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axudada pola segunda gúerra mun- " .invento da· ·"eqélidistán.cia;', para .
dial, pola guerra de Corea no . meter no mesmo saco a dous blo_1• ....
. 1953 e pola ·do Vi~tnam nos anos.'
·ques er::ifre.o tados pala sua concei~ '
13.03.83
..se~enta, servfron' para sairdo paso,
ción da· :história totalmente dife. pero non resplveron satisfactórlar'e nte. Oeste xeito., válese para po(, .. ) ·En' Rom~,~segundo escrebe "
·mente o, probl~ma. O paro aumen- ,, sib.ilitar enfrentamentos no moviCarcop_ino, .oLc'idadáns .gozaban .
.. ta. nos p·a íses avanzados; en Espamento anti-imperialista dos Non
de 130 dias de festa ao ario, senda .
·ña é xa máis do 16'por cento: por
Aliñados. Mais xa é demasiado
o·s romanos qÚen estabeleceroñ
qué non se emprega a solución
tarde para ~cudir a fábuli;is de veeti'móloxia do -traballo, termo que
keynesiana?. E ·se se emprega, por
llas. . Na .recente x·xxv11 Asamp~o-cede de tripalium, instrumento
·qué no11 funciona ·o- mesmo xeré!_
dE:J• tortura empregado para abrigar
blea Xeral da ONU, ficou ben'deinflación? (... )
· · aos e~.cq:tvos. ::rarr.lén aparece. aló a
mostrado q interés dos non aliña.
Evitar o paro por meio do atinoción
di¡!
neg(>cio',
nec-otiµm
ou
dos e os paises socialistas pola paz.
Cando . de pequeno, na miña bra. Vale ; home~ vale.
·mento da pfodución é unha,. id~a
negaciór:1 ·do ócio, apl'icada. á acti-· _A quí é preciso ter en conta que o
escol~ · (privada '-creo. que valia
Pero antes;' ·vela'i: ao San Pe,_ perfeitamente coerente· coa me!l- · 60 por cento dos países que com.vidadé dos. cidatjáns c:¡ue deciden
dous ·pesós/mes-, enriba dun dro de San · Chorrof, o señor
talidade laboralista do puritanisaumentar as suas rendas. dedicán poñen as Nacións. Unidas, pertecurral de vacas dun carnicefro)·, ~ Suárez~Vence Santiso, trastablmo nórdico, pero totalmente indose á transacción comercial. "Iras
necen ~os non aliñados, e ante o
mestres, os companheiros, .llarido a 1íngua, perdendo norde · da . superación dqs p.rÓÍLJicións
~é>erente -coa. ~oción de medida e · mundo aplaudiron o pronuncia-.
todos en xeral soltaban iso do e compostura, e
s'ubconscien- ·
contra o interés estáblecidas· i;>ola
equilibrio ·que debe presidir en
·m.e nto da URSS, que unilateraltitular, que non repito, claro. - . te ' en plan .asasino de Viriato,
lgrexa, e do menospreció feud~I
calquer-sociedade civilizada. (.. :)
mente, manifestou que non será a
A solución estrutural pasa pela
· . Soltaban eles e repetia toda a . mái·s 'trajdor que Bruto-.(9u· máis
pala actividade ·económica, o nepri~eira en dulsar o botón nu. comprensión do feito dialéctico
parróquia, :rfrévl~~ un capóns na .,. bruto que outro cou'sa, que 1;10.n
gócio resurxe frolecente a- apartir
clear. (.. .).
. Mentras, os
de que é o próprio éxito. do sist~
se
"
s
abe)
do
.
Renacimento.
ita
,
liano,
e-os
Mé'
·
·
1
cac ho 1a que para que irnos em..,
..
meios de desinformación atacan
ma o que provoca a crise( ... )
. N·estas que estaba a .ler o xu· dicis>"comerciantes. e banqueiros
brar. Mágoa que se perdé 4 0
aducirido que "os rusos instalarán
A solución consiste en que tra·
d ·~
1·
elevados aos máis altos destinos da
misis moi perta do corazón dos
costume.
.,. - .
ramento, lamo mo, Ce aro,11 q:ue - sociedac!e, ' cqnsagran a· aceitació.n
ballen todas as persoas menos hoE.. cQnste que non, ·falo polos .era en ga ego e un onse e1ro
.Estados Unidos". E qué farias tr
ras, ./~o cal non haberá parados, e
· ,. ar istocráffca do negóqio- como padébil "voceiro"?. O desarme, este
.
p robiños dos rapac.es, .aos que tja Xu nta de ·gá, tampouc_o ten
~ que ' o produto producido polas
tente do poderío.
problema de máxima urxéncia,
xa lle chega .con aturar · a- ·mes~ porqué saber: de todo~ d ig_q eu.
.Tras da Reforma prot~stante,
máquina$,· se reparta, eliminando
'
tratouse
en Delhi. A axuda eco·
tres como a directora do· colé- Ao chegar -ao círcio ese de ma~ · ~ .que foi a negativ~ ~º$ pavos do
plusvalías, de xeifo que todo o
nómica dos países máis favorecixio de .EXB de Valladares, que rras, plas, o ooi non.:qu ix_o se- ·.· N~orde . a pagar -o Renacimento
mundo cobre o preciso para rñandos aos menos, tamén. A paz aulle- puña. "éscoit_9fonos;' ·aos . guir. D~lle cqa agu111ad9 epada. - . ·italiano, o puritanismo calvinista e
ter o seu nivel de vida como cando
téntica é o tema prioritário. Mentraballaba cuarenta horas. (. .. )
mestrés para ver --ouvir- o que Unha axudiña en plan chuleta ·· cuaquero flStabelec~n o traballo e
tras, Namibia, Palestina, -O Salvad ician. No n, falo dos . nenos por ,pai-t:e dos máis expertos e
o negócio comó me9ida -terrenal
dor, Guatemala, ... agardan coa esgrande~, que ao _cabo son .como . nada, alguns xorna!istas ·-desde
. dos méri:tos· gafíados para actJmuLUIS RACIONERO - peranza, a que abesta imperialista
nenos; do ilusionados que están lorixe- a berrarlle .d rcia,.círcia! . lar u~ tesauro ~o ceo·. A Revo,lusexa algun dia un pesadelo que
cón estes zapatos novas da,. XunNada, tpdo foi inútil. _,
, ción - 1ndu~r-ial ~lev·~ a sociedad~
forma parte da história escrita con
. ta nova (idade média, a que vai
Ao final . dixo qüe · gardaria
do trabalLo e o ñegócio . a límites
saiigue:
entre 1936 e 19.75).
unha·. "certa·,, . observáncia .iJa
.inoonceb1beis nél" veUa Roma; os
1.3.3.83
' pavos . do Norde, · coa · falta de meFalo deles porqve hai qüe ver· Constitución e do Estatuto.Ou· ·
JON AGIRRE
·
·
pida · éaracterístic_a. das· socied~des
(.:JA intoxicación icféolóxica foi ·
o papelón que 'fixeron a í atrás "· sexa, que s_egundo coRvef-ia aos
recente mente civiljzadas, remata.n
e é fundamental para o imperialispola causa do xuramento.
seus intereses, ga.rdaraa ou no_n.
impoñendo 0 modelo de societla- ·
~o, que · se resiste aa· inevitábel
O Xilberto e o ex·-PT fi.xeron Tampouco compria que o dixe-.. .. de de consumo, a sua ideoloxia d~ .
a·uxe do movimento de países non
ben causa, acostumados como ra, se iso xa o sabemos.
· ·desenrola·:sen lfmites e o resultado
aHñados. Percura·n satélites .que diestab~n:- da .' ~ez ahterior por •~ Que conste que .por moit~ ·, . ' . de ~mbas cousá's: inrelicid~dé· na . / ~ixen a orqúestración da organiz·aNº 141
máis que o chantadino cqmen- menos, expulsaron aos ,parla: ·· opuléncia. Mais todo ~a natureia ·
.ción . . Moralizan o perigo ·que sutara logo que estas causas n·on mentários · do Bloque-P.SG . en
ten un líITlite, e· este viulle Jmpos·pón nos qiferentes paises dirixidos
·(. .. ) En canto a Mário Soar~s
se din dese .xeito pola sua terra. .novembro pasado·. Eles garda~
to ao · siste.ma económico induscara o socialismo. Dai a terxiversaestá imparabel. El é a proba pro0 Mella, 0 Portomeñe e 10
un ha "círcia" observáncia, por
trial por dous fenómenos deseanción dos conflitos de Kampuchea,
bada · de que_a política é menos a
Suárez-Vence, nada.' .
' · · máis que· non eStéan en c;tbsolu-~
certantes, inesperados !=?, _polo moonde o imperialismo recoñece e
arte de ter ideas e máis a sedución
· V d , f, .1 0
to de acordo . co contido de,ta- . ~ rne'nto; irisolúbeis: ·o pa·ro e a inposiciónase cos ver-Ougos de Poi
de convencer aos outros daquelas
.· e e, e aci : P c~ a, pa ... e
·
· fl ·· ' ·
·
...
Pot, Afganistáñ, etc .... A ,desinfopoucas que se teñen. Aínda en
asi até chegar a papanatas, pala- les· leis.: A, ver, se hái sorte· e ,. o
~.' ªoc.IOtn·e·m·a; -do pa· ro est"aba t·eort"ca..,
. . I'
,
Ab ·1
d
d, .
mac1on cap1ta 1sta argumentase na
rt , conmemoran o o
ec1mo
bra: esta rnoi querida de certo éxpL,Jlsan a vost~de do Parla- . . mente resblto na economía polítese, segundo a cal, no problema
aniversário da fundación do PS,
concellal dunha vila de-.beiraníar . mento ' por seinellante dedara~
tica do capitalismo anglosaxón
cfave para o futuro da humanidaoutra operación de "charmé":
{co.ncell~l:da UCD que n'c»n pul~ cióhde -intencións. "
· pola · lei d-a of.erta, e derriandi:}: se
de -=ª prevenci_ó n dunha confla. será pubricado un libro de louClo ser -a.leal.de .e ·dimitiu aos
Para evitar eses problemas,
hai páró, a' oférfa supera ademan- _
gración nudear mundial-., os paíqanzas internacionais ao segredádous anos , e médio, fartp). : Qv ·o coÍlsello de rt:;daccibn en ple- . . da,· e o précio do sal.ário ou trabases non aliñados non poden conrio xeral máis feliz da política
sexa, es-tes· ex-ucedistas ao 'm~- ". no vai' ~ focerll.e a próposta· 'á ~. ·110"' ha. ~aixar. O .incumplimento
fiar na·s superpoténcias -léase
portuguesa. Sabendo da extensión
llor saben · ben a palabra ·e, rion , Xunta . para -.cando d~ntro de- desta lei motivou .a Key11es ~ cues~EUU e O RSS-, ligadas ·par venceenorme daquelas faces só capaces
resulta difícil ·aprender a·, ler pouco' chanten fóra a· Corral e" ' .. tiopa'r a. teori~. neoclásica, dar:id<? · ·, llos de. 'intimidación nuclear. Esa
de se ruborizar satisfeitas con moi0 resto do idioma.
· ' · - . a Rey de Roa, .os .noves xuren _. :_.. como alte~nat1va _para supe. ~ar o
·teoria, denominada fórmula da
tas gabanzas e moitÓs elóxios, a
Total, atrancástedes en 'CÍr- deste xeito:
.
·
· . _. paro.? ~crise d ~ v1~t~no~de a _1!1ter· "equidistáncia", encheu hocos, lata dos socialdemócratas (e non só)
. · .
· ,
· ·
.
.vencton estata a XeltO e mvergoas moralizarltes de aínpa ·Sectade todo O mundo non topou adCl,a; n,o~mal, e p_al~bra galega e a
ÜJOS _ver? es son·~ra_ttjores,
sión públi.c a, aínda .que sex'a en pi. res que se de no.minan de esquerxectivos: Saliéntese que a perda de
vos so~vos ·a chines. Ag?raf non ·
azules .s.o n n:ientire1ros,
rámides, - para · poñer · c~rtos nas
das, liberais, e que, en definitiva,
valor de mon ami Miterrand é
· por nada, senón porque hai que
· 1os negros Y acastañagos, .
. m·ans do~ parados e reánimar a
caen· na trar.npa do próprio impec.ompensada pala contribución de
"dar.lle ax.ilidáde ao acto ·~o- xüson firmes e . verdadeiros.
..,.~econo,mia: .A. '·~ol:ució~~keyn~sian~, ,
cal vál,ese do teórico.
rríy friend Ted Kennedv.
~·.

·Aprende_-cachola ._
que estamos ·na _escolá
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Merque · ~ his.t ória de
·. Galiza.~ "Adequira

·.' 'A NOSA; TERRA
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Os:torrlcis .u~ ~
' ~. dous están
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·Gobernador Civil de Póntevedra ·

"'·

Nada novo baixo o sol
J

•

Catro son · os temas básicos .
que o sefíor Fuentes está a. lavarse as mans, os catro que afectan a concellos con alcalde nacionalista ou a concellais nacionalistas directamente.
A FOSAATLANTICA

·A f9sa atlántica .é o lugar dos
vertidos radioactivos. Por extensión, aplicáronlle o epíteto a un
lugar do concello moafíés no
que o consumo de drogas -fortes sobretodo- é grand~, ademais de que o bar que é eixo e
centro de reunión.· permanece
aberto até altas horas. Son moitos os mozos que se xuntan no
lugar, véndase un aumento progresivo do consumo de heroína
nos últimos tempos, ademais
das drogas brandas. Hai que subliñ"ar" que a política da Corporación de Moaña, encamiñada
cara o desenrolo deportivo e
cultural da mocedade fixera reducir o · número -de praticantes
da drogadición até niveis insospeitados hai catro anos.
O alcalde, o nacionalista Xavier Abalo, tentou plantexarlle
este problema ao Gobernador
Civil desde mediados de febreiro, para que se fixera unha visita ao bar, contando que nos
seus arredores se leva a cabo o
tráfico de drogas. A entrevista
estaba pendente e _o señor Fuentes non se atrevia a encarar o
tema.
O lugar segue tal cal, e hai
quen sospeita que . hai algunha
xente da direita metida no tráfico, xa que é curioso cómo o
aumento de consumo de heroína ven aparellado co auxe das
ideas de certo partido de ámbito estatal no concello. Ao mesmo tempo, Moa.fía. estase a convertir nun directo competidor
de Cambados e O Grave no que
respeita ao contrabando de tabaco, que segundo algunhas
fontes vencelladas aos contrabandistas e consultadas por nós,
te.fíen chegado a descargar "caixas de madeira nas que rion habia tabaco senói:i outra causa ".

•

Ca~do o no~aron Gobernador Civil da próvÍn~la. de Pontevedra dixo .
· feita poÍa Axudaritia de Marina
"que le habían hablado muy bien de Galigfa y tenía muchas ganas de conocerla'.' ·
e trami~áda pola Comartdáncia
,
.
r por toda declarac~ón políticf!- e d~ ,intencións. .
. J ~·
. !.:·, '"': .· ,
~de .Mar-ina, d~ :Vilagarcia, fai arDespois, o señor, Virginio Fuentes enclaustróuse no seu despacho da a/o,meda da Boa Vilo, e nen se . -~· .. uivada . .·"só permaneceu· a ·d a
enterou de cómo era o "seu territótio ". Gol tras gol, semella i¡ue sexan oSfuncionário~. an·o s e anos
Guárdia Civil; diante do Gober::,,
~ de prática, os que leven todo.
·
·
nador.
Ao pouco de chegilr, xa _conseguiu que non houhera "cámbio '' algun respeito ás infraccións .
Entre os procesados, está o
urbanísticas do coñee/lo de Bueu, eermitidas cunhá política de olios p~chos..po_lo gob.ernador anterior concellal do Bloque. ~n Vilano. . .
Logo com'e.zou á trqpezar con outros axuntamentos (Cangas, Moaña) e' sectores· .
· va, señor Romero. Para falar do
..
·
da vida política .e sindical. ·
.
.
·
seu caso _:_e do dos outro"s vici. RenúLtou cunha carga· da Guárdia Civil no Grove, a primeird .desde que o PSOE chegou ao poder
ños ....:. pediuse a. ,. , entrevista ,co
hai tres meses, en.Galiza. AO- dia séguinte, unha nota de prensa na que se lavabá as mans e o apoio
Gobernador o dia fres de febrei-·
do PSOE ao seu xefe provincial investido de gobernador.' lsó si, despols dosferidos do Grove,
ro, sen que até hoxe o tal señor .
tivo tempo para ir casar a Valéncili e quizá gozar d~s óutros bombazos e pe~ardazo"s: os das fqllas.
lle respostara aos responsábeis
comarcais e provinéiais da devandi:ta organización nacionalista.
Porparte, hai unhas multas
gubernátiva_s pendentes · que
tampouco tenen visos de solución democrática.
Os responsábeis do BNG chamaron d~uas ., ou tres ..veces ao
G.C. sen obter.máis que longas
viradas de prom~sas . de falar.
.Claro que o luns pasa.d o , aproveitando unha entrevista do alcalde de Bueu, fÓron todos os
afectados falar -tentar falarco .señor . Fuentes. Ese luns 14
non estaqa e dixéronlles que
volfaran ªº dia segll;inte. o mar.
.
·.
.
. Xan Carballa
tes dixéronlles que tiña outros
Duas obrei~as de Thenaisie Provote no intre da conversa que ·mantivemos con várias delas poúQo despois da carga da
temas máis urxe'n tes e que· ÚmGuárdia Civil.
·
·
·
pouco podia recebilos. Fontes
do · BNG. non acertan .a · comprender cáles · poden ser os
temas máis urxentes, cando eles
estan· a faiar da orde pública, do
contrabando de drogas, das infraccións urbanísticas . e ·da inA pinga que verte da actuación
lleres eventuais. Para as primeiras - flexíbel: icarguen!. Pelotas de ·
xustícia . social e nón
isto,
impedir
o
.
pa·
s
o
das
outras
puxégoma,
botes
de
fume,
culátazos,
fóra de lugar do señor Virginia
senón que as entrevístas estaban
ronse diante da cancela da factotoda era bon para a . carga de heFuentes foi a carga da Guárdia C.ipedidas hai moito . tempo: Que
. mes armados contra mulleres. A
ria, sumándose solidariamente as
vil no Grove o pasado dia 16.
eventuais e as fixas de PJantilla á
unha_.preñada houbo G¡ue sacala
· se saiba, nengun outro proble- ·
Unha carga premeditada, alevosa,
loi.ta das ªntigas-fixgis-di~contídali entre várias mulleres nunha
selvaxe, levando por diante vellas
ma groso tivo o señor-Fuentes a
1:i-uas.
. ~ .
pausa da carga, :~,Duas· muUéres;: , · .I ibh s~r o- do .Grave· é se póde
e preñadas, dando a me~ida do
Na mañá do mércores, a direc- · ~. algo maiÓres xa, Jiveron que· ser
que vai ser a política do señor Gocomprobar no recadro adxunto
ción de Thenaisie-Provote chamou
. trasladadas a Montecelo., li)Seiré;lbernador Civil de Pontevedra.
cómÓ o resolveu: a paus. 1•

q
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Sen encomendarse nen a Deos nen ao

As obreiras de Ttienaisie-Provote mantiña.n un conflito de vello
polo despido (regulación tecnicamente) .de 60 obreiras. Entre ar.e ~
gulación e a decisión f'inal, un es-·
traño "siléncio administrativo"
que permitiu que o expediente
fora para adiante.
Hai pouco, a empresa chamou ·a
trinta· das despedidas para que firmasen r coñecimento da antigüedade, cunhas sancións esaxeradas
A.PRAIA DO RIAL
e outros ponto's inadmisíbeis ·poló
colectivo . e q. · sin~icato qµe as
No ano l978 tiña ~gar a
3J?oi~,::- a lntersirn;:lical. Por ,parte, ·:.
toma da prafa do Rial, en Vilaestá un Real Decreto ·de 31 de de~ ·
nova de Arqu~, con 500. ou
cembro pasado que ~i que no!l se
750 maris'cadores que baixawn
· .-~ podeh facer contrat0s tem:porais
defender unha area que conside· antes dun · ano apartir da data na
que entra en vigor a.regulación
raban e consideran deles.
'(neste _ c~so, setembro pasado). '
Por aqueles feitQS de "altera- .
E aqui aparece a nota do Goción da· orde pública" hai 11
berrto-Ci·vil para despois da guerra
mariscadores e viciños pro.cesa- ·
· do Grqve: esqueceu o. Real-Decredos. Curiosamente, nos ~rntos
to, e toda a nota tiña un sabor a
iniciais falábase da preséncia de
"~áncia" que daba noxo; Só lle
.membras de CCMM e·da ANPG.
· faltaba o dos Princípios FÚndaNos autos definitivos, os mem- .
mentais e listo.
. ' .
.. btos das Comísións Mariñeiras,
. , Po is ben, as despedidas non qui~
xa. . non están·: . só os nacionalis· xeron ir trab(!llar naquelas conditas . ..
cións e a fábrica ehamou.a 18 mu-

•

t

D~mo

só·

ao señor Virgihio Fuentes reciamerite t~cadas palas · pélotas e
mando protección. Desde Pontepresas · dun ataque de nervos.
vedra saíu un comboio, rumbo á
Moitas foron as per:so.as que ficavila do marisco, ao que se lle suron .mar¿adas dos pelotazos. Un
márian os poucos números e o ca"coche quedou sen parabrisas, esbo locais.
cachado por un pelotazo (subverAs 10,30 o. tenente da -Guárdia
sivo que era o Renault).
·
"Nunca _ vin disfrQitar tanto
·Civil dixo q·ue as reunió.ns tiñan
que desaloxar, que se se non o facomo disfroítaba esa xente dispacian, .tiña arde "de .. cargar. Habia
r·a ndo", dirfanós logo da última
r,~~n-idas unhas 125 p~rsbas, e ~ns_
asamblea, xa ao . serán, unha das
25/30 guárdias.· A e~trevista pedimulleres.
da pelas trabalfad9ras co ,gobernaAgora xa · a lntersindical, e a
,por desde o nove de febreira ·non
UGT c~egaron a un acorde coa
topo-u un oco na longa axenda . empresa_: As fixas, ao paro; as 60
duri home presto a atender ás de- - <despedidas, nun· turrio, para adenmandas dun empresário por teléiro·, ·seguir· de fixas-discontínuas
fono: .
.
" .
· todas·, e cando te'ñé;!~ os dias nece-"
".Ustedes nunca · vieron ..I~ .TV? .~ sários,:voltar 'ªº paro., entrar:itfo. as ~ ·
Pues esto va a ser como las pelícufixas:- ~ntigas. lsto, en eséncia.
la~: Si matan a uno de nosotros,
~Atrás fica a ameaza do delegado
. ponen ·a otro en el puesto., pero
provincial de tr:aballo de que as 60
si. matan "a uno de vosotros; no · ·podían perder _o paro se .se negavan a poner ninguno", amenaz~ba
_ban ir tr~ballar. nas condición:s di -:..
º"·tenente andaluz, co cetme .en
ta.daspola empresa.
Todo isto. despois qünha carga
'vertical, dedo no gatillo.
Sobre as 1-1,30 comezou á carorcJenada pG>r un señor que dixo
ga. Os n4meros que viven no Groque os números tiñan que ·facer
ve e máis o cabo mo·strábanse reque as ·evehtuais _entraran. trabam isos a obedecer as ardes. Pero a
llar ".como"fose". E todo, sen envoz de ma~do do tenente - ~ra incomendarse a Deus nen ao Demo.

OBRAS ILEGAIS EN BUEU

O nacion:alista ·Xosé Novas,
· alcalde ,de Bueu, .tiña pedido ao
Gobernador
Civil - anterior
axuda para que enviara ·,ás FOP
a cobrir coa sua preséncia efectiva o _derribo duns bungalows
ilegais situados ·na · praia de Lagos·, ·: na ' patróquia de Beluso,
lugar de descarga de contraban. do xunt.o coa cercana d.e Areabóri, . praia esta da que xa falamos ·e na que está o chalet do.
sefíór Eládio · Portela, ·· ~té hai
. pouco vice.. presiderite da Dipu- .
' tacióp.. "f)cidó,. que hai u_rt recurso
presentado sobr.e a: non ilegaliüade das · construcións -segun.do os afectados~ claro~ o Gobernador Civil -prefire ser bon e
'nón ·carga·r ao Axuptamento coa
responsabilidad e de .ter que derribar chaleciños propriedade de
xente tan vária na que hai mem.· bros da. G. C. ou da Marina ·c on
residéncia rioutras . lugares de
(pasa á páx. 4)
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(ven da Pá.x· 3 ) ·

.non ~é . o caso de Cangas do .Mo-·
rrazo:
Seg,u ndo Mariano Aoalo, aqui
hai unha indefensión clara, pgis
_o que debería haber é un "Estatuto do elexido". Doutro xeito,
no que se acab~ria
en que a
política municipal téñana que
facer 9s ricos. A actual falta pe
· normativa vai en perxuício qos
cohcellais nacionalistas e de es·q uerda.

xeito habi_tual. '
E o pro.blema. máis sangra'nte
é o da dita' praia,-mais ·non só _·é . ese. f!ai máis praias en Bueu invadidas· po_la esp·e culación_· ao
amparo d:Linhas Ieis fe.itas precisamente para "pasar de todo'-'. ·

e

· . O CASO MARIANO ABALO

Marici~9' Ab~lo, ·concellfil en
Cangar a.o Morrazo, destacouse
. . desde tú1 primeiro momento
COROLARIO
pola sua corñbatividade no seo
da · corporación ·daquela vila ..
A última hora do martes 15,
Desde antes de ser- . concellal,
o señor Fuentes chama ao alcaltraballaba en Cqrreos. Aq pou- , ·
de de Moaña, Xavier Abalo,
co tempo
era trásladado
a Barparn o dia seguinte, para tratar
.
.
.
-celona, nunha medida Clara de
· do seu tema (o da orde pública
.
alonxalo do seu povo. ·
na localidade).
Pésie a tod,o,' voltou de cando .
O resto dos nacionalistas aos
en vez ·aos plenos e gmou unha
que se fai referéncia forzaron 9
suspensión de emprego e 'salário
teina e entraron na reunión para
por un ano, na que, polo tanto,
plantexarlle o resto dos asuntos .
non tirou peseta .. ·
Ese mércores, mentras falaba
No ano . 1982, pediu a exce-·
con todos eles, a Guárdia Civil
déncia · ·volunt'ária· por outro
. cargaba no Grove contra mulle- ano, no" que tampouco ia gañar
res, vellas e preñadas.
d~ñ eito nengun. ·
Manife-stae~~t:l- ~~s e~pr~gadas da fátJrica no ano 1919. A l~íta .ven, como se ve, de moitó atrás.
Quizais non houbo no caletre
Polo seu caso', Mariano Abalo
do señor Fuentes ánimo algun
. tiña solicitada a entrevista co ' e · aó . que lle piden . agota . admíni¿trativ~·i fova. tres anos pa- Director Xeral de Administra~ de facer boicot aos nacionalisción Local, remarcaba que, se- tas·. Quizaís o del sexa desídia
señor Fuent~s desde xaneiro !, · 250.000 . pesetas de fianz-a-·, rada) ert.div~rsos organismos.
· gundo a lei, non hai que ser vi- ou .incompenténcia, cousa que
dándolle longas de · c.otio. Apro- plantexoulle de sÍlpeto o .tema
.9 ircµlaron escrit~s a~ ·Minis- ciño para ser concellal e dicindo seria pior. Durará até despois
veifando urtli.a entrevista de vá- entregándolle o sel;l dossier per-'
·
·~ tério , d_
a Pr-esidéncia, ao da Ad- · · que habia unha. excedéncia es- das eleicións e lago xa veremos.
-rios viciños e concellais polo soal.
~m·iriistración territdr_ial e á Di- pecial p~a funyionários dalgun Meu Pontevedra, coino <liria Da. caso de Xan Francisco Mariño
· O señor Abalo ten mandado recéión Xeral de' Correos. Presicorpo estatal que vivira e fora niel.
-mozo ao que acusan de romconcellal de vilas ou cidades de
per cinco coches da Guardia Ci- e presentado unha série de escd- déncia · c<::mtestou que lle pasaba
X. CURRAS
máis de 25.000 habitantes, que
vil cando o _da guerra de ·Cangas tos e recµrsos (un contencio~o- o problema aos outros dous .. O
· · r
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Cuarentil ,améazas ·de
riada se sa»e
.l
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t

f
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b()mba~:. ·
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,b Añ.x~ é un rapaz novo q¿e a 'nda te~ri a in~céncia e'"a esperanza máis
g,randés do NlundG. t; e.spontáneo, natural, sincercf. ós seus elfos .claros re.,, fle~an "O az1JI. puro do ·ceo .e· o veludo da paisaxe de-Sta prim~vera que es- .
No número 216 de$te .semaniírto aparetia. un artfculo da autor.Íll; do soeiófogo Xan ÍJ.~uzad~ ·
- p~rta. As· suas mans a:iongadas e bran~as amasan nos seus ci~c;io~ de ár Q
titulado' Por qué-se producen asaltos 'e roubos nos centros de EXB? , ' .
. , , .·
movimento e á acción desinteresadas e extrovertidas. Pero onte, seis de
Neste trabal/o dábase ·conta dos frecuentes ataques, agre,sións roubos a c;~ntros públicos de ensino
Márzo, na tarde moma que oorria Gara o roibén.do solpor que es'morecia
e.da tendéncia a considerar que este é un aspecto máis dun 'certo :gamberrismo
Poi~ banda de Ad~i, o· Anxó· xa non era o mesrp¡;-·que pola níañ.á, cando
"innominado e alleo que µos_ tocaba sofrer. estoicamente como se dÚnhil.' pla.ga bíblica tratase".
estábamos a ese citar na Praza Maior a f!!Úsica,da Banda municipal , $_eme- .
liaba que. ·lle 'botaran o mal de oJlo .ou que lle dera o aire. Boeno, non vos
-Un <Jos casos máis notórios ·q ue se están a dar por eSies_dia$ é o qo Institúto ~e 1 Monforte.
dien
que o Anxe era, e s1:1poño qye segue•a ser, Q ca'tólico rháis ~anve&i.
Sort xa máis de 38 chamadas telefónicas.anunciando a posta dunha bómba no centro, tjo, e que as nasas conversas mantéñense nun oitenta . por éento do tema
cos seus conseguintes desaloxes. ·
.
· · · . · · ·, "
.,,.
.
' ·
Qué pasa, en Monforte? E_difícil sabe lo, pero o que si puidemo_s comprobar l que_:se fai moi pottco ~ ·~ · ~elixioso.
'.:-Pe;.o , qué che pa"sa, hó?
por soluciona/o.
·
·
Óllou para o iAfindo. Apertou os beizos carnosos. Enviso; .estarrfcou
os dedós, deu un coucé-a. algo im'ax ihário e, atristurado, exclamo
e "pasa -ampliameriie,do·tema".
A dirección do Instituto de t 1·r . :_ -:-A lgrexa pop~lar- volve set perseguida!'
·
.. · ·
Reseñar .tai:nén qüe ·nos últiO Goberna.d or civil manifesMonforte, ás autoridades, nunca
Supoño que Xé;I vos décátaríades de cál era o motivo do ~eu desespero.
se lles·pasou pola cabeza, segun-- mos tempos houbo várias expul- tábanos que "está en mans·peliE desde lago non me estraña que a sua sensibilidade reli~ipsa ficara acoi~
do as suas afirmacións, pechar o sións do centro. Pero os mes- -. ciais e que dando haxa algo xa
telada. A viaxe~ do Papa aós paí~s colo.ni~ados Óu semicolqnizadq,s polos
:
" , ·EE.UU. e tamén a aqUeles que tratan de rachar aisua depencléncia e-con:
Instituto por mor das ameazas mos alunos nos manifestaban: .s.e dará a coí}écer'?_- · /
de bomba que se veñen produ- "non, qu6 va, eses pasan de toAgpra ben, xa son moitas~ sé- · ~·querir a ·soberaniª, pare? que lle está quitando a vend9 dos ollas. F:alamos
. cindo todos os días. Pero o alu- do, nen .sequera se moles~arian · manas de ameazas e aínda non
"até moi avanzadá a noite. E.stou .:Seguró de que o Anxo non -~oltará ser o
mesmo porque á sua f~r-ida é. fonda; quüá a primeira ·fe.rida fonda que tinos repetíannos unha e outra en (li~er chamdas''. Nunca se sa- se sabe nada nen nada s'e infÓr- .-=
.
.vez: "sabes cándo vai pechar o be:
mou. E tan díffoil a .investiga- · . . vó ·nos seus poucos años. .
Non
é
para
'
i:nenos.
A
lgresa
está
a
xogar
nestes
r.nom~nto~
uh dos paInstituto?". ~arecian plenamenDo que hai constáncia é de éiqn eón-. efectivos e meibs ·aépeis
rnáis
retrógrados
da
sua
história.
As
viaxe~
pastarais
do
Xefe
do Vate convencidos de que tal feito distintos roubos tanto no cen- tuais .dos que presume a poli:- ·
ticano
non
son
tales.
Son v~axes _políticas ben arrmñadas nas -qqe o mitin
se ten que dar. Sobretodo aque- tro como no coléxio de -EXB cia española? Pel}samos que
~ o liderazgo superpóñense a calquer sentido pastoral fondo.-Chegar a un,
les que non van a clase.
que hai a carón. Material depor- no.n, poko que só rios resta de__ país, ·colonizado ou sutj,desenrolado, aprov!'itar a ideoloxizacióri fanática _
"Mir!! -dicíanos un grupo de tivo e de '1aboratório, asi como ducir, -como moitos viéifios. de
que -se introduciu- nas xentes cheas de misériá e de incultura; leval.as corno .
alunas- a nós· qué nos importa'n magnetófonos, foron .as cG1isas . Monforte, que se lle está -d ándo
~años inocentes para encher prazas, ruás ~ c;ampos á chamada.do repre~,en
as bombas se, total, nen irnos a máis codiciadas.
·
de lado ao tema e que tanto as
tañte de Cr_isto ria Terra, ou dq Pa ~ de. Todos, ou do Sucesor de, San Pedro
Non parecen ser os ~esmo autoridades gubernativas "'c omo - que, amais, s~ olla todos os días pala 1V bo tmdo mitins ... , para ouvir
clase igual".
que os probes, os que pactecen na Terra, l erán o setJ prém_i.o no ceo, menDo que si tamén están con'- móveis os <lestes roubos de ama- académicas e·s tán _éruzadas de
tras 'as ol.igarquias ,deses países sementan o ter~or: a morte,~ a persecumans· e sen tomar decisións. ·
vencidos os alunas na sua tota- 'teurs que os das chamadas. :.
Chamadas que, por outra· par- Non ·quixéramos pensar que "' ción.~ ., par_éceme o máis inumana, anticristiano e falso_que hoxe se poidsi
lidade é de que as ·amezas de
faeer.
bomba van continuar, como ta- te, non son novas,' Xi;! que _se houbese o~t;r~s cosas · s;o.mo. ta' A mensaxe non .é taL E unha mensaxe, en-todo caso, de seguir- sorne- mén están convencidos de qu'e produciron tamén cursó~ ~:trá~, mén corren >f':lmores pala. c1da.; · -tén,d Clás xentes populares ao xugo él@s "ricos;' da prÓpria .J"erra ou doununca van poñer- muía homba: aínda que con menos illtensida- de~
tra .al lea'. E un ataque furibundo ao c~miño ifreversíbel que levan as na"veremos quen caralla ·mete de e duración; chegando até o
·Cié"ns do . Mundo para acadar a sua dignidade, soberanía e fartura. E un
CHAMADAS CICLICAS
cartos en explosivos podendó ponto de colocar unha caixa de ·· ataque 'á esa butra lgrexa militante, comprometida cos. asoballados, cos
Até o dia 11 as chamadas
comprar porro", afirmaban al- cartón cuns cables e un desperhumildes, que tafltO eamola ás _oligarquias e, polo que se ve, á propria
guns ; e de que, máis tarde ou tador dentro.
·víñanse sucedendo ciclicamente
lgrexa .oficial, e qu~ en Nicarágua ficou moi graficamente defi-n'ido co remáis cedo, o· Instituto terá que
desdé que comezaron.- pse ver:-, ~ trato que o-_Anxo .~me erisinóµ,'" no que. se ve ao Xefe do . Estado do Vati- ,
ENSINO PRIVADO VS. PUBLIGO
ne~ n~ri se )?ro~uciron. ~hrupa"ca·n'o·, -.de p( (epr.endendo ' ~ Er~~sto C?rdenal, gran poeta e Ministro de
ser pechado. Despois ·de SemaO que si se· está a dar -e n· Mon- das.
. . ' - . - - _,. ., , · .
c~ltüra do Goberno Popular, _que, axionllaoo, ouve: "Tés que arranxar a
na Santa "pode ser que as ameaforte
'é
µn
enfrenta111ento,
por
Chamadas
-que
se
producían
}
:.
tua
situación coa lgrexa". ('',E por que- Ern~sto Cardenal rion lle ~ res_zas desaparezan, até que chechamarlle
dalgunha'
forma,
enun
dia
ás
.12,04,
máis
ou
menos
·
pondeu
1-dlcíaíine o Anxo carraxeríto-·qUe era el o que tiña que arranxar ·
guen outra vez polo verán, clatre
o
en.sino
privado
e
público
e
ao
dia
seguin'.te
_
ás
11-33
e
:
á
s
"
·
·a
sit
ua.
c
ión
actual da lgrexa frente aes ensinos de Cristo?"). A mensaxe é
0
ro", dicíannos todos cheos de
o
ensino
privado
cos
Escolápios
12
48.
No
mesmo
dia-ás
'
c
hama:.
,ún~'interito
:.solapad
en ' Nicarágua 1de~ erguer ''á.xente contra'" o .Goberno
razón.
.
""prO-du~Íanse ' ~s :- ininµJos -'¿_::·'*' "ma_~~ria_lis_t.a!~ .. de · éncal!,,,z_~JJi ~p.olo l:a.;rt qfüq-.~~ '.ar.~ bi~po de Manágu~, -~iHoub.o quen nos afirmou : "o á cabeza, acaparou sempreunh_a da~
.
t
- d 16~ e d-as__.. 1-. eªº ou·'t ro:
·
" · guel ~Obar:ido ¡ ao que o d?apa- abrazo u e c1tou na misa ·da mesma c1dade
. -, '. - . ... '
~
;;.~:·, . ; ·:•e: :' ' .
• .-,
- ,
Instituto .non vale para nada, parte importante do alunado da an es as
: · t · t . · d-- ''l? ~ ~
(aper.t~ii- a 0.pa:ntlq, ,re.na_~ ~· y?rd,enalJ_'í ~e~~~re p~_la ~ua opos1c1~n. e atnda
·mamente estaba d"
porque ternos que perder un dia Comarca. Ultl
1a mmu <?San es as ~ · , .
combate tamo ao rex1m~ como aos curas que o apo1an.
- ·· · .
tra:> outro, eu xa non vou, pero en baixa, préferindo a xente' es- · A qué_se debe esta ·fre~uen·. ~xá ~"a"feri•i'p6' de qué :as viaxes, as 111ensaxes deste Xefe de Estado, ti~
·- ' · cia? Alguén especulaba con que
ºveran uriha tesposta páblica e popular. Non se pode manipu.lar. impunehai a quen o controlan e o obri- tudai nos coléxios estatais.
Xa hai tempo que. alguns cen- o que "está claro. e que.- aó que
. mente,. nen gastar. os . cartos (Je._tGdos ~s h bitantes das Ílacións nutiha
gan a if. Non estaría mal coller
viaxe 'lcristiarié;¡, de_apostolad~", claramente partidista, nen -permitir que .
as vacacions duas semanas antes· tros 'privados locais, pasaron á chama non lle gasta m.adrugar".
ofensiva,
'pretenderido
_
para
o
Un
día
tamén
.se
rexitrou
a
e.ste home se. ineta nas "problemas i.nter'nos do$ países .dun xeito- ou douAdemais... os que estean facenp:i;óximo
ano
ampliar
cursos.
.
c:onsabida
.
chamada,
pero'
tro
e sem,pre v.a-~rendo ~ata GS intereses duns pou.cos. Por isa. é louvábel.
do as cham:;idiñas débeno pasar
Pode.
·
e
sta
ofensiva
ter
algo
.puido
ser
notificada
·
xa
·
que
que
tose precisam~nte o' povo n,i~rag~:r.Ise n~ sonada ~-isa de Manágua,?
0
·moi ben, inda que agora xa ninque
ver?
Non
podemos
afirmafo
bedel
non
estaba
xunto
ao
telé·
,
que
freara o atrev1mento:e, r:nan~pul.a~1on_da lgrex_a ~f1c1al. Xa .era hor~. -E
guén fai caso, pero.antes mohtá- ,
si·
.
ternos
que
faGe·r
·
fon'o
Aso
cm'
co
mm·
uta
·
s
vo.lta1 hon ~squezamos que tamen fo1: fe1to con certo co1d~d o (os b~rros_ eran
'nda
que
. •
.
1
"
. . . .
. 1 . .,
h .
' d" ., ")
.
base ·cada movida ... Mira, perder Al
anunciando a bom-·
· C a~OS; - e~tre_ cnstia~ismo e revohucton mm,_ al ~o.ntlra ICtOn ' h . 'Id
non se perde · nada aínda que referéncia· á declaractÓns feítas fon chamar
·
.
.
.
- tl atrep1ante· max1nar que un~ ame qµe -efl teor-ia · eva a paz, a um1 apor PeT$Oas ben inform.adas e ba, GO que s~ deduce. q~e·-o aude ,' a caridade', o amor'ás persoas, ante !ipeti~ions das nais·dos dezasete ·
non hax.a clase ... '·'
c0ñecedoras do ensino- en Mon- tor - das chamadas .. v.1x1a se " se -, milidatios asásinados 'en Ma~agalpa poi as fofzas QO imperialismo que arréR.E SENTIMENTO,
fqrte, 'GJ.ue .nos mostraban
produce'oü non desalo,x~.- .
· ~ia co~tra N.icará.gua (elas, achegándo;e ao altár para percurar uRhas pála·
GANAS DE PASALO BEN
me~2.~ ''as s_uas sospeit~s'~ · ~e . Dase. ·tamép .a casualidade de
·bras de alento; b~rraban~ "esiximos unha ·ora~iqn - polos mártires"); no.n .· '
OU INTERESES ALLEOS
.
que todo :o tem'! das bomb4sfo~ ·que o m~rtesdia 15·,_µndos diªs
." ttv.eron máis réspos-ta do.·~apa e;·d0s ·seus b:ispos-qúe apresarse para acabar ·As máis de 38 chamadas se unha . montaxe interesada do que · estivem9s'.:por 'Monforte~
a misa.
· - - · ·.
·
·
I
1
, E é má is arr~piante, se .· cabe, situa~se a ca
· d o ·. a ,~ co1ocac1on
. ·'
de .:_ ensmo
· ·
"' · d.o .. "Non
. rón d, o Papa. . cando ia co 1ler o
anuncian
pnva
· _ p' odem'
· o-·"'e no·n se prod·u· ci·u·, du·ran_te t' oda· a
delitos · mani·festar n,. ~da., pero·o que·si. 'é
s
·
···avión"que ·o alonxaria das fermosas, repartidas e tr.aballada.s ierrasoe Ni-'
bomba· s, en que' c·lase d·.e
.
.
manan --que · PÉ1-samo ·. nas; mmecarág'ua:· e_ ollanClo P.aÍ:a o sel:l branca-e estudado ·cabelo, e para a· sua expodemos tipificála, s~gundo 9s · certo é que só eles son os bene- · diacións .do centro, nengúnha - 'presión ,eñ~urecil:;la, ouvir, ~stas palabras de agoiro e ferro: "DEUS 'ASISsociólogos estudosos do. te:rria? · ficiados'·',
·
chamada. Igual suceqeii 0 ' Q.ia
TA E,F'RO'fJ:XA A NIG.ARAG~A'·'. · , - · ·
·
Resentimen.tos contra o oen· ·
.s.eguihte, 'Pode ser cau~salidade,
·, ó .Atixo, neste ponto da éorwersa,'" enrl-.lbiará.
. Ali _só criou
. . ó~fio e. tremar.. ·· ·
tro e. ,o.·s profeso' res?·. ·Pu1"dera"'.s·er, . QÜE FAN As AUTORiDA.OÉ_S?
perO' (}- cer t o e, que ·hab'ia unha
-lsto, .é'. ünha ·ameaza.
Por · rµ~is · que a , dirección. do
.Tamén se preguntan en Mon:- cal5ina qué estaba estragada. Cando me despediñ del frente a-unha fermosa casa de cantaría con bal, centm . manifeste 'q ue non hai fort~ qué é o ,que.fan a:s al,ltóriPod<~ríamos . apuntar , rriáis
conada de ferro de Sargadelós que aínda hoxe me segue admirando, apeprob1emas, · numerosos alunos dades. Se é ta~ difícil, cos. i;ie- , pistas,
6 ·cousa da policiá.
sardas grándes d_iferénc,ias que sob~e o tema re11xioso mantemos, sen.tin
' mostr~onrros a _sqa . discoh.'for-- -~ íos cos que canta -a policía, deque si e cert6 é que hai resolunha grande e· pes~da tristura a0 ollar as suas costas cangadas e a {:abeza
.midap.e coa· maioria dos profe- · tectar as chamadas e buscar aos .ver ·o ·p roblema ·d unha vez. Non
·Ji>.<eirame!lte cambada. Pen.sei axiñc1._ que esfa era a· primeira porta que se
·sores e o seu desprécio ·para co. culpábeis:
quen afirma· que ,se · pode? Causas ·máis difíceis
lle abria ao Aflxo e qüizá a·moitos coma el, para ent~ar tiesta salgada, po- ensino que ' se lles' e~tá a impar~ . a policía non e.stá a facer nada fai a policia:
tente e sór dda foguei·ra do mundo actual.
N -:,f.l~
{9P ,~9 .AG_¡ ~11 ?"_,P~,..... ry11'~f0, l. \~~3
,
-~ l.,-1,... ; \ \:....- ~ .i · ~ ~;\11 - . "-.)
1

e

se

u•

o

o

·g

·

_..

·

ncm'

polo

o

o

per0

fui

t \

._,_.,

't_,,)

¡

I_,

cartas
A NOSA TERRA E

conhecéndo-me, esa 'minha atitude, inmediata111ente se trata de explicitar
gevía-se , "-.:.aos prec6nceitos qué eu que a autorización.á eventual asisténtinha só~br de todó que. non fose, de cia dependerá de que "se repre'Sente_
Pedidle peras ao olmo para ridicumanantío netamente popular.;.,, e. ai ·centro en que se trabaja y en con. lizalo pareceme de parvos, pedirlle á .q ue com ese fechismo . lilental . m~u, secuéncia al órgano de que se depenXuntá e ao señor Albor que 9umplan 1 pouco havía de aproveitar na vida". . de". Significa isto que toda comuniinda que sexa.para facer risas, paréce\
Eu pra lhe amosar, ao m~u amigo, cac.ió_n presentada a un cóngreso,
me perder o t~mpci inxenuamente, · ' qÚe non era tam "dogmático e fecha- conferéncia, simpósio, etc ... e en xemoi própr:io daqueles que pensah ta- do'. mental::; díxem-ihe: "iEstá ral toda a actividade científica deste
mén que cunha lgrexa galega ·e aper- bem!, vou-no tentar poi.o teu viei- . · persoal ten que representar a ideoloturista o Arto Santo Compostelán seSeguidamen~e fixem a "solici- ·xia ou política sectorial ou pontual
ria outra cousa.
tude formal"; entreguei-l~a ao meu da Administración que 0stente en
A burguesía. galega "sen intereses amigo, e-ag'ardei resultados ...
cada momento o poder políÜco na
Guriosamente, a TV, ~statl' acaba de dar a .Herri Bata·suna un' espaéio
reais" vai defender ·o .gran ca pita 1 se
l_ongo pa(a que esta coalición expoña a sua poi ítica ·nas .fr1stitucións.
1: aquí chegamos i iAO CUMIO!! Xunta de Galiza?
Para HB só os cóncellos feñen algun valor, o resto das institucións esfai falta to·cando a gaita e supoñendo. desta história ...
4.-Asimesmo, non vémos a necetarí valeiras e nada interesan para un ha actividade de mutación soeial.
que esista un P.G. nacionalista e forte .
Umha vez pa5ado um tempo, o .sidade nén . a .utilidade dunha selecAsi pensa HB; non é doado aceitar íntegramente as devanditas afirpar:éceme inxénuo esixirlle que non
meu amigo (cuxo nome é Fernando ción 'prévia de comunicacións, trabamaeións, pero son moi respeitábeis.
P<?ida : estar supeditad,o ao/ gran capiPazos Ceruelo) di'xo!nie que lhe en: llos, etc ... pala parte do C.l.M.~ por
Nos concellos municipais, efectivamente, resoan todos os probletal español e ao Imperialismo.
tregara em · mám ao Segredário do canto en todas as revistas especializamas das clases trab1alladoras. Ne les, moi concretament¡¡, e.n Galiza, tré_lO olmo ·pode dar peras enxertan- "CLUB DE LEONES" minha soli9i- das e en todos os congresos e reutou o poder E:istatal ·de 1T1anipLtlar o povo en benef_í cio 'd o centralismo, ·.
do, pero o ·señor Albor' Ron se pode tude; e que éste, umha v·ez aberta e n ións científicas existe un Comité
en detrimento da conciéncia de clase. Pero a visión das falcatruadas
enxertar
e a lgrexa inda que fora galida, díxo-lhe ao ineu amigo que: que cumple esa mesma función, bai· dos poderes municipais, durante anos simples figuróns dixitados, non \.
lega e progresista :vendería o peso a "dado .que a solicitude i ía EM GA- xo critérios estritamente científicos.
puideron. ser ocultadas ao povo, e syrviron para alertar sobre as com·seis pesetas por costume.
O feito de que se queira institucioplicidades de todos os segmentos do poder que se colaigaron contra
LEGOI, íso consideráva-o el i i iPOflÓS.
As clases existen e pensan que un
LITICA!i.!, e que por iso xá non se nalizar este tipo de selección prévia
Están á porta as .segundas ele.icións municipais da democrácia. Os
lévanos a afirmar, dado que xa exispartido nacionalista ten que estar ao
astrevía a tramitá-la" ...
grandes partidos cantan con repartírehse o domínio, npn tanto para
ten
casos personais de amezas polo
·servicio do povo é beiHar na cordá
lQué che parez, .benquerido direcmellorar a realidade. económico-social do país, canto para dominar a
frouxa, peñ·sar que o partido-da bur- tor? O NOSO IDIOMA INDA é PE- .Director do C.l.M., que a pretensión
fortaleza. que lles garante os resortes.de acceso ao poder superior.·Ga~uesia "gaieguista" · pode ser unha
CADO!!! pra certas castes decirnonó- clara é estabeleceralgun tipo de cenñar as amunicipais sigriif ica contar coa preséncia para impedir aquela
via
de
moitas
persoas
cara
o
nacionaoicas::. lOuén dixo que o DECRETO sura relacionada con critérios extraliberdade que· abre a mente dos habitantes.
'
.
1
lismo popular e b<1stante. atrevido.
.. DE BI LINGUISMO era "a pedra filo- -cient(ficos.
Pero non é exclusivo ·dos partidos o interés polo domínió dos con5.-Pensamos que o anteriormenSe as cla·ses. son a norma e a meta
cellos. A formación das chamadas "candidaturas independentes(', tan
sofal" do naso ASOBALHAMENTO
te exposto plantexa unha grave silongamente representad·as nalgunhas zonas de Galiza, pide unha anáo so.Cialismo, e se o soc:ialisn'lo o que· [INGµtSTIC0?
lise. Por qué figuras archi-coñecidas ·de AP oU da extinta UCD, se cadinamiza; seremos napionalistas e
-Aproveito a ocasióm, pra che ad- tuación que compre clarificar por
muflan baixo a máscara de independentes? Porque só dependen dos
co·mplementárjq_s, senón farémoslle a . xuntar um "poema" meu, tal como ti · meio · da correspondente rectificaseus intéreses personais, ou porque queren enganar m~is doadamente?"
~ama . aos lobos: Para ser socialistas. e
mo pid í-ches persoalmente, de "con- ción das cuestións atentatórias ás
Normalmente ninguén menos "independente" que os que s.e esconden
liberdades de expresión e da obxecbon car:niño ser comunistas é para
tido
existencialista ... "
baixo esta denominación. Unha auténtica democratización sociál, untividade dun traballo intelectual e
chegar
a
selo
~ n~cesário un partido
Máis
nada.
Recevé
cordiais
saídos
ha promoción cultural do povo esixe a presentación clara das alternatique deixe ver máis miúdo que non
naci6nalistas e fortes ap~rt~s do teu científico financiado polo erário púvas. Cada quen é cada quen. O goberno munic.ipal non é algo alleo á
blico.
se
dilua
nas
brétemas
que
nos
poide~
sempre amigo:
globalida~e Sücial. dun país, "está no eixo da configuraaciór:i social. E
ran le'var polo -cam.iño dos embaucafalso dicer que o goberno municiapl é solácionar problemas i-nmedia~
Seguen 18 firmas
XOSE UXIO DIZ
dores. tos, resolver asuntos de trámite. O goberno municipál orienta cara un
conxunto social. Por iso, as candidaturas independentes ou son falá1nda hai xente . que · pensa que o
APONTAMENTO ADXUNTO: ¿cándo,
cias, ou sor:i ardides de intereses bastardos.
.
único partido que ten que estar -·ao
no naso nacionalismo, haverá menos divisCONTAMINACION EN
Están a .entrar nas oficinas candidaturas, partidos, coalicións. Os di-_
servício do povo é un partido comumo persoalista, e máis patriotismo efeitiBETANZOS
ferentes grupos nacionalistas que teñen diferentes altern.ativas, coeren- ·.
nista.
'
vo?, lé absolutamente imposlvel, chegar a
temente se presentan cada un pola sua conta. E, pensamos, que iso é
umha UNIDADE DIVERSA? iel fica (so!
Na desesperación hai tan pouco
,. Reunidas as seguintes entidades:
san, quizais-a cürto prazo reste éxito numérico, pero, á longa; iso acla- ·
quem poida, que resposte .. :
tempo que perder que nen o tempo
Cultural
Betanceira,
Asociación
ra, afonda as fornteiras e forma as mentes"na eleición éonsciente, decise pode .perder.
ADEGA,
Asociación
de
Estudios
Midida e digna. Polo contrário, cómo e'ntender que correntes s: 1cursalisPROTESTAS CONTRA
Vaiamos despácio, p~ro seguro.
tas,formen coalición.s con partidos de ámbito galega? O é que poden .
ñenses, A.VV. Santa Maria de Betan.
A
CENSURA
· Saúdos comunistas. inda que só
escapar do máis claro sucursalísmo quen ente estivo militando na UCD
zos, A. VV,. A Ponte Vella (de Betansexa
porque se están esquecendo.
quen segue a ser mero transmisor de orientacións al leas? Tc¡I mistura
Ante
a
exposición
pública
no
Tazos),
A. VV. de Vilamourel (Pader••
. pode engrosar' os votos, pero tamén destri:za o le.nto, arrítmico e difíCil .
blón_
de
Anuncios.
do
Centro
Experine
,)A.
VV. San Pantaleón das Viñas
CARLOS BAROLO
paso do nacionalismo.
mental
·de
Vilaxoán,
du_
nha
pircular
(Paderne),
A. VV. de Coirós e CofraEsperamos que.a reflexión dos _galegos atinxa máis fondura nestas
subscrita
'polo
Director
do
Centro
de
dia
de
Pescadores
de Miño, e conspróximas confroritacións el~_itorais. Esperámo·s que o país perda de1nvestigacións Mariñas (C.l.M.), don
cientes dos gravísimos probfemas de
gratis de medo, de ,. conformismo, e confie Jlos seus homes,' no!! 'seU.s · ·
CLUB DE RAPOSOS
Xúlio Ré!silla Buhigas, o persoal cien- contaminación e deterioro do meio
' 'programas, n'a satisfácción das süas necesidadés: Enf in, estamos á be ira .
_. Aprezado amigo Oirector:
tífico abaixo firmante, considerando ambiente que afectan á RIA DE BEde int~resantes decisións ·nas que o nacionalismo ten que me_drar eten ·
Escrévo-che a ·presente, pra pórqu.e r~sistir. Estamos na vaga de nadar máis perto ,dos p9rtos da próque as ideas expostas poden supoñer TANZOS e que provocan gráves perpna terra. .
.
-che em éonhecemenfo o que segue: · unha el.ara agr·esión aos direitos de- das económicas, enfermedades e desHai uns meses p.redsei (como ti, xá
mocráticos e profisonais máis ele- trución de espácios naturais de gran
bem sabes eu sorn disminuído fís-ico)
mentais, man.ifestamos:
interés, tomamos o -.icordo de iniciar
de umha cad.efra de rodas.; pois a que
1.- Oue o respeito á liberdade de xestións diante dos Axuntamenlos,
posuía ía xá avelhentada polo uso ...
expresión individual e cÓl.ectiva ten a Diputación e Xunta de Gal iza, co ob1
Bem; tazo equí urñ inciso, prá che
sua tradución clara no recoñe.cimen- xectivo de conseguir:
suxerir que poderías titular esta .misito e prote·cción do "direito a ex pre1.-A depuración · das águas resiva, do seguinte xeitó: "OS LEONS
sar e difundir libremente o pensa- duais urbanas vertidas actualme-nte
NON GOSTAM DO GALEGO" ...
mento, ideas e opinións, por meio de sen tratamento prévio algún. · ·
Empresa Xornalística· Editora .
troamérica).
/
Continúo: Daquela um.· meü bom .palabra, o · escrito ou calquer outra · · 2.-Control da contaminación in, Promdtións Cljlt~ra'rs Galegas S.A.
! lustración
_amigo, ·residente em Pontevedra, suforma de reprodu.ci&n" (... )
- dustrial, que cria gravísimos probleDirecfor
- Xosé Lbis, · Cali, - Calros R. Silva r
xereu-me
que
eu
fixera
urna
solicitudestes
direitos
non
mas en moitas parróq.uias e. no con0
exercfc.io
Xosé Manoel Currás -Rua
Ferreiro, Fefo, Xúlio Gaioso.
.
,
de
formal
1
ao
·
"CLUB
DE
LEONES
pOden
restrinxirse
através
de
nengun
xunto
'da rfa.
.
Fot~grafia
·
Redacc-ión
.DE PONTEVEDRA", pois el con.hetipo d~ censura prév.ia".. (art. 20 d.a
3.~U.fl .. Plan de prot~cción que gaAlfonso Eyré, Xan Carballa, Xosé
Nelson
Gómez,
X.M.
Fontán, .
.
(
'
. cía .. perso.almente , ao $E:igredário do
Constitución espa~ola). ·
ranta a conservación íntegra das zoA mador, 1nmac~_ lada E iroá.- .
Carme ' Fernández, .'Tino Viz, Xosé · · ·
devandito "C .LUB ... ",· e cumha solici. 2.-0ue desde o recoñecido _direi- nas húmedas de · maior intensidade,
Delegación en Madrid
M . .Albán,.Ché.
tude minha podería-me xe.S:tio.nar por
to á -liberdade de investigación e máis como o caso .das marismas de Miño e
Manwel
Veiga,
Antón
Prieto.~
Axéncia'S .
~éio
do
...citado
Segre,dário
(cuxo
no,á
formación científica e profisional, é · Betal'lzos.
Carmen G. Ares.
ADN, Jana, Novosti, Prensa Latina ..;.
me completo,. ignoro., pois do conjrá- · inadm.isíbel o requisito duhha hipoté4.-Uri plan de posta en produción
Correspondentes e colaboradores
Deseño e Montaxe
rio diría-cho com pelos Efsinais) a ca- · tlca selección en funCión de que se dos ban.cos marisqueiros ao seu máxiNacional:- Xan Cor.beira. Marco Brei Xoselo Taboada,'Guillermo Gómez
deira roda~a da que precisva;· éa -~es
defenda a ideoloxia ou p~lítica seGto- mo nivel pos(bel, en benefício de toxo, F. ~rnnco, Xesús Torres, Lui's
Publicidade
postei-lhe ao meu amigo que, lhe , rial do1Jartido que nun \momento de- , .dos os marisca«;jore~.
.
Mwriel, A. L'..oureíro, P. Arrizado,
Xosé Fernández PtJga
agradezía
moi
deveras,
.
o
seu
interés
.
terminado
ostente
o
poder.
Todas
as
entidades
citadas
quedaX. A. Suárez: Purabolos, Laxe GranRedacción e Administración
"polo meu asunto", mais que coidava
3.- En -concreto, entendemos· q'ue mos constituídas na "COORDINAde, Suso Piñeiro, X,úlio R; Balado, X.
D0utor Cadaval 21, 2° of. 11
moi
escípticamente
na
posibilidade
.
González Alvarez.
citada
circular significt,1, de feito ~a, DORA MARI ÑAS" e estamos disposAparta~o 1.~71. V 1GO
de que o devandito "CLU_i3 ... ", fose
unha regulamentación limitativa da- tc:>s a esforzarnos en conseguir estes
Estado: Jordi Fortuny, Antón . FerTeléfono (986) 22 24 05
"o meu' benefactor", xa , que a cornq1.:1eles direitos (sen ·pe.rxuício de que · obxectivos eon todos os meios -ao
nández, Mugarra, Xosé Lode,iro.
.Imprenta
posizóm .sociolóxica· das' xerites ·que . se 'sigan 're1gulameritándÓ máis· limita-, naso alcance. Ao m~smo tempo invl~
Mundo: Domingo ..Prieto (Holand~).
Editorial lparaguirre S.A.
"montam" ese "CLUB .. .'', éra-me ab- · cións). Por.que despois de recoñecer. tamos 'li t?das ·aquelas entid~des da
Carlos Durán (Gréiln Bretaña), Bw,olbarsusi 3. Bilbao.
solutamente
suspeitosa de "''pequena '· que · a asisténcia _a congresos, ,confe- comarca preocupadas por este proña Moa, Xesús Cambre~ Mariño · (CenDepósi!o Lega 1: B 1-1121-82
caridade b~rguesa de :c.onscéricias luréncias, etc... é un acto ,profision.al blema a formar parte.. da devandita
. xadas ... ", pro el repúxo-me que,
relacionado coa formaci9n científica, Coordinadora.
'
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·Asi .- é.algunha ·política galeg~

·-Coalicións, viaxes, .diirtes e diretes ·
'

A semana pasada estiveron de
visita no Parlamento de Gaµza
uns nenos do Coléxio de Antas
de Ulla. Déronlles papel e bolígrafo e, por grupos, xa que nas
angostas tribunas algunha vez
nen sequera cabem9s 'os xorrtalistas, estiveron escoitando e mi:
rando o que dician aqueles señores que até de capdo en vez
lle botaban un sorriso para os .
rnpaces deixando ben claro que
o que lles gots a eles é a "galería".
'
Os rapaces, á saída, todos estaban moi . contentos. Afirmaban telo pasado moi ben. Agora
ben, preguntados polo que se
dixera ali, qué se estaba a debater, nen se enteraban. Case nen
tiñan idea. E non porque os rapaces sexan parvos. Líbrenos
Deus de tal pensamento, xa que
un, despois dun ano de sofrirnento naquelas tribunas tame n
ten a sensación de que non se
entera moito de qué van as cousas. Os oradores- teñen unhas regias e obran en consecuéncia.
A primeira é, sen dúbida, permanecer o máximo tempo posíbel na tribuna de oradores e,
para iso, falarán do que sexa ;. do
tempo, de temas que non veñen
ao caso ou p-reguntaranse onde
van os compañeiros que faltan
nos escanós. Tamén hai que tratar de demostrar que se manexan moitos temas e facer moitas
citas en latin :.demostrar que un
- é listo aínda que o que fale non
veña nada ao caso.
Por outra banda ali está o se-ñor Rosón na presidéncia que
non fai a máis mínima aplicación do regulamento (nunca a
fixo a non ser para expulsar aos
deputados do Bloque-PSG), deixando a cada un falar o tempo
que quere. Algunhas veces os
oradores parecen querer emular
aos · parlamentários radicais italianos, campeóns da oratória.
/

CAMBIANSE NOMES, DATAS,
CITAS ...

E pode ser por falar moito
tempo, aínda que non .o pensamos asi, senón que eremos qU:e
sexa máis ben· por ignoráncia,
que se cámbian os nomes das
persoas. Asi, 'Enrique . Marfany
· pode ser Marifany, o director
xeral de Pesca é Torres Queiruga en vez de Pérez Queiruga, e

.
,
tou na tribuna. O mesmo fixo o
· Separados hai uns mese:;, ag~ra voltáronse·xuntar e formaron para as municipais ~nhá coalición
galega. A sua intención é coller o máximo de.poder pro·vincial. Pero a Xunta, se cadra presentindo ' · y-ice-presidente 'da l}iputación
e concellal de Chantada, señor
o que pode suceder e, en contra do que afirmaban tanto, ago·ra, · úzda que non explícitamente,
quer~n cargat;sé ·as diputacións, _ou polo menos queren deixalas sen moitas.das compeiéri.cias, ·RegaL Para qué irnos contar
rnáis ...
·
.,,~· ·
sobretQdo as ·dos cartas, claro:
EJ1rentras isto sucede, o señor President~ da Xunta anda de feira do viño en feira do viflo,
A l'j'OVA COA.LICION
·,r.
·
· .. ...
e polo média, entre Chantada, A'maiidi é o ·u11a, ,
·
,.
· · ;: · ·' vaise dar unha volta f!.Or Cátalunya·e Euskadi.
·
Todos andan en campaña
Polo demais, os·deputados autonómicos tamén par~cen.máis préocup0;do{dtE ~estións
eleitoral.
Alguns~ "separados hai
aútonómicas. que do que teñen entre mans, e non áparecen polo seu·éscano.
uns
meses,'
agora 'vóltanse -xun.:
Aíf!:_da ql!e non pasa. nada,pa_ra o que fan ~n Fonseca tanto ten, igual dá.
tar até que os "intereses os separen". Asi Partido Galeguista
(que de_galeguista non .ten nada,
con. perdó'n para algun militante_
descarriado que poida quedar,
que sempre os ha-Ü, Centristas
- de Ourense . e- Converxéncia -de
Inde.pendentes de Galiia. As novas siglas son Coalición: Galega. ,
Aqui quedan algunhas int{\', . rrogante~~ Qué Pasa con Rosón?
G_añoulle Franqueira · ou ben
abandóárono os seus ·homes .de
Lugo? As causas entre eles pare~
ce que nón andan moi ben, asi e·
todo, parece que Rosón "aínda
segue · r~servándose" -(até cando?) por se as ~ousas · non saen
b_en, ser el o "último vínculo de
unión". En Pontevedra o Partido Gai~guista presentarase só,
aínda que induíndo a indepenTorres Colomer, nen sabe ónde está o Mediterráneo, nen 5abe latin.
dentes. Peto as cousas nesta
'
ia
facer
UlJ.
noyo
programa
de
província andari mal, podendo
as citas en latin xa non digamos chapµrieaba. Foi Suárez Vence
Goberno para 0 que quédaba de producirse a marcha dalguns mi- .
van sen pé nen ca,beza, e asi po- quen empezou a falar español;
·
litantes de entr;ir nas listas do .
de aparecer un Mediterráneo --de_spois o círculo iríase amplian- . lexislatura. O que non quedou .,: PG Eládio Portela e Bea Gondar
aclarado foi ·por qué iioñ se
(Mare Nostrum) en vez dun re- do e segundo non levaban escrito e preparado os discursos os· cumpliu 0 anterior programa, (dous destac_ados galeguistas! !).
voltixo (maremagn'um).
Pero outros nen tan sequera ex-ucedeos e aliancistas sobreto- . non vale agora, qué foi o que A~ POSIBEIS LISTAS DO .BWQUE
aparecen. O mércores, dos 71 do, empezaron a usar . ~n todas _. cambiou _e en qué se vai diforenciar este novo. Aíi "ninguéri. llo . . O Bloque Nacionalista Galedeputados chegou a haber tan as suas intervencións 9 español
go parece que ,xa ten médio
pediu, nen el nolo deu". ·. ·
até
o
ponto
en
que
hoxe,as
suas
só 23 nos seus escanos.' Seica.
'con.feccionadas
as suas listas,
Alguén
afirmaba
de
"chanza"
intervencións,
agás
contadas
exson máis importantes os pactos
aínda
que
deben
ser as distint~s
.que
agora
para
o.-verán
ia
face
cepcións,
son
todas
nese
idioma
municipais, ou pode ser que xa
asambleas
locais
as
que- decidan
un
"turno
rotatório
de
viaxes
aínda
que
sexa
para
_
defender
a
coa "maioria" non sexa preciso
en
última
instancia~
para
os
conselleiros".
Polo
de
Galiza como "nacionalidade hisacudir. Non sabemos.
Así na Coruña parece que enprq_nto, o Presidente Autonómi:.
tórica".
O que si ·sabemos é que
co márchase a Euskadi é Ca talu- cabezará a candidatura Cesar
mén o mércores, mentras se es- . pNHA EXPiICACION
n ya. Viaxe que pode dar unha Pintos ;· en Lugo, Xan Catlo~ Cataba a celebrar o pleno, estaba DO SE~OR ALBOR
mostra . do que significa a auto- rreira; ü Ferrol, Xaime Bello;
reuilida a ponéncia sobre linO _vernes 'O señor Albor expli- noipia, xa que nas feiras do viña . Sant_iago, · Mário · López Rico;
güística. Moi agudos, matan cou o porqué do cámbio ~a
e similares non fica riada paten- ~ontevedra, Pílar . Allégue; Oudous páxaros dun tiro.
Xunta. Dixo o que ·xa sabíamos te. Por exemplo, en Chantada rense, Alfredo Suárez Canal e
Outro exemplo curioso é que que sempi;e desexara ter· unha
fo! o señor Albor quen non lle Vigo, Marisa Andrade.
agora, os que máis faltan son os maioria para poder gobernar, inParece ser tamén que os acfixo caso algun ao Alcalde, poaliancistas; xa que o vernes ao da que tamén recofieceu que
tuais .alcaldes nacionalistas van
lo
menos
nun
comezo,
do
que
empezar o pleno faltában 14 denunca tivera unha verdadeira se deu con ta -unha parte aa xen- repetir 'nas oabeceitas das listas.
putados de AP.
oposición e que nos temas tras- . te .. Máis caso lle fixo .o señor·
Constatr aqui, que de concendentes sempre recebira axfü · Rosón, que tamén tivo que es- firmarse estas listas ~erian du4s
BAIXA O USO DO GALEGO
·da .. Tamén afirrriou que as con- . tar presente porque o alcalde tá- , mulleres as que encabezaran as
Outra constante neste Parla- sellarías "concedidas" aos uce- mén fora .da UCD. ·como veu o candidaturas en duas cidades,
mento galego ~ a baixa -no uso déos forori en base, como quen . Gobernador, ali- tamén estaría aínda que noutras vilas impordo idioma galego. Nos tres pri- di, a unha compensación á ·go- ·ceferino Díaz (PSOE) e Cordei- tantes tamén ·serán mulleres as
. meiros plenos todo o mundo o bemabilidade. Dixo tamén que .ro chegou tarde e non se presen- que vaian de número ún.
.
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Para ás suas
compras a prazo
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-~e1!to, ~a qu_e :das 91.122 . tope- · O mu'ndo la.boral en . Vigo está níoi i¡uente, so'bret9do no sect_or da coqstrución naval.
.,
~é:!~as d.e rex~s~o bru~? ~om_p_e!l~ un· dia tras outro saen -os-trabá lla.dores ·_de_ Áscon, Vu1cáno e Reyman a manifestarse pokzs ruas.
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faga . unha reconversión do sector. Seria un pouco cumplir na
. totalidade os famosos ·Pactos da
Castellana, que, xa se viu, non
valeron para nada.
Por outra banda está ·a postura da Intersiñdical, que ta.:

1

sa~o,,~' de . nQVa~ .con,strucións,, . Subé a tensifm, xa ·que a situación faise-. máis insostioef: . : "'. . '.". - .
. ..
.
.
ª ,63.55~ no 1?8L 1:- As meras manifestacións S,ucedéronse os cortes de tráfego. A poÍicia non intervén; ·
·
cose. :;ic.e~tua~e drn a ~rn,_. bai- . pero iampouco se vislumbran sojucións e, como nos.dfcia un o~reiro "calquer dia vaise armar a gorda
xan~o ª carterra}~e pe~1 ~?-~· -~- . :._ .- e despáis ver4s Óó.mo non teñ!n outro -remédi,o mái§ qu~ acortfar~e de n~s".
- · ~~ha -das c?nsecuencms . :n-_ Unhli crise que non é outra que a dunha·ináustrailización irracional.
·
.
. I?ediatas-.d3: ·caipa da entreg~ de ramén hal que co.ntempla.r neste mÚntjó_lqboral vigués os 35 estibadores encadeados
.ougyes: constr~idos polos cmco -por orde xudicial.· Un novo conflito que ven de lo11go tamén._
. '
mén. se . pronúncia pola naciograrrdes astelerros vigueses {As"'
·
·
· nalización "pero non unha na· con, .auas fac;,torias, Vulcano,
cionalización sen máis, na que o
Santo.domingo, Freire e Barresector público o único que faga
sexa recoller empresas privadas
ras) , é á perda de pastos de trab.q.Ílo, milleiros de postos; tan_en crise,_ senón unha nacionalito directos- como inducidos, sización que garanta os postos de
traballo, criando uns tipos de
tuación á que non se lle ve final,. senón que todo parece in- ·
indústria que teñan ·en con ta os
no"sos próprios recursos", en bo- ·
dicar que se -vai acele~ar progresivamenté de non encontrarlle
ca de· Lois Ríos, Secretário Xeremédio.
-ral da central nacionalista.
Despois do ano 76 empezan·
UNHA INDUSTRIALIZACION
os despidos, sendo Asean a priRACIONAL
meira .que pux_o na rua a 600
traballadores. ' Desaparecen as
Algunhas veces as p.alabras esempresas alixiliares que- veñen
tán xa moi manidas de tanto
ser meras intermediárias"na conusalas, pero aínda asi hai que .
tratación de per_soal, mesmo ise,..
empregalas. Este é o caso da fan
gundo os órgaos centrais de tra- ·
traída e levada "industrializaballo.·
ción racional". Unica saída para
De nada vale que Ascon sexa
a crise do sector naval vigués.
o asteleifo do " Estado que máis
Vexamos.
barcos . entregou entre 197,6 e.
Tal e como está concebido
f 9.g l.
'
este sector, ignorando a realidaAscon está. agora pendente
de galega e en base a intereses
Q.uns contratos para . construir
alleos, aínda nacionalizado, ten
12 pesqueiros para tres sociedaque facer crack. E irreversíbel~
de.s hispano-marroquis. Pero esO sector nava'I vigués tivo o
tes contratos aínda non · están.
seu
auxe no momento en que
consolidados, e a sua financiadespontaba
a · pesca de alttira e
Un aspee.t o das nianifestació11s dos'"obreiros ºde ASCON en Vigo.
ción, aprobada polo Banco Exse empezaron a construir barcos
terior, esrá aínda 'ás expensas
1 .
para
abastecer esta gran flota
dos avais marroquis.
pesqueira de altura que se criou
En Vulcano non hai contra- moi apurada, xa que aínda ten . dunha bolsa de traballo na qµe -_
no ár.
tos para máis . construcións e, unha boa cartt1ira pendente·, por · 'esfarian estes .traballadores e da
coa . metade da plantilla inacti- máis que se trab~ne· moito para que irian pa~ndó á -actividade
Hoxe os caladeiros están pe~
va, só rest.an. dous buques por almacén.
· ~
segundo se fosen producindo as
'chados. A ampliación das águas
rematar, que virá senda par(;! fi- ·"
baixas nos asteleifos. _Concluxurisdicio~ais a 200 millas lesiÓn, moitos 9os obreiJ:os nunca
nais .de· rriaío ou comezos de-::m- AS SOLUCIO.N°s.
vou consigo o amarre dunha
ño. Despois non hai máis traba- .nos EMPR:ESAR.íos
teriai1 traballo 'nese ramo.
parte da nosa flota. Para máis,
1
hoxe
sobran barcos en todo o
llo.e N p F ·
As empre· sa·~'··- part1··n d o .a ., "t:.i
.
se.ctor - público"' teria que, .
CN S t d :. ·
1u~a
mundo
e as licéncias ao Estado
. · · ; rerre e · ,· an
o-:. · de Vulcano, ·pretenden canse:. adetnáÍS·dos créditos antes reseespañol
sonlle ano tras ano rem~fº' ~are~~n encontrarse en guir unha fusión.- de -todos _ós"as.: · . ñados, facerse· cargo · destesducidas.
meBpr, s~, -u~cmn.
:. . ~e~eirqs dé ~igo :n1:nha _-empreef o_breiros en pa~o,
. fl.rreras, en man~ do JNI, pa_. pnvada ' que levana. por·~ nome~·
A criSe pe'squeira tamén lle
que .non esta tampouc0. "Construtora Naval de Vigo". _.: . .· 'NACIONA~IZACION,
afecta
a , outros países. Non se
;Este plan : requeriria: · unha ·UNICA ALTERNATIVA · .
construirán · máis barcos para
gran inversión de fondos ·púbJi-· · Frente á alternativa empresao Est~do español até que vaian
cos. Jsto :tfOn seria solución para . rial está a dos .sindicatos: a naos actuais vellos e iso tardará
os ·problem~s; dos traballadores. . cionalización como . única JÓr- '
moitos anos aínda.
· Deixaria a unha gran:. maioria mula -de que non se perdan máis
das actuais-plantillas sen ·empre- . postos de trab'allo. "
'Por outra banda está a comgo : . ·
' _;,
·
· 'Pero aínda- dentro ~ desta fór-. . ·
peténcia d_e país~s como Xapón
Pretenµen . as ·empresas que os m:µla hai dilas opostur:as u~
e Brasil ·entre outios, q4e cónse- .
. trabaJladores firmen un CO]!tra- ·pouco diferenciadas. :Por un láguiron unha alta tecnoloxia neste ·campq ·e. qúe dado o custe de
to privado que Hes daria direito · do está UGT e, sobretodo, Co- a 33 méses de paro ·(segundo.se. misiones Obreras,, .. que propug- ·
man , de obra máis baJXO, · ~Onscontempla x~ _ no. Plan de Res- nan ·que o sector público se fa- "
. truen a. tin précio rnenQr.
~~
·f:t
. ~ - ... . r
truturacin ~aval) e a criación ga ·Cargo, ct·estas empresas e que
" - ·,
.
. (p~~ á páx. 9),

:b~.1x~ro~

¡

.

'º ·

°
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Anunciarido o seu produto
no único periódi_co
- galego
pon a información da sua
empresa .
nas mans de mllleiros de
galegós que, como .vostede;
len A NpSA TERRA

1

•

'

•

-r

.

nón: a própria cidade.

'

---

. Agora· .·ben, ,com~ ~Jicotl de-.
mostrádo' anterío:tmente, ou .
nos pareceu qµe ficou, non- se
(ven da páx. 8) ·
arranxará nad~, xa que, segun:.. ,
·Non falernos xa do que no · do está, este sector non · tén fu. sector dos grandes petroleiros turo nengun~ -se non se ieva a casupuxo a· re-apertura d·o Canal bo unha reconversión ' axeitada
de Suez.
criando· pastos de trabállo alternativos. ·
POSTOS DE TRABALLO
ALTERNATIVOS

FOLGAS EN ASTANO E BAZAN

Contra esta industrializació_n, ·
digámolo unha vez máis, irracional, composta de indústrias .de
enclave, só hai unha solución:
unha industrialización que teña
en conta os nosos próprios re:-:
cursos, sen explotar na sua boa
totalidade. Aí están os potenciais agrários e, máis interesante_s para este sector, os acuíc~las
.

.

Desenrolando a riqueza natural das nosas rias p'oderíanse criar numerosas explotacións de·
acuicultura, cuxos produtos terian unha gran saída en países
de pago solvente e que precisarian unha alta tecnoloxia que
moi ben lles poderian proporcionar estas empresas ao reconvertírense axeita.damente.
Xa houbo algunha iniciativa
interesante como a de Barreras,
de construir plataformas petrolíferas, pero que todo parece indicar que foi mal levada.

O Goberno español é quen
ten o poder e que ten na man a
nacionalización.
PRESIONS E MOVILIZACIONS

Agora os obreiros, dia a dia,
están presionando para que se
lle busque solución ao problema. Piden a nacionalización en
vistas de que os Acordos da Castellana foron un fracaso. O clima de crispación medra cotidianamente, sendo previsíbel que
se produza unha movilización
xeral en Vigo. O clima que se
está a criar é verdadeirarnente
propício, aínda que parece que
algunhas centrais non se deciden a catalizalo, por máis que
insistan en que todo o pavo de
Vigo ten que tomar conciéncia
da gravedade da situación· pola
que atravesa non só o sector, se-

Tamén nesta mesma activi- ·
dade, aínda que no Ferro!, se
realizaron paros en Bazán e en
Astano para poiar .as negbciacións gu.e se ·están a levar a· cabo
en Madrid para un rrovo convénio.

As negociacións do acordo
están pratiéamente bloqueadas.
35 ESTIBADORES DETIDOS

Trinta e cinco estibadores detidos por orde xudicial, alguns
dos cales pasaron máis de tres
dias na cadea, foi o balance dos
últimos días da loita que están
a levar os estibadores fixos-discontínuos no Porto de Vigo.

Seg{mdo a ·prensa, de:senipte, a que sen asistir ~iá fé dos actos que se ~~lebran, a manifestaci6n en solidaridade cos deputados nacjonalistas ·expulsados do Parlamento galega ·1evab unhas duascentas peisoas e deu término na ~orta de Sol no qu~ toca a Vigo.
.
..
·.·
Se eses xornaJl'stas estiveran ali, o primei.Í-o no que cairian na co:ñ.ta é que Praza da Constitudón
non é a cjtada. Contamos duas veces desd.e duas.posicións diferentes aos manifestantes: só tivemos
unha diferéncia -entre o princípfo e o final-, de 40 persoas. O total chegaba cerca das 60Ó. Se as organizaéións poHticas soben·as cifras, xornalistas hai que cóntan á xente sen estar nas manifestaciórts ..
· Vela4 pois, uns instantes · da ma~festación "convocada para o I?asado día L2 en Vigo, prólogo da
que se celebrou ao dia seguinte-na Coruña. O recurso xa·está admitido no Tribunal Constitucional. O
Agora-a esperar resultados. .
.
.

a

1

Conflito que se arrastra .desde hai tempo e que se re~rude
ceu ultimamente xa que os armadores ·d o -conxelado, despois
de ir descarregar a outros partos e de montar na prensa todo
tipo de PU:blicidade informativa
acusando, pouco máis ou menos
a estes traballadores de ser a ruína do porto vigués, empezaron ·
a contratar a persoas alleas á coia.
Os conflitos empezaron cando este~ traballadores portuários, no seu direito, impedian
que traballasen estas persoas,
por encontrarse eles en folga, e ,
se produciron énfrentamentos.
Vários traballadores serian detidos pola policía vários dias, para
a semana pasada o· xuíz ordenar
o ingreso en prisión de trint:;t .
destes traballadores. Ao dia .se- .
guinte ingresarian outros cin.co
que se congregaron· <liante do
xulgado para protestar polas outras detencións xuntamente · coas famílias dos detidos.
A.EYRE

·ueRARiA
.

. "'!

Xan~Carballa

COUCEiRD

correspondentes .por: pagar
ao contado e, de
seguido, solicita·
un .crédito desa
mesma cifra á .
.C~ixa ·de Aforros
-~. de Galida.
Móbeis_,

Cántas veces teria
conseguido vostede menores précios se poidera pagar ao contádo:
o seu coche, os seus
electrodomésticos,
a sua' viaxe?. Cán.tas veces deixou
vostede de mer-car por non querer
pagar a plazos?
Agora a Caixa
de Aforros de·Gálicia
-oferécelle :Crédito
Familiar.
Vostede -dicede qué
quere mercar. Averigua

o

.: consúltenos en calquerá das no~s _260 oficiÍtas

•

CONTRA ESTE SERVICIO MILITAR
..,.A_N_T_O_N_l_O-=-X_;,l..;:L=--=--------,,------------- - rio, a prevención- e a pasar a mili puteado, para que aprenda~ as necesidades económicas rebaixa un ou dous meses. Nós pedic
pen_sar· ben (como eles din). -Logo oriéntase a frustración e o
mos reducida ao que dura o campamento, dous meses como
.
moito, o imprescindíbel p'ara ter unha instrución militar, o resto
Calquer exército na Europa accidenta"!, ten unha misión esen- . ódio cara o inimigo: os rusos que nos van invadir, o comunismo
sobra. Con esta medida enfrentarías.e ao papel ideolóxico-propaé o inimigo do sister:na e por iso é mao, .. ·. o capitalismo é o único
- ~jal: garantir o sistema capitalista sexa nas formas ql_!e sexa, mogand ístico do exército, pois ~edúcese, en case todo, o tempo de
que é bon. Por todo iso o que .di a sua constitución dé que os
narquia, república, ditadura, democrácia burguesa ... , ou calquer
panfletada anti-comunista, e tamén se reduce o tempo de illamilitares
non
participan
na
,PoJCtka
é
.m~ntira,
aos
únicos
que
outra que se "adapte mellor aos intereses loca is do. capitalismo.
mento dos mozos da sociedade, e non _suporia unha ruptura da
_non lles. deixan participar é aQS soldados, OS oficfa-is poden facer
Resulta evidente que estes exércitcs non defenden a un estadG
política e propaganda do sistema toda a · que queiran, é dice-r~
vida.
contra,. outro (están todos na-_ OTAN),_nen salvan á páVia contra
Cando 'pedimos na terra,' pedimos que ao mozo non o illen da
pro-imperia _lista total, e os soldac;ios a escoitár os panfletos. e a
aJ.gun invasq.r estranxeiro, senón que defenden uns intereses sósua realidade, que non o desterren. Porparte, ao PSOE non ·lle
calar se non queren pasar un ha, mili ,,-e special". . '
cio-económicos da Glase capitalista dirixente en contra dos integosta f9lar do tema, porque non lle interesa aos amos a posibili'Por outra qanda procúrase a ruptura con toda lóxica ou senti. reses populares. A traxectória do _e xército español é evidente,
dade de qu_e uns soldados teñan que reprimir militarmente aos
do
comun,
todo
ár
de
discusión
ou
contestación
diante
das
constomou o poder, e respaldou 40 anos uhh~ ditadu_ra fascista ou
seus paisanos, e por outra parte: poderíase fomentar a conciéntantes provocación_s ou aberracións que se tan nos cuarteis, te"democráci~ orgánica", e logo. garantiu· o cámbio a un ha demo,cia nacionalista .nas distintas nacións do estad9, que esta en concbmo
obxectivos
deste
servício
militar
de
forma
a
personaliñen
crácia burguesa (feito este cámbio . por intereses do capital Y, o
tradición cos .intereses do capitali_smo.
dade, 'facer ás persoás sumisas e pouc6 d~das á protesta, e para
exército interveu activamente opinando (ameazando) sobre a neCando pedimos direitos democráticos nos cuarteis, estamos
válense
das
sancións,·
pois
ás
veces
responder
a·
provocaciÓA
isto
cesidade do sistema de explotación, sobre a obrigatoriedade da
cuestionando
o car:ácter impositivo-irracional da disciplina deste·
dun
superior
castígase
'
máls
que
por
colaborar
activamente
cun
monarquia, sobre· a indestrutíbel unidade da pátria, ou sobre. a
exército,
e
estamos
en ·contra de que os elementos capitalistas
golpe
de
estado.
·
entrada ·na OTAN ... , ou tamén ten actuado con goles psicolóxinos
obriguen
a
tragar
as· suas ideas.
As
condicións
do
servício
militar
no
xantar
ou~-hixiene
levan
cos de estado, que acolloan ao pers0al co efeito automatico de
Outra parte da campaña é sobre o recoñecimento do dir~ito a
ao
descontento
xeral,
pero
as
ameazas,
de
sanción~
.
en
fo;ma
de
aca_lar aos descontentos e asi reforzar ao sistema.
ser obxector de conciéncia. Nós como leninistas eremos na
guárdias; servícios especiais, especulación cos permisos, ... incliQueda claro pois que este exército ·non defende ao estado
transformación
da sociedade póla violéncia e por iso non comnan a vo'lverse moderado e respeituoso e ir perdendo a dignidade
contra os invasores, senón que prbtexe a clase capita.lista contra
partimos os critér.iós obxeé:tores de tipo pacif ista-critianoide,
de persoa que se ·pod_ia ter.
os int ereses populares e os intere~es das nacións dese estado.
aínda que defendemos os critérios obxectores de tipo político
Considerando que estamos contra este exército pota sua conAínda que se tenda á profision~lización do exército, é dicer,
como son negarse a servir nun exército de ocupación ou particepción e pola sua funció'n. deberíamos estar contra o servício
feito por especialistas asalariados (o que reforza o papel de ser~ ·
nunha guerra imperialista. Por iso hoxe reclamamos o dicipar
militar nese exército; pero como vivimos na Galiza do ano 1983 ·
vidores de quen lles pága, e os fai máis fieis aínda -se cabe) hoxereito a obxectar conciéncia nese exército.
unha campaña desas características, teria un carácter superteste:
o exército _esp'añol está _composto por . mozos de reclutameñto
As reformas que vai facer o PSOE hoxe. ou AP mañá, son as
muñal, e a movilización dos afectados_, ou aínda ·só a sua conobrigatório na sua gran parte , ~ ,. ·
·O ~ ~. ~
que
lle ditan as necesidades militares e econó)l1icas momentá.
3:!~ - -, cienciació'n contra este .servício mflitar; seria senón nula, cóntráneas
do capitalismo, e hoxe buscan modernizar o exército en
· -o servício militar que prestam'os nese exército tamén se apro- ~ ria aos fins perseguidos.
. ·
canto-á
profisionalización e reducir o- presuposto económico (a
veita polo poder no plano ideoloxiGo, pois .s aben que recollen .o
Vistas as cousas, e situados como U.M.G., -buscamos a trans- .
crise),
por
iso .van adoptar algunha medida algo "bonita", pero
espírito de resposta
e
inconformista
da
mocedade
na
idade
de
formación da sociedade, estamos coa nosa_campaña de tipo tác~
.
¡
máis nada, non van cuestionar en nada o caracter dese exército,
entraqa ~ filas, e bu.sean transforma lo nunhas formas de defensa _tico, na que t,e mos por bandeira unhas re_ivindicacións que debinen dese servício militar. Por iso a nosa éampaña ten un carácter
ou coexistencia is co sistema. O que menos se recebe é-instrución : litan o entramapo deste servício · milit~r, ao tempo que poden ser
fortemente
político, de enfrentamento ao sistema en si, como
asumidas grandemente pota mocedade-, ·e propiciar a concienciamilitar, a está ncia en filas ten un ha g~an parte de instrución
asi
o
demostran
as accións xa feitas e a represión desencadeada.
ideolóxica. As ideas que se propagan dentro dos cuarteis son a·s ción e a acción contra este servício militar .
. Cando pedimos a mili reducida, non o facemos en plan d~ reque lle interesa ao sistema: que se a España non se pode romper,
que se _os nacionalismos son maos, ... ; e aos que pensen o contrágateo,- mes máis ou menos, nen como o fai o PSOE, que segundo
A. X 1L é r;:; embro do Comité Nacionfll da UMG.
'

MESA1, FRENTE, BNG
ou organiza~ións asa~bleárias; proceso que tivo 1.,mha completa
transparéncia e que ·estivo aberto a toda suxeréncia, mesmo
- ~esde posicións individua is; pero adema is, se_n do o BNG · unha
organización que se pretende viva, calquer proxecto de modifi·cación, sustentado razonabelmente, dos seus principios políticos e organizativos pode ·e debe ser obxecto de discusión e debate interno. O PSG tiña o deber moral de ~_ometer a sua alternativa _de reconformación organizativa á nosa consideració. Só
no caso de chegar a posicións irreconciliábeis xustificaríase cont~mplar a posibilic:iade de abandono da organización.
O segundo motivo -aducido polo :PSG plantexa directamente
un ha cuestión clave no panorama- poi ítico actual. E a cuestión
da Unidade ·dos nacionalistas galegas_. A posición do PSG contraria abertamente o significado do proxecto político asumido
por el mesmo no Congreso da Coruña. ·

bel de reconstrución nacional. O BNG ten polo tanto unha fírme
vontade unitária, e no seu seo ten cabida calquer indivíduo co'
, lectivo ou grupo político nacion__alista. ---No Congreso Extraordinár.ió celebrado en Santiago o p~sado
O
BNG
·é
unha
organización
democrática,
onde
a
asamblea
de
15 de· xaneiro, o Partido Socialista Gal ego .tomou, entre outras,
militantes ten todo o poder decisório, onde os grupos polr'ticos
a decisión de abandonar, como tal partidg, a or.ganización Blo- teñen- recoñecida a sua existéncia e como tales teñen representaque Naciona lista Galega, Pera-nte un feito tan importante os na- ·
ción, onde as, minorias son sempre respeitadas e dispoñen mescionali,sfas independentes da zona de Üt,Jrense, integrados no
_mo do direito da discr,e páncia pública, e oñde calquer persoa
BNG eremos necesário e oport.u no facer· as seguintes manifestapode atopar un lugar cómodo para traballar por Galiza. O BNG
cións:
.,
quere ser o xérmolo dun proceso xeralizado de movilización poUnha résolución tan grave e transcendente como a que motipular.
va o presente comentário debe -ner sempre consecuéncia dunha
T~dos e 'cada un dos militantes do PSG saben perfectamente
séria reflexión .sobre a situación po·lítica .que a provoca, e debe
que poderian asumir sen nengunha contradición os princípios
.estar avaliada por pontundentes razóns explicadas claramente
políticos do BNG, pois tamén eles os 9efenden; saben que podenon, só aos seus proprios milita.ntes, senón ta~én aÓs compañeirian traballár sen conflito orgánico dentro do BNG proque coros de tr.aballo da organ_ización_que se abandoa, e naturalmente a
ñecen. o seu exetcício demo.c rático demostrado en todo momentoda a opinión pública. ·
'
' ·
Na nosa opinión, o desenvolvimento limitado do nacionalisto; e saben, por último, que a plasmación organizativa actual do
Porén, o PSOE permiteú e permite unha situación de interesa- mo donoso paísveu condicionado no pasado, no .só polos poBNG é tamén responsabilidade deles, porque na sua conformada ambigüedade informativa. Ao longo do país circulan na pren- síbeis · erros políticos comefidos pelas forzas políticas en.tón
ción eles participaron 'decididamente. todo isto sábeno moi ben,
sa e na boca dos_seus ·p róprios representán'tes razoname·nt6s tri- . existentes, mais ~amén p9la sua ineficác·ia organizativa, pola
e apesar de todo o PSG non está hoxe no Bloque Nacionalista
via is, equívocos, e, ás veces -tamén contraditÓrios, que ocultan e sl{a in-capacidade para reco_ller as iniciativas de moitas · persoas
Galego. Quizá propiciase esta situación o aventureirismo políti'd esfiguran as motiviacións sustentadas realmente no pasado que teñen unha profunda convició.[l- nacionalista, mais que non
co guiado por un falso critério de rendabilidade política: Quizá,
atopan
a
Cé!nle·
acaída
para
manifestala;
e
~n
definitiva
pola
·
Congreso do 15 de xaneiro, é::land6 pé a terxiversaciÓns e interfose o . medo a un ha su posta perda de espácio poi ítico ao que
pretacións falsead~s. Porque só cabe falar de terxiver-sacións sua imposibilidade para criar un amplo movimento de adesión a
pretenden acceder mellar desde esa nova posición.
cando se afirma -que o_PSG pu ido abandoar ·a nasa organización aquelés ·que buscan unha solución radical, porque os problemas
Nós queremC!s dicirlle aos compañeiros do PSG que se equi~
por levarmos _o nome de Bloque Nacionalista Galega. Aínda s.u- deste país esixen solucións radicais.
vocan, que escollen un camiño errado. Que o. seu posto ·está
poñemos máis sentido común e iritelixécia política nos compa- ·
Hoxe, como sempre, á virtualidade da unidade consiste en serconnosco, participando no Bloque Nacionalista Galego. Que se
ñeiros do PSG .
vir de base para alcanzar e.se gran movimento nacionali~ta que o BNG medra, eles medran; que se o ,BNG é grande, eles son .
será a_garantía da recuperación económica, política e cultural da
De todo o abano dé motivos que dun xéito ou doutro se adugrandes; que ~e ·o BNG fai avanzar o proceso d~ liberación na-nosa pátria.
cir~n ao longo destes días, só dous ao noso ~entender poden ser
cional de Galiza, eles o fan avanzar.
Por isa, pretender hoxe a formación dunha Mesa· de Partidos é
considerado~ seriamente: '_O PSG, co seu proceder político irresponsábel provocou unha ·
u-n grave erro político. Unha alianza puramente partidária ·efei1.--:-:- Que a actual plasmación orgánica do BNG non responde
innegábel erosión na imaxe públicc;i da nosa organización, con·
tuada desde os cúmios non teria probabelmente moita máis inciaos desexos do PSG. ·
tribuíndo ademais ab desencanto de moitos· que albiscardn no
2.- Oue, como · consecuéncia do . anterior, o -obxectivo da ,déncia social que a que representa a própria militáncia. A unidaCongreso Constituínte da Coruña unha _pro.mesa firme do resurde, convertida nuh fin en si mesrria, seria letra marta ou no ~e~
Unidade Nacionalista debe buscarse na constitución dunha Mesa
xin'lento nacionalista.
,
..
llor dos casos, un simples recur,so eleitoral de dubidosos resulta- ·
de Partidos, conti-atiainente ao camiño recentemente encetado
· Nós queremos· manifestar que nunca como hoxe foi imperdodos.
.
polo BNG.
nábel volver as costas· ao país, ·e abandonar a actividade política;
Ambos _e dous conducen ao .PSG á sua separación da organizaO Bloque Nacionalista Galega é unh~ organización de amplos
·que
nunca como hóxe foi tan nídia a necesidade de trabét~1lar
_:
.
·
_.
.
ción BNG.
princípios políticós. Haberá quen os considere excesivamente
todos xuntos, esquec.e~do diferéncias e d~ixando ,de lado in; eNós queremos responder ao primeiro motivo diciodo que a
xenéricos, ou quen estaria disposto a asumir un compromiso
reses puramente part1d1stas; que nunca como hoxe foi preéj sa
actual conformación organizativa do BNG é 'o resultado dun
moito maior, tanto no plano das reivindicacións sociais como no - a criación dun amplo movimento pop1.:1lar de-_reivindicación fua1
proceso, que cuminou no Congreso Consftuínte, celebrado na
das nac!onais; mais non hab-e rá ninguén que tendo unha conciéncional e que nunca tal posibilidade estivo tan ao alcance de oCoruña o dia 25/26 do mes ae setembro do pasado ano, no que
cia clara dos problemas claves deste país, deixe de re.._c oñecelos '
dos.
\
os membros do PSG participaron en pé de igualdade co resto
como seus; e desde l_o go, todos sentimos eses pontos políticos ·
.
l
éio·s:¡;Jrupds·icJe• dpinrón,'1quer partidos polüicos, qu.en colecttvtls , básicos ,cómo ó ta'rnií'íe) iiievÜábe'I' ·para enéetár-:un.proxeé:to viá-.
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"~i de~ Órdenación ..MariSqueira., '

I

A.. ttapallada, lexiSia<hi' ..

-.

· ¡

O .m ar vai tomanoo importána explotación~dos cultivos mari- . pañol, segundo as declaracións
cia informativa no noso país. Os
nos. Con isto lle quitan ás cofra- ·· do señor Mezquita, . directo~ de
galégos ímonos .decatando ·. do .
- dias.' a <;apacidade dec·decisión -;,; Cultivos IV'jarinos· "lo: qu~ tiene
significado "económico da explo. sobre un ha g~ran par~e da sua ·- qÚe hacer -·el: rnariséádor gallego
tación dos recµrsos marinos
zona, qu_e · pásarla .. a ~ depender es · convertirse 'en empresario
mentras que deica agora a sacie.'. exclusivamente da co_nseUaria .. -ca·n capacidad e inidativa para
,_., de pesca, para despois córicede- -~ ~oder . competir en . c·u alquier
'dade g~lega vivia de costa~ ·ao .
mar,. descoñecéndoo e ignoránlá en concesión ás empresas mercado".
' .
doo. 'E próprio .:das sociedade~
_par~ a"colocación 'de bateas·~ vi:<. En definitiva;' :o prqxe:cto de.-.
cqlonizadas o .descoñecirnento
veiros flotant_es_ qu .granxas de · lei de ordenación marisqueira
do·s seus próprios recursos e a
: peces e crustáceos.
- elaborado pola . Xunta propón a
3.- Unha . parte importante ' destrución-en 'Galiza de 30.000
sua importáncia nacional.
Todos os sectores dependendo texto ~stá dedicado a_p.rever. postos de traballo directos nun
tes do mar están en crise, desde
ás sucesi.óns hereditárias das prazo médio de 5 anós~ . xª~·que
a mercante, a construción naval,
concesións prltras, o cal indica c;tesde o poder- e cunha politfca
os obradoiros de reparacións, a
cal ~é o peso destas no seu pro- de · introdución das empresas
xecto.
·
.
privadas a rnetade dos traballapesca de baixura e altura, e o
marisqueo. De todos_os xe~tos
4.~A todas ai disposicións, · dores do sector · non poderian
que son/ definidas xera~mente, mariscar, porque as concesións
é preciso matizar entre os sectares controlados desde instánsegue · outra na que se di que irian pasando. . paulaÜn~mente
cías estatais oµ autonómicas e
"con posterioridade ·será regu- ás empresas ao teren estas igué!_los que dependen de negocialament~da pola conseliaria" de
dade de condicións coas cofra~x~íto que este proxecto de lei dias.
·
cións con terceiros Est_ados.
A responsabilidad e do deteF,ontá[l / Nelson
. define vagued~des · dentro dun~a
Ante- o paro existente, coas
rioro da pesca do litoral gal ego res e comunitários senón é po- podemos .:_produéir , rnercanciaS· liña de :explotación privada, • contínuas reducións de flota de
e do marisqueo é única e exclu- tenc'iado e prot~xido desde 0- de máis ~ah:o préCio e boa é!<;.:.eitapero as coricrécións da l·ei qt:Je- · altura, queda como · única saída
.sivamente do goberno español, próprio poder. Sen apoio le- ción ños mercados se consegui- . dan sen definir para que o Con- o desenr.olo racional dos recurdos anteriores e do actual. O xislativo, fin-ancíeiro} técnico e r:no.s a conservación da bpa ima- sélleiro de pe.sea, neste caso o sos próprios con critérios soabandono e deterioro do sector incluso policial non se pode ex- xe dos nosbs produtos. 1·sto im.: señor Díaz del Río a aplique e ciais, onde a criación de posto_s
só pode explicarse partindo da plota~ racionalmente o .s.e ctor. plica a fixación da "denomina- .dese"nrole como lle _pareza, sen · de trabal lo sexa . o obxectivo
conceición cÓlonial de Galiza, Exemplos ternos inclu·so nos ción de orixe'-' e un estrito cQn- ter. q.ué p.oñer ás s,uas decisjóns pri9ritári9. Nesta perspectiva,.
xa que nengún país deixa ir des- éstados de fonda filosofia eco:- . yo1_ ~rn todo .º ~~o~eso_ ,de pr~~ . a debate én-nengunha ' cámara e o marisqueo e os cu!tivos maritru índo o seu principal meio de · nómica libera lista como Xapón, -auc1on -e comerc1al1zac1on pata sen ter que consultar· cq sector, nos representan hoxe en Galiza
vida, a non ser que existan cen- Holanda, ou 'Fránéia, ·onde exis~ ~vítar fraudes . .Coa" denomina- xa que nese momento a lei xa o melJor expoñente de que,
tros de poder 'de decisión alleos. te un forte apoio e proteccio- ción de orixe como cart'a de ca- estaria .· aprob~dá. · Este sistema cunha inversión · m ínimá e po0 paro no mar é imposíbel nismo ~as actividades . maris- lidade, o marisco -gal.ego pode de . desenrol"o · e r.egulamenta- tenciando a organización do
cuantificalo, pois a gran maioria queiras, inda que na maioria dó.$ ser vendido a precios _moi ·supe'- , cións das leis por parte da Xun- secto,r, se poden criar milleiros
dos mariñeiros non están inscri- casos . se trate de ·explotacións ria.res ao marisco i~portado e
é u-n mecanismo que lles per- de .postas de -traballo ·· fixós e
tos nas oficinas de desemprego, privadas.
incluso cri~r mercadps exteria-· ,_, .. mitiria meter todas as medidas _ eventuais, . pasando os mariñeiAlgo póuco comentado: é a res nouti"os paíse·s. 'élrÍtipoptÚares que agÓra non se ros-de .altu-ra e parados a ser ree sobretodo nas pequenas vi las.
A situación a índa é máis grave consecuéncia que para o tnarisNesta dirección · está o PRO- atreven ' a enunciar.. tan sequera ciclados en mariscadores·-cultise ternos en conta que é a pesca queo galego pode ter a entrada _XECTO DE LEI DE ORDENA- pola via fácil do decreto.:lei e da vadores.
disposición.oficiC)I.
A crise e o paro en Galrza
a única actividade econ_ó mica do Estado español no Mercado CION MARISQUEIRA que tan
das vilas costeiras galegas é polo Comun europeo. Dadas.as técni- apresa e corr~npo está' a sacár a _
5:-Q proxecto de lei fai :-a non se explica po.r cuestiÓns
tanto a única posibilidade de cas de cultivo e explotación en consellaria de pesca, 'xa que, de.magóxica contraposidón de lonxanas, complexas du inabortr.a ballo. A xuventude non ten Holanda, Fráncia, Inglaterra e aparte de $er unha c:;hapuza tec- -~i\~lSCADOR E CU ~TIVA- · dábeis, aqui as razóns son moito
p.razas na pesca nen na mercan- incluso ltália, est.es estados es- -nicamente, tanto no aspecto xu- " DO'R,· ~ tratando · de ffnp regnar máis· sinxelas, existe paro -e se
te.
tán producindo xa hoxe os mo- rídico como biólóxico, da o
dun determinado -sentido am- destruen postas de traballo porbas paiabras, ''a~i o mariscador que carecemos dunha industriaA destrución dos postas de luscos e crustáceos máis baratos prazo ridículo de · 15 dias-para
tqiqallo é o principal problema e en maior cantidade, de ·xeito que o · sector faga alegacións; e seria un mero recolector da ri- lizaci-ón e' un · desenrolo econótanto r:la terra como no mar. A que, de sÜprimirse os aranceis marxinan ás centrais sindicai_s, queza .,. marina, e~plotada anar- mico . autóctono, aútoxerado.
consecución dun PLAN GALE- aduaneiros e seguirse un ha poi í- ás que non recoñece a_nivel de . quicamente e ocasionalmente, Asi, a solución ao problema do · GO DE EMPREGO que con- tica de libre entrada aos merca- repr~sent'ación dos traballado:: sen organización ·social e eco"' paro require alternativas pró- .
temple o desenrolo das nasas dos españois .o marisco galega res · do m~r . . A Consella'riá de
nómica e CULTIVADOR s_eria prias, baseadas na .nosa realidapróprias riquezas é hoxe o prin- , non- téria venta por non pode'r pesca está recorrendo ás mano- · , o que dun xeito científico e de; 0 naso problema no·n está
intensivo explotase _as ritju~zas en carecer de recursos naturais
cipal obxectivo sindical · e · poi í- competir en précio. Aí ternos . bras · máis antidemocráticas con
tico; xunto con isa un MARCO como exemplo o que está ·a su- tal de ,~conseg1,Jir, sexa c·amo do mar. lstó é"". unha falácia ou financieiros, senón ·en careLABORAL GALEGO impediría ceder xa. ago~a coa Chirla italia- sexa; . que. ó seu proxecto de lei
provocada para contrapoñer cer de podet poi ítico e econóa sqbre-explotación a que está na, a ameixa portuguesa· e ma- saia · para adiante evitando a explotación privada · e as comu- mico, como xa dlxen, os que
sometido O. mariñei.ro e serviria . rroqui, as ostras francesas OU éS- COritestación.
nitári.as: dando por sentado de Obstaculizan á criación de emCOmQ defensa contra os graves · cocesas, as langostas, ·bois e cenOs " aspectos máis relevantes que. a única ·explotación racio- _·. prego .en Gal iza son a Xunta e ·o
abusos existentes.
tolas· francesas o _berberecho ho-. deste proxecto de léi son:
' nal que se pode dar dos recur- poder central, o Estado español.
1.- As cofradias p:erden a .sos é .pala . via . aa-privatizadón
Vexamos como ·exemplo· un
O marisqueo é hoxe a activi- landés ou incluso o marisco xa
dade económica qu'e . perr:nite ' limpo e conxel~dó coreano. lsto prioridade ~á so.licitude de ex- e pala. introduc.ión da~ emp"resas caso concreto,. o dos barcos de
unha maiar · capacidade de:cria- ·, só ' pC,)de ser freado cunha ·poi í- pi9tadón dos bancos ·. naturais
ri.o sectqr. Precisamente, 0 xeifo Marin e Vigo que estaban faedón qe e· mp'~ego, con inversión$. ti:ca naciona·1 galega cara o ma- _ de marisqueo, vi.xente agora
de ·criar emprego está na -racio- i:iando en ·águas portuguesas. O
mínimas de capital. O principal risqueo, . incrementando a pro-· mesmo'. Calquer .asoci'aci.ón . ou · · naliiación órdenación das ex- Goberho . español autorízalles a
obstáculo para · ordenación .e ex- dl:Jción, intensificando os culti- . coÓperativa _ 9u , e.n:ipresa pode' plotacións ~Ofl'1Unitárias,. de xei~ · .· trabal lar no litoral gal ego, xa so'plotación nacional dO rnariSCO vos·:_ inco.rporando novas téc11i- ,. sqlicitar en igualdade de .candi- t_o que" OS mariscadores pasen a brecarregad.o, apoiando asi "aS
est.i , na própria administración cas e· sobretodo . ORGANIZAN- cións que as cofradia·s as canee- ser culÜvadores. ·
..
presións dos armadores de Ma _do estado, tarito estatal como .. DOS.E O ~ECTOR para a rean- sións de praias para a 'sua explo6.-·l :n todo· o proxecto no se rin e da Xunta de Ga liza, todos
autonómica.. . A poi ítica seguida - zación desta , important~ tarefa. tacipn.
fai unha- só · alusión ás importa- . de A-: P. Esta medida é desacer-~eica ag_ora ·foi a de total at:>,ar:i- '., · A índa asi, é necesário algo
2 .-Conside~an~ única zona de· ció-ns de marisco. A postura da . tada a tddos os niveis, i mpoñendono ~o sector sen potenciar a máis·, é pricisa unha poi ítica concesión- a zona que denomi- Xun~á de' Galiza· segue a ser a de .do .unha medida _\a todo un secsua ordenaci.ón, extracció9 oU axeitada para un confrol de cali- nan ."emerxente", facendo a ri- · poten~i~r as lmportaeións, por- . tor de baixura . só porque · 0
comerciaí'i·z ación: ,
.
. . · , -dade aos :produtos marinos, na d.ícula· división entre ·zonas que segundo eles colocan os PSOE quere evitar enfrentamenE ·imposíbel un desenrolo; do ca.idade é pnde meÍlor podemos· erti·erx~ntes _e sumerxidas que produtos máis b·aratos nos mer- 1 tos.
r¡p~r,isq_u.eo:. co~ra . critéri9s- QQP\;Jllp- competir os ga.legos e pprt~nto~ .··ca.recen ·de, base : c.ientífica para ' ~QadQ~ . eº axudan,.ao .des~f.lrolo .e·s- ' -. ,· ~.., •_.--: ~'-·>i- ~·19U~l CAMP.LlZANO
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As condicións· de ·produtividade . do Val de. Lemos, unha •
·das zonas de maiores posibilida.d~s · agrícolas . d.a 'província. de
Lugo, poderíanse mellorar inormemente cun plan de regadios
axeitaüo. Esta foi sen dúbida a
xustificación para levar a cabo o
Plan de Regadios do Val de Le- ·
mos, rematado e pasto en ~un
cionamento ao remate da déca-
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~
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, Unhas ·cacicadas.-Os de sempre que queren manexar o-cotarro; Centos de millóns gastados.
4
·-:
- .
•
•
Un regadio inútil: o do Val de Lemos.
As co~sas esián como-hai-quinc~ anos. .Non funciona nada. Fálase de "man negra", de inoperáncia.
·
Ao final van set os vidiios quen teíian que pag(ir a ver~a?eir~posta _en marcha.
· ·, · ·Pero por detrás está o f al/o de sempre, ó da planificacwn axeitadf!..:.
.
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da pasa~a.

Un plan que ...por si · só non
serve para nada se. non vai
acompañado dunha m.ínirrw. reforma agrária que permita. ó desenrolo agrícola da iona, beneficiando a todos os traballadores do campo, e non como até .
agora, en contadísi.ínas ocasións, somente ·.as terras. colindantes ás canles do regadi0.
Isto era o que se djcia nestas.
mesmas páxinas alá por xúño .
- do ·ano 78. Hoxe, xentes dispares afirman o ,mesmo: .desde
.-Francisco Castro, presidente· da.
Cámara Agrária de Monforte
a Manuel Vilaboa, - re·sponsábel
·en ·. Monforte da Confederación
Hidrográfica do Norde ou Ro- ·
xélio Salgado~ ·secretário da ~º'"
munidade de Regantes airlda
O
Presideñte
da Cámara Ag.rária conversa coautor da reportaxe. O regadio mangonéano os de senipte, ·afirmaria .
. sen .c onstituir oficialmente. Tof
•
•
.._
, dos coinciden: "o regadio ·non dígnas,. :·._tod.o o que agora non . unha c~usa que''está aí, q lle· a fi-'' as. limitacións son tan gran~·es
serve para nada se antes non se ternos aínda q\le traballamos . xeron non.- sabemos para qué 'e que, en palabras do Presidente
leva a cabo unha verdadeira
que, a meiÍ-ande parte· das yeces da- Cámara .Agrária, non se-rega
coma negros " .
reorganización agrícola na co-·
o que fai é,,estor_b ar", como nós nen a terceira parte do que tiña
marca". Para os----dous últÍmos QUlNCE ANOS DESPOIS
que regarse, a canle está com-.
dicia Manuel Fernández.
o desexábel seria que se fixese a
l .
Desd.
e
a
.sua
posta
en
marcha,
pletamente desfeita, as acéquias
·Pero o certo é que quince
Conctmtración· Parcelária en toen ·vez de arranxarse · os próble-,- -- perden a água e p que fan é'e.nd.as as pa.rróquias. que abarca o anos despóis de empezar a fun-,
mas e poñer en marcha paula ti- -chai:car. os terréqs (a · águá, se.,
"Regadío do· Val tle Lemas". . cioriai: o ·:regadío, este
su.namente este plan d~ .regaqio, '(l .non se ve. sall;, aparece secadra a
Para Manuel -Castro, · "a rdorma ,, pón. pada para · a comarca. A
~011sa fqi' ~ _pfor. Hoxe, aínda rnédio quilómetro), agravándose
agr~ria non é só iso, senón que ~ x.ente nen sequera sabe o que
. que o responsábel da Con;fede-·. .ao non facer _drenaxes; enchár:
hai · que darlle máis facilidades- ·supofia se se puxese en funcio.:.
Hidrográfica, ·señor- Vila- canse os .cam}ños polo que non
ªº agricultor, seguros de. collei- · namentq_ "como Dios manda". ·tacióri.
boa, afirme que "está en fµn- se podé ¡Jasar por 'eles, ·as canJes
tas, subvencións, planificación .
Para a maior.ia, por non dice¡, cionamento todo o·. regadio, están ·' completamente cubertas
axeitada; ,capacitación, vivendas a casa· totalidade dos vitiños "é
/
dentm.das liihitacións que te,n", de silvas e;· herba.. ~ "
·
·
'
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Pero por se isto fose pouco { h~
demostrativo do abandono total 1 · ta
e de cómo se tiran os cartos, 1 d<
aquelas poucas terras que se po- 1 c2
• 1
derian regar, tampouco se cons1- re
gue facelo "xa que a ~ente anda r se
a rap~ñotes pola água, ao non

'•.

;

sase Manuel . Vil~boa cando afir~ - moita terrá, p·ero que ·non viven cátro ou chico q~ lefan agora ~ aos mariexós caciquis. - _,.
ü mesmo pasa ·coa conserval"'
maque os do Servício Hidrográ- dela, nen sequera po cafnpo". toda a água, xa que eles si que
cifrn
das canles etc.
Aqui
est~ria
o
Pre.
s
idente
provi'teñ~n
ben
·
coidadas
·
as
a~é
fico -"ternos que intervir moitas
s6rio,
antigo
responsábel
de
Fi·
quias".
Quén
se
penefícia
desta
.
veces xa queªº non habe"r quen
O PROXECTO
regule as horas de rega, todo o decaya, até que pasou o que· pa-.. situación? "Eses son os que
O proxecto comprendía a
mundo quere facelo, producín- sou, e o verdadeiro promotor, .o queren· qu_~ a. causa non cámbie,
construción
dun embalse en ViEs"dínos
un
la:brego:
_
·
Secretário,
mestre
no
Grupo_
dose as conseguintes ' disputas~
lasouto,
a
máis
de 15 qm. de
Daquela seica habi~ moito
Aínda que ~algunhas tamén se colar San Antón de Monforte e
.
apuró. por· parte daígunha.s per- Monforte, con capacidade para · 1
producirían - pontualiza- aín- -cÓncellal por UCD.
da que estivesen ·as horas de re-· .~ Nesta _primeira redacción, "a soas para que se ·apropasen de 20,3 Hm. cúbicos de água, aprodo río Mao.
comarca non contou para na- contado os estatutos. Agora os veitandÓ o qmdal
ga reguladas".
4,
da"~ segundo o·· Presidente da viGiños. pregúntanse o . por qué·
Dalj partia unha canle' para as
A COM-UNIDADE DE REGANTES
Cámara Agrária: "Nen sequera, ·de "tanta presa daquela, e tan zonas altas de . Bóveda xunto
falaron· connosco, e menos cos ·,, pouco -apur6 agora'~.
coa canle controlada do rio
Xa hai · tempo constitujse sindicatos e lab.regos, át~ 6 pbnTaméh se pregunt~n os vid· Mao, para ser embalsado· outraunha Xunta Directiva provisorfa· to de. que non deixaron,intervir ño_~ "ónde van os 39 _milións de
da Comunidade de Regantes, na ásamblea aos representantes .pesetas que dician que se-,conce- . volta na sua unión co Cabe, do
que é afluente, --para desde ali cuns estatutos aprobados pola. de Comisións LÍbregas". ·
_deran daquela p_ara· empregar? · repartir a água entre duas canAsamblea Xeral de Regantes.
·
As i· queBan
que para- p-oder Ou, non
, d os concederon??"Se foi les de regadios; a da marxe diDesde aquelas, vai para alá máis
reita do Cabe e a da marxe esde dous anos, non se voltou sa- ter voto na asamblea habia que · a~i, on e os empr~garon · ·
qµerda.
ber nada do que pasaba con Ú- ter cuarenta ferrados . de terreq, OUTRAS ANOMALIAS
Isfo levou aparell;ido . que
ta Comunidade de Regantes nen e por cada .dez ferrados máis,
Ademais da má construción moitos yi9!ños pe'rdesen as suqs
·
tivese
cada
un
un
voto;
até
caqué pasa co regadio ..
das acéquia.s e canles, de que terras tivesen que emigrar. En
tro.
Na Confederación informá"Con esta medida, dlnos if faltan nalgunhas "partes, .o rega::_ contraposición, as mellaras foronll~ a A NOSA TERRA que ·
Presidente da C[!mara Agrária, dio ten outras moitas deficién- ron moi poucas.
se "está á espera de que emp~ce
'cinco ou seis persoas serian as Cias, non contando o seu mal esTodo - isto · non quere dicer
a funcionar a Comunidade de
que fix~sen o q_ue Hes petase co tado.
qlie.
o regadio non sexa posíbel,
Regantés. "Hoxe, nós, _dinos o
Priméirame.nte ·reseñar· que a
Regadío."'.
··aesexábel.
Agora ben, o
nen
seu respop.sábel @n Monforte;
_água non ·sube a ip.oitas. terras, .
Lago
·os
estatutos
reformáestamos funcionando cun esforen ·segundo Jugar que de poñer- 'qll:e demostra é que hai que faronse por ampla. · maioria na
cer unha : plariificación axeitada
zo tremendo".
se totalmente en funcionamenhaber unha organización nen esSegundo o Secretário desta asamblea-quedando en 10 ferra- to água dO' rio Cabe non che- e gl6bal. Non ~e pode empezar
tar partida. Cada un tórnaa can- Xunta Rectora Provisória da dos o direito ao voto.
garia para nada. Logo está a sua e· facef un regadío sen máis. Sen ·
planificar explotacións e _cultido quere e · aquel que ten máis _. Comunidade de Regantes, "hai . :"UNHA MAN NEGRA';
.
P róprfa construción, a m.á consvo's:
cara ou é roáis amigo de {o-llóns pouco tempo .q ue presentamos
trución, f'xa que non se empreNestas as3:nibleas ele regante~ gou ~ cernento., senón terra en
rega e os outros quedámonos os estatutos e estamos á espera .
Que hoxe regue aquel que
sepi.·regar", di Francisco Castro.
de que seXa.I! _aprobados. Cando . falábase "dunb.a man negra que m6itos casás", dicíanos un re-._·. poda, que non teñan que pagar
Eñ idénticos termos' expre- 0 fagan empezaremos a funcio- non quere que o regadío vaia - gf1nte, · para apostillar outro: náda por regar, non xustifica o'·
. t e' " .
-a dian
.·
.
nar".
"houb.o moita xente que fixo as gasto de ceritos de millóns de
Non se sabe quen ·é esa mari suas casas co cemento do !ega-:- pésetas, nen a inoperánciá' dunUNS ES'fAT_uros POLEMICOS
· n·egrá que ·anunci~ban .alguns dio". ·
ha obra -e, menos, que agora
Os estatutos ..da Comunidade .'membros da xunta· - directiva
Polo demais tamén houbo as pretendan ·que sexan os yiciños,
· de Regantes desatarori .-unha provisória. Para alguns dos vi- sua·s cacicadas · como -é que se os regantes _os que .corran cos
gran polfmica e·n tre os regantes ciños esta era "unha'. ' tácticá saltase sen construir· desde ~ gastos ciunha obra mal fei.ta, .e
xa que, segundo- Francisco Cas- . para meternos medo e fa~er que acequia 5 á 9. Precisamente as · mal planificada. Qué_fan as autro "a primeirá redacción estaba aprobásemos os estatutos que qÚe corresponden- ao lugar de toridadés?: "Non ternos comBascos, onde vive o .presidente _ peténcias".
feita 'á medida .para que uns can- éles querían". ·
· Hai taméri quen afirma que da Cámara Agraria, JJlilitante de
·:ios segliisen tp.angoneando o coALFONSO EYRE •
tar.ro. lJns cantos que teñen "non :hai maís man negra que . CC.LL." e '. o , :\neitand~ .opositor
.t-
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Querido Luís: ., Veño de reler o teu .pequeno artigo. no sem~mário A NOSA
TERRA de ·hai duas semanas por terceira-ou· cuar~a vez para ve.r
de atopar, co.mo. ·se di agora, o fio condutor e-asi·, tirand ~~I,
chegar a entendelo en profundidade, cousa que só puiden conseguir recorrindo a dados e lugares' comuns rná_is próprios dos ·
memb'ros do PSG que dos leitáres deste periódico. Para aprovei- -~'

tar este esforzo intelectual, perrriiteme agora ·expor a xeito de
carta,' que nunca che e~creveria, unha's cantas idea·s que rri'e suxi.
res e unhas pontualizaeións inevitábeis.
Non deixa de ser choqueiro,· dito sexa de pas0, que encete~ o
teu :discu.rso sentenciando · que "a información a médias p9de
ser deform~nte, sen entrar . na intencionalidade da mesma, 'pois . ·
esta é subxectiva e non gosto de entrar na-dinámica dos xuÍcios
de intericións: .. " e que precisamente e'sas .informaciól")s a 'méc;lias
(ou nengunha información) e eses xuícios d,e,. intencións sexan o
teu fundame'nto para estabelecer maniqueamente unha clasificación. eñtre os socialistas galegos que non renúncian á existéncia e
os' que si o fan. Probe recurso dialéctico ese de dividir o mundo~
en~ 1 'bons e maos" máis en; aig;:iñado na res~sa tradicion xudeo-cristi~na que nos próprios do marxismo.
· ·
.
.
En primeiro lugar fatas dos que entenden a "Unidade" como "Unicidade': .e de que.~a unidade que ti defer;ip,es (ti dis-"o PSG .
está- por:",), .débese ·prqducir ·. nunha plataforma; asambleári~ sen
preséncia néla dos par.tidos corno tales, do mesm'o xeito que se
"fai ·en todos os movimentos de masas onde sedea a pluralid_ade
ideo.lóxica como sindicatos, asociacións de viciños, etc ... ", supoño .que, ~019 contra, os que defendemos algo distinto estamos
pola unicidade ou, como dis claramente máis adia.nte,. polo partido único.
.
- .
Lémbroche que a unidade ven sendo, segundo o dicio.nário, a
cua:lidade das cou.sas entre cuxas p'artes hai acordo ou Coordina,
ción, mentras que a unicidade é a cualidade 'do que é único. Estas pontualizacións veñen a coAto do que segue.
-Lamento dicirche, amigo Luís, . que estás nunha grave confusió~ sob~e o que é a unidade política· nunha plataforma asamunha dexeneráción, por certo ·esta.linista,· ¡:u;ó.pria dos partidos
por exemplo, se negou a aceitar os acordos ces que non estiverableár.ia ao pretender comparala cunha agrupación de viciños 0u
que· actuan considerando máis importante ó continente. c¡ue o ~des conforme's. Fermoso exemplo de pluralidade política e de
sindical .' Estas, en situación normal; teñen un carácter: reivindicarespeito democrático.
·
tivo· e de def~nsa aos intereses dos seus membros .pola sua con- ( -contidó; que prescinden da sua funciqn .c~mo instrume~to áo
seniício' dunha causa pasando ¡a estar ao servício de si mesmos~ E '
A seguido eríxeste en representante dos socialistas "que non
dición de resid~~tes en determinada área xeográfica ou por -OGUisto s.ignifica q.r.mórte, amén do~tías cou.5as. .
renúncian" frente aos que marcharon ao PSOE e os que, ao teu
paren unha determinada posición como clase na escada produFalas
despois
da
necesidade
de
autocrítica
por
parte
dos
qué,
parecer,
defendem9s a inmolación do Partido no Frente ou no
tiva. Xa que logQ, o.s estatutos dunha asociación de viciños ou
coma ti ~u é:oma min, estamos organiza.d9_s porque non sabemos
partido único resultante da fusión PSG.-UPG . Claro, e iso que fa_ dun sindicat9, "mutais .mutandi", na con.~eición .d o nosc/Partiatraer a ~sas ~~mareas" _de nacionalistas que andan a traba llar
labas ao · comezo de non querer facer procesos de intencións!.
do, non deb en facer reféréncia a programas poll'tfoos gloqais,
dun xeito incortjprendic;lo. polo País adiante. Ben, dacordo. DúPÓdoche dicer que ao único que ouvin falar no PSG de partido
fora do se~ ámbito oü a- _m odelos_de sociedade (socialismo, comunismo, etc ... ) e po'lo tanto nen haberá programa polític.o que _ bid o moito que se po·ida ·atraer a. ningÚén se non se traballa, e is- .único foi a un teu hoxe compañeiro de Secretaria.
Pastos a elucubrar poderíamos ver que hai duas vias ou xeitos
consensuar, nen -militáncias e ideoloxias· plurais qu~ articular e . fu~ ven a conta, .tamén do recónto . qu~ fas dos militantes do
Fre_'
n
te
dicindo
qúe
son
poúcos
.máis
que
a·
suma
á6s
do
_
PS.G'"e
os,
de
chegar a ese único partido. A primeira se.ria a coincidéncia
·, ,
coordinar. Seria un caso claro de 'Un i~idade.
da
UPG;
eu
per:iso
QUe,
polo
que
Ja•
ao
noso
sumando,
son
basprogresiva
· e a identificación paulatina entre o PSG e a UPG, que
Pola contrá, unha platafor.rn..a, mes1110 asambl,Ef_~ria~ de unid¡:¡- - de nacionali sta (como é o BNG) ,parte do feito dunha coinci~ · tantes ·menos'. .,E istó puidemos · ~erifi~lo ao longó dos mese~ do· dis, que se daria no BNG até chegar a unha identidade orgánica,
seria un procedimento bastante civilizado. A segunda viria dada
proceso -constituínte do BNG os q~e, crendo na s1,1a necesidade
déncia· de programa _poi íticó entre os seus me(llbrós, de co.licordar nunha série de análises da .realidade sócio~~1ítica de Galiza. ·.· r/~.~ verdade, nos atopamo~ sós para · d~fender nel as teses do p's G . . - pota prática dunha política de "terra queimada", de que todo
O res,u ltado do proce~o, ó Bl.o que Nacionalista Galego, non é ~ ·.fracase a ver se das cinzas sae algo aproveitábel. Pensaríase que
Ten que haber unha forte coinciqéncia táctica, un cami_ñ o inliteralmente a p~oposta do P~G aportacla á Xestora, pero seria
tras o frac~so estreP,itoso nas eleicións municipais, concorrendo
medíato e urxente a percorrer .conxuntamente e isto esixe coordinación e acordo, hom.oJogación táctica. As diferéncias, funda : · . inxél)uo pretender que só é aceitábel o que un propón. lso si · o PSG e o BNG por separado, entonaremos todos o "mea culpa"
que · sería un ha· poi ítica. ·de · imposición ou "trágala" ..como dis,
e chegaremos ao entendimento universal o.u nova versión do Pamentalmente estratéxicas, e que virian dada,s 'pola distint.a adsamigo Luis¡,precisamente o respeito a· esa tan cacarexada pluraliradfso Nacionalist~ Galego (PNG). Esta via seria bastante bárbacrición ideolóxica e organizat'iva partidária se.rian obxecto' de
respeito,-de plena liberdade ~- precisar-ian dun pacto que garantidade id~olóxic9 organizáda esixe que o re·suit'adó sexa mestura
ra aínda que teño que recoñecer que o resultado pode ser "ceda!! distin~as concepcións e propostas qu-~ se formulen. Se fas lestial". Pode tamén, e esta é unha variante da segunda via, que
ría o seu estatus dentro d,o amplo movirnento unitário preciso
para á liaeración nacional e social do noso povo. Seria u'n caso
'unha leitura non s·e ctária .dos doéumentos <;:le constitución do
no incén~io só se salvase o má is forte, levándonos por morte
claro .de ~nida(:Je.
'
I Frente atoparás neles a nasa impronta e idea nunha pÓrcentaxe
n~turafde todos os demais a que quedase ese único partido, Esta
Asi, .ti que dis estar polp unidade refugando a uni'cidade,'.non- _ fundamental -e definitór.ia. Para min o resuitado,, dentro da sua
r:nódalidade noñ só é bárbara, tamén é estúpida. Non entendo
po,ideche pór un exemplo máis desafortunado.
· ·
medioc'ridade, pensanp~ no que .puidó ter sido, é acéitábel e é a cómo lle queredes prende·r lume ao monte' vestid0s con pallas.
Non e-ntendo tampouco como.podes dicer a 'continuación que
única baza fiábel que hoxe aínd9 poc;ie xogar o nacionalismo _. ga~
Enfin, quizá esta misiva vai un pouco ensarillada por ·seguir
lego.
máis orde do teu artigo que a do que eu faria.
•"'
.
o PSG entende ·(ti entendes) unha unidade concretada nunha
platafo~ma · tipo do BNG e nunhp Mesa de Forzas Políticas que
Dis que o PSG senda consecuente non deberia aceitar o·s acorPerdoa, perdoád~me:~ licéncia de falar de cuestións internas
'garantirié! a ··soberania _d os partidos, agás que Ó que. preterdas é
dos da Asamblea _
c k Riazor; eu didaché que o PSG por ser -con- do Partido, pero p~l')SO que estou excusado porque fúchedes vós
que a asamblea non sexa máis que .a carne de· cañóh e a Mf PG. o
secuente, no seu Pl~nárió de Setembro (ao ·que nún~a quered~s · os prime iros ~en facelo entr.egando aos meios·de comunicación o
centra' rector dese m~vimento acéfalo. Para hlin,' a MFPG·, como
facer referéncia) aprobou q borrad.a r aa Xestora do Forente . por· . texto ínte"grÓ dunha ponéncia congresual 'na que Se vertian-·as
o seu noi:ne indica, ·flon'.é mái~ que o ponto de encontro del or- · ampla níaioria~e; polo ta'~to, votobl afirma'.t ivamente no frontpn . vosas _valorayións (sectárias por supo;to) sobre a xestión da -anteganizacións políticas,- de posíbei~ acordos interpartidários, e non
da Coruña. Fór-a .queda ·o ·te_ma do nom~ "Bloque" (o seu tratarior Secretaria . . Supoño . tamén, ·que ti por seres lSecretário de
ten .nacfa ~ que garantir con respeito da soberania dos partidos
mento na--A samblea C.o nstituínte foi..decidiao na E~ecuriva Géle- .. Prensa non ,terás patente de corso .p ara acusar publicamente a ·poste que estes están nela precisamente presentes por seren forbrada ese -mismo fin de semana no locat :do Partido na Coruña)- membros ci'o Partido sen que un . militante de base non poida
zas políticas independentes e "disti11tas. Tampbuco pode ser un ·que, segundo ti, é' o ''leit motiv"-da dimisión da anterior Seé:re- defenderse.
· ·
.axente dé intervención no BNG. lsto seria- coritraditório eón
taria. Comq ti sabes ~oi ben, posto. que cantache riurÍ coro, o ~
Por certo:· ,Lu'ís~ eu non creo no socialismo ,do~ que van a
es~ asamblea · "i.ndependente dos partidos"-. q"ue .todos ·d icimos
que adoita a·p arecer e reaparecffr, máis ou menos trahsformado,
mJsa, pero ... se cadra óutro día. falamos de socialismo.
defender. A úniéa defensa da identidade partidária der:itro dos . aó longo dela. Asi, a denominacion Bloque seria o voso ' tema.
· Pola libe.rdacie de expre:sión / bola verdade. , ,.
movimentos de unidade -~ a pefénsa individual ·e milita n--t e (no .b'a~e sobre o que mon~áchedes unha ~uténtica campaña anti-·
'·1
T eu .arn igo.
BNG ou en calquer mitro eido}'_ ~a·s teses do P$G, por suposto,
frentista para par marcha atrás nunha poi ítieéÍ de ·u nidade mantiasistidos por ~-n partido coerente e consecuente .e non coa medo_- da durante lqngos anos. Nós non ~iniitimos por un ·neme, .que
,
ñenta postura aos que _non queredes invertir, para 'preservar, dos
tampou<:o consideramos acertado. A anterior Secretaria dimitiU
Postdata~ Con ·posterioridade a ter 'r emitido esta 'c arta, ·decid in · -· ·,
que preforides gardar o capital po'títico ca caixa forte do ifl a- · ante a imposibilidade de facer nada polo bloqueo· (con pérdón)
abantloar ·a militáncia no. PSG. Manteño o texto tal cal foi esq_i-mento estéril en vez de poñelo xeñerosamente ªº servícfo do
ao que foi someti_d o o t,raballo partidárib por parte -de moitos <;:le
tq no seu dia ' p;rque este feito 'non afe0ta •. substa·Gic1alr:ilen"te
't ~ j.~~ ·";'0-~ 1 • ·:1 t ~ it~c -,
rioscd~aís: Lémbfoéh'e-que ha'i ben tempo q·ue estat ~araéter.izatfa' .· vá's, e.'eñ .concreto· a .Agrupaciór,i do '. Eei:reLá'.que.pertehée~ qu-e/ ; ~ q~u~el. 'se>él'i. 'J · >.•·, '· :~ - --:;,-. ·r, '.'
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ca.tro meses de

.HB ·non .acudirá.ás institucións

66

Soc·i alismo a
la española"

nas

Despois de catro. meses de intenso debat~
bases d~ coalición
abertzale cara a estudiar a posibilidade de acudirás institucións,
rexeitadas tamén no 1979, en asambleas, Herri Batasuna decidiu
continuar coa mesma liíia política seguida até agora,_ ' .
é dicer, manteras ua preséncia exclusivamente nos axuntamentos.
Avalian a decisión o 80 por cento dos .miilitantes de Bizkaia e
Oipuzkoá, o 90 por cento en Araba e o 60 ppr cento en
Nafarroa.

O debate sobre a necesidade
de intervir ou non nas distintas
instituéións políticas comezaba
a mediados do pasado mes de
decembro, sob a consideración
dunha análise política axeitada
á nova realidade estatal, co acceso do PSOE ao poder, asi como a de manter unha política
mimética nos catro hrrialdes de
Euskadi Sul cara a reflexar na
práctica da coalición a total
articulación de Nafarroa ao resto sul do naso país. Durante catro meses, milleiros de militantes e simpatizantes da coalición
seguiron o proceso en asambleas
e xuntas de apoio, valorando as
distintas posibilidades de intervención política de HB, centradas fondamentalmente en duas:
dunha banda, o mantenimento
da ·liñá seguida, basada na partí. cipación activa nos axuntamentos, como elemento instituciona~ máis perta da realidade social e o rexeitamento das institucións autonómicas como reflexo máis deirecto da Cons·tl1

/
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xuntas de'- apoio e forzas- políti-:
cas constitutivas da . coalición
(ANV e o bloque· KAS-HASI,
LAB, Jarrai, ASK e ETA), para
voltar ás distintas · asambleas e-·
· xuntas de apoio, nas que unha ·
vez tomada a decisión cuantitativa de cada unha destas, quedaban prese!ltadas na asamblea
de cada herrialde, para_ rematar
nunha asamblea global cos re.. sultados de Nafarroa, Araba,
Gipuzkoa e Bizkaia:
A d'ecisión final era exposta
en....roda de prensa pal.a mesa nacional da colaición o luns n
cos seguintes resultados: un 90
. por cento de Araba era partidário de continuar coa política
instifücional exclusivamente a
nivel de axu:qtamentos, en Bizkaia e Gipuzkoa avaliaban este
resultado un 80por -cento e en
Nafarroa un sesenta por cento
(porcentaxe : máís~reducida de-:
bid<;> ª'-asisténcia de HB no seu
tución espñaola e, doutra, a dia · ne.ste · herrialde
ao
participación nestas institucións Foral, que. deu lugar a expecta- .
(Parlamento bascongado e Par- tivas diferentes que ·no resto de ·
lamento Foral navarro), como Euskadi Sul). ·
..
método de utilización de t_o dos
Na mesma roda _de prensa, o
os campos abertos a<;> povo tra- portavoz da coalición, Jon Idíballador, seguindo <leste xeito a goras, .ap.unciaba o correcto deteoría clásica da articulación en sertrolo do profundo .debate, o
tres lotas do proceso de libera- mantenimento da asisténcia a·o
ción, é dicer, a loita armada, a axuntamento, onde se valoraba
loita de masas e a.loita institU- a xe.stión realizada como un 90
cional. Xa de entrada, ficaba re- por cento favorábel; a asisténcia .
x eitada por unanirnidade a po- aos :-- PArlamentos ·Foral e
sibilidade de acudir ao Parla- gado en determinado~ temas
mento español.
pontuais con claro matiz polítiO debate interno da coalición co de trascendéncia (como foi o .
fo>i seguido, no seu desenrolo, caso da visita do rei -español á
con grande expectación, por Casa de Xuntas de Gernika), á
parte de todas as forzas políti- vez que invitaba ao .executivo
cas dé Euskadi e de xeito moi autonómico a disolver o Parladirecto por partidos como Nova mento bascongada, dada a conEsquerda (escisión de EE) ou ·· firmación do fracaso do camiño
LAIA, que supeditaban, de cer- da 'Reforma -é.n Euskadi' e invito xeito, a sua liña política, á tábase ao PNV no camiño da
posición final que a coalición ruptura representada nos pon- .
adoptara.
tos · mmunos da alternativa
O sistema seguido por HB KAS.
foi o da presentaCión de ponéncias por parte de _ militantes,
MUGARRA .·
.

.

.

MANUEL VEIGA TABOADA

Algo. da actual situacion política fainos lembrar a México e ao .set1 partido único, na· práctica, o PRI (Pprtid-o Revolücionário rnstitucional:),de
imaxe progresista, pero "permisivo" diante das ·grandes inxustídas. o
PSÓE: con deí::millóns de "V'b'fos é as eñe:¡ u isas a favor--esas enqúi5as que
máis que formar parte da~ estadfstic<:(forman p·a rte das campañas -eleit-0ra.is-, quere presentarse cOrrio alternativa única. ·
A di re ita é incapaz de se situar no 1983, incapaz de superar co.nfl:itos ·'
persoais é de ·e laborar programas séri?S e, o que resuJta máis indi-cativo-,_ ;
inea paz de atraer cara ela ó -pleno-apoio dos poderes económicos ·.que ho- ·
xe xogan, esencialmente, a carta.do PSOE ..
Pala esquerda, a. situación do PC é ·eoñecida; só o problema basco segue a ser un tremendo burato no baldo institucional.
Coñecedor d~ · imaxe de fébleza qUe sempre deü a UCD, o actual goberno tenta dar unha imaxe de firmeza, independéncia ~_seguranza, .a.Inda
-que na práctica as suas decisións vaian por distinto camiño. A UCD -:non
. gobernaba soa, .velai de onde viñeron sempre bÓa parte das suas dúhid.as, '.
e o PSOE tampouco o fai: os poderes de sempre nori perd~ron nengunha
da sua influéncia.
No terreo da práti.ca política concreta, ao longo pestes catro 11Jeses·d e 1
goberno, tiveron liga( feitos como a marte-de Martin Luna, a dt,m ;néno · 1
de dous anos nun "control';, os incidentes nas festas do bairro madrileño
de Malsaña, por citar alguns casos, que representan, ·na tocante '.á o:rde
púbrica, a continuación .tidel dos gobernos anteriores.
No temé!_ da OTAN, Felipe González ven de delarar que non ;pensa
longo do· que ven; dicindo7
c'onva,car referendurn, nen-· este ano nen
ademáis, que: non ·podemos perxudiéar.os iñtereses:d0 mundc:Vao -q'ue"per-'
iencemos; todo.. o cal ven traducíndose na renovación, no esencia1,, dos
acordos bilatera·is cos Estados Unidos,.-na entreg·a a canta de 960 mi1Jón.s
de pesetas para a próxima merca de a~ións de conibafe (programa~
gastos de 35.000 millóns de pesetas nunha dúcia de avións Harri.er -e de
33:000. millóns en misis terra-ar prevista para antes de' maio, estim:ándos.e
en 1.100 millóns diários os gastos en armamentos e centra is nucleares .
No eido da Xustícia, segue a Lei Antiterrorista, mentras .as novs ,
proxectos iexislativos non v_an ga°rantir. para os d~_tiaos a presénda '<'.le
abogado, o'cal supón un desafio ás mínimas formas democráticas.
· Seguen pendentes os temas das cadeas de a!ta seguranza, dos militares · ·
demócratas da UMD, da redución _do servício militar, da obxeccióil de
conciéncia, etc ... e por outra banda saen ceibos Garcia Carr-es e sete capitáns do 23-F.
Positvamente podemos valorar que xa non cunipra permiso gUbernat1vo para exercer o direito a reunión. Unha pinga de._auga mentras se :con- '
dea a sete anos ao xornalista Xavier Vinader, ca siléncio do PSOE;.expú.1--·'
sase c.ps votos dó PSOE a parlamentários elexidos democratieamen:t:e~ .o o
cando o Ministro de Xustícia, _Fernando Ledesma, descarta unha po:sibe~
ampliación da hoxe semiridícula Lei de Despenilazación do Aborto.
O caso Rumasa supón que os fraudes da empresa privada van ser -paga- 1
dos por todos os cidadáns, éoa satisfación de Rafael Termes~ pres-ident-e '
da Gran Banca, e coa cómica demagóxia da direita partidária. O PSOE !
pon un custos6 parche e garante a volta das empresas .ás mans privadas,
lago de sanear a situación.
·
. E_n canto ao Paú Bascd', o PSOE segue a de.mostrar que non- compr-ende o ·problema, e propón solucións -máis ·cuarteis, máis policia>absu.nfa
Leí de Terroristas Arrepentidos, negativa a negociar con ETA-, -nunha f.i. ña idéntica á dos gober.nos anteriores.
En xeral, un repaso de catro meses que máis que siñificar progreso .si. ñifica coritinuación, agás maticrs,smáis externos que reais. Na oposición,
Fraga promete unha política de regreso, mentras os· bascos manteñen
unha pohtica de dignidade.
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como se . fose unha cousa_ da
meirande importártcia. Cando
estas liñas vexan a luz, o Presidente da Xunta ha voar rumbo ·
da Xunta declarábanos ·que aín- á · Seo de U~gell; onde vai facer
.da. que as relacións cos socialis- Várias visitas, entre elas, .a unha
tas son moi tirantes, a visita ao coper-ativa leiteira .e unha escola
. delegado do goberno, Francesc · profisional de agricultura; asi
Martí, "queda moi ben'~, como como a un povo <lanado polas
un acto protocolário máis. _Des- in'undacións para o ·que a Xunta
pois disto, Albor visitou o Par- deu un donativo para recanstru- .
·
lament catalán, o Axuntamento ílo.
.Case
se
pode
dicer
que as viside Barcelona e a Generalitat,
tas
oficiais
de
F
ernández
Albor
por esta orde.
rematan .aquí. Os· demais actos
da. sua axenda. son a xuntanza
TOOO POLA PINTURA
. no Centro Galega, unha .se.sión
Máis tarde, _Albor visitou ta- de ópera e várias audiéncias no
.m én o Museo Pica.sso, xa que se- hotel _no que se hospeda. Isto,
gundo fon tes da Xunta, ·"é un para a relación de Catalunya
gran amante da pintura·" . O cer- con Galiza, sobretodo cara as
to é que en cada edifíc;io no que suas culturas, non axuda moito.
via un 'cadro, preguntaba .polo
._
>autor ,·t:!. inte.res:áhase ~ pola .a{te··:'· ~ · .-' ,·.· ·., ANTON F.ERNANDEZ

.Garaikoetxea, Albor: duas formas de ser autonómicos Catalunyá rccebiu, nos últimos dias, as visitas de dous presidentes
de "comunidades autónomas" do Estado.
Concretamente, a Karlos Garaikoetxea, de Esukddi ·
e Xerardo Fernández Albor, de Galiza.
.
Mália que cando estas liñas vexan a luz, o presidente da Xunta
aínda estará de visita ofic~l por estas ~erras, p~dese adiantar
o significado das diµzs viaxes devanditas. .
·

ás eleicións municipais próximas.
.Unha causa moi estraña foi
que · a priÍneira 'visita do. Pre si- ~
dente da Xunta realizouna ao
Delegádo do Goberno · en Catalunya. Fontes achegadas ao Presidente comentáronnos ql;le isto
·Garaikoetxea chegou o dia 17 e nómica do PSOE, deixou · un . era debido a que se precisan bocumpliu un programa preto e arrecendo de que Euskadi -está as relacións co Goberno ce_ntral.
institucional, rendindo homena- moito máis adiantada en · rela- Non deixa de ser curioso ,. neste
xe a· figuras tla talla de Francesc ción a Catalunya, ao tempo que caso que o programa fose estaMacia e Lluis Companys, presi- puxo de manifesto ·a grande per- belecido pola Geneialitat, aínda ·
dentes da Generalitat de Catalu-: sonalidade do
lehendakari, que ternos constáncia de que ·
nya nos tempos da República e eclipsando á do Ptesident. da houbo algunha modificación.
da Guerra civil. Tamén recebiu · Generalitat, Jordi Pujol.
Sen querer faiar máis da cono presldente basca a Salvador . - Sen embargo, ambos dirixe.n:- ta, ternos que salientar que na
Espriu, literato universal catalán . . tes coincidiron na crítfoa ao go- visita de Garaikoetxea non haEsta viaxe, enmarcada nunha · berno central, crítica que se bia relación coa Administración
fonda antipatia. á política auto- queira ou non.,: foi1feita .e,!1-,l?SÍse ..- ~entral; pero un portavqz'ofiGial..
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O 14-de Marzo ·cúmplese o primeiro centenário da morte de Carlos
Marx. Un bon texto de lembranza, interesante e emotivo, · . ·
é o q1,1e .escrebeu, no ·1913, Vla~imir' lllch ,Lenin,
, ·
·.,
Jíder da revolución .saviética, .sob~e o seu mestre: Transcrevimos a
parte referida á biografía-. _
1.
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personais máis enrabexados e máis
· absurdos (Herr Vogt). Afastándose
dos circos de emigrados e concf:ntrando as suas far.zas no estudo ~a
Economía Política, Marx desenrolou
a sua teoria mate,rialista nunha série
. de traballos históricos: As suas obras
"Contribución á crítica da economía
política (1859) e ;,O Capital" (t.I.,
1867) significaron unha revolución
na ciéncia económica.

V. l. ~EWN

Carlos Marx ·nace!) o 5 efe Mé;!iO do
1818·,éri Tréveris (cidade da Prúsia re-

nana). -Seu pai era abogado xudeo
cor;ivertido ao · protestantismo no
1824. -A sua .fam ília era acomodada e .
. culta, ' aínda que non revolucionárla.
Após dé cursar en Tr~veris ·os estlidos
de bacharelato, Marx matriculouse ·na
Universidade, primeiro na de Bonn .e
despois na de Berlín, seguindo a caA época de reanimación dos movirreira de Direito., pe.ro est.Údando sómentos democráticos, a fins da décabretodó . Hjstória e Filosofia. Rematada do 50 e na década do 60, chamou
dos os seus estudos universitários, no
de nov.o a Marx ao traballo prático. O
1841, apresentou untia tese -sobre a.
28 de setembro do 1864 fundouse en
filosofía de Epicuro. As suas ideas
Londres a famosa 1 Internacional, a
eran, aínda entón •. a.s duri id~alista
"Asociación
Internacional dos Trabahegeliano. En Berlín achegouse ao
lladores". Alma desta organizaci 'o
circo dos "hegelianos de esquerda"
era Marx, que foi o autor do seu pri(Bruno Bauer e outros), que tentaban
meiro "Manifesto" e dun grande nútirar da filosofía ·de Hegel.conclusiÓns .
mero de acordes, declaracións e chaateas e revolucionárias.
·
mamentos. -Cos seus esforzos por uni. E>espois ·de cursar os seus estudos
fip
re o movimento obreiro dos difeuniversitário-s, Marx ·trasladouse a
rentes países e por traer ás canles
Bonn, coa intención _de se facer produnha actuación comun ás diversas
fesor. Mais a política · reaccionária
maneiras do socialismo non proletádo goberno -qu.e no 1832 de:turpárario, pre-marxista (Mazzini, Proudhon,
lle a cátedra ' a t..udwig Feuerbach,
Bakunin, o tradeunionismo liberal innegándolle de novo a entrada nas
glés,
as oscilacións direitistas do
aulas no 1836, e que no 1841 retiLassalle na Alemánia, etc .... ) Marx,
rou ao xoven Bruno Bal'.Jer o direito·
ao tempo que combatía as teorías de
a ensinar desde a cátedra de Borintodas estas sectas e escoliñas, foi forobrigoulle a re~unciar ·á carreira aca-.xando a táctica comun da loita proledémica. Nesta época, as ideas dos hetária da clase. obre ira nos diferentes
gelianos de esquerda facian rápidos
países. Despois da caída da Comuna
.progresos na Alemánia . .Foi Ludwig
de Par is ( 1871) - analizada dun xeiFeuerbach quen, sobretodo apartir
to tan profundo, tan asisado e tan
do 1836, se entregou á crítica de
brillante, con tan gran espírito "práteoloxia, comezando a se ._ orientar .
tico"
e revolucionário, por Marx en
cara o materialismo,· que no 1841' "
"A Guerra Civil en Fráncia"- e a o
("O cerne do eristianismo") trunfa.
producir a escisión provocada polos
resoltamente nas suas doutrinas; -no
bakuninistas, a Internacional non po1843 ven a luz os seus ".Princípios da ·
dia subsistir · na Europa. Despois do
filosofia do porvir".
Congreso de Le Halle (1872), Marx
"Hai que ter vivido a influéncia l·i- ·
conqueriu que o Consello Xeral da
beradora destes libros", escrebe .En1nternaclonal se trasladase a Nova
gels anos máis t¡i_rde . referíndose a
lorque. A 1 Internacional cumplir.a a ·
esas obras de Feuerb-ach. "Nós" (é na. Seu irmán maior foi ministro da · contra as diversa~ doutrinas do sociaxefe. O curso dos acontecimentos resua misión h ist' cica e cedeu o campo
dicer, os hegelianos de esq1,1erdas,.en- Gobernación na Prúsia nunha das lismo pequeno-burgúés, construíron
vo1ucionários do 1848 - e 1849 viu
a unha época de desenrolo incompatre . étes Marx), "fixémorios feuerba- . apocas máis reaccionária~, dó 185Q a teoria e a táctica do . "socialismo
confirmar dun xeito brillante a nova
rabelmente máis amplo do movimen- .
chianos ao ponto". Daquela, os bur- ao 1858. No outono c;ló 1843, Mar~ próletário" revolúcionário· ou comuteoria, como tiña de confirmala
to
obreiro en todos os países do
gueses · radicais renanos, que. tiñan tra~ladouse a Paris, co propósito ~e nismcí ,(Q1arxismo). No 1845, a petitamén o sucesivo devalar dos movimundo,
época na que este movimencertos pontos de .contacto cos he,ge~ · editar aló, desde·· o estranxeiro, unha ción :do goberné> prusiano, ·Marx foi
mentos proletários e democráticos de
to
.
tiña
que desplegarse "extensivaliarms .de esquerda, fundaron en Co- revista de ..tipo radrcal en colabora- expulsado de· París eomo revol_uciotodos .os países do mundo. Trunfante
· 1ó'nia ~n :xornal de oposición, a "Ga- c"ión con Amoldo Ruge (1802-18~0; ·. nário perigoso, e fixou·a sua residén- ·a contrarrevolución, M·arx 'tivo que -mente", enxendrando partidos obrei~ós sociflistas de "masas" dentro de
ceta do .Hin',' (que comezou a se pu- hegeliano de esquerda, encadeado.do . c;ia en . Bru'xeias. -Na ·primavera do
eomparec_er diante dos tribunais e, se
blicar o 1 de xaneiro do 1842). Os 1825 ao 1'830, emigrado despois de . 1847, · M~rx . e Engels afiliáronse. a !:>en resultou absolvido (o 9 de febrei- cada Estado nacional.
seus colaboradores- ~obranceiros eran 1848 e bisniarckiano d~spois,- dé urha socjedade segre'da de propaga·nO seu intenso labor na Internacioro· do 1849), posteriormente foi exMarx e Bruno Bauer; en outubro do 1866-1870). Desta· revista, titulada da, "Liga dos Comunistas'~, e toma- . pulsado de Alemánia ·(16 de maio do nal e os' seu~ estudos teóricos, aínda .
1842, Marx foi nomeado redactor-xe- "Anais franco-xermanos", -só chegqu ron parte ' destacáda ne;> 11 Congreso · · 1849). Viviu en Paris durante algun roáis intensos, quebraron definitivafe do xor'nal e trasl~douse . de Bonn a a ver ¡:¡ luz 9 primeiro cuaderno. A desta organización (celebrado en ·tempo, mais expu.lsado novamente ménte a saúde de Marx. Este proxeColonia. Sob a dirección de Marx, a · püb.licación tivo que se interrumpir Londres, en novenÍbro oo 1841), on- desta C?Pital,· despois da ma'nifesta- . gu iu a sua obra de tr:ansformaCi '01 da
tendéncia deriocrática revolucionária · por mor das dificuldades éoa~ que de se lles .confiou ·a redacción do fación do 13 de xÚño do 1849, fo_ise Economía Política e consagrouse a
do periódi_c? foi acentuándose, e o topaba a sua ~ifusión clandéstina na moso "Manifesto' do Partido Com.u- · instala·r a_Londres·, onde pasou xa o · rematar "O Capital", reunindo con
goberno someteuno primeiro a unha .Alemánia e das discrepáncias de cri- nista'.'·, que viu a luz en· febreiro do
este fin uhha infinidade de documenresto da .sua vida.
doble e despois a unha triple censura, tério que surxiron entre Marx e Ru- 1848. Esta obra expón, cunha claritos e poñéndose a estudar vá.rios idiopara rematar· ordenando a sua total ge. Os artigas de Marx nos "Anais" · dade e brillantez xeniais, a nova conAs .condicións de vida na emigra - mas (entre eles o ruso), pero a enferrevolucionário que ceic,ión do ' mundo, .'-0 materialismo. ción eran extfáordinariamente m~- _medáde impediulle dar , cume . a "O
supresión apartir do 1 de xaneiro dÓ amósannos xa
1843. Éntre os artigos máis · irnporprocJama a '~crítica despiadada · de - consecu.ente apli<;:ado tamén ·ªº cam- . goantes, como.-b proba"especialmerite , Cap·ital".
tantes,. p~blicados por Ma.rx na "_Ga- · -todo o exis~ente", e, en especia_!, a poda vida social, a dialéctica como a -a .correspondéncia entre Marx e. En- - O ? ~e decembro do 1881 morreu
ceta do Rin'.', Engels menta o que-re- "crítica 'das armas", apelando ás ~áis completa e profunda doutrina. · ,gels (editada no 191.3). A misériá .. asuamuller.0 <-14 de marzo do
fire á situación dos labregos viticulto· "masas" -e ao " proletariado".
do desenro.lo, a teoria da lo ita de ciachegÓu a pes~r dun xeito ab.afante so- 1883, Marx. dQr.mia docementé para
res do val .do Mase.la. Como ~s activiNo .setembro· do 1844,· pasou uns - ses e do papel revolucionário históri- ~ bré .l\/1arx e a sua faiTI ília; a non ser sémpre n-a sua cadeira. F ica enterra·dades per"iodísticas tíñanlle revelado dias en Paris. Federido Engels, que co mundial do proletariado como
pola constante e alfruísta axuda eco- do, ao pé da ' sua mulle~., no éimetéque. ·non d!spoñia dos necesários co- foi ·aparti"r deste momento ci amigo criador dunha sociedade nova.
nómica de. Engels~ .Marx norí só non rio de H.ighgate de Londres. Vários
poderia .pór o ramo ao _"Capital",-·se- fillos de Marx morreron na irÍfáncia,
ñecimentos de Eeonomia Pólítica, mais ínti'mo de Marx. Ambos e do.us
Ao estralar á revolución de febreiaplicouse denodamdamente ao, estu- . tomaron conxuntamente parte acti- ro do 1848, . Marx foi expulsado de
nón que teria sucumbido fatalmente- en Lohd:res, cando a famfl ia atravesaoo desta·ciéncia.
·
vÍ.sima' na vida, . febril daqúela, dos Bélxica e trnsladouse·outravolta a Pasob o peso cla misér.ia. ,l\demais, as ba extráordinárias pificuldadés eco- '
doutrinas e correntes do sociaiismo · ·nómicas. Tres das suas fil ias casaron
No 1843, Marx casou en Kreuz- . grupos revolucionários de París (espe- ris, cle '"' onde, despois da revoh,.1ción
pequeno-burgués e do socialismo non·· con socialistas de 1nglaterra e Frán~
nach·~on Jenny von We~tphalen, ami- 'cial importáncia revestía -a doutriha de marzo; pasou a Ale111ánia, estabega sua dá infánci.a, con q1;1en se pro- ·de Prqudhon, á que Marx someteu a lecéndose en Colónia. Do 1 de xuño
proletário en xeral, predominantes cía: Ele,o_nora Evelin, Laura Lafargue
metera xa de estudante.'. Pertencia a unha
crítica demoledora na sua do 1848 ao 19 de. maio do 1849 pu- ' daquela, abrigaban a Marx a manter e Jenny Longuet. Un filió 'desta últlsua mullera unha reaccionária e aris- obra "Miseria da Filosofía" publica- blicouse nesta cid,ade a "Nova1Gaceta
unha loit" :\n.ce.sa(lte re despiadada, e ma ~ "mernprn dp. - ~~p;,i,dp . ~pcialjsta
' ~ 1 ' .>.: '"' • • • ' ·
.~!JCÍ:át!~~- f¡:¡tD/Í~a . d~, -n~l;>re!~a"" ~rq-~ia-~ --,era no 1847)~ e: en loita enérxica dQ ·R'ié, que tiña a Marx d.e redactor 'ás veces á se aefertdér .>dos ataq'ues ~-r'ancés. · · ·
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Corisello Nacional Palestino' ,

/

'

Afortáhlse a·unidá.de
.

...

-

Entre o 14 e o-22 d opa'sado mes de fe'breiro.", o Consello Naciorial Palestino (par/pmento no exi1i<JJ,
. celebrou o s~u decimo~exto pleno na capital arxelina,en médio 'dunha extensa e . .
diversificada especulación sobre como ian ser os resultados .do devandito pleno.
Sen dúbida algunh ¡,o pleno en cuestión revestiu unha peculiar e·trascendental ·importáncia política,
dada asua celeb'ración no' medio dunhas circutistáncias político-militares e'mórais~ . '
de suma co'mple,xidade, desp.ois da heróica g~erra do Líbano; máis longa, l:roenta..e desigual de ·'
entre as guerras drabe-israelis, que se extendeu tres meses.
' ' .
·_
.
'

8.0.00 combatentes esparexidos

,

árabes coa loita do povo palestipor 7 países · árabes. O ip.cre- - no, coa sua autodeterminac·iOn
mento das presiórts políticas . e a criación dun estado-ine1:epen.sÓbre a OLP -para que vaia acei- dente. ·
·
tando ·as solúcións que se cocen __ p) O. ryspeito á independcénno Pentágono Tel Avjv, .facén- .eia da OLP e á.sua representatidolle crer á _dirección desta. que -vidade .Única e lexítima do :POVO
non ten outro rt'!médio que .palestino.
Dai explícase a extensa aten:- ·
aceitar as condicións que se lle .
3º) "a) estudar as rel.qcibns da
ción que os meios de prensa e .
oferecen, ·para poder ser tida-en loita-co povo árabe lib.ané.s .;e _fl.'S
de comunicación sócial do mun. con~a nas . posfü~is -solucións, do suas forzas nacionalista's .e prndo inteiro prestaron aos aconpovo 'palestino ... -._
. gresistas. : tecimentos: máis ·de 4.000 acreCon toda esta realidade polo,
_b ) Cdntribuir co povo lihan.fa
ditacións para acudir ao Consemédio e frente ·a un · povol que ha loita con-tra o invasor i:S-ra-é1i.
llo foron solitadas, cousa que
ten padec~cío todo ,t~po de in- . -.. . c), Entabqar _co gobemo .liba- .'
non foi posíbel satisfacer.
~ xustícias~ o desterr.o ,- a usurpa- nés negociacións co fin de .a.seNon obstante, a hnportáncia
ción ·~da. _pátria e o -xenocídio., gurar o benestar dos palestinos
do CNP, no seu 16 Pleno, non
non obstante·_continua aferrolfa- no Líbano.
é a única razón que orixina esta
do áos .seus direltos, ~ loit~r
4°) ·Respeito da . Xordánia.,
expectación, senón que hai ou. pÓla sua autodeterminación e subliña as relacións particuiaris
tra razón, e é que a opinión púconstruir o seu próprio ;estado . e distinguida·s _e ntre-·os pavos
blica internacional e sobretodo
indepéndente. O Consello Na- xordano e palestino e preconiza
a especializada, cuestionaba a
cionaí Paléstino; con toda a ra- o._ afortalamento de ditas relaunidade palestina, 1como se
z-ón do muñdo, procederá á rea- cións, conf9rme aos intereses
agardara un espectacular enlización da difícil tarefa ·que nacionais de ambos povos.
frentamento e xa que logo un
crist~lizou na·s coñecidas Cláusu- . - Sº} Respeito de Síria. O -Cot1.divórcio entre os que estes
fas, -das -que reproducimos as sello Nacional Palestino fai .es- - meios de prensa viñeron denopecial , fincapé ·na importancia
" máis
.
,importantes: .
minar moderados e radicais. 'De
da .relación €stratéxica entre a .
A NIVEL PALESTINO ' feito, calquer observador pode, O LP e· Síria en beneficio -dos
.
ria averiguar facilmente cómo,
1°) · Reafirmar a unidade pa- ob~ectivos de loitá ;a:cionaf
nos dlas prévios á inauguración
lestina COJilO condición indis- confra o .ini~jgo imperialista :e
do Consello. E aínda durante a
·
pensábel para o facer palestino, sionista.
c~lebración <leste . Consello, · ·a
. · no marco ·da O LP como único
prensa e outros meios facian
'e· lexítirño representante.
A ·NIVE.L INTE.RNACIONA~ .
,,
especial énfase na posíbel rup, 2°-) Re~firmar a índependén-·
1°) A respeito do _Plan de
tura entre radicais e moderados.
.- cia política da OLP.
· Reagan~ O CNPtex'eita consid-e3 °) Reafirmar a loita arinq.da ralo ·c~mo base válida para at-oEn honor á verdade e como
4°) Reforzar a loita do povo par unha solución xusta :e :d~
"coñecedor'' do tema, hai que
palestino
.·nos territórios ocufja- radeira do problema' palestino :e
'recoñecer que no seo da r~sis
dos através de -todas as institu- ~ o conflito ·árabe-israelí. ·
téncia palestina houbo sérias
cións nadiona~s, sin~ícais, so-, · ~ . 2°) En canto ás relacions C.Ql
diferéncias en canto á análise da
ciais e municipais'.
bloque socialista, a O:µ> _precoguerra e, sobretodo, en canto ás
niza .. afortalar as -relación-s ..ae ·
tare fas a seguir, en base á anteA NIVEL
ARABE
· aHanza e amistad e éos pai-Bes .so.
dita análise. Porén, nunca houbo temor a que surxira o divór- . O 1íder da resistén~ia palestina laser Arafat e dous dos seus significados cama1º) Estreitar os lazos · entre a cialistas e á éabeza a URSS, :asi
cio. Calquer análise obxectiva e radas na dirección de organizacións integradas na OLP, Georges Habache ·e .re\;'~lución palestin'! e os movi- como cos movimentos de liberigurosamente constructiva so- máis Naief Hawameth.1 durante as reunións de Arxel.
Irientos de liberación ..nacional ración nacional e as forzas JJl'n-.
· gre~isfas· e .a~ti-m;peri_alista·s 110
bre as verdadeiras dimensións Jficándoo de terrorista, e enriba tomar e:q con ta para :éfüegir' a
~
. no 'ín:Undo árabe~
·
·
, da diferenciación nos pontos de api:oveitaron a saída dos guerri- unha a'nálise digna de crédito.
2°) As reÍacións ent~e. a OLP -·mundo inteiro.
vista dos grupos palestinos, lleiros palestinos de Beirut para Entre estes da<;los, cabe déstacár e os países árabes baséanse ·en:
M1GUE'L D 1-B_S-I
compoñentes da OLP, chegaria "evidenciar" a invalidez de loi- que · o Estado, '"Sionista fracasou
Periodista palesfi'r.iG>
a). O co_mpromis~ .dos estad.os
á a~ertada conclusión de que a ta armada da OLP e· botándolle na sua intentona de rematar coa
O LP sairia do ConseUo afortala- implicitamente a respoJ?-sabili-: OLP e a sua estrlitura, . e ·por·
da na sua ·unidade e rq.ultiplica- dade"da invasión israelí.
contra éolleitou un r~vés políti-·
do 0 seu crédito.
A resisténcia palestina xamajs ' co ~ moral de ·considerábel imCáles son as razóns nas que pensou en que Beirut ou outra portáncia. Como segunclo 'dado
calquera das prazas árabes fose demostrnu'se que o exército is- ·
fundo a miña convición?
En prin?-eiro lugar hai que o seu centro de poder,' senón ralei é vencíbel e. que a máquina
analizar con- precisión a actual ponte para pasar á pátria de1lJt- de guerra empregada rnm ·puido
situación da resisténcia palesti- pada, e por razóns óbvias, esta do Bregar aos · homes que loitan
na, en función das · consecuén- resisténcia sen dúbida recebiu por unha ·caúsa xusta . .
'Cias- da invasión israelí ao Líba- un duro iolpe ao se ver despra- ·
Terceirb dad9: a guerra eviSegundo revelaci.óns feitas co" pero que non estralaban.
1 no .e a s~guinte guerra de Beirut,
~ada de Beirut. Atopouse · ou- denciou o indispertsábel'da unia A NOSA TERRA por.fon- .
Afírmase na Arxentrna
que findou ·aparentemente coa trav:olta · na máis difícil situa- dad e palestina como éondición
tes próximas a· sectore~ des- .- que estas bombas estaban·
.saída· da OLP da -.capital Iibane- . c.ión da sua existén~ia. Recoñe- estratéxica para ·poder .lograr os
contentos coa actua-1 Direc- ' -inuti'lizadas para que 11on .exsa; digo aparentemente 00ns-. ·.ce · q~· e__perdeu : Beir\l~, pero ge obxe'ctivos · 'nacionais do povo
ción do~ Exérdto Arxentino, plotasen.-- Pero 'is9 só ocarrl.a
ciente cte· que a saída· de Beir1ú nengun xeito significa-a sua de- ' palesti-~o :
·
·na -Guerra das·" Malvinas com- cando a ·guerra tomou granbatero·n coñtra os ingleses des . . 'repercusións e mm :mo- . foi real, para asi situar con exac- . saparición. Dita .iso, lÓxicamenUn. carto dado · é que ficóu
uns_50. pi.lotos _israelis", aspee- mento~ que pareCia que' Ar- ·
titude .o ·significádo ' de·ste acon- te a resisténciá palestina o .pri- · patente o papel. cónip1ice ·doS_ ·
to que até o de agora estivo xentina ra dominar a con:tentecimento, en contra ·a o que meiro que teri'que facer é "reor- reximés reaécionários árabes ªº
. agachado_.
·da polo mar. Antes nengu:nha
· moitos viñeron dicindo que 'fóra ganizarse", en virtud~· da nova servício dos ,intereses dO" impe'...
estas
mesmas
fonbÓmba fallaba.
Segundo
machacada a iesiste'nci(l palesti- conxuntu,rá na que se veu inse- " rialismo na 'zona.
·,
tes,
este
aspecto,
.
o
dos
pilona, que fora·· diezmada até o rida . .Analizar os. dados que ori- · . Quinto dado: ·a consolidación
tos e o ·dos técnicos israelis,
-Seria a "intercesión" aos
p.o nto de non tú máis remédio· . xinaron a guerra e conitatar os ·da confianza· da'S masas palestipodia botar tarñén unha luz · americanos a qüe impedi·u
que capitular se quere · sobrevi- seus '. plans político-militare~, nas,i tanto na Palesttna ocupada
par~ o. tan ·traídó e le.vado as:. ·'que o .e ntrenamento dos iscomo na diáspora, na OLP. ·
vir e obter· parte do "pastel" asi- diplomáticos e organiz:ítivos...
pecto das bombas que "da- raelis· lle produeise baixa.s aos
mesmo-para resposfar a aquelas
En segundo lugar, a guerra
A estes dados hai que engadir
ban certeiramente no blan- seus aliados ingleses.
plumas q1_\e xamais razonaron . do Líbano demostrou unha sé- a nova posición da OLP, eón sés
~ah te o· fenómeno palestino, cali: ; ríe · de dados ,.t'!n~ necé~ªr!os ):le en· '" Túrt'ez -~ e -eii E>ama seo, .' e
'
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prática dal~ deportes
.

·,.

.

A .loita é unha das modalidades ·que máis evoiucionou ulti..:
mamente, sobretodo no referen_.
te ás suas regras. na loita, au- /1
m~ntou o número de categorias .
de peso, téndose modificado o ,
regulamentó das · contendas:
dous tempos de tres minutos en
vez de combate ininterrumpido.
Sen emb'argo o da toalla ficou
invariabel.
. .Tamén hai requisitos ·" raros"
noutras modalidades. Por exemplo, no boxeo esíxese que o pei- ·
nado do deportista "debe ser
frrepocháble desde o ponto de
. vista deportivo". Porén bs árbitros son liberais respeito a este
requisito. Así, por exemplo ,
ninguén p·ediu un peluq ueiro
antes do combate do ·italiano
Patrício Oliva, campeón olímpico de Moscu, aínda que a sua
melena difícilmente se podia
chamar "irreprochábel", desde
o ponto de vista deportivo .
Algo parecido acorre no fútbol onde os xogadores deben
ter a camiseta por dentro do
pantalón e as médias subidas.
Acórdome que nun partido de
preferente galega nos fixeron
volt~ á caseta a "arranxarnos"
por non cumplir ·este requisito
ao saltar ao campo. A bronca áo
arbitro · foi descomunal. Case
houbo 1:-1n altercado público, xa
que a maioria dos xuíces pasan
a~plamente do tema.
O artículo 9 do regula~ento
da Federación Internacional de
Natación Amateur (FINA) insiste nun "traxe de baño dunha
soa peza". Se nas competicións
aparecera unha dep_ortista e.n biquini, consideraríase unha violación flagrante das regras.

.

D() · <l~Po~espectáculo

galego
Mentras os .afei,zoados deportivistas xa queren cantar ·o ali.~
rón,' aínda precipitado, os celtistas están que non as teñen to- '
das consigo, -xa que os dezi negativos acu'mukidos, tiran mo.;
.forte cara a segunda división.
· · A inda bon é que se UIJ equipo baixa, que outro suba,- sobretodo para osforofos aqueles que non son de Vigo nen da Coruña, xa que con este ~-'método'', poden ·vet ao ano, dous óu
tres encontros, erJ princípio, interesantes. ·
.
.
.
A esi:X:éncia de que os tenistas ~
Agora., ben, qué se pode esperar dun Deportivo en Pritneira?
Esta ·seria a pregunta que deben facerse os directiVos ~. tamén, · . vistan de branca; tradición' que
se tambaieou nunha ocasión na
contestar/le á opinión deportiva galega qué é ·o .que pensan fa5egunda
metade do século XX,
cer co equípo se ascenden. Van seguir coa tónica de <;omprar
poréi:i
mantívose.
Pód~se p,ensar
para prim,eira a xogadore!f que xa "veñen de voltá" ou van poque
o
tenis
é
un
deporte
consertenciar a canteira? A ·situación económica deportivista izon
vador~
Peto,
se
os
afeizoados
pode ·soster unhas grandes fiChaxes . . Téñeno que ter presente
aos deportes coñ~cesen máis dedesde agora.
··
·
_
talladamente
ás regras do·utras
Por outra banda están os xogadores Vicente,' Xosé Luís e
modalidades
deportivas,
"con to:· outros máis polos que diversos clubes ''grandes" están_intere•
da
seguridade
comprenderían
sados.
que o té.nis non .é .tan conse¡vaVan collera políti(:a de vende/os, ou .van perder os mUlóns .e
dor:
';-rachar a sua ca"eira deportiva: Acordémonos do caso de .LµÍ:as
Ternos, -por ~xemplo, o cie o Celta o ano pasado. Cántos millóns perdeu o Celta? Cánto
clismo: ·O reglamento xeral d·a
rendimento de Lucas? Nengun.
Federación·
Internacional
AmaArsénio; se segue de eritrenador, que ten que seguir,saberá
; .
.
teür de Ciclismo (FIA.C) ·esixe '
o que fai, se 'é ,que o deixan, claro.
que os d~portistas teven obrigaMoitos pregúntanse s~ en Galir,a pode haber xogadores para
toriamente calcetins -brancas.
dous equipos. de primeira. Cértamente que si, ·sobretodo ·se
.Por
qué presicamente brancas?
~e coida a canteira e. se se intenta, como o intentou 'º Celta, ·
Heinz
Dietrich (RDA), vice-pre"pescar" aos mellores futbolistas galegos, talé o caso de ·ca-·
sidente
da Comisión Técnica da
1nilo.
.
f'Será ·porque
FIAC,
responde:
O Celta."parece que está agora un pouéo nesa liña. Espereos ciclistas deb en calZar zap~tos
mos que o Deportivo tamén se deoida dunha vez.
negros, levan pari:talóns· cortos
. Os problemas dqs cedidos que o clube coruñés ten por parte
do mesmo .color. E, iso, polo
do Real Madrid, · en nada o van beneficiar para a próxima cam·.
.
· ·
.
.
- paña.
O que tefien que facer os clubés é c.larificar a sua política de-· ..
portiva. Vn ascenso mal p/anificado pode levar ao club e a si· . .,.,
tuacións comq as vividas hai anos tanto polo Celta .coino polo
Deportivo. As d_ébedas, os descensos d§ categorias, a·s plantillas
des.compensadas... ·estiveron á orde do dia nestes últimos tempos; agora todo parece ir me.llor. A :laboura de planificación
deu os seus froitos que se poden ver truncados por un desmedido afán de ascenso ou de consolidarse 'nunha categoría sen con-.
solidar unha pkú1tilla"nen a ecoh.o mki do clube.
_
E que non se 'p01ían a buscar estranxeiros que de~pois xa se
sabe o que pasa; oµ enfermari e non poden xogar, se lesionan,
están na reserva ou non dan o re~dfmento que.se poida esperar
polos cartos que se pagaron por eles. ·
. O caso d(J Obradoiro de baloncesto_. é significativo ·do que
pode pasar no mundo deportivo da competi~iónpor non plani.ficar ben a marcha dun clube e por non .asumir, si, sobretodo
asumir, as realidades do próprio clube. Que por unlzí! boa cam- .
paña se tivo a .sorte de ascender de categoria? Moi ben. Pero es-·
'\
tamos preparados para esta n_ova etapa? Cómo planifica/a?
Pódense facer duas cdusas, intentar facer un/Ja campaña de- '
corosa ~ e non aescender, meténdose én gastos ou en fichaxes,
ou, ¡iola contra,' planificar o desenrólo deportivo a longo prazó
áínda que .asi nos presupostos deportivos estea ·out,:a...vez o descenso . de categoria. Os xogadores_ poderíanse ir fogueando en .
. primeirf!- división para intentar de_spois do descenso voltar á
inú.ximá cat~gor.ia con cadro ben formado e suficientemente
. maduro e · experimentadó que ,garanta ·unha minimf,l etapa.de ·
permanénci4 e éxitos deportivos. 1 · .
' Restruturqr plantilla e traer "solucións" foráneas, a expe_riéncia dinps qu~ só condu.ce á crise deportiva a longo prazo.
,

visto, debe contrastar aos olios
do público. Tampouco deben
esquecerse os requisitos da hixiene. En suma, así é a tradi. , ... ''
ClOn
Que asi é a tradición noutras
modálidades,- pódese ver no caso da loita libre, na que, o mes- mo que na lo ita grecorromana,
-o párrafo nove dos regulamentos esixe que os deportistas leven óbrigatoriamente unha toalla. Para qué? O . deportista sovietico. Alexandr Medved, tres
veces campeón -olímpico Ú 3
, _meda.nas de ouro~ gañadas en
Olimpiadas, campeonatos mundiais e europeos), que agora actua como árbitro, intenta fundamentar asi esta regra: "E
como unha espécie de prirneiros auxílios aos .loitadores, que
a cotio teñen hemorráxias". E
engade en broma: "Tamén sen
tüalla teria · gaña do todos · os
meus títulos".

VlVolta motociclista a Galiza

a

· Os dias 1, 2 e 3 de abril vai
ter lugar a VI Volta motociclista a Galiza, denominada
"Ruta dos · Cruceiros ·~, c.un
percorrido polas carreteras galegas de 1.)21 qms.
Esta c<impetición .é a máis
importante do Estado na especialidade de. rally~.· -regularida
dé, .tenta_ndo áo mesmo tempo
combinar o aspe(:to deportivo
. co cultúral. Asi, .ou·tros anos a
rutf! seguü/,a foi a dos mosteiros, balneários, etc..
. Un .b on aliciente · para dar- .
se 11:n percprrido polo pais,
participando' ou seguindo
competición, aproveitando asi
tJ·.bon ·tempo ppra coñecer millor a. nosa fealidade. ·Unha boa
ocasión para · compaxinar deporte~ cultura e lecer.
.

a
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O.bailado ·en Galiza
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-

Simultaneamente, iniciáronse
acertadas medidas sobre dotación
de cátedras de bailado con exames
de suficiente seriedade -que posibilitaron a exclusión de Ana Lázaro-. Aínda así, persiste ·a gravísi.r:na ·confusión' sobre titulacións e
centros de foi;mación'. De momento persisten a "Escuela del Minis- .
terio de Cultura", a ''Escuela superior de Arte Dramático y Danza" e a "Escuela de .Coros y DanZl;l-S" do Ministério de Traballo.
Imparten docéncia os Conservatorios de Madrid, Barcelona (Municipal e Instituto de Teatro, Alicante, Valencia, Zaragoza (Academia Privada de María de Avila),
Córdoba, Má~aga, Cádiz, Sevilla,
Valladolid e Murcia; O nivel de
esixéncia é moi divérso .e existen
tres especialidades : "Clásito Tradicional", "Escuela Clásica Española" e "Flamenca'". X unto <lestes centros ca:pacitados para impartir docéncia e examinar, existen P?r todas p_a,rtes Académias
privadas autorizadas para impartir
docéncia, pero non para examinar
e que, en moitas ocá.sións, son dirixidas por persoas nen tituladas
nen capacitadas, moitas delas procedentes "da Sección Femenina
del Movimiento". O problema do
intrusisino é, de seguro, a grand~
praga do bailado no Estado español.
-0 bailado é unha arte de suma
complexidade e a aprendizaxe da
mesma esixe unha fortísima disciplina física e psíquica. O · mestre
ten que ir conformando progresivamente o corpo do aluno cara a
lograr un corpo capaz de realizar
os durísimos exercícios esixidos;
simultaneamente, o aluno ten que
facer rigurosísima dieta calórica,
renúncia radical ao tabaco, alcol
e estimulantes, un horário de gran
rixidez, etc. E todo isto simplesmente para aprender a técnica do
bailado, 'chegar a poder ser bailarín profisional dun corpo de bail~do resérvase aos mellores e chegar a primeira figura ao~ excepcionais. Doutra banda, o bailado
posue unha linguaxe própr·ia perfeitamente codificada, as posicións a-cadémicas ,de pés, brazos,
cabeza, ~te. son consecuéncia dun
' decantamen.t o secular de ~ra a
lograr a mellor expresividade, o
n:iellor equilfbrio, o maior ÍI?pulso, etc.
,
Evidentemente, un mestre que'
descoñeza a técnica" non ª.- pode /
aprender aos alunos. No intrusis-mo, exist~n doµ~ tipos de d<jfraudadore~ ,: uns.: prooed,e ntes .,d a Sec- ,
ción Femenina~ que ndn aprenden .
técnica senón que a.prenden danzas· xa montadas -do mesmo xeito .que as nosas corais non lle
aprenden música aos novatos, senón que lle fan · memorizar o repertório-.· Outros, coa di'sculpa de
· ser intuitivos, criativos, émulos de
lsadora Duncan ou Marta Graham
ou patrañas semellantes, tentar
impoñer ex;ercícios inadecuados
que poden causar gravísimas lesións físicas aos infortúnados ·alunos; nÚn des~es ce~trcis, en galiza.;~

-

'

'i

-

hai pouco un aluno tivo unha gra,,O pasado 23 de febreiro, cofleclase a decisión do Ministerio de Cultura de n~mear a María de Avila:
vísima lesión na paletilla ·por reálicomo directora dos "B~llets Nacionais". Este o primeiro ·paso de cara a crü:ición dunha
. zaoión de exercí cios incorrectus.
"Compañia Nacional de Ballet" que funcione segundo o qu_e se entende en cakjuer lugar do mundti
bo que se deduce que se vostede.
' por tal. Evidl!,n_terne_nte, a medida ten unha grande importáncia X~ que significa un .
quere que lle touben, diríxase me~ ·
"coller o touro poi.os ·cornos"; garantir ao fin a. existéncia dunha Compañia de Ballet profisio'nal,
llor a unha acaqémia· do primeii-o
capaz de interpretar,o_s iitulos do repertorio e de manter unba acádémia
tipo xa que polo íne!J.os non lle
na que os novos bailarins poidan acadar a profisionalúlade. A víti_ma da decisión foi o gran b~ilarfn
causarán lesións físicas.
· · Víctor U/late -deica agora director. do "ballet Clásico -que -non aceitou ter unha dirección
Unha desá.s académjas onde non
por riba del. Porcontra, Antonio Ruiz (a) _"Antonio" non .parece disposto a retirarse, ~
.
se aprende técnica, senón que poñen aos nóvatos a bailar desde o
para infortúnio da cultura balletística. María de Avila é unbq f{rande mestra de ba~le, famosa pola
prjineiro día -do que se deduce
.
·
. por riba. del. Por contra, Antonio_'Ruiz (a) "Antonio" non parece
que tocfas ás clases son idénticas e
. disposto a retirars~, para infortunio da cultur..d balletística.· María de Avila é unha
'
nem existe progresión no ensino_
grande mestra de baile, famosa pola seriedade e rigor das suas esixéncias aos a/unos;
é
a do "Ballet Gallego· de Rey de ·
quizá sexa a' persoa idónea para o seu cárrego poi.o seu amor polo 'sentido comun e a disciplina,
Viana". · propriedade " da Diputamostra disto son as suas declaracións a "El Pttís": "O que non Sf! pode ignorar,
ción Coruñesa e unha· das máis
·
é a parte clásica e pura da danza, rza que se basa todo o demais. ·· ·
patética~ mostras da incultur;:i. gaNunca entendin os enfrentameritos entre o "tu-tu" e .as mallas, porque teño moi claro que e .
lega e orixe de vergoña . para o
. ha~ unha danza clásica apartir da que se pode facer outras cousas; non ao revés. "
noso país ali onde via.xa. Para des· Nunca entendin os enfrentamentos entre o "tu-tu" e as mallas, porque teño moi claro
calificar ao seu director ~nori comque hai unha danza clásica apartir da que se. pod~ facer ou~ras cousa~,. non ao revés". pre sequera ver o espectá~ulo, che- ·

e

J

ga con observar .as fotografías publicitárias ou as das portadas·dos
discos. Colla o leitor un· <lestes e
repare na foto de Rey · de Viana
c;unha ·muller, vese con sumá claridade o pé, de Rey de Viina, que é
,un pé c;le p~rsoa que nunca pasou
por un aula de baile. Na sua ignoráncia, Rey de Viana tenta emular
-sen coñecelos- os códigos de ~
bailado-, obsérvese na foto das mariñeiros que as rapazas teñen os
pés dun xe!to parecido á carta poJ ición, pero- agáchan~e repichando
o tfaseir~ cun mal gosto notório.
Na tercéira foto da portada, . as
mans nas cadeiras e os pés direitos
das bailarinas descalifican ao que
discorreu semellante cousa. cTras
vinte anos de existéncia 'lucrativa,
do Ballet Gallego Rey de -Viana
·non saíu nen un só bailarín; e é
ese o -máis grave dos problemas
<liante do cal non cabe responder
que ao . público lle · go~ta, que -os
· . alu.nos disfr9itan ou que os emigrantes chora·ri . .E inadmisíbel que
~e · manteña con fondos públ,icos
un o~ganismo que ' serve ' para difundir a incultura e ' ªº mesmo
. tempo é unha -'gravísima rémora
para: calquer intento de profisiona~
lización.
·
Galizay· precisa .. urxentemente
unha cáted,ra" de' ballet nun Cónservatório, dotada dun profesora-.
do competente_· e meios de lqcais e
" utensílios axeitados. A mellor vacuna contra o intrusismo é a prQfisionalidade~~ se a Diputacíón Provincial da Coruña -e as outras
tres-, a Xunta de Galiza e dem4is
institucións pretenden_servir á cultura galega terán de .pó.sibili;tar a
criación des.t a cátefüa de ballet. Se
existen fondos : para plantexarse a
criacióñ dun Ballet de Galiza, seria
~npa, extra.ordinária ocasión -de
posjbilit.ar a profisio,nali~,ación dos
alunos da páted_ra . .Pero este proX:ecto é{ncompatíbeJ,,coa -existéncia do Ballet Gallego Rey de . Viana por razóns óbvias. E non esquezan os políticos que, de seguro,
ao · longo de vinte ctnos no Ballet
Gailego Rey de Viana enterráronse moitas vocacións balletísticas e
algunha que outra . posibilidade
. profisional.
'
XOAN M. CAR RE IRA .
-
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. os ' andares de 'certa educa'da. exttavágánc~, .
·vestida a· combinaQa.s cores e raro ver; a
Psestranxeira, no seu introvert~mento~- pode
auto~convencerse de que é unha beleza de
~ Hels~nki~ unha atractiva moza das terrás al·
tas de Thule óu unha sensíbel señqrita de
Stoc~bolm .
. No tempo d~ verao, praias e sol, é cando
a Psestranxeira experimenta un especial avi·
-·vecimenfo da sua~ ·estra~eiridade, . estran·
xeirism9 ou estranxeirirude. Gosta de dourar-se, torrar-se, longainente ªº sol das pra·
ias ·poboadas _de turistas. Usa unha:s case
misteriosas gafas de acristalado escuro. Per·fuma a pel con lampexantes aceites de aruníada frescura... A Psestranxeira no verán
· percebe en si un outro ser de mornas ·e inflamábeis_ sensualidades, sente rebentar no
seu interior unha--elegáncia q_ue a domina
Ionxanamente, un xeito íntimo de sentir o
vento bater aveludadamente na sua Iron.te,
nos olios, nos cabelos. Ela sabe, contudo,
da sua máscar~, sabe recoñecer·se, sabe
existir-se verdadeiramente ela. Pero é neste
tempo de azul brillante no espazo invadido
· interminabelinente de raiolas e transparén·
cias que ela decide chamar-se (ao mello~
para sempre) Ingrid, Hedda ou Irma.
MA FERNAN-VE LLO

¡
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¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime?,

.,

A.MACHADO

;, ·. l &:stregos de xenreira soaron
t;(!) b·a lbordo da sua morte
''· atelgáñdome o pt!ito
impotencia. ,

.

23 de Novembro / Resposta

de

·Siléncio

Era fráxil e indefenso;
t¡Q/voreta do mencer
· _eh.ea de 'ilusión,
' dóce_; mol e terir~;
vieirá.sen escomtfrlzilr
que vifi-p da ·no·~t(! eterna
e qu_e ne/a se_ quedo u. .,.

·.

1

·. Agalwpg f!O vento cósmico ·
cara o ' rzirvana' .
.
. iilande-iro':
(o-mo o anaco de mundo
tJUe no.n. lle -diixaron vivir,
que_no,v lle deixaron sofrir,
que non lle de'ixaron ...

yñ

'

· ·
-Sol en pé
·
.
a degolar·nas pálpebras azuis do albor
penumb..ras de carcere, zaniscos de 'espello:·
vento miud<J.
a,. remexer as fo./!a;'do xardin
,
que acomete o ~u perímetro esga~a_d0.,
.
corazón a aboiar .
n_a salgada.fi!rida da, Pátria
abanos-de mans, que stI non
fechan..' no Pl!to;"
( ·
· . mans que prenden .
·
no frf!nte de paredes de.siléncio alongado' o'balbordo e_o l'!!m~' de pa.1.abras1efogo •.
'

a

(A
q1tivo de ~.ou_s anos rriorto b~lázo~
en Toledo odia 20 de febreir.o do 1983)

queda ·r:elegaqa a un pfano secun- dádo, como · ocorre na ·icuarela_e'
· . ño gr.a~ado, onde as liñas se deixan ver con toda a ·sua dureza ·e
forza; ' son, en xeral, 1 un debuxo ·
coloreado.
..
·
JJ~n, con ,menor freeuéncia, a
té~11ica: do óleo, coa _q ue distingü<;n plano_~, que o son en fun_, ción das liñas d~ expresión que os,
limitan; ou ben· liberan. a pincelada
· astra facer . dela' unha _caligrafi~ ,
dramática. Pero ·non é !}este terreo .onde · os expresi~nistás f ixeron
unha revoluci~J!., senón que foi :µo
grabado onde deixaron a sua_ pega~
da d,ecis1va e definitória. _

Nas sás Pablo Picasso da Bibliotecá Nacional de Madrid; está exposta a mostra de Expresionistas ·
Alemáns da Colección Buchheim,
formada por 446 obras, representativas das distintas tendéncias e
~écnicas deste movimento, que
aparece a princípios de século.
Trátase dunha exposición iti~e- ·
rante, que percorreu média Euro·
pa e foi presentada en Barcelona
antes de chegar a Madrid, onde
está tendo unha forte acollida entre o pú?lico.
A numerosa obra que forma
esta exposición está distribuída en
diferentes sás, correspondentes
aos div.ersos temas que preocuparon e que foron tratados polos expresionistas. Cada un <lestes temas
vai acompañado dunha poesía- ou
encabezado por un versÜ, todos
def initórios do espírito angurioso
que caracterizou tanto aos escritores como aos pintores <leste movimento.

MONTHY
Un día, Monthy, o pacífiéo · crocodilo -.
· roncador, declárase en folga , d~ trans- porte e vaise de · vacacións. So amente ·
daquela os descont~ntadizos Art'llro,
Sara e Tomás decaµranse de que o mellor para pasa-lo o río é o lombo de ·
Monthy.
.
.

O expresionismo alemán vai
unido á aparición de dous grupos.
Por unha banda, A Ponte (Die
5 en DresBrucke),- criado e1.
de, do que forman parte Erich
Heckel, Otto Mueller, Ernst Kirchnen, Emil Nolde, Max Pechstein e Kalr Schmidt-Rottluff, que
recebiron a influéncia de Van
Gogh, de Edward Munch e da arte
primitiva. Por outra, O xinete azul
(Der Blaue Reiter), que se fundou
en Munich en 1911. O expresionismo. <leste último derivará na
pintura abstracta, através da sua
figura roáis sobresaínte, o eslavo
Kokoschka, etcétera.

A pandada de parrulos que emigra cara ó sut foise_ sen Howard. En Nova
Iorque, Howard descobre a verdadeira amistade na col!lpaña de novos e
simpáticos amigos. Howard cae na con- .
ta. <;;ando pase a bandada de parrulo,·
des.pedirase cún adeuk .. l dos parrulos..

A LIÑA E A COR
O desgarro, a deformación e a
angúria son as notas dominantes
nas obras <lestes autores, que recebiron a sacudida dun mundo en
guerra e en .crise, onde o home estaba perdido en médio do caos e
da miséria. Todos 'os temas están ~
tratados desde un subxectivismo
patético, que, ás veces, é reflexado
mediante a burla e o sarcasmo,
como un xeito de fuxir dese pate' tismo. O amor, a guerra, a morte,
a natureza, o suicídio, aeidade,
· son vistos, polos expresionistas ,. .
búxo unha · mesma mirada :a da·
. angúria, representada nas liña~ du- .
ras, co,ncisas, rigurosas e firmes;
que caracterizan estas obras. Po"r
iso, as técnicas que ·máis utilizan
son a litografÍá e a. xilografía. , ·
Os pintores alemáns nurica fo~
~o~ bons coloristas~ Os e,¿presio.nistas tampouco o son. Prefiren o .
contraste do negro e ' do' b.rarico.
Se usan o -éor, sempre é en tono.s
baíx~~. des.coloridos, manch~dos,

A- NOITE

DESPOIS

DE REIS
As boas intericións de
Froilán e mesmo as do osiño Roberto . non ·ahondaron para· éonsolar á 'moneca Ana. Ana ~ Roberto-,
· coa .chegada dos xoguetes
· novos, foron dar no caldeiro do polvo a noite d.espois
de Reís. Está ben cla-ro que
Ana e Roberto ·sóamente
son felices nas mans dos .
~ n~nos ., De súpeto Froilán
ten "unha gran idea. Cá1? Cómo ·
e riláis a A:pa?°
·

.QuigirO
.ciéncias, técnicas·e trebellos·
1

Formación
de circuítas
lntegradas .·

Couselas

1

Qu iza,. cando a . c;omezos da década d'os cincuenta se falaba daq_ucl diminuto elemento de tres
patas chamado transistor, que chegaba pará substituir ás válvulas de
. va.cfo" suporíase que. era.. o c~me
da ele·c trónica. Pero non, aqueles
pdmeiios transistores f óronse dismrnuín.do .en tamaño e hoxe xa,
incluSD'. se fan os máis c.omplexos
cir-cuf.tos. nun só elemento :lnte-,
·g.ración Circuital ou Circuítos Integrados.
E asi é.; os Circúítos Integrados
son" circuítos máis ou menos ·co·mplexos~ cos seus transistores, diodos~ resisténcias e condensadores ·
nun mfnimo que por veces se
aprox_una w millón de elementos
r:ecolleitos nunha diminuta pastilla de oito, catorce · ou dezaseis
pastilla;s (hainas incluso de máis),
1 e qué se dividen en dous grupos
principa:is : Liñas, que están prin. cipalmente constituídos . pOr amphlica_dores; e Dixit~is, constituí·
dos: por · portas lóxicas e eleme_ntos de conmutación. ·
.
.
Para a construción <lestes ele, ; mentos que, sen a ·cápsula que os
1 envolvé teñen uh espesor.'de pouca,s. micras, son necesárias -como
' é de su.por- complicadas técnicas
de integración, ·entre as que son
· . de destacar duas :a Poto-resistencia. e a de Proceso Planar.
A primeira consiste en aplicar
unha laca foto-resistente a unha
lámina de óxido de silício. Logo,
colocando enriba as "máscaras"
que eonteñen o debuxo do circuíto, expóñense a unha radiación
de raios ultravioleta, que destruirá
a laca que queda nas zonas transparentes da "máscara".
.
A '~máscára" ou placa fotográfica é o ciPcuíto debuxado tal. e
como ten que ser na realidade
-non .o éircuíto en símbolos-;
o.u sexa, indicará os pontos ou .
oc.os. que ocuparán as substáncias
que for:qlarán os distintos elemen.tos..
'
. -:.
A construción da "máscara"
fai'se deb~xando· en grande os ocos
dó circuíto e reducindo logo fotog:Fá.ficamente ao tamaño que vai
ter o Circuíto Integrado desexado
' (aproximadamente entre un e
dous milímetros).
Evidentemente, para cada tipo
de coadutor ou semicondutor usado farase a sua correspondente
máscara. Asi, na construción dun
.. transistor, e poñemos o exemplo
do tJ'a.n~istor por ser o elemento
menos <loado_de construir, a placa
expoñerase cunha primeira másca. ra para formar a báse, outra para
formar- o emisor, _logo, unha para _
•
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Familia: Cra.suláceas
Nome , científico: Umbilicus
pendulinus De Candole
Qescrició'n: Ten a raíz un pouco engrosada, .e_dela saetí uns rabiños que se unen as· follas, que
son redópdeadas e c:;i.rnosas po~o
médio, co que a folla colle .un a's- .
pecto de funil ou ombrigo;
Na época . de frolación bota uñ.
.tallo·· longo do . que pendurari as
{roles que son poucó vistosas (de
~ór ~erdosa e pequenas).
".O tallo dos couselos dá frojto
e morre ·no ano, pero queda ·a sua
raíz que produce !).ovos tallos).
As follas teñen u.nha pelexa moi .
.. fina que se quita moi .ben; queda ndo asi a carne ao de·s cuberto. º
Frolación: De maio a S. Xoán. ·
Críase: Medra nos valos vellos,
tellados, e ~n sítios que miren cara
os contactos e duas máis para sao Norde e polo - tanto que sexan
car o 'metal sobrante e pan a dissombríos.
posición xeométrica· do elemento.
Composición: Non está moi esO pro'ceso hoxe en día máis usa- .
tudada pero parece que contén
.do, e que. cobrou vida apartir do
maltosa, tr'imetjlamina, taninos e
ano 61, é o Planar; cons-istente en .
mucílagos.
abrir por proceso foto-resistente
Reco1lida: Como se ütiliza fres'u7nha··-xanela nuhha pfaca ·-de silí-=c"a, o mellor é collelá cando se precio con impurezas de alumínio,
cise. (Na primav'erá ou no verán).
·boro ou índio),-co que se teria a
base do transistOL Logo, abrindo
·sobre . a base recén construída
unha xanela máis p.e quena que se
entupirá cun material tipo N; quedará formado o emisor; despois,
en dous pasos seguintes formaran. se os contactos de base e emisor
Ca nora boa ao autor. o catedrático de
(xa que o colector·é a própria plaFísica· e Qu i'mica do 1nstituto F~meni
ca de silício), a evaporación e deno de Lugo, Anton Castelo Santaballa
limitación dos contactos.
e as Edic ios do Castro por esta coraxe
(Como no caso anterior, para
en defender a cultura-áalega.
cada. proceso usarase a ~orrespor;i
Vaia de primeiras a ben~ipa a:
.dente máscara).
este
libro de Física, que se Üne a
A dificuldade está cando hai ·
outros
intentC)s xa feitos, por
que facer .un circuíto no que enexemplo n.o eido das Matemáticas
. tren r.esísténcias, r. condensadores,
e da Filosofía, de encher ese valeidiodos e transistores, · element0s
ro
que ternos de textos de estudo
. que habe~á que integrar separada e ·
.
en
galego.
illadamente para 'unir logQ segunConsidero que xa é bon mérito
do conveña, xa que outra forma
o
ter
· a coraxe de editar un novo
estarían todos unidos itravés da
libro
de t~xto para COU sabendo
pequena placa de silício que ·os soas estreitas bandas en que un se
porta.
Para iso, nunha das caras reco- _ pode mover; dunha parte ten;ios o
temário oficial e da outra o próbertas ' de óxido de silíciO" ábrense
prio contido da Física; asi pois,
unhas ranuras que se eqcherán de
somente queda cambiar a "forma"
boro,~ criando unha série de. illas
de explicar os conceitos físicos
de tipo N separadas electricain.endun temário oficial, prevllJ.mente
te unhas das ourras. Desta maneidado .e non esco~ido polo autor.
ra, pódese colocar cada elemento
· D.e ixando claros estes condiciosobre cada unha das illas formanamentos externos en que se ten
das, . e unilos logo electricamente
que mover un libro de texto, irnos
entre eles, segundo os xa ditos
pasa,,r a comentar o · enfoque for~
dóus aerradeiros pa~s de calquer .
mal
e didáctico que dá o autor a
proceso.
est~ libro.
. E xa por último, un paso final
Nunha primeira ollada, sobranserá o encapsulado da placa que
lle dá a apariéncia ou forma final · · cea a boá calidade do papeCeinpregado (veremos ' cómo influe no
característica .dos Circuítos Inteprécio); ao follealo . atopámon0s
grados.
cun libro "lumi.ri.oso": hai bastantes esp~ci~s en branco, as-figuras
FRANCISCO ANT : VIDAL
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-------Virti.tdes e uso: Usase para curar. as feridas, as follas machacadas
colócanse sobre a parte <lanada e
cóbrese cunha venda. Outra forma
de facelo é sacarlle a pelexa ás follas e aplicar a folla directamente á
ferida, cobríndoa a continuación.
Serve exteriormente contra os

Santo Domingo, 9
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tumores hemorroides pois é emoliente. Tamén se ~sa contra os hemorroides, formando parte do
unguento populeón.
Superstición (Tradicional)
Hipócrates recomendaba comer
as follas para procriar filio~ varóns.

.crítica

..A .lar dun libra ·· de .física .·en galega
están separadas sufipientemente
do texto, no se intenta aproveitar
o papel. · O liando o libro máis de
vagar, hai que destacar a preséncia de numerosos problemas completamente resaltos; dando para
os outros a solución numérica. Ternos tamén en cada lección moitas
e interesantes cuestións par.a axuda~ á mellor comprensión dos conceitos expostos.
Tamén é -u nha boa virtude do
libro o uso dunha linguaxe directa
e amena, cousa pouco corrente
nos libros de texto, ao ·igual que
é infrecuente o uso do idioma galega n.im libro' d·e Física.'
· U nha análise ínáis profunda lé, vanos a subliñar a conveniéncia da
utilización do cálculo vectorial e
integral en todo o texto, ferramentas matemáticas imprescindíbeis para explicar a Física sen bai,xar o nivel.
·o libro, inclue, como apéndice,
dous apartados; un dedieado á Relatividade . e outro ao Cálculo de
Erro s.
.
· No que xa eu discrepo, é na inclusión como lección normal dos
temas de Termodinámica e Mecánica Estadística, ternos que non
e!\tá.q no ·t_eJTI~rio oficial Por qué
non inc~uir tamen )iidrodin.ámica
O'Q outras partes da Física que tjdn
--r·-~

o•
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entran "oficialmente" en COU?
Coido tamén que un libro de
texto para Cou debería ter como
apíndice un apartado dedicado ao
Sistema Internacional de Unidades, ou polo menos recomendar a
sua utilización frente a outros sistemas.
Naturalmente, e desde a própria
visión subxectiva do que subscrebe estas liñas, coido que o Movimento Circular e os conceitos de
Circulación e Gradiente deberían
estar nas leccións de Cinemática e
Vectores .respectivamente, e non
nunha lección na que non se precisan para introducir algun novo
conceito.
Como remate, paréceme rnái!>"
cómodo a introdución dos números complexos na corrente alterna, e darll~· máis importáncia á
Mecanica Cuántica, se cadra o tema máis frouxo do libro.
Despois de todo isto, e na hora
de facer balance, ·coido .sínderamente que a parte positiva do libro pesa máis. Paréceme .q ue estamos <liante dun' bon -li.bro de tc;xfo ~
para COU aínda que me parece un
pouco esaxerado recomendalo
para un primeir.o curso de Universidade.
· ·
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. . O"UTR O PRODUTO GALEGO ÓOE .
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SE EXPORTA '

praza de San Agustín, 1 o
· Telf. 22 67 43
a coruña
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ESCOLA DE GAITAS
.·h·
: ~oxos E XESTAS
,Camino _de Fopt-tiobada, 15
.
BARCELÓNA-4

. ' :7.- ~rémios : _.

11 CERTAME DE COMPOSICION
:.t.
PARA GAITA

.-.
.

A escola de Gaitás e ·Danz;is Galegas, "TOXOS E XESTAS" . de
Font-trobada, desexando promo-'
cionar e ·engr~ndar a música pensada para gaita, c9nvoca o presente Certam~ con _arranxo ás seguintes bases :
·
1.- Poderárt to~r parte no de-

--

-

Horizonta.is 1.- Carnavalda. 2.- Voz de arrullo. EScoitadores. 3.,., -Asulaga. Letras de "vote". 4.- Vogal. Siglas de país socialista. Ao revés, auga ·ae
seltz. 5.- Berce. Forma política antiga de Galiza-:-6.- Nova. Ao revés, vqlta
a dicer. 7 .- Astato. Ao revés, rio grande. Vogal. 8.~ Consoante. Ao; revés,
coalición abertzale. 9 .- Ao revés, língua derivada do latín. Nota musical.
10.- Récelos.
-.::- '
Verticais 1.- Ao revés, antepasada. 2.- Negación. Ao revés, -posesivo. Nome
de consoante. 3.- Con.soante. Para. votar. No centro de "canso". 4:_.- Volta,
por exemplo ria taberna. Ao revés, pelo branco. 5.- Escoitada. Fago zumo.
6.- Tola. Praia da Illa de Arousa. 7 .- Nota musical. Ao revés, como fanos
frailes. 8.- Ao revés, falsa. Un. 9.- Estoupe. Para voar. 10.-Aconsellaba.s.
SOLUCION AO VERBAS CRUZADAS DONº 217
Horizonta.is. l.- Esapota. Aata. 2.- Doces. -Pudran., 3.- Arelades:- Áro. -4.Aira. Onaucer. 5 .- Retrincos. Ce. 6.- Ña. Soa. Ato.~c 7 .- Xunco. Rubo. L
8.- E. Aasa. Nauta. 9.- Sase·. Not.Ce. 10.- Te. Rachadiña. 11.- Etnazac.
Oñin. 12.- lna. Azapmart. 13.- Rifalo. Nadar. 14.- Asas. Soprano.

Xo~nadas

4.- A obra'. presentada ao -Certame deberá; ser completamente
inédtia e orbcipal, sendo descalifi.cada_en éaso con.t rário·. . ~·- _·
_5 .- Todas as obras deberán re. ceberse antes do 3 i de maio do
198 3.cno. seg~inte ender~zo ·:
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2 · 10.000 pta e ·medalla de.prata
· 3°
5 .000 pta. e med. de bro11ce
· 8.- Os resultados serán comuni/
cados p~rsoalinente a cada un dos
_' yandito.· Certame todos os compo..:- ., participa~tes e en todos os m~ios
de comunicación ºsocial. . :~itores que o _Q~sexen.
~ 9 .- Cada partitura · deberá ir
. 2.- Cada -concursante pre.senta. acompañada da fotocópia do D.l. rá unha única partitura, elexindo
d.o 'autor da mesma. ·
: calq uera das denominac~óns da
10:-- A Escola de Gaitas
música galega.
. "'fOXOS E XESTAS" resérvase a
_3.- As partituras deberán préfaculdade de interpretar· as bases
sentarse . en tonalidades adecuadas
<leste Certame; sendo o seu fallo
ás características . da gaita gal~ga;
armonizadas . para várias gait~s e .
inapelábel.
percusión.
gaita

Pllblicácións _·
' POWNJA IÍOXE
mero cero d<:;> que dispoñemos . . ,.,:
~a Asociación Cuitural de Vigp
C61.Iló revi.Stª dedicada á bisbaestanse a celebrar unhas xornadas
rra · naceu estl,L · pequena pub.licá!Jaixo o rubro "POLONJA HOBENDADO
ción que ñoxé reseñamos. Segue
XE". No. - prograrr:m. incluénse...:
unha tradiéióq "longa, en· grande
A libra.ria COUCEIRO de S:an-unha exposición de fotografías soparte per9ida, de ~publicación de
. tiago, edita ·o -número 8--0este bobre a realidade polaca e unha int~ 
· ámbito local e . comarcal. Esta,
letín de inforrriaCión cultural galeresante exposición de-rarteis poiaPERRACHiCA, -~bra.nxe .á zona
- go-portúguesa. Inclue neste rtúmecos,-tanto de cine, como doutros
coñe~~~a q)rjlo do- XALLAS, q_u e
~ '..r n ul}ha entrevista· _con· Francisco
tell_las· sociais_, destacando pofa sulf
son sete axuntamentos-. ·
·· Fernández del Riego . ·sobre ·a prcalidade uriha série -de afiches deblerriática da·~ bibli.o tecas galegas,
Reco,lle ao Ía'.~go das suas doce .
. dicada á paz.,O interés desta expo- .
páxihás, entrevistas-e decfufáción·s· .·
e reseñas das 'úldmas novedades . - . sición medra por canto .a escola
bibliográficas· editadas en Caliza.
dos alcald~s, lraballos 'Sóbre. a espolae3: de :deseño. está considerada
·Ademáis pode servir. para coñecer ·
cala (en Corcubión celébrase cada
das mello.res no mundó.
novedades e reedicións tiradas ·no"
vran unha interesantísima iniCiatiAs xornadas compl~tanse cunha
J
',
,
•
noso pa1s, e tamen en Portugal.
va pedagóxiéa puia:da desde _o
charla de Anxel Ruas, meriibro da _Pódese pedir -á Libraría COUCEiaxuntamento). Saúde, depórtes e
Comisión de RelaciÓ!lS Exteriores
..RO, República do Salvador 9.
ini~iativas culturais da zona remada UPG (Unión de Povo Galego),
.SANTIAGO.
tan por encher o ·conticlo dsste núe ·. a ·proxecc1on da película
""".'-:-----.
"CONSTANS" do director polaco
Z. Zanussi . .
PER~cmcA

.

/

Xa ficou completado o programa babeo o que se desenvolveran
estas xornadas, dás que demos
cumprida reseña en números. anteriores do semanário.
Abrense as Xornadas cunha
•cG>nferéncia inaugural do profesor
Beiras Torrado : "Estrutura da
economía campesiña galega".
As comunicacións e ponéncias
presentadas ás xornadas divídense

en catro áreas: Técnico Económica, Sócio-Económica, Sócio~ultu
ral e Sócio-Política.
No próximo número publicaremos o programa de traballo destas
Xornadas Agrárias Galegas. As
inscricións, aínda abertas ,pódense
enviar ao partado 1.02.7 de ·Santiago, indi(:ando ñome, enderezo e
profesión. A cuota de inscrición é
de 500 pesetas.

¡_,
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. veñen cuarehta · e ~ous títeres de
varilla e guante. Di·rbcido -espe.cialO Grupo de Teatro Indepen~
mente aos nenos pola sua pani:a:. ·
dente MASCARA 17, ten x.a en
sia, o seu carácter poético asequí"cartd
sua n~vi'· montaxe "DO-.
bel .e reicomendábel para xente de
NA NOITE E OS SEUS AMIcalquer idade. Os teléfo11os do ·
GOS" de Apuleyo .Soto. No espe<;- - grupo, en Vigo, son· 424573 e 42 .
táculo, adem,áis de· actores, inter-0695.
MASCARA 17

ª'

·Brincaparedes

1.i. J

Véndese Seat Ú 1 Gaséleo ; Matrí ~u4t:'I,>o-H. _370.0QO pta. Infórmase no Bar A Ruta (Caldas ·de
Reís), preguntando por Mánolo no
· teléfono 5·40068 .
·
·
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.. ló~ofia eco· método dialéctico hegeliano, socar as razons últimas_do ser humano nas suas
m_etidos a:m bos a unha profunda revisipn . · _co'1dicións .materiais de existé~, no procé-:·
crítica. .A nova filosofia mar~ista; qúe revo. so' de pro<;lución e nas rela~ións de produción
, Non é postbel entender a re.itliqade con·estabelecidas, O home (que é un ·ser .s ociale
ludonou ~a tiístória de _pensamento, nace
temporá.Ílea s~ se descoñece a Marx. O mátcuxa• eséncia · é "o conxunto das suas rela~ismo estase a .implantar progresivamente na ' como , unha .'~tilosofia crític~" aherta, ruptu~.
rista e alte~nativa· que non prétende ·dicer a
. 'Cións· socÍai~'~,) . escl · ~ondicionadá. pola sua'
conciéncia social e na vida prá:tica dé miltóns
última pah\bra nace como unha ciéncia en
de seres humanos. Cúmplese--é ben certo-:
posición na.- sociedade, .pero non determinao anunciado por Engels: "a sua vida e a, sua _ desenr9lo que parte da nitureza material di,t ·
do-- por eb. A superestrutura xutídica,. ideoobra perdurarán ao longo do.s temp0s·" .
lóxica;-. política, etc. dunha sociedade está
realid~e.
.••• c1
deterwmacl3., ''en última instáncia", pola in' Ningµén estiv.o nunca tan vivo, c;n anos_
. Nestas indagac.ións, can.d o Mar~ d,es~o~re
fraestrutura 'sóció.,económica. A liberdade e ,
despoi~ de 'm orrer, como Carlos Marx. besdé
o traballo ·cÓmo ~ _activ,i~~de def~~fotfa do_,-~ a to~~'ckconciénci,a son os alicerces da libe- o momento en que o seu cerebro deixou de · home, como aqµilo que .nos permite traqs-·' · ~ación que se materializan :na acción revolufúncionar ~ás tres dá. tarde do' 14 de , márzo
for,nar a n.atu
. raleza, relacionarnos cos de-.:< ' ~~fonária e transformadora.
.
.
- de _t 88 3-, as suas ideas, as suas teoria~ e a
.. mais.' nun proceso-. indiyiSíoel ~ facernos ;¡:si.
sua · nova e revol.:icionária c~n·ceición do
O cáinbio de ..método_en Marx -da filosonós mesmos, comprend~ que ·'é preciso bus- _.
mundo, comezaron a deix~ de ser só unha
razón social, para convertírense en fQrza social e para seren, .máis tarde, forza .m aterial e · ·•
activa da revolución social dos nosos dias,.
HERMINIO BARREIRO

a.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llilll

Este arraigo do marx~i.nq,.... non é .:_co·m o
din ós seus inimigos de onte · .e de hoxeunha cuestión de fe, de créncia ou dt: dogmas e .ideas preconcebidas. -A ·forza do marxismo radica no seu rigor científico, na sua
profunda racionalidade e no seu carácter de
ideoloxia liberadora. b marxismo é un método de interpretación, análise e transformar
ción da realidade. Método que comporta elementos filosóficos; científicos e ideólóxi-cos interrelacionados nunha profunda e inseparábel unicidade.
"

HOX

Pouc-0 tempo despois,- Lenin restabeleceria; de6nitivamente a unicidade do ·materialismo dialéctico e histórico, con ·~portacións
metodolóxiCas e prátiea~ fúndame-ntais ria ·
apr~ciación do desenroio capitalista-, na loi: ·
ta política e ideolóxica e nas cuestións socia.is básicas.. Hoxe xa non póde ser entendi. 1dó o marxismo· se ñon é ~o-~o ~ar~~o~le
nmismo. Le:riín complementa dullha ~an~ira ,
decisiva a Marx. El vái ser non .só o teórico
que p~fila moitos dos' temas que .quedaban
abertos, senón i:amén .Q_ y,rátic~. que pon en
marcha~. ¡i teoria marxista; encarnándose na
primeira. ~evoluci(m Socialista da história
(1917' en.kúsia).
.

1

.· ·contás epa vella fllosofia._~o marxismo non
pod~ ser hoxe. r~ucido ?- ~Únha filosofia, s~.n .
máis OJI:. R'Ul\ simples "humanismo"-. Na Tese
·rn sobre Ferierbach, Marx deixará ben 'claro
qué "xa non se trata unicamente de interpretar o mundo, senón de transformalo". Marx
vaise "quedar coa tradi~i?n materialista en fi-
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Por iso Marx consideraba ~prescindtbel,
para poder sepultar definitivamente á sociedade capitalista, que a sua teoria científica se
fusionase co movimento obreiro e coas demais clases oprimidas, encarnándose asi
co:qio prática revolucion~ia· e como ideolo~ia _!!beradora. Que é o que xa sé anún~ia no
"Manifesto Comunista", no 1848.

co,

Destá vó'cación filosófica é huínanista

)

A desaparición da sociedade capitalista é
o resultado . inelutábel das próprias contradiccións internas do . sistema; obedece a
Íóxica interna désta sociedade. Pero non é un
proceso fatal... Ese final pode ser predicido
non como "profecia", senón como consecuéncia da acción humana. Son os homes os
que sosteñen ou derruban os sistemas nos
que viven. Marx preve que os homes non se
van resignar -como non se resignaron nunca-· a viver permanentemente na explotación, na miséria, na inxÜstícia. Porque o home é un ser esencialmente revolucionário e
transformador. O home tentará, por todos os
meios, de tomar as rendas da sua própria
cása: a sociedade. Os homes queren controlar e dominar a sua própria história, do mesmo xeito que dominan, por exemplo, as forzas naturais. Ese momento marca o tránsito
da pre-história humana á sua verdadeira história. O progreso social só pode ser entendido como progreso para todos, pero de nengunha maneira como acumulación de riqueza, de priviléxios, para uns poucos. O carácter s9cial da producion está en aberta contra: dición coa apropriación privada do produ~i
do.

.

· part~ Marx. , ..Pero moi, pronto :vai axustar

,

~ "Capital", acomete Marx unha análise exaustiva da estrutura e do funcionamento da sociedade burguesa, do modo de produción capitalista. Descubre na .plusvalia o
elemento clave que transforma o diñeiro en
capital, en forma de traballo non retribuído.
A contradición capital/traballo resulta asi
unha contradición antagónica. O seu estudo
da mercancia como categoria última e máis
abstracta do modo de produción, a cuestión
da acumulación capitalista, a xénese do sistema, a evolución, enfin, desa formación sócio-económica será o resultado de intensísimas investigacións que van revolucionar a
economia política e a ciéncia das sociedades
e que, como <licia Lenin, convirten a Marx
no "maior científico social da História".

Os ideólogos da sociedade capitalista
-que ·-se estabdece no mundo apártir da Tevolución francesa de 1789- tentaron, desde
o primeiro momento, de destruir ou, cando
menos, desvirt.uar o marxismo. O ·marxismo
pasa a ser para eles caS'e inmediatamente
-aínda en vida de Marx- o inimigo principal que pon en grave perigo o sistema social
burgués: Consciéntes das próprias contradicdóns internas que M.a rx denunciába, carentes de argumentos científicos para· rebater
as teses marxistas,' os seus ataques anticomunistas ·van revestir un carácter eminentemente 'ideo1óxico. Prilpeiro, tratan de li'quidar o
comunismo ~on medidas de forza, con medidas coercitivas: poribicións e persecucións.
sistem.áticas. Despois, recorren á desnaturali. zación do morunismo de. Marx, afirmando·
que se trata du~ método máis de análise económica, política, etc., .pero que
, non ;é a úni- .
ca.

Nos seus ·inícios, a obra ·de Marx ten un ·
marcado carácter filoxófic~ e- antropo1óxique se correspondia coa sua primeira
formación intelectual. O -home, ;a natureza
do home, a condición _humana, son cuestións cardinais do seu pensamento. E, dalgun xeito, será un téma recorrente na ~ua
6bra, aínda q1:1.e desde p_erspectlvas dlstii)tas. ,
, A divisa;da s.u a· vida será a sentéhcia clásica:
.".n ada do que é ~umano pódeme- s~ ' alleo". ·

•

fm a economia pohtica- e o.· que lle va1 permitir estabelecer os (undamentos "do desenrolo1 histórico da humanidade . .Marx elabora
unha. teoria cjentífi~a ("Mísér~ da filosofia",
"ContribuCión á crítica da ecÓnomia política", "O Capital") . na que se recoÍlen os mecanismos principais da evolución histórica. A
história é o desenrolo dun proceso de clases
en loita, en .defensa dos seus intereses. A loita de clases é o motor da história. Na sociedade' capitalista só hai unha ·clase que, polo
lugar que o~upa no ·proceso de produción
(non,conta roáis que -coa sua forza 'de·traballo para vender e asi pode viver), é capaz de
encetar, en alianza con outras clases oprimi. das, linha r~volución social que conduza á
ditadura -do proletariado e á liquidación da
sociedade de clases e da explotación do
home P,Olo home.

~

- ..

Cando Marx morre, en 188 3, as clases asoballa~l.as . qo mundo intt:iro disppñen xa .
dimha eficaz e s~li~a guia para a acción~ dunha· orientación ·precisa e concreta, ~-que hai
q~e aplicar dqn xeit<;> criativo na teoria e na
pratica. -,. ·
·
'

\

,..

'!!-;...

· Nest~s

'dias · <::entenários, en que a sua sepultura 'tm Lon~res ~~tará che~ de ,f~oles pro- '
letárias, todos os oprimiClos e explotados de
Galiza, todos os que.estean dispostos a adop- .
.t ar' a sua posición de clase na nosa terra, deberíam9s pousar, como unha lembranza encendida, pétalos -vermellos. de camelias gale•
ga,s en Highgate.
..,.·,

."

