calquer outra org-anización na sua totalida
de. 

·E pqlo. demais,· encetamos pala ·base, na 1.NTERSINDÍCAL, 
eduquémonos no pluralismo 'idedlóxico e trabemos combate; . 
unido.s, no ámbito . máis estr.ito da lbtta de clases. ,: .. . . _ 
-, Tamén nos planos cultura·1 e do movimento viciñal, o acordo · 

debe ser doado. · 
L)nha pr~tica comun levaranos a un mellar entendimento no 

político, na definición dunha estratéxia c_orixunt~-· · 



J. 

Durante tres dias 15, 16 e 17 
de abril vanse celebr(lr .en . 
Santiago as 1 Xornadas 
Agrárias Galegas, no marco 
da Faculdade de Ciéncias 
Económicas e EÍnpresariais: 
No folléto ·de presentació.n e 
no seu apartado de . · 
"Plantexamentos e 
obxectivos"; falan do agro 
como un sector de realidade 
diferenciada, heteroxéneo, 
con desigualdades zonaiS, con 
gandeiros sen terra, 
vencellados a cadeas 
industriais, cun cámbio en 
todas asordes. Todas estas 
coordenadas levaron a unha 
série de xente a organizar 
as "xornadas", pensando 
en que estas iniciativas 
non tiñan que ser . 
campo exclusivo de entidades 
ou organismos oficiais. 

"Non se trata tanto de 
tirar conclusións definitivas 
como de abrir vieiras de _in
vestigación e traballo, percu
rar o norde e seguir ... Quere
mos posibilitar o encontro de _ 
distintas visións en diferentes 
aspectos desde unha conc?i
cwn galega da nasa-socieda
de ", conclue o apartado cita
do. 

PARTIOPAOON E MECANICA 

As Xornadas están abertas 
a todos aqueles a quen lles in
terese, xa sexa polo seu tra
ballo ou polo seu estudo ~ 
todos poden aportar ponén
cias ou comunicacións, tanto 
individual como colectiva
mente, as primeiras no eido 
da análise teórica e as segun
das no · das experiéncias con
cretas, por excrito e sen limi
tación de extensión. 

As ponéncias distribuiran
se, segundo a sua temática, 
en catro serninários que, a tí
tulo indicativo serian: Técni
co-económico, Sócio-eco
nómico, Sócio-culturais, e 
Sócio-político. 

Merque a história de 
Galiza. Ade-quira 

A NOSA TERRA 
encuadernada. 

.1 ·1 ' 

e> s tomos, un é · 
dóus están 
. .. ' 

esg_otados. 
M~rque - o 
tres e o 

Fouciñas de vários tip?s 

As ponéncias e comunica
cíóns deberán estar en poder 
do comité organizador un 
mes antes do comezo dos ac-· 
tos, co ·obxecto de confeccio
nar O programa, así GOmO 
para facer o número de có-

~ pías oportunas. 
Ao mesmo tempo das ac

tividades mencionadas, habe
rá outras marxinais,. tales 
como proxección·s, 

Naturalmente, 'a celebra
ción_ do evento conleva uns · 
gastos que os próprios organi_'" . 
'zado~es esperan cobrir p.olq 
de agora · co~s . apoi1adóns de 
-500 pe8~tas ~ de fod9_s os que 

·.se vaian· inscrebindo. Ao mes .. 
mo tempo; están a: .pereurar 
outras.. -axudas que, -ilo mo
mento de pe,char "' a ei:lición, 
non estaban conc:r:.etadas-. 

Para a inscrición, os intere
sados poden _ dirixirse a 
Ramón MuñiZ na Rua do Hó
rreo -87-6° D, Santiago de 
Compostela, telf. 59 81 23 . .
Na intención dos organizado- -
res, nos~ que figuran destaéa
dos investigadores e traba
lladores da realidade rural '' 
galega está o continuar ·con 
sucesivas e anuais ' "Xoma
das" para o que f'lJl un cha
mamento á maior participa
ción posfbe1 de todos os in
teresados .no tema, co _ o.b
xecto de darlle pulo. Desde
logo, o esforzo pode mer~éer 

Crise ~esqueira~, 

, enésiirio capítulo 
,E>ad~ que n~n van váriar as' ¿¡rctmstáncias do desehrol~ pesqueiro (ou 

do _subdesenro·ló) . cüa chegada do PSOE .ao· pod~r,_ non . fíai · men~s _ que 

1

- analizar- a reunión tid·a en f\/ladrid. ~ié!S pasados entr:~ -altoj; -ca.rgos d_a Ad·_ 
. -m.inistración pé.squejra e representañtes ~?s catros si_ndicatos· máior_itários 

-. - do Estado. · . · , · · · 
· · i " Oeste xeito, a· Subxecretário de_ Pesca Marítima: señor Órives, o .Enea: 

'" negado de :Relacíóns 1 nternacionais e o Dir~.c;:tor· Xer~I de Ordenamento 
. - Marítimo, o .córuñés Gonz.ález Laxé; ~ encontrábanse. co·s sindieal.istas d·e 

CCOO, UGT, ELÁ•STY e lntersindical (INTG-CSG) nunha prime,ii;a-toma 
aé contacto cara ~ .forma_ción dunha· mésa t~ipartita . con vistas ao futuró 
e ás re.lacións pesqueiras internacionais. 

O primelro que charñ'a a aterí'ción e a auséncia dos répresentantes dos 
_ gobep:los· au tónof!10S basco e ga lego: nación s .ás que per'teñce· a-mei ra ride 

parte da flota estatal (con pouco, un 70 por ceoto). _E é que os Estatutos 
rnspectivos qe autonomia non dan pa~? máis. Todo pasa .por Madrid. 

A administración· pasoulles aos-· siñdicalistas un informe sobre a situa· 
ción das negociacióris nos · tres ·fr~mtes actuais ,máis cÓ.nflitivos: CE'E, 

, Portugal e Marrocos, descontados os caladeiros de Nordeamérica e a 
" ICSEÁf.= (Sudáfrica). Se ir m_áis lonx.e e en opinión dalguns dos presentes, 
, ~·a pretensió;, gubernamental er¡;¡ que os sindicatos-fixeran un tipo de rei-

-viñdicación's asumíbei.s pelo Goberno do Estado-e que logo deran un pal
mateo á sua xestión. Unha cajxá de: resonáncia, cousa á -que a UGT ou 
m~smo CCOÓ podían plegarse, pero non os sindicatos _ nacionali~tas, dada 
a sua situación nos respectivos países. . . 

_ _ En- princípió, o que pretende o PSOE é negociar con Portugal por telo 
· ~ máis fácil que cos· outros países, dadó que · os arr-astreiros portu9_ueses 

teñen neaesidadecde pescar _o xurelo nas nosa-s costas e, m_esmo, a dire.ita 
db país viciño polo 'sul fai diso unba CU$tión nacional. o de Marrocos _e a 

-· CEE,-ficar.ia para máistarde e ·a sua solución ·é-lnáis-problemática. 
-. ·Nos oufr6s dous casos pre-citados, o goberno do Estado está no canto 
de -pedir e ooter prór~ogas,z faciimente admifüJeis pelos seus opositores na 

· negóciación, dad0 o cámbio de ' responsábeis acorrido aqui. Contado, .o_s . 
ni-áis afectados son ·os buc:¡ues que faena·n en águas da CEE, -dado que aós 
países p.roprietár7os ~o~ lles concedeu - ~ Estado españ~I · créditq ~lgun, 
como rio.-caso man:oqui (1976, 2000 millóns.de pesetas), arma que nunca 
foi utilizada polo goberno. da UCD nas riegociacióris.' -

Agora . mesmo, as pretensións expresa!;fas-pola 1 ntersindical -através do 
Sindicato Galega deJ fuballadores do Mar, SGTM- refírense aos proble
mas que afectan dÍrectamente ao povg_galego e aos rhariñeiros daqui máis 
concretamente. Entre estas está a implantación do seguro de desemprego _ 

- para . todo_ aquel que estea .enrolado, tivera .a. tonelaxe que tivera a~sua em
barcación. se houbera u·n m9rñento dé amarre de flota ou pechara a em-

. presa na que trahallaba. ..._ _ · _ 
Por .outra banda, un dos pontos xa dásicos das reivindicaGións galegas 

é o orde~amento a o-sector sardiñeiro, que campaña tras campaña soporta , 
u'ns précios. ridículos e anti-rendábeis, ao mesmo 'tempo que toda a -b~ixu
~a se ve discriminada ante· os grandes -e. frolecerites- monopólios pes-
queiros e~istentes e e·11 criáci,ón.' - , . -

Gadá v.ez son máis · a~ importaciór\s e ne las están moitas veces os pró-_ 
prios armac;lores do Estado (Alvarez Entrena, de HuJlvé!_, por exemplo). 
.A re'naabilidade dos . grarides armadores non pasa polas conversas co'n sin-
, dicatos obre iros ou pactistas: Eles van ao se1:r, por máis tjue tanto os mar_i
ñeiros como . os 'peque nos armadores saian perdendo sem'pre~ _no dispara
deiro _da CEE como osamos_nestes intres. 

DES EX O 

POR UN ANO O 2.500 -pts. 
PÓ.fl SEIS MESES o_. 1.250 pts. 

:¡ . 

~O CONTADO _ - ""' 0 
C/ REEMBOLSO · O . 
Apdo. 1~1r VIGO · 



?IMJIOlfAL 
, O ·proxecto do coniplé'xo ca-Ví
lase . rio l-973 ··p~ra: atallar a ;ifu
portaCicm de : afüm.ina ·no· Esta:. 
do; a verdadeira forma non ' sé 
lle dá po~~p-,a~tra, os tempos $ie 
Barr~ra de frimo, capitoste que 
detenta a titularidade de ALU
GASA (Aluminio de Galicia s. 
A.), empresa cuxa maioria (68 
por ce1:1) é de Pechiney, multi
naci.onal francesa que se' enea~ .. 
rrega n,este ' sítlo da tecnoloxia 
da fabricación. 

As . o u tras e~presas do _C;c)n
sórcio son ENDASA~ que po- . 
sue . o 5 5 por cen do capital de 
Alumínio Español, · S.A. ,s e a 
empresa canadiense ALCAN, a 
quen polos acordos firmados en 
xuño do 80 entre 'INI-ALCAN, 
o primeiró pásalle a capacidade 
investigadora aos canadienses. 
Aínda hai outra empresa roáis, 
A.L1.JMESP A, · da cal detenta 
unha _. pequena participación 
ALUGASA. 

OS PLANS 

Os plans" eran vários: - por 
· unha banda, está o feito de que 

nos ·anos 70 era -desex.ábel pro
ducir o alumínio, dado que 
este, como tal está a pasar, vai 
apai:_tando ao aceiro no merca
do. O que non é verosímil é o 
feíto de que non contaran na
que! tempo co importante custe 
enerxético por Tm. de prod uto. 

Segundo o informe mensual 
de fábrica do 14 de outubro do 
1982, sobre o acontecer na fac
toría, resulta que o consumo es- . 
pecífico total de enerxia para 
producir alúmina ven ser de 27 5 
Qw.h./Tm. ;' no caso do alumi~ 
nio, de 14.927 Qw.h. /Tm. O 
resume xeral do consumo de 
enerxia no complexo longo do 

- ·mes, vese no cadro adxunto . . 
Segundo os responsábe'is <les

te informe, os dados foron to
mados no último trimestre do 
1981. 

,· 

·, 

O símil máis sinxelo para po- . 
der asimilar esta_s cifras é o fa~ . 
maso dito- de que San Cibrao 
enguiicha o 6 por cento da ener
xia que se e_stá . a produ~ir no 
Estado; : quérese dicer que gasta 
tanto coma unha cidade grande, 
coa diferéncia que, · debido a to
das as prebendas de que goza 
xeralmente a maioria das estafas 
sociais, o . Estado ponlle estes 
37 .157 T. ou sexa, os 167 .206. 
500 Qwh. que gasta todq o mes, 
a üns précios moito máis ·baixos 
que os que pagan os no sos petos 
polo recibo da luz. · Lembren ·º 
acordo tomado .nobre o tema 
no Consello de Ministros de 14. 
de xullo de 1981. A prima neste 
conceito ven _s.upoñer un 20.por 

tantos que administran e levan náis, con fondos públicos. Xa 
· · as fináncias en -San Cibrao e no · vai ben co roUo do INI! 

.solveu como debia; as tan famo
sas teimas sobre a caída do 
précio do alumínio e a baixa no 

· cento. 
Agora perguntámoslles. ós· po

líticos de turno, os nasos tecnó
cratas, a riostra da xente dos. 
consellos de administración, co- . 
ñecidos de todas as poltronas da 
.banca ¿non si?; ao Nieto Boe
d0, Presidente de Alúmina e 
máis de Alumínio, ao Alvarez 
de Miranda, Perea Ortega, Mar
tínez Cortina, Bes de Berc, Gó..: 
mez Acebo, etc. Son uns dos 

i'J. 212/ DO 21 AO ?7 DE XANFIRn/ 10R1 

resto da Banca do Estado. ·,· 
Aclaren: de . onde viñeron os consumo · mundial ~ foi outro 

UNHAINVERSION DESAFORADA cartas da . financiación das cantar, así como o control dest~ 
.obras?, . noD, habia mercados mercado por Pechiney. Penso ( é unha opinión per- , 
máis baratos?, qué política .e esa A análise' dos ratios de Alú-. soal) que hai delitos moi _graves· , d d' , 
de sentarse nos sillons a rrec- mina-Alumínio mostranos xa que aínda ~stán sen encadrar no · d' 
ción qunha empresa ·e .rr pe lT . com.o, d.esde . un primeiro mo- . Código Penal; como este,~ afír-- d 

rriome nas sospeitas de· qué talé . préstamos pata e1a ao banco o . mento . houbo .un desembolso . 
que. ese mesm_ o me.nganito_ e_' di--' de cap' ital social insuficien_ te, o presente caso: o invertir máis 

de 100.000 millóns de pesetas . rector ou conselleiro? Xa s~be- . ~anfo máis que este, como dixe-
no complexo de transfo_rmación · mos. que 0 INI non pode dtcer mos, · adquireus~ ~os intereses 

· de alúmina e produción de alu- nada da sua empresa-modelo, 0 roáis · altos do mercado · o cal 

d d E mesmo que .non o dixo noutros levou ·a E.NDAS.A a un e'ndebe-mínio roáis mo erno . e uro-
pa, que estaba . dando perdas tempos cando ~ se embarcou en · <lamento · de 17 .000 millóns de 
desde: o dia mesmo do seu naci- ENSIDESA. pesetas anuais . .Os ratios, nunha 
mento. Chámolle aberración, no Verteuse moita tinta por mor · sí.ntese o máis· exacta posíbel, 
senso máis intolerabel da verba, de San Cibrao; nós pensamos -son as .porcentaxes extraídas do 
á finandación de empresas pri- que a capitalización foi o pri..: Balance Xeral, que mediante a 
vadas, .píor aínda, ao feito de meiro problema que se lle pre- sua compatación cos dos exercí
facerlles a cama ás multinacio- sentou a ENDASA, e non o re- cios anteriores permiten coñe-

cer a evolución e a xestión dun
ha einpresa ; nós puidemos facer 
un estudo da solvéncia e a li
quidez das empresas nos cinco 
primeiro anos de vida; ou sexa, 
astra o 1980. 

Sen embargo, non foi posíbeI 
desenrolar a análise da rotación 
do fondo de manbora e máis 
rotadón dos s_tocks; por ·non: ter 
acceso aos dados necesários 

para l 

SUSPJ 

A 
presa 
debe 
dad e: 
ficari 
bra., 
gos e 
82, J 

.Enerxia eléctrica .............. .-.. .' .. 24'! 7 63 fn 
Fuel. .................. ~'-. ...................... .............. . 
Gasóleo .... .......... ................... .... .. ...... : ..... . 
Gases licuados ... ....... .. . : .. . ... ....... : . ........... . . 
Gasolina .. ... ............... ... ! • •• : ........ . ...... .. ... . . . 

• • 1 '. . 

Total enerxm ...... : .................... :.l ..... , ... ' .. 
¡- -- . 

(1) l Tep- l ,5-Tec-4.50Q-Qwl - 10 .001 
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A~ , perdas totais no quinto 
ano . d.e· vida 4o .complexo áscen
dian _,nesta empresa _a 111.'.742 
(miles de pesetas). _ 

iun- para levalos a bon t~rmo. 
'acer 
a li- SUSPENSION DE PAGOS 

inco A solvéncia de calquer em-
exa, presa que se.xa, está claro que 

debe ser sempre superior á uni
:íbeI dade; xa que o contrário signi
ción 1 ficaria unha situación de -que

·bra. A famosa suspensión de pa
. gos . que declaro u a factoría no 

irios 82, non era un fenómeno que 

,. .· .. 241 .. · 63 (-megavátios~hora/mes) 
........ : ... ................ 14.829 Tm/mes 
··--· :·· .. .. ... . : .................. 61 Ql/mes 

....... .. .................... 91 Qg. /mes. 
.. .. .-.... .. ............. : ....... ....... 2~1 Ql/mes 

37.157T.(l)-

puidera coller de salpresa a nin
guén que seguira a marcha das 
finanzas do complexo. 

No ano 1977, aparecía unha 
situación própria de suspensión, 
que se redimiría ·unha migalla 
no 79 e 80" por mor das inxec
cións de. capital, primeiro por 
médio de préstamo-s, e ao final, 
coas grandes ·sumas aportadas 
polo INI, grácias ás cales se fo
ron calando as demandas de re
dución de plantilla que viña so
licitando ALCAN (1981), astra 
a suspensión de pagos que esta
.lou no 82. 

· A solvéncia <lestes anos dá· 
/ para ~Alumínio . os seguintes re- _ 

sultados: 
1976 .. ; .............................. 8.642 
( C0incide co enceto . das Cons-

Tino Vi z 

· - N~ mesma ord_e_de causas po
demos seguir a ~plantexar cifras 
r~f~r-idas ~ liquidez da empre:sa, 
n·este período de tempo. A li
quidez é out:i,-o ratio índicativo 
da medida en que os stocks pró-

. prios están financiados co·n dé-:
bedas a curto prazo. E~ moitos 
casos é asi como está montado 
q negócio; 0\1 sexa, que aparte 
dos stocks corren a cargo dos 
provedores ou están financiados 
con recursos (!.lleos, tales como 
cré~itos bancários _a curto pra
zo, botido.s para operacións 
concr"etas . 

.. Nunha situaéión totalmente 
normal, despois ·de facer a- co
re cción restando da parte do 
esixíbel de pasivo a cúrto prazo 
o que correspondera á financia
ción dun stocks facilmente rea
lizábeis, teiia que quedarnos un 
índice correxid9 _ superim a 1, 
situación-. que acontece . nos ca
sos conretos que nós estamos a 
expoñer, grácias aos endebeda
m~ntos dos que falábamos. 

FIN DO CONTO 
O remata do con to foi que a 

primeiros de outubro de 19-82, 
os respo~sábeis de San Cibrao 
non tiveron_ máis remédio que 
chegar onde xa sabían eles de 
antemán. 

Artunciouse a suspens1on, . e 
seguiron as presións das multi
nacionais, primeiro para a redu
ción de plantilla; despois, para a 
redución de produción, que é o 

_que en definitiva _lles interesa, 
sobretodo a Fráncia, como se-_: 
gundo país produtor de alumí
nio no Mercado Comun. Isto., 
de levarse a cabo , supoñeria 
unha merma. de 300 postas 'de 
traballo dentro do complexo, ó 

·cal non sería máis que outro 
paso adiante desde aquel dia 
que se encetou unha política de 
triunfalismo, por unha banda; e 
ocultismo con-pactos segredos, 
por outra, que foron suprim:in-

, do progresivamente a hipotética 
planta de laminado que se pro
metera na Mariña; a prática sus
pe_nsión de . todos os postas de 

trucións, cun desembolso inicial te de ALUGASA; o resto: traballo nas empresas auxiliares, 
de capital social importante) 24,98 por cento polos bancos: etc. 
1977 .............. . _ ................. 0.062 '"Bilbao" '"Banesto", "Bandes- Estas 300 baixas-de emprego 
(supón, segundo . os critérios co", "Hispano-Americano", ás que agardan chegar os fran-
usado~ en contabilÍdade·, unha "Central", "Caixa de Aforras cese·s, seria o colofón máis axei-
situación perigosa própria · de de Galiza", "Pastor", "Exte- tado para acabar de rematar a 
suspensión de pagos) rior de Espana". ·situación dun proxecto no que 
197 8 .......... : .... : ............... 0.030 se invertiron 110.000 millóns 
(agrávase a marcha do comple- AS PERDAS - de pesetas, cunha criación . de 
xo ·respeito "ªº ano· arites) · O cómputo total das perdas, 1.653 empregos répartidós én: 
1'979 .· ....................... : ...... 0.172 expresadas en milleiros de pese- 1 director , 65 técnicos supe-

· (hai unha inellora; ·pésie a todo, tas foi de 1.036.938. riores, 57 técnicos médios, 234 
os resultados reflexan unha '· No caso de Alúmina, o proce- técnicos non ·titulados, 145 ad
anormalidade da situación) so de deterioro non tivo tantos· ministrativos, 72 subalternos, 
1980 · ............................... 0.118 altibaixos, pero si que degradou 376 obreiros cualificados e 724 
(volve producirse unha baixa progresivamente a pior. Asi, en: obreiros sen cualificar. Facendo 
IJ.OS resultados, cúxa evolución J 97 6 dan unha solvén. de 1.470 · unha sinxela división vemos que 
conduciria a unha ampliación 197l ........ :-............ · ...... : .... 0.470- " cad~ .posta · supón unha inver-
de .capital de 15.000 millóns de · 197g ............ ., .... .. ,. .......... 0.651 sión de 66 .243.000.pesetas máis 
peseta·s que fora suscrita naque- 1979 ................................ 0.052 ou menos. 
la ocasión por ENDASA nun 1980 .......... : ..... ................ :0.042 
55. por cento , ·uri°j0,02-por par- 1981.. ...... : .................... .' ... :0.020 INMACULADA EIROA 
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n~iv~I de·· actua.c;om ·i·n~titu~ior~·~I, quant~ ~i11dical, ae -m;ssas ' e ;f\o~ ·." 
· Quand~ n.o país de form~ contir:¡uad~ ·parece.que se VarD pro·- processo~ eleitorais para fazer frente, a esses niveis, aq espanho
duzindo cr-ises sucesivas de partidos e. persoas qtie militam ho na- · ·. lismo, - afian~adó mesme p~r .~persoeirÓs_gue se-podiam ser nacio
cioria·lismÓ: mentras qu~ p0lo~ contrário serlíe·lha . avanzar' o es- ' . nalistas (?) "qur~nte o franq.uismÓ, s om_' agora ·elaramenté ínte r--· 
pa_nholismo, muitos pert1,111garñ~se q~e -é o. q~.I~ se éstá a passar; . mediários -do espanhulismor mais feroz . . Rebse·-se ,nó caso da ~X-- · 
no .entan.to; -0s políticos \ iac;ionalistas p_rqcur~m fó.rmulBs de sal- - "pu'lssom antidemocr~tica já citad.a d~s parlam~.ntários nacio('la.lis-

, va~ni nacio~a 1 ( ?) .apniar1do-se. em frentes unidas q~e cada ve.z tas. · ' . , '·.,, . . 

' :- . ,· '... . 
no naeionalismb de've· ser defendida de forma aberta .e nom li.mi-" . 
tatiy_a·; oom corsés es~erelizantes que apenas de.ixam respirar li
vre111ente, ·de for,ma 'que quanta mais flexibilidade, hajá, mais _ · 
ge;nte p,oida acudir a ecupar o seu posto na luita contra o es-
paRholismo. - · · · 

· Nom é ·o momento, nunca O foi, de luitas imtestinas e fratici
das dentro do'. nacionaiismo galega·. Mas tampouco é cousa se 

parecem mais réstrin§idas a determinados grupos ou persoas: . Por outra parte, os parti.dos ·nacion·aljstas 9eixa, .de faier 'fren-
besde 'as primeiras ele ic;ons·, '. alguos' · afirmavamos -qu~ _ · te , ~ -·prdblemas rea is que tem · r:ia ~ actualidad e a nac;or:n galega, 

se poderiam·:tirar r:esultadqs -"positivos" para os partidos na~io-- dand.ó . IÚgar dessa maneira a clue surjam)deologism6s desviacio-
nalistas por do.us caminhÓs:' a cóns~ituic;o de. umha frente _unida nlstas~·~ divisionistás qüe dam luga~ mesr:namer:ite ·a que rnuitas. 
dent~o do raacionali·sm6 e o pac;t'ismo com forc;as espa_nholas da persoas se po~icionem por desencanto: político (pela actu.a9om 
~ésma i~~ologia,_ mas g'ue 'nun~a iam entender o pro~l~m,a 90. .. Rolítica· dos partidqs e sindicatos nacionalistas). em niveis .que 
rú1ciónaliS:!lJO .9alego'. Lui:tam.os pola primefra fórmula e nada .. tanto na teoria quanto na 'praxe riom sorn estritamente polr'ti-
c0nsegüimos · perante a qp0st<;om .. de _partidos· que reje.itavam , .. éos. OL! qua,~do menos. par-tidár.ios e que -ser~e~ p'ara· encobrÍr' a 
'essa frente .e qµe n6m tiverom i,nconv..eniente en a'poiar plataf_or- -·:. 'má concienc;:ia ;de . nom particlpa( activamen}e na vida" política . 
mas eléitorais com grup0s centralistas, oferecendo solllc;oiis a do. nacionalismo. ·"" -
p~rsoas comd.lglesias ·Cor,ral, Pinheiro, etc. ~ · Eis, seno_m-, ci féniinismo,- poi' exen;iplo; o ecologismo Qu in-

Hoje as causas c-amhiarom algo; mas ·os partidos nacion~listas clusive .·o ·reintegracionismo. Estis tdeologismos, que poderiam 
p_erderom ·mesmo forc;a e posibi,lidad~~. N·om é comparável · o ser li~ados .t~mem com. o "f~entismo" (como única sai9a poss'í- ' 

. priocesso seguido,,no Par's Basco ou na ·Cataluflha, donde fon;:as v'el a actual crise do nacionalismO') pretendem enmascarar umha 
da dire.Ítq _apanharoril votos da UCD e A~ e gr_upos da esqüer:da ·~,, realidade . mai~ cqrnplexa que afecta de f~rma grave'ao problema · 
mantivemrn um certO apoio social; na Galiza a polarizac;om· do nacional da Galiza na actual situac;om hi.stóriea. Evidentemente 
voto foi müito niaior a inda e os mais afectad'os em perda de .os partidos naci~:mai'istas, os sindicatos galegas de classe naciona.-
yotos nacionaiistas forom , os part idos que eñsaiaram formas ·de listas, as · próprias entidades culturais nacionalistas riom devem 
coa.lí.gac;om, já superadas. Ant~ribimente, nas eleic;:o'nS munici- ser alheia~ a estes problem~s1 de forma -que se produzam.despra-
.pa·is ou autonómicas a· poJariúwom do voto-apenas i·nsinuou a ·c;amentos imprncedente~ de gentes. nossas para esses ideologis-
sua tendéncia·, áinda que i,á se via vir, refon;:ada comos aeo'nteci- · ~ 'i110s;·. devem ··sem dú~ida incorporar aos seus programas de forma 
n-1entos militarés do 23~ F e posteriores,·. · · teÓrica .. e prática, activa, todos ·esses problemas rea is que atena
. Nesta a·ltúra, apos o fracaso eleitoral do. 28-0; quando aim:la' · ,c;a~ a .nos.sa -na,<;:om e qu·~ se p_retendem agachar sob, uns ismos 
o-s partidos ~e 'debatem riumha npva estruturac;om de políticas.· perigosos .para o nacionalismo galega. 
tácticas e a'dequac;om de li~has ás novas circunstáncias (govemo -Eis, p_9is, que o.:nacionafümo c;leve incorporar a todos os nl
do PSOE,' pr~suntamente de "esquerdas", "recupera<;:om ·cons- . veis d.e actUac;om: -político (institucional e de partido), sindical, 
titucionalista" dos militares, eté.) ·rnuíta ge.nte anda á procura de d.e massas e cultural, etc:; esses fenó.menos que atingem a.pro-
bases sól-idas para apoiar' ~u se incorporar ao' naciona.lismo. O blemas efectivos .'da ·ríossa comanidade nacion'al e a sectores im-· 

. mesmo ·feito ªª expl!lssom anti-demo'C:Íá.tica dos deput.ados na- ·: ~portantes 'dá~ nossas 'camada~ pÓputares; ·alg(,rm deputado . com~ 
cionalistas· dó Parlamento _Galeg0 serveu de revulsivo em l'nuita~ ·c1áudlá Lopes Garfid<;>, tem asumido por congruencia e honra-
·conciencias que proc1,.1ram um lugar, um posto, µm trabalho 'para des iritelectuar e pol.ítica todos esses problemas nas suas actua-

. luitar em prol dó ' nacion9lismo ·gal'ego .contra o espanholismo~ c;ons tanto ·parlamen-táriªs quanto extrap_arlamentárJas. Ninguem 
Conforme o d'esenc~nto ·que vai gerando o PSOE se vai espalhan- · penseque 'isso .non foi altarnent,e positivo·· para todo ü-naciánalis-
do' esta tendéncia vai se acentuar mu_i~o mais, da mesma maneira mo em geral; m~smam~nte as posic;ons de -vanguarda .no nac-iona-
que .se vai ir desprac;and'o o voto-paraª· direita, perªnte cada fra- lismci tenhem a vfrtualidade de serem alta'mente esclarecedoras 
caso do partido governamental. Alguns pensarri ·que a unidade para.,.o Pbvo. ·-' -i · · • 

do nacionalismo vai vir dada pola concentrac;om de fori;:as,poir'- , E-c<:mvel'n fazer um alto; mais umha ·vez .. Qué era .e é mais im--. 
· ticas e' persoas arredor de umha sup~restrutura· que ~ng!obé ou- · portante questionar o· sistema c'Q_mo com o feitQ da exp(.J'lssom 
tras já definidas pola sua· op9óm de cl9~se e de linha .política di- anti-demqcrali,tq. dos .riossos. deputados . ou oontinua.r no infe-
ferenciada; polo cor:itráriq outr.os pensam que somente reforc;ah- 'rior d'O Parlamé'nto Galega rizando ó''rizo, e sabe'ndo que non hai 
do os partidos políticos nacionalistas existentes e pactando en- .' · cornpeténéias reai;· para- resolver .os n~s-sÓs pr~hlemas 'naGionals? 

· tre si'actuac;ons. conjuntas:· sem perderem a ·súa própria imagem e Oue é o importante c~ntrar !odo nos -proces~ós eleitorais ou con--
f.unc;om políiica, se pdderia avanc;ar algo nesse processo de re~u~ siderár o proqesso elé]toral de tvrno um pass0 mais a-dar na luita 
perac;om política do .nacionalismo. · dos partidos e gentes que militamos no nacionalismo? 

Essa_ .recuperac;cim t~ria que s~ dar. cómpensadamente tarit~ .a ·Ei .s, p~is· , que a inda n,avm,uito que f~z~r e por isso a .unidade 

Cando forxiu o colectivo "Real·idade Qalega'\ mu.itas_ di
... rrfo-nos conta que era ' un grupo que tarecia dunha mínima 
. operativ.idade, que · serlá incapaz, como tal .colectivo· de facer 
algo importante- para a. hi~tória do n~so ·pequ~no p;ís, e diso 
deixafnos constáncia escrita. Contodo, reunía unha amálgama 
·de homes que ofereciéln u~ha ' releván~ia social importa:nte e " 
~ri~a ;'facha" dé galeg~istas, que. se dician dispo'stos a coniri
buir un novo ·país,: imp(;rtanté nun momento·1en¡que, quéiras 
qu.e non, habia que declarar-se aµtor:iomista. ·'' 

• ~ '· J: ' 

1 ~ ' 

tivo( qué con~ribuísen a pofier a andar esta querida terra ga
lega·. Nada dé nada ; 

. · Canflo~Se"COnsid~ra que estamos nun ,país onde o Presiden-
. ~ te da Real Acá~énÚa ·Ga' leg~,' .Dr. · García Sabell, corre para 

agraciar-s~ · co Reí ' e para ·serv'ir .a Calvo Sote lo louband'o as 
suas clJnvicÍóns

1 

a ,utonómistas, _ apresta-s~ en afirmar que e~tá 
.. di·sposto ·a servir a · F~lipe · González, e qu iza is a quen sexa, e 
que non pronúncia unha ·palabra de denúncia ante as autori-

deixar que uns· fagam por outros o que todos devem fazer. · 
No,.;; ser.ia mais ajeitado nesta 'altura histórica abrir um proé:e

sso frentista. de convérg.éncia de unidade no nacionalismo, apar
th nom de estruturas impostas e funcionamentos piramidais des
de as cúpulas~ senom mesmamente desde .a unidade na acc;om 
'programada desde já ·e ·sobre aqueles pontos nos qua is existe 
umha total unanimidade entre todos os nacionalistas de pro? 

Semente assi. se podera admitir um nacionalismo convergente 
e de "maos dadas", no que as naturais discrepáncias fiquem num 
segundo plano, se enfortec;am os partidos e sindicatos e se ade
quem as necessárias actuac;ons de massas no actual momento po
lítieo. 

Essa convergencia unitaria nom_ imposta do nacionalismo per
. mitirá um crescimento espectacular do· nacionalismo galego e 
.que o frentismo nom· seja um ideologismo mais ·que intente subs
tituir a capacidade e funi;:ons de cada organizac;om partidál'ia e 

· de cada colectivo, persoa ou grupos que se queiran alinhar, 
desde já numha luita operativa em pral da nossa nac;om e das 
suas camadas populares. 

Evidentemente, e.m contra do que se tem dito, nom estamos 
numha situac;om sefl!elhante ao 75, nem tampou~o de resistén

. cia; estamos numha situac;om de re-organizac;om e de crescimen
to ~ de supera9om de crises passadas e de madurecimento. Dar
-lhe instrumentos de actua90111 coordenada a todos os grupos do 
nacionalismo sem excep9om semelha nom só oportuno senom 
necessário. Somente assi se podera enfortecer umha política na
cionalista galega a nivel partidário e institucional, sindical e de 
massas. Somente assi se poderá, em cada nivel, com forma~m 
te_órica em seminá.rios e encontros, e actuac;ons práticas quoti
dianamente avanc;ar no caminho seguro do nacionalismo galega. 

Nesse caminho, que dúvida hai, o socialismo, quanto o comu
nismo e outras ideias tenhem acolhida, para com umha política 
de alianc;as conveniente, fazer andadura juntos, sem se sair do 
vieiro que corresponder a cada momento. 

Nom é o mesmo caminhar bem o .com passo firme e seguro, 
_gue a arrempuxóns e ' de má maneira. lsto sabe-o mui bem 
qualquer ·que aridivesse, com mais ou menos freqüencia, pola 
nossa Terra, em co·mpanhia de gente no nosso- Povo. Prática 
esta que muitos esquecerom e que hai que re-implantar se que
remos conhecer o que a gente pensa de nós, os nacionalistas, 
tjuando os espanholistas, a cara descuberta ou enmascarados, os 
abafam e asaltam em qualquer recuncho da nossa Pátria irreden-

. ta! · 

J.L. Fontenla é militante do PSG e 
membro da Comissom Gestora desse Partido por 

Pontevedra. 

Cando ternos en conta cómo a Real Académia Galega e o. 
Instituto da Língua Galega converxen para facilitar a un go
berno de A.P. a promu.ngalción dunha .normativa do galega 
excluínte e divisionista, exclusivismo ou_dogmatismo e divi
sionismo tan imperante ·na nosa sociedade de hoxe, e, por 

. qué non dici-lo?, españolista, non se pode por menos que fi · 
car abatido e-.proferir un i pobre. e triste realidade galega!. 

Cando m~itamos sobr~ o desgoberno que nos tocou pade
cer, pasivo, inactivo, sen proxectos, con aversión a toda temá
tica galega ·que non sexa meramente folclorista, que promove 
sancións-contra os que _se ~xpresan · en galego nas aulas, que se 
dedica a dar L!nha política de imaxe, que non é capaz· nen ten· 
VO.CaCÍÓn política ·de elaborar leis, e muito menos i;IO servizo 

_ Alguns dos mái~ destacados~membros do col~ctivo (F. 

. dades . nen unha expresión de cohsolo ou a lento para cos mes
tres, que ·éoere.nteruer:ite· empregan á língua c.uxa promoción 
'de.beria 'ser _a . sua obsesión, cando se os .está a .sancionar por 
' impartir as ola.ses eri galégo, 'e cando vemos como exibe os 
.sews· coñecimentos do castellan0 escrebindo . artigos 'para La 
voz'~ áalicia ' sobr~ temas, a rhaic>°r-ia da·s~~ces, i~substan-

. eiais ,nun moment.o en que _é decisivo dar testemuño da'' fíngua 
x, e afrontar os problemas vita is e candentes q.ue afectan á nosa 

comunid,!ld.e eªº noso destino histórico, n_ón s~ pode por. me- .' 

" . de Galiza, digno ·continu'a-dor do Preautonómico, qu~ está 
· , sendo acusado por diversos meios de pr.aticar descaradamente 

o nepotismo, prompcionar a, persoas signifiéadas po.la sUa mi
litáncia · natig'~lega, e ·qu'izais dos máis caros da história récen
te:dos . países eur:opeus occide'ntais ·se se cdnsider'a a ratio: dÍ
.ñe'iro percebido/le.is elabor¡;¡das, un non pode menos de be
. rrar: ipobre e trist~ r~alidade galega! 

.• Albor, _R.. Piñeiro, G. Sabell;:G. Agudin, .etcJ,'sobir6n-se pres-
-¡ . tos. ~o ~arro' dé:>s partidos 'cent~áiistas oü ocuparon post~s ote= · 

recados. pofo Goberno Espanol, chegando, déste xe1t0, a 

1 

~fianzar- ~a nosaJ n~z~n, .uph~ polít.ica de cpf.te .~statall~t~ 
. alf{:l·a aos intereses _basrcos galegos. ,En vez de·· lortar por ed1f1- .. 

car .unha política própr:_ia _e ao servizo de Gal iza, .converterbn- ~ 
se en vaiedores do cérítralismo ·español. Eis a xénes.e, en par
te, da triste realidade galega actual pr'opiciada especialmente 
por Realidade Ga_legá: 

" Para' u'nha persoa apartidá~rja e independente·, como ere 
se-lo o-que ist9 -~screbe, pert>'sensibit.izada, interesada .e aman
te -da', sua ·terrá e da re.cuper,ación' da slla idéntidade nacional, 
o panorama, r1on deixe de ser, nü' di.a' de hoxe, decembro do 
82, máis desconso.lador .. Nor:i ,é 

1
que lleiatribuamos· a Healida

de Galeg_a, nen muito menos, toda a culpa ·do que está a pa
sar, xa qt1e iso seria sobrevalora-la. Pero.eremos que, polo -me-
nos, podian-Jacer,.dado o papel que a c~r.to~ dos seus persoei
ros lle~ toco.u ,xogar, un mínimo_ ~sfQr-zÓ, uhs xesfos sigriifü:a- 1 
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rfos de dicer: c ipobre e triste reQ.lidade gaiega! . 
· Cando ·se reflexiona q-ue ·e~tamÓs .. nu; páís con Parlameh·t~ 

autónomo ·qqe semente foi capaz nÚn ano de vida de aprobár 
1:1nha leí de fixación de sés é·de e~ümlsar, ~eguindo obediente~ 

· 1_ mente o'rdes <;fe Madrid,· a tres ·parlarnentários do grupo mix- . 
to, sen dúbida o máis activo da Cámará, por Ron plegar-se as 
sllas imposicións pol.íticas, un non pode men.os ·que dicer: < 

ipobre e triste reálidade g;il~ga! . - . ' . 
Cando se co_ntempla a caréncia de ,ideias e de .iniciativas.e a 

sumisión .dos chamado~ galeguistas no seo do PSOE: opoñ'Em
do-se a todos .os proxectos auténticamente. galeguizadore.s· e: 
rncl.uso a que ·se sub."'.encione a empresas editoriais galegas que' 
veñe_n ' cumprin<iJ,o un pape·I de va-ngarda na nosa sociedade 
pe~o qLie teñen tremendos problema.s para afrontar apubiica
Gión de libros de texto no noso -idioma·, non sé pope por me-
nos de exclamar: i'pobre e .triste realidade galega!_. · 

Cando se escoitan, 'en lugar de ·severas críticas, as lou'ban-
~ '1 - J 

zas do ·Presidente do Goberrno Autónomo. ao Papa por ·utili-
zar _a,'ñosa· língua nuns actos que se . cáraCterizar:on polo d'es
pr~cio da mesma e po·lq seu eniprego tot~lmente marxi~al 
nun yni'~o e mui breve párrafo, ao ·i~ual que ocorr.eu,coas .res- : 

'·" :tarítes manifestacións da · nosa. realidadé e, cultur.á, un- non ·· 
pode menos que ficar atónito e di.cer., ipobre e triste real ida- · 
de galega.! · · ' · 

" . · Cáles son as faltas cometidas. por este povo que lle pechan · 
• ' ~ i l.. 

. toda esperanza e o converten en vítima de tanto ihfortúnio? 
Cárito 'nos resta por· padecer desta · R/reali~acte · g~lega at'é PO• 
der er¡ter-ra-lo aefinitivarnehte? 8ándo a' estrela ·a'sbmará no 
horizonte?·. · · 



P·aíses Catalan~-· 
- -

ERC: a · crise chegou 
aos nacionalistas 
A crise que dutros partidos ·políticos padeceron, · chegou, nos ·últi
mos dias, aos nacionalistas cataláns. Esquerra Republi,cana de Ca
talunya, liderada, polo Presidente dq Parlamento. Catalán, Heribert 
Barrera, está rieste trance. Trece dos .seus dirixentes .' históricos . · 
amrnciaron que se ian de ERC e af,irm~on un comúnicado no que 
acusaban ao partido de ter unha "dirécq_ión.. pe!'sonalista dun anti-

"-::s-- - socüilismQ' indiscriminado", causa, segundó eles, que levou a Es
querra a un "calexón seinaída ". 

ESTADO· 

·Diálogos 

A crise púxose de rnanifeito 
pouco de-spois das lexislativas, 
cando a corrente chamada reno
vadora pediu a reQonsideración 
da política e da estr~téxia. O 
motivo , como salientaron os 
líderes era, naquel intre, o 
acercamento progresivo á orbi
ta do partido do goberno, Con
vergencia i Unió é dicer , á de
reita _catalana. 

A postura de enfrentamento 
coa política de Barrera desatou-
e xa no mes de d cembro 

tivo <:;orno consecuéncia seródia 
a saída do tres senadores de 
ERC do grupo parlamentário 

· Catalunya al S nat, formado 
por este partido e por CiU. Máis 
b n, os militantes de base foron 
os que exerceron_ presión para 
que Esquerra virase a sua pol{ti
ca para a esquerda, asumindo, 
mesmo, alguns plantexamentos 
socialistas. 

ESQUERDA XENUINA 

Con esta fúx!da de históricos 
ábrese unha ·etapa d~ .. espreíta. 
Entre· eies podemos ·destacar a 

.J oan CasaneJles, fundador do 
partido; tenente~ de alcalde d.P 
Axuntarriei:ito de 'Barce.lona no 
1931, Diputado ·no Parlament 
Catalá no 1932, en Cort~-s n~ 
1936, senado.r no 1979 e Presi
dénte do Ca.sal_· Bona vista, ao 
que estaban. vei:icella_dos a m'tior 
parte -. dqs fuxidos. Tres funda- _ 
dores máis hai na lista:, Francesc 
Viadiu, ·que tamét1 foi diputado' 
no parlamento .catalán n'o ano_ 
32; Víctor Hurtado e Alfons 
Peydró. Por part~ '.están F-rede
ric Escocet, coronel do exército 
republicano e xef~ da§ forzas de 

orde púqlica da Generalitat ·e 
Rosend Audet, senador no 77 
pola "Entesa del Catáláns", un 
bloque de esquerdas e naciona
listas. 

No manifesto finpado tódos 
eles aboga11 por un '.'nacionalis-, 
mo xeneroso, aberto aos demais 
pavos e ao progreso sócüil". 
Continuan a dicer que~ "a espe
ranza de que estes princíp~os 
tomarán un dia· nova forza, en
riquecidos palas aportacións do 
socialismo derrzocrático e cos 
nasos coñecimentos que viñe-_ 
ron reforzar a evolución moral 
e materüil da sociedade, propug
nada de sempre palas esquerdas 
xenu{nas". _ . 

Mentras todo isto salta á luz 
pública, os representantes ofi
ciais de Esquerda Republicana 
comentan que non hai crise . 
dentro do partido~ argumentan
do que vários deles forgn expul..: 
sados xa polos sentimentos · e 
palas relacións cos socialistas 
cataláns. Isto non deixa de ser 
certo pero éo tamén que· as f 

fuxidas obi:igarán a replantexar
se a· organización interna, po1s 
alguns deles o·~.upaban ·c(\rgos de 
responsabilidade · no aparato de 
ERC. . -

Pola o-utra banda, os lídere_s 
. da 'corrente "renovad9ra" negan 
que os fuxidos sexan afins a tal 
corrente . . pois, segundo din,. 
"a ; nosa estratéxia- non e, aban-

~ • ' 1 •• 

<loar o partido, senón tratar de 
' • ·• J consegmr que as nosas teses, ga-

-.ñen' no próximo · congreso a ce-
lebrar en xuño". · ' 

O . domingo dia 16 tiña lugar o primeirn encóntro. entre ~mbr.os da co·alición HB ·e Carlos Garai
koetxea, enconfro que durante má~ d-e .duas horas~ média;celebrouse. en Gasteiz, na. sé ofÍcial do Go-
berno Basco, Ajuria-Enea. · · · -

· A causa da reunión, surx_ida a iniCiativa _do lehend~kari, era .a constitución dunha mesa de negocia
ción entre ambas e duas partes e o PSOE co obxedivo final (Je "á normalización e pacificación dé 
Euskadi", sobas bases da legalización dos partidos políticos independentistas, a amnistía, a análise do 
tema de Nafarroa e o ampliam_enlo -das cotas autonómicas; pola sua banda, a coanción abertzale mani
festaba a sua total disponibilidade a manter uJilia entrevista con Garaikoetxea e:mesmo a reunión tri
partita co~ condición de que esta tivera' u-n carácter públi __ 9o e. dt3:Íic19, a.demais, "a necesidade dt:. in-

- cluir a un -suxeto fundameñtal na análise da situación como-é a organizar;ión armada ETA, que en 
contínuas declaracións fixo :públiéo ·o _Jeµ interés 11a-negoéidc.ión sQb os pontos mínzmos contidos na 
alternativa KAS'~ . · <, · · 

'-

ria, ás _ enfr~viStas entre HB e · nunha entrevista publicada 
PNV. Pola .sua banda, -a -Comi- polo xornal liberal francés 

1 - - • 

sión Executivá do PSE:--PSOE, .. : Hl,e Monde" o claro interés da 
anunciaba ' unha . reunión para - organización armada_ basca na 

~ ·:-maÍízar ·:O · tema, . evitand-0 , · n~gociación·, baseada en cinco 
·calquera: caste: de apreciación ' reivindicacións fundamentais. 

A entrevista entre Garai
koetxea e · Herii Ba~asuna tiña 
lugar o _pasado. domingo:,_ tal 
como indicamos e a ~ ela acu- · 
dian, .pór "parte da coaliqión 
aberfrale; ~ o abogado donos
tiarra Iñaki Esnaola · e Ifriar 
Aizpurua, membro da -mesa 
nacional e implicado directa
mente no Consello Militar que 
no 1970 se desenrolou en Bur-:. · 

persoal, s.en tomar. ufi_~a p-ostu- Os cinco pontos para o diálogo 
_ ra de partid9, dado -~'o suma- son ·os contidos na alternativa 

mente .importante da~ cústión a KAS: amnistia, retirac;la de for-

gos ·cóntra mérrrhros da organi
zación armada .ETA. En·de.9la,. ; - . 
racións P_,os_teriores á entrevis- .. _· 
ta, realizádas polo 1ehendakati ' ,, 
a· A NOSA TERRA, éste ca1i'.. / 
ficou o encontro como "moi 
importante": engadind,o: "non 

estudar". . . zas poli<;jáis _españolas ubica-
.. ,_ -.. da~ -en território 0 basco,..mello-

- 1 . -:":__~..._,."·" . ra~ -das c9nd.~cfó:g_s 4e _vid.a e 
éiPECtATIVA iÑ HB. ~ _- . t-raballo do ' povo- traballador -

"';· - .;._ , · .,..- basco, iegalización de todos os 
· Nas _própriás b~ses d~- HB, o partidos políticos e . un verda-

anúncio da reunión criou unha deiro Estat~to de Autonomía 
grande expectativa ew_áis can- que inclua ás catro ·províncias 
do este acto ·signific~ un novo bascas do .Sul e o direito á 
eJemento de xuíelo ná presen-
tac;:ión . de ponéncias . e páste

Autodeterminación. · . 

sei qué c;ontinuidade poida ter, 
porque dependerá, tamén; ,da 
act(tude dos cj,emais grupos P?
líticos, do , Partido _ Socüilis-ta 
en particular ·e, naturalmente, . 
do próprio Herr.i Batasuna. -
Agradezo, en todo casa, a dis
posición ao diálogo que mani~ 
fes to u Hérri Batasuna ~'. 

1 • 

ETA E O MARXISMO ,· · rior debate gue no _cerne da 
coalicion _ estase ·á desenrolár 
estes dias,- nas suas xuntas de Para os entrevistad.os_, a liña 
apóio de-bárrios e -vilas, cara a· polític·a -do PSOE noñ pode, 

' . -

EE PIDE PLAZA 

p~~icipaciÓn ~u ·Í:l<?.n n~s insti- .~ actual;mente, aceitar estes pon:
tucións. ~qg é dificil enten- tos mí~imos, polo que se. nece
éier, neste sentido, parn . Gal- · :· sit,a un cárribfo cualitativo im
quer analista polítiyo., (l impor_-.. · ,portante do partido no Poder. 

Este prim.'e1.·ro , ericontro en_-·. · -M, · .d· - . · ·, · · - · · tánc .. ia q. ue t_en_ 0 fei_to de qué 0 - a1s a iante, a·-· orgam.zac1on 
tre. ambas as éluas forzas pnÍl~ ~~ ., · - ~ · · pro_' prio lehendakar,í ~- o_ Go. b_er- -· · armqda manif~_sta a utilidade 
ticas Jc;>_i seguido . con moito. . · · · -· · no basca ·c· onvoque a .membros· . _do marxism.o. com9_ instrumen-
interés pola , clase política baS;- , , 

da coalición aberfaale a unha to de ·análise fundamental · no 
c~, e .. suscitJou dbistiAntas 4eac- .s ... e'r1·e· de -xunta'n·zas, s' ~b ·un· h.a- coñecimento da loita. de -clases_, 
c1ons. , Así, ose .a zkarrag~, v 

· senador . .. polo .PNV,- consiqera:-. - série de pontos ·q~é . se" e~._par~- -considerando que nos países 
ba á entrevista como de "un. . , Han, curiosament~, c6s ofer.eci- que ria actualidade se atribuen 

. valor simbólico importante" e . d'o.s na _alternativa KAS, fóra oficialmente -o, .marxismo, exis-
Xabier Markit'?gi, de EE, califi- ·do marco· institucional do Par- te unha diferéncia importante 
caba. o encontró como · .de lamento Basco., aoque HB non e crecénte entre teoría e práti-
"moi positivo", sinalando ade- acude desde üS seus comezos 0 ca, sinalando o desex~ de ETA 
mais que' "rompéu o muro de_· ' · d~ criar un Estado hasco sobre que, en certo xeito, podesigni-· 
incomunicación que até agora . 
existiu con Herri Batasuna" . e ficar un trunfo da liña política. 
indicando a necesidade de in- . desenrolada pola coali~ión. 
corporación de Euskadiko Es-. Pola sua banda, os dirixen-

os ensiname~tos. do marxismo, 
. evitando ·as desviacións que se 

observan _noutros iugares. 

·_ ·-Rerra ; co!tio_ ~orza 'parlament_á- te's . de ETA~militar expuñan MUGAR RA 
·- :, ~ . 2).2(!QO 21. 00 22 Q.E XA~EIRO/ 1983 



Os euromlsis · aPieazan a· paz 
Slla~ Cerqu~ira, Secretário Xeral do Consello Portugués pola Paz e a Cooperació~, me.mbro· do l'resí~ 
diu~ do Consello Mundial da Paz, concedeu unha entrevista a A. Zditovetski, .corresponsal da A-xén~ 
ciá soviéti,ca de prensa NOVÓSTI en Lisboa. Polo seu interés p~blicáJ)tola integ~amente. 

Portugal é un país_ europeo .e, · hoxe o eq uilíbrio · estratéxico ., 
ademais, membro da OTAN. En '. sostíñáse, -figüradamertte falan-
qué medida QS prq~iemas. d~s_- _ do, , ·en -: 25-30 minutns. Nese 
armamentos nudeares e ·a foita tempo - os foguetes -balísticos 
pola paz atinxen ao seu país_? .lanzados désde os Estados 'Uni-

Quizais · .alguén -pense que ·to,. dos poden chegar á URSS-, e ao 
. dos eses problemas atjnxen pou- · ·contráfio. -0 la-pso de tempo de 

co a Portugal. No noso país non . · 4-5 minutos introduce un: cám-
hai ar-rnamentos fogueteiro-!lu- bio cualitativo· novo _no ·equilí-

.' cleares, non figurarnos na l_ista: . brio ·existente: pon a unha das 
dos países qa Europa Ocdden- 'eípios de igualdade" e quitatiya . partes, neste caso á URSS, en 
tal, nos · que se pensa ernprazar . seguridade: Cómo enfoca voste-- condicións desfavorábejs, desi-
os novas fo_guetes norteameti9a- de ese problema? - . g,uais. r 

Pos. Poidera parecer que tam- Eu poderia respo~tar á pre- · --E · este nóvo momento a opi
poucb · existe unha ameaza ,di- gunta facendo urtha ·rninuCiosa nión pública c9m~za a com
recta. análise _dó · problema e citando prendelo, ao igua·l que o feíto 

Porén, con_sié:lerámos que ·os dados estadísticos elaborados _ de que ·esta situación pode dar 
plans estratéxic~s da adminis- -por institutos especia_l~zados. . lugar -a unha grave crise intemá
tración Reágan, incluído o dese- · Prefiro, contado, éxplicar·c6rno cional. 
xo dé e·sparexer os armamentos · o enfoca o "Conséllo Portugués Compré'ndese . perfeitamente, 
de foguetes nucleares da nova · po]a Paz e a CoopeTa'.ción, á - que a Unión Soviética.non quei
xeradón poio meirande númt:- · ~ opinión pública mundial. . . ra tqparse nunha posición tan 
ro ·posíbel de países, tamén re"' Primeíro, iridepéndent'ernente vulnerábel. E fará todo o posl'.:.: -

, presentan· un.ha ameaza para da conta dos foguetes e as oxi- bel por afortalar a · sua segurida
nós. ·Tarde ou cedo, os ditas vas nucleares .que posue unha de: Ademais; sábese que os no
plans pod~n afe~tar directarnen- ou outra parte de Europa, os vos -foguetes riorteamericanos 
te a Por'.tugal. Chega lembrar as mesmos_, so~n rnáis qqe_ dabqndo · son armas . do primeiro golpe, 
declaracións que fixeron per- pára ~niquilar repetidarn-ente arma_s ofensivas, ª!~as de agre
soas responsábeis hai ~ cáseque non só aos povos europeos, se- sión. 
dous anos, as cales provocaron nón. tarnén a toda a humanida- . Estou certo de que a ópinión 
inmediatamente a alarma do pó-' de. Por iso o concepto mesmo pública mundial ·comprenderá 

· ·vo portugués. Daquela admitía- de ·superioridade militar perde istq. Ao igual q1:1e 0 feito de . . 
se que o goberno poi:fugués en neste caso todo senso. \ que a nova estrat~xia da guerra 
determinadas circunstáncias, Segundo, a paz~ a c9exintén- nuclear ''limitadá" ou ~"dur~
poderia propor, jfi,gúrense vos- . cia pacífica e a própria disten- deira" esta destil)ada a desorien
tedes!, o seu território nacional sión internacional estrútúranse tar aos · p-ovos, xa que non pode 
e as suas águas xurisdicionais . nun equilíbrio estratéxico_ glo~ ser ~'admis-íber' ou "aceitada" a 
para.instalar foguetes · d~ OTAN. bal aproximadO-, estabelecid o 'guerra ,nµcleáY Doutra banda, 

Todo . istó fai . temer que en c·omo resultado .do desenrolo certos meios dirixentes USA 
caso . de se desatar unha guerra político, económico e social da quixeran probar de verdade a 
nuclear, incluída . t~:rnén a -que . humanidade nos derradeir.os 30- sua nova e-stratéxia na prática. 
chaman ''limitada" .:_cabe · en:- . 40 an9s. ' , . . . . . _ . ~ Mesmo elaboran o guión,·-segun-

Cuba: ·gué . infern9 
. . , ' , ? 
~ - «1ue par~1so._ 

MANUE_L ALONSO 

Ató poi<;> · ano 1980 moitos "benpensantes de esquerdas': e 
por suposto toda a reacción, . na sua variada pelaxe, ficaba al
. porizada <liante da marcha de milleiros de ~ersoas de Cuba, 
via Mariel. E ademais quen non---queria ser hiócrita tiña que 
recoñecer. que era unha marcha pacífica, exquisitam_ente or
denada e atendida. Solprendentemente. 

. Daquela o povo cubano acuñou a expresión de "escória ", 
para denominar a aquel~s que se ian. No médio dunha es
pectacular campaña propagandística, os que marchaban, 
engaiolados poló "american way", pensaban daquela "life" 
nos seus maxins, despois, cruehnente espidos, '_'death", ser-

' vian de cobertura -para at~car a unha das revolucións máis 
, ·valentes - que coñece á história. E ·decímolo polo perto que 
- está o ·inimigo. 

Aos pouc.os dias,. centos de milleiros de cubanos expre
saban o 8eu apio á Revolución Cubana. E Fidel Castro <li
cia ·emocionado aqueÍa frase: "Este pavo ten un lugar na 
História. Este pavo ten un lugar na glória. Este pavo mere
ce a vitória".- Pero ·qué foi daqueles _que marcharon (dicer 
fuxiron seria, cando mesnos, estúpido) de Cuba? ' 

A · prensa tivo · que se facer eco dos incide~tes que babia 
nun dos· "campos de concentración" que montaron . os' 
ianquis, pero agora recebimos notícias do ·Peru. Ali a povoa
ción comeza a estar farta dunha preséncia, foco de pelexas, 
tráfego de drogas, prostitución e miséria (máis aínda). Mesmo 
o tono da prensa ten cambiado radicalmente. Empeza a com
prenderse que se trataba de éalquer cousa menos dun refúxio 
político. · 

tender limitada a Europa!!-, a. . Despois da .. segunda guerra · , do · 0 · cal na Europa perecerán 
mesma afectará inrriinent'ernen- mundial, os .Estados Unidos po- O U O naqueles- dias e-':llbaixador do Peru, posteriormente cesa-

. 1 O ou 200 mi óns de persoas. do, di: "Xamais se debeu mencionar o direito de asilo, país te a Portugal: Das consecuéncias · süian o monópólio d-o g,rma o USA t t · d 
s ' supos amen e, po en este só debe recair exclusivamente en políticos perseguidos desá guerra para o noso cat_ivo at6rnica e de . hidróxeno, pero . d d't n· 't d 

- · sarr 0 1 0 con 1 0 con per as cuxa vida ou integridade física corren perigo ... Pero jacaso o País non é nedesário fáfar. despois perdérono.' Agora esta- · 1 t· t t. · c. 
beleceuse . efectivamente . un re ª ivarnen _e ca ivas,~ conver- eran aqueles 12 indivíduos que irrumpiron na sé diplomática 

A Unión Soviética declarou equilíbrio global neste .plano. E tíndose despois xa do mesmo do meu país o 17 de xaneiro do 1980? Nen os 12 xuntos fan 
que está disposta á dar tnaiores para a opinión pública mundial en poténcia dominante. un icontrarrevolucionário. Eles mesmos declararon inmediata-
gara11tias aos países que se ne- as declaracións e . -~sta:dísticas, A opinión pública mundial mente que non tifian nengun tipo de problema político, que só 
glien a desplegar D.9_ seu territó- . que aparecen de tempo en tein-· - . e.mpeza a comprendet ·a perigo- querian viaxdr aos Estados Unidos. ·Nen sequera pretendian 
rio armas nucleares. Como ·eva- . po: sobre a su posta· superiorida_- s1dade ~.ie tale's plans. E en re-s- , '. - residir no país en cuxa embaixada se a~ilaban! ". 
lua vostede e~a proposta sovié::. - posta redobra ,e triplica os . seus _ 1 . -

tica? de ahsoluta dun ou outio· blo-. esforzos na lolta pala paz. Dous anos despois, o's cubanos no Peru. non trocaron de pa-
que 11:1ilitar non t~n - nenglln sen- Na · sesión do · presídiurn do recer: non lles interesa en absoluto asimilarse e non 'fan tam-

Na miña _opinión esa propos
ta · ten que ·ser a qase para levar 
adiante sérias conversas ínter-

Consello Mundial da Paz, recen- pouco esforzo · algun niso. Por qué? Explícano sen vergoña: 
Até qué ponto a opinión pú- temente _celebrada en. PortUgal, porque hai discriminación. racial, porque non hai traballo, por-

so. 

blica mundial é. consciente dó aprobouse o "Chamamento dé - que os précios aumentan dia· por dia sen que aumente o salário 
nacionais. Se se convirte e.n perigo dunha .conflagación nu- Lisboa". O coritido' da nova dos obreiros, porque o goberno non nos axudori como prome-
_convénio ou acordo, contribuirá clear? ,, mensa_x,e, dirixida. a. toda a opi-1

. _tera, porque .a comida que dan _é má, para 'bestas, non para se-
a · limitar a carreira de armaÍnen-

-Qs meios· milifarist_as e agresi- nión pública mundial,-pode ex- res humanos, porque, por e·straño que semellé, no Peru hai 1 tos, a evitar a ameaza da guerra 
nuclear que se abate sobre a hu
rnah.idade. . 

vos pretend~n constantemente presars~ asi: "Atención: as no- unha dem'ocrácia moi estraña, m¿-i rara. Asómbranse de que no 
rachar o equilíbrio estratéxico vas armas fogueteiro"'.nucleares, Peru haxa.tantos probes~ . . - . .J 

existente. Este seméllalles un que a OTAN quere desplegar na 
As.· iniciativas soviéticas de calexón sen saída, posto que li- Europa Occidental, reducen o 

paz son acordes cos . intereses . 
mita as posibilidad~s de chanta- tempo do ataque estratéxicol 

naciónais de Portugal, así como xe. nuclear ·na -area intemacio- nuclear a catro-cinco minutos. 
cos intereses da absoJuta ' rriai~- E f ·Esas armas s' on· difi'cei's de a·e- · nal. · les es ó_rzanse por atopar 
ria dos países. unha . saída, empregando a tec- tect.ar. Son armas de agresión. 
· J;:n · decembro do 1979 _ a noloxia rriáis moderna -e novas ,Se se instalan na Eur9pa Occi
OT AN resolveu emprazar "" Da clases de armas de extermínio dental,. o pedg.o do conflito nu
Eufopa Oc~idental nov<;>s ar- masivo, novas xeracións de· fo.:- - clear aumenta catastroficamen
mamentos fogueteiro-nucleares gtletes. te. EntóH, hai que actuar rapi
norteamericanos de alcance ·mé-, · Agora .queren desplegar _no- -.<lamente. · Ternos á nosa disposi
dio. A- URSS é partidárfa · de vos foguetes nalguns páises dón só cáseque 12 meses. E 
resolver . e~a complexa cuesti~n euro-occidentais, a 4-:5 minutos para lograr resultado_s concre
relativa aos foguetes, sobré prin- de vó da Unión Soviética. Até tos, hai que actu~r sen dilación". 
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Unha anécdota: Unim'médica cubana que traballa .en Lima, 
atendeu a Ün neno vido dalá; este, ao despertar nunlía cam~? 
coa sµa tenda de osíxeno, e 11un ambénte diferente dixo: 
"¡Mima, mim~; ¿xa estamos en Cuba?". _ · · 

Daquela coñecemos a uns mozos traballadores cubanos .. · 
Xusto . desa . xeración máis tentada pola propaganda ia.nqui. Ca.: , 
vilaba el: '-'Entend<:J que mentras non chegue un dia que abr~: 
mos os ollos, e a socieda'de socialista, en calquer grau de desen- · 
rolo que estea~ abrflnxa a todo o mundo, sempre haberá: quen : -
pen~e gue aquiló é mefior". · 

.Alguns no Péru, no Ecuador, nos Estados Unid~s e tamén 
no Estado español; sa~en xa desta "esplénrj.ida realidade" 

., 



) 

' ' 

. Q~ deportes~ os m~is populares que se ~r~tican h·o,xe, ~-0n son~ . 
máis que unlias ·adap.tacións de antigos deportes ao modo de viver 
no noso tempo·. Foi por iso polo que foron nas socie<'.lade_s 

OBALONMÁN . 

· b 'af á~ .de , facer mái; inter6-. 
san tes . as clases de· educacíóñ. ff. 
sica incitou ao profesor HG>lger 
Nielsen, dun coléxio· de Dina
marca; .ª ·inventar un ·xogo .de 
p~lota . para as · ·suas pupilas. O -

que antes chegou a revol_ución industrial. · 

O poc-ta-poc, xogo dos anti
gos incas, maias e aztecas consi
d érase . o prototipo do balonces .. 

_to contemporáneo. A cancha na 
- que trascorrian as batallas esta

ba cercado por . unha parece de 
pedra. Dous e_quipos, de tres ou 
catro persoas cada un, procura
ban introducir a pelota nos aros 
de madeira colocados en sítios 
apostas da cancha. Para os azte
cas; a diferéncia dos maias e in
cas, o xogo era un acto sagrado 
e as canchas estaban ubicadas 
xeralrnente cerca do templo. o 
lugar do árbitro actual ocupá
bao o crego. 

Pasaron os anos, desaparece
ron as civilizacións antigas e es
queceuse o poc-ta-poc.'No 1891 
despois de mojtÓs ·séculos, no 

·mesmo continente, na cidade 
norteamericana de Springfield, 
estado de Massachusetts, o xogo 
foi proposto polo doutor James 
Naismith, profesor de educa
ción física nun coléxio local. 

Naismith, ao ver que nas cla
. s·es as cq_ras dos atunos mostrá-
· banse aburridas, para váriar, 
propúxolles un novo xogo: 
tir~r a pelota comun do fútbol 
a cestos colgados na can-cha. Ao 
xogo deulle o _nome de ''basket
b.alz", do •ingles bas.ket: cesto, 

· ball: pelot~. · 

O WATERPQLO -

Se cen anos atrás a un inglés 
non -'se IÍe tivese ocorrU:do Jevar 

, consigo a pelota a piscina, o 
. . ' 1 

"waterpplo" poderia non ter . 
existido~ · En todo • ca'so;" pode 
afirmarse' I .que,. foron pre cesa:. , 
mente os ingleses' quen lle deron 1 

ao _atr3:ctiv9 xogo cóa p~fota na 
• 

1

água ó nóme ·de waterpoló. Mais 
tarde.· este xogo obtivo ·difusión 

noíny _' d,o xógo ' ~ batonmán, ~ m.:. .. ~--

.dic'an qµe "ªS colexialas ma~ca- á domingo pasado, ca~do· estábamós ~og~ncfo un partido de . 
b~~ goj coas mans' en ve~_ de cos _futbb na ptáia viguesa dé Samil - pratkando co exemplp CO"' 

Pes. ., ~ mo diria ·algun p'edante:'._: aceréóusenó~ unha moz·~ e-pediu _se . 
Dezanove anos despois, o_utto podia entrár a xogar, X.a que via que nun equipo faltaba unha 

profesor de , educación física, persoá.· - - ·· = 
esta vez da Alemánia, própuxo · · 
unha nova variante dese. xogo, .. Ninguén dos xogadores_a cbñecia. Non causou solpresa: pero 
na ,que pociian participar non 7 ' · si estfaí).eza, porque non Se dá todos óS dias que uÍlha .mÓza 
xogador~, como recomendaba queira· X:ogar ao:fútbol. Pei:o- aíiida menos se d,á que_unha moz~ 
. N ielsen, senón 11. Así nace u o ~ se poña a xogar con 'hoflleS. . 
balonmán grande, que ·agora Pero a p,rirrÍeira solpresa· foi au~entando cando ~im~s có~o 
perdeu difusión. xogaba Pili, que asi párece que se .chamaba a moza en cuestión. 

Todas as competicións inter~ ~- -· O ·seo · ~opiíllio do ]?alón, a sua··visión do xogo,-deixounos pas-
nacionais · ce-lébranse conforme · mados. Pero·aínpa 6 que'm,áis nos estrañou, aparte dos conten-
ás regras que ideara·Nielseri. -'-dentes ·e da _X'ente que estaba miran,do era a sua, formá de dispu-

-. tar os balóns. Facía de ti a ti e en igualdade de condición~, o 
O TENIS 

· .i; • ·que am~sa que mqitas veces, e m~itande parte delas, eses .per
xuí cio~· de ipf~rioridade só .existen na ímaxinación. 

·Trigon e Follis, .~ fo ron d~us 
xogos ·romanos aos qu·e se Jles 
pode consiüerar, con xustícia~ . · 

nos EE.UU. Aínda que alí xoga
sen segundo regras-própri~. 

O equipo recebia pontos can
do o waterpolista, sen perder · a 
pelota, cruzaba a nado a zona 
enemiga e alcanzaba unha' táboa, 
coa inscripción de goal (gol)~ 
que traducido do inglés signifi
ca meta. 

O VOLEIBOL 

- precursor-e-s do ~ctual tenis.. , · 
Os participantes nos- torneos 

tiraban bolas-através dunha rede 
con axuda-de tábo.as espe~iais, -· 

-suxetas ás ma:ns. . . _ 
Pero á árbore xenealóxica do· 

tenis ' será 'incompleta se ao re la~ 
tar a história su~ non sé m~Iício
na a outros par~ntes seus, ''pau- -
me., longue paume e courte pau-
me" xogos . franceses que conse
guiu unir nun só o oficial inglés . 
Wingfield. · -., 

O xogo máis antigo, polo vis- ° FUTBOL 
to, é o voleibol. Segundo os historiadores, o. 

Catro mil anos atrás, os exíp- fútl;>ol 'era ben coñecido xa ·nos. · . 
cios tirábanse entusiasmados a tempos da Roma Antiga. Cl;ia- ' 
pelota coas mans. Un xogo pa- · mábase esferomáxia. · ·-
recido existía tamén en Grécia. O no.me _de fútbol provén -do _ 
Os momentos máis interesantes . inglés füot: pé, ball: pelota. 
das competicións helénicas · te- . Os -ingleses non só lle ' derori . 
fléxanse nunha vasixa da Grécia nome ·a este xogo, senón qtle se 
Antiga, segundo o·s arqueólogos consideran,. con direito,' os seus 
feita hai dous mil cincocentos inventores. , _ 
anos. Porén, desde 1.313 até 1-.603 

En canto á· idade do voleibol todos . os _rriopárcas ingleses o
contemporáneo, a história ·non proibiron, estabelecendo-rigoro
dispón de dados exactos sqbFe sos castigos para- os infiac;fores, 
cándo . se celebro-U o .primeirn _incluso .a pena de m6i-te.-. · 
encontro. , · ·E interesañte que nos · seus 

· De certQ, a muller galega, estase emancipando e· o caso rela.., 
t~do noó ·é máis que unha mostra de como ·está aécédendo a ni-
V:eis qu~ ª1,ltes_ lle e~taba_n v~tado.s. . 

Quén <liria. ~lguns ~nos atrás q~e as mozas iari praticar fútból 
sen soffér gráves perxµícios?. Tomaríano por tolo. Menos'aín

- ' da se podiá.pensár que as mulleres puideran contender non de-
. porte · con -homés, xa .pon ~ó riun partido de competiéión_,_ 
·senón xa nun, . má~ o_u m~nos, de guante blanco. -._-_ 

·, _ Pero ~s- c.ousas cambiaron e pódese ver 'Gómo _tamén-nos de
_portes ·a . muller p_ode comp~tir en ig_ualdade de condicións 'e 
·que xa non_ ten medo a participar, aínda que sexa con "deseo-
. ñecidos!·'. ~ . 

Problema~- como o relatado bai dous anos nestas mesmas 
Páx.4-ias JIº q~e se daba conta de como a uíiha rnoza extreme
ña, 'ficha<l:a _por ; un ·equipo de . segunda rexio_nal, proibíanlle 

·xogar, tan só. porque .era muller, teñen que de·saparecer dunha 
· vez, por máis que · machistas e -fémino-machistas se empeñen 
·en perpetuar situacións anacr:ónicas. ·. · 

,_ o anterfor podía· §er a cara da' moeda. A cruz vrria o füns. á 
mañanciña cand-o íamos tomar un bocadillo como case todos 
os diás. A-~on~er~,- cómo non, versaba en torno ao fútbol e 
máis con~retamente ao resultado do Cel!a. • · 

As .tertÓlfas eran_ as d~ ·todos os luns, pero cómo cambia.-on 
os .comentários!. M.oitas daquelas persoas que hai duás ou tres 
semanas alababan ao-equipo, este luns, voltabari as suas lanzas 

.¡ .~óntra todos. Só se· salvaba Sqárez: gtie tivo que ser r.etirado do 
· camp.o aos. s~te minut~s:·. · . _ - · 

Un resultado ·adver~o no próprio· estadio, por moi ~bultado 
-que ' .sexa ese 4 a O, .é suficiénte como para que ·es~s mesmos 

. · af~izoados que semanas atrás o. :'poñian polas nupes", agora 
. afinl)aran seµ nengu1nubor que o entrenador "é un -tónto, non 
. sabe ó 'que .(ai" ~ . e : aír~.da~ máis, :ilá . no -· eomo . da desfachatez, 

'.: afjrma!J~li1 que. 'sefnpré dixen que non. sabia en_trenar, que ·era 
Uns afirman que . se '1mden comezos ci. árbitro estaba senta~ 

considerar -como aos pririleiros . do na· tribuna. Nas situa~ióris., 
voleibolistas aos . bomheiros do conflitivas acercábanselle ~~ xo~ 
Estado de'. Massa'chusetts~ ·., que, g'adores. . . 

. ,_ o-cu1pábel de todo"; -. . 

para pasar .o tempo libre, tende- Conforme aos· '.entendid6s, 
ron unha S~g'1; entre dOlfS palcos noh había : rede • na porta,,. ql,l~e , 
tirándose .po'r encima unha · 'cá- era ,substituída .por . unha ,soga · 
mara inflada. : • . . com\ln, tend,id·a .-entre os ' post~-S .. 

· Outros. ad~ptos a este· depor- .A apárieió-rt da 'rede na po~ie-_ 
· te consideran que o inve.ntou o · ria- foi ·debida a un véndedor 
profesoi. William Morgan, - do descoñl~cido _9e aparellós para a 
mesmo coléxio de Springfield. - pesca de · Liv~rpool. Á' inp9ya- ·. 

. Afirman . que precisament~ el, c'ión-foi introducida despoís de 
xunto co,s seus amigos, g1:1indbu. que · !-lil do.s equipqs ·(seguramBn:, · 
por pritp.eira vez o balqn sobre -te o ·do vend.edor ·de a·pareÜos). 
unha reqe· tendid~. marcou .gol per9 6 átbit'ro non: o· 

Paso-u ·-moi p6~co -tempo ·e o advertiu: -.. · 
xogo .. divulgóiise · ehtre · outros . . Como . ~e ve; J?,adá ,inventado 
países, conio' ':Xapón, China, Fi: de novo, só adaptado ás distin-
lipinas. · ' tas situaCions. 

·· _ Vexan como cá111bia a xente de posición aínda.que: dean mil. 
. e miha raióil, éompartidas ás veces polo ~uditó_rio,' que ªº dia 
seguinte bot~n por t{'.rra outra vez. · · 

. ~ . Ese é. ~ v_erdadéiro deport~ ·para _,moitos. · O· de discutir os 
luns .de fútbO-L O · de-poñer a c~ir drin borró a entrenadores-, ár

. bitros e _'iogadores, · focais ou foráneos, t~nto ten, mandan os 
resufia<;J9s. 
_ Agora ]?en, ·canto máis gordos,-máis forofos. Por que .ser·á? · 
· ·_ Mentalidade deportivá; que drrian algúns, aínda que de-de-

-- portiv~ : non foña nadá. . - · · · 

Per~ xa ven, ·esas persoas,. algunhsis <lesas persoas, eran 
tamén .as que estaban criticaJ!do, alá tomando .tranquilamente 
o ·sol na pt.aia de Samil, -que .unha·moza xogase ao fútbol. Qué 
animaláqa! -afirmaban, parecíalles a eles, cheos de· razón. Unha 
muller non pode xogar ao fútbol e men<?s con ho.mes. 
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Por CA'STELAO,· ªº chan . é soi~'- morreu por 'non pod'er
_ tocar terra, así au . me librarí~ da ve
llei con soio pisar· ~erra pontevedres~. · 

. Nin a terra ,me-éómia 
Sen despedirme de ti. 

·"'. -

).>a~a · ~nsoÍía.r ~ mun.d~~.1 de ,·absoluta. 
feliCÍdacle, libre da carne mortal que 
af oga a · vida dos~ vellos~ ~u séntonie á Eu "jvín .longos-. anos de ~edicia en 

Poii.teve-dra,. aferrad_o a Jerm9sura dos 
seus arredores, coma que11 n!>n . pode 
desprenderse dos br.azos mo!nos dunha 
noiva. Eu débolle a Pontevedra o me
Ilor da. miña 'vida e· agora p(:ldezo sau
dades d·a ·s·úa -paisaxe, tris~uras de non 

. , .Pensn que si morrese·no éiesterrcf, 'os 
meús osos.., non se deixa_rían con.sumir · 
até que ·algún· anaquiño d-ele~ chegase 
a Pontevedra. Entón a ·miña alma can~ 

veira do río .Lérez. J,>ouso os meus pen
. '- T~o,. to~o,:. pQde. acabarsé eq 1 m.in, . ~ samentos na beira- das augas,,· ·Como as 
menos o amor que sin:to por Ponte.ve:. . ponlas caídas dos aJbres que dari som
dra. Vivo ou ni.orto, alá i,rei como se dí . . bra. 'Estou a'.lí horas e horas, ·ensumido 
:que van os romeiros d.e s.~m Andrés de "en min .mesinó. Oeste xeito participo 
Teixldo, que '~alá. van,, ~e. mortQs se_ µ ,01.l · da ledida de ·san Amaro, cando estiv.~ 

· vela i és¡frartzas· de retornar -a ela. . 

Empezo a ser vello e a VI-VJr de re-
, cordos. Algunhas veces acode . a miña 
memoria.un cantar de I:ec¡uintada mo-
rrlñ~ · · ·· 

"Vai' tan Jonxe a moceda{/,e, . 
Está tan perto o meu fin, 
Que as veces sínto vontade 

· Depoñer loito por,mz'n . . 
. . 

Pero non · é que eu enloit~ o meu es
prito·: porque a mocedade fnxise de 
min. Eu apénome de rton poder ir ·a ... 
Pontevedra, que é -:unha ·f.ontP. de xu- -
yentude, onde se curan os ~lifaces da . 
vellez. Volver a Ponte~edra sería o 
mesníó ·que recobrar a mocedade ·j¡er- . 
dida. E así como Anteo revivía ao caer 

O tempo vai ·. cubrindo á m~inoria 
do' home· co .manto d.o olvido . .Lem
brar faise .difícil ·SÍ a. dis~anc1a mant~~ 
ese silencio entre a realidade e o su- · 
xeto q.ue lle impide unha comu.r:iica
ción inmediata. Cando surxe de novo 
o diálogo :e un remenxe nas súas .. pe
gadas d_o pasado, o novo' presente 
·non deixa de ·asustar e sorprendernos. 
Xurden as nosas preguntas mudas es
timula.das ppl~ nosa memoria limpa e 
as respostas ensordecidas son como 
a chuvia miuda de abril. 

Mais de . ún vahamos ~ terra ·des
pois dalgúns anos e topámonos coa 

· nosa. nenez dourada nos . moñtes de 
s~mpre, nos valados ~u piñeiros 
cheios de perennidade e na sombra 
das abidueiras ao pé do río onde qs 
nasos corpiños a ferve de natureza 
xuvenil recebiran os .bautizos do ve
rán. Todo o que o home. trocara.para 
o seu traballo permanecía fidel · ao 
home. As mesmas anduriñas, o ·qu-

. ceiro do adro, a mesma. terra, o mes
rro millo .. : . 

.Mais, babeamos a vila ond@ ade- ·. 
prendemos : o ·oficio que nos levó u 
polo mundo . adiante. Quixemos mí
rala como San 4,maro veu o Paraíso 
polo óflo dunha pechadura e saudóu
nos na entr~cia o ~arillón de sempre 
coa siia cantinela a San Bartoloniéu 
na .pr4za. AFárería tiña todo c0 chan· 
empedrado GO,a,s su as camelias e . ·os 
mesmos paf és que se esterricaban até 
as terrazas. Os xardíns de Ourense 

• contirl'uaban por detrás de · San Fran-. 
cisco, a beira da súa áb,side e riunha· 
peral~e que .. se · asomaba 4s rúas .de 

. RoffigBac e Corbal. O convento fora 
c.edido polos frades para unha. facul
tade uni.verskária e no ,seu escaleirado 
a pilábans~ os . dtudantes como ·.Paxa- · . 
riñas novo.s .. 

' . f 

· tarfa gozosa este cantar. · .. , · ~ · 

Xa morrbi, xa .me enterrei,. 
E agora xa esto'f. eiqid · 

van de vivos" · Pero eu espero chegar .trescentos anos asexando o Paratliso a 
vivo . para . cm~rme das inxQrias .do .. través d.o lmratiño 4unha porta. Ou 
tempo: E no enfanto vou coa imaxina- como .Don Ero, 0 fundador .de Armen-
ción.... . teira-, qu~ tamén estivo trescentos anos 

. . 

. ,, Durante ~áis don ~no', os . dire~tivos da asociación cultural 
AMIGOS.DA CULTURA, en Pontev~dta, veñanfacendo unha intensa campaña, 

paraJle. erguer un monuniento a Daniel C::iste\ao. A campaña está xa 
•nunha fase ·mofavanzada, e xa se anúncia para odia 20 o 'fallo do concurso de 

maquetas. o xurado ·que delilíerará estará·formad9 , por . 
. un representante de Amigos da Cultor~,· un arq~itecto, un profesor de 
Bellas Artes, un director.don museo' galego, e máis un pintor-e un escritor . 
. · Nupha· revista-boletin,.da que .nos fixéramos eco nQ noso ~manário, 

, . j-recollíase .1,11). texto de Casteláo - q.ue-~eseg!Jido repro~uc~os- · 
· falandó das suas lembrai:tzás de Pontevedra. O outro texto, tirado do boletin, 

··.· .. · taméri ten.Pontevedra como centro·, agora ~como titufan-, 
-. . . · -~ . na ·u!Ópia ~ na lembranza. · 

, A maiores, dentro da campaña que levan adiarite~ vai comezai 
nos locais do Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra, unha exposición 

"lJ_omenaxe de pin.turq, e e'Scl!.lfurcj. de Castekzo ",na q"ue van participar ' 
' ~áis de 40 artistas~ e táIQén ·estarán expostas as maquetas 

qµe se presentan ao ·concurso do monumento. 

. . ~ 

~scoitanl}9 a un: paxa~iño. 

Para sentir o .orgullo de ser .tillo da 
terra mais fertnosa ·do mundo, eu ru
bo ao pinal de .Matalobos, que, está en
riba da eirexa de Salcedo. Séntome nas 
pedras do valado, e chanto os ollos .na 

~ •ía que d_m:me antre veigas e· florestas. 1 

Asisto a transformación d-un día d~ , 
sol en noite de luar. Alí ·· sinto como en 
ningures a necesidade cósmica da pa- ! 
tria e sei .que son un anaquiño de eter
nidade galega. 

¡Meu Pontevedra! 

zos da nosa arte. Estaban rodeados 
de herba, e tan ben instalados que se
mellaban levar ;Llí séculas. · 

O día seguinte todo o 'bó de Mon
te~Porreiro segufa no sitio. As mella
res árbores, o seu mirador coa aveni
da e os currÜnchos co1 seus bancos 
de pedra, o caseirón conv.ertido en 
Museo de Ciencias Naturáis cunha 
ampliación lateral que como labora
torio percurábanse os híbridos do 

. g~do. A- carón destas instalacións un 
gran invernadeiro botánico fornecía 
todo tipo de prantas e vexetáis a 
guen fora interesado. Os rapaces go
zaban como ninguén nos carriños ti~ 
rados por un cabaliño enano polos 
paseos adian~e que recordaban os 
nomes dos mais ·preclaros e insiñes 
persoeiros que consumiran o seu ocio 
naquelas paraxes. 

Diste mesmo xeito percorremos 
toda a vila de norte a sur e do este a 

oeste. Enterámonos do siniestro do 
cine Principal ~ que agora un gran 
teatro do concello ocupaba toda a 
mazán coa súa entrada pola porta 
neoclásica do vello Casino. Tamén 
b convento de Sta. Clara abrirá o mu
rallón da . súa finca para servizo de 
zona verde de San Antoniño; pola 
zona vella non pasaban co.ches nas 
horas de habitual pa~eo. Qué fonda 
ledicia. era pere'orrela , nesa tranquili
dade! 

Os que voltáramos a terra despois 
dalgúns anos, atopámonos cos soños 
realizados na nosa imaxinación xuve
nil. Moitas causas trocaran o seu as
pecto e a súa funcionalidade parp 
ben, seguindo as pautas do sentido 
c0mun. Deste xeito a natureza do ho
me e a da terra recebían a alegría co
mún da s'úa sociedade. -

, Faláronos do parque do Oeste .e 
a\,á fomos. Estaba detrás dunha am- , 
pla pra-za que ·nÓs éoñecimos -anos 
hai como de A Estación. e qu'C".agora 
fálanos co nome de Galicia. Er~ Un . 
gran xardín de inesta.verdura,¡regada 
por unha lagoíña q~e aptoveitóu as . 
augas do 'río de Tornez4, ond.e os cis
nes de gr'is perla, blanco ~lata e negro 

irreversíbel soñara que fora ,traslada
.do p~dra a pegra a outras xeograrías. 

bera un proxecto de instalar alí unha '_ 
fabri~a . de celulosa dentro dun gran .~ 

. compl~xo i'ndustrial que quería utili
zár o naso mar .como vertedeiro dos 
seus .de·saugues, e qué o bon xuicio 

de Marfn. 

Camiño das ribeiras do Lérez arri
mámonos por <liante de Santa María 
na: basílica perpetua da súa arte in
mellbrábel. · No seu nca~pi,llo" .mrra
mos as· laxes de. granito cás grabados 
de cervqs, circos e espiráis ~nde unha 
nqtiñ~ en bronce decí.anos que foran 
traíclos: dende _A Caéira p_ara que todo 
o mundo poidera coñecer os comen-" 

O .PÚO l;eis foi desmontado e leva
do , para Madrid pedra a· pedr'a como · 
ag~sallo uo ·noso Concello ao da capi
tal do Estado. No 'ano 64.ínstalouse o 
xer:r'ne de Celulosas en Lurizá'n; ao pé 
da ría, e pouco tempo despois o fa
guJa o co!!].Plexo de gas cloro ·~Inosa. 
Por esta mesma época encanóu~e o . 
río · de Tomeza para "urbanizar" o 

·polígono de Camp~longo. A desfeita . marfil . armoniz3:ba:n sedosamente ~n . Taméri . ~p1ixemós l~mb.rar as nasas 
conxu~tó de , catalpas ab~dueiras e . escursións de escolante por unlla ave
sauces choros~s que seguí:ip ·o éurso ~ida ·a beira: mar qué deixa:rn amplitu;-. 
das frrveqzas da auga cejbe. ~o fon- · de para as bicicletas que. poÍ~ chairo 
do., entre esta frondosl.dade irbórea .. do traxecto eran un _enxame. o tem
distinguíase a "torre de homenaxe do po . espléndido, • o .s.o'Ipor caíndo e a 
pazo .Leis, convertido en Casa da CuF nosa xente marisqµeaba na ría. Falá-. 
tura que alguen de. nós, mp1 pesaddo ronnos entre risas e gracias que hou- . 

N. 212/ DO 21AO27 ÓE XANEIRO/ 19~3 ~ . 

e a fortal~za a ~todas pro.vas ·terciaron 
a ideia· despois éle.' tres ano$ d.e .reite- . 
sía .. O aire era ~sí ·espléndido e aí n¡:la 
co sol penduradó do horizonte, bC!.ta-. 
mos un baño no areal de Pl~ceres a 
onde d.~eque chegaba x~ o porto 

senüda por tantos: pontevedreses da 
Granxa . de· Monteporreirq coa súa 
gran finca era simultánea a .estes fei~ 
tos. P~uco tempn ·despois vimos d'esa
parecer o. templ~te. da. Alameda, . o 

.Hotel -·Engracia' e o edificio -das Pal
meiras entre outros moitos. 

., 



\., _............__ 

pola noite. t~ve-
; mos unha conversa cor{ eks. Parte 

do q\le ali se falou quedou re¿olli
db no magnetóforn) e queda refle-
xado -n·este escrito. · · · 

-Cómo surxiu BRAIS PINTO? 

Patiño.- Ben. Eu ·Xa fa.leí estes 
·Oías tánto de Brais P.into que xa 
teño moito, medo a seguir faJ~ndo 
de Brais Pinto. Prefiro. que 'sexan 
aquí o Méndez Ferrín e o Bernar
dino... Prefería que fosen outros 
membros do Brais Pinto os ue. fa- . 
lasen. 

- Ben. Simplesmente ·dicer que 
Brais Pinto é un grupo de persoas, 
fundamentalmente de traballado
res .en Madrid... digo de ·fraba:lla
dores porque ~ai unha tonteria 
que se repite continuamente, mes
mo nos libros de texto, no sentido 
de que o definen como un grupo 
de estudantes en Madrid. Pois 
non .. E un grupo de traballadore.s 
ao cal nos adcrebimos alguns es
tudantes entre os que me atopaba 

1 

. eu. Ese grupÓ de traballado~es 
6 emigrados en Madrid entre 1958 

e 1961, coincidindo cunha situa-
. 1 ción política e social realmente 

difícil para a nosa Terra re~niuse 
arredor d unha idea nacionalista. 
A unha idea nacionalista radical. 
Iso supuxo un grupo de ruptura 
en distintos planos. No plano cul
tural, por exemplo tratou de re-:. 
novar a ,.roesia galega e f ixo unha · 
colección de poesía galega. Pero 
tamén en B.P. se falaba dunha 
renovación noutros planos. No 
plano das expectativas dun cine 
galego. Dun· "tebeo" gaiego. Dun
ha cartelística galega. Dunha pin
tura galega. Dunha arte galega 
abstracta que rompera _con todo · 
o anterior. Pero tamén no plano 
político. Brais J?into foi a primei
ra opción nacionalista despois da 
guerra. Iligorosamente a .Primeira, 
claro, porque os galeguistas do 
grupo de Ramón Piñeiro tiñan re
nunciado mesmo á palabra. A pa
labra. nacionalismo. Eles falaban 
de Caliza coma país. No Caliza 
como nación. Non se falaba 

0

de li
beración nacional... enfin! Que 
había todo un proceso de liquida
ción política do nacionalismo. En
ton o que fii B.P. é poñer todo 
este proxecto é n funcionamento. 
Incluso hai tres ou catro persqas 
que participan na fundación da 
UPC. . 

ANT.-=- Cando creástedes o grupo 
pen~stedes que íades ter facilida
des para desenrólar a cultura e a 
cousa política; ou que teríades 
moitos atrancos ... mesmo que ía
des ser como unha renovación 
(pensando na pintura e demais) 
naqueles momentos? 

- Patiño.- Nós, <liante da desespe;ra
clón, vífiamos loitando apartir do 

··que tíñ~mos. Do poso e~forzo to
tal e absoluto. A r~novación do 
nacionalismo estábase facendo 
~on pequenos fatos de .xente_. ,NÓ's 
sabíamos que estaba ~a Gómez · 
Pato. en Ferrol, que estaba xente 
en Ourense, enfin. 'Qu~ estábamos 
xuntándonos. Eu xa coñecia da- . 
qu eh¡. a . Manuel -Maria... P.ersoa . 
·coa que, hoxe en dia) non teño 
maior contacto, estaba ta:n:Íén Av.i-· 

· lés de l'aramancos, na ,Coruña .• ,d
ñamos un grupo bast"ante grand<:;. 
Por Ún. c¡lsual- eu soupen que babia 
unha xente que estaba alí en Ma

. drid. a loitar e,· desde logo, podo 

'·_, eor'responderites 
-áo n.º ·2i-2 do -21 ao 

_27-'d~- ·xanefro do 1983 · 

"'Erais · ·Pinto'', de éabodanó 
1 . ' 

· .. 
' .. 

"' No Círculo das Ar;~s deLugo bai unba]i;xposi~ión de cadrds de R~i~undo Patiño. "- . 
E un .dos que, bai agorá vintl! ano~, f'l:lmiara en Mad,rid .con outros galegos o grupo BRAIS PINTO. 

Desde bai diás sabíase que .varios do~ que no seu. dict fundaran BRAIS PINTO,- virian · . -_ 
a esta cidade co, gallo da exposición._ Semprr: .que /Je_prf!gun:t.qron a Patiño __ ; 

se tiña algo de especial est~ encontro, quitoulleferro lj cli:éstión.: · · . 
. O sábado, í 5_, sábor da unba .da ~arde, fóroJJsé xuniañd.á rw'·círc,ulii'·~ · ~ ,., , : 

vários dos que· prometerqn a sua.:pre$éncia en,. tugo. Logo _tiver~n.,ún '.~antar .i::{e :~'intfmidade" ' 
· " · n.1tn mesón.das aforas ~a Capi:tal. ·; · ·. · · 

De pé, Bernardino Graña, Bautista Alvarez e Cribeiro . Sentados: Reiumundo ~?tiño, Cé_sar A,.rias e R.amón Lorenzo 
(1959). . 

asegurar que eramos unhas persoas 
que tiñamos todo en contra, pero 
tiñamos unha cousa ao noso favor. 
Eramos mozos e tiñamos a verda
de da nación galega e que eramos 
nacionalistas galegos, efectivamen
te. 

Naquel momento estaba con
vertida- a cousa de Alvaro Cun
que'iro nunha espécie de "retorno 
por las murallas de Lugo!.! ! · . 

E <liante da renovación que fi
xeron os pintores galegos (Col
meiro, Luís' Seoane ... ) enfin., toda 
a 'pintura obra de pintores galegos 
nos "40 ·anos de paz e ciencia" ... 
corréuse unha maneira de ~" corre 
ve y 'dile" provinciana ·e lonxana 
.dunha revolución.· pe ·seguir, por 

- "seguim·ento", aquela pintura.' 

ANT.-:- Imonos centrar logo un 
.pouco na · pifltura. Ti como ves 

· logo a tua obra.? .... porque hai un · 
. tipo que ' se -pode di~er- popular, 

out.ra un pouco. mais .figurativa ... r -

f álase moito disto. · 

Patiño . ....,... E:u, en primeiro"1ugar, 
a miña non a vexé>. Fágoa. En· 
segundo . lugar, toda .Pintura ,é 
no fondo realista se é verdadeir$L. 
Se é verdadeira é realista. Q que 

· Rªsa é que. a.,.._realidade, ás veces, é" 
únha: pintura:aEstracta. lsto díxóí.) , 
Marce_l Duchamp: ~~te home dixo · 
que unha pintura que hoxe pare~e. 
abstracta realista dentro de 50 

anos. A pintura ~ as -vec~s a . me
.mória dun povo. Dos c6digos 
icónicos dun povo. Cousa que fixo 

quero dicer, ·eles, o_s pintores, mi
raban . con atención o expresionis

~ mo abstracto D:Orteameiicano. 
moi' ben.don Luís Seoane. 

ANT.- Podedes falar logo da na-. 
rrativa dentro do grupo. Qué avan-. 
ces supuxo daquelas?, m~smo. caí-
do ·que houbo un momento no 
que n·en se vos considerou·e$cfito
res?!. .. 

j 

Ferrín.--Non, pon. Ao contrario. 
A nós sempr_e se nos ~onsiderou-. · 
As causas cor.río son. Mesmo como · 
escritores ·i:ion ternos asi queixa 
nengunha. Non - hái -problema. O. 
caS0 ~ que en ~.P. tivemos uñba 
proxecció~ moi grande ªº: plano 

Enton é xa a in~orpora~ión aó 
expresionismo abstracto norté
americánó. E o novo horizonte 
que se plantexa á p!nfora. Naquela · 
.época eu eseribó · "El arte . otro. -
Ultima: portirnidé:l,.de del' arte galle
go", proponen.do, desde un presu
posto n'acionalista, a arte non figu
ra~iya _ligada á Nació.n galega e á 

. sua emancipación plena. E asi se ' 
fixero,n 'as duas exposióóns" que 
foro.n no 59, 60. Iso foi "A Gada- · 

· ña". Iso foi a · cousa mais itripor
i:ant~ que saíu cle todos estes p'in _;. 

. to res. 1 Mais que : ealquérl! 0utra, 
. co,usa. 

- ANT.- Fa.la ti, logo un ¡>Óuco so-
J · bre isto ou ·oen-sobre o futuro que 

da plástica. Da que Patiño non fa- .· 
lóu. Po·r iso se chamaba ' 'a gada
ñJ". A gaclaña reuniu· a unha série 
de . pintores plásticos. Entre eles 
estaban ·Patiño, Maria Cre-mais, 
Anxel Gorizález Doreste, P'inturi-. 
llas, o vello Anxel-Xoán (d~ Lugq) ". · 
con pint~.ra ~bstracta. Pe-ro había: 
algún mais. Manolo Coya (o éscri
tod. Nos fixéramos unha propos-

.¡ lle ves ao. Gmpo Brais Pinto : 

ta·. Unha proposta da que astra. se·· 
escreHiron ttJeftos. Afiri:n~base que 
hab.ía que fa:cer unha. pintura non 
"figµrativ~''.. Asi de clariñq. A .pin- ,.: · . 
tura galega nón ten para qué ser o 
dibuxG de' señoras_ m¡iores, gor
das, coñ pan, na feíta. A pintú.rn 
galega ten que ser unha pintura· .: _ 
que sé.fai no -mundo. Entón, nós, 

B~ ·Graña.- O que · pa·sa é 'que eu, 
hox~., . pola - emoción ql.üzá desta 
xi.rntanza, estÓu moi sensíbel. 
Debe ser un dia grantlísimo ·para 
min. Eu penso que . é up dia moi 

·. grande. Para min é -unha espécié. 
de milagre. Porque .eu non sei 
mo,i ben ne'n :cómo se. púido facet· 
aquilo! Eu sorí moi &smemoria- . 
·do; p'er? sei qu_e, da:quelas, érarrtos 

· 'traballadores como dixo Ferrín 'e 
pobres. Pobrísimes! Non tifia~os . 
cadela. E chegamos incluso a for- -

mar .. i.mha editorial. Con peque~í
. ,, simo capital: B~ATS PINTO é 
·. como unha '<lesas ár9ores· que van~ 

·-:n{ecl[andÓ e dan os_ seus méJlores' 
froitos, ':'rion no p,rimeiro ano, se
~6n rres, cati-o ·.anos. d,ispnis . . Eu 
penso q\1e as millores obras están 
xur9,indo agora. Na paleta de Rai- · · 
mundo 'Pitipo; O da Qariativa xa 

" sabemos qué non foi .naqüel mo
·biento, p·ero poucos ·anos despois 
foron _sáíndo lib.ros. Nárrativa de~ 

.... fertín ·:qu~ re!lovou .:toga a narra
tiva, gakga. Na .. poe~ía p_ens0 que ' 
aportamos principalmente cousas'.-
Todo iso foi, surxind'o qúnhas raí-

• ces · esta·B~lecidas ~ese momento . 
. 1fo1 -todo ' 'lln labor lento sobre 
· unha,s basés firmes, cértas, e penso 
-q~e ás obras mellor~·s f~ron tres 
. ou catro anos despojs di funda-

··· dÓn de B.P. · 
ANT'.:- Para rematar c~h César, 
~stábamos falansio se hox·e B.P. 
tratara dalgun proxecto 1?9-íª o fu-

. turo? Ii que parece que; eras qu.en _. 
os m0via ou organizaba? ... 

~ . }'·· . 

CéSár Arias.- Nada <liso~ . Non os 
· moviri. Movéronse eles sós. ·Para 
rnin Brais Pinto seguiiá, seguirá, e 
xa lidarán os. que · veñan detrás. 
Foron 25 _anos astr~ agora, per; 
~igue. 

ANT.- Cribeiro: B.P. tivo inci-
dén~ias ei:i todos os campos; pero 
ti, como prof isional-da cinemato
grafía, cómo 'ves iniciativa que ' 
tivéstedes, dentro. do .grupo, con 
respeito do cine. 

Cribeiro.- Dis moi ben. Había in
quedanzas en todos os campos. 
Concretamente eu recordo que es
taba rodando na Escola de Cine
matografía e, ás veces o Ferrín e o 

' Herrnenito, qu~ estabap estudan
do n,a Facultade de Filosofia e Le
tras apar~cíanme por alí, cando eu 
estaba: montado nunl:ia grua, e· di
cíanme ~ Cribeiro, ti es o que estás 
na onda (penso que daquelas non 
se decía na onda); quero dicer que 
a inquedanza do cine non ~ra a 
miñá.. Era xustamente a de todos. 
Eu penso que B.P., desde o. prin
cípio,. foi un po4co _"goberno". 

- En ·todas as dimensiós. 

ANT.- Ben. E cóm¿ ves logo o 
(uturo da Cinematografia en Gá
liza, e mesmo da televisión? . . 
Cribeito . ..:... Ben. Son dous campos 
absolutamente distin.tos. O cine· 
galego ... coñezoo un ·pouco. 'vin 
unha emisión, parte do que se 
fi.xo,. no Clube de Amigos da 
Unesco de Madrid, pareceúme in~ 
maduro: Verdadeiramente é un 
cine inmaduro. Loxicamente ; esta · 

-inmadurez que eu advertin póde 
ser debiaa tamén á .falta de meios 
que resulta tarµén: absÓlutamente 
evidente. Falaba .está ta.rde con 

- Alvarez Pousa ·e,- efectivamente, 
. bai unha inqueda~za séria. Sobre
todo, ou a.pesar de, o ·Catlos Velo; ' 
que agora está en Madrid e que pa
rece que vai radicar en · Espa,ña ou 
én Galiza, que ten bons proxectos 
Eu estou aquí e tamén vou animar 
com.pletamente este .mundo éine-· 
fuatográfico. . -

ANT~-:: E no' campo ·da televisión, 
prefir~s falar algo .. ) · 
Cribeiro .. - ~e - non che)mporta, 
candC? to_me posesión podemos' fa-

' lar_ ahondo, porque isto é verda
peiramente complicado." 

CARME F-ERNANDEZ 



-;. -~ ~.;~.;;:·~ ... ·'" ~~--~ ~~~:::.~.;;~·~:..-,;:.i~~ (;.-.··.- ~~. it.. ~- ·~~~ ... ~~ ·~ ~(· -.?~~. ~ - .;_,h. 

que o p-:rseguidor: pers~id~ ··~~!f~ a _ Z~i- · 
lan(;lia detrás, e.: non ~i~n(t d~ J~.u-*(e,, 9~qmp 

~ . - Duarte Carú~eha_ n~µ~é l!l'l;t · m~rxÜ!~c.io: .. 
.r..;."~o-~ fío~e"'''aa 'Qia1e~'"1;irti'mpux6llrl0 ªº en- . 

trar na. ·casa, eri demanéla d~ elev~or. Segue 
;sen · 1emorii.lo ben~: pero ·es. éscaso~· sinais -son 
-~equí~o(;os:; . !rtloJ:iró .~e .:.Wª~""pouco ,:a.t~.ita:- . ;,, ·' 

. _ ¡ clo,, m~l. encar!!do.~ , .Unha ;~sp~de · 4e Jurista , 
· · ·iniñoto: q11e ~ñ lugai:-,'dun ·b~~alJa~ b~ÍX~ do. · 

•\· ' . ... ... ., ~ .~', . ,_tr' . ... ~ .. 
podía-·te11 idq ,..ª · .A:laska:: ou -a Antarc~~ca -se QS. 

itafut-.;~~ ··a16"0 eriaeleU'areq:' ·~ .~." ··- -.. } t ¡ 

. En Ashiya,' á beira d~ már , indusltiaJ. ~a ;. 
~~.í~.· ae -PsiH,: .uffia :P.rostitti~i:~~~~e~~yi-

.. tentara mata~o m~nti-e.s• d·orme. ·,,.f ·~ .,,, ..., ,/ · 
, . .,.. De, SÓ(,:ato, unha mañá acord~ na· tépeda 

~ t~bra qunha pensio~ turca en primavera; e 
brazo' levaba seh demasiaoo esforzo- · unha 
en9i:me '.male~,<.n€gtf1.,: tan·. grande co~o_ pr~ . 
~onter un.For,po: ~:u:Pfáno. ·'<-. · · ' ,.. .. ·,. , ~-- .. 
· .''Logo_, n~ casa,.:1a 5V;i~~~t!a '.~a . Sl!a fa,19i·~·· 

·ausencia fovóluntaria .. ó .valek.O. A .sua com- ... 

decide que' nen esci.. a facer nada, que ·?Ca non 
lle re'corda a fac(;!~ nen o cheiro nen as delicio

., . sas expriesions a enrugar o nariZ, non lle re
. .· ·. c~rda ·a prbpria forma dO" nariz· nen xiquer o 

~:· --~ -,:; . ,- norn.e, a es.t:atura'.ou a 'precisa cor do cabelo 
p·~n~J,ra·· ~~!l "~~·rab~; Q~ha -~~~p~riciB~-~ vi~- / .. 

, .lenta: · .. , ·- '" .. · 1; .. ,".~ ·,,,·,P : · ·<., ·í'\ . 
. , ·~;; ~~:·::~ª ~m~>"áptii~a .co~pañeira · ~e piso seIÍlpte· 
· " ·~"'' ·'.,~· <; , >, ~'irit9cada. Decide~ que non ten nada que fa-

Non . era" u~: gr~~9e a,~~~.· 1.\1.e~&.ó pqq~ -ser, . 
. que ~·s .penas p~~te.lla,~11. p'.,rn~~ . y¡ir.iado, o J:~
fregadp "da) ouz3: e . moi~o.~ gt,\a~o,s .de. d~ter
;xente. , Entf;!ild~ ~\le !1º-n ,d:?rmí~n xun~os, : 
non , se amaban, . non babia . s,ent1mento .de .. 

.;. { cer, q1:1e· non' vai ao Peru e que aindª pode 
' ·"' ·, ha~er unha p_ista final na ~retemosá _ vila 

- "" ~atlá11tica oride ela ~oi perdida. ~ 

atracición 1:1engun. Igiio'i.·a ní'Ó'ito cada .un do . 
o~tro. Pero era unha compañeira _cle pis9.·. " ,~ · . . ' " 

.: Un.Ha coinpañeira. Í>esaparecid.a. · .. <· 
. O hqme da nialeta! · 
J)u~te .cá.runcho 1,1on é u~'marx.Ín~L .. ::,. 

r Ma.~ nuh.ha· ci~a(;le de µouscentos e tan.tos: 
:-.. mil ·h~bitantes, un hou'ie medianamente reia- ·.: ,'· 

cioriado pode seguir un rastro' doadam~n~~· ,; ' 
Tanto , inais doado .canto mellores sexan ~·aS·", 
·fiÍafas re-l~cions: . . .. ;-. . 

" Nunhá cid.ade de , 200'.000, é. :pico, un-fu-al- : 
· carad'o" q~e . ~uastra ,_,~OD' ce~to· 'fi!Sf~rzo tÚiJaa~1. 'c. 

ma,leta, pto.babdm.eate con .. respiradeífos,·. 
nunca: .,,, pa~ desáp~t.'.cibido. N1fnC~ . endexa- . 
1J1ais irr~garádo. , . .. · · ,¡, beza. ~ata a popa do .avion, atopa quince ou 

·compre amostr-ar . vinte ·f~ces dormita.ntes, · ou sorrintes, ou es-
pro.porcions;- exhibir . os ni~seulos . se cádra .~a~ . . ·i. -..=.,tJÍí b~~ro veneciáno cha~ad~· Zon Buri, ... quifas. · NenguÍ.iha. c01iecida. bnha. azafata 
algui: ~apazo.te - mexerica.s, .regalar µn p~r -d~ · :· " :ao -Oest~ de Bangkok. ' " · , ~is~ante; Un ,ilencio cáxe que supersónico . . 
verdes, ha'i qu~ entenders.e cµn ~o(ioso ;c,@:.. ' ;_: ·. -~T éramo, éncaíxonado e~tr< o ' ·Gpp 'S,'a- . · En Bangkok, as _canles. brosladas -de casas 
q\1e nunca foi cap~ ninguén' de. se dar · ~nten"' · ... · sso ~ .Q i:n~r1 Adtü$tico~. ·" . • , · : ~e mad~:itá~ e sulcad_as por microgóndolas 
djdo, é precisó correr o doce risco· de pillaft ' ' / . ~unh~ :Vira chuviñeniá . jndetérminada aó :.'asiáticas en;deréitano a cu.tro bairro choo de 
unhas 'malas purgación's. Haberá, ªº moit~, "' • pl; ·dos 41amps díxitos das europas; NCorÚ~ .... '·. enormes . ~aletas negras. Un artabaldo satu-
qn'e partir algunha bó<:a silériciosa. de. ñtais::'', .. : .:ñ~;· Vígo·~: .. - .. -~ ! · - -.:~. ·. : ·. ·- '.~' - ~ ; - - ·-erado de Iiomes"pequen,os fle faces renegridas . 
Pero o home' medianamente relac.ionado aca- ·. · -Peru'. ' · '~: "_:·~ . '. (;pn .. maleta, nunca xu~tos .. Pasea logo por . 
hará seJQpre n«;> C~mpostela's · lnt~t:I\{lti~na,l " .... Únha ·m~ller ~ue ~or~ na foz (fo 'l"~o· Yo- · '·templos perdidos, co.bertos de matogueiras 
Airport ' cun concreto. billete pra un destino do (34º 42''N 135· ZS'E) .' , . · , • :· ~ ·: . _· e.xtrañas. Na éid·ade morta·d·e Sujozai, á beira 
foco , un par. de endere~os am!gos ~· past:a: de .· : 0 detr~deki> .di~.- ~ntroÜ nun·p~qu~p·o ·mu::' 'e~ t~ .. Clo ~-jo rtNa9 e do lago de Prata; Duarte r~mán-
abondo pra mercar unha- pistola' e alug~r seu onde' 0 "seu d~-~amigo-infor.niadOr ·Ezio' · :-· sase~a iritentar le.robrar á .perdida comp~ñeira 
uns canto.s coches, por se alá,. no _ incógnito . lle ~nco~endara de ~frar:~n ba~·ld. Irr~itan- · d.e· píso~ .. E a face non se recon~ttúe; rero dei-
destino, non chega coas facas. Pra obter todo ·.·-. d~ ao~ vi~i~-nies atr~deiú ~ ifu~x~ v~iis .;e-~ · ~ c'a ··al~· ~esmo, á Ch~ira Central, á cidade 
e~ º cab~leir~ . sup?~t~ medianamente re}a- ;:·· ·ces. Non ~ntehde .a~"fo!os·; . as tfiiiad.as proiofi.: '" ~ór~ <ünha v~z capital primixenia do reino 
c1on.ado no~ requema, norrr;ialmente, poner '.. ,; gadas de:'ffr~ .a fit~,, as mu.lle,res,apai:eniemen: _- Zai) · perdida. n~ século catorce, ás augas es-
n_eIJ.~ª vida húmana, Pºf ~.orca ou des~ . ._ te exta~iacÍa~. M.aicha á ipodq,.s.en-.oúsar dar~ tancadas e~ milleiros de tánques, aos chedi e 

d?rez.o.sa q~é re.sul!e~, ~a ~onta persoal. , ... , \. , né' ·~s :c~)sí:as -a ~se :~ D~vid ttanqqi~i d~ mais. aos teinpliños bicudos, aos lótus que aboian 
Pois Du~te non e un -~arx,~al. - qúe nqn t:e·r:i ··ollos. ,Son ufi.s ·inexjcano~ quen · nas a~gas de espello, .deica alí, deica a Chaira 
Por que; lo~o, a~dan ~. seguilo? _ Ue' da,n ~ cpave,: jiin~ sen falarén pra· el: . , Central. de Indochina chegou alguén que per-
E.n . F~~rencia. non se mt~r,esa Duarte J'º~~~ . ,·: ~<:>i · tránqÚi.l~ i '. 'Si~? engaña;. non "'avi~ qu_é : , , .' segue a ~uarte Ga~~c~o~ alguén que non se , , 

. haq1tuais palacios, e. ~3:1C.~µis, polo duo~o, "está · a:-. piques de gqindárra pedta .. .'"'Catim.: da a conecer, alguen habil de ahondo como . 

. polas ve!Jas. ruas-pon~e nen pola casa:· do Dan- - cho deiu áinda unlía ~ez a .. sua elládá en~c.ol - pra se encobrir tras dun Buda sedente cada 
' te ~ , N?n é hom~~ dé ~rt~s i~~al .que tampoueo · · .~e · p~yid. DéÍ!{ia en riba .4e . ~:hfas tur~~s pro~ .:· · v:ez" que .Duar volve bruscamente a cabeza, 
~ no_n - ~ ;in marxmal. .E~ e~~~º, ~~se~ba~ca ~a . ·; \picias ~ . paSa.r a noite. Déitaa s~bor dos xapo- por entre dos esteo_s de pedra mort.á, alguén 

0Es~c/on Centra:I va1 ~1!e1tmo a Y~ qei Tra--' · rte,ses de pequ·enas cámaras. · ·· que baixa ás carreiras as esca_das ~contábeis 
volim, un ende! e_zo seguro. O presunto . ·, · , ' . .' · . . . . ,, de gradas $CD altor pero anchísimas, alguén 
amigo Enzic>. Pul~i non, se amostra tan inte- .· .-El~me~ta~es r~z~n.~ .. d~ dist.an.c~ .fano es- qu.e 'corre entre t~mplo e templo; pola chaira 
iesado en saber de homes malcarados con coller .p~rm~iro ª, v.ila .de Teran~ ~ - LOg~ du~~ , . absoluta . ac~gulada de .árbores, alguén que é 
maleta como denodado por Ue vender un re~· ': · . e~c·abrosa ttavesia .dos . Abrú,zzt d~ na Ion?,ª 1 cápaz de .correr un chisquiño' mais que Duar-
vólver Smith · ~ Wesson· M~38 de cinco tiro's, v_ila-estrada que .~~se~bocaria no mat Adria~ . te Caruncho pistola'. ao ar, alguén de traxo 
,tm ·FIAT r.ápido· e ,de .baixo consumo con in- · tico. Logo ,de ~ifjc~is pergun~s, Duarte Cª7 ' 9ccfüental e ind~finido que 'non ten inconve-
certa propriedade, por e~plicarlle as mais. in- . (uncho ,,. atopa,, a:, persoa e?c<?~e~da~a, .e en . .. ,n i~nte .en : mollar os pes -nas ribeiras nas 
mediatas normas usuais ·localmente , pra dar . Teramo r.esulta habe:t , tr11Jta e tres ,homes , . lagoas remansad~s; en arrempuxar a algun 
distingu.ido os a~igos ,c\os indift:i:entes. Por mal~ar.ado,s co~ ~ada~sua .male,~, .r~::e11 che- bonzo fumador' dé cabeza polida e v,~stda- • 
.módico .suplemento 'apor,ta ta~nén u_n aloxa- . g~dos t?dos .. ~3:. Pem:nsula Iberic3:. En ~es . . . ranxa que se mterpón n~ fuxida, alguén que, · 
mento bar.ato e dous enderizos orientadores. dias .están 'Fevistado_s, e ~ seu cen_s.o reducid? ~ , xa. qúe foxt:,:, .non pode. ter algo que ver coa 

A primeira . direc~ió.n cotresp.onde a' unha . ·en . catro.~ ?º_us ~migrado-s,. ~d~us ~esa~ar·~·c,t~ .- . fote,ipol, no~ pode ter' nada.· que ver coa Ma-
personaxe con ailceios de notoriedade e sona dos despo1s da comprobacion, amizades tra· · · fia fioredtina e si moito· fun home makara-

, de f!pser sab~res e poder-es paranor~ais, un, ~ ~'hadas ~lle · será~. pra ~ed~. a vid~: ~k~.gu?h~ : - do~ éunha gr~nde. inale~ negra, cu~h~ com< 
auténtico chuc~atintas que se fai pasar po~ · aas faciana.s foille nen .vagarQsamente prox1- pañeir'a tkpiso. mafldentific;~á -pero désapa-. 
ruso e eha:mar Galkin, un ser escuro e ambi- .ma. C.:omo 11on ,é ~n .mar~inaL.. . recicla~ .é ·alguén ·q~e non para' mentes en tri~ 
guo q~e ;s~ neg3! a- toda cooper,ación.' A se- - A, ~eguinte v.iaxe precisá da obtención., · par os léitús 8aéros. E alguén que.,sabe esco-
,gµinie irn:~ñá "de. ,h41,llida -~rétema, Duar~e Ca- · .dui;¡s pou·cos fondos. Pro.~úra~ .'·en ".arias .rrogar-se e. que coñece 9. té'rreno que pisa ~· 
runcho dao" por' morto n~ pla:zza Angiolieri, .r praia~ · ~driáticas; maiS.non é doada IlUFl ,am-', . ·que ·non .igndra Q momento precjso .eo que 
onde os·- corpos poden, .des(:~r ao Arp.o sen biente de familias ubreirás. indíxenas. Unha · va·n~ p~oducirse eses "tres disparos' espac~os 
publici<l'ade de mais. Afuda que ninguén ,o .breve · ~s.ta~ía , na Riyfora consente ato par a ·que nunca chegan ao seu destino. . 
ve, Du.~.te se~~e· a p~nsar que alguén ó anda mullei' a ':XeÍtó e embarcar nun \iq.o ~iland~s. , . Pero que _firen ;,, un 'bonzo vir¿ciftento ~ 
a per:s~u·ir·.~-.~~ '., _ " - . . -., · ~ · , , " . ·.e~~~-uadi?.0< ~~ ·que a · 'for.amá e ·á R.i~ie~a · ,,>na,~?-ª uñh~ ?besa ~r~st;a f~·~n5iesa. :-' ·, 

Se Duarte non e un marxmado, tamp~uco . -· -.. nmguen, o ,segu_rr.a; _Catuncho (nunc~ un.mar- ·· A's1 que a. pista· Z.ailandesa e uríha pista co- · 
non". o 'é' o· segúp.do .. 'dos mtormador~s, unha J ' xinal) ·_sente c0nstántemeilt<;! .n~ •long@ · veo rie~µ.: Pero norf ten saida. N,on. hai coñt~ce· 

·P.~~stituta · de alto ,'pre~up.osto que mora imn-.: . 'qve hai algu~n que .olla pr~ el. Non sabe ben merttos. Nop 1hai delato.res~ Noh hai :unhá.l'Ín-. 
·ha ·grande vi~"· p a · brev.e ·estrada de 'Fi_ésole. · ·: ·· .a:'que .vai ás Z; ilandías. A. sua· cefmpañ'eira dé · ·gÚa,. ao , acJ:iego · da riiap. Todo o qUe hai'. é 
Sendo amb,os .,os.. dous persoas exquisitas, ,_ pi~o xa · ás penas he rt;corda, per~ p,ode que . unha ·.pofüda ineficáz que deb.e andar _ás apal-

· Asi que unha transacción e1en:ientar que 
implica un pouco .de droga semidura e unha 
~entil protec~ión comercial fornece a masa 

. Ínonetaria suficiente pra voltar. o avion, 
éomo sémpre, inclúe unha presencia suposta 
a popa~ Unha aprension inxustificada, unha 

. grima in'Salvábel, porque a popa non hai nin
guen que poda poñer medo a Caruncho 
Duarte, e cada vez que a suxestion o obriga 
a volv~' a cabeza non . atopa .nais que ameri
c~nas sexaxenarias, freiras, executivo álemán 
e unha nena orfa. 

Por cabo, de volta á casa. O taxi emboca a 
lixeira brétema que esferiza as altas luces la
ranxas, beira e beira da avenida, a brétema 
enfouza as bases xeométricas dos edificios 
trixesimais· que reconstrúen o horizonte de 
angurias urbanas e_ de soedade, pero que 
agora non están a afectar ao encalecido Ar
te Caruncho. 'O taxi enfía a sua rua sen sai
da e deitao á porta do seu edificio novo e 
mal feíto de apartamentos. · 
- ,A.brea porta do ascensor, a bolsa de viaxe 

· nunha man e: a · caixa de cigarros Siboney na 
outra. Mentras deixa pechar neumaticamen
te a porta mira distraído, cómodo, caseiro os 
aneles dos seus dedos descoidados. Pulsa o 
butoñ duodécimo e. .o elevador non arrinca. 
V-0lve abrirse a porta, e a faee x'entil dunha 
freira -moza; toda vestida de negro, desexa 
boas noites e demanda o piso doce. 
· No segundo, a freira despréndese da sua 
tonca. A altura do cuarto piso quita o hábi
to enteiro dunha peza. Polo séptimo, Carun

. cho vira a cabeza e lanza unha ollada fugaz. 
No noveno, outra mirada de esguello descó
brelle unha longa melena que non lle resulta
rá allea. No cliq d-0 piso once xa _é tempo de 
fitala .abertamente, toda espida, por fin ela, a 
ascensor parado, en casa por fin,ªº noso ni
vel vital, señorita Penélope, facendo e desfa
cendo, hai que abrir a porta e entrar na casa, 
sabes?, non che recoñecía, asi vestida, mes
mo non lembraba o teu nome ou chamaría· 
de abaixo· o ascensor e o ascensor baixa.ría, 
sabes?' nunca antes che vira nua, abramos a 
porta, Penélppe, linda, e entremos · na casa, 
sabes ti o lonxe .que fun eu á tua percura, 
sabes?, e non me viña o teu nome aos beizos, 
sabes?, e a .porta ábtena desde fora, neuma
·ticamente automática como sempre, pero sa
bes ti canto te teño percutado?, a porta en
teira1· ó 'mundo todo, e quen é ese que está 
ahi, Penélope, Pen:élope, tecendo e destecen
do, o cigarro Sibo~ey -'que encbe, envolve, 

. enfou~a ·a . miniatmósfera · toda do elevad~r, 
portas abertas, 

política d~ portas .abertas, 
'brazos abertos, 

Mais quen foi o que .abriu a· porta desde fo
... ~ ra? quen .e .o · que está no seu piso, todo .de
'. les, s.eu, tod~ seú. · . · • ' 

UFl · home .cunha maleta negra, ·,un m;g,:o 
. cunha maleta, un sailandés corredor Ae fon-_ 
' d9,. 

. E a porta
1 
do "·s~u apartamento entreaber-

ta. . . ' ' ! 
~ . -

Enton Du~te ·carun.cho, que non . ~ nunca 
un marxinal mais ,gue ·sabe m9i ben an~:lar 

·polo mundo·, Artun<~ho bota 1,11an· á x~u_eta 
' impi:udentemente 'abotoada: . pr;t ',. rec@ller 

J?úatte Carunc~<? ~ ~on podé en nengún · xei~~ · ii~~a''interfed~ó . polo rp~~o ,da suá obxecti- pade.Jas .. na ' percm:a d<;> ~europeo/~med(;ano ' 
sentirse . ofendJdo pela cJ.esconcr.eción, canti- ,. - : ~: ~~Clade': un velaiñ'~ .e. indigno sentimento . do asasiño da _cidade turística de Sujo za~, un bi-

· u.nha; S.mit &' Wesso~ M}B ,qu~ .;xa no~ est.á 
.ahi, que . ficou esq.uencida an,tes do . control · 

· . metálico dun ,_aetoporte perdido no ·oriente, 
~ais . qu.e , en todo caso ser(a a 'ausencia .de ciumes. Cada vez que, aprensivo, volve a ca· llete de avion · apresm;ado e a con~icción ele 

•• ~ • r ~ ~ ' , ~,' • ...._ ' 

_ Asi que o nom{er~ Pen~l(')pe. ·· · -
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La colmena, 

de Mario Camus 

Unha tendéncia constante do 
cine español dos últimos anos é o 
intento de narrar o pasado inme 
diato. Son moitas as películas que 
nos últimos anos se achegaron aos 
tempos da guerra civil española e á 
inemdiata postguerra como refe
rencaíal do seu argumento e ás ve
ces, como centro do mesmo. Das 
moitas fórmulas posíbeis que se 
poden empregar neste achegamen
to (películas de ficióIJ., documen
tais, comédias no estilo da "tercei
ra vía" do cine español), unba das 
maáis dificeis é, sen dúbida, a das 
adaptacións literárias. E o. caso, 
neste pasado ano, d~ película de 
Mario Camús, "La Colmena", ba
sada na popular obra de Cela e a 
de Francesc Betriu, con "La Plaza 
del Diamante", basadá na esplén
dida novela da catalan Men;:é Ro
doreda. Ambas, curiosamente, 
producidas por TVE, e 'ambas con 
semellantes problemas nos seus r-e
sultados finais. 

"La Colmena" é un grande re
trato de costumes da postguerra 
española, ou millor dit~ da post
guerra madrileña. Apibentes de 
tertúlias literánas, burdeis e casas 
de citas, misturados coa fame e a 
miséria. Ambentes nos que pulu
lan até 60 personaxes diferentes, 
de xeito paralelo, xogando a so
b ~eviver na sua cotidianidade. Se
senta personaxes máis ou menos 
representativos de tipos da época 
e das ·suas actitudes. 

O empeño de Camús, director , e 
Dbildos, guinista e productor, é 
un labor de envergadura, pois des
de o princí pío sabian que se •en
frentaban a un proxecto impor
tante, quizais o máis ambicioso do 
cine español dos últimos tempos. 
Os resultados son, porén, menos 
interesabtes do que alguns quixe
ron ver. O gran problema <leste 
proxecto reside fundamentalmen
te nas dificuldades de adapta.ción 
cinematográfica dunha onóra lite- ' 
rária como "La Colmena" de Céla. 
Concebida curtha estrutura frag
mentária a base .de retazos simul
táneos, a película non ten o esque~ 
ma clásico de narración : plante
xamento-nó-desenlace. As pers0: 
n-axes son fugaces, máis que di~u
_xádas, ·aparescen difun:iinadas, e. 
non hai nengunha ptrsonaxe cen
tral na obra. Isto repercute no 
carácter cinematográfic<;> da adap
tación e pode desconc·ertar a.o _ ~s
pectador dándol_k unha imaxen 
·confusa do conxunto. Camús in
ta obviar isto co emprego de acto~ 
re.s coñecidos e de excepciona.is 
cualidades.: -Senón fos(!n actores 

· famosos o público chegaria _a per
dér o fio e non chegaria a reter na 
memória á maioria dos protago
nistas. Pero esa concentra~i9n de 
monstruos cinematográfico_s dalle 
ao conxunto _global un caracter 
demasiado televisivo que a]guén 
baitizou como "A Telecolmena"·. 

Algo sémellante sucedía 'coa no
vela de Mers:é Rodoreda, "La Pla
za del Diamante". Neste caso a 
base literária era un excelente. 
monólogo interior por parte da 
protagonista central. Francesc 
Betriú ·non pode facer máis que _ 
ilustrar a]go que, de por si, só ten 
expresión literária, de moi dificil 
tradución ao mundo da imaxen; 
pero "1.a Plaza del Diamante"' 
tiña . un reducido presuposto • de 
partida, co problema ~que iso · 
supón para a posta en. escena; 
"La Colmena" ·parece fóra <leste 
problema ao partir dunba concep
problema ao partir dunha impor
tante inversión de capital. Por eso 
a ambientación non pode ser me
nos que excelent~, e por iso conta 
cun reparto de importáncia tanto 
a nivel cualitativo como cuantita
tivo. 

Outro d~s problemas de adapta
ción de "La Colmena" é' o sinala
do por Francisco Umbral (TIEM
PO n. 24), a despolitización da 
obra literária que pasou por g~avés 
problemas de censura e tivo que 
ser editada en América. Un dos 
personaxes, Matias-Marco, é un in:-
telectual de esquerdas,s indocu
mentado · e temeroso, e Mario Ca
mús, convírteo nun himpen,- "un 
pária sospeitoso de ter matado a 
unha vella que ao mencer sae ino
cente". Aparte da configuración 
Matias Marco l osé Sacristán), o 
tono xeneral da pelícGla in_siste en 
dar un tratamento de comédia, 
am9sando unha visión de conxun
to, 'entre amabel e nostálxica, 
dunha postguerra tratada só fugaz
mente nos seus aspectos máis crí
ticos (as colas na percura de co
mida). E: unha visión parcial, 
mesmo simpática, en tempos de 
desesperación e frustración. 

Destacar por último, a co.inci
déncia no ámeto temporal con 
outro dos éxitos do cine español 
este ano, a interesante película de 
Gutiérrez Aragón "Demonios en 
el} atdín"' tamén ambentada na 
postguerra , española; Gutíérrez 
Aragón é un bon- narrador de hist·' 
tórias, e nesta última sabe combi
nat,_ perfeitámente emoción e hu
mor, que produce unha extraña 
sintese cin~matográfica. O 
choque interpretativo de Ana-Be
lén e Angela. Molina é "un alicí~nte 
.máis para non. sese perder esta 
·película. 

MARCOS VALCARCE L 
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U11 estudo . 
sobre a aldeá 

As editoriais galegas parece qué 
teñén como un hábito nos ' últimos 
anós as·reedicións de o~ras xa his
tóricas, éomo inú:ntando--_ac;hegar
nos o . noso pasado- intelectual. 
.Pero ria -prática isio desvirtúaSe; 
por unha banda ternos que certas 
obras van dirixidas á unha minó- . 
ria, a un ·grupo de elexidos, -por 
outra eses privilexiados intentan 
maniatamos . utiliiándo estas 
obras, cux~· val;r ás veces . é moi 
discuti9o, como corsé que act~a 
negativamente na formaéión da 

-ñosa conciéncia . coléctiva. Non f 
este o caso de "La aldea gallega", 
que ven de re-editai;- Edició:r:is-X~
rais, con gran ac~rto pola sua-par- 
te. 

O aut(_)r, Nicolás Tenorio, era 
un · andaluz que ' exerceu como 
xuíz- a comezos' <leste século _en · -
Viana do Bolo. Pouco máis se -
podé coptar da sua vida. Ao che
gar'-- a Viana viu, como ben sina-la 
no prólogo do seu libro, ás gran
des difer~nc~s que · había entre . 
esta terra e a sua Andalucía, o que 
lle leva a estudar o novo país, para 
coñece1o mellor e asi exercer me
llor a sua profiSión. Para iso, N.T. 
despráz~se poÍas aldeas e conviye 

libros 

A chazca 
-dé Francisco Vázquez -

un novo narrador -e este ano 
xa van tres ou catro- remata de se 
guindar_ªº "ruedo" da novela ga
lega; trátase de Francisco Váz- -
quez, de 26 anos, que dá, da man 
de Edición-s do Castro, a s~a pri
meira noveia A chaz-ca. 

Chazcá, segundo o dicionário 
de Franco Grande, son ns trozos 
de madeira que- van salta,_ndo ao 
cortar esta cun machado. O título 
é axeitado; xa q~e a novela trata 
de dous homes -a sua vida- que, 
saíndo do mesmo tronco_ e seguin
do un camiñq -distinto, rematan -
igual (máis ou menos). Trátase das 
vivéncias de dous homes situados, 
ideoloxicamente, nas antípodas. 
Que, en toda a narración, non te
ñén coñecimento ·Un do OU!TO, ou· 
sexa, unha caste pe. vidas páralelas; 
vidas paralelas, que como dixeinos 
enriba:, converxen nun ponto de
'terminado; E a vida dun home que -
se fai _falanxista e doutro que pro
fesa unha ideoloxia republicana 
pequeno-burguesa. Pero o narra-

Ofsset~Pa!elaria .técnica 

~~ •rnt i :1;¡0 di:-'> Chl!~. :!o - b:ijo 
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cos lab_regos do Bolo, participa rias 
su as festas, nos seus ritos de paso, 

, nos seus labores agrícolas, dos 
seus ritos e· dos seus . mitos. Está -
claro- que 'esta é imha .postura '
comprometida e honrada. Ante 
esta post1:1ra, o autor p.on cabe du
bida· que puxo en evidéncia_ o seu-.. · 
próprio -conc~pto de cultura, en
tend~ndo esta eomo algo -superior 
e 'rnáis desenvolt:a:, cara a cal teñen 
q1:1e camiñar- os · "o-utros". Na[da 

-_<liso vefuos mi;·, sua obrái o outro 
def ínese clara~ente pola coµrnni
dade obxécto do seu estudo, sen 
facer nunca a máis mínima desva- . 
lorización do~ - costumes que reco-
lle. -

Ó autor non nos mostra unha 
r~lación de contos __ e c;ostumes, ' 
como' era habitual nos autores da 
{poca, _ senón _ que · vai analizando 
aqueles aspectos qtie son máis ·sig
nificativos da vida dos hlbregos, 
pata _ atrá.vés · deles reflexarnos, 
dunha maneira. clariña, o ·modo 
como estes conceben e perc€ben o 
seu :r;nundo e o seu entorno. Non
nos amasa . os dados illadainente; 
desconceptuali'.?ad~s, . senón qÜe _ 
analizando, p. ex., as faenas agrí-

-colas, vemos como as f erramen-_ 
tas nos revelan non só· a_ capacida
de técniq., senÓn tamén como ~S
tas xente~ desenvolvían a sua vida 
ante o meto natural. Tampouco 

- dor ~on acerta, ·ou non quer, dar-' 
nos os momentos ideolóxicos das 
I • -

persoa.Xes, non sabemos nunca por 
qué o Dario se--Jai falanx.ista (apar
te qe chegár a pertencer a unha 
-fracción de clase que é o-mercado 
natural do fascismo) e t~mpouco 
sabemos· por qué a outra persoaxe 
teñ aquela o~utra ideoloxia, pero . 
este -como outros que máis 
adiante se verán- -e un dos. def ei-_ 
tos do realismo, como -un dos de-: 
feítos do realismo é o "aprioris
mo" ideolóxico;~ no q:ue vá-zquez, . 
inda: non quere;ndo, cae (compre, 
contado, agr~decerlle que o falan
xista non sexa tan mao como nas 
rnaior - parte das novelas social
réalistas). 

Outro dos ·defeitos da nov~la é 
que, ás veces, non se sabe ben a 
cal das duas persoaxes correspon
de algun capítulo determ~ado. 
Pero un dos acerto~(máis que 

_ acertos compre _ poñelo no haber 
dos -_agradecimentos) é que Váz
quez narre en terceira persoar-. Que -
-µn narrador novo se atreva a non . 
narrar desde as suas próprias expe-

LllRAllA 
Af!Y'AI. 
PÁPELAllA 

0,.a4_rt, ti" - ·Tf* %HHO 
C!orJc.l•n·-., 1.' A c.olllliTA 

"' esquéce as relacións que hai en-
~ tre es~as -xentes e o pod<:lr domi

nante,· e as consecuéncias·cias so- . 
· ciain que résu_ltan desta ·relación 

desigual. Así, neste sentido, estuda 
as emigracións temporais dos segá- -

· dores a Castela. 
Estamos pois ante ·unha impor

. tante obra_ de Antropoloxia cultu
ral qm; ten i Galiza por obxecto, 
unha obra que a.pesar dos anos 

-non perde actúalidade. -Non é nen
gun catálogo disecado que respos
re _ás nece~idades dun grup~ do mi~ 
nante. O ·autor, partindo dunha 
per:spectiva concreta e duns coñe- _ 
cimentos obxectivos, froito dunha 

. sisteniática recollida de -dados, 
.. tanto de campo cornq escritos~ po
d~mos dicer sen risco a]gun, que 
·chega a enténder __ esta formación 
social tal e como -a entenden os 

·que viven no séu _seo. 
O libro -canta nesta re.edición 

éún_ prólogo, par~ce que feíto un 
-- pouco á presa, de Carlos · García 

Martínez; que nos introduce no 
contexto social e cultural do au
tor. 

l -

NICOLAS TENORIO. LA ALDEA 
GALLEGA: . lntrodución de Carlos 
Garc(a Martínez. Edicións Xerais de 
Galicia. 
A versión · orixinal foi publicada en 
Cázdiz no ano 1914. 

.M_ VILAR 

riéncias, é cousa que .P,abia tempo 
non se via en Galiza. 

Pero contodo, Vazquez falla. 
Falla porque como realista que é 
non aprofunda nunca, non explica 
nada; e é que o realismo nunca 
dou unha novela que explicase 

. nada, e cando o fixo era en tales 
volumes que o lect;or fuxia por 
for~a. _O realísmo, cómo Vázquez , 

· -qued:Í.base ·na sup<!rfície das· cau
sas (qué oportunidade perdida a 
da busca do corpo d~ filio de Da
rio en AstÚ':rias entre moreas de 
cadavres) e remata\:>a _ -como ·re
mata esta - novela- dun -xdto 
ahondo sentimental e falso. 

M--ais, contodo, F. Vázquez, se 
se corrise, pode ser -non un gran
de- novelista-- UI) narrador que 
atraía leito~es (como N eira Vilas, 
por exemplo) e_ c'hegar a-dar unha 
que outra novela de agradábel lei
tura. Se cámbjg__ de xeito de narrar 
ªº mellor danos sorpresas, quen 
sabe. 

XESUS GONZALEZ GOMEZ - ·, 

-OUTRO PR6DUTO GALEGO QUE 
SE EXPORTA 

O PASTOR E_LECTRICO 
- APARTADO 322 NADE.LA (LUGO) 



os nomes ·dos lugares C. VARELA 

\ Cangas:· 

a terra ~ o m.ar 

en Xeom'etrz~á · 
Irnos tratar hoxe do :norne de ' 

Cangas de Morrazo, a coñec;_i~!l 
vila rn_ariñeira, testeira coa cidade 
de Vigo coa ria polo rnédio. 

Todo parece indicar que o _no
rne de Cangas refire a abundáncia 
no seu litoral de enseadas ou 

_ praias, algunhas delas hoxe atuí-
. das por ese funesto c0sturne que. 

se ten de lle tirar esp~cio ao mar a 
fürza ·de aterrar, co .que s·e conse
gue desfacer nuns días o que á Na
tureza lle levou. facer moitos rni
lleiros de anos .. -

,En tempos. antigos, o _q~e- pox~ 

nós chamamos . praias de.b~ro_n : ~er 
. desÍgn,p.da:s · CG no me de areÓros : 
ou areas; así a nosa .. costa · est~ __ . 
chea ae · praias cos nomes . :ae-, "·? 
Area Brava, Area Milla, Area _de · 
Bon, Ar.ea Bast~, A-rea M~uris~a, 
efr:-: .• ~ - ~"--rnesino a ·:wn~da práia de 
Rogeir_a "' ~n ~ ~angas e. :'a:í.nd~~ hoxe 

' coñé-id.~~-:poj}1~~~- '' ·:~dúnome. 
· de''Wrk i:dro\ie''Cb1rb: . ' v 

ó -~~n1.e d~_Ar~a -q4e,'s~-Íl~·-'deu 
ás pra:lá~·~,r~_f~d~.sf á':i:e'.'nsij~~11·~ión ,. · 
xeol,qxica· deses tert.e9s- dé ·beira-·" 

' mar 'q~e es~aban f?rr:naa¿s_de -ar.e~ 
mais_ outro x'éi!:o de de,signa,r'anti
ga!llente ;is praias deo~u ser ~ate11__,: .. _ 
deñpo- ªº . seu perfil· xeorriétricoi· 
unlia- praia ·yista· d~sde°'·lon·x·e' da a· 

.. idea de algo "' 'curvo" ' en arco o.u 
: coa palabra qu~ se u5:3-b,a· daquela , 
·en camba. 

pesa voz pre-latina:c.amba, gue 

'. 

signifipa "curvado" saiu através 
de cambicas ·o nome de . Cangl¡.s, 
que seria pois "Lugar de-praíñas". 

Ao- mesrn0 fenómeno xeográfi
co de -litoral ~heó' de praias ref eri
ria o -í¡ome da :-vila de Carritlá.dos 
no Salnés: · ··. 

Pero, cómó. expliéar · 1q~e este 
no me tamén' ,se <lea en lugares tan 
alonxado- do mar. corno Cangas de 
Monforte, Cangas de Irixo ou ás 
Cangas astur~nas? . 

Neste lugares du interior, a pa
labra q1.mba -debeu referir a· vales 
ou terreas eh forma de cunea, 
con lenes curvaturas; asi aquece
ríalle moi ben ese no.me ao Val da ' --- . 
Camba en Lalin e a unha marea· de 
lugares chamados Cambeiro, Caín-

. bre, Cambeda, Camelle, ou tamép 
Camariñas, Ca~afeita, Camán', Ca
~<:ixa .. ~ tendo en c.9nta que nestes 
µItirii0s ~produciuse .a- ·perda do 
""B:', _·gu¿·sq),b.de"'clar n~ste tipo de 
·palih.ras. :::i.i:o naso i~iogia-, do mes
mo x~ito~q·u~:-se : paso_µ de tamberí 

- a tam'é-n pu ·comcraÍ'~o·a se cli p"o~ 
. pularmenfe· Samartol~-ineu ~n tro-

ques 4,~ ~Í~~~~rto~~~e~ . ,, - . · _ 
q lllf~~.O ,t.lPº ~de ,ra~<:mamepto .. 

léva_!'{~s'; á:~ ·P.~psa~%l,áu~_,~o· · nom~ da - · 
vila -'VQI°'tüguesa d~--Caminha debe 

.~ste . ,apeTatiy9, nqn~-ªº . feíto de 
estát :csitti'aC:fa..'~riu~~a: -~s~~ada roma-· 

.••• • ·~ i; ':'-· -;: ;t-

na '~pe~ _Jeea:_ ma:rj.tima"; ne,n ao 
nome dun :a.ntigo :pos~idor "Cami- . 
nio"' senón" a unha é:atíva praia ou 
"Cambinb~" que :4~.be · ha.her ha 
Foz . do ·Mi>ño:-a~ "p{dilgrexa pa
rrq.quial ·qúe,.~seria ~-atuf da · p·ara fa
cer pasar ; ~a.;:~estrádá:· ·de Valen ~a a 

, Viana do Castelo-. . 

' ·T 
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:andando _a terra . . 

Algunhas xentes ~ -, 
·de Viv?-iro · 

A derradeirá vez-que mé_p_ers0-
nei na vella, ferrnosa .e ilustre cida
de de v!veiro pujden ollar, dende 
o outo qa Ponte da ·Misericorcfia, 
ó Xosé dos Gat0s·. Non tive~ opor
tunidade de· falar con él. ·san tino 
ben. O · Xosé dos Gatos -~·staba na 
súa barca -supoño que se chama
rá Nautilus ou Spunik~ na desen:i- · 
bocadura do ·Landro -os que non 
saben ·chámanlle Landrove-, o 
río qlJe, depde o século. pasado, 
entra no . mar, rn:elanéónico e fa
chendoso, decindo a música dos 

. versos de Pástor Díaz: O Landro 
é un río de eglOga, entre pastoral 
e'romántico. 

o ( ffieus vellos e' queridos anl:i- . 
gas ·-xulia Canosa e Paco Luís té- · · 
ñenme t~lado moito de Xosé dos 
Gatos· e de don Xosé'' Luc;iano 

: que, aí n~á que non vivairiense de 
nación merecía selo. Estas <lúas 
per-soalidades reñen -de comúri o 
nome -O· nome fai-a COUSa decían 

. os norninalist;as~ e Q 1;eren vivido . 

Convent~ de Nosa Señora de Valdeflores (Viveiro) 

en Viveiro. Ningún dos· dous ven 
descrito .-nos libros- ~e Canosa 
como; por exemplo, aquel vende-

- dar de lotería, cuio alcume non 
. lembro, que. se embo~achaba 
, tódolos · días. Un amigo de ~eu, 

. barrendeiro de oficio, recolliao 
pala noite, capdo estaba comple
tall).ente·--bébedo, e levabao, nun 
·carretillo propiedade do axunta- _ 
mentó, durmir .ós baixos da casa -
consistorial. . Aco.nteceu que un 
·pía o barrendeiro bebeu demáis. 
Entón- o seu amigó, o · v_endedor 
d~ lotería, f_oi polo carretillo mu
nicipal; ca:rgouno nél, pillo~ Ó ca- . · 
miño do cónsistorio e foi berr_an- · 
do-por_ todo Viveiro : 

- _¡ Fixádevos neste desgraciado! 
iCánro traballo me dá!. - iSi rion 

fora Rºr €Ste seu amigo qué sería 
dél.! . " ~ - . 

" _ Xos~ dos Gatos anda polos se
-serita- e táñros anos~ E. o que se 
· qic-e, ep lingoaxe. poético,' un lobo 
-dé P.at. -Percorreu .tódaia'.s direciós 
da Ílosa dos . .Ven~o's. Agora -adÍca
'se á,.p~.s~~ d¿bi~ura. Vi"'.~ con ca
t.orée ·óu quince gatos e -l~vase moi 
i)~n ., con eÍes.-Tennos moi coidadi-

·_ n9~ .e dá gusto óllalos: lustrosos e. 
ed~ca5fos. ·Fa-illes unhos platos es
peciales, esmerados . e a concencia-. 
Tenos afeito_s ·principalmente ás 
caldeiradas. As notiñas sacaos a 
pasear. Dice que 'os vai alindar. No 
.bó tempo é fredumte o.llar a Xosé 
e 'ós seusgatos-polos xardís-Norie- ' 
ga' Varela, que ·?an 6 Landro. P<:>lo 

'.· 

·~· 

L.UGO ; 

inverno, á serán~ frecuentan certas 
tabernas. Non tod~s. Esis~en ta
bernas nas que os gatos do Xosé se 
negan ·a entrar. Fan ben. Do que 
non estou informado · é de cantas 
cuneas papa cada gato e si prefiren 

_o tinto ou o blanco. Iñoro que 
diálogos mantén o X:osé con toda 
esta tropa. Do que estou seguro, 

· · aínda que ninguén mo testificara, 
é que os gatos do Xosé beben vi

. ño. E quen sabe si ron e a1,1garden
. 'te. E que ó XoSé_entende a_língua 

dos gatos. 
, Don Xosé Luciano é nativo -e 

oxe ··~mén habitante- · da_ Terra-· 
Chá. Estivo - en - Viveiro., haberá 

- como causa dunhos dez anos, de 
profesor ·nun cole.xo privado.. · 

<;ontan dél que se quedaba cos 
' alumnos, no colexo, deiea as once 

- dá noite. O chegar ás dez os rapa.
ces, que iban . preparado~ prás 
aulas co:ino 'pra unha romería cam-

. pestre, sacaban das respectivas 
f iambreiras, as provisiós da súa 
cea,: cóa sua servilleta, coitelO, gar
fa, vaso e _deín~is trabellos e cea
ban tranqu~mente. O profesor ~a
cía o mesmo. E" de su por que se 
desexaran mutuamente bó provei
to. Enseñando era lento e concen
ciudo-. Primeiro recemendaballe 
ós rapaces qu~ estudaran a porta
da. do libro de testo ; fixándose 
ben no seu contido. Despóis se
guían co prólogo. 

· Tódolos días don .X0sé Lucí.ano 
mandaba a un alumno polo xor
nal. DábaHe se;mpre un billete de 
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mil pesetas. O seu razonamento · 
non podía ser máis lóxico e com
petente : 

- Es que el periódico puede su
bir de precio. Nunca se sabe. 
· Unha das debilidades de don 

Xosé Luciano, ademáis do tabaco 
Ideales, _era viaxar en tasi. 

Nunha ocasión alugou un tasi 
pra ir a súa tribu, unha viliña da 
Terra Chá. Sentouse ó pé do cho
fer, no asento dianteiro, e mandou 
pechar a ventaíña. E~ todo o 
viaxe non· pronunciou unha soia 
palabra. O chegar a slía viliña deu
lle ó ta.sista un enderezo. O chegar 
ó l1:Jgar indicado, ordeou-lle ó ta
sista que baixara a ventaíña. Reali
zada a operación, don Xosé Lucia
no sacou a cabeza fara e cornen
zou a berrar : 

-Mamá, mamá! 
Os poucos intres saiu unha se

ñora por un~a fiestra : 
·-¿Qué, hijo m1'0? 
-¿Estás bien, mamá? 
.:.... si', ~ifo mi'o. Estoy muy bien. 
Sin bc...xarse do auto nin pra 

mexar, don Xosé Luciano díxolle 
ó ~hofer que voltara a subir a ven
taíña e que pillara de novo pra Vi
veiro. No viaxe de retorno tam
pouco cruzou uhha soia palabra 
co tasista. Unicamente ó chegar 
que lle pediu a conta. 

Don Xosé Luciano voltou pra 
súa tribu natal. Por ela debe an ~ 

dar. Seguramente que se adica a 
ir ós biosbardos. O mellor pilla 
.moitos. 



l Congreso · de 
-Periodistas de Galiza 

Os dias 5 e 6 de feb.reiro terá 
lugar na Coruña o 1 Congreso de 
Periodistas de Caliza. 

Trátase, nen máis nen menos 
que de poñer enriba da mesa ~ 
problemática viva da pro fisión, 
nos seus distintos sectores. Lo
grar isto, despois de moitos ava
tares xa é importante para a pro
fisión e para o. pavo galego err 
xeral. Isto é simplesmente pór 
ao descuberto as dificuldades nas 
que nos movemos e as múltiples 
lacras que tamén, como a cá.1-
quera, a corroen. 

Pero tamén se tratará de che
gar a pontos de concordáncia 
sobre o horizonte laboral, nunha 

profisión supeditada como nen
gunha aos <litados dos amos, no . 
plano profisional e tamén no 
comunicacional galego. 

Ali éstarán todos -aqueles que 
queiran estar. Sen apriorismos 
nen exclusións. Ali iremos a de- · 
batiF. O que saia ou como saía 
será un fiel reflexo . desta prnfi
sión na nosa riación. -

Pero aínda asi, no caso de que 
non se chegarah a conseguir acor
dos maioritários, q1:1e haxa unha 
imaxe, máis ou menos . fiábel, 
da situación desta profisión, xa 
supón andar un camiño, polo 
menos para o povo galega, que 
poderá ver o reflexo. 

O ferro dos días, 

de Lois Diéguez 

Edicións X.istral, 1982. Santiago. 

· _ A editorial Xist~al rerrova a sua 
vida · cunha obr~ · de Lois/ léguez. 
Este povelista ~ poeta, ·de obras. 
especiadas; retorná ao encontro 
dos leitores il_un libro. de poemas ' 
nos -'que a memória persoal se 
identifica coa loita .revolucioná
ria. 

· No prófogo ' afirma Pilar ¿: 
Negro : - -· - · 

"Pensamos que hai novidade e 
p~ofundidaae nestes -versos que 
son. de auto·r, mais q~e - tamén fan 
ref eréncia á. cousq.s que to.dos nós 
viveinos a treu e que ; · se cadra, 
non cusamos de frontar. Tal vez 

·quixeramos que a nosa nación 
fose outra ou ben pudese existir 
u_n reino . onde todos· os dilettan
tismos fosen posíbeis. O certo é · 
que estamos contra corrente., ten
do -aínda- que afirmar o direito 
á fala, ao noso próprio idioma, 
repetindo co poeta. · . 

Sulagarémos asillas 
onde te -queren gardar 
Derrubaremos os museos 

milada, d.ixerida e descafeinada¡ 
polos ..... que non ~dmíten nen tole~
ran u·nha literatura _galega ·. viva e, 
xa· que logo, inclusiva e penetran
te?" 

O leit_or p~de comprob~r· a xus
teza deste prGlogo. _Os poem~~- de 
L. Diéguez están arrincados do 

· acontecimento, ·a os pasos - de si-. 
griais c;los lojtadmes antes e hoxe; 
paso§ 'longos ou curtos, con -nietra
lla= o-u con tinta; pasos rta .néboa -da 
guerrilla ou na bréte~a . da .opre-
sión liberal : . 

- qu¡: estan á const1u-ir · · "Xueces, fiscais, mcD,CÍstradoi. e po-
para ti. · ' li'ticos-

Non é sintomático que ~ mesmo - do escuro e da cobiza 
artífice da literatura, o próprio ~s- xuntáronse tamén. 
critor, teña q'ue se rebelar - e -ne- e baixo a lu~ marta ·da sua _demo-

·sentenciarqn coa c~dea €! co casti
. . go 
d palabra ceibe, e verdadeira, · 
a Historis real que queren agáchar, 

-os camiños do noso existir 
·e da nasa rebeldía". 

·"EHfiri, u.n libro roáis para a memó
ria histórica .de Galiza. 

.Soprano. - ·9olores Cava 
Piano. - Ló~z ae Saa _ 

- Columlilia. CS'85e9 

"Grabación ·solprendente cuxo 
interés principal reside' no repertó

. rio,c con ca:ncións de compositores . 
predecesores de Glinka-Tolstoi, 

· -Alabíev; Titov. e Verstovsqui. - E 
unha pena que non se · dedique o 
disco completo a . este repertório, 
~inxelo e atractivo, e a cara· B-en
gada cancións de Lópe.z de Saa so
br.e textos· de J. Ramón Jiménez, 
Becquer e Rosalia de Castro· sen 
especial atr:i~ivo . . As inter~reta
cións son discretas. De interés li
mitado aós amantes do .xénero 
lied". 

Anunciando o seu produto 
no único peri'ádico 

· galega 
pon a información da sua 

empresa 
nas mans de milleiros de 
galegas que, cümo vostede 
len ANOSA TERRA , 

garse_:_ ao destino de ser peza ~i-' - - . crác.ia· ,, 

• un antroido sideral~~~~-...m---.-..~~--~--~~~~-...-..-..-.....-i~-----
NON ~E:DBS 

UN~ ''Tl_,RiTó\' AJR. 
mir, .. E. QUE SE 
.HA(:,.tx:)t) UN RAP.6. -
e 1 m /Y:.ciÁ "1~ 



MARCOS VA LCA RCE L 

Veñen de cumplirse o pasado ano quince 
_anos da fundación da Agrupación Cultural 
Aurieu'se, nacida legalmente o dia do San 
Martiño do 1.96.7, .ao amparo da Lei de Aso- · 
ciacións do 1964. Convén lembrar a data 
porque son quince anos de histórfa 'cultural e 
política de Ourense e dun sector da sua so- . 
ciedade. Doutra banda, a vida ~e.sta Agrupa-

. ción Qr_~u1r~l foi semellant~ á da qiaiori.a das 
Agrupadóns Culturais que se espallaron por · 
toda Caliza nos anos anteriores á transición 
_polÍtica. Parecidos problemas, os .mesmos 
obxectivós, as mesmas djficuld?-des ... fan que 
a existéncia da Auriense sexa un pouco o es- _ 
pello de todas elas. . . 

A Auriense non foi a primeira. En Santia
go nacera a pioneira no 1961, A.C. O Galo. 
Logo viñeron a Asociación Cultural. O Facho 
(1963), a Asociación Cultural de Vigo 
(1965) e o Clube Cultural Valle Inclán de 
Lugo (1966). Logo, coa Auriense, nacei'on a 
Asociación. Amigos da Cultura de Ponteve
dra (1967), Abrente (1969) e, máis tardías, 
Os Cigurros de A Rua (1973), Francisco 
Lanza de Ribadeo (1972), Os Cho'upos de 
Verin (197 4) e rnoitas o u tras por todas_as 
vilas e povos de Galiza, que fixeron un labor 
imprescindtbel na normalización do noso 
idioma e da nosa cultura. 

No nacimento de Auriense tiveron moito 
que ver dous grupos ourensáns: o grupo de. 
vellos galeguistas que se xungaban no Café 
do Miño e un grupb de mozos, estudantes de 
Maxistério, "os do Café Coralin ". Entre eles 
estaban Xesus Ferro Couselo, Don Ramón 
Otero Pedrayo, Eleutério González Salg~do, 
Bieito Fernández Alvarez, Xaquin Lourenzo, 
Salvador Rey Domínguez, Antón Fernández 
Sánchez, Cario~ Guitián Rodríguez, Nemésio 
Barxa Alvarez, Pedro Merino Góméz, Santia
go Do campo Figueiral e o_utros que quizá f i
quen esquecidos involuntariamente. 

A primeira xunta directiva foi presidida 
por ' Nemésio Barxa Alvarez (xaneiro do 
19 8), figurando como presidente de honor 
Otero 11,.drayo. No 1969 (febreiro) elíxese 
presid ' :{~ a rro Couselo, que o foi deica 
os fins , : .9-73. No 1974 resulta nomeado 
preside~t "- ~ase. -li ' o Vázquez Monxardín e 
logo, en fe ~~· 'i{( · '.t . 76, eside a Xunta 
directiva Antón ·ciná~tle~ Sá chez (o "An-
tón da Ponte"). . 

N esta prim eira etap" a.] · .·A.fu- Hª':tiió anse 
múltiples atividades;' c níerént:~;is, ·' exc r
sións e xeiras cultura.is, celefü cións de, festi
vidades (a Festa da Arbore, o D.·¡~ ·da.s, Letras· 

. primeira. 

No ano 19.73 (xaneiro e maio}celebrous~ 
un curso de língua e literatura galegas -no Co:
léxio Marista de Ourense. Constaba ·de 15 
clases que foron impartidas polos que si
guen: Francisco Ogando Vázquez, Xaquin 
Lourenz.o, Ferro Couselo. Eduardo Blanco 
Amor, Carlos Casares, Francisc::o Rodríguez, 
Manuel Maria. · O curso celebrouse en cola-

.As Asociacións· ·culturais, a _exame 

•. AURIENSE" 
Velaqu{a·primeira dunha série de artigas que, en sucesivas semanas, amasarán 
. calfoi e la realidade das asociacións culturais do país. Non V!ll · 
ser un repg_so exaústivo, mais si unha sz'ntese ricaz dun proceso organizativo 

que serviu de catlizador, e sirve aínda, da actividade cultural de Caliza 
desde logo, desde unha óptica nacionalista. Empezamos hoxe 
.Po/a Agrupaci6n Cultural Auriense, que é unba das pione~ras. · 

festas ·populares, mostras de c,erámica popu
lar, comunicados constantes de solidaridade 
coas loitas do povo galego (pola amnistía, 
pola normalfzación do idioma, contra-as ce
.lulosas ... ). · 

No . i 976, a actividade é iamén moi forte: 
cürso de língua a cargó de Millán Picouto, _ 
conferéncias de Camilo Nogueira, Lois Dié
gu.ez, Francisco Rodríguez, Xan López Fa
cal, Manuel Maria, Bautista Alvfll'ez, Xurxo 
Torres, Francisco Carballo, Villar Trillo, Cid 
Rumbao, Santiago Esteban Radio, Xosé Paz, 
etc ... Proibese unha coiiferéncia sobre a emi
gración e unha mesa redonda que levaba por 
título "Colon.ialismo e clase obreira". Moitas 
veces os actos das AA.CC. nacionalistas fo- · 
ron tapadeira legal pra dar a coñecer as orga
nizacions nacionalistas, Consello de Forzas 
Políticas Galegas, oposición á Leí de Refor
ma Política (Referendo do 76), etc ... 

En marzo do 197 7 faise c·argo da presi
déncia Norberto .Tabarés: en xuño do 1978 
será Antón Romasanta Vilarchao quen colle
rá ·o relevo e xa nos últimon dous anos 
(1981-82), Xosé Lois González .Vázquez. 
Convén dicer que o traballo cultural na Au
riense foi sempr_e un_ labor de eq11;i o e on 
se pode entender sen a colab_orado 9 -

ios países oprimidos que, carecendo mesmo 
de autogoberno e formacións políticas pró
prias, a primeira resposta de concienciación 

de seu é sempre intelectual ou cultural. As 
AA.C,C. cumpliron, pois, un papel de vangar
da para, o coñecimento científico do país, 
para o seu estudo e análise. 

A partir do ano 1977, a consolidación do 
proceso de transición obriga a un proceso de 
replantexamento. As inquedanzas políticas 
teñen xa outras canles de expresión; desde_ as 
primeiras eleicións de xuño do 1977 as 
AA.CC. xa non teñen que ser caixa de reso
náncia de c~ntidps políticos clandestinos. E 
un intre de crise a r:iivel cultural en todas as 
asociacións galegas <leste tipo. Custou asumir 
o cámbio e foi bastante lento. Pero segue ha
bendo actividades: pres~ntacións de libros, 

· conferéncias, mesas redondas ... -Entre os par
ticipantes, nos anos °1977-78, Millán Picouto, 
Xosé Paz~ Anselmo López Carrera, Enrique 
Harguindey Banet e Manuela Barrio Val, 
Xosé R. P~na, Miguel A. Mato, Manuel Ma
ria, Margarida Ledo, Carlos Varela e un ciclo 
sobre urbanismo en Galicia no que partici
pan César Portela, Santiago Seara, Carlos Al
muíña e outros (1978). Entre os temas trata
dos, o idioma, o teatro galeg~, o ensino; os 
meios de comunicación, etc ... Aínda en fe
breiro do 1977 protbese unha mesa redonda 
co título "A sanidad e en Galiza". 

Seguia sendo necesário un proceso de nor· 
malización cultural, de concienciación dun 
país; de galeguización dunha sociedade. E 
segue a ser preciso nun país con escasa con· 
ciéncia de seu. Por iso a loita cultural, con 
diferentes formas, segue a ter plena vixéncia. 

A Aiirien_se participa sempre nas campa
ñas de normalización do idioma que cada 
Dia das Letras organiza o Frente Cultural da 
A.N.-P.G. Loita cultural segue sendo labor 
de resistencia e, xa que logo, labor político. 
Nestes anos (1977 a 1979) organízanse con
cursos de redaccións e carteis en galego, fes
tivais musicais no Xardin do Posio no Dia 
das Letras, conf eréncias e mesas redon~as~ 
,presentacións de discos e libros, etc ... Man
tense o grupo teatral sob a dirección de Mi
llán Picouto, levando a cabo por m_ultitude 
de povos representacións das obras "O cai
xón" e "A gran Candonga". Existe tamén 
un grupo de gaitas nado no seo da Asocia
ción e un grupo de guiñol moi activo nas 
festas populares, que empeza' a funcionar no 
outono do 1979. No 1979 e o ano que lle 
segue prográmanse tamén ciclos de cine de 
humor e de cine anti-imperialista. Tamén ten 
lugar nos locais da Asociación un curso de 
danza galega. 

Outra actividade continuada da .Auriense 
nos últimos anos foi a participación en fes
tas populares, como os magostos e a festa 
dos maios. No 1980, esta participación foi 
polémica, ao retirar a Auriense o seu maio 
do concurso oficial en protesta pola compo
sición do xurado. Tamén no 1980 participa, 
con outras AA.CC. de Galiza, nas "Xornadas 
de defensa qo noso idioma" cunha série de 
actos e festivais que se celebraron en S~ntia
go. A liña de colaboración con outras 
AA.CC. é continuada con publicacións con
xuntas no ni3. das Letras, actos conxuntos, 
colaboración que culminará na formación da 
Federación de · Asociacións Culturais Galegas 
no ano 1982. 

Nos últimos dous anos descende o número 
de -conferéncias e mesas redondas; como en 
toda·s as entidades culturais a capacidade de 
convocat6ria deste tipo de actos é moi esca
sa. Segue habendo alguns actos <leste · tipo~ a 

· miúdo cos mesmos participantes de a~os an
teriores. A liña de actuación <lestes dous úl
ti~os anos (1981-~982); Il!.Oito máis coñeci
da polo recente, vai máis no camiño. de pro
mocionar mostras e exposicións .de -'interés 
popular. Ne_ste ca~ están amostra de prensa . 
galeguísta da Segunda República (outono do 
1980), mostras de cerámica, mostra homena-

. _xe a· Ca:rlos Varela (1981) e, xa no pasado 
· ano, a mostra do Antroido, a mostra qe ins
. ttumentos musicais galego& e a mostra de te
cidos popuhlres gálegos. Pero ~sta xa é outra 
história. A história de agora mesmo. 




