
' 

· ~:~-. Bancos RUMASA.: . 
. . 

ESPECIAL. MAR - · ·cara ·ao · 
. . . 

·_ ~- . - "Banco del Interior" 
\ /• " ' 

. · .... - ,· Xqrnadas Agrárias 
" " . ' 

_ -_· · Parit ir collendo · .. , . -conc1encm -

-

Lugo: vivendas ·do Fingoi 

·.J 



· 1JAOIONA.t' 
,.-

ciéncia do ad.fo . ' 
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Médiás, pantis e o. ensino 
. , 

da .· informática 

.. . Cando o outro dia o señor 
Vázquez; Portomeñe, a quen na . 
penúltima . "adrada" non púña
~os de Conselleifo·. en benefí
cio de· Gónzále'z Mariñas, tivo a 
xenial ocorrénc.ia de botai: un 
discursiño na toma de posesión 
duns C<l;ntos directores X erais, · 
non puido facelo pior. E iso que 
o novo, o outro dos novos, o 
Carlos Mella, bén ,que o avisou. 

· A bon seguro, bebeu da mes- -
ma escola que os de EG cando o 
do prémio. Xurelo ol! cando Al
bor dixo· aquilo de ir lpitar pola · 
liberación de. Galiza. Bon, como 
tal de que agora á cafia cháman
lle escala. Nada, home, nada. 
Festa en Portomarin. " 
. Pois non vp.i o tio . e l~rga 

. aquilo de "difectora xeral de 
médias". Unha discrimínacíón, 
tu. Total. A ver, que se expli
quen: por · qu·é 11011 hai un di- . 
rector xer.a1 de calcetins, ,eh? 
Por qué? Por qué?~· Reclamamos 
o direitu; ou senón que a señora 
esa dirriita en solidaridade cos 
moi machos (hamos con tres 
mozas) <leste· semanário machis
ta-leninista. 

Como un parrulo ficou o 
chantadino. Estalle ben, por ser 
da mesma escala lingüística (de. 
darlle ao paladar, enténdese) 
que o Pucheiro. 

nal, .Religión , y Gimnasia, con 
· outros ífinto's directores xefais, 
para rem~tar con xeoloxia, eno- · 
loxia (Portomeñ.e podía facer 
duplitidade de cargos) e de se
guro rema tan coa informática. 
Se hai cen asignaturas, cen di
rectores xerais. ' AleÚia, veñan 
cargos. . 

_ · · E se non ~~. asi, por .qué diaño 
hai unha para o galego? Ou "tan' 
raro é o noso idioma, tan. peri-· 
goso, roxo e separatista que se-

.. ñora que expedente aos que em
prega:µ ·o galega no. en sino, que 
vele pala pureza do español no 
idioma galega, que teña en coh- . 

. ta a unha editorial de libros ga
lego ·s·~q.ue máis ben parece dou
tra galáxia ideolóxica IonxaíÍa 
do galeguismo · e non a todas? 
Q , , ' ? , 

ue e. 
Duascentascincuentamilpese-

, tasaomés (se non fuches capaz 
de lelo seguido, repite) son moi- · 

. tos cartos pará ·fundir nese con
trol. Máis valera que ·os dedica.:. 
ran a outras cousas, 

Claro que. xa non hai nada 
que estrañar., Moi pronto, na · 
Fresidéncia ·da Xúnta van insta
lar un teléfono de consulta para 

· qu,e. a mocedade (a rriocedade , 
gaña) p.Óida preguntar q~e fes-' 
tas hai no país no fin de semana 
para se div'ertir. Posibelmente 

hemeroteca 

(. .. ) No ano d.o centenário de 
.Marx, a esquerda considera a ideo
loxia un mal a extinguir. E ~qme

za a dicirlles aos "disidentes" · 

·~ Vo~ ae. ~afirt~ ·. 
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En qué pode desembocar a dés~, 
igual situación de bílingüi$mo que · 
a~ravesan, en distintos degraus, as : 
denominadas nacionalidades histó- · 
ricas? 

.aquilo que dician as ~ias da clase ·- . 
média aos seus sobriños: "nena . 
é que.mo poi-izas todo". ' 

~o que xa- está desembocándo 
aqul. En Galiza ·está bastante cla
ro. Ao tempo ,que ao galegó se lle 
segúe ,a asociar coa L(ngua materOs neoadministrantes trocaron. 

as ideas polos nCim~ros, presos 
dunha rara fascinación tecr:ioqráti- · 

· ca. E a direita (dos: empresários, a 
dos banqueiros, a dos ·~u ras/ curas 
e ·as monxas/m inxfsinias); empeza 
a falar ·en termbs de_ ideoloxias, 
que non de ideas: ·que si direito á 
vida e liberdade· tje expresión. ·as 
socialistas tornáronse executivos 
e · os panqueiros, nobles pensado~ · 
res. {. .. ) · . 

Os neoadministra.nt~s promete
ron cambiar · a vida e e'stannos 
cambiando o mobilár io o lavavai- ' 
xelas, o baño, á colónia· (Oth~lo: 

·vuelve el .hombre); e o deterxente. 
~ .máis, d~cidiron, en colaboración 
eoa · casa Levys, que quizais nós 
gostaria levar . un.has bonitas alfor
xas e están dispostos á ·nolas rega
lar. Aínda quen non votamos· a 
Felipe esperál?arrios q.ue cambia-

. sen outras cou.sas; ao menos, al
,gunh.as· caras. Soñei 1-soñamos-· 
que se ia Hermida, e que lñigo 
largaba. Despois soñei que soña
ba. 

Lenin dicia algo así· cqmo que, 
para facer a revplución, primeiro 
habia que nomeala. Dentro da mo
déstia dos cámbios posíbeis nesta 
televisión, é evidente que se non 
se denúncia ·º existente, ' nen se 
anúncia un prob_ábel ,porvir, Prado 
del Rey pódese -convertir nún in-

. meoso osário. O cimentério onde 
(!podrecerán os- neoadministrantes, 

· que . nunca conveocerán aos seus 
ini.mjgos E! remataráñ por perder 

. ·na, vernácula, etc ... a0's nenas .. sér 
.,._ gueselle , a ensinar en cast~ .llano, o 

·que· quere dicer que "os que mé)-. 
man a língua exti'nguense·". Pare
ce .unha trola pero é asi, porque 
Céllquér cou5a. é pos1be) a forza de 

_ non . pensar. Cando nunha socieda~ 
de · non se pensa, non se discute, 
nón se razona, non se explica, non 
se argumenta, pois xa pode v'ir o 
que Deus queira. 

Cá/ é ao seu xu /cío a influéncia 
que poden exercer neste' fenóme
no os meios de comunicación de 
masas ou a criación literária? 

Hai unhas condicións básicas 
que per.manecen intactas. Entre 

· estanealidades está a de que non 
é_ pos1bel viver en galega. Morrer 
si, pOFque morrer pódese morrer 
en siléncio, pero viver non é posí
bel. Calquera pode constatar que 
nesta sociedade é máis fácil pros
perar sen saber galega, que sobre
viver sen saber castellano. Ternos 
isto diante dos fuciños · cada dia. 

,....En qué medida estes m~ios poden 
cambiar, isa eu non o vexo nen o 
ve ninguén. A' arde establecida re
fórzase. Estamos. aínda no nivel 
mental e político da zarzueia e o 

_ s~inete. O tipo de dis.curso que se 
_escoita e aq'uel mesmo discurso 

, paternalista e picaresco. O que -
. acorre, como dicia antes, é que 

como se trata dunha história que 
non ten sido estudada semella que 
non existe. An~es aceitábase que 

Oufra boa, foi o noni.eamen
to dunha · "directora xeral do . 
ensino do galego". A bon segu
ro): ten tres administrativos, ca
tro .ou· cinco armários ' arq:uiVa~ · 

cont~·ste o próprio seftor Fer- -
nández Albor, que· sae a res'ta . 
(saiu do viñ9 e meteuse . na ca~ -

, ña} por semana. . . - . 
· -'·aos amigos·. O §rave seria que a / existía o galego o mesmo ·que se 

admitía que habia analfabetos. 

· dotes, un escoitófono ($eria 
normal}, presuposto, 2so~ooo V 

de salário ·mensual e quen sabe 
canto máis. Comezan polo gale
ga, que i:;.ortste, aírtda se · lle ve 
.boa intención. 

LÓgo, van seguir GO ensino de : 
F ormadón ·ael Espíritu' Nacio-

sabeliña 

Co.mo don Xerardo siga .dese. 
xeitó, · iinos ~ dar,lle un · carnet ~. ' 
vell9 que conservamos de can~o · 

· o vertical de "fieras y fiestas'·' · 
( ollo' corrector' ppn fieras, non . 
feiras). Alegria, . Presi, que lsg-é 
facer país, si señÓr. é non andar 
con problemas de Ascon e, cho~ · 
rradas semellantes. 

· lápida con. ~ue os paquidérmicos 
cadávres . fosen-- cuberto~, levase 
u.nha .in-scrición ideblóxica na que · 
se alm:lise á liberdade de expresión 
e que a escrebise don Man~I Fra.
ga empregand~ con:io buril o naris 
de .Herrero de Miñón. Despois vi
"ria a longa liberdade de calar.- ' 

- RA~ACHIRBES 

" Hoxe o analfabetismo rematou. 
Xa se pode supoñer po.r onde irá o 

· galego. Polo mes.mo cam.iño. 
Qué· alternativas se lle acorren 

ante este panorama que pinta tan 
. negro? 

Hai que cambialo todo, pero 
ha i que empezar .por pensar, razo
nar, construir .outro discurso e ou-

Úo sentido comun .. O que non po-
·demos facer é pedirlle ·uvas ao pe.
xegueiro e agardar que o· sentido 
comun próprio da o.rde estabeleci
da anterior o transforme. Non só 

· non o fai senón que o reforza e o 
. mantén, e todo o que furido.no,u 
durante a transición funcionou 
dentro · do sentipo comun da orde 
estabelecida anterior. . 

En canto comprendamos que . 
hai unha série ·de idiomas. e de c.o
munidades lingüísticas, xa vere
mos que non é un.pr©blema-entre 
o estado e as rexións, senón do es-

-tado e cómo está construido, o 
que implica · tamén un cámbio· ra
dicaJ do sentido comun. AqLii hai 
un Estado no que· non hai "o es
pañol" e "a causa rexional de Ga
liza·", senón "a", "b", "c" e "d". · 
Cambiar este plantexamento é al- 1 

go que só ·poderemos facelo entre 
todos. Por non tela intentado e, 
dita en castellano coloquial, "~si 
nos luce el pelo". Seguindo este 
mesmo ton, a alternativa é "outro 
galo nos cantara". 

Dunha entrevista a Lluis V. Aracil 
- feita por Miguel Somovilla 

ELPAIS 
· 11.04.83 

No maio do 1980, cando Ro
nald Reagan era só un candidato á 
presidéncia, vários dos seus aseso
res (entre eles, o ultraconservador 
Roger W. Fontaine) confecciona
ron o hoxe célebre Informe de 
Santa Fe, que até mediados do 
1981 mantívose en estrito segre
do. A_quel documento incluía aco
tacións tan temerárias como esta: 
"Se a propaganda falla, debe· ser 
lanzada unha guerra de liberación 
contri Castro", ou tan belicistas 
como esta outra: _"Na guerra non 
hai sustitutos da victória, e Esta
dos Unidos están comprometidos 
na terceira . guerra mundial". Po
rén, agora só quero destacar un 
párrafo daquel informe: "Ten que 
~er encetada unha campaña para 
captar a elite intelectual iberoame
ricana mediante rádio, televisión, 
libros, artigos e folletos, máis do
nacións, becas e prémios. Conside
ración e recoñecimento é o que 
máis apetecen os intelectuais, ~ 

tal programa póclelles atraer". (. .. ) 

MARIO BENEDETTI 

XOSE LOIS 
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Cada u·n dos membros da Co-
misión · de Acción Social e Sani
dade do A;xuntamento de Lugo; 
-agás o do Bloque que· se ·negou, 
colleron un . feixe de exp'edjen:. 
tes 'das solicitu.des de vivendas <. 

para ó · P91íiono·. de Fingoi.. E, .. 
· . segundo o seu ~· persoal eritbrio, 

·aínda que . te.nd;ci ; sup.Oñemos, · 
como base as normas <litadas ao 
efeito, ponttiaron as solicitu ·es. 

,, Os técnicos . 'especializados . 
non interviron para . nada na " 
pon tuación. 

Pasaron asi os expedientes, 
aínda recoñecendo que ian ma1 . 

. pontuados, como se ·demostroli . 
no pleno celebrado o 25 de · · 
marzo , a sub.comisión de Urba,. · 
nismo. Pero a comisión d~u 

. todo por bo. Seicá o único que . 
votou en contra foi' o Gobern·a
dor Civil. Ramón· González, re
presentante do Axuntamento Lugo: vivendas.,do ~Fíngoi 
en dita comisión, persoa contra · · 
a que se levantan a meirande 
parte das críticas; votou tamén 
a favor. 

Pero velaqui que agora, en 
vista das efeicións municipais e f: 1~.n 
·das protestas dos afectados, .. a .141 
asi como das irregularidades vis-
tas, a Corporación ten que reco
ñecer en acta que "non nos pa
rece suficientemente fiábel por 
falta de investigación e alguns 
por .manifesta falsedade dos do
cumentos aportados ... por todo 
o exposto pedimos,. se e posí
bel, a iniciación dunha nova 
pontuación e comprobación dos 
expedientes." 

CASOS FLAGRANTES 

0s afectados aínda non que
ren falar e denunciar os· casos 
flagrantes. Teñen medo de que, 
<liante da sua necesidade,. aínda 
poida haber represálias na nova 
pontuación. Asi e todo, sen no
mes, podemos dar alguns d~dos 
ilustrativos: 

Unha família que vive nunha 
chabola, que, a<;lemais, vai ser 
derrubada polo Axuntamento, 
quedábase sen vivenda. 

Unha fam ília, con seis fillos, 
un subnormal, gañando o soldo 

~base e nun piso alquilado, que
dábase sen vivenda. 
. Outra familia con tres fillos, 
un subnormal e e:n piso alugado, 
de ínfimas medidas, quedábase 
sen vivenda. 

1. 

O Axuntamento de Lugo tivo que recoñecer, en sesión plenáfra, o seu mal facer na adxudicación_das 
. . · ' . · . vivendas 4o Polígono de :f ingoi. . · - · · ·" · · 

Afirmaron que pensaban que a Subcomisión: de Urb~nismo subasanaria os erros, 
. o que equivale a dicer que houbo premeditaéión. · 
Habia moitos beneficiado~. e moitos perxudicados; total, ninguén ínvestigou nada, 

nen sequera se fÍx.Q unha é«:>mpróbación rutiná.rlli dos' dados. , 
Ao final, acordou_se que todos os expedient~s novos vQlteri a Corporación, para· que~ partindó de cero, 

a Subcomisión de UrbanÍSllJ.O faga as comptobacións p.ertinentes. 
Pero a cousa non está tan.fácif ~ 

Atrás quedan ·a falta .de'expedientes logo a sobra, e moita discriminación. 
· Incompeténda por non falar, de caciqueo. · · 

os toques" para recoller o froito 
eleitoral. A.si saíron as causas. 

O primeiro expediente de so'
licitude entraba no Axurttamen-· 

· ~o con a·atá do 15 de decembro 
··-do ano 198 I-. O prazo para a 
pres~ntaci0n - dos. expediente.s 
remataba o 28 d~ febreiro do 
ano ' pasa4o; . téndose presenta-

.¿ ~fas máis-qe quás 'mi). solicitudes, 
·das que ,unha:s.' cincoc~ntas 
~ foron anuladas. · -

: A Comisión de - Sanidade e 
Acción S<?dal do Axuntamel}to 

. empezou a _pontuar -no mes~ de 
·· abril ·do . i 982; . efivifodoll~ ·os 

-_.exp'ediwnrwa á Subcomisión de 
Vivenda· no me~ de novembro 
do mesmo ano; 

Vivenda; á slia vez, remiti.u-· 
··ne o mércores· 23 de · marzo os 
· ex_pedientes ao · 1\.'x_uñtamento · 

para a sua exposecióh ao públi
co. 

Oito meses ,,en poder do 
Axuntam.ento e cinco en Viven- · 
da. foi o tempo no que Ós expe
dientes puideron sofrer várias 
reviravol.tas. . ... 

Despois vifí..eron as protestas 
e a már~ha · ati-as da Corpora~ 

· ción .. De sábios é rectificar, dise, 
pero aínda é de máis listos non 
facer as coúsas mál para que:ou
tro as enm'ende,_ s~ se ten coñe-

. cimento dese malfacer. · 

CORPINADORA 
DE AFECTADOS 

b dia 7~ 4e abril tivo lugar · a · 
primeira reunión da G.oordina
dora de afectados, convocada -
polo Bloque, na que se acorgou. 

· que fose os técnicos quen pon
tuasen, ·e que .esta,· comisión es
tea presente. na revisión, xi.mta

. mente .con sindicatos e asocia
. ciórís cidadanas, ao mesino tem
po .. qu~ Sf'.. fai unh~ comproba-
ctó:n exaustiva dos expedientes. 

· · _AsiÍnesm.o e~ti:e-': istáro~se_. os . 
. .;,· días 8_'e 11 co Gobernador 'Civil, 

··~antendo h mén.- .reunió¿ s -. co 
_del~g~do _.do Mopu, Alcalde e 
;.nandando un escrito ao Defen
sm,,d~L~e,h~g1.:, ¡cq ~~gu~~1~(~in~p. 
que ho,uho, " ademais. -de facer · 
mal as cou.sa.s, "'numero.sas ma
~·ipula¿ión.s ~ .. cadcadÚ·". ~ · 
.. - Queren, - denun~iar',, tal¡n~ñ · a 

; calidad~·-.das ,viv~.nd~s . ~-'~a~- -que 
ao viver . U~1S anos irnos estár to- ' 

"'::. dós' ·teum'áticós -~ x~é que ;úon-.. fo:.. 
·. f{ert ~ám;ara ~d·~~ .. ar~' ':' ·yi;e!¡d.as 
. que foron constr::U·1dás segundo. · Outra família cuxa casa se 

anega de água cando chove, fa- -· 
rnén se q:Úeda:ha 'sen vivenda, así . 
como outra familia· que vive '. até p'ed~u vivenda Q· diputado '' lla~s manifestaban··que faltaban 
nunha chabola xunto a Figoi. provinciaLpor AP e conc;ellal do " máis -de . trinta expedientes dos 

En co!).tráp~rtida ~tan ad~xu- · "Axuntamento de Lugo, _Torres que ·se presentaran .nun princí
dicadas a unha :persqa que . po- Pacios,, que pasea_ ·nun · Merce- pio. Despois informous~ · de 
sue tres coches; -é:rn duas viven- , ... des. todo o contrár.io, afirmando 
das a unha mesma fafuÚia, pai Tamén ·pediu vivertda o con- · que da lista rexistada rio Axun
e fillo, xa· que vivian na mesma cellal peseoísta Cirilo . Martín, tamento de Lugo á- enviada a 

. ro ciia -e agora so"t?ran"? Quén 'foj ~ 
o que inclliio" expediéntes? I;\fO:n · 
foi asi? Hai rnoita ·xente que lle. 
gostgri~- ter contest~ción destas 

un plan .-xeral para todd o Esta-_ 
do, no que non se ten en canta 
as peculiaridad~s :•'climatic;;as, e 
xa .. Hon·Aigamos. da povoaGión,. 
nen . oc1.lpac;ioirnis nen 11ada. Es
tas vivendas de: Fingoi, · prÓprias 

. para climas cáÍidos, van t.ei que 
ser . restauradas antes de cinco 

· ·casa; ou a .persoas. cun salário aínda que neste caso 'a súa peti- Vivend~ ·_ existe ún ·eX¡cedente 
de máis de ~en mil ipeseta,s e vi- . cióri viñese -xustificada pala si- . de vintedou.s expedientes. 
venda-s en propriedade, en múl- tuación . do peticionádo, pero Segundó -o libro de rexisto 
tiples casos. non lla concederon. entregáronselle. ao MOPU un to-

Ós q.sds son 'unha . mostra, tal de 1. 53 7 ~xpedientes pon-
aíndá: que os rector.es munici- QUE PASOU tuados. Agora, segundo a lista 
pais, por vergoña, non queiran - . cos· EXPEDIENTES? . provisória· remitida polo MOPU-
que ·saian á luz públi.ea. · : ~o . A.xuntamento, veñen un ·to-

préguntas. . · · 
Pero aínda hai máis. Begµndo · 

puido 'saber A NÓSA TERRA, . anos, p_orque xa lago se empe-
alguns dos expedientes· foton z;ari . a . esfarelar. Este tipo de 

cónstruCións motivou que o ·pontuad9s ·de .novo,~ ttnha vez 
que se soupo que ian- ser revisa- Bloqúe votase en contra de que 
dos. Borrouse a pontuación e 0 · Axunta1:11~nt? concedese a 

· puxose outra.' Por , qué? Por ver- "· oportun~ lice1:1cia para .estas ca-
goña? ·Vaian saber vostedes. - -_ s~s,. pedmdo ·que ~ se fixese un 

· · · - · · proxecto adaptado. a Lugo. 

,UN .POUCO DE HISTORIA .. 
. · · · , "· ,, ·O que aínda non se aclarou , tál d.e 1-.559 expedientes . . Res-

foi o que verdadeirament~ ' p.a- tén; e saen 22 expe,die'ntes de Hoúbo ·. moito tempo para 
sou cos expedientes e seFia pre- máis. ·irregularidades, moito . tempo 

O P¿\_SO DOS CONCELLAIS 

Perú' este non é un c::aso-únicq 
·ria' éonstrución. Pása o mesmo 
na~ meirande parte . dos polígo
nos (le" vivendas en Galiza. As 
cacicadás tampouco non son Parece que 'moita xenté. xa -· ciso aclarar. .. - _Quéri nos aclara este mistb- ~ cos expedientes parados~ ainda 

contaba ·coa "ca~icada ". Asi, _ Primeiram~nte · vários con ce- rio? Por qué faltaban o primei- q~e a última hÓra se "apuraran .únicas. 
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NACIONAL 
Pontevedra 

Os .. délúios · d8 
Primeiro f<>i un alumeádo 
'."austrtuÚJ "para.a cidade vella. 
Logo veu ó . "empedradillo " 
ni:» canto ·do ."campillo" de · 
Santa Marw. Todo da .man da 

· UCD a Íiivel de$~tado, guwda 
nos seus pasos cegos 
por un cegó político pero moi · 
partidário de defender o seu:. 
Sancho Ro/, don Jesús: 
En Pontevedra facíalle o ei:o e o ' 
coro o señor Xosé Rivas · 
Fontan, alcalde da metamorfose . 
(de galeguista até Alianza 
Pópular}. E estes casos 

· citados non son máis que . 
exemplos pétreo·s· '! luminosos · 
do .. asunto. No fondo 

· da cuestión subxace_· un 
, desprécio do señor Rivas 

a calquer o_bra que non sexa no 
centro da Boa Vi/a; esquecendo 
aos bá"ios ou apowndo a ~ 
aqueles que irntan_ le.var~le as 
terras (montes-de Xeve, . 
polígono de Asemp_o __ 
-na Xunqueira •.. ). · 

A última foj a aprobación 
dun .presuposto ·de 9 millóns 
para ·reformar o entnrno dq. mo- · , 
numento aos hérois de Ponte
sampaio. Luces, unha instala
ción de pedra como . se dunha 

1 piscina se tratase, tubería para 

os efeigos de água ... . c~cuenta .. An~s 1980/81 en obras e· ~er'!ícios .. 
inillóns de P~~etasL . . lnversiónÚotais _ ................ : .............. : ... 9.9.982.016·(100 por cien) 

.. ·. M~~t·r~s tanto, os. bárrios e Zona.céntrica . . ........... : .............. , ....... , ... 53.356.815 (53,36,, ") 
parr:óquias do extrarrádio non Zona periférica -;- . ..... ::............................ 6.753.764 (6,75 . " " ) 
teñen nada, son marxmados, es- Zona rural ... : ................ :'....................... 7.915.398 (7,9 " " ) 
quecidos.· Velai uns dados~ da Vários ' . ........... ~ ....... :: .................. : ........... , 31.954.194.(32 " ". ) 

. '· 

-~ ; ', ... 

'.1 distribución presupostária nos. 
anos 1980; 1981, e :1982. entre o · 

· centro· e á: ·perifér~a. · 

Con respeito á '.?Ona perif éri
, ca~ salientar que máis de 5,5 
,. millóns foron gastadas no alu

: meado da estrada da Coruña, 
non por darllo a aqúeles bárrios, 

. s.enón por ser unha via impor
tante de· acceso. 4 cidade. 

. -
, No apartado de vários. apare-

cen os gastos de mercado muni
cipal, autos para a Policía Muni
cipal, Conserv.atórios, etcétera, 
realmente de utilidade para o 

· centro. 

No ano 19 82, na zona céntri
ca invertiuse cerca do 80 por 
100 do prestiposto de inver
sións, repartíndose entre a peri
f éria o 20 por 100 cando os ha
bitantes <lestes lugares represen-. 
tan máis do 60 por 100 dos 

· contribuíntes. 

Con semellantes antecedentes 
aparece aínda máis ridícula a in
versión .dos nove millóns que se 
fai na alameda, empedrándoa 
por unha banda (qué manía lle 
ten Rivas á terral) e facendo a 
Cibeles ou'."A-Piscina" nos arre
dores do xa citado monumento. 

/ ,

' 

. \ 

/ 



~1áis de dez mil persoas· maniféstáronse odia 7-.. en Vigo p~a p
1
edil'. 

solucións· á crise pola que atravesa a comarca. Foi esta, 
sen dúbi9á, a manifestación máis gra~de rexistrada en Vigo 4esde 
"o catro de nádal autonómico'\ se se "conta8e" cQmo na tan · 
carcaxeada "Contra o aborto" haberia que dar máis de · 
c.uarepta mil persoa&. Fo~ un paso adia:p.te ·cara a folga xer.al 
convocada para odia is·. .. . · · . . " .• 

No último ano duplicous~ a 
cifra de parados na comarca de . 
Vigo, ·pero a situación empiora 
dia a dia. Aí estáq ás portas do 
peche ou da regulación Ascon-, 
Vulcano, Censa, Delasa, Rey
man, Gama, Dotras, Curbera, 
Cvas. Alonso, Cvas. Reyman, 
Marpe, lago Loureiro, Limpie
zas · Alba', portuários, etc. que 
esixen que as autoridades da 
Xunta, do Gobemo e a patronal 
tomen medidas urxentes que so
lucionen esta crise. 

As centrais sindicais piden a 
nacionalización das empresas do 
sector naval, que é o que está en 
pior situación, e para o que non 
se vislumbra outra solución que 
unha reconversión axeitada á 
rea~dade galega, para romper 
con esa industrialización· irracio
nal principal causante desta cri
se, que está a levar ao desmante
lamento industrial de Vigo. 

DOUS MESES DE MOVILIZACION 
REMATAN CON FOLGA XERAL 

Nestes dous meses anteriores 
CC.00. e UGT foron as centrais 
sindicais que levaron ás movili- -
zacións diárias, cara o exterior, 
sen deixar entrar á Intersindical 
e tentando tamén facer unha 
"Mesa da Paz" entre UGT
CC'OO-PCG-PSOE, con claro 
contido eleitoral. 

Mentras que CCOO tentaba, 
segundo fontes próximas a esta 
central, que a Intersindical pre
sionase para entrar, por unha 
banda, por outra pecháballe as 
portas para que UGT non se 
desmarcase, xa que a central ·so
cialista non queria saber nada 

cos nacionalistas. 
Ao . final non tiveron outr-0 

remédio .que permitir que a In
tersindical fose unha das cen
trais convocantes da folga xeral 
do dia 15. , 
. Par~ce que UGT, pero sobre
todo o, PSOE, ten medo de que 
a dinání.ipa o~eira os de_sbordes 
(xa foron materialmente arras
trados a -esta folga xeral polos 
feitos reais) e cando queiran po
ñer "freo'., _a esta dinámica rei
vindicativa, saian '.'despedidos" 
nesta freada e· sexa a "lntersin-

. dical" quen continue áo frente 
da loita, como: xa pasou en ·Te~ 
lanosa de Redondela, en vez de 
aceitar as suas "solucións". 

O PSOE CONTRA A 
MOVILIZACION 

O PSOE, que nun comezo, 
conxuntamente co PCG quixo 
aproveitar eleitoralmente o con
fli to vigués, agora deu marcha 
atrás temendo que as reivindica-

cións ebreiras, dafiaran a . ima~e, 
do Goberno ou que as ·reivindi-

. cacións fosen claramente con
tra o podér 'central. ~F oi por iso ~ · · 
polo que _"levaron" aos ob:reirós 
a Santiago _para pedir lle · sofo~_. 7 • 

cións á Ximta1 que lle .devo1veu· 
a p_elotá~ ',Pedip.do a naéiona]iza.:-;.,, -
ción, 

b~ntro <leste' boi~ot á movill
Z'ación e á folga · xeral do PSOE, 
que ·a oon ~seguro tentar~ -.sacar
se da manga ~algunha medida an-.. 
tes do dia 15 para facer fracasar . 
a f oiga· xeral intentando que, ·,. 
polo men9s, UGT a_ ·desenvo:. · 
que, pó.dese-xa -induir ~ chaµia~ · 
da feita polo alcalde Soto·: o_ dia· 
6 (precisamente o dia antes da _ 
miviliza.ción) _ .· aos distintos
meios ~informativos, para anun-

" ~iarlles personalinente que -o .. 
Goberno xá tiña solución· pata .. 
Asean. Notí'Cia que apareceJÍ en 
grandes titu'lares -en Faro de Vi
go, contrastando co anúncio da 
folga xeral para o dia quince-ou 
coá xornada -de loita dese-mes'" 
mo dia, o 7. ~ , -_· 

Pero o pavo de Vigo paréce 
· concienciado da gravedade da 
situación, até os- pequen:os _.efl'.i
presários apoian esta loita dos 
ob_reirás, xa que -eles tamén son 
perxudicadós sobremaneira pola . 
situaciqn, dado que as vendas 
disminuíron - -.nun vintecinco 
por cenfo, cheganqo nalguns -_. 
sectores .vigueses case· a un cin- · 
cuenta nos últimos tres anos . . 

Todo o"mundo reclama unha 
solución á-sitUación actual, "So..: 
lución qué non _pode vir _dacla 
pbr conxuntUras eleitorais, ·se
nón -por unha axeitada ·~ planifi
cación da economia galega, ten~ 
do en coi1ta, claro, os intereses · 
de Galiza, xa que a planific.a: -
ción existente, que si que a "' , 
l10ubo, só tiña en conta ·osi-nte- · 
reses de m~frinacionais e mo~'o
pólíos, i:ien tan sequera· os d0 
pequeno e!Jlpresário galega. 

RACIONAL 

Cando o abogado ·c;fue-·defendia ao alcalde de Bó\leda .(Lugo) D-. Xosé 
Maria Rodrlgu~z, .pe;gl)ntou a un dos testigos de qué Partido era, o xuíz 
cortoulle -~xift9 a palabra dicíndolle que ba(xo f'\engun conceito ia permi· 
tir .qué .o xulgamen~o se politizaí,a. E ,non se politizou, indubid_abei'mente, 

·"rna'is ·a senténcia 
1
é máis polítiea~que todo o énibrullo que armo.u 6 ex-go

.' bernaéfor . civll de "Lugo, Sr. Matheo Luaces, (de tristeira lembr-anza) ao 
tr~tar de impeñer desde a UCO e aproveitando 'o seu cargo, un seéretário 

· ·para d AXUiltamento . de Bóveda que ninguén· da 'Corporación queria en 
razón de certas cuestións obxectivas. · · · 

Estamos-acostumados a ouvir aos mandamais e cadques-de 'turno que a 
xente non se,.meta 'en po'lítÍca, non-f~ga .política. Estamos acostumados a. 

. ver que o que queren dÍcer non é exactamente iso,'. senón -que "os deiXe·n ·. 
· :>á eles Jacer política _e que os éterljais se lim.lten a obedecer". [Sto vense re-.\ 

petir agora, De nada · váleu que o abogadó defensor, durante duas horas 
· ininterrompidas, demostrara aínda coa. lei . na mar:i, que o proceso que se 

moñtara contra o alcalde. de. Bóveda non tiña senso, pois de seguir ha pe
tición fi~cal .. demostraríase que non e·xiste autonomía municipal e que os 
A.xunt~mer:ttos dependen do. Ministério .·da ~nteri~r. .Chegou a afirmar 
que, en todo casq, quen deberia estar no banquiño non era o señor Alcal
de senón toda a Corporación municipal, pois el limitábase a ·cumplir un 
mandato do Pleno. 
' _, . 

Un, ou· unha, ao _sair da _vista, facíao, pespois de. ouvlr ao abogado de
fensor e ao fiscal, coa idea clara de que o alcalde Xosé Mar.ia sairia libre 
de pena. P.orqúe un non dá deprendido, ar}esar de que todos os' dias hai 
probas abondo para afirmar que "democrácia non é máis que unha pala
bra oca (porque e aqui), e "respeitó" oonvírtese nunha distinción de 

.clas~ (depende se,mpre _da co.ndición da persoa ·para aplicala' ou non) : iun, 
du · uriha, non dá deprendido, digo, quizá ·porque _ere de máis na idea de 

.. xustícia e en vez de valor~la en relación aos intereses dos homes que a 
aplican;. valóraa 110 seu significado máis abástracto. ou ideal. Asi lle pasaba 
a duas _alu-nas que presenciaron a vista. Saian moi ledas e animadas. Era 
o prf meiro xulgamento que presencÍaban. Eu, ao falar con elas, lembrába
me daquelas petr~ct,.1las de damas e cabaleiros que via de nena, nas que o 
ben, a bondade e .a xustícia gue se per~oficaban en xente moza, fermoza 

. e, forte, sempre trunfaban frente ·ao mal; a ruindade .e o. abuso· personifi-ca
dos en h?mes é. mullere.s vellos, feos pero fOrtes taméñ. 

-o outro- dia talaba nesta mesma· sección doutros temas da xustícia re
ladonados -co casamel)to e a utrtización do noso idioma. As conclusións 
son as mesmas n.o ~so que hoxe nos ·ocupa. Os feltos son os que valen 
para calquer aQf11is~. Por iso, cada vez. creo menos na irtdependéncia do 
aparato xudicial tamén nesta nova etapa .de reforma polítiéa. Aqui nada 
cambiou . . Séguese abusando do. mesmo xeito que antes se facia. D.innos. 

, que estamo~ na etapa da autonomia. municipa·I e ség·uese penando aos que 
. non ' se someten aos acordos partidistas e ditatoriais dos Gobérnadores Ci

Vis. E p0s1be! arr~dar os códigos que regulan. o senl1do de xust ícia, dos 
fejtos reais, 'sociais,' políticos, económicos, etc., de cada dia?. Faino, fi
xoo vosté, señor xuíz?. 

Esté!mos en tempos preéleitorais. O alcalde Xosé -1\rlaria é un ho~e po
pular, duhha Organización popular, que se distingue pola loita a favor da 
nación e élo asoballado. O Gobernador que o denuncio.u representa ao 
Estado españo( ao .dominio e ao poder. Chndear ao alcalde pode ,signifi
car, ~ xa se está 'aproveitando para iso, un ha importante i nten~ona de en
ganar aos eleitores no sen'so de que "xa que foi condeado non pode ser al
calde de novo, nen tan sequer concellal". Os que desde ha i_anos levaron 
como bandeira política AGACHADA~ o enfrentamento entre vilas e po-

. vos (Bóveda fre_nte a Rubian ·ou viceversa), ándan xa pol~s casas coa can
tiela, aínda que os seus representantes municipais definirón no Axunta-
·mento os pasos dados polo alcalde no terna que nos ocupa. ' 

En .fin, é un caso máis. Un dos moitos casos máis que se dá -nesta nasa 
Terra. Menos mal que temós un Semanário onde o poaemos explicar e 
!'!Clarc~r, exente que se decate d<;> xog·o e que'éstá disposta a enfrentalo . 



- , 1 . . 
Q dia cinco deSte mes, xuntállanse r;io eastro ·(Sada), á chamada de 

. 'D. Isaac Díaz ·f>ardo, .téc'nieos e ·economi_st~s .. para refle~ionar e artiCt:J" 
lar solu~ióris ante .a problemática das nosas pes.carias; Na ·mésa redonda 

. cada quen deixÓu proba das mil e unha ur'xéncias ante a . ~ealidade da 
.flota pesque ira, da plataforma litoral .e das negociacións·: éon outros 
países para ª explotación conxunta 'de caladeiros oceánicos: Até a · 
lVG anda a traer programas so~re "o mar"- con .inq~~ritos ás cofra
días, arma<;t9res e rriarifü~iros. Algo, pois, se móve,-porque molto cheira ,. 

. a podre·n.e_ste "reino de. taifas da mar'·;. ', . " . > 1 

Oicer qUe Galiza ten nas Rias e na al.ta · .mar part~ da suá razón- .d~ 
viver, é _simplesrriente.ollar a realidade:.' o traballo da 'pesca, o dos-ast!:! ; ~
leiros, das fábricas de conserva, de eKpOrtación dó ·peixe etc . . ocupa O 

máis alto índice de povoación activa de·calquera 'zona marítima do Es- · 
.- tado. A produción 'ten unha rend~bilidade e un nÓtório influxo .non -SÓ- . 

en Ga'liza senón tarnén no Estado' inteiro . . · . · · · 
Pero, par,a a actividade máis característica d~. Galiza, ~~ecemos de ' 

· compet~~~ias. Cómo, efectiya~~nte, se-vai articúlar ~o sect~r pesQÚei'ro :·· 
de ba.ixur13 sen .ooordinación co., de algura? .Cómo v(n funcionar ,portas 

. en réxime ªl.l~O~Ó~icó e '9utros -OS máis de.ci.sór'.ios-l baixo poder cen~ . 
tralista? · · · , . . · . . . · , 

E mái~, cando a .>sunta de Gal.iza C:onsegu~ algunhas ·Gompeténcias: e ·· 
· se pon a traballé!r! :sáenos cun ·ante12roXfJCto marisqueiró ·maís v~r{tica~ 
.. lista e máis aritipopular . qúe ·O atiter·ior -do Gober.no ·central .. Pare~e, 

logo, evidente, · que s~n compe~é11cias do ·GoQerno. galego, non se_pode 
cambiar a situación desartiqutada' e deteriorada da-p0'sca .' E máis i'hda 
m~otras ,L\lianz( Popular .siga ao : frent~ d~ .x·µrit~, : "ªda podé. ~spe.rar d . 
traballador galego .. Para a galería os horn~s da Xttnta darán 'á luz 'pape is ··· 
con atenproxectos e .con re!;Julamentos;· Prox~ctos nl'aos, regulamentos · -

· caciquis, realízacións nulas. . . · · . · · • -
Que, a riqueza da nosa mai é. intensa·,' que a's po~ibilidad~s so~ rea is' .'o) 

para un a u merito inmediato, non só é un ha af irmaGion científica .é '< 
unha constatación política. Basta óllar as l'istas para as ele'iciÓns rr;u~{ . . ' 

, cipais. Concretamente nos portos-, ·nos ~onéellos de ampla realidad~ 
marisqueira e de flota pesqueira, aparecen os v:el-los abutres á busca dé 
postos nas listas. Aí voltan, 'c~om~ aves de mal agoiro, ·os 'coñ~cidos 
contrabandis~as, os grandes explotadores das. artes P,rpif>idas, os chan:. 
taxistas de obras: to~a a vella garda de priviléxios. Af voltari _para re~ 

. novar expóHos. E lastimoso, pero é asi: as el€ iéións muriíeipais 'no~ ~e:-' 
. presentªn corrio un servício ao povo, ~orno an tr~l;>allo c!e promoción, 

de liberación de escravitudes. As eleicións ao~· concejlos fan· retornar · 
. aos politicastros da Corte . a percorref qs cami~os ·provincia is, a levan-

. tar a voz da ·ameaza, da promesa. fal~a; da regueifa e,ntr:e.cis· competidó~ .. 
res d.e turno ·privilexiadt;L, Todo un estrond0 para en·xardecet, para a·ca
bar1. de anoxar .o povo para que lle dea os votos aos car~iC:eiros "aos· vo~ 
ciferantes e quaj~r ou,tra vez Sós, na paz da. fl)iséria é d~o .aba~ddno: ' '. y 

· A mar é parte importante de ~alizá, os co,.;céllos 'éosteiros teñen·na · 
sua man ·un poder de riqueza, d~ .. cretirnentoi 'de decisióti ".único. :aue· 
estés ..:concellos nor:i .·caian no.· poder dos ab(Jtres, dos-. re~~éiíÓñ·ád~~.-:-i 
unha .tarefa .de pritneira_ liña . ·.. .. . . ' · " _' ' ~.,....: .. ?:.,.;;, 
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:~ 5~ ENTENDt;MOS, ;que, de n~rí
guri :xeito'·, , se pÓCte ;.consentir ·hoxe · 

H.oubo unh"a época · xa remota na que un novo "decreto de 'oorte tan ar· 
qu~ os .: donos de todos ;· os .1 trebelles"-· :" bitrárI_o .. como .os arítedor'es, -véil·a dü· . 

· eran os gram1es·dínosáurios:-- Misterio- · plica ·e: .perpetuar- a 'dév.aridita situa~ 
· sam"ente.desápar;~cer.ar:i ~ñ- de.ixar ra$~ ·-- ción 't:Je · " ¡~xustícia qúe . o'. Gobernb 

_,_tro .ª ~non .ser ~~ª-~,._ee~~enas la~a~rt~x~s~ céntr:~t ·o . Goberno. autónomo e QS 
que corretean polos pampos. Habtaos · , ,S[!'ldi~tos, r:lon deben igr:lorar e moi- · 

. .. de . t8dai as··~res·:- o .Pio~~rio, moi: . to -~fr)e·nós. ensañarse a"\cogar 'po"r -Se- . 
.astuto -e -qoe : sabia riadar ben entre . gurtda ·vez_ cos."direitós e a ' vída das 
. di.las ágµas, . hab(a,os ~abu,rridiños _que· · 

non sabían rnáis , que poñer,~ ovÓS·'O~; j)etsoas ·afecta~as: Nqn se pode repa., 
daqqelés ·· 'x~ vell,otes 'que' semeltaban _rar unha.inxÜstíciá con outra inxustí-

. . . · · ,_... ~iá m~irande. _ 
.. ter uryha b9n~ade Jnfü1ita. pero~_cffs- "" 

.. que'_ na sua ,_xüve,ntude'· for~n m9i ie;_ . ·s ... 'NEGAMO~NQS . a pasar por 
roces. ,. . · ". . esta: en<:f:!rróna, neg~mosnos a sair de 

Contan as lenda~ · que aque'les di"' estaT'pida- dqs nosos actuai's pastos 
nosáurios . antes de estirar o rabo fa- de trabafto, grácias a un decreto 'irra-· 
cian toda qaste de comrioñehdas con . clona! · e . inhumano,_ porque ademáis 

·tal de mánterse en pé. Ora mudaban .. :.?s ·traballadores docentes que subs-
a faJa iiTiperi~I que empregaban .a co~ creoeri · este comunicado temps que 
ti~ para , talar. a dos asoballados, 'coñ dicer be~ _ alto e ben claro que a nosa . 
tal ·de gañarse ás cfiatúras·sometidas : a~itude non.é a de sair correndo de 
que iles parecían máis moderádif.ia~. · Catalunya·, xa que non é sair o que 
ora cruzaban vales e·rnontañas"t:ara o queremo$, senón entrar na hosa terra, 
leste rumo aterras cálidas na· percura 'J)ero rion por nengünha porta -faisa, 
de.-outros dinósáurios ·máis evolucio-. . n·en trampilla, senón pota porta nor-
nados· e. inte~lixentes .que Ues pro'Cura- mal á que ternos direito, -sen privilé-

. ·ran alentó para .seguir ma. ndando. . . . , · x1os, pero . sen rebaixas, nen chanta-
"'. ~ As ·-' tencas cantan que aaquelas . xes, nen arranxos .. 

oompoñendas nenguliha deu no alto e 
· o ·reino Clos dinqsátiriQs de5apareceu 

,suhitamente da aosa terra. . 
; 'R'. P: ~ara os dinosáu~ios finados, va fa 

,;.. o, meu 1 sent.ido -. pésame .. ~ ':e que ' lles 
~·proveite. o mo¡to qu~ mang_on'earon. 

.... .'' . . ~ ~ . : . - ' . 
,.ALEXA:NQRE BERNARDEZ 

· Baréet:Ona 

-coÍVluNrcAoo oos . -'. 

' DOCENTES GALEGOS 
EN BARCE.LONA" ¡· 

Diante da .-. Ó~M. 'C:to 11 de xaneiro 
' .· do a3, que mochfica 'as .normas 'sobre
... os oo'n~ursos ~e trasJad~s :dos' corpos 
· doce'ntes,, no que . respeitá as comuni

... daqe~ ºaut~noi:nas, · 9s do~~ntes gale-
1'.gqs inm.•g~a~os en '"Catalunya, faee- . 

mos o seguint~ comunicad~:-
- - - :~ . 

" • 1. ' • • - • 

·1. , :Qué';' se ben, en princípio, valo-
ramos Como aceitábe·t a-. filoso.fia da 

~ ' de-vántida . O.M .. , . e ~OllJO· positiva a 
. _ sua aplicación en Éuskádi .e-Gatalun-

ya, coidamos -e~poriso,. que:. NON. 
·· DEBE, NEN~ PO-ó°É AP·L}CARSE EN . 

7. Nós estamos tamén por: 
.-"os non traslados forzosos", 
-=-potas -plantiltas est-ábeis nos 
coléxios·, 
-por · "u·n posto de -traballo 
'para os interinos", pero non a 
éQsta de. que sexamos nós os 

· perxudicados por segunda vez.. 
•, , 

, 8. CAEMOS que. existen fórmulas 
iriterméd'ias para solucionar a aparen-

. te saturación na cobertura de prazas, . 
simplesmente con adaptar o. ritmo de 
credmento' d_o ·sistema educativo ga

-lego ~s ·necesidades rea is ·educativas 
9e :~-aliza, 'para o ,que propoñemos: . 

a) Facer ün estudo da actual situa
cion das concentracións escola
res onde quizá sexa mester a 
reapertura de .aulas para nenos 
de pre-escolar até 2° ou 3° de 
EGB nalgunhas ·parróquias nas 
que o irracional e desaxeitado 
sistema de concentracións xerou 
.estragos irreparábeis ' nas xera
. cións que están a surxir. 

GALI~: gté que esta Comunidade 
. Aut9ñofrl:,a~· .. réúria-:as ·condicións de 

· "- ñ.o'r!h~liCradé.~ de.spbis de absorber o ·· ~ 
t '· . ~ ' . . . ' 

b) A criación e cobertura de prazas 
de Educación Especial, ·que en 

, _ Galiz~, máis. que ·~m nengures, 
. ~stá en P~.ñais. -p'érsqctt<:d~cénté · em!Qrádo ~or -unhas 

e olitras· causas. ·' 
~- .¡l."'~ ,• 

' ' 

2~ COMP-ROBAMOS, entre incré-. 
du.lo~ .e- indignados 'como, unha orde 
parida ~n MadrJd, -esta vez, coa :voz e 
v9to das Coi:riunidades Autónomas, ; 

, segue, somo -nos ' 'r:nello'res tempos" 
sen t'er en conta ~s ~xcepcións. . , 

3. Nps ·AFI RMAMOS que Galiza 
é hoxe; ~oriro tal'.,ltas outras veces, esa 
exc;epciÓn, e comó situación anómala 
e de excepción ha ser cohte~pl~da:- . 

4: · QUEREMOS •traer á me~ória 
~e tod_os os responsábeis deste "lap

/ sds': {por.acci.ón oü omisión, que tan-
~c,(J.en) · que Galiza foi· exporiada, le-· 

_ 95ilfrii:i:nte, · como de moitas outras 
, c:Qy~;~>_das duas minoría~ m~llor pre~ 

·., pa'íada~: arredor de 2.000--docentes 
· galegos andan pelegrinando pota pe

nínsula adiame "en ~spera dünha dig-
na opórtunidade para poder voltar; E' 
apliea~ -~ O.M. neste,:moniento, signi
fica, n_a prática, peché~r!I~ as portas ;e 
impedir que tornen á TERRA,-de on
de sa íron en contra da sua vontade , 
(i.mplícit~. ou ,manifesta), · en virtude 
de Leis, 'Normas, e Decreto~ ministe: 

c). A existénda dunha matrícula 
' non superi0r a 30 alun~s por au-

\ -
la~ .. . 

d) Poñer 'un docente de máis por 
cada qi.to unidades. ' ' 

e) Control de prazas en cada Dele
gación. 

~- Resur:nindo, .ESIXIMóS ao 
Gob~rno . autónoi:no da Xunta, que 
ten poderes para iso/ duas cousás:' 

. '' · 1. Unha plariifiéación global e r.eal 
do ensino en Galiza en base aos 

, elenieñtos; antedit~s, · asi como · 
;calquer outró crit.éri·o xusto e 
.progresista. 

, r .1 

2. A non aplicación da O.M.t d0 
11 de xaneiro dq Território Au
tónomo Galego. Até que Galiza 
deixe de ser · unha excépción 
prévia absorció11 de tódo.s o~ . 
do~entes 'que hoxe ~ndan ~spa-
f.lados polo mundo; · 

Bárcfllona, Febreiro-d13 l 983 

Todos os .·dl~s en ,' Barceiori'a, é;!O ir· 
ªº trabaf.lo, 'fíxome no escaparate"· 
dun cOmércio' de roupas que eXP.Ón , 
·cárteis turísticos. ,, . 
'., O ou~ro dia, .ou Deus, poiden d.isi! 
par; a dúbida que me' córroia desd.e 
h·ai tempo. En Ga.liza, non é que· se 
fale galego, chamémoslle reintegra,. 

. cionista QU · isolacionista. Non. O 
caso é que Xéf temosi un idioma ofi
cial, o castrapo, elevado á catetoda 
oficiar da man da "Cpnsellaria de Tu
rismo y Deportes". 

O cartel · ditoso mostraba a "rapa 
·das bestas" ~ debaixo a tah peregrina 
lenda. -

E mentras isgo matinando que nun 
país como Catalunya onde ias a de
cl~r~ción da renda en catalán, que as 
pesetas son pessetes en case todos os 
recibos bancários e na que o~ peque- . 

_nos xa veñen talando catalán da ..esco·, 
la, os da Xunta (non me retiro á dos 
bois) andan a facer o ridículo p0r aí 
adiante con iso da "conselleria del u
rismo y Deportes" . . 

LUIS R. BERNARDEZ 
Barceloria 

E NECESARIO 11 ABRENTE" 

A prensa confirmounos -·hai uns 
dias o que xa temíamos. A Asocia
ción Cultural ABRENTE, de Ribadá
via rematou o seu fecundo camiñar 
polos eidos da cultura e fechou as 
suas portas. As cousas: non dispoñer 
de meios económicos para novo lo
cal. 

E ·neste ''impaís" todo está a se
guir o mesmo. -A indiferéncia e o si
léncio. A nosa perguf'.lta é: Coñece o 
Sr. Conselleiro de Cultura o inxente 
labor que, cara ..a promoción do tea
tro galego, ten feito esta Asociación 
Cultural? 

A Agrupación Cultural O FACHO, 
cuxo Grupo de Teatro participou ac
tivamente na case totalidade das Mos- · 
tra~ aatrais de Ribadávia, estreando, 
entre outras, a primeira obra de tea
tro infantil galego -"As laranxas 
máis laranxas de todas as laranxas", 
de Carlos Casares-~ non pretende 
con estas li~as levantar acta do ente
rramento da Asociación irmá senón 

·c;haniar a atención dos "ma~dama-
ses" da cultura galega, para que aca
den solución a feítos como este, que 
falan moi claramente do que non se 
está a facer pola cultura no noso 

· país. 

A.C. ''O FACHO" 
A Coruña 

r'iais. · Seguen 600 firmas ·"· 

I 



Xo~adas, Agrárias 

Os·dias 15, 16e17 de abril • 
c~lebraran5e na faeuldacÍe de.' 
econ~~icas de Santiago . 

, a_s "I Xornadas Agrárias Galegas", 
· nas que intervirán máis ~e sesenta · 
poñ~ntes ,do máis diversos 
campos ·relacionl:ldos coa agricul~ra. 
Un has xornadas das que ·pode sair · 
luz pará planificar o noso agro. 
Apoian ,estas xornadas -;--- , 
diversos organismos e institucións . 
galegas, colaborando o Goberno 
_basco e a Generalitat catalana. 
A Xun~ de G?liza, pola sna banda, 
nen 'sequera se dignou contestar 

¡ ·-

COMO DIFU~DIR I.STO .· Asi, tentará publicar as pon:éncias 
A pregunta que surxe é: cómo van · presentadas, so_bret<rdo para que:·os 

rep~rcutir estas xornadas no labrego "educádores" ,- cregos rur-ais, mestres, 
galego? personal de-Extensión Agrária, aos la-

·p comit~ .orga;rüzador sabe que , 0 br~gos" i;n~is piepa~~dbs~ p.0~e_n fa~er 
éx~io final ,á~peride en ea.J' a sua .to- . ·rcupi§ris ~ e:XplibitP.as aos·7demais:' . 
tali~ade ' do poder político e a sua · __:~ Logo, dinos Ramón Muñiz_, "pre-

. . .:: pr~gisposición ou non en . tomar c9- séntase un proxecto de; facer 
1 

un pe~-, ~ 
;- m6[' referéncia para as suas )actua- riódico agrário, e aí está o boletin 
' . ció.ns, as CQil clusións -gue 's~ van~tfrar - . ~grárió Irimia, que e;dit~n-:-uns -cr~gos 
;. desias xomadas. ~ 1 

• --~· d~ · Abadin nÓ que .están dispostós a 
. _ : i). Xu~ta, pulo que se ve, e .xa que- qu~ se publiquen .~stas ponéncias. Aí · 

Elíseo Migµé~ez (I .A.),, Ddmingo Mar.- ... o_ veme~-dia 15 ás 2q_ ,hor¡is o Decano', doÚ reseñado anteriqrmq1te, coa suá · está tairtén A NOSA . _ T~RRA que :~ 
' (A • · ' · · 1 1) · · ' · .. · ·' _pret_ende facer. tamén_ unha . P. áiina .:r trnez mrfi. Socio-cu tura , Gumer- da Faculdade de Económícas, Xosé , negativa ate a contestar a mv1tacro.n 

si:ndo Ca~pafia (Crego' Rural) e Ra- . feit~, non lles vai prestar ~oita a,_ten- agrárfu','. .,, 
a carta· remitida polos organizadores. · 

"Buscar novos vieiros . para o agro 
galego, asumindo o noso desenvolvi
mento, partindo da nosá idiosincrásia 
e das nasas pautas cul~rais" é o que 
.pretenden a.s "I Xornadas Agrárias 
Galegas" segundo un dos membros 
do comité organizador, o sociólogo 
rural Ramón Muñiz. 

- ·· - Manuel ·-··Beiras, cunha conferéncia· • - S b ' d h · · :t. món Muñiz. {Soci9logo Rural) puxe- ció~-. polo que pretenden· que os estu- .. a: en que. am a a1 m01tos erras, ~. 
. ron en marcha estas prilneiras xoni.a- . que ve~sári s'ab~e a UEstrút?ra da· .. dos) •ealizados teiÍan ·a máxinla. dif.u- púo .·pret~nden ,·que estas xornadas 

Partindo <lestes presupostos pre
tenden buscar solucións para o agro 
galego. Resumindo a situación galega 
e alon~ándose de solucións que tra
tan de imitar outros programas e ou
tros modelos que nada teñen que ver 
coa nasa realidade económica, nen 
social ou cultural, como por exemplo 
son os tan traídos da Holanda, Dina
marca ou Belxica. 

Pretenden ter estas xornadas un 
carácter pluridisciplinário xa que, ta
mén en palabras de Ramón Muñiz, o 
"campo non é só cuestión técnica, 
senón que hai familias e comunida
des e, poliJ tanto, hai problemas de 
tipo social, económico, cultural, edu
cativo, sanitário ... " Por iso nestas 
xornadas teñen cabida todos aqueles 
que, dun mqdo ou out;ro, están rela
cionados co campo, desde técnicos, 
ecoloxistas, cregos, médicos, estudo
sos, socioloxia rural, vivenda rural... 

XORNADAS DE DEBATE 

Pretenden estas xornadas pór en 
dialogo ou debate a especialistas in~ 
vestigadores agrários, educadores ou 
divulgadores e aos labregos. Estamen
tos que son fundamentais para o de
senvolvimento do agro. 

Pensan os organizadores que "a 
participación do labrego en igualda
de de condicións, dialogando é deba
tindo, non como noutras experién
cias onde o labrego só vai ese ·tar o 
que lle din uns presuntos coñecedo
res da realidade do seu campo, é fun
damental''. 

A necesidade dun encontro onde 
se estudase a rea1idade complexa ~es
de os diversos pontos, víñase pondo 
de manifesto por diversos ·sectore·s re
lacionados Sº campo_,galego, e aínda 
máis por aqueles labregos , máis in
quedos. Hoxe, despois dunha etapa 
seudodemocrática, de que os. _labre
gos librasen xa na nasa .nación diver
sas loitas, pódens~ celebrar estas xor
nadas, cando tamén aí están f eitos 
que ' poden repercutir decisivamente 
no noso agro_ com0 son a- entrada no_ 
Mercado Comun ou a in~talación de 
planta's nucleares: 

· Así, para tratar outras xórf1:ada,s 
agrár.ias que pou€o' ou nada teñen 
que. ver .coa realidade galega e nas que 
só se abordan en parte·os p.roblema_S<, 
de!ocan<lo:. m9it~~ ' veces'. dé lado ·. a:ós· 
propri©sJab.regos, ~n· comit~ orgliii- .·• 

. zador~- formado por . ~Jo,i- .-V!~lada : · 
(I.T.A.) Xan "Carlos · Carrei~-a (l..A.),_ / 
Leop,oldo Lóp'ez .~ iego (Ahogado) , 

das . Agrárias Galegas que inaugurará ·Economía ,Campesiña G~lega'.'. : sión~ teñan co.ntinuidade e asi-_suhsanalos. 

. I 

Falta . moi pouco. A Caixa. de Aforras de Galicia está 
a por)to ' de pÓf en -órhi_ta -.unha sede d~ 

modernos ·serv-ícios que lle permitirán, a vos,tede, 
moverse con riláis f~cnidade no' se.u esp'ácio h~bituaL _ 

Q'ue_. lle servirán para g.añar -t~mpo ~o t~mpo. 
. , . . ¡ . 

lmoslle pór, decantado, o futuro a_o ál~ance 
· _-.da sua man. O lanzamento é inminente. · 

• ·'R\ ... 
~ 

. ' . 



NACIONAL, 
" ' 

. ' 

Life Spedal's · demiantelada · 
. ' 

aos-. nove' m~ da primeira denúDcia 
.Porifin-o.s pÓderes J!úblicos;decjdíronse·a actuar ·e detiveron a 21 dqsrespansábeis :da empresaL~e 
Special's S~A~ Tiveron que pasar oito meses desd~ que_ nestas páxfuas denunciamos -_ . · ·· · 
a estafa e seis desde as ·primeiras deuúnciaspresentadas por afectados.' - . '- . 
Ninguén parecía inmutarse con roubo descarado.a aq-ueles,que te(ltan' todo para sair .:da .penúria ~. · 
econó~ca. A. crise cega,a :moitas perS()aS., pero·non·pode.· cegar ao ,p()der. público. ' '. . . .· . " " . - ,;:-· 
Pero; · coida.do, aínda non .acabaron con estas· e~presas. Existen lJl~!tas mái.S rto Estad~'; dándose.-0;: 
ca:so de que son "executivos'' e.festas empresas pechas os ,que montan outras novas .empresa~ 
como pasou·co señor Quero, antes en Home&. Family e agora éri Life ~pecial's. -· . ~ . 

~ Coida9o que poden voltar .outra vez! · -

As empresas "piiamidms" 
non teñen nada que ver coa ven
da, ·como poida ·pensar alguén. 

·Todo o seu benefício para uns 
cantos,. baséase na "captación;' 
de ·persoas que son as qúe apor
tan os cartas. Para iso válense 
de mentiras, presións, ameazas, 
etc .. , 

Aqui relatamos algunhas, xa 
que o noso lector sabe perfeita- . 
mente· do funcionamento· xeral 
destas ~~presa~ 

Persoas integrantes da Coor
dinadora de afectados de Vigo 
declaran presenciar · num'erosas 
esceas de violéncia propiciada 

· por membros xa arraigados na 
compafüa contra os novatos que . 
mostraban a sµa des((onfian:za 
ou redamaban o diñeiro que ti- . 
ñan entregado. o que isto esci-e
be foi · mesmamente vítima des
ta violénda verbal cando entrou 
.na organización para facer a re
P ortax e. A forza o brigaron a 
sa,~r da oficina a várias perso~s. · 

, Houbo regueifas na rua e 
·agresións a afectados cando co
locaban carteis. 

Un ' membro. desta com1s10n 
de afectados rrianifesta que pre
senciou como "ante a · indeci
sión dun presentador a entregar 
as 152.000 pesetas esixidas, 
exercian sobre tal . indivíduo 
unha. presión vergoñenta, moi 
sinuosa, pyro ·ofensiva ao honor 

. dunha persoa, achacándolle 
pouca '_'hombría" ao non, con:se
·guir de .quen fose o diñ~iro, ase-: · 
gurándolle que na vida nunca 
seria nada nen naide:.. se non 
lle daba vergoña non ter nen di
ñ eiro nen amigos ou· parentela a 
q uen ped-irllo e preguntándolle 
se os seus familiares non tiñan 
fincas para vender para dar lle-o 
diñeiro ... ". · 

QUE TIRASE AO MAR 
OSPRODUTOS 

A unl_la persoa (ninguén que
ry d<1¡r <? nome por vergoí1a de 
estafad~) que reclamaba o im
porte · que tiña ··entregado, dé:- : 
ronlle, como a toq.os os que se 
retiran, ~unha .cantidade de pro
dutos, pero nen unha peseta. 
Cando lle pregunta qué ia facer 
con _eses produtos, que rion va
lian para nada, a resposta da se~ 
ñorita Mont€verde, unhá' das 
executivas, foi: · "tíreos ao 
mar"; · · 

As mentiras e as posturas 

Ana Cubillo G lez. 

pouco éticas están á orde 'do dia 
nas relacións desta.s empresas. · 

Poñam9s un ca~: 

_ O señor Pér~z é organizador e 
empúxano a .que se faga coordi
nador e que entregue cen mil 
pesetas máis, xa que o seu dis- -
tribuidor acaba de facérse, 
eortlo el,'. organizador ~ está dis
posto a seguir a cdordinador asj 
que áo entregar á sua vez cen 
mil _pesetas, en vez d~ cobralas 

o señor Pérez · simplesmente as
cendendo, se non o fai, c~braas 
o executivo. 

Noutr.os casos invitan ao dis
tribuidor ou - organizador ~ª que 
cámbie d·e xefe inmediato e .con 
tal motivo· non Íle pagan a el as 
cen mil pesetas. -

- Tratan de conseguir diñeiro 
como seia. Presionan á xente 
para que pida, se ·é preciso en 
entidades ffuancieiras dedicadas 

DADOS ESTIMATivos DO ESTAFADá S.O EN ' VIGO 

Só en ·Vigo, Life Special's, segundo dad~s estimativos, estafou uri' total 
·duns 156.195.000 pesetas. Vexamos o desglose: · . 

Ca!-ia mes asistian ao curso de direcciór un has cento vinte· persoas (se
- senta por. cada un dos dous-cursos celebrados). Destas persoas, ·unhas 100 

ingresaban cada mes na organización. Se multiplicamos estas cen persoas 
qu ing~esa~an por mes, polos trece~meses que operanin nesta ciudade ,e as 

. 182.000 pesetas que entregaren, danos unha cantidadé de 118.300.000 
pe5etas. ~- • 

·En Per~as que s~ quedaron de' distribuidoras 3.900~000 pesetas. Li
bros obrigatórios que vende·n, 195.'000 pesetas (780 per.soas a 250 pesetas 

. libro). Coordinadores nos trece meses 33.800.000 pesetas (unha média de 

. 26 a cen mil pesetas). . · 
. Como se pode comprobar, moitos cai:tos para unha comar~ en crise. 
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"eomerlle o coco" de .tal xeito á 
,. xe~te que houbo quen se. sepa

rou do seu marido porque lle 
"era negativo"; é dicer, que no:µ 
a _animaba a :trunfar na vida, (na 
citada compañia). 

.Poderíamos seguir citando 
casos e casos, e outros moitos 
que a xente cala por vergoña. 
Todo propiciado pola pasivida-

. de auns· poderes públicos que 
dei.Xan totalm~nte ·indefensa á 
xente en situación desesperada 
19ola penúria e.conómica filia do 
capitalismo. 

. COMO KPOSIBEL 

Cómo é posíbel deixarse en
ganar, preguntarán vostedes? 
Moi fácil, se ternos en con ta o 
antes <lito: a perentória necesi
dade. logo xoga o verdadeiro 
lavado 4e cerebro que fan no 
"curso", qúe dura cinco dias 
exaustivos, das nove da mariá as 
11 da noite, sen tempo para ir 
comer á casa sequera, é un mar
teleo incesante,,, un choque psi
colóxico que levou a algunhas 
persoas á enfermeq.ade. Todo 
apoiado nunha escenografia im
presionante, cunha cinta a todo 
volume na que está grabado un 
hino. especial, tómanse todos 
das mans a oscuras cos ollas em
pañados do delegado (non se sa
be se por_ un efeito especial ou 
pola e~oción de ver recollidos 
máis cartos,. Algo que tamén é 
b'astante raro · é o pi coi terribel 
que se percebe a pou~o de estar 
dentro dos despachos dos xefes. 

Sobretodo hai momentos en 
que é insoportábel pos ollas. 
Din que é · debidÓ a un trata

. mento que lle derop á madeira 

Avelino del Olmo Fdez. 
---...:~ do tabique, pero esa sensación 

a este fin. Sabemos dunha seño
rita desta compañia, de apelidos 
Alonso Pedreira, que acampa
. ñou á súa .casa a unha · muller 
con problemas de diñeiro co ga-

. llo de convencer ao ·marido de 
que gañaria dü}eiro na compa
ñia e que polo tanto lle y~leria 
a pena hipotecar a sua casa. Asi 
o fix eron e hoxe' están pagando 
cerca de vintel mil, pesetas a 

· unha entidade credítícia, á cal 
· tamén os acompaño u a señorita 
Alonso Pedreira. . . / 

Óutra persoa foi -pre.sionada 
. para que vendese o coche adqui

, rido h·abia tres meses. Hoxe esta 
pérsoa está sen'un céntimo e pa
gando as letras do coche. " 

/ ~ -

Recentemente dedicáronse a 
oferecerlle á xente ceas "'e copas 
de champán como prémios . 
Para máis huira eran eles os que 

. tiñan qué pagar a~ ceas e as 
topas. · 

A outras persoas aconsellá..; 
ronlles· que deixasen p emprego; 
como asi o fixero~. ChegarÍdo a 

aínda se percebe moitos meses 
despois de ser instalado dito ta
bique. 

CARREIRAS NAS RUAS DE VIGO 

Por todo isto non é de estra
ñar que o sábado pasado polas 
ruas de Vigo se dese unha au
téntica persecución, onde várias 
dúcias de persoas, afectados que . 
saian dunha reunión e espontá
neos, corriarr <letras dun· dos res-:
ponsábeis en Vigo o señor Que
ra ( ou caLsexa 9 verdadeiro no
me, xa que todo o ínundo usaba 
nome ·falso e· até dous e tres no
mes). Ao ·final un policía muni-

. cipal detivo ao implicado · qúe 
. foi conducido a comisaria. Des
pdis de prestar declaración que-

. dou en liberdade. Foi o mesmo 
_que xa estivera en Home & Fa
inily. 

.Mañá, secadra, volta a estar 
noutra emPfesa d.estas. Ninguén · 
lle ' dirá nada, nen fará caso. até 
que· estafen vários centos de mi
llóns ~ o· problema se convirte 
en· algo que altere_ a .orde p1fbli
ca . . 

) ·~ .. ~ ' 

.. 



· ·.·Para vostede, como P«ta moi.- · 
tos hab(tantrs d() ~Estado .espa
iiol as . penúria.s empezan · · co 
'trnnfo·de Franco ... 

. , S,i;' marchéi. ao exílio como 
cada . cidadán e ali estiven cos' 
grupos .giierrilleirns, xa que· na · 
Resisténcia francesa hóubo moi:· 
tos espafíoles, que ,.en rnoitos 
sítios foron os que empezaron a 

\ 

resisténcia a ocupación alema-
na, chegando a liberar várias lo
calidades no sul da Eráncia; eu 
estiven traballando con eles. A 
miña ·casa era un ponto de reu
nión do· Estad o N.l<lior dos Gue
rrilleiÍos'. un chamado "pÍso . 
franco". 

Total que houbo unha redada 
e colléronnos a 11, todos os que 
estábamos. Mataron a un no in
terrogatório a pause outro mo
rreu pouco despois no campo 
de Dachau a causa da tortura. 

Os demáis fumos ·para cam
pos de concentración. 

Eu fun parar primeiro a9 
campo de Carcasona e dali levá
ronme a Paris, conducíndonos 
despois, directamente, nun tren 
especial, a Alemánia, a Sarre
brück. 

Cómo eran _os interrogató
rios nazis? 

Buscaban que falaras. Non 
lles importaban os meios. Sem
pres querían saber máis. 

Distinguian en algo aos que 
ian do Estado español? · 

Nada, para eles todos éramos 
iguais. 

Ei o nazismo aínda non o 
entendin. Non era xente que 
tiña un ódio deses pasionais. 

-
Era unha causa fria; ·calculada. 
Estaban matando a un e está
banse rindo. Eu penso que nen 
nos odiaban... non parecían-nen 
persoas. Era unha cousa cientí
fica. 

Vostede foi parar a Sarre
brück ... 

Aquilo foi horríbel. Ali vi
mos o que verdadeiramente era 
un campo de concentración. 
Nós iamos unhas cincocentas 
mulleres resistentes francesas e 
non sab ÍéJ,mos o que ian facer 
connoseo. E tremendo (semella 
moito aos desaparecidos da Ar
xentina) non saber o que pasa 
cos teus compapeiros. Máis te-
rrorífico que sa~er que o mata-
ron. .v . 

Nese campo de .Sarrebrüch , 
sacáronnos. todo· o de valor que 
tíñamos, xa que habia xen.te 
rica, que ia coas · suas peles, 
xoías,. etc. 

Cando vimos ali a homes de 
todas as nacionalidades que pa,.. 

EftBBVIS!A. 
.. Mercedes Níiñet., áos 40 ano~ de ser }iberada 

~~i Yi~ non-campO 
, : , , . • . .·, .,-. . , .. , : .. , . , , , ~ ,· 

de concentrac1on nazi ,-> 
Mercédes Núflez era ·liberada -ha·i agora, o 14 de abril, dia tamén da pro_clama'ción . da Segunda . 

_ "- · · ·· Repitblica (paradoxa), l:uarenia- an(Js~· ·. "· ... .- · · : 
Ela pui(i,o superar o sínldrome _dos campos de concentración,. non sen moito esforzo, S'(n moitas· 

no.ites de insónio, e fá/pnos da sua· e~periéñcia. '.unha ·e:iperiéncia vivida"-sofrida , · · ~ 
· · ao .que moitos, cuarenta~anós despois da. ca ida de Hitler_'parécelle. cou~ áe película: A qui 

- · · Mercédes, filia_ de pais catalán e galego, que fala estas duas.línguas, · · 
así como o espaflol e francés, un PQUCO de alemán (obrigada a aprend'!lo) e que ten escrito 

· un libro en catalán sobre estas experié!)cias nos-ca11J,pos·ile -concentración; ._ . . . 
-,_,,ilitante, aínda _ho~e. no·Pc (non lle gostan os que c4mliian dé: chaqueta); áos cinco anos de ter 

regresado da Fráneia, danos outro golpe de conciéncia dá que significa, dÍ!~que é o fascismo: 
uñha coi.Isa. real, crna~ Científica~ e calcula.da"!en.te ideada ~para destru·lr á persoa. , · . 

Todo o escrito sobre os campos de concentración nazis, todas as pelicula.s feítas, nori:.son nada 
comparados coa reillidadeS: Mercedes esbózanos aqui glgunlµIs vivéncias que, (l,Índa na. lonxania {f.o 

tempo, están preserites como o primeiro día. Millóns de pers6as non poden conttilas,, 
· outros, aínda vivos; non poden enfiales, alguns ... ~arenta anos dfspois · · 

só saben fa/ar dos horrores vividos neses campos; outros intentan facer que" esquezamqs a ·reilli.dade. 
1 . 

perdían o equilíbrio. Cando al- · -~ 
gun paraba pisábanlles nos pés :§i 
coas botas. ·2 

Tivéronnos oito dias, sempre 
pechadas e comendo un prato , 
de estrugas por todo alimento: 
Un prato de estrugas a mediodia 
e fóra. 

Levárona logo ao campo cen
ftal a Ravensbriick ... · 

Aquilo xa foí épico. Meteron- -
nos en vag_óns de bestas. No 
meu vag6n eramos cincuenta e 
tres mulleres e estivemos ali pe
chadas cinco dias., sen darnos 
nen ·de comer nen de beber; 
Cando marchamos der-onnos 
asi como un bocadillo, e aquilo 
para cinco dias. Non nos qeron 
nada para beber. Houbo unha 
rapaza que roubou unha botella 
e, como sabia o alemán, pedia 
águá polo buracó que quedaba 
entre os arámioes de espiño que 
tapaban un ventanuco.-Tivemos 
sorte, todos os alemáns non· 
eran. na.zis. En todas as esta
cióris sempre había algun que 
nos dese água. Con esa bot~lla , 
arranxámonos, ~olidariamente 
as cincuenta e tres. 

Tamén nos púxeron un barril 
para facer as nosas necesidades. · 
En _cinco días, ·cincuenta e tres 
mulleres ... aqüilo encheuse ·e an
dábamos na dando na merda . .. 

Ao c~bo de cindo días chega-:: , 
mos ao campo. Ali foi a chega
da trunfal: patadas, culatazos, 
latigazos; _homes, mulleres; 
cans... . . . . 

De cinco en cinco, andando. 
Xa non nos falaban o francés. 
S;e non entendias; pau. . 

que lles. comunicase ás compa
ñefras · .GJ:ue . .-nunca dixeran que 

- estaban . ,..enfennas. Que_. aínda 
-q-µe ·- fose veicfade, calaran. Eu 
pregunteille. . por . qué e ela non 
m:e . ·quixo -"' dar explicacións. 

: '~Fai o que eu c;hé· digá", foi a 
'resposta. ·' 

: .Logo . soupen o _ porqué:: a_ 
, -- .aquela ''que" estaba enferma'_, li-
quidá]?an~. · · · \ 

- - Pecháronnos -nunha gran ba
rrácá á. :que . lle chamaban -l)~o
que. Ali con "capos", cun.xéfe 

"~; d'e,.": ba:rráca qu'e and~ba éo Pf.lU. -
na man serripre, estive_m0s cúa;. 

. ~ .• renta tlia§ pechadas ... Dician que 
era en cuarentena, pero en reali
dade era para escoller -as que ti- · 
ñan que ir ao gas e as· que non. 

Empezaron · a faternos .pro-
. bas; aná!ises. ·. Facerno.s pasear 
nuas <liante dun SS que estaba 
apoñtando I).uq papel, e dar vol
t-as como as modelos. Facíanche 
abrir a boca. Había mulleres que 
pensaban que era o ·dentista: era . 
-~L primeira selección-· para a cá
mara de gas.-Ali eliminábanse as 
mullereB vellas, as que tiñan al
gun · d~fecto físico, algunba en-

. ·fermedade visíber e, ao mesmo 
. tempo, apontaban os dentes de 
"outro que tiñas, xa· que debían 
Í-e~uperalos cando te mataban; 
ria número que che 'daban no 
ca:i;npo, constaban os. dentes de 
·ouro que tiñas. Antes ddevarte. 
ao crematório ariincábanche os 
dentes de o.uro e poñíanché un 
tampón na car~ para saber que 
llos tiñan sacado.- Ademais, era 
níoi perigoso teJ mohos dentes 
de ouro. Se tiñas moitos xa eras 
o primeiTo - candidato ao gas. 
Eles )proveitaban todo. · Coa 
gouca ·grasa.que tiñan os mortos 
facian·-xabón; coks cinzas facian 
aborio para a terra; cos pelos· fa- . 
cían v.estidos ... eran frias ... ; u·ns-

__ con tál:>eis do crime:. un crime 
planificado, . no_n ' se '<legaban 

·nunca~· - - -
_ Logo fixeron · outras anális;s, 
·· - ánálises íntim.as para elimínar ás 

mulleres. embaraz~das . . Non as 
querian xa que -non podían tra
balla'r e, · .por OlJ tra··. banda, por
que non queriarí nenos de , "ra- , 

- zas infer~9res"''. ·Ad vertind.o 
unha cousa:· mataron mifos e 
miles de nenos. ·· . 

, . Sen e.nibargo tiñan unhas pe
nas terríbeis contra o -.aborto-. 
Ante's non as habia, cando -eles 
. subiron ao poder aumentároÍlas 
moirísimo. · '~fataron nenos a ·pa
tadas e as 'mu.Iieres embarazadas 
eran á:S primeitas . candidatas ? 
cámara de gas. , Que contradi
cións as dos fascistas! 

reciari pantasm~s, ·. foi cando .. Chegamos ali .e.dixemos: aqui 
compre.nde111os o que· facian darannos de, comer, de-ixarann.os 
coas 13ersoas .que, col~an ... "nun:- 1 · · ··' x, · nno en s1· 

Despois da selección a trab.a
llilr, -~on? 

. xaronnof tal como viñemos ao . Ciosas~ Aqueles nenQs eran os · · ~vábannos a unha fábrica .. ~ 
mundo: nen papel~ nen afiélo, e fillos dos ss: e -aquelas. froles Haberia.que explicar que os na-

~'. , . avar ... ; s1, .si, pu ero s .. .:: 
ca peµsam~s qll:e .. c~egarian . a tuación . de firmes e, tivéroñnos 

. tanto: quedamos atertadas. doce -horas.así; co frio qúi facia, 
Ti~éronnos, ·para empezar, ·e.n sobretodo· ao ~l~var cinco dias 

, ril}gleiras, de cinco en cinco, svn comer. E, no~ te movas,_ 
presencianclo ·io que Jle ·facían a , p9rque che. cai unh~ bofetada ... 
aqueles rom~s. Acórdom~ qu~ empezaron .a repartir ·paus'-e . to

. colleron . a tres soviéticos,, pu- , · do o-inundo quj,eto. Ao c'a~ci de 
· "'. ~xéronnos descalzos e a andár de docé _horas chamái'onnos e para 

. _ .. anica's coas mans rto\ cUcg.te.; · as duc]).as; Fannos sacar · to~o o 
como eran ·homes · desnutridos: que 1evábfunos; todo; todo; dej~ 

. ; . ,_.,. - "' ' . .;. " . . . ~ I ~ . . 

, a moü'as .cortáronlle_s o I?,eh ~::Ut:I; < ~ran . tl;l~ . prec_i9s~~ .. p9rque lles . zis foron posto.s no poder polos , 
, corte de pe,lo . que pon ··era por botaban · as . cinzas das IDl.!-lletes graneles. magnates dá indústria: 
_hixiene,' nen - moito menos; ""se- ·.: queimada~ ho ct~_matório. ·· tA.proveitaron a· demagóxia de 
·nón ·p-ara aproveitar para: tecidos Hitiei· pai-a entusiásmar á xente 

º-_ daqu e"1a· s q.ue ti·n-a· n un be· n· 0_.-a_ -. , . . Xa _áli -viñeron OS, : prfmeir.os .... · · d 
~ - · · e que se d.eixase · qmtar to as as 

belo. Aproveitaban todo. · contactos, con_ o~tras prisio{l_ei- li . . d 'berda es ... 
, Sempre me ~ acordo. de que - ··ras .. · Na semana· _que ven . publica-

. éando ÍafilOS· para ·O cam.po dé . Ün dos pr·imei(os· Contactos remos a Segúnda parte desfa 
concentra.ción este, , \damos que . tiven coa -xente. que estaba. conversa. 
unhas cásifias nas que había . rnv ali foi cunha .. brigadista que estí~ 
nos e: ... habia ; unhas ,~fr.Oles pre- 'verá~ en °AJbaqete. · 'Efa díxome ALFONSO EYR E · 
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Mil}.as de Barjlong~: · explo41dos c0mo traballadores :e c<?rrlo galégds · 
.,, . 

. 1 

,Coa dinam;ta,á porta para que a xente se entere 
No ano 193.9 o grupo madrileño Fierro, ligado ao .Banco lbéricq, · .. ~ 
denAncia unha ~1ina de wo-Jfrámio e.estaño en Barilongo, 
Santa ·Comba.· · . · , , 
O Banco Ibérico seria absorbido polo Central, 
facéndose·este dono.da miná, que no. 1980 pasori a mans da . 
multinacional francesa coparex. . · 
Todos tiñan a mesma mira: levar a meirande cantidade de matéria 
prima ao menor custe posíbet _ 
Hoifos puxéronse ricos a costa de coller mateiral e venderllo a . 
Hitler. Morreu o na:ú p~io na mina seguíanse dando · · 
'as mesmas condicións ditatoriais, que facian _que os traba~dores 
laboraran nun estado infra-humano. · 
Chegaron as centrais sindicais e o apoio da empresa~ aquelas Í:náis
direitosas; .pero a.o fin ·os ·traballadores, nunha loita sen 
precedentes asumida pola totalidade da plantilla, 
dixeron basta nunha loita calificada de anticofonial: unha loita' 

· pob supervivén~ia dos traballador_es. . · 

Tiver.on que set l 2S-quilos de mida e bebida.:." ei:a~- algunhas · 
dinamita, . trilita e goina~dOUS e das ·frases públiéadas.· dos diStin- ·. Xe e O traballD na~ min<:t. U~ tra-
20 mineiros dispóstos .a fac~los". · tos xÓrnais. · . . . pallo sen condicións hixiénicas 
explotar, ·_ os . que cons~guiran ' '. ... . .. . . . ' . apropriadas, cun salário que é 
dar a voz' de alarma do que e.s.ta- U_NHA REALIDAD E COTIAN · · ínfimo coÍnpa;rado co que# co-
ba a suceder ,oas minas de wol- AINDA MAIS CRUDA · bran outfbs mineiros·do estado; .. 
frámi_o de Santa Comba. Todos Fo.ron · .. aÜ e · ~encorttráronse · un traballo no qu~, o úníco que 
OS mei~s, de 'común_icación do cunha· realidade~ cunha ·realida:- ~t~resa é sacar as,.'matérias ·pri
Estado, sen exéepción, sé fixe- de de. loita, de folga e de deses- · mas para. o estra-nxeiio sen qu:e , 
ron ·eco da notícia: ''vinte mi- peración: Pero a realidade cotiá '.quede nengunha riqueza na , 
neiros encerrádos Jmnha mina a aínda é moito máis~ crua. Non nosa .nación. ' No ano 78, cando 
76 metros de profundidade -po- . viron o pó.·que non -deixa respi... _:~n'p~z~ron ª, .che.gar_ .as .centrais 
ñen nas saídas· dinamita e están rar, o suor que despois de moi-.. smd1ca1s, ma1s da .... metade dos . 
dispostos a · facel~ . estourar se tos días queima a pel, ,non yir:on, obrniros ~non tiñan seguro: Fale.!. 
non se atendé~ . as suas reivindi- . a ·silicose, .os-·accidentes de tra- ip.OS dos negros· en Africa, do~ 
cacións 0U os desaloxan". ballo; os homes que aos cuaren- índios en América.;. 

Todos estes ·enviaüos espe- ta e cinco-anos xa parecen ter" UN CONFUTO MAIS · 
ciais falaron das condicións nas~ . sesenta,- non virón \aqueles que 
que se encontraban os mineiros morren aos cincuenta, cincuen
encerrados: "lamentábeis ·coñdi- ta' e . . cinco, nen falaron co's pou-. · 
cións," infr&-humanas, non -s~ po~ cos qu;e chegan a máis dos se
de respirar alá abalxo, non ·se se.nta e cinco e que .xa nen po
sabe cómo .resisten, en· tal ten- den falat nen soster o cigarro. 
sión sen saída ao exterior; unha só· · apreciaron ·. unha folga, 
mesa no médio do bulleiro e _ unha reivindicación se se quere, 
enriba dela os macutos con co- selvaxe. Pero moito máis selva
N. 219/220D.O15A021 DE ABRIL'. DO 1983 

· Para a meirande parte da xen-·· 
fe, Santa Comba, - as minas de 
Wolfr§t.mio, a loita· dos · trabaÜa

. ·dores, · naceron agora, . cando 
de.sde o ano 1978 xa os-obfeiros 

· viñan loitando por unhá mellara 
ñas condicións de traballo e nos 
salários. 

. . A -lojta co111ezada a princi
pios do m~s de marzo, cando se. 
abriron as negociacións para un 
novo convénio, só foi a conti
nujd~de dunha ¡felexa pola su
pervivéncia. levada desde· sem
pre. Só que antes müHos <lestes 

· mineiros _tiñan . unha solución: 
eml.grar a -Suíza. Ho.xe esta solu
ción non- existe e, él;Si, a totalida

. de da· pJantilla deddiu enfren
. tarse ~á empresa.;..que só admitía 
un in9re!J1entp salarial dun 11 a 
un· 13 pot·cento na-· banda sala

. rial. Doutras reivindicacións, 
nada. 

"UNHAS CONDICIONS 
INFRA-HUMANAS E UNHA 
EXPLOT ACI9N CÓLóNIAL" · 

Baixo estes piesupostos, a 
folga comezada o dia 23 de 
marzo, tivo o seu fin o dia 30 
no que se fÍrmou un princípio 
de acordo que está agora a ser 
negociado entre a empresa e os 
traballadores. Este acordo servi
rá de base para a redacción dun 
novo · convénio, aínda que os 
obreiros non se reintegraron ao 
traballo até o día 5. 

O comité de · empresa, ade
rltais de mellaras nas cond:i:cións 
de traballo e de xubilación que 
se equipararan cos mineiros do 
resto do estado, pedían un au
mento liñal de 20 mil pesetas 
para os que traballan non inte
rior da min~ e 18 mil para os 
que traballan fóra. Aínda · con 
esta subida salarial, o~ mineiros 
de Santa Comba gañarian un 
vinte por cento menos que o 
que gañan· os mineiros asturia
nos, o que ven de.mostrar a. ex
plotadón a que están sometí-

. dos. . 
Nest~ ·Conflito foi ·duramente ' 

criticada polos responsábeis da I 

Intersindical a posición das con
.sellarias ·de Traballo e Indústria, 
sobretodo' da primeira "cuxa ac
tuación foi en todo momento a 
,dé . prolorrgar o cónflito a pesar 
da sua 'gravedade, ,nuhha liña 
plenamente coincide·nte cos in
tereses da. multinaciorial france-
sa Coparex". . 

. CaP:fican a posición do Cori
sellerro Corral Pér.ez de . >JTiano~ 

. bra el~itoralista ". ' . 
A Intersindical, central que . O conflito' en si a·índa non 

levou o peso d_o conrut·o .califica - está pech~do, ·nen a bo'n 'seguro 
as condicións como infra.:.huma- ' se .· R,echará en anos;' n'lentras 
nas e a explotación da ·multina- exista a explotación ·· colonial 
cional como '·'colonial". qué sofre a nosa nación . . 
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MANUEL GONZALEZ VIDAL 

.· Hai uns 0-ias, a Consellaria de Pesca . 
da Xu.nta ·de Gal iza enviou ás fed_era
cións de ·cofradias un exeniplar é!o 
anteproxecto de Lei de Ordenación 
Marisqueira e de Cultivos Mariños 

. ~ara infor~ación. Ao me~rho ~empo, ~ 

. suxeríalles. qae podian. facer aporta-
. cións á mesma. Non contentos con 
este env'io, a Dirección Xeral de ·Or
denación "Marisqu,eira ~ Cultivos Ma
riños "ten a satisfa~ción ; , (sic) de re
mitir máis tarde unha cópia do cita
do ante'proxec~o a cada un ha -dás co-
fradias de mariñeiros. 

Xeral.mente, a satisfacción d~be 
sentirse palas ·obras ben feitas ou 
,cumpli mehtadas e reste caso non 

· eremos que sé de,ra o caso, :Xa que o 
anteproxecto promoveu unh~s xor
nªdas e centos de manifestacións ·in
dividaais e colect.ivas que se opoñen , 

. á f ilosofi¡:i, fondo e forma ·do ante- . 
- proxecto. A non ser que o ·~r-atifi

cante estea en. ter ben pasto o selo e . , ' . 
que o envio teña chegado aos seus 
destiños sen máiscontratempos. 

E xa referíndor.ios ao ·substancia
do no borrador da LOMCM -:-que 
deixará de ser tal · para ser proxecto 
e lago, se os maos tra~mos 0 per,mi
ten, unha !ei que sofrirán o~ mariñeí
ros- temos,q'ue dicer con sinceridade · 
que se gastou máis en selos e pape l 
q'ue en matéria gris para elaborala e 
difundila: o tal anteproxécto non ser
ve como conxunto, fai água por to
das as partes do seu casco e as suas 
coi:is9lidacións son tan febles que 
non resist irán a máis pequena análise 
crítica ' dos lex jsladores nen dos p'ro-
fisionais do mar. · 

o anteproxecto, ªº mixtur~r as 
obras vivas coas obras martas, falla 
eh todo e. seu conxunfo (xeral} e en 
cada un dos seus compartimentos (ar
t iculado) para poder convertirse en .. ' 
lei. E máis se esta se entende como a 
lei esperada para a salvación ..e sol~
ción du n sector- en . cr jse desde hai 
mqito temp0. E dicer; segu'indo .co . 
naso símil· nával, no naufráxio non 
aboian nen onalvavidas. ; 

Ternos, pois, · unha futura lei que 
non -- c;umple as mí-nima.s '. condicións 
de ta'I. E. dicer, le~ isla .mal para ~ ie
xislad.or (ac;¡ui o exe9utivo') ·e para· o -
lexislado. Non . emana, corf:io tóda 
bóa lei que se précie, du·nha r·eal_ida
de social e.das c~usas prirhárias que· a 

' demaríclan; polo qu_e·, ªº non . estar 
xustit"i~ada a sua razón de_ ser, é ou
tro molesto e inféccios_o órgao que se 
introduée no~te.cido do corpo~social e 
que este tentará eliminar. Mostra. de 
que · ist-0 · é certo témola ao observar 
que· 'todas as cofradias, sindicatos e 

. to ao mam.otretó elaborado p~la · 

~ partidos, a excepción, claro está,ªº . 
postulant-e do ariteproxecto, andan a 
_movilizarse e convocaron xa unhas 

. xorhadas . de carácter monográfico · 
sobre ~ ~téma ·e man.ifesta'n ~on outro 
escrito e óutia fi.losof.ia o rex'eitarhen-

Coordinacióri 

Xosé· Currás 
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Consellaria.· . ·-· 
Tampouco cumple-o anteprÓxecto 

a condición de· xeral·idade que tjebe 
ter toda lei que queira. servir á socie
d¡;ide cun mínimo de ef-icácia,· xa que. 
separa en' compar~imentos estancós e 
sen aP.arenie' necesidade, as 'áreas-de 

·Fotografia . 

' ' X~m Carballa 

Arquivo 

~º@~ gt~~.9 1 1?i€> ~ ~6Q ~?b~s f.OOl l~s.eQ: a~~~ 

acció~ · ·(mar e rlas) as actividades a 
deserirolar na·s.-mesmas (artes}, aos in
~ivíduos e aós ba.r~os .en várias_ fu_n
eións, no ter;npo·e no espácio e, o que .. 

· é máis difícil aínda, div,ide ás espé: · 
cíes como obxeétivos da 1 lei, desta e 
da·s demais, de xeit~ caprichoso. En 
resume,.as' espédes mariñas e os' mari-

fíeiros que vi'-'.en da sua ,extracción 
debefán someterse á estrutura orgáni- · 
ca da Copsellaria. Des-te xeito, a rea" 
lidade . socia'! do s~ctor e as condi
cióris físico-ambienta is. das n_osas rías 
e mares, poranse ªº servício da admi
Aistración e n9n a ·administqiciÓn 'ao 
ser'vicip da sociedáde. 

·O i sú ib uci'é n 

Menos pode aínda a futurÍbel ser 
permanente, invariábel e ,constante 
durante a sua vixéncia, que por oufra 
banda· vai ser de curta duración.fjado 
que se apoia · e é subsidiária de nor
mas alleas a si mesma e ae menor 
rango (ardes e regulamentos), moitas 
das cales ficaron obsoletas coa Cons
titu~ión e o próprio Estatuto. E di
cer, esta lei non ·pode nacer xa que o 
osíxeno co~~titucional e a realidade · 
social da Galiza ribeireña non lle _per
mitirán -o_ primeiro respiro activo. 

Ouizais este anteproxecto sexa 
consecuéncia da necesidade que ten a 
Xunta d,e xustificar a sua escasa acti
vidade lexislativa en xeral e na pesca 
particulamente, dada a grande impor
táncia desta para Galiza. Pero moito 
nos tememos que, coa evacuación do 
anteproxecto, se intente xustificar o 
organigrama da Consellaria. Este de
beria servir para unir e mellorar a efi
cácia da Administración, nunca para 
que os xefes de liña se disputen o pa
pel do "mozo" da película. 

Pero o que non é xustificábel é · 
que se p·retende chegar a convertir en 
lei un pesado articulado dedicado a 
unha miniparcela do sector onde se 
mixturan o que ·poderian ser leis, ar
des, ·normas, editas, etcétera, e que 
máis .de duas dúcias de veces ameáza-

.nos co .que "regulamentariamente se 
determine". 

Pero non rematen aqui os males -
deste borrador de anteproxecto. ·se 
se molestan en seguir a vista de pá
xaro o articulado- poderán observar, 
por parte dunha escura redacción, o 
escaso rigor nas def inicións dos con
ceptos que se empregan. Asi, conce
sión e autorización veñen ser o mes
mo, aínda que se descreban removen
do ·a orde das palabras empregadas 
para d rcirnos o que é unha causa e 
outra. E verán causas tales como de 
qué xeito tan inocente se legaliza o · 
furtivismo e· como a administración 
autonómica renúncia á escasa auto
nom ia que se lle concede. Mais o que 
encherá a gran capacidade de asom
bro do naso pavo vai ser, "Sen dúbida, 
o que se permita a un particular hi 
potecar os bens públicos. 

lsto, por máis de ser un fraude á 
sociedade é claramente anticonstitu
cional. O que nos demostra que o 
candidato a lexislador -non leu seque
ra a primeira leido Estado. Remítoo, 
pois, a que abra a Constitución polo 
seu artículo 132 e ali topará:_ a) o 
que son os bens de domíhio público; 
b) que unha lei deberá desenrolar o 
seu ·uso e c) que estes bens son inalie
nábeis, imprescrit1beis, inemoargá
beis e que non se poden desaf.ectar. ·. · 

. (para rematar, direi tamén que o 
anteproxecto despreciou o · emprego .1-· 

d}I nosa língua ao utilizar neoloxis-
. mos británicos. Palabr.as que en gale-. 

gÓ existen e que os· mariñeiros em
pregan a cotio. 

E unha publicación' 
de eromoción's Cultu_rais 
Galegas ·S.A.· 
PROCULGASA 
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A indústria.pesqueira dun~a nación, dun estado, non se limita exclÚsivame~te á · :. figuas deste sec_tor~ especi~rmente~ ~n tecnoioxia pesqu~ira e na süa ·exportación. 
· flota pesqueira e aos pescadores-en si, senón que abranxe ~nha sé~ie . · Do m:esmo xeito, o. persoal que intervén nesta indústria non se limita aos · 

.de sectores auxi'liares como asteleiros, fabricantes de redes, conserva·ª· eqµ"ipos e . mariñeiros ~. porpar'te dp que . i'ntervén' directame_nte na fabricación 
maqu inária. de .pes~, elaboración · e c~nsj!rvación, etc~, que cobreri unha gran dos ·elementos mencionados anteriormente, existen ou·tras moitas persoas que : 

· · · · _ gama da nosa indú,stria en ·xeral. · ·teñen unha relación directa.coa pesca; cfesde o director x~ral · 
Por tal motivo, o enfoque que facemos desta reéonversión~ oo o tecnólogo .d,e p·es~a, persoal que ha ser . ~ . . 

que quizais poderia .denominarse .''Relanzamento d~ tecnoloxia pesqueira", non altamente. cualificado e-especializado se queremos que esta indústria 
· '. se limita-·á própria extracción en si~ serión a _~oda a indústria que garda fun.cione normal-mente, máxime se ten que facelo optimamente,· e que no 

· algunha relación coa.pesca. Os c;>bxecfivos a conseguir parecen, xa· que logo,· rñc:>i Estado español pr·acticamente non ex~sten oü non teñen · . 
ambiciosos mais non ·0 son se ternos en conta -confiando na nosa própria os coñecimentos necesários para .ditos cargos ou, polo menos': non .os conSeguen 
. ' capacidade_,.. que existen precedentes doutros países que _ . se non é a base_da própr,ia _experiéncia~ · · · 

o consegu iron partindo de cero e chegando a 'ser hoxe en dia p"rimeiras ~ q_!-'~ · ás veces custa riíoi cara e anos de traballo .. 

FRANCISCO DE GUE;ZALA LAROOUE ' 

·. ~NIVERS.IDADE DO MAR 

· tendo en canta estes factores .é como· se ha enfocar e' pro-
. xeétar o futuro da indústria pesqueira; para· poder facela resur
xir, ou máis ben para darlie o rumbo axeitado a non só' ªº noso 
tempo, se'nón para conseguir que o.cupe. o posto que lle corres
ponde por tracición e mesmo me atr'evo a diéer, que· por prestí-
xio no mundo. .'/.. . .. 

, Nada disto pode pretenderse sen antes conseguir unha boa 
formación prqfisional e tecnolóxica de todo o sector, que non · 
só das persoas que 'teñen unha relación di.recta coa pesca, se-. 
nói:) aquelas que han rexi~ .-dun ou..,doutro xeito- os destiños 
.desta indústria,. tomar en t~rra as oportunas de_cisións en cada 
momento e ser capaces de negociar ao máis alto nivel ~ando O· 
momento o requira, é dicer, a todos os ni.veis. . . 

Para todo isto é nec~sário e impréscind íbel a criación ·dun~a .. 
universidade doº mar au da pesca como xa foron criadas en 

' . ' ' . \ 

. distintos. países nos que esta indústria _ten unha certa releván-
cia ou onde se lle dá a que merece, polo interés_ nacional que 
representa . . Unha u'niversidade onde se· estude todo o relaciona- · 
do coá pesca .e a tecr:ioloxia pesqueira en t~dos os. seus aspec
tos, pero tamén onde se recopilen, investiguen e divulguen di-
tos coñ.ecimentos, mantend~ un contacto e coperación estrei.-
ta, en t9do . momento, con centros' semellantes doutras . na~ " 
ció ns,_ . i~stitutos de. investigacións pesqueiras e º!ganizaci.óns"' ., 
internacionais como a FAO, os cales ·están .sempre abertos e · 
dese~c:>~os de estreitar estes lazos,: ao ·menos pola experiéncia 

·· que ternos respeíto .a ·isto, a-índa que isto téñao feit~ a tftÚlo 
pers~al é non ofi~ial. . . . . ... 

, '.RAMAS DA TECNOLOXIA 

A tecnoloxia pesq'uefra divídese en duas seceió'ns.: a da ·pesca ._.
(extraccióp), ·e a de pescaria (bioloxia, oceanografia, ecol~.xia, ,.· .. · 
etc.) e, xa que logo,_non han ser uni<;:amen·t~ ·~s ·hames ·da -mar 

. · queri 'cursen 9s sel.Is estudos nela;. senón · tél'm"én quen teña un : 
posto na ter,rn ou ocupen outros de . certa r:esponsabilidade en 
relación 'con .esta indlistria, desde o técnic0 de elabo~ación'-'ou 
eonfecció~ de redes astra o di'rector xe'ral oú o xei:ente, pas~n· · 
do polo tecnólogo de pesca o calquera 'dos numerosos técnicos . 
que inte_rveñen nela ou os mesmos biólogos e p~ofesores do e.n
sino nál:Jtico-pesqueiro. Enfin, to.dos ·aqueles q't;.ie se beneficia.
rian destes coñecimentos "e tj'ue seria 'rhoi ·longo de e.numerar. ' 

. Uns asistindo a.cursos e estudos c;mp.letds, fac~ndo na U~iver- ' 
s.idade toda. a sua é:ar~efra,. o':Jtros en 'cursos de e~pecial ización · 
ot,.1 capacitación, pero todos eles enfocándoos car.a a tecnolox ia 

J • • .. r 

pesq1:Jeira. · - . . . · . · · · · " 
Os froitos -desta Universidade ben pronto madurarian -·nas 

ponl(JS dá in.dústria pesqueira, ·facéndonos esquecer, OÚ ao me
nos ·mitigando, as restricións que. as 200 mil,l.as· impuxeron ap 
noso -Estado, xa que a tecnoloxia non coñece fronteiras nen lf- , 
.mites de nengunha caste, águas tei:.ri~oriais OL! cupos de pesca. 
Está fóra de toda restrición e unicamente os n0sós coñeCimen-·, 

-t~s pod~n inJPoñe~llos, xa q~~ contamo~ coa simpat.ia.de ~oi: 
- tos paises e ~tradición que· gañamos através .. de .sécuios. Pero -
isto ·é· mói . doado ·de peyder se ,non sabemos aproveitar esta .. 
·oportunidade que ·nos queda e, ql.Je quizai~ sexa a última. Non 
esq.uezamos t~mpouco qué nun :futuro próx'imo o mar ha ser a 

· despe,nsa aa · hum~nidade, qu~ os alimentos .escasean. cada vei 
máis' e. que somente quen estean preparados para isto,· para cb
Heitar dito .mar, estar~n as.irtiesmo· preparados para .sobreviyer. 

• .. • >!.. . -~. " • • • ~ 

ANTES DE'' OFEHECER, PÓSU~ ... 

En po.ucas palapra's,· esté é o. último. rumbo que- nos queda 
libre pa,ra résol~er os problema~ da nesa · indústri~ ' pesqu·e~a e ~. 
voltar darlle 6 ímpetu. que. merece .. Nó c;,into de extenderme ": 
máis, qutzainexa mellor.expo~er'algÚns casos ;que surxi'rdn u1~ · 
tjmamente -e 'pol·os cales é doado cor;rip/ender. ~ómo estamos 
necesitadós deS't;a tecnoloxia pesqueira e ·de cqmo este é o úni-
co c~miño P~.ra conseguir o: obxe~tiv9 final,? s.eu relanzamen~, · . 
to. 

' fi ~ 2~9-l2~ DO l~AQ: =2:1: Jl . _.;;w,. . -~"""'-"~;¡~:...v.,~;..;,2~~,,¡¡~' 

........ 

Frecuentem~nte lemds nas revist?s. técnicas que os nosos ~s
teleiros_ teflen cor:iseguido alglín . contrado de con.strución de 
pesq.ueir()s. As-· veces·dise qüe ·isto- logmuse grácias á nosa; tec

. nolo.xia, que _·xujito co _ confráto _de constrúción 9fertouse a 
nosá asisténcia técnica e tecnolóxica, para que ,difos p~squei
ros· faenen opt,imamente flos caladeiros. aos que es:tán destina

. dos: a maior -parte das veces Ós ditos caladeiros estári practica-
ment_e· 'inexplorados indu.stria.lmente e só sé ·sabe "deles qUe 

.. certas espécias· jJa'te·ceri áborídar. . Os nosos · astele·iros·'oferecen 

. 'non .. só ¿, buque: axeitado, . senón asimesrño º~- apa~e.llbs, ele- . 

. me'nt_9s d~ .el~bqraciÓn, "t~i.puláeión, etc.~ sen tan- sequera · to~ 
:marse~a- moléstia de facer un estudo pequeno sobre os mesmos. 

pria Administración quen corta · o seu desenrolo. proibíndolle 
pescar? 

Concretaniente, este é. o caso acorrido cando alguns arma
dores ' do Norde quixeron tentar a pesca de arrastre peláxico 
no-Cantábrico ·e se lles proibiu esta cando nos demais países de 

. tecnoloxia avanzada é o próprio goberno, através dos seus 1 ns
"tiutos 'de 1 nvestigacións Pesqu~iras: queri están fomentando e 
· des.enrolando e~te metodo por consideralo moito menos perni

cioso que o de fondo, máis selectivo ·e o que ten mellor porvir 
;;l. en todos os aspectos. 

DESEÑO-DÉ .REDES 

Asimesmo, nas nosas revistas. podemos ver anúncios de fa
brican.tes de redes d~ste E_stado nos cales se recalca a sua es
pecialidade en redes. de arrastre peláxicas e sem_i-peláxicas. No · 
ano 1971, cando .a Dirección Xera 1 de Pesca q u ixo armar ao 
"C.ornide de Saavedra" con estes tipos de redes, nengun fabri
cante do Estado, ao menos dos máis ,coñecidos, se atreveu a 
tomar est~ responsabilidade, nengun foi capaz de oferecer un 
aeseño de rede para estas pesca$ e buque. 

Hai pouco máis de dous anos q.ue un armador cantábrico so
licitou de tres destes fabricantes planos e presupostos para ar
mar un arrastreiro que habia emprender esta aventura no Can
tábrico. Nengurí dos tres contestou á sua carta. Un deles, por 
c9ñecer persoalmente ao xefe de vendas dixo por teléfono 
que a carta se extraviara ou traspapelara; falouse várias veces 
con. el.por teléfono· pero nen- os planos nen o presuposto che
gáron nunca ás mans do armador·. o que chegaron fqron críti
cas de "ser pouc.o español" ao facer o pedido no extranxeiro. 
· O. máis ·absurdo do caso é que contamos con xente ·capaci
tada· para resolver estes problemas, persoas que teñen a expe-

.. rrétílcia e o saber necesários para -que Qada disto ocorra.' Porén, 
n'Ínguén é capaz de contactalos, de recorrer a eles como se 
fora un pecado. lsto é un feito sobradamente coñecido, os na
sos pescadores teñen fama no mundo inteiro e, que·n os coñe
cen; quén sab~n con qué ·meios contán para extraer do mar as 
suas capturas, os admiran. lso si, non teñen a facilidade de pa
labra .doutras persoas, son rudos, introvertidos, e quizais un 
pou~o sal.vaxes, mais cando .se lles coñece e se sabe captar a sua 
cor'lfianza, son capaces de dar moito; como contimiamente 
están a facelo, dia tras .dia, no mar. 

EXPORTACION DE TECNOLOXIA 

T·ivemo!i rias nasas mans ,un ~britr~to desta ca~te,· pqr valor 
de vádo's milleirÓs de "millóns'·de pésetas. A verdade· era que . 
daba .magoa· ler .as:suas. especi·Ücacións t~cnicas, _especialmente 
flo ' que se. refi;e é!QS apare·fl.os .'~ m.aEll,JiRári? auxil·iaí"de pesca. 
·Nah son. aptb$ ._ne):)· pCJra a n:iáis· elemehtal e tradicional das pes
cadas, nen xa para uhha q'ue ten qu~ come~ar cunha certa ga
rantia-de éxito, máxime sen coñecer as suas posibilidades. Cal
q.,uer armador europeo anularia dito.'pe~ido ou non o fümaria 
só có_n.vero. pr9xécto q~e . se lle pre.senta e .considerar quéJ:ll.len. .. · · · 
·11e oferecen ·semellante opción están incapacitados. par.a pqder · Hoxe en dia, unha das principa.is fontes de divisas nalguns 
facer algo mellor. , ·países é a exportación de tecnoloxia pesqueira. Nós podemos 

Neste caso concreto, apesar dos esforzos para.remediar o an- facelo a pouco que nolo propoñamos, pois ternos nas nosas 
teriormente ditb, 0 contrato· e. o' prox~cto leváronse adiante, mans todo ·o .necesário para conseguilo, persoas capacitadas e 
rexeitando cantas sux~réncfas se fi;><eron, para poder .acfaptalo e de~exosas de aprender, unha reputación que aínda é a'provei-
fatelo viábel, con algun~ vi~os de. éxito. Chega· con sinalar que A tábel e, especialmente, unha gran simpatia en todo o mundo, 
as suas maqu!nfñas non son capaces ·d_e. filár eml;>ragado xa que, . . non só e.n Súl-américa ou nos pa,íses nos que viven eses 300 ·. 
aó· parecer, nehgun buque no mÚndo émprega 'este sistéma de . millóns de hispano-~alantes que tan de moda se' p'uxe'l:or,i , se 
filada ... · ' .. . . . · · · - · non que noutros moi . lor:ixanos a nós e sen conex.ión aparen-

Todo isto .é triste pero .é real', rion• somente . polo_ feito-de . ~e. ü único que ños .. compre é dar o debido enfoqú~ aos nosos 
c~nd~ar de ante,mán ~os' buques·ao. fracaso, senórí·polo 'despi:es- " · ,' problemas éomo ·O fixeron · 01;.Jtros países, achar''.a soh,.1ción · 

·tíxio que supón:' ¡:9ar:a o Estado español, cando tiña 'q.ue ter · · _axeit~da a6 . cásQ~ botar p,. andar· sen.obstrucions de n~ngunha 
sidó todo o contrário: . un éxito· para . q1,1e fo.r'a a.·nasa, mello,r . caste e moito menos de car_ácter ' políti~o, be.n sexa de rivali-

. prop9gan_d~ e que OLitros armadores ou países se abirnasen:a "~· ,, ·dade.de partido 9u entre ministérios. . . . 
confiarnos · o seu desenrolo .,pesqueiro ·e con iso ·poder relanzar . --- Se existise esa universidade, todo isto ' podia subsanarse, os 
a }n.osa indústria. Temqs tbdos os elementos necesários, ?,ara '. nosos _ p~scadores non . somente estarian . máis preparados ao 

' 'conseguilo' e, pofé~. nós mesmos percuramos o ·fracaso-·por contar con techólog~s rriáis capacitados para .compr.endelos .e 
_.conseguir un diñeiro doad.o e momentáneo. ·. · _,, inte·rcambiar con eles os seus ·coñecimentos·, senón que toda a ' -.· 

A c<!>tio., estamos ~uvindo ou leildo que o Goberno español · ' · ,-i'ndúsfria :. pesqueira se beneficiaria portjue'.'er.itón ·si que conta-
firmo4 a'Cordos .pesqueir<;i,s, que as éoncesións que ebnsegui.- :aambs cori tercio -o necesário.pará ~oder oferecer esá asisténcia ,' 
mos nestes comiéniós baséan~e na pre-stación de asistén.cia téc- . · técnic~ ·que .cada di;:'I nos .. pid~n máis, o mesmo os nosos 'arma- · 
nica, axuda tecnofóxica, etc. Oué axuaa teciw.lóxic;a podem~s deres q~e os doutroS. paí-ses ou os· seus respectivos gobernos, xa _ 
·prestar a ningu~n en matériade pesca, se non a tenios para nós - qu'e. na actua.lidad'e é moi difícil vender un,pesquefro, novd ou. 
mesmos'. e a que ternos non somos capaces de desenrolala 'e " vello, se -.hon: é coa ,garan~ia dunha asisténpi.a' técnica para .a sua ' 

: aproveita~a? -Cómo podemo.s. firmar un convénio de_sta cásté . explotaci9ri:.'.é '.o prfrneiPó que ·calqúera armador oU país pide e 
. cando a dita asisténcia OU axuda non sómos capaces de prestar- és.ixe_ par§l .ef.e 'ituar, unha compra O[I . fa«;ér un.ha SO~ieq ·ade piix- . 

lla .· aos nasos pró.prios armadores ou pescadores; e pi¿r afnda, . ta. :'. ·- t . ~ ' . " ' . . ' .. """" • . - ' 

se cando un armador do Estado español percura esa asisténcia 
para de~nro.lar _un proxecto .de tecnoloxia avanzada, é a pró-

(adaptado . d un artigo aparecid~ na' ~ev ista 1 nd us
tr ias Pesqueras en abril,do 1 ª82). . · 
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.:_Espero-·que-isto~ ·· ~ái{que unba· en( si ' poderiamo~ fa1ar "'de cal vai ser a . 
. .. trevista·, . "sexa. unba . con:vetsa entre remodelúión ·da flota . 
. dua$ persoas as .que o rtJar Íle)ntere ~ , ·-· D;i.do, que· . ~sp~ña' é un pafs <;le .. 
·sa, ' qu~ ; ~on s~xan, .sé preguntas· e _res~. . babc:o ·consU-mo -d~ preparado ,,de pe·i
postas. Mais con todo ,hai tres cue~- , , · 'X~ , uns catro qullos/h.abitante/ario; 
tións básicas que me inter~san". ' Europa está na Órde dos 25 ·quilos· e 

A prim.eira é saber se VOStf!de é .os ·USA,· máis ,alto, cerca dos 40, a 
consciente .de que a Consellaría , de . fl'ota española pódia moi. ben ded~
fescq, . dado que :éon_trola" a cuestión carse. a pescar outra caste de produ-

. ee.onomica .._e. xa que lógo, polt'iica- ·tos, non só o traJicio~ál que aqui -· 
X·U¡¡t.o có seu or,denaménto, da, mei~ . po.deria 'transformarse ... .' .... 

'<f· 

:-Hai; uns ·cantos dias mantívemos, na ·sé. da Consellaria na Coruña,, 
unha ampla enfreviSta .co señor Carl.os Diaz del Rio,-. ser~: 

-Conselleir.o de· Pesca, hom~ vinculado a empresas bacalla.deiras, : da xe: 

tande. parte , da · povoaéión galega · e ._Pero habe!ía qu·e recon~ertirflo-
. precisamente, por . isto ten .µiiha for<J.a ta... claro que unha denúncia pode ser, ,compe1 

inor;,,,,e, rnáis que n.engunha outra ... . · 1~Eu <liria que si, qµe habetlaque feita por calquer persoa, aínda que· dades : 
·-Be'n ... ·Eu _creo que_ 'si'.'''Etlctiva- . reconvertír parte da flota, non ~oda. non sexa ·a autoridade de Marina, po-,· sector · 

.·mi:nte,. Galiza é '4.n pafs pesqufiro e Por outra banda, daríase . moito ' em- . den ser os próprios pe·scadores. ·. Se se xa a· to 
este s~ctor ten". unha incidéncia tre- prego en,-terra éando se prfa.ran as fá- . "están vendo cousas que realmente . o que 
menda : na e~ono~ia. Coido que . si, _ brieas· de tta~sf0rmadón ae pródu- ., queiman o mar e .hai conciéncia <liso, ción b~ 
que a conseparia é. das i~portantes, ~tos, éousa. que áqúi 'se·fai moi pouco que ha,xa unha denúncia con testigo5 • tiu nm 
mais ~odas teñ.eQ a sua importáncia. e podía ser unha boa saída. . -· : . · é suficiente, cando curiosamente mente 

. _ Calquer decisión da Cbnsd.laria · é ·: ~ -J-iai'un _dado: a fariñq. de sardiña ' poucas denúncias hai. E creo qu~ o e 'd 
' ' d' N 01 unha decisión da Xunta; .. , imp' ort,ada · de , Peru s_ae máis barata . sector -non igo que tena que esta r ~ . 

. d . d . .u1tar F ~Hai unha: c~u,sa: Sf! haz máis du.n .para o :c~mpradpr de péns~s que .a ·· enuncian o contmuamente- pero d 
. . . ,· debe estar· sobre o tema. N. on vexo a e p~sc a.no que · se . aprobou á Le,·i de Sés no ·.- que 'elabora Mas~o, por, ·exempló, e 

· · 'b'lid d d . h h concisa Parlamento, por. ·qué ai'nda· está _aqui ..:. 'iso .que a sardiña non vai pre'Cisamerf- pos1 1 a e e que axa un a re cu- · 'd d , 
. ' ,._ d lad . a es , a.Consella.ria, .na Coruña? ._ . ' te cara... ~ : .. ' ' '"' - . perac1on CJara os ca erros se o . . 

' · ' ' d ' ' ··d sector non esta' m· volucrado. N.on ha 1· tag.
1
an ° ' -=-Si, está apr.obada a Le1 ·de Ses, -D~pénde e qu'e epoca · o ano., . h . , sto 

· pero g que ha-i que fawr é construilas Non- sempre a sardifia de Peru é máis;- que esquecer que oxe estan a em. ._. 
físicamente .' Xa ternos fei'to· xestións · bárata. O que pasa é que a _ sa~diña . pregarse os mesmos procedimentos :u~::; 
e ~ltimamente ( ... ) (soa '' o telé+ono) debe ·,ter' u. n·,q·.atamento totalmepte que hai vinte ou trinta anos, cando 

J • teñen i . .( ... ) De xeito institucional ~stará ~li, distiñ.to. Ouyin -d __ iferentes (?piriións, _ daquela eran outras circunstáncia.s 
· , , l' . queira, e na Coruña .seguirá existindo, ·. pero . eu. teñ'o a· miña própria· e coido qµe ~- socio-economicas e po meas, o que é que : 

non só Coruña,, xa ·que terá que haber sardiña en ·Galiza debe pescarse. toda . quere dicer que agora ternos todos fo rina 
unha parte 'importante en todos os· a que se pqida: sempre ~cando ·non. se máís liberdade e estamos nunha de- inoi ar 

- portos· pisqueiros, .come~aJ:!do po~ . ·. di.sminua o "stock" para q:ue a espé--..... mocrácia plena e absoluta e, por riba , ordead 
Viao, Vilagar.Cia -onde xa hai algo-, eie · ~e recupere. Débes~ peS~(\r todo O' nunha autonomía ... 

"t:> · • , negocia 
· Ribeira; etc... · . necesário ~ non pouco. para que suba -Ou sexa, os mariñeiros terian que lizouse 

-Ou sexa, va:ise criar máis buro- ó précio,, xa, q,ue creo que toda .a· sar- . andar de chivatos con todo -o que isa · sado U . 

cr.ácia... diña terá u. n · deSt:ino, xa fresco, xa', significa ·de impopularidade, de cbo-
riores e -Noh creo que sexa burocrácia. conserva, xa·.'fariña de . peixe. Evlden--· ques viciñais ... 

· · · tament Podemos aproveitar moito da estru- - te111ente, cada unh~ _delas teria . un -Eu non digo chivatos. Iso seria 
tura que ha:i .Xa e partiremos dela . . _ prfcio distinto, . o que non se pode r . un problema que en cada caso, o seu. ~r~:~e 
Por exemplo, as cofradías de 'pesca~ pretender é ·que toda teña q~ _ mesmo. O que .hai que facer é, primeiro, unha 

, compet dores podíamos .u;tilizalas. A idea é ... precio. · · conciéncia clara de que iso non se po- non só 
que a Consellaria e a pesca est.ean.re- Esta seri.a 'unha: boa solución, que de facer e o ·segundo é como o exem-

de águ · presentadas ao longo do .litoral, ao . non é in'éaita,.i: coido que en N. qruega plo de cando vai pola estrada e topa 
queiro, obxecto de que non teñan que resol~ c6 arenque fan algo semellante. qa- cun señor, que vai dando tumbos e 
momen verse os problemas "én" Santiago de ro, . todo iso pasa por ~lg0 _qU€: cr~o xogándose a vida, tamén un condutor 
para co 

Compostela todos. Aquí haberja ·que que é necesá~io,. e xa o~ dixen- repet:i- . calquera pode denuncialo. Nqn digo de pesi 
resolver os importante~. das ~eces, que é a unión do · sector qu·e esa sexa a medida definitiva, consurr 

-Para ir centrándonos máis np produtor; é dic~r ; qu:e o sector" pro: pero tamén en certos casos, cando a 
tema e cf,ado que como galegas, como dutor de sard~~ª.• os , armadores se . cousa é grave, penso que é moito 

: xentes do ·;,nar no"s toca moi de.cerca: unan ao obxecto de poder e.stab,ele-_ máis grave permitilo. 
e. ·coa car.éncia ·_de c,ompetincias.., que. cer esia p0lítica. . . -Non hai moito, e nós jalábamos 
ten a autonomía, galega, ·podemos ver .,,-E qu~ [aria· a Consellqria. en relci- " · disto no semanário, o señor Fernán-

- o 
xura e1'. 

sellaría, 
cerco ( 
to, ser. 

q·ue a poHtica estatal, . de' calquer go- ción coa c.omercialización, xunto coa dez Al/?or recebia ao embaixador do 
· vara no 

berno, · é a de reducir flota para poder '.Consellaría de Comércid? · : Canadá e pedi'alle que acelerase os - Nó 
entra~ na CEE coa .que lle.ordenaron. -B~n, ese ·f! U:n t;em;t itp.portante e~ trámites o seu país para a firma do gulació 
E a Consellaria coñ_sciente disa? Fai' '· o -. que ten 'que· estar. ~ máis : cerca o . convénio da pescaría de bacallao. O 

águas . ~igopara . evital<?? Déixase ir? Qué?. produ:tor do ·. consumid~r, .-que ·¡s~ ;é -. · Moitb r:náis -va.i te'r que agachar o' lombo... oittro día, o señor Soto, alcalde de estas a 
.. ·, :::- Eu non coñezo oficia}mente · a elemental, en base · a 1.unfu.a· série ·de' Vigo, marchou d-e víaxe a Groenlán- ontas 
~po'~nira do goberno en canto ·.~' _redú- p~stos, de disttihu'cións; ao 9bxectÓl mo.~<';nte __ eh · que s~ descarg,a. _na~ lun- barco se lle equipe dunha forma <lis- · dia e tamén se meteu a conseguir ca ~ s ' 

'· ción. ge flota. Coido que quizais hq.xa de que a .'canle ·de come·rcfalizaóóp _xa ·aJé que -ch¿ga ao merfca9.o. Coído .' tinta _ap que ten 'agora.; ou mellor · ladeiros, en princz'pio de motu pró- . ª n?r 
. . . • . • • 

/ 
• ..J . . d queo e 

que ·reducir flot~, . pern· n~n tan~a sexa_ o máis simples·. posfüel e que··. que é moito ·máis doado con,trnlar a "<lito,_ se lle equipe, xa que non o está, prio e ogo o PSOE tapou iso ¡,c.tCin o l' 
· como .din. Eu fiqiu;i-a:sufi.ta~io de cer.: · non se prpooza un, digamos; ttemen- · saída dos prÓdutos pesép1~irÓs de Ga- pa_ra que· estea ocupado' tódo 0 ano, que era unha embaixada rn.édio ofi-

1 
sen irr 

· - · non, as 
tas declaracións: qu,e · se fbc:eron ·de _. ,·do colchó~; on~e o pr~cio_ sube dun- liza, segund.o están Ol:.J. noq en venda, fundamentalmente no coñecimento cía!. Estas inxeréncias de galegas da contras 
que, por exemplo, .!L flota en Canarifs · ha forma .... eséandalosa... ,.: por- iamaños ,' -etec~tera, e congrnlada das 'nosas rias,.de caladeiros·de fóra e autonomía, do 'señor Albor, do señor 
hai que reducila nun 70 por cento. e -:-E está o problemq da -dinamita, · no.seu destino qu~ vjxiar polo mar; . de formación dos profisionais do SotfJ,, en matéría que é competéncia , 
que se · p~diu 'que e'sa redución se faga da vixilánc·ía~ dos tamaños e mesmQ. r¡ E por outri banda, rresa liña, nó~ mar, pero nunc~ col!lo v'Dc:i~áncia, que do Estado, .obedecen realmente a que 
nup· prazo <l"e cinco ··anos. Penso que .. 4a pes.ca dentro ·desa milla que conce- · im9s corwocar liln ' con .~u,rso par:a co- pon pode facela. '. .'., o Estatuto, en matéria de pesca, nón 
non _se pode 'facer i'sto sen ter as con- de a Constitución. e o Es.tátuto, dq. ca- .br.ir cir)éo·>.pm-zas de - Inspectord da -Xa .que jalamos de vixilá.ncia e vale absolutamente para nada, non 

· trapartidas que esa redución de flota · rioca, da xouba, desa sardiña que xa : .,Conse11aria qlile estean --eontinuamel).~ · artes proibidas,_ non seise saberá que vale para regular as actividades do 75 1 

-Si, 
houbo, 
ha i1 co: 
[rentad, 
regular 

-A te_n q,ue !dar con da. Desde todos os ven ~inain_iiada, que vai directar'n_ente te .percgrr~ndo Gali,.za e ·co_me prevé a .hai p· Ór:tos nos q' ue ha(barcos dedica- por cento do s_ector -pescador q. ue é º.· 
· · ., , · primeir 

pontos de vista :desde o dos -postas para as fábricas... Qué yo de facer .a '. nov~ L~i Marisquéira ,a:s suas .comp~·- dos (f baquita_, -~ª con 400 'metros de da altura .. .. o·u a qué? , ..._ . lista a 
; de .tr¡.i,b3:llo do persoaC G qué se ·yai Conselidria para resolver -est"es proble- térí cIB:~ ·van ·. s~.r para ~spécies· en yeda . calamento e 'mesmff . con portas, que' -Penso que not1 hai m~is que ler a ql!-eiro 

facer cQ .. , consumo de pe,Dc:e dos gaJe- · mas? · · · :. e ~ta_ll~s inmaduras. O ,resto será para ~ van desde QS _80 aó.s 150_,quilos, que própria constitución e b . próprio Es- teprox~ 
· .-gos, ~os : españ6i~ -estamos· c<;m.su~ · -Como. se s;a.be·; pas compet~ndas .. Coínér~io. .. . segundo m·eios cienti'fic~-~ _están quei- ta:tuto. A Coi:istitución, no .séu artí- to d~ 

mimfo 40 guilos/hab~tante/ano- e se · . que nós te_mos, como n3:s q'ub rere- ., -:-Sem,.embargo, _o .Gaivqtiñ~ e:r~ , R.i- man'd_o as,.rjas .•. ~ Qu?41fo-e a' Consella- culo .149, debc:a claro ,que as r.elacións logo . t 

. reducimos a fl9ta dese xeito !iaberá. mos na ordenación do ·seétor , pes- peira . e o '] orba ,en . Vilagaréia 
1
est._átz . ria,. qu·é-fafe? ·~ . . . 'internacionais son competéncia d'a_.. ~~sc~dc 

que · pen_sa,r -se hai' un .alimento susti- ·queiro -~tl : xeral, 1há,P un frito claro se1;!1flre 'á1!1._arrl zdos, t~ñerz "á ~r~s pef - -Á· 'cónseÍl~ria si . sabe, efectiva- Administración Ceptral do .: "Estado, os in:t 
tutivo 'ou, '·polo .contrário, vaise im- · q:ue é 'que a vbc:iláricia no mar é".com- . so°µs J r.aballáii'do .. ·e· r_z.oit. Sf!-en nunca ;,_ mente ten que~ sabelo e ~ivo várias. ·.que para !IlÍn , é. tanto ,estado antes. unhas 

1 

portar pe~e. " · ~ . ""'" .peté.ncia do Ministério de D.efensa ·e . ao mar., non .vixian nada... _ xuntanza~ cos pruneiros responsábei!f das autonoi;nia·s como despois das au- respeita 
. , .. Se eu e~tivcra n.a Administración corno tal'non ¿ transferíhel. .. ~Non ,son · b~r .cqs de . vixilá:nci¡l, da vixilápci.a:, coas ~utoria<¡,des deMa:- ' tonoÍhias :s6 foti un.est~do. : . :; 'pria p< 

. 'Central heste momento, o que pedi- .· Que qu~- se pode facer? ·x.a e~ cer- : nop.'p .oder'). ser de~pachados · Gomo ta- ._ rina~ e c<;>ido que nbs últimos -temp<;>s En ,segundo lugar, en Cál)to ás; deste . s 
ria ·seria . un, ~quipo e~clu-sivarnent'e . fa ocasión propúxose · rio, Pleno . da . les,barfos~,de v~ílántia :.: , '· . · ; istb baixou bantante... competéncias que .dá o Estatuto'"de: . que se 
deq~cac:l_o a ver cáles van ser as cuotas Xurita e estarise ~ tomando medidas ' -:-P~ro ai' están ámárrt1:~0~:.. - .· ·r • -=-O~ m'~us dados son - d~ que so- A.utonolJ.l.Ía, _no seu. ardculq 28, nú-f: 
de cpesca qué imos ter en ~odos . QS nese ... sentido, 'que é· criar a · nosa pró- .:_-Ben; do Gaívotiña xa póido dicer e', biu ... V - ~ • - • • mero 5~ está a, Ói:dena'Ción ªº seC:tor ;e~ u~ 
paú;~s de mundo. C¿fie·cdas xa._.f<'ála<- . pria :poli_c_ia au_tónoma para a vbc:ilán- qu~. xa. se __ estahéleceu·, e cr,..eo que·é o · -=-Non, baix0tj, a -~Froba é que . bai: . .Pesqu.eir~, ~er~. está .ei;i can~o .~º de- ." l~~da~ 

' se . de que -irnos entrar no mercado co,- cía. Agora -be.n, eu ta·mpouco cyeo próximo dia cincoi de abril que temo~ - . ~<511; e~toú absolutamente conve.nci.: · .s~nrolo lex1slatfvo .e a execuc1on da · seos. 
mun· qentro de 22 fl\eses, segt;mdo re- - que sexa :o . máis· efecti')o.' O máis a xu?tanza _da comisión-técni~u ci~n- do.-· 'famén · qhero dicer outra co~·sa: leX:islaciq~ @o Estado, pprque .:::.. ta-'. mente ·4 

centes dec'laracifo:-s . . Con este prazp. éfe<,:tivo son dm:is ca:miños : . , ,_tífica, . uh 1Jrograma para. que- es,tea· polá. nosa. bapda ·hai qu~ cla/exar ql,le mén no artículo -149- a: Consi:ituéió~ / cµl<¡;rá , 
- deberíajnos sab~r xa "cáles van ser as · Un é ·o ~a ybc:il.áricia en-t~rra, que ocupado todo o ªI!º• un _ pi::ograma· a re~ponsabilidade noo ·é s6 de quen · dá como c~mp€téncia exclusiva ao:¡ Bai'a qu 

nos s cu0:ta~ d~ ~esca~ en. l;>ase a 'iso nós si p0demos facer e pasa desde o que · esixe, ,r 'or prµn.eira. vez, que _ao ·, ten que vbc:iar', seiwn :de-.t~d-os. Está° ,. "Estado a pesca marítirria·agás aquelas tar,dar . 



ña,,
fo,. 
·as, 

. xer~nte de d~as delas: a~ que se te'fi acusado en divers~~ meios de 
ser .\1}al xerente. Sobre· a c~se totalid~de · · . 
da xestion do seu departamento, mantiv:emos·esta conversa. 

ser. 
:¡ue · 
po- · 
:: se 
nte
[so, 
gos 
nte 

.competéncias que se <lean ás cómuni
dades autónomas na ordenación do ' 
sector · pesqueir.o e e.ntendo qu'e esta 
xa a tomamos nós no noso Estatuto e 
o que compre é saber cál é a le~isla--
ción básica do Est_ado, ·que. non exis
tiu nunca -e que eu pedin · puplica
mente várias veces-. 

e o Coido que esta Consellaria 'debe 
;ta r 

1>itar por unha lei de pesca, unha lei 
ero de pesca que debe ser moi clara, moi 
·
0 ª concisa, moi curta e logo as comuni
cu- 'dades autc;momás que sexan as que 
:h ~ ' fagan o desenrolo lexislativo. 

a1 d. . Isto quere icer, para mm, que as 
!IP.

tos 
ido 
:ia.s 

;Qmpeténcias que ten a Comunidade 
Autónoma de Galiza -non todas a 
teñen igual- en canto a matéria pes
queira, son moi amplas. Outra cousa 

~~~ é que se queira ver cada caso dunha 
de· fo rina distinta, pero coido que son-

b inoi amplas e esta competéncia de 
a, f . 

ordeación do sector pesqueiro xa 01 
negociada co Goberno anterior, para

¡ue lizouse, tiña que estar recebida o pa
iso 
ho- sado un de xaneiro; pero palas ante-

!ria 
eu. 
lha 
po-

riores eleicións paralizáronse comple
tamente• e agora, no novo calendário, 
prevese para o un de xullo <leste ano 
e nela estamos. E penso que é unha 
cornpeténcia moi importante, pero 
non só no que respeita á pesca fóra 

!m- de águas, non, é todo o sector pes
'Pª queiro, que para min vai desde o 
5 e momento en que se pide permiso 
tor para construir un barco ou unha arte 
igo de pesca, até que o peixe chega ao 
lva, consumidor. 
o a -0 regulamento das artes de bai
rito xura entra nas competéncias da Con-

sellaria, non da baixura que anda ao 
rios cerco (sardiña, chincho) ou ao boni
án- to, senón dos trasmallos, pez as, a 
do vara no marisco ... 

-Nós neste momento ternos a re
gulación de todo o que é a pesca en 
águas interiores, emei:dendo por 

de estas as que están separadas, entre 
án- ill 

os 
d o 
o 

ontas, por unh4 liña de duas m as 
ca- dás non interiores e todo o do maris
iró- · queo e todo o dos cultivos mariños, 
id o l ' . Ag b f' . sen imite. · ora en, a pesca ora, 
Jft- , non, as artes de fóra, non. Isto é un ' 
da .d 

contra~nt1 o, .. 
ior , 
cia 

-Si, pero estan os conflitos, que 
houbo, .como o do boliche, os que 

¡ue bai, como os das nasas, con vilas en
•on [rentadas, o da boü ... Cándo se vai 
wn regular iso, esas artes. menores ... ? . 
75 -A política d.a Consellc~.ria é que, 
éo pr:imeiro, nun -próximo pleno, estea 

lista a Lei de Ordenamq1to maris~ 
:r ª queiro e cultivos. mariños; cuxo an
Es- teproxecto fíxo'se cir~ular ao obxec·-
rtí- h 1 , . to d~ que axjt a gun comentario; 
)ns Iog·o; un decreto de Cofradias . de 
d'a . ,_ ~ scadore·s que estabeleza cales son 
~o, os intereses ·da Consellariit cara 
tes unhas .entid:ades de direito públic~, 
au- respeitando,· poi; suposto,.a-. sua pró- . 

pria persoalidade. e tamén, dentro 
ás; deste .semestre, que a Lei de Pesca, 
deF · q'ue se distingue da outia en que 
1ú- . . , 

· ten un tratarnento .distmto : a outra e 
tor 1 -h 1 · d · de- · fundarne~t~ m~11te u._n a . e1 e . -~o-
d .! luscos. Iso esta previsto_ xa, prancq:-_ 
ta~ ~ mente o borrado~ está feito', que cir- · 

médio. Todo iso estará perfeitamente 
regulamentado. 

-Hai unha causa. As actividades 
pesqueiras, marisque.iras, de c~ltivos 
mariños, interrelaciónanse -tamo na 
xente, -nos mariñeiros, .toda a. econ<J
mia pe~queira galega, a das aguas in
teriores, está tan . interrelacionada 
que non lle pareceria un pouco iló
xico o tratar por leis direrentes c.ada 
unha das ac'tividades ... ? 

- No~, non me parece ilóxico, ou 
sexa, si é lóxico, porque; prirneiro, o 
das ·cofradías está claro :para min é o 
princí pio básico para pod~r desenro
lar calquera cousa que se relacione co 
mar. Pero logo están relaciona~as ror 
quen exerce a · profisión, non pola 
forma en que se exerce tal profisión, 
porque é evidente que _as concesións 
de praias maris.queiras -falamos de 
praias e moluscos- non ten nada 
que ver coa pesca .da langosta nen cqa 
da centola nen coa da·nécora, para as 
que nen hai concesións, nen nada. 

Penso que teñen traj:amentqs-dis
tintos, que o que ten que ter os -mo
luscos bivalvos debe levar moitas c0u- . 
sas : concesións, organizacións, forma 
en que se vai facer, quen ten acceso ... 
rnentras que cando falamos de crustá.- · 
. ceos xa a cousa é diferente, ten un 

tratamento de tamaños, de estados 
biolóxico,s. 

- Irnos · agora- coa cqusa grosq~ Tq
do o .desenroio lexislativo -está pen

. de~te: ·e -nós no -últim~ númer; cri-
:-.. 

ticábam()s 'o anteproxecto do Decre-
to de Cofradías. :. a vostede non lle 
parece que é case voltar a .como es~a

. han plantexadas as cófradias no· sin-
dicato vertical? 

·-Creo que os comentários qu~ se 
f ixeron ao proxecto do liecreto-lei . 
están feitos . por .perso_as que non o 
letón ... 

-Home, nós lémolo, os dous de
cretos ... 

-Creo que quen coñeza o deáeto 
do ·11 de marzo do' 78-e o seu deseQ
rolo do 31 · de ag9sto do mesmo an9, 
onde se crian as cofradías. de' pesca
dores, críanse polo decreto, neste · 
p~den vér: d_uas novedad~s, novedades 
por chamarlle asi, imp-ortames. Unha 
é que a Consellar~ de Pes_ca é quen, 
ao s~ren unhas entidades .de direito 
público, pide que nos seus ·estatutos 
se contempfen d·uas posibilidades, .ou 
rnellor, obrígao. · ·. , 

Unha, · é que sirvan,- C¡,ue sexa_n o_s 
-primeiros en servir .de controladores 
da lexislación vixente en -matéria de 
pesca_ e a outra, xustainent€ o contrá-

cµIa:rá, supo~o., rjes~e mes de marzo. 
~¿ .. ¡ para que estea no Pariamenfo ao rnáis · 
fas tardar' dous meses ou dous. meses e o pei,xe po'lo . chao;a~ista 'e 9 vida, perdidas 

rio do que corrie~taba vos'tepe, qµe .é 
que semente no seo a todas ;cantas 
agrupa.cións; asociacións, ... , ha:xa dos · 
díferentes sectores pesque.iros. 
, - Sobre .isD hai un rjetalle: 'as f!-gru
pacións . de mariscadores,_ antes, eran 

· ·pode r_ecorrer a canto organismo- pú- : 
blico. queirª', pero deberá ter coñed
rnent9 a· Xun~a de ·cómo e cándo o 
fa~, se non nUnca se poderá estabeie

~ cer un, dig~·m9s,. e-squ~ma· d~ des~_iíro- _ 
lo... · · 

. . te:rritoria.is .. Porén; na LOM, p.onlles o . 
condicidna'me~tó ·de voluntarieda,de, 
de tal xeito. q~e nunb~ ca/radia po~e
ria haber astra catro, cince'" seis ou ·. 
sete agrupacións de m4fiscado~es, se.
gundo a LOM, e iso, máis'que poten-

. ciar un desenrolo lexislaúvo, as axu
das cara, .construir q.h mar que · d~á 
trabal/o para todos, .etcétera, ~eria 
perx.udicia-l.. , . · ". 

-:-~en, pero aqui hai que pensar 
unha . cousa moi clara; · é" dicer, . as 
conweténcias que _ten · a Consellar:ia 
de Pesca .Qeste terna é _de cqfradias de 
pescadores,. nós non ternos compe
téncias nengunhas nen sobre ªfil"~pa-
· cións, nen· outras.as_ociacións, nen so
bre coperativas ... 

. -;;Sen embargo a LOM jala de agru
_pácións" vo-luntárias, _nunca_ territo
riais ... 

- -Pero ninguén pode obrigar a nin
guén. Desde que .existe a Constitu-_ 
ción _española ning~én pode .. o_brigar 
a outros a que se. asocien territorial
mente nen de _neng(m xeito ... 

- Pero ·as agrupacións· de rna-riséa
dores nón ohrigan a asociarse ... -

-Won entendo eu ... Fálase de .enti
dades mariscadoras como aqueJas~que 
teña~ -fin; sociais, non de lu~o,. que 
serán voluntárias, cada unha: delas po
der.á ·rn,pntarse como lle vel)a en gana, 
.seria unha lei rnoi dÍ:tcitoria:l dic~r que 

· deberían facelo asi ou doutra forma. 
Cada cal pode aso ciarse _ cómo, ó nde ·e 
con quen lle pete. 

Para min tanto valor ten unha 
agro pación tle niariscadores que inte
gre 3:º 9~ pGr.cento dos mariseadores 
como un mariscador só... ' - . ' 

-M(tis até agora funcionaron como 
territoriais e funcionaron perfeita-
mente... _ 

1 
• 

- Eu non digo , que non,- e que si
gan, ~xalá sigan ... e ca~to rnáis se 
asócien én temas que sexan -cornuns, 
moito.rnellor aínda ... 

-Estaba .vostede jalando antes, e 
inter_rµmpinlle, sObre_ as cofradias ... · 

-Ah si, iso, que fomenten no seu 
seo estas agrupacións de xeito q_ue 
sexa a cofra9ia unha cabeza.,. Outra 
novedade que ten o decreto -de cofra
dias · é_ que, si, hai unha tamén impor-

_,. tari!_e que di que to<l:os os °fqndqs pú
-blic.os que vaian 'is .cofradías deberan · 
ser canali_zados, coñecidos ,ou debe
,rán ser controlados, cordinados, pola 
Xunta, <musa .que me parece 'el~men:. 
tal... 

-Sen embargo., a Constitución e·o 
· E_statuto dan as suas co-mpeténcias 
respe~tivas e se o FROMM -é compe
téncia estatal e concede, -digamos, 
.-tr~s pesos para a cofradía .da -Coru~-
ña... " -:-:-.. 

- Mi querido amigo, o seis_ de xuño 
do 198 ¡, nun acoi;do do Consello de 
Miriistros dise ·que t~das as subven
éións ·dadas· a matérias asumidas pola.s 
comunidades autónomas · deberi . ser 
canalizadas através destas. Nori. estou · 
dicindo nada distinto a u~ -acordo 
du'n conse_llo de ministros. Parécerne-
el~~ental . que se unha comu~idade 

. autónoma .asume unh¡¡.s cornpetén
.. cias, ·para o desenrolo das mesmas, 
· non se poden estabelecer ci~térios 
djsti~tos e que ªº mesmo ponto poi
dan · ch~ar por camiños distintos sub-: · 

-vencións p~ra .fins que, ao mello.r, son 
· iguais,- pero con distintb enfoqúe, 
porque cairfamos no terríbel, na 
anarquia meirande. · 

Por · suposto que unha cofrcidia, 
como organismo de direito público p 

-Hai un· artt'cú/o .drtntro do decre
to que di que a Xufíta distribuir~ 
axudas ás cofradías ... Non seria moi
to máis democrático que a Xuntá es- · 
tabt¿lecera no pr~prio d_ecreto un lja-_ 
remo par~ .(!viia.r caciquismos, < tabu
lando sócios,_ · exte.nsión, tonelqxe, 

· produto ,, .~érvício.s, todo -o que hau
bera q~~,'ifalqrar ~ aplícándoo logq? 

, -Nun ' proxrmo- pleno · sajrá -ltP ' 
acordo . ·en xeito de orde ou quizais 
non, no que se vérá cáles van . ser as 
liñas que ddde a Consellarfa sé -van 
fomentar nas cofradías· de pescacio~es 
e se estabelece o mecanismo p0lo ,cal 
se pode acceder a ·elas. Naturalmente, 
·haberá - casos en que a· subvención 

_ pode chegar ao cento por éenté>;.ou-_ 
tros nos que ha-berá' que distdbuila e 
outros nos que, realmente, se faga de : 
forma obxectiva este reparto. . 

-lmos a outro tema: o do escrito 
do señor Rasilla Bihigas aos traba2la
.dores do Centro de Investigacións 
Mariñas, ¡m.rtir do cal houbo unhg 
protesta' escrita dos traballadores do 
Centro, citando a Constitución, a ·li
berdade de expresión e de difusión 
·de ideas. O escrito di que -de'sp'ois · 
de recoñecér -que a asisténcia á_ con-
1 gresos é un acto profisional- a au~,; 
torización á eventual asistérzcúz dos 
traball~dores do . CIM deper'zd~rá de 
que se represente ao centro'no qué se 
traballq e, en consecuénciá, ao órga- . 
nismo do -que se depende. Para asis
tir ao congre'sa de_ Vigo. xa houbo 
problemas por isto mesmo . 

-Non conezo esa circular,· nen ese 
escrito ... 

-E que ademais está a 'obriga de 
.. • p • 

1 pasar antes os escritos aos superio- . 
res ... 

-Non creo que houbera proplemas . 
con ninguén nen teño constáncia... ' 

_-Nós si. 
- _Eu, -cando preguntei cinta xente · 

ia ir, dixen gue _ me parecia moita. En 
canto ao rneu critério ... 

-Pensa q~e a selección prévia é 
normal ... ? 

-Coido que cando se traba1la- pun . 
centro, con presupo.stos do -Estado, 
debe ter un tratarnento como calq~e~ . 
ra persoa qu~ está suxeta a disciplina. 
Debe ser lóxico q!le se póida. estabe
lecer uñ critério. _Outra cousa sigp.ifi
caria estar ' utilizando os presupostos 
d~ _Estado para que cada un e~tea in
ventando o que_lk pareza... · 

--;-Mais -, eles non falan diso .. : Din 
que tod~ ; que se escreba, o qúe se 
investiga (e se o fan mal é. un proble
ma -de rendimento no trabal-lo) deben· 
ter direito a divulgalo ; a co~·zunicalo, 
sen-· ter que -depender_ de q-µen '-'está 
pagando. . '. - . · 

• - -A título persa.al, . cada u'n pode 
facer o que queira .. Pero se van repre
·sentando a un organismo oficial, ese 

· debe ter . coñecimento prévio, paréce
rne dementaL Ourra cousa é a pro-

. prieda.de intelectual. Ou uri señor" 
está 1:raballando para el e pode pre
sentar o que queira-, du para un cen-" 
tro tós seus presupostos, non enten
do como pode presentar nada seh co-
ñécimento -do centro. -

A . conversa seguiu por derroteiros 
_de polt'tíca laboral, de cuestiónspon
tuais, sindicais algúnhas. Pican graba
das, mais dada . a extensión e o zñte-
rés des temas precedentes, é 'aéonse~ 
llábel norí prolongar máis a .conversa 

. ( . . . 
na sua parte e-s~rit~. 

XOSE CU.RRAS 
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Sanidade, e Xuóta. enfrentados 
. \ 

pola· cOritarriinac~ó_n das · rias 
RAMON VMlELA DIAZ 

O dia 22 de marzo, a pren8a .diária fa.cíase eco das declaracións 
de Manuel Mariño·, funcionário do Minis.térió de Sanidade e Consu
mo que, como· director do c~rso sobre "Sistema~:de eliminación .de 
aguas residuales en localidades costeras" que se realizaba na Con~:. 
ña, dida ent_re outras cousas que non se deberian verter resíduos 
i nd~striais no mar, por ser tóxicos, estábeis e bioacumulábeis (son 
absorbidos e incorporados polos organismos marifios), que existia 
demasiada ·suxedade nas ·praias galegas, e que na ria· do Burgo e de . 
Pontevedra detectaran un alto índice de conta¡p.inación por mercú-

.. rio, fibras de celulosa, produtos dorados," ... . etc .. · · 
Estas declaradóns levantar~n amp0llas na Consellatia de Sanida

de da Xunta de Galiza: e. a protesta de X. Suárez-Vence coriside,ran
do ,irresponsábeis tales. afirmacións, cursando a mencionada pr~tes
ta ao Ministerio de S~nidade. 

incidéncia na Ria de Pontevedra: do que só o 32 por cen das praias da Co-
'·· complexo industr~l "Celulosas-Elno:.. ruña eran satisfactórias e o 62 por 

sa" conclula: : cen no caso da província de Ponteve-
. ~) . Nalgunhás zonas non existe vida dra, o rest.o presentaban diversos ti-

rnacroscópica ·en absoluto, por pos e degraus de contaminación . • ' 
destru ciórt do{ sistemas litorais. . 

Non cabe dúbida que hoxe a situa
b). _ Existen repercusións n~gativas so- -

ción, ou é a mesma nalguns casos, ou 
bre os ba·ncos de · moluscos, au- · · 
· · agravouse seguramente na rnaioria, ao mentando a mortalidade en rnoi-
tos casos. 

. e). Os indivíduos que se recoÜen no 
marisqueo ·son os resistentes, ·e 

·polo tanto son os capaces de acu
mular máis produtos tósicos . no 
seu org~nisrno. - · 

non ~ornar a ... adrninistración e os or-
ganismos responsál:ieis nengun tipo 
de medidas: Na actualidade seguen a 

·verterse resíduos industriais . sen de~ 
purar ao mar, e as 'águas das alcanta
rillas das vila:S e cidades ribeireñas 
saen directamente sen nengún tipo d~ 

Por esas mesmas datas, o Xefe Pro- . depuración ao rñeio rnariño, sendo á 
A ~xplica'ción_ a esta ."d~~airada rni~a Analítica da Universidade de vincial de Sanidade doutor Yuste Gri-· 

/ 
· sua vez un foco contaminante que 

protesta", quizá teñarnos que bu-scala ' Santiago, díronse a coñecer publica- jalba recoñecia a contaminación éxis- cheg_a a poñer én_. perigo a · saúde das 
tendo en coµt~ que .a X unta de Gali- mente os íµdices ~e rnercúrio nos teµte na Ria _de Po-ntevedra e publica- . persoas·, seguen' ·a darse casos de ma
za está realizando ne~~es niomentps animais da ria de Ponteve_dra, :re_suf- · .rµe.nte <licia "Nun prazo ,de 10 a 15 reas negras, a,parecen bidóns con pro-
unha ·campaña no exterior para atraer tahdo anormalmente elevados, inclu- anos, se as cousas seguen como estáñ, .. duros tóxicos nas redt;s-dos pescado-
turistas, salta a vista que tales decla- so superiores aos pub)icado·s para desttuirase a· fau .. na e flora marítima res, ternos :uns p6rtos que par.ecen 
racións ·do Ministério de Sani~ade, . zo_has corno a bafa .de Tolon na Frán- . da .Ria de Pontevedr~", · e continuaba verdadéiras cloacas ~a perneas millas 
cando menos para a Xunta p@den ·re-· · ·cia, ·de contaminación coñecida e de- "e.st~n:ios _. a ··nos pór en condici?'r.is de-é.· · frente ' das nosas costas encontrarnos 
sultar "inoporrunas", . pero a pregun- . bid.a á existéhcia de ars~nais milita- ., pagar .. na 'nosa própria saúde o ·dano ; u...:n· bas~re~o , ·at6íW~~ dos p~íses da 
ta que tería~os que facerno's,.,.é" ;~~~-~ --~ ~es'; alguns dados significati1vo s · p~~·aa ~ que -fic~~¿~ao ambiente"( ... ) ... ' ~EE . . :- .· . :. :,-.:,·~_.' :',i-; ·. 
t~ realmente e~ta cop.~amina~i,?n_?,)r~ , ~ia de Pontevedra .e mercúrio son .~ ·. Po~ se,·istq fose · po1:1c?;JPq~·, ~Ai§ ". .. : ~ .,:_;E _.'a_)~;LI;ri~~,'.1~79á~~? ~fon se ente-
dependerite da opor~up.id<J.4,{;:pu 110,:t:i· • ; ... · . . . -: •:. i :". ~ · · ~tarde,, ~-'up I_nforrne Avai:ice sobre o ra. f.A :-~o~se~lJ;na ,d~; (~amdade e bu-
do ·'tema. A Xunta de qalii~ pafe_ce~ . ametxa f ~n~· : de 0,2 a 0.,6 ppm {~a~~~s- .fneio' ambiente en Galiza, publicado tras Conseilar~-s,~,r~J.aqqnadas cos te-
que nega.a existéht~"áe t~l~ tohti~- '.· · P.~r millon) ~ : ... p-olo MOPU,' recoñece que o peixe e , mas do_[flei0 arnbiepte,. sen a· disc.ulpa 
nación, poi.s d.o contrárÍo ci seu com-. ameixa babosa: 0,7 PP'!l· . _ . marisco cheg'!- a índices de rnercúrio da .'.'.falta de tomp~eténcias", segue a 
porta.mento e actuación seria.n' ou- berberecho: de º·25 a 1,75 ppm. . de 2,16 partes, por 'mjllón, cando o durmir na noite ·dos ' tempos (iso si, 
tros. Recordemos que a normativa in:.- · legal establecido . son 0,5 ppm. No chamando aos ecolo_x:istas. queírna-

ADEGA qenuncioú.. .nurn.erosas· v.e- ·ternacional non permite consumir ali- _, 1980, segundo· a · Directora XeraI do -monte~), con · total.lneficácia e des-
ees a ~ontaminación por inercúrió e mentos con Ínáis de 0,5 ppm (parte:; Meio Ambiente, Galiza tiña 9. litoral · preocupación polús ;temas do meio 
matéria orgánica producida por "Ce- por .millón) de .mercúrio, por ser tóxi- rnáis contaminado do Estado espa- · , galegó. Agora .¡in_te á. "competéncia~' 
lulosas~Elnosa" . na Ria de~ ~onteve- · co, acumulativo e tan venenoso que frol,. fondamentalmente no que se re- (ribalidaªe) do M_inis~ério de Sanida-
dra. No ano 197.S, e ~ raiz dos estli- pon en perigo a vida humana:: feria ás provín cias da. Coruña e Pon-. de, atrévese paradoxiq.mente a consi-
dos científicos realizados polos dou- . No ano 1974 X. Niell.Castanera do tevédra, e b Ministério de Sanidade _9erar irrespo"nsáb'eis,_ as suas declara-

a cabo na Ria de Pontevedra nestes 
.últimos anos, pois iso seria moi gra
ve, denotaría cando menos u·n des
précio total pola nosa realidade e 
unha despreocupación desmedida. 

Se ben a Ria de Pontevedra é unha 
das rnáis contaminadas de Galiza, 
outras están no seu carniño, no só a 
Ria da Coruña, senón tamén as de 
Ferrol, Vigo, ... ~etc. A finais <leste 
século (17 anos vista) e seguindo has 
circunsbi'ncias actuais, poderemos 
certificar a destrución praticamente 
total dos ecosistemas nas principais 
Rías galegas, con sérias repercusións 
non só ecolóxicas senón tamén eco-
nómicas. 

Por iso chamamos tanto á Xunta 
de Galiza co,mo ao Ministério de Sa
nidade· a unha actuación práfrca para 
evitar que continue a · contarninaci:ón, 
e á que se corrixa o proceso <legra- ' 
dante en que .están' inmersos os eco- · 

'sistemas ~ariños -das rias e do litoral ,. . . ,,. . ' ' 
por ·_ encima ~e fliS>rta,s deb.e ést~.r a 
~ctuaf.~Ón ef1ca,z .. para pr9'tex_éf ,_ con
~ervai\ < au;mentar as· riquezas naru
raif do mar e pótf!nci~r ~nhq. ~ac-µicul
tura nun meio sen .~ontami.nacíón, es-

... . p·<.m!.:r:hQS· qúe no · futuro .os esforzos 
empr'egados ·en enfrentamenfos· ~un

. ta-Ministério .de·· Sanidad e, ~e diri.Xan 
no · camiño de sair d,a)n.operánci?, ·en 
qu~ están inmersos os uns · é .os cm-

. .tros, intentando poñer eh prática as 
medid~s e, sólucións l)ecesárias 'para 
impedir a destrución do_s ecosis~e·rnas 
naturais, e.· as agresión!) á nattn'qa.
S,erá moito _pedir? . 

tores F. Bermejo Martí..nez e M. Ló- . ''Instituto de Investigacións Pesquei- no 1982 nun Informe elaborado so- · cións; non -queremos pensar que ig-
~8Jra&¿s j~9~@~~&~i;iJ~ ~f Q'ti0 ~~~· tlé vYigo" e nuñ tr¡ b·ano sübre-~- -=-hié a.·· sítuacíón~ da:s -praras-· sin-á1al3a - ñoran- 0s _-iriforme-s ·· n stúa0s:-1éva9os ;--~''-----:-·-
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Ramón Varela ·e presidente 
de A"DEGA "e5iól6igo . ..... 
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ALBEHA, S L 
ALCODI, S L 
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ARMANDO SILVA "PUNTO LANA" 
ARO CASA 
ARTESANIA J L O 
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CAUCHO, S A 
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GRUPO LA ARTISTICA DE VIGO, S A. 
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FRANCISCO FOEZ. CORTES 
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INTROD.UClON 

Cando foron convocadas as Xorna-
, das de Marisqueo tiña idea de partici

par cunha ponéncia .máis clásica neste 
tipo de reünións, pera a celebración 
recentemente do "I Seminário de ·Es
tud'os das- R ias" ne;ta ·cidade e a dis·
cusión que se desenrolou no gr:.upo de 
trabal lo de Pesca e .Marisqueo condi
cionou o seu contido que cáseque 

·non o podo abordar _dun xeito distin- · 
to. Esta ponéncia noh pretende ser 
definiti'va sobre cales debén ser OS ' 

plan.texé!mentps científico's sobre a 
problémática da ordenación destes 
·recurso~, senón que é . simplesmente 
unha .reflexión .crítica sobre os· mes- · 
mos e dos condicionantes reais para 

·a aplicación dun ou outro. 
Os coñecimentos científicos que o 

ho,nie posue 'da realidade é o primeiro' 
paso para poder traQ~tormala me
dia~te a aplicac¡ón destes ~oñecimen
tos. 

·- Agora ben, os plaritexamentos da 
aplicación dos coñecimentos depen
den, en boa medida, de cál e cómo 
sexa a realidad~ e os aspectos concre
tos que dela se coñece. · Asi, os _coñe
cimentos sobre as materias inertes (p. 
ex.: as característica.s dunha determi-

, nada máquina) acostuman ser de 
• máis doada aplica~ión que os que· se 

teñen dos seres vivos e os seus proce
sos, dqdas as características de reac
Ción que teñen os organismos, as po
váacións OL! os ecosistemas. Como 
exemplo aboridaria fixarnos de qué 
maneira a aplicación dos éoñecimen
tos sobre os ·ciclos biolóxicos das 
plantas aproveitadas en ,agricultura, 
co.nlevau unha reacción por parte do 
ecosistema que consistiu no desenro
lo das pov0acións que se alimentan 
das espéci~s cultivadas (,as pragas) po
ñendo en perigo o próprio .éxito do 
cultivo 'e a loita contra estas pragas 
por meios químicos favorecía ·a mé
dio prazo o proceso de sele.cc~ón de 

··razas resistentes aos pesticidas. 
· Existen tamén outros factores que 

deben ser tidos en C:onta, espec'ial
mente se o recurso biolóx,ico está 
sendo apr~veitado ·polo home. E o 
feito de ·que 'de algun xeito existe 
unha acomodación entre a soci~dáde ~r 
que aproveita o recurso, o-hiodelo só- '. 
cio-económfco de produción impe
rante na actúalidade e o pfóprio re
curso., 

. PÓr 'istó, non sornen~~ teñen que 
· espe~arse reaccións nos sJstemas biQ~ 
léxicos sobre os que ·se aplica un, de-, 
terminado · coñecimento,· senón que 
tame.n ten que haber unha reacción 
no sistema sócio-económ.ico que debe " 
terse . en con_ta xa que pode producir 
resultados diametralmente opÓstos. 
aos ·esperados. . , , 

.,~ 

A EXP.LOTACION 
DUN RECURSO. fU:NOVAB·EL 

No primeiro luga~, tentaremos re

tente en cada momento, .ün dos .efei- / 
tos inmediatos de retirar está produ
ción é que se facHitp que o recurso 
siga produc;indq ao non darse acada- . 
das as condicións qu'e fan- inviábé~ a 
supervivéncia· do~ nov~s ·indivíduos ~ · 
no sistema: E dicer, favorécese a c,a- · 
pacidade produtiva .das povoacións. 

" As lestratéxias de .aprovei~ameoto -
dun re:curso son esencialmente duas: 
unha baseada na explotación contí
nua da pro<ducióri brolóxica da po-

. voación. Como exeÍllplo podemos 
poñer a explotación forestal coñeci
da coma "entresacado", que con~iste 
en ir cortando as árl;>ores d~n deter
minado volume ·en relación co espá
cio ocupado pa_ra evitar a competén- ·· . · 
cia polo território' e favorecer o de
senrolo uniforme de toda a póvoa
ción. 

Nesta estr.atéxip mante~se a · bio
ma~ da. povoaq_ión nuns niveis' mqi 
uniformes _e bast'a11tes próximos "á 
biomasa que . pode manter a po..voa
ción explotada .no ecosisterr~a no ·que .· 
vive: 

A outra estratéxia consiste nunha 
explotación discontí.nua, por campa-

ñas: Este sistema- { 0 axeitad~ ªº cimentos xerais sobre o ciclo biolóxi-
aproveitamento de plantas anua is ou codas espécies pomerciais. 
froitos .que só se poden recone·r nun- -A idade de :prime-ira captura na 
na altura -determinada · do ano ·nas que os indivíduos teñen chegado á 
condicíóns natUrais, pero tamén se madurez sexual~ e polo tanto teºn ex
·explotan 'por campañas outras espé--. perimentado a ¡:>osibilidade de :-repro
cies non sometidas . a este_ tipo de_· ducirse, deter'ri1inará a TALLA MINl-
condicienamentos como no mesmo MA LEGAL DE CAPTURA. 
exemplo anterior da explotación fo- __ -Período de captura proibida 
resta!; esta estratéxia lévase a cabo (VEDA) durante 0 ciclo anual, que 
ca'ndo a coarte dominante que forma . coincide coas . épocas de reprod ución . 
a povoación·, ten acadado a idadé a e · . .Prim'eiros momentos de desenrolo . 
tamaño axeit_ado~. Nesta estratéxia, ·~ da semente. · 
povoación explotada está formada - Cál será, en lifías xerais, a a_ctuali
fui;idamentalmente p0r ·indivíd~os zación do sist~ma de explo~ación ma
dunha xeración e non viven xuntas , risqueira en cada 'unha das estraté-

. várias coartes · como n.o caso /da ex- X'ias? 
plotación contínua, a biomasa da po- No caso da 1stratéxia de; EXPLO-
V<?aei_~r,i sofre grandes caídas no 11}0- . T AC_ION DISCONT.INUA, basearíase 
mento da campaña e logo récupérase . na determinación dun parámetro pio- · 
até acadar ca tempe a biomasa (can~ , lóxico indi.vidual como ·límite de cap
Údade de madeira) que 4fai°rendábel a· ·tura; este poderia ser a TALLA MI-

. súa corta. NIMA DE CAPTURA, o que signifi-
. ____ caria- quef todo.s os · indivíduos con ta-

2.-:AUMENTO DA PRODUCION lla superior ou -_ igual á de.terminada le-
BIOLÓXICA · · galmente, poderian ser extraídos en 

calquer época do ano, seimpr'e por su
posto que' existisen estas. ·E o segundo eixo sobr~ · 9 qu-e se ·_ 

d·esen:rola. o prpceso dé ap,r6veitamen·
to: o home modifica -as cóndicións 
naturais pa~a favoreéer ·a· produción 
biolóxica, como exemp.lo salientamos 
algun~ deles: ,. .. : : ~ 

Aqui a talia cúmple a mesma fun
ción · que nun bosco de piñeiros a 
densidade de plantas por superfíc!e 
non entresaca~ (que non se crucen 
a_s ponlas qun piñE~iro _coas doutro na 

-acondicionamento do me.io natural copa, só que se toquen as pontas). · . 
(áreas de·.cúltivo, hartas, canais..de No plantexamento dis~ontínuo, os' 
regadio, etc .. .); - dous límites que hoxe en dia éxisten 

-subvención .e.nerxética· do sistema . poden ser váíidos ta.nto en can.to pui-
~. • , . . . t. ....... 

(adubos; estimulatión, etc: .. ); ' deran axeitarse ás condicións concre·-
-defensa contra mortandades sexan tas de cada zona de produción. ~stes _ · 

· por causas. . ambier.itais. oti biol6x.i- qous limites da actividade extractiva 
~s; . 

-selección xenética. 

tiñen a estrutura concreta da ACTl
VIDADE HUMANA DE APROVEl
TAMENTO DO RECURSO. 

OS CONDl-CIONAMENTOS 
SOCIO-ECONOMICOS 

Recolléronse _aqui somente unha 
série de características que desde o 
meu ponto de vista definen q sector 
e condicionan en grande medida o 
fe_ito da éxplotación, a ·sua evoludón · 
e a estratéxia a empregar. 

Esta selección non está baseada 
. nuns datos obxectivo_s do estudo só
cio-económico que ate hoxe en dia 

· n~ngunha Administración Pesqueira 
rea.lizou e que xustificara racional
mente a sua política marisqueira, se
nón na observación persoal non rigo-

. rosa pero contínua durante os derra-
. d,eiros oito anos. Polo que; sen tentar 

ser definitivo, nen adoptar unha pos
tura "ex cathedra", quero cuestionar 
e reflexionar sobre estes condiciona
mentos. 

1.- O DIREITO AO APROVEl
TAMENTO . . 

Ouén ten direito a explotar: o Re
curso? Por qué? .O teito de que as'rias 
estean rodeadas por un área densa
meote povoada . condicionan o dato 
certo de que ~mplas capas desta so-
1ciedade teñan opción histórica a este 
direito, especialmente mmha socieda
de de economia mixta .como a nosa . . 
Esta circunstáncfc! fai que os valores 
dó ESFORZO QE PESCA sexan al
fos. 

2.-A PROH~~._ONÁLIDADE actuan a dous n.iveis ·di~tintos, a TA:. 
LLA f\l!INIMA é! nivel do indivíduo e · 
os períodos de non extracción (VE- Non se precis.an moitos coñ~ci- · 

O MARISQUEO E OS . .. ,DA). a· nivel da ¡Íovo~ción da espécie memos do · meio nen. tecr:ióloxias-es- · 
, CONCEITOS 'SOÉJ'RE A· ·.· ;.~-~- apr.ovéhad'a: ·i ..,. · · pecializadas para mariscar, favorécén-

EXP..LOTAClON DO_S ~- _:o~ ' H.ái -que t~r en cqnta ·qu~ · tecni,ca: · dose deste xeito_,o feiio ·de que · ~ ma- · 
R.ECURSOS BtOLQXICOS mente nengunha opciór{ é ' pahaceJca r.isqueo sex.a para · moita xente unha . 

sumir a estratéxia básiéa na explota- Mostras das observacióos que aqui . 
ción dun recurso biolÓxico. Existen ·se -- recolleri sori aplicábeis a todas as . 
doús eixos pri·ncipais no proceso que_ especiés _marisquE¡jras, tanto mo-lusco~ 
son os seg u in tes: . · .: : >-~- : cqm0 cÍ.ust~ceos; ·pero ref írehse á ·ex:· 

ou rexeitábel por si mesma, pero ca- ·actividade eventual e non _ se sintan 
da ~riha esixir·á Únhas servidumes e identificados coa' pervivéncia do re- · 
ne~gun técnico admite a su~ aplicac .: c~r~o, ~ntribuí~do ao aumento do 
ciórl' estrita ·. e rigorosa como se ·defi- .. _-ESFORZO DE !?ESCA. 
nen n~I teoría., ~e-nón '.qué cada unha . · ~- · · ·· · ~ 
teria ;11nh':I ¡;¡daptadón.óptimaJtsitua- .< '.-.J~-A XEST_l9N , 1.-,APROVEITAME'NTO ,-ÍlA: CA: .· tracc~óh dos rr;ic.>luscqs bivalyosJamei

PACIDADE NATURAL.O.E PR'O~U- . _x~Ab:~;l~!~~~Ó~~~~~~~I lév~$Efa cabo· 

CI ON- , . -_ p9r: .~campañas~ (,axplótaeión - discontí-
Extraendo do sistema a produción . nua) que están legalmente definidas 

biplóxica e)<ceqente , á . pjom~sa eX¡ÍS-) , ,por . ~qrámetros extraídos dos- coñer 
~~v- ,..1....i...J •f,u.-1_1 __, i~·.Jli,._,r v'-..J\.:o.~~l-~.YI . 
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ción concreta do -recurso a explotar. - ... Ao m·é°u 'xuício é-o principal candi- -
A eleición da estrat~xia .a~eitada \tcionamento:. _que_ nos topamos, e se

depend~rá, non sópas condiciÓnsina-.·. gliÍl_do;' evbl.udoiia poderá chegars.e a 
:_ tura is, . s~nón en . g_ranáe medida das ' -Gñha explotacíór¡ racional do recurso 

condicións sócio-económicas que de- ou non. . 

A LUIS SI l,. VA in mernoriam 

A.pregunta de quén ten que levar1a 
cabo a xestión do recurso?, só ternos 
trés réspostas posibe is: 

a.- O ·Estado 
b.- Os usufrutuarios actuais, é di

cer, os acollidos aos dire'tos históri
cos. 

·c.- Outras persoas físicas ou xurí
dicas distintas aos presentes usufru- · 
tuários e :que fundament.almente po
derian aportar financiación e tecnolo
xia. 

Esta última posibilidade teria que 
rachar cos direitos ..históricos dos ac
tuais · usufrutuarios mentras que a 
xestión nas mans do Estado r;lon seria 
suficientemente operativa, xa que a 
Administración carece da infraestru
tura necesária nas zonas de produ
Ción. 

Segundo a lexislación actual ("Ley 
de Ordenación Marisquera", 1969) 
recoñécense os direitos históricos dos 
mariscadores através das suas organi
zacións, pero a esperanza de raciona
ltzación está na xestión privada e, 
~orno non aporta axudas suficientes 
para formar organizacións de maris
cadores con capacidade de xestión, 
esta é levada a cabo pola Administra
ción que non ten meios, é dicer un 
desconcerto orga·n izado. 

A xestión deberia estar nas mans 
d~s usufrutuários aos que por médio 
de prog!amas de desenrolo comunitá
rio se lles axudara a conseguir organi
zacións de xestión, competitivas (non 
só representativas) como se fixo en 
Agricultura e Gandaria. 

/ 

A xestión acadaríase através dun 
proceso que no seu comezo consisti- · 
ria no desenrolo de: 

a . .:. O Reg~lamento de Explota
ción e o Control da produción co
mercial. 

b.- A autofinanciación dos custes 
de xestión e a inversión para a aplica
ción das técnicas de semicultivo . 

4. - A COMERCIALIZACION 
Son moi escasos os estudos que 

. existen sobre a produción comercial 
e as distintas demandas que hai des
ta produción polas redes de comer
cialización. Nun estudo presentado 
ao 1 Seminário de Estudos das R ias 
sobre a produción comercial de a'mei
xa babosa do banco natural do Bao 
(Vigo), estimamos que o 75 por 100 
da ameixa extraída véndese para con· 
s~rva senda esta a principal demanda 
da produción marisqueira C?mpre 
preguntar: 

E, similar o rendimento do produto 
para conserva ao longo do ano? Va. 

- rian estes rendimentos segundo as 
'épocas . e os seus estados de crecimen
to? E rendábel unha cadea de enlata-· 
do per~anente? · 

"·s . ...: A ADMrNISTRACION 
A ,estrutt.ira da A~ministración é 

mpi raquí--tic~, feblé e.desorganizada 
para a.~ur.nir o cumplimento 1das suas 
ft.incións: q,básicas con effciéncia, só· 
existe untia infraestr'!Jtura aceitábel 
nos aspectos menos inmediatos ( 1 n
vestigación, créditos e financiación). 

Está • a Administración pesqueira 
galega preparada ~para. cumplir 'as suas . 
func_ións no sec~or, tal corno pása na ' 
Agricultura? · . . , 

Tense plantexad9-:. a Administr~
cióh preparar a iofraestrutura necesá
rla e que sexa funCional, antes de po

·Pasa a páx .. seguinte 

¡ 



ñer' en m~rcha un _proces9 de desen
rolo do marisqueo r· 

. Teri 'il)terés en que o, marisqueó .. e a 
'' explotación do recurso se de_senrole 
realmente? . 

Qué nivel de coñecimento ternos 
p~ra asesora~ ao sector? 

A qué escala se pretende levar o 
asesora mento? 

Existe a inst.itudÓn que poida le
var a cabo a funcié>n. de_ Extensión 
dunha forma c:Jinámica? 

O sector, a xente, ere realmente na 
Administracjén? ~ na fiabilidade dás 
novas 'técnicas? 
- Ten ·a Administración algun plan 

de futuro para o recursq? 
A cantidade de interrogantes que 

se poderi pla·ntexar · é moi grande 
pero, e_,,a resposta?, pode a Adminis.
tración respondelos satisfactoriamen
te? 

CRITICA AOS 
PLANTEXAMENTOS 
DE EXPLOTACION 

Os condicionamentos sócio-econó
micos primários (Direito ao Aprovei
tamento, á Profisionalidade e á Xes
tión do recurso) están moi relaciona
dos entre si. Vese por exemplo, que 
inicialmente cun direito ao aproveita
mento moi amplo, a profisionalidade
dos mariscadores e a sua identifica
ción cb recurso será moi baixa, e en 
consecuéncia ao nivel de xestión do 
recurso por parte dos mariscadores. 
Esta situación supón que o esforzo 
de pesca sobre dos bancos sexa moi 
grande e a rendabilidade por unidade 
de esforzo, será baixa. 

Calquera das duas estratéxias de 
explotación. (contínua ou discontí
nua) esixe un control do esforzo de 
pesca, porque ademais nunha actua
ción destas sobre un recurso tan íimi
tado, a explotación será discontínua 
por necesidade. 

A limitación do esforzo de pesca 
lévase a cabo mediante a regulación 
do direito a aproveitar o recurso ( LI
CENCIAS) ou mediante CUPOS DE 
CAPTURA. 

O cupo Ele captura diária por ma
riscadores é o método riláis axeitado 
para promover un proceso de profi
sionalización dentro do grupo social 
que en princípio ten direito a maris
car, ao mesmo tempo que o xermolo 
da Xestión do Recurso. 

Ensinar a xestión do recurso aos 
próprios mariscadores é o factor máis 
importante na Racionalización da 
Explotación Marisqueira. 

Demostrouse que nas zonas onde 
se ten organizado unha Entidade de 
Xestión (Agrupacións de mariscado-

.res: Rianxo, ria de Vigo, Ribeira
-Aguiño), comparativamente tense 
avanzado consi~erabelmente cara a 
profisionalización do rriariscaqor ao 
mesmo tempo ten diso posíbeJ a apli-. 
cación dunha tecnoloxia (técnicas de 
semicultivo) que. permitiron facerlle 
cara a determinados prnblemas da 
produción dos bancos naturais.- A 
xestióri destas - feb·les, organizacións 
ten sido máis efectiva que nos pon
tos en que a Administracipn tentou 
' levar a cabo estes "traballos s.en o seu 
apoio. E ..claro que a meirande parte 
destas e~periéncia.s das organizacióris . 
teñen recebido apoio tanto financiei
ro . como técnico da· Administr~dón, 
através do ·Plan de Explotación Ma
risqueir~ de Galiza (c~mo por ouÚa 
banda é a s9a obri§a'}. 
,, Aparte dos .fens ·próprios da xes

." tión do recurso, tensé que Rromover 
- a · prof isionaliz_ación : progresiva · do 

mariscador, e nori pode polo tanto 
aplicarse unh~ 'estrat.éxla de explota
ción continuada, pois 'faria máis fo-r- _ 

- ~ 

'tes os eRfrentamentos-entre distintps
grupos de mariscadores definidos po
lo uso de artes, costumes, intereses 
económicos debidos ao' tipo de eco
nomia mixta da sociedade · costeira, 
etc .. ., que arruinarian as·posibjlidades 
de xestión real. · 

Se pbr unha parte do sector· produ" ~- . 
tivo .se condiciona .un-modelo de ex- '·· 
plotación discontinuo; o feito de que · 
a .meirande parte · da demanda proce
da do sector. c;_onser~eiro condiciona-
rá tamén ·a · unha explot~ción por 
ca~pañas. 

Non pretendemos desenrólar , aqui 
a hipótese ·de que~ o marisqueo e os 
recursos biolóxicos son inabordábeis 
por fodo"s ós condi~ionantes mencio
nad~s, se nón pólo oontrario, ·que 

para apl.icar as solucións técnicas e 
t':c~olóxicas tense· que empezar por 
tentar. modificar · estes factores so
ciáis, xa que 'dificilmente poderanse 
ob!er-, · resu ltatjos d~. aplica~ióñ° pas. 
"soludóns técnicas. .. · . ;, ~: - ... · 

Que o proceso de racionalización 
da . explotaéión destes . recursos, ha¡ 
que' pJantexalo comq un proceso .e 
non como quen pasa íil folla dun li 
bro,sesixe a· integración e a participa
ción · dinamica ·do grupo social qué 
vi'l.e del, · par·a deste, xeito superar es
tes coodicior:iamentos. _ 

.Avánzar no -sentid~ de q~e exista · 
SJr.~;,; ... 
antia xestión REAL do recurso p.ola 
comunidade que· o aprovejta é iden: 

. tificalo co recurso, promodonalo e 
preparar a esta comunidaéte para que 
poida xestionar a zona de· produció'n 
eri todo o seu sentido (extraccións 
organizadas, control da produción, · 
_servícios básicos' ao produtor,--proble-
. mática da autofinpncia.ció~ da xes-

. tión e_'da inversión) e mentras se con-
siga esta pe za organ.izativa ·e sexa dé
fendida pofa Admi_nistr~ción como · 
un ben de .toda a sociedade·; a"aplica- _ 
ción dos avances· técnicos serán fro· 
les dun dia, que de~parecerán até. 
que o azar e a necesidade lles permi
ta fro lecer. _ 

Francisco Fernández Cortés é 
biólogo e membro do grupo Aldebará n 
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. XOSE Pl.ÑEIRO LEMOS . 

Señor Copselléiro de Pesca, 
dous pontos.. Non é que vostedé 
.non saiba nada sohre os problemas 
da pesca de baixura ou do maris
queo. Non. E. que non quere sabe-. 
lo e por riba está moi.mal 4~e5o:ra-
do. Completamente: . · 

E todo iso, sendo indulxente. 
· '(odas e cada unha ·das respos~ 

tas que deu á nosa entrevista-.con
versa amosan que vostede é unha 
persoa capaz de preparar un tema · 
antes, días antes de que caia por 
ali o entrevistador pero incapaz 
de sair do paso cando. o tema .non 
é coñecido por vostede. E unha 
das cousas que menos conece, é a 
realidade social galega. 

Poderá mandarlle a xornalistas . . . 
acólitos e ben pagados para que 
digan · que lexiSla o Parlamento ~ 
non .os que fan -Congresos _ou Se
minários. Poderá fa celo. Pero o 
que non pqderá ·facer, nunca, xa
mais, é enviar ás cofradias, aos 

. pósitos, un a·nteproxe.cto . ge lei e 
crer e esperar 'que todo o mundo 
vai dicer. an:ién· ás suas .propostas 

· sen rechistar. D~ po.uco va~e dicer 
agora · que quen lexisla: é o Paria
mehto · ~e se som~te á_aprobaci6n 
popular un borrador de lei. O po
vo xa falou, esa lei non serve,. é 'r , 

obsoleta, caciquil, mesmo apti-
constitucional. Falta saber qué é 
o que . ·vai _facer vostede; .e o' seu 
equipo, agora. 

Xa me dirá _:as agrupacións de 
, marisc3:dores, segunqp .ª lei, van 
ser . territoriais. Si, xa sabemos, a 

,.· 

·Norí .é · ·iSo ·señor· Conselleiro 

Constitución, a libre asociación..., a .· 
liberda.de individual. Pero non es
queza .as subvenpións. Non var ser 

. para a· agrupación que má.is traba
lle, ne.n para ~ de máis afiliados. · · 
Vap ser para aquela ·que teña un 
presidente de Alianza Popular, .por 
máis que ·logo salve a cara facendo 
o contrário nalgunha localidade. A 
voluntariedade que marr:a a sua leí · 
non p·ode chegar , mais que até o 
ponto de que para a mesma praia 
h"axa catro-, cinco ou mil agrupa
Cións, .todas _con direitos e debere~ 
de fürtpar e cuídala, de aproveitar 
o seu produto, de sementar', máís., 
marisco, do novo ... pois non \Tan 
tropezar unhas con outras. E, p9r 
riba, se non houbera moitas; dá
selle a subvención ~s que son de
AP, ás o u tras ndn e nas. seguintes 
eleicións, faise campaña local con 
iso, ·que "los rojos" non levan un 
cadelo e é mell()r que a ·agrupación 
dos mariscádóres sexa dominada 
pola xente que .coñece ao' Conse- · 
lleiro, ~a.nto se. é de AP -agora no 
poder autonómico- como se é do 
PSOE, alternativ~ maquetada ~ . 
bipartidista supostamen~e de es- ·· 
querda a unha AP que se vai quei- · 

· mar en catrq.anos de non facer .ah- . · 
solutamente ~ada. 

Se. iso non é manipulación, xa ~ 

que non se lle pode chamar igno- , 
: ráncia, . que veña Deus e o vexa. 
' Non hai. ignoráncia, non. Ou. polo 

menos, 1 na Consellaria presumen 
'de. que coñecen .perfeitamente .o 

· mar gaiego,· que a'Galiza marin.e-ira 
gaña. · ' 

Mais deixe. ir. Paga proxe~os 
para o · barco Gaivotiña, proxecto 
que aírida non está apropado, pé-

sie a que fói anunciado por voste-
de a nós hai tempo. Ñen vai in
vestigar nada, nen vai..soltar os ca
bos do peirán ao que está amarra
do, con homes abordo · cobrando_ o 
salário por non traballar. Tampou-
co o Jorba vai sair do peirán, e a 
xente cobrando. Claro, Galiza ga- " 
ña:. Tres salátios, eµ concretó, sen 
ti"aballar. 

Para VQStede; os problemas re
dúcense a tres tipos : competén':.. . 
cías de Defensa, , intereses viciñais 
e incompeténcia:s da Autonomía. 
O problema da dinamita, da sar:. 

'diña . e da carió'ca fóra de tamaño 
arráhxánse pondo cinco insp~cto
res. Iso,_ con todos os· inte!mediá-

. rios votando AP ou ·uco (que se-. 
· ·gue, con outras siglas). Os ,cinco 

inspectores, d~ ser decentes, non 
lle duran dous meses, na percuta _ 
de espécies en veda e tallas inma
duras. Qué se fatia, mentras tanto, 
para deter .a comercialización ile- · 
ga:l da dinamita, a fabricación . 
(Óllo coa Consellaria de Industria) 
de redes fóra de malla, excesiva
mente chouzas, de trebellos pre-· 
parados para delinqu1r .e furtivear? 
Qué se faria . cos monopólios. de 
comprad.ores nas lohxas, .que che
gan .ª ameazar aos novos compra- . 
dore.s, a . sub.~ pré_cios art!ficíal
mente para bot~r fóra aos novos, 
á asegurar -a sua tallada de león? · 

. Non percure que sexan os ma
r.iñeiros os que .denúncien ao.s 
compañeiros, iso, ~ornpañeiros ao 
cabo. Percure que sexan as autori
dades de Marina ás .ql!le estean 
atentas. Qlénon sÓ, hai baqÚita é ... 

. can. Está Q. contrabando, os negó~ 
cios caciquis, o apÓio de homes 

< 

. que gañan cartos inconf esá~is a 
AP e iso non debería ~er controlá

. bel pola Xunta· de Alianza Popu
lar. Que se zafen outros, que a 
economía galega, en xeral, non é 
cousa de incompeténcias. ··Que se 
zafen os galegós, ou que voten 
por outros. 

A sardiña vai seguir' como está, 
non se preocupe. Nen acordo de 
Boiro nen farrapos de gaitas. Onde 
manda Massó non manda mariñei
ro. E os M<¡.sSÓ, que se saiba, an
dan navegando por águas de AP. 
Nbn diga qúe a fariña de sardiña 
que ven do Peru pode ser algunhas 
veces máis cara que a de aquí: e 
que en lóxicá debía s~lo sempre, 
non ás veces. Non hai direito nen 
a 9ue a sardiña c~ste catro pesetas 

por quilo na lonxa de Vigo e logo 
1 cen na praza de Ourense nen a que 
vostede l'Íort se entere de nada. Ai, 
claro, as incompeténcias. 

Sempre as incompeténcias: que 
se a vixiláncia é da marin; que .se 
os problemas de précios son do 
F.ROM, q,ue se . a planificación 
cara a entrada na CEJ~: d_epende do 
Estado, que se _o marisco irnporta
_do· está autorizado polo Ministério 
~d~ Comércio.. .. 'E -le>gP, 'para qué . 
s.erve a Consellar.ia ~e . qon pocle .. r~~ · 
solver riengun d.os ¡;>roblemas máis · 
'graves ·"cos que cqnta o sector ex-

. tractivo da pesca en Galiza. 
Porque· o ~ector é· un, só un: E · 

íso que vostede coas suas leis cha
faileiras ténta dividilo en catroc·en:
tos. Os ,mariñ~iros e armadoie's ·es
tán xuntos na actividade . (velai o 
vertical, señer). os "transformado
res e com~rcíané~s, xunto cos m-

,-

termediários, non. Pero vostede 
empéñaxe en facer o -contrário :se
par3:r o extractivo e unir ao co
mercial no correspondente Conse
llaria. De -tolos, señor Díaz, de to
los. 

E logo está a P.Olítica xeral, a 
política real da Consellaría: todo 
o que sexa privatizar as praias, en
frentar á xente dentro do sector 
(velai chivatos, agrupacións libres, 
etc.) a vostede venUe ben. A xente 
do mar é moito rnáís combativa 
que nengunha outra, a sua cultura, 

. polo aquel da emigración mariñei
ra, é mais alta e normalmente as 
vilas mariñeiras son coto da es

.. q~erd·a. Por aí hai que esnaquiza
la. Pola economía. 

U,nha política . económica de
cente, xa non revolucionáría, para 
co mar galego serviría para criar 
milleiros de postos de traballo ; ri-

. queza, desenrolar indústrias de 
preparados, de conxelados, etc~ 
Pero iso significaría que non ia ha
ber desempregados e os mercados 
de t~aballadores sen e:rpprego non 
serían a satisfac<:ión dos empn~sá
rios que, da.se a casualidacle, e .~tán . 
na sua maior parte en AP .· , 

· Vosted~,. nen nefl.gun goberno 
"autonómico" .van facer. nada P,~ra 

· faée~ . producir as inmensas rique-. 
·zas que encerra o mar galego, xa 
non o lonxano traballado pola flo
ta desta terra. Sei:ia pedirlle dema
siado que r;-aballaran . ben, moit~ 
que traballaran e bastante que non 
ojixeran mal. 

Que aiguén nos libre qe Baldo
meros, Torres, Queirugas, Rasillas·· 
e J?íaz. Ou se nori, ~on avanzare- : 
mos. 

' 
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• Vin JJri capitán de perta 
vin ·un defensor da OTAN 

energúmeno feixista 
mentireiro e toleirán. 

Vin de per.Íiño o pundonor gúerreiro 
vin uri naso. oficial,. 

MANUEL RIV,EIRO. LOUREIRO . 

Veño de ver na Audiéncia da Coruña a un patriota profisional · 
de fic;telidade asalariada, que acadou ruin sona entre nós pola sua 
teima en · asoballar ao povo ca _gallo da defensa dun honor cas-

' trense ~on bon de situar. Esta persoaxe,-tan curto de entend.i
mento como longo de nome, ven senda o capitán élon Lorenzo· 
Fernández de los Paños Navarro y Alvarez de Miranda, se non 
esquezo algun outro apelido nen trabuco a·sua arde na ringleira 
nominal. Inda que o viñ np Xulgado declarando perante o Xuíz, 
el fora ali non máis que de t_estigo poísque os acusados eran ou
tros: seis rapaces que ollaban abriados o ba.tifondo legal argalla
do darredor deles, e á sua· canta, para encobrir culpas alleas fa
céndolle ver ao mundo que houbo un porqÚe na desfeit~ final da 
manifestación anti-OTAN, atacad.a a mansalva palas forzas mal
mandadas do exércjto. E velai estaba o culpante exercendo de 
acusador, tentando de achar entre as tacianas moceiras o perigo
so anarquista disposto a esnaquizar o delicado honor dos nasos 
mili_tares, paladins· rentados, e m_áis ben rentados, de España e 
máis da OTAN. 

Hai ben tempo que non via de p~rto un oficial, alá nos_ tem
pos da miña mili, e coido que sexa .a primeira vez que veso· así a 
un capitán, coa roupa sinxela de civil, inteframente espido dos 
atributos autoritarios, e aínda por riba'sen aparentes ínfolas de 
mando, restándolle semente da sua condición ese arruallo . oco, 
senón de seu imposto como un carimbo na formación dunha 
academia franquista. Cadroume de ver ese-capitán a poücos pa
sos de min, vestido como calquera, e máis puiden escoitar o que 
el dixo. De resultas diso, o conceito que hoxe teño d_ps capitáns 
españois é moito piar do que ante. Algo será pala falta do uni
forme, digo eu, que lle resta molto aquel da sua importáncia, 
mais non se trata só diso._ Se vestido coma calquera semella un 
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-· 

' calquera, o.certo 'é que nas faias fica por baixo de calquera. pois- _ 
que privado naquel intre da tala autoritária, axustando as suas 
respostas á comenéncia do inquérito, amasa ben ás claras unha 
ir:idixéncia mental ve~dadeirameñte _insospeitábel nun militar 
profisional de tres estrelas. De-tres estrelas . e, de _sete estalas, 
porque a indixéncia mental anda ben emparellaaa cóa baixeza 

· moral: unha a remes da outra . . Aínda nunca · penséi. de tal ver 
nurí offcial de carreira; inda que máis"non sexa que pola ~xeita9a 
preparación qúe p.or forza lles hai que, supor. Polo visto aos na
sos mílites non lles presta comparé·cer perante os tribúnais, pois
que ali e~án expostos a se ~masar talmente ~orno son, inda que 
abusen do' honor cor:no coártada falcafrueira. O tal xa acontece
ra rio XÚício de Campamento, onde, apesar de se- levar a ·causa 
entre e-les, re'sultou nun expoñe~te lamentábel _das misérias · hu
manas maldisfarz'adas con uniformes e. medallas . .,.foxe entro
qu_es 'to¡ causa de ver a cativeza dun homiño qué-tentaba negar o · 
que fixera fuxíndolle á._responsabiridade, meritindo · arre_o coas 
discu'lpas máis trapalleiras. Como o Xuício de . Campamento, 
vaia, pera' en moi pequ'e·c!lo. E dicer, que esta é a xerite que fin-

. -ca con máis forza na teirría de nos meter na OTAN ... E aínda din 
que é para mellorar' a· sua formación profisional, -de cara a un 
mellar ·servício á pátria. Para mellorar o seu armamento e nos 
poder defender mellar, disque. Probiños de nós. E_lo_go; digo .eu, 
para erguer o nivel cultural de.Stes nasos militares; para os facer 
máis civilizados, para ~ompletar a sua formación húmana e máis 
para mellorar a sua condición moral. f~cisaranse deses avións de 
tantísimo précio? Porque; aÍnda contando con q(Je esas _armas 
f~sen para defender ao pavo, que xa é moito supor, de q~é vale 
mellorar o material de guerra se _non -mellaran -os guetreiros?'E 
guerreiros coma ese ha haber moitos, _quera _crer gue·non todos 
pero haber hainos. Xa lago é cousa de crer que ese illamento no 
qu viven, decote arreciados da xente normal, yenllés rñoi ben 
paragardar unha imaxe de eficiéncia que non r·esistiria' b trato 
cotLán. E asi, seino agora por min, ca·nto nienos se coñecen máis 
estima se lles ten. 

Eu estaba coa família na Praza de Maria Pita no romate da . 
manifestación antiotánica do 2S=1_1"8l, e-asi como daquela to- . 
coume vet. e· sofrer o acontecido,-tócame hoxe escoitar de boca 
dun capitán _as caroc·as máis infames alar da desfeita daquel:dia. 
Velaqui un .deses homal_los que andan arreo talando a boca chea 

. do honor: e que non Son capaces da mínima dignidade de se 
chamar responsábeis dos seus feítos. Un verdade.iro mfütaT, .un 
home inteiro, teria o va.lor de responde'r dos seus feítos ainda 
por tortos--que eles fosen. De non, é unha cobardía. E coabardfa 
é, ver.dadeira felonia, xurar dicer a verdade e deseguido asegurar 
que-as forzas militares entraron na praza p~ra identificar~ -al_gun 
manifestante·~ ·e que, ao se~én ata~adas, víronse no trance de usar 
das armas para defendérense d.a xente-. Vergoña · sint-0 de ter .es
coitado iso da t5oca do xefe daquelas forzas, vergoñ-a e n{Jxo. 
que os povos das Espa.ñc!s nón merecen un exército ron seme-
llantes capitans. - · · 

, Se meritireiro foi -o ofidal non quixo ser menos o subofic1al -
que o acompañou tamén de testigo, segundo· xefe que foj naquel 
valente asalto contra o públicó cougo e inerme. Este home, trá-s 

. de xurrar dicer a · verdade, xa mentiu destachadamente cando 
· afirmo u non entender o galego. Natúral e viciñ~. da nosa ·bisba- · 
rra, as suas talas denunciaban ao .lonxe a sua flagrante -condición 
de desleigado. da Terra, no que alénta somente a fidelid~de cánr
da _do patriota mercenár'io. lmitába-lle ben ao superior no. ar,gaUo 
-das n:ientiras, que levaba mo·i. aprendidas e aínda asi eft_guede11á- . 
base nelas_. Seu arruallo era tanto ou máis que o do capitán, que 

• xa riscaba na insoléncia, e as olladas· destemidás que b_ptaba da
rredor ·facía_no acreditar a si ·mesm9 como realizante dunha faza-
ñ(!. Vérdaaeirámente lamentábel. 1 

En fin;- eu teño dous tillos que, en chegándolles o tempo~ han 
ter que· ir ao cuartel se Deus non fai por mellor. -A min .:arrepi.a
·me pensar que os meus fillos vaián dar cabo deses militares de 
mentalidade cúbica, redomados fei'xistas o~ botarates .perdidos, 
que' tanto ten, ·e xa que logo reclamo unha mellara substancial 

. no equpamento militar español·. Oue os mandos sexan honestos 
e capacitados, non · só n:o profisional que tamén no human(stico,. 
que para o caso é o que máfs canta. O partido gobérnante., que 
casualmente prometeu sa~arñ.~s da OTAN, prometera tamén re
poñer nos cuarteis aos seis membros da UMD~ seis miHtaresmoi 
vaiosos que · poderian servir de bon fÓrmento para que levede un 
novo .estilo castrense, aberto, culto e democrático:-

.Porque senón, e á vista d.o visto, será c·ousa de formar:c1s AP-R 
como nas escolas, Asociacións de P.ais de Reclutas;· en defens~ 
dos nasos filias . eri , idade mi~itar. Porque deixárlle.los asi .pola~ 
boas a eses capitáns. ~. 

A .. ETICA'~ DO'·CONSENSO 
ANGEL SAN JOSJ;: ARES 
AGUSTIN MORENO CARMONA 

Aos presos colleunos a marte· do ditador na cade~, a.procla
mación dun rei, un referendum e unhas eleicións xerais. Despois 
tres amnistias poi íticas, a proclamación da Constitución españo
la, duas eleicións xerais máis e chegamos a 1983 contemplando · 
desde a cárcere os abusos duns e outros; a índá que ben mirado, 
os abusos só teñen unha causa, e é que os políticos móvense por 
intereses que non por xustícia. 

. -
policía que tortura e mata. non lié é recoñecida .a cualidade social 
nas suas intencións e actos·; senón que o apelativo de mercenário 
é quen non encadra. Aliancistas, 1:1cedistas, socialistas e comunis
tas pUxéronse de acordo para amnistiar este horror, deixando 
ap~drecer na cadea a outros. deUtos comuns: os incultos, desau.
ciados e famentos de- sempre~ 

No ano 1977 proponse o indulto para os pr;esos. sociais .e no
vamente os "chnsensuados da reacción" negan "esa xustícia, se.11-
tíndose moi folices conse_n.suados de que os condeados por de
claracións arrihcadas por torturas (moitas delas falsas) ou sim
pl~smente por convición moral segan sofrindo os exc~sos per)ais · 
de xuíces e códigos. 

reitos atripellados, pero si veríamos a intención correctora destes 
dese_quil-íbrios. repre-sivos qt.ie promovéu o "consénso de reac-· 
ción". Non· só o novo governo ten de socialismo o que a sua pr:á
tica amasa, seguindo a política· en contra dos marxinádosy senón 

. que-.nos seus prime iros proxectos no parlamento debate as auto
nomía~·.- que non sofren nengun abuso tras das. reixas# para se fa
cer con forza coas poltronas das na.cionaiidades, e este é outro 
claro exemplo de camarilla que non de xustícia. Aos sodalistas 
tamén. que ·velos segundo os seus ~etas: n~n teñen g~an diferéA
cia da-UCD, ·nen de AP, nen do PC. Cada un deles é un dan poJo 
poder, de.sprazánqose átravés da propaganda~ para se in~.rt.ar no 
.mesmo., con progr'a~m~s de -seudointereses colectivos, no mercado 

D icinos que ten habido moi má intención dos partidos mafio
sos da . direita, dos socialistas felipistas_e dos comunistas carrillis
ta's a respeito dos presos sociais. Po las süas actuacións pode con-
siderárselles consensuados da reacción. . Chegan as festas parlamentárias. Conmemór:anse catro ·veces a . / da ofer:ta aó-púb'lico. 

Efectivamente, a última amnistia tirou da cadea ao resto dos ·Constitución española., Chegou "o cár:nbfo" co trunfo socialista 
presos políticos nacionalistas (os l"C(r), GRAPO e oütros non e -atrás ficaron os matados nas cádeas e comisar-ias, e· moitos pai-
foron ceibados) segundo entendia o consenso da reacdón._... sanos na rua. Atrás ~an ficando,. tamén, moitos anos de cadea · 

Entendemos por presos políticos aqueles qu·e pastos de acor- que seguen moi presentes, como a mesma preséncia dos intereses 
do e organizados, por médio da propaganda ou a violéncia, ou .. de camarilla que ·puxa aos grupos políticos e~pañois .. Os políti- _ 
amb~s causas, · sof~ian (é· sofren) prisión por pretender trocar a · · cos que pasaron polo gobernó promete ron m6ito ·e eriganaron 
arde social, violenta ·dunha nación, da.cardo Cl;lnS ideais de xustí- · moito, s9bretodo aos presos. Agárdá~ase unha ética socialista • 
cia social diferentes: altruístas, éticos ou morais. Pero, ·en todo nos prime iros qonsellos de min'istros de decémbro, decretando 
caso, co ánimo de mellorar a vida· 'dos seus paisanos; dos ,. seus . un indulto xeral, ética que non se produciu. Oue é inconstitu.cio-
compatriotas, apoiados na éoerénCi.a da entidade histórica nega- nal unha medida dese xé·nero? Esa é a xustificación socialista, 
da ·ao povo, ,a"_sua cultura, a linguaxe e albedri'o; m·áis-a asP.ira- aínda sabendo, que máis 'inconstituCiona'I é a situación dos pre-
ción econ.óñlica socialista q'ue é o estandarte prineipal dos orga- sos sociain que, para evitar un mal maior, por étiéa 'e xustícia _ 
nizados para a saÚde do xéneró humano. Asi ~ntendemos que _ben podi;;in ter provocado tai med.ida~ pero iso teria que ir. acom-
eran e son os1presos políticos. Pero a amnistiado 19_77 tamén pañado dunha explicación ·clara e convi.ncer:ite' á sociedad_e, e esa 

· (.. .. ). Para a111brdazar a verba, porque o .goberno non admite 
. crítica, .ao ,preso, que sofre máis a indefensrón porque 'se atopa 

engaiolado, controlado e vixiado exacerbadamente, ~on-€xcusas 
pueris·, . castígano !"! inte~veñen .ª sua correspondéncia par.a que 

· non poida manifestarse nos casos de abusos :f:¡ue ptota_goniz:a o 
Estado. -

Áos presos socia is tamén. nos pi_llou a ,.ética do PSOE na cadea. 
·e metémola no penico P.orque é o sítio máis idónep._ 

En definitiva, tiveron un ha conciéncia . moi apodrecfüa as 
"persoas cultas" que n~garo'n o indultoaospresos soci~isnode
bate parlamentári.o, que nqn entrecomillamos co'mo persoas e 
cultas aos poucos que n·os ·foron favorábe.is, po1s amasaron unha 
calidade de comprensión superio;, unha cualidade de intelixén
cia e humanrdade que lle diferéncia do re.sto dos poli'ticos ambi
·ciosos que aínda hoxe arrastran máis podrémia. lsto é predso se aplicou a delitos comuns. · explicación comprende un recoñecimento de responsabilidade 

Si, a delitos comuns repul-sivos: a~s funtionários do Estad9 . que non quixeron afrontar ·os socialistas, que é voltar erar, e ésta 
(pol.icÍas, carcele·iros, etc ... ). ó '"consenso ·da' reacción" amnis:. vez na sua-m.áxima responsabilidade d~ ocultismo. ~e, pola -con
tio~ ·ao_~ que abusando .da áutorida<;le torturaron, lesionaro)l, ' tra, üveran afrontado o problema directamente,· con xu~tícia e 
roubaron e . a·sasinaror;i: Estas 'µersoaxes ·están moi lónxe de 1 reparación, o prestíxio socialista teríase revitalizado. 

· · di.cilo (3índa que nos custe falar da luz asustada pala et erna som
bra: gostaríanos ter talado d9 inxé,nÜo sorriso ~a curiosa mirada 
dun ñeno, ou falar simplesmente dun páxaro. 

" criar unha .sociedade me-llor~ de ·se organizar para a paz; cando o Se os-soCiali.stas decretaroA indultos i;>articulares masivos, dal-
-~eu 'exempl_o é o . máis puro e selvaxe dos egoísmos: .perseg.uir gu_ns centenares· por co'nsello ·e semana, non a ~lternativa máis· 
de~exos individuais inrnolar:ido v:idas e . be ns. Ao carceleiro oµ . i~ónea p~ro si ·a eficaz~ tampouc0 seria sublime p¿¡ra ps nasos dÍ- ', 

. A liberdade non é o loito sen pulso dos políticos! . 

¡ . . ~ 

ANGEL SAN JOSE ARES B 

AGUSTIN MORf;NO CA-AMONA 
son presos do Penal de Huesca 
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l\TAOIONAL 
-- Vigo. Pases prq~bus 

.. ~ . - /. . 

- . • . • . ' - • . .: • J 

··. 'Máis ·alá da. '.reivindicación-
• • - • ••• • 1 " • - • 

Máis de ~itenta autobnses ,apedre3¡dos .cando redactamos estas li- ' 
ñas, m'illefros .de estudantes todo o dia na rua, cheg~ndo algunha 
vez.case até' OS oito mil; verdadeira· violéncia, CO· "visto j>on" ~a 'po~ ' 
·voación que corea ná sua gran maioria-·as·accic?ns dos esfodantes N'Í

gueses ... son algunhas das liña~ .que marqm o conflito q:ue os esto- . 
dantes. de. Vigo están a levar .-cóntrá a su~a dos autobuses urbanos; . 
_, xa· non é ·~o primeiro an~, pero non · se sabe até -?,nde se P?~e 
chegar: . o conflito- ~ó parece ter· empezado._ A actuac10n da policm 
desprazad.a desde a Coruna pode·.ser determinm:te. ·' · 

t . ' ,,, ,..< • 

A .FALTA DE LIDERES 
E STUDANTIS . 

Noh hai que remontarse. ao 
- · Maio francés para darse· con ta 

. · de qu~ un' conflito que- cando Hoxe, .en Vigo, d. cáso é moi 
'·empezou patecia unha protesta , outro. Parte xa da exp,eriénciá 

sen importáncia~ s.exa o desén- de " anos anteriores. Aínda hoxe · 
cadeante ' de movili'zacióris pos- hai _algun estudante que · está 
teriores que poden· levar a un pe

1

nando polas loitas dos anos 
~erdadeiro cámbio na . dinámica pasados. r 

·das clases menos pudentes dun- O movimento do Bonos pro-· 
ha sociedade o~ daquelá po_yoa- -bus é totalmente desordeado .. 
ción máis nova. Os estudantes. saen á i:ua e de:-

. Aí está senó~ o conflito pola ~ dícanse . a protestar, -. apedrear ,,. 
suba · dos alugueres dos pisos en os autobuses e fa~erJles pinta
Santiago que xerou unha .série_ das. Cada coléxio anda.máis c;m 
de protestas .que enrelarón· e:µ menos ao seu-ár e. realiza as ac.: 

.-' 

futuro . 
. , Ademais da falta de ·verdadeí
ros . líderes estudiantiS que ·inar..: . 
quen á _dinámica, exi~te , outrn 
gran hal,ldicap par-a -extender o 
-conllito: os · estudantes: universi'.' 
tário's noh entraron xá nel estes 
anos, nen o :están a facer agora. 

,Agora be'n, · hai que ter· en con ta 
que · para · o dia · 15 está_~pro~la~ ~ 
mada unhá folga xeral que··pode . 
influir - decisivamente na po·s·i
ción. que adopten' os -alunós do 
Coléxio Universitário, --qll¡e,. ao 
estar separado ~a cÍdaoe (sacar 
os centros universitár!os das ci .. _. 

, dades para paralizar Ós ~onflitps · 
é unha táctica seguida désp\. . .,. 

. do. 68)1 non se dan involucrado . . 
! • o dia sete os estudantes xa se 
sumaron á manifestación ~brei
ra~ p_Óde ·ser . que para o clia 15 
confluian en máis acdóns. 

I . 

A <;RISE~ FACTOR. 
-DETERMINA~lTE 

l . 

Pódese ~firmar, sen lugar a 
dúbidas que a cris·e sofrida pola 
comarca viguesa· é un f8:ctor de-

. -terminante destas protestas. Al
gun comentarista' pregurttá_base 
o outro dia, cómo qs rapaces -:: 
poden -loitar polo que se supón , 
que~ só.-lle a~inxe <:fos pais:- ~té 
se preguntaba ónde ia o tan .ca- ._ 
.carexado-"complexo". 
" Craso erro: A cri.se afecta pri- . 

Xan Carbal la 

meiramente ás clases menos pu- · 
Cientes e aos sectores máis febles 
da sociedade, é dicer, xóvenes e 
mulleres. Os xóvenes vigueses 

.. viven a crise aínda con mái's du
reza se cab·e na sua própria car-

. ne. Eles son os q-q.e se dart conta 
priméiramente das penúrias eco
nómicas dos seus pais. Un gasfo 
de vinte pesetas m~is cada dia, 
grava considetabehnente os bol
sillos, nada ch-eos desde sempre, 
do$- estudantes. As asigna_cións 
que os pais.ue· dan aos fillos non 
se incrementan e todo sube. Co
llei o bus é Qbrigatório para a 
neirande. parte dos . vigueses. 
Qué pasa? 

Bancos · RUMAS A: 
: 

Que os cartas que teñen que 
ir parar ao bus, hai que reduci
los doutros gastos. 

E por iso tamén que o povo 
de Vigo, en vez de c;riticar aos 
estudantes cando apedrean un 
bus, Q que fa11 é aplaudilos . 
Nunca vimos -unha reivindica
ción estudantil que fose asumi
da póla gran maioria dunha ci
dade . 

De producirse estes dias en: 
frentamentos coa policía des
praza.da desde a Coruña, e deti
dos, o conflito pode extenderse 
e ·a descontento <liante da crise, 
esta é a razón primária, ampliar
se a toda Galiza. 

, Cara ao ~Banco ·del Interior" 
I ' • • _,.. 

que ·é codiciado polos gran
d~s bancos. 

,_ toda Galiza a· persoas que esta- dóns q'i.ie.- lle yeñen _, en gana. 
ban até aquela fóra de toda Pero dia a día parece qüe a co.r.: 
perspectiva · que Gonducis~ á dinación esfá aumentando e, se 
reivindicación. Aquela moviliza- ' no primeko momento- . n_cm ha:. 
don : escahizouse porque non se bia nen uns mfaimos dirix~ntes 

·ne deu ·Únha v'erdadeira ·saída ·que· lev.asen a voz cantante,, _ho- · 
naquel ·sector que o empezou.: xe-· p~rece que se v~h xa perfi- . 
no universitário, debido .en gran· lando algunhas · persoas qu.e po- -
parte á siÍuaciqii de inoifos dds ·den tomar a .direcciOn.. De .. que · 
· estudantes que proceden na sua -O cqnsigari e tle ·cóm,o .encaren. o 
maforia .das clases .mais puden- · co.nflito, -dependerá . o que vaia 
tes . da -so-ciedade." E escachizo~ · pasar en Vigo e quiz-á ~n· GaUza, 
en · lilgáres como n·a Corüñ.a por- - nos próximos méses. Po.derán · 
que ao non ter ut}ha consistén- • levar a reivindidción outros as-· 
cia reivindicativa notárorise en ' pect~s . soci;is, P-oderán' irt~oiu- . 
f~lfa Tíqer~s .esttidantis, pára ex~ erar a outros sectores. :.··_Esta é a 
tend·er a espiral reivindicativa. · gran ·incógnita que ~arcará o 

. s_~gundo rumores : que co
. rrerr en fontes próximas ao 
Partido Socialista Obrero Es

~- pañol, o Goberno intenta 
criar cos bancos expropriados 

·a Rtimasa un só banco :~'Ban
. co Interior de Espafüi". _ 

· Co'ntaria así o Estado ... co · 
'.Banco Exterio.r de Éspaña, 
dirixid6 a operacións co ex1 

tranxéiro e co Banoo Interior 

estas fontes, . seria apoiada 
por un amplo sector do per
sonal , <lestes bancos, que in
tentarian asi non ser trasla
da.dos a outra parte do terri
tório esta tal, feito que, sen 
dúbída, se ptodu~irá se os 

-'bancos de Rumasa1 s~n com
prados. polos bancos. priva
dos. 

A gran banca presiona para 
que esta operación non se le
ve a cabo e as negociacións 
xa. parece que empezaron. 
Sen dúbida o Banco Atlánti
co . pode ser o que faga de 
contrapeso nestas negocia
cións. 

.,M.erque, a histÓria de 
· r Gali-~a . . Adéquir~ 
A· NOSA -TERRA 
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' especializado na axuda á pe-
1 

·qúena e wediana empresa ·no 
· noso paíS. . 

f 1 _Esta · operación, , segundo 

- ¡ . 

Parece ser tamén que nesta 
operación non vai ·entrar o 

_ Banco Atlántico·, banco ren
, dábel sobremaneira, 'con gran 
, prestíxio e ·solvéncia, polo 

O Estado asentaríase asi 
como o primeiro banqueiro 
db país, o ·que non lle gosta 
nada á gran patronal bp.ncá
ria . . 

Pertencer ·a -·A l\IOSA TERFJA. 
. apoiala e s.us~.reb.erse a el ~ ~ hec~sario · 

-~ . - para que haxa 
.DESEXQ SUSCRIBIRME A A NOSA TERRA 

POR UN _ ANO . 0 2 .500 ¡:its. 
un: p~rióp ito)Jale.go. ~e~anal . . . POR SEIS MESES 0 

AO. eONTADO. - 0 
Cl. REEMBOl:.SO 0 
Apdó: 1371 Vl'GO 

1.250 pts . 
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Qué: autonomia! 
( .' 

' Xa ~stán p~oclamad~s as .listas. 
eleitorais. municipais e xa _ 

'" empezóu a Cfl.mp~ña. . 
Fraga anda "a tpda marchá", '" 
(para Suíza, apostillan alguns 
nos carteis) mentras en AP · 
as bases se sublevan de8pois do 
·"acomode" dos náufragos da 
UCD.' Ferrol, Oleit:os ... _ 
·qe paso impugnan 
as candidaturas do ·PSOE 
por poñer PSG; 
tampouco lles fixerori caso. 
O "Pesoe", que está a gañar a 
batana das siglas, amparado 
no poder, o que non pode 
é menos que tremer, 
<liante da folga do dia 15 
en Vigo; dia a dia aumentan as 
suas manobras para tentou 
que fracase. 
A t~dú isto que _o Presidente 
Albor segue de feira en feira e 
de festa en festa, facendo 
meritos para que lle dean o 
carnet de "fieras y fiestas" 
(pensamos que xa llo 
adxudicamos noutra páxiña 
máis "séria"). 

Pero o señor F ernández Al-
_. bor tamén foi a Portugal. A in

formación dos meios de comu
nicación, privados e públicos, 
foi. moito menor que cando via
xou a Catalunya. Unha mostra 
do interés da viaxe ou unha po
sición diante Portugal? ' 

Sen dúbida esta viaxe a Por
tugal teríase que ter producido 
moito antes. Galiza necesita de 
Portugal e Portugal necesita de 
Galiza. O intercámbio econórrú
co e non digamos cultural é 

"Team Spirit-83" 

O Parlamento ' 
non quere saber nada del 

moito roáis importante con Por
tugal que ·con Catalunya, péro 
aínda se fixo agora e foi bastan
te silenciada. 

En verdade que non se ~ode 
esperar moito a nivel concreto 
nas relacións dunha comuhiqa
de autónoma co exterior; asi e 
todo, os aéqrdos poden ser moi7 

to máis importantes. Congrasta 
a información da viaxe de Albor 
coa que se lle deu a viaxes de 
"hermanamiento" entre muni
cípios (por exemplo o Faro ~e 
Vigo case unha dúcia de páxinas 
á .viaxe de Soto a Groenlándia). 
A comuni_dade autónoma .non 
ten -competéncia algunha nas re
lacións cos ¡Jaíses estranxeiros. 

Aínda así F ernández Albor 
puido rnoi ben na sua viaxe en
trevistarse cos máximos dirixen
tes portugueses. Puido intentar 
a coperación do Estado portu
gués con Galiza, ia dicer que 
non o Estado español? Pero 

non. Limitoüse a entrevistarse 
cos mandatáriqs da ·r.exión· nor
de do Estádo viciño. Falou con . 
eles .. das comunicaciórrs .das · 
fronteiras, de mohos proxec-" 

. tos .. ~ un falar con quen non po
de . decidj.r - nada. . o· espíritq: 
apoúcaao- da . autonomia gal~ga · · 
evidénciase moito máis nas s1~.'as · · 

_ viaxes. 
Adefnais, foi, a ser valédor 

élas empresas mono_poli,stas es
pañolas para tentar que, ·dunha \ 
vez; e pésie -ás prote~tas popula:
:res dunha e ou'tra b·anda da raía. 

QUE AUTONOMIA! 

E á espera de que o. Tribunal 
Constituciónal se pronúncie so
bre o recurso interposto polos 
par lamen tários gal egos . contra a 
sua expulsión do -~arlamento · 
autonómico Lois Diéguez e _cha-/ 
mado a declarar ·por un· "xulga:
mento de faltas", por protestar -
contra os vertidos nucleares; . 

Peró un- ,parlamentário galega_ 
só pode ser _xulgado polo T-ribu
naL Superior de Xustícia segun-· 
do o artigo 11. Pe-ro dáse ·O caso 
que aínda non exist~ este Tribu--, 
nal. 

A vista 'terá lugar odia 18 co · 
mes en curso e Lois Diéguez re
queriu ao señór .Rosón, para 
que - comunicasé ao xulgado ·a 
sua condiCión de parlamentário> 
F eito que non tivo lugar cando 
se redactou estas liñ,as. Qué que- . 
re o señor Rosón, -saltarse outra 
vez as p~óprias normas? Auto-. 
nomia: "quen a tirou que a ·1e
·vante ". 

Manobras ianquis en Corea 
Os organizadores de Team

-Spirit-83 confian en que as 
meirandes manobras estadouni
dense-su/coreanas dos últimos 
anos, ficarán na memória longo 
tempo. O área .de exercícios é 
inmensa: todo Corea do Sul 

. máis as águas á beira do pacífi-
~ co. O tempo é l{UÍis que dabon

do: dous meses e médio. , Tam
pouco faltan ps. efectivos: 190. 
00~ . . 

O adversário é hipotétiéo, 
pero os "xogos" realízanse .en 
condicións que remedan ao má
ximo as do cqmb~te. En conta- · 
das hc;Jras desembarcou n Sul 

, da península un forte contin
xente. Cobrian o ' desembarco 
dous destacamentos navais de 
EEUU,. cos portavións de asalto 
"fylid way" é '·'Enterpri,se'~- á .ca
.beza. Completan o cadro escua .. 
dróns ~de caza ianqu'IS . F•l 5 · ~ 

-:. , . avións de .asaltg · A-6; ' capaces 
_;,. p~rá poftar arma~ nu~leare&.- , 

A "percepción da realidade" 
sublíñase· pala proximidade 
xeográfica dun dos hipotéticos 

. inimigos "septentionais", Corea 
Democrática. Máxime, porque 
os aparatos· de recoñecimento 
ianq uis, !?aseados no Sul da Pe
nínsula, violaron clezaseis .veces 
a fronteira aérea da Repúbliéa 
Democrática. Popular ·de Corea, . 
no rnes anterior á Team Spirit . . 
O 31 de xaneiro, un dia ~ntes 
de comezar as manobras, os mi
litares sulcórearios atacaron l'.:ln 
avión da :t;lDPC gue sobrevoaba 
águas xurisdicionaís do seu pró-
prio. país. , . 

Aínda que os exercícios tác
ticos con tan ·. con dous particí
pantes, percébese a preséncia do 
.terceiro. E verdade q lie, altos 
·.cargos · do. Ministério de { eJensa , 
d6 XapÓn ásisten á Team Spirit. 
como. observadores. Mais o -bfo- . 
queo -de .estreitos e ª:> "prote.c
ción~' d.~ ~ roitas· marítimas que· 

\. 

. . 

se ensaian nestes supostos tácti-· 
cos, son -eventuais misións das ·,· 
"forzas dé autodefensa" nipo
nas, en opiniort do primeiro mi
nistro, Yasuhiro Nakasone. 

Adernais, hai direta· ligazón 
antre a Team Spirit-83 elTokio. 
Os transportes norteamericanos 
que levaron os efectivos de de-· 
sembarco ·a ~orea do Sul, zar
paron dé Okinawa . . Tamén das _ 
bases instaladas nesta illa xapo- · 
nesa despegaron parte dos -· 
avión's estadounidenses ·que 
participaron ·nas manobras. ~Do 
porto nipón de. Y okosu'a partiu 
ªº "teatro de' operacións" a es-· 
cuadra mpvil .da VII Flota dos 
EEUU. Antes de Celmezar a eta
pa principal dos exercícios,' o 
Mmistro de Asuntos Exteriores 

. d·e Xapón, Shintaro Abé, aimn
ciou o propósito do Gobernq de 
autorizar a entrada do porta
vións atómico Enterprise en 
portos. do país. 

"~NACIONAL-lVIUNDO 

' I 

-

.. As 82 · coiteladas 
- ; 

Desde. o último núinero do noso semanário, os fuitós, -ná eS
- cea internacional, precipitaron as d~s -lóxicas: a asasina e a re~ 
volucionária. · 

A xa cada~ ;ez máis aberta agresión á N icarágua de,señouse e 
execútas~ desde o Pentágono. 'Denúnciao a prensá norteameri
cana, denúnciao fodas as organizacións -democráticas .do mun
do, e mesmo · tiinidamente, atrévense a dicilo · xentes como o 
. presidente de Colómbia. - , 

A quen n9n· vivimos os anos da invasión de C~ba por Praia 
Girón, estes anos téffennos ensinado a cara real do capitalismo. 
Un continente desgarrado ·e expoliado, tantas veces chamado 
pátio traseiro dos ~USA, serve para todos os experilr!éntos do 
terror e a explotación. · 
· Xa non . se. trata· de .xustificar ideoloxicamente unha determi

nada posición' ·política; o último invento é a degradación das 
ideas até dicef que o problema do mundo é entre bons e maos. 

. "E que por engadido o "centro do mal" está na Unión Soviéti-
ca . . Partindo d.esa idea todo é válido. · 

Asi, mataron á presidenta da Comisión de Direitos Humanos 
·do Salvador, e acusárona de "subversiva". Invaden Nicarágua, 
pará defender "a de:rnocrácia e o libre mercado", asásinan á co
mandan te · Ana Maria, para amosar a sua omnipreséncia; Matan 
-qué din da seguridade os sociademóeratas!?- ao represenqm
te da O LP pa cumbre do Algarve. E .rion ,Pasa nada ou, se pasa, 
·rapidamente é asimilado pola maquinária do esqQecimento. · ~ 

Dician nestes dias as "Nais de Maio ", respostando a unha au~ 
toridáde eclesiástica católica arxentina, que o máis in-hum no 
era esque~er. Aquel <licia que era mellor empezar d~ novo e 
'~deixar no esquecimento as consecuéncias da guerra subversi
va". ' Non hai que lembrar, pois o ódio -e máis se é ~e .clase
leva a{> radicalismo; ás. posturas "extremistas": Ese-debe ser o 
paradigma que se impón para esta década. Mágoa para .eles que 
non funciona. · · 

Se collemos .Centroamérica, e non é ~descamiñados, como . 
centt~ dunha batafu decisiva para as loitas populares do inun-

. do, as noticias da ;prensa (que é occidental, non hai que pasalo 
· · por alto-), fálannos de que está en marcha unha e-spécia de Plan_ 

'.'Phoenix", ·como- o que x~ aplicaran os ianquis, con desigual 
éxito criminal, no Vietnam. Aquel fora un plan de extermínio 
de cadtos pqlítícos e 'técnicos, para criar un asisado ~erreo para 
unha eventual derrota do impérialismo. Desa·maneira, as forzas 
tevolucionárias trunfantes estarian terribéhne:tüe dificuldadas 
para tirar para adiante co país. Asi fixeron en Nicarágua, onde 
,nos , m~ses antel'iores á entrada sandinista fusilábase sistema ti-

. camente aos -maiores de 1 4 á'nos. E agora tentan tirar os froi-
tos. . . _ 

_ A estratéxia militar ianqui ·no . Salvador é seinellante, pero 
atopa cun ~lprendente o,bstáculo. A · total dexenerac}ón da 
oficialia militar, que o · único que busca é arrecadar a meirande 
,cantidade 'de dólares para cando teñan q~e fuxir do país; e por 
-parte a guerrilla, cunha . paciénc~ ··admirábel segue gañando te
. rreo, con p·oucos meios quizaiS~ pero co apoio popular e a ima-
xihaéión alerta e criátiva. · 

~ ·cando no.s an~s- 30 Sandino viu ap·areéer aos marines ianquis 
·no ho_rizonte, d(xolle aos compañeiros _que aquela. batalla esta

- ba perdida;· pero que xa virran as fonnigas baixo terra para di-
cirlle que venceran. . ~ 

"' As formigas ~~ falaron unha vez -con Sandino e han fallir al
gunh;is rnoitas 'm,;íis. Aínda que non asestara o império as suas 
·últimas coite ladas: , 

M.ALONSO 
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A política . e;t~ji~.~, ~~iiética . A p~lémica sobre ~ i~stalaéió~ d'os euromisis e ~s co~versácións .de limitación' di~ arm~~~to e~tre ·a _ . / ni~ntrras,, · afirmacións f~lsas, d~.- . 
é unha política de paz, upha po- Unió~ Soviética~ e os Esta~os Unidos, .acadaron nas· última~ semanas un novo .estádio de cousas:· · . formacións e amaños. Sobfe es-
'mica ''Cle·. amísta,qe. 'entre os po- .. ".'~s p~opo~tas soviéticas xerabnen.te Son· despachadas c:µnbas po.ucas ~as, .. . . . .. te problema hai necesid8:de de 
vos, un.ha pblíti~a'. de . n9n Írixe- . , . as filáis d~s veces mténd9n_adanient~ descalificado,ras. As ·nortem::aricaiias rooéanse de . . falar. Ante todo, ha:i que deter-
rénc:la:. 'ii.os·asuntos ·internos "éknr.:· .. · grandilocriéncia, ~omó se fosen tis a(lalides da_ paz;~Entre, as deehµ-~s~ón§:;impo~tarite.s: ~~pr~n~/ · .. ., ~,.se no a~er.t'o de q~e, ao parecer, 
.tros. estad'os, unha. ·política. diri..: . extractambs.hoxe as ·de A:rtdrei'Gromiko, Ministro""de ·Refacións E~terioiies ·d~'lJRSS:f t.~' _; " ~á suf·pFop'osta J:.a d~ Reagafi-
xida á distensión e a que sexa li-. · : respeito dos· misis de alcance 

. quidaoa . a)en~ións ria .~itu~ci~>.!1. J~ médio é o camiño conducente a 
" internacionaL ~A. nasa polí.tic( :<' un aé0rdo, o camiño ·conducen-

esta encamtfiad.a a facer :retro¿~- . . . te á 'paz. '. . ' 
d.er "a ,.demencial carreira arma~ · · 
me.ntista· . . Diante ·de .. todo· hai 
que ,topar o ·camiño conducinte -
a lhnitar e "reducir o's armamen.-: 
tos., e despois atopar .o carr-etto ¡· 
oonducen~e á :destrución (Íos.ar ... ·. 
mamentos. 
. No Occidente., non sabemos , . 

pqr q {ié, . no!} se acostuma falar. 
agorá P escreber da proposta so- · ... 

· viética do desarme xeral e com- ·. · 
pleto. Debo subliñar que,.' apó_s · 

.. p remate· da ·· Segunda Guerra ·. 
: Mund~al, a -U~ión · so".'iética: fixo ~. · 

·, · d~as prop~stas queyasarán, ,e i 
· podemos dicer que pasaron xa, . 
con letras de ouro aos anais da 

~ . 
hist~ria. ' .. .' ' . ' ·. r: ¡; 1{ .. " . 

A prim~\í"a .f9i ~ .sJe .concertar \·r~compléto en unión <l;o _control mas, nuGl~ar'es, .~ . as restantes po- . , botan por teua dit9s a~g~~en~ 
unha ... convencjón. internacional jceral e c01p.p.Jeto. Esta. :proposi- · , téÍrcias·_nucle'ares. non 1n.0ven un . tos. Estarnos dispostos a sentar- · 
sobre a proipici~m. para . to,da a . : ción nosa aíndá continua -tamén.· deüo para avanzár: nesa di,rnc- · nos á mesa das nego.ciaeións cos 

· eternldade do empregd ·e ·utili- · hoxe éñ pe. Repito, en Occiderr- . ciQ.n. Si,'ese ioi un paso noso, · países da OTAN aínda que sexa 
zación .da . arma atómica .. E a se.- te non · teñen costume d'e ·escre- au_da:( e pacíficó.- En Occi9ente hoxe mesmo e examinar ·dita 
gunda, a URSS P!opuxo un pro- b~r disto . . Mágo~: Por'certo que, " non gastan falar m.oito disto. cuestióri, e aínda mellor subs-
grama -.d.e desarme .. xeral e com- máis · ou menos, compténdese Pero é de balde.. . - · creber o corresp-ondente docu-
pleto. por qué. non ~stá en bóga ·escre- .. Segundo: \A URSS e· os ·s.eus-:. ·mento . cos con:;iprcnnisos recí.:. 

Cando se · puxq de .manifesto ber disto. Faise difícil remarcar . . arriigos- _e aliados do Tratado dé . prooos de non empreg~r un a 
qu~e outros Estados. teñen ·a i~- o alcance do desarme xeral e , Varsóvia, na reunión 'co Comité forza éóntra o .outro. · . -
tencióJ:! ~e dilata.r, . b~.ixo di(e- .. complefo, e .do control .parello, e Ton~ulJivo ,.·e- Pol~tico tomaron . ~ . - · 
rentes pretextos, a solución dbs ao tempo" praticar a política de.· un acordo·> propor aos países da· · AS NEGO'CIACIONS DE XENEVRA . 

r prqblemas de desarme, preci- · preparación da guerra, mahter. a· °OTAN ·cortcertar -un tratádo·. ·. (. .. ) Quero referirme aos pro-
' sión. das proporcións, como · todo. gas a c·arreira· armamentis-· .Sobre qué? .SÓbFé o n~n empre-.. blemas das armas nucleares en 
. aqordat a reduCión~ das armas, .. t~ ve acreceiitar O, .. presuposto nu~ ... gaf as armas nucléares, .. de . non Europa en relación . coas nego
dun OU doutro tipQ, . cómo con- ele.ar. ~. . ~mim~ga,r as . ar~as .' Q.OnvenciO- ciacióris que se manteñen entre 
xugar todo is.to> ou sexa, baixg · . MeñciCrnei as duas iniciativas · n~is;· é dicer, de.norr._empregar-a · a Unión Soviética e os Estados 
o. pretexto da coi)iplexidade, sovíéticas ··~ máis importantes . . -. forza .él). _ xeral nas T~lacións en- .. Unjdos. Cómo vemos a próxima 
comezaron a paralizar a solu- .A:gor·a qui~erá· subliñ.ar que, a tre ·. OS. estados da O.TAN e do·. persp'ectiva- e cómo caracteriza
ción destes problemas, a Unión UR1SS p;fopuxo, tamén nos últi~ Tratado de V~rsóvja. Por qué se . mos a situación presente neste . 
So1viética ·propuxo: · deix~mos as ~nos tempos, me.didas tales que · .fl.xo. esta oferta <leste xejto( aspecto? Ante · todo, desexaria 
dis.cusións, . levémos o . asunto ninguén ten :diÍ-eito . a "'.ignorar ,. Porqué." en· :._ Occjdente -. f_íxose · ·remarcar a falsedade dos asertos 
cara: . o , des~n:ne xeral e comple-: seri qúe confirme' a sua .fidelida- · ~ maita~ cJein'1;gQxia · a confa,, de· . que se fan en Waslúngton res
to. I \ • . de . incondicionat e abertá, . re pi- _ .. gué -· a'-· Ut}Íó:I'l ! Soyiética p.ode, ·. peito a . que, en xeral,. en Xene

Entóñ;· os·. hosos interlO'cut~- - ~tn, , ao.erta, á polÍti'ca nÜligaJ:ista~ , d~~ atac·ar a . un ou outro Esta- vra. se -manteñyn sérias negoeia-
res ¡i.,'tix~rnns~ 1a dicer que cómo . .t" · Cales son ésas medidas?: · ·' ·, dÓ ou. :· grupo de ·Estados non cións. (. .. ); a cue.stión consiste 
é .. p0sibel o< dt;sarme xeral. ' e . Primeiro. ~Unión /Soviética · qbr.igadaroente . con ·armas nu-' ·en presionar sobre .a pRSS, e 
completo . sen estar ·antés Con-- tomou . unilate~almente c» -com-: cfoarés,' senón ,que · pode facelo manterse firmes e, entón todo 
vencidos.. que se reali~a de certo.. _ promíso ·de ""·que .. nJn _será a· prí- · - etnpreg~ndo. ,,armas · ·oonvencio- . · irá ben. Mesmo din: can.tÓ máis 
pito eo~ · outras I?alabras, . plan-.. , meira ~n · tecorrer. •a<) : emprego · nais. Repito, cert~rñente· , iso era presionemos sobre a URSS tan

. texaron · a. cuestión do co1?-trol, ·~ das armas m.iQleares . . A URSS pura demagóxia. Pero para a · ~ to máis posibilidades de enten
conside.~ando que nisto· podfase . n~n~ agardou o ~~consenso a iso ·:·. xente que . .non . ·está ao tanto. e dément0·. Esta liña refiexase nas 
abafar á URSS,' .. f?cer.·, por asi ' doutras p6t6ncias. Fou \ÍrÍ paso non está dóita -en problemas de . pro postas concretas que : se pcr. 
dicilo~ ·que se s~ntise "incóm9-, . re~olto. e'. intfépido. Penso que ·.política exterior; · as. devanditas ñen sobre a mesa 9as· negocia-
da". . ~ todos bs asistentes -aquí, segura- " mentiras pódena-s conducir ao, . cións. . . 

A Unión Soviética propuxo mente, estarán dacordo éon iso. .érro. . ,Na~ declaradóns que ,se fan 
··en. r~sposta . :o· contróf X.er~i' -e A ··uRSStomao compt,ornisovde .. · .. As -propostas que .. fixeron ·os.·. en Washingtpn, aló onde se tra

contp.Ieto: o desarme. xeral :e no·n empregar a primeira as ar- , _paises do Tratado de V.arsóvia º ta ·.a.e· dados réais ha·i moitas· 

N.R. A continuación Gromi
ko dá detalles sobre .o .carácter 
das ·armas nucleares que se que
ren f~-cer entrar n'a negociación, 
non tendo en conta nen o arma
mento en portavións iahq uis no 
mediterráneo, ou a poténcia nu
clear da Gran . Bretaña ou da 
Fráncia. Tamén fóra 'de Europa 
peto rodeand9 á URSS: Corea 
do Sul, Okinawa, illa de Diego 
García, Golfo Pérsico . . 

Tamén fai referéncia a decla· 
racións norteamericanas sobre a 
inspiración soviética dos movi
mentos . pacifistas no mundo e 
mesmo nos EE.UU. 

A nosa política ::--.Goncluiu 
Grorriiko na sua declaración á 
prensa ·internacional- nas cues
tións das armas de alcance mé-
dio e das armas estratéxicas, se 
se . sae do marco de Europa, é 
salvagardar a toda costa a pari
dade, . o princípio de paridade e 
de seguridade igual, configurado. 
no decurso · dos anos. Pode di
cirse que a· própria vida condu
ciu ao princípio de paridade. Is
to non foi sinxelamente o resul
tado de certo traballo de ofici-
na. 

A política dos EEUU están 
enfiada a rachar, a destruir di to 
princípio. Nós faremos todo o 
posíbel -haxa ou no haxa acor
do- para salvagardar ese princí
pio. Se resulta alterado como 
resultado das accións do Gober
no dos EEUU e doutros países 
da OTAN; entón a URSS, evi
dentemente, e aqui ninguén po- · 
de ter vacilación. e ninguén pode 
ter dúbidas, emprenderá medi
das para protexer os seus intere
,ses lexít~mos, para que dito 
princípio rexa tamén en <liante . 
E nós faremos iso. ~ara iso 
abóndannos as posibilidades 
materiais e . intelectuaís, disto 
non pode ficar a menor dúbida. 

· Si; ' pensamos que, . fálando en 
prata? aqu~les que asuµi 'en a· res-

, ponsabilidade pÓla situac~ón ac
tu~l, t.amén o .s(!b.en .. 

• 

l. 
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· Ciclo.s lulturais en Vigo 

"PO!ónia hoxe" e "Charlas sobre a paz", 
Coa colaboración da Embancada_ de Polónia no Estado español, a Aso~iación Culriiral de Vigo or~nhoú ~nos 

finaiS do mes pasad~, unha exposición sobre a realidade polaca, que estivo apoiada nunha charla de AnxelRuas, co-' 
lahorador do noso semañário e Secretário. de Relacións Exteriores da UPG. As x9rruut,as completároiUe· coa proxec-
ción da pelírula "Consta~s" do director Zanussi. - . . · . · · . · · 

Agora.teñen en marcha un ciclo sobré a paz. "-

En síntese, a ·exposición de A. 
Ruas centrouse en analizar o pro
ceso político polaco recente, ba
seado documentalmente en publi

. cacións oficiais polacas e docu-
mentos occidentais, corno o infor
me de Brzinski ( ex-Secretário de 
Estado norteamericano con Car
ter), no que se preparaba o cami
ño desestabilizador en Polónia, 
como parte dun plan máis amplo 
para a Europa do Leste. 

Tres eixos contr.ibuíron a criai: 
unha situación que abocaba no 
golpe de estado pr~piciado polo 
KOR (os organismos dirixidos por 
Jacek Kuron). Dunha banda os 
erros na construción do socialismo 
que criaron un clima de inestabili
dade social; doutra o nacimento 
dun movimento xermolado nese 
caldo de cultivo; lonxe de. ser pro
gresistr e renovador, tentaba orga
nizar un golpe de estado,. cousa 

que foi evitado. djas añtes da data· 
marcada; pola proclamación do es
tado de guerra. Posteriorm:ent~. A. 
'Ruas explicou tamén as medidas 
máis importantes adoptadas du
rante esta sitti'ación excepcion~l. 

O vindeiro dia 21 comeza un ci.:. · 
do de 5 conf eréncias que a direc
tiva da Asociación Cultural organi-
za no Auditório da Caixa de Afo
rros de Vigo. Esta é unha das pri
meiras iniciativas que se darr no 
noso país, alén das movilizacións -
anti-OTAN, para dar a coñecer os 
diferentes enfoqµes para este pro
blema, hoxe na primeira f~ das .-
preocu pacións mundiais. · ' 

No ciclo van intervir o hispo de 
Mondonedo-Ferrol, . Monseñor . 
Arauxo Iglésias que desenrolará o . 
tema "Paz e desarme". A I;grexa e 
as nucleares. Os direitos dos povos~ 
e a paz"; o coronel auditor Xañ . 
Ba~a de Quiroga, en tempos de- -

f ens0r de Xosé-Itumberto Baena e 
represa.liado pola sua ~pert;éncia ·á · 
UMD, que tiwla a sua conferéncia 
~·s¡ Vis Bellúm Parab~lhqn", .é o
segundo;-o terceiro en intervir, o 3 
de maio, é, o mar~chal Francisco · 
da Costa Gomes, ·ex-presidente de . 

_ Port~gal e vicepresidente do Con- · 
sello ·Mundial da Paz, que desenro-

. lará o tema "A situación interna
cional,. o desarme e a paz.,\ por 
fin, o cuarto será o profesor chile
no, cat~drático en Díreito P~nal 
na Universid¡1.de da_ Laguna · (un 

· dos escasísimo.s- exiliados latino
ameriéanos que accedeti á Uni
-versid~de), · Juan Busto que f alará
dos problemas da paz na América 
Latina .. Pecha . o ciclo Joaquín 
Ruiz-Giménez quen actualmeQt.e é 
o "Defensor del Pueblo". 

Destas conferéncias - daremos 
pontual información en A NOSA 
TERRA. ._ 

Presentada a maqueta 
do moimento 
a Castelao 

A pasado dia 16 tiña lugar nos 
locais da Asociación Cultural 
"Amigos da Cultura" 
de Pontevedra 
a presentacion por parte 
do autor da maqueta-proxecto 
do monumento a Castelao. 
· O escultor García de Buciños 
rnanifestou aos prese~tes o, seu 
persoal interés en darlle á escul
tura unha proxección de forza; e 
ao mesmo, tempo subliñ011 a irn
portáncia da mensaxe qu'e a es
cultura oferecia, ao ter a .. rnesma ' 
unha predisposición no s~u coi:i.
xunto dun notado diálogo cos ol.:>
servadores. Tamén contestou a 
todas as preguntas feitas polos 
presentes ·matizando cada un dos 
distint0s planos da obra e facendo 
especial fincapé en pontos .especí- . 

ficos da obra corno a representa
ción da cara e man esquerda, par
tes de prioridade ' ideolóx~ca no 
.conxunto. 

Logo salientou a irnportáncia 
da envergadura de figura (dous 
metros e médio sen pedestal). No 
que respeita ao. volurne, salientou 
a importáncia do co.nxunto en for
ma de quiÍla dun barco que trasla
da ªº observador a recoñecer o 
significad9 da persoalidade élo 
ideól<?go do · . nacionalismo, . pilar . 
fondamerital no que se asenta 
hoxe 0 nacion.alismo pópular. 
· Prevese que o traballo da obra 
aínda terá que esperar tres meses 
polo seu _remate. A matéria a ern
pregar será o bro.nce e a · figura -
será soportada por un pedestal de 

. pedra natural. 

A poesia; dé ·· iictu(Jfidad~ 
No IDQvimento de recupera;ión. literária 4w'i país, a ·avanzadilla semp~e 

· éStá da parte da poesia. Só mirando a páxina 20 do noso semanário este se-
. . 1 .. 

ria un fe.ito cQnstatábel. Pois ben, neste mes e no que ven a poesia ten im-
poij:antes1 pontos de en~ontr~--~ · · /i 1;, . ' •· • • 

Xa está en mar~ha o "III Festi-" 
val de Í>oesia do Condado'', eSte 
a-no cm Salceda de Casel:is, no ·pa:4 

· zo :t,>egullal. O F e.stival · organízase 
- sen cáseque subfenci6ns e só co 

entusiásmo <fa Sociedade Cultural 
· e _Deportiva "Comfado" ·de Saiva
t~rra .' A es~e · Festival xa teñert 

·anunciada a sua participaci<?n os 
máis coñecidos poetas galegos e os 
portugueses -Egito Gon9alves, 
Viale'"' 'Moutinho e · máis Manuel 

. António .Pi-~. · - . 
Paralelamente · orgai:tízase . ui-i : 

festival musical, e exposicións si
multáneas · de pintura, c~rámica, 
fotografia e escultura onde os Lo-

deiro,' Sucasas, Laxefro, Manuel 
Caamaño, Gui11errrio Steinbrug~n 

, e outros amosarári as suas obraS:- " - . r 

Doutr3: .... banda, · esta mesma se-
. mán .a: coinisión cultural de Alu
nos de Filoloxia de Sa~tiago; or
ganizan unhas Xor~das de, poe~ 
sia ·galega, portuguesa e brasileira. 
Nas xornadas teñen anunciada a 
sua ·preséncia, o b~sileiro Cláudio 
M_urilo,. qs portugueses SohP,ia de 

-. Mello Breyner e E-ugénio d~· An-' . 
drade, ·e os galegos Manuel Maria, 
X.L. Méndez F errin é Bértiardino 
Grañ.a, 

Despois do 4ltiÍno ~recital, o . 
sábado · ás 11,30 da inañá, seguirá 
lin . recita-1 con:xunto de to~9s os 
poetas participantes, falando na 
clausura ·o profesor Ricardo Car
ballo Calero. 

Como . se ve -a intención dos or-
:·ganizadores .é arnosar a re;ilidade 
da nosa cultura nacional e de toda 
a .área lingüístico-cultural de que· 
forma parte. No caso dos recitais 
de Santiago, os poetas serán 
apresentados · e entrevistados por 
diferentes ' profesores, como un 
xeito de avivecer máis os recil:~is, 
e dotar aos actos dun maior rigor · 
crítico·-liter-ário. 



- vos d~ leis antropolóxiea~ f~ndament.ais, p~e- ttofist.as."' 
OÚ~1ó t.antps neños das aldeas gal~gas, pasei · cianse como pingas de água a con tos qu~ lle . Dinlles algo ao -respeito · o~· "chistes de . ga-

~ de -cÍativo 'I~ngos ·seráns enredando e falando .' · esc~itai'a a~ vel~ño. ~qui ternos un exemplo - légos'" -Ji9s que os galegos sempre quedan ,c'o- , 

do para Cllstraer a atención dos nosos sábios 
oficiais das suas prQfundas d~sq_uisicións sóbre 
do "sexo · dos anxos" con "metodology mo
dern american" e dediquen a sua sapié~cia ao 
no.so mundo galego inda que non estea de mo
da nestes dias . 

' co m,eu ab~, sentados no verán á sombra da ben repre~nt.ativo: . . . ' ~o palurdos ou actuan 'á defensiva c~n saídas' 
" ' viña no maz~doiro da horta, e no_ mverno á ....:sabido é que' a cultura dun po_vo ,rias-suas p~r peteneras? 
m~rnura da· lareira, segundo- drnvil¡a. Como o diversas manifesta.cións: · ~úSica; . arte, lendas, ~ Cando tiven coñeciniento oeste caso lem-

. probe estaba mancado dunha· perna, dáhase de · · relixión, mifos, fest.as, etc. reflexan, duh :Keito breinfe .ao direito da seguinte lenda do meu E para rematar, algo sobre a evolución his
tórica das for.mas culturais: no feudalismo as 
representacións da ~ciedade, da persoa e do 
mund~, eran' fündament.almente relixiosas e 
míticas; todas as demais manifestacións cultu
rais estaban influí das por este feito. N este 
contexto era onde tiñan plena vitalidade e vi-

boa gana á ,latricár cos' netos contándonos his~ má.is ou menos estreito, a realidad~ económ:icá. . abÓ =. ~alifa estií sobre a ~a e do .. iume co~o 
'tórias; eontos, xogós, cantigas, len4as, aven~- e o degrau d,e desenrolo na que sé desen:\'.olve a . o amosan as abondosas fontes-e augas_termais; 
ras e .o q

1

ue cadrara, queritándonos sempre o sociedade portadora désa .cultura. Os libros isto dará lugar a que Galiza-, se afunda, feito 
maxin, pois ben se. lle not.aba qµe for~ carre- dan como ' uiilia eonJirm~cióQ· a sua relli:ión . .que se .ci>rresp.onderá, segundo a lenda, co fin 
teirq, feirante, labrego e, de novo, dado á cun Deu's"a-iador,:benefactor .exusticieiro¡ di- d,~ · n,,iundo-. Cando circul3.ban-- aqueles bulos 
trouia. Entre enredos, charruscadas e cousas ganios .un Deus norm_a( como moit.as outras sobre dunha dat.a..:conereta :e próxima sobre o 
de moitO siso., a nos esquericíasen~s xogar cos tribus, e cµlturas; pois ben, cando os ianquis fin do mundo, niiña aboa estaba convencida 
outtos ca~vos, convertíndose o veUo nun 'edu- .penetrar,on nas ~uas terras para explot.ar as ti~ . de que Galiza se afundiria o dia fixado para o 
c~o,r. excepci~~al dá nosa vida; secadra por- quezas (S.ó;dles isto de algo?) agrediron grave• fin do ~undo. E ~ídio que_ ·o feit9 de que, na 
que, por desgráda~ era m&:lio analfabeto e non mente a 'cultura da ·tribu trastocando todas . .as fonda, fontes e termas, signos de dqueza e far
teimaba arreo en 'que ~epréndéramos ~s letras ·: silas ésn;u:·fnras: ·a.p~r.eceron o~· cartos, .empre- ,tura, se troqúen, en sinais . ameazantes, non é 
e os. números'. ' · . garon come'.' peonaxe aos rnembros ·da tribu~ ~áis que unha· representáción cultural do evi-

Teño marinado m'oito 1i'aquelas..cou~s que apareceu .unha·língtia-alleil con máis·forza aso- dente perigo no que se atopaba (e atopa) a 

. xéncia estes oontos de vellos como a lenda an
tes expost.a. Hoxe, as represent.acións son fun
damentalmente ideolóxicas e políticas; como 
daquela era a relixión e a igrexa as que estaban . 
presentes en toda a vida da sociedade galega, 
hoxe son os' aparellos dos Estado: escola, tele
vexo, regulamentación laboral, política mono
polista, etc., os que agreden dunha maneira v~:
riada, flexfüel, abafante e polo miúdo á cultu
ra galega penetrando en todos os eidos da sua 
vida. Como daquela todas as variantes de auto
defensa tomaban formas relixiosas ou míticas, 
agora teñen que tomar formas políticas; só xe
rando organizacións políticas que protexan a 
cultura galega da organizada agresión da org.a
ñización estat.al po~erá o povo galego sobrevi
ver como nación cultu.ralmente diferenciada. 

diéia · pois erari un xeito xenuinamente :galego ' hallando a que eles tiñan, .etc .. En moi poneos eultura galega, -cultÜra repr.esentada na lenda 
de velo mundo e máis a vida que me influiu · anos, máis 01i menos unha :x;eración, o ·neus' · pola terrada pátria. · 
fondanrente; .niáis-,:para solpresa miña, os con- · benefactor convir.teuse · nun Deus. ameazante -.. Estes ·'~contos. de vellos" teñen un 4oble io-
tas clo vello colleron ünha nova diinensión · que os destruiria· ~ ·eles e ~o mundo nunha es- .,, :eré~. para os galegos: son parte da cultura ga- ' 
cando me' atopei n~s meus estudos.coa Antro- pécie de: xuício ' final vingativo; agás, este fin -lega po'p1dar de resisténcia aos séculos de si
Pc:>loxia, discipliIJ,a que coido deheria ser obri- do mundo víano axiña. A cousa é ní~ia: can- lén_cio .e opresió_n; e dela teremos que partir 
gatória no~ plans de estudos polo valor forma- do · unhá. cultura. se sinte ferida· de morte, co- . para ,superar os e~calazos da longa . noite de 

. tivo que ten, e~peciabpepte para os galegas. O ' mP era este caso; xera mariifestacións c~tu- . . .pe<!ra do franquism'b?.. agás do seu indubidábel 
caso é que situacións e (eitos que se apresent.a~ rais, neste ca·so relixiosas, acordes coa sua·reá- interés-.-sócio-antropolóxico·, interés que, no 
bao nos lib-ro,s como impor~n~es ·e .demostrati- ljdade obxectiva, ou sexa,, pesimist.as e catas- .. . noso pouco siso, coidamos -poida ser de abon-

Dous poemas ,de A~ias- March 

l 
O día ten medo de perder a sua dáridade 
cando ven a noite que espalla as suas·tebras; 

. Alguns anirnais iñanteñen abertas as p~1#pebras~ 
e os enfermos medran na sua dor. ~ 

Os malfeítores quixer~n qué todó o· ano durase _ 
para que as suas ·malda(jes'f orañ erzcobertas,; 
mais eu que vivo .sen comp~1ta,' ato mentado 
e sen facer ma~ades, quixer_(J que t<Jdo pasasé. 

1r . ,. . 
f '. 

E por ~mtra banda, fago como si matase 
-m,il homes xustos, privado de to-do perdón, 
f! .ªpesares ~e todas os meus in~enios aca__bo,, por · tra.icionarine; 

'.,. . y 

E n,on pensedes que o día ~e excus,{ . 
se,rion que na ndite traballo contra o ineu pensamento . 
para-qu,i nqrdia eu a traición cometa; . 
o m~4-o a'morrer e a facer vida estreita . 

· 1~on me torce o ,esforzo'para me facer ofensa. · 

Ill 
.Che~ -de siso,. o meu entendimento pensa 
como tristemente ·o lazo do Amor se·pón; 
sen dt¡terme, non tendo ~amiño re.eta, 
. vou.car.fl ·o fin se vos non me defen.iades. 

XLIV 
l 
Todo médico ten cárrego de conciencia 
se o perigro do enfermo gatda en segredo: 
o corazón perde mais a ~lma en bon 'Jugar pón; 
contas mortais leva como recoñecimento. 
Vos que coñecedés daramente o meu ser 

- ' facedeme estar certo do meu futuro: 
quero saber.que está coberto de amor; 

~ o mal e 01ben de feíto me {acedes coñecer. 

II 

A miña ignoran~ia o ben no me fará coñecer, 
e por tempo que Pf!Se nunca ben traerá, 
e tarde ou cedo o meu mal a fin chegará, 
e de esP,,erar o meu mal podería crecer. 1# 

Se vos prace que· o 'J1'!eu ben deba xa vir, 
no~ retrase;Jes o_dárme este entendimento 
e se tarda este sentimento • 
non intentarei o, nieu ámor · cobrir. 

.IIJ . 
Q paso do tempo n~n me faf dp am~r afastar.; . 
os temp_os en.min vencer-o.Amor non poderan, 
e todos os meus días, un mo,mento pareceran: 

· corre o sol, non se mo_ve ao meu mandar. 1 

· ,S·e.perdo o Amor por for'!>ado des,eS'pero, · .. 
laiaretjesvos_por el e polo -non visto e perdido tempo; 
logo; v...os é o amor .lem'brar,edevos xuntos, ' 
rapidamente' que uo.s- prac_erá de mln facer. 

IV 
Lirio entre ~ardos, quen mal ou '/,Jen qüer f ac,er, 
_non aebe pensar se algún dano lle acont~ce, 
pois o amor en do.us parte se romP.,e, , 
e o ·corazo.n partido ningún feito requer. , · - . ' 

• 
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. · lil;>ros-

de Camilo Gonsar 
,, ·· • 

Camilo Gon~lez-Suárez Llanos 
é un dos .compoñentes do que dou 
en ,se~hamar nova·narrativa galega 
que estivo vários a.pos ca.lado, até 
que no 1980 a"páreceu Cara Times 
Squate; e;rari 18 anos de silénc_io 
só rotos por algu~ que outro arti
go en Grial e por unha bela trádu
ción qe Leibniz nesta mesma revis
ta. Este ano remata de aparecer 
l,lnha ·novela sua que firma co mes
mo seudónimo con que firmara a 
anterior, Camilo Gonsar, e a nove
la é Desfeita. 

E esta narración a história dun 
home -doadamente identificábel 
co narrador, a pesar do que el dF 
ga- que quere esculcar o que foi o 
ano 36 na Vila. E aló vai, e aló co
ñece unha série de xente e nos di 
cómo son, o que fan e o que res
postan estas xentes -e ougras late
rais á narración- frente a:emas 
concreto~. Hai toda unha caste de 
persoaxes : o funcionário que só 
fala casteláñ, o fascista de novo 
cuño 1 o tolo éia vila, o amigo do 
tolo, a señorita madrileña, o quei
mado,, os nenes chelis, o rico do 
pavo que é, ademais, un escéptico 
e que ao final da novela resulta 
que é algo máis, o internacionalis
ta, etc. O narrador vainos contan
do as reaccións .desta xente :hai 
quen sóJ:la galego, quen só fala 
español e quen lle dá aos dous, 
etc. Mais eu penso que a narración 
chega -nun intre- a ser o de me
nos, agás algunha que outra anéc
dota; o interesante, aquilq no ·que 
afondou Suarez-Llanos é nas pei'
soaxes. Non, por sorte, socioloxi
camente, senon lingüísticamente. 
E dicer, expliquémonos, Camilo 
Gonsar con catro pinceladas dinos 

diálogo. Son áxeis e nada literá
rios, e non por iso son rea.is como 
a vida mesmo.: ~n literatura boa, 
simplesmente. E é que Gonsar non 
é un novelistá. realista como xa 
nos amosara nas suas duas novelas 
mteriores e naquel libro de narra
cións Lonxe de nós e dentro. O 
que use o diálogo diglósico .nón · ¿. 
para dar veracidade á história e ás 
persoax-es, é só para axudar a si
tuar certas persoaxes na narración. 
Narración esta na que o diálogo é 

Para matar o tempo, De Rei Núñez 

Hai que saudar hoxe no noso 
aprezo, e facé-lo exterior e públi-

. co, a aparición dunha nova colec
ción de poesía galega que a editora 
Trieste (Madrid, outubro 1982) 
acaba de inaugurar. A colección 
Porto do Son, eufónico nome, 
abre o seu camiño publicatório 
coa obra "Para matar ao tempo", 
do poeta Luis Rei Núñez (Muros, 
1958). Nova. fonte para a poesía 
(ao mello'r rio liberador) esta· es
treada -colección para os autores 
galegas, necesitados con harmo-

. niosa Úrxéncia de canles editorIB:is 
. ·. qu~ pla~men a emerxente e xer

m¿lente realidade criativa <lestes 
últimos an.os, meses, momentos. 

"P~ra matar ao terppo" -pri
meira ~orna <leste Porto do Son
é un poemário estruiutado en ttés 
partes: LA quimeira . vai coma urt 
ria; II . . Si a maresia fose o pap~l 
_pr~ as trovas; III. Homenaxe a 

J osé Angel_Yalente. 
Rei Núnez oferece neste libro 

unha particular elegáncia .para a 
a:rte do verso\ - unlia "melancolía 
educaqa" pola reflexión da .poéti
cal..éstétiCa, unha cla·sicidade ínti
m~ a . agromar . aveludada .sobre 

nó~, leitores da sua claridade en 
· mensaxe poética :"Estas pra escoi
tarte/Prende do cancelo os téus 
olios silentes ... " 

O poeta, na primeira parte do 
libro, navegá "un tempo que se lle 
descontará do ir", "onde as-suas 
mocedades maceraran ·do tempo"; 
navega nas· "dornas con trapos 
momos de noivados e tardes per
didas antre ~gozos", e floran aspa- . 
labras du'nha poética própria: 
arroaces, peirán, i:nar. rota, litarais, 

· éalas, maresías, cais, ronsel, tripú
la~ións, vi?c:ías, singraduras... O 
poeta vive o presente avivecendo o 
pasado. Está o . mundo da nenez 
ensqñadó . desde ' hox~, a '. percep
ción do mundo familiar -a nai, o 
avó- desde unha . melal'lcolia pre-

1 s'ente, . un ..... sentiménto "educado . 
pofo tempo; para ser gozosa relem- -
branza, calmo coñecimento dunha 
beleza_ perdida. . 

~i a amresía fose o papel pra as 
trovas, · .$egunda parte do libro, 

. pre.senta. ao poeta_ no camiño pa,ra 
6 amor : "-ela recehdendo aos li- ~ 
móns · qu~ · a . toparon/mentras 
a.calma as sedes · que o x9glar 
trae-". Proquce-se aquí un har-

cál é a situación dunha . persoaxe 
dentro da obra; é máis, é ·capaz, 
_.con duas liñas~' de diálogo, de n<il; · 
situar a unha determtnad·a p~rsba
xe nun mundo ideolóxico deter- . 

. minado, menos á persoaxe p~inci
pal f óra do narrador, que non se 
sab~ o que é até o final, .no que o 
leitor pode basear toda unha psi
coloxia que Suárez-Llanos fixo 
moi ben en deixar de banda. Qu
tros dous pontos a ter en cOJ1ta do 
noso narrador é a vivacidade do . 

...... 1 
,· 

monioso estalido de paixón e o 
poeta fala-se a si mesmo : "E xus
tíño, soñandote naquel docel fe
li.z/que mordicaba queixiños de
cembrinos/e bebía de beizos quen
tes de golfear/o augatdente de · 
amor roáis escondido ... ".· E xa lo-

ª go a amada anunciada no desexo; 
materializada no eros, o amor po
síbel_. e pró~imo : "logo de. qu,e. te 
espiras · igoal que si chover:as" ... 
. . .'~ como · por sobre o cofre máis 
gardado _do reino;' .. : "das tuas 
sudes feroces a fuer _de rendir 
viandas" ... "entrandote co ofício 
d unha estiba nocturna" ... 

Despois do amor ven o repouso, 
quizais unha certa e' reflexiva ·tris
teza, e . o poeta pergunta e respos- · 
ta : "Qué caQ1iños. separan os anda:-

. res dos namorados?" ._, . "o naso 
temp.o foi un dios nünca tido!' ... 
"o noso tempo é un dios nunca. 
.vido"... "o noso tempo ser4 un 
dios. nunca habido' \ .. 

"Para matar ao · tempo" é unha 
. · -e.Qra de poeta con "of{c~o" . .(Non 

falerno~ a.qui das num<;!rosas cola
. boracións que Rei Núñez ten en · 
- ~evistas, prensa. · Antériormente · 
tiña. ¡:mb.Iicado un cartafol de poe-

· determinante~ e ~se ~g~irrios' a fi-
.Quen perdeos seus·o_)·ixcs,. 

. ·perde a sua iden~idade · 
. ' . 

lósofos pedailtes....:.·sustantivo, é di
cer,_. que o di~Iago podía subsistir 
·por sisó, apesar da outra pái:te na.: 
rrai:iva. · Podíamos clicer que o na
rrador vai criando .. un cli~x de··· 
terminado para, que esto u/Pe · n~ ' 
. diálogo, na ·frasé : brillante · e dec? 
. siva as máis das. ve.ce·s.,. ' "· 11,l<e),·, 

Mais apesar de· qué D'esfei'ta .es- · ·1' 1 · ·¡' · , · '· 
tea., como as suas anteriores nove~ . ! _'-4=_Q l l e ·p_ .· í6\. .-

las, sustentada po diálogo ; perisa- . ~01 Wl. . """ 
m,os que Gon~ar sobarda ~s · suas 
anteriores - producCións polo uso 
que fai dun .novo invitado nas _suas 
narracións :o humor .. Suárez-Lla
nos é un grande húmorista . inda 

. ·. q~e as suas anteriores ~bras _non 
deixaran velo ben . (entre parénte: · 

_'ses, para nós, en ·si-, a sua bela na- · 
rración, "Yiaxe a ~a_veso da noi-
te", era: un encantador, relato hu

' morístico na . liña dun· Ionescó 
-máis que dun Kafka; a quen que

. ria homenaxear co dito relato). ~ 
__ b que . é, sobretodó, a pesar tie que 
.- .. diga que o seu é un galega dialec

tal, S'uárez7Llanos é un grande co-
ñecedor do· galego (víase xa . nas 

· -sua~ obras · escritas nos anos . cin
'clienta) cultó·· e popüfü.r; o mimo 
do 'idióina por parte do noso escri
tor ·é, como se di agorh., básico e . 
primordial. s.:;oido que se pode di- ,. 
cer' sen medo ' a cair no ridículo' 
que Camilo Gonsa~ é. o escritor ga
lega actual que · mellor coñece o 
idioma popular. 

Só espéram9s q~e::en p,ró~irnas 
entregas, ·que xá ~spe~amos:, o ¡. 

naso escritor acade temas intere
- san tes· para nos dar a grande ·nove

la que un albisca que Camilo Gon
zález Suárez-Llanos é cá"paz de fa-
cer. 

XESUS GON·ZAL.EZ GOMEZ 
J) Ed~cións Xerais.- Vigo 1983. 

sia· : Trovas ' don~tl~~'I-. A Coruñ~ 
1980). - Os poemas nunca" son ac

. c~dentais, non son i~ventados pro-· 
. dixiosamente, son _ elabor~cións 
conscientes da . sen~ibilidade do 
poeta, agromaciÓns da emoción 

·para a ·sua visibÜid~d~, -desexo 
transparente éie equilibrar (tamén 

. con . paixón) a beleza das palab~s~ 
Reí Núñez conece a poesía desde 

·dentro, sabe viví-·h, ent,ertde-a:- Ve~ 

.... xamo-lo así r:ia terceira parte d_o 
libro, Homenaxe aJ. osé Angel Va.
lente, constituid! por un só poe
ma/'Sob a xusti~ia da palabra": 

Non máis reino. que o teu, 
e non C!utr_'! poder. ' -. 

~ Tampouco . máis amores. ... ,.. 

E non máis vi.d,d que a tua vida 
e non _outra glorii;I., 
pero todas as voces . ..\. 

· Así. é que Luis Rei Núñez oficia 
maxestaticamente para matar ao 

. teIIl¡po, ·para . avivecer a palabra 
des.de _o presente ao futuro (pero 
todas as voces), para facer verda
d~ira poesi/ desde ela me~ma. . 

M.A. FERNAN-VELLÓ 

Pasee da Ddrseña, } ·_ A · Có_ruña 
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andando a terra · M. HORTAS VILANOVA 

Santa Baia,_ 

. de "Bávedii 
Facia :moifos anos que .rion n0s 

acpégábainos a Santa aaia de Bó
veda. A primeira vez que ali . ch_e:.. 
ganÍ.~s fÓi na compaña de D. Má- ' 
nuel · Vázquei. S_éixas, o inesquéh-.' 

· cible direct,or do Mu5eo Próvin
éial d~ Lugo. Fixemos o viaxé nun . 
au~o· da Dipu.tación: Aségunda vi
sita a Bóvedá r.ealizámola: ca .poeta 
Luis Pimentel e algunhos amigos, 
máis. Era o ano 195 3 ou cecáis, 
non esto u seguro" o 19.5 4. 

Neste inverno dqro levounos, a 
Saleta e a servid0r,. o Loisl léguez. 
a Santa Baia de Bóveda. ·saimos de . · 

.Mo~forte un sábado . despóis de .· 
xantar 't;' paramos en .Barbac;lel~ 

· -que está -en restauración- e en 
\iilar de Sarria. Na estrada .de Lu- · 
go a Friol, ó chega~. a· Vera! e se
guir o ramal secunda,rio que nos 
conduciría a · Bóved;;-· costounos 
traballo recoñócer os lugares que 
ibamós recorrendo,.de fermosas e 
grandes " casas de cantería : San · 
Xohán do Alto, . ·o Burgo, Próga
lo... O suroeste quedan as· duas · 
Retort~s ·: Santa Cruz; e· San Ro._ 
mao j ~n. P01:JCO roáis lonxe, vqa
maior de Negral, todas en terras· · 
de Guntin de Pallares, un dos an
tergos . condados · dos_ suevos. No 

.f • . IMPRENÚ , 
----~ . __ ,f;,EIT0· 
Dr. CADAVAL 29 (Galerías) 
• L !elfo 22 10 29 . 

'" VJGO 

Anurtciando o seu produto 
no único periódico · 

galego 
. pon a información da sua 

, empresa 
nas· mans de mi lle iros de· 

· gal~gos que, como vo'stede,. 
len ANOSA TERRA 

oeste, a ·'aldea de Apregación cuio 
nome sempre nos chocou. Vilach~ 
de Mera, ahi está deitada, ·na mita
de dá altiplanicie; agardando ; J?.On 
sei por qué., nin p~r q'u~n .. o· .tio 
Mera cruza- estas tetras· . severas, 
l~do , e pausa:d.0: Por eiqui ainda se 
po~eri ollar · antiga·s, graves e .mes
tas carballeiras. 'Lugo, no horizón-

.. ' te, é uñha raia blanca e lonxaná, O 
ar invern~l é tan frío H_u.e ~emella 
queimar. E a luz ten ut;ha,esfrana 
·transpare)1cia. O 'norde adiviñamos 

· "as tetras · so-ias . e frias de · Friol" 
como · salonca o ·verso de Iglesia 
Alvariño, ".'Íciosa de verdes. 

Nesta páisaxe, imposible de es
quecer, ·está o moimento singu~ar, 
non se sabe b~n si romano -ou sue
:vo . . Hai'_ quen , o.pipa que ~e tr~ta 
dun ninfario ou templo adicado as 
ninfas. Tampoucb fal~ou quen di- .. 
xera que es~e estrano, fermoso, in~ 
queqante e .. i:n.isterioso móimento 
era, · nada menos, que a tumba de 

'Prisciliano. Aínda .. que se trate 
dunha hipótesis non d<1ixa de -~e~ 
curi©sa· e suxe~tiva, maiormente 
pra tr'ibu dos lugueses~ A 'este ·~er- . 

·· vidor a anterga edificación semé
llalle calqueira causa,_ menos un 
móirrlento funerari9. Mais ún é un 
profano ,e home de poucos Sa.b€-

· res. ·,. 
Cando vIS1tamos as primeiras 

veces Santa Baia d,e Bóveda, o 
moimento estaba, afortun_adamen- ... 
te; sin '~protexer" nin "restaurar". · 
Non tiña f eito o qu_e agora te~ que 
soportar, erguido 'polos ''prote,cto
res" de moimentos. As obrás de 
5'próteciqn" e "restauraciór)'' a. 
es.te .que e~cribe, e co perdón das 
ca~as presentes, seméllalle unha 
verda:deira conachada que 'non se 

· lle o~orre nin a quen. asou a man- · 
teiga. Ó t"anque, que ocupá o ce~-

. t~o dó moimeiito; éstá · seco, sfo 
auga, ·triste e morrendo 'de· se'c,le. ' · 
Denantes ·das obras de pra1·e:c'iq:ik.o · 
tarique tiña· unha auga limpay ~ 
transparente, que viña ·9á . ~onte 
recén descóberta no' pé "ció ¿ás.ti~. 
·servidár mÍixiñaba . ás :fermosa"S e 
esót~c¡s -· a:ves pintadas nas -pared.es · 
do edificfo, rachando .a voar doce
men!e ec poüsándos@ .. a beber . na 
veiriña dQ tanqu·é. Os seus orolós, 

.. s.~~i~n ~krs.v.~§ ... -Ji~º _,a _ pfr1ga_ .4~"9;r-; 
ballo: pausada no pétalo d.a ·rosa. 

, Agora ó- . estatíq~e .- esta ~se@ e a~ 
aves ún ' füa aparecérán~·Íl)orfas. 1f 
un lemhra; c<:>n impotente .tristüfá, 
os versós de Nuno Fernández ···de 

A dieta 

macrobfótica 

. , .. Dado o interés dalgun:lias · pe~.-
, ... ~oas p.ola mocrobíótic\l é polo que 

hoxe -reRroducimo.s µn ar"tigq do . 
gran e'sp;éialista 'inµndial n~nema, . : 
prüfesor Gtande cbvián. · 

"Moifos seg~-id9res d.á ~ieta fila-, 
crobiótica coidan que se trata 
duriha nova idea sobre á. nutrición . .. 
"Pero a esperan~a dunba : ~ida .lón-· 
ga, grácias á 'moderación np-cansu- ·. 
mó de alimentos é,. na realidade, . 
urilia idea Ínoi antiga, ·considerada . 

. nos escritos da medicina china· ' 
(Huang Ti) hai xa~máis. de tres mil 

, anos. Nun tratado escrito por Pitá
goras de Samos, hai dous rrtis cin
cocentos a~os, e que lev~, precisa
m.ente,_ o nome de, MACR.ClBIOI: 
recomendábase o uso dunha dieta 
frugal wrri'a · meio •para viver · máis · 
anos. Por outra banda, convén 
lembrar. gue, na medicina grega .. a 
verba dieta ( diaita) non só sé refi-
n; .ao réxim~ alimentário, senóri, 
de xeito mais xeral, a.O xeito de 

. vida: , 
Polos últimos anos do · século 

XVIII, . o _alemán C.. V. Hufeland 
publlcou unha ~br~- chamada "Ma
crobiótica: ou a arte 4e prolongar 
a -vida pumana" (Jena, 1.976). 
Aquí, o a:ut9r sublina que as per
soas que chegarll; a .unha longa 
vida, cc;msumian, polo xeral, unha . 
dieta sinxela. ou, aínda, restrita. 
Pero comenta,. tamén, que a res
tr;'i<::itSn excesiva ten efeitos n0ci-

' vos para a saúqe: . 
' O's investigadÓres de f ins do sé

culo XVIII e corriez'o d_o .XI:X, de-
r catáronse,-sen ' embargo dá imposi- Nalg~nhas _ espécies animais, 

bil'idade de iulgat o efeito da.die- . como a rata, é posiQ_el· ~onquerir 
ta sobre~ da loñxevidade, porque ~nha certa prolongación da vida 
non ~ispufian .de - dados- tertos e . por medio dúnha redución mode-
adecuados para "determiflar con rada do consumo· de aljmentós, 
exactitude ·a düración ' :natural'.. dl,lrante certos · p~rí~do;· .do seu 
da : vida ·humana. Dita siniaeión- curto período. vital, comÓ demos-

. de~ )ug~r a. qUe alguns -deles 1nte- .· traron os expériroen_sos de McCoy 
resasen no. estudo de cert·as cara-e:. e coÍaboradores-, hai uns cuarenta 
ter'ísticas indivicluais · que · an:iosa- · anos. Pero· non: sabemos con· exac-
sen ·a cortelació_r coa d{iracion da tit~de · íi.. }dad~ :imáis convénie~te 
vida, -V-oltando, deste ~xeito,_ a uhha: -- para · instit;ir a rgstrición á.lirri,entí-
idea que .xa cc;msideraran ·os pen·~ cia nen '!- ir:itensidade de ta1 res-
Sa:<Íore~ -gr:egos'.: i:taivti.ñ~ dous 'mil tri ció~' . . mdnkmente ,- non sabe-
trescentos· a-nos, ~Ai-ist6'teles, supü- mos ~e '·esés re~itÍtado~, obtidos na 
xo ·= qúé tiria que e~istir ~u~ha: rela- ráta, son ápfic'líb~is ··á ' espécie. hu-
'ción entre a dU'raciótr ·do ~ p\:!tÍOdo-· maha, xa que ··existen díferéncias 
de creci:i'.nent~ ··e ~ · dur~ción total dabondo como para non póder ex-
dá,. -~ida. · Esta .· -'idea··· desenrolóuse trapo lar os resultados dunha espé-
moito máis serodiamente .:_no". sé- · cíe á outra. 

·:-~ •. ~ "'._,-, · culo XIX-;, por dous·iiw.estigadores .; . ~ Aparte, outr_<;>s ruoitQ~ experi-
.fran~~se·; : o"'. -n~t~rista · Buffo~ ~- : ~eiltó-s e'ñ áni~~is ·de )ab~ratóri~, · 

Vós. Úi to/lestes os _ramos én q'ue d 1 d d' ' · · (1849) e· o' fisiólogo Flourens eron resu ta os contra 1tonos en · , 'sHan · 
- (185 5 ), os cales C:hegaron_ á con- d · cantq · ~s interrelac~6ns _de coinpb-

e .llis . seccistes as .. 1-'._o, nt.es en que · ' · · ·' d d' · d · 
J.l ·dusión -de que· 'a lonxev'i.dade· dun-. s"Jc1on a 1et?-, ·en termos" e"¡)rm-

. beEHan· · ' ' · · 
'. ha; persoa eqúivále .a. ú"nhas cmco cípicis, inmediatos._ e º lonxevidáde . 

.. · . . leda me ando, éu. ' • 
.. ·- a -s~te vece.s a duración do-período ·. As . dietas de gran, contido ~n l)i- ,___ 

· ,; : • . de crecimento. · · :; · drat0s .''de · carbonó ou de proteí-Lonxe, cada vez máis lonxe, 
· . Esa tes.e, derivada d __ u, __ n fl._Úm,_ ero . nas, n.on parece .t.ér u.,n· efeito ad- · . queda -ó moimento de _Santa Baia - · 

· limitado cle observac¡ón. s,. fo1 ]l}oi ver~o sobre da duración da vida, · . de. "69veda, co seu misterio, co seu · -·· 
criticaqa-por" investiga<lpi~s ;Roste.::_. ~ .. :e<Índo se comparan con diétas de sagredo impenet~able , q~e dificil- · · . . .. . , - ""' ,_ . .,, - . 

mente se nos, entregará. . · , riores, que chegarorf as'on"·~Iusión~ ... '. ;;~$-Ql!lposición .normal. O 'consu"trto ~ 

A tard:e de iriverrio, dura ·e fría, 
cae· dé sÚP.eto. A noite é ~ura· e· 
mesta. Xea. Sintense os laCiridos 
dos cá~ que, entre as tebras, aca
dan unhas' estrañas r~sonancias., 
case fúnebres. No mundo aínda 

· esisteri moitos enigmas. Un sinte. 
cada ·.vez máis a . chamada. da · sua . , ·- . .-"': 

terra~ e do seu ·destino .. Pese ós 
"protectores" 'dos nosos moimen- . . ... . ' 
tos, as noite~ de ínverno .e ós la- · 
dridos cÍ'os cás. 

I 

diferentes, sinall};.u9o · q_-u'e ~ a .dura: . .,..,, i-~ d~ :d:ietas ricas. en. grasas; po~ ·con
ción: da vidá. est:i' d~t'¿fffii'nid,~· pbli' . ;,ha, - aparci:e -asociaqo a unha dis-· 
interacción de _factore~ e11dóxe"" ·. -:.·miml:Giéh da lonxevidade. 
nos, . determinados xen_ericamente, Doutra ·banda, --i ·adición de fa c-
e de factores esóxenos e ambien- tares nutiitivós . específicos (por 
tais. Xa que os . caracteres xenéti- exemplo vitaminas), .ás dietas ade-

·cos non son modificábeis, a aten- cuada~ cqnsumidas poios animais, 
ción dos especiallsta-s 9irixiuse, n0n exercen ~n efeito deniostrá.- -
fundamentaJmente,· a estudar a· iri- . ' bef sobre a duraciói,. da 'sua vida. · · 
fl~éncia dos factores ambientáis, a , · A . dieta macróbiótica, pre.coni- _ · 

. alimentación , entre. eles, capaces zada, por Oshawa, leva o nome dé ... 
de influir sobre a duración, da Diéta Macrobiótica Zen. Dacordo 
vida. con · ela, os alimentos. clasifícanse 

en alimentos Yin, ou alimentos 
pasivos, e aliméntos Y!'f~g, activos. 
unha vida en saúde e feliz, depen
de, segundo ' Oshawa, d~ adecuado 
equilíbrio entre os dous tipos de 
alimentos. Esta clasificación atri
bue aos alimentos certas proprie
dades "ESPIRITUAIS' ' , cousa que 
pouco ten que ver coas s~as P\º; 
priedades fisiolóxicas e cóa sua ca
pacidade para satisfacer as necesi
d-a:dés nutritivas do organismo hu
mano, tal como son coñecidas 
pola ciérícia ga ·nutrición contem
pQránea . 

A díeta . macrobiótica Zen con
siste nunha série progresiva de ré
xµnes dietéticos rixidamente defi
nidos .. O máis avanzado deses réxi
mes comporise exclusivamente de 

_graos ~e cereais. Trátase, xa q\le 
logo, dunha dieta de baixo cqnti
do en proteína·s '-qüe, aO' 1-tiesrtm · 
tempo, son probes nalguns dos 
-¡Lminoácidbs iñdispens~beis (vali
na, p.ex~') e éarente de vitaminas 
Ce Bl2. i -

N~s últimos anos, a literatura 
médica descrebe ·caSü's de emacia
c.ión (forte enflaqueci..'Tiento por 
enfermedade) grave; escorbuto, 

' an€~ia, ' alteracións dixestivas, al
teradóns nos riles debidas. ao bai- ·: 
xo ~onsumo . de água · e"várias .m,or
tes, en persoas que adoptaran-este 
réxime dietético. · 

,Por estas razóns, a dieta macro- ·· 
~iótica Zenfoi e é. vigorosa e 'repe~ 
tidamente .criticada- nos traballos 
cierítífi.cos esp~c_ializ'ados·. Convén 
prever :a,.s perspas que empreg1:1en 
esa . dieta t~ñen que ter en canta 
os . perigos que .· p~cha e -pensalo' 
moi ben antes d-; se decidir a-em~ 
pregala-. 
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. uenda.-
convocatórias 

CONVOCADOS 
ÓSPREMIOS 

"IRMANDADE DA ·PALA" 
EM COMMEMORACOM · 

DO CENTENARIO 
DE CARLOS MARX 

IRMANDADES DA FALA con
voca os PREMIOS IRMANDADE 
DA FALA -1983, referidos a tres 
modalidades livres sobre os temas 
seguirites, em .conmemora9om do 
Centenario de Carlos Marx-: 
TEMA: 

l. MARXISMO E NACIONA
LISMO, encaminhado a premiar 
aqueles· trabalhos, artigas, ensaios 
ou publicas:ons que analizem e es
tudem as aporta9ons do pensa
mento marxista ao nacionalismo 
galega nos últimos tempos. 
TEMA: 

2. ESTUDOS S<DBR.E SOCIA
LISMO GALEGO, encaminhado a 
premiar igua!mente aqueles traba
lhos, artigos, ensaios ou publica-
9ons que analizem e estudem as 
aporta9ons teóricas para a cons
truc9om do socialismo galega e 
das suas alternativas, totalmente 
diferentes da socialdemocracia es-. , 
panhola e europe1a, tanto em ma-
téria política, económi.ca ou teóri
ca q.uanto em referencias con ere-

Brincaparedes 

tas aos. prej ui9os que pro¡foziria 
para a na9om galeg?- º· ingresso na · 
CEE, a permanencia na OTAN ou _ 
o ihantenimenfo, de fronteiras 
com Portugal, etc. 
TEMA 

3. LINGUISTICA E MARX IS~ 
MO NO REINTEGRACIONISMO 
DO GALEGO, encaminhado "a 
premiar aqueles trabalhos, artigos, 
ensaios ou publica9ons que anali- · 
zem e estudem, desde a lingüística 
galega e o marxismo, o re-integra
cionismo. do idiqma :nacionaf da 
Galiza com9_,um processo de recu-· -
·pera9om cultural descolonizad(l)r, 
nacionalista, de classe da lingua "e 
cultura de na9om galega," em pe de 
igualdade com as outras variantes 
do mesmo sistema lingüístico 
(po)'.tugues e brasileiro) assi bem 
como critiquem as. op9ons espa
nholizadoras oficia-listas que se 
querem impar ao Povo Galego 
desde esferas institucionais . ou 
para-institucionais. 
A~ modalidades por serell,l li

vres pcideram referer-se a quais
quer produc9orns das citadas, quer 
'inéditas quer publicadas, com tal 
de· estarem publicadas em galego 
reintegrado ou portugues e brasi
leiro. 

O falho sera dado a conhecer o 
28 de dezembro 1983 por umjúri 
designado po_r IRMANDADES DA 
F ALA (entidade que ~o terá voz 
mas nom voto nas delibera9ons) e 
levará parelho um prémio simbóli
co em metálico. 

Quaisquer das modalidades po
derá ser de-clarada des_erta e mes
mo se acumular o importe metáli- · 
co simbóli.cÓ ás outias ou para 
anos sucesivos. 

Os trab~lhos deveram ser envia
dos ao Apartado de Correios. num. 
12 de Pontevedra a nome de PRE
MIOS IRMANDADE DA FALA· 
-198 3 EN COMEMORACOM DO 
CENTENARIO DE CARLOS 
MARX, indicando a modalidade a 
que se opta, cóm nome, morada e · 
demais dados que o autor do tra
balho enviado considere conve
nientes. 

O falho sera inapelável e nom s~. 
manterá correspondéncia sobre ,os 
trabalhos entregues para os P~E- . 

MIOS IRMANDADE DA F ALA-
• -83. 

Co gallo do DIA DAS LETRAS 
GALEGAS, a Asociación Cultural 

G . . -. o .. · uig_ir, · .. . ·. 
r ~ . ~ . 

. de . Vigo convoca, outravolta este · 
ano, tin novo concurso de Redac
ción: Ne.ste G_ertame. poderán parti
cipar todos os escolares d~ Vigo e .. 
bist>arra. O tema da redacció.n ·é li:- " 

· b.re. 

B{\.SES 

1.- Os textos hanse pre~entar .en· 
idion;ia galego. . 

z._:_. A extensión da obra non terá 
límite, e os traballos han ser 
inéditos. '· 

3._:: 0 pr:esente- COn.curSO. COnStará I 

de duas categorías; a prirneira ~ 
abranxerá aos· penos que ~ur
sen, cómo máximo, 5° ·de 
EXB e a segunda astra 8~ de · 
EXB. 

4.- As obras· deberanse entregar 
firmadas, indiéando o nivel. -
escolar do ·concui:sante. 

5 .- A dotación dos prémios cons
. tará ~un lote de libros galegas 

para o gañador~ en ca'da cate
goria. · 

6.- O prazo de admisión dos tr~ 
ballos rema.ta o próximo día 7 , 
de maio. Os traballos remesa
ranse á Asociación Cultural 
(López de Neira 22-1 º-B) per
sonalmente oú por correo. · 

7 .- O fallo do xurado será inape
lábel. :Darase a coñecer, na en
trega de prémios, o vindeiro 
dia 10 de maio na sé da nosa 
.,é.sociación. · 
-O feíto de conc_orrer a este 
c·ertame supón 'a conformida
de coas s.uas bases. -

Os dia·s 2 3 e 24 de ab-ril, cele- · 
brarase en Santiago, organizado 
pola AS-PG, 'o Simpósio- sÓbre o 

· Meio Natural Galego que terá lu
gar na escola de formación do Pro
fesorado de EXB en Santiago.. Es
tán invitados a este.simposio ·rodas 
. .aquelas persoas que teñan . interés 
no coñecimento .do noso meio e 
máis da sua divulgación. 

O précio _de inscrición é de 
1.5 00 pesetas para os non , sócios 
da AS-PG e de 700 para os sócios · 
da AS-PG. 
- Os interesados en asistir poden 
pedir máis inf;orma,ción a .: 

ASOCIACION. SOCIO-PEDA
GOGICA GALEGA 

_ Aptdo. 1102. OURENSE 
Ou ben ao Apartado 12 de Pon~ 

tevedra . . 

{ . 

libros 

· ADAMA QUE PALA 

Grup0 Rotnpente 

><era is 1983 

Cando· no mes de febreiro Edi
ciórÍs Xerais facia balance pública 
do seu devir nb ?-no 1982; facia · 

. fincapé no case testemuñal carác~ 
'-ter da edición de libros de poesía. 

Agora, na colección Ventobran
co, sae. un novo libro de, poesía, do 
que é autor o grupo .de comunica

. ción poética ROMPE_NTE. 
O libro ven ilustrado por Men

d~u Lamas e Antón Patiño, e 
como reseña -non crítica- del 
poderiamos dicer que segue a ter 
ese ár ·crfptico, médio _"surrealis-

. ta", collage, etc ... a que nos teñen 
acostuma.dos ·os integrantes do 
grupo: Alberto Avend~ifo, A.R. 
.Re~a e máis Manuel M. Ramón. · 

LAS BUENAS MANE.RAS 

Eduardo Blanco Amor 

EdicLóns Xerais 

A . col~~ción Extram'Úros está 
dedicada á edición de libros e~ es
pañol. 

Desta volta publica este texto 
de Blanco7Am'ór, o. maxistral no

.. velista galego; que quere ser· un 
.trai:a~o de urbanidade- par:a adul
tos. 

. Blanco-Amor di del : "Os que 
crean non preciso este libro fága
no chega,r, a xeito de consello, de 
incitac~ón ou de regalo, a todos 
aqueles que; ao seu xuíció, atha
rian pr9veito .na · sua leitura. Con 
fórmula tan simples .e facedoira, 
esta obra, meri;ória e . esforzada, 
atoparia os centos de milleirós de 
l~itores que mere.ce. Asi _sexa.". 

A CORUÑA 

. Até o 24 de . abril . na S4 Luis 
Seoane de A 'coruña (Alfredo Vi

, centi 5), rep):.'eséntase a 9bra de 
Samuel Beckett A esperar por Go
dot. 

· · publicacións 

OENSINO 

Saiu do prelo o sexto número 
desta revista de sócio-pedagoxía. e 
sócio-lingüística, editada en Ou
rense pol.4 AS-PG. 

. N est~ núméro inclue os seg~.Iin
tes traballos : a editorial dedicada 
aos problemas áctuais -~º ensi_no 
en Galiza. Un traballo -nunha pri
meira entrega- dp análise ideoló-

. xica .de textos escolares ·de vários 
autores.} osé A. Cajaraville.Pegito, 
profurn;liza no' papel da informáti
ca no ensino. Hai dous traballos . 
sobre psicoloxia; un prim_eiro de 
Camilo _ Brandim, profesor . da Es
cola Normal de Ourense , s.obre a 
disléxia hos nenas, e outro de Ci- . 
prianuJ iménez Casas coa segunda 
parte dun traballo 59bre os nenos 
autistas. 

O número complétase curiha re
seña de e~periéncias babeo .o rubro 
de "A educación e. <!., d~mocrácia" 
do que é au_tór Manolillho da Ru(I.; 
outro de A. Gil Hernández'. sobre o 
conto pop_ular ( 3a parte), ·e remata 
cun , d·o sócio-lingüista catalán 
Lluís V. Aracíl, tiduado "Revolu
s:om. e- paradigma", que é n:adu
·ción revi~da pqfo aut0r; dun tra
balló ·publicado no verán do 1978 
na r_t:vista Sociolinguistica News-
letter. · 

· Máis información ·sobre esta re
vista pódese pedir a Gali.Za Editora 

· no· apartado 1.168 de Ourense. 

· Soluc.ión ás verbas cruzadas d~ númer.o 2'18 '-· --= 
HORIZONTAIS.- 1/ An~oidada. 2/ Ro; Oidores-. 3/ Inunda. Ote. 4/ E . . 
RDA. Ados. 51 Cuna. ·Berce. 6/ Nea. Ailaer. 7 / At. Ozair. A. -8/ V. Anusa-

.. tab. 9_/ Ecnamor. La. 10(-Desconfias. . ,-
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. ...... Chantou entón .Yahvé .Elohim' un · xard in . no 
Edén, cara Or iente , e puxo ali ao home·que1fixera. 
Fixo Yahvé Elohini ' nacer nel .• (:fo terra, toda sorte· 
de árbcires fermosas ao~ ollqs e Séjboreiros· ao pala· 

, ·· dar, e nQ médip do xardin a árbore da v.ida e a.ár- . 
' b~re da ciéncia dq t;>en e do ·maL .. "" · ' 

·(Xém. 2,8-9) 

XOSE ANTON PA RADA 

. _' Ifa~tásia desbordante o'u realidade?... Mito 
QU~ -hi~;tÓria:? · Quizá pareza unha · ut~pia · ou . 

"' unha erudición de barallada á ·hora de tomar 
o café, per.o a cuestión. de se existiu oU"non o 
"Paradiso . Terrenal" .. trouxo de cabeza ~:máis 
d'e catro investigador~s, e fixo :correr abun
dante tinta durante os séculos XII-XVI; .aín
da a ·princípios <leste século XX -o século da 
ciéncia e da racionalidade- houbo investiga- . 
dores que se emperraron en achar o lugar de 
emprazamento de dito ~ 'paradiso ". Por citar 
só uns exeniplos, te~os que o Preste' Xoán 
-persóeiro lexendário-· afirmaba nun~as 

· cattas· pro·cedentes· dás "Indias", que o .P~a- . 
disb e_staba situad

1
0 _ .nalgun lugar perto das 

suas fronteiras. Cristob,fll Colón, 'unhá. vei" 
que tivo clescuberto o rio Orinocó, ,chegou a 
afirmar qu'e este rio proviña do .Paradis"J. , 
Pero, quizá a proba roáis solprendente do 

_ que é . o antecientifismo ao servício dunha ... 
· ideoloxia determiriada, témola nun estudo . 
que poderíamos ·calificar de "xeogr~fia pato- ·. 
lóxica'!, debido a un certo Franz von WeB-: 
drin -o nome é o ~xeto 'e o suxeto e o su
xeto é o norn.e-,, que no· ano 1924 - pásrn'en
.s1e do. século . da ci~ncial- chegou , a afirmar 
que o Paradiso · Terrenal ·deberia a toparse · na' 
fronteira mecklemburguesopomerana ·-as · 
suas conclusións deberían ser tan explícitas 
como o nome!-, , segundo el na actual Dern
m,in. Segundo as suas investigacións, os he
breos deberon ser expulsados do Paradiso 
'polos xcrmanos -mUtatis mutandis sobra . 
todo cómentário~ . · 

Pero tamén investigadores de recoñeddo 
nome caíron na tentación de buscar o Para
diso. Asir un gran .orientalista' como . Frie- . 
drich 1 ~litzsch , escrebiu un libro no ano 
1881 co solprendente . e atractivo tÍtul9 de 
"Onde. estaba l? paradisó?" _no . que terita; 
fundándose en dados btblicos, ·demostrar 
que o Paradiso se atopaba-na rexión árabe. dé · 
Hadramaut -rexión das árbores de incien
so:-. N este t ipo de ~áli~e ternos qu~ o emi~ 
nente biblista K.F. Kramer, -,nun artigo para ... 
o xa ·clásico " 'Lexikon fü; Theologie und 
Kirch; ", t. l, pá~c. 149, recolle,. ~ada máiS -~ 
nada menos que Qitenta hipótese~ feitas en 

. relación á ubica~ión. do Paradiso. 
Quizá a teQria máis solprende'.nte -~ qu~ 

11DECANDO ··· .. 
. . 

o~ PARADISO.;~t· 

O libr~ do Xénése, como o seu ·mesmo 
nome indica ·en _grego, é unha c.os~ogonia; { 
dicer,;. un :.reláto" mítico ·sobre a criación do 
mundo ~ da orixe -<lis cousas, semUantes na 

.7 

,.. ..:. .. ~-

·· máis 'difusión obtivo nos deqadeiros · ·?JlOS 

. sobi;e tal cuestióµ, foi a exposta · p·olo famo
so_- investigador ·da economia hi~áulica . de 
Mesopotámia:, o inglés S~ William Willcocks: 

-·. sua .esttututa e literatura&dade mítica ao 

·"parad~so" no Edén; e inda hoxe en lingl.!axe 
figurada edén é sin(min,io de paradiso; é di

. cer, o térmo edén é entendido como locali
'dade' ~eográfica ("en Edem") (4). Deste xei~ 
to o interpretarQn os LXX ao 'traducir o TM'; 

Ej te estudoso baseán!;l,ose en dados técnicos, 
defendeit _nunha conferéncia en Aiexandr-ia, ~ 
que o "paradiso Terrena\" estaba si~uado na 
r~x-ion de Mesopotami~, ao tiotde Q.o> ígris. e " 
do 'Eufrates, ho~e rexións de Anah 'e ~Hit,. ao. . 

. poema • ~sír_io-baJ:>ilÓnio '"Enu·ma elis" (1 ); é precisam~nte aqui ·onde radica o erro de 
rieste sentido é c9mo hai que entender a sua ·. todas as interpretacións.·espa<;iais. 
-ldtura: A~i~ no testo Ma~rético (TM..).do xé.: -

1

EDEN podemos relaci~nalo ~o vocab~o su-
ne:se, o térmo que c9ri:ent~mente ttaducjnros méd o edin, e co asírio-babilónfo "edinu" 
por "xardin" é gán, palab~ de orixe süméria (5), que significa "deserto" , "eStepa" , "lugar 
que significa "campo", '_'lugar ~cercad¿" (2) . • · ~e_so~do". Podemosloge_eventurarahipóte-
0 termo "paradisus'~ · q~e traduce a Vúlg~ta . se de· que o haxiógrafo cartqO"utijiza o termo 

~ e, nen máis ' IÍen mefiOS, que a transliteración ·, ~- _ "edéftH no,n está faiando de nengunha locali• " 
popu~r' q~e: fai a ver.~ión dos,.I,.X~ do termo -daéle -<;oncret:_a, o único que fai é--utilizar un ,'·' 

· ·_ ·nor~~ste ·de Bagdaci.--nefende. el. qu~ aqui é 
o~de ·S~ poden lo_calizar os ca.tro rios .do Para

<d!so· ·~encio;nad?s poJa Biblia (Xén. 2·,10-
.. , -14). Segundo as· suas ct>nclt,1.'sións, as' ~atara

:~s fluv.iais orixinarian unha p~isaxe frondosa 

', · persa. "pa.iri d.áe~" (3), :que orixin.ariainente termo córrente eri toda a literatura semítica · 

. qúe .ªº quedar sen água,,despois de d~sapar~- · 
cet ditas .gttaratas, veuse convertida-nun de-. 

·· sérto; ~lvez ~segue diciild~ o autqr- por 
, esta tazón os hebreos tiveron que emigrar ª· 

' outtas rex ióris~ .' ' ! ' 

-~ .·-,s·~h;~ ~stas .~r:~dídóm;, como dicüb ·icito, 
.. " ... ex inginfo.'.suo ·q.u.isque demá.t ·úeí ·addat · 
fide rfz '-' ~ou en rómán ·paladino: ' '-que ·cada 
quen coide' o ,gu~ lle' pete"- . PoJá IIijiÍa.ban: . 
da· e rur ~iña 'modesta opinión, coido 'qµ(! 
buscar ··unha . focalizacio~ ,éspacial concreta 
(Jo . "Patadiso T~enal" é algo ~si como an:
d~r;. á. 'percu111 da cuadratura" do círculo ---sal~ 
·vand.o ·as inéo~rép.cias!-,, ou é, entender,.moi 
pou~o do ql!'.e .é' a fü~ratura e ·os xéneros ·lite~ 
rários. ' -

' significaba a cer.ca (/,o xardin e despois,- par ·,:· para referirse ªº deserto,; segundo esta'inter
.sinécdoque, o xal-din inteiro'. XenQ.fo.nte fála- : ' pretación, a tradución má~~ ~dtada · dése 
nqs ·a -~júd0· dos "p~radéisoi" ,_ ,fincás de. di- · versícidó seria "Chantou.:. un xárdin no de-
vertimento dos ·i;eis persas. 'famén ~n Neh.2, seirto", co.usa perfe~uiente ló~ica e eviden-
8 e Cartt.4,1'3 'atopamos a patabra -persa up~- ·· · te · se·'nqsintrodu~imoS'' \in pouco·na meritali-
des" de . onde ·provén ·"paradisus": que daría ·~aade dun .habitante nómada· dQ deserto -,- co'-

orix.e áo no~o para~iso . , . ·mo · o .son os posilieis autores do re.lat<?.-.· 
.· Sen lugar a dú.bÍ~s o contexto referencfu.1 · Ademais est~ se,ria o··único xeito .de entend~r .. 
. do autor haxiógrafo .. paree.e que aponta a ' un fogo ~ ·relato que; p.os · fai réferén~ia- a e~pid,. ' 
parque fr~mdoso ou fin4.l, de recreo, .aÍgo es- sión de Adán ·e 'Eva do xar~in,.unha vez que ., 
p,ecialPiente .idfüco' e .f óra de todo FOntexto ' mfriqxiron 'as leis divÍn;i$. Recálcanos o au-:.. 

_ imaxinábe!.._Este referente idílico .cifrado ·en ·. '. tor, unha e outra' vez, que ao ·seren expulsa
dave fi.terária ' e. :µiíti~a é o-que entresacamos , · "clos do xardi~ van. a unha terra que ,Íles .é ad-, 
da narración ¡bíblica que ·na sua máis pura " vetsa, que xa .nº!l ·dá os froitos· de s~u , que 
expresiói:í literárfu. ·s0u_po captatJohn Milton, compre traballala CQ suor ··da .frente, e inda -
~u,ior do famoso poema épico, _''9 , Pa_radiso aSi os froi.tos serán .! 'espÍñas e· cardos"' .. ( 6): . 
perd~do". Pero ·a.gora preséntasenos outro Tanto en clave semántica co~o en clave li-
grave . problema. O haxiÓgrafÓ ubí canos ejte te~ária ; este lugar non po.de, . ser nada rnái~ e 

í .. 

- . 

nada ~enos ·que o · desert~ ; · Podemos .Iogo 
concluir que o tal paradisó trátase dúnha es
pécie de Oasis no deserto. · 

· " Estamos, pois, ante un felato etiolóxico 
. de corte· Ín ític~~; 'vriha _expllcaciÓ'n do tempo 
,mítico-primordial baseada .... na reflexión dun
ha "vivéricia actual" de desolación. Estas 
lendas ,, primordÍais son abundantísim~s en 

-. todas. as · literaturas · prú:pitivas, máis aínda, 
podemos dicer que . todas ·as culturas primi- · 
tiyas e actuais as teñen. O home grego con
cebe · o paradi.so . ~degoiro máximo de feli
cidade- nun mundo onde' as ideas son puras 
e non estan contamiiladas de matéria; Ovídio 
fálanQs de catró idades sucesivas da humani
diµle (7) ;- a mitolÓxia nórdica "relátanos a 
ex isténcia dun paradiso c:olmado de fermo-

. sas mulleres l9iras que son as · ledÍcias de. 
todo home ... , e asi podedamos ir enumeran
do todos os " parad.isostt que o · home foi~ 
criando e cria •.. A razón é evidente: unha si;. 
tuación de cieploración e sofrimento ten que 
vir' compensada por, ou unha situación ante
rior de ledícia e de felicidade (8), perdida 
por mor dunha falta - léase no contexto bí
blico "pecado orixinal"-, ou unha situación 
futura - léase "ceo"-. Este é o pensamento 
do home primitivo imbuído na natureza dei
qi os osos. 

En fin, o ·home nómada, habitante do de
serto' condicionado p~r ese ecosistema pe
culiar c~a o seu degoiro de felicidade en al
go que na sua .. vida cotiá lle é esencial: un 

-oasis. Esa é a sua criación literária, esa é a 
sua lenda primordial e mítica; e só asi se 

. pode entender este relato, o quere ver nel 
algo máis é desquiciar a criación cultural 
dun povo ' é comoc taf despreciar a sua CÚltu
ra. · 

Nü'TA S: 

(1) " Enuma elis" son as duas primei
ras palabras con que comeza."0 Poema 
da criación" babilónica, e que significa 
"cando aló arriba ... " . A importáncia des
te poema para a comprensión do relat o 
da Criación 'do Xénese ven dada po lo fe i
to de que parece ser que foi a sua base 
redacc ional, xa que estrut uralmente fa
lando, ambos relatos responden aos mes
l')lOS esquemas de diferenciación cosmo
g.ón ica . Compre· di cer que o relato do 
"~numa elis" data de hai 2.000 anos 
a.c .. mentras que~ textos da bi'bl ia 
todo o máis que se poden remontar na 
sua e'scr íta é ao século IX a.C. Para máis 
de.ta ltes Vid. S.LANGDON M.A.: "The 
Baby Ion iari epic- of Creation", Oxford, 
1923. 

. (2) Cf. A D EIM EL: "Vocabularium 
Sumericum ", Romae 191 O, term. núm. 
346 : GAN , GANA : " ager, in textibus 
p raesarg. GANA erat vox communis pro 
"agro" . · 

(3) Cf. ap. "paradayada" , forma 
aqueménida tardía, probá.be l corrución 
de " par i.daida-" ou " p¡:¡ridida-" - ·" ao re
dor do castelo" ; cf . av_ ' 'pair i da·ezo " -
"cercado". 

(4) Inda que Xen. 3,23-24 , chega a 
t raducir por " xar;_din das delt'cias" ("pa
radeisoú tes tryphes) e seg uindo isto a 
Vg. tradu ce : ·"par~d i sum uo·luptatis" ., . 

(5) Cf. DELITZsc k F. : ;,Assyr is~h~ s 
Handworterbuch", ou o pe~ueno mam~al 

·de SAUBIN. Ant . " Lex iq ue assyrien- · 
· -frani;:ais", Paris. · . · ' 

·{6) ·cf. Xén. 3,14-24; " espiñas .,e car-
. dos" son os prod.utos ou .árbores que . 
case exclusivamente se prbducen .. no de
~erto'. Na literatu ra bi'blica· isto é un tópi
co. li terário para referir5e aó de.s.ert o. 

, (7) , Cf. OVJDIO-, "Metamorphoseon", 
· "· Jio. 1,89-1 48. Aqui refíreser.icis a'.s'taracte

Yísticas rrii't i ¿o-primordiai~ da
1 

"aurea ae
ta.s." en termos e prbfusión que nada t e

Ji en que· énvexar ao re lato bíp i.~cq , 

('8) N9A é coincidéncia _que¡ todo.s os' 
cor:itos, ou polo 'me(lOS a .maioriá, p opu-. ~ 
lares, :que responden á~ rr¡e'smas estr'ut u
ras ·que ·as lendas, segundo estudou V . . 

. PROPP: "M9rfolog ia dei cuento •.. ", Ma
, drid, f 977, Gbmecerr 'por . fra'ses ' co m:o : ' 
. "érase 9 · tem pQ ·cando . .-.",. "no tempo no . 

_que os ani'm¡:iis falaban", etc, 

. ·~ 




