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En'7ólvo1Ío ? 

hemero'teca 
. Nº 50·· 

Os n·acionalistas do Estado es
·. pañol están. a piques de viver horas 
·decisivas . . Os povos dos Países Ca
taláns,. de_ Euskadi e de Galiza poi-

,· deron sobrevi.ver cunha identidade 
· Nos tempos inmediatos para ou á comisión d·e festas) xa a diferenciada do "Estado español" 

atrás, o levar no peito, entre a cousa podia ser de ni.atcáxe de · precisame~te porque a pretendida 
.camísa ~a camisiña un número Styles a Eusébio: - "nación · española" non chego.u a 

· extraordinárfo · dó · "Mensaxeiro Peró ías indo e ao final nin- ser . un·~ esta<:lo moderno como os 
da · Parróquia"' cun lene artigo guén te seguia }\en fariap9s. de demaiS da Europa. Podemo·s ma-
sobre a sexualidade sen que nin- . gaita. Mercabas· 0 "Senipre en- xinar qwe ideritidade ~tal~na, bas" 
guén te vira,' er.a pouco · menos . Galiza" en Libtouro e ·veña .pará ca ou galega sobreviveria hoxe se 

.Madrid tivese .a·eficácia ·centraliza-que unha heroicidade. casa a lelo a :fome de carozo-: 
· · · do~a e mod.ernizadora que · vimos 

Non digamos xa o . "París-Ho- . Non duraba unha· noite . e ·de . exercer . desde . Par is. Somos unha· 
. llywoód" . tan celebrado ou, contado a escandelo. ,nacionalidade sen Estado próprio. 
'noutro eido; un exemplar de · Debería -terse acabado . todo . E ademais ·subordinada a un Esta-
"Sempre en Galíza" ou "Mili~ isto, pero os libteiros: non ~stán .do -que se pretende nación~ que 
cianos". Iso xa era motiv.o de moi afeitos. Mesmo -hai unha recoñece ·a nosQ feito diferencial 
cadea .perpétua; prévia confe- quio'squeira nun :bárrÍo d~: Vigo. . .de m<?i más maneiras. E que p·e-
sión e comunión. . que adoita ·dicirlle a· U:n.·Go('!bo- ·_ rante máis de tres séculas negou-

Para min que a .cara .de leitor · rador· noso . cad'a _V,ez que·' -v~i · .a nos endrradamente a nosa identi-
clandestirio quedoulle a moitos ela · mercarlle o semanário .. se dade nacional. Pero os conquista-
marcada, na mirada, nos acenos, ''!lo envolve". dores que .tornaron amolamos co 

· .decretó ·de Nova Planta non sou-nos tics, na . voz,. no xeito de Non max.ino' a ninguén mer-. 
, peron ·construir un Estado moder-

. Pedir' algo n.unha .librad.a ·ou nun .cando un "Faro H . envolto'. Para - d - no. O Esta o-Nación que teria de 
quiscp. . ,,. ler na casa, irnos·. Pero esta nasa ... . ! ser ' España fracasou. Na época de 

Eran . .OS tempos en que leva,. . terra dos metJ.s ::P~cadós _per~te .. Carlos 111 semellaba que o .proxec-
bas o voceifo do partido aberto que A NOSA TERR¿\ -~exa vista to centralizador. se tiña cÓnsolida-
diante de todos pero coas tapa·s· con ollos de clancte.stinict~d~ pb- . do ~ Mais, afortunadamente para os 
do "Hola" ou "Semana". Pero los quiosqueiros- e logo pasa o nacionalistas destiñ.a~os a morrer, 
isto xa era cousa dos máís deci~ ·que· pasa. . .. os tempos posteriores significaron 
didos, dos que tiñan que facer :... O Nando a repetir qÚe"ou es-· o fracaso da }entativa. Cando' a 

. profisión de fé clandestina dia a crebides de algo que venda ou a '. Europa do XIX construia impre-
dia. "·. cousa pode ·ser non "cobrar du-· sionantes irnpérios colonia is, Espa-

Aos riovos tempos aínda ha( · rante o próximo ano. . ña .Perdera o seu. O XIX -moito 
moita xente .que non está ·acos- ¡Pero cómo quere~ vender, máis que os · for~ais decret_os de 

Nova Planta.::.. toi . caste'lanizador e turnada '. Isto d'a liberdade que .rai0 papón, .se os qüiosqueiros 
· centralista. Mais o Estado español 

proelarhan '. non debe ·ser certo escond~n os números ante o pe-,- seguia senda unha estrutura inefi-
( e razón non lles · falta, non) rigo de que veña a· Policia e· os caz. o país seguia senáo probe e 
(bon, isto non ten que ver, voI- deteña . por vender semellante ·. arruinado. A 'revolución industria1 
ternos ao . do certo). ·Vender un · p01:nografia! , n;on chega a superar un aspecto de 
xornal tan roxo, ateo, masón e . A próxima vez, hei dicirlle rmirxinalidade e loca litación. peri- · 
separatista como ANT, . non aos ineus amigos que lle pidan férica dun país agrícola. Todo iso 
pod·e ·ser legal, por máis que ·Se- aos quiósqueiros unha "Voz" permit~ o resurximento do .nacio-
xari os empregados do señor envolta a ver se as augustas plu- - nalismo de Cataluña e EUskadi. E 
Fer~ndo os que o distribuan, mas lles dá por pegarse uri tira . de rebote -cÚnha base social ~áis 
en plena luz do dia, por todo ~-o.ü " ddxar de es_c;i:eber o que es- feble- ª apar.ición do ·nacionalis; 
Vigo. Non é críbel. . _ creben d.ado o solaz q'ue experi-· mo en Galiza, 0 Péii's Valenciá e ás 

· . Baleares. O sécuío XX veria signos 
· Lembro de cando para ir' a · · mentan os roxos coa . clandesti- . -positivos para os nadonalismos en 
Libro uro, libraria da · resisténcia nidade do :seu.xomal. . loita: a Mancomunidade de Cata-
d urante tanto · tempó, tiñas que . (¡\o mellar non era má ama- . luña e os Estatutos de Autonomia 
ve'r se te seguian, en caso de qtl.e · · nobra para o povo galeg0, ·non) ·_ . ...:.,.realidades e proxectos- ·admiti-
tiveras destacado ürÍ pouco na · (Haberá que estudalo .. e pasalo dos .pola República. Mais tamén 
catequese da parróquia' como . ·ponlas·-canles que cürrespondan; 'ataques frontais a cárregos de per-
"algo rebelde". E se·· escrebias .como di un amigo clandestino sonaxes : militares: a ditadura · de 
en gaiego ou pertencias a algo qué teño) (Mira . ti que s·e .d.e-r~ Prim9 d.e .• Rivera e a o.fensiva fron-

organiz~do (cultural; deportivo resultado)~ 

' . 

tar qu~ Cfirix-iu o ·réxime f~anquis- . 
ta. 

A_pesar de .todo, os nacionalistas 
sobreviveron. Pero están moi 
lonxe de poder asegurar o fu.tura. 
O idioma· como ~igno dé identida
de. na,cioilal esta nun grande peri
go. Masas inmigrantes no·n integra- . 
das idiomaticamente e . uns meios 
de comunicación castelanizantes 
r~ducen á nosa língua a un feito ·. 
marxinaf, mancada dun claro uso 
público e comercial.\A.ntes podía
mos ig,norar .'a castelanización ·ad
ministrativa: a sua incidéncia so
cial era mínima. Hoxe a ailternati
va é. máis- qramática: .normaliza
ción ou extinción. ~.para normali
zar precisamos acceder a un poder 
de decisión: precis.amos conquerir 
un poder político. Para que Ma
llorca asegure a sua identidade na
cional, necesitamos consolidar un 
nadonalismo vivo e· operativo. Un 
testimonialism0 marxinal non in
teresa ( ... ) 

. ~r. ~ 

22.1.83 

Ouén ia pensar que en tan solem
nísimo actode celebración militar 
da inmaculada constitución mo-:. 
nárquica española, o rostro sumi
so, compunxido, óbedieate e fer
voroso do xefe do Goberno de 
S.M. catolicísima (disfarzado, non 
se sabe por qué, de Rafles o ele
gante), disimulase tan ben os mal
vados desígnios, militarunos e 
guardacivilizªdores de tan violen
ta, premditada e alevosa invasión 
de E~uskalherria? E menos precedi
da de tan ástuta, si grotesC9 e tga
tralera "diversión estratéxica" 
preparatór ia. 

"THAT IS THE OUESTION".
"En España -afirma · Ganivet
cuestión é pelexa": e non só ha m
i ética dúbida metafísica. "A uni
dad e de España é incuestionabel", 
afirma o xefe do goberno de S.M. 
(Dunha España monárquica, en-

, téndese). Unidade redundánte. E 
por selo. Aínda que por iso mes
m.o nos pareza' que foi e segue 
serido máis cuestionabel de todo. 
E non somentes como dúbida me
tafísica. Non só en •Dinamarca hai 

.lantasmas reais e cortes monárqui
cas que "cheiran a podre". 

· · ( ... )· CAMBIO, RECAMBIO e 
CAMBIAZ0.-1 Verbas cambiantes? 

.. 
I • . 

Cámbio ten resonáncias monetá-
rias. bancárias, financieiras. E non 
sempre de ~ariaéión ou-mudanza. 
Recámbio ' di se . das pézas mecáni
cas Ol,J anima is ' que. transportan 
cousas ou :><entes: xeralmente ca
balarías (de cabalos ou bestas ou 
burros). Cambiazo ten sempre ·un 
senso pexorativo· de tomar ou dar 
unha cousa por outra: de calote; 
de tram'pa; de darlle a un o cam
biazo tramposamente, enganoS'a
men~é. Agora . fálase moitó do 

. 'cámbio de imaxe; do c-ambio de 
imaxe de algo ou de alguén. Na 
maioria dos casos trátase dun cam
biazo, dun engano tramposo. Por 
exemplo, nunca se poderá cam-

, biar de certo a que chamou o poe.-
1:.a "imaxe espantosa da mprte": ·o 
seu "soño cruel" e pesaroso, o seu 
pesadelo aterrador. Cómo se pode 
cambiar a imaxe espantosa dunha 

·forza, armada expresamente para 
a morte? A non ser que se lle tiren -
de enriba todas as suas apariéncias 
de selo. Qué orellas tan longas tes, 
aboíñal, di lle a cativa ao lobo. O 
lobo está tentando de lle dar o 
cambiazo á sua inocente pregunto
na. Por má is que o lobo se faga o 
año vestindo a sua pelica, non po
de fiársefle. A este escandaloso 
exibicionismo aterrador que esta
mos a viver da forza das forzas 
armadas vése·lle demasiado as ore
lla~. o que se propón non é un 

· cámbio, é un cambiazo; darnos o 
cambiazo da fera aparente, enmas
carándoa de "anxo de luz" (sub 
angelo lucis, como o demo). Sen 
se decatar de que un só anxo ex
terminador é moitísimo máis te; 
m1bel e espantábel que . todos os 
demos xuntos. 

Atención!! Repito: un socialis
ta ou eurocomunista cando se dis
farza de monarquista, non se en
mascara, desenmascárase. Non se 
cámbia. Como un militar ou un 
crego ou un guárdia civil cando se 
disfarí:a de paisano. 

(. .. ) CHITON!!.- "Lengua sin 
manos ¿cómo osas hablar?" (Mio 
Cid) 

-Mans sen língua, cómo ousa
des matar? 

Os pavos teñen língua própria 
ou re.flexada: como os astros luz. 
Os bascos teñen língua própria e 
mantéñeria valerosamente como a 
sua vida. 

JOSE BE~GAMIN 

, Merque a história de··._ 
Gal.iza. Adequira 

· ' f-'ertencér a A ¡\JOSA TER AA. · 
. apoiala.e sÚscreberse a ela é necesario DESEXO SUSCRIBIRME A A ' NOSA TERRA 

P9R UN' :ANO 0 2.500 pts. · 

A NOS·A . TERRA 
e.ncuadernad a. 

Os tomos lln e 
. dous están 

·ésgotados. 
. Merque o 
t.res e o 
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A pirateria do 11egócio do l~ite . ' 

No mes de 13.bril do pasado 
ano chegaba un señor a Palas do 
.Rei mercando leite . ao précio 
que fose. Púxose en contactq 
con dous transportistas. Mesmo 
alguns deles animouse a invertir 
nun camión próprio e esta eufó
ria explícase pola promesa de 
qu.e, rematado xullo, xa se paga
ria o leite e máis o transporte. 

<· 

O RECIAMO CERVERA 

O intermediário da empresa 
-valenciana- ~ervera radicaba 
en Santiago O leite recollíase 
polas parróquias de Palas e fica
ba nos depósitos de refri.xera
ción, para logo vir os cam1ons 
da empresa Cervera e levalo a 
Santiago. Todo moi ben. 

Rematado o mes de xullo 
tan agardado, non se cumpliron 
os pagos prometidos. Os dous 
camioneiros · que facian . o per
corrido na zona de Palas foron 
a Santiago por verse c:os da em
presa Cervera. Ali di.xéronlles 
que rion podian , pagar, que o 
tal intermediário · non parece 
iso... Aqui comezan os mare
os. Idas e voltas. 

Cervera, en Santiago, para 
non pagar, alegaba que o Pre
sidente de "Campo do Oso" era 
o único que podía pagar, e que 
este non aparecía. Os sócios non 
se poñian de acordo xa que na · 
coperativa eran bastante· nume
rosos. 

Alegaban na coperativa que 
a empresa valenciana non lles 
pagaba, e os pagos foron adian
do até o mes de setembro, tem
po no que os paisanos de Palas 
comezaron a sentirse nervosos e 
molestos ... Querian cobrar. 

Todo porque un avispado 
transportista de MeliCie come
zou a levarlles o conto de que 
os caotos do leite tíñannos os 
dous de Palas do Rei que reco
llian para Cervera, empresa que 
xa pagara todo . Estes rumores 
causaron problemas bastante 
grandes, mesmo até o extremo 
de que algun transportista viuse 
obrigado a pedir a protección 
dá Guárdia Civil para facer a re
collida, por máis que lego esta 
non intervise. . Alguns · dos afec
tados puxeron calma entre eles 
e a cousa non foi a maiores. 

O .que se pensou de contado, foi 
que todo era unha xogada suxa do 
camioneiro de Melide que queria co
ller tamén a zona de Palas. A própria 
G.C. dixo que os viciños que impedi
ran a recollida podian ver"se en pro
blemas .. . Asi pasaron moitos dias. 

"Eu púxenmi a disposición. desa 
xente -dicia un dos transportistas-. 
Mesmo lles dixen de ir no meu coche 
a Santiago a falar cos de Cervera pa
ra que lles .explicaran os problemas, 
pero esta xente non aceitaba nada. E -
todo polo rolfo de Melide" 

TODO S.EGUE IGUAL 

· Chamaron a Cervera , chamaron á 
coperativa, voltaron ir a Cervera e á 
coperativa e asi dando moitas voltas, 
todos· os dias, dunha parte para outra 

"Nunha das- chamadas por te.léfo
·no a · Cervera ameazáramolos ·con le
var alá a toda a xente :.querian unha 
explicación. O xerente de Cervera _ 
respostou que se facíamós iso, el cha:-

No sector da carne vaise camiiio de facer monopólios-que poden acabar cunha ou duas '. chamar ás oficirnis a un socio dos 
transportistas que acudiu pensando 
que- seria para dar solucións, pero 
atopouse con .. ameazas·: Cervera-dicia-

provincias· galegas. · 
o mesmo está a. pasar no sector- do leite, onde as empresas grandes compran as pequenas. 

Asemade as emprésas de fóra de Gaüzá entran aqui no mercado levando o leite para fóra, co que, 
· cada dia, pérdense na nosa-nación vários millóns de plusvaüa. 

. lle que se "encargaria" del, levando 
a coúsa ao' xulgado, como provoca
dor da xente. As empresas fan pactos que van rompendo. Unhas e· óutras aumentan o précio para non perder 

cüentes, pero· o problema moitas veces 'non lle chega sequera ªº gándeiro; é cousa do cacique 
,._ recolledor. . - · .APRENSA 

O problema do campo galego no sector ieÜeiro pódese.resolver, qpr agota, ,crif!-ndo c;operativq,s, 
tipo Feiraco, nas que ós sócios dean o kite, compren o penso, os produtos e fiXen eles os précios. 

"Xa na tardina chegaron os perio-
. distas falar cos afectados, Os da em
presa valencia~a chegarnón por atrás, 
para que non dixéramos nada que 
poidera molestar~ nengunha das par
tes. Que todo se amañaria de conta
do". 

Seria unha maneira de romper cos monopóüos. 

maria ao. capitán da ·Policia Nacional 
para que nos botara dali a patadas" 

A ptimeiros de setembro, vendo , 
qhe non .babia solución, os afectados 
fletaron ün autocar e· foron a Santi
ago. Nel ian uns 70 ~feáados, os 
dous transportistas de Pals do Reí e 
outro máis afectado da zona de Mon-

terroso. 
: Canpo o autocar chegaba ás por:.. 

tas de Cervera, xa estaba ali a Poli
·cia. Os paisanos. deron explicacións, 
pero a · Poli.cia ad~ertiunos de que 
eran cousas dos la.bregos e máis da 
empresa, que os amaña~en nas ofi
cinas, ·pero que non saísen fóra a fa
cer proble_mas de "orde pública". 

A · xente dixolles que nada, que non 
, se ian sen cobrar. Claro que cobrar a 
aquelas horas era mo.i dificil, O trans
portista (que se viu convertido en 
intermediário) díxolle que estarían 
dispostos a: irse se se comprometian a 
fa~er o pago nui;i prazo determinado. 

Os de Cervera comezaron a telefo
near, entre outros, ao tesoureiro da 
Coperativa Campo do Oso, que á sua 
vez era empre-gado deles e finalmente 
as~guraron que poderian facer o pago 
o 20 de Setembro. Mesmo os labre
gos lles .deron facilidad~s áté o ·22, 
por se o necesitaban (o vinte era 

- lu.ns) .e rechazár~nnas, que o . vinte 
· -. ás dez da mañá ·estaban en ·Palas de 

Rei. 

PAGO EN PALAS 

Porf in, o dia sinalado estaban 
os da empresa na vila luguesa. Non 
se sabe do que puideron falar ou fa
cer, pero o caso é que convenceron a 
alguns dós afectados para que cobra
sen ao précio de 15,30 pesetas o litro. 

Outros 40 ou 50 afectadosxunto 
-cun transportista, non aceitaron este 
· précio , Os da émpresa argumentaran 
que labregos de Pastoriza xa o tiñan 
aceitado e cobraban nesas 
mais isto non era certo·. 

"Efectivamente, · aínda que gaste
mos o doble, non aceitamos iso" <li
cia o transportista, Erifin1 xuntár:onse 
bnhas 300 persoas. O leite viña cun 
précio bastante recortado; os talóns 
bancários que extendera Cervera vi
ñan ao nqme dos recolledores do lei
te. Por iso 1,lll deles, ante~ de se ver en 
follóns, preferia non aceitalo e que se 
discutira o asunto entre todos os que _ 
faltaban por cobrar .. Ao pouco de 
comezar· a asmblea, · apareceu o sar
xento da G.C. de Palas que lles dixo 
que era mellor que foran cobrando
iso xa que non tiñan firmado docu
mento ·algun. "O diñeiro que aínda 
lles adebedan pqden cobralo se se
guen insistindo. Mentras, haberá que 
localizar ao presidente da Coperati
va". 

Foron todos cambiando de opinión 
e o camion.'eiro firmou · os taló ns para 
retirar os cartos. 

Nestas, C<'(ndo xa se foran os labre
gos, os representántes de Cervera pr.e
tenderon reterlle o talón ao transpor
tista. Alegaban que tiña, igu<!-1 . que o 
outro, que entregar~le os bidóns á 
empresa. 

~ -'A nós descontábannos un 20 por 
Xurx.o Lobato 

cento qo précio tota.1 polo transpor-
CERVERA ATRINCHERASE te ... " 

Nas oficinás querian pechar as "Eu falei co outro transportista e 
portas e non-fa.lar cos labregos, cousa díxenlle que non entregaba os bidóns 
que estes impediron : dician que sen· até que . fixeran ben e completo o, 
cobrar non . marchaban. A empresa, pago dos dous'_'. 
vendo isto, tentabá que os tres trans- Ao mesmo tempo, nun xornal coru
portistas "aplacasen" á xente. As ñés saia· .unha nota manipulada dici.Il-

. posturas estaban firmes plás duas do que . cen labregos se p~esentaran 
bandas. Mesmo chegou a empresa a · Pasa á páx. 4 
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·A _pirateria do negó~i~ do leite 
. . 

ven d~ páx. l 
diante dos locais "dunha emoresa 
recolledora" para demandar o pago 
do leite. · >~~ 

Se non hai malfoia, pois .cantes,. 
tan dicindo s~. que tivo enferma-unh,a . 
vaca oq cáiu ág.~a ri~ ieite ou o q.~e 
se~a. Os controles- véñense facendo 

·A semana seguinte quedaron · para 
entregar os bidóns e aós recollédores 
pagáronlles os talóns, pero a 15;3_0 
pta. o litro,. Os sobres de pago viñan 
feítos pala Coperativá, sen especificar 
nada. ·: . .-_ ~ - ' . "~.. ~ -~<. l 

· unha vez por mes e por est~ cÓ~tiof 
• xa e~aluan o leite de todo o n;:~s~' s'e' 

· ... houbese dou.s ~Ó~tr~les seguidos 'c:Íes- -
_ .. favorábeis, dan a _ '.'opor.tunidac:Íe" de 

"Entregueílles o qt.J.e lles co'irespon~ - ·' 
día a: cada un' e; ao dia ·segu:inte,; eJ\F~-.:.1 ~ 
reirr'ré ao ir fa:ctr .. a entrega do kité, , · 
de ~<!J.ue ha zoQa de" Meira (na Pastor!-. 

,) que .o. afectado leve .unha mosira po
i '' la sua -conta á ' e;~'presa"q~~"" llo reco-'· 

lle. ~ · ., ,:--
· za) non fixeran ó pago, como a~~g-~~ 

raba,n. Pagáronlles despois, aos catró 
ou e.inca días; despois de.facer un pe- · · Enfin, dicer ·que o nivel- mínimo 

de grasa que se_. permite no leite por · 
parte das empresas é o ~e 3,20. 

che na Caixa'. de Aforras". 
Os transportostas seguiron amena-

zando que non entregaban o 'ieite até . · ._ · . · . -. - -
q11e non se Hes fixera · o .pago. o ie- · a~é as 23,50 do précio oficial do lei., A REND_ABJUDADE 
soureiro da Coperativa ameazou·, ent- te. Na zo_na de Palas deben SÓ o mes . Seg~~do · ~oa nosa ·entrevista, fi.Xe
tón ·con traer abogados e ñotáfio. ·" · de xullo. Na, de Meira, dous ou ~n:s . nios fin capé t:n. pregu~t~rlle qué era 

A. ameaza respostaron ·os · dos· ca'- meses. . · · máis renéláb~l, ,se as coperat~vas ou as 

mións dicindo que lles parecía moi ' A MECANICA no" PAGO NORMXL empresas grandes que se auto-cieno- . 
ben o do notário para reclamar as d~ ' -~,,~ -~ s:: miria~. competitivas. 
hedas. Pero ·este non apareceu. Os <:a¡- . Hai empresas que pagan o leite ao . 

· mi~rn~i~.o~ ; ~a11;daron unh:;i.. ~qta ·ª "=' un ; rema~e.,_do ... mes.- Alg1,lnha ,paga .r;:ntre "Unha coperativa~ que funcione 
O 1 ~ 's A 'NOSA ,,.¡ERRA. · · d ben,< quó. no·n 'estea dif.i.Xida p:·or cátro " x rn;i corune .je a , . 1 . . . , o 7 i.e~e J, .0\1tra·s.,.ci ,.72.~pu·,o .30 .. ~,.__rnes ._, _ . . _ . . , . 

' dicndo qµ~· non-~ceitaban O; p~go ~i-·,.. seguinte ' ªº da recollida. Ind;i pior cacique~~ serµ. ren~abel. ,~oxe xa ha1 
-que~·s condicións . e que segu.rriin . són ~ ils"que 9 pagan 0 ~tr~ 0·u ~ cin~. . eip.pres;is q~e prefrren que os. labre-_ 

presionaÍi°do astra onde fose. · · >. co ·do qÜ~ va.i eIJtrá~ , por no~· di.cer ~s gos. s~ _'agrupen. en plan co~erat1va pa.:. 

AS, LIORTAS ;NA CAS~ ·,, 
~. que 0 fa,I). 9 día· 29 . 'e? 9 dias d~sRgis . ra as1; ter., no nw~l parr()~utal, c~I}tros 

,- " · da-~ltíiha' rdcollidi;··so· éÍespois lá'-pri- · ·de fnp para cr leite. ~aIS os paJ.Sa:nos -
~eira). üu_tras ¿ntregá.J?. talóns se;.n ga!~~-~~· por. unh~~ ~~sa~ ou ~ut~as, 

Apartirsdestes folléms, á empresa 
Cervera com-ezaron a aparecerlle pro
blemas dentro~ Teña ieite (do que re
collia na zona de Melide ela ~esina) . 
seri pagar ou pagando .con dous ou. 
tres meses de retraso. 

Un recolledor da própria compa-. 
ñia tentou facer discórdia entre os · 
dous transportistas afectados. A un 
deles díxolle q~e non se metera en li- _ 
ortas, que cala~e a boca, deixando ir 
a .cousa, que "Cerve~a ia levalo.s ao 
x~lgado". · 

Daquehi. xa _o xerente de Cervera 
en Santiago marchara e con el cinco 
ou seis transportistas. De seguido, os 
outors pecháronse no Jocal da empre
sa en Santiago esixindo o pago dos . 
meses que lles adebedaban, . até cin- -
e<;> na1guns casos. . 

"Despois de várias am~azas, a nós 
que nos querían . calar, a cousa ficou 
parada. Chámei várias veces· por -telé
fono a Cerve.ra, falando co que era, 
a~ mesmo tempo, rnembro da Cope-

. rativa que dix-o que _non "tiño nada 
que facer, que xa pagara todo ... " 

'Pola sua: banda, a empresa publi
cou unha nota na prensa dicindo que 
"µn comunicado anterior de CC.LL. 
era -.totalmente falso, que a empresa 
xa pagara todo, ao sócio non se sa
be guén; segundo un talón entrega
do, etc ... " 

"Nós no sabemos se foron entre:, 
gados eses talóns. ó~ pagos,, por -su
posto, foron feitos con cartas ·de 
Cervera, pero ás nosas ~ostas. Se s.e 
entregaron éses talóns ·a sócios, eses 
saberán á quen os entrégaro·n. Cerve-: 
ra sabe que eSt:arpos sen cobrar, e os 
da Coperativa tamén. Agora :con 
q~e nun banco· hai ·un talón a· dispÓ
sición do presi«;ien!e da Coperativa e 
que cando o retire_, se quere facer o 
rest_o do pago, farao. E~te presidente 
da C0perativa . Campo do Oso pre
tende ·, segundo Cervera, fugarse cuff 
talón de cincq millóns de pesetas. ·Se 
agora lle poñen un talón á s:ua·dispo
sición, máis doa:do lle. será fugarse 
.cun millón de p~setas que co resto". 

Hoxe, os recolledores de Palas-es

f d · Afg h t ·t T . non se senten con ammos para iso. 
on os. : un ª · en. rega os -ª ons - Ent6n se estivesesen. en boas 

con vencnnento o- 20 ou o 25 · ·mais - · 
· · " ' , ., ·mans.:.-

os · labregos non -poden cobrar1"ate, o · 
catro do mes seguinte; dan un: Úílón , "penso qúe poderi~n resultar. A . 
porque 'se diga qúe "tal empresa: xa .. proba é que poderiañ negociar 6 seu' 
pagou". · produto t moi disputa~o, ao précio 

que lles petase, Coñezo o caso dunha 
Todo" isto é unha vei:dadeira mon-· gra"nxa a carón de Palas qa que saen a 

taxe, tendo en conta-os intereses .dos diárjo· ·2.009 litros de -leite.- O d.ono -
m<:)itos millóns que agardan no~ ban- marca o ,prétio eL Ten calidade e can-
cos a ser retirados polos labregos. tidade. 

Sigamos . coa entrevista ~9 trans
portistas de Paias. 

- Hai empresas -~ue pagah por de- · 
baixo do précio ?fi<;ial? · 

Outra cousa interesante seria a dos 
contr-atos. Moitos bbregos non saben 
a qué firma lles: entregaron o · Ieite. 
Sa;ben que vai rar·ou· éal recolledor, 

"Si. Hain~s. Porql!e a certas ~on~s, '. ' bon rapaz el, ou moi amigo, pero ... 
sobretodo ~s montañ9sas de I,ugo ·!f~i recóll~dores . q~e din para qué fá
ni~guén .lles vai:. _ Ou ben non están _ :'.b~1ca traballan, . p~ro · ~u_tros non o 
enterado~ do conto : Non compre · rr- ·· .. · dm. Recollen o le1~e · drrectamente e, 
ab Caurel para sab~r .que, por exem- com? se fose .todo da sau ~rodución, 
plo,' na zpna ·de San Xu.rxo de Palas _ entregarillo drrectamente a empresa. 
págan o leite a 18/20 pesetas.litro". · Nela consta como se houbese só un 

-Claro que tamén · hai empresas pfodutor. 
que pagan por riba do précio · ofi

' cial? a 27 ou 26.e pico... ' 

"Inda neste suposto, o précio qu " 
se paga é baix.o. Vendo ·o 'précio dos _ 
pensos ou · 'o do ·1eite para o consu-

. A lista ·de pequenos produtóres te
na o transportista; Este cobra despois 
o. total. e vai pagando _á sua maneira. 
Isto .Ínelloraríase cos COI\tratos". · 

Asi se dan . as estafas como a- de 
Cervera-Campo .do Oso, como a que 
se óeu . en Melide e pechou, que seica 
vendeu ~ CLESA. Os labregos. estive
ron até seis meses sen cobrar, hai un 
transportista c~n se.is ou.seté millóns 

. rhidor .: . " -

NIVEL DE GRASA 

Todas as mello.ras .recolledoras 
coidan moito o con:trol de grasa do 

" leite. Sobretodo porque se i:ion che
gase ao : nivel mí ni_:tno; pagan o ~pro
duto por baixo do précio oficial 
.Cando esJ::ába. o ·leite a 23,50, hóu
bo casos en qp~ s_e pagou a 20 o.u 21; 
desconto feíto baseándose na calida-
de da grasa. - · · 

·O controJ faino a empresa, man
~ando . un .home c~n f~ascos .a coUer 
mostra.s, que. logo é á ~mpresa quen · 

· analiza, ~punerrtent~. Logo ·amea
zan aos labregos con recortes nos 
précios, dándolles rnarxes de "con
fianza" de dous meses ou ·así. Hai 
empr'esas qúe non ·avisan hada. Che.: 

. ga o rema~e do mes, reco_!!an. ~ pré-
cio e f óra,. · 

~ p'.end.entes de cobro. En ILGA- -de 
· Caldas de Reis- pasou outro tanto, 

cm GALVISA, d~ Escairón, ídem de 
len-zo;.'. · }. . 

· Danse casos. día· a día, por falta de 
normativa. Empresas. ou .coperativas-

- ·que dan en quebra - finxida ou non- . 
qúe logo cámbian de :donos, ficando 
.débedas por todas as partes.· Chegado 
·o momento, o labrego vai reclamar 
ao rec-Olledor, que nen sequera ~onsta 

-como ernpregado da eIÍlP-resa e leva 
· t0dos os paus". 

tán sen cobrar .ª totalidade do trans- Outras·. son máis correctas ( ).• 
.porte· e .os labregos o .que resta das Mandan ~arias nas qm~ piden explica-
15 ,30 pesetas/litro que lles pagaron · cións aos p~opriétários das vacas so-

Este· é o panorain~ da pro.blemá
tica máis urxertte -do .leite na nosa te
rra. A empresa Cerver-a · é unha máis. 
Irnos cara- o monopólio se.alguén non 

· · o temédia. 
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X. SOBRE IRA .LIÑA'RE~ 

Onte vln. "Panorama de Gali_cia". OOué tristur~{tcomprobar cómo se 
de·Stra·gan _os poucos minutos que a TVE "con-eede" a · Galizal. E este un 
prógrama típico do que representan os ser.vidores dun país con outro 
país. Os te más vivos, populares, numerosísimos, da nosa nación, ou bri
llan pola sua auséncia ou pasan pola peneira madrileña ou daqueles que 
aínda ' estando aqui teñen o teléfono de Madrid sempre na man. Noutras 
ocasións teño comprobado que isto chegii até o ponto de manipul~r a 
própria realidade xogando coa tixeira sobre as cintas grabadas. E a máxja 
dos iluminados: trocar unha escea, un feíto real, noutro, coque o espec
tador pode .tirar unha conclusión diferente. O outro dia estiven falando 
deSte tema cun traballador que está moi ilusionado con este programa 
da TV porque nel se emprega tamén o galego. El sostiña que a TV _é o 
meio informativo que menos · ~e pode manipular, "Unha cousa filmada 
non se pode campiar", dicia; e quedaba solprendido cando eu lle mostra
ba que desa cousa filmada pódese poñer o anaco que mellor conveña, ou 

.cortar flUn momento determinado, ou empalmar tempos diferentes da 
escea, . ou deixar a película muda mentres o presentador di o que lle 
parez, que sendo diferente no seu contido, pode 'coincidir co que o es
pectador .está ollando. Púxenlle o exemplo dos deputados do Parlamen
to autonómico. Ante do 28-0 presentábannos na pantalla principalmen
te aos que levan o gobe·rno autonómico. Despois, é dicer, agora, son os 
chámacos socialistas os que máis a enchen. Antes do 23 de novembro 

-n0rmalmerite agachábase a zona do Parlamento na que se sentaban 
tod'os qs do Grupo Mixto. Agora a TV recolle con máis liberdade todo 
o salón, incluída esa zona que en várias ocastóns xa teño ollado que co
bria toda a pantalla. E por qué pasa isto?., pergunteille. Mais el non se 
tiña decatado que é debido . á expulsión do~ deputados nacionalistas, e 
.aínda asi bandeába ~ cabeza, sorria lenemente e dicia que eu pasábame 
un _póuco n~ niifía apre.ciación. Por máis que lle expliquei que a base de 
t~do isto está en non popularizar a persoas determinadas, neste caso, 
aos tres .nacionalistas da coalición BLOOUE-PSG, non o quixo crer. Eu 
encninme de paciéncia, bandeei tamén a cabeza e d íxenlle que apartir 
daquel dia estivera atento ás imaxes dese aparato infernal para ver se asi 
podía chegár á miña conclusión. 

E con este · conto, amigo le itor, eu ia precisamente mati nar un pouco 
--nalguns cámbios que a~vertin no Parlamento apartir da data de expul

sión dos deputados nacionalistas (23 de novembro). Desde ese dia falou-
. se sempre nos circos democráticos galegas da aberración da que foron 
autores os partidos álleos a Galiza, incidindo na critica a eles. Coido que 
se deixou a un lado a análise doutros dous partidos que foron, realmente, 
grandes beneficiári.os da medida: PC e EG. E isto debeu ocorrer porque 
estes foron os únicos que votaron en contra da expulsión, medida, indu
bidabelmente, máis intelixente pero plenamente formal, pois, polo que 
teño observado na TV e ·fido nalgun xornal, estes dous partidos cos seus 
dous representantes, axiña de votar, correron a repartirse as responsabili
dades dos deputados r:iacionalistas aínda que, iso si, fixérono á calada 
para que a opinión pública non se decatara. 

' Non· sei, amigo le.itor, se te fixache (en easo de ver o programa do que 
antes faléi), . de que os escaños dos deputados nacionalistcis foron ocupa
dos por esta orde: Camilo Nogueira, l;\nxel Guerreiro, González Marti'n e 
González Mariñas. Para 'min non importa a orde en si, a non ser no pri
meiro .caso que ten demostrado sobradamente arelas de protagonismo 
exacer~ado,' senón. a núla solidaridade duns deputados dun mesmo Grupo 
Parlamel')tário con ""compañeiros" que foron expulsados nen máis nen 
m.enqs que por discrepáncias ideolóxicas e práticas; para májs claridade, 
EG é PC non deberian correr a sentarse nos escaños de Bautista Alvarez, 
Lois Diéguez e CLáúdio López Garrido, senón que, sendo coerentes coa -
sua votación, o . ló~ico é que deixaran eses escaños valeiros en proba de 
soliraridade e como exponente constante ante a Cámára da sua decisión 
aberránte. · 

O mesmo acorre .cojl representación do Grupo Mixto nas diversas.Co
mis1óns Parlarnentárias. Bautista Alvarez : levabá as de ; Institucional Es
ta~Lito dos Deputados ~ · Deputación Permanente. Loi.s Diéguez a~ de 
Educación e Cúltu;á' e a de Peticións. 91áudio ~ópez Garrido.as de Agri· 

_- cultura, Gandaria e M~ntes: e ·a de Pesca e Ma·risq'Ueo .' Po.i.s ben, todas 
elas foron repartidas a~i.ña do 23-N entre os catro membros restantes do 
.Grupo Mixto. En qué, ficá, pois; a .votación de EG e PC?. Non demostra 
isto que o que desexa_ba·n eles ~amén era que _se expulsara aos deputados 
nacionalistas? Coido que si, pois a confra significaria deixar sen cobrir 
esté!S Co:misións (áo me-nos· en princípio) en proba de que1a representa
ción popular dos tres deputados ~eguira present~ deste xeito na Cámara 
autonómica. Non esqllézas, .amig9 leitor, que .dentro 'do Grup0 Mixtó os 
nosos ,deputádos er!3n a opción minoritária e isto representaba certo~ in
cónvenientes PeJra pos1beis acordos (e xa sabemos _con qué tipo de acor
d,os ~e xoga -nestes tempos) d9 Grupo Mixto, globalmente, : con out.ros 

,... . - . Segue na 'páx. 5 



Luz sen . taquígrafos (nen· postes) . 
En,tre as cinco pa"óquias que ten, Gomesetide non'~ma 2.50() habitantes;·répartidos-,entre . 
os seus 7 4 núcleos de povoación. A po'uca pávoación e o conseguinte presuposto· babeo, -non fiii _ 
obstáculo para que desde a Diputación de Ourense -gobernada e manex(ula pqla UCD- fueran· un · 
cálculo de gastar P_,erto ,de once mülóns de pesetas no estabelecimento ~o _a}umado - público. O acordo, , 
tomado pola Corporación que preside o aliancista Rude.sindo Conde.Fernáiidez . -
en sesión extraordinária o pasado dia.23 de,xullo, daba por bon un anexo.ao pro~ectó o~bcinal; 

Xan-Francisc<»Mariño Rodal, de Cangas odia 28 de xullo, dia 
- mpzo_d~ Cangas fqúe ·estivera :· .. ._ seguirÍte dos -sucesos, fose trata-

, aprobado o 24 de maio. ; 
. detido ·no ~'cuartel · -- · . - -;~ · do o presunto -cáso de ;forturas 
- da GÚá,:dia·Ctvil de Canga;_ - por parte da G.C. a Mariño Ro=-

O -Axurita_mento comprome
tíase a aportar un total de dous 
millóns 348.084 pesetas como . 
diferéncia entre o importe do 
Plan Provmcial e o montante 
def~itivo do proxecto. · Ou se
xa, o Plan Provincial tiña previs
to invertir- 8.500.000, que co 
montante municipal daban os 
case once millóns dos que fala
mos máis arriba. 

O aportado polo axuntamen
to , segundo o acordo m~nicipal 

. era "a diferéncia entre o impor
te' do Pla~ Provincial e Ó efecti
vo do proxecto modificado". 

Pero viñeron as rebaixas. 

que seipamos, se'n excepcións, patte dalgunhas xuntas' vidñais, .a l;esultas· dos incidentes" - d~l, .home que apareceu .co ta-
as empresas que fan os ptoxec..: c¡-ue non q:ueren .ce9er o 'qúe é ~corridos naquekf J!ila - ' ~_ bique nasal roto_ -d~spois do. seú 
tos adoitan ser as concesioná- - só seu. . o ~7 de :Xullo do --pa!fµdo ano,: ingreso no·0;uartel: 
'rias tras do co~curSb .9U da ad~ ' A , 'outra via de - protesta ,é_' foi procesado poio XuÍZ do ;._. - Por parte do -ÍninistériO fiscal 
xudicaci6n directa. -.Depende ·moitq 111ais complicada ·e, se -se pnmeiri{xulgado de instruc.ián - pídeselle" un ·ano de presídio 
dos intereses dos alcaldes ou quere, moito má'is política. - - . de fontévedra cómo presuiitO ademais ·dos diñeiro~ da-indep -
concellais en percurar-abaratar _ Teñamos eh conta que Auto- autor dun delito de agresión - nización. O xoves 27, co pefió-

· o choio. eléctrico fixo unha rebaixa dun aos bens da Forza-Pública dico -na rua, ~iña _Jugar _un pierio 
Consultadas fontes de insta- , .23 por cento do presuposto pré- e a_esta; ordinario en Cangas no que se ia 

13:dores eléctricos da casté de- vio; e que, por máis que so-upera por-"1áis que na documentación · tratar este tema ~ yer ¡is a<;ci<)ns 
Auto-eléctrico, foinos sinalada _cómo estaba redactado --0 pro.:. . que obra no -noso poder,non oportunas _que lévar adiante pa-
como normal toda a banda de xecto, non era moi normat re- -se poida apreciar, .cklramenie . ra ' a mellar defensa do mozo 

-précios do ane?Co ao proxecto. baixa-tan grande. ~Sta -segundá cfáú8a~ , - 9angués. 
. - Agora os · viciñ9~ · _atópanse _ , .. . '' · ' . Ao mesmo tempo, sábese que 

o PROXE<;TO, A EXAME con que a maior parte dos pos- __ TTes testigos; _dos caleS"un pQ .. - outras ·pérsoas foron chamadas 
O proxecto éontempla a tes in.cluídos no -prox'ecto non . _l~ '°menos ' é '<?-uárdia Civil, ' testi- . a declarar pÓla sÚá presunta .páf

instalación de 277 pontos _de aparecen e a meirande parte das- ficar?~ que ~iron ªºencausado, ticipa_ción' nos "d~Sórderies"' üa~ . 
alumado, considerados insufi- luminárias . van sobre os vellos "en· uilión do_utros'\ tirar pe- . quel dia. Lembremos que -na-

DE PARTE A PARTE cientes en todo 0 concello de . _ de madeira, pertencentes a ·FE- dras _.c<?ntr? os v~ículos ·da G.C.J, quela data · fóran detidas -seis 
Tal e como moitas veces ~u- Gomesende, ao mesmo tempo .. 'NOSA. Os-de formigón, segun: ocas1qnando da.qos-por valor _de persbas, postas en libe_rdade á.-

cede, o i:edactor do proxecto que tamén está prevista a im- do ·alguns téstigos, non aparecen 171.495 pesetas. en ¡cinco! de- · mañá seguinte, agás Mariño Ro-
ou dos anexos posteriores ten plantación de 50 postes de for- por riengures. . · les, que ocupan toda unhél am- dal,, que coa rotura do tabique 
que ver directamente coa em- migón · para il ~ustentación do ·P0la sua banda, a hidroélé~_. pla ga~a de roturas. bbtou máis ' tempo no Cuartel 
presa que ao final é adxudica- tendido. - trica non se comprom_ete · ~ avi-: · A -:-data .. de denúncia coin~ide - Aos outros- chamados acúsan-
tária da ·obra. Asi, X4lia Fer- En total, son· mais de 15 qui- sar e ·nen· moito menos repoñer cos últimos dias do-anterior go- nos de participadón ·en· piql,le-
nández Rodríguez, colexiada · · 1ómetros de cableaxe condutó- ou _entregar o maerial que nos .. bernador civil de Pontevedta: -tes de acción de distúrbio, sen 
número 1.345, filia do delega- ra, que segundo O proxecto CUS- - postes de madell:a insfale a ero- (22 -. de decembro) e -non se cita · que até O .ri:IOJ)lento poidamos 
do de FENOSA en Celanova, tan 2.200.000 pesetas. Os pon- presa que contrátou co·a_ Dipu- para nad-a que no pleno celebra- saber- cómo son calificadas tec
empregada de Auto-eléctrico tos de -alumado sobre postes de tación, se. aquela se vise -na~nece- : do. pola Corporación Mu~cipal -. ·· nicamente as novas acusacións. 
segundo as nasas fontes, foi a formigón chegarian . a 150, cun sidade de camb_iar, substituir ou 
encatregada de redactar o pro- valor de 3.365.700 pesetas e os facer calquer traballo en calque-
xecto e o anexo reformatório. que irian sobre as casas ou sobre ra dos apoios. Mentra_s, se tivese - -Ven da páx. ·4 ,. 

Xúlia F'ernández é, ao mes- os· postes de FENOSA serian un n~cesidade . e ~stes estivesen G~upos friáis n_u'merosos. Asi ocorreu a mesma tarde dq. 2_3-N · e-o~ propo- . 
mo tempo, empregada da e_m- total de 127. colocádos, a bon seguro que t i- . slción de Lei sobre a normalización do noso idióma. Habia a postura bi-
presa (xa citada) que ·ao final Dase a: circunstáncia de que raria as liñas . polos postes de lingüísta _ de EG e a de normalización real Cio BLOOUE-PSG. Baixo postu-
vai facer as obras da instala- os postes de FENOSA están na formigón pastos polo Axunta- ras bilingüístas todos coinciden, e asi se decidiu un estudo en Cómisión 
ción do alumado. Todo fica na actualidad e nun .estado <lesas- mento-Diputación. sobos presupostos de EG copiados case palabra a palabra (outro dla teño 
casa. troso, son de madeira, vellos, Hai un certo descontento en ' que falar · máis abondosamente deste tema pois o Lois Diégu.ez· tivo a 

A vantaxe para o Axunta- podres en moitos casos, de t al Gomesende, sobretódo pofa amabili<;Jade de _pasarme o ·texto de EG e o.do Parlamentó cata lán) ·da Le i 
mento é "a diferéncia". Nun xeito que deberian ser substitu- aprobación _en pleno extraordi- da nación citada. E a postura dos nacionalistas fico u silenciada {"decaí-

. ·, . . da-" segundo o señor Rosón). · 
pnnc1p10 tiñan que meter ídos de contado. nário -un tanto raro- do ane- - · · • , ill ' _ Agora (agardamas que sexa por pouco tempo), queda un Grupo Mixto 
mais de dous m· ons, pero coa A protésta popular no conce- xo ao proxecto. ·Por 0 U.tra ban- máis homoxéneo, mais coincidente nos pl·ante.xamentos xerais cds-6.utros 
rebaixa da empresa , un non moi llo ourensán ven por duas vías: da, hai sospeitas de que alguñ Grupos. A representación' própria- galega queda eli~inada, por iso os -: 
normal 23 por cento con respei- Unha, pola intención do alcal- . concellal está a wfluir na conce- . - autore·s oesa ·frase que tanto~_soou e soa en Galicia, ·upar/amento sen opa<-· 
to ao proxecto, a aportación de de empregar as ganáncias sionária da instalación para mo- sición~ Parlamento de cartón", dero·n· no clavo. As alte rnativas galegas 
municipal fica en 350.000 pese- · da venda de madeira dos mon- dificar os planos, c estión esfa coincidentes coas españolas nos .presupostos políttcos xernis, serán ainda 
tas~ se as causas van como. tefíen tes parroquiais en man comun que deu lugar a un acalorado _ máis potenciadas, o cal non que~ dicer que, ao longo do tempo, sexan as 
que ir. para aportar éartos á inversión pleno o pasa,do _30 de decembro ·· que co~venzan ~ lsto sábeno ben tanto · EG como o PC. Quizá por iso ac- . 

Esta prática é normal, xa que 'lnunicipal, COlfSa que está a to- Menttas ~anta, · seguen a tra- . tuaro·n asi, "poñéndose, na prática, a carón da-decisión da expulsión dos 
na maior parte .dos concellos e, · par con sérias dificuldades por ballar. nos tendidos. ·. - nacionalistas e matando-ª solidarjjade .contr~ ª represión que segue a tin-

xir de rúbio as meixelas de calquer demó9.rata. Teño a e.speranza .na loita 

Ven de serlle comunicad9 
ao nosq director, Xosé Cu
uás, o autó de ,procesament9 
polq · supostos :- delit_os _de · in~ 
. xúrias . e calúpÍpias, despois · 
da denúncia promovida polos _ 
e~-aÍCaldes · - franqu~stas de .. 
Moaña, Qvídio ·trigo e Sebas- -
· tián Junta], a resultas dun ar-

~ .. 
tigo pu,blicadó no. número Es- . 

.. 'pe_ciapJ:ó~ña. · · , ~: ' L · 

-_ Naq~el artículo expúñanse, 
unh,'l- ·sé'rie déJeitos' e anéccfo-, 
ta~, algúnhas d.as cales deron 

' . 

pe a dema·nda dos dous ex
alcaldes- oitados 9-ue resultou ; 
nu~ pr<?ceso . . . 

O mqxistraüo~uíz dd l).Ú- .· 

mero . tres dos. xulgados de ' 
primeira· . instáncia e 'instru
ción de Vigo, decreto..u a li
berdad.e incondicional ¡ do 
J?fOCe~·ad~ .·. e a imposición " 
dunha fianza · p~évia, para res- . 
·postar: das posíbeis deriva-

.' cións '''éconórriicas do caso_, de 
250 :000 pesetas. 

que se está a"levar para que os nacionalistas volvan estar presentes no Par
lamen.,to a_utonómico, e téñoa por unha razón f~ndamental: porque de no 
ser asi os princípios.mínimos desta democracia.quedarán definitivamente 
cuestioriad_os nun momento, ademais, en que están no Goberno español 

. non os social_istas, senón o PS.QE. · 

. * ' - ... ., 
. . . 

:0 iano .~ N"o·«rlne 

· $anto Domingo; 9 ' 
Tfrios.:22 54 61, 22 44 58 
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. 
. temas .da nosa·terra · 

O xogo político 
, 4os arcebispos> 
·de:· Santiago 

'. 

. '· 

Pasou o Ano Santo compostelano, pasou a vi~xe de Xoan Paulo ·ll, 
e .os dous acontecimentos quedaron a· repetir qüé. función cumpliron 

~ os arcebÍspos de Santiago.· . . 
Compre non esquecelo. Xa nos ss. alto"medievais a monarquía astu

riana,; ·no seu pretexto de restaurar o reino visigodo, atopou no culto . 
de Santiago un pohto de penetración en . Galiza. Asi .tratou de utiliz~r 
aos bispos de lria como instrumentos da .sua polÍtÍC{I. 

Lembremqs que a Gálizá relixiosa tiña en Braga·o~e·u centro desde 
a época romana. Que Braga mantiña o diferencialismo suev,o na admi
nistración e nunha liturxia diférente da visigoda. Empezaron os.bispos 
de lria por trasladar ~ ·iSua residéncia a Compostela. Logo, con Xelmi'
rez, cons~guen a ind.ependéncia de Braga, ascenqen a arcebispos. Presi• 
den as dióceses da antiga Mérida e desde o s.XV unen a estas coas ga.le

. gas, ·independizándoas de Br~g~. Asi, a metrópoli -xacobea. sube ·a ser a 
terceira en 'poder económico da Coroa de Castela. · 

As monarc:fuias baixo-medieVais e a Modern·a (ss.XVl-XVI 11) sí'rven-
. se de Santiago para obter subsídios das arcas do Apóstol e para sorne- _ 
ter aos "indornábeis" g_alegds mediante o poder relixioso. Asi, mentras 
o arcebispo compostelano era o contrapeso do Gobernador xeral pe 
Galiza no civil, introducia a Inquisición real e ·os restantes instrumen.
tos de dominio ideolóxico da Monarquia Absoluta. 

.. Hoxe as cousas están colocadas noutro's parámetros. Cómo se e~pli
ca qu~ · o clero santiagué~· añor~ ao seu a_nterior prelado o Dr. f. Ou iro
ga? Acaso non fora tal arcebispo home autoritário e señor a respeitar? 
Pero traballou arreo. por ser representación auténtica da lgrexa galega. 
Pero soupo aceitar as mutacións do Vaticano· 11. Pero convocou un 
concílio galego e i.ntroduciu a l,itúrxia ~alega. E agora? Basta observar . 
os actos oficiais do ano santo e da viaxe papal para ter a medida da . 
función política do arcebispo actual; na mesma liña dos bispos áulicos 
da .Monarquia absoluta e centralista. ·Poder civil e relixioso utilizaron 
catedr~I e entorno compostelán como pilar de afirmacións centralistas,. 
para d.esprécio da realidade galega, para ocultamente da igrexa dÜnha 
nación.- , . , ¡ • • - -, • 

Corren rumores da marcha .de Suquía a outra se; noraboa. En Eu~- · 
kadi, a sua pátria, non o queren; aqui estorba. -E mentras se montan os 

·trasJad.bs, rumores insistentes aclaran que é tam.en Suquía un factor _ do 
veto á nominacióri·dun galega para a sé comp_ostela, é Suquía quen im
pediu o uso do gal~go en actos públicos,sé o arcebispo quen restrinxe 
o uso db nosb idioma· no mesmo seminário cerno nos anos do túnel in- ' 
terminábel da· posguerra. ·1 

.. · • 

.Dado que a lgrexa galega ~perturista é .débil, dado que son escasos' 
os que asumen a 'identidade _dunha igrexa gaiega, ternos que recoller 

· 'aquí o mal trato que.moitas veces os arcebispos de Santiago de.roh ao . 
povo galego, e concretamente desexar que·o actua·I e ·o outro bispo ga
lego que- aqui residé, desaparezan e non · sigan atrancando os dire-itos 
du!1 povo. . · · 
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SEÑORES 

Señores"' de Galícia Ceibe, do esG 
{linha .ú_ltimo congresso)' etc.: qué 

... vos fixenios ós nacionalistas de a rié? 
Nós non mercamos entradas · para o 

·. espeCtácu lo que nos . esta,de.s dando. · 
Por qué ·o nacionalismo ten que ser 
unha traxicornédia? 

·. Se · xa . houbo un proceso de t.mida
de onde TObO o mundo -estivo inyi-

. tado, se o pro.ceso foi absolutamente 
democrático .. -~nha proba é qÚe. 
ninguén dixo que non · o fos~-, se no 
.Congreso da Coruña se continuou o 
debate empezado nas distintas co- · 
marcas, se se consensou todo o que 
se potlia consensu.ar, que foi moito, 

. . 

aínda ,que f!Qfl estou nen porasomo 
cl~ acorde co que · din no seu _artigo. 

. ,Supoño que xa lle CQnteSt~rán, así e · 
.todo, eu, como militante. ·que fun da 
UPG - e .se non son non . é .Por ~usas 

· ide.olóxicas•, quixera facer unha pun
~tualización de algo que non entendo. 

Aívai: 
Noh comprendo como Galicia 

' Cei.be, que acusa á UPG de liarse·con. 
' eles en· Padrón, das campañas da 
amnistía non s.uficientemente apoia-

. das e ·doutras cousas -polo · estilo que· 
todos· leestedes, ven despois axuntán
dose· á ANG' (é dicer expulsados da 
UPG. Eu .tamén--rne fun un pouco 
_antes, pero por outr:as cousas), dos 
que renegaban hai algún tempo, (eu 
mesmo lles escoitei talar 'mal deles 
acusándoos de/ moitas cousas) cando 
precisamente· ·toron estas persoas 
quen se liaron con ele.s en Padrón e 
quen non permitian que se apoiase as 
campañas de : amnisti'a nen que se 

draxe, e non . cabe outro adxectlvo.· 
Pois ben, . isto, .meus señores, pasou· 
no -Páramo. Eu non sei se con algun 
honorábel' señor: bastará talar, . levar 
acc¡(>n"s de· .protest~ ou andar a _"hós
tias"; ou, COIT!O ten muíño, chimpa- · 
10 · á .água, pois o río, ·inda que nón 
fondo, afoga a calquera. 

. Outra cousa gue nestes r:nomen
tos ten interés, dadas as próximas 
ele.iciQns municipais son os partidos 
e coalicións . 

...... 

No caso de .AP semella que o se
ñor devandito non se yai presentar 
(inda que ·me estraña segundo é el de 
goloso), parece que· encabezará a lista 
o secretário do xulgado de paz, unha 
"burra" como se se di por aquí, pero 
que ten feíto moitos "favores" ... xa 
veremos que ~al lle canta o carro. ' 

Da UCD nada se sabe e é moi p~· 
s1bel que a sua xente pase a AP ou ao 

ese .logo .se .fixeron unhas votacións 
coo , resultados ben · maioritár.io$, a 
santo ·de qué pide agora o PSG un ha· 
coalición co próprio frente e coa · 
UPG, a santo de q1,.1é -porque isto 
ten que ,ser cousa de~ santos.:... Gal ( cia 
Ceibe pi.de unt:ia mesa consu_ltiva ·for.
mada"po'r AN~, GC, BNG, e PSG? 

- de~e este berro. 
PSOE. . 

Todo isto . é ' moi pouco sério .. O 
lóxico é que se certos , grupos , están 
en minoría no BNG, aceiten a maio
ria e ag.arden por unha ·correlación 
de f<?rzas máis favorábel, garantíp
dose sempre uh debate democrático. 
CoAfian tan pouco nos seus arg1:1-
mentos e na 'democrácia?, ou é--que · 
prefiren ir de· mártires, nun caso-, 
ou -' ~irrimar cara oufro lado ·no oÚtro? 

Por outra banda, seria absurdo que 
un Congreso lle .dese a razóA a mino-

- ria. E ademais impos1bel, pois habe- _ 
ria que determiñar a cai minoria 
(son contraditórias entre .si) a GC,_ -

. PSG,_Arco da yella etc. · 
. ...._ 

VIVA O Dl:BATE E A CRITICA, 
pero. lirt1pa e en sério. Porque tamén 
penso" -:-·e sen esqaencer os graves 
erros cometidos por elas·- que se as 
foáas do exBNPG e · simpatizantes 

', dominan por maioria no Frente Na
cionalista será por .algo, ao mellor é 
porque traQallan, vamos digo eu. 

Sobre e~as estrañas coalición elei
torais1tamén hai que dicer que é evi~ 
dente que_ tantos votos se van tirar 

· . con GC e o PSG como sen eles. Non 
influe a cantidade de siglas ºsenón 'o 
número de nacion'alLstas. E conste 

: que ·non é desprécio, s~nón u:nha rea-
. lidade, quizá.~~n ~riste. ~ 

Ademais de .todo isto, o que hai 
que ter en conga é que o problema 
ESENCIAL do nacionalismo, hoxe, 
non está nas discrep~nc'-9.s qué .podan 
ter certos grupos por moi graves que 

._· sexan. A clave está.na ·in.trodución do. 
nacion'alismo nesa inmensísima maióc 
ria de galegas que actualmente están . 
á marxe. De pouco sirve discutir con 
douscentos, cando os outros dous 
milló.ns non saben que Galizª. é unha 
nación·, nen lle importa. 

· . Velai o verdadeiro -camiño. Quen 
está int~resado en poAer atrancos? 

'"*' , -~. 

MANUEL VEIGA 
Madrid 

Am~~: ~ . 
Leo outra vez~ unha p~xina dedi~ 

cada' a ·Galicia Ceibé. Paré~er:ne moi 
ben' que ' todo o . mundo ,se. exprése 
nes~ periódico, que deb~ ser de to
dos,. xa que sabendo como se pense e 
como non, non se" poden crear equí .. 
vocos. 

E digo que me parece moi ben~ 

Son eles e non outros. lPor qué , O PSOE está moi organizado, ten 
agrupación local, celebran xuntas to-

agora tan amigos e cando aínda GC dos os sábados ... pero non 'conta con 
· queria entrar nc:i Frente talaban tan 

xente popular. 
mal deles? lOuén .. cambiou? · lHai 
máis líneas que unha neste pequeno 
colectivo de GC? 

- Por favor xa está ben. Deixemos 
-rencores~ erro~ pasados, diatribas es-
tériles e vaiamos á práctica, á políti
ca- práctica e non a aliarse co deus ou 

· co deme, con tal de estar en contra 
da UPG,· a que nen xiquera nomean. 
¿.Jlor qué? Ah, teño entendido que 
no sindicató (lntersindical) a xente 

_ de GC, vota sempre cos ex-CTG · e 
ex-UPG, lpor qué votan coa ala máis 
direitista? ·'Podia seguir facendo pre
guntas, pero non quero que se vexan 
na ob,riga de- contestar unha polémi· 
ca zanxada xa hai meses e que que
ren ~gora revivir. , · 

PACO GONZALEZ 
· Antas de Ulla 

OUTRAVOLTA 
POLO PARAMO. 

; 

Se hen é certo que ha i cousas ra
ras por toda Galiza, o Páramo non 
queda atrás nisto. Maxirie calquera 
que vai cobrar o subsídiO dos cativos 
e que o. corresponsal do choio dille 
que ten que présentar o r~Cibo da xa 
histórica CESSA; isto é roubo e al-

O BNG tiña posibilidades, pero ul
timamente ª· sua base social, da cal,_ ti
ñan boas talladas as CC. LL., está- de
caída, aparte da política 'per'sonalista, 
pwqueno-burguesa e de enfrentamen
to con· grupos afins como poida ser a 
Agrupación Cultural .Lume Novo, 
que leva adiante o "taberneiro ·da ga
rabata", Manuel Zbtle López, posibel 
cabeza· de lista por este grupo, ·inda 
que a aza- mái~ farrapenta del apoia 
pára cabeza de !ista ao Xavier de Vi-
iar. · 

Nestes momentos non se coñecen 
no Páramo máis grupos ou candida· 
turas. 

XESUS LOPEZ GAIOSO 

O Páramo 

MAIS APOIOS AOS 
DIPUTADOS DO 
BLOQUE-PSG 

Seguen chegando comunicados de 
protes-Ía e fólios con firmas apoiando 
aos parlamentários do Bloque expul
s.ados do parlamento. Entre as recebi
das os últimos dias compre destacar 
553. receqidas de galegos en Euskadi. 



O dia .2l de xaneuo do pasa.do :ano, Fernández }i/bor xu~abti& i';_~, 
cá"ego de Presidente da Xunta. 

Fixo agora un ano. Pequena é a bagaxe que poden·prese_ntar . 
. Aquela eficácia que pregona_ban nas campañas eleitorais : . -

non 'se ve por negutes'._ ' ... · ~ - ~ . 
~ o único que /les 'queda é laiarse de qlf,e non receben . . 

transferénclas; Ds ~emidos pod¡m. despistar a alguin - o m'!smo· . 
fai o PSo~ ·no poder estatal coa situación herdada- ~ 
pero non poden esconder a ineficácia. 

A présentación da Leí .de S.és, 
divers,as viaxes eleitorais e os xe
rnidos polas compet_éncias; é to
da a bagaxe que a Xunta pode 
presentar como traballo realiZa
do. Así e todo, consid~ran o ba
lance como positivo. Moito op
timismo nos parece, sobretodo 
se eles mesmos o eren. 

cía do Goberno CentráL , 
Pero ademais de non ." ter 

transferéncias, as negociacións 
foron desastrosamente levadas. 

As competéncias que lle fo. 
ron transferidas, f óronlle sen a 
financiación correspondente. 
Para qué aceitaron unhas com-

. téncias se non hñan diñeiro pa
ra levalas a cabo? O Presidente O equipo inicial case se man

té;;, a excepción do señor Dope
so, que se viu abrigado a dimitir 
despois do 'affaire' coruñesista, 
e ' de Roma y Beccaria, que pre
feriu irse a Madrid chamado por 
Fraga para preparase para un hi
pótético e lonxano goberno 
aliancista a continuar cun tema 

1 prometera na sesión de investi
dura que a Xunta non asumiria 
nengunha competéncia se antes 
non. estaba asegurada ~ dotación 
presupostária correspóndent~. 

Non se cumpliu. Xa nese ponto 
comezouse "a incumplir un ·pro- :S 

ro . , 
como é o das transferénclas 
estaba a queimalo, sen dúb.ida. 

grama que, por outr~ banda, ~ 
non explicitaba nada. 

Fraga .resérv-alle a Roma y al
tos pastos e non o permitiu, por 
iso o levou para o seu lado. 

O MEDO DA XUNTA 
O señor Albor de monteiro nos· Aneares. Un fiel reflexo· do que foi o seu ano de xestión·. Excursións por Galiza. 

Pero nén un nen outro foron 
substituidos. Non facia falta ou 
non se acordaron sequera? Cál é 
a verdadeira cuestión? O Gober
no xunteiro afirmou despois de 
tomar p0sesión que o seu prin
cipal ponto. de mira ia ser o eco
nómico. Parte dos 52 fólios leu 
no acto de investidura desde o 
estrado parlamentário - que, por 
certo, non voltou utilizar até 
hai pouco, non sabendo se é 
porque non quere, ten medo, 
ou non ten qué dicer- foron de
dicados a este tema. 

O señor .Albor subiu á' i>resi- . para_ levar adiante a sua política .. . 
déncia da . Xunta cos votos de Adi estiveron un ano. 
AP -o seu partido-: os de UCD e Un ano no que seguiron Os 
os dos seus amigos insertos no expedentes aos mestres por dar 
PSOE, Ramón Piñeiro, .Benxa- clases en . galego, por pór -·un 
min Casal e Carlos Casares, coa exempl9 . Un _ano no que 'non s~ 
abstención do tamén psoísta Al- putenciou 0 _uso do id.ioma nos 

fredo Conde. meios de comuni~ación', un ano 
O señor Albor e o seu <;o- onde non se ·saiu ao paso da 

berno, sabedores da súa posi- LOHAPA, nen da abs~rción de 
ción minori~ária, non . deron _ FENOSA, 'dos ,·vertidos -nucleá
nunca a cara; tiveron medo das res, das crise·s das empresas, nen 
<lerrotas e por isa decidiron a- se consegu~u o voto para os emi
trinch~rarse en Raxoi, agardan...: grante_s, nen sequera -por. non 
do a recómposición do mapa facer- se_.ent~rou a metade" do 
político. pavo galega que existí~ un gó-

• • , I 

Buenos Aires para falar. Asi non 
se pode gobernar e nienos iriten':' 
tar ilusionar áo povo galega coa 
·Autonomía, como din. 

- ~ -

ESPEftANDO <?!JTRO ANO . 

. Agora .afirman que .para o 
·ano vindeirQ ~' po4erán dar unha .:· 
inostra ·do que sort capaces, xa 
que contarán cun bon presupos
to que. lles permitirá ' levar a ca
bo realización·s, coas transferéiF 
das concedidas. .. 

UCD,· todo _pode lograrse, pero 
van ter que esperar_. 

AS ELEICIONS MUNICIPAIS 
.. -

· Esperar a que as eleicións 
municipais deqmten as alianzas, 
aínda que o problema é que _ 
non se poñen dacprdo-, xa·-que 
rrientras aXunta e o grupo parla-
. mentário queren un amploacor
do galego, os centristas, hoxe 
sen conexión, queren paCtar ca-

. da un deles só, cada un ·pactar o 
seu reino "SW taifas. Cada un está 

Qué fixeron? Algunha me
. diación para resolver a crise de 
empresas, que non conduciron·a 
nada, e fóra. 

A única vez · que ·se viron berrio aut<\nomo, aínda .que;"se- · . 
obrigados - no tema da capitali- cadra, esta sexa a mellar manei-- ' 
dade-, afo.da Coa vanta.xosa posi-_ ra de seguir conservando OS-VO

ción ,de saberse apoiados por to- tos. Un ano, en suma, onde non 

Pero sobre todo están ilusio~ · aQ . seu . . O problema é que os 
·J].ados con con~eguir a maiori~ "taifas" locais anteponen .un 
·parlamentária . que lles permita ,., posta de alcalde ou conceUal a ... 
sair da códia de Raxoi ~ enfren-_ unha política global. - Así, a 
tarse aos problemas· do País, a0s·· Xunta; AP, non pode pactaL · 

· poucos probl.emas que pode so- · Veremos como. arrap.xan to-
AS TRANSFERENC.IAS 

Todos os achaques veñen por 
non ter as transferéncias, ainda 

- dos os grupos parlamentários, . se deu a ·cara. Unha boa.mostra 
saíron rapados. Collerbn medo _ foi o diío. anteriormente polo" 
e non o voltaron intentar: Pr~sÍdente que subiu duas. ve.ces 

Agazapa.dos, co señor Barrei- ao ·estrado do Parlamento; Po'r 
ro en plan de espadachin solitá- nón dar . .a· cara sequera a deu . .. 

·que para resolver os problemas 
económicos, os graves temas e
conómicos, non van existir 
ferér~cias, xa que son competén-

río n? Parlamento, mantivéton- diante dos meios de comunica.., 
se á espera de 1:empos mellares ción. Tivo que ir a.. Madrid 

Cpincidindo cos cabodanos do 
seu nacimento e pasamento, trae.
remos a A NOSA TER RA a home
naxe ·que lle faltá . a Alfonso 'Ro-

. drígl'r~z Cqst.elao ~a -Prensa Galega, :' 
á esp~ra - da inauguración do mo~ 
nuniento que para erguer en Pon

.. tevedra P~OrrlO\fe a asociación 
Amigos da Cultura. 

.. ESPECIAL· 
•cA.STElAO 

, ·1uCiopar unha autonomia, sen do. Mais que noh-boten a nin
. ter medo a que no' Parlamento guén a culpa dos ~eus fracasos e 
lles poñan un "stop", ou aínda . menos que non fagan declara 

· --- pior, un ."ceda.?' que s·ignifücaria ció ns trunfalistas; o primeiro 
. unha nova maioria que os relev . ano .da sua xestión só ten unha 

vase do Goberno.. verba: , fracaso. Fracasó , que é 
Coa actual recomposición da . extensivo á própria Autonomia. 

'Anunciando 6 seu p,roduto 
no único periódico . · 

galega 
pon a información da sua 
. ,_ · empresa 
nas mans de mill~iros de 
galegos que, como vostede, 
len A NOSA TERRA . 

OUTRO PRODUTO GALEGO QUE· 
SE EXPORTA 

O PASTOR ELECTRICO 
APARTADO 322 NADELA (LUGO) 

N. 213í.DO 28 DE XANEIRO AO 3 DE FEBREIR0/ 1983 



Nunha Sá da Audiencia ·o~de ·o , 
Xuíz bruaba na contra· dun trab·a
llad9r gale.99, e mais bruaba .ase
made ño_n menos contra' a fala ga
'lega, vin.pendurad~ al( por ri~a ás. 
costas dp/ M.axjstrado un retrato' 
feitucb d0',.8:éi qü.e aínda deixaba 

. ve~ . na P-~~i-€'1{k1.ª·aheqcfr 'de seú 
· ·marco, a':"Í~:~r6á · Í~rjpa1J.~~gtrn. ca

dro que i;j~·::s~µró esfüio aJi antesí >

moito me·i['a~ridé qµ~ d ,.d8."Monar-· · 
·. ca·; .e quE/ hrJbil s.er" sen :.~~~bi~. o ~ ~ 
"da Súa· E>.<cel·én.Cia,;o a-riterior Xefe 

do Estado: 0 difi:mÜA'O, q~~ aure.o
laba deste xeito coa sua remarcada 

. au~énciá · @ moderno retrato:do seu 
· pré'visto e , ben amañado súpesor. 

Víase tam~n· ali ·surxindo· da· mesa 
do. , Xuíz .. á direita ·e .. á, É:isc¡uerda; 
duas . figuras ben ·alegóricas . que: 

. ~oido formen parte i~exc'usáb¿l.da 
P'arafernália· xudicial: un- -Santo · 
Cristo · moi cfucifieado· ·e. máis 

' unha 5eñora de ·róupaxe !11rego· ·e 

-~~~~~i*i~~~~~~I~~~~ttlli~.'. . 
1 t od o, la, itroctoe con • 1 P r11etlfn ª" • l ld!o.e Pr0i eJ.9}.iC• l.~ dl. ó9•;ied1d0ª ó9 deti• ••'-•'t ~d·l.• t\Ulld•d d• ._,.Julll•dº .,¡d e 00 y 

!•pon; •l d•l'•cno de\ 1:. •;.:;:~to a lcH llliit.e lllU• • .;:::1:•.::::::~ .... ~ o-•• oel .._1.,1•1~11 ~our•l~ •"""ª"º' 'O\.•f\• 

. or otu P•.rto, •n ·~ '"'"" •~bi 'tr~U~, "",' ,. ...... : •• ; ~d. •a ••" ,.,. l• 

v~~ rou~da~c~9llm · ~~dm:.~ ~-~--~--~~~---~~~~~~--~~~-~-~ 
po'r uno.a vé.rnda 'e-amosand~ na - . -
man unha··· balanza ben eq\iilibra- dil;Jgtrsé .af. lugé{Jr de los.chefios c._bn '>- ~egati~a .· cortou · aín9a dé raí~ · ~ -
da. · A espada se a ,tiña_ ncm lla vi!l; · · una -hoz .en la máno". Respondeu miña tend'éncia a. voltar ·átala-nai, 
poisque estaban os dous, ~la e: . el~· ªº' ponto, toda alpori'z_ac;t~:'"'q~~ . dicrndome ¿on escachada' i,mpudí.- -
mailo Cdsto,, g~ cara-ao Xuíz e de . . -'~ma/ditOJ maJs 'levaba ' qu~. unha .. cia ·que-' UDc. galiégo_ nada, qu~ ~o 
·costas á xen.te; sen que 0 tal que-i- ·~ foúce e un·'gé!.illllo/'. E vai~e ,daque- .. Jp entiendo. O .tráigame,usted un 
.ra supor, coido ~u~ sign ifa:ación · la· os· señori;?s togados, todos·á par, · · íntérpréte oficial': · : - " · - · 

h e . t -' d" , ~elebraron o eq' uivoco en corpdra- -· . . nengun a. on is o quero · 1cer # - ~ • E aiante deste·feito 'é cousq de . 
somente qU-e non faltaba ali deta- ción c~nha sorrisi~a-.así de '_'entre máx!flar~ eert~mente~· a· un n_oso :· 

· Íle para acadar· esa folenid~de que :· , ' llÓ~'~· dié[nte Cfa C<?nfüsa· i.ñ'te~roga: traballadot calquera en trance -de 
. ·tanto lle .acae á ·Xustícia, coidadi _. ,, da. E ninguén houbo que a sacase ,, litíxio por . cuestións de . traballo, 

ñó, ·inda que a conduta .do -Xui~ ·do tra_bucamento·. Así: nengun da- . . , tentando de ~~ entender co. tal 
non canxe moito nen pouco ·coa ; . que le~ señores fo'i .quen de lle c!á- Xuiz .viveirán· por _ médio dun "in-· 

-simbolcixia presente. rexar a natureza dunha "hoz".· . . térprete oficial". Oue tales c9usas 
Nestes dias ti ve. n eu ocasión , a~ Nen aíndá o seu aqogado sin~oni- .d .z. , d · , _ __. . _ ~ 

f. 1 . . , . . poi au ser atr.1 a non e ue -crer. 
comprebar o maltrato de que é ví- · zou coa süa a~. e _o mquento se- -p . · ~· · ::.. '- -" _ 1>,, ~" . - d. , . 1 . , ero son. 
tima a xente g'alega dürante a Ma- -gu1u a 1ante cara os novos fna en- · •0 t M . t d d , T b ~ . . . , . · os res axis ra os e ra a~ 
· xistratara. Nos eidos xudi_ciais., a tendidos que non de1xaron de dar- 11 d c' ñ X , F . . . _. ·,- . .., · · . ~ o a oru a: o u1z acorro 
nosa . fala é refugada co.n .férido se~ ~ue xa '109? Q ~u~g~~nto .I~-> 'arrastra .de sempre u,nha ruín sona 
despr~cio, maisque haxa p,Ór M 91- - ~~~~ · era ~~~-e-~t~ndi-d,~¿;n~~u~la . _ entr~ ci~ tni~a}ladores q-µe '~ñ.en a, 
gúnha disposición que tr'áta da co- · desgrácia ·de ir bater con el._A min -

f . · l"d d ,. d d" · · d · .Mais welá1 que arastora as cou- -o 1cia 1 a e e ma1s 0S 1re1tos o - . toroume desta vez (prime.ira e -
1 '· p · · d 'sa_s non, van m. elÍor entre os .xli lga- ·" galegofa ante. ~esente1rn~. a ua,s coido que derradeir-al -e · poqo dar 

. ;/ , "dores e 9. s xulmados. Hox·é,"rÍO_' ariQ_ . . . con. ciliación~ face_ ndo yso _do meu 1:1 ·r - fé d~ qu_e. a ·sua Sónin.on s_e ax.u_ Sta 
oitenletr.és do' iéculo . XX} má.ldito . · idioma natural, expresándome · .¡_ á re. alidade, poisqu, e o po·n moito 

. d ' . ·Se as COUsaS teñén m,e,llo_i"aao rÍloi-GOmO to d's os ·paisanos na nosa ,_ - . ~· mellor do que é. Eu fiquei tan al-
··_ língua verdi:i.dei rá,.e se no prfrneiro , "to; 'pésie á tan 'loüvada ·aufonomia .· draxatfo p&io aleiv~ Xuíz ·que-dali -

caso foime mal ; no seguncio foi ' e outras ;~endacidades . . ''.. . . a .. cátro días, aínda encarrexacfo . 
· · .. · · · ;,._- Na miña: p· rim_· éira .,c~.- nci_.iiacion -

.aínda pio". Nos dous casas aóa- p· ola -asob~'lio, non puiden menos 
· ' · - · .: no .éhamá.do ·Paz.o da Xustícia., ne- · fóuseníe ·de·. vez, , rexe~tándoseme ·que lle p-o_ñer u_. · l'il~as · fetras· die; indo 

· - gáronieme -á · recóller po~~escríto - - · as verbas e pr:ivándoseme da mina o' q.ue penso del, e funlles levar. , 
f 1 d un'ha · miña · -resposta, unha frase ala , natura ; mesmamente esa ·petsoalmente . . 
f 1 11 · d -h · - curt_ ísima en '. g.a_ lego que nqn ten. , a a na que art~ ~1 e-pequec _. o as · Penso que un feito como este,. a 

· · 1 b d f ·1 ·traduoc·ión doada . a9 eastelán. A . ·- · pnmeiras pa a ras; a .a a_que ma~ . aldraxe· á nosa nació'n desde unha · 
mei " mesturada_ CD l~it~ da miña ' señoriña mecanógrafa , é!duCiu ·-non 

· saber poñer un ha sin~elá1.verba ga- . · Maxistratura, .seria causa 1mpensá
néi.i. . . , . ._ 

· Ma·is antes de ·me referir a,éstes 
qu~ro eu talar 991-1tro .. éaso d~ .moi
to antes, poisq'iJe yenme agora ás 

~ \ 

_mentes un · xuicio ao que acuc;iin 
.hai tempo- sen .·estªr_ enguedellado 
nel. · f;ra : a~uela .a prirneira véz que · 
eu via á- nosa Xustícia no seu pre-_ 
be, e l~mbro ' como se l~se hpxe o 
que_ a.co~teceu ali'. A cousa foi que 
unha miña curmá, chamada ·oo seu 

. hóm~ ·a u-r;t xulgamé1Jto de faltas, 
. ,._viuse acusadé! de· que "la halJ visto . 

bel, eoldo qu~ impos1be·1, na Gata
lega, tal] boa de e.screber como de · luña . de . hoxe. Eo, en trogues, 
entender. ·_ Óferecinme a lle amosar . nesta coitada terra nosa, onde o 

. :,.P tal escrita, 0.U aíi;ida a 'pul~á·rlla Presldepte ~unha . disque A~adé-~-· . 
eu :me.sm_o na máquina, mais.· ela mía Galega desenténdese do .caso; •. 
non quixo. Non consentiu, e máis · e µn xo'rnal centenário e 0_ ficia, 1- · 
nada. · · · 

niente - '<:te. Ga/icia" deixa pasar o 
Na. qutra conciliaci~n da- Maxis~ f.ei·to sen, aroller a mínima protes.:- _ 

. tratura -do' Traballo_, un ' i.ncribel ta que se ne manda: .. ¡ . 

Xuíz que disq_ue é d~ .Viveiro refú- ., . . E a un lévano-~ ós demo,s e có-" 
gou as miñas primeira's talas con ineo 0 noxa'. · '-· · · 
,n:toita C?rraxe adueim;fo ·que. el 

. non me entendié!. E· cunha talJante . 
. .. ' 

T • j fil 

MANOEL R.IV~IRQ .LOUREIR'O 

~OSINDA ARESES 

Neste-fin de inverno: con.seco sol, influenza e os primeiros'incéndios de 
fragas ensinando a faciana do Bárbaro polos Aneares, aproveito para me-
ditar sobre o tránsi.to cruel .do tempo. · 

Cand~ somos -aínda . novos roidamos que as cousas sempre forn romo 
son, ·que toda a nosa vila é idéntica á nosa rua nativa, que t_odos os homes 
son -corno o pai e a nai e os par~ntes e viciños. Coidamos que o tempo é 
inmovil e que ten ,a cor da nosa raza. 

Pero a medida· que medramos, ímonos atopando roa sorpresa de-que 
mucan ·os costumes. Acenos que parecían inseparábeis de xentes e de 
grupos, trócanse por oi.Jtros. acenos. Se. acumulamos viaxes á nosa expe
·riencia -romprobamos, abraiados, que os cámb-ios, noutras terras, prodú
een5e ~un ritmo e unha cadén~ia diferente aos cámbios que se dan onda 
nosoutros. 

Podia que alguns ollen este boligar con indiferéncia: son as persoas de 
temple e temperamento anodino e vexetal Pro haberá alguén, que ao ser 
consciente da transformación, colla medo. Se todo muda, l~ ónde iremos 
parar por fin?. O razonamento reaccionario cobra ·forma perante o vérti
go do transcurso sempiterno das causas. Todo o pasac;fo é mellar, dirán. 
Este's t~mpos son -os peores do .mundo: o_s da de.sarde, os do caos. Com-
pre ·volt~ ao ·tempo de antano, ao tempo próximo a mamai; a seguridade 
imP.e~urbábe l. . 

· E'ditícil ·ctiegar á eonvicción de que todo étemp;dedesorde,de crise, 
' de desequiHbrio-. Todo tempo leva dentro arochada a sua própria destru-
ciÓn. Cada vez estamos máis-lonxe da aldea ou da rua nativa, da casa dos 

- pais, -da·quentura daqúela patria que é a nenez. Conformarse co inestábel, 
aceitar que nada .permanece: eís unha sabiduría da que custa moito apro
priar~e~ 

Educada desde moi nova pra pro_mover a refolución social, formada no 
leninismo, que é, entre outras várias rousas, unha metódica da acelara

_ción histórica, esta .velliña que VOS escribe sempre foj ~rprendida polos 
cambios na sociedade na que estivo e está inmersa. 

A brutal imposición da dictadura franquista foi a transformación que 
menos me ronmóveu, cecais porque fora o máis previsto despois de tres 

· anos de guerra. Pro o xurdimento dunha mocedade nacionalista e ce es
querda ~os anos cincuenta resultou pra min, un acontecemento tan gozo
so co'mo inag~rdado. J._embro que estaba en Cuernavaca, con Xan López 
·Durá e Carlos Velo, un ~tardecer de rnaio do 1955. romabamos té nunha 
terraza~ contemplando o sol que incendiaba as cuíñas de Emiliano 
Pola ruan pasaban xentes talando en nauatl. Xan lía para nós unha carta 
d~ Ramón Otero Pedrayo que,· no seu apaixonado e habitual lirismo epis
tolar, contábanos desa promoción de xovens que acudían ao frente no 
que nós foramoS'derrotados . 

i.Acaria de .. Otero! Na· Coruña, en Pontevedra, en Compostela -viña a 
·decirnos.:...:, vanse constituindo fatos de rapaéés que procuran a nosa his
toria,-c9mungan no galeguismo, escome~zan a insurxencia contra este' es
tádo de cousás. Non dabamos creto aos ·nosos ouvidos; esta presencia era 

· _ cou§a non prevista; as xe~eracións formadas no Frente 'de .Juventudes 
non podían darse en floracións demócratas e nacionalistas. O cambio so- . 
cial, roesa imprev'isibilidade (que debe ser fonte sempre de ' opt_imismo') 
asombrosa da historia bate.lime nos ~fuciños. Qu mellor: .regaloume unha 
rosa. A"' rñiña · xeneración ·sacrif:icada tiña unt:icrcóntinuación, un ·relevo. S 
Súpe~o, a :n.<?Sª arela descans~l;)a, . " 

Outras vece~, o cámbio, ademáis de me. cawsar sorpresa, foime t.mha fon- ' 
,te -de tr·i"Stura e · ~de,eepción.. Pro " piso ·non -quero talar hoxe. · 
aendé a miñatiestra, o crepúsculo de ¡Vigo, ten vermello, e lumino.so co-

, .mo-un cadro de ' Mark R_okho Ol,I aqueloutro sol por de Cuer:nava'ca, póño-
- . - ' j • ' 

me .a divagar .Por dentro miña e, a .soñar ~n qu.e esas 11e.icións munieipais 
·que "ternos á' porta vai 'concurrir un frente. de e~uerda r:iacion.alista, irlte- , 

• • ' ;J • 

grado por ANG, BNG, -''Ga.lieia Ceibe", PSG ~ UPG, cuia. soia mención 
a virtud.e de . iJie. poñer .fíeda .e poñer 1e.d9s. -s.upoño e_u~ a t,?dos os que 
siga·n a ter fe na ·unidade da esquerdá riacio'nalista . .Ou sexa: na unidade 

· de nós ~oÁ nós mesin.,os. . . . . , 
' ~. ' ' '• o O ' • T .. <:_ ' "°:-- .,. , 1 ' > ' : ,• ', , J'. ' ' 1 t !/ ;. 1 ¡ [ ! . ~ 

'. Un frente ·Como o .drscrito --:-aínda tendo só como pl?xectivo o mínimo · 
das mun.icipa.is'.... pod.eria· ser talvez díspositivo desencadeª1T1te dunna ise" 

. guin~e e necesária ~spl~sión. de unid~d~. . ", .. - " ' .. ' . ; 
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APROPIADA-AO -- PRESENTE 
;-

que teña, ,desemboca no españolismo; o galeguismo autonomis!a da~ forzas de GC; a pasividade que amosaron moitos dos seus 
e furiosamente anti-nacícmalista e, por suposto; ªnti-independen- · rnernt:>ros na campaña. 

FRANCISCO RÓDRIGUEZ 

-- - ~ . ; 

Debo contestará presunta argumentación de ·GC en resposta ti;!!t,a.. ..· . ~ , . .. . .. ,- . . ~· .. ,_,Tendo en- CQnt~ toda ·. ~s~a si,tuación, .Polo. demaís repetida, 

a unha miña anterior que non conseguiu ser rebatida en negun Hoxe a dem~rcación- d.a ~~idade e;tá nun~a ·liña que separa.ás · .. ~ noR ten_ nad~~ de estra~ó. _m,i.e. non.acudam?,s a , xunt~s das qu~ ~ 
dos seus aspectos destinados a clarificar a función e disparates forzas políticas que colaboran co réxime e actuan cos seus pre P?de sair ma1s co~f.us1.ornsmo ~ c~labora~1o_n ~oh q.uen non esta 
constantes cos que a devandita organización e un dos·seus cuali- supostos ideolóxicos -Constitución e Estatuto- daque'las que, ac- d~s~osto a un_ espmt_? de :con.~ord1a e urndade'. ,~ BNG ten pla: 
ficados representantes regalan, de mane ira irresponsábel e incoe- . tuando neste marco, defendemos aJternativps políticas de ruptu- rnf1c~da unha c:am?ana pol~s hberd~des democrat1cas, na que va1 
rente, aos inimigos do nacionalismo, e contribuen, na medida , ra. Polo demais, o combate co españolismo de toda caste. non foi ex?resa~ente mdica?a ª llberdade ?os p~e_sas - de GC, ,pero non 
das suas forz~s, á conf~sión da ~pinión pública., Por máis que se endexamais abandeirado por GC. Ouen se e~frento~ coa av~lan- va1 serv~r. de trar:'1pohn ·a torpe~a~ e, 1~fantll1smos.que so estragan 
celebre, considero que isto non e un debate senon que resulta a- cha colonizadora socialmente, está noutro lado. un ambiente social xa de P,Pr s¡ d1f1c1l. .. 
larmantemente infantil e inútil nos seus resultados. Primeiro, . . 4.- Cando na actuaGión política prática os- presupostos da 
Porque o interlocutor varia cbnforme a unha táctica en s1 mesma 3.- O noso partido segue facendo a mesma valoración política mªioria noR só non contradin, senón que superan aos da minoría 
confusionista, trécola á que eu non penso recorrer. En segundo dos sucesos do setemb,ro ~o 80. Consideramos obxect~vamente '·en actividade, ·intro_dución e combatividade soc.iais, é triste que 
lugar, porque a resposta de GC é a plasmación dun ánimo sectá- . errada semellante actuación. Foi utilizada para combat~r ao na- · · esta se siga e~peñando en cab-ríolas ideoloxistas. Se toda a sa·ña 
rio, infantil, contraditório e inactivo socialmente que parece im- cionalismo visibel socialmente. Non tiña as mínimas garantías de - -que amosan co irmá, destinárana a facer progresos na responsa-
posíbel de cambiar. Velai por qué: fiabilidade. Por outra band·a, denunciamós, _s~n P.aliativos, a apli- bilidade ante os que somos os seus igw~is e. ante-ó. noso povo. es-.. 

cacióri da Lei -Antiterrorista, as manobras policía is, e o sentido - · 
1.- A tese de que GC está mellor fóra que dent_ro do frente u-.. 

nido que hoxe representa o BNG, tan inxenuamente admitiqa e . 
declarada, evidéncia a sua indisp_sición á unidade, e a inutilid~de 
da sua política. Sabe GC que, en calquera contraste pr:ático a ni
vel social, non ten razón necesária de existir. E dificil, por non 
dicer imposíbel, que GC sexa conciénci~ . crítica de ningi:Jén por~ 
que, para iso, compre existir realmente, actuar socialmente en 

. canto liña política diferenciada e cualificada, de maneira que se 
poid·a verificar a claridade de íd.eas que.se di defender. Fácendo · 
gala de sectarismo e de infantilismo, GC abandonou o. proceso 
frentista despois de ter comprobado que non habia impedir;nen
to ideolóxico-político algun para a sua permanéncia e despois 
de violar toda caste de acordes. Só por' necesidade de co'ntinuar · 
a política ,de confusión social, tarefa ben cativa a estas alturas, 
xa que no terreo da .Práctica é dabondp superada, en claridadé 
de ideas, actividade social e tamén radicalismo poi@ BNG. 

2.- Evidentemente, tem9s ideas diferentes. Só podo ·argumen
tar en home da UPG, pero esa arela piñéirista .de ql:le o nacioila
llsmo estea representado por ün pluralismo id.eoióxico, confor
mado pa~tidariamente nun abar;lO típico dun país normalizadq, 
_non deixa de ser Gonfusionista, porque,· a curto e meio prazo, ÍSO . 

vai ·ser inviábel e, moito menos, conformábel nalgunha unidade 
· necesá_ria para o País. Oeurocomunismo....' por máis matiz galega 

tou seguro que GC estaria 'no BNG, o mellar lugar onde cada 
represivo e anti-nacionalista da si.Ja operación. Nunca avalizamos -quen, pode defender e .amosarse como o que é, adema is c::le _ser a 
a política do Goperno, neri endexamais ~os. negamosª defender . alternativa unitária ináis iRtroducida e máis combativa do nacio
a liberdade·dbs presos, a amnistía, e, desde logo, ·atacamos á Lei · 
Antiterrorista, con profusión ~ abertamente. ·Polo dernais,stodo 

nalismo. Claro que non· .é de estrañar que o excesivo radicalismo 
verbal estea, moi.tas veces, contÍadito no terreo ' dos feítos. Os 
enfrentamentos no seo da 1 ntersindical ¡:>aracen aliftar a ·GC con 
EG ou cos ex-PT, mesmo en clarificación tan importante como a · 

- actitude a manter. ante o PSOl_=. -Nos conflitos difíceis, GC fai o 
papel confusionista. e propício á inacti·vid'áde e ao desánimo, sob 

o mundo 'sabe que, incluso nas '1 nstitucións, fumos a única forza 
política que se negou a ·condea interesada e manipuladora do · 
que se presentaba· como terrorismo,se que un ha visión d~ prÓble
ma de Euskadi acorde coa .óptica patriótica foi espallada por 
mesmo nas 1 nstitucións, dando a cara. 'Oeb~rí ase considerar có
mo foi o nacimento do PGP para comprender determinadas ac
titudes. ~ostis pota no-sa banda ( a utilización das siglas UPG-LP. ·. 
foi unha auténtica xoia do confusionismo que contou cos mei9s 
de comunicación, é proba contundente de q_uínquismo p-Olítico). 

· . argumen_tacións moi "presuntamente materialistas", ootno no 
caso de- Baiona, no que se éi.firmou i)or escrito, ante un grave 
c,onflito lingü(stico, que ·as masas da local-idade ainda non están 
·preparadas para asumilo, polo que é mellor trasladalo para a ca-

Por certo, que na única campaña medianamente séria que ~e 
fixo · polos presos nacionalistas, propost~ por n6s, tivemos que 
soportar pacientemente intervencións provocadorps de GC, máis 
interesada e,n ·aracar· ao ·BL09,UE, utilizando as plataformas que 
.!les bridamos, que de~ defender a causa da amnistía. Chamar "ti
midez" . ao que era unha t9tal {alta de interés na camapaña po.la 
li,berdade dos seus próprios presos e vir .agora.responsabilizándo
nos de que ainda fique.o tres na cadea, é toda unha proba da ma-. 

- ri~ira ,torpe, infantil ~ irresponsábel de razonar e de p_resentar os 
problemas. Non esqüezan -que foi to~al, ·a1:nda dentro das limita-

pital da província. 

5.- E'nfin, nós estamos pala urÚdade do nacionalismo, pero 
non pola sua destrución; estamos pola contin.uidade dunha liña 
política contra vento e marea. Hai e houbo erros na nosa actua-. . . 

ción, pero é absurdo e inmoral .-que a minori.a "estética" non re-
coñeza ónde está o máis rep'resentativo do movimento social na
cionalista, a inda que só-sexa para deixalo trar:iqÚilo, se é que non 
se quere camiñar unidos. Coñsidero errado este presunto debate, 

. que non comecei. Coido que xa está ben de que GG use e abuse 

. desta plataforma nacionalista que rnpresenta A NOSA TER RA, 
para aldraxar e non clarificar. E unha cuestión de método. 
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A DEVOLUCION 
,· DO "PATRIMONIO.·SINlllCAt· -· 

- • . r • ' "' > ' • • ' . • • • • 

LOIS R•IOS PAREDES 

O Património sindical acu'mulado perahte '40 anos de ditaGfura-h · 
franquista, segue a ser u'nha das. cuestións qúe ·as centrais :• sindi- · ' 
cais veñen reclamando con insisténc;ia. A este património ·súmase 
o histórico, que, ao igual que o outro, debe ser 'devolto aos seus 
lexítimos proprietários a quen foi arrebatados no 1 :936. Surxe, 
porén, unha pregunta: Responde na actualidade o panorama sin
dical ás mesmas cordenadas que entón? Quén deben por tanto, 
considerarse como acredores do · património · histórico?. Unha 
cuestión a resolver de maneira xusta; pero non é aí onde preten-
do entrar. . . . 

Existe un património sindical acumulado que non ·pertence a 
ninguén máis. que ao conxuhto dos traballadores que, de xeito 
obrigado, foron os que o ·criaron através de catro décadas: opa
trimónio da CNS (di so Ita coa reforma democrática) que _ non _ 
consta somente de locais sindicais, senón ta'mén-de residéncias·, 
periódicos, -accións, etc. Un inormé. património ·q·ue _,pertence a 
todos os traballadores. · -

Desde o iní,eio da · reforma política foi -reclamado sempre po
las centra is sindica is. Para os sucesivos gobernos er~ un tema ta- _ 
bu. Sempre se negaron á sua devolución. Foron, pola_ contra, 
transferindo parcelas importantísimas do niesmo a outros ·orga
nismos que pasaron ~ ser os seus donas ou usufrutuários. Nunca 
existiu un inventário público dos 'bens que o formaban, apesar 
de 'ser reclamado insistentemente. 

O~ traballadores teñen ~ue organizarse criando os seus pró
prios médios de defensa, sen contar para iso cun património que 
en boa medida colitribuiria a paliar a precária situación de meios 
que padecian. 

As eleicións do 1980 dannos como resultado a consolidación 
de deter.minadas centra is sindica is, mentras que outras desapare
cian co tempo. A pluralidade sindical fiea estabelecida. O sindJ
calismo nacionali·sta, como é o noso caso, obtén a.mpla repr.esen- -
tación. 

Existe xa unha referéncia á que aterse para a devolución do 
património sindical: os resultados das eleicións do 1980. Non 
obstante o asunto segue totalmente postergado. 

t 

Pouco despois prodúcese un feito solprendente: U~T rec;_ebe 
en Vigo o .edifício da AISS. Non hai nengunha explicación deste 
feíto por parte .do Goberno, nen ra.zón "algunha qu~ se poid,~ dar: 
non pode considerarse pa_trimónio histórico, UGT ríon gañara as 
eleicións, ·non era a central maioritária en Vigo, nen existi~crité
rio algun de- reparto do património:- Agás razórís inconfesábeis· 
(as únicas que poden explicar tal prebenda) non existia, nen 
existe hoxe motivo algun para que UGT disfroite de algo que, 
en princípio, é de todos. As denúricias, manifestacións; e todp 
tipo de prote.stas, foron olímpicamente esquecidas polo Gober
no. 

CLARA REGO 

Cando o ianqu.i tiv_o a idea de facer un filrne sobre os .rnovi
mentos de terra e, superficalmente como todo -case todo- o 
cine USA, examinaba os caracteres de.i:_ivados d.a catástrofe, pou- . 
ca ide atiña d_a alma en tremor .coa que aridan os galegos cada 
dous por tres. 

O luns_pasado, cando xa tiñan as páxinas completas, cando ~on 
habia onde meter nada, saían as miñas viciñas a30mbradas aos 
balcóns, abrianse as fi_estras, descorrianse·as cortiñas máis pechas 
ao longo do ano: un movimento de terra deixo.u ·notar o seu San 
Vito en toda a cidade de Vigo ·e quizais en toda a nación. 

De contado, unha emisora de rádio, nun alarde de imbecilidade 
informativa, dicia que-posibelme·.1te fora un . avión ao pasar,-de
ses dos que fan estoupidos no ceo. A Vigo non chegan reactores 
fortes, Santiago e·stá moi lonxe, . pero habia que tranquilizar á 
povoación coa desinformación. 

Sempre-a desinformación, pro.mQvida dende o pqder, ou polos 
tics de compañeiros periodistas que prefiren as mentiras piado~ 
sas á verdade, sempre foi necesária ;Jara o control das masas. Do
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Qué acontece co património hoxe? A ponto de rematarse o 
mandato d~ UCD e en- plenas eleició~s sindica is, prodúcense no- · 
vas cesió11s de locais. Vários (Ferrol, Viveiro, Villalba, Monforte, 

· Lugo, Coruñ·a, Vilagarcia ... ) son entregados. Deles UGT recebe a· 
maioria, aínda que CC.ÓO. tamén obtén parte dos mesmos. 

· Critérios de reparto?: Nengun. Só fraude e discriminación. O 
·sindicalismo nacibnal.ista, a lntersindiq¡I, · é totalmente marxina7 ' 

.do, non, recebindo nengun local apesar da sua representativida-
de. · 

·Terremoto·· 
mesmo xeito que a información - a total, a alternativa, a 'veraz 
ou a contrásistemática- serve pa_ra aespertar cé>nciéncias. 

Esquecemos o's asuntos ideolóxicos, O que se me ocorria, tan 
.sinxelo, foi chamar ao Observatório Xeofísico de Santiago de 
Compostela. Como case de costume -nos orga.nismos oficiais, non 
habia ninguén de responsabilidade. Só un mecánico colleu o .tel
fono e pregun'tado se estaba algo rexistrado nas contas dos sisrñ
grafos, poucos segundos despois de ·ocurrido o movirhento de 
terra, dixo que aínda estaban /a moverse as agyllas e que anda-
ban "a tope". · 

Cando escrebemos estas liñas, apena.s uns minutos despois do 
trebón, veunos á memória o terremoto de Usb6a do 1750 (á 
memória do ,lido, claro). Quiziais o epicentro estea en terras fra
ternas.Quizais no altomar. 
Estea onde estea o _·centro do tremor de terra, . non podemos 

menos que lembrar as movidas realizadas hai pouco máis dun 
ano cos famosos ruidos do mencer, explosió.ns que se ouvian nas 
costas galegas a iso das catro ou cinco da. mañá e que daban 
produto a ruptura do sono de moitas persoas. 

Nunca se aclarou nada, Aínda ago~a estamos a agardar unha 
resposta razo:iabel, séria, eonvincente e rzonada por parte da 

Non se trata de entrar nunha guerra entre centrais. Non é esa 
a intención. Pero hai que ter presente que o património sindical 
é ;de- todos os traballadores. A eles, polo tanto, debe SE_?r devolto. 
Nengunha central ten porque ser máis ~eneficiada. Nengunha 

. central debe ser excluída. O demais é un latrocínio que se fai á 
clase obre ir~ galega en favor .das centrais firmantes do ANE En 
Javor (aínda que en desigual degrau) do sindicalismo españolista 
e pactista. ' 

TaJ discriminación obrigou á lntersindical a plantexarse e le
var adiante diversas ocupaciÓl1$ simbólicas de locais sindicais en 
vários pontos de Galiza, ao tempo que unha comisión se despra
zaba a M~drid para entrevistarse co Subsecretário de Traballo, 
señor Cuenca. Como resultado de todo este proceso, ficaba claro 
que o reparto afectaba ás centra is firmantes do AN E. Non falta
ria máis!; a promesa de que ia haber transparéncia, e que a 1 nter
sindical, nunha segunda etapa da devolución, tiña que ser tida en 
conta, posto que acreditaba unha representatividade que nin
guén podia cuestionar. 

Nengun Director de Traballo dos existentes en Galiza se mos
trou coincidente co sistema de reparto e ante tamaño fraude, 
mostráronse sempre favorábeis a ter presente á 1 ntersindical. 

Pasadas as eleicións de outubro, a chegado do PSOE ao Go
berno, non supuxo cámbio algun até hoxe neste sentido: 

_ -Non existe inventário do património sindical. 
-Non existen critérios transparentes elaborados co concurso 

de todas as forzas implicadas no reparto. 
-Non se repara a situación anómala, anulando unhas cesións 

arbitrárias, para partir de cero. 

O pasado 20 de decembro celebrouse unha entrevista dunha 
representación da lntersindical co novo Ministro de Traballo, 
señor Almunia. Entre outros, foille plantexado o problema do 
patrimór:iio. O descoñecimento sobre este tema concreto do re
cén nomeado Ministro, non permitiu afondar na matéria, aínda 
que lle pareceu lóxico que deben ser tidos en canta os plantexa
mentos da 1 ntersindical, prometendo unha contestación sobre 
este asunto. 

Finalizan as eleicións sindicais do 1982, cuns resultados que · 
mostran claramente, unha vez máis, a implantación da 1 ntersin
di~al en Galiza. 

A esperada contestación aínda hoxe non se produciu, apesar 
de insistir reiteradamente no tema. 

Sempre tomos conscientes ae que sen organización en Galiza, 
e sen movilización e combate, os galegos seríamos sempre marxi.
nados. A história de Galiza mantívose sempre nesa constante. 
Por iso, agotadas as promesas, unha vez máis, parece non quedar 
outro camiño que seguir presionando até que sexa recoñecido o 
direito dos traballadores que representamos. 

LOIS RIOS PAREDES é 
Secretário Xeral da 1 ntersindical ( 1 NTG-CSG) 

Administración española ou dos seus delegados da. Xunta sobre 
,aquela causa que mantivo en vilo a tantos milleiros de galegas. 

Uns dixeron que era cou~ dunha base de 'submarinos qu_e esta-
. ban ·a facer non sei ~onde. Outros talaban de que o Concor~e 
rompia a .barreira do son a nori sei cantas millas daqui e escoit: 
bano por 'Ponteareas, en plan reventar de todo. O Concorde se
gue a pasar polos mesmos lugares e ás mesm~s horas e non se es
coita r:iada. · 

_ Os que penso eu m~is acertados eran os que talaban da.s probas 
na alta. ·atmósfe'ra, para controlar o clima europeo, .comezando 
pola nosa· terra, que leva vários anos a sofrer unha sequedade 
normal para ela nen para o· tempo no que estamos (en todo o 
mes de Xaneiro.,--até o· 24- non choveu). 

Que quén fada as probas? Non ·é cuestión desta coluna clare'
xalo. Que diga o Goberno espñol ou os seus delegsads da Xunta 
ónde foron parar as investigacións. . 

Psou. o terremoto. Calquera dia aparece outravolta un movi
mento de terra e sempre vai ahaber acól.itos que fálen dun avión, 
un Concorde máis,sco que enganar á xente. Odia que retiren es
te avión, poi~ causa que· sexa, 'hanlle botar as culpas aos do 
BlOque ·e senón ao tempo, que cousaspiores·xa se viron. 



·: da terra e do mar . j 

Segundo os soyiéticos . ' · ~ 

A Convención · do· Mar, .. ~: 
~ • ' • 1 • 

·'factor de . af oÍ1a~ementó ilií. 'coperación · 
~ • • • ... ~ 4 ' • • - ' 

No mes de decembro, representantes del l9 Estados'[irmaron en Xamafea·it únicá-Convén~Íón ·t;;arfti"'. 
ma· que determilJQ as'regras fundamenta-is da actividade entre Estafl.,os e as reÍ¡u;ións~inte-,:na·cionaiS no 
"negócio marítimo". ·Perante nove anos traballou a III CaJife.réncia das Nac_ións Unidas sÓbre o Direi-' 
to do Mar, redactando dita Convención. ·/ · - - . . , , . . 

A delegación da URSS, na etapa final destas conversas as máis prolongadas e representativás ,za 
história da diplomácia mundial- estivo.encumiada por Timofei Guihenko·, ministrf! da Flo.ta Marítima 
daquel Estado. Con el mantivo a-Axéncia Novosti a seguinte entrevista, reproducida en expluSiva 'por . _ 
A NOSA TERRA. . . . . . - . . 

- Cómo aprécia á Conven- intensamente en potenciar os Agora, todos os países ·fit- · 
ción sobre Direito Marítimo e fondos do mar ond.e sé pros- mantes da Convención "axusta
en qué avantaxa ás normas do prectou petróleo, gas e rninerais rán" as suas xurisdicións nacio-
Direite Marítimo Internacional metálicos. nais aos postulados da mesma. 
( DMI), documento que existía A delegación soviética opina Na xuntanza de clausura si-

novas···do mar 
As _razóns norueg~- ,, __ -_ 

/ . 

: .- pUá. ~guir n~ . caza_ -'ClaS --baleas 
~ ~;: . ~ . ' . . 

· Segundó_'·afinnacións do Ministro de Pescarias de Norl:'ega, . 
· Thor Listau, a caza ~de baleas ~ -algo fundamental para as pe

.. quenas comunidades ao }Qngo da costa d~ Noruega. A sua cap-
.· tura é ' un elemento principal da expl9tación dos recursos do 

Ínar é ~amen hai razóns para segutr na caza. · · 
, : Todo is to f oi exposto polo · d~vandigo ministro" _inf Ofl'flª I.rz
dustr/as Pesqueras no seu. núm<tPO .l. 3;3 7, apoiándo a motes.ta . 
gubernamental a.rite a , Cómisión Ba.Zeeftll Internacional e a P.,OS-

< türa des"ta de·pioibir a caza do· mamífero a partir-do ·J.986. , 
·· Noru~ega . caza actualmente no rzordés qtlántico¡ arredor· da 
terra de Jan Mayen, 1slán..d.ia ~ Gróenlándia. "' · .- · 
· i1_s . autQridadés -n'Oruegas coidán que as reservas de -baleas · 
non :·están ameazqcf:as e asi d 'pensa tamén o subcomité da CBI, : 
que ye_tou por unanimid_ade q, favor de que . Noruega poidera . 

· seguir a capt.urar baleas: -Igual medida ¡adoptou o comité cien-· 
tífico, 'por 87 voios'a favor é tres e.n contra. : . . .. : . . 
. . Esta prQtestrJ, per:mitirá a Norúega dispofier dun temeo para · 
discútir cos outrós paises as re,gulamentacións ? percurar, ou- -

"ttas. solucións. Asimesmo· rr¡,anifestou Thor Listau que ~stán a 
in~es,figarse métodos rJJáis ~'~lrnmanos.~~.para cdzar a. bt;dea e que_ 
os grupos qué protestan contra elq non coñecen .. n_en. as .reservas 

·nen as"técnicas de captura,. . · · 
_Como pano d_e fonda --estd a amea_z<J, USA de restrinxir as i"!-

º portación0_de peixe norue$,O ~ i:pYne de balea~ CO qll:.e'o país eÚ-
- ·~apeo podáll1 pt?,rder até 50.00pmillóns.de dólares. :·. • ._ 

Pe~~ islandés por ,~vióll ·para a '.Fránéia 
-'t:r- ·. """ . . 

. ,\a;s ámtínuos: medres de 'cu'stes .que se.dan .nos c~rburantes; . 
pdd.é darse o .éaso-dé' qúe traer peixe por av.ton sexá máis bafa;. 

.·. , füque ·env-iar ba_rcos a. <;.ollelo.:-';. '. · · . . . . 
· :· .. -A;Yl;- segundo inforníq,,.; fndustrfas .Pesqueras, ·ven de se iniciar 

un_ tráfegÓ ·de p.et.x:e .. br{lnco selecto:entre Rey kjavick a Le Tau- · 
· _::gúet · Par:is Plage~ Nun ·-"q,oeing" trartspor:tárons<r dezaoito tone.,.: 

(ada!J ,de báÓalláo, ~glefinp, rascadq,, gfcétera. . ,, 
. A" ,o..P,.e,racián foi .cónsiderada un éxito palas boas concj,idóns 

, · ~én · qU;,e, se comercializa o peixe é o alto apr~cio que logra no 
m·ercádd parisino. ' . 
. -· - -;~~ . . . 

~o~as. agr=-=: ár=---=-"ia~_s:.......:.· ~ ~"--'-----'~-"----"------':--~..;;.__ 
~. .. - ~ .• 

até agora? que a Conevdón pode servir co- nalei ·que a Convención 'non . é ,_· 
- A Convención aprobada é mo importante instrumento pa-: · unha: cesta de' froita, d'a,.,que ca- .' , 

na hi~tória lÍumaria o primeiro ra afortalar a coperación marí- .da un pode escoller o que máis . 
documento universal que regula tima internacional e reforzar a lle ·gosta. Fixemos concesións 

Novo méto¿<ló~~"contrá a, filoxera 

a actividade de todos os estados base xurídica e a paz nos mares . . ·sacrificando, ás veces, algunhas 
nas duas. terceiras partes do pla- - ·Qué vw:ztaxes obtén a 'U- das nosas ·vantaxes económicas, 
neta: no océano, que indue a nión Soviética_ao firmar a Con- pero todo iso pode cO-ntribuir a .. 
superf ície do mar, o ambiente · vención? afortalar a coperación nos ma..: 
acuático e afondo marítimo. - Pois ... nengunha~ Non ·peí- -Tes. · 

Até o momento, o DMI OGU- curamos conseguir verttaxa al- - Qué opina da negativa dos . 

., 

A filÓ~era, aínda hoxe,:;·~gue a·ser un dos inimigos máis pe-
rigosos para ~·s vid'es. · ~ 

Ao long~ de .milleiros de anos, ·OS labregos da Europ3: d_esco- . 
ñecian o~ que eran os parásitos e as enfermetfades da vida. O 
desastre veu .de súpeto. No 1862, .desde a América do Norde, 
~rouxerotJ. · algunhas variedades americamis. Con elas chegarort · 

. as micóses que afecta~an ás follas e ácios, a~i como a famosa fi
, -_ lo~era-. Q mxecto:,. ·c{úe se· reproduce ··moi-·rapidamerite, ·adap-

. touse ·ao SeU novo.habitat e daS follas das Variedades america
nas trasladouse ás raigames das europeas. Sem.ella:Q.te traslado 
resultÓu mortal para estas. As bactérllis do subsolo penetrab_an 
no tecido corroído _polo hemíptero e producian o seu pqdrect-

. mento. As váriedades americanas · resultaron máis resistentes: 
a~ f~ridas .das suas raigames, cau8adas polos trab~zos dQs insec
tos cicatrizaban rapi~amente ímpédindcf a penetración das bac
térias nocivas. · · 

pábase, fundamentalmente, dos gunha -respostou 0 ministro-. USA e outros países a firmar a 
problemas da naveg8:c10n e Pero ao mesmo tempo, a URSS, COnvenciÓ'!, úixindo _vantaxes 
mamente comezou a prestar a- asi como a maiória doutros paí-· especiais no que respeita_ á _ex
tención ao relacionado coa con- ses, dá un alto aprécio á Con- plotación do fondo rnariño? 
taminación dos mares. Nen se- vencióIJ. porque ela pon ·ohstá- . · - Creo que a· actual postura · 
quera houbo unanimidade sobre culos á arbitrariedade de cal- . . dos USA é un intento de presio-,__ 
estes. problemas. Por exemplo, quer país., no ·"negócfo maríti- nar unha·vez mái~ á C .. onferénCia 
case todos os est~dos determi- mo" . . Poido dar un exemplo re~ · sobre .a: .. Dire,ito do Mar, ~máis . 
nan ao seu xeito o ancho das .. ferente á "navegación, cuxos pro- ben que unha n.iptura definitiva· 
suas ·águas xµrisdicionais, o que blemas ·sonme máis pr&ximos. coa comun_id.ade mundial._ ·Non · . 

·motivan numerosos conflitos~· Barc9s mercantes da URSS ·imaxin·o q~e en inte:r:és dalgun-

Oeste ~eito iraceu a idea ·de enxertar variedades eur<rneas de· 
vide en variedades americanas .r~sistentes á·filoxera, tal cÓm9 
di o profesor Sergei Dzhenéev, vicerrector do Ins.titµto de Agri
cultúra de Crimea, .(la URSS, informa a Axéncia N ovosti. As Desde a aprob~ción das de- · fan .escala wn 1..200 pürtcfs de has compañías (que manexan · 

nominadas Convencións, de Xi- rnáis de .120 países. Unificar as .milfeiros ·de millóns de dólares) 
rievra (1958), o niapaº político regras de navegación, do paso- Un · Estado . poida , pórenxog~b 
do mundo Süfreu cámbios, sur- . de· barcos por estreitos., as regras seu prestíxio nqs asuntos int_er
xiron deceas de estados :qovos p~a utilizar os portas ... , fadli- . nacio:nais. Dita sexa- d~ paso, OS ' 

soberano_s, · que amosaII interés · fará considerabe.lmente1 o traba- USA fitmaron a. Acta Final da 
por ter a sua parte xusta no ne- llo· dos mariñeirós, protexeraos · Conferéncja e participarán' nos 
gócio marítimo, por posuir .un- contra as discriminacións discri- ~· -labores dunha comisión que 
ha .base xurídica ao fin d_e de- minatórias que. ás veces se pro- · fUn~ar.á uri or~anismo- ·interna
fender. os seus intereses econó- . movían anteriormente, causárr"' . cional. para o fondo do mar. 
micos.. ·. do desorganización . e <fanos óo~ Creo qúe nos USA hai~bastante . 

Por. último; o agotaniento · mércía~s·, asi como as o,casións . · xente Sensata que· á confrontC1;
dos recursos natl}fais nas "terras - en que· puífart ~n perigo a segu- ~i6n prefire a ·copera~ión nos 
firmes obríganos a nos ocupar ranza da navega~ión~ negócios . . 

plántas collen raigame, pero ,de~ido a que a conexión do·enxer"'. 
íto nori é sólid::i, s~breyive ·só_a cuarta parte ~o~ plantón~. 

O científico , soviético, -xu'.nto cos seus colaboradores, ten 
.. ideado un no_yO' méfodo. para afiinJ.zar o 'enxerto, que permite 

conservar astra o 60 por cénto dos plántóns. A idea é moi sjn
. -xela: no lugar no que o enxerto se.fixa á planta, colócase unha 
pelí~ula de poliestireno m-0i fina; a cal, unha vez quentada, 
mantén firmes ambas .partes como .se fose unha vendaxe. A tal 

·película deixa p~l°sar o' osíxeno :e o gas carbónico, 'pero de~én a 
ágüa, circunstáncia esta que cria condicións f~vorábeis para a 
planta. Na actualidade, .o n9VQ métodq emprégase na Unión 
Soviética e fuáis na Hungria. 
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Seguimos 'aqui co mundo do xogo en Galiza. 
Contaíulo quen son, cónw o controllln e aportando máis dado 

de implicados, asi como, .casos da colaboración poli.cial. 
· Por exemp'lo, AJJJGA ten o seu local social no piso dun sarxent 

da Guárdia Civü. Eles acondicionáronlle o piso. 
Taméñ temos dados dos carios que se gáñan en Galiza 

e os intentos de ABIGA de aproveitarse da Xunta. 
As autoridades xa teñen estes dados. Parece que se puxeron 

a andar. Esperem~s que sexa a tempo e para ben 

' · No "fio musical" do Bingo 
Aturuxo escóitase case todos os 
dias .a Rocío Jurado nunha can
ción que a~ traballadoras vai di
rixida directamente ao seu xefe: 
"El Barón". 

A esta persoa a quen tan ben 
lle acai o alcume, .que lle gasta, 
por outra parte, é Carlos Váz
quez Loureda. Trinta e nove 
anos, casado e con duas fillas. 

Un traballador descrebíanolo 
asi: 

"de escasa. estatura, pescozo 
inexistente, a sua formidábel 
ca_beza aséntase nos hombrei
r:os, coroada por unha espesa ca
beleira negra pulcrament? recor
tada e primorosamente peiteadti 
Untuose e servil cos poderosos, 
campechano cos seus co_mpin
ches; seudopatemalista cos tra
balladores nos momentos fra
ternos, inda -que logo é despó-

dlio. 

Galiza, é tamén presidente e 
ABIGA (Asociación de Bing s 
d~ Galiza) por meio da cal e 
trola a case todas as empre s 
existentes hoxe no país. 

OS SEUS SOCIOS 

. Entre os sócios que dan ·a -
ra, praticamente o único é 
Iglesias. Aparente ce-director e 
Loureda S.A., que se mantén n 
segundo plano nas relacións 
persoal inda que, segundo 
núncia dunha empregada, de i
cábase ao "acoso e derribo" o 
persoal feminino que traball 
na empresa, ás que lle prese 
ba a disxuntiva;, "veste a. 
ou vaste á rua ,, ·'.?éf~ 

: .. 
Segundo manifestacións 

persoal, chegou a dicer, " 
meirande desfachatez", nu4 
reunión, que se lles pagaba e
masiado , e que, se eles qu· e
ran, podian contar con xe 
que lles fose tra ballar só po 
propinas. 

Entre os sócios na sombra s
tá o construtor Fontenla, p -
motor do conxunto urbaní i
co Efisa, nos Catro Carr. · ~ 
onde se ubica o Bingo Aturu . 

Hai tamén outro sócio "ul a
marino" cuxa identidade se 
coñece, e que, segundo, afir 
cións do~ trab~lladores está 
presentado por Luís' Capa 
home de confianza da Cond 
de FENOSA e cronista en a 
Voz de Galicia". 

Estas mesmas fontes labo is 



lado 
1. 
xent 

en a 

abo is 

' r !"" , .. ' : . : ;..- .,. ' 

cia'' e "El Ideal 'Gallegon, ··que . :q¡ellor servir á empres~, acudin- .. fÍcia .ás ~mpre~s~ 
"cóidanse moito de sacar éal- do aos bingos romo se fosen xo-. .. . Segy.ndo itn.informe feito·:PO:-
q uer ~otícia que o poida disgos- : .gadores, ~ esta:qdp os outrns de 1Ia Brigadá de Xogo, o que se es-: 

tamén citan ·como sócios a B.eni
to Castejón (ex-delegado de de
portes) e a Benito Rojas; · co
proprietário do hotel Mindanao 
en Madrid. 

tar, x~ sexa dos empregados Ol.! _ servicio, atentos a .calquei soli-: do.: s~t}or lzfrU'Ia, o,nde se fan Q..i- tá a: fa~er con esta ~exis,lacióri é 
·do ~esmo público". Unha ba- citude do patrón Ibtireda. Por '. ·vétsas"denúncias, 'algurthas com- 1 poten~i;µ"· ás e]npresas ,.fiionop~ 
rreira :de siléncio separa a opi- exemp,lo:· están tres de paisano, notarialmente., de si- · lisfa.s qne defr~~dan ao Estaºº" OUTROS NEGOCTOS DIVERSOS 

Loureda participa como par
te moi importante noutros ne
gócios, principalmente de má
quinas traga-diñeiro. Por exem-

. plo no local de xogo_s "Estre
lla-Park", na coruñesa rua da 
Estrella, onde está asociado con 
Mato Abelenda. 

Este Mato é o "rei das máqui
nas tragaperras" en Galiza. Un 
reinado sumamente discreto 
que incluso chega a Portúgal, xa 
que disfroita dunha licéncia de 
exportación que lle permite in
vadir o país viciño polo Sul. No 
"Estrella Park" figura tamén co
mo sócio Ricardo Naya Novo. 

Outro negócio de Loureda é 
a firma Entelsa que explota as 
tragaperras en numerosas locali
dades galegas. O seu sócfo aqui 
é un tal Esoolante, mecáníco Cte 
máquinas e empregado da Tele
fónica no tempo que o era Lou
reda. 

Taméri se incursiona Loureda 
no negócio discotequeiro e de 
boitys-espectáculo. 

IMPRESIONANTE ASCENSION 

A ascensión de Loureda pro
duciuse despois do surximento 
e auxe do Bingo e da autoriza
ción das máquinas "comecar
tos" con prémios en metálico. 

HEl Barón", antes de selo, era 
mecánico na CTNE. Hoxe con
trola Ó mundo do bingo en Gali"" 
za e o das máquinas "come-car
tas". 

Pero non só chega aí. Entre 
outras moitas causas que ten 
"mediatjzadas", segundo afif.:. · , 
macións dos empregad¡os,1,i: están 
a prensa lecal: ~'La Voz dj!e Gali-_ 

nión J?ública dos métodos. des- un 'en cada ·sá: Casino, Finiste~ . ~ti:.regramentárias, ·,xa ·que é" moi difípilque .a Bri-
ta empresa. tre e Áturuxo e,. entanto, Óutros que non tiveroí1 .- resposta. De gada do Xogo controle' OS, frau-

Segundo os empregados, a:de- ~res están de uniforme, dispos- uso e contrabando de,armas, de des~ · 
mais dos regalos e outrás "me- tos a presentárensé, eles .e non . ratos --~ _hombas '.fétidas ... e até . Q bon seria que se concede
diacións", este siléncio pode de- outros, ao seren chamados poi ·dé ~fitmacións .. -.~mo "se me · sen --os . bingos segúndo o núine
berse a que "en aberta infrac- médio dunha contraseña, Ílo fu- . . p>a:Sa algo~ --xa sér saP'e quén 'é o ro 9,e hábitantes, para asi aca
ción d~ regµlamento, nas sas so de s~rxir un oonflito qtlque- - .9~lpábef e tod~s est~s coúsas e ~ar coa gúerta, das "riíáfias"; e- ' 
desta erhpresa póñense gartuita- · ra. máis están en.lqgar seguro" · . que á ~unta-__ contralase ~ ~sta 
mente ~ disposición do 1públioo ... ~ · , . ; ~ COJ!pesión en . pública · subá~á· 
as primeiras edicións dos diários O CASO DO FERROL MAIS IRRE(iULARIDAi>ES C., .· ~ para qtl~ asi qued_a·s~ mái~be,Qe-
coruñeses" ~o Ferro~, a ~edia~os de xa- · -Tanin: ~ diversas de- · fício soc~L O' n~~er~- de ~-

nerro, no ]?mgo __ "Nu~vo Futu- ... núncias de . ittegqláridades como· pre~ados aun_ientana e ·tamen 
REIACION CO SERVICIO " . · d d d . ' . nh t• ro. , propne. a e . a epp~esa _ ~n a~ _dá_,.trucaxe das. m~quinas . as gana~~:t.as, . p~~ . u .. a~ .: ~n i~. 
D~ PROTECCION CIDAD~A L?ureda~ cando quixerol.1- des~e- ~ ·"C?me~iutós" -tiPÓ"~·B; · qu_e -non _dé!~~~ ·_st(ica -be~f!c~s, Jnd.a,; q~e 

Segundo un informe entrega- drr a un traballador ~en cart~ · de .. dan· os. pFémios que ~tefiell' que - n_<:>.n .se sabe, datgurihas, · onde 
do a9 Xuíz, onde máis se pon · despiqo, o em¡)regado negouse '-·dar, -Oé. castigos aos' empregados · -me:ten °8. cartas. . 
de manifesto ªforza espúrea de . ·a abandonar. as dependéncias e· (dez hó-ras .de pé) de horas ex- ~or pofier uns exemplos, ' 
Loureda é nos cabos · de Serví- - · · · ' · T ..... ::.:1 S A 1,." · - -dali foi sacad.o .pola policia do · tra obrigatórias e ñon remune- .u:1ureua · ·~· ·ven · gaJ!_ar uns 
cío' de Protección Cidadana. -·091, quen o-levpu preso á comi- ·: ·.radas, de contrabando. de taba- I .200 millc?ns de pesetas . ao 

Dise no citado informe que r saria. Ali negóuselle logo· -o di- ·- co de. tenénéia'de -ai:má.s .de.uso ~ sén contar._ as m~q:uinas..,"~me
Loureda dispón da Po licia Na- reito a poñer ~enúll.cia' algunha ~ · de~tas na~ instalació.ns ;óliciais, c~~s~'·; só rio b~~o- Aturuxo? 
cional, quer de paisano, quer de por abuso de utorigade. ,!'T.o . de fraude~ á .Segu~idad·e Social, fa~turanse 120. n:µlkms :.4e pese-
unifonne, para OS fins máis bas- naso J?Oder temos as declara- · da non e~téncia . éle taquillas e tas ao me~~ . , · 
tardos que se poidan imaxinar' cións firmadas do interesado re- · _ botiquins, feito · ooñecido polo ·· .. En Ga~za .fact~anse no~ 4~. 
"sexa para 0 traslado ª calquer !atando os feitos," como tamén Inspector de -TrabaUo seftor · bi;igo,s existentes~ uns 4 .. ?00 ~
parte nos coches do 091, sexa a unhas anotacións firmad~s por ·Pascual Gantes_, _gue ·non fixo no.ns de pesetas. Adem~s, ~1s
coacción combinada, sexan ma- Loureda ·onde se recolle 0 feito nada .. : para ·qué seguir . . Todo . ten _ .. unh3s _40:000 n.1ªq~mas 
lleiras brutais a calquer persoa da intervención ·policial ao ser- _ ·-está na man das ·antOrídades . tragaperras, m01tas dt?la~ "truca
q ue perxudique a Loureda" ci- vício represivo da patronal hin- competentes. Nós"'só~ queremos d~s,; segundo numerosas denún-
tando neste informe o caso do gueira. . .. ser · notáti'os <liante da opinión .· c~s e~ec~ua~as. · . 
seu ex-sócio, Pausa, "morto ·pública, ~as notícias que tefien · .·Ha1 d.1as que AB.IG~ s~ .~mire-_ 1 

pouco despois dunha tunda · e A GUERRA EN SANTIAGO estas .. autÓridades. Elas decidi- vIStou co ·consellen:o)i ·~,e Facen-
cuxos lentes e peluquin inda de- Polo que parece', a guerra do rán. · da. Pretende; nen mais nen íne-
ben de estar arrombados ali no ~ · .nos,. que . eles apoiatá:n o pa.so . 
Bingo do Casino". Bingo exténdese por toda Gali- ~ · , d~sfa competenCia á Xunta, se 

Os ~bos Primeiros da P.N. .·za e Loureda quere~ controlar POR DETRAS, A LEI 00 xooo . · est_a P,ermite que os ~tóns se-
pagados por Loureda son, .. sem- por meio de ABIGA todos os ". Péro isto só¡ é .-a ponta do ice- xan :de 200 pesetps err vez de 
pre segundó o citado informe bingos da nación, non permi- . · b.erg. Por detrás, o ca~sante ·é · .100, pasando· a cobrar o empre~ 
presentado ao xuíz: . tindo que entr~ ·~xente · d.e fó- _ pnhq. lexisladón ·do xogo (mes- sário ·u,n 9,3 .. r cento en Yez 

·'xosé Maria Armas, Baamonde; ra". -· mamente a das má'q·uffias, come-: . do ~8,7: · · · . . 
Isidro, Freán, Elio e Cid, que se · Neste contexto podíanse in- . cartos, d~c~ment~·~nfrolábe+s .. · Esperemos <iue · ciimbie a.Jgo, 
veñen repartir l80.000 pesetas ·· sertar a .guerra entre "Bingtasa'? Jl~S g~ná?~~s ~ . ~uxos cartas , 'po\o·m;enos·os métoqós que eles 
cada mes. · -~ ,,, ·e ~'AnabiP.-s.er." ,;Sqae' 1ev~u ,á des-. ...P<><teni servirp~~Jquer maun~- . in smos~ se,, denúncián;. .. ,empre-
. Segundo o inform~ citado~ , aparción da Rrit\léir~. , , .. , ción} que..8eica ~aii.,0;..coli ,fma:l' · · st.Uó,:Q. xá.:satiel}~~>,,;.~· '• 

estes homes N'o ·noso,pode11 obr.a ab9ndb ... AlidJ:J.\le $}cial e1t1 ;;tt~~$~: Hene-. 
j • ' .;. - ~ • .:.. .. ,, ...... -:.. • • ' '_. ,,_ \ "?.·· .... lf'< ' '".,.;' - .. ... 

. . . ... ·-·- __ . -~· . --·-' -·--· . - .. J - -- -
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'MEIGAS ·FÓRA!: o· NACIONALIS.MO 
ENTR:Éo·M _ITO E OMARXISM.O 

ffiAIS TERR.ÓSO POM EAL ·· 'povo -'galego se no~ é 'P.ara>ver-s~ .·cada -dia . mairconfu~dido :e ' senom que adernais se 'procedeu·a expulsom massiva de diri_gen
confuso.: A,üriica soluc;:oi:n, pois, é de . refugiar-se no mundo nií- · tes irifluintes e de· representantes directos aalgum dos tres cen- · 

A eren~ enraizada do povo galego nas ,;.,ei-gas e n<;>utros el~- tico como expl.icac;:om do mundo ·.de miséria no _que.' viye deses- tros de · poder que constituem o nacionalismo. Nom é pois es-
mentos míti~s a esta~ a~tura tema sua expljcac;:om na s~tuac;:om peradó. ·; tranho que a mor parte do conseguido nos anos precedentes se 
política. socia·1, cultural e económ_ica. ,.,. . E .0 marxis~o a-filo$ofía que oferece "'a análise. mais profunda vinhera abaix_ó e que um gram pessimismo se apoderara de toda 

Sabido. é que a sociedade progrede rilerce as suas experiencias des~e ' tipo. de -sistemas anti~f!.aturais_ e,ao ·mes!Tio -tempo, o mé- umha gerac;:om de nacionalistas. -
pa~as das que .tira conchJsoes_ para ,o · futüro ·segunda a lei ~a- tode ~. niais efieaz ,_pará ·combate-los. Assim mesmo sorh os parti- O resultado catastró~ico das últimas eleic;:oes nom teria maior 
natureza que m~ia .entre causil_s e. efei~os, - ·actos e r~stiltados, dos comunista's os que .levan conseguido res~ltados espectacula- . importáncia se o nacionalismo en si estivera consolidado ou se 
etc. A natureza fi~a r~g_ida por certas. relac;:oes (por exe~_le en_- ~. res neste~: ~rré'o ·_,_ 'Cuba é 0 ex'emplo mais exempiar cújo modelo houvera . esperanc;:as de consolida-lo num próximo · futuro.~ nfe
tre o pvo e o ~ito média umha r~lac;:om de causas a ~feitQ me~--.;.-- 'estám ,ágora ·a imitar-;muitas 'naQoes ·recetitemente descoloniza- . lizmente e5t~ nom perece se_r o caso pois os resultados das elei
tres que ·esta relac;om nom rhédia éntre a pedra e o pttQ, pon ha- - das, qu~ amostra quan_to pode. d~r de si o comuñi_srno be·n en- c;:oes parecem funcionar como espécie de termómetro da saúde 
mos por caso) e a socied~de órganiza· a sua· vid~ priñ~ipalmente / tendido. ,. , :-. ·: · ... ... . · 1

: , • - .. • ; ... do nacionalismo. As cifras estám aí: 23.000 no 77; 76.000 no 
·en fum;om destas relac;:oes que vai déscubrindó grac;:as as suas ex- Neste · sentldo,, ~ nacimento ·dUm movimento "micionajista, -, 79; 61.000 .no 81 e 38.000 no 82._ . 
periencias acumuladas. ·Assim quanto ·mais avanc;:ada está umhª marxista leninista gal.egO repre.sen,tou umha ·gdmde esper.anc;:a 'Nest~s circunstáncias,' a'. tentac;:om é grande de recorrer ao 
sociedade dada (quantas mais relac;:oes natura is conhece essa -so- _.para _muitos .naC{i~nalistas gale_gos .qae estamos . ~ó~vef'lcidos qué · mito para explicar, urriha vez mais, a nossa miséria, de invocar 
ciedade) tanto ma'is eficazmente e.la pode organizar a sua vida-de--· . á .. liberta~om de Gáliza- só ~pode ser 'comurli.sta, dada a í!OSSa si-: as meigas para explicar o nosso fracasso ("o voto útil'', "a pola-

'torm::ii a. obter resultados concretos reduzindo ao rnesrño t~·mpo · - 1 0- 1 d - ·· ·d 1 , · t , · rt'zarom"', "o cac·1qu 1·s·m,,," -como se 0 cac1·qu1·smo nom ex1·st1·ra .,. ' tua~om actug . -. ·s resu ta os consegt¡11 os po_ o mo·vtmen o na~ . .., "' 
o rol do ·azar. Paralelamente essa sociedade traca progessivamen- , . cicinalístá nos poucci_s anos segúiñ't~s -~, sua apari9om ...:.'implantan~ · antes-, "passividade fetichista, desconfianc;:a, apatia, ... do povo 
te' a sua" conce.pc;:ao 'mítica do mundo (cujas expÚcacóes fam i~~ ·r· . · do-se: por :pr'imeira vez"na· hi'.stórj~Hj~ Gal iza, ncrmesmo corac;:om . galego" -como se a enfermedade tivera que ,curar o remédlo e 
tervir e1ement~s míticos:: bruj~s, rcieigas, demos e oatros eleinen- do nO-sso povo-'- nom ia qefraudar a nossa esperarn;a·. Todo ·o nom ao revés); ou de· fazer simplesmente meigaria negando o 
tos ou espíritos maüs e bons) por umha concepc;:ao científica . contrário, por primeira vez cornec;:ava a debuxar-xe no horizon- . nosso fracasso evidente ("Estamos ... longe dumha perda de po-
(cujas expficac;:oes estam fundadas nas relac;:oes'científicas ·{cujas .• te a-lrrfágem da nossa libértac;:om.-- - , , si~qes no avance do nacionalismo ... ", " ... o nacionalismo popu-

_explicac;:oes 'estan:i fundadas · nas rela~oes de natu.reza). Inversa- · f:léla~!. a organiza~om, formac;:om_ e consolidac;:om interna do lar, unitário e democr~tico ... conserva firmes nom só a sua mili-
mente quanto mais a.tr~sada ·Ni,ve · umha sociedade dada,. tanto · : nacionalismo nom· estava a -altura · da sua implantac;:om externa e táncia senom tamem os votantes de prática social", etc.). 
mais depende .do ~zar e ·mais c;:~é no-mundo mítico. · · . , ap~sar ·da-·· boa vontade e dos grand.es sacriHcios de 'dirigentes e Non, este nóm é geito de preparar umha nova etapa para o fu· 
· A pérgunta. que cumpre fazermos ac:f;uí' é parque ª -so-ciedade -:: militahtes·; . ap~sar: ·tame.m da excelente adaptac;:om do cÓ.munis- turo do nacionalismo. Todo o contrário se queremos que este 

galega qÚe ja na ldade MécHá era umha d~ sociédades da Europa · "' 
mo. á situac;:om "galega {éom duas F;rente~, a Sindical e a Assam- revés só seja um "passo. atrás de dous adiante" ternos que come- -

mais avam;adas; se . topa .hojÉr, ·ª finais do século vinte; nesta blearia,- a'rtelhadas _arredo'r do Partido); apesar de todo isto, c;:ar a fazer umha análise cientt'fica da situac;:om actual -e que 
nossa misera~el sfruac;:om de desenvolvimento. A resposta ªesta passou o que tinha que passar: o nacionalismo ESTOUPOU lite- · mais científica que umha análise marxista- de reconhecermos o 
pergunta é evidente. lnfelizmerite 'essa leida nat~reza da q.ue ,fa- · ralmente. Refiro-me a~s acontecimeñtos do 80-81 _q~e tam tri_s- fracasso em toda a sua significac;:om, de buscar as suas causas ver-
lavamos pode ser entravada por certas classes sociais interessa- tes consequencia·s íam acarrejar pa-ra o futuro mediato e a longo dadeiras e de tira,r as consequencias que se impom. O demáis 
das em que · a sociedade na que viv.em nom progrede. Para isso pr.azo 'de Galiza: expulsoes, abandonos massivos, frustac;:oes, ·som ilusoes. · 
chega com impór um sistema político, social e eco11ómico regido - desánimos, perd'a de conf_ianc;:a,.desinte_resse, etc. . Ternos a sorte de sermos· um bom número d~ na.cionalistas os 
por urna lei inversa á natural cujos efeites son func;:om _invers~ -as . . · · -Os graves erros cometidos :_ daqUela ·som u mill)or,signo das que eremos no comunismo como alternativa mais eficaz para a 
causas e cujo resultado é' umha ~~pe~ie da rriundo ~o revés: se- ~ gr~~dé:s laéunas :na formá~om _ do nacjonaÍismo ·pois infringiron· libertac;:om de Gal iza e ternos tamem a sorte de termos umha ex· 
mel.hante ;aoque descrnve L. Carro! em Alícia no país das mara: -se ·a·s r.egras-mais ele!:llentares que. os partidos comunistas conse- periencia detrás da que podemos aprender para o futuro. Ternos 

vil'Qs~i~tefl}a cáciquil en geral e o sistema cªciquil galego em par- - ~~~::e:eº:rst~l~!mar::d:s~ed~á~~~f~~~t:::er;; neo:s~ª~::oq~s:e~ :~::~: ~~s~;: ~~s~s~:r~~~~:::::~~c;::~~~~l~a~~~~:¡~5~~~~ 
ticular é ª rnilhor ilustrac;:om deste sistema peryerso e inverso centros teriam qu~ ser o Sindical, o_Assámbleário e 'o do Pártido -1.untarmos é poArmos quanto antes ao trabalho. Os resultados da 
cuja subsistencia a estas alturas só se pode explicar numha na-
c;om colonizada como a nossa. Aquí os que mais trabalham som (polít~co pro.pi~merte dito)~ ~ue :se implicam ~~tuamenté de . experienéiá de antes do 81 mostram que o seu artelhamento po-
'os que me.nos comern, os mai$ inteligentes som os que meno.s tal ge1to , q!Je nmgumha dec1som t~portante p~d1a ser tor:nada lítico, prévia correcc;:om dos erros anotados, era bom e ternos 

' '-oportunidades tem, os mais ·aptos para umba fu'nc;:om som QS serh o con~eriso de.ste's centros de poder; e· que a degradac;:qm, que intentar reconstitui-lo. Para isso cumpre tomar as medidas 
· eliminac,om ou expt1lsom· ·dum dirig.ente· vai "sempre precedida- necessárias das que a prinieira é de retirar os freios que o impi-que nunca a consiguem, . os mai.s nac'ionalistas som ·os mais pé'ri-

gosos, os que falam: a· 'nossa Ííngua som éonsiderados ineultos, _.. dumha _etapa en forma de prambulo co. fim de reducirá SUjl -in·- . dem. Polo demáis chega com seguir ao pé da letra umha filosofia 

etc., etc. fluenc;:a interna e externa pr.a evitar- consequencias evidentes. e uns métodes ja extensamente experimentados que nos levaram 
Nestas circunstancias de· pouco lhe servem as experiencias ao Ora, no nosso· caso nom só se ~infringirom estas regras _mínimas ao éxito final seguro, como levarom a outros muitos povos. 

" 

R. FRE!Xb Cáles son ¡as causas desta ·1amentabel situación? Evidentemen- cando todas as Consellarias publican os seus anúncios e bandos 
, te, non se trata de qué bascos e_ cataláns sexan máis simpáticos_ en español e o Concello da Coruña os seus folletos turísticos eA 

-O Goberno galego está a r~sga_r-sé as ·vestiduras porque os . para os gobernantes de Madrid, nen tampouco da implantación- francés; inglés, ... e non na própria língua? Señores, a nós doi-nos 
socialistas do PSOE ~stab~lecen un.ha CJiferéncia de trato ·~o.n da raC:ionalidade na tarefa da construción do Estado das Auto- a incomprensión allea pero muito máis nos doi o colaboracionis-
respeito a Euskadi e Cataluña pólo que se refire a'o fondo de nomias, .como poderia parecer a inxénuos e neófitos en-política, mo e o asimilismo dos próprios galegos que é muito máis perxu-
compe·nsación interritorial ªº · no~ trarisferir-ll~ ~ Galiza mar~ . ·xa que tal raC:.ionalidade só nunha mínima parte dirixe o·aconte- dicial que o primeiro e que posibilita que este poida dar-se. 
que 530 !llillÓns -frente a 3.566 e , 4.583 millóns de pesetas , . / 

cer histór·ico. Trata-se, certamente, da dialéctica das relacións de b) · As bendicións, traición?, de certos persoeiros con sona de respectivamente p~ra as primeiras,...., para inverter en prox~ctos .' · , G C 
· , pod~r. _Gal iza ·non soubo estabelecer ao oberno entral rela· galegu1'st_as d-as 1ºntenc·10' ns autonom1·sta-s dos gobernos ce_ntra ·1s. de competéncia da Comunidade- autónoma, con' indica~ión, · . 

d . "d . Ad . cións_ de poder, quer dfo~r, de reclamació~, ésixéncia~ conflitivi- . Non se esquenzan ao respeito· as loubanzas que Garc1'a-Sabell por outra parte, de cómo asignar 1versas par:tf as. ,, ema1s , , 
. , . , X .b . , . dade, e_tc. 1J1entres_- _que si o f_ixeron n~n degrau substan!ivo bas· . ·11e ded1·cou ao Goberno de Calvo Sotelo o pap'el de comparsas , queren retrasar o traspaso de competencias a unta -en ase . a , 

- · - . -- · · d cos' e catal.áns. Con isto aínda non dixemos_ gr~nde causa a non do·s galegu. 1·stas h1ºsto; r1·cos no seo do PSOE no Parlamento-Galego . nova filosofia "autonomista" que queren imponer no seo . o 
Estado- e que ven converter a nosá nazón nunha descafeinada ·ser que aclaremos, as razóns-de ta! -~it~ación. , e a 1.exit_imación, por parte doutros membros de Realidade--Gale-
comunidade autónoma eri co·mparación coas out'r~~ naciqnali- · Un ha resposta exaustivá implicaría a toda a históría galega e ga, · dos partidos máis nidiameAte centralistas sementando a con-

," • • • • .. · ' · ! cáe fora -,das n'osas preténsiÓns neste -mom. ento, Só citaremos fusión no desorientado p. ovo galegó. Todos eles esqueceron que dades históricas. . . · · . - ~ , 
Cla~o que A.P., que recla~aa nivel ·galego a consideración . alguns· feitos qu_e cohti~uan a cóadx~var a.'-que a-- situación se ' contin_ua a ser válido o que dicia V. Risco: uos partidos españois 

de nacionalidade .históriea para a nosa razón, a nivel estatal manteña e agudice: . . - non son. axeitados para defender os intereses dos galegas porque 
aboga 1nclusó pola supresión da , Constit~ción do 'termo-nacfo- . a) O trunfo a nivel galego de pártidos centralistas, co'a sua. ino- ningún-de/es-é suscitado por opinión-nada-aquÍ' e aqu( formada, 
nalidade·. . · . , . . _ . - . peráncia m~nifesta e falta de_ fé -e convición . nÓ _proxecto da re- senón que representan opinións a/leas . a Galiza'~ "Somente 

Galiza _ven sendo marxinada e -postergada dun x:eito notório .construción r:iacional de Galiza._Non xustificarnos, senón todo aque/es partidos que nácesen da 'cQnciéncla galega en.contacto 
segundo 5e pode ratificar polos · indícios seguintes: O .Ministro ao invés, a El País, pero cómo.surprenderse de. que ignore á nosa coa · realidade galega, poden ser considerados por nós como par-
de . Educación ' "descobie" os proxéctos do seu ministério aos língua cando o mesmo P~ésidente do Goberno Galego ten r~ce- · tidos nosos; popularf!S e democráticos'~ 
Preside~tes ,dos. G~ber.~os de. Euskadi, Cataluña e Andálucia. e bici9 e,¿rfti.cas de instituciÓns galegas por facer o balanza do seu e) ' !¿. debil-idade, desunión e falta de· sintonía coa sociedade ga-
marxina aq. de Galiza; o: Ministro de Xusti.za preside · a clau.sura · ·, primefro ano de mandato en español?. Cqmo escandalizar-nns de·: lega de hoxe por parte ·dos partidos nacionalistas. 
do Ano Santo e non conta coa preséncia do Gpbenío autónomo que El Paí~ nos pa.s~ por alto cando case todos os Cons~lle'iros · d) l,Jn povo desnordado por tanto polltico de turno, por uns 

· como reptesentante _do povo galégo nos actos .que con tal mo~ da Xunta despré~ian o galego e utilizan a coti~ o idioma caste· ' meios de comunicación ao senrjzo da língua e cultura española 
tivo se ceiebrarorí; o Ministro de Administración Territorial quer llana?. Cómo alpor'izar-se do desprezo alleo cando a Administra- · en Galiza-e non da língua e · cultura nacionais galegas. Un povo 
dialogar e pactar cos nacional._istas pero; ·como ta is, refere:se aos_ ... ción Galega desgaleguiza na nosa nazórí sanciona.ndo a mestres . GUn baixo nivel de formación política que non se dá erguido do 
yascos e cataláns é nunC:a aos gaÍegos;-o diário El País editorial.i- que empregan coerente e consecuentemente 'a ·sua pro-pria ·1ín-- _

1
se_u estado, de postFazón apesar dos reiterados chamañíentos dos 

za sobre~ af<?.i:tunada convivér'tci~ -de. idiomas e c'tllturas prÓpri_as '. gua? Cómo exasper~r-r')os dos asimili.stas de. fóra de"G.a-liza cañOo · tlosos .máis renomeados desvanceiros. Apesar de "desperta do 
de Cataluña e do País Básco e non menciona para nada a ·nása · os próprtos bispos e- a lgrexa -'voltan as suas costas á cultu~a e. ieu sono, fogar de Breogán" de~ Pondal, ou do "Q.uen tivera di-
línguá e cultura. A relación poderia alongar-se pero' rion é nece- língua galetas na sua. prá~i.ca, cotiá? Cómo admirar-se de que El toso/ un tafl sublime acento/ que do seu fondo s~no / desperta-
sário e eremos qué co dito abonda para percatarmo-nos de que, País ca-le sobre a nosa cultura cando :a X unta denega o seu apoio ra ós galegos'; do mesmo autor. Apesar tamén . dos requerimen-
tamén co goberno socialista, persiste a obliteracjón, marxinación a iniciativas netamente galeguizadoras .con moi isoladas .salveda- tós de Brañas: "Ergue Jabrego!, / Erguete ·e anda!/ Coma en /r-
e qesconsideración con respeito á nosa realidade e .identid~de n~- des como é, porfin, a ·subvención; ainda que exígua, de dous mi- ,landa! / _.Coma en Irlanda!'' o~ dos reclamos de Cabanillas: 
cionalista. Se por nós fose, nen sequer existirían os cicateiros Es- llóns de pesetas para a sá de teatro Luís Seoane da Coruña? · · "'Axiña espettii Ga/icia. /Que xa se cuspe ós caciques /e fai 
tatutos de Autbnomia actualmente en vigor. Cómo sentir estrañeza do procedér de organismos al leos a Galiza ruxir a frrx-ustlcia': ·r , 

N. 213/ DO 28 DE-XANEIRO AO 3 DE FEBREIRO/ 1983 
-' 

/ 



/ 

. . 

IS~ADO · 
· O · señoi: Mas é o · tenente de 

alcalde.· Recebiunos, tal e corno 
nos indicara por teléfono, e pú
xose a contarnos as causas que 
non. están ben na explotación. 
mineira a ceo aberto que se está 

· levando. a cabo no Pedraforca. 
·.O que 'máis lle doi, como a·case 
todos~' o'S' vidñ"OS, é o ·'diñeiro'. 
As indemnizaciós, dician, di~, 
teñen que' ser máis .áltas. Én par
te é lóxico que queiran sacar o 
me~.a~de pr9,yeito dun,ha situa~ 
ción que nqn voltará 1 xamais. 
Por. ciumes. ou non, refírese ás 
indemnizaeiós . d.outras co.mpa
ñias . de carbón nos povos que 
están perto. E hai algo máis: os 
axuntamentos dos arredores 
están de acordo coa explota
ción, aínda que iso sexa a desa
parición da flora e da fauna, se 
lles pagan ben. · 

Indicóunos cómo chegar ás 
minas: tres quilómetros de ca
nella, monte arriba, deron con
nosco nunhas casetas de gardas 
e vixilantes. Tres "gorilas" cou
táronnos o paso. "Non se pode 
pasar. Non se poden' tomar fo
tografias''. 

Tíñamos que levar unha li
céncia firmada polo inxeñeiro, 

· que estaba no povo, onde des
carregaban os camións. Volta 
para abaixo. 

"POR SE SON DE TERRA 

LLIURE ... " 

Por sorte, topámolO na en- . 
costa e ofereceuse a ensinarnos : 
todo. Arriba outra ·vez, esixiu
nos credenciais de prensa. "E 
por se son de Te"a Lliure ", 
disculpouse. A nosa beira estaba 
unha excavadora que,. no mes 
de outubro do 1981 foi inutili
zada cun quilo de goma-2, aten
tado reivindicado pola organiza
ción armada catalana "Terra 
Lliure". "Máis de trinta millóns 
de perda", suspirou. Logo, 
monte arriba co "jeep", fornas 
bordeando a urna onde traba
llaban duas máquinas. 

"Houbo moitos problemas 
para comezar a traballar -di o 
inxeñeiro coa voz rouca. Non 
quixo dar o seu nome por medo 
a represálias- . A primeira vez,~ 
empresa . Carbones del Pedrafor
ca S.A. pediu no axuntamento_ a 
licéncia. O axuntamento rrzan
dounos a !CONA pero non nola 
quixeron dar". A explotación a 

A IOIA '!ERJ- ',.1 s 

::-'5 ;~.}:CY;,iri~éñeh-o pasou a contar
·-;; -n°is;D ~mé.todo da ·explotación. 

- Facemos un corte Leste
;~;, ~Q~ste de equiS metros e cunha 
? :dit1Glinación precisa nas- suas pa

. -redes. Cando rematamos este, 
tapámola e abrimos outro .que 

,. , _ co_Il}~~a onde .. .o .P,i:ime"iro :rema
tou· pero máis ao Oeste. .. 
· OUamos .. par.a arriba. Hai 

'"'unha: ~ parece · -cortad-a "Nertical
; iñ.ente ;:: '·~·ease•' · lindand,ó ·" cos ' .te~

-· 'l rreo·s c:Hí \fu1ñá : Teh vários ·centos 
· de'· 11\étros de ·altura. ~· .. ·i 

• J_ • • • ~ • 

· ;.::_Din .que .están dertubarido o 
P_edraforca... .· ·.. · . ~ · ··J' . · · 

=-E mentira. Esa parece nen 
se sabe até onde chega no chan. 
Fixemos comprobacións e non 
puid.emos saber cántos metros 
está aínda enterrada. · 

. -Din, cinién, que -hai perigo 
de que ·a terra con que tapan a 
explotación se corra pola ladei
ra e se vaia poi: .riba dos povos 
que están embaixo. 

Política ecOlóxica en ,Catalluíya 
.:.... Tamén é mentira. Nós fa-

~· cem_o.s eiradas . pra aguarítala, 
non a deixamos ladeíra. Logo, 
botamos · terra vexetal e planta-· 
mos alfalfa ca fin de restabele
cer o equilíbrio biolóxico. Des
pois veñen os. piñeiros, cos que 
completamos a tá.refa de restau
ración. Cando callen ben é im-

Chegamos a Saldes por unha carreteriña estreita e con moitas curvas. Saldes é un povo que está no co
razón da bisbarra de Bergueda, unha das Ínáis fermosas de ·Catalúnya, á beira do macizo do Pedrafor
ca. Na entrada do povo remataba a carretera e com~zaba un ca~o. de carro. Diante ·de nós, máis alá 
do povo, érguese un pícouto rachado en do.us, rubindo até durmir nas néboas -2.49~ metros por riba. 
E o Pedraforca, tristeiramente famoso nos último~ tempos. 

--0 Pedraforca xa é Paraxe Natural---
O vintesete de abril . do 

1982, o Parlament de Cata
lunya aprobou unha ·proposi
ción non.de lei coa que se de
nunciaban os perigos-da ex
plotación. Ao mesmo tempo, 
declaraba ao Pedraforca "pa
raxe natural de interés nacio
nal". Argumentos a favor tí- · 
ñanse a flora e a fauna, que 
está nun tris de desaparecer 
por esta explotación. O Go
berno, claro, meteu man e 
declarou ao organismo autó
nomo incompetente nesta 
matéria. Calvo Sotel~, entón, 

ceo aberto xa, entón, metia me~ 
do. 

-¿E cómo fixeron para bo
tarse a explotar? 

-Acollémonos 1í lei de Minas 
e o catro de nadal do oitenta o 
Con sello de Ministros de unos a · 

non sabia das espécies de ani
mais que xa n.on existen .ali, 
nen das plantas que tampou- · 
co . existen - tamén non se 
pode decir que el exista 
moito-, . pero si de conflitos 
frente ao Tribunal Constitu- · 
cional en canto os ·gobernos 
das Comunidades lexislaban-- . 
sobre os problemas do lugar. 

No mes de nadal, o Tribu
nal Constitucional recoñeceu, · 

· nunha senténcia, que a Gene
ralitat podia própór leis que 
regulasen os espácios natu-

autoriza.ción. Hai que dicer que 
Carbones del Pedraforca S.A. 
leva traballando aqui desde o 
ano 34, nas minas subterráneas. 

O que agora facemos, a explora
ción a ceo a1Jerto, ten unha · 
vida moi pequeña. d proxecto 

. rais. Quince dias despois, a 
primeiros de xaneiro, o mes
Ql.O Tribunal Constitucional 
daba .por ·válida aquela leido 

. Parlament de Catahmya de 
hai case un . ano na que se 

· daba · ao Pedraforca o nome 
de "par.axe natural de interés 

. nacional". Cortquérido esto, 
aínd·a as máquinas están tra
ballando, sacando 1.000 t_6-
n{11adas · de carbón ~ ao dia e 

· extendendo· por · todos os sí
tios a capa de pó negro, o . 
précio que a natureza paga 
por estes,abusos. ; · 

foi presentado na Xefatura de 
Minas e. temos"que sacar millón 
e médio de toneladas de carbón. 
Este carbón é do mellor, chega 
até . 6.000 calorí~s por quilo 
mentias que outros teñen arre
dor de 3.00.0. Ademais, aqui sa
camos 1.000 foneladas diárias. 

posíb el que ·se , prod uzan porri
mentos de terra. 

-O problema meirande que 
tiveron cos povos foi o das in
demnizacións. Aínda non ten 
solución? 

· · - Nós indemnizamos legal
mente.. Estes terreas teñen un· 
valor . catastral e, conforme a 
este valor, a empr~sa paga. 
Como non se q uixo enceitar por 
parte dos axuntamentos, Carbo
nes del Pedraforca ingresou o 
diñeiro e cum.plíu. Se non que
ren cobrar é cousa· deles. . 

A.o baixar et.o monte, a espesa 
capa de pó de carbón das plan-

, tas dicíanos ben ás- claras que 
·non ha ser fácil parar as máqui
nas. Esa capa de pó non se pode 
sacar. Th.q ui a uns anos,. as la
d eiras do Pedraforca semellarán 
escaleµ-as, descoñecid~s· escalei-

. ras seica para rubir a un infemo 
que hai.tempo. foi verde e ledo e 
hoxe médio morreu. · 

. Texto e fotos: ANTON FDEZ. 



, Os países emerxentes -sofren _a máisgrarzde · cris~ nos.trinta últim_os '.; ... · An:fes ·ae·; asuthfr .R.eaÚ~ MANUEL ALONSO . 
anos. Jsto manif estouse- en que os ritmos .. ~ . · · ~poder, .. -¿¿ pa(ses .tháis necesit~~ ll~ 

. - /, , . ' d. .. ' d 4 9 . . . t. n X. f"'ado do· S.·.,,1·an· un· ·.ha sa1·~~ a nos ··_créditos .· ' · 
de ·desenro o economico -zsm.znu,ron . o . ' po,r cen o re zs " . ·c·o.n. c~Ye. b'1··a·o,'s ,·· p·. ·o.la ·uA .. -_s··o· c1·a'c_1·0' __ n-1.·n·.· ~ ~- As declatacións de. Frarn;ois Mitterrand a semana pasada no 
~o ano 1980 ao 1,5 por centono ·í 981. Dime.n_~ións ·. · .. · - .· · - 1 a· b · d 'b.d I 1 , d d · 

' ',-· '+."" .. F._n:a:01·0nal _~nara -~·0 : :nese·nr'. olo Bundestag, onxe e a nr u i ~s, esc_arece ca e a ver a eHa astronómicas acadou a~débeda externa··(lesie grupo de. estados. ·""' "" . .e ~ · · · , .. 1 1 t t d 
, d'' d, v. · "(.A·In·),"'.·. fJ'lia .. l· ~;d_~o-.'- B!,~- n· .. '.·· ?ore'n, . política d.a -socialdemocracia e o seu pape rea no con ex o a Se no 1979 ésta achábase ao nivel dós 445 mil mjllons · e. ouire~~ _ ,. . . 

. ' · d h · · ' . ac· ·t .u· ·,a· Im·<;!n· f"" .esta ca.nle v·ens"" .. p-e-· 'Europa Occiaenfal. no 1981 a débeda acadou os 516 mil, rebasan o ,oxe · · . ·· "" "" "" · · · · · d - ·, · 
/ · · · - ·. _,·_ c·h·a·n...to .. · co.·~'8· 1.:de' r.abe1.....(ent. e. ·_. o'' s _ · ·· .O pr~siden.te francés fixo .unha ·das máis claras a veft:enc1as 

os 540 mi_/ m_illóns de dólares. · " u " 11 ' · - - 1 ·a d li t d b ·b t 
- JJSÁ xa redúcirori -~t sua cuota; .e . f. ~óbr,e ca:lqtier ve ei a e ~eutra s a os que su sen en o pac o 

- Acadaron o m,áis' báixo niv_el . t~americana:. :Óaqui•aasp4:ación ·· ~ · - da,QTAN e reafirmouse na necesidade da alianza cos USA. · ·na .. sesión do FMI e· o BIRD, ce:- ·· · .. 
desde o remate da s-egunda _gue- de sanear, e·P, priffieiro lugar; o lebrada, ~en setembfo;- voltaton ..: · ·_ A.té: agora, en· moitas aigmñ.entacións etnpregádas na prensa 

. ._ rra mundial os précios dos arti- . s~u ¡fróprio,: me·canistpo "eco-: .. , é,sixif, que .,se~red \uciran as ~~-cpot'as . espanola~ - lí~rrios · que o caso francés é un paradigma para man-
gos · d~ exportaci9n . d~s, países n~mic<?. sen ··l:oinar eB co_hsid~ra~"' . dos países· industrializados occi- ter unha certa independécnia ryis decisións, senón se subscrebe 

. emerxentes. En . particular, no c10n, e nalguns casos a costa dos . A t . . . , t' d . - t . . . o pacto militar. da Alianza Atlántica. Postura que 'ne grandes · d · · · · · · · " u.en alS en o . en con a en pn- . 
19,'81 .as ganártcias que da venda mteres~s . outros partners m-·. · ; . ·f ~-. "··. ':. . ··- · · · , · . : . . .rasgos di defender oPSOE: é dicer, unha adesión política aos 

. . d st ... li d , . _, d , .... merro lµgar ~ os ~seus . prop.nos b b ,, de ttadicionais_artigos óbtivera u na za os, e ma1s am a, por -", · . .. - I . · , · d . · prin'cípios atlantistas, e unha "rriarxe de manio ra so erana 
Indonésia rio mercado mundial, ~ 'co'nta dos en desenrolo. Isto, evi- . ··com~r~~~~s_. ~to C~J:_lF~~iµ _~a . na·militar. · 
·co·nst1'tu:1.u ·so' o 7, O por cento ·do · d · · t o tras cousas ·que o· prox~o:, ano · 0~ · e 0 ~-. B d t· d b. d b li · h enc10uno, en re· u . · . , : BIRD~ . pot prfmeiia ·vez na .hiS-' ; ur amen .Ha e a u 10 o e c1smo que oxe axexa. 
niv~l conseguido no. ano a~te-_ a '"interverició'n presentada en .· tória ·polo visto,Neranse obriga- . 0 d!scurso de _Miette~and deb_era ser un toq~e de a~ención 
.rior.: . . , . ·. . . ; , . ·.~ . . - :roron~o- por D~hald lie.~gan, se• . a· :.~' .• · .. · . . , . , + - ~ 1 -< •• para todos_ aque1s que am9a dub1dan do verdaderro caracter d.a 

N h ., d .· d t " . ·a p · d , t . , os .. a1 penmrar_,. p.,resi:amQs, nos ... ,.J:) Id .) , . , h d 11 1 ·t li ·< , ·_alg1:1.n 1as i:.~:~~ºJl.s 9 _.q.tp}lP o r,: ~I~ ~~10. e . ac~.n ,,,~,~n,gr ,,t(:1'!11~r~- . ·· · ... d.. · ~ ·. d' . ·· d. · .. · :t 1 socia emocrac1a a ora e e avara cara ao cap1 a smo. 
b f . b . . 1 merca. os mun 1a.is ... · e cap1 a . U h t 1 . , , ,..d t . emerx~nt~ . a~ay9:use , .~o. rema-.· , ~ano, quen, ~ .urna a.,qu~.Jl; po 1- · _ .. , ~ · · n as can as ecc1ons po ense rrar. 

n~rra ,o proql~rt}a aliment~r~p·~ . . : , .tj:~tt-,·. eco~ómi:c~,:~ ~-~efcid~; -polo . · -~ _· Non se pode .diq~_r . que, vendo - O fio argumental de toda polÍtica "occidentalista" é a da ·de-
Estes e out.ros dados fo~orr .ch , _wes1d~nter.,Re.agan co.nstitu~ .a ~ a. . dúra sitl!_ación en qi..ie se ato- fensa <liante do "perigo soviético". Surxe a polémica cand.o a 

, tados en a~o~to d_o 1982 n~~ 1n~:<,_.ga~ftntla prllJflP.ª! para.rf ac~~ re- pafü ·os .· :Páís~s 7 : desenrofados, URSS de_clara que nunca será o primeiro en empregar armas 
formes anu~1s ._do secretanado - ,nacer· a .econ?H11~ mu_ndial. . Washington: noff propoña as atómicas. LembFemos todos que xa. foron utilizadas por "pri-
da Coriferéncia da ONU para o · .. Segundo . s~. -sabe, ~,·1lO;-,~!Ilª~co suas próprias ·recetas para 0 tra- meira vez", e ademáis nunha fase da geurra "contra" o Xapón, 
Comér~io e o D_esenrol<;> C~JN.C- , d.e dita.políti~_a. Wash~g~~n .fi,xo ~ tam.ento de afeccións económi- .... na q~e todo estaba decidido (e valla como mostra que toda a 
TAD) e do Banco I~ternac1onal fmcape en _erguer a ta~,lcJ-e mte"' - co-financieiras. Entre · outras áviacÍón xaponesa fuíccaba fóra de. uso, e os avións ianquis 
de Reconstrución e. Desenrolo rés . d'o ·cré<;lit<:> bancá~i0J o - cal ... causas, · os USA propoñen que cheg~ron sen · obstáculo algun a Hiroshima e Nagasaki). E ta-
(BIRD), publicapos en Xenev!a deber<1:. c~ndU;cir . a rt:fr~ar _os ., ditas paiSes sexan -!lláis audaces _ mén .é bon lembrar como se negociQ·u antes e despois de que 
e en Washington, asi como as'in- .- .Procesos : inflacioni~\ª~ -\ nos en p~dir préstamérs á banca pri- estas .bombas foran bot.adas, .en Yaita e Postdam. Lembrar es-
tervencíóns de representanges USA. ' Poré_n,. isto . dev1u 1:1unha vada, sen temer -OS exorbitante.s .tas"c9usas é un bon e preciso exercicio. 
dos países de ' Asia, Afri~a e - disg_rácia para . os paf ses emer- interes~s.. Senclo de ·notar· _'q.ue _ _ Isto _engadido á declaración dos Estados que subscriben o 

.América Latina, presentadas en x.entes, in.cr~IJ1en~an4,-<;> en gran- o.s nortea~eficanos silénéían xa PaGto efe Varsóvía·, a respeito da redució11 de foguetes, fai que 
setembro <leste ano en 'toronto de1 . mediq_a ·a. déb_e4.a f'. ~xte~ior agora ql:le .máis do .. so pot cento . o.s ·alemán federais valoren a proposta como posibel ponto de 
(Canadá) ~ _na sesión anual do dos mesmos. :gxpertC!~:_da YNC- ·. da -deoeda que teñen os países partida, na redución de armamentos e na práctica da 
BIRD ~ máis do FMl (Fonda T Ap calcular~n , que v~~~ymento de Asia, Africá e América Lati~ Pero ·nen seq uera iso. Aos dous dias, · q uen aparentemente tiña 
Monetár~o Intern~~iopal). ·. ~ -~n só~ un 1 i:o_r ,centqrf!_a_tasa_@ na, _'éotiespGiiden precisamente que gardar máis as "formas pacifistas" arremete violentamente 

:Nas m:terv~n.c1qns presenta- mter~s,_ p~9yocm1 9. a~pe,n.to en . ás institucións financieiras pri- ·contra o que só foi unha aceptación ao diálogo. E este o talam-
das en ~oronto polos dele~ad~s 2 mil m~l?n~ de ~-~.!~~S; por vada_s·. dos países . occidentais . te democrático? E esta a verdadeira faciana da socialdemocrá-
clos p~1se_s , emer~ent~s .. ~n~ala_- · . termo med_1?,.-da de~~efl;~ _ext_er- (338 mil -millóns de d-ó"~ares do cía? Algo <liso debe haber. E tampouco esquezamos que o Es-
:onse as c~usas:,~ue c9ndu~~9n : ·na d~stes _p~1~r~; .,~:- ·~'i; .•. ,; . . · • · · , · importe totgl de 540 millóns de tado francés é a terceira poténcia nuclear mundial. 
~ · ~~tu.at §tt.:,ua~19p.. .<~~~a~~f<?~1f~: ,·~:·):'> <?y;.,éi;p~~7tt9 ~-~~j):ti:l0! ~~os _cr~- ~dólares). En dito caso', ao igual .Ca:lquer observaQ.ot,: . neutral, aínda que cada vez sexa máis 
·o fund4m~ntaLdelaJi-.e a_ .,P?ht~:- ~.,,d!t~~, .. nat~r~c~m~nt~,-_ tame:,i ~li:nn- que en toda a sua política exer- éil permanecer nesa · situación~ albisca que os esforzos máis im-
ca que exercen . os _Prll1:cwa1s tou notonam~nte.\~~> po_s~~illda- Cida- no ámbito económico a portantes para mantera paz.no mundo (e <liante do poder nu-
p~ís~s . in~ustrAa~za~os . de .· pe- des que _ (~ñen o_s _1 ~a!sr~-~em~r- · · adITiinisÚáción Reagan perc~ra clear non é unha mixtificación ou alternativa idealista), veñen 
c1d,e~t~, :e -:? pnme1!~ lugar., a . x_e~tes para obte: noy?s en:pres- a todas luces asegurar 0 s:ucesi- . senda os da URSS. Vai chegando a hora de que se valoren as 
admm1strac~on republicana dos timos. -~e _ a m~diad~s - ~a. d~cada vo incremento _de cuantiosas ga- pro¡:¡ostas _réais e non se quera descalificar simplesmente cun 
Estados Umdos. ~ro~ocou e _se- d~s 70; q.ue ~e .ca~a~te~~,01: polo n~ncias .para _ a oligarquia finan- sini~stro entrecomillado. "ofensiva de paz dos paises do Leste". 
~ue a provocar enerx!c~s ·pro~es- Sl;lpe~o aume~t_o ~~sprec10s. ~o cieira norteamericana, e por Por . simles xusícia e para que se vaia esvaíndo esa feroz pan-

.. tas por parte dos Estados liby- ·petroleo; a situac1~n de moito~ outra banda .isto cbnduce á 'im- . tasma "humanista" ·e anticomunista, dos dous imperialismos . 
. . r~dos o enfoque que dá _. ~as~ . xqven~s _. Estados ; 'i~porta_dor~s · ·petuosa ~aída d~s , paises emer- E jsto n'on ,é carta branca nen acriticismo, senón a valoración 
. h1,11g~9il. . aos ,. ~roblema:s -~C?- . de . comb~stibel hqu .. id.? .a,tenua~ . xent~s no ábismo da . depe_ndén- .: dás informacións que se receben . 
. nom1co-fmaI]c1erros. A adrmms- . base ·debido ao mod1co .valor cia económico-financieira n~s- - O mantimentb da paz, cando menos na evitación dunha gue-

. t raeión Reagan _parte de · qu~ a ·J dos ~r~ditos ~nternacióna_~s, os . ·peito de Occidente. . · ·rra nuclear de ·alcance previsibel, é tarefa fundamental. Estea-
.· prosperidade do sistema< capita- · actuais alto_s mter.eses bloquea- IJlOS pois atentos aos esforzos de cada quen. E poñamos·o noso 

lista mundial depende do e.stado :ron cáseque íntegramente esta grauciño,de area. Pero, por favor, non contaminado. 
en que s.e atope a economia nor- . via. . · VIAC.HESLAV M~RIÍN (APN) 

Desde ·senipre, as .grandes pa'labras,' 
.. as decforacións de princípios . ou a 

forza mÓral teñen pouco efeito na . 
po l.ítica real dos iniperiai:ismos se non 
van acompañadas dunh.a forz_a . mais ' 
efectiva. Asi ,. a Cdndea mundial e:f 

unánime dos . crimes de l_srael contra 
0 -S palestinos non impiden r:ieri .por Un de .diálogo qué para algun podé~abrir 

, momento que cóntinue o apoio e a a "dEJclar.ación de Manágua" respeito · 
axuda masiva ·de Washington ao réxi- ~ a situación en Cenh oamérica .e,-. máis · 
me de Jer4sa lem; ou a aprobacióA de to.ncretamente en .Nicarágua. Efecti
múft iple's decl'aracións da ÓNU res~ · • vamente',-é un éxitcf important~ para 
pe ito~· ªº .c,tireito. á autoc:fo~erminación ' os sandinistas a brganización ' e o de
de Nam1bfa ·nori evitan á 'intervención senrolo" en "si d.a XUAtanza de 90 paí
di recta no .território de Afr.ica ·d~ 'Sul s~s encad·rados no bloque .dos non 
có beneplácito de Es'tados Unidos e'. aliñados . e máis aínda a aprobadó11 
outFas. poténcias que est,án a expoliar -unánime: e por aclamación dos (;)4 
as inmensas ~iqu.ezas do subol0 namí~ · · .pontó$_, de declaración ·· final, da· que 
bio. . · · . - · - . · · unha boa pa-rte, a máis dura, está de-· 

Ven Ísto a canta das expectativ.as ·dicada precisa.mente á política ameri-
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movimento dos noo aliñados chega a 
. s~r o bloque homox~neo ·que Tito, 
. uri f:los seus maior_es impulsores dese
xara ~~quecendo vellos rencores e in

. tereses parcia'is contrapostos, será en- · 
º tón cando poida ser unha verdadera 
-; ' forza de presión, ' capáz de enfrentar 

cana : respeito a ·Sudjlméricá en,,_col)- í e CQn· intete'se'Sdispares nm.1tras oca~ .tmha política comun alternativa · ao 
xunto e máis en · concreto -na . área siÓns, ,pero daí a pgoira( que a forza ; reparto do' mundo' q\,Je hoxe se ~en 
cerit~oamericana, "pÓlitiéa, que .é con- "d 'a declaración · vai ·forzar a ~stados dar -e.ntre as duas grandels i:>bténcias. 
denada sen ambigüedades . por'- todes Unidos . a . unha ~ctitude dfalogar¡te Por ".suposto .'._9 nial que . lle pes~ a 
os .'partícipantes, qu~ 'vefíen denyn~ . con Manágua rion foi mais que µnha . Reqgan- nu.n sentido terCeiromun- · 
ciar q.ue ·é preci~amente a actitudé xúntanza preparatória ·. do .,cume de dista ~ perq e que n0x'e é precisamen-
provocativa' e interv~nci9nista .ianqui · Nova-. Qelhi dentro = de'. dous. m~ses, . te o Terceiro Mul"ld0: o que ten que ' " 
a que ven empeorar nuns casos,: e a . .nos que poden aparecer noves .factq- delifiar a ~ua pr(>pria vi~ "política', o 
causar neutros a tensión -béli.oa ou · res e presióhs·que fagán va.riar de_.ac- seu camiñ·o de desenrolo trente ás im- · 
p~ebélica que v'ive-~ re~ión~ titude: ªº~ hoxe firmantes. posiciÓns .alleas ~u as boas jntenCi©ns ' 

.. ' De feíto, , xa ·é un éxito en si mes- ~ · :L qe quen nada ten 'que ver epa sua 
mo acadar ,a ünanimida dun bloque · . Se . da 'tªPita ( _hind(J sa~ unha _de· ·: re~lidade. ;' - , 
que tense mostrado tan .heteroxé.neo ·claración en pare.cides tennos; se ·o . 

- '. . ¡ 



. Agora os nosós remeiTos~ 
que están en franca 
.progresión, ano tras ano, están. 
cos. seus entrenamentos, · 
cara 4 temporada. Algulis · 
mostran a'suapreocupación 
polos entrenamentos, xa que 
.non ~Xist~n entrena.doTeS 
especialistas. 
Aqui trémoslles algu~nos 
exemplos de entrenamento 
por se lle poden vafer de ·ri/gtJ. 

Os c;Luténticos deportistas, pa
ra desenrolar a forza, a axilida- . 
de e a resisténcia utilizan nos 
entienamentos, ademáis · de mé
todos coñecidos, os seus pró
prios, con cuxa axuda perf
ccionan, de · xeito máis eficaz, 
unhas e outras cualidades n·eces- pendulares de idéntica d_uraciÓn paladas para- evitar . a .· 
sárias para a práctica con éxito que efectua o· deportista .asemé- Os ptimeiros entfename.ntos 
do deporte aoque Se adican. l)anse· aos golpes do remo.' .. . primaverais poden incluir U~ OÚ 

A soviética 'Liudmila Pinaeva, Os novatos, ao sentar~e no bó- - dous ciclos con ~diferente ritmo 

. ·Os an:ie~i~~nos·'noli quiXeron pagar nen u~ centavo cando.se 
llés pediu ·colaboración para a organizaéif!n do Xogos Olím~ 
picos de · Los Angeles. Serán as empresas privadas quen se '~n- · 
carreguén de poñer os. canos .. é cámbio de publicidade ,que po-

.. de da.run ·estádiá én_forma de··IÍarriburg.uésa,_que 'iogo levará ·o 
nóme dunha famosa multinacional desta .comiáa lanqui. Ben, -

. os americanos, _mof negociantes eles, }amén queren cobrar/les 

tricampeona olímpica de kayak te cometen un frecuente erro: · de · p~iladas, pór. ·exempfo 50 ·e 
cuxa técnica de remo determí- ·· procuran de golpe álcanzar o -70 por rp.inuto, e en plena t~Ih
nase, en sumo degrau, polo sen- máx~o. de· ritm? de paladas e ··parada; nq verán,~ cin~() oü- se)s 
tido do ritmo, di: ''a miña ex- fan movnnentos mcorrectos. · · ciclos por minuto·, e en plena 
periéncia sinálame que par<! ~or _iso, é recomendabe} nos '" temporada, - en· verán, cinco ·ou 
co.nseguir un bon ritmo hai que · pnmerros_ e~trenamentos,, 11011 · seis ciclos, con ~50 no prime.ira e 
incluir sen falta no entrenamen- se apresurar, n.on· acelerar o rit- até 120 no sexto. · · 

' ;,aos participanles unhas elevadas cantidades. - : ·. · 
. . · Hóxe ps americanos ''paio.n de todo",' agora si, estar:án ;,_,oi_, 

~ ,. un'id.~s 'para lle~ demostrar ªº murído 'que-"ele~ son millores ·que'' 
a URSS "~ , - · · · · · . · to a carreira pedestre. E un mo sen necesidade. Un bon remero . como 'o músi

exercício universal onde se Para . obetr un estilo_ perfeito , {;O, ·deb~ sentir· ~on precisión o 
variar agosto o ritmo, alternan- · de remo, hai que· aumentar gra- · ritmo -de movimehto. Bó-:-entón 
do os movimentos pausados cos . dl!almente a _distáncia, empe- saberá sup~ditar o . capricl}oso - _ 
intensoft"· . zando por-(lous ou tres quiló: kayak . e balanceándese con sol,. 

Outro modo de.perfeccionar o metros e c~egando ate os 10-15 tura na auga-domiliárá o estudo ... 
sentido do ritmo é imitar a tala q~ilómetros en cada entrena- moúerno do renio: suave,· ·ete~ .. 
das árbores. Os movimentos . . mento, cambiand0 O, ritmo de gante e lix.~iro. e • 

- · Todo pa-,.ece tranquil~" só !le ~stán botiindo. as ·cizlpas á URSS 
das·'protestas. duns fixos de partieipación .desorbitados. Libera-
lismo. económico, t!irian alguris. . . . . . 

· N.on impot:ta, pO-lo-n:zenos aos meios de comunicación o_cei
·denta-;s, -· que as subidas sexan s.ensíbeis"ii reapeito 'de xogos an

- -íeriótes; (e iso. · c~nseguindo unha boa rebaixa); támpouco que 
··lis· d_~~tá~c~s · se convirtan nun agóofo para -os atletas e case im-: 
posibeta·asisténcia-de turistas. · · .' , 

Rácing d~ Ferrol 
. 4 · 'LoS Angeles pódese .ir un mes t: ver algo~ périi CtJn~ gastos 
. iitsop~.rtábeis para tan!OS .paises cunha :moeda máis bafrá que· 

• - ~ r o dó lllr. _. . . .• . . - -. . 

XOgadores vs. Presidente 
Hai unha semana, o Racing 
de Ferro/ perdia o 
primeiro partido despois 
de oito semanas, diante dun 
floxo filial xixonés. Agora 
acaban de recuperar os positivos 
en Huesca. 
Atrás fican os plantes dos 
entrenamentos, pero aínda 
están os problemas sen 
solucionar; adebdanselles 
primas e so/dos. 

·do Clube, e instruiranse os ex- outros que· os ·retrasos· na ·paga 
pedie.ntes disciplinários que se- dos · soldo~ e das primas, sepdo" 
xan necesários, se a· actltude dos ·a sjtuación d~rmoitos xógadores 
xogadores, entrenador e dos desesperada. · · 

· próprios diréctivos non é con- · - ~ . Estes · problema.s xa s~ . veñen 
forme co regularnen.to". · 

Tamén d. eixa entrever'. o presi-' arrastrandt;> ap.o tra~ ano, sep 
que' se salia da situación', xa que · 

dente nas suas declaracións que pese .á boa mareha'os afeizoados 
hai maniol;>ras contra el por ·. 
dalguns .membros da su'a directi-· seguen sen a.cu~it ao . estádio 
va, ·pero 0 .caso é que el non fai . 11010 River.~; . polo que .nalgun 
nad& para ~o\ucfonar 0 pro ble- partido nen,, saca!l para pag~rlfo 
m~. - ao.s árbitros. -

"O único certo é que non po- . No comunicado rerriitido po;.; 
do pagarlles 'se.non hai diñeito" ,' o martes da pasada semana ' lds xogadores estes afirman que . 

vários diretivos reuníroríse cos · · 
manifestaba o doctot Bastida de xogadores . no . · entrenamento ·_ no caso ___ "que a situación ·non 

' La CaÜe, Pre.sidente .·do R~cing · ' varie. sÓlicitar~n a dimisión .µre-
· de Ferrol cheo de razón . . · · para tratar de . arranxar ·o pro- · vocabel .do Presid .. · ente''·. Esta 

· blema. · · 
Ái e'stá . a responsabilidad e dun seria urtha . d~s pol';9as 'ocasifo1s 

.. piesigente. _De pouco lle ímpor os XOGAOORES~CON'TRA . que os, xogador~s · f¡ü1 dimitir. a· 
tan/ · · os problemas dos ,o PRESIDENTE · ~ , pr~sidente, · que . tarnén- parece 

1 oµ se estes poden .comer ou- ~,acosado pofa s~a diretiva. 
noh. Qué fai para solucíonalo? · fola sua banda, os ' xogadores . .Se hai rnaniol;Has por atrás, - é ~ .. -

' PedirÚe, ~os ~feizoadós ,que acu-. parecen estar contra 'o Presiden,.¡ . cuestión ' .sua; 'pero o cerio ' é qüe .. 
dan ao campo. E o único· qÚe se ·'te . . Asi riun comupicado a:cúsa- os x'ogadores, ,· cómo ~a:lquera 

· He ·ocurre. · 1 · ·.' • " nO' d~ e~t~ indif~rente a.os pro- trahallador, fañen ·abso uto . di-
Pola contra manifésta-se .irttran"".. b_lemá& e de.: ·menospreciar os :r:eíto . a reclamar 0 proc}uto · d~ 

.sixerite~ cuns . :prnfispnais · que Problemas.internos .. ; . ·, . seu ttaballo. E rrii bonito ser 
' esix~n o que é seu. ' En ·vez .·de· .. · As} deddir0n suspénder ?S ·en:. - presidente, o~ representante · 

.. p~gaf, 1que, é a · ~~~ o~riga.; o que ~, tren~~e;itós ·~té qu~ o~ presid~~- .duriha .~:empres~, $en querer 
mamfesta e que aphcar.~o o ~e- · te d~c~da pla~t~xarse· a sol~cmn · cumplir . . coas _. obrigacións · 
gulamento de mten9r destes PtOble,mas~ que npn son estcmd? só° para figurar. 

: · Os americanos q-ile.renfacer as olimpiadas á suq maneira. Fol-
cloricamentiilrwl. -Con hambu-rgÚesas incluidas. , .' · 
. . Hai xog:qs qué ·queren Cf!Jeb~alos . en hotele"s e-· cásinoS. ._Total, 
c_omo ·os rodeos.' Para ·<éks~ todo ·~: igual de sériO~ ~igatnos nada. 
Tráfase de_ fir.ar .benef Í(:io e divertir· aos millonárws. A té ·queren 

. trocar alguns ·regulamentos. Queren cdnvertir a· Olfmpiadii nun 
Circo, ·comafán_co-boxeo ou·co'tiFófmula 1 que~tamén se cele-
'bra 1f<J~ hoteis (As Vegasi · · · - : · 
.. Na velá tamén . ,querer{ impoñer as td°l10a~ duri. fabrlcante . en 
exclusiva para. Qilifórnia.· . . 

Los Angeles val ser a ·caidá do olimpismoen si, como o ideara 
o Bafon .de Couberlain e qUre X.a/estaba bastante deteriorado. 

. NoliI podian' set. outras· que os america.,,os co "seu espíritu in
~ 1_wvador'! quen :tentasen!. por to(l,os os meios cambiar unhas re
gras feitas hai an~s; e que viñan' poñendo. un pouco, ainda qµe 
mo,i po.uco. éoto-ao profesionalismo. .·· .. - .. : - · · 
Agora parece ·que o profisonalismo vai entrar a topé. iiuns de

portes máis que ·noutros. fero dá igual.· Os pásos iranse dando 
. até a destrnción do ·· ·~olimpismo como mqvimento ~ ·.. -· .. ,. • 

.... Quizá sexiln' os últimos xogos olíllJ;pico's c~mo t_ales.. Jod~ vai 
' polo espectáculo e li publicidade. · . - · · · . 

Aínda · haberá moitas gue"as. Secadra p'{a,ntes dos equipos do . 
· ~ste.. Pero .as,cqdeás de 1W americanas v~nse fmpoñer~ 4 e/as 

: só - ll~s irtter.~ia · o .espect4culo'.. Sen .máis. Astegras son o de m.·e-· 
' nos. º· .e_,spíritu que proniove a .- competición non .vale para 

Lograr espectáculo ainda .q'ue· s_exa a· costa do fidítti,lo é a sUa 
meta .. . · · . - .. 

. :·Pero . aínda hai máls, probleflÍr¡.s; esta <j casii' de Taiwan e segu
ro que o .de ·Sudqfrica,.e outros que nacerán até o 84. So1Jreto
dQ se o,s americano$ non teñen todo a ponto, o~ se o leñen· tan 
a .ponto, que_tótlq~ aié as instalacións e _.regulamento . ojagan 
par_a ·a s1:1-a comenencia. Aínd~ poñ~rarn · máis, zancadillas aos 
países, sobretodo: soiéialistas, tentando, se pon están seguros 

· seu trunfo~ darl~e. motivos á U.R.SS para que non participe. . 
· To.do moi americanQ, Da_qui pp.ra adiante, por desgrácia tere
miJ.s que. falar .·4o "Olimpismo de Los -Añgeles", como antes fa-

: ldbamos de ·couberiain. -





... 

.Páxi·~.ai;s · .~ 
d.é · i.nformaciórl
cul·tu ral 

"'· 

Enrique. X. ·Mapías. ~COnCertos monogriíficos· 
. "·· -· 

Entre os dias 17 e 21 de xanei- -Orquestra da Coruña ~dir~ida 
ro· celebrá.rens~ os1"Concertos Mo- por Roxélio Groba--; unha obra 
nográficoé de Enrique X. Mic(as · para - ventos, .percusión e recita~ · 

·. que a Dip .. utación Provincial de . dores hoxe descatalogada· - Banda · ·. 
Pontevedra organizo'u presentando Municip~l da Coruña e profesores. 
en Ponievedta duas obras electro~ de declamaéión da Coruña so.b ~ª 
-acúm:ica_.s : ~·viaje de lllvierno '' e dirección de Ro~élio Gr9ba-;; 
'~Nachtmusik I" ·e en Vigo nove duas obras para voces mixtas :"Pa- -e 

obras i.n'.strumeñtais : "Foglio II", réntesis l" e "Oligoesp.ermia", esta 
para- contrabaixo e electrónica; descatalogada •. - Ars Mu-sicaé d~i- . 
"Polifonías l", ·para oboe e elec- xido por Margarita Guerra e solis-· 
trónica; "Foglio I" para clayicém- .tas ;sob a. dire'cción do composi- ' : 
balo; "Lied für María", para elec- tor-; unha "Oda" para· quinteto 
trónica; "La Mamma e il coyote de vento, hoxe descatalogada 
pum pum'', para mezzosopra_.no e -Quinteto de Vento da Coruña- ; 
piano; "Chanson (A terceira mor- "Siete micropie_zas para piano" ' 
te. de !solda)", para soprano e seis -Margarita Soto- e. "Cuéntame" 
instrumentos; "Nachtmusik II", para piano, hoxe · descatalogada 
para cinco instrumentos e electró- -Blanca Lorenzo-; peza~ para 

· nica e "Foglio IV", para recitador, guitarra hoxe descatalogadas ~An-
grupo instr~mental e electrónica. tonio Uxio Mallo-; e qutras obra:( -
Os .intérpretes foron : Manuel M. menores. Na relación non engadia ·· 
Romón, recitador; Ma. José Sán- as obras estreadas en Galiza por 
chez, soprano · e mezzosoprano intérpretes non galegas. Nese · · de~ 
(sic); Rafa~l González de Lara, serto, está o primeiro Conservató-
contrabaixo; Jorge Peixinho, Cla- rio do Estado que organizou 1Jn 
ve;J osé Goicoa, técnico de son e Curso ele Música Electro::i.cústica 
o Grupo de Música Contemporá- -o da Coruña- antes de que ª· 
nea de Lisboa que· dirixe J orge. Macías lle entrara a-vena composi-
Peixinho. Na· organización colabo- tiva. Nese · deserto, organizarnos 
rou a Fundación .Calouste Gulben- Roudesind<? Soutelo e máis eu 
kian. . para Xuventúdes Musicais o pri- · 

O luxoso programa engade meiro concerto de música electró- . 
unha biografia somera do autor e acústica que se fixo en Vigo coa 
un catálogo incompleto_ do mes- presentación de .. "Agueri I" e 
mo 1 unha "Lista de P~labras" "Agueri II'.'._do compositor e~ska~-
(sic) a catro colunas máis unha es- . dun José Luís Berenguer, orgam-
trofa, en francés da autoria de M. zada por Rudesindo Soutel_o - xa 
Romón_; un texto "Sobre o autor que logo; minte o programa da 
e a sua obra" por Jorge Peixinho e Diputf1:ción ~onde dí que ·Macías 
a documentaciór:i sobre as obras e _ "organiza o primeirf:! concerto de 
intérpretes. A camisa do progra- , música electro-acústi~a en Vigo" 
ma, en papel vexetal, reproduce no 1977 , 
duas páxinas dunha obra para ·vá- - Non só trahuca Peixinho ao 
rios grupos instrumentais e elec- falar da bistória que descoftece, 

nortea~ericanos-'- coa qif~r.éncia 
fundamental de · que- onde de Pa
blo ~on grégo~iano, ~acías pon 
lieds de Schubert. "Nachtmusik !"' 

. é aínda m~nos ori.Xinal e máis abu
rrid~ ... a sua. audiciól) é preferí~er 
facela co chapeo na man, para non 
ter que sa~lo cada, v_ez que ~pare- ' 
ce un fragmento coñecido; ali mis- · 

· túranse as práticas que indica ~ fo
lleto que acompaña. a? instrumen': 
to con- pa.saxes coñe~idísimos. do 
repertório electro-acústico .-.~ . cos - .. 
"ruidiños" máis usuais· do instru
mento, todo se acompaña dunh¡ü;· 

· dÓses de sal gorda - _són cie tel~fo
no - coincidindo coa · día positiva ' 
.dun tel.t:fono na pantall~:__ ~ -ele
mentos ref erenciais utilizados di
rectamente. Aí.nda qué Macias.re- . 
coñeza os defeitos técnicos deh
dós á· probeza· do instrufoento dis-
. poñíbel,- é máis grave o descoñeci
mento técnico amosado, a falta 
rotunda de ideas,;e-a falta absoluta 

de- ófféio · compositivo. Quizá por 
isQ prefira Macías que lle ·chamén 

-"criador" a~ "compositor", o_ ter
mo "criad~r' ! é menos eomprome- . 
tedor e máís ''libre" . . 

Ó antedito foi exposto por rnin 
na audición 00 dia 18 á invitación 
do .autor "moi interesado no c9ló~ 

· qufo'_' .' O presidente da Diputación 
·Provincial, señor .Cifuentes, __ tras 
.dice[· que -cop.sultaria aos .-seus ase
sores artísticos abandonou o salón 
- logo ~ en· privado, díxome· qu'e . 
consideraba ' inaceitábel a miña jn

_ter-ven~ión e seguiron .ás que ínter- · 
pretei como oferta de repr~sálias 
contra fnin c:aso de publicar o pre
sente ~rtigo- , Jo~ge PeiXinho, tras · 
amo$ar a ignoráncia xa exposta, 
acudiu á autoridade do crítico bel
ga Harry . Halbreich -par.a dicirme 
que a IJ!Úsica de _Macías era moi 

~ boa .-:.atribuiu ás miñas opinións a 
m~ .espírito . represivo próprio do 

· anterior .. réxinÍc:: ·-(l) e ·~a:o ·. pleu . 
-.~hauvu:iismo- e lbgo· invitou a 
Madá.s ~ a que . me . ·responder-a a. 

: _ cuestións como as da 'escritúra fu.se. 
,~~ental. : Macías non · ~Óñtestou 
e tr~s durth~ inte~venCiófi. vioÍénta 
dun .espectado~ gu;· áfirmqu . "es
t(lr at~ os éoJróns -dás 'miif.as p.reo
~upaiións teóricas" e ~utras lin- · 
-dezas, ,,~e-u_ p0r remátado o , colo-

. . · qü1o , ifivita?do : ao~ -pr.esentes a . 
abandonar a sá "e -impedíndome 
responder. · 

Na provín:cia , de Pontevedra 
existen gr_~ves problemas musjcáis. 
Xa hai ~nos que desaparec~ü a Or
questra de Ponievedra e ~ de Vigo 
malvive. · Hai poucos éoncertos· e 
conseguidos con esfórzos e arre-
piñando os patacos de onde sexa. 
Os Conservatórios nop acaban de 
despegar. Non hai _profisionalidade -
na' vida musicál. O · señor Cifueii-

. tes, desd~ a presidéricia da Diputa'-
. ción p_refire -ignorar esta realidade . 
_Supoño qu~ considérará · cubertas 

"'as necesidades musicais dos seus 
. administrado~ con ci~los como o 
hoxe . comentado: Os que despte-

. cian a culturá sempre . tiveron a 
arma: <l:e orga_nizar actos sen. r.eper
cusión e _sen valor como coartada · 
moral::. · 

~ j .J 

. . 
(1) Lémbrolle a Peixinho que ·o an-

terior ré':xime Pütenciou fortemente 
'produtos como .os qú~"cómpón Macías' 
e optou polá estética 'máis vangardi~ta. 
No Festival dos XXV anos de paz, br
gan izado por . Lu i ~ de Pablb., .estreáron
se, entre outros, obras de p~ 'Pal3 1o :e de 

. ·Cristóbal Halffter, hox.e _coñecidos de-· 
mócratas pró-socialistás. --

XOAN M. CARR~IRt.: 

tromca, quizais "Mórgengesang senón tamén ao falar da sociedade . - . . \ , - . . . , . . . 

Siro e X. Marzfl/ -:exposzczon conxunta. II". Deixando de lado os sustan- que descoñece iguahnente. Nunca 
ciosos esquecimentos de' dados organizou Macías un concerto ·on-
biográficos e eliminación de bas- de non se xogara un .estreno ou 
tantes obras -estreadas no seu día unha oportunidade de telo '. A vida 
e d~s que deu nova. e crítica A de Xuventudes Music~is de .Vigo 
NOSA TERRA, algunha con gra- débese a Manolo Alvarez e é inde-
bación en RNE-:- , no programa re- mostrábel que o sexa a Macías. Se 
sulta especiahnente tendencioso e tenta Peixinho amosar que Macías 
·desinformado o texto de Jorge . dinamizou a vida musical da ·pro-
Peixinho. víncia de Pontevedra que presente · 

Afirma Peixinho: . "Illado nun probas de algo máis que con~ertos 
dos extremos do occidente penin- · sen público nos que, a miúdo, o 
sular, o xoven compositor Enrique próprio Peixinho era intérprete .. 
X. Macías proxectou e~ poucos . Teño que lle lembrar a Pai.Xinho 
anos a Galiza (até entón un deser- que resulta imprúdente falar do 
to musical) nun plano internacio-

1 
que non se coñece. E a Dipu~ádón 

nal no campo da música. E non só que os tempos dos fas.tos heróicos · 
at~vés ·da sua obra de compositor xa pasaron e (!- prudéncia política 
-de por si xa bastante extensa e aconsella non apofar os dislat~ s ig-
apreciábel- _ senón tamén por noranFes. • 
unha per'sistente acción de dinami- .. Na camisa do programa ~stá ·a 
zación musical, que pasa: pola rea- proba do descoñecimento que Ma- ,. · 
lización . dos· "Festivais de Verán" cías pósue d6s rudimentos d'a téc- . :. 
e das "Xornadas de Música elec- hica·· musical; a leitura das duas pá- . ~ Veuse 'celebrando 'dias_ pasados 
fróacústica· en Vigo" e ven culmi- · xi.Ilas revela' errores gravísimos de· ~ no .Ferro! unha mostra antolóxica 
nar nunha série regular de activi- · escritura instrume~tal, ~ dicer ou que cheg~ ao público da ma~ dos 
dades musicais de alto nivel profi- · Macía.s non sábe como · so~ 0 -q~e ·· coñecidos humoristas gráficos 
sional ·en Pontevedra.~' - escr.ebe ou .. non · coñece Ós instru- Siro e' .Xaquin Marín, · 

Amosa 'Jorge Pe.ixinho grave .ig- mentos ou am::bas cou~s. Nas duas · Áinbos autores . com~zaroñ a 
notáncia sobre a.· história 'da Músi~ 0b~as electro.:.a¿:&:sticas presentadas · sua andadura ·alá -polOs' filna,.is do~ 

. ca en Galiza, cando áf.irma q~e · en Ponteved~ exemplifícanse al- anos sesenta na . xa desaparecida 
. esta, 'deica Macías, era un deserto . . ._ :"- J~~riqas das,.~aracterística~ da ·esté-' · rev;ista galega "Chan". Desde 
Aínda q\ie das suas verbas non Sf · tica de Macías~ En· -v.erbas do · au- aquelii., a sua , colabGfáción Hxos~ · 

· dep_uza q_Úe;fala de tempos ,'receti- tor .':"Se 'eu grabo; mo{i~l~~doa, ~..,, 
1

•
1 

cdtiá en diversas publicacións · do~ 
tes, no~ por -conceder lle o benefí- · .. noven.~ -.. . ..s.infp~ia . de ·-B~e'tlfoven; ' .. ' ' : 'país ~· desenrolouse ini~t~rrumpi-
cio de'sta Ínterpretaci@n· amasará ' .. ·esta pasa a ser. obra mina .. ' : . ·-' ~ ·<lamente ·até hoxe e-cada un deles 
menor ~noráncia. No d6serto ·ga- · . " "Viaje ~e invierno" ~ unha imi- · ~eg.ue 'a martte~ a . si.la· p~odución 
laico estreou Macías a sua ~µicá tación -de " \\e" de Luis de Pablo. neste ·campo. · .. << • 

ob~ orquestal· : "Alternancias"~ ~obra Ítnitada de · cerfo.s traballos Os leitores de prensa eri Galiza 

son ben coñecedores da impor
-tante obra <lestes traballadores do 
- humor, qui_zais por iso non sexa o 

111áis .interesal}tes desta mostra, 
· que si é importante, este re-encon
tro cos s.eus consumidores. "·Quizais 
o máis importánte. sda a ·qecl3:ra- · 
da intención dos autores-organiza- # 

' ,,,. . , . 
dores de despertar conciencias, se-
gµndo p~fabras d~ próprÍb Sfro, e 
facer ver : á nosa xen_te e priffieira
mente ao p~ofisiona:l ~- ao: empre
sário de prensa a gran4e importán
da . de;> humorismo . gráfico rieses 
mei~s, humo~ -frito por nós e para 
nó"s. ' 

Aquí pode estar. o iniolo .da cus
-tión. _Tanto Siro como Marín son 
dous pioneiros ' na ·área do noso 
·humorismo gráfico . tras do parén- . 
tese da . guerra e anos· posteriores. 
-Eles fixerpn camiño e hoxe gozan 
de certa popularidade e "prensa" . 
Pero a participación do dibúxante, 
. do humoris_ta .galega aínda é mar- . 
xinal, mínima e insegura na 'Pren· . 
sa actuante no· País. Aí~da se se
gue a importar humor de fqra, 
corn~ se aqui non'. tivéramos · h~
mor dabondo .{cómo íamos aturar, 
senón, ta-iltas baladronada,.s) . 

Humoristas que teñen . a obra . 
fi it¡ _a po4re.cer na caSa., Qbra nop. .. 
'falta de calidade, non poden abrir:. 
rse--carnifio por non ter a.cc;eso áS 
. publiéacións, . - cando menos . á 
máioria das que hai no pak _. 

..: A prensa galega, salvo honrosas 
excepcións, vive pechada aos no.: . 
sos autores e tampouc:o existen, 
pbr agora,' revistas · espeéiálizadas : 
· -revis~as de · humor, comip-, al- · 
ter.Ilativa~~ lsto é o q~e veñen de- · 
nunciar Siro e Xaquin ~arin. Nós 
mesmos ternos que unir as nosas 
·voces ás deles e berrar un ·iábrete 
.sfatmo que ·~scache as pechadu
~ra's. Ao mellar -hai 5orte. <::ando 

. . ~~nos quf! · Ós nosos dous amigos 
-manteñ'an a sua · exposición arito
lóxica ·e tenaz. 

C:.R.S. 
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(Traducido ciu·n pan'fleto que lle caiu qo peto 
a un ~spia soviético, en Caílga~ do Mohazo)'. , . .. , 

EDUARDO CAMESELLE 

Nicanor traballaba n{inha fábrica de au"" 

que 'suced!a ªº seu redor, pois a porta de 
saída que lle deixabari, pola que entraba. 
todos os dias, pecháronlla :deixárono sen 
pasto de traballo. Regulárono para sempre. 

O Nicanqr suicidouse: A sua tráxica mor
te, silenciada p'ola prensa de direitas e terxi
versada. pola cha:rp.ada de esquerdas~ foi 
algo que 'conll1:oveu a toda a cadea. A Di
rección concedeu -perante tres dias consecu
_tivos, dez minutos niáis de descanso á hora 
dé bocadillo, en sinal de dó e· rnandou á 
viúva unha carta de puño e letra do xefe de 

-pers<>riaL · 

O dramático suceso ocorriu o dia 27· de 

1 Abril do 1985, dous dias despois de. ter en
trado en funcionamento o moderní~imo ro
bot de testa múltiple,_ programado cun con-

· tomóveis: Úa feli~: ·Tiña un posto de tra .. 
b~Uo' ,' unha 'fami1ia, un coche v:er'de metali
·zado, = un televisor en branco e· negro, un · 
can'ciño q~e at~ndia por PAter, _ ~atro fundas 
(buzo' e ·mono) cáseque do trinque, unha ' 
aldea, unha conta corrente, uns' créditos co-, 
rrentes que ia pagando en cómodos prazos; 
.e tamén tiña outras cousas, de obreiro, cla
ro, ~orno a sua paixón polo fútbol e as qui
nielas. e a lotaria e o cupón de cegos e nos 
últimós'. tempo's polo bingo. Tiña outras 
·paix6ns, pero todos os domingos o cura da 
parróquia dicíalk na misa que non as tivera · 
e logr~ba 'dominarse ·até o ·~ércores ou o 
xoves~ Era afeizoado, os domingos que non · 
babia partido, á pesca fluyial é marchaba da 

os seus ·ollos ' a · iin~e 'reflexada dun grupo' 
de persoas de paisaqq; que miraban qtra a . Tiña 43 anos. Traballara desde os 14 
cadea, cara arrib.a, cara abaixo, acenaban e anos; prll:neíro . na con~ución, despois foi 

xunto de instruccións codificadas nunha
.linguaxe ·de ordenador de alto nivel, que 
instalaron no canto do Nicanor e outros. 
Realizaba 82 3 ope~acións sim'l;lltáneas.) con 
grande precisión e rapidez. Era do tipo 80, 
fabri~do polos Anteliéres de Construc
tions Mécaniques· .-et Automation (A.C . 
M.A.) de Beuchamp (Fráncia). e estaba 
pintado de cor-butano. 

casa, a pescar. . . . 
~ - •• - ;• ) : ' ; - w '. • <J 1 

. . ~· tamén ti~a <:/ d.e. tod9~ . :esquecia seffi-"' 
pre ' p~sa,r a rev~sfa militar,.deiXara' duas '\re1 . 

ficab~· ,moi sério~ .. .. Eran· técnicos. Non ca-: . . para o Brasil onde tr3:ballou de b_ar~an 
bia d~b,,ig~ · de q~~·:;¡]_g~. ~e lles ocorrira"mo- "-nutilia C4fetaria. Volveu· a'o ,seu país e ca-
dificaf na, cadea do N'i<;:anor. Despois fóron- .. sou .en canto tivo un posto de traballo segu-

ces de furriar e nada,' lia-_pouqÚísimo, coñe
cia u_n · lugar a 20 ' quilómetros que tiña un .. -, 
viño m,0i bon e taJI?.én non notaba "o cám- · 
bio ;,. · 

_1 .se; ·· p~ro .ao ~icarn;>r aquela visita; non lle . r? con seguridade socfal, na fábrica de_ co-
. trouxo precJSamente paz. .Tern1~lle aos ches. Levaba xa 13 anos na factoría e esta- O Nicanor tirou, do peto superior da 

funda, un groso rotulador negro e escrebiu 
na boca do inxénio : "Se os meios de pro
dución non son meus e eu s-0bro, se os de 

cámbios. Era tremendamente conservador ha acostumado ... O capÍgalismo estaba en 

El pasaba· de políticos e de sindicatos :Se 
estaba afiliado ao sindicato ·da patronal era 
por medo a perder a felicidade, non porque 
se sentise identificado coa "inafia", como 
adoitaba chamarlle, nas tertúlias familiares. 

e no.n né gostari.a.' nada que, despois de doce crise~ aguda ... non babia· ehoio .. ;, millóns de 
.· anos· no mesmo· _postq, ~iñeran cambiadle - . ' parados .. ~ os astros en liña ... o sangue de 

algo; . · · . - San Pa,ntaleón licuado ... Pol6r{ia ... os rusos ' · rramo coa niiña m~rte é un doble logro". A 
continuación guindouse nos brazos mecáni
cos do robot que, cal tentáculos de cefaló-

Pa-satoh ós dias e o tempo borrou as in- - ... o terrorismo .. : a gasolina ... o'Nicanorciño 
trigas do Ni,canór. Viu o .Convénió Colecti- (O .máis grande dos fillos) drogábase ... a sua 
vo que se tesolveq en ptívacfo-, como se~-: muller enfriaba ... o recibo da luz queima- -

Certo dia, · cando . estaba · ha cadea de · 
montaxe ¡:1.parafusando o espello retrovisor 
dun diese! turbo último modelo, impá~ou 

pre, e cando unliá nóva primavera devofVía- ha~·· ~ ~ldo .conselaba ... a _ xente morria 
lle ás cadticifóÍias o que o outono JI~ ·titara, ~tropellada. · 

. podo abisal, triturárono, mentras confun
didos ·co berro desgarrado do Nicanor, uiva
ban os cabezais de apreixamento autoII1cáti
co de 418 parafusos en 5 segundos . · a. Nicanor tirároiille ·para sempre a ~.ua fefi,, Aquela primavera Nicanor non resistiu o 

• • • J,. - • ~ - - -

·o naso. amor/O~. '. 

A Chon, com¡:;iañeira 

O noso amor é claro co_mo un puñal .de lua,_ 
fuxidio ·e szlandeiro .como 'unba bala rota, . 
eterno e meridián coma un berro acompañado .. 

. . í • "_: 

O noso amor_· non naceu: fabrico use 
martelazci a maf:telazQ nimba frágoa . . 
Non }Joub,o o/ladas mo1es-rzen_ a.cenos de d~bidg,,_ 
non tívo no}tes de .blues na sombri:t·da Quintana~ 
'tlOn _solbeu o zitme dd~ C.lJ1/chameis nft prímáveira, 
nli'n rrzedrou con palabras. · · 
o noso amor non conoce tfesenganos . -

· n.en comenzqs novos esq_uecendo as faltas, 
_ n:on ·sabe de etzq_uetas egoist.a-s nen posf!sió'I'}.~ ~nuteis . ~. · 
ñ.~wc~menéncúzs túrdias,qu-e máis qu~ T:enirra.marran.. · 
.o ~nr/so amdr non .aspiili,a.te~ ·voz ·n.o futur<f,, 
·a vé~cellar o"sa'f!gue·11Jediando -na crianza; .. 
·non quere_abrir vieiros .. nen cerrar portais, ~ 
n-en· conducir 'rebaños nen reloucar nµs praias; 
o noso amor non añc~ia"dár.a luz nen apagarse,
non qu_ere 'abrir .cadaleito ... nén cementar: .novas casas. 

. Po·rque_ O· :no,so amor é Úi,tididn. e 'non ~en peso 
dé .celebración, compromiso o·u fantocb{lda; 
non ten arcos da vel/a nen retratos soedosos 

J < - - , 

. que reco~tar nos.-álbumes e.axexar con lembr~n.za: 
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PoMu.e o_ñoso amor confórmase so mente 
·con fro'/ecer paseniño á par dunba esperanza; 
o noso amor solo sabe 
do 4ecorrer da noite en ruas con poalla, 
do bruido sombrisá dun motor tartamudo 
~ito horas cada día na incomunicación da f áórica, 
da bremánÜI repetida do que non topa sítio 
no taller, no tranvia~ ño comedor, nas aulas. 
O noso amor solo sabe de 'loitar vagariño · 

· desafiando ao universo a encontrarse coa nada, 
a interrogarse un momento e cismar ónde imos 
acobardados, orfos, ateigados de lama, 
iso/a,dos, reprimidos, conformemente en'cadeados 
·a un pasado.que morre diande. dun porvir que estra/a,. 
O noso amor, compañeira, militante e diáfono, 
ten raíces no seixo e seiva na batalla,; 

· sab_e moito e nada sabe, 
pero .ten <;>llos e busca, pero ten lingua e fala; 
ten corazón e dorza de cadoiro 

.. · ~ ~ar6n da sede amosa o seu sinal de auga. 
o no so. am_or, compañeira, sulagará o mundo' 
esta terra sedenta tan nosa e tan extraña, 
e agromará- no solsticio reclamando 
o _povo, a liberación, a unión, a PATRIA, 
e _comprirase a premisa e estouraremos todos 

:para ser nos e non outros, a pea que se alza; .. 

_O nos°. amor é darq ~omo UJ'! 'puñal de luµ, .: 
. precoz CO'IJZO un latexo, inxel como .unha lanza . 

· ; ,. Ten ·a 'p.uú)"dos sécu'los~ \ . 
e con ese pu'lo ava~ta. 



; sobre. 'aj orma . · 
Poio cammo -xa ia mati"nando , 

eu hasj1ov~s ideas e a~ nova~ pi~ns 
. que se . iQcorp6ran á arte da plásti:
¡ca e ás demá¡~;~form_¡ts- p;· .expr~
sión, inevitabdmente. . 

As ag~Iks qos relóxios que mi-
_ , den o tempo da 'evÓ1ución na exis
téncia ,humana, te.ñen seéadra, ~o 
feíto ' criativo, un c6niciente adián
to, xa que comezán no pensamen-

' to que dá 'en desenrolar_ #1 tarefa. 
Partindo dá realidad~' subxecti

va de que para os pintores o ~eu 
labor é a rríaneira de entender a 
vida, e naturalmente coñecendC> 
neste intre. aos artistas responsá
beis da exposición que me dispo
ñia a visitar- nunha pova galería 
(Agustin) aberta recentemente en 
Vigo, existía o próprio anceio .de 
ver os cadros no marco mái$ natu
ral unha sá de exposicións. 

A noite víñase enriba criando 
un exército de luces na cidade, o · 
xélido ár .refrexaba a~ f ac:;es da 
xente que artQupadas. ian e viñan 
quen sabe onde. 

Entrei na sá apreciando a forte 
e branca luz que nesta exiSte, per
mitindo ver na sua total realizá a 
pintura exposta. 

en xeral, reilizadó po último .ano. manízase, "Aspiradora", "Amplia-
Os cadros penduran cop certa , dora", "Coche;', "O troque", 

·: ~ ~.!º(4~ e_ ~~ o~_.d~--.Anj'r,~~ A:y~ ~s',,,,. ,, . xunto C:o's "Enchufes" ,". teñen por 
\,. : ~prim~irol.,:seg'µjid'9", ~~ -'.#ntra~. r.fa 1·sa, ,;~· ,, ~; :,temár;no~ c/ ·gr1rl:Cír.<ll· pe~o" si o~de ' 

Os cadros sop" gl6hos de cor· de 
grandes dimensións, que enchen 
de ledícia os sentidos. Son cadr~s 
que impactan nun princípio pola · 
sua forza de cor e formas pendura
dos dás albariñas paredes. 

Andrés A. Vita e Barros traba
llaron este labm: que realmente 

· .gosta -~ todos dtñtos o _ visita~;· · 
aínda que ~da cal salla da sá 6i~r · 

, q.dro .en . especial na mente e que 
poucas véGes _cadra co do compa
ñeiro. Quizais este fen6meno_ fa.le 
a favor dun trapallo homo'x"eneo 

· .. o cal.expón _seis realizados en a~í- · ,_ 'r ponto de "parááá, · ás --:fuliquinas, ·/ 
' lico sobrden~o .e "cbúp!l-'\,~o~o . quizais 

1

pola inevitábel estética do . 
os catálogos a~irman :-- .. _->;: .~: "',.;' _-. _,: _ - _ m~n~o actual. Só faJta .por_ ver uri 
_ Máis ao fond:g_._pen.<!JJl.f~os,¡¡ ~'7 :~; -- ~adro~ de . Andrés!'Pai~xeec~a" -
drüs- máis· grarn;Ies; -teifo~ é'Stes. sp·-·:.;..· "!' de tama'ño inferior; o lenzo parece 

, br.~ . papel ,co~ _:,éeras, ·e ; á'eríJicos ~."'~:~ -v .- .ma~uscril:o so~re _un' -fon~~ _qe 
Est<ttc)_"~ra_l;>_aÍlo -~e"BarróS ,qu(&.~\~~ cores vifaLe clá.ras . . Perto del un . _ 
expresiqn~de ' nova ola nos<ñcítuQs~:.- . ;;~ . pecátaSf _,do Jiris~o qu_e, o.,, e!)VO't~e: 

,~ • A < • <' ,. ~ .... • '/ ;- 'A.s' cores ·vivas: eó: "'iño~iiIÍe.nto, 
dos cadtós .exP,ostos. · , -.,_.¿::-. -- , \;;,\;, :-~· ·'' -~ r • r - • .. • ~ · 

·- ··- • . . .¡é•• ~ . píi!tad.3.s~ de marieit:dene con cer~s .. _ Xi coa" prirneira irnpré.sWñ <la:s ·s~.:: :-: - · : . - _, ; _ , , ,, ". . .. . <e • - r .. , . 

'" cij:f~s·i,.~qres . na . reti~a-, . b qlic( 'qíáli ·~ j ~ atrílicc:)~ •. H,_ueréri~i:iedi_apte 'céif;t"s 
- · - ,._ · , . _ ~ "f-Qrma~; ".v::icras formas, descohrif 

- -~d~rr~tálogo e.-séntó'me_ con -v: · ' . . ::-b . . ~ 
- ... , - · to~9 o ·_ qµe e,n pláStih:p~;fdé 'leva~·· 

.. _::,roso:~~~eitq nunha .d~s cadeiras_qu. : de setl . .. . ~ ; . .,._ . .. ·~ 
·. CUstÓdÍaIJ unpa peg:Ü.el].a mesíÍ";_ . " ,- . "- · ' ' · · 

para asi acadar mellor a exposi.::-.- , - ,A yiaxe_de Barros é eSa., 'O movF :.- . 
. ' mento nos oadtos 'descobre tárríén . -

_ ci(>h. Xa. que vou escreh__ér sobre o · · ~ 

b 11 · • . .J b _ Bá __ r~o_:;-. _ . .. _ _ _ _ _ unha aventura, . p. ártese -de" _-moi · tra a o que . nun ~rro :-ue ca _ceza : .. - . - - _ . "" -_ . 
desfila polo.s .meús oll~s, o millo!';. :,_Á ., que· despexa; o ·envQ.1,ve facendo un pouco_ para ao cabo conseguir 
4a ~er repari'Íio _gi.qr~ ~ cadrq __ p~Jó; _ : ' 11.úmero for.te iiá ~xpo.sie16n e~ pa- toda ~n labor _preñac:fá de coÍ e li~ . 
que de individ"1JaJ:te.f1en entre si'"~:.'- ralela co cadro= dé Barros titulado rismo. 

· Os cadros dei3~rro_s,,_qué són.en preci~ente ·•'Súmero fc;>rte". - "E-!iirañ_a 'a t~a .forma de lev~r · · 
papel, tefüm- 'un - gran tarriaño Neste. ¿mar Sa.e do papel punha QS flexó~: ';. "füuS:i" . ".P.á.~xe e fi-
todos eJes, p9deriá afiÍ}Ilar 'que . tlmp.~sfade de ·cores fortes onde ·o . gµra''' ::neié~ _q_ '. ha!1gar'' ' xuhto~ 
son iguais nese aspecto. Non obs-· - ~onclb- é ináis fi:losófico'"que plásti- ·: . · coñ "Número forte" ·so-nos cadros 

_ tante_, os que Andrés A. Vila 'pen- · co _.'. '.~':J , ·- - · que Barro~, expón esta -v~z. . _· 
~ '-dura " son duii tamaño- · niédfano ·" ·- _, i: íf;güéñdo~e,' da· sil.Ji-;· planta~o~ .- Satisfeito sajo á rua -.deixando 

agás ~ i:'itukdo .,~ En~hu{e~'-','':Cá:clro , · 'ffo rrtéái:o -da sNi~'ú,ne conta d~;¡ - ·;;- unñi·· ~~te'.lá'"eféfume 'cofi cht!irci a . 
feíto en "chúpa", grande -á _ vista·. . ·elemento comun e._ próprio á vez.'.,, tá.Q.act/ na 'ribité .fría ; as -"costÍñas 'a 
pok> tamaño e o impacto de '~ores ·· na piíiturá- ' éi(A.ndrés; as máqui- ch(~sfotese :uñ atl:•ancadb ,Pp.ta: ci:.. 
agresivas que por_outra banda non ' . nas·que'ádquiren outra.dirnensión da:de-de n9vÓ.· . 
saen do seu ·próprio seo, a .forza no lenm; ·o eléctródoméstico hu- MIGUELANXO"LOUR-l;NZO 

andando a terra M. HORTAS VfLANOVA 

Viaxe ás Médulas 
Este servidor, no s~u pouco sa

ber e entender' sempre andlvo 
percurando -o mesmo que ~oitos . 
galegos curiosos- onde estaría ou 
estará o Monte Medulio. Como se 
sabe, a resistencia dos galegos de . 
diante da agresión romana escri
biu a súa páxina de ouro no Medu
lio. Os galegos preferiron maU!rse, 
bebendo un veleño estraído do. 
teixo ou perecer nunha enorme 
fogueira, antes de entregarse e so
meterse ós romanos colonizado
res. Esta conducta de heroísmo 
colectivo aínda oxe nos impresio-

. na e nos conmove. iCómo muda
ron os homes! 

Os historiadores de noso situa
ron o Monte Medulio en diferen
tes lug~res de Galicia. Algunhos 
sostiveron que o Medulio estaba 
-e está, aínda se pode ollar- no 
que oxe chaman As Médulas, a 
saíd·a do Val de Orras, no Bierzo 
na a~ualidade provincia de León 
pro que, sen dúbida de nengunha 
clase, é terra galega. Os habitantes 
da aldea de As Médulas falan gale
go, dato daborn;io siñificativo. · 

·As Médulas son, na actualidade, 
as ruínas dunhas _enormísimas mi
nas de ouro, esplotadas polos ro.: 
manos. Plinio . deixou estinmñas. 
escritas desta importantísima 'es-

'. plotación romana, posiblemente a 
· roáis grande e importante de-todá: 
a antiguedade. Ahonda con oilala.'. 
~stá prol:fadc:; que os galaicos eran, 
tinhos· escele"nges ourives. Non hai 
roáis que observar os torques· que . 
se gardan · nos nosos mm~eos, a 
diadema de Ribadeo e o carnerro 

· alado tamén de Ribadeo. Consta 
,A • jt 

que a arma;duFa de Anibál era obra-
. de artífices galegos. Nada máis na.:. 
tural supor que os galaicos, ó .. ser 
invadidos polo~- "romaiios; .. defenqe
ran deica-a iµo~e, .º _i!!áis impor-. 

F. Seném 

tante da súa.riqueza :as minas de · 
ouro. Os romanos_ o que roáis Hes · 
interesaba da Gallaecia era o le
xendario ouro dos galaicos. Por 
eso é lóxico supoñer que Médulas 

. e Medulio sexan o mesmo lugai:-. . 
. . ~ 

D~vid Biistavo -López, Las Médu~ 
"las; dá Ei:fü:oriai' Nebtija. Pese a 

-· que non-f moi bo31 pode: pasar. 

~~ ..... . As vella~.~llia~ }_"~~an~s_deixa-
- - . _ -io.n unha· país-axe insólitá e alu-

Médulas. Aconsellamos .visitár pri
meiro a.s vellas -esploiácións minei
ras. Compre levar un gufa óu per
soa coñocedora do lµgai: pois é' 
,ddado estraviarse. ~ - de rigor a vi-

- sita a-~ Cuevona _e a Covi da Encan- · 
't~da:::-.. PespóiS· pódese ·oll'ar o '.~m-

ciante. · Seme!4 óutro mundo. 
.{)nha enorme montaña, rpída pola 
mau do home e polas augas, dun 
xeito irregular, dan lugar a unha · 
especie de picachos, vales e hl:dei
ras que semellan . irreales. A terra · · 
é dunha cór ama.iélenta. Ca.ndo 
Íle pega o Sül º· seu aspecto non 

_. p9de ser má~ · pa~tá~jco. A cór . 
-á.ma_rela contrasta vivamente co 
·verde dos castiñeirós, algunhos 
enormes ·e traguidps €iquí . pplos 
romanos cúnha doble finalidade : 
so_ster · a te!'fa pra evitar derruba"

' in~rítos e, ó mesmo tempo, apro
veitar as castañas. 

.·'. Compre visitar As Médulas . . P <. 
'~ch~r a elas ún coida que está so-
~ ñando . . J-Iai. que ollalas ~ Ademáis 

· · _ d·a &:>lp1e.sa, do asombro e da emo- _-
....... . ' - . 

. _ T~dolos galegos . debían visitar . preioante~éonxunto dende o Mira- · 
As Médµfa§. Nós esti_v~rno·s al1 Uff,:·.. dor ae· _Ore!Ján? que .s~ _é-hega_ po_lá " ~ 
par de veces.~ primeira nunha es- esttada rnáis:tfuín do ~uqdo. ·s-

cursión orgaízada pola Asociación _ O Lago.de C_ar,ucedo é artificial -;"·. ,_ 
Socio-Pedagóxica Galega ,na que . -' _ nél facfa,se-_a derradeira fase do la_.;. ,,,.. - ·,·~.:--11. •••iiill•lli••miíllill•Ílli• 
fixo de guía _-:-por certo maxis:.. ·-" /ado· d~s terras reinovida's pr.'.1- .per.,. ."~. ~ 

. trah -Felipe Senérí. Átségunda .vez- '.' ,curar ouro:Tanto Carucedo como · 
forrIQS na cú~paña di Saleta e do . a nldea .das . Médulas ou_,preÜán 
Miluchó · d;e Río~€Go que debe ce ·- .impresionan pola _súa probeza e 
·por estas escursións. E aínda pen- · ~pola falla do ·menor gusto éstéticq 
sa'mos v0ltar de novo. nas súa·s construció~. Moi perta 

' Saíqdo_ de Val de Oqas e pasa
da. Pon tes de Domingo Riorez che-

· gánips· a Carucedo. Dende. a:lí hai 
unha estrada que leva deica As 

está o Castro da V entcrsa, sede do -
eampamento rom~no, os Mont.es · 
Aq-uilanos_ e ... os do Teleno. A pa-isa- . 
xe ~ gra:i;idiosa. _Pra visitar o con
xÚntó recomendamos· a guía. de 

ción que lle produ.Xeron q. éste que 
.escribe, fixéronlle ·compoiíer -
.unhos versiños ·ql'.le dicen asL -. 

CANC/ON D~ A.S MEDUL1S 

As Médulas son un mundo 
insólito e aluciante 
cos seus castiñeiro.s ve/las 
e o seu vermello sangra-rite. 

As Médulas spn Gallaecia, 
o p·ropio ser ancestral, 
t.erra galega onde vive . 
a no_sa patria inmortal. 

Nas Médulas ou Medulio 
os galegas de outra edad-e, 
ielexiron entre-a mo-rte · 
ou perder a -li~ertade! 

_As M¿'!-ulas, "!onÚs de ouro, 
que saqueou o romano, 
igart;ian un fóndo misterio 
e un sagredo so_brehuman_o! 

Na soedade de As Médulas 
aboia un. estrano medo: 
iólla;e vir de Orellán 
ó Lago de CarU'cedo ... ! 



cié~cias, técnicas e· trebellos 
0 "'4ecibélio :-

O decibélio, ou décirña parte do 
bélio, é unhi magnirude que se. 
usa para medir as poténcias acús~ 
ticas · e definir .as cara:cteríst;icas 
técnicas dos aparellos de audición . 
e HI-FL . 

· Debi<l:o a · que o ouvido humano 
perc.ebe as intensidades acústicas 
en , forma logarítmica, de maneira 
que, para Se decataT que ,un SÓn 
dobra· a smi. intensidade · hai que 

. aumentar·. en dez a poténcia da 
fonte --sonora de acordo coa' per
cepción que dela fai o ouvido. Asi, 
matem<!-ticamente, o bel ou bélio, 
será o logaritmo decimal da rela
ción "de poténcias que suministra 
un amplificador. Por exemplo, se 
un ªIJlplificador está dándo unha 
potencia de saída de tres vátios e 
de repente pa~ a suministrar oito, 
o cámbio de poténcias de saída de 
tres vátios e de repente suministr.a 
oito,' o cámbio de poténcias en bé
lios será : b - log 8/ 3. Pero dado 
que o "bel". resultaría moi grande, 
úsase o "decibélio" (db) ou d.éci
nia parte do "bel", que venn,$ef a 
diferéncia . ·sonora máis peque.ria 
que pode·· perceber o , ouvido hu
mano (no caso anterior sería db.-
10 log 8/3). 

Entre as utilidades do decibélio 
(a'demais da ante.dita de definir 
unha das características técnicas 
do aparello), está a de amasar a 
curva de resposta, ou variacións 
que o sinal acústico.ten a distintas 
frecuéncias. 

Para coñecer esta curva de res
posta~ inxéctase na entrada do am
plifica4or -ou outro aparello de 
á.udio--:- baixo proba, un sinal (per
dón P<?la redundánCia) -de áud.io a 
unha' frecuéncia base, ou frecuén
cia coa que máis vai traballir o de" 
. vandito amplificador, e medimos a 
saída que nos dá axust~ndq Iogo o 
decibelió"metro (aparello que se 
usa pata medir decibélios) a cero; "· 
e seguida~11en~e inxectamos de 
f!OVO o mesmo sinal pero con dis-
· tiptas. frecuéncia·s . semp~e com-

prendidas entre 20 Hz e 20.000 
Hz, que son as das ondas sonoras .. 
que capta o ouvido humano; com
parando logo as variacións que o 
amplificador en cuestión· ten,' o . 

. ·cal, de -ser perfeito, non te.ria e a 
agulla do d~cibeliómetro .non ~e 
moveria en toda a gama d'e _fre-
cuén cias. · · 

Como . aclaración aponta'mos 
. que o decibeliómet:_ro non é .ma1s· 
que un volt(me~ro epa eseala gra
duada ·en dedbeliós. 

Outra das medidas en que ·é.sta 
magnitude é. usada é para amosar a. 

· relación sinal/ruído" : 'Mídesé· e.sta 
colo cando o mando de volume do 
amplifiéador ao máximo de potén
cia. Neste intre cortocircuítase a 
entrada e inídese asi o'< sinal de saí
da, que será m~i pequeno peró 
medibel, ·e que cun altavoz se tra-: 
duce en forma de sopridos -é rc,m- · 
quidos que corresponden á cl)a
mada axitación térmica dos ele
mentos, e que é debida a un ino-. 
vimento incontrolado dos . elec
tróns através .de resisténcias, con
densadores e demais elementos 
que forman o amplificador. 

U:rn.ha · il)dicación ·que ·traen :al
gl,ms - amplificadores é ·a '_'dbm"; 
nu decibélios milivátio, que ós en
tendidos-chaman "nivel O". 

Para acomodar as cousas·, x:,i. 
que esta unidade é relativa:, e de
pendente da impedán~ia sobre a 
que se mida, faisé absoluta fixan.- . 
do un . nivel de referéncia a;. c~ro -
decibélios: _;...., 

Este nivd de referénciaictq,uivale 
ao dunha tensión de 775 milivól
tios medidos sobre· unha resistén
cia de 600 óhmios, e que nos .dará 
un milivátio de poténcia de saída. 
De maneiia que o nivel de referén-. 
cia qu nivel cero, . é o . dunha po
tencia sonma dun ·milivátio medi
da sobre unha resistén~ia de seis
centos óhinios. 

Si se e~colleu . para esta medida 
o valor desta resisténcia, foi ·por
que é esta a iinpedáncia das liñii.-~ 

· profisio.nais eje ba.ixa frecuencia. 

'F.RANCISCO ANT. \tll¿AL 

1 • ...... 
u .; .... 
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alill'&entos e. alúlie·ntacion. BOTI CARI O DE V l_LABOA 

. A vendim-d · 

e o viña 1(e ·VJ. 
Hoxe rematamos coa série de 

artigos que, sobre o viño , estou a' 
escreber desde xa hai meses. Pode
ria seguir moito tempo máis, dada 
a sua impo~táncia tanto económi-
ca como social, pero considero 
que s~r~ máis (itil pasar a o.utros 

_. tema_s 'tamén tan importantes, ou 
ináis, desde o pdf1:t? de vista_nuFri
cional. 

A CATA.- Aínda que as ?-náli
ses físico-química·s dos viños se
xan. importantes_-e inter:esantes, o 
máis fundamental para xulgar a 
calidade deles é a sua cata. Aparte, 
os colleiteir.os galegas carecen de 
meios·, ·axudas e información 'para 
lle facer aos .seus viños esas análi
ses, asi como a falta de centros es
pecializados ubicado's- na nosa Na.: 
ción. 

O bebedor e/ou entendido opi
na sobre un 'viño despois de degus-. 
talo con vagar e tranquilamente .. A 

. cata é un ·exercício nó que entran 
e converxen todos os sentidos, so
bretodo a vísta, o gosto e o olfato. 
Ben é vefdade que a cata non 
atende a parámetros perf eitos, xa 
que depende da finura e a apren
dizaxe dos . sentidos que interve
ñen : "O catador nace e faise '', 
co¡:no sucedé con cáseque todas as _ 
actividades humanas. 

O viño . galega; tanto branco 
cómo tinto, comézase a catar 
apartir de xaneiro-febreiro. Pero 
non hái que esquecer que· nas pe
quenas ádegas galegas, debido -ás · 
~aracrerísticas _p_eculiares do pro
ceso de viñlfkaéión, cada vasixa e 
~ada garrafa . son diferentes (ou 
poden .selo). De todos os xeitos, 

. no .convén dar moitas facilidades . · . 
para que nos enga_nen, .xa que é 
qioi corrente· que o colleiteiro 
diga : "E viño natural f eito por 
min... pois cando ·o engarrafei es~ 

· taba saniño e~ moi bo ... "Algunhas 
yeces s"erá v~i;d,ade, pero . outras ... 
Ademais, nestes últimos ' anos, 
como. todos sabemos, ternos o 
problema dos viños feitos· con 
uvas pro'cedentes de f óra de Gali
za e que, aparte, son de videira~ 
híbridas. 'Estes viños sérvense sós 
ou misturados cos nosos, pero fa
céndoos pasar . por totalmenge ga
legos. Tamén hai que se lembrar 
da pouca gr'!duación. dos nosós ·vi
ños. Isto ~ven a conto _porque cer
tos "entendidos" califican aos vi
ños polo seu degrau alcólico, can
do este, de frito, pouca relación 
~en · coa calidade. E cando falo de 
baixa gradµación é en xeral, pois 
hai viños 'que. son excepción, co
m9 no · caSo dos albariños. -

Os viños tintos éataranse~ en xe
ral, en cunéas~brancas e fo1as, pois 
nelas xa poderemos darnos c:onta· 
da sua cuberta, da sua cor e de
grau alcólico. ·Cando é un tinto en~ 
garrafado e de máis du,n ano, a 
cata poderase ·facer en copa f_ina 
en forma tipo tulipán ou abalona
das. Este- mesmo tipo de copa, · 
será .utilizado para os brancas . 

No caso de que a pata sexa de 
viño engarrafado, pero escanciado, 
empregaremos as cestiñas de bím
bios que se venden para tales fins, 
xa Hue ós. novos viños teñen moi
tos pousos. 

Na cata; como xa dixemos.,sen
tran os cinco sentidos, que iremos 

~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

tratando pontualmente : 
· 1.- O ouvido, percebindo o tin

tineo da sua caída na taza ou 
copa. Deste xeito xa sabe.remos, 
xuntamente coa vista, de se, por 
exemplo, o viño está fiado. 

2.- O tacto, no ·paladar que 
poidera ter. Vai moi unido ao gos
to, polo que o trataremos xunta
mente. 

3.- A vista debe apr~ciarse a 
brillantez, o colorido e a nitidez, 
observando as rrisacións e reflexos 
á luz do dia. Nunca se fará unha 
cata con lriz artificial, pois falsea 
·as ·percepcións ópticas. A taza, 
aparte,- do xa <lito, servirá pola sua 
.forma, para 9b-smar 0- viño en di
ferentes espesores, sobre un fondo 
oranco-lustroso de . contraste, asi 
como ver os brincos das p'equenas 

· _gotiñas que pulan despois do es
canciado e que nos dari idea da 
agulla. Tamén a escuma, a sua cor, 
a -sua forma e a sua abundáncia. e 
permanéncia, darán vieiras exac
'tos'para calificar un viño. 

Nos brancas tentaremos sobor 
das diferentes tonalidades,s a sua 
clarificación, a subida inmediata 
despois do escanciado e a viscosi
dade por se estivese fiado. 

4.- Para apreciarse as sensa-
cións olfativas son moi axeitadas 
as copas de ·cristal fino e liso _(das 
que xa falamos) cos bordes su pe
riores e~treitados, que conterán 
os ar!Jme~. Os brancos axitaranse 
fortemerite na copa para acentuar 
o seu. cheiro,sos tintos seguímolos 
catando en tazas ~ndes, finas ·e 
brancas, podendo alternalo co uso 
das copas citadas. 

Aqui observaremos os ácedos e 
·. outras substáncias volátiles e os 
variadísimos arumes, específicos 
para · cada viño, lugar de orixe e 
ádega. 

Hai que ter en conta que os 
. nosos viños adoitan ser moi afroi
tados, sobretodo no novo. · 

5.~ As impresións dun viño, ao 
gosto, son moi variadas. Notare
mos que un viño é doce ou seco", 
áspero ou astrinxente (ricos en ta
ninos ou ensexados), verde (con 
moitos ácedos, procedentes de uv'~ 
pouco madura ou moi novos), pi..: 
cante (con dióxido de carbono), 
quente ou frió, con moito ou pou
co corpo, aterciopelado, suave, 
que remata mal, equilibrado e ou
tras moitas lindezas. 

As enfermedades e alteracións 
dun viño tamén se acusan moi ben 
ao gosto : picado, avinagrado, con 
sabores a madeira, a podre, etc. 

A sensación gostativa será a de
rradeira operación da cata. Sorbe.
rase unha pe.quena cantidade de 
viño, poñéndoa, primeiro, en con
tacto coa parte de atrás da língua, 
pasándoa, despois, por todo o pa
ladar e o resto da boca, sen presas, 
concentrándose o máximo posíbel 
e deixándoa aí durante un tempo, 
abo~do. Voltaráse coa mesma 
operación unha ou duas veces 
máis co fin de contrastar. a prime.i
ra degustación. Posteriormente 
bébense en pequenos grolos, para 
ver de atopar algo que se nos pasa
se na cata. 

Pero aínda non falamos .r:iada 
sobre unha verba que se bota a fal
tar neste artigo : BOUQUET. Non 
sabemos de nengunha galega que a 
poida remprazar. E indicativa da 
totalidade de sensacións, do chei
ra e do gosto, que nos produce un 
viño. Pero apesar desta definición 
tan sinxela, o bouquet é algo máis 
complicado do que aparenta. Tan
to é asi, que se distinguen tres 
bouquets. O bouquét primário, 
danos a natureza da uva utilizada; 
o secundário é o resultado da fer
vura do viño; e o terciário viranos 
dado polo envellecimento, oxida
ción nas . vasixas e posterior redu
ción nas garrafas de cristal. Estas 
utilízanse para conservar os viños 
e as máis adecuadas son as de 750 
ml., xa que nas máis pequenas o 
envellecimento é máis rápido. O 
seu uso é relativamente recente, 
pois foi no Renacimento cando se 
iptroduce na Fráncia. 

Para facer unha boa cata é nece
sário que . a persoa se atope en bon 
estado de saúde, concentra toda a 
sua atención, cómodo e desbotan
do prexuícios prévios, se oúivese. 
Non se fum~rá, nen s.e tomarán 
alimentos de sabores fortes. 

... Cando unha persoa no!l · é un 
grande catador, non será" capaz de 
apreciar todos os caract~res dun 
viño, polo que a sua atendón debe 
de fixarse nunha ou duas caracte-: . 
rístícas. Isto s·erviralle para compa
rar, . tamén duns ou máis viños, asi 
como o de- ir educ;ando os nosos 
~entidos na degostaci<?ri de viños e 
poder, asi, aprecialos: 
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TORTURA Y SOCIEDAD 
'(VARIOS) 

ESCRITO. f,N EUSKADI 
Revolución y Cultura 
ALFONSO SASTRE 

Recebemos dous interesantes 
libros da CoJección Nuestra I:.u,cha 
da Editorial Révolución. O primei
ro recolle debates e dados.que sur
xiron éon motivo ,do Seminário · 
contra a tortura,· na Faculdade d.e . 
Zorroaga. 

O outro é unhá' apaixoante es
colma dos artigas que ,en diferen- · 
tes meios de comunicación ten pu
blicado Alfonso Sast're. Os artigas 
sobre a violéncia •en Euskadi, arri
plamente pÓlemizados (atacados) 
en El Pais, numerosos pequenos 
artigas de EGIN e unha série outra 
sob o xenérico epígrafe de ·"Revo
lución y Cultura''. 

A CHAMADA DA SELVA 
]ack London 

A novela de , aventuras, xe
nericamente entendida, cobre 
un importante espacio na 
motivación da leitura en ida
des clave. Por iso é importan
te non só que se escerban e 
editen obras no próprio país, 
senón aumentar a edición. de 
traducións. Asi Edicións Xe
rais segue na publicación da 

jáck landan 
A CHAMADA DA SELVA 

w 
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Colección Xabarin. Este e o 
cuarto número- da . colección, 
que ta~én ten editado "Billy 
Bud" de • Herman Melville e 
"A 'pantasma de Canterville 
e outros contos" de Osear -
Wde. Unha interS<!nte apor

tación ao panorama 
e as posibilidades de leitura no no
so idioma. ·E outro camiño aberto 
na normalización lingüística do 
país. 

. ·Dentro do ciclo de excursjóns 
que sob o lema "GOÑE(:ER GA
LICIA" organiza a Asociación Só
cio-Pedagóxica Galega coa colabo
ración da Asociación · Cultural 
"Amigos d~ Cultura", _·de Ponte ~ ~ 

, vedra terá fuga~ o domingo dia · 
· 30. de xaneiro á 2ª ruta ao Mos-' 
, teiro cisterciense de OSEIRA di-~ 

rixida polo Profesor César Varela. 
· Nesta 2ª ruta visitaremos : 

-A Casa Museo de Don Ramón 
Otero Pedraio, Pª-triarca das Le~ 
tras Galegas. 

' 
- 0 Museo Etnográfico de Osei-

ra. . ~ 

-A Eirexa e o Mosteir9 dster-
ciense de Oseira. 
~O Cá.stelo de Vilarnarip. 
-0 Castro de San· Gibrán de 

Lás excavado · por Flo.rentino Cu e
·villas e·modernamente p~lo Museo 
Provincial de Oúrense. 

As ~xcursións sairán "da Alame-
. da de Pontevedra ás 9,00.da mañá · 

. - e da de Cangas ás 8,30. Os intere
sados deberán mscreberse nas li
brarías Pueblo de Pontevedra e na 
Libraría Vilafer de Cangas. 

, Rector BER_LIOZ.- Harold na 
' Itália. Op. 16 
Phularmonia Orchesta . 

. Viola.- Yehüda Menuhin 
-.. Ftor.- Colin Da vis 

.EDIGSA 23L0363 :/ 

-"Harold ~a Itália é unha sirifonia 
con vio.la solista' que . Berlio~ es
crebeu para Paganoni.Seguri.do o 
autor describe a viaxe italiana do · 

, byronian Childe Harold. · Trátase. 
- dunha das máis ferinosas compo

cións de BerJ.ioz e atopa . nesta 
ocasi.ó~µnha interpn;tac~ón inigua
labé'l pésie · aos anos trancurridos 
desde a mesma. ~on deixa de me
car este disco. 

Para os ·profesores 

· ~ dé .música I 

"O B.O.E.-núm 289 do 2_de Na- · 
dal do 82 publica a Orede Minste
rial núm. 31731 pola que se apro
bá.n. os cuesiionários para .o. acceso 
a éátedras e agregadurias da asig
natura : "Música y actividades Ar
tístico-Culturales'; _ que se imparte 
no . primeiro ano de BUP .. Poden 
op0sitar os ti~ulados profisionús 
e superiores de ·.,Conservatório e 
Licenciados e Doutores 'Univer-
'tar·, _ • s IIl{{en.:. eiro.s" e Arquitec.s.1 10 , 

· Mai;c-Antoine Charpentier.- ''Te -
Deum" e "Magníficat" 
' Felicity Lott; Eiddwen Harrhy; 
Charles· Brétt; 'Ian partridge e 

· Stephan Roberts (soliS!as).( ibg's 
College · Choir, almbridge Acade- · 
my of St. Martin-in-the-Fields 
Dtor.- Philip Ledger 
Edigsa 73L0342 
Todos vostedes coñecen _o fer

moso COIJlenzo do "Te· D.eum" de 
Charpen!=ier _por ser a _ síntoma de 
Eurovisión. Esta grabáción recollé 
duas fgrandes ·obras do barro·co 
fr.ancés nunha . interpretación que 
non super¡ o simplesmente .co
rrecto. 

tos, .como para calquer:i asignatu
ra do BUP. O temário consta de 
107 . temas para o a.cceso á cáte
dra e 82 para as agrega<lurias. A 
proba prática _engade comentário 
de partitura~, conientário .de audi
cións e come~tário de textos. 
. A · publkación <leste cuestioná-
· rio, áíinda que - moi imperfeito 

. garan~e -que a matéria sexa. impar
tida por profesores eualifica<los 
e n.on por intrusos. A revista "El 
Instrumento Musical" ten anun- · 

- ciado pará o próx~o número-de 
· febreiro un extenso artigo do no:.. 
so colaborador Xoán M .. Carreira 
sobre o tema. 
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A OUTRA HISJ"ORIA-DA .A.e. i>E VIGO 
\ 

XOSE M. GONZALE;z SALGADO 

A importáncia que as AA.CC. tiveron e te- _ 
ñén para a conformación da conciéric'ia na
cionalista ria nosa Pátria non está aínda sufí-· 
cientemente· valorada, nen moito menos in
vestigada, v_elaí un campo ceibe para calquer 
investigador-que se .queira achegar ao tema. · 

A Asociación Cultural de Vigo é un instru
mento mái:;, quizá dos menos importantes, 
da engranaxe que tenta espreguizar o adur
miñado '-'ego" colectivo -do noso povo. Fói 
fundada ·ató polo ano 1965 _no -cru do 'fran
quismo, - e na sua constitúción interviron 
duas corréntes daqueia non ben diferencia
das . nas .formas, pero si no fop.do, que se 
uniin polo · nexo comun_ da lo ita contra a di-

.. tadura. Existia un sector. que poderíamos de
nominar C:l.emocr'ático-antifascista, sen máis, 
vinculado na órbita do P.C., e outro sector, 
quizá nun princípio ináis minoritário pero co 
obxectivo claro de vincular a defensa fias li- . 

- berdades individµais coa defensa dos. intére
ses fundamentais de Galiza; -e do seu povo. 

-Compuñan ambos sectores maioritariamente 
a pequena burguesía ilustrada da icdade con 
algunha incrustac.ión de cadros intermédios 
da clase obreira. · 

Esta entente, o brigada polas drcunstán- . 
cías mantívose deica o ano clave para moitas 
cousas do 1972 en qu_e as grandes loitas 
obreiras que. tiveron lugar en Vigo reflexá
ronse e tiveron consecuéncias determinantes 

- en diversos campos entre eles o cultural.· E 
apartk <leste intre cando . no seo da A. C. 
agroma a. loita invernada, pola .toma do seu 
control. Fr¿ito disto é a asunció~ dunha di
rectiva claramente galeguista -no sector 
máis morno- e conscientemente nacionalis
ta -no sector máis progresista-. ·o sector . 
derrotado foi inibíndose paulatjriam~nte da 
actividade da Asociación deica desaparee~ 
U.ns poneos anos máis tard,e. 

Con isto, impu~sase á A.C. ·e desenrola ple:
namente todas as posibilidades qµe naquel 
intre non se proibian, estes feitos no~ selles · 
escapaba~ aos cavernícolas gobernadores de 
turno, e .os seus acólitos da "social"--sempi- . 
ternos visitadores dos nosos actos- e non se 
fac~n ,esperar as proibicións, e visitas á co
misarfa· dos directivos, ~ódos, _conferencian- · 
_tes ou todos xuntos, asi éom_o as. ameazas e 
coaccións. que como todas as AA.Ce. pasa
ron con máis ou menos rigor, por aquelas 
d_atas. _ 

Como _todas elas, a A.C. de Vigo sempre 
desenrolou as suas actividades orgullosamen
te. de co_stas ao mundo ':cultq_ral" fascista, e 
débe~e recoñecer que~ intelectualidade gale
ga, ~ máis progresista, á.portoú desinteresada-
• mente ~ con_ valentía o mellor do seu quefa-

cer, asi como un secto_r. _cada vez máis im
portante do e_studantado ·e da xuventuae 
obreira dáquel intre. . . 

Ch~ga o ano 1975 en .que se.incorporan á 
ac#vidade da Cultur;i un equipQ de-xóvenes 
nacionalistas proven~entes do, mundo ·cris~ 

-ti~-galeguista e a 'sua confluéncia cos mili
tantes nacionalistas máis veteranos da U.P.G. 
dá un nóvo hnpulso ao traballo . cultural~ 
político que se desenrolaba cáseque total- -
mente na clandestinidad~. Era tan teimosa
mente desenrolado este ti-aballo que as proi
·bicións e persecucións· sucedíanse unhas a
outras, o que motivou que nalgun momento · 
se plantexara a hipótese de abrir outra As0- -

- ciación por se clausuraban a Cultural. 
Froito deste inxente traballo, na A.C. de 

yigo fqf onde priro.eiro se teodzo_u e má.is 
tarde, cos compañeir.os _do Mórrazo, s~ p_ro- . 
gramou e organizou a constjtución do Frente 
Cultural Galego, en irmandade coas AA.CC. 

· de Coruña, Viveiro, Lugb,Ourense, Moaña, e 
Santiago, e que tivo a sua formalización nun
ha éalurosa mañá de do~ingo do mes de xu- · · 
ño na $3-cristfa da igrexa parroquial de San " 
Mar.tiño, en Noia. . 
. _O aglutinador aguilloa~te deste importan-

te feíto foi o 'inesquecfüel compa_ñeiro-Mún
cho ·Reboiras, ' sob a direcdón. política da 
U.P.G. 

_ Intre especialmeñte difícil na vida da Cul
tural foi o tebroso ag.osto do 7 5 no que a 

_ maioria da sua Xunta Directiva -~ot;iprome
tida consecuentemente coa liberación da sua 
.Pátria- sofreu per.secución a eito e algun 
membro ·tivo que exiliarse, por mor dos f ei-
. tos que por aquelas datas sucederon. Porén, 
a· tarefa concienciadora e organizativa que · 
Ue competía. foi seguida e ampliada polos 
novos membros que tomaron o relevo. 

N eSt:e marco d-e compromiso consecuente 
coa realidade social do noso povo e en con
creto de Vigo, a A.C. desde sempre pre~tou 
o seu apoio e a sua cobertura legal asi como 

-. o seu (peal, ao desenrolo das organizacións 
- .nacionalisuis que o povo se estaba dando. 

Así., a organización política A.N.P.G. a estu
dantil E)¡lGA e QS xermes sindicais UTHG, 
SOG, e UTEG etc ... tiveron na A.C_. a· sua 
casa . . 

Toda tránsformación fonda no campo po
lítico ou inclusive no cultural, foi precedida 
por un intenso traballo crítico e de conci~n_-

fet.iJJ ~"'~soci4ció 
~tru.ra,e ~ .V.i,- o. . 
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ciación que propícia a penettación da:s novas 
ideas nas capas sociais que· plasmarán esa li- _ 
beración; baixo esta perspectiva, a . Asocia
ción C~tural de Vigo, áesenrolou sempre o 
seu ttaballo cultural, e nisto en nada se dife
réncia das demais Asociadóns, tivo sempre 
como eix-o fundamental a defensa inttansi
xeu'te do noso idioma, ·e nisto sempre houbo 
unanim_jdade. 

· Enfocouse o traballo cultural en ttes fren
tes fondamente interrelacionados, un primei-

. ro de denúncia e axitación, contra as atroci
dades que se cometen no noso património 
artístico, idiomáti_co, ecolóxico, etc. veiculi
zados en notas á prensa diária (cando as pu
blicaba) conferéncias e mesas redondas, pero 
sen desbotar métodos máis di.i-ectos como 
as campañas de cámbios de nomes nas ruase 
nos topónimos das estradas. Unha segunda 

· de recuperación dos nosos valores culturais, 
baseada en apoío e organizacións de festas 
populares, -Antroidos, Magostos,s etc.- e 
Mostras, especialmente de Arte Popular, que 
acadaron sempre especial éxito e relevánciá. 
E unha terceira divulgativa e formativa, na 
que sobrancean as clases, xa tradicionais, de 
lí ngua e literatura galegas. Ultimamente 
constituiuse no seo da Asociación un obra
doiro de Audiovisuais -pioneiro coido- en 
GaÍiza, que tirou unha interesante História 
de Galiza de máis de duas horas de duración, 
e que coido que ~ un dos camiños a seguir 
para a mellor difusión da nosa cultura. Com
pleméntase iSto coas pontuais presentacións 
de libros e músicá; enfin nada f óra do nor
mal en calquer 1).sociación. 

Apesar_ <lestes logros, tamén foi a A.C. de 
Vigo o marco e o reflexo das estéreis liortas 
internas que padeceu o nacionalismo deica 
hai ben pouco, e que motivou que en intres 
decisivos como os que estamos vivindo, non 
puidéramos -contar con prestixiosos intelec
tuais que arrimaran o seu hombreiro, e que 
afortunadamente hoxe estamos a recuperar. 

Velaqui nunha breve e apretada síntese o 
que en dezasete ano_s de compromiso cultu
ral realizou a A.C. de Vjgo, con ser isto unha 

. importante tarefa, -coido eu, con máis acer
tos que erros, tamén e verdade que a nosa 
Asociación -como creo que. todas as de
mais- non c:hegou a desenrolar ao 100 por 
100 a sua potencialidade e posibilidades, e 
aqui un hai un reto e un ohxectivo a cum
plir, estamos no momento axeitado para re
tomar o impulso inicial e conectar coa etapa 
mais boiante dos derradeiros anos do fran
quismo e cos métodos a~eitados ao mpmen
to dar resposta ás nece-sidades culturais, e . 
por qi.aé n~n?, tamén políticas, que a nosa 

. sociedade galega -apesar do que• o espellis-
mo eleitoral distorsiones- demanda. · 




