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oficial: "a civilización do capitai 
'aparece como á expresión da ver~ 
~ ba e da acción motivadora de 

" Deus, e ó socialísmo é identificado 
como a obra mesma de Satánás"·. 

Pl,\CHO FDEZ. LARRONDO 

,. ( ... ) 9 defensa e afirmación dun- -
•· ha · deinocrái:ia cultural equivale ·a 
·' recoñecer a cada indivíduo un di-

As primeir~s e»speriencias ·posi" reito efectivo ao "disfroite dos va- · 

O cotnpañeiro, antes camára- _ . cional e aííticulturaLcomo é .o/a· tivas para o Departamento -de i::s-1 lores cúlturals, antigos ou contem-
cia, agora máis ben algo inimigo, Bibi no apartado de CllltµFa. E ' -tado pmcederon dun grupo inter- porá'neos, nas suas com..roñentes 

. d·e apelido' · Soto; anda facendo 0 cáffibio, P_epe: . · ' . "· confesional: que traballaba desde eruditas ou populares, nas forrnas 

. campaña eleitoral coas obras.. habia moitos .anos ~ntre- minadas estéticas tradicionais ou nas máis . 
· ' Claro, non caia· eu ·na conta. étniéas. Tratáliase do ILV(lnsti- innovadoras. Pero non só 6 dis-

. · que fiX0 toda unha corpora- Cahdo falaron do cámbio, debia tuto "Lingüí~tico de Verán), funda- froite é un ·valor-. [)aí ·á existéncia 
ción, e iso que foron pou. cas e d h · ser de sexo. Ou máis· ben 0 de ción criada nos -anos 30 coa doble un a minoria que produce e in-
mal feitas. ficar traspostos contemplando. a · finalidade de· difundir a bib.lia en · venta e unha mpioria que utiliza 

·cacha ·ampla e xenerosa (e boa) . idiomas indfxerias e combater di- vai un paso (pequeno). Democrá-
Manda cartiñás; . folletos, bi

cos e saúdas,. agarimosamente• 
que el/ela an.:iosa. . r.ectart]ente a maldkión .oat:ánica cia cultural tamén é estabelecer o 

. esét itos·, nun galega ' desastrado, Un ·par -de susurros (sen be-
.que nen as normas dos seus ad- . . rros) e .a Bib.i-Andersen rematan 
!nrrad.ores .e admirados Casares e . por dar lle o Pedrón de O uro, o 
Constan · segue. Manda, manda Celso Emilio de Poesia, O . Fa-

. do ,cornunisll]ó. O 1 LV fai flncapé dir~ito .~ -máis ·que iso- as condi -
no mandado :"gañarás o pan co cións reais á posibilidade da inven-
suor da tua frente" e considera in- ción e da prática cultura is· pola po-
'tocábel toda propriedade privada la povoaci0n én xeral. ' 
asi conquerida: sen atender a far- (. .. ) Apesar da sua complexida-

· moito. E todQ o · señor alcalde cho de contos infantis e, sobre.: 
da cidade de Vigo, esa cidade todo, o español da Sonrisa Ver-

mas org~nizadas do ben coinun c;:le e. da pluralidade das suas mani-
(;.) _ festacións e domínios, a estrutura 

Xunto cun _ ~ef.orzaménto das cultural constitue un todo· relati-
que non o viu na manifestación tical. · 
do · 15 de abril "aínda que ·o seu 
corazón estaba con ela ~' . • -

.inanobras -Oip'lomáticas e de pre- vamente . tiomoxéneo. Das cria-

, 

Po,is ben, para· darse ma1s 
.bombo moritou unha exposi
dón nos baixos do edificio mu- · 
njcipal con fotografias das cau
sas feitas, salienta·ndo entre ou
tras .causas a grande comicada 
do. ·Pleamar, como se iso fose 
tiñha realización munidpal e 
non unha· parrumeiráda .: .. di~a 
d~ esquecer. . ) 

\ . 
Monto u, e no e ido . da ·cultura 

):~ai fotos. das persdaxes·cultúfai.S 
que por ,.Vigo vifl:eron: Alberfi, 
algun ca:ntarite ' máis _ou menos; 
comprometido ·e cullha certa ca
lidade musical e cousas-asi. Pero. 
o mellor que hai é a foto do/da 
Bibi Andersen, home/muller ese 
que fai"show· de 300.000 pese- · 
tas. notte~ , . 

Soto nu'nca se enterou d.e na- 'sión s0bre todo tipo.de xerarqui'as cións literárias, pláStiéas, musicais, 
da Gtiltural que ncm· fose-0 seu reli~iosa{t surxiu ·á grande idea dos usos e costumes cotiáns á in- · 
próprio medre ori o do grupo para - as zonas conflitivas: póten- tervención no ambiente natural, 

e - ciar novas t'órmulas relixiosas e ~ pasando- potas culturas da produ- . 
español de .direitas transforma-, · novas grupos.- espiri;tuais. baseadas· cJón mat-erial, do traballo agricola, 
das a quen el representa para es-· no desleixo ávida ~er-renal. ·industrial, mariñeiro, etc ... , todos 
cárnio de todos aqueles ·que se . Nos últimos dez anos, e en es-- estes factores -pésie-·a ·que ho~e 
eren socialistas. . . -. pecial desde · a cliegada de -.Ronald-;. -fT!Oita. xente, n·on o -recoñeza· asi-

. , - ' · _ · · ·· · , · : ·_. Reagan· á :pre$~dénéia . dos USA,- ~ -- atópªnse -prof1.1ndamente interliga--. 
Magoa de. non: ver .ª ~antome, .~·., ··. --"non menos de· cénto cincuentá · dos e actuan fortementé u ns sobre 

·conce:Jfal de .. Cultura e. ao/áBibL s~ct_!s c1e ·, tipc:» ·/'éspirit~~lista" e -: - ·outros_t .. L . 
Andersen.. ·marcándose unha ·-aomes -aba:fantes desehroláranse - - -- .. Cada vez. ináis, iflclinámonos a 
muiñeira monumental en Cas- e~ .. Ce~troaméric.a :~no Caribe~ (; . .} ., - sUpor que O· prox.ecto educativo é 
trelos, con grupo qe .gaitas e · T9das elas t.efie-i:i .eñ :oomun·o oon- parte integrante dun plano máis 
Georgi Dann \fé .. Sülista. c~a· su~ · ·' · s-iderar ·~ política como-algQ netas- vasto e dun cadro político non li-

. gaita.. CUitura gal~g~ a t'ope vaié· · '~ t~. : e prii>prio d_o·-diaño, esixindo mitado ao sistema escolar, pero. 
tio? , . · - · · - .· ' .- · aos ~us membr~s·1- actitudes p~ci- transformado en compoñente bá-

·- · füta$ e conformistªs (..,J. ; . sico dunha política ·cultural glo-
En- vista ~d~ éx'jt~ obtido·, s~ - .. Asi~ méntras se desactiva a in- · - balmente concebida ( ... ) 

-sae alcalde de Afananda Pandi- . fJÍ.i~ncia católfoa nos móvimentos Concretando a teoria política. 
llar, va~ traer, para, ~qlaz cuIÍ~- 1 de tráns.formaéión .Social do cori- en termos de prática cultural, di-
ral dos· vigues~s ·ª persoa~ .. tan · '"tlnente, ' q1.:1e· .é:onta -·cun : de cada .ríamos que é na animación da vida 
coñecidas como "Emilio El Mo- tres· bautizado~d9 mundo., extén- municipal, na activación constante 

· ·· · ttese ·con rapidez outro tipo de de proxectos de dinamización, no 
, ro";· "la Faráona" e unha audi- '.cristianismo carismático .. Un ·novo ~hamado . á .participación perma-
ción pú61j~a de. "gibtalt-;refía" éristi~nism'o ·do qu~ dixo 'o CÓlé- nente das p()voacións na defensa, 
(cruzaré ,. fo. l(nea para besarte , xio de Etnólogcis .e Antropólogos continuidade ou renqváción dos 

·· junto al Preñón, u. olé) -Qu.en · SociaiS de Méx-ico nün .informe .·- - valores do meio onde viven, que a 

1 ' 

democrácia se'· afirmará no camiño 
liber-tadot de Abril. 

HJ=LDER PACHECO 

·EL_PAIS 
24.04B3 
( .. .) O Papa quere separar ao clero 

da política, pero el mesmo insérta
se nela, pois defender os direitos 
hull)anos en Guatemala é facer po- . 

·lítica, e tamén pedir negociació'ns 
no Salvador, esixir reformas en 

· ' Haiti e regañar a Ernesto Cardenal 
en Nicarágua. Todo· iso é 'facer po
lítica. 

Política complexa:, -o Papa pro
moveu) . como os seus antecesores 
inmediatos, forzas a favor da re
forma .económica e da irisurxéncia 
polít.ica en Centroamérica: non 
pode chamarse a engaño se a diná
mica desas forzas rebasa os límites 
cos que o Pontífice mesmo rebasa 
ás oligarquías locais. 

Polftica contraditória: o Papa 
tenta restarlles forzas á_,_revolución 
nicaragüense, onde o que el pide 
en Guatemala ou en Haiti xa se 
está facendo, e os sandinistas ne~ 
gan forza · a sí mesmos inventando 
unha lgrexa do pavo que xoga en 
mans da fragmentación protestan
te. 

lCl;Jius régio, eius religio? A ' 
• verdade é que as igrexas paralelas 

a Roma nunca funcionaron, da Pa
pisa Juana ao Patriarca Pérez. Se 
queremos separarnos de Roma sen 
sacrificar a cultura do cristianismo 
non hai niáis recurso que nos vol
tar protestantes ou criar unha so- -
ciedade civil forte. Cubanos ou 
salvadoreños, nicaraguenses ou 
guatema~tecos, mexicanos ou co
lom(?ianos; a pregunta que nos 
agarda no umbral da -história ver
dadeira é esta: lsomos capaces, 
con todos os instrumentos da nosa 
cultura, cristiana e laica, de cdar 
sociedades ceibes? A política tra
.dicional de Estados Unidos impí
denos respostar libremente a esta 
pregunta. Pretexto ou realidade, 
a preséncia de armas, interven
cións, bloqueos e ameazas de Esta
dos .Un4dos permítennos xustificar 
o aprazamento da resposta: con 
eles, como Guatemala; contra eles, 
como Cuba. A lglésia, eterna, xo
ga a sua própria carta, 'e o Papa 
apolítico regresa a Roma e bótase 
nos brazos do arzo~ispo de Varsó
cia . .-

CARLOS FUENTES 

· Qué raió de méritos lle viron 
os munícipes do PSOE de .Gá 
para pór a ese elemento disfun- avisa non é traidor. . ' .· ....._-:----;:-'"__,-~~-,-~....:...._~~~~~:--"""-:--~~-=--~-,-__;;;_-,..-_:_~~~~~-,.--~~~~~~~~.....I 

·~sabeiiña .i .. XOSE LOIS 



·o quince<de abril en Vigo de
mostrou . moitas cousa:s_, carn

. biando en bóa parte a dil}ámic~ 
sindical na ·· Gaiiza. · Unha boa 

· ·mostra é ·'a· manifestación unitá-
. \ 

. ·ria qu~ ·se vai celebrar nesta <?i-. 
dade no , pri.rri:eiro·· . de :- maio. 
UGT, ·que non celebrará mani
festacións eri nengunha parte do 
Estado, ·aqui non ·tlvo-máis· r~
médio que ir conxuntament~ 
coa Intersindical e CC.00. 

Tamén demostrou que unha 
situación 'económica deteriora
da posibilita a concienciación 
do povo· para sair á rua pedindo 
solución s. 

O dia I 5 de abril foi unha 
chamada de atención ao Gober
no, que, sen dúbida, hoxe por 
hoxe non ten a culpa da situa
ción, senón que esta veu dada 
pala falta de planificación e a ~ 

progra,mación para Galiza de in
dustrias de enclave, sen planifi
cación axeitada aos seus recur
sos, ·que son dia tras dia expolia
dos, non .xerando ~iqueza na 
'nosa nación. A emigración foi 
paliando os custes sociais desta 
expoliación. Peró agora xa -non . 
é. posíbel. Non .se pode esperar 
máis tempo e, o G oberno socia
lista, que, anteriormente', dicía
mos que non era o culpábel da 
situación, o que ten agora é a 
imperiosa nac.esidade de darlle 
axeitada e pronta solución aos 
problemas. Aos problemas de 

· Vigo e os de Galiza, xa quema
ñá pode ser Ferrol o que saia á 
rua e'pasado, outravolta, ben se
guro serán os labregos, de se
guir asi a situaoión de aumento 
de trabucos e baixa dos produ-

. tos agrários. 

AS CIFRAS REAIS 

1 • • . - • . .· 

A meirande manifestación da história de Galiza celebrouse ó ~lia 15 de abril en Vigo. Pouco importan 
. as cifras dos manifestantes. Vigo ·estivo toda a mañá paralizado. 

esta vai ser unha data para recordar, aínda que pode que quede só como ponto tle referencia 
' 1 da foita dun povo. · 

A comarca viguesa está concienciada no problema da crise,_ quedou demostrado dabondo·, 
como tamén quedou demostrado· nos iritentos cio PSOE-UGT de botarlle a culpa á Xunta, querendo 

. · · exculp31" ao Goberno. · 

NACIONAL 
# ' ' 

• 'J.'• 

CC. 00. como a INTER lle acei
taron ·suprimiÍo para o Primeiro 
de Maio . 

O -PSOE, co seu secretário co- · 
. m~rcál e alcalde de , Vigo, Ma-
; nuel Soto encerrado no seu des

pacho, poden : librar, p9lo de 
·agora, ao goberno . de críticas, 
· .aínda que, á pbstre, poden 
"perdér Galiza". 

TODOS 'SA TIS'fEITOS · 
COA FOi.GA XERÁL 

Parece q_ u,e ao · final todo o 
-mundo, a 'teor da~ declata:cións; 

· quedou satisfeito -coa folga xe- . 
ral. ·' 

· :, Agustin· Malvido·, SecretáriÜ 
lo"cal da INTER manifesta que . 
"foi un toque ·de atención con
tra o -Goberno'-' .. Luís .Pena, se- . . 

· cretárfo comarcal de UGT, arre-. 
metou cóntra a Xunta· dicihdo 
qúe os .pr.oblemas non se resol-

. :v.en· ~'irtaugu¡¡mdo fei_ras do viño 
ou da 4 augardente e comendo 
pulpo?', e afirmando que a xor
nada - foi · ':'unha chamada de 

· atención sobre os problérnas la-
borais da comarca". · 

Para Manuel Fernández· _de 
·.CC.00., r"foi · un feito impar- . 
tan te xa que · nunca na história , 
da cidade houbo unha opinión 
tan ampla- referent"e a un deter
minado tema'·'. 

A auséncia de -·incidentes graves son demostrativos da tranquilidade. coa que se celebro u a- x9rnada -· · 
Luis Ríos, - Secretário Xeral 

da Intersindical tamen valoro u ' 
a xornada ·como , moi pósitiva 
''posibilitada pola · situación 
econ9mica tan ·deteriorada?;.-

agera ben; que non se chamen a engano,.urxe unha solución, sérión esés incidentes ' 
. terán que chegar, secadra cun estalido que ninguén quere prever. 

a· engano á UGT, ªº fin e á pos- o PRIMEIRO DE MAIO 
tr~ óu se pon ao,lado .dos obrei-

Seu dúbida ·que a celébráció_n · ·ros deddídamente, deixando de 
facerlle de ·pantalla ao Gobern©· do l ': de Maio está fortemente 
o.u sairá salpiéada ·e ngn . podrá~ ·cond~ciorn~da pola folga xeral 
deter a '"ma"rcha ;reivindicativa''. d'ó':"{ 5-A-:- 1As{ en '-Vigo van· ir 

Durante estes anos, viñéron- ' ' . XUhtas a INTER, cccio -.e~ UGT,.--
nos querendo engañarnos e en- SOJ..UCIONS XA _ , . ni.entras ·que ho resta da naeión 
gañándose a si mesmos, ao dicer ·,A. trahquilidade 9a xornada vano facer sóia_s. a . Intersindical 
que os indices de paro rexista- do ··dia 15 de abril (só un alter: · -~ . -~misiq~~,~1§..~Rtr~i~~·!'J.U~.J2'ª:tir. . 
dos en Galiza estaban moi por cado en El Corte Inglés e 'nas :ija~;úµn -acoifdo r desd.~·~Q dfa . 29 · 
baixb dos G rexistados111np' ! réstd . óficinas c~ntraiS do . .B:~ncc(Pas- de ~;n;~o J?ªra .COJ].,0011;~.r ·~·,~C?U'"-r 
do 'estado: Este enga'no á saben- tot e do Híspano) ·qüe')iorl~~ng~- ~ntaw~ntt?.-.. _: ~_stivergn . esp,eran-i 
das, perrnitiu ,que q, .situación se .rte · aos de~ Madrid.- Desde g,gOra do que s·e pronu.Qciase a e;xecu-
fose deteriórando. · J\gora que.. . a_sjeiyindicac_ións va:n· tomar un tiva d~ __ ,UGT:;_ que ·o fixo en con-
dou demostrado en números; cariz distinto ·e :máis combativo. tra. Ldgo en-Vigo,' desp.ois do 
na província de Pontevedra, os Que noñ se énganen, a U_GT. 15-A, UGT sum.aríase á convo-
parados pasan de ser 20.851 no nori vai poder ·seguir vértend0 catória, sendo á unica ' manifes-
ano 80 a 43.92.6 no 82; en xa- as culp~s· sobre ª· XU;nta como · taCión. que _celebra :esta ' central . 
neiro elº 83 son 45.442 e en fe- fixo na :rtlarufesfación, onde as en todo o Estado. , · · 
breiro 4 7 .000, o que significa consignas máis · berradas ian . Para- lograr · .esta unid:ade, ti-
que o paro . medro u nunha mé- . .contra, a,'. X~nta. ~ - cori~ra Fraga, . V:erqn que rebaixarse coriside~a-
dia mensual de 1.200 traba1la- . só. nalgurts momentos se escoi- belmente .os .po~tos .. Pé!~tados 

_ qores, acelerándose nos dous. taron b~,rtos de "~ elipe, Gµerra, entre a INTER e _.Ceóü; cómo 
últimos Ííl.eses a 1.5.00 no que . Xán Carballa· - Ascón ñon 'Se cerra" que fororr ~p da ~ ,'nacionalización ·da -indú~-
parece · ser unha :precipitación . cia:m .. ,.X~ !!º!!. se ppde ~~g9ii .f3l , ~>1vó :A@ ',ti\{igQr'\te~ai4üe seg~ilas · 41 acAlados p~10~ -~~fu.rpsde m.e• }~ria ... 11,áva~~~ 'qtre -UGJ;;:tamén ,viña 
pr0gresiv::r. "' · <r ._.,.,,' # ,, ""~' labdo flo'" riséo de desinaustriali- .reclamando na :rua~. . ._: "'":. ,,,'···- ¡x ;: gafonia; chall)a-ndo á or.de .'(; .< : rec)arria11do at~p-Jl:e agor_a_; ~ . su-
. ,Non falemos .~x~ <H> paro· ew. ~ z,ac:ió.it da conrárca de Vigo:)Ca ·· ' Men.tras"· n.o-n chJ'gu~n_ a;s~ih~ .,.~,··,i~~dad"e". - · · ~·-•'"" , presión· üe '~por un m.ar.có gaJe-

_ cuberto; un da9o significativo -· se está a dar na practica. As so- "·dóns, .. o que 1 si ' e.s~tá · darb -é qµe ",. Á -concentra9ión d.e obre4'os gO" .·de ' relacións láborais'\ que 
pode ser a evolu~ión do.· pato lucións son U:i:xentes. . : . . , . os', traballadores as .. vañ ·sé·guit de Ascórt . a pasada semana dian.:. i :Sempre-. veu reciamando ·a Íriter- .. 
por sexo e idades: un ~8 por ,· ~ · · : . -: · · reiyiridicando, ·collendó dia a.·· te da sé 4.P .PSOE pode ser a pri- sindica~ . oú o · incluir o "OTAN 
cento dos parados, son menores · DESPOIS DO lS-A, "Q~E? . dia ·estas reivindicadóns un 'ca- , meira pedr~ de toq;ue. , freferend.on, cando . nos acordos 

·de 24 anos e un ·33,7 por cento riz máis radica.liza~o . . Hai _ que tomar .inmediatá- a nivel galega se .<;ontempla "re-
son mulleres. . . Despois do 15-Á,". qué?. Esta. Que· non _se en:ganen os de· . me.nte medidas urxentes e ·va.:. .. tirada da OTAN". 

Ad·e_p:iais disto, . o seguro de· é a pregunfa que .se··. fan millei: Madrid; está demostrado. pola -. riadas: inmediat~ nacionaliza- Lois Rios, Secretário Xeral 
desemprego desee alarmante~ . ros de persoas . . · p)'átka,- _en Galizá as reivindica- ción do sector n~val € recoriver- ·da .INTER, manif estounos que 

. ', mente na sua cobertura. · M~n- Despoi~ desta ~3:ta · e.Q .que o c.ións · n·on .tenen· u-n ponto ·"mé- sión ·da -uidustria en cfisé e da. via · "moi positivos estes · acor-
tras no 1980 un 59 por cento povo de Vigo demostrou a con- dio. ~Poden. pa~r da absolut~ , industrialización galega en ·~e- dos; que non se poden explicar, 
. dos) parados .. cobraba o subsí- ciénc~~. ~~ grave s~~uac~ón e ~ se ,, ... normalidad~, e até. -o ador~eci- - ral; ªdapt~!ld9a · aós nosos re- .. respeito a Yigo, se non se ten 
dio d~ · desemprego, - no arte» - pronunc10u por soluciohs, po- mento durante un tempo; ara- cursos. . en canta a dinámica aberta des-

. 1982 este só cobre ·a un 30 por den 0correr duas causas: , pri- dicalizatse ao máximo en ~pou~-, , ·Non hai outfas solucións e de o 15-A'~. Asimesmo manifes-
cento 'b'aixando osterisibelmente meira, que .. estas. solucións clie- · ·cas datas. Só falta que pre.nda o . de p:ouc6 vale qué ÚGT s~- des- tou que · o acordq foi tomado 
este porc·entaxe no ano· 83,. aín- guen dunha vez e sexan ~xeita- · . lume e a_ xente vexa que non · coigue do· tema da nacionaliza- pola dire·ccjón . local de Vigo, 
da q~e nqn está computado. . d~s; · segun<;ia, que os gobeman- . ten outra saída. l .c!ón que .abandeirou .. anterior-. "acordo que;.todos respeitamos, 

A gravedade_ da sfru;ación é tes non o comprendan ·e que o Que n<?n se chame t'\mpouco .· mente e que agor(!. tanto · J>or supos~o-" . . 
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·Nen _·coñecen a· lexisfu.ción, nen· saben· facela 
. ' . 

. - >. 1 • • .. .. 

A e~ . proibido, <)ecreto { réd~ÓtQJ 
. . . . .- ' 

Prim~~o· proibiron. Lógo c~iron na con ta de 'que ha:bia alg.o .mal fef~~ ~e pux~;~n~ a ~er qué for~.·· ·' ' · Hai ·uns 5 meses que ven Juncionan~o na bisbaria da Estrada unha 
Comisión de Afectados dos emalses do Ulla. Esta comisión : En realidade viron que era todo, pero só remendaron ó imprescindíbel. . 

O pasado dia catorce, segundo informacións í>úblicadas, ·a Consellaria de Cultura," . está constituí da· por repre~ntante~ das parróqui3s __ , 

atrav~~ do seul Hegad~ en-Lugo, _Adolfo de Abel Vilela, . . .. . . 
desautoriiaba un curso de galego impartido n:aquela cidade co concurso.de Radio .. Lugo (OM) 
e Rádjo Meiga (FM) polos profesores Xoán Carlos Rábade, Ramón Raimunde, · 

nbeireñas-a priori virtuahilente afectadas: Barcala, Cquso, ·corá, 
Santeles, Paradela, Ribeira, Berres ~te:, e mesmo algunha persoa 'da 

~ . redonda -interesada na pboura por -c~~siderarse . . · · 

Maria Xosé Díaz Piñeiro e Sara Sánchez Piñelro sub ~ argumentac~ón de que . , tamen afectada. A devandita.comi.sión ven facendo un traballo d~ 
información· e concie'nciación das clases · 

" 1 non se axustaba ás normas oficiais. ~ para eles as normas oficiais eran ,as da. Real Acapem:ia Galega 
(suponse que as consensuadas co·ILG). · · . ·, p9pulares, .realizando entrevistas e o_rgánizando actos para en 

resume, opoñerse ao .Proxecto PENOSA. , Ante-a protesta dos afectados pola.íle8autorización (que non. proibición) · ;. . 
· caíron -os da Xµnta- na con ta de que.as normas aínda non estaban aprobadas por eles e portanto as . 
oficiais ·eran as da outra Xunta! a ·de Rosón ~ Quir~ga. E correxiron o proble~a: :' · · . ~ · . 

·· ~ecreto e apr~badas. Pero a história non remata aquí. . · 

Pouco despois de facer~as pri
meiras charlas informátivas en 

O _TRABALLO DE -INFORMACION 
·E CONCIENCtACION 

. Sup0nse. que tóda ·leí, para 
selo y .para valer como tal, debe 
áp a-e.cer nos boletins .ou xomais : 
oficiais a tal efeito · existentes. 
Pois ben, o decreto da · Xunfa, . 
que . se saiba, . s(> pón que · se 
ap:ropan _como oficiais as·- nor-

.mas .RAG/U..Q:sen reproducila·s. 
· 1Se os cidadáns están obdgad .s. .a 
· coñecer as · leis e estas non apa

recen 9nde tefien q_ue apar-ecer, ' 
cómo van facer? 

. Contado, o primeiro que se· 
aprécia é que o de.ereto foi feíto 

. porque a resposta inmediata dos 
mestres ,.de Lugo colleu á Xunta 
ás uvas, sen saber sequera que as 
normas polas que traballaban 
eran as oficiais, as non revoca- '. 
~as polo grupo que comanda · 
Albqr. 

COMO E O PROGRAMA 

O ~urso de galegd por . rádio 
de Lugo~ patrocinado pola .De
putación provincial e ·con tari
. fas .e¿pedais para a ~misión} 
dad0 o. tema 'ao·· qu·e se trataba, 
comezou a emi~irse o dia 11 ·e 
debe rematar en xuño . . 

Nun primeiio momento coh
tou, con 35.0 alunas·, aos que· a 
disposición da Xun ta· a defen
der o espallamentp do·· ~oso 
idioma fixó que "se umra'n ~ U.ns 
50 máis." Ten 18 temas, partiri
do cada un deles en duas se:.. 
sións, durando.cada uniúí destas 
entre .20 .Y 30 minutos. o c,ur.so ' 
nori é pasivo, de ouvír só, senÓn 
que ·se fan . exercícios práiicos, 

• álgups deles como crucigramas, 
sopas de .letras e asi. . 

_ Cand- c:. remate, entregaranse . 
diplomas .. de . asisténcia aos que 
fagan os exernícios cun mfrtimo 

: de : ¡aroveitamento e un diplo
ma de "notas ·altas" aos · que · 
demostren estar impostas na 
nosa lingua. 

· .<lS. GOLES E AS NEGA TIVJ\S 

o primeiró en negar as inani-

festacións, .<liante . dos interesa-
. dos, foi Abel Vilela. q-q.e -por::. · 
contra:_ riori· · 6~· fbfo · ante · · a 
prensa que as "terxiversara". 
Otitro que negou ·que 'ne tiVeran . 
rrietido ·un gol foi o -Lt~ís Cor
d,eiro, presidente da Deuput<J.:. 
ción, que dixo que esta firi'!ri- .. 
ciara un curso de galego sa·ben- . 
.do que era un curso de g~lego. 
Sen'máis. · 

A . nová <licia que, ao tempo 
que se de,sautorizab~ a· curso; 
impartíarise · instrución · 1paia 
.proibir a difusión das . publig
cíóµs e leccións relaciobadas co 
<Jito . curso lingüÍ~tico _que segue 
tendéncias ~ non · ·normalizadas· 
pola RAG. " 

Na sua protesta, os afectados 
fixeron especial ' fincapé neste 
último ponto;· xa que· deste xei: 

. to .haberia que r,etirar t9iha gran 

todas as pairóquias e de enviá- Considerando que realmente 
rense vários centenares de recur- . era o. mómento máis axeitado 
. ~os·, a · primeira .. xestión que le- para desencadear unha aguda 
vou a .cabo a Cc~misión de Afee- campaña de protésta, a Corrii
tados · foi tratar Je informarse siOn de Afectados empezou por 
de . cál era o trámite ert que es- facer chegar ao Axuntamento 

·taba o Proxecto FENOSA. Para da Estrada unha moción para 
is_o, o luns 14 de febreiro reali- que -aproveitand o . a vindoira 

· zouse unha entrevista cun repre- conxuntura eleitoral- se pro
sentante da Delegación da 90- nunciase en contra do Proxecto 

· misaría de Aguas na Coruña. Se- FJ;NOSA. Antes tamén se asis
gu·ndo. manifestou este represen- ·teu ás Xornadas Ecolóxicas da 

·tante -na sua información ben Asociación Cultural "O Galo" 
·comedida- o Proxecto FENO-; sobre os pantanos, celebradas 
SA atópase nunha fase en qÚe a· no local da Caixa de Aforras en 

· "Comisaria de Aguas del Norte Santiago o martes 8 de febreiro . 
de Espafta" analiza s@ o rio dis- Ali agardábase a preséncia do 
pón dun caudal 4e ágq.a sufi- representante de F:EI".~"OSA para 
ciente para realizar a obra. Es- - desencadear unha polémica, 
tán . pendente~, · ademais, das feito que ao final non ocorreu 
·protestas ou obxéccións ql!e in- pala subreptícia auséncia do re
terpoña ICON"A; ·e algunha co- presentante de Forzas Eléctri-
perativa de rego que existe en cas. 
zonas de Padrón. - . En seguida, comezouse a fa-

- . cer outra remesa de charlas-co- . 
IRIDA üunén depende do lóqll.io sobre o tema por . todas 

Proxecto FENOSA para saber, as parróquias. 
no seu· dia,. onde non ten que Polo momento celeb~áronse 
facer · pistas, porque non se leva en eo·ra, Barcala ·e ~uso, e 
·a cabo a concentración parce-· veuse rexistand,o un termo de 
. lária; argumento que semella afluéncia de ben máis de médio 

canÚdade -ae libr~s, desde os es- paradéxico, xa qµe hai zonas centenar de persoas, o que a co-
critos en galega medieval até os· ·.do val do Ulla -concretamente, misión de afectados considera 
de hóxe en .dia: ·Asi, din ~'favó- · na Estrada, ª p'arróqúia de Co- moi positivo. 
receríase . a0s libros publipados ra- nas que non se fixo ª con- Dita laboura cumiará o dia 
por membrns do IIG, que a pro- centraéión de montes e- leiras,, 30 de a.bril cunha mesa redon
baron ,as normas, .sen posibilida.:

1 
do qüe se infire que ' xa son co- da na Asociación Cultural A Es

de de estabelecer ·unha econo- ñecidas as dimensións dos enco- trada, á que se invitarán altos 
mia· de . ·mercado con competén~ ros. representantes de todos os or
cia , ec_onómica e füiguística, mo- Inmediatamente despois 'dis- ganismos vencellados ao Proxec
nopoliiand·o eles as publica- to - segundo indicou 0 repre- to FENOSA. 
cións". sentante da ·. ,Comisaria . de Tamén se continua cunha in-
. 9 curióso foi . que,-ao pouco · ·. Aguas- o Proxecto FENOSA tensiva recolleita de firmas coa 

de comezar o ·cursQ, a .Xul).ta ·xa pasaría ao ~inistério de Obras idea de ópoñerse aos embalses 
anunciafia un para xornalistas. Públicas, onde se valoraría e se por significaren a destrución do 

· N(\m .anunciaron nengun, para · conside.raria · ou non ' de "utili- 'noso entorno a todos os niveis. 
ed'itores .. nen. ·proprietários ., .de . dade pública". Senda pregan- .E mesmo se p~msou ·facer un 
xornais. . , tado por unha persoa da Comí- traballo detallado de tipo ·eco- . 

Como diCiah os responsábeis sión de Afectados sobre qüé nómico, respeitó ao agro nas zo-
. do curso,. "o ·naso gol quizais entendían por "utiU,dade pública, . nas rib~ireñas, posibelmente tla.: 
_fose máis'. ben metido á Xunta .. o representante comezou a dar ñadas, da,Estr-adá . . · · 
de AP, porque estamos a· facer · evasivas: que"xa falei demasía- :A Comisión d~ Afectados 
algo· que eles deberiali ter fei~ db", que "xa-teñen vostedes un · "insta a · todas-as persoas .de za
to". · ' " . g?berno, a Xunta, etc. etc.~''. , .. nas · afe~tadas do Ülla para que 

.... . formen comisi6ns <leste., tipo,, . 
Deduceuse, , a~i, que en canto para que manden · mocións aos 

p~:saseri estes trámites tan silén- axunta.mentos, par~ levar un 
ciados e malintendonados para traba~lo de _información d~s da
os yiciños, viri~ unha fase de ex- ses .populares perxudicadas, 
propr~acións · ap seij antollo, . · para · trab.allarmos aínda máis 
senda xa o proxe~to 'máis .difí- unidos nest¡:i. laboura que' a to- . 

-cíl de frear. ' ~este novo pedo- dos nos alinxe, e opoñérmonos 
· · do, · FENOSA informarla "a 'éáda. á desfeita eéQnómica do ,agro, á 
· propietário qa_s terras que lle se- emigración, á de1sfeita ,ecolóxi
rian sutagadas, para pasar á ocu- · ca, taos mqnoI?ólios, en ·de-finiti
pación en 1calquer caso, porque, va ao ~ ".Proxecto de :Aprovecha

-nesa , hora, a leL estaria da sua ·w.ienfo. Integral de ~á,. ":Plenca 
banda. · · · del rfo· UJlá"·. · ~ ~ · · · 



Gelebrouse na semana santa, 
no recinto ferrolano de Punta 
Amela, a feira "Ocio-Gali- · 
za'83 ", baixo a organización do 
consórcio de feiras desta cidade, 
do que forman parte a ~mar~ 
de comércio e o concell,o de Fe
rro L Foi concebida, en palabras 
do seu premdente, como "Alter
nativa que comercialmente se 
oferece ao tempo libre". 

Páganse dez pesos nunha té
trica taquilla, e enchendo os pés 
de lama éntrase na finca.· ·Na 
pretensión do visitante inclúese 
atapar un surtid.o de actividades 
construtivas para encher o tem
po yaldeiro. No primeiro pabe- · 
llón, un partido de fútbol sá, 
algo, como se ve, moi próprio 
dunha feira. Máis adiante, os su
cesivos pabellóns contiñan 
algun que outro mostrário. 
1\.bondaban os materiais para 
xardins e agricultura "de fin de 
semana" .. 'ramén se exibian e 

\ vendían libros de grande .. tama- . 
ño, material "f otograficQ, ·mate
rial deportivo de elite -princi
palmente ·náutico-, todo o que 
o ' mercado oferece no área de 
campismo, . desd~ o orixinal 
abrelata's de acámpada, até a 

parede de fóra e malamente . · 
protexido da' chúvia por un aie- · - . 
rón lateral do edifício, facia a 
glJ.árdia · dos Séus .. pródutos un 
home con · pezas. artísticas dos 
oleiros de Bufio, arredado dos 
cómodos estands reservados- ªº 

. comércio. A Xunta de Galiza 
non podia faltar cos setis alardes 
imaxinativos neste ·tipo de . cer-
tames. Reprutíanse . folletos -
atrasados e ma1 impresos, a1gun · Unha bistória de ·críticas infundadas 
deles en branca e negro, por su
posto mcluíndn o inefábel "Me
jor Galicia, ·10 tiene todo"; e coa 
visión obsolet~ do turismo que 
ven caracteruzando a esta ·illsti-
tución. . As comut?-icacións terrestres no norde do país están de· perman~nte : tr_a_ a Jifia en cuestfon. Chégóuse 

. · actualidade en.treos viciños da rexión septentrional da Galiza · ,. · a falar dO" Ferrocarril da Marte.·· 
Paralelamente· á feira progra- pola incomodidade das mesmas~ O estado da prática. totalidade·d .. as -- , . 

máronse unha série de actos Sobre aquela~ época pregunta-
. ~stt:adas é lamentábel, empezando pola de Ferrol :qios ao responsábel de inanter 0 

consistentes en -arroupar as ex- ·· a Ribad_eo e _rematando polas que cruzan a Mariña luguesa entr, e-a - ·. ' 
posicións, baixó o epitáfio de ' servíciO nunha das estacións da:" 
" . .· costa e Terrachá, sen esquecer as dé caráctercsecundário ' . roita, esta foi ª' sua résposta: , 

culturais", das que entresaca- que filtran toda a xeografim destazo.na·.- -
1 

· ·d d - · "Neste -_ país~ , ás veces critícase 
mos po ª sua cutmsi ª e unha O transporte de ·v~xeiros por carretera,' certamen te· con ta fúribundamente cunha atrevida 
exibición de Tae K won-Do, 0 cunha baixa porcentaxe de accidentes, pero éoa incomodidad~ que do "supercampeón", , . . simpleza. O que sempre se fixo 

. supo~ un ptso en mal estado, unha grande proliferadón , _aqui foi , ve"/ar pala seguridade 
unha espécie de . superman -de- de curvas, unavellamento exces1·".o . 

t . d fil d d 1 •· do pasaxeiro e esta nunca se 
por i:vo; un es e ' e mo e os ·ralgun dos meios ae locomoción,, a ~on éxisténcia . púxo en 'dúbida. Cando, se veu 
deportivos; un festival infantil -dunhá planifiCadón global do transporte público .. ~ Todo isto un defecto, correxiuse, ~orno 
"Globos de ilusión" ou un con- . da unha idea da 'infraestrutura comunicacional · 
certo rock cos"grupos "Leño" e . sueedeu cun vúzduto perta. de , 
"Blancanieves". . nunha rexión socialmente atrasada conio ~a que nos ocupa. . . Foz que se ergu_iu de novo". 'As 

Mais o tem~ central qesta reportaxe será ~ inspeccións realízansé con _total . 
Referí.do ao recinto ·feira1; c~ a conflitividac;le .q~ sempre arrodeou a liña cio ferrocarril - regu"/aridade": . 

ñécese a simples vista que preci- ~errol-Xixón, que cogre o servícfo na 'totalidade das povoacións Mais sabemos que non todo é 
sa dunha reforma séria das :iñs- importántes da P3!"te norde da-s Rias Altas e ~a costa ·eantábrica. . unha patena. A liña. prec.isa 
talacións: o ambiente é ·móspito Moito sé ién escrito e. difun- dade para os' viaxeiros, pois. os dunha r~struturacion xeral, ade- . 
e frio, non . contan~o coas co-_ dido sobre esta polémica públi- automotores · soñ- de hai vinte mais do rem6zamento de mate- · 
modidades esixíbeis minjrria- · ca. Alguns meios informativos anos, aínda que moiias veces a . rial x·a;· mentado, Unha reforma 
mente para este tipo de actos. .tra~aron o tema como algo pin- culpa do seu mal ·estado corres- · das estacións de xeito que resul
Parece como se to40 o presu- toresco, como unha -mostra pon de aos yiax_eiros, q~e non ten lugares de esi;:>era máis .ou 
posta estivese dedicado a ban-1 · má9s do terceiromund1smo nun ~on ·cons'cientes de que é-un ma- ,. menos agradábeis. Unha axiliza- · 
deiras españolas que asomaban país atrasado O mao é que "Fi.- . terial de todos e _pot iso mesmo ción das diferentes liñas entre as 
por cada esquina desde un lama- xáronse _:_coméntanos un fun- debe estar mellar coidadÓ ". ' ' póvoacións fuáis irriportantes 
cento chan. Os pabellóns mepo- cionário <leste s~rvício- en cou- _ As estacjons_ son lU;gare~ frias . que incfüian s~rvícfos directos. 
res ~e os m~iores en má_is baixa .sas intranscendentés como qu~ . . e inóspit9s. _ Unha 'grande sá pin-. Un plan de conexión· na esfa
med1da:- atopanse esteticamen- o xefe. de estación era calvo oit --tada de branco, ' cuns bancos ·e "Ción ,de- ·F~rrol cos cónvois que 
te abandonados e descoidados, vello, se abría a. taquiiza con, un relóxio ·de pé conforman 6 ·canalizan o .tráfico · co resto de 
co . que isto supón na impresión setl} minu_tos de ~€ttraso, ou a , ·interior ·dos c~actei-'ísticos ·edi- Galiz~ ~servidos· pola . RENFE 
do visitante. cantidade de paradas. que se fan fidos · dunha 9u duas prantas · -üe_ via -ancha- . ·unha planifi- · 

Enfin, unha mostra ·qúe, ·aín- : durante toda a liña,. pero con .. qu,e debuxan un-estilo moí p~- cación tal que conecte a Galiza 
da sen ter canta das incomodi- isa non. se pode xustificar unha cüliar de, .arquitectura. A-maio- con Astúrias e o resto da corrii~ 
dades e o descoidos de aspectos crítica construtiva". . ria delas datan do . .aho J 968: ·Fa- sa ca,ntábrica peninsular até 
técnicos como o decoro e 0 am- , . A. parte de liña que corres~ lartd{) do futuro dás instalacións Euskadi; · ne-ste sentido ·parece 
bente, non deixoti de ser un ·_ pande a território nacional -de desta liña férrea; sábese que es- que hai noticias dun ensancha-
mero escaparate seh nada espe- Fe.rr0l a Ribadeo-, con 153 tán. ctestinados :46 mil millón~ mento · até Pola· ae laviana ao 
cial de seu que supúxera unha Qm., canta' con 48 paradas, .. de ·,pesetas para a totalidade" do . -remate da Canea Iilinerra. Estu-. 
noved~de no campo .do tempo isto é, u!lha média de" 3, 1 Qm. fEVE, · que ten a maioria das dar a ·posibÍlidade de .unir co fe
libre. En canto ~o balance,~ uri entre 'cada unha. Destas para- · suas liñ'as no norde d-a _penínsu- .rrocarril o interior da Galiza 
portavpz do consórdo comuni- ·das, 10 son estacíóns e as .38 lct. "Parece que para o mesf de norde, eon. núcleos importantes 
coi.mas que fara totalmente PO- '· restantes apead e iros, entre eles inaio pofí,erán ·unidades iwvas a , como As Pontes; . Villalba ou 
sitivo, e a asisténcia de público a1gunha estación· qu~ pola sua mdar por estas vias, e rea.lmente 'Mondoñedo, potenciando 'ao 
masiva, cóusa non estraña se irrendabilidade "qut(dbu _fóra de falta fan, pois os automotores · tempo o meio máis seguro de 
sé ten en canta 0 bombo publi- · servício, coino a de Ponte -de están obsoietos e precisan a xu-. comunicación terrestre, senda .. 
citário" destinado a promociona- . Mera ou a de Vicedo. Hai. que 'bilación. Tamén se agarda a m~- · adem:ais de títularidade pública, · 
la. Insistimos que · s,e nota '" máis dicer que a· liña ten unha plani- · zzora: dos elementos de segurida.;; _e poñendo o -seu grao de area 

grande temda ou caravana de .ri
gor. No pabellón dedicado a ar- · · 

· teSa.~1.a, algo curioso:· os vend~
:dores ambulantes.· que pululan · 
dfa a dia país · adian.te . cos seus 

inmadurez qu~ ponsolidación: ficación de tempos de Primo de , de que son predsos no transpor.-. para o 'desenrold desa zona de 
unha boá forma de seguir a pyr- Rivera ·e desde · entón non se te de ·viaxeiros por ferrocarril, G aliza, cousas t9das non moi 
der o témpo, sen alternativas - fix.o · Util. restrutur~mento sério . e .hoxe un tanto déscoidados, · s'o- , · probábeis de -seguir coa política 
nais' e cunha total subordina- global, axeit~do . á realidade so- bretedo tendo . en canta a oro- exerCida desde onde"teñen estas 

- "artesanais" produtos ·indus-. 
trisia; igual que os grandes al
inacéns, . pero en menor· volume~ 

.P~zas 'de bisutarfa., panos sinté-
. ticos é outi;as causas polo estilo," 
formaban'_ a . oferta . deste pabe
llón. A~arón seu, .. pégado á unha 

~ión e incitación ao consumo-_ · c~oló:Xica cambiante ·dé} · zqna: grafiÜ. agreste ·da maior parte do necesidades 'cubertas: 
. Algu~n dixo un _día, que, se . Pouco a ·pouco farón nacendo perco"ido ". . Fixarnos en que o relóxio da 

non houl;Jese tantas causas, 0 apeadeir9s a petición dos usu~- · estación de '_Viveiro ia. sete mi-
_home seria-máis feliz;' a visita a rios, e xa __ qµe este·s proliferaron A OPINION-PUBLICA , nutos -atrasado, seria un d'ado 

._ 0Cio-Galiza'8.·3, ~ unha boa Óca- . unha._ vez deseñado . o trazado . intranscendente; pero, . de segu-
d li- d 1 d CONTRA A LIÑA . sipn de c01~probalo. . a na, .ª ~ec.en na gun ca.so e , . . . . . : ro, anotado por quen prentende 
certo d1stanciam~nto dos cen~. Ha1 .dous . anos. f 01 cando o - que .. este , ferrocarril sexa o 
tros ' povoacionais; · "Existen _tema 8altou á opinión pública e "Tren da Marte". 
problemas grandes. de comodi-" púxose efe moda arreme.ter con- . A. PRIETO 
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NACIONAL 

Vigo 15 de abril 
Todos estábamos en Vigo no 15 de abril, n.a man'ifestación' máis nu

merosa q~e s·e recorda en 9alizá. Todos no rexeitamento do poder da· 
Direita. e de ·ca.nto ela mangonea, todos na mesma sensaci_ón· de desarn· 

· paro ·do poder polltico ga1ego. · 
· E tamén tqdos ao mesmo pairo de s?lucións. lsto é inquedé!nte. pue · 

unha .mo.vilización tan ampla, tan sentida,. careza de pro postas, se con-. 
tente con mostrar a angúria, a oposición ªº desmantelamento indl:ls- ' 
triar da comarc~ que dirixe o pu.Isa económico de todo o pais, acredita 

• que nen os sindicatos, nen os partidos ¡~stalados ·no Parlamento, saben · 
cómo responder ás amea·zas desta situación abraiante . . 

. Hazón esta de máis para que desde Gal iza e polos axentes do nacio
nalism'o real se expfique: a todos que a nosa saíd~ éara o f\.Jt~ro · pasa 
po1a prog·ramaci~n própria, en teor'ia xa elaborada, pero na prática só 
rea.lizábel co · poder na man tanto n6s munidpios comp no Gobernó. 
galega e nunha representación · co~recta nas alfas instáncias do Esta~fo. 
Obs.ervanios con alegria o avance do nacionalismo nestas eleicións na 
constatación ele programas tanto a nivel r;ia'Cionai como muriicipal.· An- . 
teriormente contábamos cunhas consignas e uns obxectivos. Agor~ 
presenta o nacionalisrio real non só. teorias necesárias, senpn vias de 
tra~allo~ pr'oxectos sé~ios., iniciativas múltiples, e, o que má·is vale, 
e·andidaturas compactas e con;iprometi~as Reste labor. , · 

Mentras ·a n.ia segue tranquila, . e só perturbada polos sl.ogans dos 
grupos máis personalistas ou mál~ a.nc.oratjos na direlta cerril( os 'cida
dáns. len as proclamas, ·os programas e observan. Unhas eleicións dife
rentes, de momento,· ás anteriores xerais ' e tamén ás muriicipais..de 
hé!i catro anos. · . 

Un has eleidóns presi<:Jidas polo síndrome da protesta vigu~sa contra 
o poder secular dunha direita antigalega, ai:iobreira, antilabrega e anti
mariñeira, esa direita culpábel de todos os desastres do nosO P.aís. E 
no fondo 'dos·ollos de .Renos, no ·niño das ilusións dos poetas e dos aso· · 
ballados, un nacionalismo real que pensa, entrena e se prepara. 

:.; ' • 1 ~ • ' ' ' 

Ollando o cainpq · 

Outro é;I COntecimento da semana pasada ig,ualmente significativo: 
tres xornadas agrárias ~n tres ' bidades galegas. En Santiago as 1 Xorna-' 
das agrárias celebradas na Facu.ldade de Economicas, con 300 asisten
tes e un impresionante aporte de ponéncias sobre 'éanto se dá neste in

' . tre na vida' agrária. En Óurense' .unhas xornadas prdvinciais . . En Lugo 
outras da .lgrexa e· o mundo ruraL 

Por qué este inter~s desde tan diferentes sectores? Era un vellq de
sexo do nacionalismo. Xa no 1976 se p~nsaba na inspiradón das · 
Asamb leas de Monforte de 1'908 para un novo agrarismo ao dia. un· 
·equipo de vetera·nos fixo po~1bel as xornadas· de Sant.iago·. Foron .,un 

. alegrón para ~antas seg1,1imos a 1 pensar. que ~ó cunha soJución agrária e 
ma.r iñeira ha·i unha saída para . Galiza. Gantos pensamos que .no.n hai 
industsialización viábel sen este sector iridustria'lizado. Pero hai moitas 
máis causas que_ están ·a berrar P,ara que a xustícia more río agro, para 
que a 13quidad,:, a igualdad~ se olle no' horizont~'.das clases traballado
ras. As 1 xornadas agrárias ,gal~gas do 1'5-16 ~de abril de ·1983 son un 
.feito histórico . As xornada~ de Ourense e Lugo. e·stimulantes: ao me
nc:is xa se fala en sério de solucions urxentes tja agricwltu.ra galega. 
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·cartas 
POSÍBEL SOLL}CION . . . 
PARA UN SINDICALISMO 
-LABREGO FORTE 

Hai tempo que veño pensando que . 
. para criar un Sindicáto Labrego Gale_-; 

. go forte e·~ concienciado, pre~(-sa·se de 
duas causas: dirección local . nó seo 
do sindicato, · é dicer, as CC.LL -úni
co sindicato labrego que existe en 
Galiza-, terian . q~e contar Cl:lnha df-

,, recció_n na . bisbarra; município, pa.- · 
rróquia, alde~a _:.tal é o caso de- 20 vi
ciños xuntos que están af iliadds aos 
sindicato- . que·. tbmaran' aecisións 
próprias, tivera b seu local de xuntas 
(teleclube,· taber.na, reit~ral ·) mais iso 

. si, ~~idos ao sindicato a nivel -nacio
nal (tema da cµota, précios agrários, 
"a terra para· quen a .traballa" ... ), re 
cebindo, _por owtra ba~da, apbio ao 

,sindicato a nivel nacional·nos seus 
temas locais. · · . ._,.,. 

A outra cousa á que me rnfiro seria 
o que nos sindicatos obreiros se coñe

". cen cd mo "sindicatos de rama" (no 
caso labrpgo ·serian vacuno, porcino, 

· avícolá, do 'leite, lanar, caprino, de 
coellos, patacas,-Niño). O seü funcio
namento seria local, tendo todos eles 
unha dirección nacional. Todo~ estes 
sindicatos terian en-.comun unha pa
labra: _NACiO~AUMO, deixando 
outras como marxismo, leninismo, 
cristiaóismo, por qué non?, agrarismo 

.. ·:; para cada ~omunidade local qÜe o, 
quixese. · 

· Estes dous. pontos son o _horizon'te 
das CCLL, desde sempre; e hoxe · hai 
un debate case permanente' no seQ do 
si'ndicato por_ co'hseg1:1ilos. e conseguir 
asi ur,atia me.irande participación e 
concienciación dos afiliados. 

· i!>ou como exemplo o. qué se vai 
discutir na asamblea .de criadore~ de 
coellos do .Páramo, próxima a celé-- . 
brar. 

'--Todos os orgat'lizadQS terán car-
·net CCLL. · . 

. -As cotiZapió~s, tod~s iguales, se
rán as CCLL ou ' á organización local, 
segundo a· vontade .de ·cada ·quén. 

. -:-Os organizados 'declararanse con
, formes cos estatutos das . Comlsiós 

Labregas. : 
-éontarase cunha dirección pró-

pr~. . 
· -Os organizados .. estarán ao ladG> 

-das CCLL en todas as lohas impor
tantes do sindicato. 

-As CCLL . prestarán apoio aos · 
membros que ?Caten tales princípios 
en momentos críticos,. que se-xan re· 
coñecidos· por persoas da dirección 
de tal grupo. 

Outro~ pontos poida ·que apárezan 
ao longo da asamblea. -

XESUS LOPEZ GAIOSO . 
S"INDICALISTA DA§.CCLL 

.AS COUSAS, . 

. NO SEU LUG~R . ,~ ; . . ~~ 

1 

Os p·rafescire~ do curso de galego . 
_por radio en· Lugo queremos pontua-

. lizar, ante as novas " apare~idas ~ nós . \ . 
xornais o seguinte: · 

1.- En primeiro Jugar, ainda EtUe o 
cu_rso segue unha tencléncia reihtegra
cionista, fortemente identificada coa 
nosa. história e t~adizó~- do galega, 
non é ·plenamente 'reintegraciorÍista, 
xa qu'e a prtografia é l"!láiS\ a própria 
do' español que a nosa ortografia :fra
dicion.al. 

2.- Ficamos realmente e~upefac
t os cando lemas que a Xunta· desau
toriwu o noso curso emitido por Rá~ 
djo Lugo' e subvencionado pola D~~ · 
putázón e. que a Deleg,azón de Cu.!tu-

' ra de Lugo impartiu instruzóns para 

proibir a'aitusón das publicazóns e ti- apro·xirna.eamente máis d.e 350 inscri
zóns do"curso porque ,seguen tendén- tos no cu'rso (e haberá máis, po.rqt.ie a 
·Cías non . no~rn,alizadas p~la 'Real Aca- _xe,r.i'te .. ~e interesa t:i.n,ha , vez que · ve . 
. demia Galega. O mesmo,dia da publi-. como se vai .desenrolando; apesar des-
cazón desta notícia, chegou-nos unha tas insólitas manobras informativas), 
carta firmada polo Delegado de Cul- · a grande maioria son licenciados en 
t~ra, ~bel de Vílela, indicando-nos ·Ejes., xen!e que lles interesa apren
que el tamén está surpren~ido pola der o galego, en parte, porque . lle-lo 

.... notícia e, textual(fleni:e di: "A Con- peden nas opos'izóns, niais non teñen 
s.ellaría de .Cultura fixo chegar ó Pre- a debida preparazón. Este é o "gol" 
sidente dá Dépµ.tación a · súa contra- . que nos a~otamos: ta.cer UJl progra- , 
rJedáde polo feito de que unha 1 nsti- ma ben pensado, cun bon equiQo, 
tución bficia·I, subvénc.ione un curso pon textos pre'paradós, coá garantia 
e unha publicacións ~Lie empregan un dünha aprendizaxe . correcta e 'cunha 
galego que non se axeitan á normati- grande resposta . de interesados (aos 
va oficial, e ql,le a Consellaria de Edu- · que, por riba, pretenden. desanimar), 
cación ten intención de .retirar dos . e cobrindo os ocos que a Xunta ~e 
J::;entros de _E.X.B . ou de calquer ou- A.P. parece non ser capaz de cobrir. 
tro, os textos _que non se .axeiten á 5.- Non é certa a informazón que · 
normativa oficial. Esto· é o que debía se dá de · que o programa é de tres 

· deci-la noticia sin mais". dias ·a semana, senon de cinco, de 
3 . ..: Referente ao po~to anterior, luns a ven res, durante os meses de 

non ·comprendemos r.omo a Conselle- Abril, Maio e parte de Xuño, na FM 
ria de Cultura de A.P. poda ignorar a :e OM de Rádio Lugo, as 10,10 da 
legalidade vixente, dicendo que o ga- noite. 
lego do noso curso non er;npregue a 6.- Surprende-nos. a pouca capaci
normativa oficial, cando a nosa nor- dade imaxinativa da Consellaria de 
mativa está ~probada pola Xunta Cultura da Xunta de A.P., que ten 
Pre-Autonómica e publicada no Bo- que esperar a que se faga unha expe
letin Oficial da Xu'nta, e estas preten- riéncia como a nosa para que se inte 

'didas "normas oficia is'~ (do l'LG e resen en levar a cabo cursos de galego 
RAG aind¡:i non foron publicadas no para traballadores nos meios de co· 
Diario Oficial _de Galicia, polo que municazón social, como di a notícia, 
non derogarcfn as que nós u~ilizamo.s. , sempre a remolque das ºnosas boas 
Por ·outro lado, perece-nos desmedi- iniciativas, · cando nós ternos a inda 
do ese afán purista da Consellaria de menos meios que eles, que sempre 
Educación de ' A.P. de "retirar" os din que non teñen diñeiro. 
text9s que non se axeitan ;j normati- 7 .- Felicitamos e agradecemos ao 
va oficial (para eles a da RAG e do Sr. Presidente da DepUtazón de Lu-
1 LG), como se h~ubese tantos textos go, Lu-ís Cordeiro (galvez vítima dun
en galego para_p~rmitiren-se ese luxo. ha obscura manobra política electo
Seguro que, de seguiren asi, a Xunta ralista?), polo seu apoio ·nesta inicia
acabará "retirando" todas os libros tiva que potéocia claramente o uso e 
escritos ·eñ galega (desde a época me- difusón do galego,-e que non se deixa 
dieva ~ até os nosos dias), porque non levar por falsos critérios puristas e 
seguen as normas, para el "of iciais" imposizóns legalistas (dunh~ legal ida
(que non o son) da RAG e do 1 LG, de non existentes), como fan outros 

·recentemente .aprobadas. Ademais, persoeiros das autoridas culturais e 
esta ,medida favorece exclusivamente educativas da Xunta de A.P., que o 

- aos textos . p'ublicados por membros · que realmente están a facer é repri
do 1 LG ·que aprobaron as normas, sen mir o uso do galega e QS boas iniciati
haber a posibilidade de estabelecer vas que eles non son capaces de ima
unha econpmia libre de mercado cun- xinar e levar a cabo. Pedimo~, asi 
ha mínima 'competéncia {económica mesmo, o apoio e adesón de todos , 

· e lingüística), fnonopolizando eles (e aqueles partido~ políti~os, asociazóns 
os da sua liña) as publicazóns. A culturais e particulares que realmente 
AGAL loitará en contra destas medi· defendan o uso c;fo galega', sen maní-

, das, con todo tipo de actuazóns le- queísmos de nengun tipo, e que loi-
gais ao seu alcance. ten na liña da sua normalizazón, asi 

4.- Os profesores de galego mem- como dos inscritos no curso que esti
bros da AGAL estamos fartos.de que . veren de acordo coa nasa postura. 
se nos trate ·algo asi como "elementos · SARA SANCH EZ PI Ñ El RO 
subversivos", cando actuamos no rv'I .. XOSE DIAZ PI ÑE IRO 
máis estrito cumprimento da lexisla- RAMON RE IMUN DE NOV EÑA 
zóri vixente canto a normativa lin· XAN CAR LOS RABA DE 

gü ística e cando deberfamos ser nós 
os que protestásemos (e non o face-
mos e nunca. ,o fatemos) porque a 
que nós utilizamos, a legal, é a que· 
non se . impón. _No sentido da expre- ·, 

. són de · que nós lle -!! metemos un gol" 
ao -Sr. Cordéir6, caso de que el. o tfi-'. 
xese, cousa que duvidamos moito, 

· p~rece-nos inverosímil,. porque , o Sr. 
Presidente da Deputazón infor'mámo·
-lo de.~e un princípio da liña reinte-

L!BRARiA-
~ . . ~ 

grada que segu.ia· º curso e que ade- . e o 1 , 1 e Ei .. R D 
mais era a legal. Ser' reintegracionista, ~ · . . · · 
querer salvar un galega· dignq e culto 
e 'normal_izá-lo,.hon é ser delincuente, 
ser fascista ou ex-fascista, por' exem-' 
plo, como para ter que disimulá-lo. E 
n:iais; ternos referéncias certas de que 
.º Sr. Cordeiro non dixo· tal expre~ón, 
senón o DelegadO de Cultura, que é o 
que defende esas ,normas "oficiais" 
~ue non o son. O :noso "gol" quizá 
fose máis ben metidó á Xunta de 
A.P., porque e.stamos a facer algo que . 
eles deberian ter feito·: dar cursos ra
diofqnicos para a xente · qt.i'e queira 
aprender galego. E asi e que, dos 
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Decreto -das Caixas 'de~ Aforros~ . 
. ...· . 

-&opaganda'. institucional· 
l.. ~ • ... .. J 

A Xunta .xa promulgou un decreto que, polo m~nos, pode valer para algo: o das Caix~s de Aforros; o -
que ven demostrar que as eleicións si que obran milagres, aínda ·que de~pois anden ;;i trros, -

· .capacidade, polo qu~ a sua _pr~
séricia· vai quedar _case esvaída 

- sobretodo tendo en conta as 
poucas ... ca:ndidaturas pres~nta
c;las. · 

tos millóns de pesetas; a toma 
'de ·partiéipación de ,capit-al supe
,ii~r - .a'o 20 p9r centó; a .. qonce
.sión de créditos ·e riscos a cor- · 
·poradóns locais de _Galiza, .asi 
como o~ proxectos e _presupos-

como afirman que ocurrio entre.militantes de AP no município de Mazaricos, 
ou veña o Alcalde Soto e-afirme que arranxou o tema' dos vertidos nucleares. 
E Fraga que aparece de"'Alcalde má:Ximo do Estado"., conxuntamente <!º Gerado Iglesias, 

¡' 

ao que aínda ninguén coí1ece, ou Suárez, ·nos últimos dias, · - · · : -
0 BNG, _ -, . tos de ,publi~idade .. _ ; a bon seguro que tamén aparecerá Felipe, sobretodo se o~ inquéritc~s ' ~ : 

,. . CEN CA.~DIDATURAS _ - _.'Por último, o: decreto ·ocúpa-_ non lle dan ao PSOE bon~ agoiros. . .. . -. ' · . · .. . . _ 
·Nestas municipais alguns xóganse moito máis qué uns alcaldes ou conce~is, están en xogo 

. \ 

- · . O Bioque Nadonalista Gale-_ - se da ''rexionalización" das in-
"super'vivéncias políticas, liderazgos e está en xogo, sobretodo, o bipartidistno .. - - " - . - . 
e que Galiza t~ña imha política própria, ou que se conv~ta ún _campo de b(ltalla de par~1dos estatis. · 

. go, presenta 38 candidaturas -veFs1ons cuxo cumplimento 
menos q.u~ presentara o feneci- - controÍ;rá a . Conseilariá de Eco

O eleitorado terá a última palabra. : - . _ . . - -- . .' _ . do BN-PG. Este ano parece que noinia. · 
se decidiron por presentir, non 

Xa estamos en campaña elei
toral cara as municipais. Unha 
campaña eleitoral onde os par
tidos estatais se van xogar moi-
to. , 

Qué pasará se AP non con
trola as deputacións? O enfren
tamento Xunta deputacións 
está servido. 

Neste mesmo campó, Fraga 
necesita afianzar a sua mecáni
ca eleitoral. Un retroceso pode 
valerlle verse desbancado no 
apoio . da , gran . patr~:mal carn 
substituir aos socialistas no · Go
herno central~ cando noll' no seu 
próprio partido, -no · que xa em
pezan ·os primeiros cambapés: 
Alianza Popular Vai ser a curto 
prazo outra UCD. E, falando · 
<leste partiélo, deixar const_áncia 

._ do interés-que teñen .as ~leiciótis 
municipais cara os antigos _ cen
tristas. Dos resultados . obtidos 
pprcada ·un na Sl::la ryspecti\ra ~o
niaréa, yai depender o' papel que 
xo-guen~ ao fin e ao . cabo,~ na 
n9va reformulación do centro 
estatal. 

E·o PSOE? O PSOE -necesita 
ett G aliza aument(lr 3'" stia inci

. dénci~.; estar p~esente rras ·alcal-
días . das grandes cidades {polo 
·menos _ná -Coruí)a, Nigo e Fe
rrol, que son o sel! obxectivo) e 
famén no agro, onde o esforzo 

_, foi amplo, aínda que . mhriu a 

sua candidatura, desde con xen
te, xenuinamente fascista até-

. con xente vinculada ao naGion.a
lismo. Ao final, moitas~ destas 
candidaturas só lle van valer 
para apontarse "tantos conce
llais e tantos votos". 

O PC, ou recupera en Galiza 
ou queda borrado .absolutamen
te do mapa. Difícil o _vai ter, e 
de nada, ou de pouco, lle v_ai v~
ler a imaxe do seu novo sécretá-· 
rio xeral que aparece prolifica
mente nos carteis Máis parece 
_unha campaña .de afianzamento 
do Gerardo . lgfosias qué unha 
campañ~ eleitoral. 

Non falernos .xa dos liberais 
ou do CDS, que van ficar en Ga
liza- totalmente '. "barridos do 
mapa". 

OS PARTlOOS GALEGOS 

En canto aos partidos gale
gos: o -PG, en coalición e-os ~x
centristas en ·CG, perdeu xa 
todo axexo de .p0d,elo nbmear~ _ 
non só como partido nacionalis
ta, senón como partido Úleguis~ 
ta: ·vendeu a sua existéncia--fe.
ble, peto máiS JU menos honro
sa, a un medr.t1' hipotético; ven
deu unQs ideais, que aínda !}ue 

. non era-n asumidos na prática, si · 
que tiñan_· históriá, empezando 
polo- nome, _a unhas p~rsoas que 
sempre antepuxeron as suas 

naqueles lugares en que .t.iveran CONtROLAR 
incidéncia ou~, puideran· ~formar , - AS INVERSIONS · 
cándídaturas, ~ senón- haqueies DAS CAIXAS EN GALIZA 

" -ax!}ntameñtos onde 'os _ candida-· _ ~ 'este ponto, s~n dúbida o 
tos -poidan aségurar. un~a 'práti- . máis importante- do d~creto. O -
ca combativa e'- reivindicativa, -_ Goberno autonómico t~rá a ca
Lon~e da mera- - xesti{m~ ·a,Índa . pacidade· de dirixiT gran part~ 
que ~ta fose, ."en defensa sem- .dos .flu)'f:os financieiios e d_e fo
pre qps intere_s~s p_o,pulares". mentarinversions; .pero sóbreto'

.":.'! O MCG ~.oia as candida!ura~ · - do de vixiar que estes re.curso~
do BNG nos 'sitios ond~ non se -_ financieiros ·non sexan inverti
preserite:, face:rido o mesmo o dos_fora dá nosa nación. · -
BNG co-~CG. - Se se realiza, un control efec"". 
_ - Parece que o que· -in fon ta o tivo desta disposición, o ·"decre
BNG ~, consolida_r as suas posi- to pode ter validez", Ágora ben, 
cións nos lugares en que tiña re-- por detrás aínda _ está o Banco_ 
présentación, áumentando · nas --- de España, que será, ao fin e ao-

- vilas nas q-µe ·había alcalde na- cabo,. qµ·en marque a liña a se-
-cionalista durante estes últimos -gurr . . 

- catro ·anos. ""' Pero ·- a todo isto, aínda· hai 

AS ELEICIONS 
DESPERTARON A XUNTA 

· Parece que -as eleiclóns des
pertaron á Xunia ( tainén des
pertaron a outros militantes de 

--- AP, xa que, segundo afiÍ'maci6n 
aínda sen confirmar totalmente, 
andiveton a -tiros no mullicípio 

-Xán carballa -__ de ·Mazaricos por mor dos pos-
miras polítlcas a nivel esta~al a t€ls· .nas listas). Asi~ .o. xoves día 
tódo intento galeguizador da 21 aprobaron un decreto polo 
política da riosa nación, e · xa que as Ca).xas de· Aforr.os pasa
rl'on digamos aqs verdadeiros in- - · rán a dependet do Goberno Au
tereses do noso povo. · tónomo naqueles asuntos que. 

Es querda Galega, qué se viu dependian do _- Ministério de 
privada dos meios de comuñica-_· Econ9mia.· Medida . que . aínda 
ción ao non poder reunir o nú- que de carácter el~itoral ·non 

-mer~· de candidaturas esixido, deixa de terjmportánciá. ' 
xa · q.ue só se presentou en 34 - Afecta este-decreto aprobado 
munic~pios ·dos 31 ~ qu.é exi~te_n , pül,;i -Xunta, ·á tódas· as Caixa~ 
en G aliza, na Coruna s1 que an- de Aforras cuxo ··domi'cílio so
divo máis cerca ao acadar listas - cial estea radica<lo eri Galiza. A 
en, 21 dos 93 axuntamentós Xunta vai ter co~peténcias no · 
e~istenges. Unha lei feita po~os ,,. concernerite á · criad.ón,. fusión,
partidos· estatais sobre. os _nac10- disolución e liquidación ,das 9i- -
n~is. . _ · tadas entidades;. modificación 

Fpi por iso p_o\o .que 0 PC.. dos e-statutos e regulamentos. 
terá preséncia n?s ~ei9s p~bli- A _ Xu~ta po.d·erá e:Xercitar o 
cos galegas, por ma1s que so se veto nos nomearnentos -de direc-· 
12resente en 40 ·~xunt~~e~t?s e ~ores ou ·asimilados¡ e pode su
non acade" o nu_m~r?-,, es1x1do. primir acórdos dos_ con sellos de -
Cousas da -democ_racia · \ administración destas entidades. 

A campaña __ ge EG ·vai d.irlxi- - Tam~n _exercerá a Consellaria 
. da principalm~nte :cara 'as ' gran-· de Economía da XÜnta un, Con

des vilas,'. xa que .no mundo r~"'.' trol sobre a distribución dosre
ral, s~obretodo e-!1 Lugo e en Ou- sultados aprobados polas Á.sám:· 
~ense a sua itJ.cidéneia é mínima-; bleas -Xerais e~ en particular, as 
-segundo as últimas.'. eleicións, dotacións presupostárias anúais 
aínda co concurso de naciona- destinadas a realizar obras bené--_ 
listas de Esquerda, ·grupo · xa di- ficás. 
solto. A Xuhta ' tamén controlará a 

que - esperar que ª·º Gobern0> 
central, ao Goberno do PSOE, 
aqueles que ·se .manifestaban o 
"4 de Nadal'' ·pola "plena auto
nomía:" non interpoñan recúrso 
de anticonstitucionalidade con-
tra este decreto, xa que, se en 
algunha, cousa.~ón queren ceder . 
os gobern s .españois nas auto
nomías --boa proba son os esta
tutos~ son _nos temas_ económi~ 
.cos. Mesmamente algun mem
bro da Xuniá s€ mostraba es
céptico "a. que- fose colar ·este 
decreto", aínda que "está per~ 
feitanrnnte inmerso· no estatuto 
de autonomia". _ 

· Esperemos, contado, que 
non sexa · só unha arroutada 
eleitoi:al, para- pod~r dicer que 
xa fixeron algo, ·9 que até o de 
agora, a Xunta non .promulgara. 

_néngun dbcréto .que valera para 
algoT Iso si, utilizan os membre
tes das institucións para pedir o 
voto. Pero non son· eles sós, ta-

. mén , o- fai o Alcalde de ,Porto- · 
-marin ou Manuel Soto-en Vigo, · 
que até .afirma -nunha carta aos 
conciudadáns que resolveu . o 
problema -dos vertidos nuclea
res. Énfin ... 

-O PSG, d·espois de que case ·a- - actividade creditícia e a xestión 
metade dos- . ,seús militantes das .Caixas de Aforras cando ·se -
abandonasen · 9 partido para in~ trate de inversións individuais -

.gresar po . Bloque' Nacionalista superiores ao .2,5 por cento de. O PASTOR ELEC~RICO 
- Galega, viu moi mingµada a sua . recursos alleos ou -de cin,cocen- APARTADO 3~2 NAD~LA.( LUGOl 
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Monseñor, Suquía: 
un wojtilano no Estado ,español" 
A lgrexa~· desde o Vaticano 11 tiña mo'derado o seu intervencionismo nos asunfos -temporais. Agora 
semella decidida·a entrar na palestra·política. i Todo parece indicar que os presupostos . · 

.· .desde os que·pretende facelo contradin o tono xeral das últimas duas décadas. Detéctase unha ~olta a · 
posicións· tiiáis de direitas, apoiadas nunha conceición ruáis tradidonal · 

Manóei'Sanfiz Nuñéi, 'galegc>.,'ex-médico de Arechayaleta~ está a 
enviar cartas a. distinto8 gobernos autonómicos, · 
ao Goberno central; a· centros galegos, á Asociación Mundial de 
Psiquiatria e a distintos profesores desta ,matéria; 

do merisaxe da ideoloxia 'católica. '. ' - . ' Afirma Manuel Sanfiz que está secue~trado polo doutor 
O papa Wojtila' é ·o rexidor dest~ novo rumbo, apojado pola internacional f3pitalista e pola CTA 
·cos ámparos da calchegou a siUa papal. N • ' • • ' . ' • 

1 
• '.. ':.. ·, · '. 

López Ibor desde' o ano 76, en connivéncia cun"irmá da presunta 
· vítima que é do Opus. · · . ~ · 

A xerarquia católi~a tradicional, do "nacional-catolicismo" conecta moi ben coa mens~e papal. 
Un dos últimos nomeamentos do Vaticano, o de Monseñor Suquía para-~rcebispo c\e']W:igrÍd-

Reclama Manuel Sanfiz ciilcuenfa millóns de pesetas · 
. de mdemnización por d~nos e perx.uícios, o ~u· soldo de médíco 
titular de Arechavalefa,. o seu seguro m'édiCo e a reposición 'ven cónoborar o antedifo: Wejtila quere bispos políticos, cregós políticds, , , ¡ _ 
dos seu&aforros ·bancirios. pero de direitas .claro, por iso_ nomeou a Suquía arcebispo de Madrid, xa. que el foi, desde sempre, o · 

bisp9 máis político do Estado. -.• ~ Até o de agora todas estas reclamacións non ,tiveron nengun eco. 

· Foj Suquía Goicoechea o que 
·nos últimos dez , ano~ _ puido fa- .: 
cer máis política desde o. púlpi-.- .· 
to sen que ninguén se lle entrn- .. · 
metera. Re-presenta aós sectores 
do episcopado máis vinculados 1 

. . ao conservadurismo, segundo El 
País;· Para AB.C, o nomeamento · 

. inscrébese . , '.'baixo a - sinal ' da 
conÚnuid~de mo_derada" péro 
cunha "ceiia nota 'de µ1odera- " 
ción dentro da continuidade". 
Ya, periódico da lgrexa, fai fin-

. capé en qu'e o ·nomeainento non 
é un "feito político". 

acceder, ou o fixo en contados 
casos... ,,,. 
· Ademáis Suquía nu.nca foi un 

, bi~po .galega. ·El mesmo confeSa · 
· qúe nunca tiv·() relacións cos po
deres galegas "xa que daquelas 

· ~on os habia en Santiag_o", pero 
. ainda menos foi '. un bispo en 
coritacto co pobd: · .v~veu ence

. tra·do , en Santi~go. Iso si, estaba 
· máis pendente dé Madrid e cada 

25 .de Xullo trataQa de facer 
'"boas migas non só coas xerar
quias eclesiástica.s senón tamén .. 
co poder. Suquía. ~empre se mo
veu na. pplítica estatal moi b~n,. 
ain_da ··que ·SÓ fose porqu.e con el -.·. 

· tiñan que pactar· a corttestación 
ás ofrendas. · 

· Aí estaban as datas cápitais 
dentro da igrex:a católica no Es"'. 
tado c9mo eran a Ofrenda ao. 
Apóstolo ·e a· ofrenda ao dia· "da 
traslación". Suquía debíalle 
contestar primeiro a Fra.ncd, ou UN ARCEBISPO GALE~O?_ 
aos seus representan tes e, des- Agora diversos sectores d_á 
p0is, aos distintos representan- lgr~xa · e .a.té políticos, piden un 
tes estatais que viñan pronun- bispo de . fala galega. NQn 'seda · NO' Estado español tamén se 

-ciar . a ofrenda. Até ao _mesmo -~ao, _pero; nqn é suficiente. 9 interna · nos "hospigais psiquiá-
rei. Foron dez · anos de dicer ·-o falar galega pode Intentar camu- tricos ás persoas incómodas", 
que pensaba · a , lgre)rn do Estado flar posÍcións antigalegas. J que -- be.n sexa por intereses económi-
español, X$! que co:gio el recoñe- faí falta é un, bjspo cun· vérda- cos, ou por traelos ao "bón ca-
ceu' en diversas 1mtrevistas, deiro talan te galegO, xa_ non di- miñ_o ". 
"n·on era unha actitude miña, menos comprometidas coa rea:- gamos galegnista; cunha . visión Hai médicos qµe · parécen . 

· senón de toda a igr~xa españo- lidade ·social de todas as · que . galega do .pavo, dos problemas e .amasar-grandes fortunas con es-
lé}". , ,, , pronunciqu ho Estado. · da lgrexa. Un bispq que fale"ga- tes métodos. . 
.. E monseñor Suquía ·pediu . Pero ·xa habia ;tempo ·que Su- l;go, pero que pensé'é obre pen- · Perfeuto Conde. denunciaba 
amnistia. A lgrex~ española xa quía ·viña . abandonando o usO sand · um Espaffa-: como · úruca en - '.'Interviu" do 7-13 /4/82, o 
non lle valla o franquismo e os . ·do . galego . nas celebracións da- realidade seriá · áínda rpáis per- - caso de Carmen Magán, que foi 
documentos -dos bispos (ante- Igrexa. Chegou aqui e aprendeu xudicial. · internada contra a sua vontade 
_riores á sua h_omilia) xa falaba· a nosa língua no que, . .-nalgÚns A Igrexa ·estasé. a movilizar, ·.e por decisió11 da s:ua família, na 
.de .reconcilia,ción~ sedares clericais progi-~sistas, se oü, ·digamos, ,s.ectores reaccio-· clínica psiquiátrica do doutor 

.Pero, _.como el me_smó lle ma- califica comb -"nun intento de . ·nários e '. xerárquicÓs, están a López lbor en Madrid. 
nifesta a .Alvarez Pausa en La meternos a . unha parte e:q c!Jitu- movilizar á: Ig{exa galega, e á es- Os seus pais non querian que 
Voz-de Galicia "unha vez dado -ra". . . tatal, para defender os ·seus pri- andivese . co seu mozo, preten:. 

·.o paso crítico que supón o cám- . Cando chegou este bispo na"" viléxios. . dendo que casase cun vello 
bio dunha sociedade, impoñía- cid· cert Euskadi estába en mar- . Aí están manifostacións co- xuíz_. Carmen foi enganada a 
se unha mirada atenta a cómo ia cha o Concilio Galega. Suquía · mo a d caborto que, baixo a Madrid pensando que ia á clíni-
a evolución" e., asi,· veu despois. fixo tod (Q que puido para que · apariéncia de motivos· éticos ou _ ca a visitar aa" seu irmán, que t~-

. o' qis9urso claramente ._ golpista este concilio non fara por de- rélixiosOs en defensa da vida . : vera .un acciden'te de coche. De 
,. do capitán xeneral .Ferná1\dez. · rroteiros progresistas e, menos, -.'.ert abstract9;:- claro.:._ finalizan , · non ser ·polo seu mozo, que lo
Posse. Suquía coñ~cla a "ofr.e.n"' · minimam~nte galeguistas; .até o · por parte , dalguns cantando o ·· grou dar con ela despois de múl
oa" ou, mellar, a "afrenta'.', ponto que as· ár~as máis com- "Cara al sol'' ou invoqmdo aos . tiples esforzos, hoxe xa estaría 

.pero non dixo nada. Excúsase · prometidas do cristianismo gale- "chicos de Fuerza Nueva". . "rexenerada" e "teria cambiado 
en . que . outros tamén a coñe- go, abandonaron o concílio.-Su- · Aí ·está, se'nón

1

, a. viaxe do~ _de vida,., qúe .era o que. a sua fa
cian. A sua "resposta", conio .el ·quía afirma que o .máis impar- papa a Centroamérica e o seu mília pretendia .. Todo a base de 

. mesmo di ·"apoiouse no que dt - tanteé que "as.áreas máis repre- siléncfo <liante do· á8asinato de pastillas e outras terápias da fa-
0 papa e o - Colé~io Episcop_al": sentativas da igrexa continuen . xóvene·s sandinistas>Aí está ' O · mosa clínica do doutor López 
a . ofrenda golpista non úvo . unid.as". l ámén confesa que ..abuche.o do '·povo_' de Nicarágua · lbor. . 
contestación. · "agora inoitos daqt;¡.eles secJores . e está 'despois a . campaña or- Agora aparécenos o caso de 

que estaban. en contra -a·o Con- · questrada · contra o movimento 1·Manuel Sanfiz, tamén galega, e 
cílio, acúsannos de no.n move- sandinista. O povo de Nicará- de familia pudy,nte, que, médico 

AVISITA DO PAPA lo", o que p_ode dar unha idea gua, que está cos sandinistas, · en Arechavaleta, despois . de_ fa-
E, para Fematar a '.sua xes:- da evolución_ que sofreu a igiexa abucheou ªº ·Papa, o povo non cer múltiples estudos e.p univer-.· 

tión .. en Galiza, na visita efec- -en Galiza.' . . . está coa xerarquia eclesiástic~. , sidad~s estranXeiras, no ano 76 · 
tuada polo .Papa a nosa nación, Outros pontos conflitivos de .· AL está , a facia:na durih~ ' é internado na clínica do dou-
non lle µeu-á benvida na língua monseñor Suqufa foron a secu- lgrexa · que dia a dia defende tor López Ibor, por un dos seus; 
própria, como ocbrrira en Cata- larización de mojtos cregos e o '' máis os priviléxios das clases ~ . irtnáns, sen saber nada a oufra ·. 
luny wu. en Euskadi. -Adeniais,' intento . de que lles oese. a dis- puidentes. _ ,Suquía vai ser, sen familia . ·(segundo afirma Ma- . 

. tanto a ·sua contestación' como pensa para poder . casarse, ªº dúbida, o bispo qU'e tente levar . noel) e. sen ter mal nengun; an-
as" homÍlias ~e Wojtila foron as . que o . ar,cebispo -nunca quixo . esta política!. da ·que, daro, como el tamén . 
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_afirma, as pastillas e a terápia 
·seguida, que levan a moitas per
soas . ªº suicídi.o, segundo docu
mentación de xornais e revistas 
que nos adxunta, lograsen mi
nar en parte a sua saúde. 
· Manuel Sanfiz tapién nos 

mostra un certificado médico, 
expedido dias antes do seu pre
sunto secuestro onde se afirma 
que está perfeitamente de saú~ 
de. 

Tempo despois de ser inter
nado suicidaríase a sua noiva de 
1\recheval~ta, co que, como 
moitas veces, a traxédia se ex
tende aos seres queridos. 

MULTIPLES ACUSACIONS 
A. LOPEZ IBOR 

. Manuel Safiz acusa ao doutor 
López. lbor, ao que califica, cos 
piares epítetos, de practicar a 
antipsiquiatria e que o que in
tenta .é . "criar 'pacientes por to- ' 
das partes, aos que colapsa men
taln:iente para sacarlles a sua 
ptópfia pers'onalidade e voltalos 
marionetas". ' 
'. ·tamép o acusa, segundo <• in
formes saídos en Ruedo . !béti
co, de estar relacionado :con es
te e, através del coas· guerras co
loniais por médio de Ortega Par
do, que estivo quin-ce dias "aco
chado" no seu estabelecimento.-. 

Do que si é hora xa, é .def cÍue 
polo menos se faga _u'nha investi-

. gación exaustiva· ·dó .ciue está a 
ocorrer nos psiquiátdcbs,_erílpe
zá.ndÓ -claro polo do dbutor Ló
pez lbpr; ·e que dunha vez se es-.· 
clareza ó caso de Manuel Sanfiz. 
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, ;· .Est .. ~bano's fafundo :_ d~ como 
. a .ideoloxia fascista e~taba ao 
servício dos _grandes magnates 
capitalistas ... · · · -

Mira, eles nec¿sitaban xente 
que tiaballara. Os alemáns .que 

' podian faoelo estaban no frente, 
chegaton a -coller a rapac·es de 
14 anos, · a mulleres, a ·vellos e 
poñerlles ·o fusil no lombo, so
bretodo no último momento. 

Non tiñan xente, tiñan gran
de demanda de material e gran
des fábricas nas que tiñan qu,e 
facer traballat. E chegaron ao 
ideal de todo ·capitalista: facer 
traballar sen ter que pagar e sen 
ter que darlles de comer. Entón · 
a nós meteronnos aí, nesas fá- _ 
bricas. Nós fornas parar a unha, 
nos arrededores de Leipzia. Un 
gran combinado onde traballá
bamos seis mil mulleres dos 
campos de concentración, ade
mais .de mil deportados e vários 
milleiros de prisi9neiros de vá
rias nacionalidades e, logo, xe:v-· 
te requisada. }iabía tamén unh~ 
pequena cantidªde de obreiros 
alemáns, que eran especialistas, 
xente que estaba militarizada. 
Eu teño que dicer que esta xen
te non se portou mal connosco. 

Qué facian naquela fábrica? 

Pacíamos obuses. Ir facer 
obuses contra os nosos.! Dixe
mos, diso nada. Estivemos dis
cutindo se había que negarse. 

Negarse a traballar xa sab.ía
mos o que representaba, todo o 
comando ia ao gas, e viña outro. 
Entón dixemos, non: o .que hai 
que facer é sabotaxe. Fannos 
facer obuses, o que hai é que fa
celos mal. 

Comezamos asi. Era moi peri
goso, xa que tiñas aos SS dentro 
da fábrica dando voltas. Non 
che pegaban nen che dician na
da, pero tomábanche o número 
e no campo podían chegar até 
.Ievarte ao· gas, polo que habia 
que facelo con moito ollo. 

Pero fixémolo. Armámoslles 
un cisco ali. Romemos até má
quinas. Eu rompin unha sen 
querer, a forza de facer obuses 
maos. Salvoume un obreiro ale
mán. Díxolle ao SS. que non 
entendía, que non fi~era sabo-. 
taxe, Mandáronme de castigo 
aos ácidos, sen careta e sen na
da; ali morria xente como mas-

Mercedes Núñez; . 
aos 40 anos d~ 'ser liberada·· 

~ulle-~es, .Par~--que tive~e~ algo Enteiám~nos de 'que nos que
máis. Pero non ,podian. Cando · . riart pagar <liante dos obreiros 

·,non puideron ' máis, leváronnos eÚn' bono que facian. Pixemos, 
' ·.a·todos ad gas. . - ··aí está a acción. Puxérrionos de 

· Pero a · min· o qu,e me pon de acordo as seis mil; cando che-
. más.~ é 'que, agora; eses lascistas gm1_ o di.a viñeron dan,do aquilo 

'· naZis -.de; Begin, -que está a acer e ningu,ért o colleÚ: seis mil mu.:. 
. , esy -~enócídio qu~'" fai co povo lleres, nen uri~a · só colleu o 
-~ palestino, . pretende falar en "bono. Os alemáns · · quedar~m 

no,rrie desa· ~ente que morreu.-. pasmados. Ademáis bótábamos-
_ .. -- asi. Non terÍ direito a faiar en .. lles un discursiño~ A n osa inten-
. nome .deles! Ternos direito :nós, ció~ era dfoer, non somos obrei-
- que .si 'que os axúdamos, non '·os". ras libres, somos prísioneíras po

que ... os ·axudaron a · axusticiar~ .. lítlcas. Cando chegou a hora, 
que, agora, en no'me deles, es: no:p sei-o que dixen! Én alemán, . 

. tean' a facer ' isq, é unha ofensa: . ·para que-·entenderan. os obrei
a esas criaturas! Síntoo como se . ró~, no_n 'sab.~mos en .qué idioma 
os voltasen rriatar outra vez! saiu, coq-.. emoc'ión, pero o caso 

Nos últinios·meses no- campe~ · é que o _entenderon ~s obn.füos~ 
naceu un nena_ xudeo,. · Non. sei . A a('.tit~de dos -obreiros ale

-como a inuller .conseguiu disi- · máns cambiou moito. Aquel dia 
·mular; .péro,. de pronto, unlia os · 'ss "<lile nunca nos pegaban -
muller que ten: un . nena. o có-·' '"nas fábricas, puxéfonse a re par-. 

: ma~dante dixo: aos tres días .a _tir bofetadas. -
nai a traballar, cómendo·· ün ·A min veu'me un vello engra
prato de sopa corvo · ·todas. A sador e díxome: "moi ben, ca
Ínuller-quedóu · séh; leite, o· nena marada, ·moi ben' ~ . . Eu dixen, 
condeado a morrer. A .nai foi ~'pero .... " e · _-contestort.: Hitler 
falar co comandante e e~púxolle non é Alemánia. _Eu quería ex., 

/ a situación. o ·-neno a min non plicárlle que non -. pensaba iso; 
me iiñ.porta, dJxoífo~ o' coman- pero, córno llo digo? preguptei

. dante·; a min damne unha comi- · me.' Rabia pouco que'mataran a 
da pará a _ xént~ que traballa, a Thaelmann,' que era o se·cretário• 
xente que non : traballa non me xeral do Partido Comunista Ale-· 

·". A.s---_ 1• _VJ•vm•. nun~ .. ~-· mpo· _ ..... ·. importa: . Conmigo _. que non mán. Daquela -veume a -'idea e 
- ~ tonte ·para nada. · díxenlle' "Thaelmann é Alemá-

. Nós intentamos salvar ao. ne- . niá". O vello chorou. --de e"' o· n· ceo+-. ac1•o'n· n· a:n.,,. ·. ·. ·: no.:- Arriscam.Üs . . fa1arll~ . aos . Et! '.díx~n.lle por-baixo, ."fren-
.lli ___ Z,d obreiros alemáns (podía ser que ·· te roxo" que . era o que dician 

- - - · · un ·llo'fose dicer ~o coman:dante os· alemans que estaban nas J3ri-
. "Alguns estaban esperando a liberación para morrer"·, e . ias para' 0 gas rápido);- non gadas Internacionais. . . 

outros, case cuarenta anos desp9is,. aínda non eren nesa_ liberac.ióJl. -
A , d . . d d puideron a~l!darnos,. estaban E ali até a liberación. 

m a seguen VlVlil o nun campo e militar~ádo;S _e segú-ra,nieñte nón 
concentración,· no_ lo m.eno_ s-o seu esp· ín. ·to ·está apr~ixoado · · s -"' 14 d 'b il ::oi 45 

r.,.. dispoñian de, ItHte. ~ i, ioi o e a r uo . 
-náquele.~ recordos que marcaron ind, élebelmente a sua vida." p 1 d h b . , · A cousa é que ·O nen o morria or un a o c ega an os. sov1_e-

E agora que Des fal~n dos xudeos, , coa fame . . Cando estaba xa para· ticos,' por outro os americanos e 
e das matanzas dos palestiños aqueles mesmos morre~, o comand'ante fixo 'un . nós no médio, nas mans dos na

que sacrificaron ao SeU povo: transporte-. de ;ente para o'·gas e ~ zlS. Ali pasando OS ayións, por 
A hist6riá é tan curta que para moitos parece -unha película. . meteu 0 ·neno nun v.agón, con enriba. Aquilo · era horroroso. 

O pior é ·q.ue mo. it"--os hoxe están facendo pap.eis · ·A a· · t, · S s 
mulleres que estabari morrendó. rro earonnos ~' en on, os 

que non lles corresponden, á espera de poder interpl'.etar a mesma · . Aquel vagón, estivo ali, d.iante . fixeron evacuar o carfipo. AÍi 
película do fascismo. Unha reposición da fábrica na ·· qµe nos traballá.,. non deixaron máis que ás mulle.:. 

onde cámbian os actores pero están as mesmas per~axes. bamos, catro dias pechado. o res enfermas que non pdµian 

primeira· •' día n ouyíase chorar, andar~ Eu estaba ali t.arrién, aca
Pero mira, non era só o traba- cou8a»extraorélinária,' xa qu.e se despois xa non se escoitaba na- baba de ter unha hemotise. Dei

llo, ademais diso tíñamós que nori noq teríamo~ saído dali vi- ·da. A nai pasando todos os días xáron'nos ali- no · campó. con· in
facer cada dia du.as horas en po- . vas. Cando habia unha muller ¡ .por <liante, e o neno morreu ali. tención de matarnós' antes de 
síción de firmes; chovendo, ne- en · moi más condicións, dába- -- · · · . '- - - · . . . ·matchar, pero como a cousa se 
vando, con sol... sen mover nen- . moslles un pouquiñg de -pañ A mm, que a_gora querran fa- precipitó u moito, ·safron corren
gunha parte do carpo, e menos · cada unha, só un pouquiño da · la~ _e? nome des~_s nenas 0~ qu_e do e non tlveron tempo de li
falar. Pero iso ademáis era mói ) re banda de pan 'qUe nos daban : estan. ~and_o marte ª outros e quidarnos. Aii ,quedamos duas
humillante~ . xa que representaba pala noite, como se fose a cea. . pern:itrron qu~ lle deran marte centas muijeres, todas_ enfermas. 
que estabas ali como unha pe- Unha farangulla ... que non ·con:- ª es~s mesr:i,ps __ do PC?VO xudeo, Sempre me acordo da libera-

. dra, que .a.índa que lle estivesen seguiu salvar a moitas. ponme ~ren~~ic~. ción: mulleres que morr~ron ás 
pegando ao do lado, ti non vol- Había unha muller . q~e esta- . L_evaron a .cabo algµnha ac- : poucas hóras puxéro:p.se de pé 

cas. ·vías a cabeza, porque. se a vol- bá embarazada. Aínd~ hoxe ción de protesta? nas camas, berrando: Xa están 
' E a comida. vias sabias que . os paus viñan - -non sabemos cómo nori o sou- aqui!, xa están aqui!, xente que 

Dábannos de comer· unha so- para ti tamén. E. a causa que . p.eron. Nós· dabamoslfo comjda. Si, ~ixémonos . que tíñamós . estaba desfeita completamen-.., 
pa ~or dia, máis .nada. Habi,a rnáis impresiona aínda hq,~-~- Pero a, un gert.9 .tempo dér~mse... ·que facer a,lgµ~µa · qcción. :._Aos ·te .. . eu· penso que son unha das 
que traJjallar c:Loce ,horas de-pe¿ Era · Únha forma de destruir á conta e levarona, para o gas. -. a'Iemáns tlixéranHes que éramos poucas supervivfutes das mulle-
en labores durísimos. Nós tiña- persoa. - Tamén viñeron un grupo de ladronas, prost~tutas, xente_ de,· res que estábamos_ali. · 
mos que . pasar polá máquina · mulleres e de nenos · xudeos. mal v'iver e qu~ nos ·estaban ree- --- . A ~nós tocáronnos os ameri-
700 obuses cada dia, .unh~ per- O que noiÍ quere dicer .que as : -:Eses tfint~ nenas, d~ oito 'a

1 

ca- _. ducandó pok> tr.aballo. A acción, . canos e non se quixeron facer 
soa qué non come máis que - outras condicións do campo torce · anos, _~ívetonque_ irtamén _-_ ·. non podi.amosfacelanocampo, cargo de nós, dixeron que éra- ' 
unha sopa por día. Pero os mag- 'non fosen extremas, non? . . . traballar a rábri~a ·e, aO:s cqhdeá- _. serÍórt eliminábannos, e fixémo- mas· civis. Logo chegou un· mé-
nates ªª' indústria tiñan os seus , dos, ' puxéronos ª' ttaballar nos la na fábrica, dr~nte "dos obréi-·.- dico . canadiense, e veu xente da, 
técnicos que calcularan· cientifi- Dormíamos . moi mal, nuris · ácidos, sen careta, .sen nada .... a· ros alerriáns, ·onde nqn se ati::e- .misión francesa. Lévár9nnos a 
camente que, co réxinie qué le- . camastrós con palla e unha nenos que non se tiñan de, pé~ vian a facer nada. . . un. manieómio. (Hi~ler tiña ma
vábamos, un ' 4eportado podia manta da · "mili";- non había si- Puxéronos ali a traballar até' que Puxémonos de aeordo, non · tado a -todos .os tolos, porque 
viver uns , nove meses. Non se . léncio, non podias dormir; fa- ·non podian máis. Quixerón me expli,co co:mo fixemos, por- eses comen é nort producen). 
enganaban moito. Despois . dos cías uñha semana de dia e unha aproveitar até a aqueles ne,nos. - que éramos seis mil mulleres de Alfa xente morreu de presa. Pa- . 
nove ', meses íamos para o gas e de nq1te. Cando .facia_s de noite Nósdixemos: temosqµeaxu- todas as nacionalidades da 'Eu- reda -que estaba/ esperando a li-
vifia .@utro. Al_i estábamos seis . todos· os .equipos, irtdéfectlbel- . dar a eses nenas, ver se os pode- '. ropa; de todos os -idiomas (an- beración para morrer. 

. mil · mulleres~ condeadas _,a me;>.- mertte~ 'tiñan baix.as: mulleres mas salvar. Cada oito dia-s dá- -. tes npn nos entendíamos, pero . Unha· história . vi:v:r a d e Mer-
rrer: Nós estábamos convencí- q Úe se quedal;>an .inúteis . e, 'clá- bannos unha cµllerad1ñ,e peque- · despois f~mos facendo urtha lin- -cedes Núñez. Aímla -hoxe ten 
,das de ·q·u,e gañábamqs a. guerra. ro, logo ian para o gas. · , . na, moi pequena, de confitura, guaxe internacion(:ll, onde habia plena vixéncia. 
Senón 'dali no~ saia J1ingÚén :vi- . Tivemos semp·re moita solida- o domingo. Dixemos: -irnos ·dar .. palabras de todo-e que até valla 

ridade. A soli_daridade foi unha .esa confitura, un ~po de 350 · para levar conversacións). . A_LFONSO EYR E 
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e un p~ema de Pondal que_ non· se· ten .·relacio.nadc; co~ e~te~ histó;ico aconte~mento 

M.P. GARCIA NEGRO-x.M: DOBAR .RO.PAZ 
:J 1 ' 1 ' ••• 

Nestes dias lembramos o 137 aajversário'do · 
levantarrlento de. 1846 que rematou, após un 
efémero triunfo, coa -tráxica _m9rté de once 
dos militares pronunciados, fusiládos o 26 de " 
abril na vila de Cprral, cando os trasladaban á 
Coruña para seren xulgados. 

Non tenCionamos facer esculca nengunha 
' no tema do ponto. de -vista histórico (1). Só 

subíiñarmos a importáncia simbólica do suce, 
·so e o grande eco que ~ivo nos chamad.os "Pr,e- · 
cursores" -e tamén nos· protagonistas d~ na
cionalismo posterior- como 'primeiro xerme - · 
do despertar .da conciéncia de Galiza. Tan·é así 
q.ue encontramos unha total unanimic;iade nos 

· pensadores .do Rexurdimento cando ·residén-
" .cian. nos sucesos de Abril do '46 o primeiro ta

cho que -alum.ia a · rexeneración galega. Vexa~ 
mos a que nos di Murguia: ..... 

'Todo se perdera na fu{lesta tarde do 23 de 
Abril.de ·1846, o so/por.da cal se iluminou cos 
máis vivos resplandores. un~o combate foi su
ficiente para poñer entre os soños do víspera e 
da realidad~ do · seguinte dia; todo un mundo 
de dificuld_ades e de esqueqimentos'~ (2) 

Mais, tal e como dixemos antes, o suceso 
exerceu unha influéncia patriótica non só nos 
inmediatos continuadores dos homes da xera
ción do '46, senón nos que xa podemos consi
derar: propriamente políticos nacionalistas des
te século .como é o caso de Ramón Suárez Pi
callo 

' .. 
"Naque/ triste suces9 de Carral, en 1.846, 

señor Preside(lte, pola voz magnlfica da sua 
. estudiantina compostelana, a /íT1 esma que hoxe 
nos acompaña plenamente nestas aspiracións, 

. reapareceu a 'perso[Ja/idade galega dando le de 
vida· e dando fe do ·seu desexo de viver sobre a · 
marte heroiCIJ daqueles mártires. O verbo en
cendido de Fara/do · sinalba xa a _necesidade 

ABRIL DE 1846 

Candó os duros machados, 
,· l. /"'"' • ·-

ferén os altos pinos! . ~ 

e-caen con-estrondo, 
~-os-chans de Bérgantiños~ 

1' ,::. 

non caen, non, en vano, 
cal xigantes erguidos, 
sin glorút, e sin reno me; .. 
n-os seus eidos nativos: . ' . 

Mais ó ·Caer, ceibando 
os recendentes pino.s, 
s'espalian na dehesa, 
po-lo mato bravío! 
·e d. 'a semente.brotan 

·· descendentes altfvos. 
.'.·· 

As( cando caerán, 
aque/es destémúÍos, · 

· de noqres ideq/es, 
os bons pettos enthiilo,s! 
non caeran en vano, 
en oprobioso olvid<;i, ; . 
coma/ o vulgo d'os ho_mes;_ 
n 'es~ridade estintos! 
Mais o chan empapando, · 
d'o sangre escrar~cido, 
os campos de Suevia, 
d'os celtas nobre asilo, . 

. noñ. ~ederán ·a_mórte, 
e dei~arán altivos . 
gloriosa semente, ,. 

:de~vingador-es fillos. 

Despotas· insensatos, 
rompé, romped.e os grillos; 
pode oprimir-o ferro . 

· 2 

Cando m 'o rf!ferino, 
- . sendo cándido neno, 
,,:. a execucilJn qdio~sa 

•1 do ·báfbaro decreto; 
· · Non chorei, non; quede~ como estantío 

... d/ánte do opr'<ibio duro e ferro'ento. 

. Durn:}ide, héroes, durmide; 
que vos .cifnceda o ceo 
urz doce e brando sono, -

de tanta inf a.~ia exento; 
DurmUle o· eterno so no; non sabades 
,da patria o. oprobio duro e ferroento. 

Que s a vUla vo lvérades 
· (:erto, eu teño ,por . certó 

· volvérai/.es da cova 
ao doce sono eterno; 

Por no!' ver abafados de vergonza 
da patria o oprobio duro e ferroento. 

pavo ga!ego n'?s · "pronunciamentos". (4). 

' · Non é extraño, pois, que o naso autor, pre
.. cisame~te o gran.de épico da .sua promoción, 

aproveite o ·tema poeticamente e, ademais, 
como se ve, non como lembranza .. saudosa dun 

· pasado pró~imo que se añora, senón e.orno fe
rrete que pinche a conciéncia dos galegos con
temporáneos -e os incite a rion seguiren pade
cendo o " .. : oprobio duro e ferroento" (5). 
Estes dous poemas s6n do máis puro estilo 
pondal'ian0:: o ferro opresor e oprobioso, os 
herois· executadós polos bárbaros gobernantes 
·estranxeiros; a vida inextinguíbel ctos nobres 
idea is da emancipación galega ... 

O primeiro poema que apresentamos "Abril 
de 1846" apareceu -eremos que por vez pri
meira- n·as páxinas do periódico pontevedrés 
O Galiciano (Parola 36, de 1 de Maio de 1885) 
co.incidindo co 29 ar:iiversário do levantamen
to. Posteriormente incluíuno con lixeiras va
' riantes, en Oueixumes 1 dos pinos ( 1886) sen 
título e daí que ninguén·, que nós saibamos, o 
teña relacionado co tema. Nen os s~us amigos 
Murguia, Lugris ou Carré nen os me11ores co
·ñecedores actuais da obra pondaliana, Carba-
· 110 Calero, Amado Ricón; Méndez Fer.rin ... fan 
referéncia nos seus escritos a esta identifica-
-ción. . 

O segundo, apareceu . na edición que en 
1835 preparou a Académia -Lugris e Vaa· 
monde Lores- e que titulou Oueixumes dos 
pinos e outros poemas. Ainda que neste caso a 
alusión . aos sucesos de Carrnl está clara -unha 
nota a ' Pé de páxina di: "Retírese ao fusila
mento dos mártires de Carral- non dubida
mos en reproducilo pola sua íntima. relación 
co anterio~ e polo seu contido fortemente pa
triótico. 

En fin, quixemos actualizar o tema do pon
to · de vista literário, xa que, ao cabo, non é 
comprenstbel o fenómeno da literatura ga1ega 
do século XIX sen o rexurdir patriótico nen 
este sen o concurso daquela. Como moi ben 
dicia Murguia: "O movimento foi á vez literá
rio e poi ítico" (6). 

. que .. a Ga/iza fose de p"or s~, e, como tal perso
n.alidade ibéiica f iJ<era valer o s.eu espírito in_. 
tegramen.te na balanza-da xustiza e,da demo
crácia. E, após aquel épisódi~ tráxico, _fo/ can-

. do viñeron os poetas.precursores, aqueles mag
níficos poeta~ nasos que non eran p~etas cho. 
romiq'uefros, senón _ bravos e · rexos poefas: 

un corpo '.enfraquecido ( ' ' ~ 
máis as nóbres ide-'as, - . ~ ·. (1 ). Remitimos ao 11eitor interesado á monografía 

má is. recente sobre o tema El levantamiento de 1846 
y el nac imiento del galleguismo, de X.R. Barreiro 
Fernández ou en todo caso ás Histórias de Galiza 
dos nasos días. Eduardo _Panda{, o bardo que temperou a sua 

lira ao cof]xuro do' mar de ·Fisterra e dos pi- . 
ñeiros magníficos da · Galiza, e Curros Fnrí- · . 
quez~ o lírico da demr/crácia galeg~, o fustiga-
dor irácundo das tirani~s" (J) . 

· ou o de Castelao 

"O estudante Antolín ·Fara/do, ·a ~ab_eza da 
mocedade romántica e liberal do 1843, fjxo 
que se discutise, na sonada Asamb1eia .de Lu-. 
go, Q dereito de Galiza a, reclamar a súa to~a/ 

·. indep~(Jd/WC,ia, ,-., ;~Q,f!l!O 1 -f~S.tl.Ltªf!9. Cté!~ Íf!lJ,llf.l·¡:¡ 
danzas r~/vindicadoras de. Ga)iza_,.. wrde o er
gúementq · re.vo/i.Jcionario '~o JQ49; pre~en: 

. dendo "anular-_toto acto do · Gobpráo d~ Ma-

drid'~ Ds fusilamentos de Carral '-epílogo 
: tráxico da revolución- fanarop¡ a canfianw do; 

iglo,riosos insthitos ... 
E~es ... ·inon pode .o ferro 
nin a mqrte, _esting7:1ilqs! 

lTo~ado de O G9.!ici~no) . 

s ás que os.pr'odutos galegos,chegan.:p.ola rio'sa ·:públicidade. se füHn~ 
!r este-.anúnciO, non pode dubidar da ·nc>sa capacidade de reclamo. ;' 
~r un dos nosos anunciantes ..... Cflá..in~nos.ao número/(986}· 22¡·~4 05. · 
:te persoas corn-o vostede están a·· let este anunció-. Mille.lros.dÉrper.:-
1e -os produtos galegas _chegan pala ! no5a-publicidacte;:se He· intere
te anúndo, n·a.n pode .dubidar da · n~o :capacidade.ae.reclamo; Entre 
los nosos anunciantes.· Ch.ámenos ·a .·número (986) 22 24 05. MiUei
rsoas como v~.stede ~ estan :·a l~r é~te a'nú·~~io. Mi lleiros -~e :pe~~as -~~ 
·odytos galegQs- c!"egan pola ho~a ub_hc1dade . . se. Ue tt)teresou .ler 
cio, non pode dubidar da nasa capacic:ja~e de. reclamo~ · Entr'e á set 
isas anunciantes. Chámenos«ío número {986) 22'24 OS:·Milleiros de 
lmo vostéde ~stán -a· ler este anú ncio. Mi1Jeiro$ de ·petsoas á.s qUe ~s 

,_. •· ' • ' r . 

N ~ ~~1 '~8 ªg~ÉYE 'AB-~ 1-4'.PA-d f4Fra-t:$.íiA-tl.Y-0rv !1'983/ 

~antiago da 'Chile, 26 - ·b;:ijo· . 
·t~féfonos 59 96 ·39 .• füi. gg 72 • 

S/>.NTIAGO .. 

(2) Vid. MURGUIA. M. Los precursores, Coruña 
1886 (ed. facsí~il 1975). pp . 32-33. A tradución ao 
galego é nasa. 

(3) Vid. Di5cursos parlamentarios (1931 -1933), 
eds. do Castro, Sacia 1978, p. 162. A tradución ao 
ga lego é nosa i • 

· (4) Vid. CASTE LAO. Sempre en Galiza, Akal edi
tor. Madrid 1·977. p. 68. Conservamos 'a ortografia 
do orix inai'. 

(5) O ,seu amigo Aurélio Aguirre foi o primeiro 
poeta .Que dedicou t.:ins versos aos mártires de Carral 
publicados no periódico vigués La Oliva con ocasión · 

· db 10° anjyersário dos fusilam~ntos : "sálve, salve, 
animosos campeor:ies/que ·ar.reoatados por la santa 
idea/de libertad, ·sus lnclitos pendones/desple~steis 

-'J 
1~ ~c;rÍ)1Ónra en h:i pelea./daodo ej~mplo subltm.f? 9 . la.li 

-~--~- · naciones./La patr.ia que habitéis el cielo sea ... ./mfen- · 
ttas la. fiel {Jalicia, que os adora,/en vuestras tumbas 
se entusiasr;na y llora"·: , 
, (6) Vid. M.URGUIA";" op . .'cit., p.142. . •.- . - . , · . '•' . 



XornádaS AWc:itjas 
·n..:.:~ 1 ~- - • '1 11...:11 -. ~- difi . '' 
c1-1111eiro . aw·.mo .. wo··~e - .c10 .. · 
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,da Ref onna ~A.grárla ú . 

''Un ladrillo no edificio da reforma agrária" foi como calificou un dos participantes as 1 Xornacias 
Agrárias, celebradas .en Santiago o 15; 16 et 7 de abril, no acto de clausura. . 

Sesenta e duas ponéncias e m~is d_e 300 participantes que interviron nos colóquÍos, estudaron o · 
agro ·galego en todQs os aspectos. . · . · · . ' , . . . · · .--. · · · · -

A Xu11:ta non lle debe interesar ó campo galego xa que nen -sequera Ínándou algÜn repfeseniante ou . · 
observador. ~on falemos xa de .apoio,-subvención ou cousa polo estilo; ~en se_quera .se dignou col}j:es
tar. O Ministério de Agricultµra si que mandou un telegrama de apoio,.pero tampouco enviou a nen
gun repre~ntante: a reforma agrária galega, imprescindíbel~ vai ter que ser feita pilla presión dos esta-,· 
mentos interesados. As próximas·xornadas, a celebrar cadp ano, segundo ac-ordo, yan ir poñendo "ou~ 
tros ladrillos no edificio". · 

Xa era hora de que a proble
mática do agro galego se estuda
ra no seu conxunto .e nas distin
tas problemáticas que compo
ñen a vida: do labrego. Tiyeron 
que ser ·sete persoas quen se de
cidiran a levar a q .bo este pro- . 
xecto, empezando por poñer 
cinco mil pesetas cada unha. 
N aceran asi as ' ' I X ornadas 
Agrárias Galegas". 

Non - se chegou a nengun 
acordo nen houbo conclusións. 
Xa non se pretendía tal. F oron 
unhas X.ornadas de estudo, refle
xión e intercámbio de· coñ.eci
rnentos entre labregos, técnicos 
agrários, economistas, médicos, 
historiadores, ensinantes, sindi
calistas ... _ 

35 FUNCIONARIOS 
DE CARREIRA 

comunitário~ como metodoloxia 
" para a transformación do . noso 

agro, a tarifación múltiple no 
campo, as aportacións enerxéti
cas alternativas-, · alternativas 
para uriha divisióñ territorial de 
Galiza, · a concentración parce
lária e as · estruturas agrárfas 
(que levou a un gran debate so~ 
bre a concentración párceláfia e 

Tino Viz 

non existe . unha iriformáción 
específica do agro e a sua pro

. blemática' (boa mostra do cal é 
a pouca atención que-lle presta

. -ron os ·dístintos meios de comu: 
nicación ª _est;is-xornadas, como 
fora xa posta ~ d_é manifesto no 
a,cto de, clausura por diversos 
participantes)~ _. -

os seus métodos); qué lle pedi- AREA SOCIO-POLITICA 

. Aóotandó o das.· cUotas 
' • ": 1 

• !' . 
" Nos últimos tempos estase· a e gravemente regrésivo para, ó la~ · 
ü~r, .en 'qeterminados sectores de;> · bregó' galegQ, senoo a Cuota Em

.' ~"ñoso qeró', unh,_a forte reacción PO~...... presarial o fa~tor cla1ve desta dis-
la suba da Contribución_ Rústica. criminación. 

"Cámaras Agrarias", "Xóve~s . Por outra banda, o próprio con-
Agricultores", partidos · de direita, ~ ceito da ·Seguridade Social Agrá- , 
etc. enfocan ' o ·i:>i-oblema ~orno p ria, tan vinculado ªº sistema pro
unha arma contra o goberng do prial"!'lente fi~cal, trae consigo uQs 
PSOE·. '· .. _ "· "grandes desaxustes. · 

Estés sectores qu~ non reaécio- ·. Asi; aque~as persoas que supera-
naran contra, á Cuota Empresarial, ralJ as 50 mil peseta_-s de ltquido 
subás do· ga~oil, pensos, abqnos, itnponibel (conceito próprio da 
etc., · reaccionan htJ)ocritamente Contribución Rústica) non queda
contra a suba da :contribución. · i:ian -incluídos de~Úo da Segur ida-

- Para nós o problema ·debe enf~'- .t.· de Social Agrárfa, po_lo que queda
·carse ·dun xe~to . distinto: a suba d;a rian sen seguro. lsto~ en principio, . 
contribución- ·é desproporcionada, ncm afectaría máis- que a un 'nú- ' 
p~ro hái que incardinala.: en toda -cleo reducido. Pero o pjor'.é que o 
unha política de· presión fiscal so- nivel de suba das bases impoñ1beis 
bre os !ábregos g~_legos, situándoa situaba a .un 25 'ou· case-o 50 por 
no lugar que lle corresponde. - · - cen dos contribuíntes ás portas de 

/l¡ revisión das bases de cotiza- supérar o límite e, :polo tanto, de 
'Ción debería fa9erse cada · cinco · que non poidéran acollerse· á Segu-

, arios, se ben, destá volta, leva algo ridade Social Agrária pola que se
máis .de tempo sé.n facerse. Este guiri~n pagando a Cuota Emwesa
imposto da Contribución Rústica rial Cóusas da lexislación-españo
está ba~eado nun f;atastro do ano la!!! Dun xeito ocasional, este fei- . 
1954. E portante anticuado e, por to . foi pasado por alto polo gober- . 
riba, non se r~visa cada cinco . _· no do PSOE ao sacar ur:iha orde na 
anos. . _ · que · se decide que sigan i.ncluldos · 

Se tomamos pomo nota a pro- .. na Seguridade Social Agrária aque
víncia ~e tugo, PC?deríamos facer les que o estaban antes da suba 
unha análise da estrutura deste re- deste ano. ' Pero 'isto ao fin non 
cibo. D_o tota'I de contribuín,tes da dei.xa dé ser un partju·e qü~ non 
provincia, ría ~ctualidade o 87 por aguanta moito tempo e esixe. ünha 

· cen ~stá exento de cotizar por ter · revisión a fondo do sistema fiscal 
menos de. 5.000 pesetas de líquido _que está ~rregando sobre o labre- · 
.impoñtbel. O 8,5 po( cen 'cotiza · go galega. Revisión q-ue, á vista da 
entre 250 e 500 pesetas; o 3;5 por discriminación . que se produce 
cen entre 500 ·e 1.000 pesetas~e, cos labregos galegos, pola aplica
perto do 1 por -cen, mais de 1.000 éión de leis uhitárias, . teria que fa-. . .. . 

· J:?esetas. cerse ª r'iivel galego. 
- Se nos referimos aos . cotizan~es., _Pero, ten a Xunta competéncias 

Das sesenta e duas ponéncias 
prese_ntadas, 3 5 forono por fun
cionários de carreira, o que ven 
supoñer unha das meirandes 
reunións de funcionários (ta- · 
mén o eran unha boa parte dos 

ria ao Ministério de Agricultu- · NQ área s.ócio-politica estive"" :. -
a estrutura .do recibo quedaría: ~· p)lra facelo? Está o Goberno cen

-o 66 fi>Or .cen.cotizando menos· · tralistá ~o PSOE di·sposto a perl)li-
J de 500 pesetas. · tilo? 

' asistentes) para comprometerse 
coa realidade galega. · 

A inauguración destas xorna
das corren a cargo do Decano 
de Económicas, Xosé Manuel 
Beiras cunha eonferéncia que 
versou sobre a "Estrutura da 
economia campesiña galega". 

No área técnico-económica, 
que era a que congregaba a ruáis 
labregos (aínda que o número 
de asistentes non fose -moi ele
vado, debido sobretocfo á época 
e ao ter que pasar tres días fóra 
das suas explotacións) estudá
roQse a "flora apícola",. a viti
cultura, as forraxes, a sanidade 

ra?, resultados dun inquérito ron: presE'.ntes nas intervencións · 
feito a un milleiro , de explota- os movimentos agrários a.o lon
cións agrárias- dun total .de 32 go da. histór.ia, os movimentbs 
municípios, sacándose a con-·~ agrários · na aGtu'alidade (os re~ 
clusión dun • extendido senti- presentantes do sindic;ato agrá- .· 
mento de abandono por · parte . rio da UGT, que tiñan anuncia
dos poderes públicos. da unha ponéncia, _excusaron a 

Outro dos temas,máis Ült€re- sua asisténcia por falta de tem
santes <leste área foron os pre-· po). Falouse .do papel do técrri
sentados sobre a repercusión / co nó cámbi.o s_ocial p.a socieda- _ 
que pode ter a adesión· do Esta- de · rural, da co~arca:' e a p·arró
do espáñol á CEE,' coinddindq. quia na administración_ públicá -
os poñentes coloquiantes do de- galega e sobre a proprieda.de do 
8astre que supoñeria para a nosa monte na província de _Pontere-
gandaria. ,,,. dra. 

Seguidamente áos tenias . da . _No acto de -clausura de~pois 
entrada na CEE . fafouse do pa- de faéer unha valoraciÓJ;i moi · '· 
noram~ industrial' "r.elacionad0- positlv3: destas xoriiadas, a~Ór
co agro galeg~, no seµ futuro, o douse .seguilas facendo nos pró'"' 
panorama- da_,_ indl\strfa 'le·Ú:éira "'- ximos -anos,, para o que se val fa-. 
e a gandaria"industrial; para lo..: .. cer Un inqu_érito eritre os asis
go faíar da agricultura · a tempo ten tes para. ver .a mellor man~ita 
p'arcial na comarc(! de Vigo:. de cel€bralas. . .- • 

-o 27' por ce·n·cotizando entre En -resumidas cantas, a suba da 
.. ·. 500 e 1.000 pesetas. Coritribución ·Rústica · (perta do 
. ·,. -~o 7- por ceri cotizando máis de 100 por· qm en Galiza) .é despro·-

1._QOO·pesetas. · .. ~ - · . poréionada. Tanto polo feitb . en 
.. Coa suba actual, pasará se a pa- . si, tal como se fixo r(sen contar en i · 

gar o c::loble, perq só o 7 por cen absoluto coa representación dos 
terá que pag~r .máis de 2.000 pese- labregos, axuntamentos, -etc·.) co- . 
tas. Pola contra, a Cuota.Empresa- mo pola . suba que se acumula a 
rial deben pagala-todos os cohtri- todo o que levamos detallado. 
buintes. 1 ncluíndo ese 87 po_r cen Cousa que é tanto máls.criticábel 
que está exent_o de pagar a contri- ,,!pol9 que ·supón de aumento da 
bución. Daqui . poderíase s~car .. R_resión fiscal sobr-e ó labrego.gale
unha prime ira· conclusión: ·a base go. Labrego que,lllentras ve subir . 
da presi_ón fiscal ·sobre o labrego a Contr'ibución, segue na espera de 

' galega .é. un imposto de carácter ver os resultados da loita _que, des
colonial chamad? Cuot'! Empresa- de hai _tempo, se mántivo contra a 
rial (cpntra o :que veñen- loitafl.do Cuota. Empresarial. -Labrego que' 

. os labregos desde hai anos) e non se .vai enfrentar, ·a moi curto' pra-
a Contribución Rústica cómo pa- - zo, cunha· suba do Censo (Cuota 

· ·· recetia .polo rébúmbio armado nos . de · Traballador · Autónomo), con 
:· ' -·~'últimos tempos. subas . sen xeito -nos préciÓs dos 

~ . .· . 
· Esta conclusión fica máis clari· pensos, abonos ·e, por suposto, · 

- ' vexetal, a sanidade anima-1, as 
éxplbtacións familiares · de va-. 
cúno leíte, que sen dúbida foi 
unha das máis .interesantes para 
os . lábregos e na · que :· quedou 
unha pregunta. aínda en parte 
no ár: aumentar o penso ou au
'mentar o abono?; . o monte e a 
gandaria de:· cane~ "o bosque e .a 
conservacipñ . da naturez~; con 
ponéncias que ian desde a con
seFVáción das águas e solos, ao 
equllíbrio na ·· terra,· o eucalip
tus, o casti.ñeiro ou a,.a~icultura 

AREA SOCIO·CU:LTURAL ,~ 

ña se utilizamos alguns dos pados gasoil e ,os ·rneios de pr9dución. E 
que proporciona José A. Faiña mentras pasa todo isto, .o ·1abrego 
Med_ín no s'eu estudo ·sobre~ Cuo~ segue na espera de que se lle revi

Asiinesmo, ·unlía asociación . '· ta Empresarial Asi, resulta que en sen. os préeios dos seus produtos. 
ihterdisciplinar .. acOrdÓu c.onvo- , . Galiza as xornadas teórieas eran Rev.isión que, c;;omo no · ~so do -

biolóxica. ... · 
} ' 

Neste ª1-ea falouse 'dps a:Spec
tos sócio-cu1turai:s da montaña 
luguesa, da muller, .o trab,allo -e 
a ·família no campo :galego, do 
proceso institucionat na socíe- .· 
dade -rural galega; deuse. a visiOn' . 
sobre. a animación sóéio-'-cultutál . 
no carnp:o galega, para despois ~ 
:falar qo e~sino_ rural, da · ro~m.a-
ción e capacitación agráriá, da . 

Neste área· falouse .sobre a fi- vivenda rural, da sanidade rural 
nancíación do agro · galego, a se- .. ·.e por último , da información cfo 
·guridade ~ social agrária no cam- campo, . chegando a . unh~ con

. po ga'1ego, . o desenvolvinwnto clusión xeralizada de · que case 

car unha reunión sobre ª' sanida< -: , _4.046 por ~raballador por conta Jeite, . pode .que non chegue deica 
de_ rural para o . di~ 21 de maio' ·a,l.lea frente a unha'.méc:lia estatal setembr.o . . ' .. . 
ás 10,30·na -tÍ1esma f~culdade _.dé·:. · de 3.93. . Para resumir, dice que o labrego 

, · A pr~sip·n fiscal e <;:arga tr-iQ..utá~ ·está claramente discriminado. Nos 
econom1.ca~. . . . . , 

·r'ia relativa pola c9ti~ación empre- cinéo últimos anos perdeu máis do. 
Agora do 'que-. se ·trata' é de 

qu,e · os labrego~ aslmilén os·'co
ñecün.entos ~ destas· xornadas, 
para iso. teñ:en · que coñece.r ·as 
poriéncias. ~-

Desde · estas páxinas,- semanal- .. 
mente ínios ir dando a· coriecer 
os resumes das distintas poné.n~ -
cias. 

_sarial á Seguriaade Sociai Agraria, · 20 por cerÍ do seu poder, adqÜisiti
representab~ en GaÜza o 2,_24 por vÓ. Sobretodo é criticábel que esta 
cen da rend·a agrária e -o 5,8 'po'r . medida . a tonia o . Goberno do 

. . ce·n. sob'r~ a renda agrária discre- PSOE sen ' antes, ou parellamente, 
cional,_.freñte a ·u ns valores méc:lios facer nada por q~itar_ a Cuota-Em
no Estado ' do 1,87 por cen e. o 3,{ pr~sarial ou dismin.uir a . presión 
por cen respeatívamente : . fjscal ,sobre os labregos como fixo 

E . pois o. sistema fiscal no seu c_ós empresários. 
. conxunto o que é di~criminat6rio XAN CARLOS CARREIRA 
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NACIONAL 
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O rio .Miño, o "pai'' Miño 
atópase en perigo e_ é notícia 
pm:_,ser. a canle fluvial máis 
importante do país galego e por 
.estar seriamente .ameazado 
e'altefado pólos vertidos 
urbanos e industriais, os efeit9s 

- ·derivados da construción 
de em.balses~· a extracción de 
areas e gravas e a sobtepesca.. A 
estas agresións hai que sumar . 
outras como son · · · 
a .presencia de basureiros e 
escombreiras nas orelas, 
a~ aberracións urbanísticas, 
o trazado de estradas 
e Ierrocarris ...;_as ribeiras, 
desecación e dragado de zonas 

' húmedas (como ex~mplo ternos 
as lagoas de Cospeitó e Béndia), 
as c0nstrqcióris sobre áreas .· 
de gran valor ecoló~iCo 
( conío pode ser o proxecto de 
camping no -Xuncal, na · 
desemb_ocadura do rio) etc. 
Todos estes impactos afectan á 

· flora e fauna asociada áo rio, 
asi como á calidade do meio 
ambiente galego en xeral, 
xa que hai unha estreita . . 
reladón entre a conca do Miño' 
e Galiza, pois este caucé fluvial 
percorre .uns 350 qm. 
e· o seu afluente o Sil, 225. En · 
total a suma de lonxitude

1

s 
do Miño e de todos 
os 'seus afluentes é de 2050 qm., 
drenando está conca cáseque 
a metade do territóri.o galego; 
pois se a extensión 
de Galiza é de 29.240 qm2, a · 

. conca do rio dren~ · 
uns p.000. Deste xeito, 
o território galego está unido 
iritimamente ·no seu clima, 
~ioloxia, relevo, . 
xeoloxia, .edafoloxia, e 
·~eografia á conca do Miño. 
Algunhas das características 
meiambientais-.do rio son·: ·. 
polo que respeita á xeoloxia~ · a 
história xeolóxlca do rio non 
é separábel da Galaica, · ' 
send·o só Galiza.granito-e xisto, ·. 
que son terreos moi antigos; 
referE?i;ite a~ cliina, · · · 

: dous son os tipos climátiCos 
representados, · . 
o Miño médio e ba~o e QO Sil, 
·so.n áreas de c}iÍna mediterráne0 
sendo oceánico continental 
o Miño .lucense. Ao estudar a 

· comunidade de vertebrados 
do rio e ribeiras, 
atopamos unhas 19 esp~cies de 
peixes, asi como . - ~ 

moitos, anfíbio~. e reptis 
( alguns _moi raros, p~r exempfo 

. _ o sapo concho de rio ), .. 
aves.e mamiferos · 

· (como o· lontra), atopándose 
tamén multitude · 
de inverfol?rad . s _ . 
(desde cangrexos e mexilóns de 
rio}; de formacións vexetais 
pode:remos o·nar·sotitos · 
ribeireños-povoados 

"· con ameneiros, bidueiros; 
·(rejxos, salgueiros e choupos, e 
tamén hai formació'ns · 

_.ca~udfó.lias próximas'·ás beiras _. 
do rip con carballos é 
cástiñeiros ·no l\iiño alto, . 
e -no baixo e· médio Miño 
bpsques alóctÓnos de piñeiro-s-e 
algo _de alc~litos. _ · · 

... 
Informe apaixoado dunha ·situaciórl (facendo medrar a: mortandade de es- de s~ 

j:>éci~s piscícoJas .de interés econó'mi- a un! 
co como á lamprea, anguia e solla) . boas 
Pédese dicer ·dun xeito resumido que mese 
a extracción de áridos altera forte- breir1 

..- . ..,,.-mente o hieio, re-percute negati~~- . • de F 
· mente.· sobre a cadea trófica en vários . ! orel~ 

pontos desta, e afecta por tanto dun- · ¡ (O 
ha forma negativa á produtividade d 

. . , la ' ' cos 
,plSCl CO . . · fiabi 

. AGRE~IONS AO MIÑO . 

As 'agresións máis sobresaínt~s· que . 
atihxen ao rio, veñen causadas por 
factores . éomo -os encaros construí
dos, os vertidos industriais e urbanos ªº c~uce, a exÚacción de ar~as e gra- ~·· 
vas e a pe~ca excesiva. 

VERTIDOS 

.;. 

Ourense, S. ·~ibrál) de Viñas, _Catballi-
ño e Ribadávia na de Ourense; e Cos
peito., Monforte. de Lemos, Lugo, .Sá
rria, Villalba e Guitiriz na de Lugo. 

De vertidos industriais, catrcr s<;m 
as zonas· pt.inéipais onde se atopa a 
maioria da actividade industriai : 

1.-. Polígono das Gándaras,-,no Po
rriño (~ontevedra) no ·que as indús.-

~ 2 . - trias (tipo conservación ~de pescados,· 
Ao longo _dos 16.000 .qm da con- · produtos farmacéuticos, granxas, pre.

ca hidrográfica do río (13 .000 en -Ga-
parados de carnes, etc.) verte!l as suas 

liza e uns 3.00Q do Sil leonés) son - · · · águas ao- río Louro, que· desemboca 
-vertidos en multitud.e de pontos resí-f 
duos de indústrias e urbes. , ' no Miño 7 qm. despois. · . 

· · 2. Polígono de San Cibrán de Vi-
Os vertidos urbanos de águas resi-- fias (Ourense), que-é o ce.ntro indus-

duais ao río, caracterízanse polo .efei- -
• trial máis importante de toda a con-

to derivado da gran dispersión da po-
. ca, con indúStrias - (tipo fábri_cas de 

voación. sobre o tertitório,-poidépdo- · 
gerivados cfo leite, . maita e cerveza: . 

se calcular n~nhas 250.000 pen~oas, a 
taboeiros_ de mad'eira, indústria do 

povoación que fai vertidos ao Miño e -
os seus afl~entes. Non son some~idos automóvil, . etc.) que ,. ceden . as suas · 
a nengunha caste de- depllración as águas resl.duais a,o tfo Barbaña, que 5 

qm 'despois xúntase ao Miñona cida-
águas re~iduais dós principitis·núcleos · , 
d 

. , . · de de Ourense. · · 
€ povoac10 da conca, como Ouren-

b 3. Município de Ourens~, onde 
se r· (co·w.-90.-000 -ha itantes) e Lugo · -

baixo a ~iI_lfluéncia da· cidade, hai un 
(70.0QÓ hab.) qu~ sup@ñeri maÍS ' do certo desenrolo indusfri~l (éos tálle-
5 O por cento do cqnx.unto de. ·persoas · · 

res de reparación de Renfe, conserva-
que verte aó rio. O resto, aséntase en · 

ción de hortalizas, ·fábrica ·de gaseo
vilas . (Carballiño, Ribadávia·, · 1'ui, 
'etc.) e outros pequenos núdeos (que . sas, etc.) . . 

· 4. - Munícípio de Lugo';" ·que con 
son moitos e moi espallados). 
· 0 ·¿ , ¿· "d d · .1 meno.r intensidade ·que · en· Ouren_ se, s, vert1 os e c1 a es e v1 as .son · ten lgunhas j ndústrias·_ (exemplos 
producidos ,en actividades como o la-. són as ·fábrícas ·de leite e queixo, P.re- · · 
vado de r~rnpa; aseo . persoal, limpeza 

paracion de: conservas de ·carne, cort-
da: casá e excrec;ións human<l:s, que. servas · de . hortalizas 'e fro.itas, taboei-
ceden a(! rio tres C<l:Stes de matérias ros de ma.deira, ·etc.). · 
que son :produtos inorgánicos (sales -

· · · A gran maforia dos vertidos .in_·dus-
disoltas e ma.térias. en suspensión), _ 

_triais ao. riG sori proéluéidos por 
produtos· orgánicos (formadps por re- · 

unhas 60 empresas (na provínc:i.a de 
fugallos de alime·ntos, grasa.s e prod~- Pon1;evedra, e outras tantas na dé Ou-
t.os de e. xcrección) e m1"cro_-org· an1·s- - · · 

r.ense' ·e na d~ Lugo). A gran maioria 
mos (bactérias anaeróbias ' e aeróbia.s, -

municípios de Arbo, A Cañiz·a, A 
Guárdia, Mo!:, Porriño;-Ponteareas, O 
Rosal, Salceda 'de C~selas,' SaJvaterra, 
Tomiño, Tui, e Pazos de Bprbén na 
provincia· de Pontevedra. Allariz, O 
Barco de : V~laeorras, Carballeda, Car
balli.fio, Castrelo do Mif!o 1 Xunqueira 
de Espadañedo, Pereiro de Aguiar, A _ 
Rua de Celanova da província de·ou- , 
rens~ e Bóveda, . Cospeito, Xermade", 
Guitiriz, Monforte., Monterroso, Ou.
teiro d~ Rei, Pastoriza, Portomarin, 
Quiroga, Sárria, Sober, Taboada e Vi
llalba na de .Lugo. 

EXTRACCION DE ARIDOS 

Na. actualidade, as extraccións de 
areas e gravas realízanse no Baixo 
Miño ou tramo internacional e en te
rreas ·dos concellos de As Neves, Sal
vaterra; Tui e Tomiño. Tamén pode
rnos atopar algun ·üutro _ponto de ex
tracción (corno pode se~ nas proximi
dades de ·ourense capital). Ternos es-

·, timado nuns 850.000 m 3 o volume 
de extracció~ . anual· de gravas _e en 
1.380.000 m a area sacada do no. 

Nos últimos vinte anos, a situaé:ión 
dos · arras!fes do . ria teri cambiado 
moitÍsimo, e iso é debido en' primei
ro lugar- aü"' d.mbio causado ao frear 
os arrastres coa construcción de em
balses, . e en seguñdo pola extracción 
deste.s por empr~sas areeiras e gravei
·ras . 

A situación actual referente a este 
'problema, é moi conflitiva debido á ._ 

. opos_ición que. hai na povoación de 
pescadores do Baixo Miño ·cara esta 
actividacie extractiva. Por outra ban
da está o fejto do incumplimento nas 
concesións (extracción de máis áridos 
dos concedidos, funcionamento cori 
prazos. de ·_explotación caducados, 
etc.). Hai alguns anos, houbo fortes 
presións polos pescado.res, para que 
se ·pechasen.as e'xtraccións, e conse-

. guiuse nas províncias de Ourense e 
Pontevedra por algun tempo, pero 
debido á escaseza de áridos para a 
construción e· as protestas das empre
sas areeiras, vÓltáronse abrir, chegán
dose á situación actual, onde a ilegali
dade e a complacéncia por parte da 
administración é o aspecto 'máis signi-
ficativo. Todo isto, é P.osíbel debido á 
fal~a de control :por parte dos orga
nismo~ oficiais afect-ados, e o solapa
ment9 de competéncias. Asi, referen
te ao tema, atópanse atin:xidos a Co
misaria de Aguas do_· Norde, leona, 
Xefatura Rexional de Costas e Por
tas,.· Axunta~en~os, Gobeino Civil; 
e~c .' 

. destas empresas.non fa.rr neriguÍnip' o" 
sendo , moitas- patóxenas para ~.o ho- · · · _de . depüración das suas águas resi- A extracción . dé .áridos <lana O· rio 
me). . i¡uais, polo que ceden estas directa- cm ·vários aspectos; próducindo -·pri- . 

A curva típica de ve;rtidos urbanos mente ao cauce recep-tor. úas poucas meir0 variadóns na. batim~tria (fa- r 
nunha cidade amosa tres ·maximos; · 
un é a primeiras: hóras da mañá,"~u- .. qu~ teñen depurador:;¡,,. ~n liñas xerais cendo médrar a pr,ofundidade, debí-

, OU nOI_l . funciona con periodic;idade do a un dragado' en "canles),~ fai dismi- ' 
tro despois· do :X:antar e o . derhde,iro · , · · · 

·PESCA 
~ I .,,,· 

os 

A pese::¡., entendida no senso am
. plo, é outro dos impactos que atin
~en ao ria, ao existir artes ,que esquil-

. man e mirran gravemente a riqueza, 
por exemplo o usü daquelas que non 
son selectivas, como a tela ou lona, 
que dan captur:;i.s moi altas; ·péro a 
longo prazo abaixan as povoacións de 
peixes. Tamén en relación·. coa pesca, 
'está o emprego d'e artes ilegais, o. uso 
de velenos (lexía, cal, estractos de 
prantas pezoñentas, dinamita, corren
te eléctrica, etc.) e de modo xeral o 
furtivismo que mirra o potencial pes- · 
queiro. , 

A pesca profisional ten importáll::.> 
cia económica no tramo internacio
nal do rio, e dela ·viven familias por-
tuguesas e galegas, unhas duas mil en 
Portugal e a metade no noso país. 
Moitas veces trátase de pescadores-la
bregos, xa que traballan n,a agricultu
ra a tempo parcial. Tamén é no Baixo 
Miño onde se atopan as grandes pes
carías, capturándose lamprea, anguia, 
sábalo ou sable e solla: 
• E no Baixo Miño onde podemos 
ollar as pesqueiras ou pescos, entre 
Salvaterta e Crecente, atopándose ao 
longo dunha lonxitude aproximada 
duns 25 qm. Estas pesqueiras son 
construcións de pedra que se meten 
no cauce do ria desde ambas e duas 
beiras, e que sirven para pescar, espe
cialmente a lamprea ou seteburatos. 
Son construcións feítas a base de si
llares de granito de gran valor paisa
xístico e arquitectónico. 

O seu numero é dunhas 700, pero 
o embalse de Frieira asulagou bastan
. tes, quedando na actualidade unhas 
5 00, ato_pándose só no tramo entre 
As Neves e Salvaterra unhas 400. 
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ou' ~ ·irtsuf.iciente p. ara o volume de riuir a ~lup;iin:acjón rras augas (ao· criar 
rematada a. cea. Coineidindo os verti-
dos . ca:s. hor~s ponta nas -actividades resídúo's rea'Ís qqe tefién. Sendo doús · cortina~ de, partículas en ,. süspensión,· .. · 

OS cauces qqe' receben OS máis impor- _ . cando OS . barcos extractores están a .. . 
dos· fogares,· o cal agrava· o seu efe:ito · · · · · · · ' · · 

· · · tanteS aportes contaminantes, O ria . tJ;aballar, perxudicando 'ÍStO' O .desen-. 
· · contaminant~r .:Estes vertidos, unidos · · ·Louro . e o Barbaña,~ que deben ú:co- f9lo ·_~o fifoplancton), ·hai .unha ele- . 

aos efeitos derivados da retención da · · · 
, . . . . . . . ller un :gra.n vohime de água con resí- . vacióñ -dá . cantidad e de sólidos en sus- ' . 
agua nos embalses, provoca eutrofiza- d - . , d · 1 d ·e · ·" .pensi6n (qu'e-' poden producir· lesi"o'_n·s · 
ción ou ·ertriqueciÍnento excesivo en _- uos, posu(.rnb .. 0 . ede~ un .caub ~ ·)·m?1

. 
· pequeno so reto o o Bar ana o .. ' .. no. ap.aráto. b.ran.qu:.; .... ¡ das· peix· es.), re;.· . 

nutrintes das águas, o que ten varia:- · . · · _ ,. . _. · ' : " = 
d d" . . e·· que os convrr.te en ·cloacas a ceo abet- . ·díicese o número de crustáceo"s de pe- ·, 

OS e S~mpre perxu lCla.lS e eltOS. to. , . quenó' tamaño (o que· fai baixar O ali-

Os. rrÍunicfpios mai destacábeis Ademais deis polígonos xa citados, mento dispóñ~b-el para a povoadón 
que fan vertidos ao rió son Pontea- ·e das indústrias ·ubicadas en Lugo e piscícola) e, por .último, causa.unha · 

, reas, Mos e Porriñq . ~a província de Ourense ca·pital, térríos :rnáis empresas ·dismi.nución ' do número .de larvas de 
Pontevedra; O Barq:> de Valde~rras, que botan_ águas residuais .ao rio nos peixes: que poidan chegar a adulto 

• 

pese: 
' ~11óns 
1 • 

Referente á • pese~ dás · dif erentesi . galeg 
esp~cies, para ~{ lampr.ea . estí:manse. e lC 
capturas .duns 40.000{ ipdiví~uos ao apro: 
ano na marxe "ga_le;glt, e a rrietade des- ' do o' 
ta. cantidade-na port:uguesa. Isto i:e:fe: ·. De 
rid~ · a dados reales, pois ás capturas '. 1 pese; 
declaradas dan · c:)fras inter.iores, que direc 
infravaloran , o · potencial ·pesquerro 1 son 1 

do rio .. Na beira galega é en Arbo ·on• . sico-
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es- de s~ dan· a~ ma.iores capturas; debido 
mi- a unha grande presión pesq.úeira e · ás 
la). . boas condicións do ·río riesa área. Os 
iue meses de maior pesca son os de . fe
cte- breiro, marzo e.abril, te.nd'o permiso 
tva- I de pesca Únha~ 25 O. pesq.ueiras · na 
·íos , } orelq. galega. · . . ~· · 
un- -1 r · .' · · · 
ide (Os d;idos de salmón ocorre como 

1 
\ 

. cos duutras .espécie~. que carecen de 

1 fia~ilidade, xa que moitos son captu-
os e non declarados. Pódese esti-

inar nuns 300 indivíduos os capturaLm-
~in- dos · nun ano médio, gue .comparado 

dos . conta~inarites e _eutr~fizantes) e ·. 
.. segundo tipo, é o dos factores q!le re~ 

percuten negativamente, pero · dun 
xeito indireeto.'. (como a .extracción 
de áridos, alter~ción ·do~ habitat,' etc.). ' 

Para solventar os problemas da 
pesca, vese necesária unha revisión 
~onda r da~ lexis~adón ,.. ~ ~as artes 'de 
pesca, precísase fomentar ~ conserva
cionismo meioambiental e potenciar 
as espéc~es piscícolas de interés _eco
nómico, para o cal é µr:x;ente .a cons- ' 
truéión de remontes nas presas· e im-

. pedir os vertidos cóntarnin~ntes. 
uil- cos 1.300 exemplares do ano 1927, 

danos unha idea da disminución so- EMBALSES 
:za, frida pola. povoación, q~e~ vai abai-
1on xa:ndo pou'co a .pouco,' mentras a pre- A.o falar de embalses hai que dicer 
na, sión pesqueira mantense. Esta é unha ,.. que a maiüria da prodü.ción hidro- . 
J a eléctrica dé Galiza (u:n. 85 por cento) _ 
de das espécies que máis ten notado a · · 

obtense na conca do M.iño,. e un. 30 redución dos seus frezadeiros, debido 
:ca, , por cen da enerxia . obtida, no Miño-• 

a constz:ución de presas insalvábeis e 
1so ' -Sil sae de ·Galiza para o resto do Es-' tamén nota moitoº os vertidos ao rio, · · · ' ., · - · de tado. Cinco van ser os encoros que se e os seus afluentes traen os 4e,. T,amep · son wportaptes os efeito_s 

xa que quere águas timpas e osixena- M f n f d d ·· · d' · d · ' b · d d bº en- atopan no cauce principal, estando on qrte., .i:on erra . a e .. as m ustnas caú~ os aguas a aJXO a -presa, . e I-

1 o das. cerca de vinte embalses no Sil e os da_ pizarra, o Barbaña leva os resú;h.l~s . d.o • ás "altera~ións por vaiiaeións · dá 
· O sábalo ou sable ten descendido · · - ' · - · ->es- . seus afluentes. Polo que ternos en to- do polígono de ·S. Cibrán de Viñas e ... temperat~ra da ~gua, turbjdeza ~ "eti-

moito no rio; asi, nos anos 2o, .cap- tal 23 embalses hidroeléctricos ou da cidade de Ourense, e o_Avia trae · terramentos-d~ postas ·de peiXes. . - . 
' turábanse uns 100.000 indivíduos, · - · " · , · án.:, pantanos, ·cunha poténcia· súperior os das vilas de Carballiño e ·Ribadá- En resume, para a .fauna, uri -em: 

mentras que na actualidade deben de • · :r d · · · d. ·b Is ' · T. · , -. • -:io- aos 10.000 qm. cada ~n. Esta com- via. o o isto vese mo~ emp1Qra o.na a e supon graves ·a1terac1on·s nas ca-
collerse uns. 5 .000, o que amosa a sua . • . 1 d , r· ( lim. , . ., . , • 1or-- plexa rede de embalses ten unha~ est1axe,. xa . que_a empresa que exp °'" . eas tro icas· a ·entfcias e .enerxet1-
drástica disminución. Foi no Miño - · · · · en consecuéncias diversas sobre do réxi- ,ta os embalses deixa, ·sair moi pouca ca:s) do~ orga·nismos, áfecta :i sua dis-
onde se deron as maiores capturas , · d d 1 d · ·d · · 'b · ·' · 1 · d"f · d lÍs. me de caudais, arrastres, fauna, flora - agua' o ciu a e serv1 ui:i~· tn uc1on espacia mo 1 ican o aspo-
para esta espéci.e en todo o Estado. E 'b'lid d · d · ·' d li -la- e pesca dorio. EFEITOS DA INSTALACION DOS .s1 1 a ,es e consecuc10n · e.a men-

ltu- esta a espécie máis sensíbel ás altera- . .. to e impoñendo unhas . noyas coµdi~ 
ixo cións ecolóxicas do rio, entre elas ci- Os embalses _son unha espécie de EMBALSES 1 . cións ecolóxicas, aparte dos pámbios 
>es- tár a redución das áreas de reprodu- lagoas artificiais que teñen unhas ca- Ao-' (alar dos efeitos causados pola qu supón a perda efe lugares de niñifi-

ción, xa que ~o ano 5 3 podia remon- . racterísticas pró'prias dependendo da instalación de embalses, pódcrnse dis- _ ·cació.n para -aves e ·de cría e habitats 
iia, tar astra a presa de Peares, e hoxe, morfoloxia do rio, a zona de ubica- tinguir os producidos _durante a fase para al).fíbios, reptis e mamíferos, ao 
aos debido á caréncia de remontes, só ción, a idade e o tipo . de desagüe. Os -de funcionamento~ e os_ causados na asulagar '. o embalse as form~cións e 
itre pode cbegar a Frieira. Tamén lle afee- embalses do Miño teñen cofho carac- fase de construción. esp~ciÓs de ribeira. · _ · 
ao tan as variacións da temperatura das terística os niveis flutuantes de águas - Na fase de funcionam~nto, • as A flora vese danada 'seriamente ap 

i.da águas, polos cámbios derivados da e ás vece_s unha turbideza grande. Un . -águas do .embalse atópanse esta~ca- perder:se a vexetaci(m arbóreá de 'ri-: 
;on apertura e peche.dos embalses e as al- aspecto moi importante i;iun pantano das, polo que se val producir unha · berra e ab ser moi difícil tÍnha im.:. 

CAL!DADE DO MEIO AMBIENTE 
·no RIO 

A éªlidade tneioambiental.do Miño 
. pódese evaluar aténdonos aos valores -, 

_..,. pára: o .re'levo, imperfíclé .do solo, -
água'S, veieta'c;iórt, fauna, intera_c
cións, cor, ele'mentos ·artificiai~ · e · vis
tas. Os resultados dunha inve'ntariá-

.··cióri e estudo. <lestes ·valores, dinnos 
que o Sil ha Ribeira sagrada_é a que 
ten· un dos .valores .paisaxístic;:os _niáis 

. altos .. No· -cauce principal do Miño, 
as cotas de_i máxima cali~ade do meio · 

: haturaJ dans,e cando o rio' . está iná:is ' 
-perta · .dO' seu .- nacimehto (Formii)á e 
. Xustás) e xa. no Miño máis m~duro; 
veníos zonas de graJ;J valor en Porto
marin: Bdesar, Reza, · Ribadávii, .Ar~ 
bo:; Tui; "Goi~n, Tab~gón e na foz -do : 
rio. _ 

Os pontos de meno_r·valqr paisixís.: . 
rico meiambiental,' atopámolos _en lu- . 

· gares o_nde a . man do home ten inter
vido fortemente, e so~ sobreto_do nú
cleos de póvoación. máis ou menos 
grandes', aebido i existénci::f 'de -áreas ' 
industr_iais, ,_preséncia de vertidos, ba-
sureiros, _ escop1breiras, t-razad9s de · 
ferrocan:.il e · estra,das· que · segue~ as 
ribeirlts, 'edificacións irracionais e ·an-· . 
_tiestéticas, vertidos pontuais de acei
tes e ·gasoil, atentados ·aos ·- ecosi.Ste- . 
mas de riheira, etc. 
A·~ zonas mái~ vir~es _son as que ty·

ñen os valores d,e éa_lidade roáis .altos, 
e este~ ~an n·a medida en q.ue o 
home intervén rta paisaxe, agá~ os res:. 
tos históriC;os ( comq as cidades .. vellas 
de Lug9, Ourense e Tui, as pesquei~ 

. ras; etc.) e os p,equeno¿ núcleos de ar- . -
quite ctura popular. · · · 

ten teracións debida.s aos vertidos. Todo é o tipo de descarga de águá, xa que eutrofizaci6n : deJes (enriqueci:Oento - plantación desta no novo nivel das 
uas o anterior ten mirrado, o seu poten- . iso afecta ~ temperátura, eutrofiza- · de nautrintes), de tal xeito que o · ni- águas, · xa. que os pantanos _do Miño ·.SO L:UCIONS 
pe- cial reprodutor e as capturas nolo ción e a outros aspectós físico_-quíini- iró.xeno e o fósforo aportados póla aqisan_ fortes . var.iadóns . de nivel; 

amosan. cos das águas do rio. Hai dous tipos con ca de alimentacióIJ através dos · p0:lo que a falta dunha zona está:bel E urxente tomar-medidas par~ pro-
:os.- Da anguia na sua fase xuvenil, an- de descarga; a de Sl,lperfície e -a de vertidos industtiais, urbanos~ hvado de -ribeira perxudica ás .plantas fló- · texer. o Miño, algunhas poderiáñ ser: 

Sl-
isa- gula, estímanse nuRs 40.000 quilos profundidade. Coa primeira,.o embal- de ~olos e aportes de gra'nxas é: mata- tántes que enraízan e por iso tamén proibir .a· extracción de áridos, anubir 

as capturas médias anuais (sempre re- se funciona ·como unha t-rampa de . d~iros, e~tre · outros, vai producir- _ os anfíbii:is (rás e sapos que fan a pos- a concesión para o saltó de Sela;· in-_· 
ero feridas á marxe galega), medrando es- alimentos nutritivos, exporta calor unha explosión na ·produtividade da ta 'en iorias húmedas)_ e reptis aS6cia- vestigar as · indústrias co~tamin_antes 
an- tas co emprego da tela. Pero do mes- sendo este o ·tipo fundamental de matéria vexetal (algas microsc{>p~ca~ dos. Ásimesmo, cqa despadcióri dos ~(aplicando sancións e peches se-fosen. 
has mo xeito que aumentan as capturas descarga nos embalses hidroéléctri- e ·outros vexetais) que dá o que se bÓsqü~s · das beir~s dorio pérdense os . necesários), obrigar a·os a:xUntitmen-
ttre de xuvenis, van disminuíndo as dos cos. Coa descarga de água profunda, .chama unha floradón, xa que 0 ni- -, lugares dé ~ia de _aves.. · · tos a: ter depuradoras, · construk re-

adultos, xa que a tela é unha arte de expórtase rio abaixo água fria, rica en t_róxeno ~e 0 fósforo, que en condi- montes para "as pre-sas existentes e 
· SOLQCIÓN PARA ÓS EMBALSES . ~ 

pl."sC'.a que esquilma as povoacions · elementos nutritivos, pero probe en cións normais son limi~antes, deixan ~ ·- elaborar un -plan de acn.~ac~ón para 
desta espécie. A anguia, antes da pre-~ osíxeno, permanecendo a água quen- d~ selo hun embalse eu.trofizado. Es- Parn dar solucións que pálien os , remata~ coa contaminá.dón e, qegra-
séncia dos embalses, v1via en todo te retida no embalse, sendo este Ó 1:~ matéria vexetal prod,ucida en exc.e- efeitos debidos- aos ··ernlfals~s;:i por dación actual do rio (este_ plan débe-
canto regato e pozo que comunicara tipo de deságüe nos embalses 'para so, ao morrer precisa de ser minerali- unha parte hai -que evitar que a situa- ria cordinar as actuacións da admillis-
co Miño e os seus afluentes, en todos abastecimento de água potábel ás ci- zada polos micro-o~ganismos, que,au- ción do rio empiore no f.uturo, _e por tración a todos os niveis e de todos 
os tramos. Hoxe, arriba das presas, só dades. Nestes embalses expórtanse mentan moitisimo no seu número, e · mitra banda débese buscar a posíbel · os orgánismos afectados). Especial 
·quedan indivíduos vellos e alguns que alimentos e funciona como unha por iso ponsudi:en altas cantidades de recupera.ción . do equilíbrio -do río. . control merecerían as industrias lei-
sé soltan para repovoación, pero que trampa de calor. osíxeno, co que os peixes ven mirra- .Para iso é necesário e:X:ercer_ un con~ teiras e queix~iras, moitas situadas-en 
quedan atrapados en.tre os embalses, No Miño hai embalses hidroeléc- da a disponibilidáde d_e osíxeno di.sol- ' trol sobre a água sÓltada pola«~mpre- afluentes de pequeno caudal, 'e que 
imposibilitándose o seu ciclo repro- tricos con descarga en superfície to ·e, en peFíodos concretos qe escase~ sa concesionária, e <leste xe_ito garan- carecen en xeral de depuracipn, sol- · 
dutor. (água que rebosa do nivel da presa) e .za, poden morrer en n:umero alto. tir ós llJ.ÍnÍmos caudais de_ servidurrie tando moita materia orgánica alta-

Duas son as espécies de peixes que descarga en profundidade (água que Os embalses Ca.úsan tamén cámbios · ~o rio,'no decurso de todo. o ano. Ta- mente ·contaminante e prodm;indo 
se capturan entre Tui e a desemboca- ven das turbinas da central hidroeléc- climatolóxicos na zona de ínfluénci(\ mén·é da máxima urxénc.ia a constru- escase4a de osíxeno, o que causa a 
dura do rio, e son a solla e o muxel, trica da presa). ·un exemplo de· panta- da água encorada; dest'e J¡;eitó, coa. ción- de reinont~s axeitados para que . morte de moitos peix:es; isto ten 
que adoitan viv~ en estuários .de nos con predomínio de descarga en construción dun pap.tanó-prodúcese os peixe~ migratórios ·poidan rubir acorrido en Villalb·a no rio Magdale-
augas salobres. Referente ao muxel, profundidade (sobretodo na estiaxe) unha suavización da · temperatura, · e ·~oda· a lonxitu?~ do rio. ·'A.sjme~mo, ·_ na, en ·outeíro ,de Reí no rio Peque-
n{>tase un descenso forte ·nas captu- son os · embalses de Peares e :Bel~sar. un aumento da humedade relativa do · para potenciar a recµperación .piscí- ·no, en Celanova co Arnoia e no Miño 
ras, pasándose dos 20 mil indivíduos Un exemplo de embalses con desear- ár; polo que medran o numero de · cola, _ débense facer instalacións de en Meira e Lugo eapital. 
do a·no 7 3 aos 2 mil do ano 77. ·Polo ga en superficie son 'os de Cachamüí- días de racio e de brétemas. Isto ten fecundación artificial do sá_balo, troi- - Seria urxén~e _protexer det.em?-iña= 
que respeita á· solla, esta é capturada ña· e Castadón, . situados- no Lónia, importáncia en zonas como as domé- ta, reo e quizá iamprea. . . das áreas c0ma a Terra Chá, Gándaras 
sobretodo en Camposancos, xa que afluente do Miño, e que sirven para· dio e baixo Miño, asi como no sil, . . Polo ·que respeita á construción de de Budiño, Serras do Oríbio,' Xistral, 
vive nos ariños dorio. Ambas e duas . a bastecirnento de água para a cidade' .que son áreas vitivin 'ceolas:moi clest¡:i.- remontes, servir'ian escalas salmonei- A .Carba,; .Courel, Pena. Trev·inca, San 
espécies vense ·afectadas palas varia- de Our~nse. · . cadas, que resultan perxudicadas. ao·. · ras en Fritrra, ,ca'strelo e , V~lle, em- Mámede, As Medas, eboreiro, Suído 
ció.ns bruscas da salinidade e teni.pe- No inverno predomina no rio a ser ·n~cesário inerementa:r _a aplica- pregand0 . ~imultaneament;e'.a cap!\!ra eEaro, asi como a desernbocad~ra do 
~túra, cauS<l:da~ pola f~lta de regula- .des.c~rga en SUR_erfície, pero n_o verán ~cion 'de produtos anti-~dptog~micos d_o . maior número _de ' in,di':1-fqu_os.. de, . ,ramhx< e, a fqz do Miño, ,1';a_ q.U,e 
! ción da solta de -agua'do embalse _de a que. domina é a de· profundidade, ('''.sulfatos") e ao mádurar_ rnáis tarde · · sáb~~?.s, lampreas e a~g_u~s -águll:\ ·::_ ir~ta~ ~r,e~s tefe!1 g,ran~es ~ªJ?res _ f~y-

. Frieir~. · , . , co cal' sae água pro be e,n osíxeno· e o froito. . · ab~,Ixo de . cada · salto, · p~ra ;solt_alos '\ mst~.cos, ·fl<?nst1cos e xeoJ.ox1cos¡ q~e 
Derivada da comerciálización desta . ·iso yai reC:ucir· a capacidade do rio Rol() que · se refh-e .{ fasé. de cons- águ:1:s ~rriba e que asi estas' espécies. fan necesária._-i sua catalogaciói:t e . 

p~sca., a lamprea..,produc~ uns). 5 Q mi- ; para te c!'~ber cqntainínación ~rgánica, tru.ción, ·esta caracterí~as~ por ~feitos poideran s~perar todos os embalses .. protección. · _ , _ . 
; ~no;ns de pesetas cacfa~. ano na _ marxe sendo isto moi importante, xa que ao como os altos custes soci'ª-is- (perda '·. que se -interp0ñen ·na su<1- migración. ~ Só cunha actuación axeitada a to-

tes, . galega,-5 millóns o salrµón, 4 o sá.balo pé de vários dos embálses dorio fan a de niéios de vida da· po.vqac.ióµ ribeí- . Todo o dito ao °falar dos em:bal~es dos os njveis, ~ _posíbe_l correxir q es
rise. e lOO a ll_ngula. Todos.· son dados sua ~parición afluentes co.n importan.., reña), . afect;ando .asimesmo . ás' espé-· ~ do" Miñ_o; é preciso telÓ en conta á ta~o actuai en que .,se ~top'a 'o Miño, 
ao aproxim~dos dun ano médio e segun- tes cargas de nutrintcs. Diso teinos - c,j~s da faun4 e flora asociadas.'ao do; . hota d~- e.valuar .os efeitos derivados . para 9este xeito evitar a stia~degrada-
.es- , 1 d? o valor 'actuaí da pe~e~a . exemplo no embals.e de _Belesar coa ~á que a constr~ciÓJ,1.- ~dunba ·presa · 4a con~trµció~ , dun ~ncoro, sob;e~o- ción. e hai"qh~ ·!eren -<::onta~ú/é _q 
:f~ :. Dous son os factores que atinxen ·á chegada do 'Asma, .no de . Peares· coa ;signifjca . cría~ - unha barreira .ihfta~~. do P?rque liai proxe_ctos de facér no- ecosistema ma1s importante do país 
ras'. 

4 
pesea profisiónal, . o primeiro incide entrada, ~Ó ,Sil, no . de Velle cos queábel para· os peixes .migratórios - vas centrais hi.droel~~.t:ric,as_ como~a. ga!e~o, . e n·estes momentos o máis 

[ue directamente. sobre a pesca (exemplo · afluenres · Ló~ia. e.Barbaña, e,na presa (com9 lamprea, anguii, sábalo, sal- do Se~ no baixo Mmo, San Xurxo fraxil. 
rro son os cámbios das earacterísticas fí~ de Castrelo coa entrada do Avia.-Trae móp e troÍta marisc-ª), xa que os em-_· no Lérez, Gran. S~arna no ' Náv' ', . M. CHO-UZA/R. CID 
rn• . sico-químicas da ág~a de~ido a .vertí: o Asma os vertidos de Cha_ntad:a, o balses do. Miño c~recei:i de remontes. Loureda no Arnoia e L~iesma -no. Bjó logos 
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/ O PODER EN.GALIZA· 
. ' . . . . •' .. 

OU O PODER PARA GALIZA . . .. ~ . . 

M.R.P. 

Cústame un pouco porme a escreber estas liñas por duas ra-
zóns principais: . 
a) ·Pola diferéncia de viver ou non nunha realidade., o que con

leva ~éficiéncia do analise prática dunha teoria ao igual que 
o debate teórico como tal, e 

b) q_ue a mifta aport~ción vai pecar de _utópica ~quizá de r~pe-
titiva. · -

Paréceme moi .importante a aportación' d~ Brais Terro.so no 
n·0 217 de A.N.T;, aínda que me pareceu moi longa e compli
cada para que a entendamos a ·xente da rua; non seria mellor 
d i.xerHa -máis pouco a pouco sen complicala tanto?, aparte pen
so .que peca de pesimismo, pero, a ver· se todos os nacional'istas 
nos animamos a berrar as nosas inquedanzas porque s~guro que 
entre todos sacarem~ algo en füYipo. · ' 

. DesdJ logo é curiosa esa desconfianza .dos galegas de cara 
aos nasos compatriotas; 'lembro· moito unha cousa que ~me 
contoü un amigo emigrado .en· Alernánia "cando emigradqs do ' 
.Estado español s'e atopan, co primeiro que tan amistade ecos 
galegas,· asi, ten ao ladO. alguén para pisar: se ~ tércia". A min 
choco4me moito, ·mais, cada dia ,me reafirma máis nesa teoria, 
e é que nós, os émigrados somos capaces de agachar a or-ellJl 
diante de -cqlquer foré;lsteiro é rexeitar · aos pompañeiros de ca~ 
miño -os ·galegos-. A nosa desconfiánza e. falta de ilusión de 
cara a .realidadé galega éºfremenqa, incluso na xente con~ienza
da arrástrase -ese trauma e asi séguese a dar voltas ao círculo. 
un' faw ormmizado "e con certa incidéncia nacional-popular e 
outros, penso "anti" cara ao primeir.o fato, ··critica aos "líde: 
res que manexan as bases'' (próbÚlos parvos úteis), siglas que . 
repelen, polo seu "pasaqp ,nebÓento" e, qué ·pasa · cos ·progr~
ma"'s?. Desdé logo, penso, os programas e os debates hai que en
f~a1o·s como o 'encontro e a m.editación .entre.· cluas etap~s de . 
traballo, todo iso coa colaboradón da maioria posíbel de. xen-

-·te, se.n medo a que un sex~ m~is protagonista c;:iue·o·outro, isq 
. non é a panacea de nad_a, debe ser a pla.smación dunhas necesi-
dades-posibiJidades. . . · · · · 

Alguns grupós· penso que están confundindo, ou confundi-
. mos?,.isto é:' . . r •• 

. . ~ ' 
a) loitar sen acougo cor:itra .todo o espalio1l·smo, xa que eles 

teñen o~ .meios suficientes. para repetir as saas mentir~s un mi- . 
llón de veces e asi prenda· na sociedacie; nós debemos antepor a 
astúciá, inte.lixéñcia e teima para suprir a falta de m~ios econó-
micos ~difusivos. · · · 

- b)< ter moi_to c.oidado ~on atacar cóu~s qu.e nori soñ' patri
mónio dos do "millóá" pero tenas incautadas. Debemos· levar . 

. unha prátlca de disc~sión· socia.! ·onde esta se move entre o na

. cionalismo, "para isa fa.¡ falta que haxa vár'ios. conceitos de so
\ cidade nacionálista, isto é: chegamos a un ponto de confluén-
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cia GAL.JZA .. E pode ·ser.,incluso coalicións. ~leitorais, cultu-
_rais ... pero sempre _c::uns programas claros e diferenéiados. onde 
cada un teña a libertade de florece·r, de romperse os fuciños ou 
o co.ntrário,-os na~ionalistas xa se u·nirán. Dentro do ca~po na
cionalista dase o snobismo, infan_tilisrilo, -eté~; isto é i_mprescin
d 1bel telo en conta a se~ anali~ado por cada quen; mai.s, é ese Q 

noso principal problema-?, acaso moitos non comézamos sen 
tela claro? · A. riosa sociedadé está atrc:ifiadá, asi atopámonos 
con xente. sen princípios, sen saber quén é . Est~ .quizá sexa o 

· maior pro~lema de _Galiza ·e non só de cara á militáncia pólíti
. ca senón cara ·a todos os -éidos soci,é!is, é moi importante recu-
. perar par:a a nÓsa terra· o sentido'innovador e crítico, disminuí
dos menta is non o somos~ , entre outros un dos campos princi
pais é o ·ensino; deixarse de sentimentalismos e ver-qué capas 
soiajs son. as má'is de$pertas para cumplir aJunción reconstru-

. . . . , . . ' ' . 
. ti va .. ~a nasa sociedade, penso que están aí e en gran auxe, 
como poden _ser xentes ~o agro, empezan a desper~ar á realid~v 

de ao contactar con eia por meio de traballos que os relacionan 
- ·. Jóra dos catre habitantes do lugar, etc. (pode ser fitído oü:nº 

··rne.io qUe eu me relaciono pero, ·cada ano ·que paso en Gali.ia~ · 
. vexo májs curiosidade ~índa que non enfocada ªº naciona'iis

. mo senón absV~:~ta). 

-Con relación · ao ' ''millón", un dos maiores males que sofre 
Gal iza toi o dos cuare~ta a~os de ·aborregamento, isto é moi 
importante telo en conta -porql!e mohos galegos pensan que 
porque Franco dominou España, era . Gal iza quen· a dominaoa. 
E les -·xa .Se_ sinten p¡utícipes desá "vitórja" e rion no sentido de 

. cómo o fixo el, senón polo ·sinxelo feito.de ser aÍgo importante _ . 
sexa cal -sexa a cót. Agora ternos ao descendente poJítico, ese 

. espéCimen da~ queimadas, e ·a eses "nacionalistas ARREPEN-
. TIPOS DE Tl:RSE DECLARAD0 GALEGOS,- AINDA QUE ' 
NON MOITO., e a proba e$tá nos "enfrentamentos"._ tidos er:i
tóh e agora, estes galegos fixerd-n'.unha das maiores aldraxes da '" 
história _de ~Galiz~, isto .. é, pasar~e ao .inimigo·e enriba. con~ docu
mento·s s.ec_retos . 

« Diante disto penso: aós N~CIONAL:iSTA$sÓ nos queda un 
carniño é este é·o da REAFIRMACION, o da confróntac_ión a - · 
morte · cos ·dó "millóntJ, rnáis a confron~aCión necesªria. e.ntre . 
nós, sen traumas, -isto é saudábel e necesárfo ·para renovar ideas 
e métodos. E impresCindibel demostrar ao :noso povo adife- · 
·réncia entre quen ·sa.e· de G:alha e vai a Madrid, 'Euskadi, Cata- ~ 
lunya ... ~empre. vai coa· órella gacha para a· niprimenda e o rirse ,,,. 
de. GaliCia ESTES SON· os QUE_ so ASPÍRAN A éONQUE~ 
H iR TODO 0 -PODEFf DE GALIZA, aínda que sexa pouco, 
NOS 'QUERl;MOS o PODER PARA~~GA,LIZA se -Galiza . ten 
poder nós tamen o~~emos por ser_parte int~gránt~ dela . ..... 

l'Íll.R.P. é militante nacionalista emigra·do desde hai quin<~e anos . 
er:i

1
Euskad,i 

ENSALADAS . 
.. • ., . ~ , ·.. ·- ~ .. • !. : 

NOS 
ESCAÑ·OS 

',· 

A. PRIETO 

' ~ 

Asistimos a unha proliferación lechugina.-A un 'hoom' 
. verdoso -verde -as veces., amare lado e oxidado- co que 
·todos neste país irnos sentirnos en maior ou menor me
dida relacionados. Ma,is, son os .tempos de Castrelo de 
Miño, da Celulosa de Pontevedra, ou incluso de Xove? 

. Aparentemente, no.n. Parece que o "Movimentó verde" 
calle u out ros derrote irás. Agora xúnguense -sempre ta
lando en termos figurados ' pero certe iros ao mesmo tem- -
po- pasotas de outra hora, anarquistas de sempre, ro
mánticos frustrados po~ algunha oportunidade perdida, 

. ocasionistas espontáneos, estudantes · 1unáticos da esco
lástica tradicional, e algun que outro boémio baixo efei 
tos de continuada borrache ira. E, por se xunguirse fose 
pouco -para qué agruparse senón ?- , presént anse ás 
eleicións. A aventura é be·n sinxela, velaí tedes: mil 
firmas, unha moreíña de candidatos e a moral ou a 
ruindade suficiente para chegar a fin de campaña. Do 
·resto, xa se encarregarán as forzas publicitárias .da ver
borrea e a orixin~lidade esnobista ás veces apestante. 

Por outra banda está o movimento ecoloxista que 
constantemente tivo a este país no obxectivo alternativo 
do Cáll'.lbio -con maiúscula- e da defensa ante calquer 
asaltó ao seu meio natural. Claro que estas averdoadas 

·agrupacións -exclusivamente candidatura_s en todo es
carceo público-, aproveitarán a conxuntura . oferecida 
póla "moda" <que emana desde o ecléctico verdismo ale
mán, contoEio o que iso significa para presupostos ine
qulvócamente ecoloxistas como cando se tala da relación 
do home co seu ·meio, ou a loita radical e profunda cqn
tra as causas da~ dexeneración da persona e o habitat. 
Non seria unha apreciación moral mentar aqui o caso 
particularmente espiñoso do naso país, encanto cumple 
unha función dentro da estrutura actual de e·xplotación 
calificada polos eco amistas de expoliatória, co que iso 
supón á hora de deseñar unha postura de defensa medio
ambi~ntal, ou, mais xenéricamente, ecoloxista. Castrelo 
de Miño, Portomarin, ou calquer outro conflito de "tem
pos xa pasados" pódennos valer moi de lección nos anos 
oitenta -ql.Ñzá con verdes e todo nos axuntamentos-, 
porqo~ os tempos non cámbian se con eles non cámbian 
as persoas e as estruturas. E cun lavado de cara, estas po
den cambiar en poesia, pero non no mundo cotián e real. 

Qué alternativa -palabra moi codicia<'.la nestes círcu
los- aterecen es.tes grupos "que non _ son nen de direitas 
nen de esquerdas"? Paradóxica cuestión! ante o cámbio 
da vida social?. Claro que a resposta ao mellar non ten 
moito q.ue ve.r .co sistema tinancieiro, cos plans de orde
nación urbana, coas coperativ·as rurais, co sistema sanitá
rio,scoa cultura popular, cos plans de ensino ou ca siste
ma. xudicial. Quizá non; pero na opinión dalguns dese
quilibrados que andan por aí ,-prqbiña da tola!- es.tes 
aspectos, mentados a xeito de botón de mostr.a, viaxarán 
tamén no tren da opción alternativa, porque esta non h_a 
pararse ·nas estacións das zonas verdes, do anti-militaris
mo, ou dalgunha barbaridade modelo de. demagóxia, 
como a rampa . hidráulica de- acceso aos autobuses, máxi
me cando se dá o caso de que,o transporte público es~·á 
senda explo~ado por mans· privadas, .e este tipo de abu.
tre·s andan eternamente á rapiña da .peseta. lnxen!Jidades 
veredes; amigo sañch9 .• · . . . 

Enfin, botemos a culpa Clest'as curiosas verclosidades á 
situación social de°'Ste .churrigueresco país, e consolémo
nos apoiando ás organizaeións ecoloxistas que · r.acional
mente ·iraballan .coperando a ur{ verd.adeirq cámbio, cu_n7 
ha verd.adeira alternativa '.para a xente e para a terra~ 
Contado, compre estar alerta á esté tipo de maquina
ci_óns, poique aos comezos; o fascismo tamén era algo ' 
"a,ltern~tiv<:>;' sen .matices, ~er: diestra nen siñie'S'tr¡:i. A _dú~ .
bida que me asola, c,on ·problemºas de insónio e todo, é 

. saber onde· ·se sel")tarán .hos hemiciclos cando gañe·n as 
eleicións, · e se tam~n levarán macetas e floripóndios nas 
la pe.tas . 

. A. Prieto é membro de ADEGA 



Algo máis' que . . . . J • ~ -

Unha ve'z máis -tem·os. q·ue facer teferéncia ne~ta breve crónica de situación deSde Euskadi ao ~mbiente 
- _qq~ ;e-respira no noso ·país pia.nte desta nova cita coás fúrnas.'Todos _os parti~os políticos preparan a 

_ ,'· suá caJPpafía para as ,próximas eleicións ml!nicipais, eleicións que esta vez -veñen._prolog~da~ polo ~n-próblemas. da. língua_; -
. gue de dous 'militantes· ae~ETA;: mortos ·ao estouparlles ~n ártef~cto explosivo qu~ manipulaba~. 

• ~ J; • _:,,; - • 

1 ' 

Barc.elona viviu estes dias unha das maiores . tensións do ano, des- _ 
pois de que unha manifestación da "Crida á la solidaritat amb la 
Llingua, la cuhura i la nació catalána" rematara ,coa queima' de 
badeiras españolas e a desfeita do quisco eleitoral del Partit d.els 
SociaÍistes de ~talunya (PSC-PSOE), nas Ramblas barcelonesas . .. 

A conv9catória ·da "Crida" . 
referiase ·ás declaracións do Se
cretário da Presidéncia, de Ma
drid, · que foron consideradas 
como unha cuestión de homa 
pola Generalitat e polos partí- · 
dos cataláns sen exclusión; aín
da que o PSC mantívose nunha 
postura m.áis neutral,s e o seu · 
candidato a · senador nas elei
cións á cámara alta que se van 
celebrar o mesmo dia 8, ·defen
deu a inexactittide das informa
cións habidas até ese intre. 

Julio Feo, segundo semella 
polas- declaracións de J ordi Pu
jol, faltoulle ao posto do Presi
dente da Generalitat no proto
colo de Madrid; a- maioria dos 
partidos nacionalistas pediron 
xa e destitución de Julio Feo. 

(' 

Mentras a "Crida" realizaba 
unha serie de accións contra as 
declara~ións do Seqetário da 
Presidéncia, (que no momento 
do incidente na exposición de 
Dalí non levaba o protocolo, 
senón que se encarregaba <leste 
a Casa Real), comezaba unha 
campaña· repartindo' tarxetas 
postais coa bandeira catalana, 
que levaba inscrita a · frase: 
"Bander catalan tras la qual 
han mort millers de persones", 
e que no revés pedia o cese in
mediato de Julio Feo. As tarxe
tas ian dirixidas a Felipe Gonzá
lez, Presidente do Goberno es
pañpl. 

E mentras a Moncloa <licia 
que non ia 'tomar nepgunha me
dida, a mesma: "Crida" convoca
ba unha manifestación na Plaza 
Sant J aume, <liante _do Palau da 
Generalitat. Non houbo inci
dentes na concentración,. pero 
despois .derivouse cara ás 1-:ªf!l-

blas, distantes douscentos ·me-: -
tros, e ali comezaron os follóns.-

Unha parte da 'm~nifestación 
parece ser que tivo un enfrenta- . 
·mento verbal con militantes so- J 

cialistas. Das palabras pasouse 
· aos paus, a pouco o quiosco do · 
PC era arrasado e · o xefe de . 
prensa mallado. Outro.s compa
ñeiros -dos meios de informa
ción foron agredidos con paus e 
o lume comezou a se extender · 
cara aos tendere'tes que habia ao 
carón. 

Na noite do· maries 19 cl:eto-lei do Estátuto sen com::. prirrreira vez:_en 'moitos conc~-
abril, ~nha. earga de goma-dous_ · peténcias), -os a'.cordes, soles. e llos bascos) e _EE, a clara ten
estoupaba mentr~s era: manipu-_ bemoks do "Gora ta gora'' .· cioalidade do.s .--meios &~- comu
lada ' no interior dun coche' no gr~nde. emulación das · raigaip_es -nicación e'statais_jndica- o seu . 
povo guipuzcoano de Mondra- p'átrias, obra do místico Sabino desexo da eleva.ción-do "bluff" 

A "Crida" respostou que os gón, causando a morfo ae-dous , Arana. · de Euskadiko Eskerra ante unha 
~provocadores non eran xente da mozos, FeliX Batbiola e· José Así ~as cousai, .. o· ·PNV cen~ra terceifa·forza;·en discqrdfa. _ 
manifestación e que ian por li- A~tonio Gár~té, . e ferindo de . a sua. campaña ·nun asoballanté · Asr é irrdic~tivo que o sema-
bre, pódese reseñar neste ca_so gravedade a outros dous, tamén '~Isto marcha", referido -á diná- nárió "Interviú e segundo unha . 
que levaban-bándeirás indepen- ocupantes do veículo, Jose _Luis;_ . · iniea municipal · <lestes últit;nos "enquisa. de opinión" (evidente
dentistas e pódese dicer tamén Herrera .- e Agustin S;irrasketa, · .catro anos :nos cop:cellos nacio- . meñte con toda.a fiabilidade es-

. que un grupo· de "punkies" que to'dos eÍes viciños-d-e Eibar. Este na:listas, mentras que o PSOE, tadística e .·boá tención dos me
chegarqn despois levaron a cai- . lutuo.so feito, que irizou ·de- insistindo rto seu · globo do · cenas . inforÍnativbs españoles) 
xa-co diñeiro do quiosco. ·commoción todo Euskad_i e que . "eámbio", non é- capaz de facer vé a coalición de Mario o ·nairt-

. . -era conméinorado cunha xerna- unha campaña municipal' espe- dia· como a "chave'" entre PSOE 
Este me.s~o luns, 0 ~efe de ·· da de dó na localjdade . guipuz:. cífica en Euskadi, mantendo as e PNV no Axuntarhento de Bil

pr~nsa socia~sta nu~, ª~1g,? P~- · coa na, signi(ica un .. , pórolo_ san~ premisas eleitorais do resto do bao, _para · o que preyee un novo 
b~cado en El ,Pen?dico bo- guento _a unha .~~papa eJeito- Estado. . : ,,,_ alcalde socialista ( 11 conce-
.taballe a culpa .a Cnda .·das- de- ral que nas catro piovíncias bas- - Méntrastantó, HB plantexa a llais), un · PNV reducido (nove . _ 
sordes, outro tan.to facm 0 Go- · cas do sul comezou cun palpá- su(;l campaña sob o. lema ··o · coricellais), ·- -un: AP-PDP-PDL 

·bernador Civil de _Barcelona, bel clima de forte tensión entre · povo ao Axuntámento", facen- . aglutinador do an:tigo voto cen
Ferrán ?ir~~nal, c~ntra. os que dolis partidos-políticos que, por .· do fincapé . na non delegación trista · (catro C'oncellais), ~m A~
~ orgaruzac10n nacmn~lista ten . ese azar que o é menos na infor- ·do voto en función d.~ participa- ' PDP-PDL aglutinador do antigo 
imposto unh~Juerella_ a hora de - mación "pontual" da rileirande . ción popular de ·todos os dda- · voto centrista (catro""concellais),. 
pechar estas linas. · parte dos meios de comunica- .· d_áns naqueles fornas · en · que· · a~ -un HB n11 gua ago,nia (tre·s ~on~ 

el.o' n esta'n di'sp·o· stos a sumrr· a· ~ " 1·nst1.tu_~1·0' n. s ma'1·s · cercanas ao cellaIS· )'. e un ~EE e-n . alz_a (dous O PSC, pola sua banda; di ' · -
Eus1fadi nunha nova dinámica · povo, e únicas nas q_úe ii:itervén · conc_ellais). A composición ac= ~ 

que todo é culpa da campaña de bipolariz~ció.Q., -esta vez entre a coalición, 'fosen un marco -'tual do Axun:tamento bilbaíno. 
de intoxicación e.riada na última OE- PSE B a.b.erto . a' m· terv·enc1·.o'n c1·dadán prese_nta ao PNV con· 13,. a HB semana polo partido de Pujol, 0 flamante :PS - ( nas a.s-

. d ) ~ · nali ta PNV como reflexo da realidade dos con 6, UCD con 5, ~PSÓE con 4 Convergencia i Unió, a con se- conga as e. 0 nac10 s · · 
·O · · ' · d - · ~ d' l'e'ct1'oa· ba'rr1'os. . ·-e .a EE con _l. _ Asegúrovos que ·" cuéncia das declaracións de Jú"'.' · micio a . nov~ ', ia -. 

lio Feo. Mentras, todos os gru- · fic~~a p.atente nas xm:nadas pre- Si a realidade ~le~toral ofere- est~ --é o . primeir~ e o Ultimo 
pos políticos condearon 0 aten- ele!tora1s m:1ns grotescos d~b~.- ,. ce, aos tres partidos unha posibi- sond~o- de opipiqn (4a· opinión 
tado feito . ·e 0 alcalde Pascua _ tes no seo do Pa~lamen.to l)asco, lidade Cle intervención no· marco · de Interviu) que atoparedes nes
Maragáll alcumábao como' -do po~o aquel d~ himno a ~dopta~ - televisivo' de vá;rios espácios -de tas crónicas. A realidade supera 
"máis puro estilo feixista". _pola · comuruqade auton?ma, _ dez minutos, eñ contraposiCÍón ao· "fagan xogo"." 

. . . onde a forza do -PNV facmnos _ -á ·reducida . que · teñen _ forzas 
ANIDN FERNANDEz· entonar; por. de~reto-lei (ese de- ' 6omo a "sopa 4~ -letras'.' (J20! 

• . - . . 
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Os socialdemócratas, 
. . . . . 

e O CIDISIDO 
: . Ag~ra, en plen~ campañ~ el~itoral para o~ c~ric~llos,. ~ · ':b~~- . 
ta" da direita adoita falar nos ~eu,s orneos pub1:icqs da amb1gµ1-
dade da· política exterior "s<?cialista". · · . _ 

Sen entrar agora, e é importante clarificalo continuadamen
te · nesa definición ideolóxica que se autoarroga o góberno es- · 
paftol, é bon examinar breveinente alguns a~pectos desa "am:-·. 
bigüidade1 tan cacarexada. . . . _, . 
. , Tres .foron os frentes fundamenta~ nos que se aplicou a re

"Ceita socialdemócrata. No frente da OTAN, .non hai ambigüida
de, máis· ben trátase só duo xeito de matar su3:vemente. A~ de
claracións rnnbGmbantes sobre a realidade don futuro referen~ 
do,' ~a prática fórmase parte da alianza 11J.ili~:C, unín~o~e go
berno . e oposici_ón n~ yotación para. manter ~s bases ~ilitares 
en Zaragoza, · ou ·ratifica-se sen máIS un. tratad.o de copera

~ . -~ - *·c. ·. . .. ' .; . . "- ! ' . .' . . '. - . 

· (JOnlidados · e'inVasores no Líbano: 
.. ' . -. • . . I 

,'..J , • 

, a dif eréñcqt-· _Qµe 'Reagan _non __ gUere ·Ver · 
1~· " • • l l ~b ..-.,• 

• . ¡ "): •' ,1· 

o'~cidente nunéa pode,rfl explicar ºcómo .·un pa(s proocidentll e 
"democráti~o" forno ·Israel puido cometer as matanzas · 
nos campamen~os i>3;le.stinos nos úl~os dia~ da gue?"a: ~ando~~e 
unha comisión para inves~igar os feitos ~ pedmse a dmus1on do 

·ministro de defen8a israelí e de outros membros do goberno, 
có cal pare~eu ficat-xa saivagar4a~a á_ d~ll1o"crác.ia. · . . . 

·:_en calquer momento. A presén
cia das forzas. multinacionais 

. está considerada como urtha fn-' 
vasión americana· baixo este 
nqme, ·para asegurar a protec
ción · dos intereses norteameiica- . 

·- nos despois .da retirada israeli. 
Agora · mesmo, nas negocia-

ción" elaborado xa por g0,bernos anteriores; cos USA. 
." ~· Be~ que ·se ·coi~an os. dirixentes da social~emocrácia ~o g.o-; 
berno de 8eguir dicindo quen son os seus aliados - natura~s e o_s 1 

seos inimigos. O ministro = de, defensa di~ia que é máis pac~i.sta · . · 
que ninguén poisque el organizaba· ao exército, que é o mellor , 

· cións · enfre Israel e o Líbano, 
fálase de que os israelis non se 
han ir sen deixar tres bases mili-· 
tares en 4000 Qm. c~adrados, o 
que significa case a . totalidade 
da terra ·que ocupan~ pois que
ren ter centros de vixiláilcia 
para que non volten os "terro
ristas" palestinos. A resposta li
banesa, que p~ece que vai ser 
a admitida, é a de que eses tres 
postos de control sexan utiliza
dos por forzas multinacionais. 
A experiéncia destas forzas te
ñena ben nidia os palestinos, ds 
cales recebiran a promesa por 
parte das mesmas de que as fa
milias e a povoación palestina 
ficarian protexidas logo da reti
rada dos seus guerrilleiros; as 
coñecidas matanzás nos campa
mentos palestinos deixaron nun 
tráxico papel mallado a palabra 
das forzas multinacionais., que 

garante da paz. Cousa.s que hai que ouvir. · · 
Outro . frente foi o do trato· cos países-árabes. Ai influen fac

tores de diversa.índole. O caso das marroquies Ceuta ~· Melilla, .. 
·hoxe parte d~ territóriO ~spañol. As relacións co:n lsrael. O am
bígüo apoio á OLP (aí si que. hai ambiguüidade : ~ ,moi farisai- · 
ca). O distan~ia11)ento (inevitábel ao f~r.mar parte ·do ~~11arate> 

· político do capitaliSmo) ·do Frente Polisário. Entón aí tampou
·co queda outro ·remédio que supeditarse aos . vereditos esta- . 
dounidenses. Interesa Marruecos, e entón hai que praticar a en
tete, salvagardando as xerarquias. ~ se sabC-..quen ia ser o árbi-

. trQ .se ijoubera algun roce (agora qúe están tan en boga.as saí- . 
das adiante ). ·/ . . . . 

· ¡ O problema palestino é peliagudo para· a credibilidade dos· 
socialdemócratas. Nestas mesmas· páxinas tense analizatlo 
ahondo esta circunstáncll\, e nunca até agora se falara máis da 
inminéncia da , apertura de relacións · diplomática~ con Israel 
Outra importante pedra de· toque para abrir os ollos. 

E despois está a cortina de fu.me da mediación en Centro
américa. Hipócrita e cínica, ·cando se sabe o que aló está suce
aendo. Ante~ facíanse ch.a;mados pú~li~o~ e m~smo -~ro~~viari . 
movilizacións de apoio aos países do área. Agora querese igno
rar o que todo ser civilizado sabe, que aquilo é o pátio tráseiro · · 
dos americanos, e que con doutrinas Mornoe ou sen elas, eón 
mediacións ou sen · elas, con somoc,istas · ou con marines, ali' 
.dixitan .. eles ... ou os povos, como polo de· agora _en ~icarágua e . 
en ·cuba. Asi que neste terreo non é ambiguidade, é cinismo e 
colaboración.- E sen6n, a ·ver .onde está o CJpoio inco.njl:pverU· 
be.l aos sandinistas, que, nas circQns~ncias ac~a~ seriin.mí- · . 
nimo esixíbel a .un goberno democrático. . . . ,· 

En·definitiva a "besta'-' da direita non é quen para falar, nen : 
. ' . ' 

leva 0 fio do argumento por, bon camiño. El fatia eri carn~ -viva · 
o que estes están facendo cun lene "fluo". En p9lítica interna- · 
cional; ta~én, d,uas c~as dunha mesma moeda. · · 

· Israel ten, en realidade, a in- ,· ·sua ,banda, 54 detidos; aínda 
tendón de que o' Líb.ano acfüe que un Comite .de abogados li-
de mtermediário seu. No terreo baneses -para a Defensa das li-
económico, os isí:aeJis for9n aos . berdades V eniocráticas .. ·eleva 
bancos d·o. Líbario e esixiron li~-- · esta cifra a máis de -mil. A re-
tas d~s persoas mái~ ricas e dos presión pódese considerar neste. 

. comercrantes, para saber con ponto seinellante .á de situa-
·que podi~n contar e con quen 'cións éomo as de Chil~ .ou Ar-
podian estabelecer os seus negó- xentina . 
cios. No- eldo militar déixase Reagan, xunto · coas forzas 
xogar todo o papel ao gobernó máis direitistas do Líbano, -es-

._ libané~ para que pacifique e uni- tán a pedir a retirada de todas 
. fique fodas .as zonas, incluso as as fÓrzas estranxeiras do Líba

ocupadas por Israel, recollendo - no, fucluíndo neste conceito ás 
as· armas; estas medidas serian ·· for?as 'sírias, i$raelis e ás que 
apoiadas. pola,s· forzas progresis- quedan da O LP. Mais, haberia 
tas, no camiño. de conseguir un . que ter en conta · que a presén
goberno centrat .forté que teña cia de Israel no Líbano é unha 
·o_.séu dontínió sobre todo o te- .. invasión que entrou despois de 

~~--~~~~-~~~---~-~---~--~~~·---~~ri6li~~~· M~,a . priti~ de~ruir~~oLilianoemata~ 
é moi distinta~ 0 exército, en a libáneses inocentes. Mentras 
vez de ir-m~gociando e facilitan- que a preséncia síria vén dun 
.do .a·· retirad.a ñas -zonas progre- aocrdo e . unha petición do ga
sistas, ó que . fai . é incumpfu: a oerm) ljbanes; nunha reunión da 

"le~,. entrar nas ca~s .e det~r aos ·Liga Arai>e, onde ~staba presen
mtlitan~e$ progres1s~as, mentr~s · te··-~o ·presidente libanés; os sírios 
que amda non se , c~~'~e,~Y:IU ... ;., entraron ,..como· foáa de pacifi
unha entrada do e~ercito liba- , cación e disuasión arahé. Pola 
n~s á zona ·controlada pola di- sua bandá, a preséncia palestina 

· reita ven dos acordos do Cairo· do 
, Na, neg~ciac~ón , que .. 1!1ª~tén~o . ano f975, onde o g9berno liba- ·. 

gobemo libanes .co exer~ito is- · ·nés :recoñece o direitó da revo
raeli, o p,rimeiro nert sequera lución palestina · á o'rganizacion 
pla~te~ou, o problema dos de ti- · · é ,·protec<;:ión dos seus :· c&is · e· a . 
dos e desaparecidós, ·aínda que · , exercer 6 direito á-autodetermi
o mesmo · go~erno libanés ten · ~ación. Velai qS grandes diferén
detidos, sen que se . formulase , cías entre unhas e outras presén
até " agora .nengunha acusación -Cfas extranxeiras. 
contra eles. Por desaparecidos · 
enténdese ·aQs detldos por Is- Dputr,a ba:ndfi, están aínda as· 
rael en ·campos de concentra- forzas ·muitinacionais, .compos
ción israelíes, aos · detidos nas tas por militares italianos, fran
cadeas do réxime libanés e aosº ceses e norteamericanos. o cci:. 
secuestrados polas · bandas fei- dente, e ·especialinente ·estes úl
xistas ·de Gemayel. ·O gobernó · . timos, teñeh capacidade dabon
lib~riés so mente recoñece, pola do para fre~r ao · exército israeli 

_ naqueles dias desapareceron sos
peitosamente da escea. 
. A alternativa das ·forzas pro

gresistas do Líbano está en que . . 
estas tres bases de control - se 
poñan en mans de forzas da · 
·o NU. Para estas forzas, as nego
ciacións entre os. gobemos do 
Líbano e Israel non son nego
ciacións entre -duas partes en
·frentadas senón. entre dous alia
dos, o enfrentamento somente 
existe cos próprios sectores pro
gresistas, os cales se queixan de 
non ser xamais consultadb~, ao 
tempo que predin que as achiais 
negociacións van rematar asegu
rando a au toridade de Israel 
dunha maneira ou doutra, ben 
deixando uns postas de COI)tr<?l, 
ben deixando aos americanos 
ou ben reforzando moito ao go
berno Íibanés para que faga o 
papel dun Pinochet en Qtile, 

.. aínda que esta última posibili-
dade é a máis descartábel. Os 
progresistas non se sintén impli-

" cádos- nestas rnegociacións e . ~a 
· que lago .a solu.ción para eles só 
· pode vir da loita armadá contra 
o. Estado israelí; 
. Estas forzas progresistas es
tán ('!,grupadas desde ó ano 197 5 
no Movimento Nacio~al Progre
sista Libanés e plantexan un 
programa ¿hamado de ··Reforma 
Democrática, consistente na loi-
. ta por un Líbano democrático, 
laico., uniqó ·e árabe para todo o · 
povó., independentemen!e d,a re
lixión qw,~ teña. cada q,uen; pro
pofien tamén unh,a reforma efoi-_ 
toral ;da· Iei que até agora segue 
urilia f<;mna .féudal e confesio-

· nal. . 



Sirnp()simn lfítemacional Alltünperialistá 
J 4 • ' ' l. ·,-: ---

Ven de ~ . ~elebr~r eh At~na:s, 'os dias 13, 14 e 1 s ite abril, a ~= ~' -.zon~ de enc9'ntro de tres contF . gu~rra nuclear polos intereses 
gunda teuni~n . preparatória do Simpósium Internacional que terá - nen.tes, e un centro µe intercám- . . .' ·ta-n fortes que se-xogan. 
lugar _en Chipre, e que versará sobre a preséncia militar imperialista bio ~económico mundial; · vital _ 
no Mediterráneo., ·Oriente Médi~ e Golfo Arábigo, e os seus efeito~ para o·s Pitereses de Occidente e 
sobre ó conflito árabe-israelí. Este simpósium está organizado' pola os ÉEUU. Téñase ·e·n canta, que . 
Secretarü,t Internacional Permanente de Solidaridadé c_o Povo .f\.ra- máis do 60 po_r~centb . da reserva 
be e a sua causa central: PaJestina, que preside Ornar Hamdi.- . . mundial de petróleo ,xace baixo 

. Téñ.ense - · estudado · , estes 
meios, que.··en liñas básiCas con- · 

Esta reunión prepara tória 
con tou coa preséncia de organi- · 
zacións, partidos e persoalida
des de Portugal, Fráncia, Gré
cia, Chipre, Suíza, :Wiarrocos, 
Arxélia, Líbia, !-íbano, Palesti
na e Galiza. 

Xosé Ma. Blanco Rúbio, Se
cretário de Relacións Interna
cionais da UPG (Unión do Povo 

Castelao 
e o fútbol 

Castelao é dabm'tdo coñecido 
como para presentalo agora. 
Mais ·esta faciana da sua arte é 

-Póuco menos que ignorada po
los· galegas, mesmo por aqueles 
que a cotio están pola sua obra .. 

O ferecemos hoxe unha sér'ie, 
como· mostra, dalguns dos di bu- ~ 

xos de .futbolistas que fixo, re
collidos dun folleto da Agrupa
ción Cultural Deportiva "A · 
Seca", de Pont~vedra. · 

Eles, á sua véz, - tomáronnos 
. - \ 

no semanário deportivo AIRE,. 
. editado nos anos vinte cuxos 
núm'.erós están no arquivq do 
Museo de Pontevedra. ·Traslada .. 
m'os ao ·galega os pés orixinais 
.do · semaríário e ·eludimos os pés 
q.u,e faeian refe,ré'ncia . a9 ciutor,. 

... ·xa que ao. set e.ii níÍmero.s dtfe-
. rentes : sempre o citaban, rilais .. 

falatePlos dos 

Galega), ten . asistido en Atenas 
a dita reunión e cóntarios o de
senrolo político da me·sma. 

Qué significado ten unha reo-: 
nión sobre esa parte do mundo? 

O Mediterráneo, Médio..: 
-Oriente e o Golf o Arábigo, 
constituen unha rexión xeopolí
tica de prime ira ·..Orde; é u~a 

· ~-·-· ,,,. 

o clian árabe·, e que esta zona·· 
· fomece o 30 por cento da pro-· 
: <lución mundial de fosfatos, 
.ademais:de important~s cantida-:
des.{!e ferro e dóutros minérais:' 

· -sisten en conc1enciar e movilizar 
Tratou a conferéncia da inva:.- . '. aos povos ·europeos en unión · 

sión_ do J.-,fbano? Cóas maSas· árabes; polo tanto 
Indubidabehriente fof un- te- - ·taise imprescindíbel hoxe, cor

ma central.· Agora ben, -témos dinar a aunar toq.as as forzas· de
que sínalar que a alianza estr~té- - mQcrátieas e, progresistas contra 

-xica-. ameriGano-israeli, que foi .esta ameaza ianqui-israe-li, para 
firmada recentemente é un fac~ defender os direitos d-0s povos'á 
-tor de desestab~lizaci6n na zo- sua autodeterminación, pola li
na. ·o _estado sionista de I~ráel beración nacional, .·o progreso 
constitue a punta da lanza desta social e político, e loitar pola 

Ve1ai 'as . razóns ~olªs cale~ o alianza agresiva e expansionista~ soberania nadonal. 
imperialismo ianqui aumenta -a - hai qué -ter en cortta que Israel Faise entón precis:a, cada vez 
sua preséncia na zona, é ·desde·. ten percebido unha axuda que máis, a uni_dade árabe sobre a 
finais da U.Guerra Mundial, sus- ._ 'ascende. a 22.000 millóns de dó- base dunlia respósta á política 
titue ás. poténcias eúropeas_ na , lares,· e que está considérada . 

agresi':~ da aliªnza ianqu.i-sípnis
colonización da rexióp.; nos ·úl- como unha . base militar con- ta, }ta ,1·,que se 'se ·~pode afirmar · 

- timos anos ten criado un Co- . atribucións especiais. que 0 propósito da sua estrat€-
mandq_ Central para a zona, co · Tanto ·a invasión do ·· Su1 dó xia é- 0 da "balcanizacion" do 
obxecto de consolidar a sua pre- ' .L1'bano·, -como as anter1·ores gu· . e- · · ·· · · · pavo árabe, desmel]lbrándoo en 
séncia militar coa concentración rras iSraeli-árabes,· como as éons- . . pequenos estados .. c9nfesiqnais e· 
.de grande cantidade de. arma- tan tes · agresión s. aos· paÍ se-s ára-· · · · 
mentó, para dominar as vías ma- bes, como a recente provoc.a- . étnicos. . . .- < . . 

rítimas do petróleo. por on1le cióna Líbia no Golfo de ' Sitre, Precísase º· sostimento . - e 
occidente e os USA importan o nas águas X"urisdicionais líbias, apoio da acció_n en favor da xus
_90: por cento do seu cruo, e· ade- · forman parte dos plans america- ta causa pale~tina _sobre a base 
inais ten criado unidades de des- -nos na zona, que supoñen unha do recoñecimento dos seus di
plegue rápido por se os ,.seus in-__, - ameaza para a paz · mundial. A . r.~it~s nacionais ·e o _direito in~
téreses "estivesen ame~zados'_'. . solución do problem·a palestillo ~enabel ao r.e~orn?;. a sua. t~rra e 

_ Asi pois, esta zona tense con
vertido . na . máis ex.plosiva do . 
mundo, con grave· risco para -a 
paz mundial, pois, facihnente, 
~qui se oríxinariá unha terceira 
guerra ml!~dial, que seria, unha 

~- , :" 

é hoxe a causa de todo· o mun- .. a autod~tennmac10~, as1 como 
do ár~bé e de ·todos os pavos - _,, á criación ~µn . e~~~~o ind~pen-
amantes da pai. . ·, - . de:ite 1:1º ~eu t::r~tono- nacional; 

- · baixo a diteccmn da O LP qlJ.e e 
Qué meios- se van empregar o seu único e lexítimo tepresen-

para parar a agresión americano- fante. · · · 
israeli? R.D; 

1 
1 J :. -

{ 1 1 
. 1 ¡ 
1 ! 1 

w 
! 1 

O eiriñista Pachecho, hoxe xa: 
retirado, na época dos grandes ·_ 
chutes seus. 

O antigd extremo esquerdo 
·cto Eiriña, bon xogador como os 
seus irmáns E_de.lmko; Gonzalo . 
~O 'Donell, que 11~ segtiiron. T ~..: 
·Iesforo está mói ben collido po 
momento· de comezar unha das 

O eiFiñista Afis-, hoxe xa-case 
.esquecicJo; na época en que pre

.-. sidia .o clube .ci inesquecíbel lo
sada Diéguez e o ~Eiriña faciase 
imbaÚbel .no Progreso. suas rápidas escapadas. 
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. ~::,. ;;.:,:~~J~-~!~(df a .t 7:de Jul!~~-és~f~dtajte se,c~leb~tJ.-eModo ·e~~:ndo 
· " ... ; . .; gallegQ· $/ ·anlie(s~riQ :-d!i :r~''6bra· que. más: gloria aportó al · 

· . nQml}te.·de "/& POf.ti$ii'cfél s;.r.·:90fl ~ste motivo s.e celebran 
. . dlver~os actos.eíi tcidos·ie;,s.}uga.(.es de Galícia y.de otras 

partv_ en /os qüe: exf~tSn · ,!ltidades ~al~eg~á: Madrid, La 
Ha·bana, Buenos Aires,. Baré.élona,.Baracaldo, etc. etc., pero 

· · aquí, en SJnta Uxía de Rivelta: Jnádal. Se ve que estamos 
muy'tJ.lejadós de esa qfilla a.las que 118ga la cultura, y no nos 
extrana ya Ql.fe trente a nosotros, allá a ·10 .lejos, está 
América: Miram0$ tan a· /o lejoS; que n·o podemos ve; las 

· cercanías. Es éste un· don que para sf lo quisieran otrós 
núcleos de pobla~ión. ~ 

·_ · GAL l ·C l ,A - ~ ,>~ 

·:·· 

.... 

.... . Viernes, .15 de Abril de ~ 983 

-.E1· ''Dí~ · das . Letras · G~legas", 
conferen.cia y· presentación de 
I~ candidatura d'el Partido 
Galegü'ista · · 

. Baldosas ·.de ce(ámlca. ·para las ·· aceras de la 
Avda~ ·de iosé ·Antonio · 

. - . 

· . El Partido GaleguiSta, cuya 
candidatura para lás elecciones 
·mufi'icjpales ostenta como núm~ro 

. ·ún.o Main~el Domíriguez Paz, or· 
ganiza coh moti"vo de .la festividad 
del dÍa una conferenéia en el cine 
·Rosalía._ conferencia que aprove
charán .para presentar la candida
tura qu~ llevan a las urnas, coq la 
C¡ue ~esperan alcanzar una gran 

· mayoría. . 
.· Aparte de este acto', que noso

tros sepamos, no háy nada tpás 
programado para este día ta 
señalado. 

sión, nos están diciendo .que debe
mos hacer la declaración de la 
Renta· de las Personas Físicas. Se . 
nos asegur:a que ya han sido mu
chos los españoles que han cum
plido con esa obligación, centena
res de miles, millones. Aquí, en Ri- . 
veira, también hay gentes que 
desean hacer, con tiempo su decla
ración; pero se encuentran con una 
dificultad; no _hay impresos a la 
venta en los estancos . ¿Cómo pue
den hacer, pues, las declaracio
nes? Algunos optan por encargar 
de amigos y conocidos ·que se las 
traigan de La Coruña o de Santia
go si es que van a esas ciudades óe 

Animo, machlño. Se o ano pasado puxeches o dia ese en xullo, 
agor~ xa aproximache 11\áis. Xa estás en abril. Qué solpresa nos 
preparas para o .:ano que ven, eh?. Ou é que eres deses tolos do 
Bloque que. din que o Dia das Letras Galegas deberia ser todo o .1 

ano?. Non desesperes, que te lemos afondo. Unha aperta "profi-
.sié>nal''. 

/• 



CÓ.rres~on,ctentes ao ~n~ º 221 
·do 29:de abril"ao 4 ·de ··maio 

do 1983 

Momeñor Arauxo no ciclo 

"a paz no mÚndo" , 

"Sen armas, 
non . habería Jame" 
Coa conferéncia do hispo Arauxo Iglesias, deu comezo o ciclo qrganizado 
pola Asociación Cultural de Vigo que leva por título "A Paz no mundo". 
En semanas vindeiras intervirán Francisco Da Costa Gomes, 
ex-presidente de Portugal, Juan José Bustos, catedrático chileno 
exiliado, J oaquin Ruiz Jiménez, Defensor del Pueblo, · 
e Xan Barxa de Q.uiroga, abogado e Coronel do exército. 

Monseñor Arauxo, sobre _"A 
Paz e o Desarme", afirm~u que a 
paz "é o anceio máis importante 
da persoa, da família e das na
cións", para seguidamente pasar a 
referirse ás duas cª.racterísticas no
vas dentro da guerra hoxe : a glo- ,, 
balidade e a totalidade. 

Afirmou que "está en xogo a 
supervivéncia humana" e que a 
paz nunca "é unha causa feíto . de 
todo, senón im permanente por 
facer", para pasar a referirse logo · 
aos custes militares (destínase a 
cuarta parte dos recursos cientí
ficos humanos, dixo) e a que no 
Estado español se gastan mil rµi
llóns diários de pesetas i;n ~n~a
mento; 

xa católica actual, como por 
exemplo que el mesmo segue 
abenzoando armas de guerra, por 
máis qtie manifestas~ que o que · 
fan é "abenzoar ás persoas que as 
van ma:nexar para que o fagan 
ben". 

UN ARCEBISPO 
PARA COMPOSTELA 

Minutos antes da conferéncia, 
A NóSA TERRA dialogou co 
hispo Arauxo·, unha das persoas 
que máis soan como próximo ar
cebispo de Compostela, despois 
do nomeamento de monseñor Su
quia, para_ presidir a diócese de 
Madrid-Alcalá. · 

·. Coa primavera, · chegou apoi!sla· 
Do dia 11 aó 16 de ahril _tiveron 
. lugar· en Santiago l!nhas 
"Xornadas de Poesja galega, 
portuguesa e hrasil~ira"' . 
primeiras que se fan no noso país 
deste tipo, organizadas 
polos alumnos d,á comisión 

, · Cultural~e Filoloxia. Tamén en 
Vigo estiveron os poetas. · • 

p"or unha división ·q:ue non q~bera 
existir". · 

Todos os participante's resalta~ 
ron a -importancia ~estas xorna
das, estrañándose os representan

. t_es dos povos irmáJ:lS do púJ?lico_ 
asi$terlte :. " no~ _contaba con tan
to público";~diria .Andrade. '.'Hou
. bo m~lito púb_lic0<, . teÍio estado 
-noutllos paises ··e .o !IÚrriero dos 
asistentes " -sempre foi mol.to ·máis 
pequen"ó", dirfa Sophia. 

.Re.saltou Andrade, (o poeta do 
·corpo humán por exceléncia) a . 
as1sténcia d,e . público xoven, coa 

Estas:e-_ a dar, dun tempo a esta . 
_parte, un meii:'ande interc;ímbio 
e'ritre os poetas· galegos, portugue- -
ses e brasileiros que "te.mos moita 
afinidade, que ven · dada, entre ou
tras cousas, _por unha lfogua co
mun. e unha eomun sens~bi'fidade", 
segundo Eugénio de Añdrade, un 

· -. _ que "me estrañei .moito de que 
_puidera ·comunicarme. con tanta 

. · eficácia'?. · 
· dos grandes poetas portugueses vi
vos, que participou nestas xorna- . 
das. 

Tamén Sophia de Melio '!3rey
ner, outra· recoñecida póetisa..; por
tuguda, fixo ref eréncia "ao ví:ricu- .. _ 

. ""' .. 
lo comun da l~ngua, así como á 
proximidads, no espácio dos pqe
ta~ galegos e _portugueses, sen con
tar xa que ternos a mésma tradi
ción poética". 

· Berbardino · Graña, pola · sua 
banda, · man.ifestou "que estes en
contros veñen supoñei; un acerca
mento 'entre uns poetas separados 

Ademais dos poetas Citados, ~s
ti veron prdentes ·Manuel ,M¡iria,' 
Méndez Ferrín, polo. bando gale
go, asi como Cl~udio Murilo por 

. Brasil. 
Os --·poetas foron ··pi .. ese!\tados 

por diversos profesor~s de literatu
ra, .abríndose cül6quios s·obre a 
obra e a personalid.ade Q.os poeta_s 
participantes e sobre as distintas 

· literatu~as. _ -
No recital final, no que inter

-víu Carballo Calero, estiveron ta
mén presentes. destacados poetas 
_e Jiteratos de G~liza,. que confra- -

\, 

térnizarnn á ·tarde cos participan-· 
tes .. 

XORNADAS POETI.CAS ~ 
. ENVIGO .· 

Do 18. ao Ú de' ab.ril,-organiza
d-o pola Asa dación de Escritores · · 
en Lí ngua Galega,.... celebráronse . 
unha série de recita'~ no Auditó
rio do Axuntamento <le"Vigo. 

Nos sucesivos foron desfilando 
os: poetas. O primeirb dia;_ os da 
xetación máis. ·:vella" : Manuel 
Maria, Cuña Novás, Bernardino · 
Grafta e m~is- Uxio No'y~ne)ira. Os 

. d'i;is , séguÍntes os -poetas -máis_ no
vas· sen ·aparente xerarq_uízación: ' 

~ R-ámiro Fonté, Román I.laña: :xa
quin Agullii -e Manuel Forca:delj,.o_ 
segÚndo día. Desp?is, o 20 4e 
abril, Manolo Rivas, -"Xosé Maria 

· 'dccam;, Xavier Seo~ne, e .Daría · 
X91i:in Cabana. Remaioú o éiclo· 
o gr_upo Romp~nte .. · -~ . : 

A nosa impresiÓ'n- particular, -
sen entrar en co·nsideracións c'ríti-· 
cas, é que agás Darío, Ñovoneyra, 

· Bernardino e quizá Agulla ou os 
Rompente, a poesía dos outros · 

· que _viñeron non era moi a,sisada 
para ser dita; polo demais un in
tento sédo de kvar. a poesia. ~o ~í-
tio 'que precisa. · 

Conclúiu. aflrmando que, -de in
vertrr os gastos ~ilitares no desen
·rolo, non haber~ no n:iun~o fame 
n.e~ miséria nen paro. 

, MigueJ Anxo Ar~uxo afirÍn~~. 
en tono xocoso e <liante da nosa 
insisténcia; · que "eStá entre el e · 
outro", para afiimar que . lle iria 
moi grande a e( tal cargo. 

I S.impósiO sóbYe F.nsinp -do Méio Natµral 
: Tamén afirmou que at~. ~s ame
rié:anos recoñecen "que unha gtie- · 

~ rra nucle~r non se pode gañár, . se~ . 
nón des-i:ruirs~ mutuamente", para 
segµidamente referifse a que a "di
suasión non é un sisterril\ de segu-

. ridade'.'. 

~am~n se· ref eriu á venta de, ar-
. mamento por ·parte ,do· Estado es
pañol a .. outros países,. e os inten
tos da Igrexa de · 'borar 'en pro da 
paz· rp.undial; afnda que 'logo, 90. 
colóqtiio non puidera de~ar cla
ras algu~as contradicións da Igre~ 1-' 

j - ·, ' -

Ao ref erirUe-os rumores que_ co
rren . respostou : "Ti ·qué qis? Eu 
digo que non"·. 

Nos pasados dfu.s 23 e ~4 d~ abril 
celehr~ronse, na escola-de · 
maxistério de Santiago, as sesións 
do I SimpóSio- sobre o ensino 
do meio natural, que · 

· A.fÍrm9u q~e "aíncÍa non lle pre- · .tentou recopiliir t\,analizar 
guntar-on nada, polo cal non pudia o e·stado actual do coñecimento 
piCer as suas pref er'énc~s, para: se- que sobre o meio natural 
guidamente afirmar que "en igual- · '. se ten actualmente. As xornadas 
dade de condicións debía ser l:ln . ' estaban organizadas 

1
galego o hispo''. : .. , ,:Poia '.'Asociación, _ , 

Pregüritado por "qué peso" de
bía· t.er a condición' de .galega, -res'" 
postoú q:i:e "é moÍ' Í!Ilportante''. 

·Sócio-Pedagóxica Gal~ga". 

. Despois de dar a benvida Xurxo 
·Torres, presid~nte da AS-PG, e in-

tervir na preseritación Adela Fi
. gueroa, iniciouse a exposición das 

ponéncias e, co!Il~nicacióps· que se 
presentaron. 

Divididas· en cafro bloques: 
Meio Físico, terrestre, manno e 
~áis didáctica do meio; as ponén-

. ciá.s foron lidas segundo O· progra
ma previsto. InterviroQ., enire ou
tros : Vidal Romani, Modesto So- . 
u.a, Xosefa. F ernández, Xavier. Al-

. calá e outros coñecidos especialis
tas~ Anúnciase a ·publicación pró
xilna de todas as conclusións do 

Sirnpó_sio, ao qµe acodiron t~mén 
importantes profesores portugue
se~. 

A importánc~ de~tas reunións é 
grande, poís sirven para intercam
biar . coitecimentos -nesta . área, e 
'sirven_ pet:f eÍtamente de comple-

. mento ás Xorn.adas do E:r~sino que 
todos os anos organiza a mesma 
ASPG. Doutra bapda a preséncia 
de -.,profe sores portugueses con tri
bu e a aumentar os intercámhios 
necesários con PÓrtugal, que comó 
nesta mesma páxina podemos ver, 
~enden as~ div~rsificar. 



. . Por Víctor Lorenzo 
Actor d,o grupo de teatro .TESPIS 

Onte baixo a sibilina olladi do flexo~ · 
volvín; teiinar coa mesa-camilla: Est.ou far
t~ .. Cada vez que_entras.ha hab!taéiótj·apro: 
veita .para n:iofar-se de min; pon voz_ de _Bo- . 
gart e: di, ollando·-me de esguello : · 

"Our lave is a_ metafisical impqsible, do
lly" ,. e logo, c¿me ·broche que é. Ultima
mente gasta-se uns fumes cq ,rnllo de que si 
ela levá o peso intelectual e importantísimo 
da casa, que si é, o centro de XUQ.tanza, "ca
feses""'e con~r~ción, e incluso en algunh~ . 
·ocasión fixo comentá~ios obscenos sobre ti. · 
· Xuro-ch.e que ~eses momentos sinto gan3:.s 
de .coller é plantar-lle lume ou de que·veña . 
un exército'-de polillas a roé~la, pero co!lte
ño-me e ~ématq con mandar-lle unha pedra
da de €erteira indiferencia cun seco e sem
pr~. efectivo BAH! ( · 

Non sei por· qué viñe-che a vivir aquí, 
coa cantid~de de pisos de todas as cores e 
~bores que haberá n.esta Coruña!, ~·tiña. · 
que ser precisamente- na Rua das Mazáns, 
nº.-2-7° D, entre estas unha-duas-tres-:catro 

--~inco paredes, o~de decidic~e .iacer a: nia 
"'habita" e, aparcar o espírito de fepnoso 
animal racional. E, entre todos os da.cómo
da, fun ~u o elexido,. o· encarregado de gar
'dar os teus máxicos e máis incógni~os .segre-
9os que son a chave de ti mesma~ 
. · Cada vez que me 'lembro dos outros ÍQ-. 

quilil\os ... ! Aquel home , eternamente tra~ 

en RE-cerdos, os ·escritos alcendidos -de 
se~timentos que' falaban e enchían a 'babi-

. ,, 

. tación de f ermosas illas, do_ mar azulada- / 
mentdimpó, d~s . t~~s, de est:elas estrañ:1~; 

de ~orte leda, d~ choiva (npn se~ o: que é 3: 
choiva). 

¡ TaméR · ollaba ós teus libros:biblia "pr.e- -
·_ ' fes" e. i:ebulía nos obxetos e detall~~ que 

. ias amoreanqb bastantes veces .de v.ez en 
. cando ' 

ainda · 
que 

:..-· 

'. 
non ine cóntaban nada e gardaban , 

da miña insidiosa curiosidad.e <:>' sew efecto · 
evocador e relembraÍlte, empeñados sempre '_ l. 

·en demostrar que n"on é-certó Íso de que os 
record.qs diluen-se nos cafés con ' Ieite ~o ... 
teínpo. . .. 

Sabía demasiadas· causas . ·sobre ti, e... o 
'rueu mundo .é o suficientemente .limitadísi-·. · 
'1110 como para ·facer-me cair, de cheo na 
trampa desta ,obsesión. , 

Pode que a mesa-camilla teña razón . e 
que isto sexa un'ha parvada imposibel. O 
único que séi é que; agora que coñezo o teu 
universo de fada miúda, . non podo evitar 
ser, sin que ti te decates, espía constante . 
dos teus movemeQtos, nin facer esforzos 
imposibeis para poder palpar o que pensas .. 
na tua soeoad~ acompañada. Tampouco 
podo . evitar os arrepíos de madeira cando 
vexo que toda a habitación descansa, su
merxida nun momo ambente monástico, 
mentras ti durmes. Gostaba-me a tua des::
preoc.upación e elegancia para alcender un . 
pitelo e ceiba:r sin moíto con ven cimento · un 
bico de fume que eu imaxinaba e mono.po
lizaba para min. Lembro que cando poñias 

a sª do , señor B.eethoven e aproveitabas 
, para limpar o pó da _rriobília, levando up 

perfecto compás, eu esperaba ledo que che
gase o momento do__:. 

.'xeado qu~ só me confiou os seus calzóns, 
camisetas e calcetins de "vivascores", ou 
do misterioso · estudante barbudo ·de 3P de
Bioloxía qu~ se ocupaba en encher-me co.n 
nervosas moscas sin aliñas, cascudas .ertloi
tadas,. .torpes vacalouras, : cadaveres de bol
boretas· destinxidas e toda clase de bicho
cos que,, xuntos .~ desorientados, m~· fac~n 
rnorrer de risa e de noxo ... 

billetes .de tren e . metro 

'i:Íapons de · botellas de · · champ3:gne . 
.-

Ti, en troques, tan distinta :gastaba-me 
. naquel di~rio de tapas vel:melllas, leras car-: 
tas lJrancas, ledas-abun:idas-tí picas-tráxicas 
(sentín mojto o de Roberto) que .irie man· 

- daban· Ínoitas veces, con moito cariño., de 
moitos sitiqs. Pero cando se me afloxaban' 
os ''torn~los da~ manillas era ao ler as tuas 
poesías aluadas e mu~icais cheas de amor, 

·Puta fo/ha de barbear! , - . - · · 
(Estas pingas de sangue ao GRÁNTON do · 
1.96 i sete, GA~RAFEIRA, ' -

. real CIA velha, . 
mas.vermelha, · 

. tÍ'f!tO da santa, 

Heterodóxia belil - · 
.·'dagastronomia., ·viva Maria ... 
(fecpa-~Q te .deitt;1r 

- . ... "" 

Ramom Vázquez Vale 

Desenho: Alvaro de la Vega 
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e pasases o trapo · pola miña tpna. que tra
maba imperc_eptibelmente. Tamén cando á 

,.' fiestra asubiaba a canción do vento para 
. avisarme que. che vía_vir cara a caSa. despoi.~ 

da tua viaxe espacial polo mundo de fara, e 
tantas 

tantas 

outr.as 

cousas. 

Por iso, cando xa das maniotas montais 
· deixei de loitas coas miñas dúbidas e aquel 
· dia que viñas a coller o teu diario e pillache 
os dedos, non foi .culpa tua, fun eu que me 
deixei esbarar axiña para reter, por primei
ra vez, uns segundos, tres dediños que nave:" 
garon dooridos pola miña boca. I e que.eu 
non son de pedra, por isa· naquel momento 

_fun egoísta. Necesitaba o teu contacto e
amosarte-amosarme, ainda a costa da dor 
física, a miña devoción rectangular por ti . 
Pero foi inútil. 

Eu xa sei. que non entendes o rexinte e 
engaiolant"e falar das causas. Non pod_es en
tender, por exemplo, que o butacón de ter
ciopelo mouro rinche porque está farto de 
que lle perdan o respeto e se lle suban enri
ba. A verdade é que nin siquera sei porque 
che digo todo isto si sei que estas probes 
parolas.onomatopéicas non van ter o desti
natário desexado, tal vez sexá unha manei
ra de desafogo, e como me gostaría ... 
BAH!, é o mesmo. 

Sabes? levo moito tempo amoreando in
conformismos e revelando-me silandeiro 
contra a nosa maldita incomunicación. Sei 
que non teñó outra saída, queªº máis ªº 
que podo aspirar é ao que son :o 3° caixón 
superior da tua cómoda, sempr~ aberto , · 
para ti. E cando cismo nestas cousas faise
µie un nó na madeira e sinto como as bá
goas amarelas de serrín . bulen acedas bus-
cando o camiño ondulado para esbarar 
pola esquina da cómodamente. 



•, 

En Unpa · _tempada n_o infer;to, 
Rimbaud dinos nun momento que 
é o tempo dos asasinos. Por ·des
grácia, este tempo non pasou aín
da, e difícil será que pase en moi- . 
tos anos. En nós todos está o loi
tar co~tra eles. Mais non imo·s · 
aqui e agora falar <leste tempo . . 
Nós queremos falar dun temp9 su
perposto ao tempo dos asasinos : o 
tempo dos pallasos. Este é un tem
po que aparece de cando en vez e,. 
polo que semella, nestes momen
tos 

1

-é o seu tempo. Por agora inda · 
non chegou a Galiza, esperemos 
que non chegue, inda que nós te
rnos que apeitugar cun longo tem-. 
po de pantasÍnas e pantasmóns. 
Este tempo de pallasos- ten o seu 
centro ou epicentro en Madrid. E
unha ponla lateral en Catalunya. · 

Entre o ministério de cultura de · 
Madrid e a consellaria de cultura 
da Generalitat de Catalunya están 
aupando ao derradeiro pallasa que 
non traballa en circos : Salvador 
Dalí, coñecido polo ~lías de Avida 
Dollars. Repito unha vez máis , 
para o profano : as~ letril.s. de salva
dor daU son as mesmas que com
poñen o anagrama ~e avida dó
llars, mote posto a'o pintor .cata
lán polos surrealistas cando este 
foi botado do movimento por 
apoloxia de Hitler. Entre outros 
nomes que lle foron dados sobre
sai o de mesiña de noite falanxis
ta, alcuñado por André Breton (a 
paternidade de A.vida Dollars está 
entre Breton e Eluard). 

Dicimos que este é o tempo dos 
pallasos porque Salvador Salí está 
no candeleiro de Madrid, e polo 
tanto teremolo que tragar todos 
através da Rádio, da Televisión e 
doutros meios de comunicación. 
Grandes reportaxes publican os 
xornais, suplementos periodísti
cos dedícanse ao pallasa de Figue
res, elementos ahondo coñecidos 
na política española como Javier 
Tusell, din idioteces que ninguén 
contradi; Dalí é louvado, ensalzá
do,' gabado até a eternid:;idc:;, até o 
imposíbel. Parecería como se coa 
morte de Gala, todas as pallasadas, 
idipteces; cretindad,es, etc., de Sal-_ 
vador . Dalí . esfumaranse. E para 
iso, para esfumalas, a grande _expo
sición en Mad{id inaugurada polo 
presidente · do -Goberno e o presi-

. dente--da Generalitat . (seica houbo 
énfoentamento por protoc~lo en
tre elc:;s, segundo din, Julio · feo 
fixo o papel máis feoi.. A grañde 
exposición na -que o _período r,náis 
importante de Salvador DaJí como 

' pintor ' e como persoa,"' e:le' 1929.a 
1?38 está -' irifra-repr.esentada._,_ 

. Cómpre facer ~squecer -a época ~rei , 
volucionária e surrealista (que non 
.su,perrealist~, : como ~screben os -

"-cursis e académicos) _do pintpr. ~i-
guerense. Epoca .. que· intere~ ,a: 

--. todo o mundo ·'lllelílQS aos ai:aaé!'.r 
-micos, ministros . e outras 'herhas. ' 
Os,.vifil,tantes

1

á ~xposici(m non po-; 
derán fi~froitar dó sc:;u j~Var}ac.ióhs» 
de .. Le-nin. sobre .Un. piano"; .podi~ . 

,-

d~r un telele a _atgu·n.dok inaugura
.. dore,s,: sén embargo· poderase cus-
pir sobr~ tod~ ·u:q.ha série :'d~ ca; 
dros sobre GaJa feítos logo d-o 38; 
e. sobretodo _poderase constatar ·· 
co,mo para moitos que se 'din pro~ 

_,/ gresista_s, o fasdsmo nunca existiu. 
Para nós si,.e por iso tradu~i'lnos o . · 
seguinte panfleto· surrealist'~ sobre 
Salvador Dalí : -

We Don 't EAR T Ú ,that Way-

Unha exposición internacional· 
do lurrealismo ten lugar c:t'ctual
mente en Nova Jorque, galerias 
Arcy. Un acontecim~nto tan de
plorábel .como im'previsíbel mar
cou a i'naug-uración. Ente;rámo
nos en efeito, por fontes indirec
tas, que Salvador Dai{ en persoa 
f ora recibido · cos miramentos de
bidos a un invitado de categoria. 
Isto foi posíbel pola intrusión, en·
tre . as telas da exposición, dunha 
"Madonna" de tipo sulpiciano, 
·de dimensións considerábeis e de_ · 
execución recente, que non po- -
día figurar de nengun xe~~º· 

Dos catro organizadores: Mar
ce[ - Ducbamp, André _ Breton, 
Edouard ]aguer e ],,_osé Pierre, ~ó 
o prim eiro se encontraba no lugar, 
autorizado tomar decisións de cal
quer tipo a última hora. -Os tres 
restantes· -ignoran- até boxe baixo 
qué presións ou en razón de ·qué--
consideracións poido el dar a DaU, 
nunha empresa que nos é córrrun, 
esta_ parte exorbitante. 

De$de logo tempo ~oramos -
ahondo ben as fontes do seu espt'- 
rito para lle facer a aldraxe de 
p~nsar; nen por un intre, que pui
do ser contaminado por_ eia dia- 
léctica falaz , segundo a cal é boxe 
o confo_rmismo quen acocha a le
v.adura da subversión. 

A conxuntura poli'tica en Frán
cia, nestes -primeiros días de de
cembro de 1960, obrt'gannos a 
non retrasar nen un _segundo a 

· presente protesta. Máis que nunca . _ 
aos nasos olios a aventura estetica 
e os seus "ao-lados" escandalosos 
ben pagados non saberian bastarse 
a si !Ylesmos. c_ando aqui os inte
lectuais cualificados loitan con 
plena consciéncia para d.ef ender·o 
que queda de liberdade de opinión 
e expresión', .nós debemos lembrar 
que Dalt' foi botada do Surrealis
mo hai máis de vinte anos e qu_e 
non cesamos de ver nel ao ·antigo 
apoloxista de Hitler, que conti
nua , a ser o pintor fascista, de'rical · 

'· e racista, 'amigo de Fránco, que'· 
1 . -

'abriu España como campo de ma-
nopras á rnáis abobinábel barbárie 

(Decembro .de 196Q) ' 
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t) Compre _ lembrar ¡::¡Úe neses mo
" mentos, en F,_rá8c\a,. a loita contr.ª a 

· · guerra de Arxéli~ e. con'tra a dir~ita 
francesa tómaba os tintes duAha gue-

. rra civil . Lembremos_ que os .surrealis
" tas estaban , inmersos r1esá loit,a , por 

uITTha Arxélia t.ibre, máis· que, por exem'-' 
plo, un Sartre' que lqgo levou a glóría.

. Ou má'is que un PCF1, qué apoiat;ia máis'· 
· ben ·a teses-,:eh1nha Ar?<-él'!a franeesa. · 

"Se ho'ubese no mundo· nove .. -
ffi.ifÍóns de-PÍcasso, dez_ millóps cíe 
Einstein e: doce· ;rullóns ·(i¿ Dalí, á. . 
terra ser~ pratica~ente Ínabiti
bel; pei;o ~ranquilizá:devo~ porque 
non os' hai". aixo en_ S::ertª -ocasión 
Dalí. O seu lema foi sempre -o exi- .: 
bici~nismoj _a excentricidade. E '!;In . ..::~ 
narcisis~o · levado, aos d~fil.adeiros;.·- , · _ 
límites, oü moíto : mais .aló. Dalí_-' ·~ 
·erexiuse no c'~ntro dun m-undo - - ' . 
q~e ~e .abraiOu da sua xenialid~de 

.. como pmior; e c;lo se:u ca_miñar 
contracorrerité; ,como home. 

Cási 500 obra:s,.. entre pinturas~ . 
debuxos, esculturas e xoias~ -~om
poñeh- a exposición de Dalí, que 
$e presenta nó Museo Español d_e 
Arte - ContemporáneQ 'de _ Madrid -
até o 29 de maio, para_ir·despois a, 
Barcelona: Esta antolóxica,_ mói 

, ben montada,, é unha das máis j]:n
. port~ntes dedicad~s ao p!ntor, .ca
talán, que nqn puido -asist;ir:. áj naµ;
·gÚración por problemas de saúde. 
O cadro máis antigo, que se _ mostr~ - -

_ -:U~a paisaxe- fo~ : pintado por 
Dalf'no 1914, cando só _ contaba · 

_ dez anos; e o rriá~s. moderno titúla-· 
se "Llegaremos más tarde, ha_cia 
las cinco", realizado no 1983. , -

un. morboso interé's. Son . obras te_-.. 
- rroríficas, pantasmagóricas, esc!l-

ras, dun modo subterráneo. 
Nas - pi:ptur~s surrealistas, :os ob- _· 

As obras 1exp~$tas marq.n i tra-: 
xectória seguida pqr Dalí; unha 
tr~xectória ra!act:erizada esencial
~eni:e polo-~urrealismd. E, sobre-: 
todo e ante todo, ·un surr--ealista. 
Aínda que ~coñeceu a Picasso e a 
sua obra cubista,__ apenas pintou 
neste estilo, pois .a fa~cin_ación do 
princípio _pór ese movimento, 'es;: 
vaiou en pouco. tempo. S9mente o . 
necesário · para facer alguns cadro_s 
cubistas e abandonarse na sua cría,. 
ción. Non influiu para ñada riel o 
feíto de que André. 'Breton o ex-

. pul5ª-ra do grupo surrealista ·no 
1939, pois conti'nuou ' sendo o '
·máis representativo do Ínovimen
_to, ·do que se declarou centro e 
borde. Asi, afirmou' :'"O Surrealis
mo son eu". E cabe preguntarse a 
<lose de verdade ·que . conleva_ esta 
áfirmacion, para 114da .excéntrica,_ _ 
do pintor. -

- xectos oeilhrn compoñendo .un.ha 
danza .cliscontí~ua, . imposíbel· de 
ahri'nxer, pero pu,ida ·e fermosa
en ocasións; noutras, desagrada- --
bel, cómo : imaxes ·de pesadelis._ A 
obra de Dalí é unha mistura_nza de 
obx'ectoS----Í-ncomunicados, arreda~· 

-dos n·bn só polo que son; senón 
poló fügar _que· lles dedica ·o -pintor 
nas telas; ou é unha· composición 

DE ANA MARIA A G~LA · 
· Mas prirneiras pintúras de Dalí, 
abundan as paisaxes de Cadaq.ués· 
(el adoita:ba .dicer :"Só me gosta a 
paisaxe ' d.e Cadaqués, -. nón queró 
.ver nengurrh~- o~tra"), de cores l~.:
-das, claras, µansparentes; bode; . · 
góns _e muJleres. O modelo' fayod- · 
to del, nesta época, era a sua irmá 
An_a María, a qu.en i'etratou en ca- ' 
dros " xa antolóxicos como . "Mu
cl:i~cha en la v~ntana" · e "Mucha--

• l ' ' ' fl 'l -

_ cha de . esp~lqas". Ambos .. irrádian 
_ tr~riquilidade ,, paz, beleza:,, aceñ-
. tuando 'todo pc>las cqres. qy.e l;lS3l e 
que ,marcan a ".su_a obra. Sqn .cor.es ·· 

, que-párecel} _sl.!rxll.-.· dun ~eo -~aino . 
e ~uaha. tfrT~ ':? óce. _Se ,p'~Gas~ ~e-

,' -flexou 3i-. doz.ura .na ·face de _metia.s 
das -suá~ criádó.ns; · D:dí reflexa iso 
·Il}esfno na cor. -- . ~ . 

, T?-rnéri ~o pái dó p'intor apar~ce -
en déb~xos . ·e~ pin-turas, sér:.io, in- -
móvil, pórtador dunha· gran sete
nidade e_autoridade. ""'". 

, na: ·que todo está en perfrita har- . 
, moñia. _ ~ ( 

O surrealismo en Dalí non se 
pod,e arredar do non~~ e da pres_én:. 
cía de Gala, ,musa, esposa, modelo, 
amante e C;ompañ-eira ,do pintor: 
Ela foi todo ,para el. O centro da 
sua ob~ e da sua :vida. "Sep Ga- ·· 
fa", dixó, "non seria -posíbel todo 
o qúe fixen'.'. ·Retratóu.ria até a·_ 
sa.cie_dade, sen. fiil. Nua, seminua 

- ou vestida,, ela aparece I}os cadros 
como unha .raí:ña, unha· madonna ;, 

- unria sombra ou, simplesmertte, ~ -
no . t_ítulo du'n cadro ("Él Cristo de - -
Gala",- "Los tres- ' enigmas de Ga
la~'). Toda a obra é ela e dela. Así 
o quiXo)?alí e asi o'-fixo. -

-PN SER DlfER,E~TE ' " ' 

', . MarcaQ.o, desde ~ infáncia, por 
ui-i: espírito' de ccmtradición e _!.1]1 

de~éxo de. ser º' eixo central no 
-. que toqas as , olladas 'debil!-n con

verxer. Dalf paseouse., mostrouse e--
definiuse, ante aos cfomais e ante , 
el, con1-0 u~ Ser difer:e,I'lte, sµperio( . 
e Ílnico . . O' desafío a un ·mando · _ 

-q~e r~xeita de . pi:incípio todo . 
aquilq e a tÓd~ aguel q~e ~- sae 
d.as can,les, qiarcadas por pnhá. 
mentalidade-sociedade conserv,á; 

' '" . .·,~. 

.dora, fixoll<: -l;>alí e branco de 'crí~ 
· ' iiéas e ataques. Pero era preciso 

recoñecer e inclinarse ante· unha 
rica obra, ,unha arre· nova e o espí

- rito dun xériio cómo o do p~ntor 
, de Ca,daqués;• -

Atracción e repulsi6ii' eran os _ 
sentimé~tos - que - calquera podía 
sentir cara ese home de . bigote 
fino e'. iricorifundi'bel, -de •' grandes 
ollos, sémpre disposto~ a engran- ' 
decerk!Íráis dndo u·Ilha máquina 
de fotos se poñia <liante para re-. 
tr~talQ_. Unha \.'.estimenta distinta, 
chamativa, e a sua f ir~a eserita' 
en todo o que fixo e dixo. -

_ Dalí foi un ITTªº autopublicista 
. d~ seu eg~. Pero a sua obra ~n,on 
req~ire publicidade. Fala por si 
mesm~. 

CARMEN G. ARES --



crítica. 
·pintura 
-A identidade 
jJlásticri de Xurxo 
Barbi Alonso 
. 'Agraiado pola inxustíciz 'do sis

tema frente ás clases oprimidas, 
chegoume un desacougo pan~a:s- · 
mal... Non concibo a xente pasan
do fa.me de pan e ·de xustícia. Mais 
os hú~anos ternos que loitar p,ara
conquerir a nosa liberdad'e. Uni-

'dos quizi sexa m~is <loado. J]nha 
muller amiga díxome :"Amistade. -

. Unha verba -p~lida para a paz e 
' ~ f para a guerra . Non estamos sos, 

· aÍnda que vivamos profundas-soe
daéies ... E un bafo gratificante ter 
a compaña, as_ verbas,SJ espírito", o . 
corpq, · dunha persoa confidente -
vencellada a. -un pola simbiose- da· 
loita, ben se~a esta na plástica, nas 
·letras ou 'pola liberdade. 

Os corvos gaceaban nas roc;has . 
de Fedor-ento, logo aínda -queda 
vida nese re,cuncho. Coas primeF 
ras volvoretas chegouníe pola se-- . 
rán unha bringuela muller. Foi Pa-· 

· loma Salmerón Simón. Xamais fa~ 
iar~ con ela e coido que algo pode
mos ter de nexo. Talvez sexan ma
xi:ris meus. A~ roáis das veces es~ou 
médio tolo. Ela tróuxome unha 
bandexa de ·latas e :corvos de parte 

· de Xurxo Barbi~ Canta · ledícia,!. 
Non e~tou só. Aínda quedan ·perr 
·soas que ·saben de min. E · gratifi- . · 
cante. 

Na bandexa viña tamén a lem- , · 
branza de Alessandra Tragni. CO:n ·. 
poucas liñas dfxon~s que "un ·~!a 

· de inverno de.scobriu á :X\1;r){o 'B~r: ' 
bi recollendo latas esmagadas e 
oxidadas ao chan, á beita da praia 
agora ' vale_Ír.~ d~ xent~·: .. "L_ogo . 

. .. ,.,,,. .... '-,.\ 

O Irixci :ou ~ -. · 
.'.i.h~:·::-i~~t1 -Jj{[?" ·~(· ¡ iip1: 

o asentiimento .. 
da' 'cri~íl~ñlsmo- .l -·~ · 

\ 

en .: Galiza 
O Trixo. é o nome dun axunta-. '\ . -

mento montañés que, ocupan.do 
as beiras do Paraño ca:r;-a a parte de _ ~ 
Ourense1 está arrodeado polas te
rras .do CarballÍño, de ··Lalin, de 
S0utelq de Montes ~ - de Abobo- •"
rás . . 

No mesmo axuntamento, se-. -
. gu_ndo ~os .füigüístas, . está o lugar 
· ¿e P9nt~ Irixe ~ nfl zona de _F.errol 
. ternos Irixpa. 

ofreceume un plátano e agarda
mas a cheg~da dos corvos". Cert<1-- -' 
mente isto resume a mostra que : -
.Barbi exp-ón na sá· Agustin; n~ _rua 
Xoaquiri. Lóriga, 22, na cidade de . 

-cartón ·pedra chamada-Vigo, <linde_,_._ 
o pasado dill;_ Ü de · abril até' o 3 L . 

Era ün niartes, cando me visítou 
. a Pal~ma. Era cedo aínda. Tiven 
que ·agardar pola ·sexta_ feira,. ;Foi, 
mói duro ter que achantarme toda': 
.a semán. Chegou Xoán -Louzá:ri 
Barcia e a cousa foi máis <loada., 

Tróuxome novas de Madrid, o -cal 
resulta un bon agoiro. -Polo serán 
chegamos · onde expón Xurxo, -e 
topámolo tanguido a , ui:i ~eiéfono 
du_n bl!r de cµxo nome non querb 
lembrarme. I,.ogo xa, Paloma· con _ · 

-esa ollada-sinxela. As _meniñas ·que 
lle abren a alma inxel. Un estraño 
con gafas miroume fríamente. -
Non me importa. Eu tamén -fixen 

- o mesmo. Logo chegou unha mu
ller máis, coa chav-e;para: "deswbrir 
.a mostra .qu~ a_ri-~~·i:ibamo~. : 

No fondo, .sése~ta latas -~es~ia~ 
- unha par~de: amorfa. Logo .vin ?S . 
grafismos que seinpre quixeh facer 
sen conquerilo. Logo ,' ou quizá, an
tes., vin Úes .plátanos e xunto a · 
eles un p.orvo ferindo unha lua ' 

, china, .e riláis corycis _voando desde 
a esquerd~ . . E Carlos non se•decá_ta 
de nada. Non chega: con. -~ber da 
electric,idade. Hai qoo., baixa,r das _ 
poltronas para c9mprender a"obr~ _ 

/ abstrac~a dun. pin_tor que ven de -
volta cie moito.s conceitos acade- . 
mistas. sep repudiar aos ~lásicp~. ·. ~ 

· P~lóma. obser-va. : - -: 
•. ~ .. ~ : ... ·t.~ 

ser máis exact;0.. x'urxo Barbi co-
. '. !_ mezou a sua andadura baseada na 
- . visceralidade barroca obtida ·cos 

grafÓs -e tinta -negra_ . . -D,esde ·que á · 

palabra é só unha forma de lingua- , 
xe; en certo sentido tr_átase dunha 

_ transposición cáus_tica e non uriha 
- repetición vulgar do mes~o xesto. 

Fara· Barbi pintar é algo conxé
' nitó con el mesmo. Nón ten un 
obxe~ivo" sina.~ado de- ante~~ri. ~ 

_ cousa surxe coa laboura das texpi~ 
ras e o ~xénio. Iriterésánlle_ os · 
.corvos porque vive _ con eles. Mere
ceu uns .prismáticos ·para o-bservá-·'_ 
los de perto. , 
- Paloma dixo que desexa ter un 

pra crialo · cci~~ a un · neno. · En 
todo isto non vale -a.moda d6 eco
loxismo, artif(cio' que sobrancea_a 
f i¿ga dos valore~ filosóficos e a de
éadéncia dos_ sis~emas propagan-
distas de occidente. . · 

·xurxo Barbi ten exposto ·n·a 
Guárdia - o'nde t~aballa ,e reside-, 
e11- Tui, en Baiona, e~ Vigo, en 
'Santiago. Participou pq, Exposi'- " 
ción homenaxe ·ao Salvador, en -
1.981, na 9ª ~xpos_i~ión d~ Plástf
ca .Galega, pa 1 ª Mostrá cl_e Pi11to
:res e Debuxantes do B~ixo M'iño, -
e -várias mostras individuais. Non , 
importa demasiado· o currículu.m; 
senón ·o qµe hai xunto o home. 
Non persegue · unha su_cesi~n de
cóusas, ordenadas, cel_ltrifugadas e< 
ambíguas, s~nón que parte .da li
b~rdade criativa que leva -consigo 
recorrendo a -simples observación 

As técnicas ·fu-ixtas 'COnf ~uian é( __ 
proces'O par~ c;h~g~} '.·ao:·efeit9_ésté- ·:~, 
tico dese,XadQ; _,Q:dibuxo,:•nert"p.o_d·i'~:M - · 

• .. ..,.J¡; • ... ~ 0 ~ "f r1·•,•lif - .,.,..._ .. , "",:.{ .... ,. ... _,. f ,. ' 

-do ql;lé ~e envolve por trivial que 
_ sexa. _ Quizá

1 

.teña referéncia de 
Klee, ~ ae Farreras ou mesmo do 
Tápies, p~ro se: fos~- :a-si está con
querindo o q.ue queFe.~ Ser el me.s-

ra -pola história da, nosa te~ra. . , 

·;,.. ' 

_Non olistaf\t€,_~o)nvestigªdor ri
oeirán · Rubén García Alvar.ez non · 

¡--es;á d~~;;rd~ ,-~o~ 'e~t-~~ ~Rlie!~Jl~c~J.{! 
.: baseándose· nos estudos sobre -

-unha c!J.~a Ae-&~F~PtPJQ~ . ~~t,igqs. 
, conclue.que ."a-·pal{tóquia··no:n -.é -a 
orix~ da comunidade-viciñal áldeá, 

, -senón que a ald~_a ~ - rrÍoito máis , 
- antiga que a parr6qüia">Despóis 
, ·ae e~afuin~r m:Üs .dun mil~érro ci~ 
_documentos g~legos pertenc~ntes 
·aos _ séc~los._ VIII .ao XI, nen seque

: ra -un~a vez a topamos. u~ha 1.grexa . 
que poida ser co~siderada como 

_-Í»afróquial. Desde·o -pon-fo de vista~ 
da sua natur~za xurídica, todas as 

· . A orixe <lestes nomes ndn ad
mite disc:u~íón ·para os especia;lis- -

. O noso Do,n Ramón Oterp _¡:>_e
dra.yo -escrebe ( 'A igrexa_ confir
mo.u· e adoptou .a "facies" humana 
anterior. Tense <lito que :Gali_za é 

. ~, unha Céltica Tlatinizada ... se as ~ir-

-igrexas rurá.is m,encio_nadas nqs_ 
textos sorúgua}es. N0n teñen ·~sig
nada circunscricióri · te'rritoi:iá.l de · 
nengun tipo ·e· non oferecen dif~
réncias entre elas". 

Os viciños das nosas aldeas reu
niríanse pois para construir ·as 

' - igre.xas' que eran _¡;tropriedade sua,' 
, e .antes que aquela~~ 'xa existían os 

concéllos viciñais ou rurais. 

_tas :proceden todos da verba fa.ti- . -
na Eelecsia e . do seu diminuto 
Ecclesio¿a. ' Tamén termn a mesma 
oríxe os lugares chamados Grixoa, -
.Grixa: ou' Gri.Xo. · 

Esta antiga evolu"ción da:vo:t: la
tina Eccle.csia lévanos a . pensar 
cándo foi a chegaéia do cristianis
mo a Galiza, cómo se construíron 

·_as -pririltdtas igrexiñas rurais e 
-cómo estas se transformaron nas 
aétuai$ parróquias gaiegas, esas cé
lulas quf'. con.stituen· ó tec'ido So.: 
cial do ~<?.SO -país. __ · 

tamén hai aq~i un exemplo de 
cómo apá~tir do nonie d~n lÚgar -
podemos facer unha pequena J_C_ei-

- curistáncias históricas_ fixeron mo.
rrs::r p idioma 'dos nosps abós, o 
seu espírito persevera :no fondo 
étnico da raz.a. . e a sua forma de 
agrupación é ~ parrÓquia''' : · 
- ~sta tese co~ncidenre coa d? 

profesor portúgués ~berte · Sam-.· 
paio; foi comµn entre os estudo-; 
sos galegos; a-parróquia pro<;ederia 
pois dos antÍgos povo~mentos cas
trexos, anteriores aos, romános, or
ganización social á que se adapta
ría a· igrexa e ademais explicada ' 
~pectos tan característicos d9 no
so mundo rura~ como á proptieda
de comunal e o. colectivismo agrá-
no. 
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Logo, s~mente apartir do sécu- · 
lo, -{el aparece xa· a parróquia_ gale
ga no sentido en que · hoxe a en
tendemos; -e asi súrxe xa como 

.'- ele:q:ierit~ agl~tinante - nos _escritos 
_·medieyais· : " ... en Seoane dás La
mas e eh seus términos sun sino de 
San Martín de Sabádelle.'..,, ·-; 

-"'\É dicer que a terra ~qu~ e~tivese 
(fermosa expresión) en "sm:t sino,, 

- ou sexa baixo o son da cárripá, se
F-ia a::lemarcaciÓn territorial' que 
corr'é~po_nderia á parroquia. 

. _Plantas m·enciñeiras· · 
· Bieiteiró_ 

Fá.milia: Caprifoliaceas 
Nome ·cientifico: Sa;mbucu,s ní-

gra_L . , , _ 
-~O-~tros nomes: Sabugueiro , 

_ Descrición :Afbusto. case arbó
reo q.ue pode t.er até cinco metros 
de -alto: As follas están compostas 
de 5 a 7 foliolos lam:eolaclos, cos 

. bordes dentados e totalmente lisas 
(sen pelos), están dÍspostas unha 
~nfrente. da outra,- é dic.er, opos
tas. 

Ásilores son ~oi pequ~nas e de 
cor branca, como estrelas dé c-inco 
pontas, agrupadas en ·grandes ra
miños na ponta das polas._ Ós froi
tos-son baias que c¡iñdo están ma- _ 
duros teñen cor negra. 

Floración: Desde maio astra , 
San Xoán. · 

. Criase: Nos soutos, e a car(>n 
do_s valos ou morrións. 

· Composición:- As flores te_ñen 
unha esénda, a colina,_ademais de 
taninos, re~jnas, vários ácidos e o 
glucósido nitn1ico. 

Nas follas, códia e froito madu
ro hai un glucósido que pode des
co'mpoñerse e dar cianídrico. 

Recollida: . As flor~s cóllense 
por · xuño, pero para que teñan 
propriedades máxicas hai que pi
llalas a noite de S. Xoán, ou o 
mesmo dia do santo. 

-Secanse. á .sombra . e en sítio ai-
- reado. 
. . -O froito -cóllese candó está- rna'

duro e quítaselle o zume. 

.. 

·o viña de· 
_Betanzos . 

Os -yerdes ramallos de loureiro 
xa' comezan a agramar .ás portas 
das bodegas bet'anceiras. Desde na- · 
dal -Tomás o do Galo ~ 'sempr-e 

. madrugador nesta cuestiól}- até 
· os comezos do veran ,os .yerdes ra

riiallo~ chámannos, Í incitadores, , 
desd~ diferentes portas e recantos, 
nunha tradicion~l sucesi{m que xa 

. yen de anos e apiques de se per
der. • 

_. Téñense <lito moitas parvadas 
so~re o viño de Betanzos .. Cun-

. queiro chamáballe l'viño qi.dete" 
e <licia del que ·tiña -un degra:u4ne-· 
nos ql.le _a -água. Ma-is, qué sabia 
Cunqueiro do viño betanceiro? ! : 
El, · que tiña o paladar dóce do al

. bariño, das ostr_as e das tartas de 
Mondoñedo, non podía gostar des

' -te ~viño e pá.ládealc)~-como -é" deb'i'-
, do. Homes ~orno o Seixo -que en_ 

paz. descanse+- eran-bs,.fideles-ama~· 
dores <leste viñó. Labregos efe s<?1 a . 
sol, _ sen-ter.ras nen ·nadad€ seu qúe -
non fora · o .zadém ou o raño, que 

-traoallaron ao xornal e -mimaron 
est~s: cepas coas suas márts ~o- seu 
suor, de .'vendima a vendima. El~s 

_ podiap. falarnos d~s . bond%de~ ~ 
"ruindádes" <leste· v:iño.-Os que ao , 
loµgo de to-do o -ario danlle todos 

, os coidados necesários - <la poda á 
atadura, -de .abrir e abonar ' a pe
char o-s regós, do sulfató a·o xofra

,_. do., da esfolla á espuntit, ... - para .. 
' - chegar á vendimá e vo ltar .co mezar.', 

- Virtudes -~ .uso: O bieifeiro é _bo .. 
para as enfermedades da pel. 

As flores, de sabor dulzón e 
' _ agradábel son sufodficas, .errpré

ganse _en infusió:r;¡.s ou cpcimehtos 
, para calmar a tos e para lavar os 
olios; en gargarismos contra as an
xinas ' e para 'caimar as inflama- ' 
cións das xenxivas, ~litadas en 
compresas para sacar as manchas · 
da cara das embarazadas (pano) e 

· : para curar a ·erisipela (que é un'ha 
· inflamación microbiana ·da .pel, 
que a pon enc~rnad~, e da ~ebre) : 
BQtadas no lume_, serven para afu
mar as partes finchadas ou coa eri-
.sipela. · · 

O froito é azucaraáo e cheo 
· dun zumo encarnado, que pode 
fermentar, con el faise· o "ron de 
baias de bidueiro" que estimula o 
cutis. As baias e a códia utilízanse 
pl(ra ·curar as hidropesías xa que 
ten capacidad.e -para provocar eva
cuacións acuosas. 

Supersticións, tradicións. Q 
bieiteiro é uriha árbore que se · co
ñece xa no Neolítico, e que' se cul
tiva. Os españois levárono a Ame
rica, e ali aclimatouse mesmo nos 
Andes. 

Ten propriedades máxicas 
como a de alonxar os sapos, có~ 
bregas e outros bichos polo estilo, 
por iso en moitos sítios bótase nas 
cortes do gando, ·antes de estrar 
con toxo ou palla, sobretodo para 
que as cóbregas non vaian mamar 
_ás vacas. 

traballado e mimado sabe do pla
cer de gorentar un neto a grofos 
espaciados á medida da sé de cada 
un e tentándolle a cór de cando 
en vez. 

Os poetas mariñáns non canta-
- r..ón ao viño b'etanceiro como era 
·debido. Coidamos que só Vales 
Villamarin lle adicou un poema 
ao viño betanceiro, e iso que non 
adoitaba v<isita.r- o.s estabelecimen
t~s ~ºIl'"ra~allo ~~to. ~a_iormen· 1 

te foron poetas doutras terras ga-
- · fogas os, que .-catar~n as suas exce- · 

léncias. O chairego e amigo Ma
nuel Maria, que quixera ser mari
ñeiro "pra-navegar no viño betan
ceíro", adicoulle unha cumplida 
"Loa" _hai xa unhas cantas vendi
mas. ~ainén Urbano Lugris tenlle 
adicado algunha cantiga, deixan
dose levar do son ritual da "inmo
rrente canzón.- do viño". 

Hoxe as hodc;gas betanceiras e o 
seu viño esmorecen. Xa non é o 
cc;mt9 daqueles anos das pandillas 

· da Coruña e_ do F errql que viñan 
' ' facer a~ cSUaS·-esmoFgas -ás adegas 1 1 

· .be!apceiras e vo_ltahan cheo-s e 
· aprovisionados de garraf8ns -polo 

' ·aqud clunha seca incerta. E os be
tanctiros' tampouco fan ·o gasto. 
.Prefiren levar para o xantar e a 
cea un ·~savín" ou "Coes" de la- . 
boratório para misturar coa gaseo
sa oµ un viño "de arriba'' zmora-

· q~ novo nun, cj
1

clo interniinábel e_,"'' 
- pendentes sempr.e de calquera me- ; 

teoroloxia éabrona, sabe~ valorar · 
na sua _ medida ·o -sabor e o v.alor ; 
<leste viño. · Calquera _que , o teña 

no con tiil de aforrar uns pesos. A 
-moceáade d:rlle tamén as costas 
aos ramos de loureiro recén pos: 

' tos e .prefiren gastar os vinte pesos 
nun euba.,libre de,cócacola asasina 
que ll~'.s ' J:>ota o imperialismo a- un 

. ;neto de viño eai-t1-raf da terra rega
do 'co suor de 'mans 'traballadoras. 
,Alá eJes. ""'- . 

- ' 
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Horizontais. 1.-Sen afición ao tr~ballo. O que dá leite nas fémias. 2.-Re
comenda. 3.-Tecnicamente, daba de xantar. 4.-Segunda verba da Inter
nacional. Avenida. Aos maos estudantes. 5 .-Ao revés, funesto nome que 
acadou o contrário do seu nom~. Ao revés, símbolo ,do asta to. Con ela ra
búñ~se. 6.- En Galiza hai moitas, por ~.xemplo .At:ousa. Ao revés, Acougo. 
7 .-Anacronismo histórico referente ao rei (plura,l). 8.-0rganización fascis- · 
ta francesa. Articulación do dedo. 

Verticais. a.-Lambón. b.-Símbolo do actínicr. Envolve e lia. c.-Pedra na · 
beiramar. Para voar (plural). d.-Organización Mundial. Ao revés, nota 
musical. e.-Marca de pistola. Ao revés, nome de .consonante f.-Arrouto ·· 
forte castelanizado. g.-Cheiraba. Ao revés, sonido de guerra. h.-Represen
tación da parola. Ao revés, afluente do Douro. i.-Deus ·exípcio. Cría de 
ovella, ao revés. 1.-Deu volta forzado. 

anuncios de balde: 
Véndese cámara reflex, Y ASlll

CA, con catro obxectivos e filtros. 
O précio, unhas 50.000 pta. Ra
zón?º teléfono (986) 40-03 57. 

.. ~ . 't' . . .· . • . . 

... Qnncapái'edes . 

Admítese persoa para compar
tir piso céntrico en Vigo . .-Pregun
tar, pola tarde, por Moncho, Te.lf. 

. 470707. . • 

. VIGO / 

O CoÍéxio "Daniel 'Castelao'·' 
programóu p-ara e.ste ·mes dé abril 
e o ·proximo de maio, ·a se'gunda 
edición da esc9la de pais. Os actos . 
que se van celehrar de . agora "en 

· . <liante S0Íl t>s ~eguintes. · 

27 dé abril'. Conf~r~ncia sobre 
"Novas · formas de .ensinar". Un 
modelo de renov~ción p.~dagóxica 
(Escola-Meio)", impartidª P,olo 
profesor Antón Costa. -

- 4 de Maio. '' A . influéncia das 
expectativas dos pais no futuro 

- esco~r dos fillos" ·será o título d.~ 
conferéncia que dará Xurxo .To-• . rres. 

11 de Maio.'·· Xosé Paz Rodrí- · 
guez falará da_ "Ihtportáncia ·do 
tempo ~bre na educación". · · 

~libros 

REPORTAXE COSMICO . 
de Xosé Fernández Ferréiro 
Ediciós do Castro ·. •· - -

Con esta son seis as no~elas pu
blicadas por este autor. "Mórrer 
en Castrelo de Miño", "A morte 
de Frank Got:Ízález o~ a saga dun 
afiador" publicadas, en Ed-iciós <:lo 
.Castro; ou a última editada por 
Ed. Xerais . "Corrúpción e. Morte - ·
de Briggit;e B!i-rdot" -que fora fi-. 
nalista do premio Eduardo Blanco · · 
Amor- ·foron algunhas de.las. -· 

Nesta aborda a pantasia da cién• 
da-ficción, - sen grandes preten- . ·· 
sións como el mesmo di, e "dei- . 
xando . voar a. im~inación- tan SÓ; 
por onde quixcra e por, onde pui~1 
<lera, con pleiiá liberdade, -eonsi- . 

. deran\"1"- que no espácio .e nos ano.s 
que se .aviciñan toda· pode ser ·P9"" ·" 

s_~el". - ' . ;;::,<' e 

,cando · "A Morte de . Frank 
Gonzál~z, Ferreiro <ieclaraba que 

. O Sel,l valor era ser-a primeira nove
liña do oe_st.e· e.n galego. Agora -pre
séntano~ .a ciéncia.-ficción desde o 
noso idioma. ·· 

A ILLA DOS XACINTOS 
COR TAPOS ·de· Gonzalo · 
Torren¡e Bdllester · 
Ediciós do Castro . 

Alfred.o Conde é o enca~rega:do 
de. traducir esta novela do escritor. 
ferro la no ao noso idioma~ A nove
la que 

. . 

18 ' d~ maio. Manuel F'ilgueira 
Lois analizará "As causas familia
res e so~iais do 'fr~~so es.colar'~. 

21 de maio. Parase unha xun
tanza -con todos aq~des · pais ·que . 
o de.~exen para facer up. balance 
crítico desta edición da ·Escolá._ de 
Pais, · e proxectarase un·. audiovi~ 

. suá.Lsobre as letras galegas. 
Paralelamente celébrase . unha , 

exposición de· libros seleccionados 
· de carácter edu,cativo, e out~os asi
sad_os para a 'fórmaaibn du~ha boa 

· biblioteca·xuvenil. 

ACORUÑA . -. 

· MUEL", polo grupo G~oa de Du
rando (Euskadi)~ 

SANTIAGO. 
.,;. 

Organizado pola Sociedade Ga
lega de História Na.tural, estase a.· 
celebrar na Aula de; Cultura da 
CaiXa de Af orros de Santiago un 
breve ciclo de charlas sobre Orni-

. toloxia. 
. O dia 28 de abril X. Santamari
na e x: Otero falarán sobre "As 
·relá.cións eñtre o . hom~ e os. páxa
ros". 

Até o ·1 de· maio e desde Ó 28 /" • 
de abril, na . Sá de Teatro Luís 
Seo~ne de A . Coruña (Alfredo Vi-

O 29· de abril M.A. Maestro f:a
lará da investigación na oqlitolo
xia. -

Ambas chailas, como as cele
.braclas en dias anteriores; contarán 
co apoio de. proxeccións de diapo
sitivas: 

. centi, 5), representase a_ obra de 
Víctor H~iin, ~·A.BRAHAM E SA-

•/' 

R;;;;~~ I 
,,. . ~ . cosm1co 

----(¡--- --- . 
( . 

Edicíós ~º. ~a~tro 
narrat1y~ . 

españql, · tiv9 unha grand~ · difU
si<?n, facilita a ?portunidade de_ 
coñecer a verdade aªquela infor
maéióri do seu a~tÓ.r cando lle pre· 

· guntaban .porque non ·escrebia e,:¡ 
galego, dicindo. que o seu. castella
no tiña ritmo e sin§axe g~legas. 

"MASIDE 
Edid_ós. dii Castro'. . · 

/ 
-, ' 

Vai xa 'pÜlo número ~tt:o está."" 
colección. dir°ixida por · Clódio 
Gonzálei Pérez sob · O ' rubro "OS 
NOSOS HUMOlUSTAS'~. Ose ·pri-

/ 

~ meiros números recollian obras de 
·Castelao, Vidales Tomé : é Padin. 
Agora ven d€ se editar o dedicado 
a Maside·. · 

A colección plantéxase sen nen
gu~ tipo de orde pref.ere~cial e só 
terá o critério de puqli~r primei
ramente as obras .dos "vellos": 
Díaz González, Leumas, Dichi, Ri-. 
has e tantos. outros. Pespois iran 
apárecendo as novas xeracións. 

Pero só terán cal;>ida os humoris
tas . gráficós porque vai . conter 
"con tos" con debuxo e máis con 

y. 

texto. 

_ ... IJublica~Jó.nS' 
' 

. CAD~RNOS DA ESCOLA . 
D-RAMA-TICA GALEGA 

_ · Mensu~fmente ·saen as ed~cións 
.. . destas obras de teatr.o·, ben orixi-

. nais galegas, ben tradudóµs ao no
so idioma, de grand~ utilidade 
P3!ª todos aqueles que tr'aballan 
neste importante eido cultural. 
: ~ A última que chegoti ás nos~s 

m.ans é "A farsa do Abogado" 
tra_duci6n ~e Enrique Harguindey 

. sobre un or.ixinal ,anó!limo '·medie
·1 val francés. 

~sta publicación póÚs~ pedirá 
ESCOLA - QRAMATICA GALE
GA., Sta: Te~esa 18-baixo; na . Co
ruña . 

r. ~ - . .... ~ . 

.. . ~FE~O ' 



.·f · L8rrib.ranza~ ·d~n_ha-. polémica: -

,.MAO,-AS FOR.MÁSNji~l(~lNAL 
>. 

-·-POPULAR:ES E HU FE·l\lG . .-
·.·, ,pero non .podemos pór en práctic;~ ·Ó mar~iS: · . • ina praxis de Yán'Ari.)i para Hu Fep.g estaba_ 

mo se éste non se integra coas caJ,"acterísticas aindá, e tiña que estar, has mans Cla hurgue-
. ; d ' . h. ·~ ' sia. Jiai q· ue.ter p·res<;nte que .o q,ue se discut.e ·.·· esp·ecífic~s do n?.s~ pa1s e. a . eqmre un ~ Cqi.-

. O· ~arxismo ·chinés naceu como un illó .. ra f~rma nacional ( ... ) Harque acabar.coses- ) é.a revc',tución literária e art(stica, non a polí-
, 1 · ' d ' · · · .. ,.. / · · · · · -n'ca', verbo da que Ma. o· e Hu están de acordo. · -minus~u o no oceano' e esperanza~, neuro- - - ;. tereotipos.'alleos, S<>bran ·cal,ltares valell'os e 

ses, utopias e fervores que estourou na maré ~abstractos . ternos que deDtar uimha ·vez 0 Hu Feng utiliza na sua crítica elementos que 
lagarteira do, Movimentq do · Catrn de Maio. ; __ (iogmatls~o .pedáJ!te'. Todo esto témofo que · pr~babelrnellte lle viñan da teoría: que en cer-
Ese -dia do. ano · i919, os estudantes de 'Bt7i- - substit~ir pólo estilo ,e espírjto chines, viz~so to momento defendou o seu mestre -non 

· jing ·prote~U\ron, con asambleias e ~anifes- .. e ledo, .qué tanto lle gosta á xente común da · marxista- Lu X'un, cando sos~a. que· non 
tacións, contra a atitude claudicante do :go- . China. ~eparar 0 con"tido . .internacionalista po(fia haber ainda na China unha "literatura 

· berno, coirorripi40 da ainda .nova· ~epública .da forma nadoñal é 0 que fanos que non ~n- · revolucionária", porque ésta, no seu pleno 
Chinesa ante a inxustiza con que QS vitorio-. tenden chisco de Ü)ternacionalisriio. A nós, sentido de ''literatura do povo" só pode vir 
sos. Aliados . trataron ·, ~ ~bina en yersalles'.. ·.por ~ontra; ._cómpren~>s ligar estreitamente ~s despois da ·revolución política, cando ostra-
Má1s . unha vez, o patr10ns~o ergulase a un duas cousas". . bailadores se teñan libertado verdadeiramen-
temipo contra ·os fátuos goberna.Htes de Bei- ..;. Xa entón estas ideias non caíron moi hen te. Até enton, dí Lu Xun a literatura faina a 

· jmg e cóntra- as poten_cias rapiñ~ntas. Pero entr~ algúns -intelectuais da esquerda que vi-. bilrguesia, e os escritores . progresistas fan 
agor;¡¡. a . ideoloxia, dos ¡Jatrio~as . xa nop·: era v.fan na.otu:ra China. E quen máis claramente unha Iit~ratura de protesta e crítica, prepa-
conservadóra e xenófoba, c~mo cando a· re-. · : se opuxo a etas foi Hu Feng. Amigo e prote- ratória da revolución. Se non se fai cos crité-
belión dos Box;ers, vinte anos atrás, senón · xido do grande Lu Xun e membro da Liga_ de rios formais da literatura burguesa non é efi-
antitradicional, cunha s~ie · de variedadés , ºEscritores de Esquerda, xa tropezara en caz para os ~eus fins. Por eso entendia Hu 
que ían desde a · Iiber~ até á :m~ertária. 9 1935 con Zhou: Yang, que comézaba_-por Feng que a lideranza da revolución literária 
cerne da indignación crítica era a condin'a ~n -. aqueles .anos a cai:reira de comisário da Lite-.. . - estaba. ainda nas mans da burguesía. Claro 
bloque · da . tradici~n ~hine58. A iconoclástfa rátura que ainda exerce- hoxe, rehabilitado · eká que, ademáis desta anális~ contab~ no 
dos intelectuais do Catro-de Maio -odia deu~ . . . . . despoi~ de, telas pasado n~ª's na Revolución seu alporizamento diante das directrices de 
nome a toda úriha,xeraCión- era·total, º .seu· Ña tradición que ~~-n~enaban · os, intel~~~7' · Cultural. ~u Feng apoiara a .Lu .Xu~ na crise: Mao outros elementos,, como o temor de que 
radicalismo non tiña límites. Os males.todos' tuais· Jo Cafro ·de Maio tanto tiñan que. ir da Liga, tomando a posición que poderíase· se abrISe o camiño a un contínuo descenso 
víñanlle á China da sua herdanza cultural. ,. polo -rio a,baixo a filosofia: .e <?- alta: eultur1¡1. . ch-amar -máis de esquerda, calificada entón da calidad~ inspirado polos elementos máis 
Habia ' que esqu'ecelo todo, · desde ConfÓ.cio corno1as fpr_mas,:p<>pular_es.-Pa~éceme impor- de trotskista por non sacrüicar a Ioita _de da- átrásados do pensamento chinés, e, funda-

. até os caracteres da . escrita. Habiá que i,r da · · tante -sinalar 'que a cult;ura popular· que cóñe- ,. · ses ás exixéncias ·de Staliii . na guerra antixa.- mentalmente, unba desconfianza radical na 

.. grabata .e cha~eu flexíbel e aprender o espe- dan os homes co:ino ·cheh .Duxiu era -sobre- _ pqn~sa; ~forto . 0 mestre, non acoimpañou .a _ capacidadcr criadora do povo. Noutros dous 
ranto .. (o do esper~nto .duro u, e ainda que-· tudo · a · sub-cultura ~rbá, sentimentalizada, . - moito~ dos discípulos e 3.!11igos ¡je~te, que fo- libros, "No meio da confusión" e . ".Días de 
dan, incrustadas na ~erarquia cultural, _xen-:.-' · xenofóqicapor . iñor~ijciaepreguizaméntafe rón p~ra_ Y_an'An, se:oóil que segiu a sua la-... adversidade", de 1945 e 1947 respeitivia-
tes de aquela formac;ión, ás que se, ~ebe que · ·ªº. pr.oprio tempo ~eturpada por detritus1do . · boura de crítico-lib_erátio . en Chongqing. mente, foi ampliando.a sua·crítica·á totalida-
tanto se publique en esperanto na .,Ch~a~. o1,1.cidente,: como a que se manifestaba nas A~sábaselle -xa entó~ de ser teórico de máis de das dir-ectrices de Yan'An. . 

' Chen · Duxiu, o. que virfa a .ser, có tempo, o · .· novel~as de_ gran citéula~ióil entre as masas ·· · ~s sua~ formulación~, pero nin$l1én . di!.c~tia Nori podernos entrar aquí na análise dos 
prirneiro S.egredario , Xeial .~o Partido Comµ- ·: _ · :de s,hanghaf'e Tia_njin~"A'cul~ta· do. ca:~po·, a s'ua estatura de crítico marxiSt:a. ·' resultados-do Foro de Yan'An, que regula-
nista ·chinés, expuña decote ese rexeitameh- as fonµas de ~i~a ruraisi ~anlle ~d;~sco~~~!d~s ~-'"': . Hu:·Fe~g, ~omezt>u. a e:¡cpor as suas ide~s ron a produción literária da República Popu-
to da tradición nas páxinas.de '~Nova_ Xuven- · . ep grande part~, ou (~c1a~se _ ~~las a. _1~eia ·

0 
contrári3s·' á. .'ac~ntuáci~ír maqista das formas . lar por. coarenta anos, e a~da non teñen 

tudé a. revista intelectual máis influinte' 1ia fantásti,ca e ~es¡.>eqiv~, ~ue é ~n fre-c:uent~ ',· populares 'corno base da nova cultura da sua sido rexeitados oficialmente na data en que 
é¡w~: que el~ di,r,ixia. As .· suas '_'b~sféuiias" · ·entre os vilegos en '_países onde_ o ~am.po e. · revista "Xulio~'. e "no libro "Sobre a cuestión escribimos. Pero sí _hai que salientar que, non 
arrepiabán ~-~ . letra~os. ~aturalm~rite que · a~afad4ramente · maioritári~ e desp~ta t~:-· ..:.das ·formas fia~iona~", publicado en Chong- .. sendo na obra de Zhao Shuli e outras que se-

.. ese nacionalisnw Qon ·cultural · ~ra q~mpleta- . n;.ore~ .mortais en~te .. afeli~es. úrb.á·s, ._ 9ué té~ qi~g en 1940_ . : · guiron inmediatamente ao Foro, é dicer que 
mente alleio á · Chiná.. Ghina ~a, .e -ainda ·é, men ser copfi.~ndi,das - con-'1 ese .mundo q?>.- . A oposición de Hu Feng foi máis ainda . se produciron en Yan'An antes da unifica-
antes .. de n~da unha: eultura. Nunc;:a se 'defo _- levap. ás costas. ··-. . . . ., ) cando, dous· anqs 'desp_!>is, en 1942, nas suas ción de· 1949, os escritores chineses non fi-

- neü C6m~ oUtra cousa. :Ni» Oriente nonhou~.· . ---d ~__:__:_< fa~osas . intérvencións no Foro de Yari'An xeron moito caso das instrucións de Mao 
b() nada eqti'Ívalente á fotmació1! 'dos estados lr938. :µn pulo d~ vinte anos. Moitas cou- ·sobre ·Literatura e Arte, Máo desenvolveu a.s · canto á necesidade de se basear nas formas 
nacionais en 'Europa,· coa S.Ua multiplicidade, - sas pasaron desde o ·acord_at_da inteligentzia' . suas ,directrices sobre a necesid.ade·de utilizar . populares. Induso os escritores ref~xiados 

·. que, permítelles 'aos uns definir~ en fu~ción chine-sa". O Partido 
1 
<;omunisra -. .. chinés fun- ~s formas nacionais. Hu Feng, c~mo os inte- en Yan'An, que eran os de antes e os de 

. -. dos outro-5. A 'ideia mesma.dunha nación chi- dou8e-en 1·921, con .. Chen.Dmdu de Segredá- le«:tuais cÍo dttto de Maio: rexeitaba .por frí- sempre, despoif de "ir aprender do povo", 
· ne~ entre · as outr?-s naci9n~· foi un choque rio Xeral . . o Primeiro" Frente UÍtldo ... cós ila- · vola e escurantista toda a tradición chinesa, a non fixeron máis que "cumplir", con fOrmu-
• tremendo, ··~lgo q_ue no sécµlo pasado llé"im- cionalistás do Guómindang, imposto ".pola .

0 
rul~ J e a .. popular. ·cria apaixonadaniente las acartonadas, ben .lonxe do espíi:ito popu-

puxeron a .China.desde (óra .. Aí e~tá ~ d~lema C<>,minterji,1acabou eµ 1927 coa masa'.credós ' · · · · · lar . . Zhao Shuli, formado directamente en 
que sofrian os que,''·para sobreviver, nos .t_er- cm~unisras por orde de ·- ~hiang -· ·Kai-shek. · como· eles, e.orno praticameñte todos os in- Yan'An, saido do povo, mestre de escola, foi 
mos· d~ Oucidente, ·tiñan que ·desfa.cerse de Mao Zedong ,.'e.··Zhu .De,, das.- ·montañ~s de Ít\lectuai$ "cbines€s,~ n~ importáncia radical da - o Ó:nico que iniciou ún caniiño, sen seguido-

• 

1

-áquilo que: os 'defin~:- 'Era urí'pensaniento de · Jinggan_pr,iirieiro e desp9is no .sO.viet~ª'e. Jian-' " arte e da literatura para unha vida e unha so- res, que parecia prometer o qu_e ~fao a_nun-
,difícil lóxica o de Chen cando' escrebia: gxi encetarO!J un ·camiño de ._mo\>ilización cied~de q~~ merezan o nome de civiliza;das; ciara. 
~ "J?~éfiio ver . ~esaparecer a cultura .da rtosa . campesiña, en contradidón aberta·móitas ve- _.: e corno revolucionários . querián unha nova As inte'rvertfions de Mao no Foro teñen 

· . n~cion que ' ver co.mo , se- fi~da "esta ·nación ces coas··Iffi·as, 'dietadas por Moscoyo: do~ se- arte ,e unha nova . literatura; pero en~endian ; un" carácter rnoi -circuns:rarrci;tl, ·son froito 
~ nosa por non ser apta para viver no. mundo ·W;edarfo.s . xerais que· suc.ederon a Ch~n. ~a ' que na . Chin~ ·és~s terian c¡~e desenvolverse das e:x;~éncias tácti~s lq.om~nto,· e pro- , 

moderno'\ A influéncm· 'do. social~darwinis-;, entón hai _mtelectuais que ván para Riiijfo, .a -. . .Q.aixo a: inffo~ncia oucidelital e,_ máis· con ere- . , babe.lmeñte nen ele proprio pensou que fo- .-
:mo . ent · moi forte;-e . riingué:ri discu'tia, entt~~ cap'icil do Sovie.t_, e outros que ~e~en a loita ,.' · tamente; no caso da literatura, ' seguip.do o . ran · servir p~ra ~oarenta ands. Falta, iguaJ-
'os chiiieses progrésistás .da época, que Q cri-· clandestina ~na ,China .do Guomindang. -Des- " e~emplo .dos grandes rea~st;;as europeÚs, de·" mente; na polémica, polos dous lados, a con-
-rério da mc>-derIÍidade tíña~o aquejes ouci- p~_is- da Longa M~c&a~ ~ando os co~ünista~, _. balzac. a Tolstoy. Ainda en,1960 Zhou"Ya~g sideración dos el~~entos· de imperialismo 
dentais qu"<.t .mándaban no ,;ni~xído. Como forzados. a: · sair. ~e J~n,~i,_ acaban en Y~l)'An _diria·que ~u .. Fei-.g era .'.'un ~ípi~o . revisionista cultural q~e . hpxe nos son 'tan dorosamente 
~ntas · outl,"as veees, a.ideaia simplista e apa- esta cidade cíe covas no ''.loess"'.da Chirni~ep- .e , ~eguidor ·~-de Georg -Lukáci'', b;iseándose · , familiar~s . . Faltan por completo no caso. de 
rentem~nte hm.iianitáÍia de ' que .cultura non te.ntrional é a Meca da revo'lución. E ,ñova- nesta admiración do seu iriim:igo polwrealis- Hu"Feng, cegado :p0l~ seu cosmopolitaRismo 
hai· ~áis que unha,-'l» fa~so intetnadónalisnio; . mente ·hai quen vai par~ : ahj. e quen-fica na . - 'rno eur§peu .. _ · ·-~ · . . do" .~ ~tro de Maio. En Mao están intu,idps 
eacobria a . imposición feroz duns intereses . : outra ". zoha, 'onde-, a.fu.da que ·nai'-.a,.gor;.t un .... Para~- Mao, a revalorización. da tradición . · certéirament'e, ainda que non explicitados en 
e~plo-~dores. P~r~ é ~~>it~ - pédir que sed~-· novo Fr~n:te Unido co.n Chiang .Kaishek para clásica chiilesa € sobretudo das formas de ex:. · Úr~os dunha · t~orfu. que ~rdar~ en: chegar .. 
cataran- diso ns intelectuais chineses.de 1919 . ·füitar 

0

coÚ.tra o . invasor xap91).és, é moi dif ícií. presíó~ populares formaba . parte da sua es- · Lástim~ que, neste como noutr~s aspe~tos, a 
-=:-Qutm;istas á forza, porq:u~· sen o~timismo . ·ªvida dos esqu~dista,s. - ' . tratéxia xeral de "achinam~nto" _do marxi~- " '/, burocrá~ia tral;>ara o desenvolvimen.to 'de 

. terian que~~ suicidar-· cando ainda hoxe re- . En outubro de Í938, .· en . Yan'An, Mao ~o; que tanto éné~aba a Stalin ,e áinda en- algo~ que p~deria ser ún e~emplo de literatu-. 
súlti -tan difícil d.e· ver para Q!Oitos. A aspi- apre~nta ~n relatór'io á.o Comité Cerittal do .. -~ cirra a'Os staliniStas· de hoxe; · ,, · ' - ra popular. Pero 'nos anos do 42 · ao ·47 e nas 

· Part1'do,· · p_r~cIS' aménté ·sobre.· os problemas da ~u Feng involucrou na polémica 1'l enes::. ·{''obras de zhao Shuli pódense atopar elelneQ-.ración de Cheq .era _nob.re; afuda ·que contra- ., " 
· · · · · . e· o.labor'ac.1'o'n co~ G. uo~m· d~- !!' no esfor~o b'é- ' t1'o'n dec1·.;1·va,' desde, u. n.' ponto de._ viSta te_ óri- tos, tanto de. criaCión. co:rno de; difusión -lei-. ditóiia: . o nacionalismo a, que asp,ll'ab~ tena , 111 

9 ~ , ~.. - . . - . , 

., d · · · lic' o .. · ·E -a1' refírese .por .primeira vez_ ás "for_· - . co,. da_ llderariza da 1revolución Jite_rária. ·Para ·tura en ·voz . alta a .; un ·público .~nalfabeto, que gardar as , emo·c1ons o·patnonsmo, gero · . 
· d d · mas nac1'0.n- a1's'\ '·'Os comunistas somos_ .inter- Mao . compríalle ·ésa lideranza, ' sen dú~ida etc . ...::: nue ~bien p'~sibilidadeS. do meirande. ·có~ eontidos da pura racionali a e umversar :'1 

lista; · ' nacionalistas;-pois para eso. som9s marxistas, nenguriha, ao ,proletari3d9 (aos campesiños, interés. · ·· · · 
·•· · , • r ' • • 1. , " 
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