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Entrevista con
.Alexandre. Cribeiro,
novo director de TVG

uau·e o povo
.1ntervena
"""'
na
televisión'"
~

.

·-

·hemero'teca·

·_éiéDcia ~do~ adro

~España~ . Crítl~a_
.,

· participación poF paite de índivfduos e grupos. No pasado calquer
sociedade democrática contaba ·
Nº 17
cunha povoación {Tlarxínal, m~ís
( ... )
, :..., _ . 1t
.':. -. :•· : m~enos importan'te humeríca-~ · ·
N.º 257·
Tentábase montar G~ha . nova
mente, que non participaba acií27 .cfo_Xaneiro do 1983.
dirección políti.ca, a . escala mu'nvafnente na loita política.' Vista 'en
dial, coa participaciá'n do grande
sí mesma, esta · marxinacíón - - . Lúgar: Va longo. Cu.estión: cenFalt'ou un pouco pa~a que n~ . . Eniilio-Prado/ Emílio Garrido na
capital,_ cadros, sectores . clave na
. dalguns grupos é antídemocrát.íca . tos de traballadores manifestároncorr~sp<;mc;\~pte' _ com~sión ._de)e- cuadrilla- ofioialist~, -. háb.eis coa ·,,
se, a fin · de esixir da entid~de pap[en~:
<
e aínda ·nas ·burocrácias' - . _. · por,natureza, .p~ro tamén ten sido
xislación _prof~~ion~1 · ~ libeí:A<1:qe. pmleta e· co engano. (sen segun-:' .
tronal aquilo a que tiñan dir;eito,
1
sindfoais
.
de Eúropa, X~pÓn,·· Ca- . ' · un -dos .factores que permítíron
de exp_resión, á.'P:r:obara po(ü~ª- das). Po la có.ntra~ .ha'f que ·recü- ···
ou sexa, os sa,lários.
ñadá'-·e 'Estados Unidos: Afianzába·".que a d~lflocrácía funcionara efecnimida~e a petición .a quen co- ñecer as aportacións éie 'varios
,·se -a· fé>r'líliula de utilización .d e te;.
· ·tívamente, 'Grupos soéiaís marxíSalários . xa ·de. por si fracos.
rrespo!1da para que a cirtose antioficialistas (escala Manole- " éeiros países, potén'cias rexionais v. naís, po"/ exemplo os negros, partiPero
aínda así ,tardaban en vir. ~a
fose considerada :'~nferrµedade · te) ás teses Santiagueiras.
cÓmo ~rasil, 1rán, Marrocos, entre
cípan agora con pleno díreíto no
casa a família pedia pan. profision~l" d~~ . · xor~alistas.
Menos ma·l que. non foi todo
. outros, para garantir a hexernonia
sistema político. E surxe o perígo
A solüción, xa que · o diálogo
D~us e.u ba.t as ma1s ~ a proposta , rrese plan, qÚe . se no.n, d~ _
qué.' . política e. económ'ica occidental, . de sobrecarregar o sistema polítí- .
non .surtiu o efeito agardado polos
sen :a participaclÓ'n ''di_recta" dos
co con esíxélJcias que amplíen as
f~1ta por . u:n colectivo . no qu~ . Por exemplO: a iso da~ trece e
rea is centros d~ poder.
. .
- SUas funcíóns e erO$ÍOnen a SUa autraballadores, foi a de se manifesfo~maban pa~te ~vezados ~~err1- média dQ . domingo (do serán~
taren. E fixérono. A manife'staQ proxecto, pésie á súa eoeré~-torídade'."
.
llerros
da Riberra do Mmo, o · eh
' )"·,· ·crrcu
· 1ab a ~un
.· h a· b oa can t·1.
·
·cia; topou granc:Jes dificuldades. A
o modelo de desenrolo de esia- . Ción decorria pacificamente até
Morraz;o,
A,. Corunha,
que · dade
.... o ·.que ·. sacara
· a
.
, . . . algun
.
" . en' ·m·e t.a'li co
,
que apareceron as forzas da GNR
-agudización, da crise económica
dos .autoritários de direito nos paí.outro abstem10. e t~l, entraba
· da
.
. en
, · bailar a Ma·rfan y aos post es
co seu aparello bélico. O que pa-

Mariñál1 news.·

.

P a~ t JiUn f a·1 que n~n d lSCUSlon cea de gala. E ménos mal que
,habla. Outra vez sera.
· se· ch ega·, . ,
t.. h oubo .cea d e ga1a que
P ero con t o d o., pesie a can 1- . ,
d
· · · d.1a, _
·
··t . · t
·t
ra a ser como a o pnmerro
. d ª·d·e -=;n,on, IUOl ,é!, eer ªll!~n .e! . evacúanos a Cruz Vermella 'en
de _altos cargos .. que
pla."n· d:amn if'lea
~ "dj os, o ·1ac0n,
, ma_
(
._, . desfilaron
Marman un ·pazo x'e sta'd'·
d
po.1o _P
azo
e
t
b
.
.
. . t o . .. ..
·: · .· . · · · .
. ..
·
e, es a a no seu · pon
que
_
no
mverno
felt:rperro
.
que
Fe.lic't
.,
·
h
f
. t
.
A .
1 ac1ons ao c e .
·
·
- nos ocou la ser toma:uo en p1an ·
h
,
0
soviético por un co'mando ague- polo~ s:;:aa,_q~~tse no~\ e~a ser
rtido) p'ois iso· que o Pazo non
_
~zam
.e . e rIJanos
'f · t
d
' , .
· · . ~ que amemzaron os sonos dos
01 oma o e os. umcos
.
._ , a· lSQ
.·
. .congresistas
. en Marman
t d. , coman.
d os eran os d·e m en encia que d
·
d.
,
,
·
h
d
b
as cmco a mana., recen c ega· ·
1an en p1an escu erta
· 'd a ·d e comand o en·
· a Betan- d os d un h a sa1
zos a. buscar tabaco
ou
largarlle
de
ub
·
t
.
· .
.
· se er a ao· X. ornes e F'll
1 oa
uns lingotazos causa f ma (gmto, .
..
.
nic sen alcol e cousas asi). .
(prev1? ap:r:ovlSlonamento no.
Pero non nos tomemos 0 Pataco.n), ou. a . doutros dous
Congreso corporativo (ui!') a ca;. xorna~_stas vigueses que foron
chondeo, que de -Ievalo ben en- · os ma~s madrugado~es · ( chegacarregouse António Gre_gório ron.?ª. descube:t~ a is~. das sete
. Gaéiño · Peces-Barba moi pola e media da mana, xusto ~ara o
.e'.
,
,
.. '
•
almorzo), o Congreso la ser.
1aena, mandon, que receb1a aos
,. t . t
· -1 t, · d
morlacos dunha larga caj{¡bfada m~is d ns .e que ·? veª
ono , o
·b
,.
, d
eon. o crrco ese.
e sent a a o ma1s protest0n .u n
. ·
."su · turnó'~ que treine o guapeApro}?ouse ó qu_e .se tifü(q_ue
,ras· da perrera télévisiva e mes- aprobar. l_{~xeito~se, , cond~óu
mo don António Rosón. Na sor- ·se, o Gaclño rn,osqueouse p_or·de vara~ ;(noh ·ná ·do 1 frdrri- que .á: ?'ente ' all:dab:a a 1ef o~ v'er-.
hón), ·a:ndivo remisó e receheu o.s <i.eb,m~os qll:e .o G1:1met~~nµo
un par de avisos por part~ d 0 s Ca~a pasaba.desde a p;irte p.ós.-· ..
máis fomentos que alegaban que . t~~Í'Ior, ' facem.lo , claras referén-xa eran .as dez da noite e as os- c1~s ~os problemas actuais dos
tras esperaba·n.· CirÍco pinchazos profisionais (patatla no 'cu~ sa~
(do Santi, claro) e descabello' ..d~ da pro fisión). .- ,
(do Ojea} saldaron a -incruenta
·ois, menos :mal que xa"estabatalla das votacións.
.
mos na cas.a e .o Congreso dlirou
Que conste que nen ~I'l nen dous dias .. Outro -roáis, , d'ez mi- · .
outro deron volta a ruedo nen- nutos má~ e acabamos todos na·
gunha. Os auxiliares, estiveron UVI (Unidades Vitivinícola Inben en ambos casos, destacando dépende.n te).
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crático requíre habitualmente
unha certa _medída de apatía e non .

A. JULIO CASTRO

AQUILINO GZLEL:'. . NEIRA

·'

DESEXO SUSCRIBIRME A A NOSA TERRA
P9.R UN ANO ~
POR SEIS MESES
AÓ CONTADO

un

\.,.)ji,-",.J(~:...-..1~.-~\.I ~ -

imposibilitou unha verdadeira coeses desenrolados, e dun neocolo'Sou entre a G N R e os traballado~sión ·.entre as grandes. multinacionialisrno compartido a vários
res manifestantes é controvertida
nais e un.s estados e outros. Nos
niveis no plan internacional, segue
e
inexacta. Pero o que se conclue
próprios Estados Unidos, frente
.a ser unha das alternativas para a
é
que non estaba na perspectiva
pot.e nte sector transnacional da
viabilidade do mundo capitalista
dos traballadores o enfrentamenindú~ria, outros sectores eéonó· actual. Porén, está sendo desborto, senón a ·esixéncia dos salários,
mic~s, alguñs con grande peso sodado, nos própr.ios Estados Unio direito ao traballo, ao pan. Esi·
cial,. sentíanse perxudicados-_ E~
dos, por unha ultradireita cáse. xian direitos, non confrontacións.
, primeiro lu~ar a cativa e mediana
que analfabeta e brutal, que con- .
Pero, a GNR non quere saber que
empresa, perxu<;licadas pala irrupseguiÜ levar á presidéncia do seu
os traballadores teñen direito ao
ción no mercado norteamerjcano
país ·a un home que é o perfeito
pan e ao traballo ... O que saben é
das multinacionais, _ganto do Xarefiexo desa miséria cultural, coas
que teñen que manter a "leí e a
pón com~ doutros países do Tersuas maquillaxes sonrosadas e pero
orde", aínda que para iso sea preceiro .Mundo, como Corea do Sul,
tinxido,
Ronald Reagan, e que
ciso usar a forza. E usárona. ·
Taiw~n ou .Bras11.
_,. . · tenta maoter o liderazgo mundial
( .... ) Paradoxicamente,· os 'técniO diálogo non existe, existe a
sobre esquemas tan simplistas que
cos da Trilateral, que ooncienzuforza
destrutora, asasina, forza
· nos expóñen a _ todos ao risco
damente fabricaron un modelo
dos
miserábeis.
A lei protéxeos.
dunfla terceira guerra mundial.
"moralizante" coa imaxe de CarE, entón, barren. Cativos, veter, .un sureño, georgiano, d~ ex·O -que segue vai ser unha aprollos,
mulleres, son cousas que non
tracción _agrária, como resposta, .a ·
ximación ~ história da entrada no
exi~en. O que ali existe son "pevender e'leitoralmente frente~ á
,Estado e_spañol aa Trilateral, de
zas" que teñen de ser arrumbadas
. "podtémia" dos políticos tradicioquen foron incorporados e quen
para calquer lado. O lügar teµ que
nais, actua~on · :- -como . · simpl~s ,- fican na reserva,· desde notórias fificar limpo. Para qué son as araprendices de bruxos, liberando e
- g~ras dp mundo empresarial, có·
mas.? Non é preciso pensar."'Usáro' . .Jntróducindo ~na actividade 'pólítimo os Boada, Garrigues, Carvajal,
nas... E, no Portugal de Abril, a
. ca a todo ·uri mundo reaccionári.o ,
Ferrer, _a figuras ligadas á prensa,
GNR continua a matar. ·
puritano, racista "e . tantas' veces
tanto aos· seu_s sectores máis reacEn Valongo, a morte descendeu
bestial, _que i>ovoa o ·sul, o cenÚo
cionarios, Luis María Ansón,
á
rua.
~ a oeste_ámericano. Toda.·esta diromo aos máis influíntes, Jesús
Un traballad_or despois dun dia
reita,. Ültr-ar~accion.árja ia ser o soPolanco, presidente do . Consello
de traballo, voltando a casa, nun
. pórt~ decisivo · da 'vitória Cfe Ro~
de Administración de El País; potransporte público, recebe no cornald Reagan, e un xfro máis reaclíticos direitistas, Osorio e Herrepo unha bala "desviada", pero asacionári.ó . áínda. aos. próxectos da
ro de Miñón; o cursi representante · sina. Unha bala saída da arma dun
TriJateral. ..
dos ·"chicago boys", o economJsta
elemento da GNR.
.·· Hai, . adernais, ·ouira gravísima
Pedro
Schwartz,
óJJ~.tamén
9
mulcuestión: a da ·ggbernabilidade das
·Para eles pouco importa a mor.tifacético abogado Pedrol R ius,
.democrácias. Nurí informe, xa cláte dun traballador, o que interesa
tan ligado a tantos intereses ecosico, da· própria lrilateral, dicíase ·
é defender a institución. Pero ...
nómicos... e tamén dos tanteos
textualmente: "O -funcíonamento ·
qué
institución?!.
feigos ao PSOE ( ... ) ,
electivo do síStema polltico.demoAté cando esta prepoténcia?.

. ~ 1-"ertencer a ·A l\IOSA TERRA, '
apoiala e suscreberse a ela é necesari o
, para que hax·a
.un pe_rió_dko gal ego semanal.

Merque a história de
Galiza. Adequira
A NOSA TERRA
.e.n e u ad r n.a d a .
·Os tomos
e
dous están
esgotados.
Merque o
tres e o

e
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2.500 pts .
1.250 pts ..
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: . Os· e.speculadores, ~ando ven
Todo empezou no '1974. cog, cpnstituéW.n;da "So·cied!lde Plliya·Gíri'rule de Miñó ·S.A. ".
.bon negócio, non se dete,
Por -detrás; 0-utro caso .d!! especulación. U1'has m.a.rismas ·decláradás. " ~ -. ·.
. conJéunto·-hiSt6ricó artístico 'e de.'in.te~éS-p~isaXistico,,_,t;on g,.a'ii riqÚéz'a niÍirifqueir~
fíen. Para eles non conta o tempo, -só os beneficios. De candp .. e incalculábel valpr eeO:ióxico., entrálÍan 1Jll f?sp¡{culación para faeer máiS 'étjsa.s . - . "?l:_ . . . . • •
~
~
·en _vez intentan, se'nón o logra- · · · qúe as existent~s en todo o município e un !iotel. Daqne/a_xa se·fn{lnexabáti. cifras que r:ondabn ,, · ·' 'No pierio do 2 -de dece'mbio,
.
.
·.
os tres mil millóns de pesetas ·
.
'
·:O _Axuhta·mént_~ apro pf por 7
ron á primeira pola oposición·.
'.
vot'os contr~ cinco, un proxe~to
dos expoliados, conseguír os
- A consta-~te oposición dos viciñ~s. non tivo 4ue énfr~ntars~ só ao~ inter~~dos de obras a·~ éasé· lp 'inlll::<Sns de .
seus fins.
.
· senóri. tamén ao ·/Jróprio · axuntamento, que-se puxo da pqrte da sociedade.
pesetas a :realizar·rta mesma pare 'mediante a promesa de -construir un campo de futbol, tentou conseguir o reeheo '¿ t. , '
Dende que no 1974 se cons- · non acadado pofa .empre8a. 'Dé pou.co.:valeron -tamén a~ resolució_ns .da.Direcrwn Xeral de Belas Artes ce1ª-o b xecto.do fallo. ,
tituiu. a Sociedade Praia Grande
e da 'pr6pria Audiéncia -Territoriaida cQruña~· agora:preséntasé..un .nov.o plil.n de-urbanización -~"
de Mifio, até hoxe, o povo deste
.
"
para as marisriíá~.féito',pola- e/ripreSa. IDASA .
' , · ·. r '' · ·. ·· /.-.
municíipio coruñés ven soste.tido unha titánica loita contra un
poderoso grupo económico que
está detrás desta sociedade.
Neste grupo económico figuran
o ex-presidente do Deportlvo
António Alvarez, os irmá~s
Corzo Diéguez, Graifio Amarelle, Jorge Etcheverría e outras
persoas relacionadas con esta
banca e con Meilán Gil. -

u:tt

k

f

1

'

A intención deste grupo era
construir unhas seis mil vivendas na Praia Grande de Mifio e un hotel, o que suporia facer
mái~ yivenda que as que tifia todo o município~
No 1975 _a Corporación Municipal aproba por unanimidade
o citado plan, _que estragaria,
con torres de 27 pisos (a.inda
que a altura seria o .de menos),
duascentas setenta e unha hectáreas que están inventariadas e
incluidas dentro dos Espácios
Naturais e Protexidos por
ICONA e declaradas
1971 de
;"Interés Nacional '(:omoi cori'xuhfq Histórico Artístico e Paisaxe Pintoresco".
~'
.

no

1

DENEGADO O PERMISO
DE RECHEO
E~ 1976, despois de vários
recursos .feítos pala sociedad e
anónima, denéganlles o permiso
para tal en~epdro-.

IlMJ. SR.
D. DECGRl\CIJ\S ncMEU I.OPEZ

Alca lde-Prr.sid c>..nte del l\yuntarniento
tle Mi1io
'
MOO.-(U\ LülfüÑA)

Q.ierido amigo: ·
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Turis¡µo -daJXunta

.inDleirO~ Spain is different;
agora··.· Galicia··l o ·tiene·tódO
A.F eira.~ ÍnternÍl~ioilál do T~rismo (Fitur-83) acaba ~ pechar di ~uas ;pO,rt~s ;en Madrid.. oahza esti- .
·~ vo representada po·ló go~erno a~tóno"!o, que por nfedio dunlµl ca,ptiditde·dfiitedor dos catro·mülóns A ~q,ciedade pro-M~nt~ .Santa Tegra-foi/undada no ani/ 1912, por
~-de pesetas, instalou o ·seu stand nos aprox-imadamente trirJ_ta metros .cadrados dos que dispuña::, E, ~

· esgrévios.giiardesés,' entre os ·cµles .estaba don Manuel Lomba;
comp Presidente, e xuntó del;Xosé Mario. González,' · ·
.Pacífico ·Rodríguez, -~uliá!! I/>pez, Vict1J,te ife Vicente, · . _.
· Con,s tantino,CatuleiTa, Anto.lin.Silva e César TroncoSo. Eran homes
no máis ampkrseritülo 'da ·fiambra. Propuieronse
.. .
dous fiiís primordiais: primeiro, conservar
· a ermiila_de Santa Tegr;a, o Via :Crucis, .os picos d~ O Facho e de .
San Francis~o, _asi como a tradtción do Voto _
(vense -cele~rando desde o século XVI) púlpito, etc.
O segundo fin era fomentar as solenidades.do Xubileo asi como o ·e-nibetectmento do monte, repovoació11: do mesmo, '
·
~on,stn1ción de accesos, e pequenas obras -q ue faCilitasen
sua contentpración polós propios e visitantes.

polo ~is_~g ·,. a,{~~-f~e~tc · paí~ t~f~ .;S~~'! a,ch'!irªT:: a [.0;lclqrism~, d p~isaxe _·veral/~ dóc_e co·n fondos de
~aita~ O.!pq.bellón~;.4edicado.~ as·coniu'fjJáades ·ai!;j ór,,<i'ñll, _r foi: a~ ~'verdad~;r<;> t~mom.etro~ iJa eficiencia, ;.
a ori#nalidadf! e as:ideas~ na.· visjón do turismo na~ respectivas túeas..
.

'!,

. 1;

. '

Unha · malforme tcasá solarén:-?-: ·

~~' ~rÍpas _pantallas de_ pr~~ec~ ·~,
ción símuftátjea ,de audioyisuais

·t ·

·

·

con diapositivas,;' uhhas fotografiás, e; uns· carteis · moi ben impresos~ - eh papel... moi caro-,
presidido .todo polo- ciuceiro de
'rigor, sezyian de marco a úes
azafatas
e outros
funcio-.
b
Como poden comprobar non di nada. Tanto se poñen
· ·
·d tantos
nanos .que- ·co1 a an, _pisand.o
·s obre µn chan de ,moqueta vernosos os leitores, só o tema reli- .. abetos, como se son eucaliptos,
11 b
d ·
' ·
xioso_ segue tendo unha rerta ou begónias. Tampouco di nada
d e r _er a, , os nu~erosos v~si-·
. tantes parados·, a contemp'la.F. <f
.atención,· xa .que o segundo fin, se as subvencións económicas as
posto da ''' mítica"·esquina ,ver.:
(repovoación do monte, etc.) "manexan" como lles dá a gana
·de" .- o Slogan da Xúnta: "Me-.
non se fai _ des.de hai moitos .ao Alcalde Raúlt González Puejor Galicia~ lo tiene, todo,,; eri ··.
anos, e e<µ1do He peta a,alguén bla e os seus compafieiros de
palabras do subsecretáfio de 'turepovoar faiho con eucaliptos, grupo.
rismo, "é un reclamo que subs.,.
que dan madeira dabondo en
Antón Martínez Vicente,.
titue ben ao "Spain is diffepoucos anos.
como Presidente da Pro-Monte,
rentt", que levoli a qu·e España
:Qespois dos primeiros anos · ven sendo o home máis inopese convertll:a . P,u:p.:ha poténcia
da Soci~dade, coa preséncia ac- rante, domesticado e lacaio de
turísti<;a de primeira arde". Detiva de vários·guardeses con b_oa ' toda
história da Sociedade.
vanditii 'frase, ben visíbel desde
v0ntade, viñeron outros que Pola sua condicióñ de Presidenonde miraras o posta, aparecia
tentaron mellorar as finalidades te -da Pro-Monte preside tamén
tamén nun folleto impreso en que a Xunta non ten. aínda dinamización d~ proxectos tu- · da Sociedade. N'esas finalidades . P Patronato do -Hospital Asilo
Madrid,, onde valia de título. transferidas todas a,s co.mpetén~ fístico-culturais, ·_o señor Siinón ip.cluíron o de "orientar, impul- dos_ Pobres, e tamén se "luce"
Nel, Jorge Víct.o r · SuejrÓ axuda cias .q ue lle corresponden,saínda . indicoti que andaba a presionar sar e iñtervir en toda numifesta- ciabondo. Igual de domesticado
ao. visitante en poténda a "co- que están en· fase de tramita- a Cultura para ·embeleeer os e - ción turística, . ornamental, in- e enganado polo partido ao cal
nacer .ese' tríilagro en. verde y ción. A sua nieta .é lanzáF "a Gali- . ~to_rrros . e pre~ervar a . limpeza, · . .dustrúzl .e,arqueolóxica do Man- p~rtence -UCD- que nalgun
azul que es Galicia". Follefo za ao exterior, en maior m~dida . pois _"En GalÍza temas . unha te". Certamente o tema arqueo- tempo matinou poñer ese case..
que; por outra banda:, non in- ,en Europa .e·Latinoamérica, on~ ' imaxe de. s.ux'edade, e .sobre ísto · loxia nunca foi feito como seria rón como Ambulatório da Seclue .n en un mapa de cane_teias, de hai un .m ercado pCJtenciál levamos unha- .fama ance~tral, desexábel, senó'n ao bruto, pen- guridade Social, sen ter -ao
· nen unha guia clara de lugares . gr'andísimo "Pois 6s -de~cend~n- refrendada ·polo no.so carácter~'. sando máis en encontrar un "te- mesmo tempo- ganas de facelo
, de.- int~r~s,- e quec,la . reducidÓ . a .tes de ~TIVgrqntes podeq.i,denti- e_ Sobre-gastronomia dinos que . ·souro'', que en facér algo de para non atentar contra os inte: unha, .;visión literária do. qué p~i- ficar ,__,a,",i'1Q-s'a cahlpañ~ ' éó,.qu~ os . se -y_ai in correr . na potendación xeito cieñtífico.
reses dalguns profisionais da
saxística . e· gastronor.rricamente' se,us -antepasados Jle-s r.elatabati ..· do ·p.eqll¡~no· Jl1anxar,·barato, on-· .
"Xestionar a conservación mediciña, dunha empresa de
· Galiza pode ,_ oferecer. O leitor7 ~n . torno, ásua: terra, ,· e animá:. . d.~ · ·hai infinidade de pratos ·e
da carretera, monumentos, flo- transportes público - da cal
quedará cimha nula· visión do rense a dar unh,r-volta ¡mraqui. . combinacións, 'lonxe :das clási< ·ra, coidando de melloralas con forma parte como m'embi:Q do
que a Galiza real supón para un Por suposto: -eng'ade-.-·non po- ~ cas -comilónas a base d.@ marjs~
arranxo . ·ás necesidades do mo- Consello de Dirección- e de
visitante. Xdemais do libriño de demo~ compet4" coa Cosfa do ·cos caros e pratos>sofisticados
mento". A carretera nunca foi certos persoeiros desta Vila.
· quin~e
irrisórias
da Socie1 senón un "enxendro"' que d dAs cuotas
_ . obsequiabas~ Sol ·ou outros lugares cunha in- ''A . p~taca galega é_ un · rnanxar
.
- ta,
p
'
. páxin'1:s_,
·. ao transeú-nte con grandes pos~ frae·str1:Jtura mbC adiantada; b que só se. aprécia desde fóra". - non ten rival en todo 0 mundo
a e ro-Monte levan vários
~efs, fo~ográficos. dos ·que ~lgun . tu,rismo en ' GaÍiza .. ha __ ser dife- E co~o . a ·pataca;· a·s xóubas, 0 .. "civilizado". J.,ogo viria o .Lige- anos sen cobrar, e iso que só
. nen seq~efa eran 4e Oa~iza. _ · . rente~ " tem9s que cr~ar . únha . ·parco, · o · péixe de baixura, os ro coa pá excavadora facendó 0 son vinte pesos ao' ano! Os bo·
·
letins feitos no seu dia non fo. Na .rexéhcia· do invénto, ato- . ' iinaxe que ~nglo};?e o conx;unto - · mexilóns...
'b · · t d. s· b
t' ·
dunh t ' "" , lim
d ·
R f ,
que lle petou, abrindo pistas ron repetidos entre os so' c1·os. A
· · e ermdose aos obxectivós por todas as partes. 0 Presidenpa ase o men a o u ecre ano .. . a a mos1era . pa,, e nos,
praias,
enfin,
·
\mha
económicos
no , sector ' comen"'.· te da pro-Monte
·
·
regramentária
reunión1 ou asamde Turismo, integrado na Con- bosques~
non dixo nada.
bl
1
.
,
se llaria de Turismo, Xuventude - }1>a1sa~e cos seus. monumentos~ a to~ qµe .o fµndatnental é que 0
fa>go 0 Presi<fente da Comie_a anua, non se ce ebra, polo
e · n~p~rtes, quen .m oi cordJal- · sua _gastroJ?.omia, et~." Ao i;nes-- empresário hosteleÍro acade ca- ". sión Municipal de Cultura do menos desCle hai tres ou catro
m~n~e se presto u 'á conver.sa, · mo..· ~~mpo',_ '??n · pretenden un - da vez maio:res !Jen:e;ícios para ·. C<;mcello da Guárdia, deulle por anos.
·
~~x-~ndo~5a4"~ ~~~de ~n pr~)cí-· • t~nsrpo - ~as1~0 .. e~ de~.radanté, poder atp.pijar~ i",,seu·; capital,: e .-. - -:'buscar tesauros''. tamé.n·, e desEn definitiva parece ser _que o
· p10 qu,e el non era ~n ·políHco; . neste·s~nso, apóntanos que ".Te- con es"a ' máxima~ rendabilidade
fixo · unha· zona arqueoloxica- axuntamento se encarrega de. fa,senón_~rí'.t~cni~ doJ'u'.ri~mP.. ::A ... ~~s -~n :a~.ect_o_~ '~ew}._.,9u~. é ,pio,-_. ~edúcif ,O · ?~W 1,10, ~~~tó.r de cáf~ - mente Vir!{e, destruíndo máis de cer as funcións da Directiva da
sua _y1da, profls1on.al. -fal~9nlle . ~.err? . 1?:.~_stas . c,o~~s, P<?IS qcw- .a su<l: prof1s1onaliza.~ig~,, medida . é{ous .millerros de metr~s . oadra- Sociefjade Pro-Monte,' sen dar
.dous anos para. se :xubila~~ esti~ ~ou postas de ·a lta. resP.?nsab1- ·. que. d.e m~mentq .ya.ise :impoñer .dós. de --xacimentE> Ca.sttexe: :0 explicaciótif' ' algunha; ' serr dar
vo en grande pa¡te dedicada. a lidade cando -se producrron os as · emp~esas· qu_t; ~ o.s po1d~n ..sos-- . · Ministério de: Cultura. m~ndou · cohtas- aos aS"crctatlós, .rie --·-n ada
faceta . de · irispector do ·Estado · problemas· medioambienfais de"' ter.
__ '=que se fixesen -informes da des: de nada.
~
- ,,
; riesta.-·-.matéria_.. Accede-.-~ · unh~ rivados do ''boom', tµrísticó_do :
Falta .d~ piamÚcadón :e iii~~~- íeita -,para determinar responsa- __,_· O que.está ·sucedendó é cetfa: entrevISt_á , onde "me ;falou -o ..e'ó-· estado", Ao. comentar.o ·caso.di\! te-np.ínismÓ' nunha _p olítiea que 'hilidades·, pero _p arece ·que'. ~ntre mente moi grave, ·e' coídamos
.
,.- QU. menos:-. gordos A
que
hora d'~.. i que
;rázOiú iíáis que.' a_ si~eas". _., .-...; paraie~- d~st_ ruídós p_olo uso: iri~1' non consid,
, e~a~·. globáÍn{ente o"- . Pf?lXes
ma1s-•
... · XaM.vai, ·' se-ndo
·
·
-~ s.!lb'~~~ret~ió, s-e~or _Fr~p.:.- ·c~n.tre_lado ;. _;~en ·unha · actjón problf?ma turístico, son-as,notas non _se . comen'. Da tal 'desfeita
ntóh. art1nez Vicent~, eomeciséo· Simófl..~~.drígue~;' ~~n! Cf~, . . 'adl:n~istrativa · dedicada· a·regu¡ que máis realmente caraéterizan aílld_él e~tamós á espera da co- . ce ~a aar~ bonfas de tod(F o ' que
que a jmá_?<i.,~ ~: OaJ.!za,i~feaíne±·'· far e~tes lugar~s~,_ ct~·-que· alhdá a.- ~dministración autonó~ica ino . rresponélénte senténcia conde·- fixo ise"·'·é':que · fixO algo- 'antes
._
de q lié teña que ··pasir pófa blhi·diatizag~: ~o.:~~teriór _-pol_á g!ita ,~. ~e :,es~á. a teml?<? de_'.~~valós ~¿. 0 - _sect 9r. A ver sé alguén esperaba natória.
of panderro e os manscos~ -.~- ~se . mteres da _xunta. r. eflexase no. s . outra . cousa de· 'q uen . opi·na son...
·
•
'"""
·
·
gadá:
· dimisión ' automátiéa~"
0 nes1dente da Sociedade
·
· -'- tan
a.ctor folelóricb . influi~ - máis. p.rérnios_ d~ embe_~ecimento que bre a acampada. 1ib~e que os ,que' .Pro-Monte desde' o· ano {979 ,,_P~Onto cOmQ - ~- ~n. de!ermii.rad_o.
noutras part,e.s 40 Est. ad~, co1?-? . ano . tras ano &e · conceden aos a pratican soh l~dróns de froita ' despois . da dimisión" C?) dé "Er: ~umern ~e. ~?c 1? 8 p~da ·a~ sua
en . ~nélalucia, on_~e ~~- td~nti~1- concell<:>_ ~~ ~o re.ferente . á ar- . e . arrasador~s de.·ecampos (Pala- · .µi~lindo Portela, é Antón . Mar- . compare_cencia dian~~ _da ~sa?1- .
can ~axe ~, folcmr_e : Sob~e a que~loxia, a arqmt~ct.ura, o po- bras· textuais --do nosO amábel' tinez Vicenté, que se deixa in- blea X~ral.
·
_,. ·
ad~mstrac1on . tunsbq1. .~mos tenc1amento muse1shco, ou a subsecretário).
A PR 1ETO fluir polo "avispado" Lº
,
d'h~15'-P SO!ll'8A0.:24 füEUt
lftBIR IEllBG> c/ !1983
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Non é nova a proqlemática das coniunfcacións nÓ Val Miñor.
Concretamente, e no que se_refire ás relacións
cos municipios próximos, por carretéra; a situación é desastrosa.
- .<
Nigrán ''e"Baiona síntense especialmente~Qfeetad<ispola
afluéncia masiva de vigueses e guristas non só no vrán, senón
mesmo nes,_(a época, un e outro fin de S,f!mana.
_
Nos últimos tempos, eaproveitando as-circunstáncias climdticas
existentes, son moitas as famOias e persoas-que .
.
se desprazan de. Vigo 'eª"'!dores cara eS.tes dous municipio~. de
if!dubidábel interés _turístic~, e que ponen '!J,nlui pinga de'.
esparcimento e recT.eo na axitada vida de ,rnoitos cidadáns.

Foi esa grave problemática de
tráfico, e as· previsións incrementadoras estabelecidas, as
que xa hai anos impulsaron a
amplos sectores do Val a reivindicar soluciórts claras para a
mesma. Pero mentras uns consideraban (desde UCD a PC, abarcando todo o amplo espectro e
con pequenas diferéncias) que a
única solución era a de construir unha Autovia, para outros
esta estaba no aproveitamento
da via do tranvia para un transporte rápido e colectivo, mellora e ensanchamento da carretera
~ct ual , mellara das comunicacións interiores, arranxo das carreteras a Porriño, Tomiño ...

:NACIONAL

negában. Un verdadeiro
barismo, nada solprendente polo demais, vindo ', de quen;,
ven'~

~

A '~Asociación par_a el d.esa""..,
rrollo de la . red viaria_del ·v arie_.
Miñor'-' . .moveu solpre¿d~ñte~
mente 9 tenia, ·¡mis a ~stas·:aitu~ _ras xa a ·Xunta de GaÍiza .<leda;
rou"trámite de urxéndá pár~<o
.concurso do proxecto e obra da
carretera p0.la. vía do tranvía.
O - Secretário desta Asociación, Avelii1o- Fernándei, chamaba a · atención recentemente
nun periódico vigués, dos viCifios do Vál Miñor .sobre o ~féito
de .que o obxectivo· da Asod~
ción .xa estaba .conseguido, fa;
cendo fincapé por oufro lado en
que no problema foton ''apolíticos e alleos a caltj_uer tipo de
eleitora¡ifimo ' ~. Seri;-emqárgo, ós:t

1 .
....•'-'.-r-

Unlta•proposta.pata:.
'

.

o premio ,Nobel ·

Valverde; o desorbitad0 da inversión pretendida, insoportábel e incomprensíbel se· ternos
en conta o cadro de necesidades
prioritárias existentes; e como
non, esa oposición popular a
X. SQBREIRA Llf\JARE;S -.··
que nos referíamo·s antes que,
se ben nun princípio poderia di- Go~ecin ,a obra de Anxel Fole hai moitos anos, cánc;lo ~aber -que existia
cirse que era un tanto minoritáunha literatura galega, escrita en_ga.lego, fóra dos clásicos Rosalia, Curros
ria, e segundo algunhas opcións,
e Pondal, era, realmente, case impos1bel. Foi un vérán de dias quentes e
máis que utópica e desafortunabrillantes, longos ao sol e ao azul, !Jaixo os soutos.frondosos que-abeirada, ch.egou a callar na conci._ép.ban o MÍ_ñt> que a asaba farto e langoento. Un novo amigo que roñecera
cia de cada vez máis amplos sec- rumo:re~·-- a~onfan ~ imértsa-~ebte · intro~uéfrarñe-- naquel.segredo qüe representaba unha literatura escrita en
á posibilidades -de 'que figure -na
tores populares.
_galegá, proibida Oú ·silenciadá; -e .ante os meus ollos afundidos na salpresa
e .na fachenda, pasei as páxinas-xa gastas e amer.elecidas poJq tempo e as
O sentido da oportunidade, _ cabeza da 4sta de Alianza Popumans, os contos viy:os ·que poñ ia.n agullas finas nos meus dedos e brincos
conxugado cuns meios non ase- lar en Nigrán nas próxhnas eleisúpetos no meu -corazón adolescente, as histórias, en fin, de ""A lus do
quíbeis a todos, levou á ''Aso- cións municpais, e ·daí tam~n a
candil" e ''Terra brava".
ciación para el desarrollo de la presa e as facilidades .para o"'míDesde aquela sempre tiven unha grande admiración polo escritor lucio
das
obras
antes
dos
_
comíred viaria del Valle Miñor" a ca.
gués
e percurei un .e_ncontro· con el que enfeitizou ainda máis o meu cati~pitalizar nun grau importante cios.
- vo cosmos literário . Lin, tamén, as suas últ1mas oqras, non tan importanese descontento, oferecendo
Aínda no número 214· de
tes, e sempre- botei de menQS qu,e o trabal lo criador de Anxel Fole non
ademais saídas concretísimas ANT, o BNG de G-ondomar r e.:
nos dera a ~guns libros máis, pois de seguro que ian enriquecer o naso papara o problema.
feríase á carreterai q u~ une esd
nora.ma -narrativo.
.
vila coa Ramallosa, ou a de Vínintrodución
a
contó
debido
á
notícia
aparecida
nos xornais o
Ven
esta
PASOS nA ESPECULACION
cios, ou a de Vilas e Prado .que
pasado 28 de xaneiro, de que a AELG vai promover a sua candidatura
Aínda que ma.ntendo · como se atopan nunha situación depara o prémio Nóbel. Paréceme moi ben que se intente por todos os
solución a ·longo prazo a defen- plorábel. E asi seguirá- se non se
meios posíbeis promocionar e dar a co.ñecer ao mundo a nósa literatura: .Paréceme moi ben tentar ~ir deste ichó cultural no que nos teñen meti·
sa da Autovia, plantéxase tacti- impide consumar;:- ese intento,
dos,.pois ou ben o facemos nós ou ninguén se vai ocupar diso (xa é hora
camente e como aHvio para a agora de xeito máis atractivo,
de que prescindamos das esmolas dos al leos). Parécenie_moi ben que batasituación actual, a construción de dividir en dous o Val: d,a camos as campá,s no, corazón doutros paises para rachar a '1dea folclorizandunha carretera pola via do rretera actual para abaixo, zona
. te das culturas minoritárias". ·Pero, meus amigos, xa-non o é tanto .q ue as ·
tranvia. Na prática, como me turística e de serv!cios, onde se
cousas se fagan sen obxectividade ou vendo só unha parte de todas as
manifestaban algunhas das per- fan as inversións riláis xugosas,
propostas pos1beis. ·A nosa literatura é variada. Hai autores vivos con obra
soas que estiveron na vangarda que se incrementarán· agora co
abondosá tanto en calidade como en" cantidade. A cantidade é tamén
da loita contra a Autovia, "viña paso dunha nova carrstera; e a
· moi· ·im¡)ortante ·para este tipo de prémie (e conste qúe non -é o- p;émio e~
supór o desbotamento real zona da carr~tera actual para
· si o que me interesa, diria "o que nos interesa", pois todos somos consdesta alternativa, e a asunción arriba, zona mal comunicada,
cientes do significado que ten este eri concreto e da relación qu~ ha Lno·
dunha maneira parcial e máis sen servicios, sen unha ordeamesmo entre cu'ltura e· política, senón o sentido de ~proyeitar algo para
dicer "que nós, a nosa cultura, tainén estamos aqui'1. éantidade e calidáconcreta da alterrJ,ativa do Blo- ción clara e que semella levar esde son dous aspectos funtjamentais para unha proposición deste tipo . Ou
que; a referéncia á autovia res- crito o destiño no abandono.
é
que hai outros razoamentos na proposta da AE LG? Coidó que pastos a
ponde sobretodo a un intento
A vitória cont ra a Autbvia é
dar un pase{ deste calibre hai que estudar moi ben as alternativas existende lavar/le a cara a certas per- máis segura qué nunca. Pero o
tes, · pois de · non ser asi, o pos1bel erro acabará por traer uns resultados
soas que antes defendian con problema non está resalto de
. op0stos ao que en principio se queria conseguir. Algo disto está sucedenun/las e dentes a construción da todo. Máis. ben deuse un paso,
qo xa.: lmha conferé.ncia á que 'asistin o outro étia plantexóuselle a un es~
mesma, e hoxe sen o máis míni- pequeno e perigoso.
critor ga.lego a· sua opinión sobre a .d ecisión da AELG. Axiña se puxo inmo escrúpulo nen vergoña, ·
quedo. Revolveuse na cadei,raJ atexaba. (Qué escritor galego non é amiXULIO R. BALADO
pasan a defender o que antes
go ou compañeiro de Fole?). Cando a moza porfiou, véu dicer, " ...boeno;
~-

-

DAS VOLTAS DA AUTOVIA

No desenrolo dos acontecimentos, resultou innegábel para
os defensores da primeira a intención eleitoralista, tal como
non moito máis tarde se demostrou. Igualmente a carga agresiva empregada contra os detractores da Autovia foi notória: as
acusacións de retrógrados, de
estar contra o progreso, terceiromundistas; etc., están frescas
na mente de todos e sinaladas
en moitos periódicos e nalgunha
que outra emisió1~ ; adiofónica.
Pero desde o primeiro momento , e apesar da potente campaña
de defensa e apoio, constatouse
unha oposición popular.
Despois de catro anos ás voltas coa Autovia, esta está hoxe
praticamente desbotada. Seguramente influiu nisto o descalabro da UCD, partido que defendia a capa e espada esta alternativa, a cuxa cabeza se situaba o
Alcalde de Nigrán, Modesto

Fo/e é-un gran escretor. Neste Pakhai xente con mol boa obra'~
-Esta situación fíxome matinar no tema~ As cousas pódense f_acer cie' tal

:Os nacionalistas· presos, ·in<l:ultados
.

O Con~!lo de Ministros do ,
dia nove de Fe~reiro
acordou indultar a AntónArias Curto, X osé Cide
Cabido .e Neto Pereira,
indulto que os .
pre~os nacionalistas
interpretan como "compasión
polítit;a dos que nos meteron
dentro ".' Indulto que, en caso.
de reincidir non valeria para
nada,, xa qu.e ferian 'que cumplir
o resto da pena que aínda lle
restaba, aínda.que a Cide e a
Rereira,quedábanlleslnenos
d.un ano para darlles a. ·.
liberdade condicional e pasa.r '
ao·-que se chama "vida mixta".

.

Segundo os presos, pediron o que non matawn a Piñeiro e
indulto '~ en vista de que- fóra . matar ao' grilo".
ninguén se movilizaba nen facia · Piñeiro representa para eles o
.nada, polo que· asumindo .den- galeguismo que -"nos botou
tro moitas das restriccións e ve- . sempre para atrás. Os que . non xacións, non víamos · por qué mataron· a Piñeiro son "os ac-non podiamos pedir o indulta., tuais dirixentes-da UPG, e aque. .
aínda que é' .denigrante que, non. les que fuxir ~do indepen,densaís~mos-. pola presión popular,
tismo, que foron os nosos m~s
senón por convenéncia .políti- tres, pero que agora· hai que·
ca".
deixalos fóra do xogo, como un
mestre samurai lle deixa paso
UN ESTILO NOVO DE FACER
aos seus alun.os".
· ASCOUSAS
" Por matar ao "grilo" enténde-Xa recén saidos da eadea, re- se . matar ao i:p.iinigo: o poder.
claman un -estilo novo -de facer "Hai que facelo sair cunha palla
cousas: "Matar a Piñeiro ( e senón quere sair, mexarémos
matar antre comillas), matar aos lle na toba".
1

as

xeito que se acabe por taparlle a boca a moita xente cuxa opinión ,é im. portante. Seria prexuicioso· para todos ámañar as cousas cunha censura asegurada, ou {e esta é unha. grande desgrácia no noso País) que a discrepáncia, 4 al ~mo se fan a~ cousas, soe 'c omo _unha ameaza' ou como escuras intereses persoais ou de grupo. Xa ternos abando coque está sucedendo no noso panor~me cultura U Tado o que non pase pales critérios do
clan que se move arredor de Editorial Galaxia (que non fuxe, como queren dar a -entender; dunha alta· porcentaxe de ideoloxia direitista e pouco
- galega), é "excomungado". Eles vanse facendo pouco a pouco co poder
económico que sae das institucións. (Xunta, Diputacións, etc.), e c.riando
un estado de opinión arredor dos xornais, rádjo e TV. 0-s .xurados. para
os "prémios... m_áis importantes que se conv·ocan hoxe están dominados
P.,Or eles (Ed. Galaxia-PSOE-Xunta-Real Academia Gallega-llLG). Por se
fose pouco, todas esás· institucións acaban de excomulgar ditatorialmente (aproveitando o poder de AP), a aqueles que non usen a normativa lin- ·
güística que eles fabricaron (para que non entrase en contradición co.s intereses españolizadores de Madridt. E din que eles son os demócratas e
-os que se lle opoñen os dogmáticos e ratlicaisl. ·
Agardo que non sexa este o cami_ñ o que se queira arremedar. Preocúpa. me, ás veces, ver certa coincidéncia e_nfre organismos que en teoria están
a anos luz. Tal como· van as cousas, pódese hoxe "coquetear" con intereses :tan contraditórios?

-;.'. ' 'A.., LJ~I DADE
' - DE ESPAÑA .
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,Queimafo .Meco
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Se 'hai algo. alucinante, ao menos abraiante, é a coinéidéncia de tan.tas culturas nas festas cósm'icas, estacionais, concretamente no paso do
inverno á primavera. De norde a sul, de leste a oeste, ínza.nse de carautas os rueiros énchense de balbordo os camiños: é, todo unha brincadeiraJTodo ~arque podemos matar, abeirar, vencer o jnvernp. Podemos desfa~rnos do meco, do monifate truán e choqueiro que está
pendurado, que estivo dias e máis dias connosco. Renovar a vida, empezar de novo: eis unha forma de vitória sobre a natureza cíclica, sempre i~ual, sempre r~petitiva. .
E dóce contemplar as cidades cheas de alboroto de algueiradas ri- .
deiras; é satisfactório observar cómo todos somos algo deiferente.
Me.smo ternos resisténcia a todo outro romentário ne.ste momento
do antroido: queremos. unirnos á algueirada colectiva do povo galeg.o
nestes días. Porque compre enterrar o inverno, compre queimar ese
monifate do ano vello cheo de misérias, de de.silusións e de trapalladas. E asi come zar de novo un "renacer galego". E:u penso qu~ no
meco a queimar van moitas parvadas que tencio.naron entristecer este
país: vai ese asasinato premeditado de encher de basuras radiactivas o
Océano a 200 millas das costas galegas, todo un desacordo incríbel, to~
do un acto irracional domáis canibalesco. comportamento. Co meco a
queimar vai a política miserenta, inactiva, da Xuntª- de Galiza, que semella unha p~ródia arredor dos seus amos de Madrid e que pensa que
hai galegos sen cabeza para defender os biosbardos de turno.
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· nós ~qae >sorn.ós:~galegos decidiremps o \,dwcia_n: .d~· ida,<!le, de·.. ,xubilación etc.
nofo., destino . sin -~~·eonsultar" . 'con' ·· De:cara a patronpl continuará apoian-

O outro dia, 21 de . xa~e-iro, o Pre- '· xe~te allea a nosa PATRIA (e dicer; - 'do os seus plans de restruturación de .
sidente español (que . non galego! 1)
GALIZA). Polo tanto non lle pe~ire- sectores e empresas e o aumento da
dlxo: · "non ·estoü disposto baixo · mos o seu .·" P. mcer'.' aos españoles produtividade. . Por momentos, o
. ·ningún concepto a que se poña en . .nin para .falar ·a nosa. língua nin para. PSOE presentarase~ com9 vítima das
cuestión a unidad~ de España"·. Eu:
GOBERNARNOS. Vosté Sr. Gonzápresións dos poderes fácticos para
somentes : lle contesto: non me im- . lez perteñece aos colon'izadores e eu
xustificar así o non dar saída a numeporta, coma .Patriota galego,-que non
'o s que se te.nta coloniza.r. Agora benrosas reivindicacións populares. Ao
cuestiones .a unidade de España, paré- \ me a mefnória aquela ·cancion aun
mesmo tempo fará uso de xestos forcerne ben. Eso si; ynha lixeira matizaliOSO (que non voso!I) canta1:1tor que . mais para a galeria, destinados a lexi. ción: . GALIZA NON E ESPAl\JAll
di: "¡ ·iAh ... · Cando me talan de Es- timar. unha i·m axe de diálogo e com. .Vosté e mQi dono. de non . cuestionar ·paña".
prensión·: concesión de entrevistas a
·· ~ "unidade", unidade dos ~xplotadotodas as centrais, audiéncias a grupos
. res frente ós explotados; .! nda por en· ANTONIO
.LIZ .VAZOÍJEZ
e colectivos de traballadores ...
.
.
.. ,\
riba nós estamos dob!emen~e explo- .·
INTERSINDICAL (INTG-CSG)
. tados en tanto en canto que somos
unha nación espoliada, asoballada, piPOSICION DA
soteada, e .dicer: colonizada polo EsINTE.RSINDICAL ANTE
DIALECTOS
tado español!
O
GOBERNO
PSOE
. Si pero esto que es~fibo non é
A vezes cometem-se inormes erras
mera verborrea ou disloque mental,
A chegada ao poder do PSOE no flagrantes, inclino-me que intenciona·non, e algo craro ·concreto é-evidente,
Estado español non se pode desligar dos e nom por ignoráncia. lsto seria o
polo tanto suxetivo (no pensamento) . , da situación económica e poi ítica casso dum artigo publicado hai uns
· e oxeti·vo (na realidade).
que está vivindo Europa occidental, días polo periódico El País no que
Coma recordamos os patriotas gaen que o capital non dubida en' xogar um señor de apelido Euakara, falava
legas, no intre mais "progresista" do
a baza da socialdemocrácia -chegada de "Os Nenas da Cela". Uns rapariEstado español (falo da 11 República
ao poder dos partidos socialistas en gos que iam á escola portuguesa (por
española) · NOS; e ·dicer: a nación
Grécia, Fráncia, Estado Español...- estar perto da raía. E nom haver escagalega, non fumos beneficiados nin
las galegas, espanholas (?) no lugar) .
~eara a amortiguar a loita de clases
siquera pala RefOrnia Agrária (erara,
nun momento de crise e desestabiliDizia-nos o articulista: ': .. El mal
non ternos latifundios ... ), "cousa". zación do sistema capitálista.
que se les ocasiona a los niños al teque se tivo coma un espello de proner que ·aprender tres idiomas, galleO papel que vai cumplir dunha magresismo dentro da devandita 11 Re. go, portugués y castellano': ..
neira máis decisiva aínda que até
pública. Nin tampouco fu~os beneDistinguir entre. galega e portugués
agora o PSOE, é o de fortalecer e es.ficiados polas escolas que se COhStabilizar a democrácia burguesa espa- é tam "chusqueiro" como fazer distruiron en "España", e digo que non
ñola; isto é, o sistema de libre merca- , tingos idiomáticos entre castelhano
sainios beneficiados porque seguiase
do, o Estado Unitário, reforzando a e andaluz, ou entre catalám e valen{coma se sigue!) a ·ensinar o español o
idea de que só exjste a nación espa- ciano.
idioma "pátrio".
Tampouco se nos quería recoñecer . ñola' dentro del, intento de reducir os
Criticava também o articulista
movimentos nacionalistas e populao Estatuto do 1936 (a diferéncia en(com estas palavras ou semelhantes):
res: .. ; en definitiva, no fundamental o
tre aquil .Estatuto e o de hoxe e moi
': .. En los libros de texto que nos enPSOE non vai modificar sustancialevidente: aquil esixímolo, iste déroseña una de estas alumnas figura su
mente a política favorecedora dos innnolo, regaláronnolo, para <;:onfundir
nombres, Margarida, así como suetereses dos monopólios que xa viña
ao povo das suas arelas-. soberanas,
na, en portugues'~ Como se Margaridos seus ancellos patrioticos). Lern-. exercitando a UCD. Todo o máis rer- da nom fose nome galego. Cousa lófeccionala.
bremonos do que tivo que loitar o.
gica, já que galega e portugués nom
noso patriota CASTELAO para que
A sua posición de integrar o Esta- som mais que um mesmo idioma,
recoñoceran o Esta_tuto que foi pledo español no Mercado Comun Euro- com m·enos variac;:oes dialectais das
biscitado pola nosa_ nación votando a
peo leva necesariamente a unha existentes entre castelhano e andaluz.
favor 993.351 electores dun censo de
maior acentuación do papel colonial
lmaginem· 1'e por .um momento aos
1.343.135._ Matizando: ·993.351 vode Gal iza, co conseguinte deterioro· e
andaluzes
escrebendo tal e como fatos a favor, 6. Hn en contra, 1.451
retroceso de importantes sectores inlam lNom haveria nes.se suposto mais
en ·branca e 343.623 estivéronse. O
dustriais e o estragamento definitivo
distáncia entre o espanhol de Andalu· mismiño co do ano 1980 onde só un
do sector agrícola e pesqueiro, co
cía e o de Castilla da existente entre
vinté e algo por cento ~:io censo deu o
conseguinte incremento do número galego e portugués? Aínda escrebinseu voto favorabel . un bo número de
de parados na nosa Terra. Polo de- do o galego de maneira tam nefasta e
NONS e. un ha astencion do 72,7 por
mais, as alternativas do PSOE e do castelhanizadora do que o fai a
cento. Coma di o meü vello: "unha
seu sindicato, a UGT, estiveron sem- "Xunta".
cousa e esixir e outra e regalar. Can- .
. pre na . prática enfrentadas ás da 1ndo algo non se pide · e cho .regalan
Hai gente .que confunde diferenc;:as
tersindical en múltiples temas: pacto
por algo será".
sociaf, restruturación de empresas e dialectais com idiomas diferentes.' Gs
·Onte (1936) esiximos un Estatuto,
nacionalizacións, ensino privado-es- galegos ternos que abrir cada dia mais
· HOXE (. .. 1983 ... ) desexamos o contatal, decreto de bilingüísmo, topes os olhos se nom queremos que algum
querimento da nosa sobe.rania entensalariaís, decreto de ·retribucións para dia nos chegue un "filólogo" desta
dendo coma tal o noso real (e oon
caste, e nom só nos questione a unios funcionários... ,:_ __
formal!!) ~ AUTOGOBERNO. Non .
dade lingüística Galega-Portuguesa,
convén esquecer"..aquelas verbas de . · Se ben é certo que a chegada ao senón que chegaram ·a dizer-nos que
1
CASTE LAO. que din: "Compre que
poder do PSOE ergueu expectativas os de Lugo talamos luzense e os de
os bós gálegos editen a prol da s.úa
de ·cámbio nun importante número Pontevedra falam pontevedrés! -in~ ·
xenerosidade cando se sintan atraguide traballadores, non é menos certo tentos nom faltarom, lembrem um
. c;tos poi-as id~ias de fusión hespañola,
que a nosa· central s,indical, se quer programa de TVE, mui "Úngüístico"
servir aos fins que di defender, n.on ele, no que se chegou a dizer que na
. porque sóio nos UTI UZAN".
pode deixarse arrastrar de xeito opor- Galiza falavam-se tres. "linguages", es·Para finar permítaseme a pedantetunista
por esta situación. Polo con- P.anhol, galego e castelhano á galega!
. ·ria de citar unha vez mais a CASTEtr~rio, a nosa función de var:igarda e
LAO cando di: "Aos ... hespañoes e
E ·isso que chamam R. Academia
de servício ás clases traballadoras .do
preciso convencelos de que o lema d~
de
la Lengua Gallega nom teria demaPaís,
consiste
en
facer
unha
analise
LIBERTE, FRATERNJJE, EGALlsiado~
escrúpulos em ratificar , qualdesde
uhha,
perspectiva
de
·clase
e
naTE, apenas sirve mais que para ser coquer
"animalada"
d.este tipo sempre
cional,
que
permita
clarificar
moi
·1ocado na po.rta d-un cimeterio". O
que
houver
por
meio
· um postinho
ben
á
nosa
afiliación
e
á
clase
obre
ira
·
mesmo <;iigo eu do espfrito da Consga.lega, sobre o significado do PSOE e de "delegado" de algo ...
titucion reflexado (entre outros) no
.seu artigo n. 2 que di: "l.a Constitu- . cáles deben ser os nosos critérios de
Ahl e de paso pregunto-lhe ao
ción se fundamenta en la indisoluble actuación.
PSOE se as imcompativilidades nom
O Goberno PSOE necesita gañarse · vam com os Presidentes de Reales
unidad de la .Nación española, patria
común e indivisible de tordos los es~ . e rhanter a confianza: e o re~paldo Academias e outras -ocupac;:oes dé
Pé!ñoles, etcétera': Eu lémbrome can- dos traballadores, por unha parte. alto rango?
do de cativo asistia a misa e decía:
Por iso ten que levar adiante unha
AMEN!!
· série de. medidas que, desde hai anos,
JOSE RAMOM RODRIGUES F.
Sr. Felipe González vosté e espaMADRID
veñen sendo reivindicadas polo moví1

Pqpre Meco! Se nos poñemos a enumerar todos os feitos calamitosos de inverno a inverno, o lume rubiria até as nubes e pareceria o sol
de verán. fa¡ máis ben quérolle mirar os petos ao vello Meco, quero revirarlle OS forros porque, Sospeito, leva dentro alguns grans de semeRteira; penso que mentras asubian os foguetes na noite estrelecida da
sua fogueira, el vai tirarlle aos rapaces, como aos noivos, á~ rapañotas,
unha choiva de sementes boas. Que este Meco do 83, que sabe dos
fondos abisais do malestar, que coñece cómo agúnian as esperanzas,
este Meco vai ser o derradeiro da sumisión e vai tirar ao ár o segredo
d~ reb~ldia. Non lle berredes ao Mecp, deixádeo arder, porque el sabe
que arde por todos, que nel se purifica este país dó~ ;incendiários dos
montes, dos traficantes de drogas, dos acaparadores ·de pastos, dos
chantaxistas·de turno, dos obstinados .en trocar o paso de boí desta terra polo snobismo lisboeta ou polo manolismo chamberileiro. Deixádeo arder, que queime ósos, nervos e pantasmas: todo o bulleiro que
aqui trou~ron os odiados colonialistas.
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. Despois:de. mQitQ tempo, a Xl!-nta d~. (]flli~..t!.. <1.~u . cqn_ta diante <f.o. P0:rla-~e_n{o . .;:na etapa7J1:~C[u.tonómica, fJ.!!:. fixar p._por_ce!Jfaxi¿iJe p~f!{cipdpión
... . .
Galego dos temas das transferéncias, aprobándose as seguitites resolucións:
nos presupostos do Estado do 1-983, corresponde a tales competencias,
A ¡»:oposta do PSOE aprobouse .-·~considerarpreciso, de resultas da
con efei~o$; e.cpnómicos do 1 de xaneiro do 82
:i .. ' '.ui 'consideracwn•de. Galiza como nacionalida,de histór.ica, .a ponteciación da
(rexis(r;ouse af: abstencwn ·do PSOE).
.,-,:.:. w: :· •"''-'(.-,
iC<ffrlisiórfMixta de ,Transfer~nciaSí,<cotno: veícrihJ·para a negocif!ción ."So.licftar tÍ.Admif}istración Central qµe, conxuntamente coa.Autonomia, entre a· Comrinidade autónoma e o Goberno Central ( abs~ivéronse nesta
proceda_ a determinar o custe efectivo das competéncias transferidas
votación os transfugas de VCD, Gon"zález Martín: Mariña~ e Piñeiro ). . coa data d<i primeiro de xuño do 1982, e a fixar a porcen~axe de participacwn
A propo,_s(a: t!_.q ~rupo Mix/o .''Ia__ns'! .4 . !-1!'!~ª e ao._G~~erno Centra(~q'fe,/ en . l}/J.§ pr_esµIJ:Q$fos do Est~do do 1983 que·corresponde a.tales competencias
.. .. ~~mpÍlmento aá~disposi~wn trahsitoria 'éuartá do"Estatüto de Autonomia,
(abst,ívose o P.SOE)
..
·,~ :. l.lfK<?~!en e·s(r~tamttpte ~!ravé$ da c,o.1J1isión, Mi~ta .paritár-ia¡. integrada
- ~~Solicitar..á--A.dm1.nistracwn Central que, de acordo coa Autonomica,
,, . .por,-,;.epr.es.en(aµ(e_s.._40 P.$tado _e . da,.Co~unidad<! .A~tó.no_ma, ·a transfl!rén,cia-'dos< proceda a.Jixar un calendário para o traspaso de competéncias con data anteri!Jr
,_.,. · servicio~ ,que ll(!.:corresp.onqen a Galiza~ Foi aprobatJ.a. por-unanimidade. : de referéñda ao primeiro de xaneiro do 1983 (aprobouse por unanimidade)
Tamén .se apróbau po.r una!#midade "Instar ao iGoberno do Estado á levar
TariíéWp<if úiumi-J1lidade se.aprobou a resolucwn que
·_
si' .,. ~ ·" a dfartte··decontado'o traspaso de fúncións e atribucw:h.s a:·Galizh(
"Sdliéiia lJiP54.dnfi.nistracwn Central as medidas necesárias para que se aprobe
:até atinxir ;o ináximo de competéncias que lle 'eo-"espOf!-den, .entre ·as . no p'fa~(! ' !f-ftempp máis breve a-posíbel Lei de Cesión de Tributos"
.
~,, ·' '( '·.- · ·· n.aciona/t<J,~dl(s históricas r~coñecidas na constitucf911;~
E,'gqr'liltlm<i, cos votos en contra do PSOE, anobQuse,.lf!l-hµ. re~oJ~C..W'!-,q'!''J fJ :. - "" -.
. A pttip'osta-jdos Grupos de UCD e AP ac01;d(!ti~e.:
"E?iXeóque,Je. reseeiten os artigos da Consfi;tiÚ:i/ill:,~·Estdtilto de tf"áfizg~e ;t1JF~4:
·1
· "Solici~Qr a Administración Central, que, conxuntamente coa autono!flia.
quefig1J,ran !JO Pando de Compensación como recurso próprio
p
proceda a dett;rmitiar o coste efectivo das compet~ncia.s transfer_idas ~ da Comunidad.e A,utónoma e xestionábel directamente pola mesma".
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·As transferéncias
q~e non ·chegan o~"· a. ·autónomía
que ._ non.-vale -~/:···

Cando o portavoz de UCD,
Víctor Vázquez Portómeñe,
afirmaba que tiña que existir
"unha absoluta igualdade dos
dous poderes políticos (o galego
e o estatal) xa que ambos forman Estado", a nosa mente non
ia a autonomía, agora ben, cando tamén o mesmo. portavoz
afirmaba "que Galiza non ten
poder político real" e que "esta
'autonomkl' non é ·máis que·
un ha suma de transferénckls e
- competénc-ias" que asume en
delegación do poder central,
describíanos perfeitamente a
Autonomía Galega, nese pleno,
primeiro do mes de febreiro
onde se afirmou por uns e outros, que a autonomía de Gali- ·
za, xa non e "igual que a basca
e catalana" como cacareaban 1alguns, nen tan sequera como a
andaluza. "Xa non, a terceira
autonomía, senón tan sequera a
cuarta ou a quinta" como afirmo u algun parlamentário.
Todo isto · cun "respeito mútuo" entre a Xunta e o Goberno
do PSOE, que non ven ser nada
máis nen nada menos que a carauta (agora que estamos no antroido, aínda que non. sexa precisamente por iso) do bipartidismo que ten tan tamén implantar
no Parlamento Galega.
A Xunta láiase das transferéncias que non chegan e do
aprazamento da Comisión de
Transferéncias, "por razóns técnicas" que ninguén soupo explicar. Aprazamento que esta vez
non anunciou o Delegado do
Goberno, doutor García Sabell,
por máis que fose el quen anunciase, a bombo e platillo, a nova
data de reunión, despois daquela campaña orquestra:da pala
Xunta e AP; que q uedou paralizada coa visita do señor Albor
ao señor González, e as-d'eclarabeza, co novo delfín galego, secións· do Presidente da Xunta,
fior Presedo, ·que sube como a
poñendo ao Xefe do exécutivo
·escuma, situado no posta cie hoespañol . como .un consumado
nQr.,. desmentindo que queira ser
:..i
galeguista de sempre.
porfavoz do Goberno de UCD,
Agora AP, cara as municipais,
rnent~a~ se afirma q u~ todo se
quixéra relanzar a ··éampaña, peandará .e que non. vai haber res.ro xa non teñe~ cara·~~ d.esp.qis .,tridóhs. (Uns choraban antes .
daquela retirada · que. deixou palas transforéncias, os. outros
mof' en dúbida a ·finalidade e . láianse agora, mentras o Secreutitlda~e da campaña, cando tário Xeral do PSOE en Galiza
non, para alguns, perft(itamente '- di que tanto teñen as datas).
demostrado que todo foi unha
futilidade propagandística.
Oque si·é certo, é que a XunPo la sua banda, o. PSOE, co ta non.' está poñendo os instru- .
seu grupo parlamentário á ca- mentas . polítiCos para dotar á
e

, ·.)..

Traballo, Seguridade Social,
Adm: Territorial e Cultura, a
Administia'cion Cenfral nen seq uera q uer~~ transferir o xa acordado con o.u tras comunidades.
E todo, ruáis ou·menos, segtie
absolutamente igua1;-até o· pontó de que algun Coñselleir6 che. l ,.. ·"góil' a cjÍcer=·na·"rebiiión ·cfi.mha
··~ -'
comisión ·que ''se tivéramos
unha ETA," xa viñan feito .o
·traspaso de competénc-tas".
Toda esta insisténcia de competéncias, agora cGmo "nacio- .
nalidade histórica" contrasta vi.vamente ·coa Xunta que aceitá
~ levar as hegociacións como · ~e
Galiza non. tjvese esa categorfa
. recoñecida na Constitución, senón que ·entra a negociar conxuntamente con outras autonomías, caso que non pa~ou eón
Cataluny~ 6u Euskadi. ·
•

i-..
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CAMBIOS-.NA XUNTA

Esta liorta, que vai seguir até
despois das eleicións mimicipais, qu~dará proximamente diluída polos cárnbios que se avi-·
_ ciñan na próxim.a .composición
da: Xunta~ ·.Os podeites .econórra. cos e os aspectos -das negociácións con xentes de UCD, deixarán f óra a· Cacharro Pardo en
Ensino, por máis que sexa un
home da inteira confianza de
Fraga, que lle dará un pasto en
Madrid para· que non se queixe
e esconder a sua ineficácia pro-:
bada. ·
·
Outros dous remodelados van
ser o Conselleiro de Agricultura,
Rey de Roa, e- o de Traballo,
Corral Pérez, enfrentados cos
poderes sectoriais.
PerQ todo isto pouco importará, xa que o "auténtico alcancé da auto'nornla galega" ben
se ve .cando PSOE nen sequera
convida a un representante autonómico a que estea _na Comi.a.u tonomia dos p.ou~os contidos INFORME DA XUNTA
que poida ter, ·por máis qu_e AP.
Asi as cousa-s, a Xunta reco- sión do Tratado de Londres, on:. faga declaracións forzadas . de ñecia que, · por máis qu.e Albor de están pr~sentes nr~~bros d,o
autonomismo, coa ·incorpora- · no seu discurso de investidura .Goberno. español, repr.esentan·ción de riacionalid)de históric~, Lafirmasé que. non se collerián tes de Axuntame:Íltos como o
_¡ité o ponto de que x·a a ·maioria ~ :transferéncias que non fosen , da ·coruña e · políticos como
ere ·as suas próprias afirmacións, acompañadas da sua partida · Bautista Alvarez e César Pinto~, ·
ainda ~que eleitoralmente ne: .in- , ,pre·supostária, moitas das ·trans.: · conc~tlal . do BNG naq uel axuntere'se dotarse pronto de traris- . ·feréncias só foran sobre o papel, · tamento.
feréncias; para poder , dicer; · en xa que non· transferiran os. preEn cqntraposidón con "estas
mans caídas da Xunta" ·a non
vistas das municipais, qu~ fixe- supostos par;:t desenrolalas.
ron algo; mentras, a· PSOE, taEn Agricultura afirmaba que ser para denunciar .· a marxina-:
mén por eleitoralismo, pugná . as competéncias estaban moito ción do PSOE estanse a celebrar
con .AP para restrinxir todas~ as 'por baixo de Catalunya, en pes- . diversas manifestacións de protransferéncias antes das elei- ca foi . "imposíbel obter finan- · testa contra os vertidos nucleacións municipais.
ciación adicional algunha, . en . _re·s e_ás ceiltrais atómicas en si. .-

o

:.., ~ Q15-'rt~YtJ'rSJAG1'24.lB~'1='E-fj R~· 1 1 R6 Y 1983

.~Jectados .~f! Life·. S~jal's org~se:. : '.: ·:~'·::,;.-'.:;,"~:·:,. : :·. t
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Os perx.u dicados por '\Lif~ (algun éhego~ . ~ ·'. entregar . 30.0 : _:9 .'''.e.)g~q" ta9i~_ ·~~- ~kl) ff~-.dª~~~-- - . ,-~· -~.
Spedal's" estan.se : agora a orga-~ mil pesetas, . moit9s _tivéron liza, Barcelona, Madrid, Gijón, . · ., ' · ... _,.,
CáGeres, etc. O teléfono d_e connizar, despois de case urt . ano . que pedfr. créditos). ·
.'
que . ~sta_ : empre~ comezase a . Tamén daquela .. se nos· infor- · ~tacto e o (986) 232354.
·.. ...
funcionar en Vigo, e 6 meses ·mou de que esfaba aberta miha ·
·Nos ·últimos dias, ~, mémbros
desppis de que desde estas páxi- investigación-~ sobre esta empre- --. desta comisión de -afectados renas denunciásemos a estafa que sa, pero, por máis que existe .Xu- ·cebiron ·- ataques físicos uientras:
viña supói este tipo de empresa, risprudéncia _. déclarando · este ' pegaban ·,·carteis denunciando a
que . non .consistía_noutfa éousa tipo de empresas "piramidais" sua situación. Estes ataques vique en c_obrar p.or reclutar .xen- como ilegais, aínda non se. fixo rieron d·ados por "portugueses"
te, que á sua vez récup.e radan os nada.
·
,que el~s consideran· foron pagacartas · se reclutan.. a máis · perdos po~ empresa. '·
.
Agora, unha comisión de
soas. ·
Estes mesmos afectados están
Desde aquela., os enfrenta- afectados (na que aínda está
. mentas entre aq ueles que· viran moi poúcas poucas persoas), a·· ievar accións legais c.ont:ra os
a manobra e os· que querían ~'re preten~en porse en contacto ._.,. resp.onsáb~is "desta · tomadura
sarcirse" do diñeiio entregado con todos aqueles que sofriron de pelo".
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··Aborto 9 "dr0ga

Moimento a Castelao: case todo a .ponto

CLARA REGO
Nen hai pior xordo que o que non quere ouvir, nen máis atrevido que
un ignorante. E a direita sociolóxica, a económica ou a explotadora nunca tivo mellor aliado que a ignoráncia do partido no Poder madrileño.
Explíquense as cousas dunha r:iunha.
Ven de proporse ou de aprobarse, que para a "maioria aplastante" é o
mesmo, a despenalización do consumo de drogas brandas (seica entenden
por brandas ao chocolate ~haschis- e á marihuana), para poder diferenciar o consumo do tráfego.
Seica ·.que para todoJ; os estádios sociolóxicos dos partidos que exercen
o xogo da política, a droga é "unha cousa que está aí" e pechar os ellos
a "esa realidade da mocedade" é pouco menos que un suicídio político
ou mesmo sociolóxico. Legalizáror-ia, no consumo, e os mozos, tranquilos.
De oficiante da ceremónia fixo un goberno presuntamente progresista,
o do PSOE. De negociante, a direita sociolóxica, económica e explotadora.
Cando o indiano chegou cun cigarro de tabaco na boca alá polo 1500
ou asi, foi de contado reprimido pola Inquisición, polas.leis e polas autoridades. Aquilo "era cousa do demo" (lembro que nun libro da nenez,
Tercer Grado creo, talaba de que "parecían demónios echando humo por
boca y nariz"). Durante un tempo, proibido o tabaco totalmente no reino de Castela. Pero seguiuse a con~umir. De contrabando, de "trapicheo", claro.

E a direita (s, e, e) caiu na canta do negócio. Legalizaron o asunto e .
pasaron eles a ser os importadores, con licéncias reais, prebendas, monopólios e todo o nece~rfo para que non lles fuxira das mans. E, a bon sequro, foi algun gobernante ."liberal" ou "progresista" o autor do levantalllento da proibición.

Velai unha instantánea dun momento da· subasta de cadros e esculturas, celebrada dias atrás en Ponte-··
vedra, das_obras doadas por artistas galegas para ap'ortar asi o seu grau de area ao arguemento do moimento a Castelao na vifa do Lérez.
Con.todo, houbo. vários. ~adros que ficaron sen vender, áo non puxai o público prest.míe por eles. Os ·
d~ asociación "Amigos da Cult~ra" esperan .rece,b~r nestes dias ofertas para~ obras que permanecen
amda sen vender, cara consegurr os cartas necesarios para erguer a e.scultura de Buciños. Polo de ago·,
.
ra levan xa perta de mHiói;i_e médio recaudado, esperando algunhas aportacións máis. . .

·A Xunta fai exiliar a tres médicos
, Os médicos Vicente · Graguela, Fernando Diéz e Fran-:
cisco . Vázi¡uez Troitiño, van
ter que marc_har trabal/ar f óra
da naciórz, polo que ten to- ·
dos os .visos de ser unha f orma de reprimir e desfacen¡e '
de persoas comprometidas
Despois de so.car números
anteriores ao 500 nas o posicións a médicos titulares, en-_
tre os 18 mil que se presentaron no estado, nas oposicións .
celebradas en Galiza recebi.ron a pontuación máis baixa
que podian obter, por . máis
que os exames realizados, pa- .
rece que foron brillantes.

·A Xunta e os ''políticos de
sempre", deben saber moi
ben o papel que xogan os mé-.
dicos na ·canalización~ dos votos. Asi o deberon pensar os
tribunais que examinaron en
Galiza aos .tres médfo.os, nacionalistas, -que casualidade,
non? · -que despois d~ realizar tins brillantes exames en
Madrid, víronse rélegados aos
últimos postos de todos os
médicos presentados en Galiza, co que van ter que ir exercer a sua profisión, con toda
probabilidade, fóra da nosa
nación.

Estes.tribunais estaban formados; entre· outras persoas,
·por Hernandez Cochón, Conselleiro de Sanidade, o Director Xeral desta consellaria,
. señor Míguez., polo señor
Castiñeiras, senador . de UCD
por · Lugo onde é xefo Pro"'
vincíal de Sanidade e. por Vicente Domínguez, Delegado ·
Provincial da Coruña.
Diante da realización dun
próxmio ~cursiño, e a sospeita
"fundada" s_egun~o os médicos en cuestións, de que van
ser declarados n.o n aptos, rea~
lizarán este 'cursiño fora de
Caliza.

E nisto chegou o PSOE, liberal, progresista.
Polo de agora só legalizou o consumo, os pecados veniais. No momento en que a opinión pública estea preparada, por meio de campañas da
prer:isa en n:ians da dereita (s; e, e), vaise pedir o levantamento da proibición de cultivo e comércio das drogas chamadas brandas. Aofin, sori
rñáis inócuas que o alcol... E algun goberno progresista vaillo consentir
para legali'zar as plantacións dos mozos que xa existen, probiños eles:
que non poden mercar o seu pasatempo e asi lles vai, que se nos botan
perder. ..
E xa e~tá. O conto ,do indiano a funcionar. Os terratenentes poderán
·ter 'plántacións de "herba" e tan felices. As multinacionais do comércio
.os grandes intermediários, serán os últimos grilóns do negócio. O grilete:
a mocedade.
· ·
Non cabe outra análise, .coido, que non sexa esta. A mocedade está
pola legalización do "canuto", de acordo. Pero a mocedade tamén vota
por AP, igual que alguns obreiros, e iso non quere dicer que vaian ben en- .
camiñados. Ouizais sexa o mesmo. enfoque que co tema do aborto.
O Goberno psocialista abreulles as portas aos da direita, doutravolta,
(s, e, e). Eliminando os casos dEf violación e malformación demostrada
do feto, o caso de "posibilidaqe de penas físicas ou psíquicas para a nai"
é iso, un caso.
Cántas mulleres teñen á rnan· un psiquiatra, un psicólogo que lles
ppidan certificar as penas psíquicas que ·5ofririan de ter o novo nena?.
Moi poucas. Seguro que son das qa )s, e, e). As obreiras, esas a quen o
"goberno progresista" lle nega o direito sobre o seu próprio corpq, van
ter que ir en Londres igual que antes.
Fogueteria .de artiffcio o do aborto, 'igual que o da ~'educación sexual
_que vai ser ampla, moi ampla" .. Fogueteria de artifício a do 15~ou á da
legalización do consumo de droga. Nada -;,ovo baixo o spl, dona 1sabel,
don Fernando.
·
·
··

- "'1-

P6dese_' dic~r. que "Bra~,,,...
AJexandre Ctibeiro, nomead~ recent~=m.en,t,eiD,:J:~~t~r (/tt,!ef~vif~ó!J e~/l,qlizq, '!J,C.tp/i~q¡df!. gr~pJi>_ , · me~k~nde, · perl~gicid'3.d_e, de
foi para Gdliza "moit9
BraisPinto, traballa.dor .do meio'desileñllzan(js, expltcµttos·nestá entrevista; _··"}·---~
,; ~ ~.:;-:-- debate ,ptoprfamenté · 'dito·.
máis ,que un fato .de ·mozos
- -cando.·remata de aterrizar na mal chamada TVG, termo que el intenta·se ad,apte á realidade,
Sobre calquer proble_ma, culrésidentes en Madrid, ·polo ·
t .
·
-· cáles son os seus 'proxectóspará levar_adiante -dá súii xestión.'; ~-;
-~ '. "-_, -.· · · · tura'.l, p-Ólítico, só.dá], econóque.. queremos preguntar ~gue_
No fondo ·aínda que non o diga, pode observárse un <
certo·escepticismo no toi:ante.aó que lle .diexén
m.ioo~ lingüístiée>.·.-. _.c. · "
queda en ti dese espírito .i¡ue
facer, pero non só polo intervencionismo.dos Gobernos, tanto autonómicos cómó ·central, . .
e· Gos_taríame .. que - 'tivesen
vos animaba náqµeles ·a~os. .
·este sobretodo, senón·polo. fa'lta de meios, conseeuencia qo.·abandono qu~ neste terrc:o -s pfre ·Gali_za
~$a_pr_es~rtc!ad~ci~ida-.nesta
Como quedar que.d a tod'o, ..
··de parte da Administración~ Asi pode.apr-eciarse 'CfirídÓ 'afirma: '"ho.i iempo fiaratfraJ.~,a!"r", .:,· '_ ·
televisión: os ·movimentos· .níu-'
menos a idade. Eu son ·dos
o que· non quere dicer. t¡~e pense n.en por asoma no frac,aso' das siµis id~as, senón _que; .
" sicáis, non os chanládos fradicomo rtiilnifestaba antes, o problema_será·de melos~
- -~ · ¡.
dqnalhiente ,folclóricos; seq ue penso que u'n home· -é_
O tempo dirá cdies foron os resultados? _-ago-ra-ben, COIJ. Cribeiro..nf!n poden ter peso os argumentos
nón tamén os·modérños: :.
igual aos- vinte anos que aos
60; .-o que várian son as cir.
:
. de descoñecimento. · . ' · _.
E no cine-e no teatro, ·có-.
cunstártcia:s. As miñas cir- - ·
·
·. ·
mo. ~a-; ser a éokibQtacMn?
hoxe son outras,
e'xa'
.zlw
,·_. . . _·
·lacho -dicét '' predsamente
o que non qúere 'dicefr que si.. . . - .
_,
-- .
.
.
.
·-.
agora,';.'cancfo' ~ me ~ intérrüm- , .
· ga ·sendo o me~mo.
.·
/l!llltl ·
pias: Como se sc;tbé, é~te cen- .-.
Hoxe, aínda aqu_eles que
. .
tic» -l\OÍ1 está
non te coñecen de nada máis
· ·
__
sob'retod Q en · platós · e en· ·
que de ouvidas, Álexandre
.__. .. {
,
" ·
meios fundamentalmente . en ·
Cribeiro, sóalles cómo un gailuminación; para poder reaJi, .
leguista. Cómo, vas compaxizar un dram~ti~ -n9 senticf~
·nar ~ste galeguismo coa práen _qu~ ":Qrofi,sionalmente nós
tica informativa global que
lle chamamos facer un · dra~ .,,.
ten esquematizada o partido
~áticÓ~ é dicer uns actores 'ap ·
do Goberno, o PSOE, do que
servíéio dunha obr~~ ·con ennon · podemos dicer, precisa- ,
: saios, etc.
mente, que sexa unha forma-Qui.xera _ experiinentar, e .
cion galeguista, sobretodo
digo-.experimentq.r_, xa que o cando isto ho.i que compaxi.tesult~do pode,Ja,llar.,_pr~t.en_nalo con Galiza, aqui e agoder_ facer en directo, grabar '
ra?
: e'f! directo; ..a grupos de teaEn . ptimeiro lugar, téñoche
tro, fotál ou parcialmente,
que dicer qué a política do
para ser emitid·. q se o resulta- .
Goberno non incide ·para nado -~ bon, insistb. · ·
da neste meio de comunica·: ~- Gan · iespeit9 ao temá do
ción nen · en nengun outro
cine_, é un · tema . 110 . que el,i
meio ·de comunicación do Es~
·· :.pénsei,refectiva:mente; a ütili- ·'
tado.
·za_c ión· dos grup'os de -cfue _caEn segundo lugar, este e
ra a televisión. Isto ·ten moi. un centrQ "rexional" (esta~
.tas verténtes. Eu ·estaria moi
palabra rexional é segundo a
nada da noite para ·a mañá,
embargo ternos que ter en
sobretodo, ·a -de d~tación hu- · ·de.cidido ~ que, se ~stes úudenominación ofiéial, non?)
xa que iso non · é posíbel; e
conta· que .moitos labregos e, ";- mana; de pfrs~al profisional;, ~.· pos fan un sm~ digno_, é un
onde a política do Goberno
porque tampouco é desexá- ·
quizá; · moi~os m~iñeiros,
>que sexa suficiente tend.o . en
·dicer, e queiert mirar os. seus
non é que non incida, senón
bel. non poden ·mirar. o UHF, in- ·
con ta' as horas' de _emisión. ·
re~ultados atravé~- .da pan ta-.
que- non pode incidir. EnPara -fracasar hai tempo.'
da que son os ménos. Esta é·
Para ·m:in o ideal -seda facer
· 1la, por suposto, ·coas autori-·
tón... cál pode ser a traduQuero marcarme un penodo
unha opción ease case. tráxiesa hora do 'mediodia; e duas
zación_s. convenienfos,-·eu non
ción da miña galeguidade nesde tempo, que non ·podo di. caj non?. ·Parece discrimina.- ·:·
ou trys horas ·pola ·ta:rde de · teño - non só D¡_e_riguriha prete meio?: -todas. Estando en
cer agora cal vai ser; dous me-tório, aínda que non o sexa·
prograf11ación absolutamente -·. vención~ . sen(m que pensó
Galiza e facendo información
ses, tres ... até estruturat ver- . tanto· com.o parece, xa que os ·_ ~utóctona e galega~
. - que seria inormemente posipara Galiza , aírida que eu
dadeiramente como eu pen~
meios non d·an abásto. O tr-is-·
· Antes 'Xa fáleid~ intención,.. · .tivp, que hai.xente' neste país
penso, insisto, que a informasó, este centro de TV, o cen- -- te ·é ter que decidir en ndme
de facer un,ha . T,V cul~uial, . ,. · q1:1e está facend-o cip.e; xa que
ción non é especifJcamente o
tro de TV "rexional" de Galidunha rñ.aioria.
·
· ped·agóxica,, .,o.U ~ como se .lle ·
como· a.distribución é mói dique debe de ser preopondeza, de forma que cando emSi, pero nalgunhas zonas
queira chamar, -e :. eandci falü'
fícil, e diso entendo un pourante na TV, xa que este
p'e cemos si se note dalgunha · nen sequera se ve a primeira.
disto, qlle ninguén vaia p_en-·
,co, o mdo mellor .s_eria este: . .
meio debe ser máis formatimaneira
cápibio, a mudancadea, e non· :digamos cando
sár que ~e .- estou refe~indo a
1:or qué pensas · que ªº! ·
vo, máis cultural, máis didácza.
se mite desde ·Gaüza. Aí·está ' unha TV aburrida,- senón a
"'gakguistas histótjcos" _ lles ·
tico, por suposto...
As dir.ectrices básicas.:.
a Mariña luguesa . parté da
presé:r;icia ·real do · pavo, que ·
caiu mal o teu nomeame_nto.
Para ser. concretos coa tua
Como ·dixen, qÚizá demazona da Límia e de Verin.
- para ~n é a' cU;ltura yiv~ -na
-Non qreo «ille' f:ose asi, xa
pregunta: o presidente GonEste é un -problema técniTV. fE a intenrencióri tamén"
que .o.- m~u ·pai _ estivo no .-Patsiado repetidamente,_qu~era
· e po¡·itico
· ·que t rasce·n d e .
d.rrec·t a .,d· o -povo,
· · non sornen·
t.d
G a1egu1·s·ta-:.. .......
za'lez d1'c1·a o· outro d1·a que o
co
1 q
·
fa'cer primeiro unha análise
t d • •
d" • t
d
••
Goberno non Se Po 'diºa permi'ao myu cargo e a m1ña pro- ·
e os seus mxen e~ e as
Non é o PartidO" Galeguistir o luxo, en nengun caso, de
máis ou menos científica da
f •
li
;
•
pti~ pro 1s10n:
e tes, senoh que o pavo parta... .
aud 1.e'nc1·a en Galiza que me
incidir na opinión dos meios
' ·
Pero en "Catalunyll' déron- ~ ~ ticipe' verdade.íramenfo.
_
Ah!; xa sei ao -que te refiE st a .non e
_das
ma.rcara
certas
pautas
á
hora
!les
má.is
de
do.us
mil
millóns
.
TamérÍ.,
en
'
p
Ian
dé
diver-..
d e comumcac1on.
. .
emisións. Por exemplo:
_-res.
·
.
para· arranxar os problemas
timento, a _min gostaríame
Non teño cónstáncia de
a TV dun . Goberno, senón
programa de agricultura, can- ·
.
.
_ .. .b _
,
. .+- •
.•
• . .
.
. .
,
dun ·E stado·, e ao serv.i'ci·o da.
e~tes e para cr(llr mais co ~r- - -· mc;nto, .1.0 1 no ·_ppmeuo pro- .
que· · estean"' d-isgostados , co
.
_. do seria . óptimo emitilo?, - " tu•n, e n-:q·u·,. o·Gobe•no.qu·e·e·
.t
.
h
Comunl. dade.
,
'" "'
.,,
xe,c o ·que pense1 ao · c egar
meu riomeament.o ·pero espalas
mañás, 1 cando ·os labre- ·
Si pero até o de agora, por
que
.·
sexan
.
.
as
l/-iputacións
·
aqui,
facer,
ullprogramá
amtráñame'·dabond.o
r•ue
_ asi su- . · ·
gas van xantar; palas tardes, .
·
'1
1
moito que se, · diga, a xente
non .sei a qué horá,. _per .cpo- -,· quen corta:,n °<;()ri. e~te$ .gf!.slos..,.
plo~ de gnm duraciqíi ancle se
ceda. Dentt9 deses .galeguisestá ~ acostuiriada a~ que este
las . tardes_· estamos tamén
. Eu. tristemente·, téñqme
pui4era .#fa·C~\r unha .-a,n~lise ta:s , :Q.istóricos pod·e ·estar d-0n ,,
mt"w estivese; fose, _á' TV do
.
·
que
adaptar
ao
que
me
-dan.
de
fondo,
·
cineniatogi:afica.
Ramón
-Piñeiro, un galegtiista.
cond1cio.na"dos polo cana, 1 es1· so no
· n. _· e' da mi· ña ·comp.eté_n.
. , d u11h a pe l'1_cula
partzºd o no Go b erno, e que
tatal.
ménte;
.a t raves
ao _que .eu coñecin na .miña
.aqui ,en :Galiza,. nen s:eq-uera ..
-~
~ cüi. ..
, .: . .la, dtin .pr9blema canqente,.. . mocedacle,"' co-·que _tiven -.u n·s
chegase a iso, sen:ó.n que fose · .
·Despois hai outro pro ble- . . . X:~ d,ixeches que as. co~sa.~ .
('.n Gp:llza , qúé, desgraciada-.
víncufos .intelectu..ais e humaun ·desbaraxuste; iso'. si,
nfo" que'. me preoéupa; é ·ª ·a-1:, non flan cambiar d~ súpeto •.e .
mente'hainos.. todos os . dia.s. . . nos'. que ~e fürón oonynua)Yservicio duns intereses con-' temativa .de utilizar o caria,1
. que· tiñas que facer aÍguÍis ei-~
Unha· vez visfonada a pelícu-· .. 'dó ~:ao' lol).go do tempo: Qui.: cre~ps que non eran .os do, pó- ,.. de ·UHF; que ngn está cuJ)er:
tudoS,: pero, . non . p(Jderias .
·la: 'contar coa· preséllc~a, prl-_ . · zá· .a distáncia :puido enfriaJfo _gil.lego.
, · ; :~· · .
- - ·_ to ·en toda Galíz,a. Agora be11,
adiantarnos algo?, po.lo m.e-: ,_ - .- meiro,
é.pov:o afectado,
los·; peto ~d lsde- ldgu... . _ ·
1
C1arn, por isa entendo ben -·cando se _'d an· dates, hai ·que
nos.:o 'q,ue che gostaria facer, " ·tamén," das . persoas que po:.
_., __ Aqui 'queda un, .pdmeiro
. á.pregurtÚtque '~jméfas. · · · '' iét-moho coidacio · con eles, ,. cláro est<f, .- sempre: contqndo _ d·én: - ser respohsábeis .- a.ese'.
esbozo do que pensa o-novo
Estamos logo de acQrdo en · - 1 · xa qÚe Ünha 'cousa é ·acober:. ·
cos · mel<>s, que; sen qúbida,
problema -e que -entren 'hun
director ·de TV en Gali~a. Es_:,qu'e }f.ai _. que cam.biar.. Cáles . . itura ~;Xeográfica e outra a CO-· . van" ser o _seu grande .handideb~te'. >,
•
.peremps que lle deixe~ levar
. so-n (ls difectr.ices bá~cas. que·· "'bertma·~de · povococión-: que,
cap. ,. . ,
· E, . asimesmo~ · a~oluta· os proxectos-á prática:
·: vai ·seguir este cápbi~? .'
_· loxicamente, ·moitff . _'roáis' -~ ' Si, un' pr9hÍ~ma moi .gran- :
mente riecesário .e ·UfXBiite Un
-. <
Non me propoño . cambiar
grande ·que a ~eógrafica; sen
de vai ser a· fáita de meios ·e, " programa seman_al; incluso -de
A.. EYRE
Pinto'~

·<. ·.. · , ·, _
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Podemos ''siria lar. tres ·vieiros t.ípioos da intentona papal.
restaurados anos 65 deben voltar -a ser usauis en Roma. Pero isto non
.
> cionista. • - ·
ten car:ácter local, preténdese que todos os bispos se fagan
Ó 11 do outubro.do 19.62 Xoan XXIII inauguraba-·un coací- :· ~, . Gom~ ~os :· días da _contrarreforma, o Papa bota man dun . transmisores desta "nova". O de Ourense xa escrebe un docu. lio. Na noite daquel -dia o Papa.. Xoán irripróv·isaba>ma· praza de
"'exér,Útb aj";opria.dtiJ'~ pOS seus plans: convijte ao O'p~~ Dei nunmento para captar a disciplina das suas hostes: se isto cunde, os
. S~n Pedro, ante os"" 'seus ~\JVintes. '"f¡té a 'luz quixó facersft P[~Sen~ . h,a "pré.latu~a-'pe_r~0,a1 :'. Qµere dic,e r : outorga. ªºOpus a exen- ' cregos deberán levar sotana no seu ministério e traxe adecuado
.. -te neste dia". O sorriso ronciiliano auguraba 'unha pr.jmavera . · ción, ·coa ··q ue queda ·libre. da-dependéncia.:episcopal, seu pre la- · en todo momento. Non é cuestión de "trapos"; responde á
pa~é! o mundo. Nen el sabia qué podiá sair 'dtm con'C11iq ·nespera< .: dp tnaio,r· 'corisegue os ~oderes dos "SupericÍ"res~ Xera.is das ordes busca dunha pastoral de acordo coa doutrina de · Xoan Paulo
do: tratabase de -ábr/r as 'tiestr;fa dunha igrexa máis que_apo'lilla- ' reli?(iosas". e convfrtese·-asLnul) ·g·r.upo móvil: sed intromisión das·- ·tan di\tulgada na suá viaxe hispánica e que se pretende sexa o
E isa'. foi b Vaticano l'I: unh~ · apertÚra ab '.'espírit~;,, á-.espe--:" · .. igré~as :¡p~is, par~..dese'bvelve.r un tip~ de' acc-ións próprias. Para . catecismo áo curso 1983 en todas as dióceses.
' ranzá, ao diálogo·.'
· .
'·
.
- · , · · -~- · · '. ,· efec"tivizar .a,s patitas restauradoriistas_no seu ámbitQ e 'levalas.aos .
Mais intención leva a proclamacion o dia 25 de xaneiro do .
Xoan XXll'I tivo u.n sucesor da SUé,1 altura: Paulo -VI: que fixo . catro vehtos báixo o pode_r inmediato papi¡ll .' Moi. claro foi o
"'C
" ódex luris Canonici". Caído en desuso o anterior, supera'real'idade a.s· 'ilusións do vello bergamescp : 'E igrexa c~tóli.ca ~i.- . : ~omporta,mento do Op.t.is ná Vié,IX~ [:>apal:..a<?_Estado español: desdas as CQntrovérsias que que·rian invalidar calquera código, este
:veu · ~nha década de 'ncriaciÓn, de ~ vitalidade,· 9e "cristianismo , ·de .Madri.cl dispo~_¡ii ._ d_e autocares cne9~ :9e alu~os dos- se~s ~ol~- ·" .P.apa _var ter na man unhas leis á sua medida, un sistema de reprereal.''..
·
·
" ~. i.os e de rr;iilit_ant~s achegados. En todas pá~~es ·~reaban as -mes- - -. : sión omnipresente. Atención, porque neste:_ texto legal é onde
.' Pero os ars novos troüxeron .novas plantas; creceron novos · .mas consignas: TotL:ts, tuus, a.rnote ... · Para . eles habia entradas,
vai ap~recer de forma .n ídia a mentalidade trunfante na igrexa
anceios. Empezqu asi o posconcílio con pelellos novas para un· habia prefer~ncia$, Asi .0 Ópüs controlou' a via{Ce papal, impuxo
católica. ·Todo intento ,de reducir o evanxélio a codigos é limiviño mwo·. E os odres vellos ian · quedandos'e só$. 'o catolicismo · ritmos frenéticos·a toda .a c)fupaíia-~ .Guix~ garantir, que.os povos
tar a· liberdade, secuestrar o espírito, equiparar a comunidades
...:rriedi~val, .contra-reformista- n{udaba. Tal revolución oon pÓ~ , visitad_qs eran unánimés na v'ivénci~ dun cato·licismo conservador ·.dos crente~ a· calquera tipo de sociedade civil. E o máis claro
signo .de involución, de contrarreforma, de restauraciqnismo do
dia dei·xar. de provoear. a ~ontrarreváluc· ión: lso ángurióu os de- , ·· e autoritário.. · Quix~ _co1:wertfr as ·moitedum_es ·de rapaces de corradeiros anos . do:, xenial p'aulo VI. DegoÚ>U nun m,e$ 'a X~an:....- léxio~ en mózos -u.níversitário~ ~que. se en.cendian en ·amor ªº Pa.i
pod.er frente á comunidade.
P~u.lo !. Conseg4eu·, ' por·· fin,· un .insti'l~men.to en- Xoan' Paülo
pe Ro~él· A f~ qúe ~"vi.axe pa.pal tivo éxito. Demostrou a firme- ."' - Asistimos.s-xa que logo, á posta en;narcha de mecanismos de
· _ . -za do cªtolicisnio ib~rko -;-algo que ?<él sabíamos.- e ~sandou as
recatolización do cristianismo liberal, do cristianismo social, do
E e~tá en' marcha a recuperación do 6atolidsmo. · ' '
· ·~ Este·· Papa -dunrnr Po Ión la ' ~trapa~a fÓra ·da órbita tan ;qÚe-· < aréªs· ecof.lómicas ·do- Vatican~ hoxe _am~azadas pola responsabicristianismo · na sua permanente vontade de voltar a Xeus. Con
Xoan P~ulo 11 é a· cristiandad~ a medida de .todo, é a lei, a obe, . rida dq· nacicmalismo polaco.,· c:un., clero .sec~larmen):~. ~ntim0_sco- ·, "íidade' na cre~á ,d o B~:neo Ambros·i~mg.• Pqgad,os todos o~ gastos
.' vita-· ins·rste e'ri ·següir -a's liñas db Vaticano 11·; pero,a s.ua leitl:Jra: que correspondían á_,igFe-xa,,.os bispos da Gonfetéacia teñen uns ,. diéncia, a disciplina o que valoriza os membros da igrexa. Os •
· parte d~ Tre11tÓ,"'dos_.telólogos : tridentino~ e debátes~ :entre o · t0.:000.ÓOO d~ pesetas para agasa'llo áo Papa. Santiago pensa
·esperpentos do Palmar de Traía, ou das comunidades lefebrianas
pensame_nto· -estát_ico' da contrarref<;>.rma e algu~ ár da Ror:na de . . :'aportá(6.000.000, boa parte por.certo. ·
está·n aí como límites dun catolicismo na sua máis perigosa de, Pio Xll. Lentamente,· pro eficazmente, ·está, a levantar.ás.barrei'.' · - . Xoan Paulo 11 :ac¡:iba de er:iviar ao Vlcário dé Roma a orde de
gradación. Roma quere outra cousa: quere orde, medida,-lei, cá'[as,Aia ,l~i, fre~te ás ·ir¡.,ripv~ciÓns _d a espera~ 1za, as' .-normas de·.~a~ -: q~e., in~i~ta:: 'na · obri'gatoriedad~ do,- hábito ecles.iástico. PoleJti.
nons, autoridade. E~ tÓdo qaso uns e outros están a distáncia in~
'" nóns ·éiband:oa9os. fren:fe á éri~tiVid'ade' da~ ig~exa_s -lqcais, a impo- ·' inmediatamente. deu" cqnta aos .clérigos e. relixiosos da vicaria
finita da liberdade de Xesus, dun auténtico_cristianismo salva. ' siCió~ d~· autorid-~de' :~erárquiea~.f~~nte áo 'diálogo dO$ crentes.--- . dest~ de$exo papal. Desde ese intre as p_a uta:s soqr~ vestuár!o
dor.
.
.

. -\

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..e-..,.~....,.-~----',-,--

.

~

o

da:

a

1

u:·..:

'ff';'

•

~'

-

'

I'

xé, como nos di Adorne; "inne"smo que arte tenebrdsíjl" porque . nos~ cultura. Tanto que en pcasións pensamos ql!le a desgrácia
.
.
: · '· 11toda ·arte pracenteira ·e en especial a ·dfJ 'pÚro entretenim~nto é: ·para 'nós, ·ap~nas un motivo de estetas sentimentais, capaces
. N,ov.óneira, ése anxo vellúco e··celest-ial,.gordecho e rosado;'~_rs- "':". :- · val-contra-os mortos, conÚa a dor acµmulada e sen páfabra".
.de' xogar .co máis sagro só-paraacadar a Beleza. E que, portantó,
crebiuun1 diao.sv~rsossir:nplesetrasce.ndentes ._ -.
·-~- 1· - ·• A
...
'
.
'
·
.·
h
f·~ -. '''· "! ··· ·:•.· · f.· .
···
·
.
.
-...
"
;>._áperl:uridáffelezanos
.condüce ' encértosenso apósicióneti1
.
~'
. .
•
• • •
.
::-~rt~, poi~., a_: a 1.ar a. 1inguax:e _
<;io -s~ nmen~o . e .~d.ema1s,, e ~. . . , .,. ·.
. . .. .
. , _. · ; ,
, .: , '
. -~ 0 ? . ,
1
."Ga!icía 'viva alndá (... ) . .
···.'·· por . ser G~Hfa e.n ·particular a totatidade · unlver~I cqncr~ta. que
car:nente ma yadas.
~ · ·

· , . sabpmos ~que;ti podes ser 01.1tra cousa·
.
. " sabemos que o home pode -ser-outra cou~"

se man'ife.sta e injpregna a· quen .teñen a sensibrlidade de sentir o'·
Pqde· acorrer ·tainén, non OQstante, que o-sofrimerito e o desseu pais, ha fal~r ta_mén a lin"g:ua~~ da-escisión:·a li~g'~a~~- cfu de-s: ~arre;> · s~x~n o-sig;io -du11h~ re_beiión metafísica ("Eu-me rebelo,
garro.
. .. ...
,... ·
,,,,
~·, loj¡o No$Ol!tros.' Somo,s: Gam,us}.que .sosteñá. en Galiza a quime,
.
.
;,,I·
Porque
·Gali'za
.
;,;,que
vai:'°k
~~~~
e
·
q
ue
do:l~va"
nd~
,
é
·:·
a
tem;.~"""rá.
mesmo n~ própdd n~cleo da desolación que nos provo~a a .
, · ' E velai ficou expresaaa @o.la máxiá
discurso a .sede de Espí·
'lf
· '
.·
ritg de tangos que afnda en condicións difíceis afirmaban e afir- po, estrnña. Somos estranxeiros no própr'io pais. Esquizofrénia ·.. c?n~emp.laciór:t do Poder E~erilo dos d~ Sempre.
man 0·seú direito a soñar, a coritim:iarc indagándosedeica ó infin- : suicida .que ~ompartimo·s-con·'o~ir'GS : Jós~~ pal~u i Fabre
.,
_ :_ Entóli, mentr.as ·esa reb'éldia agardá o intre '.fl n q_ue todas as
do·- d~s: tempos pola terré! lneognita, poi as.pr:imá,ve·ras da:Jiberda- :
,.
· "
· · ,. ··.,., ·
. , ay~s do rn1;;1·ndo can~~11· d.e ~mor;. saud~rido :á, ·Razó11 ,.~1:.1e se·reali-, ·
~e.
, .. ,
. .;_· ·•
.
"-De quin-pals venii.J? ón-aneu? · ·
ia, é bbn .que ela re'pita, admor:iitoriarnente, coR aqueles estu-Só'C..<Je l!QUi,
só-c
estrange;"
. racficais,
~ - os lm:jios Metropolitans
'
·
' 77
.
.
.,
·
darites
da- Flo.réhcia
do
Na ,negación do real existente e no afán de futuro' .e~tá a ·terrí-·
bel" verdad.e da, arte: ·a de ser: proceso, forma · aberta 'que· se inteE esta . alienación-a""" que p~¿VQCa eÁ, riós . dolorosí~i;,,as ruptu- .
As no5as de,rrot-as en'realldade'
rroga constantemente,_ aceraa daquilÓ que intue. os~uramente, ,a
ras, f~ridas .abertás que; -n~n po~en p urar· menfra~.- n?n se>ca deprobah,so.m~nte que
- .
saber, a falta de senso humano do ex.istente é a posibiJidade de
rrocada a ditadur:a d~s po.usás;,e ·o corpo .dividido ·do país non
somos demasiado poucos
que as cousas p_oden, se cadra, ·s·er dótJtr:o tnoao.
·
·
· ·
.
sexa. unificado e dispoña de cabeza pr::o'pr:ia pára realizar a e~pécombatindo contra a infám/.a
ranza, tan angosta. ,
. "' , ~
Poderiá, po.is, interp~etarse. a prte corno :": ·.' ~ aspiración a un
mundo pacrncado, pro precisamente po iso a arte radical é ho- ·. Máis o sofrir,nento e a· d.esgar.ro son. o: nosb si~no; o..;~ign~b da
f
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.Antibiótico~ .i>ara combater
-as... enfermedades-". daS-, plantas-Comezaremos·polas.das.veJlas , Logo dunha série de asambieas par;o·q uia* e comarcais, . _,,. . .
·nación adiante, o Secretariado Nacio114l das - ·
,
lo itas.
Comisións Labregas-Sindicato .Labrego Ga/ego .~probou un plan de .
A CUOTA, O LEITE;, OS MONTES
.. ·
',
propostas para facer ao novo go'berni> do PSOE,.
en
concreto
algunha
delas
ao
Ministro
de
_Trabal/o
e-s~guranz'!
·
.
,
No asunto da Cuota empresaSocia1,
coque
xa
teñen
previsto
solicitar_
unha·
_
entrevista
·
rial da S.S.A., os sindicalistas labregos solicitan do goberno · ~ · .Estas propostas son, ·na sua meir_ande parte;xa coñecidas ppr ser ~
elaboración d un réxime especial ·vellas reivindicacións de loitas anteriores no eida sindical agrário_. para Galiza da S.S.A., ·coa con- _Con todo, convén diferenciqr en vdrios grúpos, unhas doutras~ - ·
seguinte su,presión da Cuoga.
Ao mesmo tempo, pídese a de:togación~ é1o Est~tuto do Leite,
cunha regulación da comercialización baseada na imposición
obrigatória dos contratos sempre que asi. o desexen os produ-.
tores, mentras non se elabore
.un plan galego de política agrária.
Sobre os montes,.. dous pontos foron aprobados: a loita
efectiva contra os incéndios forestais e a esixéncia de rematar
coa devolución dos montes aos
viciños, ao tempo que se solicita a efectivización de axudas
reais para polos en produción,
revisando os actuais convénios
co ICONA.
4

MEDIDAS DE INFRAESTRUTURA

1;,vestiga'cións levadas ·adiante por científicos búlgaros per·mitiron estabclecer que,. no campo ,da>·Joita contra as enfer!f1edades dá$ plo,ntas, segundo o pr.incípio ~'bactéria/anti-bacté
ria", O futuro perten·ce_ aos atitibió_fiCQS, OS ca/es_40 seren.intro- .
· ducUJos nas plantas, non só ~teñen _Ul;lha influéncia médic~ be-.
n'e{iciosa, -senón que se descompoñen despois _en substáncias
. inofensivas, segundo informa a axéncia No·vosti. · ·
.
mellóres resultados foron obtidos cun antibiótico búlga- ·
:ro, o ."nzfimissina", que ;elimina completamente nas sementes
_ de trigo e cebada aos axentes de empqdrecimento ilo sistema
de raigame. Cun quiló dese antibiótico -por outra ~anda bas- .
tante barat'!,.,-;-; pódense preparar. sementes suficien~es_para cen
hectáreas, das cales resultan plantas saudábeis, praticamente
invulnerábeis ás bactérias do chan. Coa utilización ae "t!ifimissina ", a f ertijidade medrá de 3 ª' 1O quintais métricos por hectárea.
·
Os especialistas daquel país. están agora no estudo. 'ila eficácia da- "nifimissina" .·na loita. contra os axentes do sistema da
raigame da reinolaclia, o millo,.as xudfas, .o mélón,.os pepinos
é os to_1114tes. Por outra banday:.sábese que f0,rotí obtidos bons .
resultados coa aplicación cómbinada do antibiótico e ultrasonidos, que permiten unha mellor penetración do antibiótico
.na semente "e actua como ún estímulo no seu desenrolo.
En estudo está a posibilida.de de. aplicar .no vos antibióticos
, na loita ·contra as .bactériD.s . que contaminan. os·· cultivos de
, jeíxóns e xirtisol, e contr~ algunhas ~nfer1!'edades d<J_!!!!!_~

Ds

'. novas·do mar_
..
1 Semin~rio de Ciéncias do mar.·

O área de ciéncias marinas do Seininário de EstÚdos GaleEn primeiro lugar compre sagos; anúncia a celebració~ en, "Vigo do I Seminário d_e Ciéncias
líentar a petición de control das
do mar, sob, o lema "As rias galegas", segundo informa a revissubas de précios dos meios de
ta Industrfas Pesqu~ras., para os días 1 O, .11 e 12 de marzo no
produción (gas-oil, abonos; pencoléxio universitário.
,
• ·
sos, maquinária, sementes, sulO progra_ma:.ten catro apartados, a·saber, l. Oceanografia fífatos, etc.) con revisión cada ción da entrada na ·e.E~, toda lexislación que p~rmite os viñas
sica .e química; 11. Ecol<1xia; lll Explotación dos recursos auseis meses e repercusión nos · unha banda de medidas-que de- de. mistura: Esta última relació·
·
torenovábeis.e IV. Bioeconomia.
pré'cios dos produtos.
be s~r tomada polo goberno n.ase directamente coa .abrigada
A -data para a inscrición está· xa pecha e os orixinai$ das coPercuraríase un novo plan de lles presenta as Comisións ·La- disposición que . deberian tomar
municacións deberán estar o 28 de febreiro e..n poder·dos orga./
feiras e mercados, en base ao es- bregas.
da proibición de importación de
· nizadores. Por outra banda, compre saber que os idiomas á-emtudo da posfbel recuperación,
Asi ternos que compre unha vfüo de Castela mentras os viños
pregar van s,er galego~· ·castehín e' -ing~és~· con .tradució_n simultá- .·
das feiras tradicionais e criación nova- política de créditos · (a galegas están sen vender.
nea.
.
doutras novas en núcleos gan- longo prazo e baixo interés),
Durante ó desenrdío do seminário, 'hab<!rá vários grupos de
deiros. /to mesmo tempo, cria- unha revisión da Lei de Refortrabal°io, para potenciar ·a· discusión .sobre a problemática espe-ción nas feiras de xuntas de pré- ma e Desenrolo Agrário, unhas . EXPECTATIVAS
.
cífica
que se as_igne_a cada quén. Estes apartados son, polo de
· Todas estas · peücións dirixi- ·
cios con representación dos pro- institucións ao servício real
agora,
Oceanografia física e .q uímica, Pro4ución primária do
dutores que marquen os précios dos labregos (Extensión .Agrá- das directamente ao Gobemo ·;
mar,'
Estudo
de Comunidades, Cultivos~ Pes~a e marisqueo,
orientativos para cada tipo de ria,sCoperativas, IRYDA); a po- · Central (por máis que aigunhas,
Contaminación e Biotecnoloxias.
"' ·
..
.
.
'•
~
gando.
tenciación dos sindicatos; a ela- estean contempladas no Estatu- ·
Por 0titra banda, está a peti- boración dun Plan Galega de to, como · a.. criad' e regulación dun· plan de mellara da in- . Política agrária, coa participa- mento de feiras, coidamos que
fraestrutura do agro, que posibi- ción dos ..sindicatos; a elabora- case en solitário) pode:Q. .t er pou- '
lite un impulso da electrifica- ción dun novo catastro e revi-. cas posibilidades de ir .aqiante, '
A Asociación Escocésa de. Pescadores· d~ Langf>stinos' ven de
ción rural e _a, mellara das vias . .sión do ·censo que actualmente pois significan unha postura raciónal
desde
a
visión
galega
da
.
elevar . prote~ttis ás autoridades brit~nicas pola autorización
de comunicación e outras.
. esta se a facer ...
economia ~grária, cousa que .
.concedida áJirma "British Aluminium" para efectuar ó vertiXunto ,con estas medidas _es-·
DISPOSICIONS POUTICO· ~
tarian outras moi concrefas co:.: noll'. entenden desde perspecH- . . ·do de 7. 000 tonelada_s dé refug~l~s que -~º'!teñen ci<Jnwo. ·
vas·españolas.
..- :·~ ~· ,Afirman ·os mariñeiros escoceses que varias zonas de. pesca
ECONOMICAS
mo as de arbítrio de medidas
.
- ~ . . .,
,. · .. · resultan afectadas por tales vertidos. Os .armadores manifestan
Desde a negociación global axeitadas para posibilitar a pro-:- . , Con todo, .ªs pet1c1on.s estan .
que .n on están disposto~ a tolerar unha nova experiéneia pernidos précios a nivel galego (leite, d ucipn de pataca de semente na , a1 e a resposta non deber~a espe<;'rosa para os recursos bióticos pesctjbeis.
gando, pataca), até a ·paraliza- nosa terra ou . a derogación d~ . rar.

Loita en :Esc6cia
contra os resíduos. no mar

_. ,* ' ..
· ·' lª!2 ·
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'~M~RES ,DE -MAYO":

Son, ·co~o todas as riais~ cegas protect¿ras .e ~ma~tes Índe~in!da~ dos
seus tillos. Como todos .o s humanos, combativas ante unha causa inxusta. Son H~l!€? Bonafini
sob~e cincuentá, anos, loira, ~~io grosa é m~i dispóstit-,e María Adel:t Antokolez ~vinte
anos máis, pelo canoso, algo máis reflexiva e ún complemento perfeito da anterior-.: ~on as .
repre-sentantes da~ ~'Madres de la Plaza de Mayo_". Porque ría praza de M~io corcorr~Q. cada
xoves ,p ara·experimentar u~ fitício ~ncontro ~os fillos. Dar ·unha_volta ªº. monoli~o .existente, .
é., .,::orno . sentirse J!UD templo perto del~s. Mes_m o éando, .nqn . poden achegarse. ali por _deten-"
. cións, por 'violacións dos
.domidlios, ou p.ar
·
cal~uer- outr~ c01;1. secuénc~ da repre
sión que se
exerc~ sobre.elas,
signifjcado
de 11".mandade e
. vistense dun ·
Ser Nai da ·Praz.a
.os seus.
se pode expliso mente

_.No tocante aQs desaparecid.os,
cómo explica e-sa actuación· dos militares, ·calificada por f1]óli:os d~ t;ruel?

-A conduÍ~ , das Forz~s Armadas
hai qúe vela dentro do conxunto da
situación arxentina no momento do
golpe. A toma do poa·e r polos mili1..
tares non é unha· resposta de oposi
ción · ao gober~o de Isabel · Perón ,.1 "'
senón Ci1Ue é _o recoñec.i mento da ~
posibilidade de conter a resposta social durante ese goberno. A ditadura
apareceu frente a unha situación de
, .fonda crise económica, por unha banda, e ·fr:ente a unha falta de consenso
e de hexemonia entré os sectores do
·minantes, pola outra; nos derradeiros
meses de 1975 e primeiros .do 76 era
palpábel a 'loita entre as fraccións da
clase burguesa buscando a sua salva
·ción sectoriS1,I, sen que nengun deste
sectores tos~ capaz d7 unir aos · de
mais na busca da supervivéncia d
próprio modelo económico. E ha
quen di que non hai pior fascista qu
un liberal asustado.
N~ Arxentina a actuación da d~"'.~-~-.,,
dura non foi un problema de maldade en si, senón dun papel a cumplir)
E
o de remprazar mediante o autorita-1 de !
rismo o que noutras etapas se leva a rim1
cabo mediante o consenso e a hex e-. . Fen
monia política. Diante da necesid a
vólt
de para a clase dominante de face r
unf:la reconversión do modelo econó- did~
den
mico, e de modificalo voltando aove/li.
llo esquema agro-exportador, de donest1
nada". A rád.io e a Televisión mínio de todos os resortes da econoa través das multinacionais, co m- , pres
permanecen inaccesfbeis para mía
pria chegar a un exército de desocu- que
elas, ·e nós diários poden vert~r pados como o que ten hoxe a.Arxen- 0 Xt
algunha carta, ou algo de publi- tina, qae é o máis alto da sua histó anos
cidade: Pero os periódicos na ria, onde a perda de valor do salário
Arxentina, son un obxecto de acadou un dos niveis máis baixos do tran;
luxo, e moi pou~a -xente pode século, onde a inflación. este mes foi . tran.
pagalos . . "Un dia apareceu a do 15 por cento e xa estamos na etar
nosá modesta.sé da Rua dos Tri- pa menos aguda dese proceso; co ~ pañc
bunais -con pintadas do tipo de todas estas circunstáncias, isto so· ción
"Cova de Terroristas", ou "Nais· . me_nte pod ia levarse a cabo cun pro- . de e
··de Asasinos"... coque pensaban xecto de apli~ción a sangue e fume, por
atemorizarnos. Para salpresa de- e por iso se deu ese nivel de cruelda- forn
de.
Na J

li

~orno se sabe, o movimento tura de clausurar o tema~ .por riani, -e da ·suá esposa, ·Diana E.
das nais surxe coa apai-ición dun considerar .que os d_etidos.de§a.: Terl:lggi de Mariahi .. Ao dia se7 ·
-· xeito de represión co11isistenté parecidos · están mortos "Pero . guinte dos feitos, informó useel\ eliminar do tecido social ele- que _ninguén pense que se vai nas . verbalinen(e 'que a nena
mentos incómodos ao réxime. avanzar cara ·algo na República ºnon figuraba no sumário dos
Ante o desprécio da opinión in- ·Arxentina sÓbre esta base. -De mortós, 'Comunicado _4espois
ternacional sobre este tema, a quen asr pensa, hai quen esiá por esenio. Apartir de entón,
resposta miljtar resúmese napa- asasinando -os militares- e foi e.sa sempr~ a resposta rer:ebilabra Mentira: ''Eslán acostu- quen está ·poñendo as tapas das da na continua" /)usca .da · miñci
mados mentir, seguen mentin- tumbas ~os políticos~'~.
neta,'·q ue terá h_oxe cinco anos e
Dise. famén que hai xente·~as médzo ".
·
·
do, sempre menten,: asi é que a
contestación tradúcese na ab;. listas de desaparecidos que se . · Qs campos de concentraci6~
surda postwa de algu.én que se atopa . voluntariamente f óra do proijferan por todo o .país, descre superior". E esto éompróba- . país, ilocalizados "Nós coñece- de· a~tfincas aramiaélas até asco- les, -ci;mvertimos o dia nunha
-Qué esixéncias plantexa a opo- tore
se coa firma, por parte da Junta mas ben aos nosós fillos. e non . misari~s- de policía coiw~rtidas festa. e nuñha permanente mesa
sición
polltica arxentina no tema dos -son
MiHtar, da Carta das Nacións .eremos que an"te. a sofrimento en sá~ de tortura e almacena- de debate para explicar ao pavo
desaparecidos?
ción
Unidas sobre c)s Dereitos_Huma- qúe estamos a' padecer,- perfníF mento de encapuchados, a~.quen a n0$(1 postura. Foi un dia froibur~
nos. "Como se. ve, n"ing~én o~ nezan impasíb~is sen nos cornil=- . por nori responder dele~, trasla- tífero, cheo de bandeiras e pan-As "Madres de Mayo" e os sec• troh
pode crer". E os políticos. inte- nicar a sua morada'·'. .Ademais, · '. <fan. dún lado a outró, "co obxec- -fletos pola causa" "Foi curioso, tores e institucións vinculados aos di· posi'
grados na multipartidária soste- existe U~· comérdo iilterpolicial to' de que se perda a pista .. "Hai cando. hai pouco se etáablou reitos humanos "bregan" pola apari~ moo
ñen pasar o. proble:r.na.á x:ustícia _· no cono sµI Americano: "Te- quep o está pasando m.oi mal unha polémica . na prensa por ción con vida dos desaparecidos e q abra
·
· nesta coali-' , nios un ·recibo fiirma.d o Pº. la. _P.6- · con . e·ste devagat, e considera- mor dunha xirafa que· apareceu castigo de todos os crimes cometid~ p di
ordinária,
aínda que
·
polo terrorismo de estado.
' de 'J
~ ción haxa postura_s rnáis progre- licia paraguat á ar'xentin,a, polo mos · qu~ toqps os esforzos son · morta na rua. A muller do {unPota contra, desde os partidos tr
ria ¡
. sistas que d'utras,, algunha· das , traspaso dun compatriQta nosQ vanos -~para a ~ua localización cionário que se quedou cos cor- dicionais a posición é moi feble
de d
-caléS SOll VeJdadeiramerite indi- residen'fe._náquel país~ Ó'nde foi ··nos campos-''.
nos e O pe_lexo, chegou a unha aínda o foi. máis ant~riormente, poi med
fererites· ante o 'problema.· ''Pero secuestrado e entregado ás auto- · Para... os exiljados non aconse- liorta de carteos que zanxou chegaron incluso a comprometers ma 1
nós ' pensámos · que a xustícia.se- · ridades arxentinas." ·O pro ble- · llan a sua volta á. pátria, pois deste xeito: "Ingresen a Xirafa coa ditadura; en xeral pensan qu
guird d ser a rrzesma, serán leis ma dos· ·nenos é outra custiór~, . aínda qu(} como asociación non . na lista dos desaearecidos". esas esixéncias implicarían cerrar
so/u
comprometidas e complacentes sábese_que están esparcidos por trataron aínda o pmblem_a dos
caróiño á d,e mocrácia, pois os milit
cos militares. A .verdadeira xus- sul-América; adoptádos_ por-_ que estan fara por causa políti:- Utj.ha , anécdota desagradábel e res non van permitir que os xulgu e .. unh
licia ha partir do" povo, ,,non de outra xente que inumal'l.an'lente ·ca, "Non ie dan condictóns de
unha mostra do que p.a prensa poder que eles mesmos entreguen.
sect1
nengunha cust6dia militar como , mariteñen e·. non devolven ·ás . segur(dade precisas para 'o - re- ~e -ocupan dos detidos-desapare~
Mais os sectores d~fensores dos d
sect'
·
·
·
cidos.
.
·
reitos humanos, cos cales eU me ide
. pensamos que pasará l9go ,da suas lexítt·_m~s famílias. Exi~te · tQ.rno .. Á ·policía esta tremenda- .
.
,
mer
· tifico, pensan que non hai camiño
· · poszoel transición. As trinta mil .un do~siet que nos -foi. entrega;. me,nt<(informada e pregq,!Íamos ·
"D_os tres último~, un é un ra~ derriocrácia na Arxentina sen castig . que
persoas que integran os carpos do, con, dados de cento,·dez- ne- aos exiliados que tQ~S!n iito · paz _de tri'!}-ta á1JOS cyrtha activa de todos os crimes cometidos." Ad
unh
militares, serán xu,Zga4os . un- a - nos desapaFecidos, ·ben no ven- como unha voi aé a"/arma .. Na participf!,ciÓn política, fara o mocráciá pactada ·;co~ milhares, qu
s
un, segundo·. as .suas responsabi- tre da nai, ben de pequerios' e á Arxentina · de · hoxe_, ·as .·armas ún:ico sobrevivirite, dunha terrí- empeza pagando o:précio de silenci
quet
lidades, cairán qesde o que deu forza, onde figuran testemuñ~s· non se- ven, . como no 78, palas bel 1Jlatánza nunha cadea ·do crimes Ínasivps e que' por consegu~~ · .,texe
á orde, até o que a sil~nciou,
como ·esta: "Foi de público co- ventaniñas ··dos coches sen ma-· ·sul. Outro é _un :xoven de Rosá- . tamén vai silenciar a cor'rupción xer~· pj.ta
pasándo polo . que a execlftou~· .· ñecimento .na .Cidade de .La Pkt- · trícula, pero están máis·abaixo, rio do que nqn ternos máis. no- fizada e a e~trega e destrución econa· e~p<
Ademdis de responder dos desa- ta, .;que o 24../XI/76;. ás ~ 13,J5 perta do ch,efn, co1!fo fe ve, algo . tí~ias~ .e o . tl?f.c~iro, un ch:ófer ,_ n,)ica · d,o país~ é :un feto mor~o e.ds , ~~~L
parecidos, haberán dar conga horas foi totalmente. rodeada a aprét¡detor( os mtlitares. Non ao congre.so_~ -do edifício, pois su~~ consecuencias pode~ ser. ~oi~t •· . ,
,z..'
· - casa
.
· -~ na rua .nume_ro
,
30-. haz
· · que
,
.,
A·zres
. ' non ternos
"
eo
·
graves que a contmuac1on .
cesa
·d os beues
.- nados ou non no ·znsita
enganar$e, IJuenos
..
ngreso, con '. ma1s
.d.
. - ,
. , . expi
·.
t d d
· · ·' · d b
1·1 36
fi
f · · · ·d
,h
"d d
•· . "/ad d
.,
· 101ta anti 1tatona 1 ate que ao exerc,
re a esapancwn - : os ens . - , . . por orzas Pº·~CUJ:lS e o . e .axe a Cl a e maz~ Vl~l - a,, o . maiuscula...:.._: un dia .saiu do seu to, se ,lle arrinque o poder. 'Pactar dese 1 didéj
roubados nas casas. que arrasa_- exerczto, produczndose un en- mundo, ~o ,resto da republzca . . trabal/o e non se votv'eu saber ·xeito, oermitindo que 0 exército se · _gunj
-ron, .das torturqs, dos asasina-. frentamento .armado que duro u
· A censura éxercida soqre este · del". . ('Todos ·na · mes dé xanei- retire . ~r::deadamente, pode facer qu;e ¡;: inch
~ tos... :" .
.
varzas horas, (. ..) Devandita · "~ovimento ,. é do ruáis efieiente: ro · deste :ano". E dos partidos e5a retirada: sexa so mente a toma d~ 1es,
Ante este ~anorania, os mili- casa, onde se ·atopaba a miña , as pregúntas páganse" cunha .ig-. políticos ·arxentinos actuais, so- a lento entre.'dous momentos ditato.· . ~~a
'tares e certos políticos, en opi- . neta aara .Anahi, era a res~dén- noráncia e unha indiferénci~ ab.. mente se escoitan alentadoras -- ria-is . . Pois ·as lib'erdades arrinca,das 1 ; tíOX!
nión .~as Nais, inanteñen a pos- cza do meu fillo, Daniel E. Ma- solutas. "Xamais dan resp_pstaa palabras. - ·
-~
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N. 215/.Qü18 AO 24 DE ,FEBREIRÓ I 1983

. GraéieJ~(D~l~o~ orixinária de· .
baix.áronme ao · sotano
siláda tiáquel momt;nt(J~ Ofe~
· Buenos Airé~, econ
casjno de oficiais, · ond_e.. recéronm~ . pedir a· últimi ~~
asce~dén-~ia.P.º . co11ce~9 de· ·_. :; · ti:tncionan as · sás de .torturá;
voñta<Je e solicitei "qu_e me ·
Ceryo-(Lugq) é unha das . .
· correspondén¡Jóine o .numero_'·<· fora .. sa(:ada a cap;,,cha ·para
t~ntas P,ersoas-que· sofreu o
- trece. O tratamento selvaxe;" · _poder ver. ·q uen mt: fusilaba, .
paso por un campo de ·empezou ali.; .Espida '!esposa- , c~usá .· d_ cal se ,. negaron. /)is- ·
.- c.oncentrácjón arxentino. '
_da· a un catre metalicQ., 'sácá- . pararon tres _veces con ~fmás

•

1a bannsenso
res do
;¡de iros
76 era
óns da

','Fun seeuestrada· o 18 de . . ·-ronme a ·papucha ~ coñecin a ·tongas, · poto :-rujl/.<i, :e ·.rnáisoutubro -de: J.977, cando mé
duas persóa,s cuxo izo sou- · ta,rde ·~ tirár~nme ~'! · chan':
diriXia ao meu trabal/o. la , pen despois, o T:eniehte de - , Baixo a itmedza dun~ ·a~ma
: s~bir ao .tren ."metr..Qpo]itano _,. Navio A'ntoni<> Perniá.- .é o
na tempa," e as. informaciQns
Capitán de Corbeta ·retirado . . d,e .,que §eria a ·lí.Jnnill Pez e·-r
cando -un · grupo de homes
- aba/anzouse sobre min, em- · Francis Williám Whamond.
que se non /ababa diSpara, -, p~ndomé· e - tratando "dé
primeiro unha. picana
·rian, seguin mi postura de
me golpear. ~'Tentel fuxir,
eléctrica, molla1ido várias ve-:_ .iirm delatar f!.l>S meus compaces .o meu ·e,oipo,par_q .que as
ñeiros. Dispararon· -Cqn outra ·
axudáda ·p or · ·un · gru.pó de
· xente que estaba náque.l iµtrc - desc¿argaS-:tiveran rrufis efetto.;,
armit novametz.te~ ··e porfin, ·
por al( •. pero f~ron intimidó- ' ·, dirixlnf1,f1$e'p,ara. iso-·aos lug~- .. diXeron qué nie levántase, fe::.
·. d~s coas armas .do grupo que . .res 'máiY :dorosos -xenitais,. . vándome outta vez 'á Jiabita- . .
estaba a scicuestrarme. ·.Go7peit0s, mus/oi .e ano, ..fu.fufa- ,-- cióñ ·m:lmero .tréce, onde prQ.pe.ada.vária.s .veces, sa,cáronme
mental'l11:ente:._. · ·Ao . tempo, . --~eguiz!. ·o inte"oiatório~- Máis
da estación do metro e .metégalpeá.banme e a.nuncilíbañ- . · tarde levaionme áo· terceirQ
Eduardo Duhalde é membro destacado da Comisión Arxentina
ronme .· t:iQ.n coche~ ~ncapu- · "':e ._.a inofte, .en cªsp ;J!.e n;~i1; : .pisl; -Jugar eoñecidÓ 'eomo
de Direitos Humanos, xurista defensor de presos arxentinos,. éxpe- chada, anúncianme . que '!le ·. de/ajar -aos meus compañéi- . Caputlu/-.:.'. on4e · estipen basrimentado militante · potas Hberdades, foi amigo de Celso Emílio
. levan á Escota, de · mecánica -,..- ros. ·como me neguei ~ face- " tánte tempo postrádfl ·n un·ha
Ferreiro' e vive desde hai anos no exílio. ·
. da Armada, . un· · campf> _,d, e
lo, -·vestida, · volvéronmecsubir
.colchoneta, · engrü/aiJa;.. _enea.
c
oncentración
que
fiÚl'ClOña
ao
coche,
e
fUft!OS
·dar
a
un
·
puchada :e . éspo~adq. ~Áli COvóltanse irreverstbeis, mais as conce- executar esas débedas, que cornplaen
Buenos
Air_es
x,a,
'flesde
o.
~ugaFonde
·
habiá·
·
herba~
ali
· cámbio de ·tra,{adidas gratuitamente ou pactadas son centemente están agora conxeladas,
início
da
represiQ.n.
Unlul.vez
coma-n~cdronme
·
.
,
q
~e
~e~ia
"fu, ·
de moi poúca duración.
para afectar aos intereses deses secto-

p1or
.fascista
que

me,

un

u;tiron

li.beral

asustado''

'.r

maldaJmpli r,
1torita-I
leva a
1 hexe- .
ce sida
e facer
ecanó1 aove- ·
de do~. _ Agora ben, nós non defendemos
neste intre o aniquilamento nen a sueco no-'
presión
das Forzas Armadas, sabemos
s, com- ,
que
seria
utópico, pero si que paguen
iesocuo
xusto
précio
do que fixeron nestes
Arxen·
anos.
1 histó

res; e abondarian outras normas como o contro.1 do comércio ~erior e
o regulamento do intE'.rcámbio para
evitar que estes se fixeran sobre o
sub-consumo e a explotac_ión do
povo arxentíno e _ que, ao mesmo tempoJ os resultados dese comércio .
exterior ficasen nos bancos extranxeirns en lugar de voltar ao país. Afnda que quero sinalar, un pÓuco
en relación co díto até agora, cque
cando plantexamos que somos completamente escépticos a que poida
darse un proceso de transición está-_ -·
bel, non quere dicer que neg1,1emos a
nosa preséncia nese proceso, o que si
eremos é que toda liberdade que se
gañe debe ser aproveitada.
-Cál é a posición da 1grexa no

salário
-Qué semellanzas poderia ter a
xos do transición política arxentina coa
nes foi transición española?
-Os parecidos coa transición· esna etar:o; corl pañola son poucos. A democratizasto SO· ción en España surxe dunha necesidaJn pro· , de dos próprios poderes económicos
por integrarse en Europa e acadar
~ lume~
:ruelda· formas de estabilidade democrática.
Na Arxentina as necesidades dos seca opo- tores hexemónicos da burguesia non
ma dos son esas; o próprio nivel de contradición s<;>cial fai que a eses sectores da
burguesia lles resulte bastante incon- tema dos desaparecidos?
-A Xerarquia Eclesiástica foi sótrolábel o movimento obreiro e as
posibilidades de estabilizar unha de- . cio e cómplice da represión e para ver
mocrácia, pois r:ia medida en que se isto abonda con ler os documentos
abran as comportas poi íticas e exista do episcopado. 1sto non quita que a
.o direito a reclamar potas condicións lgrexa de abaixo, a dos cregos do
' de vida, salário, vivenda etc., medra- ·pavo, non sofrira unha .inorme repreria a contestación, A imposibilidade sión, ante o siléncio da própria Xerarde dar resposta a todo i~o, sen tomar quí a. Neste senso quera lembrar que
te, poi
medidas de fondo, parece un proble- até un bispo, Monseñor Angeleli, foi
neters . ma de difícil solución.
asasinado pola c;litadura, caso que foi
·
an qu
-Cál seria, /ogo, para vostede, a silenciado pola própria lgrexa.
errar
solución?
-:Xa no remate pregLJntámosl/e
mi lit
-Para min, esta teria que pasar por pola sua amistade con Ce/so Emilio
ulgue
unha forte traslaciótl de ingresos dos Ferreiro.
sectores agro-exportadores cara os
-:-Cando eu coñecin <,t . Celso, ·leriJsectóres induStria is e polo desc~beza-' bro qu~ se me ache·góu , el para con-'·
1e ide
mento da especulación financieira tarme que o seu pai fora tamén ur::i ·
rniño
..
que
controla o país; isto esixe . case emigrante galega na Arxentina, na cicastig ,
unha
forza de
tipq re\/olucionário.
dade- de _Ros~rio,
a pr-imei.rns
de sécu-.
. Ad t
_·.,,
· . .<
. . . . . ~'
•
Son
escéptico
.respe.ito
de
que
cal-_
lo,
e
que
el
coñ'
e
cia
incluso
alguns ·
es, qu , .
ilénci
quera das opcións que surxan se plan- . tangos que o .pai IJe ensinara e que
egu.{.:é. ·. texe a expropdación de todo ese ca- ·non voltou a· escohar despois, porque.,.
·n xera· ""p,'tal' acúmulad.o polos sectores.agro.: : " eran precisáme'nte. desa época 'e non
·
1
exp-ortadores_nestes anos, en perxu í- . foroñ recollidos nunca. Esa noite. · ·
econ<!lfo e as cio. do povo '.e dos próprios, se"t;tores cantoume.. alg:Uns deles. ,
· 'moit · h industriáis do p;iís. Para iso non é neD1,1halde apro.veita tuñda par(!· facer
:ión .cJh ce~rip ·chegar á. yig.léncia nen a leis. un- Chamamento. aos galegas na Ar- "
~xér~I~ expr;op,riatoria~ _e?<cepciqnais, na me- , xentina, para. 'que se vai aló unha Co'ar dek .i diga, en qu~ : case todo o país ~ ·dal- misión. do Estado ' español a investí- : ..
cito se _gunha. manpira debedor do .Estado, . gar os ·casos ~~s ·.desapar,ecidos, ·axu~
:er quk r inc1U$0 ese~ se<;tor~s ª€ffO:expo~tado- . den e colaboren . con esta Comisión
Jffia' d~ ,,res, ~- porgu~ especu:láron ei:t base, aq. pplo :~escla;écimen,to ' dun . 'tt!m;j. que
ditato.·,t ~stac;l9 .e a débed,a. que..:tefjen: cpn· ~I é ' atectou tamén a ·moitos dos seus.'.,.
incad~s ·:;¡ 'tío':(:E? inornie; •polo cal abondaria con CD/1){JBtriotas VI:/ descefJpentes d(,!stes. ,_
0
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Esta .lista, elaborada pola,s "-Madre~ de Mayo~~ de entre .os e:asos dos que etas _teñen. cofü~cjniento
-hai' m~itos casós non· denúnciados-.·i nclue SOf!lente aos .ciue teñen· ~n segúridade ascendéncia- ·
gal.ega. Hai outros moitos posíb,eis petó que non se incluen aqui por norr ter dados completos. .
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CLAVJ:: A) No~e B) Pa~~ntesco gt!'lego ·G) L.u~ar de ~rixe do farÍiiliar D) ano .de naci.ment9 .0idedade.
~1. JÓrgelina Aq~ifi~a Av~I~. .
. ·· ", ·
. ·
,..
•
,
2. Stela Ma~ia Pereito .B) eai- Cf Arnoia, Óurense. 0) 1953.
·3. Miguel A~gel Castro 0) 1953.
·
·
· 4. Emilio Horacio Mogando B) ·aisabó. C) Gali~a -ncm-especifica- , 0)'1949~
5. José Manuet Monteagudo Ferreiro. B) el mesmo. "C) C.aldas de Rei·s : D) ·1945·.·· ~
6. Maria Nétida Rar:oírez Abella . .B) Neta. ·C) San Martín de Padrendas, Póntevec:Íra,.
7. Mario Osear Gallego} B) Fillo . . C) _Vilab·oa;-(Pontevedra) e Moáña:
8. José Fernando FañjuJ Mahia. D) 1953. , .. _ ·
9. Carlós Alberte Yunk. B) B-isabós. Cj Crecente, .P.onteveeJra .. -D)J955. ·
1O. Graciela Eugenia .Pernas. B) Abós." C)l'>ontevedra. D) 25 anos:
11. Salvador Are~tín. B) Pais. C) .Ribeira. · ·
_
12. Maria Cristi~a Alvir,a . Góniez._B) Abó. q Ourense. Q} 1954.
13. Rosa Raquel Alv.ira .Gómez. B} Al;>ó. Cf Our.ense. D.} 1954.
14. Carlos Alberto Pérez \ 1ilariño. -8} Pais. C) Vimianzo e Baio. D) .1956~
_15. Jorge .Alberto Martínez . .B) Bisabós. C) Ponteyedra. O) 3Q anós.
16. Alfredo Valcarce Soto: B) Abós. C} Pedrafit~. ·o) 30 anos.
17:AdrianaSilvia Nieto.e) Pontevedra. D) 1956.
1-8. · Juán Carlos Garcí~. B) Abós. q Pontevedra e L~go. O) 1954. ·.
19. Ragnar lngrid Hagelin. B) Bisabós. C) ~antlago e a Cpruña. D) 1$5.4.z '
20. Jorge Donato Calvo : B) .Abó. Cl PedrÓso· ~ A Cerúñá: D) 1950 ...
21. Julio Armando Alfredo Goitia. B) Bisábós. C) Abuíme-Escairón.,--:Monforte. D) , 1'948.
22. María FeliSa Tiriné!nzi €ouceiro . .a)· Abós. C). Tui e ·~ C~ruña. D) 194{1 -._ ·
23~ · Faustino F.=ontenla Romero. B) Pais. C) Vilanova de Arousa.'8 Meis. D) 1947.
24. Hector Ricardo G'uede.. B) Abó. C) Oure.nsé. D) 19.57: .
.
25.· Graciela Nogueira .. B) O!,Jr~.ns~·.Ponteve~ra. D) 2a·anos.
26. · Fer:nando Sánchez~ B) Filfo. C) Ourens~~ D) 1943. ·
.
27. '. Eugenio Jesús l\J!dur,iñ,o. 'B) Pai. C) Meis, Pontévedra. O) 195L
'28. ·Antonio Al.onso-Bíaz l.ópez. B) . ~I m·esmo t C) ·Ferrc>f. 0) 1952~
29:·'·'Carlos María Den'is. B).Aboa. CfPo~.vedra. D) 1945;
...30'. · Ang'~I Aria~ Alvarez. C) Návia pe Suar.na. ·
·
31. Danie.lCar.los Ponti Harvei. B) Bisabó~. C) Crec~nte, Pontevecl~a:Dl 1955.
32., Arturo Caned.o. ·B) Fillo.'C) S~ntiago. D) 28 ·anos. · ..•.
33: Julia Josefa Reboilo . B) Asó: C) A Coruña . . ·, . _
.. , _
.
34. Hector Cartro. B) Pai: ·a) San X.ulián de .lnsua-Taboada 1 Lúgo. p) J9 anps. ·
35. Fe~nando Pablo N0lasco Fernandei. B)_ J.\_bo~ .' 9) Vigo. D) 1~53.
., ,
36. Carlos.H. Blanco. B) Bisavós. C) Lalíri. D) 1957.
.
37~ Graciela Fidalgo. B) Abó.s. C} s ·eh-ano-Vimianzo. D) 1949.
' 3B. Elena SiskopoUlos Porras. B) Nai. e) A é'or.uña~•D) 1950.
~9: 1 .Danié1 Hernári Fer~~nde,z COu~elo.:.B) ~Pa1 is:_ D) 22 apqs:
40. Neswr.·Julio España. B) :A.bes; C) Antas de Ulla, L!)go.
.
41. Ddra lné.s Sayar de Tor:ón. B) Abós. C) Santa -María de Meliar, Ourense.
4;2. ·vrctor Edt:Jardo·Seib. 8.) Abós. C) Corct,Jbién. Ó} 'Í7 ar.ios.
·
4~. Jc;>seDaniel To·eco. B) Bisabó~. G) Padrón. :-0)'1957.
· 44. ' M.~rio Ju~n Muntanner·. B) A'b?ª· C} Fonsagrada. D) ~ 952.
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SINDICAL~LOITA

"

POLITICA

./

XAVIER' VENCE

·: A diná~·ica social e polítiéa no. momento actual carácierízase por unha complexida"'.te específica e crecente. A multiplicidade ·
de variábeis e factores qtle inciden na loita política amplifícanse
· nunha situación de crise económica e ·social, remate da t~ansi
ciÓri e recomposición. da escea poi ítica, goberno socialdem,ó crata, retroceso da introdución social das forzas nacionali.stas non
burguesas (agás H.B.). .
Todo iso evidéncia a urxente necesidad.e· dunha profundiza- ·
ción na elaboráción dunha táctica e unha prática. política mult,versas que -eviten. o naufrá~io min mar de 'contradicións e res. : postas inadeucadas. O nacionalismo precjsa máis que nunca dunha· liña política razonada qtJe permita afrontar a plurat pro~le. mátfoa das clases traballado.ras de xeito que penetre rea.lmerite .
neses sectores, qu~ s~xa-.~nt~ndída como verdadei,ra solución aos
se,us problemas. concretos . e x~rai·s, aos seus intereses e aspira, .
cións.
.
. . ' .
Non ·son revolucion'á das as accións basead'as na desespe.r ación,
~ desconcerto, -o seriti~~nto de impotén~i.a 'ot.J.as baseadas nun·ha distorsión, intencic;m~da ou non, da real'idade obxectiva; ·cal. quera dos.canos é unha evasión voluntarista.
.
o q'ue segue non -pretende ser máis ·que uri apunte para a · re~
flexión sobre algunh,as cuestións que cóns.idero relev.a nte e gardan estreita relación con alguns aspectos da controvérsia que
mar:itén o naCionaÍismo no momento actüal.
ALG.UNHAS éUESTIONS PREVIAS
,1. · Unha ~rac~erística do Modo de Produción tapitalista é a
. autoriómia rel¡:ttiva das relacións sociais económicas respeito das
relacións ·socia is políticas, que se plasma hunha autonomía da
loita económica de clases e da loita política de clases.
.
Ser consciente desa especificidade da loita económica respeito ·
da loita política é a ;primeira cuestión necesária para non facer
trasposicións r;niméticas de tácticas, plántexamentos e m~todos
dun campo ao outro. Cousa di.stinta é que, polo feito da crecente interconexión do Estado co espácio do económico, implique
que a .própria loita económica teña efeitos .cada vez; m~is políticos; que por ser o sindicato unha orga,nización de "toda a clase"
fai que a· clase obrei-ra acentue a sua .c onciéncia de especificidade
frente á burguesía; que por estar nunha nación c.olonizada a pró'. pria ex'isténcia dun ·sindicato ·naCional ·cria de por si conciéncia
. da especificidad.e frente -aQ re.sto do Estado,. manifestada na ,,
auto-organización. A amplificación dos efeitos\da loita económ'i- '

vo do Estado, "democratizar" certos aspectos da vida social e
- unha sér'ie d~ mellaras eoonómicas en favor das cla~s populares,
. serviron de catalizadores eleitorais dunha confHtividade social latepte en amplos sectores e non manifestlda .en loita política; incluso determinados_sectores situados obxectivamente á "esquerda" dos dirixentes d_o PSOE, eneandiláron.se coas suas promesas.
·A falta de loita e movilización por parte das forzas nacionalistas
" · e 1evolucionárias non evidenciou a eses sectores, no' t.erreo do
e.oncreto, do vivíbel empíricamente, a necesidade de solucións
máis radicais.
_
Amplas capas da povoáción "viven~' a esperanza dun cámbio
importante e med1bel: cos Husos atopamos; pero son persoas
reais. Eses sectore'S que estan á esquerda da socialdemocrácia e
do -autonomismo, que son imprescind1beis para a loita nacionalista, non admitirán, a priori; descalificacións absolutas do Goberno socialdemócrata do PSOE. As forzas revolucionárias non
poden sumarse ao carro dos ilusos e almas cándidas, pero forzosamente ten que ter en conta ese dado para elabor~r a sua táctica; hai que evidenciar, desmarcándose das críticas da direita, a
imposibilidade de dar unha solución real aos problemas máis
· profundos nen aos máis cotiáns desde a perspectiva socialdemócrata de capitalismo "máis humano". E esa demostración só
pode facerse no terreo do concreta, admitindo o progresivo e.resaltando ó negativo.
Nestas condicións é preciso diferenciar, dentro do posíbel,
dous grandes tipos de c~estións:

1° Medidas encamiñadas a favorecer os intereses dos monopolios e o 1mperialismo (restruturación sectorial, subvencións
directas ou indirectas aos monopólios, despido libre e paro, presión á baixa do salário real; OTAN, CEE, etc.); medidas tendentes á consolidación do Estado unitário (Estatutos, LOHAPA,
LÓFCA, etc.); medidas de carácter represivo (Lei Antiterrorista,
" L. .defensa da Constitución, etc.).

2º Medidas económicas que mellaran relativamente as condicións de vida dos traballadore/(redución xornada ·laboral, medidas contra o paro, pensións, servícios sociais e sanidade, redistribución da renda, etc.).
En canto ao primeiro g_rupo, as formas políticas e sindicais nacionalistas deben ser radicalm~nte belixeranges, con todos os
meios posíbeis . .Observamos que neste grupo as lo itas son maiormente de tipo político e deberan protagoniza/as fundamentalmente as organizacións políticas, aínda que o sindicato tamén
deba participar en moigas de las . adema is das "ti picamente" sind ia is.
ca e sindical non elimina a sua especificidade, só realza a.sua, imO segundo grupo de ,medidas, se ben son a vaselina que dulcifica a explotación, son ,progresivas. Aínda que teñen reflexo no
portánci8r dentro dunha estratéxía revo/ucionáría. . , .
.
antes, cómo 0 d~emostr.an 40-anos de fascismo. En todo caso, a
plano da prática política, inciden fundame,ntal e directamente
• ·e unha taref.a
A actividade centra.! e defin.ito.· ri.a do sind. icatq rad. ica tn. limi- ·.loi't'a··-popular por .esas me 11 or~s· e' un es'ab
1·m ,, on
,,
no ámbito da acción sindical, e este é o"utro dado a ter· en conta.
tar a explotación capitalista dentro da sociedad.e burguesa, de- · prescindibe/ para poder acadar niveis superiores de conciéncia,
Eh canto a esas medidas que supoñan mellaras, a oposición
·tender. mediante a negociación e a lo ita os intereses económico- de organización e de lo ita.
_máis enconada levarana a cabo as forzas dé! direita e a reacción,
· socia is dos traballadores para mellorar as suas condicjóns de vid~
e de traballo, ten que contar tamén cunha e~tratéxia diferencia3 . . Pa.ra anal.izar o papel da socialdemocrácia como "hópede- en tanto que os sindicatos deberán, con base nas suas alternati·da e articulada para .levar ad.,iante campañas ofensivas que favore- no podér'~ ,do Estado, é preciso facer unha consideración prévia:
vas concretas, loitar pola modificación de certos pontos en benezan ·situacións nas cales os traballadores mellor;- bxectivamen~ a coesión interna específica que p~~senta·n as instituciÓns do Es- . fício dos traballado ... ;;, e en Lodo caso esixir cando menos o
. te a sua condición. O Síndicato nacionali.s ta ten que contar, e de tado capitali'sta fái que -0 cumplimento das 'suas funcións ob.xeccumplimento deses, aspectos do programa do PSOE (que non
feito conta, cúnha estratéxia (qu~ é poJítica) Gle enfrentamento tivas como organizador dos ·i nteresés a longo prazo das clases docoincidirá coas resolµcións do Goberno), d(Jnlmcíando os aspecao colonialismo e ,OS monopólios. En ¡ocio caso, ? primacía dos
minantes sexa independente de qüen detente o poder nunha instos máis regresivos e as conc~ións feítas á direita.
elementos económicos ven determir:iada polo momento histórico . titución · concreta, como pode ser o Goberno ou o Parlamento;
,Todo o anterior, unido á necesidade de orgapizar aos parados,
e o proceso revolucionário.
aínda qüe poida xerar contradicións ou disfuncionalidades.
configura a dificuldade e complexidade da loita sindical no moNon. éntender nen a.sumir a especificidad.e do campo da loita
Hoxe, a política-estatal é deliñada, sob o carimbo do ·segredo,
mento presente, que supón· un reto á madurez política do nacio~indica.! e as limitacións que i~to con leva par·a· a acción sindfcal, . pola alta ,burocrácia d.o Estadu. e "comisións técnica_s'' que se es- nalismo. Afrontar esa situación con coeréncia e realismo é necepade conducir ao nacionalismo a .a fastarse da única .clase capaz capa!"! ao · control do Parlament~ e da opinión públiea e. constisário para evita~ un illamento do ·sindicato· e do nacionalismo
de garantir .o éxito da lo ita de Liberación Né.!cional. Seria suicida ·e tuen o lugar privUexiado Pilra a imposición dos intereses monorespeito -moitos' sectores sociais imprescindíbeis para a loita
·e reacf;jonário pretender que o slndicato cubra o valeiro que só · · polistas. , ·
·
:
. eola 1n~ependéncia e_o Socialismo.
un partido de clase pode cobrir, que hoxe ese partido non exista .
lsto unido' á vóntadé tác'ita e expresa dos partidos socialdemó- .
·
· ·
·
·
cratas (ou '~ocialistas'1 de· nón subvertir o sistema capitali's ta,
AS "A.NTINOMl~S" DA UPG-PSG
é outro problema.
fai que calquer révolucionário . rion ,poida sentirse satisfeito nen '
·2. E.n virtud.e da sua autonomía espeéífiéa respeito ás Clases
ilusionado polas .suas promesa~. Antes ao éontrári 9 , sempre foUn exemplo do que ndn debe ser; témolo na UPG-PSG:
.dominantes, o Estado capitalista p9de garantir .certos intereses
ron bons servidores e:conientáronse facilme.nte con 'migallas que
a.. - Nó plano !da loita sind.icai, rnanifestan que o progr~ma do
económicos impostas pola loita daS'Clases dominantes; as ~'pofí "serviron para amortigua~ situacións ootíflitivas; e despois de cada
PSOE non conten nengun tipo de mellaras para a clase traballaticas sociais" do Estado pod_en recoller certas reivindicacións po- .. experiéncia- socialdemócratá, a esquerda ficou máis 'C:Jebilitada,
dora e que polo .t anto ha! que enfrentarse frontalmente a todos
pulares como a Seguridade Social, seguro de paro, pensións, ser- · sobretodo ali onde os· partidos revohJcionáriós estabañ pouco ;'. os seus proxectos.
v ícios públicos, etc.,- tjÚe á fonga in's értanse nunha estratéxia en , consolidados ou non souperon actuar nesas condición s. .
b · N
I
d I ·t . l 't< .· f' ·
,,
b
· · .
·
...
· íb .
. ·
.'"7
o Pano a 91 a po 1 1ca, a irman: como o xect1vo m,
favor do _capital e son eietnentos de lexitimación que contribuen . As suas' . po I'1t1cas
son perfe1tamente compat1 e1s coa acumu 1a- ,
ed.
..
.,
. . ..1 b
nroE·
·
,
.. , do
.
.. d
d
.,
d
d
m 1ato temt;>s_que, en umon, es1x1r uo go erno ,.,,
o cum.á éonservación da hexemol")ia das clases dominantes, co cal estas .. . :c1on
cap1ta 1.e son 1ex1t1ma oras a exp 1otac1on e o po er
d''
..
,
d
·
,
··
.
.
,,
(
fl
.
,t. d b
.
·
·
P11mento sen 11ac1on as suas promesas e1e1tora1s, pan eto
preservan os seus intereses a longo prazo.
,' .
· Poi 1 1co a urgues1a.
~
b
, 'I')
·
·~
•
.so
re a m11 , :
Agora ben, ninguén podé fÍustarse pola aparente in'eficácia
. Só- unha cousa teñen e~ - comun: as duas posturas son equivo·'
subversiva dás reivind-icacións ec~nómica~ das clases trabaUadoA
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cadas.
E;n todo caso, entender cómo poden compaxinarse- é tan
ras, qu; dan-a impresión de e.siar· real.izando á ilusó~ia tarefa ·de
DO
NACIONALISMO
SOB
O.:GOBERNO
DO
PSOE
difícil-como
entender a_transfiguración de Xesucristo.
Sís·ifo; non pode levarnos á cbnclu~ipn de que non son necesáUnhél-cvez dito o anterio~, ,é prec;i~o sinaÍar q~e as .pro.mesas do
rias. ·nen positivas as lo itas pola me llora das condi cións de vida .
XAVIER VENCE DEZA,
_e studante e r:nem6ro d~ ANG.
dos traballadores. No,n Por "viver pior" ª " revolución ''chega"
PSOE referidas a unha. série de reformas rao aparato administrati:-"' tN ..:215 V: Dli:f '18 AOi24 VE fi= EB R ¡¡;-1RO .f'l.983

a

Ese mesmo luns, e tras d unha
folga sectQfiaI xeral cta Banca en
todo Euskadi Sul (a folga xeral
total prop·o sta con insisténcia -bal. da organización- á que acupolo PSOE era rexeitada con ro- dian cerca de 16.000 persoas,
tundid ade polo PN\r) celebrába- vários miles menos. que as «réuse na capital bizcaína unha ma- nidas con . ocasión da -morte do·
, nifestación co:r:it~a ~TA -a pri- inxeñeirQ. xefe "de Lemoniz,
me ira con referéncia a toda a José María ·Ryan, . dous anos .
traxectória político-mili~ar glo- antes, sendo' rrioi serriella~te . á.·
.
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de·· fármacos.

No mercado.farmacéutico británico .vén4eríse uns 4. 000 distintos produtós de marca das.grandes
compañias nacionais e trasnacionais como ICI, Rqche, Lilly-, Glaxo, Ciba-Gelgy, etc., cu.,, movimento
. .
·
·
·
com~:cial vei'dade_iramente fab_ulo_so. _Naturalmente, estas co~pañilis protexen os seus fármacós .. -. . <:: ~· .·-non·,i~morref'', asasina~a·.:
o mais lo.,,gq. tempo poslbel, mediante patentes e marcas rexistradas: . .
_ .
-~ . . · ·
·
·
· .
·
U
Mais as patentes·expiran finalmente e o medicamento queda,exposto. á competéncifl:
· .. .
' .
. do . mesmo prod11:to x'!n~rico, vendido moito.má~ barato. a 'gi'ane~e-'-s~n marca, simplesmenté .baixo
o seu nome químico próprio. Por exemplo, ofármaco comercializado pola ICI británica - ·'
_· A Carmiña,: que é unha amiga· miñ.a, ten ultimamente-dous
coa miirc[:t lnderalé simplesmente hidrocloruro·de propr_anofo_l, e como _tal pode.-ser vendido en
sentimentos
moi distintos; ·un de cariño, que empeza a ser oba/macen a un P1:éCil> moito f!UÍÍS. ~aixo que. o ·. da compafíia.. '
- . sesivo, cara o seu sobriño Alejandro·e outro de ódio furibundo ·
Calcúlase que, aparte duns 30 ·
para o presidef!te dos Estados Unidos.
.
.preparados para os cales ' non se
Hoxe,. voltouno- reafiJ!.mar despois de ler"?"un deses panfletos
topa ur{ substituto xenérico
(para _,min ·panfleto non é pexorativo) firmado por Ronald Reaaxeitado: <;> testo ·di farmacopea : '
gan e que o goberno norteamericano distribue polos xo.rnais de
·_británica pode 'set substituldo,
mais influéncia éli todo o mundo.
cun aforro ·pot~ncial :d uns sb
Conste que a Carmiña non ten nengunha das claves tr~diciomilló ns de libras esterlinas
· nais que din que acompañan, ou acompañaban, á mentalidade
anuais Parª o Servicio Nacional
anti-ianqui é dicer esplrito do 68, antiga militáncia esquerdista,
de Saúde ·e, ·polo ·'tantO, para ·o
. barba tupida,· tampouco é pacifista de liña ''Miguel Rios-nueva
contribuínte. As ga,nánci4s obti- ·
ola", ao revés~ por levar até leva zapatos de tacón e non de ga. 'das·' polas dr.ogas ruáis vendid·as
piuza azul, alnda que como é sabido nenguh zapato significa
son. tan escandalQsa·s ·q ue a subs- ·
nada se de ideoloxias se trata.
titución- (lo lhderol,-empregado
A ela qµe lle gosta unha barbaridade é "Lo que el vknto .
en cardioloxiá, polo ·seu equiva~
se .lle_vó ", ao mesmo tempo que di que Godard é un coñazo,
lente xené_rico .suporia un aforro
ama a Cary Grant e a Rock Hudson, pero por quen non pasa
~dUJ)S · 14, _miHóns de · libras
.de nengunha maneira é por Ronald Regan, teno considerado
anuais. ,C ifras ·párecida's de afocomo unha espééie de asasino, senvergoña, aínda que non·sei
rro .obterían:se substituÍndo fár:
cal das duas pousas"lle dá mó.is noxo.
macos. e~ri.tra a ·a rtrite 6 contra . · O panfleto de Reagan fala das relacións USA-URSS. Dentro
a tensión arterial." A famosa dro·:da fampaña q~e sobre o tema veñen facendo os norteamericaga Valium, de Roche; véndese a .
lios parece solprendente que o pre#.fiente chegue a poñer a
9,50 libras o tubo, mentras qµe ·..
. sua firmá nos textos xornalísticos, axudando asi a (oda esas
os comp1imidos do equivalente
_ plumas, de diversas cores, dedicadas desde sempre a dar a
· xenérico, Diazepan, saen .a 1;1O
imaxe conveniente diJ política internacional dos Estados Unilibras.
d()s~· plumas valiosas abofé, pQrque para pr_esentar con boa cara
Ist0 no tocant'e aos produ.tos.'
alg'lj,nhas das "epopf!ias'.' ianquis hai que ser certamente un
farmacéuticos . que non _. teñen
artifa; hai que (er o sangue de Carlos Luis Rodríguez e a capatente (pero·· teñen marca).
. bez{i de alguén intelixente. Pois neste tipo de propaganda non
Dos produtos obtidos no laboabonda •cori seguir os ditados da Casa Branca e logo repetilos
. ~atqrio e p~t.e~tádo~ polas ~ran..; berno ' conservador da senora
os
por Rádio, Prensa e Tv. a todas as horas. Compren tamén escri.0es compatmas n?.~. ~ods ó ·, t·O : 'Tatcher como enxendro socia- : certos' méS~~:s~eleccionados a
tores "progre~", xornalistas "neutrais" e políticos "de esquer·
·
· · ··
da-", cali¡:icativos 'estes que se dan·a si' mesmos e· que son como
9 p or cen o ·aproxuna amen e 1.
:\' ..:
d' ,· ci . t t
1sta que hai que 'destruir para ' éQngresos :"científíc.os" fástuo'1'
q~e ara , _esp~ en .a o . ~os pro;· .deixar paso á limpa ·éorrípetén- . sos ·e n Íugares~ d~ lecer e con
os_l:arnés falsos que lle dan aos espias para pasar desapercibidos
xunos .cmoo anos por rren ca- : . da
d. . .
.f
'~ · " . ,,
, ·.
·
·
··
entre o in_imigo. Porque si un "progre" di que en Cuba hai miducand ~ ~~ _d.it;_éitÓs ,.d e: explbta- ; ~~~vada~me IC~~ . e arma copea-·.· ~ra~l~porteN~- ho~e\. ~ag?s e_a to- - lleiros de .presos políticos, como é "progre" hai qué ere/o, co
. ción, . co ·que ·as-drogas. de rnáis
·
·
·,
. , .
· ,<?. . _ux?: - on ª! n:1° 1to q~~ a
cal se empeza ·de contado por tirar os libros do "Che" e de
.
.. ,
, . .
E falando de competencias,~_ cornpaIUa für.maceutica amenéav~nda ficaran expostas a sev~ra véxase a "lealdade" con que a.e·_
. L·n· .
. ·. . · d . .
Fidel para logo mercar un· Telefunken-Pal-Color, f:lº princípio
. d t
· , ,
..
, na ' 1 y . orgamzou un estes .
, d
,
,
, · d
t
~~pe enc1~ . o prn u o a· gra- tuan a~ ~onipañia,.s? ao~ .médi~o~,:- .~~ co_n~~sÓ~ '~.: ITiéd_i~.os .~ada ·me·· _ . con atgo . e ma conciencia, pero logo ao ver que os amigos, ex.
: , .. '
que receitan os fa.r macos, tanto . nos que en Venecia, ·c on viaxe .
-compdñeirf!S algun~, fan o mesmo pois xa non pasa nada e
.. . Entón. e, ~áis aínda, as. multi-· .se son privadqs' como nacióháis, "rio luxóso e -decad.e nte Orient . · para que se, ~exa que non es un burgués absoluto votas PSOE,
. nacíónai~ teñen .unh ' 'decisiva non se lles di 0 prédo .ve.Tdad~i'- . Express, _p~ra. dar-· pú.blicidade .á' ., o cal ·non che. impide seguir sendo un burgués, aínda que pec;ár.ta. a xpgar na defensa dós
d d
·
if ·
r
·
,_ queno e ·amábel.
·
·
.
~ro a raga; e mesmo ·a~ e ras . sua droga Opren;.-.cont~a aartri- .·
seus intereses monopolísticos, .de ve.ndas son ··confiden.ciais; qe te,.que posterionuente ,.resulto u _
Os Estados Unidos ins~sten no vello argumento de que non é
como) ácaba de '<l,escobrir unha xeito_ que só ~o fin ,-do ari9 fi- . dciñina· e "foi retirada d~ 'merca- ·
aceptabel por eles o desarme, bilateral que defenden os soviéticomisión ·parlameritária pata o n"anci·err·0 0 SNS
d ·
-. d'
co~, porq.ue a 'RSS está neste momentq_ millor armada, polo
.
..
·
_
.
po e · canecer · o cando, causou várias mortes
c·nl
ser· ·es"""
e mpe ceo d esarme dasua b andaat'eres·Ministé_rio da Sau-d e. En' efe1'_to, as c~ra~ globafa dos produtos·. ·d e·doentes. , -<'·. ·
·
u , debe
.
~. a que
.
'
aínda gue -lodos ' os . produtos receitados aos doentes e _paga-~ ~ _ :· .
r
tablecer o equllibrio. Esta {lrgumentación éfalsa porque, como
despat~ntados fqi;ari .substituí- . dos . na.- sua·. ·ip.aior parte . po.lo · As compañías .argumentan ., .ben recoñefe ca/quera am:ilise feita sobre armamento, resulta
dos polo seu eqµivale.nte xenéri~ SNS (p~=>r .suposto que se a-se-' que teñ.e n ,que ·.·p~sarlle.Jip.' con- .· '· que, desde a segunda Gue"a ·Mundial, ·ta11to,nun primeiro moco máis -- ~~ara to, : as compañias ñora tatc}\er saíse coa sua, 0 surµidor os- custes de · investiga'"..
men(o ·cos .b'ámbardeiros-nucleares,, como" na crise dos Fogueafüda manieriari o direifo."(con- · doente teria que pagar a· totali-· _ ció_p_, e ~osta _á - ~oh~~- do-Produ:.· .. tes~~ Cub~, como il~é h~xe, mesmo •. os_USA se11J!1re_tor?n sa:
. cedido polo: gobérno) a erguer: 0 dad e do medicament.o ). As · to,_ mais _non expltcap, por que-,··,· penofes, e ben que se coidan de seguilo~sendo. A mdustna nor- .
·précio dos seús produtos paten-· compañi~s-.'sabeÍl moi ~. en que cada unha del?-s-ten., que desper~ . ·'-terime(iéaíia ·neeesita' mercado e o '- mellor mercado io.'da'N1ár-'";
tados para '. compens~ palas a _q uen teñen gue convender ~é . diciar recursos·. (qtW v~ñ.en . ser ., · il:Íl¡.s. , A UR$S, pola contra, ten que reducir · o. pres1r1:posto en
,~'perda:( en. . b~nefíc~os qeri~ª- - ao médico de ~ab_eceirá, . que-.é 0 _ _do .coIJsumidor, seguqdo o razo'.".-f ·sérvícios e obxectos de consumo .publlco para fabricar ·armas,
dos _c;las- an~eriore~. di:~gas .. E i~(;>. que toma a_s ciedsi 'ms, para ·que; nariiento de.las própdas) multi...
- co de_scqntento··que·isto' po(l.e xerar ef}tre ·a yovoación. _
.
:Porq1Je-.~sta .estab.e~_ec¡do que ~-s reQeite .' sempre o gatanti{lo e· ,Plicando este proce'$o e loitandg;,,_,..~ . '. ~ evid_entemente: 'Reagan: falá de Afganistáf! P_olónia, eses
' ~ompañlas , teñan certo _nivel sihJWlo ,produto-. de marca (cún: t'.ntre el~s para co.nvencer-, nun'."·. , son os conflitos _segundo ·eJ;,_·o Par.rolo Donald está ·agardando ·
glo.b al de proveitb, de x.eitó ·que · nom~ ..atraotivo) e non ·o ·equil'a-:- h~ carís~m(f pµbli~idad~- ~ co~.
para entrar en-Afganistán. Disheylándia é com() · ~n" circo ttmbuse baixa o préció d_u n , p:roduto lent~ a ·granel, sempre sospeito-· mercialización, de que. k-' c. un /ante ¡1pr toil.010 mundo;'hvxe Po(onia/mañá·quen sab'e;:. · . ;, ·
ten que Subit?O·l itro. E'rten' d'Mi- sú e ciítf nó"me ehdiañadó que 0 · - deses prodlitos (o da compañia
'., Religan escrebi_ cóm·o unhá monxa-,' verbas demqs"i<ldo "dóees ·.
nfatério '4a., S~úde; nen "o Serví~ . .rtiédióó ·. rotinário · xa e-squeceu '. que ~ ~aga, clam) é..J:lon, '"sen ·o s
, P~".ª ser..dun vaqúeií'o. A~ Carmiña"sónanlle a mentira." Os procio Nácfor.iál· ', da''· Saúde iie~ ~ dos seus tempos , de 'éstudartte dema1s (os. do~ p9~peti~ores) .
, ~es titulalf,os .no 68 emp~za-n ~ft a mati114r ·na fdinosti ftr¡,.§e'4e ·.
;cont~ibuírt,te brit~ni~o .po<l"eri~-~ q-as· fórniulás . qliím,icas . . E'-, os ·unha .porcallada . noxenta que
1:~lipe González.. de , q~~ é .préferíbeh:n,Qtrer iJ.,sasinado
me- ··..,
facer nada)~ara i~ped.ilo. Tal e anúricios .-i iltelixentes d·a ·~ publi- .. mesmo non val ª ·pena consid,~~
·. tro -de Nova Jorque 'que viver nun ·Gulag soviético. A .Ctirmiña · · .
a ~'leí". E iso supohdo que con- ~cións médicas remachan a rar. ~plíquese ó co.r:ito'.
. p~efire"non mo"er asasinada.
.
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tirtuase a existir o nacionalizado. : mensaxe
seriedade das" com- .
SNS . criado ol - . . " . .
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Obviamente-; ·son · moitos os
signos que fan de todo ponto ·
Cando o atentado do Papa parecia resolverse sen. complicáciµns,
~nsostíbel esta espécie de fábula
co xulgamento de Ali Agca, e as suas conexións coa extrema direimoderna, sen apoio algun· na ta turca, unha espectacular rev1ravolta fixo aparecer implicado~. :~.
~ealidade. O periodista búlgaro · via Bulgárill, a todos os países do este. Xusto é riomeado YurlAn_
< :¡¡
lván -Garelov, autor do docu- dropov secretário xeral do PCUS e empezaron a aparecer conni- .
mental de TV, "O caso Anto°'.' véncias e. complicidades que pingaban desde JOs funcionários da
nov, probas e feitos", destª-ca embaixada búlgara en Roma, até o mesmisim.o KBG, á cabeza da
que, sobre o fondo do ·~'qom . cal se _fltopaba, ~ n.o·_ tempo do· atentado, o hoxe xefe do Estado soplot" siniestro perpetrado ' con- ..viético:
"· · ·
·
.
tra o Papa, resulta máis '<loado
aceitar como "perspicaz" a política de exacerbadón das rela- ·
cións intemacionais e o manti.e
·L
mento da tensión, a desconfianza e a inseguridade na Europa e no mundo. Lembra Gare-.
lov _que a campaña caluniadora
desatouse nun momento en que
a campaña antibélica na Europa
· e na América acadou proporcións descoñecidas. ·O nexo entre a declaración do estado de
emerxéncia en Polónia, o 13 de
decembro do 1981, e o "descobrimento" realizado polos serví cios italianos especiais o 29
do mesmo mes, cando despois
de visitar a Agca na cadea comprenderon que estaba disposto
a facer "novas deposicións",
constitue para Garelov "a intriga máis refinada de toda a trama".
Despois o periodista observa
que o Papa é o primeiro non italiano desde hai 455 anos e, ademais, un polaco. Se as sospeitas
a respeito do atentado teñen
canle cara a Sofia e de ali cara a den no sentido de ampliar as no, língua que Antonov, AivaMoscu, a contrarrevolucióñ po- posibilidades previstas pola lei zov e o terceiro búlgaro Vaselev
de obter benefícios (atenuar as ·dominan ben, pero no mamen- ·
deria ter un novo cho u to.
condeas dos terroristas que co- to d_a sua detención o turco ase"
REVELACIONS no "ESPRESSO"
laboren ·GQas autoridades), e que guraba non Sa.ber ese idioma, de'
estes benefícios se extendan ta- xeito que nos -primeiros intetro-:-· P. Ficoneri revela na revista mén aos "arrepentidos" que co- gatóriós a que fol. sometido em:..
italiana "Espresso" outro singu- mezan a colaborar despois de .pregouse o inglés, idioma que
lar episódio, que tamén pode ser sentenciados . . Precisamente domina superficialní.ente. Pero
ser revelador arredor <leste deli- esta medida foi aplicada p~a . agora Agca fala bastante ben o
cado asunto.
beneficiar a Agca, a quen lle foi italiano. Di ter estudado nos
Escrebe Ficoneri: "A fins de prometido que permaneceria na últimos 19 meses de cadea en
setembro do 1981, con motivo cadea dez anos co~o máximo~ A,.scoli Piceno.
da festa anual dos carceleiros, o falábase.
Segundo a versión- oficial,
hispo de Ascoli, Monseñor Mor- AGCA, POLIGLOTA .
Mehmet Ali Agca ·viveu durante
gante, expresou o seu desexo de
todo este tempo incomunicado:
falar na cadea co autor do atenA estas altura todo fai pensar sen rádio, sen televisión, sen
tado contra o Papa. A entrevis- que ternos asistido a unha mon- xornais, con escasos contactos
ta alongouse duas horas. Sua taxe interesada dun xigantesco cos carceleiros . . As conversaExceléncia non voltou visitar a "bluff''. A "proba" máis espec- cións, segundo asegura 0 minisAgca. Apartir dese momento, a tacular aportada, unha fotogra- tro de Xustícia, Clelio Darida,
tarefa de conversar e manter fia do atentado na que se via efectúanse mediante unha cácontacto con Agca é encarrega- nas proximidades do Papa a un mara de televisión e por unha _
da provisoriamente ao pai Save- home de gafas e bigote, que se xaneliña con cristal blindado.
rio, capelán da cadea de Marino dixo era Antonov, ficou total- E posíbel aprender en tales conde Trento, quen vai e ven da mente desvirtuada ao se anun- djcións un idioma descoñecido?
celda do turco ao Bispado. O ciár oficialmente que o devandi- A Tesposta é obviamente "non"
29 de decembro, Agca recebiu to indivíduo fora ideIJ.tificado e perta <leste ponto a revista
unha nova visita. Tratábase de como turista norteamericano. "Panorama" conclue: . "Hai
homes dos servícios s~cretos En canto á descricióri da viven- unha só pos.ibilidade: a incomuque se presentaron como o da cloutro funcionário búlgaro. nicación non foz tan rigorosa
Maior Petrucelli do SISMI (Ser- Aivazov, feita por Agca, haique como se afirma. E se foi mitiga.;. .
vício de Intelixéncia ·e Segurida- sinalar que o. embaixador búlga- da posteriormente, Agf'a non só
de do Ministério do Interior). ro en Roma ~enviara duas veces
l
· ,
.ni"st-e'rio do Exterior pode aprender i~a iano, senon
Ml
notas
9
ªo
Sábese con seguridade que O 2 ·
támén obter instrucións convede decembro, os dous axentes . italiano notíficando que na mes- nientes para .tramar un complot
secretos· pasaron un longo tem-. ma . habia pegadas deixadas por con todas as suas identificacións
po na celda de Ali Agca. Qué é persoas ·aescoñecidas que -pene:- por fotos e áfirmacións obxectio que desexan do. turco e que traran. ali na sua ausénda; evi- . vas: números telefónicos, des.lle ofertan en troques? A pri- dentemente, estas persoas "axu- . áicións dos domicz7ios e asi
meira resposta diuse ao cabo de . dar-on" a que Agca poidera des- polo estilo,,:
35 dias". E dicer, 0 2 de febrei- · creber a vivenda en cuestión. O
Estes son alguns aspectos
ro do 1982, cando o abogado idioma ·no que se "entendian" pouco coñecidos do ·"sensacio\ Pietropaolo de Ascoli, durante Agca e os búlgaros é outra. "pró~ nal" caso. Aspectos que.convén
certo tempo abogado -de oficio · ba" que· non se ten en pé; .en divulgar," se se quere ter realdo terrorista, invitou a Agca a efeito, Agca. afirmou que ps mente 'unha visión completa de
colaborar coa iñstrución. Segun- contactos cos seus ·cómplices . todo 0 asunto.
dO . sinala a revista, o Ministro búlgaros · na · orga_nizaéión . do ·
do Interior, Rognoni, <lira or-' atentado realizábanse en italiaAPN

A pista·búlgata··.

non vm ·a:nengures ,_.

Portügal, ·e ~o futuro? ·
BEGOÑA MOA

O noveno cabodano da "revo- ·
· lución dos cravos" vai ser conme. morado en _Pdrtugal cunhas eleiéións anticipadas que poden no--_vamente mudar ·a cara do gÓber.no "'_(á da pó'títica real xa rnáis
difícil) - cambiando socialdemócratas· e cristianodemócratas por
socialistas ou por unha coalición,
que xa se ven insinu.a ndo repetidamente, PS-PSD en vez da anterior
PSD-CDS, trás da d'esfeita da di- .
reitista . Alianza · Democrática.
Quizá a ind1,1bidábel afición dos
" portugueses p~las ·grandes datas_
e - celebracións inf lu iu na designación do dia dos comícios, pero é
ben certo _que os que hé!_i nove
anos parti~iparon no estala revo.:
·1uciónário non están hoxe para
celebrar precisament~. a sit~ación
que vive o -pais.
· Alguns dos que entón dirixiron ou ·c omandaron as operacións
que un dia qe primavera acabaron
co - fascismo en Portugal déronse
cita hai poucos días no Coliseu,
un dos vellos teatros de Lisboa,
· arredor doutra figura carism~tica
dáquel entón. Rosa Coutinho,
Otelo Saraiva de Carvalho e cinco
mil persoas máis das distintas fraccións de esquerdas, desde radicais
extraparl_amentários a "pecé~" e
aínda socialdemócratas, aplaudían
até romper as mans a preséncia, as
cantigas e as palabras, novas e-vellas, dun José Afonso un tanto
avellentado e enfermo, pero coa
mesma vontade que o levara an. tes e despois do 25 de Abril a
cantar, loitar e facer un ·traballo
cultural e político ali onde era
solicitado, · no último recuncho
do país onde consideraba : que a
· sua preséncia podía servir de axuda ao labor de concienciación
que estaban a realizar a LUAR ou
o MFA. - .
E mentras se desenrol.a o reci. tal, na rua a crise política, 'e conómica e social que está a viver Por- .
tu~al faise sentir nos cada dia máis
numerosos mendigos das aceras,
dos trens, dos cines; no descontento xordo manifestado eh cada ·
ccmversa, e tamén nunha espécie ·
de parálise política ·q ue dá a impresión de que é imposíbel que
este pavo que agora se deixa estar
inmutábel . a~te a desfeita · da Reforma Agr:ária, a constante alza
dos précios, o empobrecimento
galloupante da inmensa maioria da Jl9Voación ... , saíra á rua non

e
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hai tanto tempo cunha poténda
que asombrou ao mundo para demostrar a sua vontade -de que o
fascismo máis antigo de Europa
rematara por fin, e q':Je rematara,
non pola consunción físipa dos
non pola consunción , física oos
unha decidida movilización popular cara o Cámbio.
Diante da situación actual, José
Afonso, representante 1ndiscutíbel
da tendéncia de poder.popular daquela hora, non é optimista, nen
ve saída axeitada, nen alternativa
política que a faga posíbel, pero é
tamén conscien.t e do que se . ten
avanzado desde que o 29 de marzo do 74 participara neste mesm~
escenário nun acto colectivo que
tiña tanto de política como de
cultura, pésie a.represión existente ("'A situación non i en nada se.:

mellante a daquel 29 de marzo,
agora xa non hai P/DE;s entre o ,
público a fichar á xente, pód,ese
fa/ar abertamente e dicer o que se
pensa da situación, non hai porque enmascar.ar as cou$8s. O que
si pode· ser algo semellante a entón é a actitude da xente. Inda
queda algo da posición de loita
que daquela existia").

A data .do 25 de ríovembro, o
chamado "golpe do 25-N", polo
que a fracción mais direitista do
MFA tomou o poder baixo a excusa de impedir unha regresión
reaccionária, descabalgando da di~
rección ao·s militares máis abertamente progresistas, segue ·p esando
na esquerda portuguesa - como
unha lápida de maldición, e ali, -no
Coliseum alguns dos agora relegados· facian novamente ,profesjón
de fé revolucionária e exame de
conciéncia entre os aplausbs dos
que inda eren que o 25 de Abril
v.ive. Sempre. Eses mesmos que
hoxe teñen que agradecerlle a
Eanes, un dos artífices do golpe,
o seu papei de contenedor de
Alianza Democrática e besta negra da direita. Nun palco central
da · teatro, asisti~ ao recital Manuela Eanes; segundo o cantante, a
"presidenta" . estaba· xusto onde
debia estar: ela no centro e o pavo
á esquerda. E cando se ~ntou o
"Grándola", . o último exorcismo
mítico, a muller do presidente
non estaba no escenário cos outros vellos compañeiros de loita:
Nen foi invitada a subir nen lle
era fácil chegar desde .a sua posición.
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~ Para pecho,r. a cade_a .de. d,esq,g;e:¡, o,01,IJ. de F,_erro_l,"qye .ºlfl!ª mais,
:Pens!lmos _que toda pers?'!- que se d~d~ca,_a facer. u-n~deporte dun:~ito serw_.e, .wm t ' o. finr d~ evitar - fácil que Obradoiro" na-,¡,Aeaba de..-..r~suci{ar apesar. do. camf!H~ ~e
: dé~efutánies de nilda_ pása~ Po{'! "f~di·co-para:facer_ ? ' e°_:'espon ente recon~c1men o, e
.
entrenador e o bon equipo que sobre o papel tiño, e~t_a temporada.
~ cak¡uer tipo' de pr~bletrf!l. ·
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Antes de entrar en rilatéria, -' pois, compren unha .série de de.fini~ión~ q:ue np~ .a-J:C1:1.d arán a entend:er. rpellor os e~erdcio.s e :;t
sua finalidad e. RESISTENCIA. E a;.capacidade
qu~ ten un indivíduo para manter un esforzo de xeito .eficaz, o

aos tecidos e facilita a eliminación de produtos de refugallo. -· - - Favorece a perda de _peso
corpb~~l,· f áis ' que nada . pola
·eliminación·de tecidu ·graso.
- Medre ·do suministro de osí- xeno e matérias nutritivas ao
músculo.

¡-siderarse
maior· tempo posibel. Pode conque -hai dous tipos: ae~

toMo FACER A CÁRREIRA

róbicá e anaerÓl¿ica. ,- -.

- CONTINUA?
Cando o corredor non estea
- aq-uela que se realiza_ con sufi.:
sufici~ntemente capacitado, no
ciéncia de osíxeno, é dicer, que
caso dun principiante ou dun
o osíx -) que suministramos ao
deportista mal entrenado, parorg4nismo é suficiente para reatirá-· a carreira en dous (no caso
de qué s~xa de 30/90 minutos), _
lizar un esforzo.
deixando transcorrer un espáCando se está a traballar este
cio de ·10/12 minutos para recutipo de resisténcia,, non se deberá pasar das 140 pulsacións por
perar. No caso de inéapáci<;iade
minutos.
grande, non se debelJ- sobrep ~r
Os entrenamentos d_e tipo ae_ "os 15/20 mmutos, -chegando
mesmo a partir· esta pequena
Nen os máis optimistas apos-róbico -aumentan o volume d_o
c~razón. O máis característico
carreira, aumentando o tempo taban pola permanéncia do -:-Penúltimo- pode botar ao
<lestes entrenamentos é a carreipouco a péríifo, ·a medida que Obradoiro, sobretodo despois traste. Nada menos que a cons-ra contínua, máis coñecida por ·
este vai , pasando (cada dez ou da racha de lesións, algunha trución dun super pabellón nos
''footing". Tamén se pode reco~oce dias)_ ~:-~~gundo se atope o delas de especial gravedade, terreos da desfeita Peninsular
rrer ao ciclismo, natáción, etc.,
prinCipiante.como a do americano Verdever Madereira, terreos que os sócios
con tal de -non sobrepasar as parse con problemas que, en caAs pulsacións non d·e berán e co contrato de urx~ncia da terán que pagar cunha cuota ex-sos extremos, poden ser irrever- sobrepasar de _140 por minuto super-estrela . Davis non vai tra e se o equipo descende mapulsa ció ns estabelecidás.
mente se poderá impedir unha
RESISTENCIA
ANAEROBI- síbeis" (véxanse accidentes - d~rante - ' Q-- prlmeiro p_e ríodo, - ser posibel evitar o descenso; se
baixa
masiva de sócios, que por
CA. ..E,aqNela que -se1realiza con 1 mortais nos últimos anos nos que poderá ser dun mes ou mes - cabe, este contrato meteu nun
suposto fan falta para a finandébed•a ·de osíxeno·.-' Quere -isto EEUU). Por iso é conveniente e médio, segt,i11do os casos, su~ problema económico á Directiciación do novo pabellón. Velai
dicer que· o osíxeno que lle su- pasar un recoñecimento pr-évio'. poñendo que s~ fagan_estas ca- - va do Obradoiro que xa non
duas formas distintas de "partiministramos· ao organismo nb
A carreira contínua farase, a rreiras duas ou tres veces por se- _ contaba con moitos recursos
cipación";;, e as duas pasando sépara afrontar a super liga millomomento do esfor.zo n'ün é sufi- poder ser, en terreas chans ou mana.
rias crises. O Obradoiro , que
ciente" e,. xa que logo, ternos que variados, pero sen excesivos
--, Como xa dicíamos anterior- nária que é a 1a División.
pensaba subsistir núnha competomar das reservas d-as que dis- -desniveis, ademais d~ que debe. mente, farase nun terreo ch Ja e pón o corpo.
.
ser semiduro e fragueiro, con-_ semiduro, cun calzado que sexa
No caso do OAR, o problema tición que supera o conceito do
Os entrenamentos aneróbicos dicions es-tas que- aqui non son cómodo e isto é moi importan- xa ten outros matices; a entida- deporte e o OAR no que o equiaumentan o espesor do miocár- moi difíceis de atopar.
te. As prendas plásticas non per- de parecía xa consolidada social po ven ser a fachada d un grupo
dio.
O obxectivo principal da ca- miten _ a transpiración da pel, e economicamente non só por empresarial, modelo ianqui ·de
Neste -tipo, as pulsación xa rreira con'tínua é o desenrolo e polo que non son moi recomen- ter unha cantidade de sócios das promoción do deporte profesiopa-san das 140 'por minuto, che- melloramento da resisténcia ae- dábeis. Mello:r, emp agar roupa máis numerosas do Estado no nal, pero que ten unha cousa
gando a alcanzar as 180/190 e, rábica, e, .0) mesmo tempo, -· -ae algodón: súase o mf1smo e é que a estes deporte se refire, positiva; en caso de descenso e
nalguns casos, máis.
conséguese unha mellar forma ruáis hixiénica. Ao remate da senón porque o principal respal- dado que os xogadores -na
- De todo isto dedúcese que un de respiración e ciréulación . do - carreira deberase. camÍñar abri- do económico procede, amén maioria dos casos- permanecen
entrenamento equilibrado terá _sangue e un riotábel afortala- gado até que ,se, vexa que hai duriha casa comercial, dos bene- nas nóminas do grupo empresaque levar os dous compoñehtes: . mento .dos .múscul9s, tendóns e unha relativa recuperación; re- , fícios dunha cadea distribuidora rial quedarán en Ferrol para.
unha primeira fase de entrena- liga;rnentos; sobr~todo, claro , rn tanda cuns exercícios de Je- ' qe bebidas de todo tipo, sumán- afrontar a categoria inferior; no
m'entós de resisténcia aeró lJíca e está, das pernas.
laxación; -- -.
~do se ; ademais, na ' m0 ntax e em-- caso do Obradqiro é preví~tbel
unha segÚnda de ari~eróbica,
Porffu, h iase -beber líquidos ;- "presarial unha comp~ de_,~e- _ ql);.:c; ·éciuipo quede pis~re;gado
obténdose asi un corazón volu- EFEITOS FISIOLOXICOS
para recuperar as ·sales. perdidas '. . guros e outras part1c1pac1ons como xa pasara co Breogán de
ruinoso e forte.
__
Catro son os efeitos máis
na suoración (ágúas tipo mine- ! _dalgunha . . empresa -· ~ocal; . Ao Lugo. ·
Asi
están
as
causas con dua'.s
tórios, ·a.· saber_:
_ ral). ,· frente d~ste peque.no 1mp~~~o, o
1
_
,
entidades
que,
cada unha polo
·seu presidente
Xoanque
Fernant;iez,
; A CARRElRA CONTINUA .
·,
·-Medre dÍt · capacidade car- i X. VARE LA
polémico
persOeiro
se ben é seu -"lado, ·intentan _competir
(FOOTING)
d(¡ca (VoJume do c6razó~)., pOis
priricipal inipulsdi- desfa idea, 'n unha Liga-- que lles obr-iga a fa0
está "causandt{ sérios'-~ problema$ Cer-~verdadeiras tp.ara-villas·'.· coa
Consiste nunha carre-ira inin- capacítao -para receber e ex_pul- :
terr.umpida ª--~n ritmq'_ul"!i~qr~e -; sar-máis sangue.
CORRIXENDA
coas subidas_-de to~o e .manias · pasividadé· dun Ministérip que
e moderadG, . :até _c_~mplir ~ cu,n
- Medre da capilarización.
:. No anteri~/ número, p._as
persecutórias ~' d~ ho-n correxir- -prómeteu "cambiar" tamén as
tempo ou unha distáncia ~ixada Polo medre da presión sangüí• - explicacións do ponto seis-do
se, . a crise pola 'que atravesa o esfruturas,. do deporte pero que
de antemán.
nea, o sangue chega a lugares
cadro segundo diéíamos que
dube vai ser de difícil solución. tolerará xa non os americanos
_Se 0 corredor non está o · su- aos que nórmalmente non pode
habia que estar cos pés firme~
-Este ano ademais, é especial:. na .Liga senón q.ue .o ano próxificientemente capacitado para - (pequenos cap-llares), o que perboca arriba, cando en realidamente importante para o futuro mo permitirá µn máis pór cada
.d e 0 que hai que estaré bóca_
facela dun tirón, deberá inte- mite unha major ainplitude do
euipo' de 1ª-Divisiór.i. __
_do OAR, grandes proxectos que
'
rrumpir o esforzo con camiña- - fluxo sanguíneo. Pro d ucese
abaixo.
TE LLADO
·
,
d
,
a
situación
do
equipo
ha
táboa
.
tas intermédias ''para non ato- unha maior ces1on e os1xen_o__L...._ ___- _- _- _- _-_- ---,'=-~---_-_--__- _,._. ___..
_~---- _ _____ --- -- · ---~--------"-- ___ _ _ _ _---"
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Por primeira vez os pro'fesionais da-información galegos, xuntámonos pará discutir diversos pontos,
. todos µioi importantes para e uns máis controvertidos que outros. A unanimiclade foi . ·
casi total ao final das discusiói:is agás naqueles que facian referéncia ao xeito de acceso á profesión.
Un congreso que, secadra, no11; foi organizad?, non poido s_er dun xeito, ·digamos máis formalista, e pensándose
que servirá cando menos pa~a unha toma de contacto e preparación para futuros debates. ;
A realidade superou as previsións máis optimistas; tanto no_número de asi.stentes '(a pesares do tempo,
. .
.
estivemos presentes en Mariñán 112 informadores). como ~s conclusións tiradas. _
En suma, un-fin de semán .:_12e13 de febreiro-, que marcará o comenzo dunha nova etapa da comunicación .
en Galiza, polo menos no que atingue a fórmulacións. Despois Virá a p-ráctica. O tempo e os esforzos _
dos profesionais dirán o que vai ser.
·
Ainda queda moito por facer.
Instalados en Mariñán os asistentes -uns 70 o primeiro dia, pesie a neve, ás previsións catastrofistas e ás presións dalgunhas empresas editoras-, repartíronse antre as comisións de Prensa, Rádio,
Fotografía e TV-Video, sendo,
como é de supór, a máis numerosa
·a primeira.
Os da comisión de fotografía
foron os primeiros en comezar as
reunións e os últimos en ramatar,
por máis que estiveran todos de
acordo no tratado. A redacción
completa foi presentada ao seguinte dia no pleno de debate e no
de conclusidns e feíta própria polo
1 Congreso por unanimidade.

_,

A comisión de Prensa cornezou ·
cunha moción de xornalistas de
Santiago e Vigo sobre a situación
profesional (subemprego, salários
baixos, pluriemprego ... ) á que se
engadiu outra dun coruñés que
facia referécnia ao mesmo, ampliando alguns pontos, sen tocar
outros. Ambas refundidas chegaron a ser aprobadas por unanimidade no debate de conclusións.

1

'

)

!

.

·"'

Periódico gráfico pontual que circulaba polo pleno dando· información de
como ian os debatés.

O dia doce, a Comisión -de
Acceso á - profis~ón e Organización Profisional invertiu máis de
cinco ·horas en non chegar a acordo algun. _Duas . posturas radical- mente enfrentadas, a da vía única
para entrar no exercício da información (através da titulación nas
facul_dades) e a via ampla, con
acceso "polo traballo" (o co~eci
do "on the job" británico) ~ pola

Edicións Xerais presentou
o proxecto editorial para este ano

COMISIONS ESPECIFICAS
Tres comisións específicas, a de
Meios de Comunicación e Autonomía, Acce·so á profisión e a de
Lexislación e Liberdade de Expresión, reuníronse o primeiro dia
tras do remate das sectoriais e con
xente de todas elas indiscriminadamente.
Un xornalista coruñés foi o
autor da mockón que se debatiu
na primeira delas, aprobándose
o~ pontos que contiña ( qu,e a
Xunta desenrole o estatuto en matéria de prensa, descentralización
de RTVE ampla, potenciacián do .
galego por parte dos poderes públicos, potenciación da prensa co. marcal e das emisoras de FM, ensino da comuni_ca~ión no EXB e
no ·BUP, criación dun área de comunicac1on na universidade ... ),
con algunha discusión .e abondamento e obviando algunhos congresistas a politización clara do
ponto primeiro. O texto ampliado ·
e refundido foi aprobado por .
unanimidade -sen disensións ex-_
plícitas-, no debate final.
A comisión de Lexislación e Liberdade de Expresión · foi a máis
avanzada,_ sen dúbida,. no· eido

,

.
.-

TV e Vídeo contaron con auséncias notórias e houbo unaninimidade nos plantexamentos. Rádio
contou nun princípio cun número
aceitabel de participantes,_aos que
se sumaron o domingo 13 alguns
máis con novos plantexamentos.

CONTROVERTIDO ACCESO A
PRQFISION

\

-)

.ideolóxico e lexislativo ·(por máis
que o Congreso . ·non podia, obviamente, lexislar, s~nón facer peticións aos podere~ públicos). O
pleno aprobou unha enmenda que
facia referéncia a eliminar do· texto da ~néncia a concreción da·
supresión da Leí Antiterrorista e a
- Lei de Defensa éia Constitución ,
· ficando só os termos "lexislación
especial" cando restinxan o _direito á información. ·
Noutros pontos recolliari os
problemas do segredo profisional,
a clá5ula de conciéncia e ·o libre
accesÜ ás fontes informativas. Ao
.mesmo tempo, manifestouse a so- ·lidaridade eón periodistas_conde-·
nados como Xavier Vinader ,J osé
Felix Azurmendi ou · con casos
como o da revista EL PATITO
FEO, asi como os contínuos ataques físicos aos que están sorrietiqos· os informadores gráficos no
desenrolo do seu traballo.

~

Presento u se dias atrás nun restaurante vigtiés .o proxecto editoi;ial de Edicións Xerais para o ano 1983, ao mesmo tempo que facia balance ·da sua
última actividade do ano 1982.
Se un ano antes falaban os responsáb.eis da editorial ·de que." ...a demanda
cultural galega... permite o funcionamento dunha editorial por si mesma
sen proteccionismo nen mecenazgos; ás veces máis escravizantes que os intereses bancários... "
A própria empresa edirorial faNo que respeita ás subvencións
para as editoriais galegas, sinalaron ·
cilitaba uns dados sobre a produción bruta, .que estimaban, en núque a sua editorial non necesita
meros redondos, <le 11 O rnillóns
subvencións de nengunha caste,
pois poden funcionar como emde pesetas, o que significaba unha
presa sen el.as, pero que era nece.,
cantidade de 30 millóns de pesetas
para o sector libreiro galego, outra
_· sário "subvencionar ao libro para,
de oito para os a,utóres -en base
nenos, subvencionar aos nenos",~
aos direitós 'de autor- e unha ter-,
asegurando que con catro millóns
ceira ·de catro millóns de pesetas
de subvención poderi~n facer oito
-gastados en publicidade.
títulos da colección "Xabarín",
Segundo os responsá.beis da edipor exemplo, a un précio moi batorial, os actos de presentación de
rato (unhas 150 pesetas, arribalibros que fixeron nación adiante, - abaixo ), mentras que agora vense
significaron verdadeiros actos culna obrig;;i. de pór. précios altos· ou
turais, ao non ficar reducidos ao .
non demasiado asequíbei's.
mero comercialismo, -senón ao de· Entre o expresado, está a asebate e á propagaeión da cultura.
veración d~ que na nosa comuni- .
Asi; ao longo do pasado ano fixedade lingüística mantense perfeiron máis de trinta, cunha asistént_amente unha editorial e que po7
cia estimada de filáis de 5.000 perderian manterse o.1.:; :·· máis : "se
soas, tanto nas ·presentac1ons conós fixemos -.case 50 ti'tulos, Gali·
mo nas mesas redondas organizaza poderia absorber 150 máis".
das con tema-s tales como "A muller na literatura galega" ou "Ali~
Claro que está o asunto da poesia,
teratura infantil".
·
xénero literário .de saída escasa,
j . ,

no que resul~a máis rendábel "desbotar" o xa impreso, que telo almac~nado.

- Relacionado co tema da subrematara a sua i.p.ter\len- ción o señor Maure, director xeral
da editorial, dicindo "vivimos nun
país que ten unha língua invasora:
non é posÍbel que· o libro galego
teña a mesma demanda. Só se é
máis barato pod~ ent~ar, nas casas,
daí a· necesida_de das subvencións,
xa que os libros en galego va!\ entrar nas bibliotecas familiares através dos nenos; hai que potenciar
ao leitor, non ás editoriais.Enfin, a dest;;i.car do proxecto
editorial para este ano está a colección "Xabru;ín" de libros para
mozos e a "Arroás" de libros para
ne nos, coá es·peranza confesada de
que na primeira das coléccións
pronto estea presente un autor galega.
Noutra orde, de _cousas, está a.
biblioteca universitária~ coa presentación de autores estranxeiros
que teñen feítos estudos sobre .
Galiza, traducidos _á nosa língua. '
Un total, pois, de 38 lil;~ros com- pón a programación, non descartando a ampliación d.este número
segundo vaia camiñando o ano.

vención~,

· via . unoversitária. Unha votación
-_de sondeo, -non vinculante, deu ~
maioria á prirrieira, tª'nto na comí. sión corno no debate asambleário,
paSa.ndo esta -a figurar no proxeCt:o _
de conclusión~ finais, pero con
'_ posibilidade de enmendas. -.

.

~

discusión na .asmblea fll,ial,, foi longa, tensa nalguns momentos, dando lugar ao cansáncio dalgúns congresistas.
Un párrafo que facia reféréncia
ao control dos traballadores polos
·comités ou consellos de redac~ión
ioi eliminado totalmente pola
asamblea, que considerou improcedente a sua,inclusión.
CEA FINAL
Rematado o.Congreso tivo lugar
-unha cea ofrecida pola Diputación
da Coruña e presidida polo alcalQe
dé Betanzos - Vicente de fu Fuente- , en representación do Sr. Marfany, á que non asistiu nengun director de médios privados, pesie a
que estaban- convidados -como tales e até alguns incritos nun princí pio .
Tampouco asistiu o señor Fernández Albor, extendéndose o
rumor (qué casualidade nun congreso de periodista~! )~éde que non
o fixera por diferentes presións.
r

:

Si asistiu o Director Xeral de
Maios de Comunicación da Xunta,
Tomás Fernández, e o Goberna-:
d-o r Civil, Domingo Ferreiro e os
directores de Radio Nacional e
Radio Cadena.
Aos postres, o señor de La Fuente agradecen a preséncia dos congresistas, ofrecéndose para o que
comprira, mentras o moderador
dos debates X.A. Gaciño, congresista e organizador, daba as grácias
polas colaboracións recebidas e
puña Únha nota de humor final
distendéndose o tenso ambente
dos debates, con intervencións f
finais, máis xocosas que outra
cousa, dos principais "contenden~ .
tes" nos debates.
Unha das resolucións finais facia
alusión a · que o próximo ano o
Congreso celebrariase en Vigo, organizando un proxecto de funcionamento os xornalistas desta
cidade.

Co"ixenda
A d~ta do estreno da Obertura
1982 de A.- Mariño non foi, como
escrebin apesar de estar presente
no concerto, o 24 de decembro,
senó_n o 23.

Bassal .Reiera non é concertista
de guitarra senón de cello; o gui- .
tarrista é F. Romano, con quen
-forma duo. Eu, no anúncio que facia do seu concerto en Viveiro do
27 de xaneiro, trocáballes os instrumentos.
Perdoen as moléstias. Graciñas.
H.F . NAVAL

(

A.: Gáriola-trousOu -U,fnliiiVietra .
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MINHA-VENERACOM .
: A Mo nter'rosó

Devésa, -Amigo.' ·
. '
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Gárgolas; figa~ dos ago-irtJs infernais,
. fitando ·s~lprendidas "na·avarezd
a nos$a (llvorada alce_~dida ··
·até o solp.or escu~écido .. , ,

.. ··:~;~DA ··_

·,

~ ~- -

•.

i'.J. .•

·.,··Gárgólás .'da Gd!iza, móns.truosas, .
. ga.rualh_an.d.o.~~e .1Jo tein
. po ,
~
b
· _., dumha nossa :curta andaina:
. _Pedra, c~nteiria tr~balhada nos mist_érios,
Perdidas nos te/hados~ :
sorrindo .-sem te ver,
arromedando-as gentes peregrinas. ·,
. '
.
· Gárgolas, gado lfpas prendidas nos aleiros,
.
d o peéado
gadanhasafiada~
alongando a gorja ao ab.issio,
fitando desde o alto· os aaminh_os.
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PO?OS. VALDEI~OS VIEIROS-DA. VIEIRA
.
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~ Gar_gok,.s 4~ Galiza: '
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gargareja.s de garouto :na garufa,
~ ~-\ ... ·, \
\ ~
/f ¿1
4toutinhando, cegantonhas, desde arriba
' " ; ·.,
\ \,\
,, ~ · ,; t .' ,,,
/
·
o paso gris dos nossos días.
1..~
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u
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Á - /
\ t'\\"~ \. ,, \.. \. ·~ \\ ·, 1 f b - / / / ¡
/ . '/ f.' -.~o
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'o. ~~ Gárgo'/as, verter aberto aos grolos necessários
~ '<~ ¿-~ .- '~",
, .r\
\ '
'" 1 .c.. /
¡
/
~
,.,?'
dumha' terra ainda estrelecida,
·-. ~-. ~ ; l, ~
;f
/ . -0-'- /
.
~~,.
~
' ·, \ q, . 1 ·U J
t ..
, ~y, / .
bateu cotidiano de mu itas penas,
" '··~ ,~~
-· 1~ o~ I 1i_ 1/ 11 / I y / "pc., / / ,,_¿!!. pa~a os que ainda agardam
~~o"- ~ ~\
. '.~i\O'. ~
' 6" ·
1
~ /
/
~\;! / . /
o estoupar cintilante da manhá,
~l¡l I"l//
0 /~ / . . ,. . ~-_.,.
~ ~--- "'-;: ·~\,
:.,._ '~ ~'
~ -~ {~ ~~ f\ .~
¡ ;
:<l../
cando a gárgola
,~
"'""'-:"~, ::L
. ::\' \ 1 i 1 1 / I ~Y,, .: , . fr/
1
trouxou
~~~_,,-~~~--~~~~~ ~ I~ / / / I ~~/ / /~
umha
· ¡.._, ,
1
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1
vieira .
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Gárg(J.las át~rando as caranto nhas_-do·passado 1 · prisioneiras na pedra condenadas,
ao pé dos nasos passos vagantios,
·· .
. - sombras negras do qu'! fomos,' so rizos e seremos.
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FI LIP E SENEM

-

~~
.J

o longo .cigarro da .esiepá ~-- ·'

-1

l'I
o m~ paxaro nocturno espero as miñas praias
11

_-

de desoil'!ra_n__te
:
·
sen etiqueta como 1ádrillos
. ..
,, ·~1·_
carentes de psicol.oxia social
pintura de prin.cipiante$ ególatras que cavarán a fosa .
da intelixéncia como quen carga unha pistola .
con detonantes de seda.
·

N

·on bai nada co"!° a

olj~sición_ d~s tapices

' · --

O.·~orvo

do seu cerebre picotea a mi!mória

de fo~os da primeira comunión
de tellados con violinistas que interpretaron
a·sonata da infáncia exemp'/ar,
esquecida nas silveiras da sensación
de perder peso ante as·amistades
de ningunha maneira! Pago eu~
r

·.•.O s

e

.
sacacorchos do calcetm-économtco, ·.
.
-fábulas de interruptor-es escangalifidos
como ·tobo de teipas ~susta<Jas pÓ'l.o rumor das apisonadoras
·'' .~,polo chocar das. tix~eiras· no pel<,J do ourizo cacho
. ~. po!o· ruxir das camas.elásticas º :_. • ...
-que baixo os s!!_us ferros aga~h~:n teSüuro~~de f adas.

iiaipe~

das débedas sirven-me para marcar /eituras

o brigadas,
·
miaxas ·d e pan enchen o meu bolígrafo do columpiar
de deportistas-extranxeiros medalla de bronce
.: nas olimpiadas musculares. As pastas do meu libro non
terán fin como tampou.co o teñen os ·chaparróns
o·u as :esperas rzqs paradas do tro./ebus.
1
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· XOSE LUIS MARTINEZ PEREIRO
,.
(Anaco do poema do mesr.no nome, premiado co
"' primeiro . prémio no 1 CON CU RSO LITÉRA R 10
: -:? : 'MAN UEL M URGUIA"
ano 1982)°.
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:l'Os ·concertos :·
1

banda~orquestrq,
mun~cipal
;

da

da (;aruña ··

_próp:u;d;, ¿;~.;,rVM;;,.is- - :'

mo cerril. Se estudamos. o pt:ograma musical que presentou Alianza .,
P~pular nas últimas eleicións xé..: .
·rais ato paremos que nos seus pon- .
tos esenciais foron l~va4os á prá~ '
,rica polo Cpncellal Vazq'uez .Pozo:
U~h~ ocasión propícia da posta en
P;rat1ca. do . _p~og;ama pohnco~~u~1cal de A.P. deronlla os. tradmo·
ñais con:~rto~ que os dQrrtjng~s :.,
. .P?~'. mana da n~- TeatrQ .R~~ha _
;- ~~ Castro -pro?,r1edad.e muru~1?al .
oixa recupe~a~1on fora prom~1da;
e nen sequ~a mtenta~a polo con-.
cella! Vázquez Pozo-:- a Banda-Orquestra Municipal da Coruña. Deica agora, o~ c?hcertos erall quincenais e programaban na prime~a
parte ·tran_scripcións .de grandes
obras sinfónicas, e na segunda partituras do repertório .própr~o ·da
agrupación. Nesta temporada celébranse concertos semanais coa peculiaridade de que na primeira
parte toca a Banda 0 seu repertório . -~oa a~ort~nada innovac!ón
de invitar directores- e na segunda tocan agrupacións locais. En
.,
. . d á
certas ocas1ons, os · mvita os segunda parte eran instrumentistas
· d
fº ·
d.1·1et~;i t es.ou en VIa~,
e pr~ ISI~n~lizac1on -Agrupac10n Gu1tarr1st1' ca Galega-, pero noutras tratábase d~ ~ora~ ~e afeizoaqos ~n repertono tip1co de _romanas, estampas bucólicas, etc.
Clarexo que non teño nengun
i.µconveniente en que o Axunta.
, ·
mento f aga sub rr a un escenario a
estas agrupacións, pero o meu sentklo comun impídeme ~omprender que subterra~~s r~zons-lev8:11
a unha Corporac10n ·a msultar sistemática e r.epetidamente á _sua
Ba~da-Or.questra;, ~orque recoñ.e- .
c~a o le1tor que e msultante ?rga:
mzar concertos onde se obpga a
Banda a -en termos rockeros tan
caros a Vázquez -P ozo- servir de
"teloneros" á actuación de .-afeizoados ·que interpretan un reper-_
tório que, con demasiada frecuéncia, ten unha calidade "a nivel de"
afeizoado. Se o .concellal Vázquez .
Pozo desexa promocionar a cultu~
ra afeizoada -non confundir coa
afeizón á cultura- seguindo as
consignas do programa político
de A.P ., t,fn capacidade legal para
facelo, pero que teña a delicadeza
de deixar aos profisionais da múSica á marxe: Por exemplo, conservando a periodicidade .quincenal
4os concertos da Banda e facendo ,

J4:. '~sérlta
.
· .,.
, z . • · , , . •.

pera da denúrriia e da revolia; da
daqueb. Luanda )enufü¡ qlansuverSa.o das normas .linguísticas
destina, fora do alcance da outra
esta~uídas pelos órgáós de comu- ·
Luanda colonial. Luandino Vieira
niea~ao · social e universidades ·porr. ·
· coriíe·~ou pqr e·screver áindá pre5o
tuguesas (isto
tempo colonial)'
T t ,
discursividade / metropolitana .
do apelo a libetdade e a lih-erta' -!'OS~
J{'z~zra (eurppeia). Em:iveraín, Iieste casó, ,
~ao. A literatura angolana _pode
José Luandin.o Vieira -eserÍtor
. li.vros como A .cüla4e 'eá.. infancia,
angolano . cuJa criativiQad~ ~ CQ~A vida verdade·ira. de · ,Domingos _ . servir com~ ilu~ra~ao da História
ou até como cq.mpendiq .'simbóJico ·
. parávd ade Jamés Joyce~"e do braXavie.r e Vida,s ifovas: Só despois
dessa História.. Basta reparar ilo se· sileiro Guinláraes Rosa- tornou-se
~ se aventuróu por camiQ.hÓs , mais
· conhecido .qo· _eSt:rangeíro~ . ~- S;er .,. , · inovadores, de gra~de . pla.sticida- :..-~ . g1:1ndQ ~tra:<=to, _d~ teXJ;o, ,aqµi .repr9duzido, 'dcr}.ivro ,de .conto-s Vi, tradµ~i4o para nove Íínguas e mui- . éle, e.ngenho _e imprevisto, a mancidas· novas, ·pari-,,vérifiear·· como o
tos mi~ ~aíses. Cidadao -a:~olano, ,. ra do Ulisses de Jo y ce, dos livros
texto .da -História sé cruza ·mdús- ·
ele _nasceu na Lagq.a..do Fur.adouro
de Guimaraes Rosa ou d~ Laranja
·iória.deste·.
texto. ·o-conto · chálna.~
(em Portugal),,. em .4·,de Má.io de,·
M~canica de Anthony Burguess
1935, e\éurs~ú 'o ensino secundá(de que foi o tradutor para portu- ·- · · se "Dina", nome de mu~er prostituta, que salya a sua ·honra,, aqc;rin- ·
. rio em Luánda. Trabalhou ,,em di~
gues).- Na base de~ criatividaM
do ~ essa. "co~~a nova, .a disparar
versas profissoes.· Foi preso erri ·
de rupturá e modernidade, estava
dentro" dela". A coisa nova. é"' a
1961~ acusado· de actividades antia· rica _memória da infancia, c~m
luta ·ar~da_, .desencadeada pelo
":'COlonialistaS,. . C~mpriu onze anossuas traquinices e .~maradagens
MPLA (MoVlliiento Popu~ de Lide pena, grande parte . dós quais . Já comprotñ.etidas coqi, os fios
· berta~ó de Angola), em 4 de Féno Campo 9e COncentra9a.0 ·do .:
máis frágeis ·do· tecido" social, e
.. vreíro de 1'9'6 1,.fez agora pre-cisaT.arrafal (em Cabo Verde). Ap{>s a
também o tempo aspero da cons. mente Z2 anos.
indépendencia de . Angola, ~ em
tru~ao da ·1uta política no seio do
Por aqui se pode-perceber como
197 ~, foi J.iireétor de Programas_
tra.balho. A . vida. verdadeira de
a literatura· feita· ' por ·Luandino
da Televisa.ó Popul3.r de Angola,
Domingos Xavier (romance,) é um -·
Vieira está comprometida coQJ. o
füector Nacional. do D~partalivro importante da ,prímeira fase,
povo.·e a revolu~ao_ angol3.na .. Daí
mento . de Orienta~o .Revolucio.. liwo de -personá.gem principal em ·
que a_ PlDE- tivese fechado, em
nária do· MPLA-Partido .do Trababusca de melhor condi~ao -que
.
acaba deirÓ.t ada- mas . também
1965, á Sociedade Portugu-esa :de
lho é. Director do Jnstituto. AngoEscritores, ·p or ter atribuído ao lilano de 'Cinema. Na Uniao dos Esde urna popula~ao .atingida pelo
·
cutelo anti-social e · q~e ·recebe, .
vro Luuanda o Prémio de Novelís. crttor~s Angola.nos desempéñ.hou
tica. o~ últimos .livros do escritor
as. fun~oes de Secretário-Geral de ,
com carirího e esperan~, o exem- acentua.nl o que aéaba.mo.s de ·es- .
. plo heróice de D:>mingos ·xavier.
1977 a 1980 . . Áctuahiiente é Secrever, de tima forma mais simbó·cretário-Geral adjunto da Ass9~ia-"
A linguagem é fulgurante, es~nlica,
e c9mpletam forma~o de
~ao dos Escritores Afro-Asiátkos; : . cia1' e de pouca ruptura. Luí.landa
urna. língua literária -muito ·próE, 1965 , com .0 livro Luuanda, ·
é o termo desse-primeiro éiclo de
pria, que levaµta sérios problemas ·
ganhou 0 Grande Prémio de No:
evolus:ao· e nessas tres estór.ias
..de ttadu~ao, tornando-se, por ve:
veÍística da Sociedade Portuguesa
que co:rnpoem o _.Jivro, entre · º ··
conto e ·a novela (Luandina -es-- '
zes, impossível. ·Embora e·scritos
de Escritores, logo encerrada pela
J
'
·
há bastantes anos, j ~ao Véncio:
política de Salazar (PIDE). .
creve e~ória e ·nao história), a lin-os seus amor;; e· Lourentinbo, ,
· Obras ·4e José .Luan4ino Vieira. ,
guage,m ·assume-se como · produto
Dona Antónia de Sousa .& Eu,
A cidade e a _infancia (duas édiailgolanizado e ás situa~pes como
certa~ente réescritÓ~ h~ pouco
~aes; tradu~o russa); A vida ver- _ re~ltad.o da v~olencia colonial no '
· tempo, nao se compa.decem cóm .. ·
dadeira dt; ;Domingos Xavier ( 7
~it_o dos imensos bairros perifacilidade's de -leitura. Qu~m os
edi~oes; tradu~oes francesa, .russa,
féricos de Lua.nda (bairros da Íata,
quer ler, que p~xe pela cabe9a,
alema, sueca, norueguesa, inglesa,
chamados musseques) . . A -fome
nao cÓrn ~s hábitos rotineiros,
espanhola e novamente alema; a
pode condu·z.ir ao roubo do ovo da
mas ·eQm._os sentidqs -alert~, atenpartir deste livro, saia .Maldorór,
galinha· do pa,trício africano por
-_ .··tamente~ "'como um lObo. A leitura
mulher do político ·e escritor Má<..
outro, patrício . africano. E o pior
rio Pinto de ,Andrade, angolano, ·
será sempr~ acredítar nos div~rsos . ,, de. Lu~_dino é UJJJA viagem pelo
que foi miniStro de Guiné-BisSa.u,
. tip0s de justi~ e no Direi\ o--oc.i- ·. , pr~~er de recriar a lingugagem (de
crjá-la) e subverter ·ª lógica quotirealizo u 0 film~ úSambizanga");
dentais, assim c0mo ' no vell)c> didiá.na. E urna viagem com sentido
.Luuanda (sete edi~oes; urna edireito tradicional e 'no papel de
. e coni vlrios,sentidos. V ejam o úl- ,
~ao· falsa; dois prémios literários,; - juiz· dos mais-velhos (veJa-se o
. timo exemplo.
tradu~oes, totais ou parcmIS,'
pequen<> e~empló -retirado . de
Nota: permito~me remeter-' o leitor
russa, alema, checa, sueCa., d1naLuuanda).
·
pará ,o que· julgo ser o primeiro traba· marquesa e inglesa);. Vi(ias novas
A lit~raiura angqla.na, semp~~ lho de a·presentac;:ao de José Li:Jandino
(quatro edis:oes e mais . áJgumas
que pode, tem sido aventura. da
· Vieira na Galiza. Carlos Paulo Martíclandestinas; um . prémio; tradupa~vra, afirma~ao dos motivos
nez Pereir-o, "José Luandino Vieira:
~oes · russa, francesa, sueca. · e che~'regionais" (nacionais) como mar"Mon'Angola" (inv.itación a untia leí~
tl}ra)", in GRIAL, n. 67, Vigo, Ed.
ca);. Ve/has estórias (du?.s edi~oes);
ca anti-metropolitana e anti-euroGalaxia,
.Xarieiro/Febreiro/Marzo
No arztigamente, .na vida (tres edipeía ou, pelo ·menos, ·añ¡i-subser- ,
1980. p.;Ú-21.·
' ~oes;:~tradu~oes . checa, francesa e
.mte. Dá-se relevo a 'temática SO-' .
... PIRES. LARANJE1fi"1\;
e5panhola)?' Nós, os doMak-ulusu
cial e política: E~ forjaSe na tem- ,
.

1

revo tUClenarzq,

do tingólanÓ

L' ,. . d;"

Ull'IJ, zno

,

. .. . a

Xa hai .a proximadamen~e un
ano desde que se de.u a coñecet.º ,
programa po1ítico da Conc~llali,a
de Cultura da ,Coruña, 1'exida
p9lo, ao ·qµe parece, próximo' can·didato á alcaldía GoniaJ~ Vázque;
Pozo. Non son eu per~a autorizada para facer unha valoracíón glo- · .
ba'l do éxito· do programa -aínda
que o . partido de Vázquez ~azo
defenda a té se do cidadán omnis-ciente, eu non confundo o direito
a liberdade de opinión coa renúncia á prudencia que leva a opinar
daquilo que se coñece e non opinar ,do que se descoñece- e por
iso limitareime ao meu cúrruncho
musical.
Transcorrido un ano, o fracaso
do programa musical é máis que
evidente. A "Semana .Luso-Galaica" reducida - e menos mal- a
tres concertos, dous da Orquestra
de Porto e a presentación da Orquestra Municipal. O "Festival de
Música de Cámara" convirteuse
nunha ·nova edición das inefábeis
"Noches de la Ciudad Vieja". O
señor Concellal declarou á prensa
qúe cedía os poderes no eido das
festas de agosto por non ser capaz
de controlar a un funcionário que
é o seu subordinado. Organizou
un Festival Rock cuxas cantas foron dadas a coñecer através de "El
País Semanal" aínda hai aspectos económicos e administrativos
sen clarexar. Permiteu sistematica- '
mente que o Axuntamerito fora .
represeicado oficialmente· por
unha coral de afekoados, presidida polo funcionário citado, e non
polas .... institucións mumc1pais
."Banda-Orquestra". Xa que logo,
non houbo os prometidos estreos
de composicións galegas e non se
cumpleu nengun dos pontos do_
programa tendentes ao desenrolo
da profisionalidade e da cultura ·
musicais da Galiza. Grácias a Vázquez Pozo, a política musical do
Axuntamento adquireu caracteres
grotescos; abreuselle expediente a ·
,. un funcionário por exc.eso de celo,
o Munid pio · foi denunciado na
Maxistratura de Traballo por irregularidade na contratación de músicos, neste verán organizou · un
Festival de Cqros y Danzas de ~a
~ince~brnu~~actuu~~dm
~u~o · ·~~~~;~~~~m~
Sección Femenina, e cando se cogrupos de afeizoados e percurando
(urna edi~ao); Joao Véncio: os
rreu o absurdo bulo de que a: .
_non mistur¡u . nesta categoría aos
seus a:niores (urna edi~ao); Louaxéncia de concertos "La Corpomúsi<r?S· e aos analfabetos -musi:. . · rentinho, I Dona Antónia de Sousa
ración", que organiza sesións de
cais.
Neto & Eu (urna edi~a.o}.
rock os fi~s de semana na Coruña,
era a Corporaci~n Municipal, hou··., ~~ fC>r..,iª~<.'f ;; s~ ?~. J?.?R~!~s~o. se-:, .,, · José Luandino Vieira' éscr~ve há
.J
~áta, leve ad1ante O'~ Seti 'proxectd.~ ,, ;peló: menos ' H anos e publica,'e:in.... ~
bo cidadáns sensatos que creron
- e non esqueza programar ao hoforma de. livro, desde 1960." A .-á vista dos antecedentes.
'
~
Certo é que Vázquez Pozo corime-orquestrá que alegra a rua dos
criadvidade . . come~a no : próprio..-.:
.Olmos,. aos raparigos qne toca!! e.
nome ao escritor, qu~ se compoe
sigueu facer realidade o tantas vecantan fandangos pola rua ReaJ 'e
de parte do seu nome de baptismo
ces aplazado proxecto .de criación
· á familia de sa.ntimbanquis que.
-José Vieira- _,, e pelo apelido
da ."Orquestra Municipal". Unha ·
presentan unha cabra bailando ao . ·· Luanoino, «iue deserilpen:ha · um _-.
vez presentada, os cidadáns espeson de ..'trompeta e . t'ambor. -Eviimport~n e ,papel de angolanidade-;
ramos qu~ á Corpo.ración decida
denteinente é un espe.ctá,culo me-'
jun~a.mente com a escrita. De fac~·
que funcione reg'üfu.rrnente.
-·
nos fino que·· o das nqsas cor.ais,
.to,-o texto de Luandino é intrinse'"
O concellal Vázquez Pozo ten
.pero poderia servirlle ao concellal · ca.menté luandénse -no discur$<,),"
evide~tes tendénci~·s ·· 'histriónicas
Vázquez Pozo para separ~rse Clo .
na gral!látíca, 'nas referencias geo.- -que non teñen nada que ver coa ·
proxecto político .de A.P. que non .. s0~1ais e históricas, na política~ ·
solprendente . fun(lación dunha
'engade ·aos entrañábeis músicos de
nas personagens.. Um dos livros ·
Compañia "'Municipal de Teatro
rúa nos iµtentos de ·potenciación
. maiS : conhecidos é justamente
que ten na sua contra aos profi"'.
1
sionais d~: Teatro- que no ·-eido
.musical.
t· •
Luuanda (capital de Angola), que
musical lindan con · ese regosto ·
s~ .escreve coni dois u, para realce

e

o

nq

a

~-~-----------~--~~~---------#.

..

-

-

.

t!BRARiA
..

..

couce_¡REJ
\-

-~

ESPECIALIZADA EN UD.ROS
~ GALEGOS E PORTUGUESES

1

. P-RAZA-DQ LIBRO

CORUÑA

..

. ·· ··· ·# -· . . • ,

-

•

" ~''..

·' . -

•

, -.·

. ~,..-.~:

L'

- . • . ,- .. . . .•.• .

,

'·:~

,·

. . _,,-;._.., ·

'•

.. ~

";·_.

_,, . . • • .....;

;c1enc1as,
tecn1cas
·e
trebollos.
;;ai.m.ndo a terrá .
·A
ag
'
.:_· :-.
· :·
ai1_,iena~)~Y

.

..

!.

T •• '-

"-

~

.--

••

í- r~/

:;--

f.k"-·-·:"';' ....

-.

•

· ,

•

i~~ ·,.. ...... - - ·

·.

_

'l ~~- _ ,. 1
1

· ·· ··---- --~". . ,,. .•;.."...¡.-~. ·~

~ A,_s~piiztur¡j$.~lfJlift}/i~_ 1 '~- i: ~-~fgº~ étlcanrg~~º~.·! .~das.: parr?~· .1 ._ '4\~~9·/~r ~abco. a.;j>~iapra EVRf>:~i i
~
~ '. qu~s, conce . QS, veqrroºs,~ orga~- ·. ·"P2\i\e~ n.u nha .espee1e ~~val-no- que ( l
1~

__

.,

• ··· Debido a _q~e as - onda&. <l~- ~-y.; ·
que S<in !-ki;s ª· 6 ..fuett:q:;; d~ lonxitude_., de"·, o'naa.; son de . moi alta
fr'~c~éri'.ciá~-e::t:~fi~~ "u~ ai'cánce moi
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e de - Chouzán~}-·>.·)-_'.-.-~

-~·

· : mo~ oficiáis...., fagan q,~d,3." por t~n - _· o -~~io s~. celebra,· ~~ rótulo i.
».
. , . • "(· _ . ·; . importal)tísimo ·patrirnopio afrís.:- ' -""dice·~'t'AQtkA.RDERA ·LA"MAR ·
...As.. pi~,t~_ras, .tilur~l~Js que:}~da, .
. ,"ti~~ e' ~ultura:L . . . '\ . . . .· y DE.SPVES LA: TIERRA". ro~

se, conseri\Tan nás eir_exas . do Pa'ís .i • -~ :~·'.J\>)~houzán e~á ~o pé do Mino; E
~e~-LenÍos:' e dis~Tm.;;<:lechantá~.:_. . ~~. ufilí~-.r~b,~~~a · ~e.~te- e,i.~_p~ñe~te·

pe,q~~~o; prod~~indo i~úa pe~d_¡ '

rríc:fi~:doadanient~. : ~a,. ·s~xa _PO.;

·

__

Ir_

··dll;. vanse .·e~bortalhIJ.c:\o~· borrando~·,

·
·

co~entatista pretendeu. ·~llar nes- ·.
_ to.' ün~B:<;ipo 1~ HQ~, da. pa
7•

·. , dunha grandiosa beleza q~e nos
sada conflagracmn munM.tal, . Nessin rhnedio. A. tiumeda_de,' d abaitf· · ~. }~~.~ra . os vellos grap~dos de' G~s- ·, tes murales ha( unha bola · repre~
deca-í:fldo· a sua mtensidade coa
9i_s'fib:~~;_'_p91a_· poláÍ'izaeiÚ ·s:I9 ,.á._r,
· '-dóno, a meuria"' a fa1J::~.'J~ v~ntila·"-fávo1 Do.r é', A aldea ~c<;>.lgaoa nún
sentando
mundp na que ainda·1
cos · rªips)o'h,r~s. ~ ~ · poli. .m~sin~(
. ci?n-, ~ de,pt~~~s{v_an '-~~matando
: ~~¡éiro ~. súlfo(do.;. ~io,. dá a impi:'e-·fal~~m.érica. Non podemos' ~es-:
fraguenté)sldade · do1 chan; '· ·c omo :
.. co.q, e)a:s.pa\kó a ·peuqo. ' ..... ·
.
s1,o,n . . .~e ~ eS!_3:i;: · ~usp~ndida eIJ.tr~ as
cr~hir ·os :n:i-urale~, debido ó espacio
son' ós ·mbnt~s i ihclu~" as dsas e
" ~Ná. ~isbarri.. de PaJis de Rei, ·na: .
: auga(~~ :as nubes. As .~~sas pee~ae remití~onos.-ó Ú.briñ¿ de.Trape- ~
edífí'tÍ§~ ·coni que trópezan·,-debi~~ .
eiiexa:.'d e , V--ilar:.<;1,.e, P<?_n.~s~- non hai · · .,.,__ . das;''<;> ~ aban~ono" · o ... si:Jencfo, f~a ,
ro e- os-}:·aQletis de Mon'u mentos · ·
táñdois ·é ":ab~oibéndóas~' facendó.':
.m?ito .,tempb, . p~idemos compro, .;, · xurdii- ~e'Fl nó~~"'u'h· sen.timento - e.s~ ... do .M'useo Provincial
Lugo''.,
qu~:. · a-~ iiistalaeión• dbnha antena
·' lia;r .. petsoá:Jknente,' cómo · 'üriha·; · . . •. -t rano, ' mistura . d nostalxa: .e ;- de ~ ' · -onde se trata o tema. .
..
pará a recepción destas ondas sexa·
, . htim~dade ·~our~) mesti, visgÓ~a~'
tnSt:ura ~órqa. O ' núfüt,~.::.qvedo 1 ~
Chegar a· Chouzán non _e na:da
_moitas veées un. traballo · próprip
cómo \lfiha . pinchorra-; ,remata cos. , · . cristaíño semeUa un lago ¡fo e;.can<loado. Non hai señalizaciós. Pódedun especialista, foco ·que s pro·
· ' murales. V é. ·segu;i casi as cousas
taiitentó. Non · moi lonxe está o
se ir -dende Chantada ou dende Os
9
fisionais ·da radiodifusión se dedi~ logo '<:tesapareceráll. '<lenas". de am- . ·e'ncóro -ba~ag~~ que . di~en os
Peares~ seguindo unha estrada á
. . " ·plias tou~as, ·sehi~llantes a · ináxi.: portugu~ses- ·d e o .s ' Peares.- b enfuarxe.- d'e reita do Miño, moi pericasen desde moi cedo ao es~udp e .
preparación dunha antel)a que ·su- ·1•
• . ca.s vo~yoretf!.S,~ e~._ f~ée de rriazá.
· -.coro:Julagou parte da aldea e as
grosa mais que cruza unhas paisa
de sin~l.
'f':~emeta qu~,3 ~bh "uriha 'delicíósa
. terras máis produtivas. Esto trouxes · realmeñte sobrecolledorá~.
prise estes problemas-que a. emisión de o~das cq.r tas xerap. , ·
Os elemeri.tos . directÓres . sori .· .e ,delic.a dá .~{tesia_gótica inclinan- ·
xo como cons.ecuenci3. a emigraDende ·estrada,- nunha pista ~eFoi a ·mediados da -década dos
.t.mh~s . v'aretas 'm·etáli~s q~e van ~
se lenemente para •aspirai;- o recefü
ción e o traslado da eirexa parrocundaria leva directamente a
anos,virit~ cando 0 profesor Yagi,,. diante«;lo radiador. en .~irec~ión á ·. do dypha frol e que · con tanta
' quia,l, fe_ito ·pola correspondente
Chouzán. A chave da eirexa 'e stá
~~ _univevsidade .de TciWP• en cola- . emisora, e que ·t~ñen, a pro.prfoda.:- ·- . em?cio~ e: scitil tenrura melancó- .
empresa. hidroeléctrica .. No .trasno poder do carteiro da parroquia,~
. O'ora~i?n-..~º· do?t9r _ ~da, pub~,co:µ_
de de se. inducir · có ' siria! do di- ·
nica · ca:ntou Alvaro C~q~eiro lado perdétonse parte das pintuun rapaz moi servieial e atento.
os prrmerros . traballos sobre un;
' pol~, criando un'· dimpo ~-ele:~tro"que pra scrryi!'lor~:. son ~ ·~íi;nbolo _
ras murales. _O !esto. vañse d~~peValeria a pena voltar sobre o tetipo d.e ante~a b~se~q~ nos ~(eito'~:
magnético ao _seu..r~dor, :polo_que~_.
máís. a~ido e.las n_osas cantig;i.s ~e .
gando pouco a pouco e caerido
m .aNós somentes quixemos dar .
1
a~or e amigo..-.. ·~ -,. •· - ~ - ;1.- .,.
f>.. , éhan.
.
noticia <lestes murales solprendendiréccionais qué porporCionan uns .. se Ues, cl:iam~, xunto co eleoiento' .. -. Non ha! ~110ito, pra .Usar debida:Trapero Pardq,~ no seu libriño
tes e da incuria en que están. Can. elementos . metáli~os c?loeados . ; refl.e ctor, "elémento:Yparásitas". _.·
,. os dir~ctores, q!le son ·sempre · ·
mente das no_saS:J:>r~es vagancias~
PINTURA MURAL, publicad,o
do se queira poñer remedio a este
diante do. radiador ou -, dipolo. &
pasarian algo rháis de dez anos . máis curtos· que ·o · radiador, teñeri
' na co~pañia ,ge Szj.eta e .de. Lois,
por "Castrelos" no ano 1965, dice
abandono tememos que xa sexa
_até que,. en 1938, se fixese a priunha lonxitude que ,vai decrecen- ...
personám.~no~-~~n Mariube~ ~eteque "son unha das máis fermosas
tarde e non teñaremedio. Despois
-meira aplicaciá'n <leste novo tipo ·· do- medida .que se alonxan. do
., 'ventos - nas .g:en aireadas terras de.
mostras . de,,.. pintura mural én Gachegarán os laios inútiles e as bá·
· .. Saviñao-'- e. e~,phouzán, xa en telicia". Tamén. salienta · que "é
goas de cocodrilo. Neste tempo no
de antena, tarí usa.da hoxe en dia ' dipalo. .
na recepció~, de te·~evfón, ~ que'
o terc.eir.o ele.m ento é 0 "reflec- .
rras . chaQtadin~s, pra contemplar
graciosa a · figura: de A TABERque se ma.lgastan tantos millóns en
'aparecé povo'ando ,os t;ellado_s das . ' tor",.que é :unha vareta maior· qu~ ;_
~nha vez Íná~· ?s murales das·no;:
·NEIRA -sinalada así, en galegoparvadas cecais pode resultar anaeasa.s e ediffoios de calque.r vila .o u
condeada a arder no inferno polo
crónico e inoportuno pedir un
0 radiador, ·e vai colo<:ado"a unha · · . · ~s eirexas. De visjfa a visita. éomcidade.
·
distáncia igual a un cuarto da Ion~. : . probamos, · c~Qfa· .· ~rraxe . 1~po- ~. grave pecado de ~ugar o viño, no
pouco de diñeiro para _conservar 9
O ele~ento radiador "é unha va~ · ·
xit1l\ie de onda que•vaia receb~i. " ·
t~~te, coi:io- os .murale~ ·se ..fie.trl!~
"que o' br'.. Vazquez Saco olÍou un
nosp patrimonio artístico e culturet.~.' de al~mínio dobrado cunh~
A función deste terceiro ele_. pa_n. dia a dia,it s~. 9-~~ ~~inguén
;;~~~~~:_~~nte do Xuicio. de Míguel
ral.
·
.re~isténcia, de en~e 75Q, e 300.0-,
mento ~ - reforzar a radÍación
tamén ,c hamada ·qipolq :,. cuxa')pnsentido· dos .directores, a x'eito de
CESAR VARE LA
xitude é de 0,95 veces~ a rrietade
P.arede n~ ._q-qe ~s:,on_das _ret>.0 teire' - ..
' d~ lonx1tude de o~da q~~ v¡i·r~c~volten ao cam!Jlo por o.n de -~ill~
~er.
· :... ., ;_:
• ron 1 fa.cendo. que .a· liidireccionali.;,. · '
No médio do mÚseo destaca un
·
J · -. . e. 'SO
As1, no caso da _Televisión espa~
dade do d1polo, séxa desta ~riei- · ·
u.
magnífico exemplar de b-- ~doiro
ñola, que emite a unha fr<;cil;fo~ia
r.á ·undireceionaL
... " :~ · - ~
ob-. ··z<'15 -.
ou arado de rqdas, .récollido nas
:'@~ _
media 'de ' 58MHz, a lonxitude"do· ·
· Un tlos motivos polos que estas
_·
-:: ~ ~ _.-,_ .. :· <ií ·' ..
terras de Ponteareas, que segundo
, dipolo será algo próxiino aos .cin- ·
antenas tardaron moito en se fa,;¡.
o P. Sarmiento podia levar de seis
,
"
.· ue
:
¡ cuenta cent1metrós.
b.ri-car, foi d_e bido ·a que nelas hai
a oito xugadas de bois. O labor
.
: j · N? dipolo,.. que é ·o , úni~o . el~~- . qu~ usar .tubqs .de aluminio, que 1¡... ~li~~§i~~.~~~.J!:!r9., __qu~.f..acia esta, ~$pécie de tracto
.
. ' mento ··da ;,·ántemi'·. q":le. tén "tob:e' médio .' século ' atrás 'nón-~etan{ffi\:)i 1 quia de F.EAS, nós niontes dB PAanimal era unha a~ada pro..fU:~da.
; ¡··xí'ón direOt:a.1eo· aparello receptor-;,. .'9-0ll.d9:S.,<;l-e: cónseguirr,..Aínda.~qué a -'; ¡ RAÑ'O, ~índ.a..:\iu~ ta~én- h.ai un sobre aterra e este traballo agríco. principaJ ccausa polá .. qtfe ;O:sel:l-U-SO ; lugar co~ ese nome en Salvaterra
· : as tensións e correntes distribúenla dicíaselle besar aterra.
se al long~ do mesmo seri<lilnúhí~
. _é. ,mái$ ben ~recente_, é -~orqu~ t~- .' . de Miño · e .asiniesmo ·temos:·unha -- 1
Unha:· besada seria pois unha
tensión. no ponto médio-, ;o 'cal .pér;_nién .<:? _é a televisión. ,
~ESADir'í"A e- uh1 BESADIO. · en ~
terra na que se facia traballar o bemit~ que Se -~se .este p~n~q· para a.·
OZA--DiOS IÚOS?··z ·-. ·
.sadoiro e ·seria a explicación do to. FRANCISCO ANT: VfDAL ~
Sl,la suxecció~. ao 'mast;ro. s~ri. perda ·
; -Suxíreríos esté. 'é0mentárió a: vipónimo que nos ocupa hoxe.
sita' 'que· fixemos ·:a.-:..un· museo · dos ··
Este nome seica procede unha
. t~aballos' rurais" dfihh'a das excurvoz latina que é "versare" que sig~. sións I organizadas pola Asociación·
nifica "dar volta a terra", polo
· SóciopedagóxiCa·é A'.migos da Gulque, se queremos seguir a etimolotura de Pontevedra:!-"- "L ·. · '
xia das -palbras, deberíamos escreEstá, ·o tal. museo, mesmo ~9 pé
,
.
.
ber vesada mellor.que besa.da.
: -.do Monteir_o de Os~~a, orga,niza9o
pulare-s explic_acións do-señor Lis· Se o leitor vai visitar o mosteit~. · ·
'
. e agarimosamente coidado polo .
ro de Oseira_, re_c~me_ndaríam?~Ye
séu P!"Oinotor don· Qlímpio_Liste. . .
; " Esta-n ali á vistá unha -¡:,hea de
que ' non deixase de visita:t' éste
. Botamos ; ali .,-únha hora ben ..~ ; ~treb.ellos . .que foro.I) . usarlos' na~
museo la.brego, e posíbel que. o
. ,~ cu:mprid~ . e . sp.up~no~ a poucó, ~. . . ~nosas aldeás, · tales como ~s ferraemücione ·máis a 'húmanidade esa. mentas dos éarpinteiros e pedrei./ m~rguUado$; etjti;e a · contempla_bor · popU.~r gaiego qúe ali :se res_pi~ cjón . dós o~xectos expostos e 'á s ·~ ~-.: I'ro~. ~Ulos 'ú~~is. do~ al~eig~res e te-,
.ra que a gra·ndi0sidade da .fábrica ,
· do~ conven,t p .
,
· .
·
'.eruditas ao,- me;mo .te~po ·q~e_ po- .
cederras) entre moitos outros.
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A B. d' ñ.'·· .s_. ·-t·;n. e ios
an-t zuo,
labranza ·

Anuñciando o seu produto
polá..:nosa· publicidade.· Se-lle 'in., ·
. ~:a ndsa . capacidade.pé réclamo.~ .- · nó úni,co· periódico
· géilego
.. mos·ao numero (9'36) 22 24 05.
pon a información da suá.
r este anúncio. tv'li'lleiros de per- . '·
e_fiipresa ,
· nas mans de milleiros de
. . nosa publicidade. ~Se lle inte.reque, como vostede
~p~cidade de reclf)mO. , En~re ·. "galegos
len A NOSA TEARA .· · '
· numero (986) 22 24 05. Millei.-·
anuncio. Mi~le'iros de perso.as á~
!lúblicidade. Se lle in~eresou ler
a~idade .de reclamo. E.n tre a ser
ero· f986) 22 24 05. Milleiros de ·~·
o. Milleiros de ·persoas ás q~e- ~s·

sa
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I Conlurso na2fonal ·4e cantos· de7; (error
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HORIZONTAIS: 1/ No argot, suspensos. (Ao revés), parente directo. Ao revés, cheirá:ra. Ao revés/ é faínoso o de "
Lugo, 2i Nome e apelido de mártir galega. Probara. 3/ Pintor pontevedrés da xenración "Nós". Ao révés, contracción. Nivelar. Ao revés, fas coma os cangrexos. Consoante. 4/ Consoante, Estróncio. Uránio. Central Leiteira. Nome
galega dun lídir irmandiño. Líe, xogue. 5 Preposición. Para amasar. Administra o xueíz. Ao revés, zo~ entré montañas. Ao revés, sen gurripas. 6/ Barullos. Emparromei, e_m borrei. Ao revés, cercan, rodean. Ao revés~ para -enfornar.
71 Dona. Guerrilleiro galega. Ao revés, irmán de Pepe Botellas. 8/ Proletário. ·Ao revés, sindicato oásco. Aqui, en
francés. Obxectivo do comerciante. 91 Nada. Come moito. De hospitalidade. Ao ..revés, grupo musicalgalego. Preposición. 10/ Carbono. Nome e ~pelido de poeta galega que viveu en Campados. Ao revés, matrículag-álegá.. Vogal.
11/ Prefixo inseparábel. Acusativo de pax, moi usado na litúrxia. ApelidÓ catalán. Familiarmente, Se'{ero. Ao revés,
ex-colónia lusa. 12/ Pau. Nitróxeno. Atonta. Organización militar imperialista. Sufixo. 13/ Organización nacionalista irlandeSa.. Palique, parola. Achega. Resíduo. Señor. 14/ Isca, escorrenta. Forma o esqudete. Soios.' Escaldei. Filo:.
sofia china. 15/ Concello coruñés. Vaise. Ao revés, marxinada, tro.cada.
VERTICAIS: 11 Galego esgrévio. Profundo. 2/ Ao revés, ondulación. Tipo de nube. Rexo·, va.lente. 3/ Posesivo.
Equipo de baloncesto galego. Consoant.e. Nivele. 4/ De segunda fila, non protagonistas: Perfodo. Cento un. 51 Ao
revés, organización fascista francesa. Consoante. Rúbricas. Casa 6/ Consoante. Co~nción latina. /fo revés, esp'ido. ·
Vogal. 7 / Lelo, tonto. Ao. revés, colla forte coa man. Ao revés, Iponxa. 8/ Ao revés, desorqenara, ·esparramara. ·vo·- .
gal. Povo de Pontevedra. 91 Ne~:m. Ao revés, almoada. En plural, líder chino. lOi Nota musical. Letras de: ponla. Ao __ revés, praia noiesa. Vogal. 11/ Ao revés, reino 3:ntigo do Oriente Próximo. A~ revés, atráncalle. 12/~No~e e apelido de poetisa galega. ll/ No centro de cavas. VogaL_Israel. Ao revés, cócea a calor directo. 14/ Apelido de escritor galega actual. Ruído~ Vogal. Consoante. 15/ Prefixo inseparábel. Vogal. Marquen as aves. Instrumen~o de canteiro ..
16/ Nome e apelido de líder agrarista galega. 17 / Vogal. Vogal. Ao revés, con "c"~ no·me de letra.
revés, move as
aletas. 18/ Apelido de persoeiro galega que decruou na nosa história. Ao .revés. mancado. 19/ Letras de cana. _Un,
illado. Vog~l. En francés, mddelo. 20/ Apelidos do patriarca·ourensán. Vogal. 2U Cabo do Norde de Galiia. Prefixo inseparábel. Letras de ocos. Pronome persoal. 22/ Aó revés, deu~ exípcio. Ao frerite. Áo revés, dónasma. 23/'
Ao revés, recollen, dobran. Engatuso, conquisto.
.

..;:

.. -

' fólios, e non haberá un mínimo
espédficado. ,; · - - .
3. Os otixi:hais teráil que ser re- .
; mitidos .por triplicado ( a Agrupa. ción cultur~l o FACHO (rúa ·Fe,deri~o Tá?_ia, 12-1 º: A
antes do dia 8 -de abril.
~;f_
~ Haberá ·-~P úniC9 ~ré .~
f.
15 ~000 pta: é p_fal~o_ dara~ 'ü día
13 de maio dé,> presente ano.
·5. EDRAL r~sé~aSe o direito
d~sig~ar ¿ -~~i;a<!.o e ~ fop~la Q.e
de
BASES DO CONPURfiO
eleició,i:i do, CQl)tq gaiiador. Q,s_ tra-:
J. Poderári coñcursar todos
hall.os non premiados poderan.se
aqµeles que non te:ñan publicado
pasar a re_coJler. S>S- sábados desde
nengun libro en galega.
' as catro e média. do ·serán, apartir
·
i. Os traballos han ser en gale- da. data d0 fallo.
go e_ non_haberá nengun tipo de .
· 6: .o feíto de participar n~te
p_rexuícios ou dis'criminacións .nor· cdncursó supón aceit;ades as premativas, Terán un máximo _<:fe 20
sentes.bases. :

Convocado
_polo
éoÍectivo
EDRAL (mocidade :da Agrupación
CU.ltural O Facho).
_
.
.A agrupación EDRAL convoca
o pr'ime'iro conCfirso nacional de'
congos ·de terror, tentando fomentar un campo attagora pquco sementado na noSjt -liferatura~ e percurando unha maio.r participación
dos xóvenes ·no eido cultural e no
emprego cr~tivo d() noso idioma.

Co:.-.

f:

posuen un · go~to digno de aplaus
para este tipq de mú'sica -e para ·
ás outras-•·. recreánd~se .
que
_se deu ~n ,chamar sentido lúdico.
Moi recoméndábel".

Ludwig van BEETHOVEN.- ·
CUJff~TOS DA.EPOCA M~Dlk
Alban Berg Quartet
Emi'-Edigsa 23A0.359,
"Chá~anse cuartetos da época
. média aos tres Rasumowsky, xunto : cos 9,10, e 11. Obras especialmente belida,_s, de escritura admi- ·
·rabel, a.topan intérpretes id~Q.eos ·
nesta ocasión, xunto cunha gi:abación boa e un précio sumamente
favorábel".
TELEMANN'WAXXERMUSIK
·Prague Chamber Órchestra
Dtor.- Ulf Bjorlin
- ÉMI-EDIGASA.-·ULo3'87
"O níillor da música ~strumen
tal de Tele_m ann parece estar na
sua música, funcional. Os checos

nÍsc;

Joan Guinjoan.-Música de Cám.;;;
Piano.-Rose-Marie Cabestany
Clarinete.- Juli Panyella
Violoncelo.-··uuis Claret
Columbia.- S.CLL l4125

"A conc,esión de Premio Nacional do Disco, á1 gr~bación da obra
dun · comppsitor vivo, ~oi un gran
acérto neste caso. Guijoan é un
compositor de . extraordimirio
atractivo, do que xa temos falado
eñ A NOSJ\ TERRA, e a interpre-· tación na grabación é de calidade
. súperior. Só "Puzzle", xa xustificaria· o préinio:"

Ao

•.•~J',... ...

. ;."i . -

.MONFORT~',

libros
"E inabitual compoñer unhas
memórias aos trinta e tres anos... "
Di Pío Moa referente ao seu libro,
que acaba de aparecer : 1 .k un
tiempo y de un paú".
\
N el trata de desvelar o enigma
(di el que "artificioso") do Grapo
e do PCE (R), desde unhas teses
basta,nte alonxadas das que .propugnan hoxe estes grupos.

t

Aínda que nós non pensamos
"que con esta testemuña quedará
definitivamente á Íuz o esencial,
qué bai detrás do ·Grapo", como.·
afirma Pio, o que si é certo é que
este libro ven botar bastante luz
sobre este grupo, ·para a maioria
misterioso. Polo menos móstranos
as suas orixes, as ideas primitivas
qu~ o impulsaron e a sua traxectó-

ria. Toda · ela contada por un dos ·
máximos protagonistas. ·
..Neste libro nárrase pe~iodfstica
mente parte da nc;>sa história recente que é preciso coñec'er, xa
que o · xerme do Grapo e~ivo en
Galiza. ·
Mentras o J.ibro sae a luz, o seu
,autor_, o xornalista-viglfés Pio Moa,
espera que, dunha vez, o inqulten,.

A agrupación, · Castelao -. organiza
par o dia: 21 de· F ebreiro .a: presen-:. ~
tación do libro "O Ferro dos
do que é auto~ Lois Diéguez no
Cíirculo Culutrál. ·
Na presenta'?ión Jalará ademáis do
autor, o poeta Manuel Maria. . ·
O día 22 :haberá- uñ4~ ·co_nfe,rén- eia dQ ·duetor do_, Museu Provin-'.

Brincaparedes .. ·
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~ial, ~~llpe Arias, ~oh;~:º ca'rá,cter
artístico . e m~numen~l da vila.
,MADRll)

Na Galeria-Sargadelos segue até o·
28 de . Febreiro a exposición de ta_pices de Toyi Pereita e máis de
Carlos Andrés F ernández.
A galeria está situada na rua Zur~
hano 46.

\
.~

...........
(

......... ·

·NACIONAL
ANDRES MARTIN JAUREGI
.

.

A Agrupación Cultural O F ACHO, enriela-de cultural radicada na Coruña, e con, Galiza
como meta, ten feíto, ªº longo' de case vinte
anos """"'.a cumprir-.se ao c~bo de 19S3- un labor intenso e vário, dentro das suas m'adesuls
posibilidades: concursos literáfios, conferéncias, tea~o, cursos de idioma, alguns na
pren_sa .- v.g. "O Galego Hoxe", cuxa cris~li
zación en libro deu como resultado o hest·seller-galego dos ú~timos ano.s-, etc., _ét~.

.o ONTE

·

.

\:

·~on ·e.feito. Foi o idioma un dos ohxecti- ""
vos permanentes da luita _do FACHO~· e en
tempos ben difíceis significou unha -leve; mais sempre acesa luz, demostrando, prefe.. rentemente no ambiente urbano, que o galego era apto para facer cultura, p~ra transmitir a cultura do país ·e mesmo -para tQmar ·
contacto coa:cultura universal.
Os _-cursiños - para-académic<?s, mode~tos
mais constantes, cando non -babia quen ensinase ·galego, supuxeron unha consecuéncia
lóxica desa luita polo idioma, cristalizados,
cada tanto tempo, en licións através da imprensa, como xa fica <lito.
/
Os concursos literários, con preferente
atención na povoación cativa de Galiza, foron outra face da luita idiomática; os de
estatutários: "fomentar o estudo da cultura -. -80), con muita marcha, e xa imctaron excontos infantis ,.(este ano polá XVI edición)
cursións pola própria bisbarra coruñesa, que
galega e máis a.dos povos da mesma Hngua
-xa son clásicos e foron o ponto de partidá
Jogo abranxerán o País inteiro, todo con precu1tura·s afins,- e a sua promoción en todas as
da literatura infantil moderna no País. Os de
- f eréncia nos fins de semana, que é cando a
manifestacións ".
teatro infantil (que van alcanzar a VI edimocidaéle non ten, con frecuéncia, onde fr.
E ·asi foi como se desempeñaron actividación), abundaron nesa ~dirección. Máis tarde
Tamén está O. FACHO tentando levar
des diversas coa -·temática máis variegada,
criáron-se -os concursos de po~sía e cómic~
adiante o ciclo divulgativo dos bairros, que
-na teima ·de levará conCiéncia da xente ' que
para n enes.
comezou o ano. _paSado, o -cal, haixo o título
o idioma galego é aptQ páfa todos os cam-·
O Grupo de Teatro, actualmente ert proce- "Cultura para Todos" ,-procura achegar as inpos ~ª: vida _m oderna. '
so de rena:cimento, merece m~nción apárte,
quedanzas ~a Agrupación aonde a xente
pois Ievpu o _n ome do F ACHO por toda Gavive, e aos máis diVCJ.'.SOS ambientes: co.léxios,
liza e ó de Galiza por toda a península. Ta- t CAPTACION DE SOCIOS.
asocia.cións de viciños .. ; Esta non é sen6n a
· mén a audición "Da Te-era e dos Tempos",
_ A tarefa prioritária, para esta Directiva, érecup~ación dmí costume do FACHO; q~e
en Rádio Nacional de España, levaba, qu'incampaña. de c~ptación de 'novos asociados.
xa realizou ciclos p:arellos; hai cinco e máis
cenalniente, cultura -gálega' a ext~nsas- áreasE, na, xa vella arela ·d~ achegar ao FACQ:O
anos,. por toda esta zona.
de Galiza.
·'
xente nova, en anos_e ideas; _prefere manter
Houbo colaboracións pedódicas ~os xor- 'unha cota mensual baiXa (vinte pesos), que
CONCURSO DA EMIGRACION
~ais nas que se tocaban temas dos máis dipermita contar cuh corpo social o máis ·amversos, mais sempt:e con intención concienplo postbel: máis necesário que os cartos-é
'Pensa. O FACHO q.ie os _concursos, ~n parciadora cara. -ao nos9 entorno... Hoxe~ esa.
te; _non son imprescind.füeis, pero, maismen- _
o eiemento humano e mozo. Por..outra parte,
función -divulgadora dos valores da ; &ra
·te na situación 'd~· Paí~, s~Ii de. grande ..utilisabe-se de muitas persoas que, siillpatizando
qu~ ser \desempeñada polo boletin "Afeo
co _labor _do FACHO, somente e'stán á espera· ''dade, e ten-os que haber de todas~clases e cada V~lla ·~ , de d,istribución ainda interna, que . . de. que se pete na su.a porta, para uniren-se a ·. : tegorías, -sempre cunh1;1 _mínima seriedade,
hai o proxecto de converter-en público, cam- . · esta empresa cultu~al; e -diso se tr1.14-· tiesta
-para lle daren oportunidade a todos, aó's xa
- biando-lle o home, pois, no .entanto, outr~
campaña que leva por lema.: _"Aspciar-se ao - . cofü!cidos e, 'principalmente~ aos que rompen ,
revista, compostelá, o rexist~u o~icialmente.
.a escreber ou debux-ar ...
FAGHO é asoeiár-se á nosa cÚltu~a: o pOrvir
O FACHO, pola própria dignidade, como ·
de Caliza vai ligado áo seu desenvolvimento ·
_OHOXE
.culgural ".
·
adiantado neste campo, segundo xa se "dixo, ·
Cando as µistitucións . oficiais non o fan,
ten qu~ manter concúrsos tan prestixiados
Con
tan. de,nsa a história de vinte anos,
_toca
·ás
agrup.
a
cións
culturais
levare~
a
inicia:
como
os infantis. E-mesmo, cadrando co seú
apenas esbozada nestas liñ.3.s, .e a que, en
tiva.
A
fii_i
de
contas,
e
ip.da
q,ue
poda
sem_
e
XX
aniversário,
anda a orgaQizar, ·con carác_grande part~, recolleroµ xa duas "memó·ter excepcional, o~ "Ptéinios ;Castela() de En-:
" rias", queremos levar. ao ánimo dos leitores . llar un ~ecur.so _efectista, compre 'dicer q~e a
cultura de ' Galiza segue _a padeter un tempo
saio sobre a Emigración G~lega", nos que _,,
de' A NOSA TERRA un prese:qte de .realiz~
dá'esi~téncia. -.. .
. quere~ comptometei;: ás priitcipa~ e"ntidad~s .
cións e ·proxectos abondosos.
da··Galiza ex-tra-tel'l'itorial.
·
A Actual Direqiya -eón· mandato para o
O GRUPO "EDRAV·'
biénio 1982/83, ~ ven ser un equipo de equiXORNADA.S DO REXURDIMENTO
lÍb~i~ entr~ .el~mentos de .antes, q~e aportan
, Nese cammo .pode-se citar, por exémpío,
-á sua'. ex-periéncia', .grande ou p~qu~na, .e.xénCoa crh..c.i ón do
das Letras Galegas,
ao grupo xuven'il "Ednd" que.~, ñá.do no FA- ,t e nova, que Será a: que lle dárá ao · FA~HO,
CHO,' está a dinamizar -a vida da Sóciedade. · o· 17 d~ Maio, a, Académia Sento~ uñ ·prece_nos anos vindeiros, unha fasquia nova r.amén.
dente interesante Ca.ra ra formación do nece·.sen"· ·tt.mos-.. máis lonxe, -xa co'nvocou este
· Xa -no,blénio al)terior tentou-se pór á ·So- · grupo o 1 Concurso ·Nacional de Narr.acións
sário calend3rfo cívi~o ~aci~nal. ·Porque, se
~iedade
har111_onia cos tempos que corren, . de Terror; andan a realizar un programa _rato4'os os do ano son para ñós cíias de luita,
1
diofónico (os domingos ás mañ'ás, eri Radio~-en _perdermos de vista os nosos obxectivos
- nori cabe dúbida que eses escolleitos; no que

e'

a

ser,

..

·Diá

en'

teñen de simbólico, deberán marcar as cotas
de actuación,_a xeito de fitos que sexan en
si, non conmemoracións meramente rituais,
senón -ocasión para cavilarmos e collermos
novos folgos.
Asi (oi como b FACHO instituí.u, o 18 de
-Maio de 1980, o Diada Nosa Pala, lembrando esa data de 1916 en que se constituíron,
na Coruña, as Irmandades da Fala, acontecimento fundamental na moderna história de
Galiza. Estimando; ao mesmo tempo, que asi
se redondeaba, na nosa evocación, o fenómeno literário (elaborado) co feíto lingüístico
( e'spm:~tánea criación do povo galego) .
Estas duas datas serian, logo, núcleo
_-como xa o viña sendo o Diadas Nosas Letras, nominación que mellor lle acai, ao noso
xuízo- das múltiples accións que, os dias
imediatos, se reali~an en defensa e promoción da língua e cultura do País.
E, nese espírito, recolle,ndo a tradición das
Xornadas Patrióticas ou da Cultura Galega,
que se levan a cabo anualmente na Galiza extra-territorial (arroupando . o Dia da Pátria),
parecen-nos axeitado denominar este feixe
de realizacións Xornadas do Rexurdimento.
Rexurdimento que µon só se refere ao primeiro, o do século XIX, senón mesmo ao
segundo (das Irmandades e ~ Xeración
NÓ-s), ao terceiro (dos anos 30), ao cuarto
(dos anos SO), etc., etc., pois qu<: a nosa cultura, parellamente ao que co noso País ocorre, é vítima constante de reveses dos que,
tamén constantemente, está a renacer.
Eis, en apertadas liñas, a hj.stória dunha
colectividade de galegas que, sen recursos,
·como os máis, con teimosa, e reubando tempo, desinteresadamente, ás suas actividades
privadas, hai vinte anos que andan a procurar o interese público dos restantes galegos,
segundo o seu leal saber e entender, tendo
como base de operacións a cidade herculina.
lsto é o que a Agrupación Cultural O FACHO, desde 'º ano 1963, en que foi criada,
veu realizando: ·
Concµrsos; de cont?S . e teatro infantil,
poesia e cómic.
Cursos de galego: en directo e através da
prensa.
Edicián de obras como "O galego hoxe",
que .alcaiizou a cota da venda máis alta na
história do. libro galego.
Celebración do Dia das Nosas Letras e
criación'do D~ da Nosa Fala.
Presenza nos meios de comunicación: .
a) Con várias seccións periódicas nos
dous xornais da Coruña.
,
b) CÓa audicii>n quincenal "Da Terra e
dos Tempos", en R.N.E.
Criación do Grupo de Teatro O FACHO,
qu"~ percorreu toda a nosa xeografia e deu a
.
coñecer Galiza fora do país.
·Realización contínua de confeténcias, me..
sas'r.e dondas, recita.is, .exposicións: a) · Exposicións: do Libr~ Infantil, Luso-·
. brasilefro, de cómics.
_. b) Conferél)cm:~ nos b11irros~
-Luita pola .recuperación .do _cerne galego
él~ cidade..
\.
-Ase~oram_e~to ·a persoas e entidades de _
todo o mu:ndo ~obr( cuestións cultura.is gale_gai.
. - .. ,
M'~te,nimento_ dunha bi~J!oteca e 8etvizo
de ~mpréstimo_ de libro~, Etc., etc·.
'

