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:·ciéncia :do, adró~ 

Breogán de ligue · ¡ 

Moito anduvo o noso mítico ·ecoloxist.'!. pola vida? Po.is os de. · 
, herói celta Bréogán por eses · Naarsaq, non: ·teñen que viver e 
mundos de Tlior para· que agora matan focas e · baleas a · esgallo, 

· veña o compañeircr'SÓto, ínclito . pasan ' de Greenpeace e de todo 
alcalde de Vigo, . andar ~on ir- . iso. Cl~.ro que como dqn Ma- ... 
ma¡;i.amentos por canto recl;!n- noel ten iso do ecoloxismo para 
cho hai óc~ano adiante. recolleitar votos, nada ~ . 

Ben estivo· iso de "irmanaise" 
con Lorient: sete días de v~ca- . 
cións alá; unh, mil.a,' boas pala
bras, mellares xantares, dez mi- . 
·nutos para ·mercar uns obxectos . . 
de agasallo para a dona e a cu., 
ñada, e leña de volta (non se sa-

, 

Nós pro_poríamos uns canto~ 
.irmanathentos máis, coa :segu
ranza de que, como xo:r:nalistas, ·' 
tentaríamos estar presente, para 
·4 ue non se nos discrin#nara 
como. até agora, na que non 
houbo nen un só. convite para . 
asistir a acto oficial algun. · 1 be se trouxerón · algo 'para . as 

- · ~ueridas/ós os correspondentes 
. que tiveran tal cóusa). · En p:rimerro lugar, .propoñé-

Logo ·viñerori acá os ·de Lo- , mos Vlaclivostok, . con Manuel 
·Alonso, que é prosoviéti'co, de rient. Foi' como a movibla, pero 

coas persoaxes intercambiadas; enviado noso. Podia quedar ben 
. como nesas obras raras do tea- a cousa . do~ irmanamento. Moí ·~ 
tro rará que neste mundo raro próprio. 

Logo di o Puchefro, habla ha'i agora. Ou sexa, outra rua · ' 
que ir a por algunha cidade da - (t1.ver¿n ·que ' pór ·a placa .enriba zona de -Burdeos, Champagne, . 

dun poste, _pois nen casas te~, Rioja, Penedés; Valdepeñas, Ca-
'agasallos ... ). ' · 1. lifórnia, Val do Rhiri ou asi. ·-Se 

E agora, qué?·. De cando en o presuposto.· non dá p~a moi~ 
vez unha chamadiña, có~o está to, conformaríase con Camba
mesié, cómo lle vai, senhor? · ·dos ou o · Ro_saL A ei ta·nto lle. 

. Logo unha carta de saúda cañ~ ten, que conste. o . caso é : o .. ·· 
do a festa do patrón correspon- MCD (Mesmo Comun Denomi-
d.ente,. unha invitación oficial nador)~ , .. , 
para_ asistir aos festivais célticos , o Pepe, antes de se casar, es-' 
da , c1dad~ bretona, outra de bu- · taba dacordo co Baro lo, co Gui
ta ca para_ Castrelos {ou sexa, llermo · co Tabito e co Nando 
máis viax~s e vacac~~ns) e a cou- en ir - ~ 

1
Rio, Tahiti, Hawai ... :..o·u 

sa non va1 pasar dai. . sexa, a' calquera lugar agás a 
Se. fora P~la cultura, no~ - ~~- Austrália, que .. alá hai máis ho-/ 

x:as ti esas c1dade~ que estan u- . mes que mulleres . . 
manadas con qumce ou deza- Mais non nos van facer caso 
seis o~tras o cl,llto~ que ian ser non. · Van preferir Naarsag. AsÍ J • 

os habitantes ... Pero debe ser un non se . ten a prensa .do lado 
víéio: Senón non se-. entende a dun, Manoel. 
nova-' pretensión do Sotb. . 

Agora quere repetir a ·ópera- Novas para pasa.do mañá:o sefíór 
ción con Naarsaq (Groenlán- 'Soto yai ser alcalde deVigo por 
dia)! · · · · outfos, catro CJ.J1os, seguró.· Sabé- · 

Pode estar ben ir alá en pleno molO porque o PSOE· ameazou. 
mes qe 'xan.eiro, a xantar foc::i aos" traballad.ores áe Barreras. e
ou tomar pilé-43 a mazo . (non . Alvarez, empresas ambas e d-uas 
será por falta . de . xelo, non). E do INI; con énviarlle ali ao Soto 
10go, ·para., put~ar, traelos, . aos se este non·sáe alcalde. Non ve
groenlandeses, ~- . acá . en agosto.. "' xas ti a todos· OS .. obreifos sexan. 
Toma cabreo. E ao diaño :co ir- d·o· Bloque . on- 'de .AP votand¿ 
manamento: guerra declarada. por el para _que saia álcalde. E é 

Certamente, o Soto non , sé que co- posto de ttaballo non se 
entera. :Non era el o que iá cte "'<leberia ameazar á xente, coño: 

sabeliña 

'. 

(. :.) O paro non é problema de
rivado- dunha defidente. e inade- , 
cuada xestión de política econó
mica, senón tm rasgo próprio da 

;. ,acumulación económica intern~-" 
ci'onal, que benefíci~· aos centros · 

· hexemónicos do podér transnacio
-~ nal ·e os s~us al~ád9s k>pais, ·bánCá

rios, f.inanciei.ros~ usureirns, . mer-
caderes e buróeratas. ~ · · 

Cál é antón· o 'balarfoe duo pro
grama económico como · a · do 
PSO~ que parte _dunha _presun
ción preCisamente,·cantrária e que 
permitiu rerDendar o broblema _do 
p'aro at_ravés ~º ' " incremento, da 
moder9izaciór e .. 9a cornpeti~ivi
dade capitalista expor~adora? 

· Bªsta ca~ ·· E;!Xplicar a estrita ló
xica para deducir · cai:tesianamente 
do lado·. de quén se _situa_ -obxec- · 
tivamellte- este. programa: con 

' toda razón algun dos grandes ban. 
queiros chegou a ·afjrmar nestés 
dias· pasados que ''este programa · 

.. era o seu" .. .' 
Por se existiran poucas dúbidqs, .. 

aí · están, ademais, os primeiros e 
; infortunados pasos que, no econó:. _ 

mico, traslad9u cara ·as capas me
nos privílexiaqas_ á meirande parte 
da repercusión da · suba dos pré~ 

cios _enE!rxíticos (por exemplo, a 
subida desde 605· .. a 725 pta.· da 
botella popular de butano, a. máis 
recorrida das fonte~ _de abastace
cimento familiar das capa& sociais 

- máis probes). . . . . ~ 
O programa _g ue no seu momen

to ·presentara ante"·as éleicións -0 
PCE non era distinto no prográ'ma · 

· do PSOE; e, se · cabe, era aínda 
máis oportuníst~. Ar:nbos progra-

mas, ªº igual que todos os pro-
. gra~mas das forzas políticas_da .di

reta, ·neste "Estado das autono- . 
mias", comparten· unha análise ,, 
económica tan. insuficiente ~orno 
incompleta e desáforturiada. e 

· cada un paree.e ácende~ a sua vela 
~ ·aO. santo. da sua devoción, .na con- · 

fianza de ql!e os denominados 
·"p.aíses~locomott>ra" rematen· por 
·nos tirar do burato.- : 

,· Así, don Migüel Boy~r '~conf.ia" 
·no remo.rite da ecoríORlia mundial, 

• . 1 " 

e no programa --~o PS,OE pódese 
·'- ler ·que · o logro do obxectivc>' da 
· cr_iación d9s 800.000 postas de 

traballo pr~téri(jese através "dun 

ritmo de medre económico dabón
·do para-. ·criar ese ~olume de em
prego, á vez que se incrementa ó' 
nivel de , competitividade da eco-

.. nomia española '( ... ) facéndose ( ... ) -
· .preciso, xa que lego, unha políti

ca expansiva,, desenrelada dentro 
dun plan xéral de cre.cimer;ito a 
medio prazo que leve até o fin a · 

· i.ndispensábel modernización da 
~cono.mia (Programa .eleitoral do 
PSOE, apdo. 2).) ... )'\ . 

A .acumulación de poderes fác- · 
tfoos e de · mecanismó~ re.a is de 
presión en todos os aspectos, que 
un yolume medrante de inversión 
estranxeira ten para toda a econo
m'ia estatal ten · que se coidadosa
mehte tida en canta pois sempre 

: supón -e -progresivamente:- u nha 
perda uu de~prazamento da posi
bi lidade local de tomar decisións. 
lsto é algo que no programa PSOE 
infravalórase en grande medida, 
é convén lembrar que un cámbio 
social e económico no~ se conse
gue normativamente, e nen moito 
menos, como unha simples decla· 
racióJl de bons desexqs. 

FRANCISCO ALBURQUERQUE 
(Profesor da Universidade 
Complutense de Madrid). 

......... , ......-1 

·;ntef-.viu 
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Ben. Pasto que as causas están 
asi, un _pensa o seguinte: Non-seria 

, ~ decente ·que a revolución impedira 
a· g.úerra que nos aproxi~an os de
predadores? 

'eis por onde a revolución é ·a 
·única posibilidade de xustícia, é 
di·cer, de paz, que evite o choque 
último das armas. 
· Qiga, qué causas. 

A revolución? Dio ti, Federico, 
baixiño dio, claro: 

Non é o interno, é a rua 
Non é a morte, é a tenda de 

froitas. 

ANTONIO ALVAREZ-SOLIS 

Eu non ·vexo o cámbio. Com-
- prendo que nun país acostumado 

á picáresca do Estado, ao berce do 
enéhufe, á , xaneliña siniestra, non 
debe ironizar sobre a moralización 
e a mod~rnización da vida pública. 

·;Pero o cámbio é dar coa por.ta ·nos 
fuciños ao Secretár-io de Estado se 

,· 
. ven a nos .lera éartilla do ~entágo
no. Cámbio. é abrazar aos _que loi
tan no deserto contra o irñperialis-

. ~o e a ·monarquia feudal (. .. ) 
Soan as · primeiras palmas de tan
go. Son ·palmas dos impacientes 
ou son palma~ d_os reventadores? 
.Eisa cuestión. Parece QUe o libre
to que _anunciaban nos carteis vai 
sofrer recortes. Aquel . '·'slogan" 
humano, aquel axitador qúe con
gregou ao pavo á función, entre 
candilexas, escoita a Mahler. Os 
ilusionistas, os saltimbanquis, os 
animadores entreteñen ao público 
e antes que se erga o telón xa hai 
protestas. A impaciéncia é contra
revolucionária. De acordo, seño
res. Atacar ao Goberno do progre
so é abrir camiño a un Goberno de 
direita dura ou a cousas piores.( ... ) 

Non hai outra posibi lidade de 
cámbio que soster o índice de 
par:o ou, explicar ao final do. ano 
que a situación foi má e que os 
trescentos milleiros de parados 
máis, teríanse doblado cunha polí
tica demagóxica, de cara á gaJeria. 
lsto é apenas socialismo: manter 
as liberdades, repartir a crise, con
temporizar cos poderes fácticos, 

· non encolerizar inutilmente aos 
bispos co aborto e deixar aos mili
tar~s que se 9rganicen as suas cú
pulas, acougar ao mauro, espolear 
ao· francés, pedir cita cóa inglesa, 
entreter ao norteamericano. 

RAU L DEL POZO 

ELP.A!S-. 
- ... _ .... _ - ·~ - -

28.2.8.3 

(. .. ) A intención gubernamental 
de _grabar a sua acción con ca~ac
teres protectores e exemplarizan
tes ten un indubidábel valor moral 
pero ninguén ha discutir o tono 
chumbizo que adquiren, en xeral, 
os argumentos morais (e máis se 
son indubidábeis). Con frécuén
cia· ternos sa ído do cine antes de 
que deran a extremaunción ao an-

' tagonista ou lle abandoara literal-
mente ·a moza honesta .' Todo iso 
parece coñecido de antemán. 

O mistério nimba o corazón 
dos espectadores. ,E, certamente, 
até que o Estado non apareza co 
segredo brillando entre os dentes, 
o mito de Rumasa pode ser, cea 
tras cea, superior ao seu pecado. 

VICENTE VEROU 

/ XOSE LOIS 

_¡ POiS 10005 .lSl5 ·ESTAl"CHE. AíóORA .UTiLi
~ANDO A TÚA' t'lEMO~lA t'O NOME 00 TEU 
PARTlooHPERO NON TE PREOCUPES, 
G\JE Nds SEGUiMOS Eil.Uf<ff .. ! ! 

- ·--
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"Paso de fogalidade. Ou 'me-
xo pola ·xunta7 p_olo. CJ<?:betno e 

·polo ... ·,, diciaXo.sé Vidal Martí
nez perante unhas vinte persoas 
que lles foron reclamar melló-

, .1 

ras. Como se ninguén se entera-
s~. Nen. resposta, nen den(mcia . 
nen nada:· 

En . Negreira todo o mundo 
cala e o Alcalde, a cabeza dos 
caciques, fai 0 que quere. 

Para ' o Alcalde e os caciques . 
de Negreira (o señor Vidal xa 
fora vários anos o mandamais 
municipal durante o franquis
mo) todo segue o mesmo, as ile
galidades, o nepotismo que se 
acerca á corrupción~ os fraudes, 
están á orde do dia. 

Peró é igual, se os viciños se 
opoñen a unha cousa, "que a 
paleadora pase por enriba de
les", como dixo unha vez o Al
calde ao conductor dunha exca
vadora á que non deixaban pa
·sar os viciños. Despois esta pista 
á que se opoñian os viCiños fo\ 
paralizada pola Xunta de Gali
za, nunha das poucas actuacións 
en que lle impidiu unha obra 'a 
un axuntamento. 

' O NEGOCIO DAS PISTAS 

As pistas son un n~gócio para 
. os caciq_ues de Negreira, dándo- .. 
se o caso de que todas a_s certifi
cació ns de ;bras son para pistas, 
Pistas que logo quedan a médio 
facer ou n9n se fan segundo o 
proxecto. Talé o caso da de Tu
ñas-Pedralonga, por pór só un 
exemplo. 

O Concellal de Maio Grande 
(un executivo de Fenosa) fixo 
con cartos do município unha 
pista para a sua casa particular. 

Asimesmo hai casas ailladas 
que teñen aceras próprias, feitas 

'' tamén con pre su.pos to munici- ~ 
pal. Todo isto ven dado polo· re-. 
parto que se fai entre ·os distin
tos caciques da zona, ,dándose o 
caso de que o ·concellal de Azo 
leva o 2 5 por cento das notifica
dóns de obras. Ou o crego de 
Albite, outro que ben beilla, ao 
q·ue lle concederon 400 rhil pe
setas pára obras municipais, non 
sabéndose ónde · foron. parar, ·xa 
que os viciños as' foron reclamar 
logo. 
· Pero a ver quen se atreve a re-' 
clamar., Uns ,vicifíos que se acer- · 
caton o outro día ao Axunt(;l
mento (abiia de 11 a 13 e o al-

. calde só vai de 13 a 13 ,20) fo- .
ron despedidos · dun 'mcrdo moi · 
sutil: pedíndolles o carnet de 
identidade para .tomar nota "de 

.,, . quen sodes'' .. Ian pedir ·que Hes 
derap ás SO ~mil pesetas que lles, 
concederan para unha obra. 

ONDE SE M~TE O PRESUPO~TO 

Un pódese preguntár ónde se 
meten os dousc.entos millón~ de 

.:· ~ ...... 
'... .. ~- '4 - ""- .r ~ :•_ ;:t: . - ,.._·. ,. ... 1. 

roáis , dempdmidi~ d·a província X.M. Cambeiro publicaba dias atrás e!' "~fCorreo 9a!lego" unhas reporta_4espf!.de,~e daba _conia df! 
' . situación te,rceiromundi~ta na qiie ~e- e'!c.o~ifa,~a ,<tSituac'ü!h escolar no .con.,celfo de Ne~reira, _. ~ ~

. · . , a sá uns quilómetros da capital de- G.ali~~ (mesf!_es que· non -teñen-v~~e'Jlfª.• . . ; , .... 
d~ .Corúfia:· · · 

.e v'i~en _ na' mesmfi aula ~escolar; escolas nas que non ·se pode. dar cllise cándo e,.hove ... ), perf! . _ 
. a situación ~seo lar só é_ unha fn:cüÍTl(l. do subdesenrolo·nQ qu~ se encontfqj1 zona,_ domin~da por un': 

Hai pÓ~cos · ~n~s - que· a algun
~ has zonas:· con.cretáme~t~· ·a .do 

Xallas, nori "se:. chegaba nen co 
carro Os enfermos tipan que · (- . cacf4µisino endémico, .que aínda. ho:x,.e fai o qu_~ quere: . 

Se non· eren o que relatam.os eiquí, dean unha voltá pola zo_na, : 
. ~ .. ~ 'l ;• . { ,,._ . "' •. ' 

ser transpoi:tado,,s én cartipla. 
- · queda perto. da ''civilización _e xa se ·entera~áf!. _ -Hoxe á cousa 'cambiou en algo: -

existe; pistas intr~'nsitábeis.' -• "í-. - --; 

Só hes parróqnias das _l 'J .que 
ten o muniéipio · contan_, con 
alumbrado· público, e·moitos lu
gares tefíen o"teléfono-~áis cer
ca amáis de 10 quilómetros. 

Pero ao -falar da electric~dade · 
é preciso -citar outra vez máis a 
"Electra dd Jallas", que ten a 
boa parte da povoación desaten
dida, con contínuos cortes de 

· tensión, sobretodo os sábados e 
domingos. Unhas liñas de 20 
mil vóltios que se caen, .causan
do- numerosas mártes e que te
_fien que ser ás veces, se queren 
alumearse, arranxadas :" polos 

. próprios viciño·s .. · · _ 
N'on falernos xa da situación 

sanitária. Nen . ·água 1·corfonte, 
nen ·servícios, e noh fakmos xa 
dos ·médicos, un dos cales é o 

·própr-io ' alcalde. Facelos,if de vi
sita . a «unha -parró.quíá seiccr ié 
todóun poema·. ':--· 

UN CA{:IQUISMO ENDEM,ICO 

1 sto é, teoricamente, un ha escola. Con calefacción automática de leña. ,?<Ústo o que s~ . di un ha inst~la~ión auta.pómica e 
municipal. Os n·enos, agardali te.mp_as mellores ~ ~. ,, .-~ · ~ . _ ~ · ·. - '.. · . _ _' 

Per9 xa dixemos· anferior.: 
merite, o caciquismo dé Neg·rei
ra é endémico. Até· o .empraza- -

h .. . ' 

s9ld-os máis altos que p~~mite a . corre o' rumor moi .extendido de 
lei; ou .a 500 mil que se "gas- que alguns -<lestes cartas foron 
tan" en ·calefacción ña casa con- ' "para cotnprarlle compresas á 
. - muller do Secretário". A,..xente. 

coméntao eón toda a segurida
de. 

tótalrii·ente ,. abartdoadas, etc.,_ ·m'ento da. vila de · Negteira· foi 
que ' todo concorda · inoi ben - unha ·cacicada ilóxica ao situala . 
·co~s rnahífe:stacións do -señoi·. ªº . leste do muni~ípio, .total
Akalde de que os rapaces "noh ··mente alonxada do resto· dos 
.tefíen por ·qué ir á ·escola até os ~ núdeos de povoació~. 
oito ou nove anos". , Antes .. da guerra, produciuse 
o MAXIMO FRAUDÉ ELEITORAL -unha· reacción' dos campesiños, 

., axudados polos . mineiros, pero 
- No axuntamento de Negreira tod9 : quedou afogado en san-

. dase o máximo fraude eleitoral . , gue.- Logo 0 Foueellá~ f(lria al
. 'de ' í~.cr6 ~ o'\ E~iádo,~ ~té' 0 ponto :gunha•.ivenganza: pola-zona. Pero 

de:q, u_ ~-· ~-~- m,~_ :· a __ .nd4_-_tri, : a,~~~,c .. orufíeses . . ' . o -· - . :nada-' máis :até· oa ·no . 7 ,. e.n~ que 
se boraban as mans -á cabeza por ~ mot" dos -~montes' cpinunais 

.-ca~do· : co~probaron .. cop1.0~ ;o houbéi :· grandes "'enftentamentos 
censo estaba irifÍ.ádó' até riiin entre · hibregos· tt a' Guánlfa ·Civil. 
tdnta por cento. .. . Logo ·virian'_ as Comisiós Labre

Perq todo seria igual. Os dez gas e .·se _eínpezaria' unha .etapa · 
concellais de .. UCD _os 4 "inde- de reivlljQ.i,caCións q.t;le .tiv~ron o 

~ peñdentes" e os tres~ de ·ue-; -sea auxe na folga do leite do 
agora EG, que forman a corpo- ano 78, o qµe inarcou· tamén o 
ra'ción só van ao_s plbnos cada o-- • • · • · · -declive da organización da zona. 
tres meses,' pero. 'ainda asi, non Hab:eria tamén o_s enfrenta-

. se ;decide riáda nesas sesións; -xa . mentas por unha cpncentración 
. que as obras non · pasan. polos parcelária tota1rfrente .caciquµ, . 

·. pl~nos, nen té;ln ·se{iuera polá. .aínd-a non dixerida pala maioria 
· permanente:' "" · - dos viciños. 

. ~q~o está. be~ .- atado poi~ .. . . E, para: rematar, un relato 
"".p:ia:tsma .natural de ~tere.s.es e QS '. .. ap:áfté~ 
cemce,lla1s de UG, . ne:°- sequera :· Un , dos conceÜais indepen
denúncian a situación, · d,e~iéan-'~· ,- dentes .e'nfrentouse · co Ai.Calde 
<lose ruáis a Pr<?tnover. activ~da- ' le·vand.o un notário ao Axurita
des c__ulturais 1:1ª agr_t:~ªCi?n lo~ · · me"ñtq ·para que tomase acta no
cal,. o que tampouc? .e~ta mal, 11·· tarial ha · que fixo constar que 
pero que para Negrerra non che- habia transaccións entre o negó
ga, s~ ~e quern q:lle sai~ - algün . ció' privado do señ~r Alcalde 
dia \le s~bdesenrolo. .: , (AgríCola, Vi~al, casa ·de maqui-
.O-SUBDESENROLO DA ZONA ,nárja. agrícola) e o Axuntamen-

. . to . . Nunca máis'. se soupo nada. 
A Zop,a 9e Negreira .é~:m todo Todo seguiu igual. 

e que~a:r :a-: rpqpcos qu1ló~etro~ ,, >-. ~ . ".'·~. ~ - . 
,g~ _ __santfago,., ~é 111!2.ª - ~l!f ~o:nas 1 t .... _ <>= 4. ,_ .;- • ~¡ EYR E. 

~ct:J ·; 2,16LQ0
1
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NACIONAL . 

O"home:que falaba coas pedras , ' 

· Manuel ha.i'flo·Beiro está.afincado na parróquia de Cures (Boir.o), onde nac~u hai 67 ános. ~ 
. · De~de pequeno comezou a axudar nos trabal/a; ·.da casa e ir ao xornal co seu pai, que era dos me/lotes 

ba tarríén,,a que¿er. , -~ ·carr_¿ a buscar a.: pedra aproQia-
P . .::_De ánde toma· os modelos - da, consiste en picafab~n e dat-

carpinteiros da zona. Foi tamén o seu único mestre. Con el aprendeu-a traballa.r as te"as e máis ·. · para-as su'as esculturas? lle forma. Eu somente utilizo 
a madeita, pero a~ .sua afición ia ir polo. pedra. Soñaba.ser canteiro.' · · R.-,-No~ m:fro nengün mode- pico, cincel, punteiro ·e maceta. 

lo. As tallas sácoas das ideas que P.-Pero vemos que as mesas 
t.e.ño.na cabez.~. Cando me ·ven a - · son moi lisas e suaves. N<?n uti
idea póñome a traballar. O mao liza algun instrumento para dei-. 

Nás duras pedras de Barbanza comezou a tentar df!rlles vida,. a mostrar nela.s a sua ~'idea'!,. 
a poñer nela.s ~ qué seniia. : 

Viñérqno chama:r: .de lortxe 
para facer .un ... fornó de cocer o 

_ pan, unha ·lareira, unha casa ou 
un hórreq. 'Ten unhas mahs.;." · 
di a xente: Todo canto fai déi
xao marcado pol~ arte das suas 

· mans, desde un irixerto, a poda 
das árbores. Horta e casa' gar
dan a mostra do seu saber. 
- Semplie nos decatamos de 
qué os artist¡is, sexan estes mú
sicos, poetas, pintores, ' esculto
res e tanto~ outros, teñen algo 

· espe.cial que os distingue dos de
mais homes. As· :suas obras o 
din. 

Na nosa terra atópanse aínda · 
moitos d~stes homes sinxelos, ' 
gaiteiros, carpinteiros, cantei
ros, pleiros e moitos .autros ar
tesáns homes e mulleres, 1 que 

·. son yerdadeiros artistas. · 

Son · a máis xenuína expre-
. sión. da beleza · e dos sentlmen~ 
tos do pavo, dos seus valores 
fondos, dá sua vida. Achegarse 1a 
eles e ás suas peias é asomarse á · 
alma d.uh pavo e recoñecernos. 
filáis através deles. Nas suas 
obras latexa a entraña máis fon
da do home galega, por iso, en 

certo xeito~ son im_nbrtais'. 

.Levados desta • nosa admira
ción e curiosid~de, quefondo ta..: 
mén render urtha pequena ho
~enaxe a estes 'homes e espállar 
a quen lle interese; o ·coñ_eci
mento desta xente, achegámo-

\ 

· é que ·se teño' que facer outro · xalas así? 
traballo percfo esa idea que R.-Non. 

· feño. _ P. -Cal seria o seu gran soñ9 
P.-Dedícalle mojto' 'tempo a como escultor? · 

esta arte? R:-Queria ter bastante capi-
R.__:_Eu labro a .pedra cando tal para deéÍicarme por inteiro a 

. "chove .e non podo traballar nas Conversas. -coas pedras, para fa
' leiras: ~ Traballo de · canteiro . cer moitas esculturas e non ter 
construíndo · hórreos, facendo que facer outros traballos pois 
fornas de. pedra, lareiras, etc. xa lle _dixen que ás veces perdo 

P.- Non vende as esculturas? as ·deas. Ademais quixera facer 
R.-Non son para a venda, unha igrexa, cunha torre moi 

quero que estean aí. Góstame alta, con moitas esculturas. Que 
·que a xente veña velas. Non os homes de mañá poideran ver. 
·vendo .a miña arte. as miñas obras e dix_eran: "Aqui 

P.-Chámame a atención este houbo un bon canteiró ". 
Gristo con zocos. Por qué o fixo Dame pena tamén que o ofí-
asi? cío de canteiro estase a perder. 

R.-Púxenlle zocos para que Entre -as presas de hoxe en dia, 
estea abrigado, pois aqui vai e a maquinária, vánselle perden
frio. Ademais non ere vostede do o amor á arte e ás causas ben 
que en,Galiza hai moitos cristos feitas. 

·. con zccos ... ? O señor Manuel, co seu pou-
nos a Carboerro, á casa do se- · - P.-E · este Cristo que est~ a · sado falar fanos engaiolando o 
ñor. Manuel. Con el mantive- terniar da cruz? fío das suas verbas cheas de grá-

. mos unha conversa que se foi R. - A cruz é pesada e non cia e sabéncia, entramadas con 
:animándo ao tempo que o sof ' queria que lle caí se. Ademais os chistes ditas e outras ocorrén
fa qu,entatido a veiga, os prados, galegas temo.s boa cruz enriba cías que viñan a canto. Tamén 
·a eira ... nesta& frfas · mañáns do nosa non ere? nisto ten a sua arte. 
l·n,_verno, e a m·ed1ºda _qut) os gro- P - Para facer está en atopar 

. · - XOSE MANU~L FRADE/SUSA los do bon viño da terrá axuda- a idea. Logo de ir ao monte co 

~ ' . 
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.. A·JIOIA_~A ·5. 

Día da clase obreiragale~· . 

'lritersindical e_ -ccoo,_ . 
. :acordos conxunturais. 

OJO de marzo do 1972 morrian a;mans da policia no 'Ferro/, os · · 
trab·alladores Amador Rey e'Daniel Niebla. Esta datá está institúf-
da agora como ''Diada Clase Obreira Galega", ~ 
Para a celebración deste ano, a Intersindical e máis CC. 00. 
chegaron a un acordo para fe celo cori.xuntamente, destacando 
entre os po_ntos do acordo subscrito polas duas centrais, 
o ·de "loitar porun marco galego de relacións la~orais". 

O 10 de marzo, a Intersindical 
e CC.00. tentarán facer un pa
ro xeralizado en todas as empre
sas de Galíza, así como celebrar . 
manifestacións nas príncipais vi
las e cidades da nación. 

Para conseguir isto van cele
brar asambleas conxuntas e pro
nunciamentos dos distintos co
mités de empresa o lor das rei
vindicacións seguintes que subs
creberon para esta data ambas 
centrais sindicais: 

-Por bons convéíúos, polas 
40 horas semanais, ~n defensa 
do poder adquisitivo e o avan-

ce na conquista dos direitos sin-
dicais. . 

-Pola criación de emprego, 
por solucións concretas en Ga
liza axeitadas ás empresas, . sec
tores e comarcas gravemente 
afectadas, na perspectiva da re
construción nacional de Galizá 
e pola non perda do posto de 

· traballo . . 
-Pola criación dun marco ga

lego de relacións laborais ~ que 
co concurso de todos os secto
res atínxidos, promovan solu-:-. 

· ció ns ,ax e ita das · e específicas 
que requira a problemática la
·boral galega. 

Ibis '!tíos, secretáriQ xeral da. 
I , - ! 

. lntersindical, mauífestábanos 
que ir. xuntos CC.00. e Inter- · 
'sindic;:al o 1 OJf ,e ·marzo. "sigrtifi
ca que chegamos a uns acordos 
conxunturais que permit~m· un 
meirapdo a-egrau de moviliza
ción polos obxectivos mínimos 
expresados". ; · 

Asimesmo afirmou que aae
mais deste a,cordo cara o Dia'.da 

~ €lase .Obnfü? Galega; "é- íntere~ : 
sante o ac€rcarnento de CC.00. 
cara posicións nacionalisús; ·xa·-
que s6· desde . est<¡t· perspectiva 
se poden dat ·.solución"s aos pro-
ble.mas de Galiza". ," 

_ P~ra rematar, O' dfyiXente sin
dical. nacionalista afirmou -que 
"estamos sempre abeÍtos e re
éeptivos a calquer tipo de cám- -
bios . en CC.00. que permita!\ 
un rneirande-e~tend}mentó ':. _, .r 

Fica así descolgada desta ce:
lebraGión UGT, que xa nos últi
mos anos -lle viña dan~ó a esta 
data eminentemente reivindica--·
tiva para o _proletariado galega~ 
· lln ár ~e celebración ·cori~emo
rativa. 

Aíndaq ue este~ acordos con: 
xunturáis non · poden dicer .nioi
to das posicións, bastant~ ·en
col).tradas, das distintas centrais; 
sendo o 1 de maio, celebración 
a nivel estatal, quen. pode dar 
unha visiqn da dinámica que ise 
siga no füunc;to sindica:! galega. 

-Novo Consello Cle Adlriinistración en 
PROCULGASA 

O pasado sábdo dia 26 de 
de Febreiro tiña lugar a Xun
ta Universa 1 de a ce ion istas de 
Promocións Culturais Galegas 
( P RQCU LG ASA), empresa 
editora deste semanário, co 
fin de estudar dous pontos 
básicos dentro da traxectória 
empresarial: a ampliación de 
capital e a eleición dun novo 
Consello de Adeministración. 

As novqs accións están .xa 
á venda, co cupo a ponto de 
,se cobrir, polo que ·non é de 
ctescartar unha nova. Por ou- · 
tra banda, o novo Consello 
de Ademiaistración · ficou 
composto polas seguintes 
p'er~oas: F·rahcisco. Carballo, 
Fernando · Cuñarro, Lois-Dié-
-guez,Fernando Martínez Vi
lanova, Ramón Muñiz, Alfon-
so Riv.as, Cesáreo Sánche.z· " 

· 1glésias, · ·Francisco Jrigo e 
César Varela.. · 

Estes novo~ · coAsel'lerios7 

q1,1e segundo . os estatutos da 
empresa deberán elexir entre 

.eles a6s cargos de Preseiden
te, Conselleiro ·· -Delegado e
Se~retár.io, recollen o facha 

• - 1 ( 

aceso do Consello anterior, 
· que durante moitos anos esti
vo a traba.llar arreo, poñendo 
moito tempo, esforzo e car
tas, na percura dunha prensa 
nacíonalista, ceibe, e com
prometida coa realidade de 
Galiza. 

A sua función prfr'!cipal va_i 
ser darlle o pulo definitivo 
que A NOSA.. TER RA preci
sa, para que a _nosa terra 
poda contar · 'cun -semanário 

.. 

informativo ·que dea com
plimento ás expectativas d0 -
noso pavo. _Este pulo, a nova 
sa.iva, xa espertou eón an
ce ios de millorar todO·o feito· 
an,~riormente .. A -liria de con
tinuidade · informativa de 
promiso nacionalista, está ga
rar}tida poJo Consello de Re,. 
daoión . . Entre todos, contan
do por .suposto éos nQsos l~i
tores e . subscritores, irnos 
consolidar, · definitivamente, 
este seh)anário. 

X. SOBR_EIRA ·LINARES 
1 

Din q(.!e o casoiro. civil está legalizqd9. Taméo. din que O noso idioma 
ten os.. mesmos direitos ,que"o españdJ. Cando a xente protesta por este ou 
aqu~I feito que amosa á chag~ e a podrémia dos .lexisladores!'demócratas . 
de toda la vid,a"~ érguense as . voca~ an:iañada_s pará dispa~ar. contra ele~, 
desde páxinas, pantallás ou ondas do ar, a metralla dos alcumes. · -

· :...F.un testigo, como tantas outras persoas, e tamén víttmas, de esceas 
realmente desp6ticas que, -como o cancro, surxen de mentés r.etortas que 
poñen a cambadela en canto cheirañ a defensa dos direito~ populares. 
Haber hainas. en moitas esferas da nosa sociedade, pero quizá unha destas 
esferá·s máis recalcitrantes ·para gardar prebendas e intereses xa non. digo 

_do século pasado, senóri tia niésma ldadé Média, estea"en moitos mal ser-. 
.. v-idore-s d6 a_parato xudicial. E como pasar a unha cova.e'scura onde o pa

peleo, a buroérácia, a· falta -de humanidade, á sequedade das palabras, as 
olla<;Jas d~ xelo, ateigan un ar. pod_recido que pide a berros unha xanela
aberta ao frescer puro da' mañá.' 

Supo.ño que non ·E}squeceríades a postura dalg~ns. xuíces que negaron a · 
expresión no noso idioma~,a diversas, persoas, como X.M. Beirfis ou, ulti~ 

· mam~nte, M. Riveiro Loúreiro; a -decisión dafgunha Xunta Eleitoral de 
no~ ad~itir 1,m doéumento de denúncia p~r ir· escrito en galeg.o; a repeti
éión, rio mesmo eic;:fo do que falamos, de "háblame en castellaño que esp 
no lo . e.ntiendo" baix<;> "ese escuro acento delator.:.". Eu tiven tamén 
unh¡;i Janga discusión cun xliíz que non me qulxo ádmitir un escrho en 
ga'lego . No percorrer dela quedou _de manifesto que, des-pois, a cópia en 
galego· non servi~ 

0

máis que para facer un .emqrullo qu.e iba parar ao clási
co cesto dos~ papeis. Nós, os que ternos conci'éncia . clara dos no.sos direi
tos, aínda nos- pod.emos valer na .dialéctica dun destes sucedos qu_e se ve
ñen repetindo, pero maxinaivos a unhá .persoa que despois de ouvir os tan 
ca~arexados benefícios desta democrácia, chega á un destes organismos e 
olla oomo se lle nega a sua própria voz-oral ou escr.jta. 

Non quero desaproveitar esta 'ocasióri para contarvos outro sucedo que 
_mé ocorreú hai· poüco l)láis .dun ll)e_s, .co fin .de que valla,ªº men~s •. para 

;- que esteamos 'preparados a .enfrentar en conxunto o despotismo de certas 
persoaxes (moitas persóaxes) do aparatq xudicial; e para q.1:1e a sua práti.ca 
riefaSta faga cair a- tea que levan nos ollos a aqueles que seguen a afirmar 
queJsto é un ha democrácia p~ra todos. . 

·unha oom·pañeira miña, a Amparo, comezou a arranxar os papeis para 
·casar polo civil. A probe-pasbu vários meses cunhas liorta·s descomunais 
na casa para convencer_ á f~irl'lilia de que non iba casar pola lgrexa . . "Pero 

·.muiler -di'CÍalle a nai coas bágoas no rabo dos olios-, quemáis che.ten ir 
á igrexa?:: Ti tómalq con indiferéncia, xa que non crés, e nós salvamos dos 
comentos da x.ente" ':..A Amparo baixou sete quilos durante aqueles dias, 
pero n'on cedeu. "Se me quixeran . -dicíame cos fuciños finchados e a 

.ollad.a perdii:la 'no solpor estrañamente alumeado pola neve'--· respeitarian 
as miñas idéas e importarí-aDlle m~is que a xent~:/. . 

'Ú xuíz que .ós ia casar exercia -en L~go e nunha vila viciña. Viña á ca-
pital só algur,s dias da semana. J:la queríalle pedir que os casara en galego, 
pero a medida q.ue se foron dese .. nrolando os acontecimentos, loxicamen
te, .fo¡. cambiando de parecer. Despois de moita$ intentonas logrou -falar 
co xuíz.,Quedando citados para sinalar a data do casoiro, poi~ ela xa o in
téntara várias veces sen darse posto de acordq con. el, pois queria·que fose 
nos últiinos dias da semana. Acompa.ñeina odia da cita .. Entramos na ofi-
cina do funciQnário que atendia estás-cousas. O primeiro que lle dixo á 
miña compañ,eira foi que-o xuíz tivera que se ir e que lle deixaba a data 
sinalada par.a tal dia a tal hora. Ela, solprendida, abriu os ollas. Eu dixen, 
"carai, que falta ·de- formalidade!". O funcionário cornezou a berrar que 
quén era eu para dicer 'iiquilo, ·qoe-safra axiña da oficina, que que tiña -eu 
que ver -co choiO, que chamaba á garda civil, que .. .' Armámola boa!. Ao 
ver que eu non _quedaba calado_ foi acougando de vagar. 

O dia do casoiro xamais se me esquecerá. Ape.sar de todo, -as fam.ílias 
dos dous apáreceron: en pleno no XLilgada. Eramos-' unhas trinta persoas. 
Case' non podíamos andar no pequeno espácio onde tíñamos que ag·ardar. 
Cando apareceu o xuíz mandou pasar ao seu despacho aos noivos e aos 
padriño-testigos e, como condescendéncia, ao·s ' pais. Os demais tiveron 
qu ficar~ fóra. Alguén ·choraba de raiba. A Amparo apertába os puños tra
tiindo de non armala para non afogpr odia. fai peh'saba na sá grande que 

. hai 'na . prim~ira planta, unha sá solene_ e ampla que seguia pechada e valei
ra. Desde o despacho ',ollapa as expresións triste.iras, AV~RGO.ÑADAS, ' 
dos familiáres. Até os nenos estaban ca!pdo~ e quedos como se fixeran al
go_ mao. Ao meu carón, unha ~miga .qué me acompañaba~ a Asun, dicia 
baixiño: ·. 

-Nen que estivera proib'ido casar polo civil!. . _· 



Desde que· a _ mesa do Parlam.ento Galego acordou facer un pleno por 
- semana- ápartir das longas vacacións do Nadal e o pouc~ facer das~

.-: mam;1s que seguiron .. á .expulsión dos •parlamentários do Bloque-PSG, 
. ·n'ón ·cabe me·nos que analizar, sen meterse en ·fonduras de.datar cada ' 

'f~it~, as contÍnuas ilegalidades, "chapuzas legaislr se se quere, en que 
ihcor.re _a P.resi.déncia da Cámara · a~~onómica. · 1

• .-

. Nonv talemos da in~ti. lidade totat de ter sinalado de_ a~emán uñ 
témpo para as intervencións dos parlamentários, sexan poñentes, ínter- _ . 
pelaAtes olf respostadores, lexisladores .ou. opoñentes. Pódese dicer ,que 

. en nengun momento o ·señor · Rosón Pérez aplicou en "strictu sensu" · 
·toda a normativa de minutos para' cada unha das partes i11tervintes. Ca" 
da quen fata o te~po qu_e' Deus·11e -dá a entender, sen preocuparse das 
luciñas que acende·n desde_a mesa p~ra a~isar. · - ~ 

'_soaRE A. LEI _po,AgóRro 

Sr~ Director.: 

;< ~- :-_, '~~·· ~ .. ~:·. ~~ ~~~ • ---.- ~ ... ~~:: '·· 

"tarnpouoo'.'..' - ~e.mos,- · ~á~rnelad~s:. 'qJé~i ~e~per~mc>s-:qué ~P futÜ~o ~E! · t~
por e las, ~ei.x~rqe· v~r .e :Gte"d~nunciar --, ña a suficien~e ob?<e~ividade para 
todas .. aquelás; rr¡i~idas desfav.orápei~f ,:~·'-~on confll~Adir:_ áppir,¡1qn: _!>úP.li~-~s~

' para a. clase~ 1raba·11a~ora gatega- o,4: \ .9re as_ pó~lción.s dos. Aem,~1s.~Con .atl•~ 
para. o povo gal~gci en xeral, que dis- :_ mo de cl~r,ificación·~ rogamos-lle a pu- · 
to tamén· hai : r;lO programa e -inten- • blicación destas liñas. 

- 'E. difícil atoparse ~nte un ~eio in
formativo, 5en que tecolla algunha re-

-seña a '.favor ou én. contra, dun feito 
que está a · ponto de S~t:' regulado por . _ cións do PSOE. " 

' lei. Todo tema ten a trasceodéncia 
qµe ~ lle queira dar; este non é ~e- , ~· Sen - embargo, para que non me · 
nos. Que me sinta ~ abrigado a trata lo xulgues mal acusándo·me de . segu.idis~ 

- CARLOS VAZOUEZ 
Oficina de prensa 

ESQUERDA GALEGA 
" 

{que non _frateL · 

'PATRIMONtÓ 'SINDICAL 
nesta tribuna, qon_tando sempre coa . mo, prometo· devolvert~ _ o meu car
sua amabilidade~ non quer~ dicerqu~ · n.et e::¡iedir .a· alta ·én calquer movi-. 
lle dea· má-is 'importáncia q~e outro~ men. to oú clube. anti-UPG tan pron!o . · · · 

·, ~ A ~ ComiSiórl ExeCuiiva do Partido ~ "- · _:,me demos;tres q'ue,, os Jeitos ou as pa-
-, ~ 'i(abrásda íJPG -obedecen aeseteues- .. Socialista Galego na ·sua reuAión do 

. c~~ brevedáde qÚ~. coido~ se pre-" ~quemad~ términos absóh.~tos. ' . - pasado 29 de"xaneiro debateu a ·pos-
. ci~a neste espácio, e sen .per·xuí_cio de . . · · " ... - ""' .: '· tura · q-ue· o Goberno do PSOE ven 

· lt . b · "~ e mo" con ""'a·1o""r e· x· · · E- antes'-d· e. remat.·ar·,~d' ·e;i·x' ame ·ag~ r-'a; : mantimdo -en re-lación coa devolución vo ar so re o m s . •·• ~ - . - . · · . 
· · 1 - · ' ' ... ' - - · · · - • _ do património sind_il:a_ l. . tensión, paso.a, ve o. decerche,· sinceramen~e, o teu artigo: 

. Hai xente que opina: que a .causa, 
. está moi clara: opóñense os de sem- ' 
pre oo~ · mesm.51 forza ~e sernpre - ~L · 

. -apóainno os de se.mpre. . ! 

' ' . 
' -Dentro dos apoios: atópanse os 

que din , si .con todo o que significa .. 
d~ntro da · raóionalidade a~ti.Jal, e -os 

' q~e comprend~ndó o ante~ior, pol,o 
· menos· a·lguos, -trafan ·de satisfacer a 
.. :- uns e trañquilizar a oufros. SolJra dk 

c~r que,,· nen satisfán . nen tranquili- _-
zan a uris e outros; non óbstante ese 
é o ~u papel. , - · · 

tamén o debate e o éontraste son ne
ce sários para a praxe da ~o ita nacio
naÍ-popular '(sempre que aqueles non 
'pretendan supla~tar a esta, claro , 
está). 

. . 
DANIEL DE PACIOS 

. E.G~ ACLARA 

No artigo "Uns expulsan, outros . 

A Comisión Execugiva do PSG, 
observa con preocupación como. o 
PSOE mantén a mesma política de_ 
U CD neste tema, agravada mesmo _ 
polo descarado apoio que a UGT ven 
recebindo das instáncias oficiáis, sen 
nengunha razó~ que o xustifique. O 
património sindical pertence a todos 
os traballadores e a UGT só represen
ta a · unha parte dos mesmos, que non 
é a ma1oritária1, como ten demostrado 
nas eleicións sindicais. 

·. 'Natura~lmente, non irnos defend~r unha !'~estión'' nefasta ~e :AP ao 
frente da Xun'ta de Galiza babeo nengun mottvo: 'Pero dai a non reco- -
ñecer que o c~mbio de ·"irÍform.áción" por "comu.,ni.cacióri" imposto / 
pota mesa npn é algo máis' que unha oscura' manobra legal (n?n puido . 

Vista-a situ~ción e fei_tas as ~'maji
-·cións" op(;>rtunas, · vé_risem~ á fT1ente a 
·pregunta que segue: Cál_vai ·s_er.a· nos_a 
lei do aborto? ·Non' o sei, pero pensó 

' q~e van . despenalfzar ·a sa(da' cara
'Londres. Menos .mql!, xa q·ue outros 

- apróvéitano", firmado por X. Sobrei
ra Uñares, aparecido nÓ número do 
28 xane-iro -da revista . da sua direc
ción, facian-se diversas afirmacións 
que -ocultan e terxiversan a realida
de da nasa -a·ctitude no Parlamento 

. Ao denunciar esta política discri
. minativa e caciquil do goberno cen
tral, favorecedora do sindicalismo 
pactista, e ' ·que mar~ina claramente 
ao sindicalismo nacionalista, a 1 NTG
:csG na sua xusta Jaita, na defensa 
dos traballadores galegos e polos di-
reitos que lle_ corresponden como re
presentante dunha gran parte .dos 
mesmos . 

ser da própria AP, segura de gaflar?} . . As causas, no .ei~? legal, s~n co-
- mo son e non teñen voltas. Percuralas, é síntoma de oscurantrsnio P9-

. ' i . - \ ' 
lít'i co, du-n non quer.erque se entere o povo. , 

' ~ 1 ' 

.' Asi 6 povo poderia non enterarse en al:lsoluto do que se coc:e nos 
'corred~res, cando o señor Presidente do P·arlamento anúncia .d.ez mi- , 
mito~ de descanso ou pausa' que logo , se trahsfo!~an en trinta, apare
cendo ·entón -como no 'pleno do pasado dia 22-:- unha enmenda de 
·AP -e UCD para resolver Un.,,.problema dos moitos' que a cat'ivez das 

' competéncias e da posibilidade ~e facer política nacional galega crian. 

.Semella que o regulamento da Cárn~ra deberia ter un só a,rtí~ulo. e 
dabondo .. chegaba con · el: expulsarase aos deputados do Bloque-PSG. 
Porq ue no tocante ás expulsións, tal e como _reJembraba Bautista Al-_.· 
varez tiña que ir por diante o "can,didato á alcaltjia da Coruña pol_o . 
PSOÉ, Francisco . Vázquez, ·por faltar veces. e máis veces ás .sesións.- ee-
ro o~regulamento non se--aplica nl} nca: _ · '· 

· Poúc~ política de "altur~" po_de facerse con~ulea~.do a c<:>tio a lei 
q~e os mesmos parlamentários fixeron ~ En realidade _non _debe impor~ 
tarlles moito, xa que .o próprio .secretário da mesa, señor Blanco R~
joy xa lle dfoia directamente aos da UCD se vo~_aban ó seu_ voto part1-
c1,.1 lar, ,sen sequera votar o articulado. El .amañaba desde arriba, e todos . 
a ca lar. ·, .. 

' ' -
Son as i~utilidades de leis de reche~, (:O~O. o' próprioJ:,statut~ : 

. tipificarían ComO delit9 o onánismo.· -

. E unha lástica qµe podendo facet · 
as .causas ben, se fagan mal· ou ~ mé-· 

· 'd.ias. 'oué lastima! - · - " 

_ Galega . en · relación ' coa expulsión 
,- dos deputados do Bloque-PSG. 

_Para que conste esa r.ealidade qui
xera · que publique estas considera-

· cións: . 

1.- O Deputado Camiló Nogueira 
de EG ocupa hoxe en dia os mesmos 

. pastos-en Comisión que os que lle co-
, M.R · - · . rrespondian en presenza dos deputa-

MONFÓRTE DE lEMOS dos· do Blóque-PSG. Pertence ás Co-

A XA'llERVEN.CE DEZA -· 
. . \ .. . -

No ~. p~sado . nl!.mero de A . NOSA 
TERRA, no espáeio Tribuna, publi• 
cabas un artigo titulado '!Loita sindi

- cal-Loitá pol~ti'ca". _.Pasto que creo 
, · qUe, cando· aparece . ocasión para o 

debate · nunca . se debe escapar del, 
_ gostarí~rne -póder . ~ntestar algunha · 

'· das cuestións q1,.1e ti desenrol.as no ar-· 
tigo; mai~ nc;)ri s'ei e~cadear -~en aspa-

' labras... Non vou entrar, pois, ".'.no · 
-contido del; só ·ref~rTrme ·ás suas dez , 
ou doce liñas finais; pois, aínda que 
só sexa· para uso dalguns l~;itores, te-
ñen - creo eu- que ser correxidas._ . 
. ~ . . 

Dicias · referíndote á. .UPG, -e, . -
· maluscu-IÍz~- eu ~lgu~ha das tuas-pafa2 
. bras: -"No '~Jano da loi~a sindical,_ m·a: 

n ife:stan que o· programa ·do PSOE 
non coAtén NENGUN tipo é:te · meHo~ 
raS para · a clase- t.raballadora e que 

.. polo . ta~to tlaj .que . enfrentarse 
FRONTALMENTE ª 'TODOS os seus 

' ~ # • •, ' 

misións . de Presupo.stos, lndústria e' 
,- Regulamento, tal como oconia con 
. anteriorlcfade. Con independéncia da 
consideración polfti.ca sobré o qué 
facer ante a auséncia dos'deputados 
do Bloq ue;-PSG, non é cer:t:o1 pois, ' 

.. que-Camilo. Nogueira pasara a ocupar 
algun dos .postos que lles correspon
dian. 

2.- .Respeito das dernais aprecia
cións do autor , do artigo sobre este 
asunto, carentes da máis r:nínima 
aproximación á "realidade da nosa 
postura, hai que di~er que Esquerda 
Galega non só apoiou en tod!J mo
mento a posi:ción d,os deputados do 
s :toque-PSG, ppr moito que a quen 
sexa ·11e disgoste ou amole a nosa po
s·ición, senón que, ademais, presenta
mos unha proposición de Lei -de Re-

. forma . do Regulamento que·, de ser 
aprobada, permitiria a volta daqueles 
deputados. Esta proposición de le:i . 
será discut.ida pr:o·xima!llente en Co~ 
misió_n . .. · 

COMISION EXECUT IVA DO PSG 

MAIS SOBRE A EXPULSION 

A Sociedade Galega "Sementeira" 
condea a expulsión dos tres deputa
dos galegas do parlamento da nosa 
Terra. Unha vez máis a "Longa noite 
de pedra" cae sobre a nosa Terra aso
ballada e explotada. Como emigran
tes, fírennos novamente, póis todo 
iso só pode acontecer nunha Ter:ra 
onc;te unha terceira parte dos seus fi 
llos vense na obriga de gañar o sus
tento fora dela, facendo medrar te
rras alteas. Ur:iha Terra que agora co
me. decote . seg u e a ser rapiñada_ co 
visto bon dos caciquiños e lacaios de 
sempre. Considera~os o feito da ex
pulsión uhha nova ald raxe a un povo, 
de sempre castrado e aloumiñado, 
unha aldraxe aos emigrantes, á demo, 

crácia e á liberdade. 

. SEMENTE;l.RA, S.G . 

BASI LEA-~U IZA__,· 



·\ 

,• 

~~~er Roca na4a e . ga.rda· a toupa 

P~.·. ~~µe~ .gategQS van· 
toltumd~ JX>Sicióós " 

. ,, 
" . 

Roca chegou, foi a Betanzos, enchéronlle ~cine para que calase Fraga e ... ilixo: - ·- , _:; w -

"hai que esperar a,despois das municipais, antes qu~o saber o capital polític~ que_ ten cada,qum~'. 
Agora, todos andan a demostrar .º seu activo político .. Os do .PG ta·ce~o_ . de "tren de enganche,, . . · 

· Franqueira con toda a plantilla case'intacta no "n@vo" equipo "Centr~tas de:()reltSe". :' -;, ,.. 
· A <;onverxéncia Galega de lndependenfes. de Pontevedra ta'!J_én-quere situarse pára pactar logo. 

Na Coruña Meilán pensa que f acénd,ose O. "iluro "'vái ter máis ·contrapartidas; --· 
García Agudín que tamén se engancha na "Operación .Cámbió de lmaxe" '!'entras M,arfany_pacta 
con. AP para seguir na poltrona da Diputación . - . . : ... - ' . - , 
e Sancho Rof lles di aos seus que hai que pásarse ao PDP. · · . · . · ' 
En Lugo, os que "están con Rosón." pero queren entrar po_la sua forza-; con COrile,iro e Díaz.Fuentes 
á cabeza tentan asentarse nas suas comarcas. ·. . . , , ~-
Mentras tanto, no PSOE exíéndeñse as liorlas polos postos, a EG márcha.nselleralguns . 

· para as li.stas do PSOE e o BNG quédase sen alguns efectivos do PSG. _ 
-Veñem variar un pouco as siglas, pero nada cámbia, cada cacique manda no seu_território; 
en resume. 

Rabia moitos sectores dos 
chamados galeguistas, dispostos 
a catapultar a Franqueira como 
"a solución galega". Pero Fran..: 
queira dixo que non, que el 

·apostaba polos seus intereses no 
Estado, aínda que "sempre so
ñara" cun partido galeguista de 
centro, onde militara de mozo. 

Por outra banda estaba Ro
són, xogando desde que o "de
fenestraran" da Xunta a gale
guista, os descontentos de Pon
tevedra que tamén se apontan a 
calquer alternativa, por ter onde 
cair, (claro que non sexa outra 
vez nas gadoupas do "bic4o", e 
García Agudin na Coruña que 
tampouco via con bons olios o : 
protagonismo de Marfany e a 
sua ascensión desde -a po !trona 
provincial. clube con diversos equipos 

Nisto que o Partido Galeguis- filiais, dos que pretenden sacar 
ta, despois do seu Congreso en xogadores para o equipo que 
Lugo, se de~laraba socialdemó- IJ?itite na máxima categoria. 
crata pero se apontaba a "co- Até -o de agora, 0 que vai 
che escoba" para recoller aque- aportar, polo menos en riome, 
les que. "d.ispostos e preparados moito máis, vai ser 0 PG. 

ao asegurarlles a alcaldía. _ 
Agora e~pezan os . pactos 

cara as municipais. Van ser poµ- · 
cos e por zonas (d1gamo-s que 
segundo. o partido a xogar). 
Despois das .. municipais, -xa se 
poderá vislumbrar a aliñación. 

quixesen asumir en comenéncih Rosó,n tamén xoga forte, até 
a un galeguismo descafeinado". queria deixar fóra dos equipos o PSOE A BUSCA 

Víctor Moro estaba alá en f · Dt: XENTE iliais a "centristas de Ourense", 
Barcelona, "inchándose de eu- cuxo presidente é Franqueira. . Parece que o poder, se non 
ropeísmo catalán e de solucións Pero -0 entrenador, Roca, sabe corrompe, si-crea. codícia, e . áí . 
estatais". E; porfin, Roca veu a que sen Franqueira non se pode está o PSOE, coii liortas nas . 
Galiza, máis que nada ª dicer facer hoxe un cadro minilna- suas listas·. : . 
que se arranxasen e que cando mente aceitábel en Galiza. Desde Madrid . tentan marxi-
estivesen presentábeis, despois _ nar ao sector galega, , que se re-· 
das municipais, xa verian como Cordeiro e Díaz . Fuentes en siste, sabedor de que será-a sua 
cainiñar "sobre" deles. Todos se Lugo, pretend~n, apoiado.s por desaparición . . 
puxeron moi content-0s. Ian es-. vários caciques comarcais, ase- Outro dos problemas é a falta 
tar outra vez metendo os ·fuci- gurarse un posta no equipo titu- de X.ente·;. o PSOE tenta arrepa
ños a nivel estatal, xa que se hai lar, a forza de demostrar n~s ·ñar X.ente onde sexa. Elle igual 
algo que caracteriza a un caci- municipais que hai que . contar que véña de . Esq uerda ·Galega, 

- que galega e, sen dúbida, ama- con eles. · 
~ rrar ben a sua posesión, pero . ou que sexan afiliados ás CC.LL 

Pouco. máis ou menos pasa en · sobretodo en Lugo· o de o P 
· sen deixar .de facer · as · suas in- · n ,ar-Pontev. edra, con Sarimartín e os tido hoxe no Gob 

cursións por ·Madrid . . Coa marte. · emo non con-disidentes do --'~icho". Ou ta cunha mínima infraestrutura~ 
de UCD, a moitos cortábaseHe García Agudín na Coruña, que Iso si, na Coruña xa asegura-· 
o camiño, xa que antes tiñan dº t · d ' ·' d M ian e .. a: postura . e . arfany ron a Francisco Vázquez para a 
"traicionado a Fr¡:i.ga". Co "ga- de asegurarse a titularidade na cabeza d_e lista; como para que 
leguismo .a secas" non podian . . Diputación prefedu pactar con ho~.e v::eña a desmentir o que di
Por iso. se apontaban todos 'á Fraga (Fraga significa- o apoio cíamos hai meses, cando a·cam..: 

~ Operación Roca. . hoxe por hoxe de· La Voz de paña · pola · capitalidade. Todo 
, Pero os problemas, os reais, Galicia), tenta reunir efectivos quedou«iclarado. 

son OS• pontos de saídas. Todos para facer nesta. provfn.cia un Para -redondear., finalmente: 
· que_~eµ sait' nas ~tnell¿ras "posi.,. ro,n,xunto ·"p:r.esentábel" _para as está claro, Galiza é ü'utra eousa 
ción~, _posi<úóns }1ué Sy , '~dis- mun1·c1··paIS· ._ . l' · , " . - a po IÍlca galega Ílon se eritende 

:tfAOl81fAL· 
.. . -- :- ... ~ - - . ·~ 

No Pleriário celebrado o xa' que moitos dns seus mili
dia 27 e:B Santiago, o Partid~ .tantes cualificados poida que ~: 
Sociaij.sta Galega · acordou . desobedezan estes acordos e 
presentarse .en so.litário · ás ; · fortnen parte dás · candidatu- ~ 

; _ ~leicións ·mu~cipais. .- · - -· ras do BNG _, . · ,,. - · :~-
. Segundo o ' seu. portavoz, · Por outrá parté, A_ NOSA ~ 

/ 

~ébese está postura, que só TERRA. puido saber, de fon-· 
veu ser a ratifiéación das re- tes ben: informadas-, qué xa , 
solucións tomadas nó seu _antes <leste plenário, o PSG · 
Congre$o Extráordfuário ce- mantivo contactos con Ma- · 

. lebrada . recentemente, a· que nuela Fraguela,. antiga canee- -
. ~ BN~ rechai,ou outra das llala do Bloqu~ en Santiago, ·e 
suas propostas saídas do cita- con . Maria Terixa ·coride
db_ congreso~ na que se expre- Pumpido; que ostentou o 
sab~ a ~tención de cqncurrét: mesmo cargo en Vigo, para 
ás eleicións co Bl'JG e a UPG, que . encabezasen as suas lis- . 
pero con ·, outro nomé · que tas nas respectivas cid ad es. · ·. 
nonJose do adoptado .para 0 . · Conde-Pumpido .seica re-
frente. · .Cha~ou a oferta,. e aÍhda se. 

Segund.o o .· citado ·porta- segue en conversas con Ma
voz, mália est.és acordos, 6~ nuela Fraguela, o <(}Ue pode 
~SG ".seguirá loitando pola c}J.egar a un acordo de' mei
unidade do nacionálismo" .. 1 r.ande . alcance, pol9' que o 

·. Esta ·decisión~tomada polo _PSG integre as ·candidaturas · 
PSG; decisión que poi outro . - '.da . ANÓ nalgunha cidade·, e 

,, . lado, ·xa se'. stipoñ1a; sobretodo · esta agrupación integre as do 
des_.Pois da: decisión ·~o Blo- 'PSG noutras vilas. 
que NaCionalista · d-~ concu- Estas conversas · e deci-
rrer bai.Xo este nome ás elei- · · sións; xa· case tomadas, pare- _ 
cións, 'pode ser na ,prática o cen .ser as que levaron a que, '· 
p.enúltimo golpé a este partt- de momento, se" ... rompesen ot 
do, que tantos av;;itares-pasm~ acordos. que tíñan subscritos . 
nos últimos-tempos, como se a ANG cori Galícia ·. Ceibe ' 
fose zarandeado por unha ·para conc9rrer ~onxuntamen
forza estraña á sua existéncia, . ·te. 

s ás que os pródutos galegos chegan . pola nosa· púb.licidade. ~ lle in:~ 
ir este anúncio, non pode. dubidar da nosa capacidade de reclamo~: 
H' uri dos noso~ ~nunciantes. ChámunQS ªº número {,986) .22 24 05. 
·:1e persoas ct?mo · vostede están a le1r e~te anuncio. M'illeiros ~Érper~ · 
1e os ' produtos galegos chegan pola : n95a publicidade_. s~ lle . iiite're
te anúncio, non pode dubidar da no~ capacidade oe reclamo. Entre 
los no5os anunciantes." Chámenos ao .número (986) 22 24 05. Millei7 

rsoas como. vostede están a ler este anúncio. Millei.-os de pe~soas ás 
, ·odutos galegas ·chegán pola nosa. ¡pubJicidade. Se lle interesóu ler 
cio, non pode dubidar da nosa capaciciade de reclamo.· ·Entre a set· 
1sos.anu~ciantes. Chámenos ao número (986) .22°24 05. Milleiros de 
lm9 vostede están a l~r este anúnci.o. Milleiro~· de· persoas ás que os. 
1 . . . ' . . 

:- 'tri?.~ir_án · .. despois das munjci- ·0, mesmo fixer~n but:ros . 'en sen entender o eáciquistno, cada 
j pais ~- · - '. , · .uqln~ ¡ ~.Jl~a~v~ra.i1~Q.q~á\li~d1 Ri- ,~JJ !lw.l~iJl'!ü~~~if~Ui!.~-- :1 

~.J2igamos gy_~Jllisa ?-ºmo ...!1YP G?~~Jtir4~uA~"t~ri .~~H~, , ~cl6.1fo1 -~ u~ ·iStirnmcnc¡ _ 6~ ... :t~· : 1 

1 ',• /¡¡ . 

,Dr. Cada)l'at 29 (Galerias) 
~'!Jefü 2-2E."I ~29j oVJ~~J l i .- .., -----' 



.",. A1guns ' din- qu·~ ,chegq-u- ·o,, sobre tod~ .por meio -do PSOE a cuestión. Por qué non fixo 
.. ,.i cátnbió .' Non ·sei. Po.ele' s_er. Qui- ; que tanto rebúmbio montou en unha int'erpelación este sená:.. 

. xe:ra· .que~ mó·' :mostra~en: ·e, Par?~ 'Santander, Mal)orea ~ non 4iga-, 
·empezar J?."C)QeFiá~ ''ir '~en'' ,que .~ .IDOS tiq ticaso de_ fa~n., ·om~e des-

·- :o Go-1:).ernó~ sódalista ·expliéasé Ó · pois cle._encausar aos S0_1ís;:-con~ 
,'··,.-que. verdaci,:errame nte ·pasoll; .!la: ·' ceáéronlle · moitos máis .cartas . 
' · . ;C.a:ixa· Rural · da Coruña: e .coa ~_. d.o.s que pedian (por 2 5 ·mil mi-

. de~úncia · ·d~ d:e~fa1C6 por · rtráis llóns, ··concedér<fülles.13'5 miJ mi-

dor? Po:r segredo do , suniário, 
gue foi o que argüiu ~para .non 
dar información? -

1- Qué_ pasa coa xustícia? · H · i 
ano e médfo e aínda continuan · 
coas perit~xes~ Qué falta para 

; "° de dóµsceritq~ : mill{ms .pr~s~nta- · lló°ns), alguén afirmá9anos que · 
, da <liante dos t:ribúnaiS pol~~eh- . esfa . "graciosa . concesión' era 

'empezar o proceso? · 

._ · ·tidade 'credltícia 'cóntra :várias cousa · do - rexionaiismo· do . · ·Politicamente xa é hora de 
, ~- per~~ás, ~lgunhas -~~n1 ,implica"' ·· PSOE, que fo'i que·n fixo a cdn.:. que se <lean explicacións.-Pe.nsa-

ció°iis~; .pólíticas .. (ver ' números cesión.xa ná Gobernó". mas que xa é hora de dalas. De 
· 162. e 177 de"'ANT). ~ D,~sta ·,de- ~.;,.. . :__ · ~ que Galiza seipa realmente qué · 

.- . ·. · • ~ · · . ¡ , _ núncfa hon se fi~o e~o neng1Jn · · E non _é que .os peseoístás· · paso u. Poderá ser que as pre-

c . . /11111 ' , 1 " ~!I! . t " . ~ meio ,de -~omunica:dón, uen . ríon º o soupesen. Todo o co"ntrá- sións tamén cheguen até O· ,ampana p~ a : ·~~lrllll ~ª· eff? . . t_ampo1:1c~ houb·o interpefacións · . fio; . o señor :Rodrígll:ez ·Pardo . PSOE, ou que Galiza é diferen-
, , . ;, . ·. . . ., . . . · .- _ . _. .. , . · . -. .• , . . · · - ·.r.i.en- "guirigai" político algun, foi o abogadQ que levou toda te. 
Peste as .mvesttgac;1ons por-parte da Q-uardia Civil s0ore a v1dq. e ac- .. , _ : _ . · -
·tiVidades dalgun·s clos membros da UMG do-Morrazo.{ ... o cárnbio), ...... lllll•lllÍli•• .. •••-.••••.,.m.!1••.,.•lllli•llll!•..-••!111111!11•11!11!!1111••~ 
estes seguen a levar' a sua campaña e~-_ defensa dunha mili reducida.__ ... · 
e 'n:a prÓ'pria teira. - · 1 · - • , . ·· •• • :_ " '. • • • · , · . .. , : .c..:.: ·~ • . · • , · , _ . · ~ . . 4 

Dias': pasados, _ tiv~ 'lugar unha son,ce.~tráción · áhte va~ias Axudan- Bmgos Loureda· 
tias• de Marina, sobretodo na citada. comarca pontevedresa, expli- · · , . . ·. , . • 
·cando ·aos :mozos que ··estaban a presenlarse ó ·contido ~a campaña· , . . ': ; - ,. ~ . -, . , . . • 
e _P~~ndo á fir~a, q~e_ fo~ unánime, un e~crit~· na lina da~ reivindi- . a .d.ebeda .. a ·Sem 1rgnrzg ' Soc1al 
Gac10ns do grupo nac10nahsta. Na foto, un momen:to da concentra- ,· . . . . e~ .... ~ 
·ción ante a~ Axudantfa de Cangas. · . . 

N,os númeJ:o~ 211 ·é21 J dentln~iábamos desdé estas páxintÍs 
. as presuntas irr~gularidades c'om.etida_spola empresa · 
. 'Bingos lii'i~ieda\S.A. . . · - . -

petidamente plantexadas á em
presa" . 

· Nun-[irimeiro momento parece que .o Goberno -Socialista,- · . 
. · · foflretod<? o Gpberrládor -Civil da Coruña, tomou cartas no asunto, . 

Os traballadores, que tiñan 
convocada . unha folga "diante 
da aparente disposición ·da e.(Il
pre·sa a ~ometerse á arbitraxe da 
Dirección Provincial de Traba-

· ·aínda que qgora parece que,dar·todo en_água de borrallas 
. ou pólO ménos os trabal/o.llores teflenmedo á. que non se tomen f!S 

A-comarca de Vigo está en crise xa hai tempo. Salienta· sobretodo ·· 
<l construción naval nesta situaci(m. As medidas de· presión 
para .tentár q1.1:e .se poña remédio . veñe,n dándose· desde 
hai semano.s. " · . . · . , .;. . . · 

. ' . ... ,. ~ 

O xopes dia 24, c_elebrou~e únha folta po/a maiJá rtos '5 aStele1.ros 
da ¡rifi d,e Vigo e .na empresa '.'Censa", convocada por CC.00. -
·e UGT que tivo -notábel incidéncia-, celebrándose 'ásímesnio 
manifestaci6ns pésie a forte chúvkt <i!'é caeu tada a riulmL ,· · · 

. ~ .. • ·- . ' . :• ~ ~ ~ 

Hai ·d.__uas · semanas ca~e . todo • O 1medo á esprral reivmdicativa ·· 
o , estamento ofic.ial galego, res- .e ~ré~olucicmaria que se pu,xó de · 
ponsábeis autonómi9os -~ . est~~ . manife~to en Vigo' cando, se. · 
tais, . estaban conveneid_os _que . ·afrontaron' conflito:s graves/ po-: 
en y igo ·saltaría ':l folga xeral - -· ñamos pÓt cctso ÁSCON, · qu'e. , 
"nuns d-ias" ~ Pronto_ o PSOE .s·e fixo que . tanto J?artidos' como: 
apur.ou a desaconsellar .a medi- ~ sindicáto's vi~en ás suas bases· di- ' 
d'a: _UGT -~amé~' tiro4 todo n · vididas, CC.00 . . queda ·1.e;-ar to-

. que puido para atrás. So!U~nte · do atad,o e ben atado . para que 
· CC.00. · pareci~ > intentar ·a con- ningüén se_- desm·~ndis~. :uGT 

secu_ci<)n desta folga, pero dun- ' Sabia e @,be que' unha folga xe:
ha forma que non podia aván.. ral fa! perxudíeárlle ao non· po- · 
z~r: Comisión . q~eria levar o~ der seguil: as reivindicaci&ns dÓs · 

. protagonismo total ·.~esta folga traballádo~és, ·e non digamos x~ 
xeral, como:x~ f!_xera en Gij6ñ. ,~· ao Go.berno' Sodalista. ·, ¡ 
· A Inters,ind ical queria entrar . · · · · · 
nci, plataforma, pero CC.OQ re- · · · :A.si as cqusas, pareGe. que to-
~eitaba esta 'incorporación, qu,e- _ do vai quedar ·e;n Vigo eñ ~aídas, · 
rian ser eles e so el~s queri car-' ll:n dia s; e· outro ·tame1i', dos ~ra
gas~n eón =todó. · . , bí!Iiadore·s da.s diferentes· empr~-
~ Por d.etrás , estci 0. .pulso: engre sas en _crise ~ b~ · un Paro de unha ·. · 
Ce 00 UG,., d - . ¡ • • mana. . . · e · · · 1."" e esta· pnmerra ,·. • . . . ,~ 

• ·. ' ' ;.. . . . f,'<- ' 

·central -~º Gob~rn9. U~ha me- · ~-: A folga xeral vai qued~r para.-
"dida d:t'.S!~S Sá_bese qlie ' hon se· . .jnoi" adiarite, cando .a situación 
pode, levar sen o apoio de· todos .. . xa sex~ . puc;Q :roáis 'ou :menos 
os ·tiahalladóres e menos marxi-. < que. inscistfbel b ~6s obrerros non . 
ñando ·a centrais que son tánto _ ~ auguaht~n máis: Hoxe só se po
ou máis ~epre~e~t~tiya~ a. niv~l ··de R'5gr~r ~. coa uri,id~de - que as . 
. global , .com~ nas d~ferentes' em~- oeij.trais parece_,n ~o-n querer, se~ 
presas en ·cnse. :- .: · · ~ ·nón , quv b-µscan ·o protagonis..: 

.. · , mó. ·o síndicaiistno revolucioná-
o MEDO A ESPJRAL ... . . 1 t' d' .. d 1 _. . . . , . . . J~?~- e.~ ~~ QrPJ! ,o .P,9J? ~.ll}e.ngs 

_ ~ ,~o~ :Outra banda esta ,o ínedo . . Wds )seds tlttíx~tltes.' ;l , , ·" ~. ¡.> - · 

.':N,216 ! DO 4 AQ 10 DE -MARZO/ 1983 . ·. ~,; 
t 'i, 1 \ ~ \~ S¡/\t ', -j \ ~ ";· ,'.r\.,_\ ( ... l~t \ :t l , .1<~~ 

~- medidas pertinentes. . ... . ' - ( ~ -
Polo. inomentQ todo·parece_$eguir ig~l. a non ser a aceitadón dos 
Jeitos aqui denunciados e o. descobriinento · dun fraude · . 
·á Seguridáde· $ocial poJ: máis <le frece millóns de peseta}, a inda 
qu!J.seiea_ O: reaJidade. do fraude supera con creces esta cantidade . . 

.' 
Madrid, 3 de febrerc de 1.983 

Sr. D. ·Manuel Riveiro Loureiro 
, LA CORUAA. -

Muy Sr. mio: 

' Acus o recibo a su escri'to . dirigido al Sr. Ministro 
de e s te Departamento, sobre presuntas irreguláridades 
de la Empres.a de Servicios "LOUREDA . S.A. •, que explota 
d 1<~~r sos .Bingos en Galf cia. • 

.- A ffn de cortar de. rafz cualquier tipo . de actua-
cil5n d udosa de lo s Cuerpos de ·Seguridad del Estado, 
la Direccil5n General de la ' Policla ha dispuesto la sus 
t i tuci6n irune d'iata de l os t unc.ionarios adscritos a la -
Br i g a d·a ' Es pec ial del "Jiiego en esa provincia, .ast como 
·se ha o r de na do a l .Coron'el Jefe de la Circunscripci6n -
prohi b a a varios miembros de la Policía Nac i onal que -

· trab ajaban en sus . horas. libres en. los Bingos· de . esta -
Empre sa, ' continllen é on estas a c tividades·. 

. . . 

At~ptame!\te.; · , ': . ., 

)lo", desconvo.caron a folga. 
Logo a empresa no aceitarfa o 
laudo. 

TODO SEGUE IGUAL 
• 

Se segue a represión da em
presa contra os traballadores, 
noutra orde de cousas todo se
gue o mesmo. Aínda que o Go
bernador ti vese afirmado que ia 
destituir á Brigada do Xogo, ao 
relatar estás liñas aínda non se 

• levara a cabo tal destitución. 

Para incrementar a coacción 
"doblouse a Guárdia", 'en cada 
Bingo da empresa, onde os ca
bos prinieiros da Policia Nacio
nal "a ~oldo de Loureda", se
gundo os trabal1adores, están 
presentes agora de dous en 
dous. 

Todo isto mália · lmha carta 
do Ministério do nterior (ver 

. cópia) ;nas . que· se comu.nican 
medidas tomadas para cortar es- · 
tas actividades. 
. Polo momento nada se levou 
alnda a cabo. ~ qué espera

7 

o 
· Goberno"do PSOE? 

· ·FRAun:E A SEGURIDADE somAL 
)., ' . • , • • • ( '! • ~ -t' # •• ~ 

,,, '. A Inspección .de Traballq ti
raba imha .nota oficial .:º dia 3 
dé febreiro; na que se daba .co:- . 
!11º 'comprobad·o · e '1.té reeofieci: 

. . ., dd por Loureda S.A., un fomde · 
vez de '·· disminuir. ~ auínentm:i á Seguridade. Sqciai poi :rná~· ~e . ·:-.· Alg1ié~ · . p'qidera ·pensar · qu~ 

despois das denún~ia·s feifa's e as 
. .,. ; 

'cha~ádks á :arde !'por parte . do 
_Gobet n"adp_r Civil, Bingos. -Lol!- . 

reda ia ·canibiat . Estaban equJ. .. : 

vacados. Segundo bs traballaCÍo- · 
il s: ·i ie'f)íe~siórt!·"d'.a _.illjpresa~ ffi 

. J. ' ,, \" 1•'.t} . 

''véndo~o~ sometidos a fottísi- . , trece miJlóris· . . Segundo . f óntes • 
\mas présións no traballo, .onde, ~os traballadores, Loui:edq cela
riledianfo · ~oaccións~ e reptesá- · b,orou de boa ~ana, ·pola mnta , . 
lias diversas, pretenden qÚe,.tíos, .. -.q u~ ll.§ tiñ~, xa- ··que_9~. fr~u~e .. é ~ 
un a un. firmemos unha deélara- mm superior aos trece : millons . ' . , . 
-cióñ.antico_mité· aue nóida~botar ·· . ~spéremps que algun · dia ~e. 

· ·.·~c;r >tdi~:,, ~s ·::.;l~1n:&'fó~e '6it.>·.~- ~~.Cltlretü{iti : ~«-_ri : 1
.' 1 r·:".J.r ~.) r 1 

• 

,'P"" ~.;,,., .... , · ~"''·~ ~ ·i:t.~i 1:--J~ ,:J ~t~J · ;r 0.~---1;r.;1~' J. '~ ·r; ·;·:>.~!:.. ,.;,,4'J1'' 
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·!Neto Pereira:. conve~ cun ex-pr~so 

do Estado 

No · número 162 de ANT un ex-preso denuncklba a situación en . 
que se vive nas cadeas do Estado español. Fumos procesados por 
aquela entrevista. Despois Amnistía Internacional sácaba • 
vários informes onde viña ratificar o ali dito. · 
Asimesmo numerosas cartas e manifestació.ns. doutros presos 
contábannos o mesmo. · 
Agora, co PSOE no poder, vémonos na obtiga de incidir sobre o 
tema, un tema tabu pafa a case totalidade dos meios de 
comunicación sobre un tema esquecido po/a case 
totalidade da sociedade: 
Aqui, o nacionaüsta X.L. Neto Pereira, saído hai poucos dias da 
cadea cóntanos as experiénckls de dous anos entre reixas. 

Entre os dias 10 e ·11 de se
tembro de 1980 foron detidos 
16 nacionaüstas galegos cun 
gran desplegue, tanto de efecti
vos como propagandístico. 
Aqui empeza todo para Xosé 
Luís Neto. · Quedábanlle dous 
anos de cadea e de sofrimentos. 

Ao dia seguinte de det.erme; 
metérorune nun coche e levá
ronme para a Coruña. Naquela 
gasolineira que hai á saída de 
Caldas, querian .aplicarme él 
"lei de fugas", pretendendo que 
eu saíse do coche. Eu non qui
xen sair. De feito, xa o dia ante
rior en Vigo chegara un tipo ás 
tantas da mañá e abriome a por
ta dicindo se queria marchar ... 
Nos calabozos da policía da Co
rufía sacábannos a todas horas 
para interrogatóríos, interroga-

, tório que tefien unha técnica 
determinada polo que os pri
meiros dias cercan a un e o aba
fan totalmente e, logo, van 
afrouxando para case "pasar" 
nos últimos dias, porque xa te
fíen todo rµon~ado e para que 
saias "un pouco ben para fóra". 

''COLLERONNNOS 
A DEZASEIS 
COMO PUIDERON 
COLLERAOS 
QUE QUIXERO~"· 

Connosco o que pretendian 
era buscar un pau, xa ·que colle
ran a · moita xente que eles sa.:. 
bian que non tifía nada que-ver,. 
Colleron a 16 corno puideron 

"ENVIGO FIXERONMME 
.A RULETA RUSA". 

por non contar a "ruleta rusa" 
que me fixo un comisárió no in
terrogatorio en Vigo. 

Na cadea da Coruña, moi ve
lla, 9unha comida moi má e 
d unb.as celdas pésimas, estive
mos vinte dias, ao cabo dos- ca
le_~ metémonnos nun furgón e 
leváronnos a Ma~ríd, nunha 
viaxe espectacular no que ía
mos rodeados de coches con 
sireas e policias que facian parar 
o tráfego. 

Xa ~stabades en Carabanchel ... · 

Si, e despois do· conseguinte 
cacheo, metéronnos naJ érceira 
Galería, que é a· dús p0liticos e 
comuns "perigosos". 

Un chega á gaieria e "tense 
que buscar a vida". Colchón, 
celda ... nós dirixímonos á xente 
política e pasáronnos algunha 
cousa. Máis tarde · entramos un· 
pouco na engranaxe. . 

A ~elac.ión que hai cos co
muns está baseada un pouco no . 
respéito e na dependéncia ·que 
teñen, xa que _nós podémoslles 
axudar en calquer tipo de solici
tude; aínda que moitas veces 
ha~. que dejxar moi claras as 
cqusas. 
. · Carabanchel é unha c~dea · 
ónde todo se vende e todo se 
merca. · Ali un pode conseguir 
desde unha hotel.la -de güisqui a 
unha muller. 

dre)ga, a droga· a todÓs os"niv~ls, 
van "como- perico pola ;Súa -Ca
sa". Isto, xunto coas ·con(ii
cións da cadeá, crian en cerios 
momentbs un · clima moi tenso, 
agravado polo índice qe .povoa- · 
ción .. 

As discusións en Caraban
chel, entre os comuns, son <lis.,. 
cusións a morte. Unha liorta é -
unha liorta ·a mo.rle. Cando ves 
unha persoa cunha toalla enro
llada ao brazo, sabes que .vai 
haber loita. Eu vin ali, <liante 
riliña, ·tres martes, unha por . 
unha discusión de petanca. 

Un exemplo de . que o diálo
go non sirve para nada é que ·a 
min leváronme un pantalón de ' . 
deportes e .eu vin ao tio que o · 
ro.pbou. Fun fala~: con el. El dis
culpo use dicindo ' que non tifía 
roup_a. Ao cabo ·dos tres dias 
fun pedirlle · o pantalón. J. 'iña 
duas · solucións·. Ou ir por el; po
dia matarme ou matalo, e rien-

ter collido aos .que lle deu a ga- ."PARARON EN CALDAS 
na. Houbo un ambiente cria-' · f ARA APLICARME .. 
do de represión. A LEI DE ·FUGAS". . . 

Despois a cadea na Coruña, _ 

. gunha das duas valia. - Matalo 
eran viiite anos, e :matarme ... En 
certos a·mbientes chegaron a di:. 
cer se era maricón~ Non· com- · 
prendia que -lago de rpubarme 

"' non fose por et Ali hai unha sé .. 
~ rie de normas,,. da que a princi.;. 

p~l é a morte, ou unha malleira: 

non? 
Cando , chegamos á cadea, 

despois dos ca:ch~os· consabidos 
. alguns pedimos ver ao médico; 
· peÚcion ·que fixé'ramos . xa ·no 
xulgado, pero pasaron comple- · 
tamente .de nós. O Atturo, por 
exemplo, bo'taba sangue, pola 

"boca, po<fq~e ""ños .. li~é,iaii,. ~; \la-
• t__.. V 1- _.,...i>- 1,.., JJ 

· ñeira . e outra clase de torturas, 

O ambiente delitivo da cadea 
é bastante elevad.o, existindo 
unha delincuéncia internacional 
que . funciona eri pandilla, por· 
exemplo a dos latinoamerica
nos. 'l;ogo están tamén as pandi
Jlas de bárrfos; San Bias, Cara
banchel, . Vallecas,... ·· meterse 

-~ f.ÓIÍ~ <ª1~~~-r~P,J~sp ~~e~!e~~ e\rve
.. 't~:rs-e- ~ cd·a'" pahdilla'. "o alcol e v.ª 

Moitos dos lios son derivados 
da cuestión da droga, xa que 
aos toxicómanos non os tratan 
como a tales. A "máfia" ten 
q lie 'impon~r a sua lei, e ·ª s~a 
lei ·é sacar de di~te ao que fa
lle no seu ·compromiso de pago. 
Teñen que dar exemplo- diante 
~<;(os :d~rp.a.is, -.s€<p.$>1:t· ~~rqtfrián X9-
'do o "se1rp'oder~ ,< L.~ l..,-~ .' C. ,, 

Cómo entra a droga? 

-
Os funciónários están · meti-

dos todo o dfa. nunha garita e 
non saen · dáli. .Logo . de . cada 
mórte que· saé na prensa,, que 
parece moi violenta, -aparecen 
declaracións do ·Sindicato De-. 
mocrátíco, de Prisións, onde din 
que haique meter máis funcio
ñários para coqtro.lar. Non é 

. -,, - ._._; 1 ... ,,-··. -

cuesbon de funci9harios. Os 
funcioriái:ios. están ·metidos todo 
·o dia nas suas casetas e pasan de · 
todo. só nes impo·i-t.an as-fugas 
p9rque ·os poden degradar. Se 
·se mata alguén,' pois é o seu pro-
blema. Sempre ch~gan despois 
de que morreu. Collen 'a manta 
e·o levan. 

"CARABANCHEL E UNHA 
CADEA ONDE TODO SE 
COMPRA E SE MERCA, 
'DESDE UNHA . 

. BOTELLA. DE .GUISQUI 
"A UNHA MULLER ,, . ' 

~ P! Caraba(lchel, a Segóvkl .. 

,_ 

Agora ·coas normas rion dei
xán pasar comida, só duas veces 
á semana, e aq~ela que non hai 
no economato, para que· non 
_líes faga competéncja. -

-- Para poder comunicar ·C~
cheábannos ·-tanto· a ~nós como 
ás .nn8as famÍiias, _chegando al
gunha funcionª-ria a m~terlle as 
mans á.s mulleres nos sítios máis 
íntimos . . 

E os recontos ... 

Os recento~ son .cando te po-
fíen no pátio e te ..contan, 'pero 

. hai funcionáríos tan paránoiCos 
.que che fai iecontos .cada cuar
to de hora; . xa que non tiña 
,nada que facer e non sé queten 
aburrir. 

Pero quJ pasa_ logo· cos 'fun
cioliários? 

Mira, hai · xente que pensa 
.que 'OS funcioriários 'Son' todos 

-'Eu teño a experiéncia de que uns , maurulos. Non. é asi. H~i 
cand.o os ftincionátios baixan ao moitos funcionários con carrei
pátio non hai case pelexas. Pe- ra ou que a deixaron polo mé
lexas que dentro do que é unha dio e que entraron por enchufe. 

, liorta a morte parece ,simpdtica: Até aqui a primeira parte. No 
dous tios liando a morte t; qµe próximo número publicaremos 
cando "d'an ª água" (que ven ° d,ados referentes á .prisión de 
funcionádo )-_ se poñer ·a pasepr · Bonxe, a · de Vigo e testemuñ~s 
como se nada pasase._ Marcha o· de cónio se viveu na cadea o 23-
funcionário ·e voltan empezar. -F. 

~l?at'ece ' iÚiha cótfsa ' cíe, cfr\. e~cóml- ( ... •r, ':;> r-~'· ·n .. J'J 
~~(•( ...... , _ ..... t ... r-·~~J r,.., ... ''ti ~~:r~: ... ' J. 'J ..... ..J:,, J,., J....., ~ 

• CQ, c.' r 1 , " - 1 1, ~ 1 , • r 1 . A. EYR.E 
r ... >""i,·...: ~ 1 • ~ _\ r r- v : •... J .l. !\. • ' ' 
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·de ,distinta -índole, etc~) ~ue "resultan ;amén' n~-ri~sáríos, c9~p1;· dualismo entre as persoas, ela promove o auto-ódio e o auto-des- , 
, p~demos .dicer ·que Sün" tr~s ' os ~ixos .arred~r d~s ,qÚe x'i~a') os · mentándose entre . t~dos. Toads, ·absolutai'ner.ite todos; deben _précio dos nosos. labregos. 

princípios 'que inspirªn e·stas X<:)madas Agr~rias. . ·, , ·' participar no . ~rgui~e~to do noso sector ag~~rio.·; prir:neiro, por- Erente a ela', os galegos debemos de reflexionar sobre o noso 
-: ·, ,. - ' ' · ~ · · ·. · · que, de .q.ue:nos v~ia Qen nese se.ctor depende P desenvqlvimen- .. c;:ampo, parti.ndo da n~sa sítuací9n. real de subdesenvolvímento, 

. Un deles é· a· interrelación dos .tres estamentos claves para--o to ·xeral de 'Ga·11·za,·s-·po"sto ·qu~ . e· pr1·or·1.tar1·amente rural.· Seg1,1ndo· , . .. ·· · · - ' · 1 ._ - . . _ -das nosa's posibilidades e coñecimentos e pensar vías próprias de 
no_so desenvo!virrn~n~o ag ~ário, os Íflvestigadores e .~specia istas,. porque a transformación de» agrci-o·u se . plantexp dé forma inte- c. ámbio harmó.nico, tendo en . conta_ .as nbsas can:icterístícas e 
os educadores e. divulgadores e os labregos, nun debate no que a · ·- · . · , · ·. · ·· . . . . . . _ · T . . . , . . . . . , . 
· . . . , · . f . f d. · ' 1 \ . , gral ou todo quedara riun parcheo que noA .splac-wrna nada. ~r- . ·1d1osmcras1a evolucionando apart1r dos nosos patrons culturaas . part1c1¡:>ac1on destas tres partes aase un amenta . - . · · · · , > · , · · · . · 11 ·· , - d 0 -. b 11 , · · ' · · 

. . / , . · . . · . . , · . cearo, . P?rq~e e ~e~~~a~10 romper ~~;:-v.e. : os~metq os.· ~et~~ ª. o .. e. te·r:ido como norge a mellora global, libre· ·e igualitária de todos· 
O academ.1c1smo . esteril de certo -tipo de . reunaons, debe dar de compartimentos e~tancps prof,~1onf1~. e com~zaJ. a,cnar .ou~ .. e non duns poucos a cost-a cloutros .moitos) como nermalmeñte 

paso_·a_ outras onde a t~ori~ estea er:i función d~· prátíc!l, on~e o_.; j:rbs novbs onci·e"o·traballe en e_qüipos ínterdisciplinar~s· e ~m-pJps} · sucede. · · ... - · · -, 
rigor e a" seried~de da investigación e o estudo íion impida .~ sin- fag~ p: osíbel unha laf>oura ·efic.az e ·de plena vaHgez ~socjal Se~ ~ · · · 

· -· Evidentemente, rion sabemos Cáles son as alternativas próprias 
xeleza e CO~prensibilidade da exposición, onde, O -S~ber dos es- . guindo 'esté critéÍ"io presentarí!?S Ulihp's )~ornadas cunha .. _ gran \- para h~SO". agro, de momento bástanos con coñecer as que non 
pecia',l istas ·non· obnubile a humildade _diante de"_quen son_suxeto- · ·amplitude temática que vaí desde & tec.nol_oxia até a sóció-políti; '. son · solucións. Daqu.i estas Xornadas. E impprtante' empezar a 

· ~obxectd dq cámbio, os labregos,·qUeA, en def_ initiva,- t~nen a (JI.:"·· ·ca •. · pasando ·pót,a_ soclo~écpnomia ·e a sóéio-cultur~.· . . · ,., 
· · · ·· abrir canles_de debate, de investigación, de estudo, vias hetero-. tima ¡:>alabra pois -sen a 'sua par,ticipación, aportaci~ns, . :ompren~ . o último eíxo reffrese sí necesidade dé percurar .vias próprias 

síófl e aceítacíón de. nada' vale que ünhas persoas moi)istás se ... 'de desenvqlvimento agrário partindo dá nosa .reaÜdade c;le.' aacíón doxas en todos os e idos, contrasta las,, cuestiona las, problematí-
xunten para dice r- u_nhas ca'ntas, xeniali~~dEf5: ' ' - .. subé:l;~envolta· .. Sobretedo ,porqu~: as SOll!Cións que · oficial .QU za.las, adoptar ideas imaxinativas. Este é ó xeitó de avanzar e de 

· "' · · · ,. · · · atopar o carniño correcto para ·O noso desenvolvimento en fun· ' p . , '.,f . d t I" .. -- t" . . . , d ,. 1 a· . ·,ofiri'iosamente nos ·propoñeri e' ~ue-·se basean ria uideoloxia da 
. ero tamen e un amen a ·a par 1c1pac1on aque es que 1a a · · . . , ,, · · . · . . r · , • ·•· · - , . ción dos nosos intereses como galegos. 

d .- , · ·· d, 1 b . · "· t. ~ · - h · · . modern1zac1on . , res.ultan 1rrea1s, utopacas e levannos a un cale-'ª ·.estan convavm o cos a regos e que enen un a. gran -respon- : · , · , . , . , 'l • • · . 

b·i·d d · d ·, ( · ,. ' 1 d t . · xon ·sen sa1da.-O campo ten que .moaernizarse, afirman, e cando sa 1 1 a e na sua e ucac1on no-·senso maas ampo . es e conce1- , · d" -. .- . h. 1 - ., d ·CEE 
to) ·e que son ós, cregos, mestres, médicos rura.is, persoal de Ex·- .i:std~n ª ,· .icerhJsta .~~n1san -~ª o

9
mo -~gacitond ºp·~oAs~ _ agrol ªt t ' 

. ., , . ·. d · I · . · . · ,.e 1cer,
0
aun aagricuturacun porceno ~e1 ./'"'\ epoo ano, tens1on . Agraria e toda aquela xen:te que a guo xe1to se . . 1- .. ·1. . . , d , · d 200· 000 · . . . · _ , , nu noso caso, p antex~m a e lm 1nac1on e 111a1s e . ex-

relac1ona cotaanamente coa nosa povoac1on r:ural. Son eles os . 1 , , · · ,,,,. · . 'b . ,, CI st, . · · t · : · · . . . . . -. · .1 . · p otacaons por mv1a e1s . aro ·e q que, para conseguir 1s o, 
que mellar poden transm1t1r as ideas dos especaahstas, transfor- .. h b ·. f 1 . d, . d st · 1. ·, d G 1- lt 

1 · 1. Jb · d 1 · , 1 ·~ , a · er.1a que a ar. a m u ria 1zac1on e a iza, pero resu a que 
:mall_as ,.en tnt~ ~Xdl ellSb, a apta as afCU tul Ir? campesmda a vez quedre- a· nasa ;!:erra .está consider~da como atÍ.a~da, as poucas indústrías 
co er o sentir os a regos para acer o· compren er aos estu o· . , . , . . · . · • 

· . · · · · · ex.1stentes estan en crise, cando non a pechar: o pam acada cotas 
SQS. .alarmante~; xa m~ dirán como se pode seguir a Via de desemrolvi-

Asi pois, a unificación destes tres estamentos ·nun diálogo só- ,'. ;;,ento dos -países do Mercado Comun:- . · _ 
bre o naso agro cÓnsideramó's .que resulta imprescindfbel para ·,, Alguns seguen e~1mcados nas .teorias rostównianas sobre as 
chegar algun dia a conclasións válidas sobre el.. . . ~etapas · dó precimenú/ de·smohtadas na te~>ria por Gunder Frank, . 
: ;.. Outío do~ ~ ixos é 0 de considerarm.os que o campo é: de· to- · e na ·prátipa polos innumerábeis paíse~ ~ubdesenvoltos qúe nori 
d_os·. Normalmente, cando se tala do .agro, · ~stase a pemar- pdr'· .sóo nunca puideron -seguir· os pasos dos tjeseíwoltos,· senón qu_g 
unha banda en t ecnoloxia ·epola outra nos técnicos: agrícolas ou cada vez -~e ,a·l<;>nxan.máis dos seus níveis de vida. - -
nos veteri~ários e se be'n tan.to unha como. <?S outros son i~pres- Non, a Gal iza non lle ·,Va L a "ideo/oxia da' modernización"', 
cind íbeís na t ransformación do campo non son os únicos, senón · pala contra ela é-a Ga1-1sante da nosa _cí:ise, do destragameotQ do · 
q u ~ hai · oufras ciéncias e profisionais (·economistas; sociólogos, naso agro, da sua irracionalidade,. do endi;!béd.amento quns e a , 
pedagogos, abogqdos, historiadores, xeógrafos, etc.), e entidades ruíria doutros, ela.cria e agudiza a~ desigualqades de clases e de 
.ou ínst itucións {axuntamentos, ·partidos, sindicatos, .organismos . zonas, ei'a in,troduce a ins91Tdaridade'.entr~ os-- povos e o in~ívj-

' . . 

, Queremos como colofón, sinalar a importáncia que ten que 
· ·e.ste tipo de

1 

actos, como o destas Xornadas, o fagan xentes, 
· asociacións ou comisións independentes, é dicer non oficiais 

(o· termo ·independente aquí usado non ten nengunha connota-. 
eión política), porque os organismos ofíciais, como institucións, 
son por definición conservadores, ortodoxos, limitados e pru
dentes (no sens(), de h'on arriscar nada) : por iso. sempre van a re
tagarda de todo, pór iso aceitan as cousas somente sobre seguro, 
só entón as-incorporan á sua polítjca e as difunden, pero sempre 
ur{Ha vez que os independentes fixeron de pioneros durante anos 
e pouco a pouco as introduciron socialmente (exemplo paradig
mático é ·_a ·ecoloxia. Tiveron que ser francotiradores, asoc ia
cións, estuc:Íosos e revistas de ecoloxíá quen ao longo do tempo 
advirtiron sobre a sua in')Portáncia para que por fin , agora , a Ad
ministri:lción empece a preocuparse dela e a 1ncorporala aos seus 
programas). Por iso o labor ' noso, das asociacións, comités, co-

r 
misións ou persoas independentes é o de arrisacar, ser a avangar-
da e logo influir na Administración, porque .en defi nit iva somen
te p.od~ ser ela a que institucipnalice calquer plan de desenvolvi-
mento agrário . · 

LOIS CALVO TEIXO. , , . que ~da ga1lego 'deber.a ter de~ seu·- n.e·~ Asa~plea t~dependen- · Neste ponto chegamqs a outra forte dtscrepáncia que foi 
A información a 'médias po_de ser deformante,· sen entrar ·na te dos partidos. ' · · · outra das motivacións que levou ao PSG á celebración dun con-

intencioilalidade da mesma, pois-esta: é subxectiva e.no·n'gostó Penso que ~sí deben ·enteridelo moito~ galegos,·_.que. están a greso extré!ordinário, por estar violentados os seus acordos con-
. ·· de ~ntrar ·n·a dinámica dos xuícios de 'intencións,smais,'si, qJ'ero lo[tar ~pp~o País -e dun·xeifa éomprometido- nos diversos ei- gresuais de Lugo . .' 

1acer unhas consideracións sobre certas opinións qu~ str teñen.. · G:Jo.~ da cultura, -mo'(imentos viéiñais, sindicatqs,. e.coloxismo, Coido qUe o texto da ponéncia de PC?lítiCQ táctica non deixa 
manifestado nestffs tempos sobr.e' da unidade dÓ 'nacionalismo. ' etc.,, 'e 'que hoxe non están a traba llar nos dife~entes. partidos .na: lugar a interpretacións ou intencionalidades, pola sua claridade 
': 0 , rr.iesm~ qµe denunpíamos o noso desacordo coas forzas pro.-' ciO'nafistas e. tarnpouco mesa , platafprma unitária· que se chama neste ·aspecto, e poi<;> tanto o PSG, sendo consecuen~ non poC:lia 
gresistqs -PSOE, f>c" e EG_:._, .µindo utilizan · método.5j~ue·: n0R · Bloq.u'é NadÓnali,Sta Galego. lstó. é un feíto obxectivo que· nos ratificar. os acordos de Riazor de constitución do BNG; este e 
eran. válidqs na ditad~r.~, gamo a,impósic·io.t1 do xuramentq de fí- :ae,b~ levar ~ - unha· anál"ise erautocrífü¡:a, se é_ necesárío: e eu en- "_ non outro foi o "leit motív" que levo u á dir:nisión da anterior 
de lidade, como -vimos.'ná .expuls.ión do Parlamento Gal.ego dos . tend.o . q_ue si, · Para iso/ non ternos- máis. que v~r--a composición . Secretaria X~ral do PSG, como garante d~. tales acordos .' 
d~putados n'acionalistas do BNPG~PSG, Jemos :iqu·e . m~nifé~ar.. do BN·G, que en' pouéo supe(a en mí.litantes. á·das própríos par-. . Fica clariño -estamos a talar de feítos ob.xectivos e non de · 
que , segui~os a. l?ensar' e defeRde.r: a u·~¡?~de de) naci9nal{smo., tidos .que 0 ~~o_ian, 0 PSG e 'l?áís a UPG. . , " . · __ . . · ocultos intereses- ,para aquele.s que queren entender, e non de
sen renunciar aos nosos presu_posto~, pes1e _a todos_ aqueles q~e . Quizáis ffaxa·xente .-incluso ,(ta m~is cualificada- que,bot'e formar ·os feitos, ·que a polítiéa qa imposición e do. "tr~gala" dos 
·enteñden a UNIDADE po"la UNIC.IDADE. , ·,."' .. · d · . · - . , . · . .,, ·. . · ;- . feitos cbnsumádos ten un límite e que segue a haber un bón fato 

.A .. d d .. -·a. . .... ' . .- · -1 · .. · ~-~ . . ·. man · o~ oscuros mt.ereses e daquelas .tan maniqas, e sem~llame . , . . . . 
uni a e po e ser uoutra mane1ra, G ca par;ece ser .que ua1-. .. · ·- 'd . . ·., , · d .. ., . . p ;;... de sócialistas.galegos que hon renunciamo, s á existéncia, ¡:;>or n~- -. . ,· , 

1 
. . · ,_., · .. -. . .,· ; · que non esquec1 as, consp1rac1ons roxo-xu eo-masonicas. oue . _ 

· ~uen non o mar~, nos _v·emo o a·s~ ; . . . .. ;. . ~ . -, .. -~ ·tameñ pode sér, que os nacionalistas sea~ós incapaces de cesária, dun socialismo galego _pésie ~os "colectivos socialistas . 
O P.S.G. esta -fo.1 o acor:do do co.ngreso:-de Lu.go 82~ pola - 'f .. l 't· · · , . .1 ·-. · , 1 · t -:-· · . . · t . galegos" que .se subiron ao poleiro da socialdemocrácia ewropea . . · . . . , . . . · :. :., ._ ... ac!'!r: ·po 1 1ca sena, ao ca negamonos. ·e a_mpouco amos op ar · ' , . . · . . · · .. 

. urndade do'. nacionalismo gal ego nunha Plataforma asamblearaa .. . f , ··, . · rt ,;. ·t · d , . .b.1.- • · do l?SQE e a daqueles outi:os -'por mo1 cualificados d1raxentes 
• " . · . ' · . : · • .f' • • _por yaas aceas e opo urn~ as e ~renunc1a e posa 1 1smQ como .. : . . · , · · · · . .. , . . . 

. · e as1 entendemos- gue .debera ser .o BN~, maas non CC?a ,par.t1c1- . t .. - f 't 1 _ . . ~ ·. · que poadan ser- defensores da urndade do. 11ac1onallsmo a cal-, ·, · d ·d 1• · 1 D . . enen. e~ o a guAs. ·,... . _ . . . .,. , ., . , _ . _ _ _ . . 
pac1on na me~ma os .parta os p.o 1t.1~os CX?mo .. ta es. , o mesmo . . , , . . . · . · . . · · . -., · · •. · quer precio, a inda que para aso uman que inmolar ao socaahsmo 

, xeito faise en todos os movimentos de masas onpe se dé'a aplu,- . .. M.~~s, tamen pode - ~ue.en determa~a~o~ sect?~es ~~·1s~a ~nlila galego,en _aras .dCÍ,Pátria, iso ' ~i!- desaparecehdo éorrio qrganiza~ 
lalidade· i~eolóxica .e.orno sindicato~, asociacióqs de viciños., etc .. : ... cegu~ara c~n:ipteta:.~.ª un- ~u~~e~. _ser os un~.c;os eo patnmonm ~e .ciÓn 'nuri F rente PatÍ-íóti.co ou "versus partiBo único.'. ' pola resul-
Por-algo o PSG defí'nese autoxestionário e .QQn est~ pota _'(ia' do ~ coace~er visados _de nacion.~hs~.o a .~1.ie.n ll~s . pet~ en. cada · m~ _ tante da ·unión l:.iPG:esG·.- · · ., 
partido único, mais si pola dLi.ns frent~s de loita~· comun · c;:Jo na: . ~r~_;;~egundo actuen na s~a. lu:rn. ou .. dascr:egen. dela .. P?rs .ben, a · .. ·Esta últi·rha pÓsibilidadEda.mén se ten · fal.~dó no P·$G, ruais 
cioni;Jlismo. · · · · . ·. 1sto no PSG~ x-a estamos afe1tos, cuns por de~ro e outros ·desde _, .~· .(· Í1 .. · h b .- . ·, . '. · ·: f . 1 . .. t 

un· deses e idos de lofta comuri q' ue favorece o traballo nesés ' tóra, mais ·a· nosa história de loita-·pola 0imidade, :se,ñ renunciar nynca, ~- he. ox~b· ·1?d~d0 na~gduen ~ue o p~~pbuxt, era or~a mi en, e 
· . . · · · ' ... · · . . · , , corno un a posa 1 1 a e, ain a que ·non aes o amos que a. guen - ~ 

frentes ' de ac:;cíón . é ·unha Mes~ ·ou Plataforma de .forz~s políti- aos r)os.os -~re~upostos _d~. s_ocaahsmo galego, a1 .esta e :~o~ se ~ra ~ . p~ida ,te lo en mente por fóra, e incluso ~d~ntro, mais nós non, e 
cas onde·: eStas poden confrontar e debater as súas estratéxias · ta de sacar medallas, senon de clarexar, as.nosasposturas ·en con- f' · ..J t ' a· · · d t. d , · d ·t . • · · ,. · . . _. _ · · · · . . • ; . • .... ..1 1ca .1;1emos ra .o repasan o · o as as ponencias e ,pcumen os 
para chegar por médio do cóqsenso .:-non coa irnposi,ción da , tra daqueles que pr~te,n~~m marnpulalas e terxav~,rsala~.' : . oficiai·s do PSG. . . ,~ 

,máioria-:- 1 a pontQS de· a,cción cÓmuri. Esta é a concepción" do ' - Pa_ra aque!es .que din' non ente'nder como Q PSG ~ Oll calquer- ¡ Dise que a ·verdad e é se.mpre revplucioná.ria.'Pois_ ben, nós. nori '' 
PSG.da U1Jidade, pqi: unha parte un mo~imento asam.bleário con~ · · outro partido, pode chegar a acord9s ou negociar co BNG ·-ve- irnos renuhciar a ela o.coitañdo os nasos er~os n~n ?s.dós demais . . 
oretado· nu.nha Plataforma --o BNG- e por outra únha Mesa ae lai a soberania·do PSd .mediafitadá quedando no mesmo como Segwir~m9s 9 · .foitªr pola unidade do nacionalismo-, dentro· da . 
p'artidos ou Cons~llo ae · F órza·~ Po líticas ·Galegas -ano r9i75:- o·· tal "partido-lembraríalles experiéncias actuais -por v·ix~ntes'- · pluraliclade -ideolóxica organh~da, e isto pasa irrenunciabelfiien-

. ,Q·~ é. ~.a ~a ~t.i ria"él. so.~erania dós P~rtidos~ á qu~ 'non r!'?_~unciamos, . - ~orno ª. da ~ecén _qesa¡:larecid.a A NPG, ;onde ' mílitab~ n os mem- te pola presén~ia do socialismo·. galfJgO~ " -~ .• , . ; 
"' e ·a particípa~·i6n ' d~' ~d\:fos' o~ .h~idn alist~(~~ga)egu'jst'ás ~~-n~~Q; ·:· bfos tl_a UPG/i p,ar¡i . n~~oc.ia r . COI') e ~ta a cóncorrer-- aS' é,lefcióhs .. •J. j'jj ".í-''-1_ ",t·1 .- ~' -~ft -' . .L*:.--:_· _\:;,) t;'~ GJ Lbi~ tA-G0ol1-E IX'Qé 

de.ocio est~ ... t efit1tf"tofu'o' ú-n~-p~sélpr~Ji-6 ' ~ -cbh1cre~'da<!fé1n j r>'l éffá " É~r{ ndthe nó\id na. p-&°ihi·~· ga lega · ~ue foi o BNPG. · ')+' :ir~ 1 :f.I'• ):o .JJ ,) ;,,: ~ ,j•?';.°13icr'ét§ri5 :'d~ ~Pr1é~~t.~0 "F'sG . . 
c"JX.J ."2.16 l©0,4AOl110rD'.E:':MlYE\ Z0 ~'L W83 . . 
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·vertidos radiactivos 
·Da vitória. moral ao CracaS<» 'teál 
' . . . '. ~ . . 

:DÓVIS:_agr~. ar:,.__' -~·--·-·; ---'~-~---
' 

.Algas contra ·os .coellos • • • 1 • 

Ao rematar en Londres a VII 
reunión consultiva da Conven
ción lnternacwnal para a Pre
vención da Contaminación Ma
rina, a situación con respeito 
aos Resíduos Radiactivos segui
rá como até agora. Como se 
sabe, . a pro posta _española non é 
executiva nen vinculante para 
os países contrárws á mesma, 
lngklte"ª· Hoklnda, Bélxica e 
Suiza continuará co vertido de 
resíduos radiactivos a 315 mi
. Jlas das costas gqlegas, sen. que a 
Convención de Londres /lo 
poida impedir. 

A proposta da delegación es
pañola, presentada a última ho
ra COlllO resolución ou proposi
ción, e hon como emerida ao 

-texto da Convención conseguiu 
19 votos a favor, seis en contra 
e cinco abstencións; a recomen-

. dación aprobada soíicita a para- · 
lización das inmersións de · resí
duos por un período de dous 
anos, até que se estuden as con
secuén'cias que poden ter os ver
tidos radiactivos para o ecosis
tema marino. 
· Tras coñecér o resultado des

·na reÚnión; comezou ' tamén na 
. prensa e nos meios de coínuni- . 
cación' a campaña de 1oubanza 
da proposta española, calificán
doa como "Vitótla moral'',_ 
"Exito da delegación española'-', 
... etc .. Ao mesmo· tempo, moitos 
grupos políticos (PSOE, PC, 
EG), facian valoracións -positi~ .. 

- vas e estaban "satisfeitos" por 
est ~'logro", incluso.se aprovef
taba o tema para facer campaña 
'para as in:uriicipais co1no no 
~aso do "Axµntamento de Vi-

-ge( A-Ue. -µ\1-nP.~~ ñota da · Alcal
:-4.ia ,, ~p11qhcª-d~· qa,; frí'ensa o dia 

19 entre outras causas <licia tos _de ¡'lrotesta foron convoca
" ... el alcalde quiere manifestar dos p01; ~ ADEGA, (Asociación 
que ha acogido con gran alegria para a Defensa Ecolóxica . de 
y' esperanza el éxito del Gobier- Galiza) e · apoiaron e ·convoca-

Científicos de Leningrado veñen. de investig~--nuh preparado 
de algas azul-verdosas co que uritamn as plan.tas .e árbores froi
tais d·as hor-tas de Kishiniov afín de defendelas élos coellos._ . ~ 

O 'resultado foi que o preparado , do repelente f ~ito coas al
gas, _inócuó para o m~io am,biente~. fixo ,füxir aos coellos, que 
deb~cen polas carapas das árqores froitais. ~ _ 

Con isto_·esperá.n naque la :rexión rematar cos dest_ragos f eitos 
por tal anilnal nas árbores _novas~ sobretodQ ,nos . lugares. nos 
qú~ á c3;za ~stá . proibida. 

- ' ¡ . 

! Curiosidades sobre_. o trigo · e ·o p~ _ 
As duas fer.ceiras partes da povoación da Terra consideran 

que .o trigo é a principal de· todas .ás plántas comestíbeis. Este 
_céreal suministra anualmente máis de 4óO· millóns de tonela
dai; é dice.r_, a cuartár- parte ~?S graQS que_ se" colleitan· en .todo 
o munco: · 
· Médio quilo de _bon pan brinda ·máis d:a metade do que o 

home necesita diariamente en proteínas,- vitaminas B y E e 
incitas substáncias minerais. Na antiga Grécia os panadeiros 
eran moi respeitados e existian escalas- espeéiais para estudar o 
-ofício .. E en Ro;ma 6 escravo que. sabia cocer o pan valia.dez 
veces máis qli~ un glad,iador: - _ 

De acordo coas vellas leis alemanas/ calqU'er criminal acusa
. · do de ter dado morte a-un panadeiro ~ra castigado .duas veces 
· más severamente que un acusado· de asasinar a alg-uén con ou-

. tra profisión. (APN),· "' 

i\ ignoláncia gandeira de-AP · 

no e~pañol, ... Incluso :en el vera- · ron ñalguns casos · C<?nxunta~ <;_:andq _o demo non ten que fa- peso vivo inferior aos 550 Qg! 
no, si permanezco al frente del mente_ con ADEGA, forzas po- cer, mata moscas co rabo. Can-. Xa non sabemos o que se en-
Ayuntamiento, propondré la lític¡ts, sindicais e sociais como · do os pa'rkl:menfárws de AP tende por quilos ou por xatos, 

·adaptación de más fuertes ac- AGM, BNG, INTG, MCG ,- P.SG, quereri xogar a Camilosnoguei- pero . a_quilo de "a tua .gandaria 
ciones que impidan los vertidos, uPG; isto evidéncia qué .orgfllli: ras, Jan. inierpela.cións como a gaña" debe funcionar . Rara é a 
incluyendo si es preciso, e] flete zaciÓns sociais están a loitar na · : qu_e· fixo· Manuel Eirís Cabeza vaca -xusto, a v~ca~ que ·ch~ga 
de un nuevo barco o gestos de prática po1a proibición tqtal ao Conselleúo de Agricultura. O ' áos 600 quilos. Un-xato deberia 
mayor dureza ... ". do vertido de resíduos radiác- señor Etrís. é h_ome deses que andar pois, como máximo. e . 

A vista está que o "éxito" só tivos no mar e en concreto na presµmen de coñecer o agro ga- · inoito, polos_· 3~0 , 200 menos 
foi publicitário, porque do con- Fosa Atlántica frente ás nosas c lego ·e. na suq interpelación pro- do que di º: señor par1amentá-
trário, non faria falta que 0 costas, e_ao mesmo tempo vese pón a org(lnizaCión dunha pro~ rio. 
PSOE, Partido no Goberno , . claro q-uel). utilizan este p'roble- · gramació11 con campañas.de for- . Ou sexa, que .se resposfando 
propuxera novas medidas para a - ma .Por imaxe, • forzad_os _palas mación gandeira e de orienta- .á petición de Eirís Cabeza, .o se-
galeria. circunstáncias e sen iren á ra'íz ción ás amas de casa (cousa esta ñor Rey de Roa (que de gando 

Como Inglaterra pensa lanzar dos pi;oblema~, pois non pode- - última que supoñemos deberia si sabe algo) ten a febleza de fir
no Basureiro Atómico do Atlán- . mos esquecer que son as Cfin- . · · levar a Consella.ria de Com'ercio, -mar un decreto que lle .Poñen 
tico frente ás nosas costas, -- trais · nucleares as responsábeis · pero enfin). - , · na- man, .aqui non se vai ·consu-· 
4.200 toneladas de resíduos .. da formación destes produtos .·. m'lt carne en moito tempo. · . 
neste verán, resíduos con maior 'radiactivos e nunca se poderá ' . '-._ claro que a cousa pode estar 
rad~ctividade qu'e .os· lanzados loitar coerentemente ·en contra noutra manoora: se se proíbe a 
neutras ocasións e sen que a dos resíduos radiactivos se se tnatanza. deses exemplares agui, 
Convención de Londres lle proí~ está a favor da enerxia nuclear terá que exportarse todo, poden · 
ba.; ternos que pensar ruáis que e en especial das centrais· nU" matalo fóra da ~ "comunidade 
en "vitória moral" nun fracaso cleares. autónoma" e importar . logo a 
real. A postura do Estado espa- Todos os,que defendemos 0 ~ / <;arne para acá. Por exemplo: o 
ñol deberá coincidir coa · dos . nasos recursbs- marinos, e. os _ ·que .na Gudiña ~ - ilegal , _en Re-
países .que defendia.ll como ecosistemas en xeral frente . ás . queijo de Sanabria, non. Virá, 
emend·a a Proibición fatal de agresións, e ao mesmo-tempo a portanto, unha -maior dedica-
vertidos -radiactivos no mar saúde humana, estamos seguros ción -á gandaria de leite, coa caí-. 
aband.eirada por Kiribati e Nau- -que teremos que seguir-alerta e da _en picadó dos précios 'no 
ru, países soberanos do Pacífi- conginuat as·movilizacións fren.:._ merca(lo galega e. o conseguinte 
cq, . e _nunca própofü~r unha re- te a novos yertidos radiactivos, benefício para algunhas compa-
co.inendación de m,oratória que teremos que seguir ·presidriando ñias -comercializadoras do · pro- -
non compromete.aos países que,, . para que o -Goberno espafiol uti- duto. 
hoxe realiza11 os vertidos~ · lice a vía diplomática, e de' forza _ Quixéramos que a cifra . de 
.. Mentras trariscorria a reunión se o esixe o caso, para que os ' 550 quilos· non _sexa senón de 
consultiva de Londres, nas filáis países· da CEE reconsideren a . Pero ~on; é ·por aí por: onde · 55 ou · 50, co conseguinte · erro. , 
importantes cidades de Galiza .sua postma ante a evidéncia dos . d~ . mostra~ 0 Eirís· de que .. non . Só que xa es.tá lexislada hai 
(A Coruña, Vigo, Sal\tiago, Ou- ·.perigos que encerra esta prática sabe abso-lutaipente nada - de moito tempo a non permisivi-

. rense;.,.) tiñan lugar actos de · contaminante. Galiza; 2omo prj-: gandaria. Pero 0 que se di nada dade, de tal xeito · que aquela 
· protesta en contra dos vertidós . melra e principal afe,ctada conti- de nada: A mé'nos que nas trans- famosa carne de Moaña, que era 

radiactivos, e poJa -sua proibi- "rtuará na loita ·pala proibición . cricións á prensa ·haxa un 'cero' - de xatos do leíte xa non se ve 
ción total, igual que ocorriia dos vertidos radia~ti~~s no mar. d_e máis. O~ sexa, o. parlarnentá- · en dita . vila. Óü sexa, teria qt1e 

_ ífo verán pasado ·no .:lllPJ!l€~to ~ - . ..: . no galega de AP propón que se, volta:r a Consellaria lexislar o le-
dos vertidos. _A ma. ioria dos ~e- RAMON V~R,~J.-A . DIA~~- .. P.tQíb~ o safrifído_d.e"xat.os e~~: ~islado; Gana-s ~e . léria. 
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Partindo üo concepta de que 
-a saúd~. é: "o estado de compre-
-to .:benestar físico, mental' e so·- · 

dutividad.e vacuna, porcina, lei-
teira... ; 

O problema da ~aúde, xa desde hai moitos an¿s· ( 1947) foi ~ntendÚlo pola O.M.S., dicindt;J que saúde, 
· é o "eSt:d.do de coYJJ,pleto bénéstwfísir:o, ment4l e socwl e_non .só o -nbn ter doenzas~~. -

cial e non só ·carencia de doen
ás:' tal como defineu a Organi
zaeiÓrt Mundial da Saúde en 

Tarhpouco . os descomunais 
ingresos dos1 emigrantes galegos, · 
qúe supón ámialmente o 12 por 
cen da balanza de pagos de toció 
o Estado español, no,n supuxe
ron nada no desenrolo de Gali
za, xa· que non foron invertidos 
na mesma; -asi, 6 ·imens<;> sacrifí-
tio da · emigración non supuxo . 
nengµn b~nefício l?ªra o país. 

Con isto a. OMS daba a. entender que aínda que á.xente podamos curttrlle as pulmon_itls ou a -
tuberculose ... pode-ter un nivélde saude babeo; se hai moitos acéident~s /a!Jorais ~u de_tr,áfego; se a· 

povoaciórl realiza traballos indignos e niai"pagados;' se as Vivendas .fJOn reÚ.nen condicións, . Vl 

· · se o nivel cultural é bai.xo_ que iion permite ter. critérios próprios e desenrolarse, 
194 7, podernos facer o seguinte 
análise da situación ~a saúde e.n 
Galicia: 

· se a xente emigra por miSéria; se o indivíduo está parado .. , .. e outras Ho. 
· _ moitas situacións, que pode,ríamos seguir relatando. 

Esta idea de saúde non foi cáseque nen dada a coñecer se.qu_era aos profisionais da lr!edicina. 
·-- Era má.is fácil plantexar' a sa.úde· como unha cuestión de dar ''pastillas" REAÜDADE SOCJO-ECONOMICA · 

1) Di~tribuc.tón da povoación 

Povoac. ·~ Galiz~ Md. Est. Esp. 

Activa 46 . 38 
Agrária 46 · 21 
Servícios 26 41 
Industrial 24 37 

por ciento 

· A -povoación de Lugo e Ou
. rense están Ill<'.>ito máis dedica
. das .ao nivel priµiárió de produ: 
ción (gando e agro). · 

'o 60 por cento da p9voación · 
galega vive no,meio rural, distri
búída en 30.000 núcleos_ de po
voaéión ~ Hai unha méd.ia de 50 
habitantes por núcleo povoacio- " 
rtal. , 

' , ' Disti:ibución ·por idades; Co- . 
rresponde a unha povoación .re
gresiva . (envelleGida): . moito 
mais número de persoas que pa
san dos 50 anos que os menores 
de 14 anos. 
Crecimento: 

Ano,1900 
Galiza 2.100.000 habitantes 

A(írida que a renda· per cápita 
non é un dado de valor absoluto 
~a' 1 valoración do desenro-lo dim
ha comunidade, -é ~preocupante 
que nengu.nha .Provínciá _galég~ 
chegue á média do Estado espa.;. ~ 
ñol·, (314.000 peseta~) ocupan- -
do Lugo · e. Ourense os últimos 
pastos ( i 90.000 .pesetas). Se -as 
comparanzas as._ fixéramos con 

·paí~es desenrÓlados é saber que 
ria estudo feito polo Banco de 
Bilbao~no . 1.980 a província de 
Ül,lrense foi a' que ofereceu ao 
desynrolo exterior d.e Galiza. 
mais · capital: sete mil miÍlóns. 

\ ' . 

de . pesetas, e que o sesenta e 
cinco por cen dos ingresos dos 
emigrantes de toda Galiza: fo:
ron _ invertidos·_no exterio.r). · 

3) A -calidade de_ vida: 

En relación coa situación 
econónltca, a calidaae ·de vida 
do.s galego~ deixa moito que ' 
desexar: 

Estado español · ·- a)' A alimentación-é escasa en 
18.000.000 habitantes proteínas e vitamina_s. 

ano 'l980 ,. b) As viv~ndas- en máis dún' 
Galifa 2.700:000 hab.itantes 50 por cen están en estado defi-
Estado. español 36.000.000 ha- . ciente, mao ou ruino_so. 
bitantes. · 

Calculase; pois, que durante 
o sécµlo vinte . em'igraron !ie Ga
liza mi~lón e médio de persoas, 
que correspondía á xente en .. 
Illellor.es conqición_s de produ.ti~ 
.vidade (xente nova e san). · 

, · 2) Nive['económico dbs gale
gas.-

Vendo a evolución da povoa
ción é fácil decatarse de. que as 

· condicións , de vida dos 'galegas 
non -foron boas, ~a que 'a .probe

. za é a. causa · fundamental da 
emigración. · 

A non industrialización, a ·ca- · 
, rériciá de · desenro.lo agrário e 

pesqueiro e a falta dun desenro
lo científico e cultural levaron· a·. 
que a povoación tefü~ que segúir 
dedicándose ao ·sector primár.io 

. que e_ o que oféreée 'condicións 
- de vida mai~ miserenta's ~ 

Aínda que o. terreo galega é 

e) o abastecimento de _ águas 
. está nun nivel· inferfor ao' 50 por · 
cen d.a .média . do · Estadq Espa
Íiol. 

Dados semellanteS" ao do 
.aba$tecitnento de ágµas ofere
cen os servício~i telefóniGos, ca
lefacción,_ . vja~ de comunicación, 
número oe autdmóveis, e outros' 
Úldicadóres do nivel de 'vida, 
respeito ao nivel rnédio estatal. . 

. 4) Nivel cultural: . 

Urt aú~ índice~ d'e ~nalfabetis- · 
mo (~ 50 ~000 persoas, probabel
mente moitas ruáis). favo :r:eée ' a· 

"'falta de ingresos, de desenrolo e 
-de saúde) -, .-tmos, adeínais: 

' . 

~Un ensin_o . ~ue · favorece a · 
imposición dµnha cultura estra- · 
ña máis que ~uri desenrolo cultu ... 
ral próprio . · . .. 

-A in.existéncia no meio ru..: _tremendamente rico minaría, 
~lectricidade, pesca, gandaria, 
etc.) es.ta ríqueza non redumlou 
nunca nun melloramento das 
conditións de vida; xa .que está 
controlada por sectores non ga
legos ou despreocupados do de
s.enrolo de Galiza, que o unico 
que . buscan é enriquecimento -
próprio a costa do que sexa·. 
Moi acorde co ·mundo qüe esta-

rai de e~sino pre-escolar. . . preocupante. 

mos. inmersos. -- _ 
Feitós como a emigrIJ,.ción e ·a 

repovoación forestal irraoional 
nos · anos 60 levaron a un debe·.:. 

· ·cimerÜo -importantísimo da pro-

- Unha escolarizci'.ción de ·sub.- _ . iNQICÁDOl-lES nÓ NIVEL , 
normais que non abarca máis DE SAUDE; ~ · 

que .·o' 11 por 'cento, fr~nte ªº -Só con ver os dados anÚárlos ·· 
32-por cen de subnormais' esca- -
larizados en CatahYiya . . · 

~Un . contínuo alonxamento 
. dos ·meios ~de comunicación e 
dos poderes públicos 4~· ,· pro
blemática e _r_ealidade do povo. 

Unha Universidade totalmen
te desieigada do pavo .. 
_ Todós istes dados reflexan un 

nivef men:tál-cultural realmente 
( 

e sócio:.económicos, é. suficiente 
para :dicer que o nivel de saúde 
aa povoación galega é desastro-

. so e' alarmante. · · . · 

D_esde o ponto de vista. epide- ., 
miolóxico-, véxamos o~ .. dados 
mMs significativos-: · · ·. 

1) 'Mt)RT ALIDAD~ INFAN
. TIL: énenos mortos 110 príroeiro 

· que v~r por qué un povo . 

ano cÍe vida .por cada mifnados · 
v:ivo$ ese .ano) -dado. re·coñeci- .
do . mundialmente como 'indica..: 
·dar (undamen_tal da saúde dµn 
pavo-. 

.· Madrid: 
E .. 'espanól: : 
Suécía: 

Galiza: 

.11,5 
15,5 
7,5 

' 1 

DE,GALIZA: 

. .-Tuberculose . (primeiró 
to de Europa) 
· -Meninxite (casos que apare_:: 
éen por cen mil habitantes '. e -
·ano: incidéncia) 1 

Galiza: 35 
· . E. español:- 17,5 

(En Galiza exist~n- mo~tos máis 
-~Ourense "24 casos non réxistados estadistica-
LtJ.go· · .19,5 mente) · , 
Coruña · · 19 5 · 

. ·, · · ' -Bócio (relac;;ionado. sa,breto-
(Dados do ano J 978) do .; co hipotiroidismo-: - defi'." 
1 2) .DO ENZAS ENQEMICAS _, cién.cia . menta.I; bradipsíquia ... ): 

mos 
. e· t:: 

que 

tos J 

Gali 
i. E. e: 
· Frár 



~aúd~ 

a -
; se a · 

r. 

. , 
estaba carente de saúde. . 

Pero· tam¿n é fácil decatarse_de qué o médi<¡o non podidm~l[orar, a ;aúde dµn povo . 
se non-se revolven os problemas básicos _que producén malestar na c!>m__únÚlade. Por iso a OMS 

decatouse de que esta idea d_a saúde fofa esqu'e_cida e. no 1978 na Conferéncia:deA"lma-/tta .. 
voltou lembrarlle aos gobernos que.ou se entendia a s.aúde como un direito de. todos os cidadáns:a 

· · ~iver decentemente ou de pouco ·vaJeria o ter médicos-en :todos os ca(ltornos. · _ 
1Hoxe todos .os gobe~nos -:-e tamén o Conselleiro~ din-defeiul_f!r estes ·plo.ntexamentos pero á hora da . 

verdade van por camiños totalmente contrários; xa que poñelos e.n p~ática seria o mesmo 
que rematar coa explotación do home~ do noso país, seria o "!esmo. que actibar·co_ capitalismo. 

De todos xeitos, seguindo este penso.mento, ·imos inten(ar facer un resume 
de cómo está a so.(lde no·noso país:: , . 

galego 

ESJ'RUTURA SANITARIA- - 3) Ni~el Tercidrio 

1) Atención Primária q,e Saú- _Jamén aquí a,nosa nación é a 
·de. · · pior -parada da península. Non 

Está. baseada na consulta do cheggmos ás catro ~ - camá.s por 
-S.eguro distribuÍrídosé estas car-- mil habitante~, moi -lonxe ·das 
tfüas por cupo_s que .:~ri moitos -. .1 O que :r:ecom~nda .a OMS, e d.as 
. caso~ sobrepasan os Ümites le- _que t~h .calquer uación.ibérica. 
gais . (máximo de 667 cartillas Só existen -hospit-ais nas cidades 

-. da Agrár.ia ou. 997 -do Réxime galegas, nientras hai . coµi~rcas . 
. Xer.al por méqico). foteresa nal- de cei:itos-de mil~s de habitantes . 

guns sectores un funcionamento sen nengún ·hospital. 
deficitário' para poteneiar a pri- . Pe!J.sando, pojs, ría e~trutura· 

va_da; _dase tamén un favoritismo ~anp- ~~~- ~a,q~~_fi:~!~:l~s ªg~~fgi~~ 
cos médicos "colocad_os" .. para 
manter -altos 0~ ingresos ;para · -- para ser hatadas desa maneira? 
que ·teña Galiza 9 número máis. qué füw 0 home~-º naso mar e 
alto de habitantes p0r médico, · do_ noso agro para ser desprecia
mentras moitos. facultativos es- do dese .xeito? Ben seguro que 
t'Íl!- no par?. este home rural foi tratado <les-

te xeito porque, como di Novo
_, Tampouco en moitos cas_os . neyra,~ ''Sacou a pucha en vez dá 

existe o cumplimento da Lei en 
· ·lanza": 

canto a pe<lia,~ras (-ten que exis-
-tjr un-por cada 2.2~0 cártillas). A modo de conclusión -· 
A medicina primária carece de p _espios de escreber esta_s cousas 
todos os- me~os científicos para qué amasan a grande miséria ·na 
praticar a medicina actuat; .~ na que vive o noso povo, o despré-
ñíaioriá dos casos hai qu~ perco- cío con .que é tratado, o seu ni-
rrnr vá:r:ias deceas de Qm. para vel de subdesenrolo ~n fodos Ós· 
facer unha análise,, unha placa campos no_s que poderia mello-
de raios ou mí elec.!_rocardiogra- rar -a saúde, a sua explotación 

. ....,ma. Moita X.ente tei:i que despra- sen receber a cámbiO máis que-
zarse vários Qm. a pé para acu- -aldraxes, calquer persoa honra- -
dir ao .médico. o historial díni- da -non pode menos de esbagoar 
co praticamente non se elabora; e· de tremer.lle o puÍso. Mentras 
.Nón. está orientada cara os pro- tanto ··a butguesia, , moiios profi-
-b lemas de saúde do povo ~alego si~riais : a clase· alta, seguen "ca-
-e -presta .. unha atenc_ión g.~e se landa", ''tolerando" ou colabo-
reduce a diagnósticos, polos fac- randa para que o povo téña pa-_ 
tores anteditos, tardíos e · en ciéncia, non prot~ste e axude a 
ocasións erróneos. que· os votos se canalicen a fa: 

Non ex.iste · a _prevención e a 
reabil.ft:ación. As actividades bá
sicas ·da -atención primária son 
inexistentes na maioria dos ca
sos: nutrición apropriada, plani
ficación familiar (anticoncep-

. ción ... ); vacunación total~ -loita, 
cc:mtra endémias lopais (bó
pi0 ): Non se· _contempla . á hora 

. de planificar a situación dos sec
. tares_ d~:r país: -- com"unicación, 
agricultura, -~dústria .. _. 

A part_icipación activa do pai: 
sano e da comunidade na plani
ficación, . control e funciona

- mento non existe. O darlle máis 
· importáncia aos .-máis ~~cesita- · 

:d;s ~'vaiche boa.''. Non existe en 
· tqdo -o mundo ( Cortferéncia de . 
.Alma-Áta) pasan desapercebidas 
pará as . autoridades de Galiza e 
do Estado español. Asi·, a xente 

-vese,.obrigada a recortef'á Medí
~ cina ·Privada que, · aínda gue ·. é 

, ro - mais "bpnita.", . no,n resblye eri" -e a absoluto o problemq; pola con:. 
~ · tra, agrávao ao rébaixar o nivel 

X 

vor dos opresores. A situación . -
desta nación e deste povo non 
permite -mánterse á marxe, fa
cendo ~-"política ·progre de cafe
tarja "._ Hoxe _os que non .se ma
llan teñen grande ·responsabili-
dade. · 

Só unha solidaridade masiva 
de todos os que sinten ó sbfri
inento deste povo, arredor ·das 
organizacións populares e na-

. do'naiista.s, pode · derrotar ao 
gran inimigo, forn~.ado por esa 
rede de malvados chamados 
"caciques'', artellados · arredor 
das estruturas ·do poder: "Xuri
ta", ~'Gob~rn'o Españ0-1", Ínulti- · 
·naciona:is... . , · _ 

Non valen disculpas, tod.os os 
1

·que nos decatamos do que está 
pasanqo é hora de póñ.ernos a 
traballar para facer de Galiza un 
I?aís onde se poida viver, que -se
rá o mesmo que ter un povo 

. con · saúcie: Como dicia- xa o 

· i O 7 5 po_r cento ·dos nenas estu- . -Hipertensión arterial do · 1982 boubó os seguinte:s ca-'· 
¡ dados .en Lugo padecen de . bó- . . --Do enzas reumáticas sos: ·9 87 diarreas, 23 neumo~ 

económico do galega . . 
. ' 
2) Nivel secundqrio 

- 'grande Castelao "Non 11e poña
des , -tachas á obra, namentras' · 
non se remata. O que pense ·que 
vai mal que traballe· n~la; hai 
sitio para todos''-.. -

pos~--'.'"'cio -quizais neste terreo teña- -Accid.entes de circ;:ulación e , nías; 154 tuberculosys, 12 ru-
mos o récord mundial-. o dado ' d.omés~icos (sopretodo en ne- . ~eolas, 280 -escarlatinas, 3 sifi- . 

~s .e 

náis 
.ica.:. 

eto
lefi:· 
l ... ): 

e· tanto máis . alarmante .canto . p'os) - , · · ' ies, -57 gonococias _(pu,rgacións), 
que ten fátiÍ soluCión. _:_docnza. mental, suicídios .. , · 133· _meninxites,' 51 hepatitis, 4 

-Broncopatia crónica (mor- Dá risa e ráiba ver a~'declara- orellóns, 7 tosferinas, etc. 
tos por cen mil habit~ntes)- - · · -d d · Nen ' qué dicer ten que . cal:. , cións dos casos ·e oenzas .ep1-
Galiza: 40 démicas da -Galiza~que manaan quer· parángon coá realidade é 

;, E. espaííol: · 28 a Madrid para ser publicadas _no .._ rt!-er~ casuali~ade. ·ne .ségurr, .est~. 
·· Fráncia: _ .. ~ BOLETIN EPIDEMIOLOXICO 'lmea, dentro de P?µco no_n Jla1 · 
Ocupamos támén postas de~ta~ · ESTÁT AL, .a:s autoridades ~a.. :. doehza~ · neste pa~s e · ª _ :((~nt.e · 

~ cadas no · ''hit-parade'" muridiál ',. Xunta. As"i, amigo · leitor, sabe.; · morrera e ad?e~~ra · polo ma~ de · 
· - en doen~a.s como: rás que, ·segun~o a Xunta naGa .. . · 9llo, os: me~ga ?s ... te _ou ras· 

; -Alhoolismo , -~,. Uz¡:i n,os·rpr, in;ieiN~ . catre: meses causas mistenosas ~ i~s, ranas. , 
""' ~ j .... ~ ... ·~ .). ~. ' .l. .Jo.l-~ 4..... "' j -

~,-: .. . ~·J. .. -

Son os chamad~s AmbulatÓ
rios,' unde están os especialistas. 
fü~ ben é verdade que funcionan 
·n:ioi mal tarhén hat -que recoñe
cer que a · Galiza tomáronlle o 
pelo nesta cuestión. A.si, pode- ~ 

. mos dicer que nori existe cidade 
de 2.5.000 habitantes para riba 
que non teña ·ambulatório no 
Estado español, ··pero na· Gali
za_ __ hai :. comarcas de 5Ú.000. -
-100.000 habitantes sen espe-
cialistas. · 

Agardando traball'1r >suntos-. 

FRANCISCO VA~OUEZT801TIÑO 

Médico especiali~ta en Medicina Familiar 
- e· Comu nitária 

NOTAS -

1) Esta anál ise da situación está baseada 
-no traballo elaborado pola "A:;ociación 
. Galega ·de Mediciña Familiar'e Com uni 
tária'', que agrupa. a uns 100 ·mé.::lirns 
na Gal iza ," e que foi presentado ás autc•
r idades, Colé"x ios -Médicos, etc. co fín 
de..meliorar a Saúde do ·noso povo'. 

2) O.M.S.: . Organización Mundial da Sa(i
. de, que agrupa aos palsesda-O~ U, pra
. ticamente os de todo o mundo. 

<.~t.,~.,. •• 1. • ' • ' r • ., ~ 
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\ ' . 
FRANCISCO CONSTEN(...A -. 

Recentemente sai a luz pública umha n~va normativa te~den- l:ivo ·anterior· ou, polo'· ~ontrár.io, actuar mais profundamente res valorac;óns, •.a realidade é .outr~ . moi diferente, por quánt.o a 
_ te a actualizac;óm do~~.valores. correspondentes aos_ ·rendimentos · qüestiona~do · a existéncia dom tl'..ibuto'. que tem. a sua º~-i~~m na .rectificac;óm pretende actualizar os valores correspondentes 

tia C:R. ,e P. A mesma ap'3sar de coincidfr éoa presenc;a . no poder··· . reforma ·fiscal ,~e - Mon de 194~, '.·~·º eJdo dun sistema f1sc-ªLfT1<;>- , ao ano 1975,. e que os mesmos permanecerám em vigéncia até o . 
. do actual governo ' socialista, i,nscrebe·~e num conjunto·de medi- derno qu~ pe:seg1:1e a pers?nah~a9om do g~av,ame e polo.tanto, ano 1978. · E máis, algumtia~ organizac;óns de ag~ricultores 

,. · ~fas cuja,_paternidade origi-n~r:ia deve ser atribuí da aó anterior go· como· a~mal~~amos .-anteriormer;ite, a equ1dade no_ re par.to ,das ponhen de manifeste pérante a opinióm pública que, en real ida· . 
verno aa ·uco. Com efeito, mediante os ·Reais-De.cretos de 1-i de cargas tributar-ias. Como sabemos, o governo de _Felipe Gonzalez de: as cotas a -pagar som séí-lsivelmente baixas . . Fenómeno que , 
marco do 1982 (89E~ ·31-lll-1982L de g -·de ,j,ulho- de 1982 . optou po_la prfmeira alternativa: consolidando pa-ra os.próximos se...ndo certo en si mesmo, noni obstante acocha algumhas desl-
(BOÉ, 14-Vt'll-1982), e a Ordem Ministerial ·de -22 .de 'setembro anps a .C.R. e_P. ccfnio un imposto.da esfera local. Contribui9óm ..... gualdades derivadas de ser. o tributo de base territorial gravando! 
po mesmo ano (BOE, 2-X-1982), firmados por Calvo.·sotelo e que qúandq menos, e entre outros ~fectos nega~i_vos, pode ser· ·· mais,.:en .termos relativos, a aqueles territórios nos que.predorni- · 
G_arcía Añoveros respectivamente; dispón-se . mecessidade de. acusada_ de p_ot~nciar. fenómenos de sobreimposi~óm e m.esmo na o rrllnifundismo frente a aqueles con explotac;óns látifundis-
proc-eder a rectificac;óm e révisóm das valorai;óñS de rústica e pe- de duplicac;óm de pá(re_g.as. Com eféito, os rendime]ltos das ex- tas. · 
cuária ·antes do pfimeiro de marc;o do 1983_, ¡:¡os efeitos da súa 'plota9óns .agrícolas e gadeiras submetem-se ao gravanÍe primeiro Respeito do agro galega as conseqüénciasA das modificac;óns 
aplicac;:óm as características cata'strais das par.celas e ao ·censo da pola C.R. e P. e em segu.ndo termo· ps mesmos rendiment.os se- aínda sendo consideráve-is. e derivadas do ponto anterior, nom 
gadaria independente e conseguintemente proceder a determi- rám 'objecto de imposic;óm polos impostas g~rais sobre a renda. afec;:tam 'em demasía, por quanto o régime de explotac;óm pre-
nac;óm das bases imponíveis e liquidáveis que regerám durante 0 Feíto que nom ofrecería contradlc;:óm fis~I se as cotas satisfe~tas dominante é a explotac;:óm rústica com gado dependente, o qual 

. q~ inq-Uénio 1983-1987. O comentário, valorac;óm crítica e re- polo primeiro· tribl,lto poideram ser comper,:isadas nas cotas tri-- vai inclu ído nos tipos evaluatórios das distintas semeaduras. O 
percussóns económicas da _ 9nterior norm~tiva no agro_galego butárias dos impostas .gerais. Pero,' como -todos sabemos; tal feíto que ev-ideritemenge poderia ter umha repercussóm negativa 
constituirám os objectivos mais imP.ortantes do presente artigo. c.ompensfjc;:óm no~ se efeitua, se acaso t~ só sé admite como e injusta é que, como conseqüéncia das novas valorac;:óns, os mí-

p h 
. gasto deduzfoe1: e polo tanto como urhha compensac;óm'J)arcial nimos exentos, ao non serem actualizados, darian lugar a que 

. ara um a comprensóm mai~ ampla do prpblema deveremos · · ·nas bases imponhíveis dos impostas . sobre a renda. E falávamos um 'número de labregos que antes estavan exentos da contr1"bu-
remontar-nos necessariamente a- un período de tempo antedor e 
.preguntar-nos qué supqm e qué representa este imposto no con- antes de duplicac;óm _das cargas já que como conseqüéncia da · c;:óm serian agora ·contribuíntes por rústica e pecuária. Nom obs-
junto duni sistema' fiscal que se autoproclama· moderno e que provisionalidade no desenrolo da reforma fiscal permanece em tarite ternos notícias de que o govemo anunciou recentemente 
pen;:orre 0 carreiro da equidade tributária ou noutras palavras da vior a antiga ·legisÍái;óm da C.R. e. P. que permite un recargo 'do - que, efectivamente, seriam actualizadas de xeito que a exenc;óm 
justjc;:a fiscal. Ao .respei'l'f>, d~vemos assinalar· qu_e a tributac;:óm . 100 por cen da cota deste~imp_osto a_ favor dos concelhos. Recar- se mantivesse no . futuro para · aqueles labregos nom sujeitos a· 
sobre os rendimentos das explotac;:óns agrf~olas e gadeiras desa- go que tinha certa justificac;:om quando o gravame era de c6m- mesma . 

. - parece coa reforma fiscal de Fernández Ordóñez ( 1978) domo · peténcia estatal, pero na actualidade non ten senso desde nen- Por último merece ser destacado un feito de certa transcen-
. imposto independente para ser absorbidas no futuro na base im- .> gum ponto qe-vista. déncia ·que se acocha nas tarefas da gadaria independente. Os 

ponhível dos actuais impostqs sobre a renda das persoas flsicas Com este-~ antecédentes, o govema socialista tenta levar a rendimentos correspondentes a produc;:óm avícola nom• experi-
ou das. sociedades, segunqo qu·e 0· s ti'tul~res das ·explota,..o' ns s.e' . b ' .f. , . , d b . . mentan p'raticamente nengumha modificac;:óm, o qual, entre 

'f v ca o a rect1 1cac;:om e rev1som as ases imponhíveis tal· e como 
jarn persoas físicas ·ou furídicas. Nom obstante persiste como um ·:: dispunha a normativa anteriormente cit.ada. En desenrolo da outras eousas, pode significar umha subvenc;óm encoberta a 
tributo de ámbito local a antigá cota fixa da C.R. e P. no que :'~ mesma apareceni no 'Boletim Oficial da Corv.nha do 12 d~ janei- estas explotac;óns que, por outra banda, caracterizam-se por ser 

fal. r·ef'ere'nc1·a a' s:••a_ recaudaro'm, reservando-se a face·nd'a est' atal. · · · habitualmente grandes organizac;:óns desenr~ladas cos mais mo-
-,r v :;:,·ro dq 1982 os quadros provincia is dos tipos:evaluatór.ios dos dis-

a gestóm da mesma .. Tal feito foi presentado no seu momento'· -·. t. t 1 · · 'b demos métodos do sistema capitalista. Velai a contradic;óm na in os cu t1vos e aprove1tamentos e a ta oa· de ren_9imentos · 
Como Um a. rgumento posi'ti"vo para a defen-sa -da exi'ste'nci·a desta · d d · d "" política económica do ~xecutivo socialista. me1.os a gan aria m ependente, dos cale_s·devera, ae deduzir-se 
contribui9óm como imposto independente, posto que na medi~ . _os· correspohdentes aos municfpios para po~teriormente seren _ Para rematar, é p°'reciso fazer notar que a opc;:óm tomada polo 
da em que a sua recauda9óm .integrasse as debilitadas arcas das aplicados ás diferentes explota9óns. Efectivamente~ as subidas · governo do PSOE amostra-se como a mais "realista", pero que 
facendas ·municipais nas que predominaban explotac;:óns. agrária~ expériméntadas son ·cuantiosas, sufrendo por exemplo o gado . tinha outra, consistente em integrar os rendimentos das explota-
posibilitava o acercamento dos potenciais maiores .niveis de do- bovi!10 alc;as de;> 300 por cene rnais; o porcino .elévac;óns do 200 . 9óns agrárias no seio dos impostas Sobre a renda, feito que supo-
t~c;óm de. servi~os públicos ·aos: adrninistr.ªdos-co11tribu íntes. por cen; estímase em .um 1400 por cen de alc;a nos rendinientos ria a despedida definitiva co pasado no que facia referéncia aos 
Cabe . significar, nom obstante, que o anterior arg.umento deve . ; q~e se derivam· da explota~pm de -coelhos reprodutores, etc., rendimentos da ºterra. Alternativa que em qualsquer caso estaria ' 
ser relativizado por canto de todos é conhecido o escasso poten-1 · ipero qué s~m embargo, en termos absolutos as 'estima9óns amos- ¡¡mais na liña do cumplimento da func;ó.m político-social préviaj 
cial recaudatório que tr~diCionalmente amostra a C. R. e P. . tran-se -ba-stante razoáveis. A título de exemplo podemos desta- que todo governo progresista deve percurar no eido fiscal, e que 

En linhas gerais, esta· era a sit~ac;óm qüe existia n~ momento .'car que o rendimento anual de umhavaca deleite estima-se que já a fins do século XIX formulara o prestigioso facendista ale-
ern que a · partido socialista chega ao poder. No _futuró_. cabian, será de 6.500 pe.setas anuais; o de um porco de cevo 450 pese- , mán A. Wagner. 
entre · outras~· duas alternativas:' éontin1,.1ar e proceder ¡;¡o aesenr-0~ , ·tas, etc. Comp.re assinalar qué frente -ás campanhas arbitradas 

_lo regulamentárió da normativa surgida baixo a égitja do execu-. .. polá l~ar _oposic;óm quaÍificando de golpe económico as anterio-
Francisco J. Consten la Acasuso é profesor 

na Faculdade de Ciéncias Económicas . .... 

1UNHA VIAXE A LUGO 

·FRANc1séo TRl<Jo ouRAN ~ · 
Longo foi o proceso -para criar o, Frente de Unidad~ Naciona
lista, o BNG; un.proceso sempre aberto; p_or supost6, a · t~dos 
aquele~ que están de acorde cos seus princípios. ' 

Abreu expectativas o s.eu. início constituínte;· foi duro e , 
longo o eamiño até chega; a el. Xuntos fu:ni·os moitos·, polo · 
menos alguns .no mesmo carro até acadat a estación. Todos · 

· ía"!los de· acordo. Atrás ficaban sacrlf.í cios, incorriprensió-ns, ; 
prexuícios ..• Era . preciso.· Habia que .se organi;rnr para resistir. 

r. A encrucillada non exist!ia, era éousa dos febles, dos·pbsibilis- . 
" tas, habia que mirar' adiante. Por riba de nós, o País, a xente, 

os traballadores: era o _porvir. Galiza é unha nación, haina 
que liber_ar., é para iso fan falta todas a·s mans: os socialistas 

· os comunistas e outros galegas, toaps-eles patdota·s. Tíñamo~ · 
qué irmos xuntos polo camiño, esqueé:er dife~éncias, xuntár
nos ca que nos une, mantera nosa p~r~onalidade própria. Até _ 
aqui todos de acordo. Atr{ts .ficaba a~estadón e as murallas 
hábia que trahallar,.era preciso f~cer callar o proceso. · ' 

· _ Fíxose, ma)s, qué pasou? De súpetq·todo o mundo estaba 
pola ·unidade, pero esa non era a hora; non era o mellar. Qué 

.ser~ o mell~r?, preg,úntonie. Empezaba ~ ver daro os g~upi
ños •. os se~s intereses, o radicalismo pequeno~blirgu-és, o me~ .. 

i.- dq á confrontac.ión ,, a .aturar o fi)arachoivas cara·o vento., Gan; . · 
·-,cfo ·h~i ·que,' if pa{a )idt~nte~f'loQ cáoe; .a d.etiitid:Qae, a irresi'>.<m-: 

• ~ ~ .. ... ~"" ~ ·'""' p.. ..... '"'- • ,, <f} '..¡.. .... 

sabilidadé, Ó medo á toma ·ae decisións. H'ai que andar sen 
coraza. Flem.at~· ó teatro, é a vida real; non vale · a. pa~nt~mi~ 
ma e o tru-co. 

E.asi -empezan de novo os predicadQres da unidad·e de sem~ 
pre. Contrários tamén de sempre á unidade, para .seguir coas 
suas argalladas a act1:.1ar, a facer o seu labor de zapa, a conven
_cer -de -que hai que empezar ·de novo, a adulación, que .está 
ben, Pe~o que non está ben, en definitiva, os de sempre, os 
que ñen (eñen acomodo neri con el~s mesmos. Xa nada vale, , 
din, os resultados eleitorais demóstrano., os inquéritos non 

~ nos dan posibilidades, etc ... como se Galiza fose un feito elei-
toral, un problema. de tomputadora. . ' < • • -

Os estratega~ .da-1'.:fesfeita, -ao final; pensan q~e o' mel lor é 
. prenderlle IÚme a todo, queinialo, asi.terán razón. Xa veredes 
. di o 'adáxio "divide e vencerás";" afgu~s coidan qu~ iso é o 

mellar ., A solución maravillosa. Outros saben o que queren, 
. máis o sab'eo eles. . 
. Eu coido que ao mell9r é todo o contrário. Non precisa
mos 'a calor do lume e si a da unidade. Todos xuntos para re
sistir, un paso atrás para ir adiame no futuro. Coida'do cos 
incendiários) r~sistir ... voltar a Lugq. . · 

Francisco Trigo Durán é mili'tante 

do Pa\·tido-Socialista Galega-

'.. 



RUMA~A:. as rePer~usiQllS ,g~egas. :~- ·: .· 
ic·• ,.¡ . ' ' -- . • ' • . . •C c.• . ... ' • • . ·<' ~ d.p. • .lf • ' t "{::' • ~ . " '"":;·' ~" 

_ - · .ll~bei'á q1:1-e espera.r para· saber toda á verdade so~re .o 2_3-F-R. , O que si é claro~.é que a sob~evaloración dos, activo~, . ·.. . , , . . _ 
. O., Opus nunca fifo~. quedo cal}do o golpearon.; e:men,os se .va{qúedar e~.t<{ vez, ;;..; a infkición :.do·s~beqefíf_i<is, '!. defr..a'!daciÍ>fl: fiscal;·etc. ;;so~- Pfáfi,cqs liabifuuis,: 
- • • ' ~ ' ~ ' ,. • • .· '• ªº dárenlle no próprio corazón.: • ~ ·empresli capitaliSta,-- • ' • •• • -: L ' • ""-' r• ~~ • • ~"' 

1 A expropriación do gf1!-po· Rumasa, vai, sen ·d~bida, máis lonxe que . "'a garantir diríamos máis, ·cimsubstanciais· co próprw ·sistema. . , . 
os depósitos, .os postos de trabal/o e os.direitos pqtrimoniais df! ter<;eü:os". · .f:n Galiza RumaSO; participab,'! en 16 emprest)s e tiña máis de 2000 tr~balk!dores 

A medida que aparece ·como ecor,ómica e empresia.rial, ·é; sobreJodu,' política. Desde ha.büi.;·(~mpo . 1dñtlpenetran:do no campo, , 
Nece$itaba Felipe González ·un golpe de efeito para a galeria. e principa(mente · · pechaiul.o émpresas e botando trtibal/o,dores . 

· · · para o sector radical do· seu partido? mentras abria máis e máis oficinas b~ncárias partJ levf!-r fóra os nosos aforr.os. 
Quixo mostrar o Goberno un ~'destello de socia_lism.o "? Agora estaríf!,mos. en boµ situación"de que Rumasa en Ga#za pasase · 

Qu ben, non seria. unha. medida pactada, incluso propit;iilda:· ou esixida, . -ao Gobernó galego, o-problema é que nen os socialistas van quer,er 
- - ·.- po'm própria patrónal bancárilÍ? nen un estatlJ,to ~ a.uton<im'ia dá _'para tanto.. ; 

_Sen dúbida non se-;pode opo-
. ñer na~a á .medida, en · si, enca
miñada a garantir os postos de 
traballo e evitar o~ crack frau
dulento do conxunto do grupo 
Rumasa. Grupo, desde o . seu 
comezo, altamente especulati
vo, abertamente fr'!udulento, 
irrespo nsá bel. 

Agora non podia aguantar 
máis. O seu peche podia ser un 
escándalo financieiro que non 
só salpicase ostensibelmente ao 
Goberno, ·senón que teria que 

. ser enfrentado pola banca·priva
da. 

Esta foi sen dúbida a gran be
neficiária da medida do Gober
no, xa que a denominada ex
propriación de Rumasa non é ro 

unha nacionalización, por canto S F==~ 
se trata de sanear as empresas e 

do holding-, para devolvelas logo ~ j;;...::::::;:::::;:;;: 
á empresa privada no caso de 
ter interés. Non nos enganemos 
e teñámólo presente. Ademais, 
por se o anterior fose pouco, 
van ser indemnizados os pro
prietários e accionistas, asi 
como saldadas as cuantiosas dé
bedas coa Gran Banca, sen an
tes aclarar as responsabilidades 
penais a que houbese lugar por 
parte dos responsábeis do "'gru
po da a bella". Máís ou menos, e 
<lito en palabras claras, todos 
nós, o erário público pagará os 
roubos especulativos encubertos 
dun grupo empresarial; pagara
lle as débedas aos bancos e, des
pois, daralle as próprias empre
sas. 

Esta medida, ao tempo que 
lle serve ao PSOE para lavar a· 
cara, sobretodo <liante das suas 
bases, falando demagoxicamen
te ·de nacionalización, no fondo 

· non ven favorecer roáis que á . 
Gran Banca, ao mesmo tempo 
que estes grupos se serven da 
medida en cuestión para facer .. . 

·Merque a hi~tória de · 
Galiza. Adeciuira 

. A NOSA. TERRA . . 
e.ne ú ad e r n a·d a. ,· 1 : 

· .Os tomos ün. ~ 
dous están·. 

esgotados ... 
Merque·. 
tres e O'. 

unha campaña en defensa do · 
que consideran sagrado princí
pio da economia de mereado, 
como se estes estivesen sendo 
atacados na prát.ica. 

RUMASA EN GALIZA 

R umasa chegou a Galiza no 
ano 197 4 ao facer~e cargo du 
Banco do Noroeste, que -fara 
fundado dez anos ante~ e que 
supuxo un avance para o ca
pitalis·mo galego. 

Hoxe Rumasa participa en 16 
empresas radi~das na nosa na
ción con máis de-dous mil em-
pregados. , 

As máis importantes, aparte 
do citado Banco del NoroesW 
son: Naviera del Nmoe~te, Ma
friesa, Minas cia Penouta (a úni
ca empresa mineira do holding), 
Grafinsa, Picusa, Electroquími
ca del Noroeste, Gallega de Be
bidas, Fontecelta S.A. e ·Propec-: 
sa, ademais élaro t:stá de ofici
nas de outros bancos como 

coche. de Leopo1d9 Lppez Regd' 
ou da· casa rectoral de San Mi
guel de, Trab~, .na que estaba de
crego Gumersindo Camp~ña, 
persoas .que máis-se distingtiián 
na d.efensa dos labregos. · -

Hoxe a empresa Propecsa 'ten . 
. tres fincas agrop~cµárias. 

Trátase de "Él Abelar", en 
Abegondo, . con gando ·porcino 
e vacuno de carne;' a.de Teixeiro 
con gando vacuno d.e léite e a 
de Cruces. En total uns oitertta 
traballadores. - · 

nesta _empresa nestes momentos 
3 6 persoas, aínda que anterior

. ~ente os pastos d~- trab.all? che.: 
·garan a ·cen. 

Esta empresa embot.ella uns 
25 mil litros de água á hora. 

·Ademais d_as · cítadas, como 
xa quedou reseñado,_ están Grá

. fi.ñsa, Electroquímica del N oro
·, este e Gall~ga de Bebidas. 

-
POUCA FORZA EN GALIZA 

.. Pódese afirmar que · o grupo 
Rupi.asa ·en Galiza o. único que 

Outras destas ·empresas agrí- tiña ben .. implantado eran os 
colas é Mafriesá. Matadeiro que seus bancos, con o.ficinas en ca
nos· últimos anos _ viveü famén se todas as _ vilas importantes, . 
numerosas situacións· laborais polos_ que .. se canalizaban · u_nha 
confli~iva~, ctinha regulación de gran parte dos aforros dos gale-

.. emprego que cumiou coa resci- gos cara · montar empresas , no 
sión de contrato a sesenta traba- .exterior, xa que aqui os postos 
lladores. de traballo de Rumasa ian dis-

, . Asimesmo, nos últimos tem- minuíndo - pouco a pouco; en 
Atlántico, Norte, Bal'!_kisur, etc. - pos, ·era . patente o ipter~s do proporción directa ao·aumento 
espalladas por toda a nosa xeo--, I grupo Rumasa en introducirse . das qficinas bancárias, podéndo
grafia para levar os nosós para · no Ribeiro, ao. unísono que' re- se afirmar, sen.temor a equivo- -
fóra.. guiaba aos traballadores nouttas ca.ci~n, que de non cair o Banco 

empresas e ábria oficinas bancá-. do Noro.este, que controlaba es
rias por óndequer: A zona do · tas.empfesas,_en mahs de Ruma
Ribeiro era u_µha das poucas bis- sa, os postos de traballo criados 

A P~NETMCION CAPffALISTA -
NO ~GRO GAL~GO 

Coa chegada de· Runiasa eip.- barras produtoras dv viño que en Galiza serian moitos máis. 
pezouse a penetración capitalis- ~ noIJ controlaha_a "abella~'. - Agora 4.ai iniciativas para que 
ta; propriamente dita, no agro este grupo en G.aHza pase a ser 
galego,. que despo1·s cont1'nua- POUCAS EMPRESAS DOGRUPO . d d 1 ·t .EN GALIZA \ ·_ - · propne a e ga ega, pero mm D 
'rian Corzo Diéguez, Alvarez, nos tem-érrios que todó ·sexa un 
Armesfo, etc. - ~ Na zona de Viana do Bolo, , _soño e máiS . nad~a, sobretodo 

Para . ~sta penetr(!CÍónfiveron Rumasa canta coa empresa "Mi- <liante da intención- de devolver 
que ·pas:µ- por riba. dos direitos n.a da Penouta", onde"traoallan . as propriedades ao sector priva- . 
·adquiridos de moifos caseiros, 140 . obrel.ros, ·~ademais de .60 . do, ~ando estean suficientemen
xá que· as sl,las explota~i6ns; pa-.:· . --provedores e contratistas. Desta -te saneadas. Aínd~. q u'e non fose 
ra seren rendábeis, ·precisaban mina de alta rendabilidade, ex- a~i, tampouco o Estado ia datlle 
dun gran número de hectáreas.- : tráese estaño ·e .tantalita, mine- poder económico .a Galiza.· Un 
Onde puxeron, comb 't.~dqs~ pri- -~.._ .ral utilizado na alta tecnotoxia político dicíanos: "nen ·eles 
meiramente qs olios, foi na 'par- electrónica e para a construción queren, ~ nen o Estatuto dá para 
te de Curtis, zoña na que existi- d~ avió ns e n~ves espaciais. tanto". . 
an- diversas propriedades traba·~ Est.á . mina~ . .- pert'ence.u até En suma, que .as reper'cusións 
Hadas · por múltiples cas€iros. A 1980~aos irmáns Barr_eiru. . ·que pode ter a medida para o 
resisténcia dos ·viciños e a · tei- · No Incio está sitÚada a em- noso país. serán mínimas, afec-
mosia .destas empresas. conleva- presa Fonfece}t~, dedicad~ ,ao tando unicamenté .a dous 1_mil 

a queima ·do . embotellado de . água~ Tr~ba~lan . trab~lladores. 

t-'ertencer a A NOSA TERRA) 
apoiala. e sL;Jscre.bersE:ra ela é '.1ecesario 

· ;para que haxa 
un periód_ic.o_.galego semanal. 

~ • -i- rr.~;:· ' 

.. .. : . ~ . ~--. "~:~, ' 

·. oEsEXo suscms1R~E A A- NÓ;A TERRA I · 
. ,POR UN ANO O ' 2 .500 pts. . ' 

.. POR SEIS ME~ES O' i 1.250 pts . . 

AO CONTADO . D 
C! . REEMBOLSO 0 
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ESTADO·· 
ETA .reorganízase: 
unión pOlimilis-miliS 

. No I9n, e tras tres ano~ de._división a nivel esfrutural en canto á forma de reÍo.cionar . '\ 

· a·activülade de masas.e a armada, o· sector mdioritário de ETA-pm, . . . 
'constituido polos comandos Berezis ( especiais),. decidia expulsar.á"direcciórz da organizacióñ · r 

· Dous a,.contecimentos ha,i que saUentar no último fin de semana 
e prime iros de'sta /cando o mes morre e ·nace marzo) 

. lll1: actualidade catalana. . e unificarse con ET A-m cara a afortalar a 'resisténcia armada en Euskadi. -- ~ . . 
No 198 3, .e nun CQntexto político i:l.aramente dis~into, a prática totalidade dos "oitavos" . 
aboga pola unificación a médio prazo cos mi~is A história tepitese. . .. , · _ ~ 

· . Político un deles, sobre a reconsideración das posturas políticas.de 
Esquerra Republicana de Catalunya e das suas alianzas, 

~ pode ~erar.. mo'itas sÓlpresas. - ' ' 
... ,. i.,... \ 

- O p:rob lema - ·interno p"aia ' . · · . . · 

ETA-pm, surxia poucos. días ap.: 
tes 'do '28-:0,· cando un reducido 
grupo de militantes da organiza-· 
ciÓn, . agrupados . arredor dos 
postulados da VII Asamblea, fa-

O outra, _de contiilo social, foi a presentación do . primeuo número 
~experimental:; da nova etapa. do ''Diario de Barcelona". 

- cia pública , como xa aininda
mos, , a sua decisión do abando-

· no da .~ loita armada, qecisión 
avaliada _polos órgaos drrectivos 
de Euskadiko Ezkerra. O resto· 

. dos dirix_entes da organización_, ·- ' 
polá sua b~nda, denunciaban a 
manobra . política ·claramente 
eleitoralista' deste pequeno gru-' 
po e anunciaban as -decisiÓns ·sidade de· ·defeIJ.der os postula~ parte de ETA-m d~ inserción 
adoptadas na VIII Asamblea de dos da alternativa KAS, · asi nas suas filas da prátic'a totalida
ETA, manten.do as coordenadas como a HB, que represe,nta ·pára · de· dos poli-milis, a organización 

· de continuación da Jaita arma- eles a Única liña coerente nas armatj_a ·basca·desmentia ,calquer 
d:i, a denúricia da .dexeneración filas da esquerda basca ' á vez rexeitamento á solicitude dos 
socialdemócrata .de EE; rúbrica- que anuricfaba unha poiítica de "oitavos" asi como o início., a 
da na sua liña reformista, asi acercamento que remataría, a c1lr~o prazo, dunha série de coh
cbmo .a necesidade da toma de médio prazo, ·coa inserción dos . tact<?_s ~ra ~ estÜdar con témpo 
contactos c0a esquerda·abertza- poli-milis' en ETA-m cara au- o proxecto. 
le rnpturista (LKI, HB, Nueva mentar o potenci~l armado do · · Ante o anúnéio ·deste sector 
Izquierda, LAIA e ETA-m) cara .. povo traba:Ilador basco: · dos "pm" de defensa de alter-
ao plantexamento d unha liña de Este ampi<;> sector dos "pm" l}ati.va· KAS e de integración en 
actuación comun. denominado "milikis", anuncia- ET A-m, a policia: francesa res-

Esquerra Republicana tle Ca
.talunya (ERC) determinad, 
dentro duns poucos dias, as .suas 
respon~bilidades dentro da co-

. alición "Catalunya al Senat" 
acerca da 'direita catalana, sim
bo.lizada en"Convergencia i Unió 
E ·dicimos · isto porque o máxi
mo órgao de dirección do par
tido nacionalista, o seu Consell 
Nacional. val.se xuntar de volta 
debido ás aiferéncias existentes 
'entre os mesmos senadores con 
respeito a desfacer esa coalición 

Como xa A NOSA TERRA 
informou desde estas mesmas 
páxinas, as bases de ERC presio- . 
nab,an sobre a _dirección 12ara 
que se alonxase da direita, bo
tándose un pouco máis á es
q uerda. ·nespois-da pequena cri-

. - se que houbo, o máximo órgao 
de dirección v0ltarase , xuntar 
para decidir qué se fai coa coali
ción. '· A actividade·armada de ETA- ba tamén a utílidade da partici- pondia · détendo, en duas .reda

-pm VIII ficaba cinxida neste pación · nas· institucións como . das consecutivas·; .aos principais 
interval9 de tempo a accións· unha via máis de .intervención dirix·entes de ETA-pm VIII nes- . o caso é que os senadores 
~andamentadas '.no mantirrtento .. política~ ·reflexando asi o . seu . ta liña, entre "eles ;::¡. un dos máis - dous ou tres que tirou na coa-
~conómico da organización, posicionamento sobre 0 intenso históricos. ,militantes ct·a organi- Qc,;i<?n- queren seguir no que 

. ··como o secuestro de Orbégozo _debate que·iiestes dias está a de- . zación, ·cabeza· dos polimilis, Pe- eles :>Consideran un frente nacio.: 
e . m?i presumib.elme~te . o: de . senrolar.se nas filas :de ·\IB e que . dro Astorkiza "Pottoka", ·que nalista, mentras que 0 outro di 
Migue! . . Etzeverr~~ amda qu~ cumiará 0 12 de marzo co posi- xunto ao desaparecido "Pertur" qué se retira da política despois . 
esta ultima acc1on nunca fo1 cionamento definitivo . · · foi un dos t.eóricos da VII .de rematar 0 seu mandato, é di-
asúmida· polos "oitavo·s". ci resto · 'de . ETA~~m clara~ .·. Asa:rµólea. A d~tención de ''Po- · cer, a presente lexislatura. 
.. A falta de 'cordura polítjca, .mente Íninoritário, debátese es- .. ttoka", considerado -un dos ' 

\¡ 

O NOVO BRUSf 

O 'diário máis vello da Europa 
continental, o "Decano da pren
'sa cont~nental" , o " Diario de 
)3arcel~ma, vai .sair de volta á rua 
o dia nove de marzo, case dous 
meses despois de que pechara as -
portas co gallo dunha restrutu
ración. 

O novo director, Santi Vila
nova, ten unha longa traxectó
ria como xornalista en Ba~celo
na e non é alleo aos movimen
tos ecoloxistas cataláns. A his
tória do Diario de Barcelona é a 
dun barco en alta mar con tem
poral desde hai dous anos, can
do a empresa editora Barcelone
sa de Publicacion~s, S.A. pe
chou as. portas. Desde entón os 

. mesmos traballadores foron edi
tando o xornal, traballando des
te xeito os dous anos. En suce
sivas subastas, estes adxudicá
ronse a· cabeceira, pola que ti
veron que pagar nove millóns de 
pesetas, e a maquinária, na que 
estaba comprendida a rotativa. 

A última subasta foi no mes 
de xuño pasado e desde entón 
estaban na percura dunha fór
_m-ula que regulase o réxime oe 

coperativa ·que no 19 80 impe-
raba no diário. A nova etapa, 

comezada no mes de decembro 

a· escaso poc:fer coactivo atribuí- tes dias entre 0 abandono defi- ·grandes.· cerebros teóricos de Ao mesmo tempo, tanto so
do a ETA-pm, demostrado polo nitivo da -loita· armada, cara a :. ETA, ' asi cómo o seu- vencella-- cialistas como comunistas co
feito de non ser forza a conside- consecución de medidas de grá- : mento aos· "milikis~', non dei- mezaron unha série de xuntan
rar na "Mesa·. pala paz'\ asi . cia, seguindo 0 carhiño .xa ;c0 _:, .Xo.u d~ -cau.sar. éstrnñeza nas filas zas có.n ERC ao obxecto de fa-

· pasado, fica resumida nas pala-

como a . prátic~· total .hexenfonia .. ""''.- ;, , _. de .Euskad1ko Ezkerra, que, ven cer unha nova .niaioria no Parla-
no carhpÜ. da resiste.ncia· repre- mezadq .a finais do, pasado ano a·~i perdido un dos eslabóns fun- mento catalán e facer cair ao 
sentad.~ polo"bloque .KAS, kv.a- por · unha y~tena de .mllitan.tes .,. .damentais na sua,orixe.. . . gobemo. d~ Jordi Pujol. Até o 
ron a organización a un réplan- · ou co~tiniíár . Ihanterído unha· . Comá resp~sta a .esta oleada de agora, as reunións 'só foron 
texamento de toda a liña políti- liña . político-fl1:ilitar pfppria, . ·de. detencións nas últimas serna- unha toma de contado e antes 

· .co-mi:litar po.r eles 'desenrolada, postura · defendida por dous· n'as en Euskadi Notde asi como do · dia 7 espérase unha xuntan
. plantexamento· · feito · públiéo mem?,ros d~ _direc~ión . dos "oi~. · fupdamenta1mente, pala libe~~ zá no cúmio dos _principais di
nunha roda de prensa do pas~:Ído tavos , Je~us Abnsketa (Txttt- dade do dirixente dos milis · rjxentes. cataláns para levar 
fin .de . semana: neÍa un sector .. xo), militante hist~r!co xa xu_l- Txomin !turbe, tiña lugar o pa- adiante un "frente antipujolis
doS, poli-milis, que canta coa co- gado no pr,?~eso militar de Bur- . sado dia 26 unha gran manifes-
rrelación· de for~as máis favorá- · gos ·de _ 1970 ~ Orna Santos, "es- 1 tación en Baiona, ná que cerca 

' bel na organización {tres cartas tudante. · · de · 2.000' persoas re'spostaba á 
dos órgaos d:irectiv0s, un oiten- Por oütra banqa, respeito á convocatoria de· Anai-Artea, Có
taec;inco por -éento da militán- nova aparecida no xornal ma-· ·J.nité de Apoio aos refuxiados e 
cia, asi como o control de todos drileño El País o martes 22, -no Herri Taldeak'. 
os aparatos) _manifést~ba~ a_ nece- sentido dunha n·egación por- · MUGARRA 

~. Santo. D.omin.go,. 9 _J '·'i "~L1.:··"''1 ~ ·,,, ... ,_. _ .• 
>r1'\' E-:?'llnos_.:22 54 61, 22 44 58 ... t., r:( id''.'~~-l ••,_ -1 ,c. le.lz},G,Q: •J ü') 

. '-'(•1; f •, j _ l, :-;. ·' 1 , -·_lJ t,' ''i '\. 'J, ¡ ~ ·, 1/ ' 
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o efeito das conversas vera- . 
se . claramente na . votación dos 
presupóstos · da Generalitat .do 

·presente anó, na que Pl.ijol pode . 
·~. atoparse curiha salpresa: · 

.. 4, • 

OUTRO PROOUTO GAIJEGO QUE 
SE EXPORTA 

bras do seu novo director no 
acto .de pr~sentación do luns 28 

de febreiro: "Tratamos de ser 
un diário independente, aberto 
a todas as ideo-loxias democrá
ticas do Estado e non nos dei
xaremos asob.allar por ninguén" 

O contraforte ª ' estas ·decfara
cións pódese ver no/ cátnbio ra
dical de imaxe do xornal que, 
se ben co mesmo formato, cam
biou a paxinación e o sumário 
que tiña por outros máis áxeis. 

. ANTON· FERNANDEZ 

' . 
.. ~ -
~ - DISCOTECA" 

pr~~a de San Agustín, 1.P ~ 
Telf. 22 67 43 

;¡ ,, r ,.., , a ,coruña 
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·R_~~ollemos unhas de~ki;acións !],o líd~r líbiá, ~~ronel Muam~ar ;,,,-
El.Gada,fi, á televisión francesa. , . · , ,., ~ 
Ne/as per<foore alguns dos temas máis candentes_ 
a respeito da situaéión internacional: a situación palestina, . 
o terrorismo, os.problemas fronteirizos, relacións 1inter1;'1cionais ... 

No tocante ao problema palesti- . 
no, Gadafi d.ixo. q4e este era un 
problema nacido a consecuéncia 
da agresión si:ónista, afirmando 
q4e este é un movimento racis
ta reáccionário· e inimigo dos 

' povos do mundo, e que se basea 
nunha lei mística, de ser "povo 
elexido". 

"Por iso -dixo Gadafi-;- te
rnos abogado pola alianza entre 
árabes e xudeos para loitar con
tra o sionismo e o seu estado ra
cista, porque os xudeos son tan 
vítimas <leste movimento segre
gacionista como nós os árabes. 
Lamentabelmente, os xudeos 
foron manipulados polos sio
nistas para que combateran aos 
árabes. Non obstante, non hai 
enemistáde entre árabes e xude
os, senón entre todos xuntos e 
o sionismo". 

O líder líbio continuo u dicin
do que "Estados Unidos cando 
se atope frente a frente co Pt:?ri
go sionista ato parase enganado 
e descobrirá cómo sacrificou 
aos · seu.s posíbeis amigos en be
nefíciü' do sionismo", "Este 
movimento vai ser a causa direc
ta d·unha terce.ira guerra mun:
dial, en beneficio dos seus inte .. 
reses, aínda que destrua o mun
do inteiro". 

.TERRORISMO INTERNACIO~AL 

· Sobre o tenia do · terrorismo 
internacional, Gadafi afirmou 
que hai un terro'rismo real siste
mático e organizado~. que é ·a do 
imperialis~o ·e o sionismó, _que 
vai contra os pavos que loitan~ 
pola sua aufodeterminadón e 
emancipación. 

N este sen so, Gadafi ad vertiu 
que "nós non podemos SOE.ortar . 
durante moito tempo o acoso e 
·chantaxe do imperialismo, por
que as anwazas, o ' intervencio- . 
nismo e a política militarista 
son o verdadeiro terrorismo , do 
cal somos vítim<ts". 

Máis adiante acusou a ·occi
d'ente de desencadear novas cru- · 
zadas contra os povos subdesen
rolados, · manifestando "Vémó
nos o brigadas a nos· preparar pa
ra autodefendernos"~ subliñan-. 
do que "estamos soportan~o o 
terrorismo imperialista-sionista, . 
amezas militares, boicot econó
mico, destrucións dos nosos pa
íses, cidades e aldeas e a detur
pación-das nosas riquezas e te
rritórios", dando o exemplo de 
Palestina é Líbano, así como a 
violación das águas territoriais 
·líbias no golfo de Sirte, etc. :. O 
líder líbio apontou que os actos 

tam~nto das aµtorid~des dos tas:batallas~ _ 
, países _ europ.eós, tales · éomo ·Cando lle. preguntan sobre a 

Fránciá, .. Itálla e outrqs, , pola invasión do Líb~ano; Gadafi afir
proteceión que · brindan .a ·9ai:i- maque se Üvera fro·nteira co Lí~ · 
das que actuan éontra- súbdifos bano, a cousa s~eria moi diferen
líbios. Mágoa .que os actos de · ·. te:. Culpou-aos'Estados .Unidos, 
sabotaxe ,contra. as persoaS: _e os ; Fráncia ·e ltália do sucedido en 

.. inteTeses hbios foron planifica- Sabra ·e Chatila.,. porque s~ com-
" ~ dos en difer~ntes pa'íses e:urope-.. prometeron en .protexer aos ci-:-

_.os e Estados Unidos". vis palestinos. 
AS RELACIONS co CHAD -~Asimestno, lembróu a sua pe-
E ~IS EXIPTO tición aos corríbate.ntes palesti-
, ~ Respeito do ~Chad, GacÍafi nós para . que · non ab~_doaran 

·: poñtualizou que no-n-ten inten- ~e~t,, sinala~do ~ue: tod?s os 
ción de intervir nese país, .defi- p~.uses arabes, mclu1da Líb1a, te- , 

d«ís ·Brigadas Vermellas e. de --s~: 
· ader-Meinhoff, son actos .terro

ristas pero mm compar~heis aos 
do imperíalismo e o sionismo. · 

Asimesmo-, dedarou que o .te
rrorismo das. 'Organizacións. <l:e 
Europa occidental, · require un 
estudo das causas socia!s, poHtl
cas e psicolóxicas das socieda
'des-que_ ~ ·padecen, para .poder 
erradicalo. 

· Muanimar El Gadafi subliñou 
que el persoalmente, e o seu p.a:
ís, re)_{.eitaron sempre: tódo- tipo 
de actos de s~botaxe, expul-· 
sións e asasinatos indiscrimina
dos de persa.as . inocentes, x_a 
que son "actos condenábeis'"' :~ 
polic~ lÍbia está disposta a cola- , 
borar cqa europea n~r lo.ita con..: . 
tra o terrorismo. "O que pasa 
- engadiu Gadafi- é que 'l. poli
cía hbia se queixa ·dó com_pór-

· rtindo como ~'legaLe lexítúna" a . · ñen_ parte de respo:isabi~~~ade 
· sua anterior intervención aló, por mantérense en s1l-enc10 sen 
_porque "foi_ ~. · petié~óri_· dó :go- facer nada. _ ·""' 
berno -lexítimo. d{Yatn~na,, que ·o ILLí\MENTO DE LIBIA ' ' 

cánd~ nos pediu. ~air. do Chád; Fi~alm@nte, Gadafi desmen- · 
fixémolo inme·diata.mente", ,tiu que Líbia sexa un arsenal de 
afhmou· Gadafi. ·- . armas, para continuar: "esta-
T~mén abordou o tema de mos actuando para ter un-.ppvo 

Exipto reafir~anci9 o seu rexei- ' armado·~ onde haxa un QU \dous . 
· tamento · 'a _Cqlquá ·. negociación - miÜó,ns de combatentes en caso 

co' mesmo, menfras continue re- 'de -guerra, pÓlo que precis.amos · 
coñecendo ao estado siomsta e grande cantidad e ·de armas de
mantendo relació):ls diploináti- fensivas". AsiII].esmo desmentiu · 
C3:S, P,orque "entendemos que que Líbia esies illada, pois· esta. 
ditas ·:r:elación.s sori ~n perigo pa- notícia car_ece de fundamento e 
ra a' nadón árabe". fo foi difundida por Sad,at, cando 
A CUESTJON PALESTINA el padecía <lit.o illamento. ' 

Sobre a·posíbel criación dun 
Estado palestino na Cisxordánia 
e ·Ga-za, Gadafi amosouse escép

_tico e dixo- que o . estado sionis
ta 'non ac~itar_a tal posibilidade, 
pola contra, O- lídet líb.io coida 

- que para recuper~r .ditos terri-
. tóriÓs fai falta librar a_índa moi-

''O estado sionista tamén es~ 
tá :, illado internacionalmente", 

,_ pontualizou Gad,~i, quen con
cluiu dicindo: "Líbia "illantén 
relacións con grande nqmero de 
estados de todos os continen-
tes". ·· 

AXENCIA JANA 
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, ' , · , ~ • • : · ,~> · · ·· :< .> ... -~ · ; >!,t f deas Básicas · Sobrei·"'O--··fúthol: ..• ennmno~·· e 1~0utras----~cousas::::!:,:; -·~·,. ~ ·- >>-, ~ ... - . ~~ -e--~~ -~-r- ·.- -~--~ ·: 

A:·~uf~T~4 ~stdn ~:a ~'aestfe ~; uns anos para a~- obxectivo dos mif;s vií4c>Phi(os com~fdrio~: ; ~ P?fª J:()hf eCciOllaf > 
_ . Que ,se 9u_eren acadar_'tis. mf}sinas-igualdades que'os homes. Que >Se quf!i:en-·á. Mtcarse á ¡jolítiéiJ, ' : 11-; ". · . · .. 1 ·'· .. , ,· .. d, · :. . . 

sen~q _esa un/ul-o~pación onde p~edomina_ o m~l nom.eado: "~c~o fort~.'~. -E oui:as "!oita,s,. : · . . -un· .. p an . e 
· estuptdece$ que-co labo_r ·do progresismo e a mc_esabf!l loita fef!llnl~fa, van. qµelfáiidQ_ -·caducas e .-' ~ ~i ... · ... '= • . .. . · · :'-: 

trasnoitadas, majs·aínda asi; as m .. ulleres seguen .sendo vilipendiadas~· utilizadas,· m.agoll_das polo que -· · · • . , ' · fi. _ • .. · (. ·, 11·) 
- -"-non sabemos se acertadament~ ou nQn- vimos chamando "sociedade ma~nista_". . preparac1on.· stca e 

Agora~andan os católicos a voltas ·coa penalización do aborto. Din que iso:é un crimf, como se máta_r ".. .. . " .. ". .. . . . : · 
á müleiros de seres perfeitamente racionaifi,. con a_nos de Vida actipa, pero COf!' '·'ideas" . -e - ... -

de revolución e progrcso.,--n(J_n foran crimes .. Non fai falta .ser IJ10i intelixente~ par_ajlt!:~atar$e .dos · ,;,.,., · - · - ,,_-~;. · · ' 
''h'iiróicos~" actos düs gobernos ditatotlals na· 4mérica do Sul, por" dar un .éxemplo' bastante . _ . -·:· Con. . es~a'~"':segu"(lda parte re-

. · · · - · · · ·matamos ~'ª · .. /ección sobre as · ''ilu_slri,'lltivo ~·~ qúe 'llrrincoulles a vida a seres -non fetos de algunha $emana- que ti_abi!.,fla:_ba. IJ ..... ) !_fvi4n · · ,. ~ · ,., '"' 
~'~ide_ail lf4si&i$:p~ara·~· con¡:eccionar coas suas fami1{as ou compañezros, que pe11-~ban -en. certas sociedades.':Cápita·l»,tas' · " . 1 • 

iso é un delito .:moi puníbel ..... e que sen so.her porque~ d&ron cQs ·seus osos Íi.ós-éttmpos de - -·~ uñ
0

plan de pre~iira·~iónla fih'sica~ 
. · , · · h ·1 · + d · . "d " u - lle . 'S pontos .a ueseruo r oxe concentracwn arxentinos ou e 1ienos, e paso.rqn a cons .. ar como esaparecz os._u.o,_mes emu res _ . · d. . . • - _· .. · de 

· ib d · · · b , .,.. ,. · l d .J - 1 'l ·1a ···' son ous. o entrenamento ce es mo"en o inocentes sen sa er por que. ¡yJSfo non matinan os sa va <Jres ua mora ·-:-a· ca ape_ n : . · _ lo . . -. .J , b. d. .
1 

nd l,, · · b · d 'lt" - h - - . . interva se o-ue-cam ros e ri -ca o ies conven-· nen os anfi.;.a ortistas e u ima ora, que 'Sllen nos xornaJS 
-na_q.11-eles "comprometidos". sabe o demo en qué- pret!-icamlo o direit(> a_vida._ ... mo. . "' 

, Comezar.emqs polos interva-

iong'1;S, escasas. 
_{)ódense considerar as repe

ticións do seguinte ' xeit.o: nu
merosas .i (:rnáis de trinta),. mé
dias (entre 10 e- 30), poucas 
(entre 3 e 10). . 

Como sempre, os deportis
tas pouco capacitados terán que 
reducir e adaptar as. suas condi-

Mais· isto non· é O' motivo des- " los.. ció ns. 
"t as. liñas. Perdonad e, pero hai Intervalo. Espácio de tempo 

INTERVALL-TRAINING . h · · ·' cousas que non se poden -calar. que ai entre as repetic1ons, 
Como non se pode admitir que Chámase asi. porque o traba- para que o deportista tefia tem-
aínda haxa home~ que van aos llo divídese en partes, é dicer, pode recuperar. 
terreas de xogo, ·como-liai uns faise con carreiras relativamente Neste intre de tempo, as pul-
.dias - acudiron ao Estádio -do . · curt~s, repetíndoas unha e ou- sacións que terminar@n a '170-
Tegrá, para ver un ·enc(j)ntro de :· tra vez, cunha pausa de recupe- -180, terán que baixar a 120 
fútbol -internacional ' rieste ca- ración entre elas. (se baixan máis rriéllor) . 
so_: _no cal se enfrentaban as Nesta combinación 120-180, 
. t' 1 . , h d E.ste tipo _de enjrenapiento e onde se produce a ganan' c1·a respec ivas se ecc1ons c ama as 
nadonais, d~ Portugal e-.E&paña. · f~ase ca:ndo xa -se teñ~ unha en resisténcia. 
A nosa salpresa foi cando vimos gran base de r~sisténcia .aeróbi- Se ao- termÍnar un percorrido 

~sair acompañadas do entrenador ca. Os obxectivos principais pó- de recuperación, as pulsacións 
dense resumir nestes: -homes nas · .duas , seleccións·- ., non baixaroñ a 120 (ou menos), 

-Desenrolar e mellorar a re-.de masaxista :_hoine na selec- haberá que esperar antes de fa-
dón españ'ola- dos xerifaltes -sisténcia. anaeróbica, 0 ritmo de cero seguinte exercício. 

carreira e .a velocidade. · do fútbol femenino español, ao A forma de recuperar pódese 
frente do ·cal está unha muller, - Aumentar 0 espeso.r do facer andando 9u trotando ; ou 
María Teresa Andrey, para non mioCárdio, polo que 0 corazón tamén unha combinación das 
d f . 1 bombea máis. sangue á cada sís- duas, depende da dista'n:.i·a que es 1gurar a cousa, xa que ogo tole. <> 

vimÓ taméri ao trio de negro, _ - Obtense unha hipertrófia per_corramos. 
· que _:_non podia ser doutro xe_i- Tempo . . E o que se tarda en 

muscufar nas pernas, cun au-
to- e~an tres homes, ao frente ..... cobrir unha distáncia, ou sexa, 
d 1 f . · b ·· b 't d mento de forza. a intensidad e do esforzo. 

os ca es igura ª 0 ar 1 ro ª ,., Neste sistema consideraremos- -
. 'Primeira División, García de Nas distáncias lopgas ou con 

Loza, auxiliado por Rabadán e tres tipos de distáncias: curtas moitas repeticións, o tempo 
Díaz Alv<1;rez. (SO, IOO,_ '200, 3oo, e 4oo me- · será- meirande. Nas curtas ou 

tros), médias (300, 400, 500 e de pouca~ repeticións, loxica-
, Despois" da· presentación · ao 600 rnetro~) e longas (800, mente será menor. 

resp~itábel, este cómezou a· "co- .e:.. ' 1.000, 1.200, 1.600 e 2.000 -
ñearse" das mulleres futbolistas ~ metros). SISTEMA. FARLEK ou DE 

- lémbrome do traballo publica- ~ As distáilcias curtas percorre- CAMBIO~ DE RITMO 
· do en A NOSA TERRA, .n(lm. _: . ranse a un ritmo rápido, que fa- Consiste nunha carreira con-

212, sobre o tema "Unha moza vorece a resisténcia muscular e tínua con cambios de ritmo 
flltbolista" -fixándose en .se · · vor" de dez minutos menos 'que como un home! ,- un auménto de forza nas per- tan frecuen'tes como sexan po-
tiñan o· peito grande. ou} p~que- no fútbol, mascuÍino'- a xente ·---.. De.~poi.~ de todo, coido , que nas. As di~táncias médias e Ion- síbeis. E, polo tanto, unha com-
no, se 'as pernas ySt¡;tban more- que estaba nas gradas, éomezou _· os. "favores" a.que antes aludía- gas percorreranse a un ritmo binación de carreira contínua e 
nas· ou non, e se valerian para a valorar a aCtuación das mulle-' · mos -menos-· tempo de xogo, menor. ' o Intervall-Training. . / 
xogar ao_ fútbol. O público,· qué re-s futbolistas. Atrás quedara . ·balón de só 390 gramos de pe'" . - _Nunha sesión pÓdese manter Pódese praticar en calquer 
qúbida cabe, · menosprecio u ás . aquilo d,e "irnos ·v~r pernas", ou so, se aceita _a "man'-' pra prote- . a 'mesma distál}cia . e repetila vá- tipo de 'terreo , pero farase pre
mulleres que estaban 'no verde causas parecidas. xer os pejtos, etc.- só- quedan rías veces (ida correndo e volta ferentemente nos que son ondu-· 
terreo de . xogo, mirándoas sim- A segunda .parte foi. diferen- - niso, xa que as mulleres· conti- --- andando), ou ben utilizar vátias lados ·e boscosos. 
plesip.ente coino obxectos se- te. Os machistas deixaran ~ sua . nuan padecendo o medievalis- distáncias dando lugar asi a un .:-Durante a <;:arreira altera
xiais, en maior o.u menor de-· pel de lobo no descanso e ad- :rñ.o máis incomprensíbel, nunha traballo en "es~aleira", de me- ranse os ritmos. Estes irán desde 
grau. A prensa "rexional" · e qumron · -un · comportamento · sociedade que se autodetermina pÓr a maior~ de maior a menor unha "rodaxe" como a da ca-

. mesm~ de ámbito estatal foto . máis deportivo. Incluso ñon es- de benestar sodal, en vías de dé- ou ambas e duas. Por exemplo: rreira contínua, até un "sprint" 
eco destas connotacións. Mais catimaron loubanzas ás xogado- senrolo, plura~lista, e outras lin- ~Tqmese \mha distáncia de como noJ nt('.rvall-Training . 
.dun espectador dixo~ -Parece ras, nen os aplausos á~ portu- dézas. Neste país a inuller aínda 800 metros, marcándose do s~- -Cambiaráse ·dun ritmo a 
mentira que u~as "nenas" tan guesas cando facian pór. ,en peri- · non acadou a sua personalidade guinte ' xeito: · 1 oo; 200, · 400~ "outro, cando o corredor se 
repoludas xoguen,.. t~n ben ao go a porta de'Paqui. - máis esenciaÍ. 800. Primeiro. :·percórrense. os atope fresco e recuperado. 
balón! Logo, niáis dun xaleou Eta. o prime~iro enc:~~tro in- - . Remate -acl;Yando que para 100 metros e vóltase andando. . - A · progresión lógrase au-
ás· "nacionais" _·' cando fa'dan ternac10nal da sele~~1on. As rió~ é esencial a liberdaüe plena Logo; os '200· e vólta andando; mentando a 

1

duracipn do esfor
unha b_oa xogada, ou tocasen b por~uguesas xa ~an ma1s .ac?stu- _de rimller para decidir 0 destino logo os 400 e asi.sucesivame.nte zo. 

· esferico con a1go de estilo, que ruadas a estas lides. Despo1s do da sua vida como membro dun- -ou l?en -ao revés: 800, 600 ... . Por · _:_o tempo se;rá entre os. :io e 
Cyrtam~hte ~nma · - a . capitana ' agradábel encontro ~eportivo, ha. sociedad.e onde todos os ·in- úfürno, está a CQmbinación das . 60 minutos, 9epend~ do depor-
da selección española- e Geli, 11? cal venceron as lus~t~nas por divíduos que a ·integran deberart _ duas. tista e do deporte para o que se 
!íbero, compañeira sua, tjñan un tanto a ce:o,-segunnos coa~ ser iguales ·en responsabilidades . esta a Jacer, o entrenamepto fí-
seu 'estil9. Ta~én alguriha-lúsi- mes~as e~tu~1~eces~ ~osto q~e , e privÍléxios. Quizais por iso, · FACTORES QUEINtERVE~EN sico. • · 
tana; como Ver51 d Paula. Le<;a -. · se nun pnnc1_p10 mrrabamos as deixarian de ser iso: respb:r:isabi- - NOS INTERVALOS. - Po la sua característica consi-
dernostraroñ . non ser mancas.- mozas fut?olistas. como obxe~- lid ad es e priviléxios. Priviléxios -.. O primeiro . son .as · repeti- dérase / un e:rJ.trenamento. de 
Despóis de ~od?, _cando ~a pa- , to~ . sexua1~, _ao _ f~nal xa ~abia para quén? . Para os de-"sempre? "Cións. Estas dependen da djs- mantenirnenfo, polo que é súfi- . 
saran · o-s:<pr1!11erros: 3_5 mmutos quen- as miraba como · "macho- _ Non ·grácias. táncia e, o rit_~o · a '·ütÍlizar·. Ep. · dnte faceló ui:iha :vez· por-serna- ' 

L da primeira parte~ " -'-Ol;ltra ~asa·, . tas~~. 'Ne~"en-b.a"ld-e clix"'._--algun- · ,..., , ; __ ' ' ,.,_, • uu ..__,_, tXer..a}; 11 Jllas ldÍ&t/án-<&ii,as:i ·®11t~·· set '"'M·~ .... .. ./:' JV"' LJL • .b'...J ... Y. •At.~" ~'i 1 J.;b ·v~J , 

-tfl:l~~-n-~-~~-:---ha . boca ~- .l/\.X.E GR-MUJ ..... E~....-.ra-·n-:-nl:HJltH~S-~ ~ .-. .. · -~~Hh 
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Despois de v1s1tar a expo~~c!on 
eufemísticamente denomiñada 

. "Nóvas tendéncias da· arte galega", 
l p0do· resumir as impresións que 

saquei nunha sóia verba : chasco!. 
Efectivamente, qué frustr~ción 
comprobar que as novas .tendén: 
cías plásticas galegas limfranse a 

.ser pequenos resíduos aa resaca 
producida poÍo fenómeno abstrac
to "(podo incluir aqui .a in~ormalis
mos~ posiriformalismos e outras 

0

polo estilo). ' ~ 
Explícome: Picasso~ Matisse, 

KlJ.ndinsky e Moore deberon ficar 
en ser os epígonos de Van Gogh, ' 
Cezanne e Gauguin e apart,ir deles 
debíase construir un novo estilo, 
coas suas mesmas formas ou sen 
elas, pero dest-errando o seu fon
do. E.se fondo que circunscrebe a 
arte a unha Teducida élite de in
telectuais e o condea a non ser 
nunca máis espello da realidade. 
lsto non quere dicer que esteamos 
<liante do fin da arte, pois o cine 
recolleu ese costume do home de 
recrear plasticamente a sua pró
pria realidade e lanzalo de novo ás 
multitudes nunha linguaxe com
prensíbel pero non por iso menos 
artística. Sen que isto queira dicer 
que poida substituir á plástica tra
dicional, en canto qqe precisa de 
moitas imaxes para expresar o que 
a pintura, escultura e grabado po
den facer nunha sóia, coa·vantaxe 
destas últimas sobre a fotografía 
de poder interpretar a realidade e 
non só f ixala. 

Volto agora á Atlántica, : Cál é 
o pecado que cometemos os es
p~ctadores para que os artistas 
non queiran ser os nasos cronistas 
e nen sequera teñan a rnáis míni
ma intención de conectar connos
co?, Pre:5ndense facer pasar por 
incomprendidos do gran público?. 
Quizais a nosa_ falta fose a de per
mitir que Van Gogh morrera na 
máis absoluta das misérias, que 

Siniestro ·total 

' - •.. 
Ul~lf!: .C.o·rrespbhCle"nté~-::~o nº 21.6 
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Sobre Atlántica 1983 · __ _ 
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t:"ézanne non vendera máis que un 
só cadro en toda a sua vida e Gáu
guin non coñecera o éxito que an
ceiaba. Pero aparte de que estes 
tres señores non· sabian pintar 
-iso si, inxénio non lles faltaba-, 
ao populacho, o gran protagonis
ta da história nunca se nos estivo 
permitido ser mercadores de arte e 
apenas si du máis elemental par.a 
so breviver. 

Xa.vier Seoane na "Voz de Ga-
licia" do 1 O de febreiro dicm" da 
exposición Atlántica que era "A 
revalorización unive:sal do expre
sionismo. Est;e feito de criar unba 
pintura gozosa, vitalista e poética, 
chea de pulsión espontánea e sen
tido cotidiano, imaxinativo e sen
sorial, introduce, concretamente 
en Galiza, un novo feito: A explo
sión da cor, a sua festa de alegria e 
viveza, como s{mbolo de moced(h 
de, vivencialidade, expansión." E 
con clue : "Liberdade criativa ". 
Nada novo, vanidade de vanida-

des. E ao ·povo ·que nós part-a un 
raio, .porque non entendemos ren. 
Non quero dicer con isto que há..,,ta · 
que fácer cousas pop~lacheiras có:,. 

_ ~o Greuze Julio Iglesias-bu Corín 
~ Tellado;.posibelmente Góngora ou 
, Stravinsky sexan inaccesÍbeis ao 
· gran público, pero _,nOJl Rosalia en
tre os galegos ou . Vetdi entre ~ 
italianos. De todas maneiras; iso 
arránX:ase erguend9 o nivel cultu-c 

· ral .do povo, os criadores non te- , 
ñen por qué baixir ' o seu, ·iso s~ . 
r.ia Ca.miñar ·para atrás. Outra 
co'usa é non dicer nada de nada, 
como fan estes pintores e esculto
res, que se limitan a dar unha re
viravolta á arte abstracta, ~sa -arte 
que xa hai vinte anos que -se esgo
tou en si mesma. Moitas cousas · fi~ 
can aínda por Inventar e con pin-: . 
tores desta caste nunca se inventa
rán : non lles·nego capacidade cria
dora, pódena ter, a'índa que ·non a 
demostren; eu aéÍisoos de ser aéa
demiCistas fóra da Académiá", arti-

ficiosos. e facer puro exercí cio de 
· estilo, dun estilo "caduco e antipo
. pular como a cla~ que o sostén: 
A imrguesia. '. ~ · : . · , 

~-E. aínda digo mais, tacho a estes 
artistas de ariii-galegos, ' pois nón 

_me . v~len ~istórías europeiza11tes e ' 
· cosmopolis~as. N:on, son reácio 'á 
influxo.s alleos, ·porque poden dar 
lugar. a escolas~ a.{itóctonas moi 
froitíferas, cómo deu o -Bí,trroco, 
pero son contrário a. mimetismos 
vácuos_ que . non, coneccan . co ·povo 
nen 'se amoldan á nasa gran tradi
_ción .ClJltural e artística. Ptobe Ma- , 

-· teo' ·se se _limitase a repetir aps 
mestres de .Chartres, probe·Andra
dé ·se non fixese máis que copiar a 
Bernini e que triste seria que 
Ca~-s, Ferreiro e 'Asorey andivera:n 

. - plax~ndo ,. a: Borromini, Canová e · 
· - Clará. ,,. 

. Quero. c;licer con todo isto q'ue 
.. Atl,ántiea para min, como espec-

tador, non representa -nerígµnha 
solución digna para os problemas 
que a nivel plást.ico se comezaron 
a plantexar nos últimos anos;. nen · 

· r.espo~tan. ás inquedanzas culturais 
na nosa t~rra que hox~ están plas
mándose · no · teatro, literatura, 
c;ine, a . música, ná revitalización 
das festas· e celebracións popula-

. res; no xorna~isino galega, ·na ex
pansión do noso idioma a eidos 
nos que hunca tivéra cabida, na 
gran actividade da·s asociacións 
culturais, ])a áparición dun ele~a
do número de galerias de arte, 

.... criación de novos m.useos galegas, 
etc. etc. etc. 

·As loubanzas de · críti~os e dou
tores en arte só terán valor cando 
se fagan retrospectivamente ou co-

do 4 ·ao 10 ~e marzo 
do 1983 

~eraSe o grave risco de encumiar 
a · autore~ máis ou men~s medio

. eres- é deixar no máis ·completo 
· ·<'los · _dquecimento~ ' aoS: . grandes 

.xé'nios/~como· ocorreu ·no- século 
. XVHJ . ·con· -Bllch, ·que' conte'rí1plou 
.i$poténtemente .c9'mb urí, hoxe 

· ·~· case descoñecido, '.felemann aca-
-~·, , paraba ¡,toda~ as gr{>"ria,S e honores 

d.os "entendidos" en música. Qué · 
valor -teria Rembra~dt · o século 
pa~Clo? Qué signif\c11;i¡ un Degas 
~oxe~ cen ~nos dÚpois P.e. acadar 
o ·Seü'· apoxeo · o Impresionismo?. 
_NADA, · afirmo. Pol<? tanto, para · 
qué elóxios de todo tipo para os 
"fauves" despois de Matiss·e; para 
os expresionistas despois de 
Rouault e Munch, para os abstrae-

. tos e · pos-abstra_c'tos despois d~ 
. J;<lee, Duchamp e Calder?, se non 

fan máis que alongar ese calexón. 
sen saída ao cal rios-conduciron .. 
·cubistas, pos-cubistas, . fauves, fu
turistas e abstractos. Non vou de
fender o realismo socialista nen 

. falt~ que fai! Simplesn:iente '. pido 
reaccionar frente a esa pintura e 
escult:ur~. de élites; fa<.;er unh;i arte 
que fale do povo ·e ao povo, ou 
polo menos . q.ue po?~ cont,e algo 

· - que reconcílie aos espectadores . 
coa arte de calidade. "Renovarse 
ou _morie~" di o tópic0, pero~ por 
qué -limitarse a ser ~a retagarda 
dunha arte agonizante; como é 
Atlántica? Sintomático ·é que o 
próprió alcalde de Compostela 
dedique ·unhas verbas de..loubanza 
a estes artistas na inauguración da 

\ .. , . 
expo.s1c1on, porq~e o pod~r sabe 
ben que toda arte . que n0n teña 
.ao pavo como protagonista nón é 
preo.cupante nen impromocioná-
bel. Hai que derrubar esta arte es
tabelecida - por pedantes e. ególa- . 
tras co beneplácito do sistema do
minante. Señores artistas, ao povo 
hai qué dinxirse e non dun ·círculo 
de ilustrados a outro . 

XAN X. MARIÑO 

·. O galega no congreso 
un grupo galega que trunfa en Madrid dos periodistas · -

¡.. 

O grupo "punky •) Siniestro To
tal ven de obter un importante 
éxito na sá Rock-Ola de Madrid, 
onde actuou os dias catorce e· 
quince de xaneiro. Aínda que esta 
é a segunda vez que o grupo visita 
a capital do Estado, pódese dicer, 
tanto polo eco qúe a sua preséncia 
tivo nos meios de . comunicadón 
como pala boa crítica que recebi
ron, que as duas últimas 2.ctu(l.
cións constituíron a ~ua presenta
ción <liante do público madrileño .. 

•Xermán Coppini (cantante), Mi
guel Costas (guitarra), Alberto-Lo
renzo (paixo) e Xuli"án Her.nández 
(bª'teriq.) son os catro corr{poñen
.tes do· pr:imeiro grupo "punky" 
galego, nacido na cidade ·de Vigo." 

.Despois .de· vários meses soando · 
polas emisora:s de· rádio, e · prin~ · 
cipalmente por Rádio-3, a actua
ción de ·siniestro Total era agar-

- dada _non só p01os 1 seus .posíbeis 
"admiradore_s ' purÍkies", · sen6ri. 
tamén ·por xen:te~ amantes.do r9ck 
en xeral-ou ·simplesmente por_gale- ' 
gos resid~ntes en Madrid,. estraña-

.. " dos ante a popularídade -que <t~u-

po está acadando nesta cidade. 
Tres mil .persoas acudir9n á cit~ 

con Siniestro Total, cuxos mem
bros saíron ao escenário cantando · 
a coro•o hino do Celta, ao tempo 
que lucían puchas e unha bandeira 

1

. ·, 

do equipo de fútbol vigués. E des
pois da broma, a música. Unha ho-
ra interpretando temas de .cuxa í 
"agres~vidade" poden dar jdea a.1- · j 
guns dos seus tiduos : "Ayatolah, 1 

non me toques a pirola", ."Matar 1 

hippies- nas Cíes~'; 'V eus salve ao 
conselleiro ", . "Vou ase$inar-te 

· nena" ... 

Siniestro Total· ten xa no' mer,.· 
cado discográfico ·un Ep con catro 
cancións titulado "Ayudando _ a 
los enfermos", e l!n Lp -"e Cuán-

' do se co~e aquí?"·- do que se bo
taron dez milleiros de cópias, que 
foron rapidamente agotadas. Pó
dese calificar de extraordinário o 
f eito de acadar tal volume de ven
.das, se _temos en conta que a edi- . 
'tora do disco é unha· casa indepen- · 
dente -DRO: DiScos Radioactivos 
_Organizados-. e que o~~ é g~-

·." l~g~- e._tive~ q.u~ in,~d.if ~~ ~er:c~f ·. 
f. --- ~ ,..._ ~' " ,..,, -- .... ,.. .. -~ ..... , 

alleo como é o madrileño, cunha 
série·de figuras xp. iínplant~das. 

J!>ebido á falta, de locais axeita
dos e ao recelO das emisoras de rá
dio á hora de difundir temas con 
letras' com"q as que fai siniestro· 
Total, o grupo apenas é coñecido 
na Galiza. Incluso a sua ·participa
·ción n<T Festival Rock Cidade da 
Cpruña, no que non podia:n inter
vir conxuntos · con discos no mer-

-cado, tivo que ser inte~rumpida 
unha vez comezado o ,certame, co 
gallo -da difusión do Ep "Ayuda.n-
do a los enfermos". . · 

A acruación en Madrid foi pre
cedida pola: presentación na Coru
ñ·a, nun noVü local que acollerá a 
aquelas formacións que teñen un 
-p(lblico n'umeroso, ·~ais non o .SU

~icient~ Pll:fª encher, por exe91plo, 
un pabellón de deportes. A aper
tura de novas sás <leste tipo por 
tod~ a . xeografia galega pode· ser a . 
canle que Siniestro T~tal e tantos 
o;Utros grupos~ :hoxe .ignorados pre
·cisa:ban para dárense a coñecer na 

1 
sua própria T~a. · 

XULIO FONTECHÁ · 

O primeiro Congreso de Periqdis
. ~as de ~alícia considera que o de

senvolvime:p.to e normalización do . 
idioma galego depende, funda

- . mentalmente, do .seu .prqgresivo ".e 
máis ampla presé11cia nos meios de 
cemunicación. .. • 
Neste "" obxectivo, o · Congreso 

considera que os médios de comu
nicación público~ . teñen unha es-

-'.pe_ciál· responsabilidade e deben re-. · 
presentar un- papel dinamizador e 
de vangarda, incorporando o 
~~ioma galega como hexemóñico 
na sua progra.r:n~ción. 

Ós profisiónais da informadón 
de -Galiza facemos taníén un chg-

• 1( ., • • • 

mamento á Prensil, e Rádl.o priva
das para que, con xenerosidad~ 
histforica, abran fiestras ;fr1fqrma
tivas ao idioma galega, favorecen- , _ 
do-o seu uso e enriquecendo e mo
dernizandoÓ como .veículo .. de co
municación. 
·Neste sentido: . ~ como medida · 
conJ;reta ~ viabe1 de potenciación 

, c4-?.;·USOJ·~.o:-.i4i~~ : ~lc;gq, -p C?n-
'- ··" -- r .. ::. 

greso propÓ!l á Xunta.de Galícia e 
ao res~o dos poderes públicos ~ que. 
incorporeff na futura política co
.municacional medidas · como a 
subyención e os incentivos que . se 
consideren pertirientes para aque- . 
las iniciativas comunicacionáis que 
teñan o idioma gafogo como v<:Í
culo ..de transmisión. 

O Congreso. non quere deixar de 
ob_via~ a respoi:isabilidade que os 
,própriós · periodistas ternos., en -
·te na . actual s.ituación. Pacemos 
. neste ~séntido unha autocrí rica _e 
declaramos a .nosa vontad~ futura 
de laborar no horizonte de norma
lizar_ o idioma gálego ~no eido co
municacional, comezandq · pola 
fqnda aprendizaxe é coñecemento 
dp idioma. Neste sentido, é .ihi
prescin~ibel que, por parte de 
empresas periodísticas e, desde lo
go, por parte:: dos meios de comu
_nicación . públicos se organicn, en 
colaboración con orga~ismos cul

. turais , ·cursos de capacitación no 
uso escrito e_ falde .do idioma ga-

-::1cgoA . , " j _ ... , · 

•. 

.1 



·A Florvenusta: 
Nas cafetarias, nas discotecas, nos .auto

bq_ses urbanos,-·nos ascensores, . nas oficinas, 
nos grandes ainl.acéns ... A Florve~usta sem
pre está presente ou aparece instantanéa
mente~ Entra por unha. po~ta na que non ti-

- lámos reparado, con esa apariéncia (real) de. 
. déli¿a.&: afirmación de si mesma, sabeqora 
do seu subtil domínio sobre. nós todos, 
confiada no " se~ ~corpo. ~estida cu~ilínea 
en sensuais cores de lá~ roupas de luz tépe
da a salientar 'as fe mininas formas; a anun
ciar po~íbeis incéndios.na sua intimidade. . . -. -~ 

A Florvenusui irrqmpe na ~edade dra~ 
1 mática (fo ascensor que nos ' levaba a oitava . 

planta, asulaga-nos en nube de vexetal per
fume fai-nos r~troceder a esquina 'máis 
fria, ~la, que co seu corpo total provoca en · 
nós dolorosas distáncias, sabendo que nos 
pu~era queimar ·cunha das suas olla~as ver
des. 

- A .l'lorvenusta ten as rrieixelas dun rosa
do' moi doce, diríamos tenro· e casé adoles-

~ - , f • ' 
cente. Os cabefos son de azucar, brillantes,, 
de intoéábel cintileo _alaranxado. Cando a' 
vehios .pasear· polas luxosas tardes cidada
nas pensariamós que navega ou frota leve
meiite na asfaltitude dos demais ttanseun
tes. Avasala coa sua-presenza irradiante d~ 
sensualismo luxurioso, en apracíbel e cel- . 
µÍora volúpia, como unha deusa· sábia ~, 
seducir-nos a todos.-· · 

A Florvenusta vive namorada ,de si · mes- · 
m~, pero sa~e q~e se non fora ppr ~ós non 
viviría: Por iso ,é que nos quere a todos por 
igual. Paga os . no sos a?mirados cuidad~s· ·e 

-sumiuse o outono a 'deba/ar ppr ·tilos solpt?_recido's 
na túa ~ro cura . 
eu ., 
1J° os macios pétalos dos~Jirios a_ sal¿ucar. lonxe _ 
na {agoa escintilante do espertar · 

oOoQoOo 

e soio quedan xeitos·malvas e paxaros .en sambra~ 
auga de sol e auga de ~bidueira · 
-orixe para1outras az,as de nacer
xunto ás pontes alucinantes do sono 

ººªºººº 

ººººººº 

ouh [orzas pod(!rosas volvédeme 

sentidas- atenéións mántendo-se sempre 
fresca, apetecíbel,' amorosamente vital. 
· ·Nas cafetarias antigas, a esa hora sedosa 
do Iií'sco·fu:séo nas· meninas dos olios, é 
doado topá-las sentada coas suas naµi()radi
zas longas pernas cruzada~ a tómar unha in-

. fusión de erbamenta, o rosto en aceno de 
certa e cristaiña galanice e o torso exibido · 
con grácia e maravilla de lady para ser eter
nament~ contemp~da. 

A -Florvenusta frecuenta as discotecas 
erotizada, pola noite. As estrelas resplenden 
nos seus 'olios fondamente animadas, fulgu
rantes. Na sua fronte amendoada a luzadil 
. de vénus Íampexa · nidiamente. Ela semella 
ter .o corpo todo para a música e abre im~ 
perceptibelmente os poros ao sonido e ás 
luces. Pasea-se, con sibilina incitación nas 
suas cadeiras, en mQvitnento~ lentamente 
enroscados e pneumáticos. Sabe-se ela mes
ma desde os excitantes ombros as ben tor
neadas canelas. Baila en lúbricas e ·sensfüeis 
espir~is, ondulacións vibrantes e profundas 
que oferece a música íntima do seu corpo 

· para todos nós. Porque ela ºsabe que esta
mos ali. E xoga docemente entre os seus 

pés bailarino~ cos nosos corazóns. Sabe 
~en que a esa hora é desexad.a toda a sua 
morna mel, o cálice inteiro do seu ser. 

A Florvenusta, que vive da harmonizada 
pabcón de todos nós, sabedora dist-0, adia 
Iñoito o seu amuchamento: 

Os poucos homes que souberon do seu 
ámago e verdadeiro amor sempre mantive
ron en siléncio os detalles da sua relación. 
Preferimos, cicais, a silenciosa. e amorosa 
relembrañza. 

~ labirinto luminoso da miña infancia 
- a pensar no ácobillo _estre leado da túa carne e dalia 

ºººº~ºº ' 

· e ·á túa ausencia chórame coma ct'taras nos azulados espellos 
(da lua chea 

ººººººº 
oilos e auga viva verde 
un caravel de cbuvia no teu inteiro río ,,.,... . 

. ººººººº' 
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-~oy" L1chtensieiñ: 
.Qnck .· o cotidn 
· se , eonvirte 
·en arte · 
· Nestes dias, e até. o 3 O de marzo,. 
estase a expoñer, , 
na Fundación Juan March de 
Madrid, unha antolóxica do pintor 
norteamericatioRoy Lichtenstein, 
un dos fundad~res e un · 
dos máximos représenta.nt~s 
do Pop Art. A exposición,. que 
comprende obras producidas entre 
1970 e 19~0, está formada 
por 3 O cadros, ~ esculturas' e 5 4 
debuxos, que corrresponden a 
bocetos prévios de obras maiores. 

Roy Lichtenstein é un dos ex
poñentes máis significativos den
tro do Pop Art, movimento criado 
en Nova lorque no ano 19ó0, e do 
que forman parte AndyWarhol, 
Jimmy Dine, Oldenburg, Rosen
quist, Tom Wolfe, Jasper Johns e 
outros. Estes artistas descobriron 
que nos obxectos expostos nas 
tendas escondíase un mundo dis
tinto. As cousas xa non eran sim
ples latas de Coca-Cola ou panta
llas de t~levisores, ·senón que se 
aparecían, en verbas de Olden
burg, "como preciosas obras de 
arte,,. E pasaron dos escaparates 
dos comércios as paredes dos mu
seos. Poi o descobrimento do 
mundo cot!án, o que denominou 
"a arte da sociedade de- consu
mo". 

Lichtenstein non -só leva os ob
xectos cotiáns ás suas telas, senón 
que adapta tiras de comics a carac
teres da sociedade publ~citária. 

Corno el mesmo manifestou, "non 
hai unha relación directa entre a 

• cidade e a miña obra, mais si a hai 
entre a miña obra e o comercialis
mo". Toda a obra deste artista, 
que se iniciou no expresionismo 
abstracto e fundou, máis tarde, o 
Pop Art, é un mundo de obxectos, 
de liñas, de pontos e de planos 
de cores vivas (vermello 1 azul, 
amarelo, verde). As liñas, perfeita.: 
mente trazadas, e os pontos, que 
son unha ampliación de tramas de 
imprenta, aparecen unhas veces 
como sombras, e outras, como 
fondos ou planos dun <;>bxecto. 
Segundo o próprio Lichtenstein, 
as tramas que caracterizan a . sua 
pintura, "están feítas como meio 
de facer de~parecer a distáncia 
que hai entre o cadro e o especta
dor, e!ltre a pintura e o pintor, a 
ilusión de tridimensionalid.ade". 

Unha das i riquezas . da obra de 
· Lichtenstein reside na sua varieda- · 
de, nesa liña· magníficamente tra
tada que dá a unhá. cara cubista ou 
a unha ~imples taza de café fume-
gante. Íncluso adapta obras de . 
Mondrian e de Picasso, 'non direc
tamente dos st:¡us lenzos, senón 'de 

. r.eproducións en cor. Referíndo.se 
a -este a~pecto, Lichtenstein decla- : 
rou : ,¿Cando fago ·mi falso Mon-
· drian ou un falso ·Picasso; .trátpo 
con humor, e doulle un tratamen
to estri.ctamente bi-dimensional,, .' 
Pa.sa dun comic a unha descampo:- . 
sicióri en plat?-os do -mesmo cadro. 

. . Espellos, mold~ras, .. ret;ratos, 
'1 maz'ás, peixes, va$0s, ~he'g~n áo es-

pe.~ador ·. drrectamente e adequi~ 

ren,. no' .pincel d.e . Üchtenstein, ~ 

·uri valor diferente. Hai un· enten- · 

1Ínax~nativa, criadora, pefeita
mente iluminada e rica en temas, a 
qb~a dti Líchterístein .~upera as Qa

. rreir3:_s ,impostas pola cotianeidade 
· . dos· obxe<tos que ph1ia n~las, pola 
' . villgaridád~ qúe os cara.eteriza. o· 

medo"· que .esté arti~ta ~fña· de que 
a sua pintura fose, nos1museos, an-

. .., ' ' ·\ ' 

tí-pintura, queda. superado: Lich-
tenstein cónseg'u_e que_,o . cótián~ re-. 
flexado nunlía tela e colgádo na . 
pare9e dun museo; ·sexa unha sol- "' 
presa para o esp~ctador:· E ·e) con
quire através da 'irortia,, que se tra" 

. . duce unhas ve~es, · én h~Ifior, e 
- ··-outras. -núrilía visión . distanciada 

das artes modernas . .(\si;· é-capaz 
de convertir . un · vaSü c_on peixes 
_vermellos riunha verdaderra obra · 
de arte, que . chega a9 espec~dor · 
nui;tlia pmcelada directa -e chea dé 
corido. 1 /· · 

).._1 1 :i1 _· .v; 
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·o -peto de._ánim·as:~.,-~~ ,_ , 

de ·Tuiriz 
~ .. . 

As· terr~s -de Tuiriz están entre 
, as outur:as ·a·e Sáviñáo e á:cunca dó . 

_,- Val de Lemos, no sul da provinéia 
de ·.t.l!go. Trátas~ dun terró-n e-scu~ 
ro e productivo, de grandes; fer
mosas e' proporcionada·s caSa.s de 
cantería. · O notne de Tuiriz corres~ . 
ponde - ~ duas parroqu,ias que están · 
xuntas, divididas )ola .estra<da de 
A Gudiña-Lalí~. -- U~pa cháinase . 
Santa María e outra Santq Eulalia. , 

.. Perteüecen a doU:s concellos <lis~ 
Úntos ~a Pantín ·e a Saviñao. 
. JndC\ de Monforte dé Lemos a 
Esc~ii;ón, o v.iaxeiro atopa as duas 
Tuiriz deitadas docemeni:e. ininha' 
pequena ' enconsta, _orientadas ó 
·nacente, tomando, moi recread_¡ts, 
o · tépedo sol de inverno ou agári
madas polas brisas outol!-ales. No 
tempo de vtan o sol caí a plomo-. 
E na primayeira son unha luxuria 
de verdes delirantes e alcendidos. 

Estas parroquias medran po'uco. 
Entre as novas ·construció's hai al
gunhas casas novas, erguida~ con 
·ladrillo e cemento, .feas e tristes. 
·ramén 1 se edificar{:>n algunhas de 
cantería .que non son gra.n ,_cousa. 
O que máis chama a· ¡:¡.tención é 
unha en0r;me sala de festas, ~on _ 
barra a_meric;ina servida por sete 
camareira:s, algunha del~s mulata e 
que, ollada por fóra, semella unha · 
palle ira.' . 
. · Dunha das parroquias de Tuiriz 
era natiyo, sinón estou trabucado, 

'¡ d>nJ osé Costa · Figueiras, novelis
ta, pai dós Costa ~lavell e persoa 
moi interesante. Tamén son de 
Tuiiiz os. piJ.is de Elena Mosqcie'"ra, __ 
compañeíra de Paco Arrizado, co
laborador <leste semanacio': · E os 
P3:is de . Xoan Carlos :Lópe-z .Blan
co, pintor e profesor en Monforte 
de Lemos. Unfua, das persoa.~ máis 
aquelo.utradás desta terra 'e o se
ñor Eduardo, concellal .nacionalis
ta no ' áxuntaÍnento de PatÍn. O se
ñor xe~to. Á sua palab~a é ~riha ·es
critura:~ Semella un carballo . de 
boa . cerna~ povoado de páxaros. 

. cantor.es e ben arraigado po tor~ón 
nativo. _. , ... · 

. _Q. cas~ 'né -~- q µe Q.. . IP¡e~ d1Il_1,igo 
Xoan _·Carlos . López Bla!lc0 '.Úsa 

· parte da_s . suas vagancias, . urxentes , 
e necesarias, en tripar a tribu na- .. 
ti va dos seus pais . . Todo galego 

: precisa dunha aldea; E foi él quen _ 
me deu unha noticia solprenden-:-

-te 
- En . Tuiriz -díxome- usan 

como buzón. un vello peto de · á~i
mas de cantería. 

Servidor, qttedou parvo coa no-

! ~. .:l .:.,,1 ,) 

de _Ramón~Contifla ,, 
. .¿ 

Nlf~ país co-Il).~. Q~~~so: ñ·o. que 
, a emigra~om as América~ veu -sen~ 
do . um fe.nóm~no - ~~rist€ fenÓIJle
no- constante, dtse .. desde o Des
cobrimento, até os nossos di:as, o 
tema "Amé~ica" re~este u~has 
característic'ás. , b~em peculiare~_. 
Porque· ,ne-sta- l,'er:r.a . em., Rarti'cular' -< 

-onde ~ palavr·a_ iJJdo-a¡:itilhana 
' cacique 'tem a.ican~ado t!¡.IJl lamep..

távei fortuna- mcidiu decisiva
mente a re~liqade-.. "América", · 
através de ca~e 500 a~os ·ae inrer
cámb~o s6ciaL J.ntercámbio .que 
·mesmo explica o riacimento'.· ame-

. ricano de grandes galegos_ e vice
versa. E que, com reconhecermos 
o alto mteresse que tém estudos 
parciais, nos •fai debecer por . essa 
epopeia' esc;ita da nossa .emigra
~om - e o exílio como parte dela
~ue re~lam'ava Luís Seoane. . vedade. A co_usa non é .pra menos. _ 

· Según me adarou .Xoan Carlos·· 
López Blanco ~s veciños das duas . A couttibuÍr -a isso tende o pro-
parroq~ias de · Tuiriz non usan 0 · jectado, cobi~oso con~urso que a 
seu ·vello peto·- de ánimas pra ~es- córunhesa agrupaS'.om cultural O 
cribirlle ·cáttas, ás ·almiñas ·do pur:. Facho-· pretende cónyocar· com o 
gatorfo, 'qlfl penan as suas culpas t .ensejo · do •seu, XX- anivetsário :os 
no ·outro inundo,, que·sería .o máis Prémios "Castel40','- .de _Ensa_io ·so-
natural. Non. Usa-n-· o .seu vello -pe.... b·r~ a füni~a~om ~GaJ~ga: (Confie-
ro dé á:nimas como, buzón pra de- mo,s_ ,e~ qu.e,, -p~~e ao~ atrancos 
posita: cartás dirixidas, supoño,' . '_econom1cos, consig~ _po-los a an-

q~,!~ ós eip_igra9tes. Ainda _q\1e bei;i .,~~ ... d~, . c,~,~--~ -~~~~ -Y~~~:l;es~~d~- u~ 
considerado 0 choio, os emigrai;i- _, outro rmportante serv1~~ a cultu-
re~ son tarrién ánimas que, sin éui- ra galega). · · 

pa ningunha, andan padecendo ca- BREVE BIBLIOGRAFIA 
lamiáades e '·tiaballos, 'neste r{iun- ' : 
do de vivos e de 'espavilados~ eo".:' 

· mo decían os. filósofos clásicos, 
tódalas couSa.s' t'eñen o · seu ·.,.por . 
qué. .· . , 

O que lle preocupa a servidor i! 
que ~s almil\a~ do· pÍirgatorio se 

· sintan perxudi~adas no seu derei- . 
to ; e poñan un"interdicto . de re·co
br¡1.r; .·pra rec{ipei:ar o · peto q~~ ~n 

. boa 'lei lles'cotresponde. Si se deci-
dira:n a . pfoiteat xa saben onde fr,. . 

( '
1ñen pro,cÚrádo~ '' qúe renunc~aria 
aos· seus -dereitos :ae araricel. E 
'ainda se estudiaría . o ca.sü 'parayer 
si- as almiñas sé· podan·, habilitar 
para· lit'ig~rrp1ür prJb~s. "totiio'.': éi! 

. • , ,; ·~ - ' :,} ¡ ) . - ... -· '-~ '. ~- ! 

cnb ia ña1 · anós u_n cregó dó Mq-
rrazo'. . ' : ' "' .· ~ . 

. El ?ri°ufid¿ estfcacihca'hte 
~ pfevariCada la gent.~ 

j las vjrtudes en inenguánte - .... 

y lp~ vicios en creciente! 

, Mas. vaiamos . ao .- nosso :· sem 
contarmo.s _,,,as obras de ~ri~S'.óm 
-_que tampouco nom som t~ntas 
como .devera- relacionadas direc-
tamente com. o ~_ema emigratório 

. galego, . te in.os. nas mentes-, ..e" pude-
. mos localizar · nestes . mom~ntos, 
apenas ~ seis títulos: que som, por . 
este ofde : 

. ·1 ~ . "Los "gallegos_ en el_.Druguay", 
por .Gar:los Zubillaga Barrera, ed. 
do Banco de.Ga-lícia, Montevidé~: 
1966, 232 páginas. -~ , · 

2. "Los galJ..~gos.}·en_~,~ t~g~nth · 
na" ., por_ Albe_r:to Yilanova Rodrí
guez, -_ ed. _Galícia, . Bu~9os, Ajres, · 
l966, 2,~vQ:~un:i~s,' e~ j.up.to, 146&-
páginas. · ' ~ , 

L "Los gallegos y Buenos Aj
. res", por Antonio Pérez-Prado, ed . . 
La BaSt:illar, 'Blievos ·· Áires, 1972_~ 
283 pá~inas. · · 

., 4. "A en;ügracióh gaÍega na. Ai
xentina'", por RicªJdo Palmás Ca- ~

sal, ed. -do Castro, A Coruñnha,. 
i 97 8, 4 7 páginas. · · 

5 ~ "A emigraci~mJ•, por Xulió X. 
" Par~ellas, ·ed: Escolª- A.b~rta, VÍgo, 
1.978, 64 pp. / 

• - • 1 

6.""·"qalegos .n,9 ._Golfo de . Mhi-
_co"; por Xosé· N,eira"Yilas, ed. do . 
·castro; A éorurtha, 1.9.80, 252 pá-· 
ginas. · ' 

. A e1;1grossar esta rela~om e dig
~namente-, vem ag9~a "Galegas 'en 

1 Venezuela" (1), éla · autoría de 
RaÍn-ón CÓrytiña, galego de-Cár:bia, 
-emig~ado _a semelhanc;a de Vilano-
va ·e Neira Vilas. (E curioso sinalar 
que Zubillagat Pérez-Prado e Pil-

_!11ás · SQ,rn~::?~r_ic~'.os, descende · -

tes de· galegos). 
-: 
1
A N°0SSA' RESENHA 
1 

¡ Nom tem como objecto esta 
~simples resenha a crítica em pro
fundidade da obra; sómente nos 
move da-r notí cia dum logro que 
nos enriquece e que, nos teme
mos, . vai seguir sendo riovidade 
inalcan~yel para nós por rimito 
tempo, dadas as nulas re4~óns bi
_bliográficas -~ ,- cuitura.i~( em ge
' ral- c~l!l o país iq:nao db ~aribe, · 
a image do que coin mitros mui- -
tos países afins de além mar acon
tece. · · 

Bre'vemente diremos qu~ c¿nsta 
. o livro de duas partes, de exten

som case igual. Através da I parte, 
~ontiña examina, de um jeito da
. ro e ameno, -apoiado na impres-
cindí vel bibliografía metropolita

•na (Beiras, Suevos, Roupar, Parde
Jlas: .. ) e precedido dumha relas:om 
{hist?rica obrigadament~ reduzi
: d~-:- o _fenómeno .;giigratório de 
~ Gal-iza, ·.eµq~adrado na emigras:om 
,de eurq.peus nos últi_mos UO anos, 
:ao long~ de -tres etapas aproxima
da:mente comprendidas entre 
1850/1940, 1940/60 e 1960/80, 
cada umha com as ·suas caracterís
tica~, e sem esquecer o contí nuo 
éxodo . de gaJegos a outros pontos 

.do mesmo Esta90 espanhol. 
J~ imerso na objectividade gale

. ga, ~xpo!lhem-se as1 causas direitas 
·do fhix~ migratório naquela ter
ceira etapa, que é candó Venezue
la actúa como_ pa~s ce.ntrípeto 

;,,; para os nossos .\!O_nna.cionais~ Nom.. 
faltam os dados sociológicos,1 com 
os seus guarismos, mas nunca se 
fam eX:cessivos como para emba
S'.ªr ~ díaf,<!_nidadé da exposis;oII). . . 

. , E na · ~egup.da parte ~q\lando se 
passa a· tratar o assunfo . desde a 

. terrp. de -promissoº'1, ~ pitria de 
" Bolívar :repite-se,' mais umha ·vÓl

ta" ó foito de emigrafem campesi
hhqs galegas para urbes · am:erica~ 
nas : primeiro fora La· Habana, · 
lügó ·Buenos .Aires e Montevidéu; 
agora a Caracas imensa~ , 

Nessa, urbe desl;)Qcada é onde o 

que um clima, umha idiosincrásia 
e umhas condis:ons sócio-econó· 
micas sui generis, tam diferentes 
das do nosso p;:i.ís, lhe imponnem. 
(A lembran~a de Celso-Emílio fai
se aqui_for~osa, se nos dispomos a 
observar quanto do ser galego fica 
em pé logo desse cru processo de 
adaptáS'.om). 

Tampouco neste. ponto nom 
faltam as reportages e fotograf ias, 
do máximo interesse, de galegos
venezolanos, assi como a referén
cia .as institui~ons galegas na repú
blica antilhana, com toda a valen
tía" que é meste-r, muitas vezes: no 
retratista fiel dumha realidade 
nom sempre gorenteira . 

AS CONCLUSONS 

"Me interesa . señalar (que o 
processo emigratório galega, 'di o 
autor) fue de más larga duración 
que el de ningún otro pueblo eu
ropeo". O galego recorre, ali como 
em toda parte, "a los oficios más 
humildes". E, sem dizé-lo expre
ssamente, confirma Cortiña o que 
o génio sintetizador de Caste1ao 
· reflexava já naquel pé de debuxo : 
"Em Galiza nom se pide nada. 
E migra-se". 

' O galega, incapaz de. se revirar 
colectivamente no seu país, mar
dfa para fora por se realizar como 
indiv'íduo ·:Moralmente,.· est~ indi
víduo ~e pare.ce más a un héroe 
qtte a ,un paria", conclú¿ Cantiña 
neste trabalho feit~ 'por um afec
tado ·direito e a partir 4o cenário 
em que gravita a segunda parte do 
drama cimigratório. , 

Que o retorno voluntárió dos. 
' galegas ·ª pátria nativa, recobrada 
·· em toda a marnitu

0

de· ,do- concepto', 
· faga de .estudos como ."Gallegos 
en Venezu~la" valiossos aportes . 
para reconstn:¡ ir .a nossa história é 
diz~r, algo que· fique r-elé'.gado ~o . 
n?ssó passádo : velaí o voto que • 
fazemos seguros de que corn nós 
cadrar,~ .~conforme Ratnón 'cónti
ñ¡:¡.., 

· XOSE-.MAR IA MO NTER ROSO 

/ 
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Ato par de17 os no mes 

E Q concellos gaf~s. Se só a-
topa entre ·'cero e cinco, 

s· T mais ben parece vosfetle 
extrnnxeiro. ::Se só· ve e'ntre 

e o seis e dez, m<>i frouxo an-
da. Entre 11 e 14; .á cousa 

E A 
é pasábel.Xa entre 15 e 17, 
vai moi ben, si seño.r. 

Solución á~ verbas cruzadas do número anterior 

Horizontais.- 1.- Cates. Ian, Arafaba. Oban. 2.-Alexandre. Bóveda. Cata
ra. 3.-Souto. Oa. Rasar. Saucer. G. 4.-T. Sr. U. Clesa. Roi. Enrede. 5.
En. Artesa. Lei. Lav. Osil 6.-Lios. Tiznei. Naitis. Ap. 7.-Ama. Foucellas. 
Noelopan. 8.-0breiro . Bal. Ici. Cliente. 9.-0. T_ripea. Acólla. Aod. En. 
10.-C. Ramón. Gabanillas. Ro. 11.-Ab. Pacem. Ors. Seve. Oacam. 12.
Vara. N. Embota. Nato. Ismo. 13.- Ira. Léria. Trai. Resto. Sr. 14.-Lisca. 
Oso . Sos. Pelea. Tao . 15.-0leiros. Sae. ~dazalpsed. 

publicacións 

Re'cebimos as duas últimas 
Y unidades didácticas elaboradas po
/ la "Asoci~om Sócio-Pedagógica 

· Galega", que corresponden á cuar
ta e quinta até agora editadas. 

A primeira delas xira arredor do 
Entroido. A outra xira sob o títu
lo "A mulher ho}e". 

Elaboradas por grupos de tra
ballo da AS-PG, son unha impor
tante aportación ás publicacións 
de utilización polos nosos ensinan
tes, e serven de apoio e de impor
tante participación no terreo da 
didáctica. · 

Nese camiño de divulgación, a 
.AS-PG ven de tirar tamén un catá
logo-bolet ín informativo, con to
das as obras editadas até hoxe, e 
c-unha escolma das actividades de-· 
senroladas pola organización só-. 
cio-pedagóxica, o carácter que 
ten, etc ... 

Todos estes traballos ou in
formación sobre eles, pódense 
co'nseguir qirixíndose ao apartado 
de correos 1.102 de Ourense. 

UNIDADE DIDÁCTICA 

A MULHER HóJE 

UNIDADE DIDÁCTICA 

O TEMPO DO ENTROIOO 

'Homs SAJJOJ SE6ÚRO, 
'J=RAOCO 6 . .IJ'tJrE

J... (X€0T€ 

' .. 
XVI Cóneurso Nacional 
contos infantis "O. Facho " 

.A Agrupaci{m _ Cultural O FA
ci-Ió convoca a · XVI edidón do 
Conscutso Nácional · de Contos 
Infantis ~ ·o Facho'\ de acordo 
coas seguintes 

BASES 

L-- O Concruso consta de .. dua,S 
. secdons : a) ~ntos para nenos, -
sen limifación de idade. b) Con
tos ·de nenos,quen consiganrán a 
idade ao pé do tr~ballo que man
de~; subdividíndose esta .mod:1:li
dade en . dous grupos~ 1) Nenos· . 
'entre 10 e 15. anos e 2) Nenos .,de 
menos de 10 anos. 

· 2 .. - Os traballos, de tema libre~ 

,deberán ser méditos e escritos en 
idi~ma galego ~ Cada concursante 
poderá mandar . cantos contos 
queira·, non podendo exceder cada 
con to de 6 f ólios, mecanogptfádos . 
a doble espácio. 
3:- Os o~ixinais mandara:gse por 
triplicado, baiio plica; s.e asi o 
desexa o conctírssante, entrando 
en concurso unicamertte- auqeles 
traballos que teñan ingreso no do
micílio da Agrupación Cultural ó 
FACHO -rua Fede~ico Tápia', 12 
1ºc--:: A Coruña...::.., antes do dia 15 
de Abril do ·1983. 

Excursión culturál 
-á peni'nsula da Barban~ 

/ 

Coa- colaboración da . Asocia-
ción ~'Amigos da Cultura" de Pon
tevedra, e organizada pola . ' Aso- . 
ciación Sócio-Pedagóxica celebra
rase o domingo dia 6 de marzo a 

. cuarta roita das ·Excursións Cultu'." 
rais que sob do lema "Co!)~cer Ga
liza" vimos celebrando -ao ·longo 
<leste curso académico. . -

As expli<;acións das visitas es
tarán a cárrego de profesores· < 
especialistas en arte e contad 
igualmente coas do escritor do es~ 
critor Don Xosé Agrelo Herm~ 
que ·recibirá aos excursionistas na 
vila mariñ eir_a de N oia. · 

No percorrido ·desta excursión 
á B-arbanza visitaremos as Lousa~ 
Sepulcrais, o Humilladoiro, e a vi
la de Noia. O ~astro de Baroña, o 
Dolmen de 'Axdtos, As dunas de 
Corrubedo,. O~ emes .do Curota·, de 

.. 4.- Os prémios serán~como segue: 
a) . Contos pa-ra nenos : un pri

m~iro pr~mio de 25 .... 000 pta., up í
segundo -de -15.009 -pta. e un ter
ceiro de lQ.000 pta .. 

b) Con tos <;le nerios : préinios 
consistentes en librus e '' cassttes" : 

1 '.~ Entr~ 10 e 1$ ano; : ~n 
préinio p;imeiro de un lote de li
bros e "cassttes", un segundo . e 
u_n terceiro de sendos lotes de ·li-. . ...... 
bros. 

2:- De menos de 10 anos.: un 
primeiro prémio de un lote de li~ 

bros e un segundo do mesmo ca- .. 
rácter. · 
5.- O FACHO resérvase ·o direito , 
á pu.bli'caci6n ·ods '.contos nq pe
riodo de 18 niéses;: . .'computados 
desde o c~ñecemento público do 
falló . -

6.- o fallo darase a. ' cofü~!cer o ' 18 
de Maio do .198 3, · dia segumte ao 
das Nosas Letras, insituido pola 
A.C. O FACHO como Diada Nosa 
Fala. 

7 .- A_ Agrupación . Cultural ·o 
F ACHO resérvase o direito de de
signar o -xurado que ha fallar os 
.prémios, . así como o sistema d~ 
eleición dos contos gañadores. _ 

• 8.- A participación ne.ste cóncirso 
... , . , . 

presupon a aceptac1on expresa 
das presentes b~ses~ · 

Galiza, febreiio do 198 3 

magníficas · vistas sohre a co_sta 
L occidéntal galwga. A Póvoa do Ói.

ramiñal .e Rianxo, terra dó poeta _ 
Mano el Aof ónio. e a casa q,.e Daniel 
Casteh!.o . . · -

os- interesados, 9omo é habi- · 
tual, deberán inscribirse nas lib:t;a
rias· Pueblo de Pontevedra e na Vi
laf er de Cangas . 

O(_ obxectiyos · d~stas Ex.cu~ 
sións Culturais desde o ponto de . 
vista sóviÓ-pedagóxico é o de de
mostrrar ·a inmensidade . cultural. 
da Nosa Terra : os diversos aspec
tos (históricos, artísticos, paisa~ís
ticos, et~ográHcos,. .. ). 

A quinta Roita está prey1sta ·.para 
o domingo dia 2"0 de Marzo ás te
rra·s d~ Coruña, visitando o. Museo 
do Castró en Sada, O Ó.St:elo Mu
seo Arqueolóxico de San Ant(m, 

-A torre de Hércules e a cida:de ve
lla, da man de Don Felipe Senén 
Lópú Góm~~. Director do Museo 
A~queolóxico da C~íuña. 

Joseph & Michael Háydn . .:_.con
certos para corno 
Cotno.- Barry Tuckwell . 
English Chaniber·orcliestra 
.Edigsa i3L0345 

AIJ.tonio Viyaldi.-éoncertos para 
- Violoncello 

Violon<;ello.- Paul.Tor.telier 
Outros solistas 

· · London Mo~art Payers . 
D.tor.- PÍlilip._ LecÍger 

· Edigsa_ 2 3 LO 3 60 .. 
Felix. - Mendelssohll & Robert 

~chumann:....:.Trios para pianÓ en 
Re Menor. · 
Violoncelio.:.._Paul Tortelier 
Violin.-Kyung-Wha Chung 
Piano.:_André Previn 
Edigsa ·2 3L~ 3 5 7 

actos 

LUGO 

O mérco.réS dia 9 de marzo, .ás i 
do -serán no Instituto· Fe.minino, 
org; nizado por .Edicións .Xer~is, 
celel;nirase unha mesa redonda . 
baixo do rubro "Manuél Maria e o · 
s~ti mundo':~ lntetvifán Pilar ·Gar
cia Negro, Camilq Gómez Tqrres, 
Cláudio Rodríguez Fer e. máis o 
próprio ~anuel Maria. 

SANTIAGO 

Na Galeria Sargadelos, o 17 de , 
marzo' ás -7' 30, presentarase o li
bro . "Guíá das setas. óu cogumelos 
comestibles de GalÍcia". Nela ill
tervirán Luis Calvo Rei e máís os 
autores Marisa Castro e Luís Freí., 

· re. O acto é organizado por Edi-
cións Xerais·. · 

. I Xornadas Agrárias 

Todos aqueles a que'n lle-illterese 
a participación nás 'I Xornadas
Agrárias Galegas, deberán dirixirse 
ao apartado 1.027 de Santiag~ de 
Compostela. Ao' !Ilesmo tempo, a 
inscripción pagarase (500 pta.) na 
Caixa de Aforros de · Galicia me
diante ingreso na ' c~nta co;ente_ 
304-37~-6711 de Santiago.. -

/,:;i? 
. --=--. ~r¡:~: 

. ~ o ---.- - • . 

~~ -- ~- º - ~ 
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XANBOUZADAF~RNA~_D_E_Z~·~-·-' -· 

N estes últimos anos ten · chamadd a aten-
-- ~ión . dos leitore~ de pr~n~a aparició;n de µo-" . 

tícias relativamente ' frecu~ntes de ataques 
con · agresións e ·roubos a centro.s de E.X.B.; 
as· reaccións diante destes feitos non .teñen 
.sido s~mpre ~s IJ!esmas, pero existiu unha _· 
tendén~ia a ~onsiderar'. isto como un aspecto -

. máis dun certo gamberrismo l.nnominl:ldo_ e ' 
alteo que nos , toqiba. sofrer estoicamente 
corno se __ dunha praga Qfülica se tratase. · - -.' 

Este Jeito deu lugar a ' que _ através 'do 
Axuiltamento de . Vigo se fixese ·uñ estudo · 
socioló~ico _ sobre o tema; O artigo que apa
rece á contfouación foi escrito· ápartjr do 
~irado estudo. ' · . 

; PLANT-EXAMENTo Do PROBLEMA· ·ou 
UN CASO MAIS DO NOSO ARRAIGADO . 
-VICIO TEORICO DE. COtLER O i>ORCO 
POLO RABO 

' . 
O feito de que a unha .socÍedade llé preo'-

repe, mesmo fondamente, que se produzan ' 
ataqu~s ·é agresións p@r p~rte . de grupos de 
mozos non: é algo estraño e na~e entre outras 
cousas 4a consideración que eSa. mesma sü-. 
ciedade fai da escota. Na riosa sociedade, do · 
rn~sino xeito que na rnaior parte dos países 
do mundo, a opinión xeralizada da escola 'é 
cáseque exclusivamente pesitiva. A escola é 
o lugar ond~ . cadaquén mostra o que real
mente vale, · a escoia é a única via honrada 
que ternos para mellorar de ~ondición social, 
as cousas que se aprenden na escola son eti
camente boas e de proveito. O prestíxio que 
se acada atr;ivés sua é o máis merecido e xus- .. 
to. 

Ante este tipo .de valoracióm é lóxico que . 
se coide como urilia enfermedade .. social gra- , 
ve que cgn Ferta frecu~ncia grupos de mazos 
. entren ~elas, ás.. ve.~es roubap, e mesmo 'nal
guns casos ch.eg~en a fa~er de~tragos. 

Como cáseque sempre suce4e, certos tópi-
.. c~s _,icleolóxicos ou ideas de uSü comun máis 
que enxuidar as co'Usa~ Q qµe fan é coJ(er o 
porco polo rabo e ignorar ~u presciritlir dos 
allcerces ou causas últimas qos feitos e fenó~ 
menos sociai.s'. E~te costu.t;ne dárá. lugar a q~e 
certos conflitos produzan agraio, ang!Í:ria e 
mesmo desesperanza a qq.en particjpe, sem
pre_ .acriticamenre, dos ·· pre~uícios · d~ · uso · 
comqn; 

Esca Lf\ E CLASE S.OCIA,L 

· .Se -facemos unha constatación estadística
ªº' analizarmos cualita:tjvamente o~ dados do · 
fracaso escolar_ poderemos compr~bar qúe·na 
escota os que máis suspenden, os .máis .desar
'mado0s culturalmente, son os roáis probes, 

··a.través . pois, da · aceitación ·acrítica e como 
normal dOs resultados e~colares a sociedade 
.xustifica ( convirte en xusto) que os máis 

. prohés ·o sigan sendo e os·máis ricos se man
teñan ·como tal~s. Convertírido en indiscutí

. beis ui,.has diferéncias. e uns. priviléxios re-

forzado·~ agor~ po_lo po(J~r simbólico 
1

da 
1

eS:
0 

éohi. . . 
1

. · " . 

A 1piúdo os nenos qu~ e..stán na base de.sta · 
·pirámide (aµ-entés de actividages ou ·centros 
compensatóriosr .síntense. ~ustament~ tra· 
taqos aíndá que racionalmente non sexan ca
paces de entender de qué· xeitÓ e ·cori que 
meios a ·s-ua marxinaéiÓn se eterniza. Diante 
desta situa:ción _ unha . s&-ie de sensacións h-i
tÜitivas e · irracíonais po'de dar lugar a ~ctitu
des, e saí<!as carentes de razóq cómo serian as 
entradas e agresións a~.s- centros de ensino. 

-B-ÁLANCE,GLOBAL DOS.HITOS 
'PRQDUC1.pos ., -

· ', · ·pr,incípio, aínda que. en certas ocasións poi
~ : - dan .estar na orixe de certos-feítos graves co
·:" _- ni mo que acontec~u nun coléxio de- Teis . 

Unha itdormación ~portante para· poder;· · nq mes de setembro deste an~ últiIDo, ·segun-
nos comprender 0 · pr9blema é analizar os ·ti- ._.. do pereda desp~enderse ·da ,iilformación da 

prensa. . pos de asaltos que.se' teñ~en producido. ~~n-: 
tahdo resumir a dócuinentación ·dos siicesos" - Un aspecto resal~o nas entrevis~s aos 

-acaecidos, consultados. exaustivamente -no . .directores ao eÍlfocar a_orixe dos desarraigos 
' noso · traball~, .ternos atopado- os seguíJités ·~e fraca~s estuclanils -'deste alunos agresivos 

móveis causantes dos a~ltos aos cen_tros de . ten sido o, da situació~ familiar crítica, gue_ 
E.X.B. nbs intentamos delimitar cunha sérre de ras~ 

a) Móvil de agresión revan~hista. __ , 

b) Móvil de divertimen~a (pandilla que ~n
tra para div'ertirse e xogar dentro cfo local, . , 

· pode coller algo se o atopa a man e mesmo · :· 
destragar_-algo, pero non é ese o seu ohxecti-_ -

111 vo). 

c) Mó;vil de ro.ubo amateur (isto é bastan- -
te lqxico ' xa que os' ·~oléxios n~n son un oh- .
xeétivo a -considerar para-:- un ·ladrón prpfi-
sional, e tamén polo "feito de que os -roubos · 
de diñeiro prodúcense n~s pasos prec~os én 
que os 'alunos saQen qu~ o hai e van collelo. ' 
Noutros casos prodúcense entradas con' rou-

. b~s de. cassettes eu obxectos de pouéo valor, 
_ deixarido pola contra atrás outros de maior 
.-custe e· valor do' mercado cottio mác}uinas es-
c.reber pÓ~ exemplo). -

Se ternos en conta qüe sempre é un ~do- · 
lescente sen, meios quen aproveita que o cen- . 

. tro est~ abandoado para entrar, comprende
remos con facilidade como as medidas pre
ventivas poden ser mi meio ª?'eitado para 

,,. evitar 'o 'asá:lto; ~ tampouco_parc;:ce evidé.nte 
qué estas medidas oculten ou absttaian pro· 

_ blemas de especial ou .. orixinal gravedade, xa .. 
qtj.e moitas vece·s o .asalto' ao centro ten mó~ 

. veis tan conx~nturaiS e exe~tos de graved; 
d~. fonda como. son a 'entrada dunha pandilla 
a comerse o salchichón e os botes de meloco
tóns ªº comedor, até" que xa non volven ir - ~ . 
máis ao centro; ou o · caso nun coléxio no 
que.·despois de terse proqµcido tínha "discu- · 

'gos típico~ 
~ ·-' -Família; co~ problemas económicos. 

-Familia excesivamei#e numerQSa para os 
seusrecursos. _ 

-lnexisténcia de obxectos ·complementá
~os do estudo coin ~libros e xoguetes peda-
góxicos. _ 

:-Deficiente nivel cultural e educativo dos 
pais. 

-Falta de estímulos ao estudo do~ f'illos 
por parte dos pais, ·ou estímulos cono:apro
ducentes. 

· -Auséncia do pai durante longas tempora-
das. · 

-Problemas de alcolismo n~ família . 
-:-Má relación pai-nai e pais~f illos. 
-Nais con relacións extra-matrimoniais. 
Esta série de feit-0s · vividos polo neno fan

ll~ adqukit condéncia, · aínda que ás veces 
· cifusa, de que é distinto a outros nenos q~e 
teñen máiS meios e · máis posibilidades. A 

· auto-conéiéncia da sua situación, fará que 
nazan nel xeitos ,de rebeldia á sociedade que 
o rod~a -e q1;1e lle impÓ!l a ~a lóxica iinplacá
bel. -Debido ao comportamento pou~o dócil 
do escolar de meio· social probe, o mesire 
vese o_brigado a incrementar o seu esforzo 

· de ·disciplinar ao aluno dando lugar -o que 
c. Lerena definiu,-'"próxiin<;> aos plantexa
'mentos de· Baudelot e Establet, dicindo que: 
"ós mestres para os probes non están pára 
ensinar _senón' para, impoñer a estes rr~rmas, 
p~rá impoñeJ¡ a ' lex~timidá.de . dominante, as. 

- técnicas brandas quedan para a escola priya~ 
da". . . 

respon~bilidade da escola na xestación des
ta problemática. As veces chégase a conside

-rar, mesmo . ante evidéncias, -que · os asáltos 
' foron ·realizados por persoas alléa:s, de fóra, 

doutros bárrios, téndese a ·culpar a un 
"outro" que ·-é o inimigo, o mao por antono
másia, e que foi xerando noutro entorno. 

De todos os xeitos nas opinións ·dos mes· 
, tres hai· itleas fortem.ente esperanzadoras 

como é o feito de que crean cada vez menos 
no autoritarismo e, do mesmo xeito, un 45 -
por cento dos profesores de E.X.B. pensa 
que se deberia de revisar o funcionamento 
cia escola a fondo. E un 67 por cento coida 
que este grave problema ten as suas raíces 
moi fondas na sociedade, rebasando en cal

,quer caso o ·ámbito estrito da escola, como 
se nos mostra con claridade a medida que 
,profundizamos nestes problemas. 

CARA ONDE DEBERIAMOS IR 

Despois do que vrmos de dicer coidamos 
que hai unha consideración prévia que por 
xenérica e' óhvia non deixa de ser menos im
portante, co~o é o feito de que canto máis 
global e totalizador~s; canto máis integradas 
e planificadas as medidas máis efectivas se
rán; de todos os xeitos e tentando sistemati
zar as posturas posfüeis a tomar, coidamos 
que podemos dividiias do seguinte xeito: 

a) pzedidas preventivas elemen_tais como 
poden ser: poñer peches axCitados en portas 
e locais praticamente abertos; colocar guar
da ou conserxe que convirta· ao centro riun 
lugar minimamente coidado. -

Este tipo de medidas tomaríase funda
mentalmente polas- entradas relativamente 
frecuentes en certos centros, debidas a acti
tudes que poderíamos denominar co~o lú
dicas e non agresivas. Este tipo de µiedidas 
preventivas faríanse evidentemente menos 
precisas na medida en que a escola se integra
se na comunidade e fose percebida por esta 
co,mo algo próprio e_non como símbolo dun
ha sociedade allea, opresiva e inxusta que se
lecciona e priviléxia a uns poucos. 

b) medidas cualitativas 

l. Internas ao centro, como poderian ser: 
unha ubicación estudada dos profe sores nos 
centros segundo as suas diferentes problemá
ticas; criación de profesores con formación 
especiali~ada para conviver cos alunos· en cer
tas actuacións problemática.s; acti\1-idades di
namizadoras e formativas non escolares diti
xidas aos alunos·e aos pais, no centro. e nas 
horas en que este está valeíro. ' 

2. Externas o~ complementárias ao cen
tro: centros sócio-culturais e -lugares .de es
parcimento ,para a mocedade; espáci~s ·de-, siÓn . entre alunos. e dirección por mor düns 

trofeos ' deportivos que este :decide quedarse 
en contra da vontade dos alunos; estes desa
parecen, ou o caso -.relativamente frec~ente 
de mozo~ que entran n~nha esco'la a meren
dar ou ·a fumárse u~s pitillos, normalrn~nte 
~en máis · co~secuéncias. Entradas que· falan 

,l. 1 

POSTURAS DOS ENSINANTES ANTE 
ESJES PROBLEM~S 

.!;. 

Os critérios e actitudes dos'. ensinantes an-
te este tipo de prob.leµiática ' non sempre é 
homoxénea "nen mesm~· ·coerente entré os' 
p~ofe.sorés de E.~.B., de t~dos os- x~itos, fa
cendo ·un balance global do inquérit_o realiz?-'" 
d<;> no seu momento sobre esta cuestión, ha.- " 
heria que anotar unha série ~e opinións di
versas cando non claramente:· diverxentes; 
por exemplo, tense ·constatado a _eXistén~ia 
du"n vago pero amplo prexuício que tende a 

. portivos, de montaña e ao áf libre; bibliote- . 
· cas, ludotecas, hemerotec~s, centros de tem

po libre; traba-llar na dirección de integrar a 
escota no seu meio, potenciando. a cultura 
~xistente e non álleando aos nenos con con-

' máis ,hen da grave· car~ncia de·sítios de esp~r
cimento rios noso.s b4fios-que de casos extre- · 
mo.s de insociabilidcide e me~ino de reacción 

- -anti-institucional por moito · qu . ~ fose 
c.~»mprens(beL 

OS. O.UE ASALTAN OS C'Ol:.EXIOS 
·-. FANN(l POR XENREIRA 'AO 'CENTRÓ 

OUJ\ CERIOS PROFESORES? 

Este t'po . de causa non apare_ceu tan· fre-1 
cueritemente como , se poderia pensar en 

. considerar 'os asaltos (o 78 por cent() dos en-·. 
~inantes encuestados danlle algúnh ámpor
táncia) o~ra -dun etéreo "gámberris_mo impe
rante",, é cori 

1
frecuén'cia tenden a ~ludir · a 

, tid~s valeiros; -coñecime~to e~ profundidade 
das condicións, sociais e humanas das zonas 
onde · es~n ubicados os . centros .. escolares; 
criacfon nos casos precisos de escolai;es piÍo
tos adaptadas ás características das zonas 
mái.S conflitivas: 

Apóntanse 'aqui medidas de qiferente sig-
, no, urihas 1,.~ que parece~ competéncia do . 

_· ~.untaniento e. outras nas que terian moito ,· 
que 4ker e qu'e colaborar 'os traballadotes do' 
ensino se. as. chegasep a perceber como nece-
sárias e posíbeis. - · 




