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Pasen, · vexan, examinen, guin
den ramos de caraveles e cando 
cheguen do mar choren votos, · 
quera dicer- bágoas de .emoción 
polo recebimenfo. Se fan todo 
isto, teñen -moitas posibilidades 
de seren alcaldes de Vigo, ecolo
xistas de ocasión anual, pleama
res por tres millóns· e factura co
lada en permanente con maioria 
de votos. 

Señores', teñ-en ·agora oportu- -
nidade vostedes de-ser ecoloxis
tas. 
· Ameazá o alcalde ~e Vigo.a9s 

seus gobernados con r- voltar fle
tar 'Un buque para ir opoñerse 
aos vertidos .na Fosa Atlántica. 
Moi honradamente; Manoel So
to di que el non irá para que 
non se ·.pense que eleitoralismo. 
Home, normal,_ non hai eleición 
até dentro de dous anos e mé
dio, que se non voltal:fa o com.:. 
pañeiro a embarcarse e voltaba 
marearse cqmo un parrulo para 
logo sair nas "afotos" en c9m
pañia do "ecoloxista e 'mafioso' 
das subastas Fernández de la Ci
goña. 

E non se poñan tont~s, digo 
tantos, -que desta vez vai haber 
barcos ecoloxistas para todos 
que agora os armadores, . eses 
danos dos barcos que van coller 
os peixes~ están a desexar que 
boten (inergulhem) moitos de
ses bidóns de tal xeito que os 
barcos que_ están parados ·poden 
facer · unha -"boa marea" levan
do· politicastros e · ecoloxistas a 
dar unha visita aos procelosos 
mares atlántico.s e ao Grande 
Sale eri plan vinte éaixas de ca
rioca . e duas de rap~nte, porpar
te ·.de' berete e algo ·de lírio. To- . 
do, no mesmo lance, sen que a 
_lancha de vixiláncia do Eire se 
entere, con mariñeiros que tra-

sabeliña· 

' r 
ballen dé balde e sen seguran:z;a 
socia~. Un choio. 

(Por cetd, un vello da miña 
vila cando q~eria pedir máís vi~ 
ño berraba aquil~ de "água _ao 
bidón! O que son as causas; ou
tros ma.rinos berran, para apar
tar a·os de abaix·o o de "bidón á 

, igua!"' Tempos modernos). -
·Ameazan os part,idos políti

cos con fletar Xurelos, Pleama
res e buques ainda por ceofiecer 
Me·smo o señor ·alcalde de, F~ne, 
que leva todo 'o ano e parte dos 
outros do s~eu maridado anterié¡r 
na cousá eéoloxista ·e anti-nuele- · 
ar, plantan.do _ átbores, facendo · 
parques, <litando tiormas ,-pata a 
protección dos prqbes ·paxarh 
ños vítimas dos 't'iradores de ba
lins, xa ten falado de que ·se hai 
que ir, vaise. --. 

Os de ADEGA van en auto
bus e anúncian piazas abondo 
para· ir a Londres. E asi, unhas 
cantas · organizacións máis. Mes.,. 
mamente o PSOE di que iso vai
se parar en cantó fagámos un 
pouco máis de forza e que · os 
vertidos (mergulhamentos) non 
teñen futum. 

Mentras, a central de Aseó; 
alá pala nación catalana, grácias 
grácias aos anti-nucleares d.o P,S
OE xa entrou ·en funcionamen
to. 
• · E . é que non se pode con fu~ 
dir iso de ir eleitoralmente con
tra os vertidos, ifida que estes 

, s~xan de centrais nucleares e 
·. contarhine.n moito estean onde. 
estean,. que' ir contra a _O_TAN -
ou contra os misis e as centrais 
nucleares. 

Vosotros, rojo_s, .que . sempre 
estades pensando no mesmo, 
que se VOS ve o plumeiro. Verti .. 
dos non, non_, non. Nu_c.leares e 
·votos, si, si, sí. -· . 

int.Wvlú 

Entenda, por favor._ A couSa 
está clara. Escoite: o Gobeí.r:io 
axudará ás empresas privadas a ga
ñar diñeiro. Escoitemos ",ao presi-
9énte: "O Goberno vai facer o po- . · 
síbel para que os empresátios- re· 
cuperen a confianza n~ sua áctivi-

·- gor no vindei ~o 
ded í casé un capftulo ás me_d idas 

· do que chama, ·?eguindo as teorias 
de contra-insurxencia que se están 
~- a¡<>licar e.h Latinoamérka, cos re
sultados de todos coñeCidos "Ac

, ción Psicolqxica". · 

E.sta 'Acción Psicolóxica' dirí
xese cara vários campos: ª-~ orga
nización's · revolucionárias, a povo
ación, os meios de comunicación, 

~ . ~ 

- degrau de áceitación na povoaci'ór:i 
~ e,. ~a _que -logo, é de· si.Jpoñ·er que 

serán apoiados .' ~ fomentac;los, 
mentras que os -segundos, serán· 
obxecto domáis severo con.trol. l 

'. 

terce¡2-
· munuu 
O "As _mulheres que trabalham 

- d'ade . e nunha pej'.'s1P,i9tJ,va de oene- ,\ 
f ícig ,que Ues c·0 rWt>1mse o .. riscó ·~' 
que asumen" . . - ,.· 

· 01.1 sexa, o Goberho ten ·posta . 
en marcha º · roqillo-~estatal á ·P,_ro'I 
dos empresários. Benzórí de óeus 
semell.a ser o empresário: Porque 
cando 'as-cousas van. -ben, acude'n 
ao seu pucho· os -bei:ieffcios. E can-

a .. Po licia', as · institud.óns e o es-
f .( . 1-i -....;.,¡ .~ " -

traf)-xeiro: .. , ' ~ · -

·Polo q u~ ás' organiz~c"ión·s revo
f 1;1éionárias toca, trátase de chegar 

. a .un mekande coñecimenl9 delas: 

for-a piro110cam ·a ruina das suas 
famíl1as· .. Este é um dos lemas que 
regem a "Nova Direita" norte-ameri
cana. urn rnovimento sócio-político 
que se prop6e lut-ar pelos "valores 
,crist'"aos-americanos da família". 

do as· causas se · torn~n difl'ceis,:áté 
o Goberno corre na sua a.i5:Úda. 

-'Eu quera ser empresário, nai. 
Hai en !qdo isto algo asi . como 

unha terríbel, un:ha implac~bel se
léctividade que exclue da criaci~n 
do gozo e do ennoprecedor risco a 
millóns de seres qwe non son ·nen 
serári xamais . empresários. Fican 
na beira do ancho .camiño real eses 
hpmes pacíficos, aplicados ao seu 
·labor, _ensoñadores de afáns sinxe- . 
los .e respeitábeis; pescudadores da 
paz verdadeira. :Eses homes pacíf i-

. cos non sofren:· ~o que parece e 
pplo ·esqueciment-o -en ·que se lles 
deixa, o risco de · se . qúed~r sen ·sa- . 
lário. Qué vai! Nen a~ ·parecer pa· 
decen o medo a ~fracasar no seu 
traballo, nen lles. desacouga ,a dú
bidá ·ao tomar as decision;, Son 
homes que nen sinten rie padecen. 
Animaliños de pouco, ensoñado-
res de náda. Pot qué,- daquela, 

• ~xudarl les desde o Estado? 
Un pregúntase como se pode 

apartar de si a eses homes un Gó
berno que se a(jtodenomina so
cialista. Socialista, mais gardián da 
elite : .. Outravolta -expulsan do pa· 
radiso aos que non teñen outr'a 
cousa q~e a estritá e conflitiva rna-
zá. ( ... ) · 

ANTONIO AlVAR.EZ-S'OLIS 

Area crítica 

N. 1 

0-en_tro . do Plan de , Seguridade·. 
ZEN, anürici.ado polo Ministério 
do .lnter.ior, ,e que entraria,,eri vi-

coñecer- cómo son e ~cómo evolu-
[ cionan as sua$ finanzas, o seu pro

selitismo, a sua seguranza e .de fo
mentar as suas diverxé-rícias e 'de- -
serción$! ·co fin de minar a sua 

Quizais Q que merece maipr 
·atención son as medidas destina-

. das á povoación. Os obxectivos 
que neste campo marca o ZEN, 

· entre outrós, son "valuar, men-
- sualmente, ás testemuñas e novas 

aparecidas na Prensa sobre estes 
tilias", "analizar, trimestralmente 
a evolución da tirada-dos periódi- · 
cos e revistas afins aos terroristas" 
"medir, semestralmente, a evolµ
ción da opinión pública sobre ~ 
Seguridade e os Carpos de Seguri-

.dade do . !=stado, mediante unha 
~ investigación soci_olóxica". 

Como se pode apreciar, ' pois, · 
trátase dun plan sistemático de 
control, periódico, da - evolución 
das ideas pa povoaéión e da povo· 
ación mesma, á que se rematará 
clasificando en "colaboradores da 
i:olicia" ou "colaboradores dos te
rroristas", con critérios tan respei
tosos coas liberdades Como mercar 
unhá determinada prensa ou votar 
únha determinada opción. _ 

- Os meios de comunicación, da 
sua banda, convírtense en obxec
to dunha doble acción, na que 
sabxace, támén, esa clasificación 
entre colaboradores "da Poli~ia" e 
colaboradores "dos terroristas".(A· 
xa · célebre teoria de que todo o 
que non colabora cóa Policia cola
bora cos revolucionários, aplicada 
nonexi~tos do bárrio del Pi lar de 
Madr!d). . # 

Os primeiros, empregaranse co
. mo tneio . de propagansJa das ac

ciéns policlais, analiz~ndo o seu 

A '<Nova Direita" ,' ou · "Maioria 
Morar: - como também se chama 
o movimento - nasceu ·há .pouco 
rnais de quatro a·nos. e já adquiriu 
fo rc;a suficiente para ter adeptos 
tanto no Congresso como no Se
nado. Luta . pela "famí lia padrao", 
integrada por um pai que trabalha 
far.a e urna mae que durante a rna 
nha faz as tarefas do lar, a tarde 
prepara doces e depois espera corn 
um bom lanche a chegada dos filhos 
do colégio. 

O movimento conseguiu que fosse 
rejeitada no Congresso urna emenda 
a Constituic;ao qué pretendía esta 
belecer a igualdad¡:! ·de deireitos pe 
rante a lei para ambos os sexos. A 
Constituic;ao dos Estados Unidos nao 
reconhece direitos jurídicos iguais 
pa·ra homens e mulheres, ernbora na 
última década esse principio tenha 
ficado Últrapassado pela própria rea
lidade . Por isso, um sector de con
gressistas democratas apresentou o 
projeCto para emendar essa princípio. 
considerado "obsoleto " . 

A "Nova Direita " também tentou 
que se revogasse a lei qu.e despena 
liza o aborto (aprovada em 1973). 
Nesse caso, p mov imento só conse
guiu que fosse rejeitada urna pro- . 
posta de l¡:¡i que previa ajuda eco
nómica para as mulheres mais po
bres. 

Nesse quadro, os serv í~os sociais 
sao um dos alvos principais da 
"Maioria Moral", já que_:_ susten 
tam os ideólogos do rnovimento -
ªº tirarem func;6es a família , violam 
"a ordem natural das coisas", a qual 
se pretende " voltar" por todos os 
rneios possíveis . 

A " Nova Direita " fez tambérn com 
que se prop.usesse no Congresso 
urna lei i_ntitulada " Para a protecc;ao 
da Farnília ", que proíbe qualquer tipo 
de subvenc;ao económica as escolas 
onde se í)egue " a diferenc;a de papel 
entre os dais sexos. tal como sempre 
se entendeu nos Estados Unidos . Se 
as mulheres ficarem nas suas casas, 
cumprindo com os seus deveres e 
obrigac;6es, se educaremos seus fi 
lhos nos valores cristaos. os males 
de que padece o mundo terminariam 
como comec;aram", sust.entam os 
líderes do movir:nento. (A/ice . Ke/
terman). 

XOSE LOIS 



o :reto' podia ser interesantJ?. 
Ou 'mellor -os 'dous retos: . · 
tapar· á muller .que. Suárez _,:. 

· fotografiou .q,o ano 36,efaear 
unha· páxina·1tres de A :NOSA 
Tf;RRA·· qU;e -sa'ise do corre~te. 
A1 mull'er' toparnola,-'fjastt¡mie-": " .. 1 ., • 

doadainente, ·á primeira vez 
que o intentamos, por máis c¡ue 
comezáramos a percura polo . 
lugar contrário ao que ela .. vive 
en realidade.-Pero Aldán non 
ten tantosJ,iabitantes e .. case. . 
todos:se .. criñecen u1lSW'81&Uttros ' 
sobretodo os vellos.. . 
Non q~;X-o "a muller q.u~ . ·(· . 
fixéramos.f otos dela. · · ·.. · 
A idealidade da be'lezá e da paz ' 
que ten a foto. de ~a~il.o tilí~ _.,..·_ . 
17 anos, ao pé do alboio·. 
da sua casa é máxica. 
Ela non quixo loca/a. 

"Ese home, o fotógrafo , a·pare- · 
ceu por aquí co pai de Pepe o 
do Cerqueiro, o dos autobuses, 
dicindo que ia facerrne unha fo-
to ... ' · 

Faladeira si que é. Viste de 
loito, gardado por máis de quin
ce anos que h~i que o seu home 
rnorreu alá por águas de Cádiz. 
Tres. fillos tivo, un deles con 
prémio de estudante de náutica, 
seglmdo cantan polo lugar. 

"Estaba a amasar na artesa .e 
chegaron os dous. Eu púxenme 
aí onde agora está · esa fiestra 
onde antes non era tan alto o 
muro (iso era un alboio) e aí 
fixo o retrato. Xa ve, sain co. pa
no e todo que d11 amasar estaba 
posto na miña cabeza~'. 
- Agora ten 64 anos. A sua 
estatura pasa pola - meia das 
muneres galegas. Ainda ten os 
olios pícaros e lúcidos que na 
foto se ven e o tempo non en
d ureceu ·a sua faciana en dema
sía. 
· "A min non me facer fotos , 

por favor". 
Pero señora que non pasa na

da, que vostede forma parte da · 
história da fotografía galega, 
que a sua c~a é das máis famo-

A neta leva todo dá ab_oa. Os olios e o sorriso. M. lglésias 

sas de toda G aliza ... _. na a pqsibil_dade de · r~petír a 
"Ese libro xa o teño, que ·mo foto. 

regalo u un sobriño e hai moita . "O .. nen o é]_Üe se ve __ na fo.to ia
máis xente de ·Aldán, de- Espi- Sempre cop. , Suárez, pohmenos 
ñeira e de por aqui a , q'uen lle mentras -aí'i<lou por ~dán ;-'e, a 
poden facer o . retrato. Mesmo muller que está con el non sa
este canastro daqui de atrás ben na casa quén~podia ser. 
tarrién ven no lib110 ... " _. .. 

- .. Antes de ir velo, o Mancho 
E o canastro. -hórreo, _caba- tiroulle unha_ foto · á n:eta d·a 

zo ... - ven no libro e está ali de- muller da nósa história. Non hai · 
trás. A figueira que se vé na fo- que esforiarse moito para com
to de Suárez medrou e me_smo parala. Para ver os\ mesmos ace
hai árbores , novas. ·Por baixo nos rios ollos·, o mesmo sorriso .. 
agora hai un galiñeiro que elimi- 4 7 anos despois. 

O can~tro visto por Suárez e a sua situación actual. 

Cando ela tilla 17 anos, Xosé Suárez viuna asi. · 
. • 1 

O HOME.AQUEL 
QUE VEU NA REPUBLICA 

Cando aridábainos . a pregun
tar po1a protagonista da .. nosa 
história, os vellos, os máis venos . 
lembraban de ·cando· viñera urÍ -· 
sñor cunha cámara, que fora
~ando '.'carra unha pedra da 
igtex!l do Hió, mentras rodaba". 

"On.de se pode ver a película · 
esa, que a min' me interesaría.?"_ 

Ai da película!_ Seica non se· 
atopa o negativo, aseguran os 

ht(rdeiros e depositarios do ma-. 
terial do xenial fotógrafo. 

A maior ,parte .das fotos fe
prod ucidas no libro de Suátez 
están feítas polª-zona de Aldán, 
Ito, .-Bueu e_·Cahgas.-Seria· un la
bor ímprobo o .-andar na percura· 
'cte .todos e cada .. un dos mozos e 
nenos, mesmo dos lügares, que 
aparecen t~tratados. Algun qui- · 
zá xa morreu, moi probabel
m en te .. Hemos intentalo. · 

XO.SE CURR-AS 



O ·talante 
A tart{l (s~ ,~ que·a hai) r.eµar-tiúflfl o l!S6JE,en ·Cangas entre ::(,;.,~s-pe1'$Q4$-~ , ~-· _\,~.. .. h.-~'~ - '.· «' 
os concellais López Villµr _e Q.ial MariñQ e o alcalde ~Pena Vif!.ites. ~EQ concreto Ril¡f Mar.mo, , ·, ·. 
entre outr~s moitas cousas(é presidente de duas comisfóµs) v.ais.~ ·en.<;al']'eg{lr,~df!S probléma~~ 

· ·que conleva o _(ráfego m..arft(m<;J,. q t~rrestr.e e o ... apreo! . · .: · : · . . . . . '. · 
·concelial ha.J que está á espera de que· insta/!!11: a totr~ de control por algures para. ver 1 • • 

paSo.r os "irplanos ". . . . . · . . ~, -. . . _ ,_ . . , , . · ' ' 
Pero se isto non é máis que a anécdota curiosa e o ·r:esultadq _(le,_ copiar estrufuras orgamcas _ .. 
doutros lugares (de Chicla-na;dicia Mariano Abalo, por diéer algo), o dese'!~;ª{q ~d,o \p{ef{~.C(l(~fP.i~l<J > .~n. 
o dia 16,.(p¡f'.!"eirq'. tÍ;efipois t/-f!:~eleicióµ- de 1(l'(~a./'tje )Jo.~. álg9_ máts,., · 

. to -del. A ·votación tifia que ser par.a . facerse :Üuyir e parª-.. ouyrr, , 
excluínt€:· votós para a propos-. ,, co ~qué se' perde; digaütos, 'oe
ta A e votos para a B. A que mocrácia'. Logo, acordos toma- · 

· máis votos tivera, seria aproba- dos ·só · p9los · ouyintes non son 
-da. Ben c~meza o seu mandado. válidós intrnl'secamente. · Pero 

C · ~ bl. D Pena aplica a lei como el quere. orno o pu ico nen ocam- , · .. _- . . .' 

De entrada, ao ver o alcalde que -~ 
faltaban todos bs conc-ellais :do ~ 
BNG e un do PCG comezou a ; 
sesión ,cun só minuto de retraso 
se.111 cmrc~der o beneffoio de -2 . 
o\]. .3 minutos·, que foi o que tar- · 

··daron en chegar os aludidos, 
agás "dous do BNG, que tarda
ron un pouco máis. Asi, apro
bouse a' acta anterior e púxose á 

. firma. Firmaron, ciara, os· que 
estaban. Pr:iineiro erro legal · do 
señor .alcalde: os que chegarqn 
tarde non se lle ·dixo que firma
sen cando tamén teñen que fa-

Piº se calmaban, o ~r~)u~~~~u'~~ . n~ ·- .q~e ··n~ri prl'ri.a as oi
p~endeú a · sesión ás 1.8.3 2 men- tó denúncias que puxo por "al
.tras o socialista "vello" lle pe- teración da orde pública e insu1-

.. ' ~' d~a que entonase O- ~'Cara al sol" . tos". Por certo, en nengun n:io- . 
que foi comezado a cantar· pola mento houb0 insultos, inda que 
sua banda O alcálcte · ordeoulle si lle chamaron fa~cista, causa 
á policía 111unicipa~ :qye desafo- q~e non é insulto. Non hai, se
xase o salón, 

1

cousa qu~ non p~i- gundQ parece, denúncia contra 
deron facer. ,, A todo isto, a os militantes do PSOE que ame
Guatdia ·Civil xa estaba avisada. azaban ao público, policial e fi
Nun despacho contíguo, onde sicamente. O BNG acusa de que 
estábamos os xornalistas, o al- dos incidentes só é respnsábel o . 
calde dicíalle ,ao. xefe da .PM alcalde, pola sua bebedez de po
que contase cantos ernn de Can- der. González Molanes, ex-alcal
.gas. Nós, contámos: 3 de Bueu, de e concellal do PCG estivo no-

. 3 de Moaña (un do PSOE) e ve minutos esperando a que lle 

' ' . 
celo. 

O segundo ponto era a dimi:. 
·sión dun concellal do PSOE (o 
número dous,' González JOrge) e 
a· toma de ·posesión doutro, o 
número sete; , (tero García, pré
via renúncia do sexto. A causa 
era de orde interna do PSOE, 
p.ero solprende que non se lle 
<lean ~xplicacións aos eleitores 
cando só vai Ün mes desde a 

Momento da asamblea popular convocada pouco despois do á.~ceso .de Pena ao 
poder municipal. · · 

calada fascista ... ", cortándoo 
Pena Vieites e resposta Abalo 
chamándolle 'Barrionuevo', s_en- . 
do coreado pola xente. 

eleición e non se pode alegar Comeza a votación do asunto 
· cansáncio físico ou algo seme- entre berro~ do público, dándo-
11ante. O _pavo, polo que se ve, se o caso de que~ un ·dos que 
só está ·para votar e non para pe- :máis protestaba era uÍI, militan-
dir .expli.ca:cions. !te socialista desde 193 f, que ne:, 

pez Freire (UCD-CIG) aconse
·lláballe que o expulsase_ do sa
lón~ cousa á que non se a~reveu 
o alcalde 'socialista'. O secretá..: 
río, accide11tal, mero funcioná
rio dó Áxuntamento, non· sabe 
de leis nen neste caso era a suá 
abriga. · Pero· Pena non é · que . 
non seipa: é qu~ non quere- .sa- \ 
ber e prefire apliear a lei a .gos-. 

uns 100 da vila de Maria So liña. concedesen a palabra pedida e 

As sete menos cuarto reco
mezou o pleno na mesma tesitu
ra que dez minutos antes e o 
alcalde pedí~, ouvíndolle s.ó. a 
UCD-CIG, nomes para as Cofi1:i
sións Informativas e para tenén
cias de alcaldía e entre os dous 
grupos pactaban sen que nin
guén se en ter~ra os representan-
tes en diferentes órga.as. O bati
fondo seguía e os concellais .do 
BNG, AP e .PCG non se entera
ban · de nada. Precisamente aí 

; 

está o curioso. 

Se hai desorde pública, o ple
no debe susoenderse xa que non 
se dan as co~diyións necesárias 

outros (tanto de AP como do 
BNG) esperaron moito máis e o 
alcalde non lla deu, mentas fala
ba en voz baixa cos seus 'com
pañeiros' da UCD-CIG. 

Mal futuro ten Pena Vieites 
de seguir asi, xa que lle esperan 

· tardes, moitas tardes, como a 
do 16 de xuño. 

Mentras, Xan Mariño, mozo 
ao que acusaban de d_estrozos 
en vários veículos da G. C. foi 

· absolto dos cargos que lle impu
taban. O alcalde non foi ao xul
gamento. Agora, o axuntamen
to ten que facer frente aos gas
tos do abogado. 

A todo isto xa estaban senta- chamaba fascista ao alcalde. Vó
dos os do BNG e 0 do PCG que tase, rompendo os esquema, pri
faltaban e comezan as propostas · meiro µnha proposta· (á da UCD 
para o réxime · d~ sesións, que CI?), qu,e,leva 1 O vot9s .a· favor.· 
po_lo que parece non vai ter un e cmco_ en contra (~~ e. PCG), 
regulamento .claro senón que só me~tras que º· BNG ms1ste en 
se discutiu 0 horário. A propos-- pedir a palabra e negarse a votar 

ConstituídO o· "ConSello Galego da . Saúde" 
ta UCD-ClG er~ de .celebrarse p'ero non se' solicitou a absten

ción. Ós sábados últimos de casia mes, 
·palas mañás, que é un xeito de 
evitar que · asista público. O al- Logo votouse outra vez, 

xa que vários concellais alega-· calde, como se fora · na .puxa · 
dunha subasta pedía, con aéeno ban que non foran· chamados 

·. polo nome·, co mesmo r.esulta-
autoritário, máis propostas. A d . A d · · 

o. to o 1sto, seguian sen· 

. ·. 
O pasado sábado. reuniuse en 

· .Santiago a Comisión Xestora do 
"Consello Galego de Saúde ", 
formado por alcaldes_, 
concella·is e viciííos de diversos 
axuntamentos, e evidenfemenfe . 
médicos~ mestres 
e outros pro fisionais. do PCG era para os ,xoves úlfi... · 

, · d , chamar a dous. concellais do . 
mos de mes, as oito 

1

0 seran. - Esta o-rgan·1·z·ac1'0' n surxe dian-BNG polo noni.e (García . Coi-
Pero xa .. comezara o pro ble- deiro e Lima,. e . ás veces Caa- te da problemática sanitar.ia 

ma, iso que despois foi califica.-, maño Fandiño). existente no noso país: masifi-
do de alteración da ,arde ·publi- cación , dé cons-ulfas; falta de 
ca. Unhas cen persoas habia no . · Votouse ~ pr~posta do PCG e · campañas adecuadas dirixidas á 
salón de sesións e nas escalas de .o "J3NG esta vez votou, canse- _povoación ·infantil, fll;turas nais, 
acc~so a-· lugar tan pequeno (ao guindo a próposta 1:3 votos xa : ancianos, planificación familiar, 
mesmo tempo despacho da al- que aos 11 de BNG-AP-PCG, - mellara d_o meio .ambiente... · 
caldia) ._ No meio, un concellal xuntátonse dous de UCD-CIG, Problemática que _afecta a 
de Moaña, dous de Bueu e dous que deberon ser de bulrá, xa todos os ~idadáns pola que a 

· viciños máis,. un por cada con ce- que o alcalde dixo que como xa , Comisión Xestm~ entende .. que 
llo. E má:ts no meio,'sentado en- gañara a primeira, era a que se · ao · s~r ~ Saúde un direito. natu
tre os .concellais, "asesorando",- aprobaba. Aí foi onde reventóu raí e prirnário, " ~a sua defensa 
un ·militante-. do. PSOE de~ Can- todo, ao. négarlle o al~alde a ex- non · só é privativa do mé.diqo e 
gas, alcumado Barrabi_que era o plicación a Uxio Docampo. (BN- persoal. sanitário, senón qli~ ne- . 
que facia de '·_'Conesa", .en pala-. G) de ·por qué era · aprobada a cesitan o esforzo· comuñ de to
bras do concellal do PCG Gon- , primeira e non a segunda, que a dos os indivíduos da nosa soc.ie
.zález Molanes, · apontando_ no- ver por qué o fixeran votar por dade sexa cal fose a sua profi
mes para logo pasar as c~rres- segunda vez sé estaba aprobada sión e, fodos xuntos, profisio
pondentes µmltas-. a primeira. Pena Vieites non foi nais .:...sanitários e cidadáns- es-

Cando pide a palabra, Maria- capaz de explicalQ e por riba .. r forzarnos para mellorar dita 
no Abalo enceta o seu turno e · ríase do concellal ao que amo- saúde". 
di que "pide que remate está es- ' nestou cinco veces mentras Ló- Pensan que a -~ellor forma de 
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de", segundo a Comisión Xesto
ra, "actuando como plataforma 
para defender e denunciar dian-

~ te da dpinión pública as anoma
lias, irregularidades ou arbitra
riedades q~e poidan cometer as 
.entidades que interveñen no sis
tert1a sanitário e todos aqueles 

- que afecten á saúde". 
Asimesmó "estudarán e bus

carán solucións concretas aos 
problemas que Sy poidan dar 'en 
cada zona en .particular e· en 
t'odo o país en xeral; promocio-
nándose tamén campañas de 

, educación sanitária, prevención 
unir os esforzos de todos é a de . enfermeda_des, mellora do 

. criación dos "·Consellos de Saú-: meio ambiente ... " 
de" organización que pretende Na rel)11ión queda:ron estrutu
ser precisameqte::· á vía ·_ cfo partí; :'radas inicialmente 'váFias zonas : 
cipación :de todos os cidadanos Camota, Moaña, Rianxo, San-· 
e profisonais que se interesen tiago, Coruña, Ourense, Vigo, 
por "propiciar unha alternativa €ambre, FerI-ol, . Toiviño, Cesú
áo actual · sistema sanitario, res, Celanova, Carballiño ~ .sá-
diante da necesidade de refor- rría; pretendendo que. vaian au
mar a actual eslft! tura, procu
rando -o sector público da Saú- · 
de". · .. 
. "Os C0-nsellós.. criarán e di
fundirán un estado de opinión 
na sociedade e entre os profüo
nais do -sector público da Saú-

mentando paulatinamente. · 
Todas aquelas persoas intere

sadas neste proxesto que tanta 
falta lle facia a Cializa, poden 
dirixirse ao domicfüo · so.cial 
provisório do Consello; en Rua 
·Maria 93-2°, do Ferrol. 

'' 



. . ' .... . 

. Ou as estr~das .da PfOVÍncia r·<ÚQiirells~·~estaláoiJas 'be~ e ~Q_on , ha(p"<tff~s:·n~'.de .f,óñ.té1l~cÍ:flf-J '<?U se4f<iñ ,:-. 
· noÍJ, sé énte.nde;-p; : ó~q'u~~Íioh~sé ¡e'fiteilde ~é-::(rilotaciórrpr~siipóstá~ia dtYCo.fisellarutde~rJr._de-4iiteión ··-' · :.'.! ~- ? 

' do · Ter;itório·,;.()/#'asPübil:cas -e.- tfihaÍrisirió~ _;_ó"u-:Y1si-\'· : ,),, ·- ..-.·· "" . .:., · ·, .,;.,: . <, ".. /:.-·~¡~ , :.;;;;:- .. 7:J "i'.\ ~_ ... .i:. 
Asi, p~ra,.ap;ov(nda de Oi!:rensé d~stíflll~se menos_- fte/290\~illóns --;d/el!.~s~tits~pd(a:,,-eslf.~das: ? ·. ~. .. ' _ 
-menos da métade dó que ·se.dedica, por exemplo,..'f1ara-.a ponte· e_il-tre: Vila.n<;iva e-iP1l'lii 'de.Arousa ,' en':" -

. Pantevedra .. E non digamos Lugo, pmvíncia que só n_~ces}ta este ano - ~n- e~tradas , ~-. : . " ... ::: "· - ·. 
menos de-260 m'illáns: O resto, .. vái par.d"'A Corúña e Ponte-V.edra; ·: , , , , •· '-,.,.-

.. até. chelfa,"'f-VJ~~1\f4S\miUori's}h'b'"'-":.,1 0 ,, ' ~4:,• ~, :.:.. ;; •. _ .... -,:. --: · _ · · _. _,~ ~-... '~ -,,· -. · "" . . . - . , . 
Hai obras curiosas, outras de c/o,ro caciqut!o ~e 'fiilfr¡JáñenHwaffañti'Sta~'J.Dk15tbtlars imo'S' flild¡,Ylgora;~ ~ ,._., ~ ~-

( í: unhapor urrha. Por certo, .en portos non hai nada par~ Ponte,vedra. . ,_ . - -
- ~ ~ • ' - • • - :M; • ' - - ...... - - . ~-' J.~ - ,, :-"e"! • ' ,.. .- ~ " :r ~ '· J~ i b .. 

Comezou ·xa a feira habitual dos meses eri. q~e toca féira habitual. A poú- : 
. ' _, • ·,6-! 

o ·_pi-iineir; que cha~a ~~·ten~- ,' oq ~c_omo · ~o cfos·""l.adróp~s): Dase "'. V€tf0{ :Xove e :FolgNeiro, fodo 
. · ción é que . se , destln.en 26 m_í-f-· ·a cásúalidad~ de · q"ue as pontes .-· por 50 millóns. Unha.bagafola;· · 

· ilóns de pe·s~tas .ao ~i:efotzam~n-t .sob.i-€ ,- os dou~ rios, ·ppfa :estrada .Para a ·.stipresióh: de pasos -a -
- to da ·ponte . que ·une 'i vil~_ do . ,_actúal w est~I! -feítas. -~ . se se nive1 destina -a· Consellaria un · 
. Grove. coa illa de A 7Toxa-.: ;Para_ . ·. pensa nas· "variánies"; n°Qn che- . total de 154 millóns, -Cb que 

ca que a xente estea na rua ·para·pedir algo, sae ~ relocir _o libr~ fío ·dasde· 
rivadas e das· integra is, as matemáticas, aüas e duas, tantos votos, tántos· 
escanos. A pouco que se lle ocorra a alguén dicer algo asi como _OTAN 
non, bases fóra, súmanse rapidamente a ver cántos-- hai, meten a pata mes
mo .os próprios policias ·(ou foi a propósito?) e. din eses, ese.s de sempre, 
que ali non estaba representado "el pueblo españo.I" que nunha orde pa
cífica e admirábel xa tiña votado por tales e tales outros nunha mañá-tar
de-nóit~ de outubro do pasado-a.no. Ali non estaba representad9 o povo 
que votou poder. Pero si -e falo da marcha. Pontevedra-Marin~ mo_itos 
que votaron PSOE coa ilusión dun referendo inmediato, coa i.lüsión dos-
800.000 postas de traballo que agora vai ser "tecnicamente -ca.se rmpe,sí-
be I" criar. . 

Pero o problema non parece ser a >inmediat~z do referendo-: Nunha liña 
evidente de conexión, a editorial. dun xornal bastante reaccionário.como 
é El País e o artigo da fe'ira habitual de ~arios Luís Rodrígue?- én ;'La 

- Voz de Galicia" coinciden no fu"ndamental: a ver qué raio pasa _que os · 
manifestantes aproveitan as .marchas para meter.se co sistema occ1denta·1, · 
cos USA, con Reagan ( Reagan tururú mete íl ·OTAN polo_ cú, berraban eri 
Pontevedraf, esquec~ndo o gran perigo que representa o imperialis.mo so--

. viético, esquecendo aos maos da pelíéula que son os do Padto de Varsó- • 
via ... Cjegou o telex de Madrid e Paco Vázquez pasa de inmediato.o texto 
ao se.u "íntimo amigo" Carlos Luís e veña a repetir argumentos, os maos, 
os roxos, os ·menos votados. E curioso, pero se ant€'S a moc;edade estivo 
ilusionada C0 "cámbio" (foi moita a qué votou as)} I móitO m.ái_s ilusiQna
da está na campaña anti-OTAN, sabedora de que aqui lo quevotar.on, tu
rur¿ (para repetir)·. O proble!'Tla ~lav~ é que nos aparece a mesma. liña iri- . 
formativa dun xeito contínuo: democrácia, CEE, ·OTAN, atlantismo, oc
cidentalismo, socialismo demócrático e outra vez a democrácia. Todo. é 
válido para xusti_ficar a d~pendéncia do Estado _espafíol _verbo dos USA, · 

· De cando en vez, algun diário, tomo se talmente_· a :Causa fose estudq_da de 
antemán,' vai solta~do aquilo da inseparabilidade da entrada na CEE e na 
OTAN, corno se ambas fosen· necesárias e desexábeis. De cando en vez, 
un ministro "socialista" fai a correspondente visita á correspondente xua
tanza de non sei qué cúmio da organización militar como se .o povo poi
dese esperar a que el diga cando sae que "non.e§lá comprometida a deci
sión de convocar o referendo nen a de non entrar na estrutura militar da 

.organización mentras o povo non se defina". Logo, guerra, que ven Gue-
rra e asegura, xura por Deus e polo Demo, que dentro de m~i p~ouco, re-. 
ferendo. , 

Mentras tanto, desinformación, o perigo soviético, nen mesturar fabas 
con feixóns, que unha cousa é occidente e o.utra a sua organización mili
tar "de defensa, claro". E mentras tanto, causas piares. . . 

Os nacionalistas tdo BNG teñ.en asegurado que o .que menos importa é 
o .referendo, que a paz nen se v~ta nen é un ben "xogábel". O PCG e. ou
tros grupas piden o referendo inmediato. O povo, que se saiba, está _:_po-. 
lo de agora- ilusionado en poder votar contra a entrada na-· o'TAN e máis 
se é que toda a esquerd9 vota unida.-

Qué responsabilidade teria ,o BNG de pedir a abstención i:Jo posíbel ·re
ferendo, por máis que este sexa manipulado? lS~ria correc'ta·a sUa postu
ra, non só polos argumentos convincentes -que o so~- so'pre_ o innego-, 
ciábel da paz, senón pola táctica de empregar tod'?s C?S m_eios ao _g _lcance 
dun_para conseguir o obxec.tivo final? · 

Pero poden estar tranquilos os que están centra a OTAN: a pregunta . 
que van plantexar no referendo, dentro de dous anos, vai facer 'qve.: a do 
Estatuto de Anda lucia · sexa un xogo. de rapaces. E afinal, ,seguro (~.cordá
devos da do abo~to en ltál¡a), os que es~á~ .contra -a OTAN van ter que 

~ , votar sii E se non ao tempo. · · 
' c¡..1 

S~f unha . ponte . que vai ·cara gan 0S $Q, millóns presupostadqs conseguir eliminar dous OU tres . 
unha illa privada -e tar(priva- - nen -pari un dente,- xa que · IÍ.ai e a esé ritmo, antés do ~no 
da-. son Ínoitos inilÍó;n_s. -Pero óutros. tres rios ·que cobrir e as .- 2000 · teremos todos , os vellos · 
vafa vostede~ a ·sáber qué pinta a variantes necesitarían un total elini~ado.s._ paque.la xa haberá' 
Condesa de F·e~osa -no Go~berno : d_e· qu1nee ~~ilÓÍnetros _par(;).. ser 6utros cosque presupostar: 
"autonórnieo" ~alego ·. e cáles . efectfvas> senipre -e candó. unha Chama ·a aten¡ción que para o 

-. son as suas relac-Lóns. Haberia ... dela.s,: a. de Doniaio, fose pola enlace da ;autopista (ente priva"' 
que saber qué é o· que ·ha1 que · _beiramar e non polo· monte, xa do) e.n Sigüeiro-A· CoruñaJ · des- , 
reforzar e se- c~:qdo se _füw ·a que: ·pot tal lugar se.ria ruáis ba- tine a Consellaria 'SO rnillóns-de 

. _ponte· os que a fixero.Q -~ilpoh-.. -:Tata. · · pesetas. fu:beria ~ (,'.lUe _sábe-r en T 

_ se _que con diñeii~. J>úbljc-o ta; , ·" Dase a · casualidade d~ -que qué os vái ernprégar se as obras 
:mfo-=: levaron OS' ~ÓaftÓs .·sufí.,.. w~.éon · '""75 millóns cte: pésefas' que~·. t~fíen qúe ser feítas pola emp.te~ , '· 
cientes· para :facda bén 'ou fü) . : ten facer un"t;tal de dez ppn:.. sa privada concesionáría, ~qu~ é-

. Ou daquela v:ez--ou: d.é~ta)1g~sar- _ tt?s: · sobre os dos _Castro, Gran- ·· ~ que ,~e benefícia ·aa autopista,· 
tos · públiéos dispé1fdiadós ;-' sen.: · de, Bañodi,_Portd do Cábo, .Me- € da sua explotaCión . 
xustific~ció11 para · favorec~r a:. ' ra,- Ria · de_ Ortigueira · (?.};·Baleo, - A plans de urbanismo e c.ár;i 
uns •proprietáriq·s. privados,' aín~ · Callol5re~ Esteii-o e-' Rigueíra:, na tografia,. van ir destinados 'im 
da qué;_!so sl, apoian-f;ndainen-: estrada . comif~al C-'642 da· Co: . total de 8~ milló~s de pe~etas, 
te á Xunta de .AP. . , ruña: ~S'áé a ponte a 7,5 rni1lóns . . que poden ser suficientes para 

Ífai obras que non · se enten- Moito máis de balde saen as .oa.. catro concellos.' Como vaian es
-den~ Pot exe:rriplo, os ddus mi- rensana:s sobre. os rios Barbañ~, .pera.ndo por AlfaPético. 
llons' que se . dedican a repara- -., Valverde; · Arnoía~ Serga, Orille, . 

· .i' Esta análise de urxénda non ció_n dunha escaleira· no pórto . Viveiio, CadO-s·, .Santa Cristina,' 
dé Malp1c. a. E -de. oúró a -ta] ·e~- · Gro u ~ _Lúnia da N-540 :. 40 mi- ~ . é_- neh máis _nen _menos -que iso. 

Aos . técnicos Hes . compete a 
cafa'? E -- moi grande? ~ Nori seria . 11óns par .as once pon.tes; con análise · a fo1).do. A bon seguro 

' preferÍbel, néste ultim_o . caso,. -·.menos . de 4 ·.millóns po{ ponte. que · as COUS<lS , poderiarl ser . de. 
transformala minha rampa? se- ' Grande - obra vai · ser -esa. _ Ou 

- risa,. co.rno conceder un institÚ-· é unhá. escala normal e cmrente _ g_rande parche.- ,- ·· 
to _d_e ensino rneiO fl _Cangas on- · de peirán, voluntários van so-

A ponte sobre :;ioria de .Vivei- ,._ de. xa· o l\ai, e~ non ' p_gñelo en brar para gañar 1. 900_.00ff· pe- ·. · · 
_setas ria devandÚá reparación. - ro : esa·: desfeita ·arquitectónica, - .Moaña ou Bueu onde non teñep. 
Se é algo meirande, .coa· met(,lde . agora que xa ·~stá a meio facer,. nengun. , -
(un millón.) moitos van confor:. vaf levar ·53 millóns e . médio e . . 

, · logo outr_os .1-z m.-_ illóns para G ASTo S EN ES_ TRADA: __ -s' marse. E se 'non, ao tempo.' . 
Hai presµpostos que chaman ._ rnáis arrartxo. Ou se:Xa,.para 200 A CORUÑA 

· · métros, 65 1 m_ illóns ·ae pes.etas, . 7 5-8.00_ O:OOÓ . poderosamente a atención, · co-
. iho o balizament0 d_a· estrada · co "que sae . 0 metro ª máis de.. ' LUGff·.. , · · " · 
entre ·sobradefo e Casaio, cun 3,oo.doo pesetas_.-: Ba~tante bara~ -_- 254.562.:459_· 
valor. de 30 millóns. Háberia . tq, reahnente . .. ·E _se nbn que _o ·, OURENSE 
que sab.er se e~e baliz~rnento diga o contratista. . -_ .. '· i 283.438.413 
conleva a instalaci6ñ de 'quita- _' A bort s~gu~o- 'que cando fa'.- . PONTEVliDRA. 
rnedo's .ou ; é só ·a sinaliza~ión. lan ·de ~'-variantes" debe se·r va- .. 1;'.387.'500.000 . 
. Neste último caso., 'tampol:lco riar .,a· cor da pmt~ra- das r~·ias . GASTOS EN -PORTO S. 
van faltar, voluptá'.rids- e, . se ca-_ das estradas,. oµ <;l~ ~tirar as covas 

· · A e· ORU-N-:,A· 'dra, tamp9u~o ná .primeito_ · ; · ·do· seu lugar .que teñen tradicio- . 
Previstas están, as variantes. de nalmente. ·Coh tan pO.ucos car- . 3 l 8A30.813 

,Dornaio, Moaña·- e Cang~s, asi' tos, nón se póae "entender dOla.:. ,. LUGO .' ·. 
como as ponte·s sóbre os ríos de tro xe1.to. Velaí as variantes':de . 48.717 .872 . 
Merra e · Moaña .(este líltimo. -Padrón por 80 miUóns a'u_ as d~ . PONTEVEDRA . 
rnáis c6fiecido como o_ da :Moa, -· San Sad4rniño,. Qrtigueir~, _Vi-

ós , antigos deportados gaJego~ organízanse ... 
Hai duas semanas . _cele-
, ' ' 

brouse en Lleida unha reu-
. niÓn de depo.ftado·s .ao Cam
·po de Matha.usen .¡(Amical). 
Nesta reumón, á,que asistiron 
tres .ct.epórt~dos _. galegos, acor-

. · douse · c9ns.tituir · 'un.ha· co:rpi
sión na nosa n_a;.ción uomean

. ·cio á Meicédes Núñez,,,delega
,da: para GaliZa. 

,, . 

Estes .delegados : en Galiza 
.q'qeren · agora por'sé en con
.tacto . con oútros deportados. 
en cárnpqs de cóncéntración 
alemá'ns ou ·con ·familiares 
de~tes. A .fina1idatk desta 
toipa· 'de."·contacto é· doble: · 
por tin~a p(;lrte, ter unha-rela-

· .. ción:, ·e por · outra tratar de 
axudar ás famfüas, 'que 

agora o ·_ 9 ·oberno ¡. alemán · 
~cordou unha.s indenizacións 
para ,viúvas e fillos i;nválidos 
de deportados. . 

Asimesmo" téntase ;.qite ál
gun ·axuritagrnnto de· G aliz~, ,., . 
q ll;e ben , pqderia . ser Coruñá · 
qu A Póvoa dous dos municí
pios que máis deporta~os ti
:veron, 1les rindan hornenaxe 

..... 

- . ,. . -

, ~ ~stes gálegos truncados po- za; para unhas ·pe:Usóas esque-
. lo Jascism9 español. _· . ' cidas 'e loitad0ras ~pola sua pá- . 

Estq_ reución· tivo~ Itg.ar _en 
Lleida xa que o_.:seu" Axu:Qta

.. roen.to inaugurou Ull' monu
mento n9 cirnetétio en honor 
destes deportados. · 

, tria·, comeún á and~. Espe
rémo.s que algqn dia se faga 
. rea}idade, corno ta-mén se van 
facer as. listás defiríitivas de 
galegas mortus nos campos 
de concentración ·e· que espe

Os · prfrneiros . pasos Pª1:ª ,· . ramos .d&r '!- coñecer neste pe-
que ocórra algo)gual en Gali- riódico~proximaillerite. 

N'. 22°5 ! DO 23 Ao·2g DE XUÑO /1983 
>-•. i··:.. 1 : ... ,L " , _ \ ' .., _} -'\ _ . • 



tema·s da nosa terra -· 
. . 

t., 
.•. f J t • 

A Iei de· nohtiaÍizaciórt· · · ,'' :p 

' 'uso da~:::ü,ngua 1gale~a : .. 
. ; ' ~ 

. ;. ,,) .,/ ~ ' 
.•.. ¡ íJ 

.r r 

i A ' a'próbació~n 'polo Pár'lame.nto ·galego da lei de norm'aliztaci~n - do uso ·da, 
·1íngua galéga> 15Nl-83·, é un importante fito na história '.deste·país. A lei 
afirma a obrigade todos ·a Goñecer.esta língua e 6 direito ·á usala. Asegura 
p apoio das autoridades ás publicacións gale~as e a ·todos' os meios de co
_muniqición er;i galega; máis,-afirma que as instituc ~óns é:lo país usarán a 
língt,Ja galega nos seus meios de comunicación. ' . 

· Ante . isto compre confortar o ánimo, pero non perder o sentido das 
circunstáncias. E unha lei consensuada, con incoeréncias é imperfeccións· 
que acreditan ~ auséncia de especialistas, v·.g: sócio-lingüísÜca, que pre-· 
tende lograr o bilingüísmo en toda a nación. Algo que a sócio-lingüística 

. e a história saben que é utópi.co, irreal. 
'· 

Recordemos qu'e non foron a.s leis o que deteriorou·a n~sa língua: -foi 
· a presión da burocrác_ia e"clesiástica e . civil e o abandono da dase d9mi
nante o que -estragou e_sta cultura e precisamente a ·fala. A. clase dominan-~ 
te gafega desde o· XVI ao XVI l'I tiña fóra do Reino o estrato máis alto, a 
no~ reza cie título; quedaban aqui os fidalgos e alguns nobres. O clero alto 

'era estranxeiro -e o clero rural pouco letrado. Este grupo dominante bus
caba a am'istade e a cplaboración cos burócratas do Estado. Asi naceu un
ha clase parasit'ária e uns grupos "cipaios'.' que viviron ·asociados ao poder 
O poder ant igalego foi quen oprimiu, quen deteriorou·a ·n9sa cultura. 

No XIX, e xa cori base na Ilustración, q centralismo e~ uniformismo 
deron le is proibindo o uso do idioma galego na eséo·la, nos xulgados, etc. 
A lei afortalou a opresión. Cont ra este cúmulo de obstáculos loitaron os 
·escritores galegas. Cont ra esta situación naceron os partidos nacion¡:ilistas.'. 
Para virar .esta d irección su r.x iron as ~sociacións éultura_is dos anos 60. 

,, A. lei , apr.obada ago r.a , rexeita un pasadb legal oprobioso . Pero hai_ un 
pasado real máis escand aloso: a falta de praxe galega de grupos que din 
representar a Gali za. Así están os parlamentários q1:Je ditan estan leí: son 
os que non a cump~en, 'son os que nen usan- correctamen'te o idioma gale-
ga nen se preocupan de estudalo. · 

. . 

. "s egura mente 'que poucos ~speraban hai sete anos o avance q l!l e se está 
a dar na recuperación da cultura e da língua gálei]as. E unha proba de que 
Gal iza vive. Pero tamén están a ava.nzar os atrancos dalguns ·sectores a es- . 
te eámbio : aí están as empresas de prensa r:.educindo o galega a 'sectores 
puramente cu lturalistas; aí están escalas, oficinas, etc., obstaculizando o 
uso do ga.lego e sementarido éizaña p~ra cónfundir . os alunas . Aí está a 
burocrácia en xeral que permanece fria e resistente a toda mutacipn: son 

· como fóseis dun museo de· cera: preten_den asustar: 

E de a·gradecer e~ta lei, non é hora de dar as badal,adas da . "alba de gró~ -
ria' '. . Ou iza is . mere za a pena abalar a pedra dos moimentos para que os 

.. osos dos marta~ na foita de Gal iza, sigan espera_ndo que este país sexa 
normal, supere a ésquizotrénia e, coa saúde .recuperada, e!11prenda por si 
só a histór ia que el.decida face-r. 
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RECONVE:RSIONS PARA: 
coNVE.Rf 1R i\fb auE·t ·· 

Todas ~stas' ésixéncias tácÚcas -~on .< ser_· -mu.ller · para . comprender certas . 
deberian dif~~inar ~ - atJníulac'ión::d~' oousás; ou polo' m~nos; estar_-. entre ~s 

-~ónciéncia anticapihilista, os obxetti ~ " . "fil i:Jllere~ ~qúe· si ás.nom¡311enden : ' Na~á 
A- "·, t :~ _¡,· .. · t" ~ ' ,. vos· estratéxicos como ~ sbn ~ ·nacionaJ "imá' is-.''-Moitas'grác:ias; 'l-., · . . ·.-s reconvers1ons sec 'Oria 1s enen . .. , . . . 

'en efeit9 un contido ·capltálista {~J°ér~ _;-· 1¡z_a_ción .. da B~nca, ·é:,ª s~ci~j,izad?n .. ~ '• '. i,' ',' ,\. CHAR,L! E-POETA 
da do emprego, sacrifícios -salar j'ais, · dos me1os de prod~c1on, ~meo xe1t<;>·<','. ·. -~ · · .-.~ 

condición·s:ae tr,abállo, etcd rñals, ·se ·'· ·de_ re·ma~ar_ coa cnse .e.- 00 p~ro . . As NACI o'NALISMO 
. non se levan a cabo, non irán á ban-· taigas xera1s de zona e a sua exten- EN MARCHA? 
, carrota sectores . inteiros?. Non está ~ión a ·oufra~ províncias ou . marcos 
en xÓgo a desma~telación industrial máis ampíos, te,rian que estar orienta-
da bisbarra.? Se se-esixe un plan de re-• das r:ieste senso. 

conversión ~ara' asegura,r a viabilida! : · E.ÓUARDQ CAM¿'S.ELt-E. 
ct.e ·-t .non se · elt·8. '.a ;>pr8~úeiYti r1ha:·des:. , <;.·_: nir;·.3 ; · ~ .' ·;;·: :. · ·ií.-.-.. , ;_ 
natu raliúrciéfi da fuhcidn social "aos . ALGO QUE PONf ÜALIZAR ~ 
frab~-lladores·?) Non :Se e'stá -:.facendo:o ·· , , .. · .. _,. "· i . ".' · • · · 

pape l:.: de. e~npre~ário? · Velaqu ·i.- a :eón- - Con relación á .cárta ·de -M .. J .. l..H., 
trovérsia ! · · '. ' ·Cela nova ( Óur_e~se), pu.b.li~da en 

Antes de pl¡rntexar :alterna.tivas · ~ Faro de Lunes", apoio o_ seu d~.s-

. táGti ~as, os t,raba.ll;adqres de esquerda, · précio total cara a droga e -:--a xente 
o.s revolucionários, aqueles que pro- ·que a manip~la; aínda que teño 
pugnar:nos o socialismo, ternos· que ' que disentir neutros puntos referidos 
dicer que· a crise actual é o produto · a outros tem.as e que expoño a conti- · 
da. irracionalidade capitalista, das leis nuación. 
de m~rcado, da agresividade éompe~i-_· Di vostede que se a .droga chegase 
tiva, que todo saneamenta· supón S'él- lega.lizarse-, teria que, de igual. modo, 
crificio - dos traballadoi:es, · que des- legalizar aos ase'sinos, aos maricas e 
pois dun novo delo voltará sair ·ª flo- as prostitutas! NDn ere vostede . que 
te a crise, que é un cancro próprio do neste ponto a sua comparación deixa 

Quixera chamar a atendón, -desde 
a tribuna que A NOSA TEF3.RA , re-
·(. ¡ UdJ ';t I '~ ) Jf'j 'Ji!• 
pr~s~p~~ -t-'~ra todos os garegos, tanto -
para os 'nacionalistas como para os 

· que non o son,· dentro ~o · amor á te
rra sobre . o acontecido nas -elei~ións 
m)~hicipa i s e nas 'posteriores de el~i
cióris de alcaldes.' 

Non deixa ' de ser clarificador que 
os partidos que se poden c~amar es-

. pañoles pacten, ben contra o nacio
nalismo -caso de Ca ngas- ben con
tra a esquerda españolista, pero máis 
progresista que o PSOE , como o caso 
de Andalucía. O mesmo baremo ha
beria que pór para o' pacto do PSUC 

sistema capitalista e que o único xéi- moito que · desexar? Claro que se na 
t'o de rematar con ela é a toma·do po- palabra "·asesinos" vostede fai rete- cidente e por isa ir,repet íbel como es-
der polít ico para asi . socializar os . réncia aós traficantes, que de feíto tn..1tura. 

· co11 AR nalgunhas localidades catala
nas co que quixeran curtarlle o paso 
ao PSOE cara ás autonómicas. O de 
AP vot ando con HB foi un mero ac-

meiós de protjución e plailiflcar a · son-o· e- moito, dóulle q_ razón . . Pero, Cumpre que os nac ionalistas nos 
economía en función .das necesidades qué hai dos' máricas e das prostitu- decatemos de que as bata llas se gañan 
do povo trabaUadqr. tas? Amigo meu, creo que a liberdade nas. ruas, nos tallos, no e ido .cult ural, 

Agora ben, ~sta explicación própa- é un. dereito de toda a vida, inda que día a dia, .e que os acc identes que ·si -
g dística ·non oferece, polo morrjen_: se teña privado del, tamén é certo, n_a ñifican as· eleicións non poden ser un 

. to , posibi,lidade. ·de co11creción. Qué m.eirande parte dos casos . obxectivo á curto prazo para nós , se-
facer mentras tanto?. Os reformistas Creo que se ten abusado coa· perse- xamos do partido que sexamos. Para 
montaroo unha política de "campar- . cución dos r:iegros, como raza infe- os galegas que ternos a Galiza -n_ac ión 
tir os sacrifíci~·s"; talan dunha "saída riqr; para agora facer o mesmo con por obxectivo o te r un alcalde con 

. compartida".' etc. lsto lév¿:¡os ·a unha persoas · ~neste caso "maricas" como maioria pode enchernos de ledícia 
colaboración ' de clase, a pactos so- vostede sinala- que .o ún_ico que· in- pero- non deberia ser o todo . 
ciais e a firmar regulácións de empre- tentan facer e "viver" dacordo coa · Hai moita tarefa por face r : os em-
go "como. ~a·I ·menor" e .a pe<;lir re- seu xeito .. de sentir .~ ~ non .intente balses o Ulla e do Lérez van ser fe ítos 
conversións sectoriais a cárñbió .de estabelecer ur¡i ha anarquía na que 
promesas de . postas ;:ilternativos que cada cal -faga o que _lle pareza-
xamais se cumplen. Os traballadores Non, amigo, iso s_eria demasiado 
de vangard.~, por pr.iñcípio, ! eñen .que doado. O problema · é comprender e 
tomar unha actitude de résisténcia respetar a liberpade dos que ternos á' 
nas fábricas ante a regulación de em~ beira, e xa ve}.<o e que vostede. non é 
prego, inda :que esta se presente bai- capaz de facelo. 

. xo forma de ·"exp.ediente du perda-de A min paréceme que o réxime· de 
todos os pastos de,,. t raba l lo", porque ditadura xa remato u e que cada un 
xeralmente . non é ésa a alternativa, in-renta entérrar, dia a diá, C?lquera 
non depend_e diso- a vida ou morte . resquicio ou-sombra que lembre tris
dunha empresa; e ~n todo caso que , tes sucesos. 
sexa a Delega'ció'n de traballo por mé- Non seria "ditatorial":..O tratar de 
dio de resoloció s a que saque adian- impoñer de maoeira . única ~ universal 
.te a empresa. A aceitación de pacto, unha determinada séxualidade.? 
.sen máis, súpón abrir a comporta de E, .deixando a un lado o tema est~, 
fufur9s expedientes de viábil_idade para non facer a miña carta demasia -
con posibili<;lade ·de aceitación son do longa, pasem.os á prostituciqn. 
aqueles que en t~do ·taso ofereceran · Falá vostede de perseguila, igual-
-pastos ahernativos concretos, que, · mente coa axuda -da policía e o . Go-
ésfá de_ mais dici-lq.,, non sairán s~n loi- berno. Dame vostede magoa amigo. 

· ta. . - Eñ troques de preocuparse de centos 
Agora Qen, a amplitl:Jde da crise de m.illeiros de mulleres marxinadas 

abre unha faixa ampla de posibilida- polo sistemá' patriarcal . e machista 
des tácticas. Qué facer cando obx-ec- non ve outra alternativa que esta. xa· 
tivamente están en ~rise 'toda unha 121ue é nioi d9ado dlcer con absoluto · 
série ·de . subsectores? .Qu .cando toda desprécio "zorra", "inmoral". O di-
unh"'B bisbarra com9_ Vigo, Porriño, . · f _ícil e analizar os casós por separado 
etc:~ está en perigo de desmantela- e chegar á verdadeira cuestión. O por-
mento industrial?.· Nestes casos ser.ia qué remat~u aí, .qué imper-ativps cau-
totalménte necesár.io, pero·mantendo saron · semellante , degradación. Si, . 
seM:1pre o emprego global no marco amigo, porque aínda que non o crea, 
doutros subsectores ou sectores eco- a inaior--ia · das prostit.utas síntense ' 
nómicos¡ é unha necésidaee de uni.fi: -desgraciadas, manipuladas. Pero, cla-
cación das for.zas· ob'~eiras qe non per- ,ro, entre o comer-ou ser un "parado" 
der forza socioloxica. Nas zonas e máis, _;a riecesidade obliga. En canto 
bisbarras en perigo de desmantela- ªº ab~rto, que· non o mencionei an
mento, poderíase acceder as recon- . tes~ tefio que manifestar, igualmente, 
versións esixindo plans de reindus- · 'que desintd da sua afirmación de que 
trialización de · urxéncia, cos car't9s _ unha vez chegado o referendo todo o 
públicos .e coo ·garántias de. nacionali- . pavo español votará en contra . 
iación. Ur-iha administración que_di ·sei que o tema é amplo, a-tratar . 
defender aos traballadores ten millei- · Pero unha dousa é segura, violacións. 
ros .de posibilidades de financiación tamén as hai dentro do matrímónio, 

. como é, por exemplo, o estabelece,r. e xa me dirá vostede' diante dunha 
unha política fiscal a poñer fortes ta- · nai ultraxada e<;! pol~mica de· te; un 
sas ás rendas altas e aos grandes b.ene-. filio "no.n desexado" _. que opción 
f ícios das sociedades anónimas. queda · a tratar. Pero claro, te ria que 

~ por unha _compan1a " españo la" 
(Un ión-Fenosa) e non parece que 
haxa voces que se escoi ten pa ra impe
dilo . ou polo menos retardalo o tem
po n~cesár io para que o Goberno que 
s~ . chama a s í. mesmo de esquerdas 

. reaccione. A lo ita de Xóve est á mo r; 
ta, xa pasou o tempo da s' mov iliza
cións de masas, o da propaganda. 

Qué dicer dos problemas lab regos , 
que esmorecen de podres mentras as 
Comisiós Labregas durmen o sono 
dos xustos. Qué dicer do sindicalismo 
ma~iñeiro, cinxido á Coruña, deixan 
do nas mans dos ineptos e "pactis
tas" outras rías, outras zonas. 

Gostariame que alguen. contestara 
a preguntas tales como cal é a presén- · 
cia· polítrca do nacionali~mo nas zo
nas onde hai aléaldes ou naque las ou
tras onde os m~nícipes nacionalistas 
son . numerosos por mais . que non 
levan as siglas do BNG (caso de Cam

. bados, por e'xemplo) ~ . 
Se. hai crise no nacionalismo mili

tante ou non, se a lntersindical ~van
za ou non, se hai vida política nas 
vilas ·onde hai organización, se o Dia 
das Letr~s Galegas ou o Diada Pátria 
non . ~cm meras datas par.a p_egar car
teis e chamar aos amigos para facer 
u'n par de . actqs. 

BRAÍS C. R EFOJOS· VIGO 
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r··Le1··ae''ñOi,iñatiZaéión,-Iei'á0.6iliUgiltitno 
;o"R~~~,~~~nto. :.gq/egq~ ,f~if,~P: µIgo. · F~x,o.'d,uas.J~iJ°, ~a. J~ _Normalir-ació,n _Lingüist!Ji ~'1!'~~--q~~tÍi.iµqp,¿·~ ~~das poi~ administración, se- de Galiza, ·e dará Jugar á inserir 
cServzran;-¡1.aira alg.o?;.pr._.~g-u:.ntf!:$l!r(I. xe'l)._t~ ... (:'" ,_,; :. · :.: < : _·:;, _; - ;~ '-·-.· v.'i n~; t·;_;.¡\r ... ~ ... .,; fJ.óQ que será o próprio galega · ción da Comunidade no rexistcf 
Cando se fai unha ·JeJs.empnrsJnve· p.,ara,a}gQ. :llnlµdei1..empre lev(.l_/tJ.nha. if!.tfn.dóa. : -~ ., , ; .. " . ,. . , ;~alante quen teñ: que exery~ita- das Co;nunidades. G:aleg~s asen\i · 

~1/?_~ob_CÍf.ºtW1 ~or um.mi"!idade_ dos ptesent1Cst .. os deputa~os- do B.lo.q.ue-P§,q: í_¿~p.tlíf~dg~~~-;~.;~-·":~~~=-~~'; ~q·~;-r_ ·:: ~.l:fis. Fr,a_pc~_ip", ,' ~n .. t~·-· ~ :P~. \l·c_ o~ . .-_P .. -~!t\.~ ").~;'!;~,·-~ys .... r_,.?_. rf d_e-,f!.',aJi ... ·za:- '.;..~ ;. _Jr.\. f .. ; 
a bon seguro que VOtarzan en COntrll.' ; t _ r,,; ·. ·. / J. 1'< •. · r· .:· .· . • . . · · •. · ;;1 h 1 " ,.) ~ ¡ta...t;;Th ~ • a~ · "" ·· W' · g, '" l - (~\ ·-. . . ~ .. ,, ,,,,,.,~.:; .. . ~-,-=··qy~::- -,~n,-,-. o.i ··~' ~n_ a ingua ".'.aSIJ'Da-_<YduR-u-uraure·.::afr. rata!;LO· C11rhp.1me;ntú ·do . fm8.'; 
Ben, mellor é algo que nada, pero non nos enganemos~ ndn vai.ser1a pa.nafea,,. xq ,o di~o~,_, :ftiiren~p,or: . ,,;~ :~inca séculas e para un povo estabelecidos, (fins de axuda ~ 
onde, o vice-:presidente do . Goberno autonómico señor Ba"eiro. -: . '- ¡¡ ~ºª me~.t~,_li?adt ·~:- º~ aut~-ód~? '.: .~~~~:~~~q~~-· ª~! .... C_?rii~ (,ie ., i~fo~~ 

""Língua prolétária do meu ~a que a ki non ven recoñecer lembren tamén as i)arrafadas ·e.,.a de colon1zado. ~:-. '\' · · c- · , ·:. • ~ ,; ma~1onl .. cr¡aras~ ·- e~: Gorrse:Jlo ;d~. 
pov:o I Eu fáloa porque I si; "por- máis que un "feíto obÚc;tivo, prática. ' . . . ~ . e!· . _, V • éo.munfcfa'éíes "<fal~gas, ondé" ei.? 

.,, _, .. . , . A LEI DE GALEGUIDADE' . · ·. 
que, me :P.éta ... ". "Un oovó non limitándose a recoñecer -unha · En. segun·do _·l'igar· di·cer ~ue· .tará un representante por cada 
e, p'o'v2 Lo>P~s' 1e1~ n~ on : te. n s1s0o"ªbe6rorafn- 21·~1~_;, -.:i · " ~ · N . · ·" rehlltf.a(:Mi~xí~f~Ti1ej9~Unhá rea- tg~3: -fo!i "'™-'~eiicfl~gqp.dq, ~~·i~PMJ ~·- a mesma sesion parlamen- · unha das comunidl;ldés inscritas,-

. ".~ . B?X<?_, ~é:m .é el ?lep.t_~~s Í;ion li~ad~ • . d~~iª'- ~Jgun qye, por e.e~- qµ~ .~,_ da~p .. a , p~á,tiCa . ..;dos .$~Ú:s (!itria aproqouse (saben que a lei constituínd·óse unha . Comisión 
pode .. ese.o.Her a su_a. língua",· 'ta to, ;n- 0· "n~·e"~·0'1·· . b- Aa pa"ra ·o ga'lego··· .. · · f d ·t d 1 - 1 ~nteri9r . nen merece a podada Delegada·, .. elex1da · polo Cons ' 

111 v -ace . ores~.1mm~ os ;. e: e.s "~spano - .. 
líng~a _é proeluto do tesón ·dun Estamos perdidos)~ · · · falantes de semprn, e ainda -h©-: ~alg~n= x.orrial editado en Gali- . llo~ onde estarán outr0S" repré;.. 
povo'', "re~dirlle homenai.e .á Següid.amente afümou: "esa · xe_ desde os escanos parfamentá~ za,,,sintomático-, non?) .a lei de , ~entantes .como :o Presidente, d;fu 
xente do. povo", "bendigo a .to- longa · nüife de pedra vai se.guir rios,- r7 agás __ cando )iai algunha :_' ·~Galeguidade das c~muriictades . Xunta, os _conselleiros d~é-Trab'á; 
dos aqueles que ·a utilizaron" . . en moitos ·sectores- da sociedade· "festa" como a do méréores; re- ~asentadas :fóra' de Galiza ": Esta . llo e S.egúranza ·Social, o de Cui~· 
qicia un parlamentário mentras _galega",- para' segilidamente ma- presores daqueles ,que deféric}e'- :Jei di no· seu artícufo primeiro . tura _e o de Turismu, ; asi come 
os xornalistas . mirábamos uns nifestar que era "limitada no ro~ senwre 0 u'so do . galego á que "se e,ntende por ga.leguida- : u·nrnpresentante)do' Consello di 
para outros · (eséoitamos ben?, .seu contido,· xa . que existe un todos os niveis, moitó nos te- de o .direito- das Comunidades Cultüra Galega (lémb:rense qu~' 
parecia que nos preguntába- limitado ·entendimento no bilin- memos vai servir para pouco. ;galegas asentadas fór.a de Galiza neste. c;onsello non hai net).gun 
mos). Era Miras Portugfll, depu- güísmo", para reseñar t.amén as· Pero estas · d_ua~ - , cuestíóns, a colaborar · e compartir a vida :represente das asociació.ns · cul- · 
tado eleito por UCD na provín- dificulda?es l~r~, fac~~lle ~om- con .ser importantes, non son social e cultural· do povo gale- 'turais-de Gali:la), . da Real · Ac-a-
cia de Ourense. · prender a adm1mstrac10n do Es_- básicas.: a "lei .. de .nórmálización ge". - . démia, e da Unive~sidade. 

E outro diputado de U.CD taqo ·o .problema da língua gale- .. lingüística" ven ser una lei de · Segundo esta leí, "son comu- Non aparece nesta lei nen-
que o antecedeu no ·USO da pala- ga, para que- tamén estes a ~m- b T .. , ( b T .. , . . nidades galegas ás entidades asó- gunha referfoda - ~ coperación 
bra, <;?lives Quintas diria: "hai preguen. 1 ~nguis:n~' ?· 1 ~nguismo 1:0.n "· ciati:vas,: sen ánimo de"lucto, va- económica -xa que, segundo ·di
que protexer ao galego, xa que E claro, antes das votacións e· existe, senon __ que : e.~nha utupia · lidamente · constituídas e con· xo o se_ñor Miguer'Piñeíro·,' ''non 
o castelán está dabondo prpte- despois dos discursos un xa nori onde acC?char po~icions prepon- - personalidade xÚridica no terrí- se _pode p.ofü~r e asi o social 
xido como língua de todos. os sabia en qué pensar (mentras v-ia derantes du,nha h.ngua so~re ou- t_ório no que ~e encontran asen- a:báica todo". 
españois". alguns que queren "facerse -pró- - tra) xa _q~~, na r:iesma le,:, artít' tadas, q.ue teñan por obxeétÓ . A lei, en p;inC!pio, é. boa. e 

E antes xa Camilo No guerra ceres da normalización" nas tri- culo prnneirn, dise .que todos principal·. nos . se~s es~tutos· ~ - será positiva se non sé queda 
afirmou que esta lei "deixa moi- bunas). ~s galegas teñ~n ·? d.eber de eo': · µianíimento' de ·lazos ci.+lturais . nun mero papel. 
tas portas, moitos camiños aber- l1ecylo e o · direitp· de usalo?". · ou · sociais con Galizá, as suas 
tos , que poden encherse de xei- O IMPORTANTE E o QUE Aparece asi" ·o .- Úlego como un ·. X.entes, a sua ·história, a sua lín-
to moi diversos". Anxel Gue- , direito~ mentras que ·ª español gua e _a sua"cultura, e ás que lle 

SE FAI COA LEI é un deber. . . 
rreiro destacou que a lei "topa- fosen recoñecidas a sua galegui-

Primeiramente dicer que a ·lei Por outra b d 1·· t' -rá con .moitos obstáculos para · - an ª not esª re- . . dade- de .. acordo coa presente 
é un paso 1·mportante, por ma'1·s con-ec1·do. como u d. 't vencer hábitos, costumes e sec- · n uei o ---so~ Le.i". 

tarismos". Cefermo Díaz afir- ··que sexa unha lei consensuada , cial do povo galegó, senón co- . o recoñecimen_to da galegui-
·mou que a lei "senta as bases con moitas incoeréncias, .froito I!lQ uri qireito p;:irticular. Todas· dade ·prodüéirase "prévia soli- · 
de .normahzación da língua des- daqueles que as fixeron. Senón queias accións non es1:-án resp~l: citude, pOr ._aco~do da · Xu~ta j 

de unha- postura de delicadeza 
e respeito a todos". ' 

~ E Ramón Piñeiro (qué ner
vioso estaba Piñeiro) dixo que 
era o dia "de recuperar a pJeni
tude dos direitos da ·11osa lín
gua". 

Outros afirmaban que a lín-
gua xa non podia ser priviléxio, 
na sua defensa , dos nacionalis
tas. A língua ten que ser de to
dos, e foi precisamentv Miras 
Portugal quen recordou "a di
cotomia que existe en moitos 
de vostedés", referíndose a que 
estaban a facer unha lei para o 
galego e eles falaran sempre, .e 
falan, o español: 

LIMITASE A RECOÑEtER • 
UNHA REALIDADE EXISTENTE 

·E ao remátar de despachar as 
loubanzas, con algunhas pingas 
de realidade e as críticas de No
gueira e Guerreiro á disposición 
adfcional que di qu~. na norma~ 
tiva a utilizar segqifase b crité- ·. 
rio da Real. Académia . "inda que 
non estamos . en :con.tra da a ufo- _. 
ridade · da: RAG, :Qero rron com
partimos a postura -política·'que 
tivó ·na valoración" (Camilo. No~ 
gueira); "senón cómo se fixo'·' 

. (Guerreiro); ~ubiu á palestra Ba
rreiro"· Rivas, vice-presidente -d"O · 
Gqberno,_ para áfitmar que tan

. ta loubanza podia- qu.edar fóra 
de lugar, ·que- coa lei a situ'ación 

· "p0de sofrer algun cámbio ·fun
tdamental", . pero que a sua irñ-

. poi:tánci~ .. qued~ba relativizada, . ~ ... · • -

::.; 
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Vos, mais e país de todos o.s continentes 
mais e pa·is da.polo. mundo adian~e 
Se manhá vos ordenam que ten~ades 

.. mais filhos . para terem neles ·~nfer~eiras · ''' 
' .para os lazarestos. de. c~mpanha ·· · _: 
·,e novas soldados.para novas batalhas . 

entom, ·mais e paisde poio mundo ' 
adiante, nom hai m.ais que.fal'ar; 

0

dicide NOM! 
! . . ' . ' 
(Fragmento do "Nom de Bor:in" de Wolfgang ·Borchert 
Trasladado do alempm por José Luis lgles_iás) 

iO que é a ener~ia ri uclear 

Toda matéria e stá formada por átomos, que se 
unem entre si por determinad¡:is fon;as; quan~ _· 
do os átorriO-s se separam uns dos outros, essas 

· fon;a_s· libertam-se, produzindo-se en forma de 
energia. 

Todo . o mundo tem ólhado como arde a 
madeira ou o carvóm, producrndo calor. A 

_ 'madeira e o carvóm · estám conformados por 
átomos unidos fortemente entre si, que éiutido. 
se s!:!param producem ene_rgia que percevemos 
em forma de calor. 

Desde o séc;ulo. passado _; sabemos que ·os . 
áto'mos podem ser divididos ainda em partícu
las mais 'pequenás, as qua is estám ligadas 'entre 
.si por~ forc;:as inermes, de forma que quandÓ se 1 
liberta.m essas forc;:as gera-se muita energia que 
se con,hece como energia atómica, porqu,e rias- · 
ce da císóm dos átomos. 

As partículas que conformam os átomos 

As partículas q~e confo,rmarn os átomos 
som os neutrons, protons. e electrons; diferén
-cian-se entre si, porque p. ex. os neutrons te
nhem 'massa e nom tenhem carga; os protons 
non'l ténhem massa e tenhem carga posistiva e 
os electrons nom ~enhem ·tampouco massa e 
tenhem carga negativa. 

Os neutrons e protons estam estÍeitamente 
, unidos entre si, formando um núcleo no áto

mo ªº redor ~fo qual giram os electrons; esta . 
estrutura nué:lear· pode ser estáv'el · ou ríom. · 
Assi ternos na natureza elementos que presen
,tam".a particularidade de qué os . seul! núcleos 

- atómicos nom s~m éstáveis; d& forma" natural 
cinde~-se;· o~iginando outros. át.onios de m.e
ñor massa; transformam-se noutros elementos 
menos pessados:. Nesse prócesso de·sprendem 

•. ·radiac;ons que se registam coin ·aparelhos espe
ccia.rs (captador Geiged. pois ·nom se vem a sirh"' 
ples vista neni se- perceve_m. • .. 

.. t 

. As radiac;ons que ·emi:t~m es~es elementos 
no processo de cisom atórniCa .som ·de treS. cla
sses; ~lfa, beta e. gama. As radia~ons · alfa t~
nhem pouco póde~ dé 'penetrac;:om e estám 
formadas palas partículas do núcleo do átomo 
isto é, neutróns máis protóns. "As radiacións 

·beta podem penetrar na pele d.e umha persoa e 
estam· .formadas polos ·electróris que gi~avam 
ao .redor do núc'leo do átomo. 

A~ radiac;:óns gama .tenhem · um altíssimo 
poder de penetrac;:om; podem portante atra
vesar · o, carpo· humano e ·mesmo um muro de 
Jormigóm de 2 m'etros de espessor. 

_a paz 
--='::fj J'- -- ':-

" ' 

" DOSES DE RA:os GAMMA: REPRODU-
ccfrvi'' coM -EsTER'luzAcoM iEMPoRAL 
·ou. oi:FIN1T1vA: J\5S1 cdivio .Aas· EfV'I; 

Amplos debat~s. abre1J1-·$E! desde hai algüns anos em toda a ·J:uropa, a Península 
.· .. . ~ lbér)ca inclÚida~ sobr~-á e,~ergia?nucl~ár, , sobre os dejecta~· radioactivos 

que se mergulham no mar, a .apro.ximadamente 380 milhas marinhasdas cós~as 

BR,IONS . E ElAPAS SENSIBE IS.: DOS SE". 
· . · ·galega-portuguesas, e- .sobte G-'desarmamento e a paz . 

~ 1 ... •• 

RES VIVOS .. · .• ... · ~ · ·· -~ --~'.' Na Gram-Br:etánha; · n~fHolantia~-- )l~f'Bé'fgi~a:,ntfftália ·e na Alemanha · 
. ~· - ,. . · ·" ·. , . ; · sucedem-se irctos·de proteJta e· moviliza(:ons populares contra 

a· bomba de neu~r(?n-s;~ qu~nte' as i1tlf!1er5so~n·s ·i:le "detr.itas. ftUdlé Yes no 'A1:1an11éc?1, ou 
;:~~ · · ,r¡¡ re¿'enfemén'te' corrtf(b tlespr~gamenta·· dJ mísse.is nucreares na Europa. 

Mamileros de lOO ¡;¡ 200 rds. 
1 nseatos&s1;:;ic ,, ti~·; de -20_0Ja·,p.OOQ rds. - . i 
Báctéri~s . -~ , ,~ ' de 1 .000 a 40.()00 r:ds ( 12·). · :; ,¿~J\ ·. . ' ' ' - := .· . . . < ''=' ~ ~ . •• . ., ~ . i... "' 

,¡·.:·' J. •o-. • 

Dosl:s MORTA1s No 100 .. f>oR {oo oos 
.CASOS OlJ PERTO DO 10Ó POR 100.A 
DOSES -DE RADIACOM GAMMA. 

i 

' 

Mamíferos 1.000 rds. 
lnsecto.s 100.000 rds. 
Bacterias ( 18) 

.. 
Máis de 1.0d0.000 rds. 

DL50 DOSES L~TA'L OU fylORTAL PARA ·. 
O 50 POR CENTO qA POP.ULACOM· . 

Home 
·Rat0 " 
cabra . 
Roedore's silvestres -

. Insectos 
Virus e bacter:ias 

400-509 rcts. 
soo' rds .. -,. 
20.000 rds . . · 1 

. 1.600 r.ds. apro x. 
5.000-25.000 rds . 
50.000-100.000 rds ( i'1 ) .. 

-mam-se dous núcleos men~s ~esados, ademais 
de energía e neutróns. · - · 

. Se con.tinua o processo, é dizer, -ao rompér~ 
-se o átomo pÓlo· bombardeo dum neutrom ao 
núcleo, se 'tomarri dous nú~leds, 'mais ~nergia 

·e neutróns, que incidem sobre outros núcleos 
atómicos; ~rogina~se ·o ·que se cham~ "rea~-
9om em cadeia", que t.em dificuldades em ser 

"Controlada deviqamente. 

Este processo de cisor:n do Urá~~ t6i in f(. 
. .. 'l . • • . 

ciado_ pofo.~ dentistas e doú lugar ~ que se . 
·Conhecese a energia ·nuelear e · finalmente o f 
fundamento d·a bomba7atÓmica, ao se ehlpre
gar estéf enérgi9 e~m ~ .rfnas de. guerra: ' · 

\;,; ! . . . . . " - ' 

. Numha centn~I n~cleaf a reac9om energé!i~ 
ca está controalda·porquese consegue que_, de 
cad~ átomo que se cinde, só um neutro~ p;o~ 
·vaque urnha segunda cisom,' 'e.vitando que ·gs 
outros neutróns Cblidam eom OS ,outro:s áto_" ~ 

. mas de Ur~nio, P~.r s~rem .absorvidos por um 
re,actór. ·. 

qs perigos da energia atómica.ou nuclear 
. ~ - - ... 

O principal perigo da enrgia m1clear- está 
nas . radi·ac;:ó~s 'que- se prodúcem 9omo :conse-
9uencia do proc~sso de reac9om r;Juclear. 

. As radiac;:óns penetram profundamente nos 
carpos,. ate mesmo alterar o _eomportamento 
normal.das células dos ·seres vivos. De tal for
ma é a penetra9om da radia9om que muitas · 
células podem mor.rer ou mesmo-- ser transtor
nada a sua normal reprodu9om e produzir-se . 
células añormais (caricro e malforma9óns con-
génitas). u::i .. 

o périgo está en propor9om directa a qÚan
tidade de radiac;om recevida (dose ' de radia-
9om). As dose.s mínimas estabeleddas pa.ra o 
ser. huma-no, som cada vez mais rebaixadas, 
por quanto nom hai seguranc;:a de inoct,.Jidade 
dessas doses . 

. O que é umha central. -nuclea·r As ·-unidades.· em que se .. rnide a quantidade 
·. · •. ~,.·.u _!> . ; .. ·!~ ·~~k J . ... ~ • ~- ,; ,.~ .. 1.::r~ ~· de·: ern~~~m ~a:s partícttlas radio.clctivás. est~ e-s-

Numha ·central nuelear apr'oveita-se · como- .. t~beledt!a em Curie (Ci) que mide a velocida-
. energla a . produzida na 6isom nuclear,· para . de de emi~som das partículas radioactivás. Um 

. qüe~tar água até . o e:;tado de vapor, qu·e se_.le- Curie ~ equivale aproximadamente a quantidade 
· Vq a· grándes pressóris para umha ·turbina que · . de radiaGbm emitida por .Umha grama cle rádio 
gera energia e'léctrica. b processo é m1.,1ito ·se- 'pur:o .. (37 .000 rYtilhóns de desintegrac;:óns por 
melh9nte p. ex. a urrÍ~a dirÍar:no que eri .con1· segundo). 
tacto coma roda de umha bicicleta gera ener- · A unidadé .Roentgen (R) mide a ioniza~om 
gia .' · prod_uzida r:io ár por umha emissom de raios X 

.A reacc;:om nuclear acontece num reactor. Estas radiac;:óns nom ten.hem nada que ver 
O reactor está composto .por umha parté cen- .com as radiac;óns alfa,-beta ·~gama. 
tral anti~ vai -o combustível0, colocado em ba- ' · A unidade Rad mide a radiac;:om absorvida; 
r .ras · d~ ac;;o situadas em posic;:om' vertical e ro- um Rad equivale a energia de 0,00001 joules, · 
deadas por um rtiod'erador, ade"mais de com comunicada · a ~ umha grama de mat~rial por 
umhas barras cha,madas de eontmle, · e.ntr.e ·as ·qualqúer radia(:.om. .1 

do combustível. Com essas bari:-as de controle · A unidade Rem (abreviatura de 'Radiation 
aumenta-se ou reduce-se a v·elocidade d'a reac- · Effect Man') .é a dose de radia9om ab~orvida 
c;om nuclear. Se estam presentes diminue, se polo home que produce efeitos biológicos. · 
se retiram, aumenta a velocidade. · 1-::!ai que ter presente que umha dose de dife- . 

. rente rad!a<;:om nom produce o mesmo dano 

alorigada dura9om de actividade. 
. · Pense-se que· hai produtos que estam emi
tindo radioactividade vários milhons de anos. _ 

Cómo p_odem chegar a nós as rad.iac;óns 

· As radiac;:óns podem proceder de umha fon
te contaminante radioactiva artificial,sprodu- · 
zindo umha alterac;:ol"fl da radioactividade na
tural, com·incremento portante dos valores de 
radiac;:om, ponhe.ndo mesme em perigo a vida . . 

· As radia~óns podem proceder do ár, vindas " ' 
_do espac;:o, que a nossa atmósfera se encarrega 
de filtrar na sua maior parte. Tamem procede 
das rochas que nos arrodeiam porque conte-
nham materiais radioactivos. Tuda isto seria 
radioactividade natural. 

O perigo surge, pois, coma radioactividade 
artificial,· que tem origem no f~brico do home. 
Assi a fonte contaminante pode · ser umha 

·bomba atómica, -de efeitos mui alongados, co
mo as utilizádas contra as populac;:óns de Hiro
shima e ~agasaqui, onde ainda seguem a nas
cer meninhos com malformac;:óns congénitas e 
aparecem graves doenc;:as (leucémias, cancros) 
apesar do tempo transcurrido. 

Tamem som produzidas contaminac;óns por 
instalac;:óns nucleares, desde as minas de e)(tra- · 
c;:orn de anÍterial e de ar!'Tlazenamento -ate as 
~entrais nucleares ou as factorias de processa
mento de combustíve1,·· adema is dos dejecfos 

.nuclear~s. · 
/· 

O problema dos dejecto~ nucleares 

j Os resíduos .radioactivos ou detritos nucle
ares presentam graves pr6blern_as, pois nom hai 
loca is seguros onde os armazenar. 

Este : processo que acontece na natureza, 
chama-se-lhe radioactividade ·natural; quando 
o processo é prqvocado, chama-se-llÍe radioac-
tividade alitificiál. · 

. A react;om ~Íl cadeia " 

Essa parte central ou nucleo do reactor vai 
banhado por, um refrigerante· (quase sempre 

. . água) a Jim' de diminuir a éalor, pois a quanti
dadé ·~ de. calor que se desprende na reaci;:om é 
mui elev·ada.· Este núcleo do reactor nuclear 

. ou efeito biológico. 
O máxim~ sugerido pará péroas ·anualmen

te de radiac;:om é de .0,_5 mm; o máximo anual 
·para 'trabal hado res ·de éentrais _nucleares é em 
~ambio de 5 -rem. 

. Apos- o átomo_ de Uran.io cinc;Jir-se, produ
cem-se outro.s: elémentos radioactivos que nom 
sorñ aproveitáveis.·Arrefecidos em contentares 
de água som ·despois ·armazenados com pfa'tec: 
c;:{ms·de formigóm e ac;:o . 

Som estes dejectos os que tenhern provoca- . 
do fortes p~otestas ria Gaii'za ao serem lanc;:a- · 
dos. nó mar a 380 milhas marinhas das. costás· 
da Penír)s,Ula Ibérica, pois essas sustancias ·nu
cl'ear~s te~ehrn 'gra'nde · durac;om de radla~qm: .' . 
de radiac;:9.m P,od~ ser acumulada através tjos 
seres vivos marinhós no 111eio ambiente e' i:10 

Erri 1939 foi ·que .se deséobr.iu Q Uránio, o 
elemento mais .t;>esado até agor~ descubero e. 
que se cinde em dous elementos mais _leves 
quando. um neutrom incide sobre o núcleo ató 
mico. Ao romper.-se .o 'átomo ~e~ Uránio far-
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vai instalado no interior dum contentor, resis
tente as altas pressóns, que. vai rodeado de um
ha cámara de grossas paredes de formigom pa
ra evitar a possível,saida"de radiac;:óns para o 
exterior. 

Na tabela adjunta dá-se canta dos efeitos 
'das radiac;:óns ( nn. 1 e 2). 

A perigosidade· das radia9óns nu'cleares pro
vem da sua acumulac;om através das_ cadeias 
tróficas ou a~imentárias e tenhem umha muito 



. . 
,,,. ·f~,_.,-: .. ·:;· .. ~. ~ --~·;.·:'~~·oi.: :~ ~1.~i!f·:·: ;_;~~? .;-.,.c-r;·r.. .;~•:-_~~·f :Li., .; ~:-... ..,.~" !-, .... j-: ~t-·i~~~.· ,.; ~ .. ,;>:-~:..L; .. 
Nas linl;las que·seguen intentam_Qs.:e.XJlor deJprmt;1 i:n.u.ito simples, CQlljl() ' .J . 
-~- - . . ., .. -~ .. '"•-¡_,.~...... -.,_ .. J.,,..-1'¡.~ 

·_ corresponde~ djvulga«;om num ·meio jornalístico, o que é a,energia nuclE}ar, 
as suas conseqüenciás para os seres vivps~ os perigos dos·seus produtc>s,,e - • • ;•:.. .. ,: J¡.._. j-·_ ~:; ~. ;.] 

dejecto~; a~si quando a am~~a da ·car_reira_ arn;1amentístí~ e a necesid~dé de lutar 
-,pola· paz, _na procuxa de umha Penínsuíá lliér:iJ:adesnú°(:lear.izada e.·neuttal , 
d,~ 'tQ!ffl. :_Rue os p~r~M9~"5~~~~t~e~ tf~i~~J~P.~ª!t~S~i~Jl~l~g!>J.fag~~9s .· ..:~~ "· 
~ m ,contqbyto po~1t1vo p~r:~ fr:ear a .co.~~·~~,é!rl!lam_e~~st1~ -e_,por,9~,mnne~ros · 

da irradiac;:óm 
. ,D_oses ·rr:iorjais-ou l~tais .. 

lOÓ R. 

alicerces para u.mha paz duradoira, nesta parte do mundo em que vivemos. 

1a. S~MANA - Náuseas e vómitosaG cabo 
-~ :.,, 1 000. si:!feJ.1'-2i horas, diareea&;; tie.::r•, 

'. -~' •=,¡:. '. mófoigi~s. car1nbios ~:a, c'or.n~ ;' 
'" ---"'· posic;:om-do sangue, caiqa-do· - , . . . ..: :{ . . ~ .' .-· ·~. . . ·,.. . -~~ ; , ;, . .. F: - .·~ "' --':' ?J.· ~:;, ~'"',,·'. ~ ~ · .. _. • . 1¡:.,,.,.. <:..,~~r-'~.,'G.·, .. ~.?.-<.:~~~- . 

~om,e, liber táda d .. 6s .. con;~r't~_ores·p·ol~ ¡jressom. _: ~~fr?· óbj~q~~yn;de g~e~r~ :_.>~~;\~~ : .~~<:lir1? ,_,/{~ ~~~ · _ ,,, . cabe lo. i'hflamac;:_om.d.a b:C;>.G.a 

du~uuearorroswm~ -. ~~ ~ . ~m~t~~um~ f1r~~~o~~~de~~rao~r - L~~~~~~~~~~~~~~-··-~·-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. Outra :_ alternatrva efe' mais garantiá est~ em a . existénci~ .'de_ umha Eúf.opa' _j:ó;_almen!e;dfr ~ , '· 2~ : SE;~A-~~ _¡;né~ia: l~u-cé~ia, fi~bf.é ,' .. N'éuseas-e vomitas 

armazenar os · detrito's radioactivos ern Uma · nuclearizadi:dace · os bloeos; pq_de/ safyáY a,;EU-- deé~irrre'ntó rápido, colap:· 
em minas abandonadas ou em burac~s inor- ropa e fixar o alicerce p'riméiro · p·ara o c;:fes~r" sos, marte no 100 por 100 · 

mes, ein vez de ?s mergulhar no már. 

- Esses dejectos nucleares podem ser de alta, 
meia e baixa radioactividade. Mas,_ en todo ca
so, a radioactividade_ desses elementos dos de
tritos podem durar miles e inclu.sive m'ilhóns 
de anos (v. quadro n. 3). -Dái os protestos para 
exigir locais de maior segurarn;:a par·a o seu ar
mazenamento em terra sob controle, onde se 
poidam prever os danos para o ser humano, 
comas de vidas alarmas. · · 

A importáncia deste proble.ma- é mui gran
de por_guanto se querem lan<;ar mesmo torpe
dos cofn dejectos nucle.ares de alta radioactivi
dade nos fundo marinhos entre as Ac;:ores e 
Canárias ou incluso se pensa em larn;:ar em fo
guetes espaciais para o espac;:o exterior resi
duos atómicos, o que tamem seria mui grave 
por · quanto nom haveria controle sobre esse 
material radioactivo. 

Assi que este problema dos detritos nucle
ares nom tem hoje u·r:nha soluc;:om adequada 
e questiona grandem_ente a energia nuclear co
mo fonte energética para o futuro da humani
dade, ademais do seu uso como arma de gue
rra. A energia nuclear mata em tempo de p~z 
por fuga de material radioactivo e falta de se
guranc;:a no seu armazenamento em mar ou te
rra; no. caso da corrida armamentística a suá 
capacicade mortífera é muito mais evidente e 
demonstra a irreponsabi lid ad e dos países e dos 
blocas que a utilizam com tal fim. · 

Face a eles luitam os países nom-alinhados 
que pedem o desarmamento e a paz. 

A corrida armamentística nuclear: 
a Europa na encruzilhada 

O controlo armamentístico e a política ~e 
guerra está mur vinculada ao uso da energía 
nuclear, pois a partir das centrais nucleares e 
dos produtos nelas obtidos é fácil chegar a 
construc;:om de bÓmbas atómicas. 

·E por isso 'que se tenhem feito muitos pro
testos pacifistas contra o uso da energi.a nucle
ar para a guerra, desde os cientistas ate os mo
vimentos pacifistas da act_ualiqade, ·centrados 
na Europa nos mísseis de curto e loriga alcan
ce pala conta que nos tem a todos, ao díspor 
esses foguetes de cabec;:as nucleares at{>m.icas. 

O mais amplo debat~ está a se produzir nes
te tem¡i nos chamados euromísseis que se '..que7 
rém despreg~r na Europa no próximo ·ano. 

5l2 mísseis entre ' "C:nizeiros" fchamados 
' 'Tomahawk'): ~ foguete,s "Pershing~2,; , seram 

instalados na .Alema.nha .Federal,'. no' Reino · 
'un·ido, na ltália, ria Bélgica e. na Holanéla .q·oe 
em caso qe guer'r¡f deixaram a Europa arrasada 
corno primelro alvo e ·vítima de qualqlier "'in-

1 ' 

tentona por parte dos blocas. _ 

, Ne;t~ confrpnto USA sairia indemne, ~ois 
· os mfaséis ·é:Je alcance .médi'o russos (SS'-20) ·té- · 
:nhern p_o~ límite ~·mha linhú{ue vai .desde as 
i.lhas Canárias (ilha de · Hier'ro). ate Groenlár)
dia, m.eñtras que- polo contrário os míss·e.is eu-

-rq.peos chegariam .ate . 400 quilómetros ªº les
te de Moscovo, polo que a Eúropa seria o pri-
. :. ;~ ~ ' 

. mamento evitando a corrida armahlef1tístita. dos caros. 
- Ca ida · dó , ~belo , Anor~

xia; malestar ' geral ." Farin
gite', ·náuseas e .vómitos. 

Nesse sentido, ·os' grupos ecologistas, mc¡wi
mentos antinucleares,sassoc'iac;:óns pala paz e o 
desarmamento, pa.rtjdos e sindicatos· naci_ona-. 
listas tenhem, rio caso ·da Gal iza, aemandado o 
abamfono da OTAN-por parte do Gó'v.erno es- . 
panhol ~a desaparic;:om das bases U~A, n~:i-rné
dida em que manteram .armamento nu.clear na 
Península com os conseguinte.S riscos em caso 
de guerra. A op~sic;om a nuclear-i'zac;:órTt' da. E.u
ropa é ·ness.e sen.tido cada vez maior, pol,ó.'qü~ 
a neutralidade -peninsular seria tamem um pri< . 
meir'O passó para promover .. essa firme vontadé 
dé -ronsegu irinos arrihá E1,.1ropa tota1FT1ente 
desnuclearizada, quancJo O,, Cont inente -se" e_n
contra nümha encruzilhada situada ~ntre os ~ 
dous blocas e submetid~ a um dellis. 

As cabec;:as nucleares atómicas dos mísseis 
de .curto e médio alcance que se q_uerem ¡·nsta
lar n9 Europa por tJSA-QTAN nom vam ga
rantir nada pasitivo-em pral da paz e si enci- . 
rrar mais os ~nimos de ambas partes na carrei
ra armame·ntística. O desarmám~nto t~rá que 
5er multilateral, m-as o primeiro passo será que 

·a. Europa nom'tenha euromíss_eis com cabec;:as 
nucleares atómicas, constituíndo-se na ?Ona 
desnu'clearizada de maior popula<;:om e rique
za que advega polo entendimento entr:e os 
blocas e pola paz de forma efectiva. 

A louc'ura armqmentística está em perigo 
de se desenvolver já para o espai;:o, com a uti
lizac;:om de ·armas ~ofisticadas e mesmo o uso 
de laser, corñ despesas elev.adi'ssimas que ori
ginarir custos sociai.s inormes, quando é que 
muita gente do planeta passa fame, marre ou 
está doe.nte. 

As bombas de Hiróshima ·e Nagasaqui 
. ~ 

Com a desculpa de ser necesário para ter
minar a segunda guerra mundial, lanc;:arom-se 
sobre o Japom as bombas.atómicas. -

Sete cientistas: J. Franck, Szilard, Rabino
vitch, Hughes, Hogness, Seaborg e N.ickdn re
digem o refatório cha.m~do , "Franck" que se 
pronúncia abertarne.nte .contra a ú~ilizac;:om da 
bomba at'ómica na guerra contr~ o Japom'; es
t_e ape.lo chamado tamem dos "sete de Chica· 
go" nom tivo· éfectiVidade. co-ntarom-se em 
Hiroshim.a 9'.;U 67 mor.tos; 9.248 'fei:id'os gra
ve? e 27.~9? . feridos. leves .. Em Nagasaqui fo_i . 

um ·pouco inferior:. T.endo em canta as mór:tes 
'diferidas por .. razom das radiac;:óns, ·~egundo as 
autoridades ·japonesas·, c!Jegouse · a um· total de 
250.o~ó .morfos. ' , · 

3a. SEMANA 

4a: SEMANA 

DESPOIS DE 
VARIOS 
· ANo·s 

· -Caída do cabelo, ancir'éxia, 
mal~star geral, febré. int'ec

cóns da boca.e faringe·. alte-' 
~ac;:Óm ·do sa:ngue, infecc;:óns, 
~némia Agranulocitose. ~ 

- . . . l • 

. -
~Hemorrágias, diarrea, asté- ::.:....cansác;:o·, p~tequias: 

nia ., morte. no 50 por 100' - . rreas, decaimento, recuo 
dos casos peracom se nom hai com-

plica~óns: · -, 

':":....Vellia p(ematurá, ·reprodu
c;:óm anormal dalgum teci
do, tumores. anémias. leü
cémias, aplasia, mutac;:ons, 
cancro ( Pulmon, tiroides, 
osos ... " etc.): perda transito
ria da f ecundidade, esterili

.dade permanente, catara
tas, .. alterac;:óhs genét icas, \ 

. ·-etc. 

. - Fonte: -~ contami_nac;o~ das ceritrai~~ ~ucleares; Ramon Vare la Diaz, Edc. Xistral_·1 981 

ternos 19,9 anos pªra o césio 137; 33 anos pa
ra Ó ~stróncio 90; ou . longu(s-imos: 24.360 
anos para o p_lutónio,- 700 billóns._de anos pa
ra o t..iránio 235. 

Cqlcula-.se· que as bombas de Hiro.shima .e 
Nagásaqui matarom cerca de 250.QOO persoas, 
'homes, mujheres e meninhos.'-A segunda gue
rra mun?ial foi en_tre t r::es e cinco vez~s mais 

. mortífera do:que a primeira. · -
Um conf tito armado . hojé, caso 'de sé des

·pregarem os mísseis· na_ Éuropa, teria co~o te-

enriquecido poi'o u 235 (em Nagasáqui polo atro de guerra e objectivo· primeiro ao conti- . 
nente europeu, ati ng i nds ate as i 1 has Ca.nárias 

pl.utónio). Ó.s gases que formarom o "cogume- · . 
e Groenlándfa, tnas d-eixando a salvo Washing

lo" atir:igirom u,mha altitude de 16 a _22 quiló'-
.. :metros em 30 .minutos, em quanto. que··a nuve ·ton. · 

· Estados Unidos, a URSS e China Popular 
radioactiva.- se espalhav~ em 345 quilórnetws . dispol}hem· dos ~ei~s nucleares " parª' d~stroir 
quad.rados. · 
. Posteriormente puxo-se ém experÍéncia a ·in.stan.~aneam~_nte umh,a_ inerme frac9o'f11 l'JU11J 

~ham.ada bomb,a H ou de fus~m.--A~ medic;:ón.s l,ugar qualque·r e importante·s centros indus-
tria is; · o· armamento nuclear pr~vá hoje sobre o -. feitas apos a explpsom de Eni.wetok em 1954 

derom um .. "cogumelo:' de , umha altitt:rnte éle convencio'rial e comporta, . norri devemos és: . 
·51 quilómetros e um radio.,, de a~c;:om muito quece-ló, umha gigantesca rede de vig.iJancia 

'do globo terrestre, os sistema~ de fog1,.1etes nu
tnais amplo e devastador do que as anteriores 

· · · ·~. cleares ,, dos s~télites e dos navios espaciais. 
bómbas. , . . . . Nom exis.te outra soluc;:om que demons- · 

A bomba U dy fisom,.fi.lso_m-fjsom primei- .frar ~ capacjdade mo rtífera des~e' arsenal ató- . . ·. 
ra' foi reco,berta com umha cam~da de 3 toi:ie- mico que pdde ·levar. a aestruic;:ám da huma- \. 
ladas de. ·uranio. A bomba A é caríssima pala · · 

, nldade, lutand9 pola _desnuclearizac;:om .'d_a Pe- · 
difícil separac;:~m do U 235 'e pola ,extr:acc;:o111 · 

·:de plutonio.~ A .f1 é de ·mais fácil· constrLI<;om ' · nín-sula' Ibérica e da E!.lropa no nosso ,ca~o, co-
. · mo um pFimeiro e importante p_asso J:)ara esta-

e barata. · . ,.. ·, 1 belecer ·asbasésparaa ·p_az. - · 
Actualmente ·está a se preparar a bomoa de , 

·neutróns, ·' chaniaaa a super-bomba ou ·bomb'a- A desorientac;:o~ dos estadistas e ·p.o'lític?s 
tor.nou-se profunda nesta matéria .e o submeti-· 

"capitalista" que atingiria por- radiac;:óns aos · mento aos blocos evidéncia nom só subordina- ' · 
ser.es Vivos, mas que deixaria indemfles .os edi- · - 1 • ' 

' come reducom da soberanía; senom dispendio · 
fícfos· e tonstru9óns .' · 1 

. de grandes ~é;lSSaS tle dinh~iro q 1,1 e se .desviam 
As bombas atómicas come armas de :guerra 

estam .á se. pr:eparar p~r,a ~- guer-r:a com fogu~- do ~eu -yso racional é!O serv.ic;:o do· home e da 
¡ - - · ' . . .. · . . · , "' - · · · · · ~ 'vida' no planeta. · . 
As primeirás ·experiéncias da guerra atómi- tes (míssei~) que se tornam, ameac;adores ·para .. E por. isso q1:J~ é ne.cessár.io q~e se· iníciem 

ca som j·á pois conhecidas e ·passar o campo de ·a -human"idatj'é, e~pondl' qualtjuer ponto ·ª che- campanhas polq de~sarmamento e a. pa'i qua'n.-
·b· lh ' ~ ~ · .. E · · m · r ··aperfeiro ·· · gada súbita dum pro1·ectil midear. . 

ata a para a · uropa, ·com ª1º . .,. - · . · _to antes,~ fim de evitar que progress'e a carrei-
nam~ntos 'técnicos em f?guet~s di.rigidos com, J:m ··todo cgso, a rádioactlvidade destas ra armarn~'ntística. A Per.un.sula Ibérica dev:e 
cabec;as nucleares, nom -supom rnais que am- . .bomb_a:s dá lugar a sedjm~ntac;:óns radio:act'ivas dar um passo avante nesse s-entido, em beneff, 
Pliaropr-oblemaenvez .deo. resolver. .. mui perigos'~s; da · mistüra de mais 'de · umha . · · d 

, . , . . éio p_roprio, qe,toda a.Europa e do Mun ~-
,,. , _.1, ~en~ena de elementos, a radioactiv'iqade dimi-

As bombas atómicas nUi mui depressa em alguns rn.in~tos quanto 

As primeiras bombas atómicas chamarom
se bombas' A e utillzaro~-se a par'l!ir do ,uranió . . . . " 

a u11s, em vários anos, quanto a o'utros, e em 
vários milénios ou bilbÓns de anos pará al
guns. P; ex. com períodos radioactivos longos 
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HERNAN}JAVAL o se1,1 _ traballo Ue ·merecé -a. López- a categor ia dun 'ismo', por 
moi negativo que o considere. · 

Supoño q~e será , certo que o Ballet Ga.lego Rey de Viana. ', 
"provoca: a emoción dos emigrantes". Pero de constata·r se me-

Non' escrebo - isto en defonsa de Xoán .Manuel CaFreira, conste. 
·Porque, inda, que c~íncido coil · el· nos as~ritos Vázquez Pozo; 
Concurso de Rock ·Cidade da Coruza' .e outras calarnida'aes xa 
f~lclo(iéidas, gasto: de escoitar a Milladoiro -inda inscrebendo a 

.. liante realidade a util'izala como ·argumento na sua defensa vai 

· ~B'l 00 ,¿~~H _f ~: J" ~r .fí~Jf8>:~~Acf;f ~~I . salva~:n;?'-.- R~ ~~~á, que ·é ü?ha ~<Hácia, 
éste grupo ·no eido da 'músi.ca lixei_ra-, ~ecoñefo q;!_? .. ~c¿r.. · 9e).gál:!1mio.í:Ü~,. !, ·Cltt.o h 

~r'i-l •lt?, "Rc:>n- e tque"sexa1Cfanáti<w· 'dé Lluis Llach, pero paréceme ''"•. '.,. ... <,, · . . __ 

,. ,. po1s ,. segundo a tact1ca, teriamos tle erguernos en _ baluarte de 
:.". '"'.S - "-Y " · Juah ito v ·aldei:rama cando canta iso de "Adiós. mi Espaf-ía que-

"' qúe o· catalán entretén significativamente e non ol_lo nel · t~nto " . . i"~ .. ~ < · :.,.~ 
defeito técnico como XMC (·a man ·na orella tamén á'pon S'ílvi·o - · ~r. ' ~ · ,_ 

1 Ródr(gu~z e ·non por .iso' deixa .de ser xenial) e véxome. irreme
diabelmente obr'igado a meter os deéfos nos ouvi.d.os cando escoi
fo o son de certa órq'Uestra cacarexadamente prof isiónal ou a 
·obra séria de ~erto comp~sítor de pasodobles presuntamente ga
~legos dugnos de Euro-visión e· que nori cito '-nen á unha nen ao 
outro- por, temor· a represálias académicas. Fiqu.e clara~ xa que 
logo, tamén a miña disidéncia .. 

A cuestión é que a plegária con que o señor Xan R. López 
nos agasallou hai unhas' semanas· ("O 'Carreirismo' na crítica de 
música e danza") non . se ten · de pé nen sequera sustentada pola 

. anqamiaxe qu.e supón a sua públicació~ en A NOSA TERRA. 
Nón hei entrar en.,Polémica algunha porque, ao cabo, tanto 

me te n , pero é que hai .algur:is pontos do artigo cuxo comentá
rio público resístome a eludir. Velai : 

Antóllaseme do máis di~p;;iratado meter no mesmo saco .ao 
maxistral Ballet Nacional qe Cuba (do t¡ue, por. certo, Car~eira 
ten escrito 16uvabelmenté) e · a António, d(:! cuxa nnotábel .dig
nidade artística" dubido moi ser iamente ; a pintare~- da ori~i-

. nalidade e imaxinación de Picasso ou Tapies con "cantant~s"
como John Lennon ... Quen non olle as distén.cias necesita dun
ha consulta co oculista . , 

Hai párrafos que son verdadeiras xoias de demagóxia pseudo-
. cultural ~ sobre os que non me extenderei. Trátase, simplesmen
te i.de cando se alude ao "clásico", ás "mellares ánsias de" criati- . 
vidade", á " sensibi lidadé", etcétera. ' 

Penso que por riba do artigo . en cuestión, aletexa a con·ce·i-
ción espectacular - con ramalazo burgués e elitista- do noso' 
folclqre e da nosa música tradicional galega qu.e te'ñen denuncia-, · 

_ANTON BAAMONDE 

Gil'lo Dorfles comentando unha.: afirmación de· Gusdorf segundo 
. a cal "A conduta d9 primitivo, _toda . ir:iteira sometida 

ao · control do mito, aparece como un · encadea'rrieri.to ,. de 
,,ritos", agregaba que "a no_sii existéncia . está ~inda ~n 
grande parte entretecida . de elementos rituais, ou 'ni.e- · 

. flor, qlle é precisamente ,;;¡través du.nha concatena_ción ' 
de elemei;itos; . quéirase ou non, rituais, que ó home mo
derno logra vencer a '. forza disgregadora dunha existén
cia carente de toda dimensiólJ autenticamente mítica". · 

E esta verdade, ta~ -elemental e tan import¡rnte, pre
séntasenos·hoxe cunha significación especial·. · 

Efectivamente, pénsese por · exemplo como a disolu
-ción dun .autér:itico sentimento de pertéhci'a a unha co
munidade territorialmente - defin·ida non impide, ·antes 
,ben ªº contrário, que torrentes de . pa1xon se teñañ des
bocado · polas ruas herculinas para' defender ninguén : sa
be .en reálidade exactamente qué, inda que si algo rela-

. cionado coa ·coruña e contrário á pequena, triste e fer-· 
·. mosa cidadé de Santiago. . 

Nen tampouco que . a miña persoa (tan pacífica) se 
atopase . metida nµn cu~i~so tinglado promomido sen 
dúbida . por desaprensivos de ignotas e · malignas inten
ciqhaiid~des q~

1

e, probaqelmente, 'éonseguiron poñer . a 
un sector importante da povoación do conxunto do 
Estado · a . def~nd~r (heroicam.ente) as cores do ·. ~u,ipo 
da"sua" ·terra, - que participou . nun xogo, polo visto moi 
difundido en todo o plan~ta, · consistente non -como 
eren alguns supersticiosos . atávicos- ·en efectuar inteli
xentes, " lúdicas, fermo$as e ' solidárias xogadas · de · alto 
valor plástico Ge>a emoción e o ' fin da competición, se
nón, 'rnáis ben, en demostrar que "somos" unha potén
cia futbolística digna tje ter un alto ·destino no concer
to mu!ldia~ (.ah, como lembrarian alguns aquels goles de 
desagravio metidos a Rúsia·: coreados por todas as gor
xas dos homes de ben!) 
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do investigádores da ·categoria· de AÍ-cádio Larrea. lsto demós
trao iso do !'enriqüecimento e sofisticación do traxe popular ga
lega" e a parrafada -que lle segue sobre zocos~. ·chubasqueiros ' 
marelos. 

Olio várias contradicións no texto do señor:. López, -pero qui-. 
za is a máis flagrante sexa na que cai cando se ref ire repetidamen
te ao "carreirismo" na crítica müsical en Galiza. Carr.eirn vese 
desc~lificado ao longo de toda a páxina; nbn entendo logo como 

·Ñaturalmenté,_ ·mentras tanio, ca.ndo o Real Madrid 
ven xogar a Vigo unha parte substancial do público lo
e-al toma 'partido polo . equipo .br'anco. Ou sexa: até no 
fútbol l;lste país · de, espectador-es adora aos totems forá-
neos!' . 

"' ~ . 
Inda que, p'ar dice'r a ve~dade, de quen queríamos 

talar " mal · nesta ocasión era · do Papa _Pblaco Carol · Jo- · 
sef Wojtila. 

Porque, como se sabe, a relixión . católica · está f!Un 
momento de · disgregación e de perda de influéncia de
bido, ,entre outras' . causa~. áo ' próprio -proceso - de .. mo ..... ,. 
dernitación das · sociedades. E;, nese proces9, a xerar
quia catqlica estaba, irnos dicer asi, . pol'iticamente . á de-

. fensiva. · · -

Mais niso chegou Wojtila, o Papa . ·q~e veu do frio,s e 
el ·-o contrarreformista, o in~egrista .sucesor de Pedro 
con <;liscreto . toque . populista- comprendeu de inrne- · 
diato que isa . xa non· podia ser mái_s, que· habia que si- , 
tuarse á . ofensiva é que, para- defender . ·a Tradición ha
bia .. qae moderni?arse, usar do market~ng publ.icitár,io ~ · 

·· do carisma do_ líder. 

Asi_. que Carol lo tuvg c;laro: habia que retornar o ·es
pirito do revivalism, 'o f'Tl~todo de renovación do fervor 
evanxélico utilizado nos países anglo~axóns polos ·pre
dicadores do ' XVII. Talmente como un Jonathan Ed
wards ou 'un John We'Sl~y; o ' Papa Carol púxose a u~ár 
tóda a metodoloxia de masa que o importante escritor 
católico Miret Magdalena eler11,1nciaba: '"Alta.voces qt,Je 
fan calar · calquer voz, cánticos · rítimicos, música -e~pre
siva . e granpes esperas que fatigan a nosa .capacidade de 
autodominio sereo" (. ~ .) "E istb é g'rave porque sen in- -
,tlmidade non hai relixión: só cabe a máxia e a supersti
ción''. 

N? última frase, precisamente, · está latente o gran 
conflito . que opón os ritos de masas (e deb.o ' dicer que, 
personalmente, sinto aférxia .ante calquer congregación 

- ~· ~ . , t' ~ t .r.,. .... • ,., { 
riClá" ·que, mal que nos pese; airida e'mociona a moitos emigran-
tes·. Lembr~Í'nos a utilización da sobredita cantinela -por "Inde
pendientes y Emigr~n.tes de· ia C~ruña" (a'u asi) ~as· derradelrns 
e le ición.s ~era is e fagarrios clarif_icaCión po'I ítica ... 

De a~ordo en que· detrás da actual crítica ~usical en Galiza 
· ~stá o 'personalismo, o camari.!.lismo e eu manteño que o amiguis
!mo, o que é piqr. (Non comparto o do minifúndio cultural). Pe
ro acontece -que_Carreira é un crítico musicalmente rigoroso, o 
que non é frecuente · neste país de Deus (é un dicer). Outra .cou
sa é que discrepemos sempre ou circunstancialmente das suas . 
opir::iións e fagamos constar a nosa disidéncia. 

A NOSA TER RA nen é na Gal iza nación o que "El País" no 
. Madrid imperial: niño de elementos do cuarentañismo lóbrego, 
que diria Umbral, e de novos nécios no que a crítica musical se 
retire. 

E grave e lameotábel, por outra banda, que. a réplica habitual 
· a Carreira sexa a ameaza ou consumación da violéncia· física so
bre o·seu lombo e non a aberta confrontación dialéctica asumida 
par Xan R. López. Experiéncias semellantes forman capítulo na 
hi.stÓria persoal deste que escrebe. lso evidéncia duas cousas: un
ha, a· falta de competéncia e a necedade dos que utilizan a vio
léncia cando precisamente non fai nengunha falta; outra, que 
neste país ainda se vive nas cavernas. 
· Abramos "con xenialidade os camiños da arte", como ben se 

di no artigo alud ido, pero con xeito, co rigor, sen enxebrismos 
chauvinistas ... 

Pala liberdade de expres_ión. 
Da éaj:Jo. Non escrebo isto endefensa de Xoán Manuel Carrei-

ra, conste. 

de - fieis; inda que creo que son necesárias) á racionali 
dade e ao mantimento das convicións persona is. 

Realmente .ª maquinária rítm!ca, auditiva e Hsica de 
tales ritos e o seu efeito de acrecentamento da einotivi
dade non deixan intactas as capacidades críticas dos in 
divíduos que son introducidos polo próprio mecanismo 
ríunha sorte ele comunión en masse. O que naturalmen
te débese tamén en parte ao feíto de que eren no credo 
que lles comunican. 

Polo demais este é, en certo senso, o signo das socie
dades· modernas onde os manipuladores de cerebros co
.bran cada vez máis forza e onde a comunicación unila
teral, ·, xerárquica e desde . arriba é o único mocjelo :tido 
en GOnta . 

Este . conflito entre ritualismo mecánico e racionali
dade ten sido, por' certo, · escenificado cun gran acerto 
polos -famosos Els - jotglars co seu espectáculo Olympic .·. 
Man Movement, ·que non por casualidade tiña na ritua ~ 
lística e na s~mbólica· 'nazi unh.a fonte esencial -pero 
tamén a novena , sinfon'ia de Beethoven, ou Tchaikows
ki, .ou 'O conduti~mo, ou o ecoloxisrho, ou a Internacio
nal: . porque ta'do . rito e toda · banalizaci<lm son · tenden-

. cialmenté irr~cionais-. 
_ ·E . é,· -tjue, c.ert¡:imente, a era - do uso . científico da- mo ~ 

derna propagánda c;le masas ten ·un ,dos seus · alicerces 
fundamentais . en · Goebbels e isto é real mesmo para 
qu.en confiámos no.n ser ' en exceso autoritár_ios OÜ tota
litarios. 

Albert Boadella · veu aí con toda . 'claridade que o 
exercício da razón é cada vez . un ~ábito men0s · ·xerali
zado. E non - como é explicado po_lo filósofo español 
M.A . . Ouintari'illa-- porque abunden os :argumentos con
tr~ a . razón, senón porque- abundan acthudes irracionáis 

· A~titudes irracionais · que teñen moito que ver . ~ón esa 
ritualización tremenda da vida á · ·que asistimos e que 
poñen sobre a -mesa o dilema -ao q~ue non ~é alleo b 

mesmo. paF,Ja-: racionalismo ou barbár/e. 
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A . NOSA TERRA: Para empezar A 'NOSA T:ERRA qµixo .xuntar nunha mesa ¡ '~formativa ás organizacións políticas· con implantación enraiba un pouco, c-on que é certo 
que en 'Galiza "está caciqueada, moi 
vincula,da ás estrutur~s ~o pode~, e 
un caso dun moviménto nacionalista 
como o B loqlle está. moi enraigada_ e 

podia sw bon que fixésedes unha-va- en Galiza para analizar-a influéncia dos resuitados eleitorai·s .últimos nas distintas 
/oración moi- breve dos resultados estratéxias das respe<;tivas organizacións. - . · . 
eleitora_is. Asi, forón invitados Rodríguez Peña, Secret~~io Xeral do Partido Galeguist~; Camilo Nogueira, .· .. 

M. Abalo.- · Resaltar a c0nsfata- · · Secretário Xeral de Esqúerda. Galega, Cláúdio .López Garrido, Secretário- ). 
ció~ ci~ 'a}'~~ que se e~rá n1~ta~ílo éa- . -h~,A~ 'Rela~i?J~.s· IRstitucionais do .~artido S~i¡ilista ~a~~g<?; ~r~rcisco Ro~r_ígue~, Se~retario·. Xeral da 

• con introdudóo _social firmé. Nós es
tamos- 5eguro_s, asi o . pensamos sem

da vez .ma1s. Incluso esta bastante Umon do Povo Galego, Mende~ Fer'rrn de~alrc1a Ce1He:e o Bloque Nac1onahsta Galego. . 
,claro que o PSOE se está acercando O repre.sentante do PSG excúsou a au,séncia: por motivos de traballo, ., · · · - ., 

' P,re, . po1o.: que no.r:i -Je.vamo_s--: moi.~as 
salpresas nos procesos eleitorais, que 
nun p~ís cq~o o noso, pbra cambia lo , 
e para ·facer algo, incluso· eleitoral-

máis a posicións direitistas, que in- estan'do presentes ·na mesa informatlva: Camílo_:Nogue,ira de EG" Francisco Rodríguez 
ch..(SO poderian aparé_cer insospeitadas . " da UPG e Márianó. Aba-lo do Bloque. . . , . ' e 

e que, se~ e~bargo, non teñen nen- · Este foi 0 longo debate~ '/ · · 
gun tipo de dúbida. Pero tamén está -

mente, ou · se ten moita introdución 
. social ben controlada, ou non hai na-

claro que apesar dos intentos deses
perados de (acer desaparecer ao na
cional ísmo do entorno político, con 
topos os tipos de pactos e cambala
ches que se intentan desde o poder, 
hai unha série tanto de zonas xeo
gráficas como de sectores de povoa
ción, incluso bastante cualificados, 
que teñen unha conciéncia nacional 
que fai imposíbel a desapa_rición do 
nacionalismo. 

C. Nogueira.- Estas eleicións mu
nicipais, se as comparamos coas ante
riores, teñen para nós as seguintes ca
racterísticas. Por un lado confirmou
se dalgunha forma a hexemonia elei
toral de AP e do PSOÉ, existindo 
a(nda asi variantes moi importantes. 
Está claro en primeiro lugar que os 
partidos que neste momento teñen 
un ha alta representación, máis con
cretamente Catalunya e Euskadi, te
ñen unha ampla represer:itación elei
toral. , 

"Hai sectores da povoación 
que teñen unha conciencia 
nacional que fai imposibel a 
desaparicion do nacionalismo" 
(M. Abalo) 

Con esta apariéncia de consolida
ción do bipartidismo, tamén hai as
pectos diferenciadores nestas . elei
cións municipais. O PSOE non pode 
talar áe dez millóns de votos, senón 
de sete millóns e médio; en parte 
pala porcentaxe e en parte pola abs
tención perdeu dous millórrs e mé- -
dio de votos: un retroceso importan
te en moi pouco tempo. Alianza Po
pular, en cámbio, rñantívose, tendo 
que resal_:tar o feíto de que nas elei - . 
cións autonómicas, tendo en conta 

liza que en Madrid, como t':lmpouco 
non a é en Catal nya ou en .Euskadi. 
A variante daqui non é tan afortun~
da, pero, evidentemente o bipartidis
mo en Galiza non está tan consolida
do. 

Respeito dos demais partidos da 
esquerda (sen esquecer ao PSOE en 
G~I iza, que retrocedeu cen mil votos, 
feito a ter en conta) e do nacionalis-

mado localismo, senda as candidatu- . 
ra-s case independentes da roupaxe V 

·poli'tico que as adorna. lsto áctua en
tadas as candidaturas. AP non saca 
máis votos nun sítio que noutro por
que a composición sociolóxTca .da
quel sítio . é de forma diferénte, se
nón porque está ali, e outr6s pártidos 
nori están. 

"Penso que noh hal motivos 
para estar satisfeito" 
(C. Nogueira) • 

tuaciá,n pblíÚoa. dun paíli; dicilo p'ri
meiramer:ite ;· -só os ' resultados eleho ~ 
rais non son b f?Ct~r máis importan: 
te, inda -que s.exa un factor determi
nante nun réxime democráti.co bur
gués. 

Fa ce fido referéncia _ ao naciona I is
mo evident~men:te, s_e non se pode es- . 
tar satlsfeito, xa que satisfeito non se · 
pode estar nuni;? mentras que as con
dicións favorábeis á política de espa
ñolizacjón de Gali~a sex~n abafantes, 

_sen embargo .pe_nso que. o que poiqa 
represer:itar o .Bloque, si · ten unha 

- da que facer. Tendo isa en conta, di
ria que semente · hai unha situación 
perigosa e mesmo preocupante nas 
grandes cidad~s> Aí-, aparte dos cle
feitos que poidamos ter, e· do maÍ q ue 
o teñamos feÍto, ·hai unha influéncia 
definitiva· dos rñeios de comunica- · 
ci,én, que inflÚen nos cÍdadá~s; curio-

, sam~nfe, os _cidadárs que suposta
mente ' son máis culÍos, son os máis · 
dontarilinados ·e .os máis a l·ienados 
desde o ponto de vista ideolóxico; ao 
estar controlados _ por uns meios- de 
comuniCación que non están centra
dos no noso paí-s. 

Galiza 'no comportamento eleitoral 
non é ho'moxénea, e haberia que di-s
tingu ir, polo menos, a Gal iza do int~
rior; ~~ das grandes cidades _e a costei
ra, estando .todo relacionado coa i_n
trodugión social e a · estrutura caci
quil. · 

"Para xulgar a ·situación · 
política dun pais. Os 
resultados eleitorais non son 
os mais importantes" 
(F. Rodríguez). 

· A. N. L- Os procesos e/eitorais 
sempre marcamn no nacionalismo. 
galega nov9s estratéxias, poal~cións e 
até nacimento de· grupos políticos 
no vos. 

En -qué maneira van influir os re
sultados e/eitor¡¡¡is nos . ·respectivos 
grupos políticos agui represe_ntados? 

t que non se celebraran en Catalunya, 
Euskadi, Galiza e Andalucía, sacou · 
comó média o 34 por éento, ou sexa, 
que é unha forza , política de direitas 
que vai estar aí; pode haber unha cer
ta modificación dp espectro político 
de _direitas e de centro, pero xa non 
vai s.er aquilo de desfacer un partid0 
e facer outro; xa que· non é tan debe
dora do poder, inda que si das clases 
dominantes como era a UCD. 

mo, penso que non . hai motív0s pare 
estar satisfoitos, con· independéncia 
de que uns partidos quedasen n:iellor . 
que outros; por exemplo, o Bloque, 
quedou mell~r ~Lle Esquerda Galega; 
e por moito que haxa unha resistén-

... ._ _______ _. _____ . · configuración nacional en. toda Gal i-

za e ur:iha corrente ideolóxica que -
está sqrnetida a vaivér;¡s- relativamente 
fondos, na medida gue rouban ou de
terioran a..,.nosa base social. 0 .deterio-

·F. Rodriguez.-_ Todos estes. dados 
eleitorais inflüen na medida de que 
sori indicativos de algo, pero influen 
n9 sentido de_· perfeccióna~. máis ·o 
traballo, de ·adaptar mellor as tácti
cas, de ·cambiar a m~todoloxia; pero 
realmente non para un cámbio de es
tratéxia. lnfluen tamén en que posi
belmente coloquen a todo 6 mu~o 
nuh ha situación de menor sectaris
mo. -Pero cando se r~aliza nun país 
eomo o. noso, de domínio colonial, 
hai 1rtloitas cousas que veñen ser cer

lsto . tamén ten variantes en Gáli
za. Ai' está CoaliCión. Galega, que está 
presente en Lugo e en Ourense, pero 
tamén na Corúña e_P.ontevedra da' I-

cia nalguns lugares, pensemos que EG Se nos poñemós no campo do na~· 
. perdeu os concellais que tiña nas ci- cionalismo, podería.mos comparar 

dades, representación que .era de UG, Fene e · Neda, que están ao lado e te-
inda que séxa certo q'Ue a perdeu ñeri; supoñó, a ·mesma composición 
polos pelbs (en Vigo é Santiago polo ·sociolóxica e únha é unha candiga-
cinco por cento). · · tura indep'endente presi.dida por un . 

O Bloque, que non ten tampouco -Gomunista e ' outf a_ polo Bloque~ _ou 
representaéión nas cidades, ten que ,Camba~fos e o Grove (UC_D e PSG); 
·recoñecer que a ·sua representación é o que ven demostr·ar ·que o que im
moi localizada, vindo dada po[a; re- porta nas el~icipons xera.is e na polí: 
preseritaci6n social que hai nalguns· t1ca galega en xeraVsen descoidar en 
sítios conqetos é non pola apariéncia absoluto as· inf.luéncias dos meios de 
difusa que hai en toda a povoación. e cómunicación . e outras preséncias, a 
que teh un espácio ideolóxico e· so~ pres,éncia social, pésie á caciquil, "xo-

gunha- forma, e que, en- conxunto, .. e1·a1 ben def ·1n1·do·. lso '"mesr:no p'a'salle . 1 d . p , ga un pape eterminante. areceme 
ten máis alcaldes en Gal iza que o a EG e ao ·co0xunto do nacionalismo. 
PSOE, e, eritre todas e las, máis con- . - · . que isto revela u'nha e·struturi! políti-
cellais. Hai, en suma, un cer-to fenó- ·Creo que non hai 'motivos de_ satis- ca _por facer en Gal iza, revela que 0 

meno· de centro que· ten un matiz re- facción, inda que o Bloque ten .máis estado da recoristrución· nacional de 
· · 'Galiza está mo.i atrasado; demostran-xionalista, que non sabemos .;;¡~ ónde motivos que satisfacción que nós. , · " .. 

pode derivar a inda, xa que tamén an- · Hai .un dadci .·que a min me parece ,. · do asimesmo que hai · un trabal lo por 
, facer e q·ue é pos(be.I f,acelo: os parti-da metido o PG,· ~ue fai que tampou- importantísimo destas eleicions mu-

co _aquí sexa_ moi certo. o bipartídis- nic1p·ais: o extr'emado · localismo. dos aqui non están asentados·, xa 
mo como está no ésta.do. Aqui hai Creo que as eleicións galegas, pnr de - q.ue .non . .se refiren a clases socia is de-

~ unha varia.nte tamén, inda que é_ur:iha' baixo das opcións ideQlóxicas que ac- ter.minadas, cousa que non ocorre . 
· maforitariarhente. variante que non nos satisfai; pero o tuan máis nuns sítios que noutros; 

panorama poi íttco· non é igual eri Ga- etc., hai funda.mentalmerJte un extre- F. Rodríguez.- Para xulgar a si-
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. ro melrande que ten sofrido o Bloque 
é na Galiza do interior, contrastando 
coa transic.ión dem0crática que era 
precisamente nestes lugares onde ha
bia máis_.preséncia institucional. Qué ·. 
pasa? Que 'estaba sentado nunha cla- . -
se ' traballadora, os labregos, que pa
saron, unha parte da xente maior, 
afiliados a· Comlsiós Labre_gas, e que 
a inda ó seguen a estar hoxe,. a enea.· 

.bezar ,candidaturas do PSOE, dándo- _ 
se· a 'paradoxa· de que tanto en Lugo 

· como en· Ourense, · o PSOE' non me
dro u riada a costa da· di~eita, serión 
que medro u a c9sta do-Bloque.· 

cioradas e certificadas. .---,,.. 

Os resultados ·non van variar a liña 
do nacionalismo, representada polo 
Bloque;- irida que, evidentemente, 
nos oprigan a perfeccionar os nosos 
métodos de traballo e a agrandar a 
nosa introdución social, · baseando . 
niso· o noso. traballo cotián , 

· M. Abáto.- Se alg!Jé.n s~ leva _unba 
sol'presa · co.s resultados eleitorais é 
·que está moi alorí_xado da realidade 
políüca tant9 gatega como do ·resto 
do estado. -

Pola nosa banda, sempre tivemos 
claro de que é bastante evidente que 
a ·vía eleitora_I e só unha via de resis-

Na Galiza da costa, que ten un . 
comport~me~to político, diría, · máis 
dis~inculado- de factores tipicamente 
c9lsmiais, l°'loubo unha recuperación 
moi forte nas vitas, noñ nas g;andes 
cidades, tendo o Sloque un ha im- . 
plantación que non tivo. nunca en_ 
toda a sua traxectória política. lsto 

. téncia política e_ que non a podemos 
facer a _vía principal para a liberación 
nacional de Gáliza; se acaso , neste 
momento, ter;i Ún .peso.específico tre- -
mendo por un~a série de circunstan
cias, pero é claro de que é fundamen -
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tal empezar a ·en~aiar unha série de . 
.loitas .,de carácter fundamental; mes
rno-~algunhas que están tremendamen: 
te di.svirtuadas -ou infravaloradas eo
~o é a. cultural., asi comp-lograr un ha 
intr_~dució~ socia_! . mediante as via~ 

·de resisténcia adecua~:las ~n cada. mo
mento na vida r)'larlñeira, na vida .la

. brega e na vida obre ira, sectores fun
damenta is na nación galega. 

1 . . ' 

D. Nogueira ~- ,·Creó que as ·ele'i• 
c-!'©trs::i só'n'· un'r:1a radiqgrafia, po_sibe_í~ 
mei:ite ·a mellar que se ·pode. facer .nun 
mómerito histórieo: deterll!linado, por 
moito que analicemos as causas, ·do 
estado 1da opinión pública; en . qué 
medida a opinión pÚblica apoia ou 
non· a certa·s opcións po l i'~icas. Nesta. 
medida non se pode 1 minusvalorar a1 

importáncia dun ·resú!tado eleitoral, 
entre OlJtras ceusas, porque influe ta-, 
r:n'éf.l sobre a própria xente, -os. que 
din que non teñen tanta impoháncia 
as e!eici.óns, resultan moi afectados 
po!os resultaaos ' eieitorais, sexan po
siti"vos ou negativos.-; ind·uso a pró-.· 
pria moral dos "combatentes" resu Ita 
afeétada ,por un foito e'1·eitoral. 

. Quera dicer con isto .tamén, que o . 
traballo de ·implantación que se faga, ~ 
a ~exernonia cultural, ·a hexemonia 
política, se. é 'auténtica, ten un.ha re-· 
!ación cos resulta~os eleitorais : Claro 
está, iso tamén depende de rn.oitas 
circunstáncias, .. cómo por exemplo o 
ter uns meios de · comunicación pró
prios . . 

Para nós, non somente polo feito 
nacional; senón en si mesmo, os pro
cesos eleitorais teñen unha parte im
portante, e con isto non quera dicer 
que sex,amos qe nengun xeito eleito
ralistas, como se di, senón que nós -
eremos que a demo·crácia, no mundo 
en que estamos .e nos mundos que 
quedán por vir,. ten que ter unha plás
mación eleitoral continuame~~e, ou
tra G;ousa é que haxa unhas co'ndi
ci,áns para qtie ·o voto sexa auténtico. 

Egstamos, iguatment'e a_ntes que as 
eleicións, .c;onvencidos de que a. es- _ 
trat;_éxia. de EG, e as nasas pr,opostas, 
son as máis auténticas en Galiza, co-" 
mo cada grupo, .ciará. Nmie sentido, 

- no!!. cambiamos absolut~mente nada, 
irnos ter unha conferéncia do partido 
par.a a ·próxima semana e eu . preveci> 

· que non se vai poñer en púbida esta . 
postura .Política de Ésquerda Gale.ga. 

nusvalorada nestes momentos, non só· 
pola división hai menos repte'senta
ción, o' nacion¡:ilismo unido teria _r:e-' 
presentacióq en todas as c.idades, 
-dic(molo ,nós ·que- somos 0 partido 

A.N. T.- Poder/amos continuar 
!qgo pal ese . carniño e ver as aprÓxi
macións tácticas conxunturais que se 
poden pro~uc(r nestes fT!Omentos ... 

máis votado nas ~idades! ·inda que en ¡;:. Ff0dríguei.- Realmente 0 pro-
Lugo e Ourense· somos rnoi febles, e · 

' . ' blema, no réxime ·q' ue ·estamos a v,i-
non d,icimos este tipo . de cuestion · . ,.., 

·ver, e que as estratéx.ias .están domi
·con nengunha satisfacción-. o na-

' nando dunha,. rnaneira fundamental 
ciona.1 ismo de esquerda·s unid0 · ser;ia . 
unha alternativa frente ao PSOE moi ~ todas as tácticas ·políticas -do nacio

~alismo .en Gal iza. ,Esta'mos, eu diria,· 
·con·sideráb.el, e non . só eleitoralmen- que un poaco perturbados polo m~ro 
te, senón organizativamente. Esta op- feito de viver nun contexto democrá-
ciói:i . eleitoral ·,pode requer:lr certas tico formal como é 0 actua·1, n"un ré-
aproximacións tácticas, peto 'que· nin- xime monárqufc~, cun sistema eleito-
guén pense, desde o ponto de v.ista de · ' ral' viciado e cun proceso de reformas 
EG, que vai supGñer pte_sdndir da · qu~ _ foi ~adiante . . Seria mui distinto 
nasa estr.atéxia. Cada partido ten a .. c1ue . houbese vá~ Íos grupos formal-

''CreO" que· nos obxeotivos 
non· hai granae·s d.iferencias" 
(C. Nog~~ira).. 

'-.. 
mente son nacionalistas,~ s·i está mt:1i 

-esterizado o ccmflito, x-a que repre
sentan opcións ·estratéxicas distintas 
que·. se enfrentan no terreo social e . 
no terreo ideolóxico. Por exeinplo: 

.está . claro q~e .unha liñ~ como a de 
EG vai adiante.' na medida en que a 
do Bloque vai para atrás e viceversa. 
Ni.sto non nos podemos enganar, xa · 
que se . di,spu.tan terreas sociais idén
ticos, polo menos nunha parte. Qué 
hai at'?, ha.i un ha pugna por untia in
trodución social, por uns métodos de 
traballo, por ur:is estilos e, até diria, 
por unha actividade cultural moi vin
:eu lada -aos pro'xe'ctos estratéx icos que 
ten cada quen. 

sua estratéxia, creo que nos obx'ecti- . o dram~ do na'cionalismo galega 
As eleic1·0' ns d.emost-raron, -.. o P.aco .. veis .non_ hai grandes dHeréncias,' pero mente nacionalistas que representa, - está precisamente a( Se nos movése-

. sen interese_ s ·de ~clase def.inidos. cada · 
antes dixo que pode " haber meno's hai unhas 'estratéxias delimitadas da- mas todos somente a nivel de confli-

. . .. . • . ' . . un dele~, porque penso qúe_ i.a hab¡:!r· tp 's so'-c1'0' -econo' m1·/"'.o's e repre.senta'se-sectar. isrñ.o, de cambiar ~)s -metodos, . ramente e, ·se se quere contar para 1sg · '11 · .. · · n)'oitas riláis posibiJ idades d.e· chegar ·a.. · 1 
c0 que recoñece que pode haber al- con Esql!erda Galega·, e incluso . . creo · · mas· cada un de ·nos u ns. sectores. rri'pi aéordos .. Por exemplo, explícame: se -
gunha modificació'n-; si demostraron que é· unha proposta que nós pode- definidos de povoación, CL!nS intere-
que no momento hist. óriéO que vi\f'i- mas facer nun momento determfri·a- o PG ,trerores~nta.se a ·peguena ,burgue- ses. de clase tamén definidos détrás, q 

s.ia . galega, algun , s.eétor. ,emp_ res13ri;:iJ . 
rnos, frente á direita e incluso frente do oficiálmente, hai que ,contar con ' acorqo ia ser moito máis.fácil'. 

r · ·• • pequeno ou aos peque~osri comercian-
·a, esq·'"'uerda esta· tal,· o nac'1ona11·smo este tipcrde 'matices. ,, . , · , ,. 

1 'tes; desde ·lago,, por parte dq ·. LJPG 
nón se pode permitir certos ·luxas, p¿r ·autra part~ .;· claro está, isto han . haberia . incoi;iveniente rienguri M: Abalo.-:_- Eu ·Creo que o proble-· 
con independéncia de que haxa ou pode ter ·consecuéncias no ámbit~ de para poñerse de acorde con el~s, para ma -é · basfante claro !')este sentido, 

. non haxa aproximación's estratéxicas, .. aéción non . eleit,ora.I, elaro está. Nós defender aqs sector.es eéonómicos.cos · P.orq.ue a S·itu~ción : pol.ítjca de Galiza 
que pode habelas, ps cámbios sempre irnos facer unha.1 ereo.1 unha declara- qué están vincu'lados, como, algurl" ti- ·cada .dia se · ve mái~ ~meazacia, · cada 
poden limar diferencias; pero, deixe- . ció!) expresa "de. api0 á ln~ersi.ndical,. p0 de ·¡n~ida políÚca coti'C:reta. O le~ ·máis agre~ida. N.on é, un pr?ble- , 
mes aparte isto .. Cremas que se 0 na- -inda que na prática sexa asi,·pero ha( . probl,ema'. é .que i~to non ocorr~. asi. ma de talar .de rriemória ; senón de 

· cionalismo. d~ esqµerdas qu~re ter un . difiGuldades que esp.e,ro que se olvj.-. ": constatar dia. tr'as dia . cáles son ~s 
campo de xog·p onde actuen, onde se · - · · 'Ademais de.' no. n ócorrir 'asi, sem"'_re plans do Goberrio ·q'' ue se p. rese~taba. · de'n tota!mente . nesta conferéncia. ,... 
expresen as·· distintas compoñentes, se sitüa a loita a uns niveis tremenda- ·como socialista e,,democrático.: o pro-Npn hai nengun problema. en. ter reta- .. , · 
que as ten· -e evidente que a·s ten-, mente conflitivos no_· plano político; biema da -OTAN~ o problem~. p~· ré-. cións de tipo· cyltural en comun,s~. o • , 
non se p9de permitir o luxo, incluso hoxe o fen:ómerio ·da Constitución conver,sión- imd.usty.ial ·,so problem. a ·de naso partido ·é 1,Jnfla' parte, comider~~ . · 
en última ins1ánc.ia, de' ter máis dun~ bel do mov.imerito cultural n.aciona- · Espáñola determina a vida política cada .dia tratar de u-tilizar a constitü ' 
ha. opción eleitoral. Digo, isto ca.con- lista,. .. . do aspeéto da ' acción diária, . de forma moi ·ql'ara, igúalmerite p~sa éión como L!-n ,arr:n·a. arroxa~~za, be'n 
ver:mirriehto de que se no.n pode pola recol)Strución nacional e polo . co Estatuto dé Autonomia,. o ferió" sexa ·cunhá série de apéndice.s que se 
haber unha só · opción eleitoral,sEG incremento da conciéncia: nacional,, meno da defensa das liberdades dé: montan, ou qon ela 1111e_sma, mar.can 
v.ai segui~ senda unha opción eleito,- todo 0 mundo pode c~ntar con nós. . mocráticas, da loi'ta antirr,epresiva,- a todo t1nha prática política do Gober-
ral, evidentemente. · . Non pode t.er , . ·. · , integración · do Mercado Comun, na < no cen~ra, I que indica· clara.merite qué 
máJs opc.ió~s eleitorais qwe i.mha, in- As eleicions· deberian ter canse- OTAN ... Entón, qu~ acorre aqüí?~ tipo de polftica tratan de · consolidar 
cluso p9rque a presencia el.eitoral do cuéncias e, <;Hgoo, sen pozer en dúbi- non hai" esa converxéncia náloita co- dia tras dia·e lago incluso qué tipo de 

1 nacionalismo' de esquerdás está mi- ·. da a postura de EG. mun por parte das forzas que ~o~mal- utilización se_ Irle' pretende dar aos , 
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procesos eleitorais. 
Ne·stes· . .momentos es,tá mol .· claro 

qlle -no·n é problema· de s·imples ''tácti
cas,. xa que a n'ivel de tá~tica e con
xultural, desde o' Bloque Nacionalista 
Galega sempre ~e trata de abrir un 
campo 'de u.nidade de acción o ·miiis . 
grande . posíbel, hai exemplos ben 
clar<?S d.iante de accións concretas, 
como' pode ser a nivel de lo itas r'eivin
dicativás, , •antirrepresivasj é mesmo 
postmas frente .á OTAN. 

· O que 'está rhoi claro, po'lo demais, 
e qi.ie nestes"momentos e' a' única ma
rieira de avanzar, de resistir unhas 
~gresióhs que 'dia a dia van-ser máis 
notórias, é mediante unha loita con
secuente e unha tóma de postora sé
ria por parte de organización que no 
seu dia non dubidaron en prestarse 
ao xogo do que pretendia garantir o 
r~xime 'democrático e que miramos 
como' cada vez ten menos disto. 

r .lsto é unha repetición dramática 
·da história, xa que o mesmo Castelao 
xa facia fincapé en que a Constitu
ción do 31 non se utilizaba para ou
tra causa que tratar de negar os direi
tos_ nacionais dos pavos oprimidos do 
estado . 

Todo tipo de unidade, tanto no 
campo nacionalista como no campo 
da esquerda, pasa por posturas coe
rentes frente á Constitución e unha 
autonomia que só está servindo para 
afortalar · un prqceso de negación dos 
direitos nacionais, que a única manei
ra de rachalos e cunha unidade séria e 
coerente, cun programa estratéxico 

_-que estea daramente definido ·e que 
non sexa algo conxuntural; inda que 
nós non renunciemos no conxuntu
ral a unhas -accións que sirvan para 
facer unha maior defensa dos direi
~os nacionais e de clase. 

C. Nogueira .- Nós non ternos nen 
gun problema en fomentar todo tipo 
de traballo en comun, na m,edida das 
nosas forzas, claro está, e da hosa im
plantación social que, advirto, vai ser 
o obxectivo fundamental do noso 
partido nos próximos anos. Pero ·non 
ternos nengun problema en coinci
déncias falacias e pensadas na cues
tión siné:lical, na cuestión cultural e 
incluso na cuestión labrega, mariñei~ 

ra e neutros ámbitos de traballo. Aí 
pode haber coincidíncias, irnos tomar 
as nasas opcións pola nosa canta e 
creo que irán no sentido do meirande 
traballo en unidade de acción común. 

Non irnos discutir aqui as cues
tións .estratéxicas que nos levarian 
bastante lonxe' e demostraria por qué 
nós praticámos unha certa estratéxia 

. P.olíticl para lograr a soberania n~cio
nal d.e Galiz9 e o socialismo e por qué • 
outros grupos teñen outr:a causa. 

Penso que non hai que ~squecer . 
que neste m9mento non: ha·i que di
cirlle · a x_ente que no.n só estamos 
agredidos,· que é .certo, senón que hai 
que darlle unha ilus-ión no que fai. 
lsto ten moitís.ima importáncia. 'creo . 
que .,,.ri~s neste, momento, · a Ilusión 
que lle podemos . dar á xente, ~ que 
vamos unidos. Estou talando para as · 
pró~imas eleición~', d.eixando s~lvad,o 
todo tipo de ' accións que se poidan 

' ta2er: .. en comun e ·que non son eleito~' 
rais. 

. ' . ., . l 
·Peto q.0e quede pen claro · qLJe 'por 

. un motivo de qporturrisrpo ~leítbr·al 
'non . irnos , a~urhir a ·posturc;1 . do Blo
que, e con istb. non .estbu marcando 

· difer~ncia·s. 



·se' o Bloqu~ ·fai o mesmo e, eviden
temente,: cr:eo :que a cuestióCl s'e xoga 

· -con 1i'ndeJ!),endéncia de que o B'loque 
sexa máis f_orte que nós- ·entre . ,as · 
duas organizacións; podemos· crear " 
unha. ilusión que permita que· non es~ _ 

teamos no pla110 de resistir · contra a 
agresión, que hai que · facelo, serié>n 
de recuperar c,a'mpos de hexemon ia 
polític¡¡¡ ,--. cultural e ecqf)Ó(ll.ic¡:a na so
ciedade galega, que é do·que· se tr.ata, 
xa que nós eremos que a soberania ' 
nacional váise l_ograr . .pola hexel)lonia · 
que teña o nacionalismo e non _por · 
b~tra coi.Jsa. Neste momento, a autp-

. ~ nom _ia xog'a· un papel_ imp9rta'nt~, o 
qué non quere dicer que que en cal
quer momento, se é preciso, tome
mos unha postura diferente respeito 
~ autonorhia. 

F. Rodríguez.- As. eleicións són 
. para nós unha cousa conxuntural e 
momentánea, e criando amagos, fal 
sas imaxes de · unidade, despois isto 
significa un retroceso sempre. Pensa
mos que frente ás agresións o mellor 
é a prática e a definición. Xa que a 
definición política dunha maneira ou 
doutra, determina moi clarame!1te a 
prática. Nós o que ternos ·moi claro, 
penso que tampouco ninguén nos vai , 
facer cambiar, é que o fenomeno do 
nacionalismo pode existir na medida 
en que non teña as cordenadas ldeo
lóxicas que ten o aparato ideolóxico 
e político do actual Estado español. 
Nós non pensamos que coas cordena
das , ideolóxicas da Constitución, do 
Estatuto de Aut-onomia e de posi
cións claramente pro-europeo occi-, 
d~ntáis, o nacionalismo galega vaia a 
algures. Alguén poderá ~icir: bueno, 
con outras perspectivas tampouco vai 
a nengures. Está moi claro que de op
tar por algunha baralla, ternos que 
optar poi a definición e · da clarifica
ción do · país, que é o que pode dar 
unha prática diferenciada no terreo 
social. E non por capricho, senón por 
necesidade. Neste sentido ver as elei-
cións cun sentido illado, pode criar 
ilusións, como ocorriu co fenómeno 
de Unidade Galega, que en circuns
táncias bastante máis favorábeis no 
Estado, español que as que hai hoxe, 
xa vemos cál foi o resultado. Unha 
das cousas que nós ternos aprendido 
é que é moi gr~ve a vinculación, inda 
que sexa formal, a outros grupos po
líticos por motivos puramente eleito
rais, que. despois non se traduzan QO 
terreo social oy que nqn. contri,buan 
en algo á clarificación ideolóxica e á 
organización do pa 1 s. Parécenos que 
mirar as eleici.óns como un fenómeno 
de posíbel unidade sen ·que iso se te
ña reafirmado nun basame,nto cunha · 
estrutura ideolóxica mínima e coe- , 
rente,.e uns métodos de prática e uns 
obxectivos c'omuns a curto ._ prazo, 
pode ser frustrante para a maioria do 
povo. , 

A NT. - Pasemos á eses campos oh
de pode existir unha unidade, inda, 

'que sexa r;onxuntural, por exerriplo,, 
no plano sindical. '. 

;.Se.'nos movesemos cad'a un 
de nos_nuns sectores cuns 
interes~s de -~lase moi · -
def in id,os qetras1 o acordo. ia 
ser moi.to mais ·doado" 
(F. Rodríguez} . 

c1a1s, chámese folga xeral de Vigo, 
chámese ensino,_ ou no que hai que 
facer nas minas de 'coparex. Estam<?S . 

irando que incluso en dados. práti- . 
cos de tipo sindical, a interpretación 
é diferenciada; e é diferenciada Inclu
so' con respeito ao 'tenómerio do Go
berno PSOE e aí hai uns documeñtos 
ao respeito que teñen clarificado a 
posición dentro da central sindical, 
por se non houbes~ outros moitos. , , 

Posibilidades, de 
pero de unid~de ... 

con.vivéncia $i, 

prazo,. senón facer fincapé en 
que é ñecesário asenta~ o nacionalis
mo sobre bases. só·lidas; sobre bases 
de carácter plural pero tamén o máis 
coereñtes poslbe is para evita'r decep
cións que logo poñan en perigo a su
pervivéncia do _nacionalismo ~olítico. 

O que non está .en contradíción 
nengunha ·con ter unha actuación o 
milis ampla e o máis aberta posíbel 
dentro do campo do nacionalismo, 
buscando pontos· de _com~erxéncia ali 
onde poidah ch~gar. _ 

que · podia potenciarse se se bus.ca a 
· u~_idad~. 

A Unidadé Galega foi unha expe
-.r.iéncia q~.e non frú ~fortu'nada -todo 
o mundo recoñece que os criadores 
tomos ná's, i~cluso Ós que qu~damos 
até· ú lti,ma hora-2. pero demostrou 
que son po,síbeis · opcións qye vaian 
máis ai'á do ~úcléo máis firme do na
cionalismo. : Se UG continuase 'onde 
estaba, a bon ~eguro conseguiría .u ns 
resultadérs .solpr;e~den1es ,< cc?mo de
"mostraron todas as candidaturas -q lll,e .... 
se. mantiverún firmes. Isa era mao? " 
Creo que non, aespois ~a se iria_ cla-
rificando o pano.rai:na .. 

F. Rodrígúez.- ENidentemente, 
cando~ m_e- xeterin .,_ ás -_contradieións. 
dentro da- INTG, estaba talando .das . 

. contradicións ·do nacionalismo for- · .. 
mal, non estabá f.aláncto dos partidos 

·e -Oos _sindicatos españói,s, -que é un_ 
. ponto e aparte. A cuestión do gober- . 
no l?SQ~ plantexaba. as relacións da 
INTG c9a UGT; por certo, e que eu 
séipa, as poskiqns contrarias-a todo 
tipo . de acordo co sindicato p_ara-,gu
berna~ental : partian · dos rJO~os pos-

"tulados :' 

E .evidente que ·ternos estratéxias "' 
'· -distintas. Ese foi o gran calvár iQ_ do 

nációnalis.mo galego e tamen d_o -ria
·cionalismo . dou~ras _partes, onde ten 

unha certa preséncia social. O drama 
está aL A min resúltame moi d_ifl'.Cil, 
no mar~o . europeo occidental·, cómo 
se pode 'chegar a . ~cordos nunha situa
ción social tan raquítica e tan a· longo 
prazo · coñlo · estamos ·a viver. Seria 
moi distinto nunha situación confliti
va; - Evidentémente , cando un país . 
está i.:.iunha situación _confíitiva aberta 
contra un réxime político ou un sis
tema e~Ot)Ómieo, como pope pasar · 
nff caso latinoamer icano, está claro 
que distíntas _op~ións so'ciais, econó- · 
micas e ideqlóxic.ás frente a un inimi
go comun poden conviver; o" proble.-~ 
ma é cando estamos determinados 
por ese inimigo conmun que.os espá

ríamos agora tampouco, pero eremos . cios npn son interrelacionábeis, xa 
que a Constituc·ión rion é o ini~·igo que nos. xogamos a existéncia como 
esencial nestes momentos, seríón que · tal., e non é porque pode -· existir. o 
son certas forzas fácticas que existen B'loque ou Esquerda Galega, 'é porq1,1e 
no. Estado ' e aquí en .Gal iza·; recordo nós somos dos· ql,Je pensamos que o 
que nós votamos Non ao Estatuto_de naciona.lismo· galego non se pode arti-

lisrno, e non vai levar tarripouco a. 
que o nacionalismo non sexa hexe
móhip0 eri _ Gal iza e non me refiro ao 
¡:i'anorama éle:itoral, refírome a . tod0, 
creo : que s6n posfbe.is ~oincíd$ncias · 
de tip0 -estraté.xico,· non é preciso qu·e . 
recorde qué. ~ós non votamos afirma
tivam.ente. a;.,COIJStitución n_en a vota-

Autonomia · e que nós _ éstamos en cu lar se n·on é sobre unhas bases ideó-
M. Abalo.- Baixo o noso ponto C. Nogueira.- Eu quixera pór de -contra da : QTAN e oo Mercado Co.- lóxié::as e :sobre unha prática social 

de vista ,. a resposta é erara: a unida- manifesto unha cuestión;-cando Paco mun estamos en contra da . entrada cualitativam~nte distir.ita ~ de todos 
de e a convivéncia no seo do naciq- · faia da 1 NTG; curiosamente dedico u- nel ... elementos de oincidéncia pode os partidos españois, e non somente 
nalismo é perfeitamente viábel xa se a resaltar as diferéncias entr.e duas , habela, se s~ quere que os haxa. Ago- .p0la 'forma de actuación QU por espá
que hai unha _série de plataformas de t;ndéncias, ou as qµe sexa_h~ que ha·r .ra ben, e.ando vós falades -dunh·a . cio, senón polo 'contido explícito qué 
carácter sindical. ou cultural que per-· dentro ·da 1 NTG, non falou da con- unión ·co.erente, estádevos referindo a lle : ternós que dar. Neste sentido, nós 
miten ".integrap ab naciona'lismo ~un ·· tradición entr~ a· INTG e a UGT, ou que se . aceite a estr-atéxiá qo Bloque ·alegrámon0s. moito_de que . se cámpie 
carácter plural. O proble~a acaba e' CC.00. ; c;o que hai unha .prática r:ná)s por parte de EG;_ non vai oc::orrir-isto; a posición r_esp_eito do l'vlercado Co-
empeza pola comprensión .que se ten ·semella _~~e, · inda q4e só sexa porque"' e dig0 isto ser:i ·nengun tipo. de ., s~cta- · muri ;, pero ·eu prngunto se se cambia- . 
do carácter • nacional, o que pode~' dar esta central non _esta 'no Goberno do rismo, xa ·que, se·estivesem·os converi- . r'ia a posición se aqui non houbese. 
pé, ao longo do tempo, a Interpreta- estadq; ~enón ,que falo1.1 das contr:adi- -. ,. cidos, · ne.n haberia ' ne~guil problema; ..... n·eng~nhq forza polltica que mantive-
cións distintas do sentir nacional e Ción~ - que ha·i dentro da INTG. Claro estamos ·convencidos. de que· son d.uas .. se a.s posicións contr:árias. ' 
das necesidades, que ten ó naso pavo · qu~ -hai . diferéncias, e_ vainas seguir estratéx.ias diferenciada§ q0~e,. neste · 

atr·avés dos distintos meios de loita habendo, independentemente da ., sor- . . momento, teñen 'que traballar máis c. -Nogueira.- ··Non cambiamos. , 
para darlle solución; e o· que ao pr1F1- te que te.~an as distin!as formaci-óns cordenadamente que· ante-s. -Para 'nós, Seguimos dicindo o que dixemos 
cípio pode- ser_, un : simples ~problemá· política~. , Esas· ~d,uas ' corre.n:tes ·que 'as eleicións, como -para todo 0 mun- , · sempr~: 0 problema do -Mercado ·Co-
táctico, pode ser un problema -que existen dentro . do nacionalismo, s9n do, son unhas, e'i·eicións. Nós vemos·, mun non é dicer si ou non·, se-nón qt1e 
·val moito máis alá. O ·psoE ·'co.nse- _··auténticas as duas, a.s·duas ·fundamé'n- · despoi·s d·as eleicións, moito máis .di- · dixemos ·sempre ·que. se une a OTAN, 
. guiu entusiasma~ ao. eleitorado baix9 ta ns~ en persp~ctivas de . tipo poli'ti- f.íc)I-que :antes, qu~ 1 as duas correrites ·,estamos én c;ontra .. ·Como se' ane, ~~-

-,. p d f. d d . o' TAN d . ca-social ciiferenciadas e o <;¡ue .hai do nacionalismo se poid:an desenro1ar ta.mas: eri contra. Dixemos mpais ain-. remesas o re eren o a , , , e , ·d f · ·f· ·· · · ~ · · 
F. Rodríguez.'- Eu penso ·que "no · ·, d ~ ··t' . t · .. 1 t d que pensar e .que poi an ro1t1 1car as soias simplesniente non ternos nen- da, -depende en qupe coi:-d1:·c1·0- ns se , 

• r 

, cna.c1on os 01 ocen os m1 pos os e · . · .. · . . , . . _ . , . , ,., 
.campo siodical· xa hai ' prob~s concre- trabal lo e., inclue, de facer unhas au- , d_~a~ noproxecto ~-~ ~1beracmn nac10-. 8ún prnblefna en dicilb. Non é por .- entre. 
tas. Na lnters'indical a n-inguén se lle"' · · · ' nal .de . Gallza .. D1frc1lment~ se pode salvar a nosa · política; se se trata de 
oculta· que hai pforalismo ideolóxico. ' tonomias amplas. Hoxe en dia cal- con-struir a unidade posíbel, inclt:.1_so o-~ .salvarse hai moitas for.rnas de sa'lvar-
.A( está á órbita d~ Bloque e cando q~er persoa minimamente for:mada proxécto dé reco~stru_cíón nacional, se. 
hai conflitos "están forl)'.lalmente .. eA-" d1.rse conta que• iso ten pou_co, de so- desde o pmxecto da contradición e 
frentados con outros' p~síbe'is nació- - cialismo e d.~ defensa dos in:tereses non da integración. Hai unha .diatéc
nalis~os que pode ~ h-ab~r a( e é cu- obreiros e ',te_ri moiti'simo_-í!1e~os de tica entre as 'duas posturas políticas, 
rioso que ' isto sernpré se reproquce . ' defensa dos ... mteres~s n~cionais. 'Por pero a postura de que unha delas 
na · prática. Po·r exemplo, na posició~ ·isa ,entendo· que -dentro do campo do . trunfará sobre a outra, non leva a 
f:espeíto ao Goberno PSOE, cando se , · na'Cionalismo n'0·n se po·de xogar por .. ne~gun- sítid, desde logo non le_va a 
fa·i. a inte~p~etació~ dos conflitos so- . máis t~mpo a :proxectos políticos a qwe unhad~las~se convirta en .españ·o-

Est,:ás dicindo no campo· eyropeo 
occ'iciental e estás marcando un cam-

,• 

' po · estratéxico qÚe non discutimos, 
Ese non é· o problema, senón de pero que poderíamos ·discuti (; pero 

salvar o .camiño para que alguí). dia tampouco debe ser · motivo de divi-
haxa un nacionalismo de esquerda , si6n, xa qué Gal iza non pode· ser ob
hexemónico, creo ,que ~ posíbel, xa xepto de divlsiór;i: Estamos en Eur:opa 
que todos xu_ntos somos. bastantes, é · Occidental e estamos para sempre, 
unha cor.rente .social bastante grande non podemos ser unha illa·; con inde-
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Mesa inf orinativa .. ·. 

pendéncia de ·que aceitemos o siste- _ 
ma vixente eri . Europa eccidental. ou. 
non o ·aceitemos~' 

- lso é o .. que determina a 'nosa posi
ción con i-espeito ·ao Mercado- Co
mun. 

Galiza _en cuestión~ estra!éxicas 
ten moitos camiños, tales como o de 
Portugal ou de Penlnsula Ibérica; La
tinoamérica, Terceiromundo, IÍai un 
papel -que facer en Europa.:. Pero se 
se prefigura unir a estratéxia de Galr-' 
·za ao bi·oqbe"·hex~m'ó~izá~d ',ne"'ste ; 
momentos pola URSS, creo que " non 
é ese o camiño, por máis ,que o naso . 
camiño sexa o da· distensión, e. Ron 
ternos nengun tipo de reparo en ter 
relacións con todos os países, pero 

. non é nengunha postura pensar. que · 
o noso füturo nacio-nal está ligado a 
isto. lsto inc,;lependentemer:ite de de
fender op.ción do tipo de ~ocialismo 

_-que queremos. 

F. Rodríguez.- Cando nós fala
mos de Europa occidental non esta
mos referinao a un m'arco xeográfico · _ 
nen sequera cultural, senón qué rios 
estamos referindo á E,uropa dos mo
nopólios; a Europa que está

1 

coristi- · 
tuída. Eu non · esto u fálando en ab
soluto dun problema xeográfico e 
cultural, xa que scibemos perfe~ta
mente oride está , Galiza, sabémolo e 
padecémolo. ReferJmonos a 'un sis" 
temé\ económicó monopolista, a 
'unhas estrutui:as de poder a uns siste
mas_-políticos que é evidente que son 
tot'almente contrários. ao nacionalis- · 
mo e ás manifestacións que hai na 
Europa occidental i'nteg,radas doutra 
mane ira. 

Polo demais hai que ser consecuen- 1 _ 
tes, se se defende unha política de para ónde · vai o mundo. Créo que vós lso é válido pata calquer tipo do-u: 
neutralidade e de distensión para Ga- tedes unha. tecrfa que deci~es: bue- .· tra manifestacióri, sen esquecer que · 
Hza e defender tamén. a riivel das es- no, irnos resistir, e os' grupos que· te- • -é! história d_o nacionalismo galega ·é 
truturns políticas, militares e econó- ñen unha posición de ruptura co sis- "trem.endámente ·cur_ta. Cun proceso . 
micas unha diferenciaciór:i da Europa tema, son os que resisten mellar. Non cheo dé interrupci6ns·. Penso que os 

_ occidental tal como existe· hoxendia; poño en cuestión iso. Pero neste mo- pasos n:iomentáne9s -que demos, fo~ 
(o que haberia que preguntar tamén á mento non s·e pode esperar a que ÍSQ.: : ron da~dS todos a basé de· con_flitos 
esquerda estatal) e cómo pensa- man- -·oc;:orra e dedicc;irse a resistir, senón moi fortes. A medida que os confli-
ter a rieutralidade entregándose atada · que hai_qtie módificar ás' circun~tán- tos recuan, o .que ·ven é un tipo de 
de pés• e' ma,ns e tratando de. desv,incu~ cias. faltón . dáselle mais . ir:npotáncia confusión terríbel qÚe paraliza sem- . 

- larse de · formalmente da estrutura á conxunturni;J.olítica e .non a estraté~ pre .as· situaciÓns · en Galiza.' Se na 
m_ilitar do Atlantico norde. Para nós xia política, polo que- hai.que modi- transición demotrática houbese n::ip-
son causas tremendamente subxec"ti- ficar a curto prazo e non esperar que __ tura, h_aberia · unha imaxe políticii 
vas que non ser se _é xogar á.política a se dea a drcÚnstáncia mundial qu.e· . moi distinta á de hoxe; sen embªrgo, 
moi curto prazo ou cunhas contradi-· permita 'isto .ou aquilo. A conxuntüra ·a situación era p~recida obxectiva
cións que o que levan é á confusión ten moita imporfañcia, ··daí ~ - impar-' mente, pero ter(aníos levado a- u~ 
e,n último termo. Nós' o que ternos _· táncia dq pro~eso eleitor_al. sector da povoación a posicións .que 
moi claro é que estamos nunha situa- hoxe po"r exemplo eleitoralmente 
ción xeográfica e nunhas cordenªEias M. Abalo .- . E LI~ pouco un deb~te . non se tr:aq~cén-,e tampouco na prá-
moi difíceis par¡;¡ o/ nacionalismo, qué me pare'ce de abecedário, d.e. tica coti.á. As coridicióhs obxectivas-
pern_ Q ql::Je hai que ter tarnén e a cla< cuestións de polít,ica _xeral que están son moi import_antes. ~un' país como 
rividéncia · de que en canto non se moi. coñecidas. Se a terceira v-ia vale o noso, se no 74 e 75 non houbese a 

,dean rnello.rés condicións ·opxectiv:as ou non vale, ·penso qu1r está ,moi eta- presión do -Estado, pé·nses~ que tería -
·caJ é' o méllor I 'marlter untiás posl: ro. _ A liber-ación de . Gafi.zá está ri:loi mos lévádo ªºpaú a un sítio.moi dis- . 
cióAs qe diferenciación, 'de. def;irilción Clara pota viq que vai vir, senbn xa -sa- tinto a~ de ho~e, sen dicer que ti.vé-: 
tj_o 'campo naciomilista·_frente ao cam~ bemos.qlié pé¡peJ vamos ter que x_ogar semos arranxqdQ _-o asunto~ O . noso 
po.d9s estados occid.entais t~;l ~ cotno · en Eur:op9. · drq_ma non éí ter· un.· sector da povoa- . 
est,ah· co'nsthuídó's, au· tratar cie - s~-· ción contrário senón té to dorm'ido 
breviver a'~ilu~ndose neles. Is~ é o que F. Rodríguez.- Eu non diría que dominado. Ó · sector que é actÍvo, s~ 
plantexamos_ e pensamos que' -póla hai . que esperar xa que; efectivamen- tives_e me llores condicións nun .mo-
prát;:_ica. lle. vai _mellar a' tod~s .os mo- te, non esperar, significa qué hé!i-que metlto determinado, ·á situación do 

·vj.mento~ . l)a_cfonalistas que :non se di- ter unha prática política cotiá social;. , País non era asi. Eu son _dos q·~e cre'o 
ll¡Jen, na · 8_r:ática, ..-en. riacicf?ns 'de-·esfr.U- que entre en confrad!ción co sistema. que, ,con polltica distinta e con con- , 
tura como~ á hQsa~ , . _ ¡:.,. ,, • , : .. ,~ Eu penso que é m.áis esperar pensar flitos, se pode amañar . i~cluso cúes-

.:t-: · 7"' - ·:< .. -. que con manter unha preséncia insti- tións momentáneas. · . · 
_c,_ Nog.ue_fra.- A. s p.reg· unt~s q~e-· se - -- · · tuc1onal dentro· do rexime vamos 

fixo Pa_co COI) respeito á esquerda~es- conseguir cambiar, in·ctuso det'ermi- . 
tata! e á OTAN, compartímola~ per- nadas- aspectos conxunturais -bu par 7 

fectamente. ~ Pero, · dixo . unha éue·s- ciais da realidade do noso país . Vou 
tión que .me -parece que é clav.e_: men- poñer exemplos concretos: no con-
tras · non-:xse - _d~an óutr;:¡s "cirCLÍn_ stán-. _ fl1"to f 1"ngu'" 1'st'c 1 bº • l" . 1 o, se a go cam 1ou-no 
cías . . E que as .Circunstáncias . vanse aspecto cualitativo respeito de épgcas 
dar ou ter:nos . ,que · crialas. , Existen p~sadas, cambio use polos conflitos. 
unhas circlinstáncias de ámbito glo-

bal, que é difícil vaticinar neste mo
,. bal que é dificil vaticinar neste mo
mento. histórico que vivemos, e saber 

Se realme_nte estes conflitos non os 
tivese habido,' eu coido que estaría
mos pior do qu-e estamos. 

C, Nogueira.- Pero refírese' a u'nha -
situáción que se p1,1ido dar sen ': un 
cámbio fundamental na política . eu
ropea ou mundial. Estás falando.dun
ha situaciót:i di.ferente ,_ non hai que 

.. pensar que o que pasou ne Estado es
. pañol podía influir gra.ndemente no 
contexto europeo e .mundial e ·seria 
unha situación diferente. Ti r~coñece 
que neste contexto que estamos é po
s1bel unha. situación diferenciada. lso 
mesmo·defendo eu. Hai posibilidades 

11Nós non recia mas a. u nha -
' unlon conxuntural· ou accions. 
· .que sirvan para facer u nha 

maior defensa dos dereitos · 
ilacionais e de clase" 
(M. Abalo) 

. ' 

·-

• 

de avance; por outra parte, saber se 
nos conflitos que houbo en Galiza o 
estado -+nfluiu negativa ou positiva
mente, levaríanos moi lonxe. De qué 
conflitos falamos? 

_Nos conflitos que se deron houbo 
__ posturas moi diversas. Neste momen

to h~i que potenciar os conflitos, 
· pero tamén hai que convencerá xen
, te:. 

Coa leí. de Normalización Lir.igüís
tica, hai que convencef á xente de 
q_ue pode actl:lar mellar. · Hai que ~ce 

· tuar dun modo que pasemos á ofensi
~a. incluso nesta situaci6n adversa, 
pero para pasar hai que ter unha ac
titude diferente respeito a · moitas 
coysas das que estamos falando. 

,,, Oué p~sa coa militá.~cia activa no 
nacionalismo, qu~ parece se perde 
ano. a ano? Cómo · se podían artellar 
grupos de base para que isto non su
cedese? 

·· M .. . Abalo .. ~ Eu podo afirmar que a 
perda de mili.táncia na. miña zona nen 
sé_ npta, polo que poida que non sexa 
ó -máis in_dicad9 para c~ñtestar. ' 

D'e calquer mane ira, 'indepi:mdente
. n\ente diso, a ún.ica maneira de recu
p~i'ar a urha série de sectore's' qüe, ' e~-

(tarian dispostos a organizarse po'liti
camente, . ser-ia send'o cóerente ~os 
princípios que . dicia antes ~ manten
do _untias posturas nídias e combati
vas frente a problemas que non po
den ter xa máis promesas esper.:anza
<;Joras, como se dedicou o PSOE no 
se-u día. Aí está a r,.econv.ersiór.i indus
trial, _ a entrada na . OTAN ... é o mo-

\ m~nt_o de relanzar .coh ,máis forza es
. te tipo -de plataformas que recollan 
de_ maneira sériá e ac;,t_iva; q!Je reco
llan a resposta frente a este tipo de 

p~Úticas. O que está daro é que aos 
p·autos meses,:do Goberno do PSOE, 
a .falta de entusiasmo que estes seña-

> res xeran, 'pode prender nos sectores 
rháis dinámi~o ; fundamentaimente 
na mocedad e, xa que pota ,nos?. parte 
non é un problema de recuperar a 

· militán_cia, senón de salvar ao país; xa 
que ou hai unha conciéncia nacional 

_ clara . ou, · !)OS van intent9r qarter do 
mapa. 

A recuperación da militáncia pasa 
. por ter -unha postura c;:lara e nón an
dar coqueteando cunha "democrá

. cia" que cada vez_ é mái_s agresiva. 

C. N·ogueira.- Nós non ternos 
unha baixa de militáncia. Ternos ago
ra máis que hai dous ands, e que ·hai 

· un ano. lsto non quere dicer que ve
x~mos o futuro con optimismo, ese 
non é o problema. Agora ben, se que
re.mos ser un movimento hexemónico 
en Galiza non ·son só os campos de · 
acción que acaban de dicer os compa
leiros os que son preciso cobrir, xa 
que é unha postura resistente que 
non pode int~ntar ser maioritária na 
esquerda. O nacionalismo de esquer
da ten que ter posturas máis diversas 
e -máis amplas. lgso non fará que 
avance un nacionalismo de tipo hexe
mónico que goberne en G91iza. 

F. Rodríguez.- Eu creo. que os 
problemas de integración e baixa de 
mil itáncia e de actuación social na 
esquerda non son estáticos, senón 
que están sometidos a distintos mo
mentos de cómo é situación social e 
cómo son os procesos. po 1 íticos. Can
do hai crise nos _partidos políticos de. 
esquerda e da oposición, responden 
s_empre a u-nhas situacións obxectivas 

- e non hai máis que analizar, non só o 
caso do nacionalismo galega, senón 
inclu~ doutros partidos cunha tra
xectória moito máis longa e historica-

. niente moito mái~ enraizada no povo 
_do que ten o nacionalismo galega. 
hoxe. Pero, aparte diso, a nivel parti
Q_ário o que pode significar a UPG, 
.militá,ncia ten, seguramente máis que 
os partidos homólogos da esquerda 
españofa, pero iso non é suficiente. 
O problema é o tipo de milit-ancia 
que se ten, en qué sectores sociais se 
está introducido e, sobretodo, se ten 
un asentamento o suficientemente 
grande é unha idade e unhas condi
cións de instalación social, que per
mita.n que ese partido resista todo ti: 
pode agresións. Esa e a clave. 

Neste senti90. son dos que penso 
que hoxe hai unhas condicións moi 

, boas-, non só para a recuperación 
' que iso xa está feíto ha ( mbi.to tem: . 

po, senón para qué o que p6ida re
presentar hose a UPG, teña un medre 

, · cu·antitativamente de certa importan
cia.· 

Despois . hai outra cousa 
1 
moi · im- .. 

p,ortar.lte . Y<a que, afortunadamente, 
un par.tido como o no-so xa ten moita 
militáricia que pasou p~r unhas expe
rién~ias muí duras e · que hoxe ten 
.meirande fiabilidade que a qt.te tiña 
hai cinco anos. Hai que dicer tamén 
que ·a xente que se mete hoxe nos 
partidos está en me llores "c:ondidóns 
de pratica social e incluso con . mei
rand~ calificación que a que:.se metía 
nos anos 74 ·e 75, esto é u'nha_evidén-
ciá~ · · · 

Non ·se pode· xulgar en c~nxuntu- ' 
·r:is parciais, o importante é a IT\archa 
xeral da história. · -

A. EYRE 



~· 

1. 

F.',..¡':.-; ... < :..: 

Neste ree~contro con Euskadi, despois de vária; se~anas, ~áisq-~e un~ cr~ni:éi~ -~ituacM~ -debJria. ·. 1 Ne;tas ,/ies~s~pdxinas ·temos posto as p~labras do; p'artid~s da 
facerse referén~ia- a todo un doss_ier de feit9s, anécdotas e devaneos, co que romperiámos os · - .· ·· - -.~ Ópo_si~'i.ón :·patqkma ~~~t;e ª. minoria_ qu~ gob~1:'na a Generalitat · 
esquemas da maquetación. Resumiríamolo fa/ando do Goberno ... pero non e Cerxe. . . de Catalunya., Nos~ultimos tempos, a ~~tuaczon 
"Sabes, Oller, -di/le o detective-periodista Gálvez a un basco tan arquetif co que tornou nun tolo._ · d~ Jordi Pujo/ e.a sua_coizliéión (Ci-U) fíxose máis clara e 
hei C(i)nfesarche que nr,m entendo nada de Euskadi. · · a crise de_st_ada:n_a gobe~no amosou a :realidade destes ~ 
E Oller contéstalle: .iif:. · . . • ~- -, tres último_s anos. ... . . . 
-Sabes, ·eu tampouco entendo nada" _ " . No Parkt~#!}~Jfl~d~~tµl~!JYá· t;_elelJt;rt'!-~~1 0 ~~ba.(~ sa4r~-~ políf!:ca " . 
(Extract-0 da . npvelti. : ~6álvez"en Euskadi." do -espaiíol metido-a escritor, Jorge Martínez ~e~f!rte). " . económica":á_e~/órlli1)ui?f.-Pé~ndeu,,apf!Si~~Ó'IJ-'.dO_ Ctnt§ello '}f. SS 

. f,p· ,. ·.~ - ' . . - .· _,,., . rEx_ecutivo o Consel1!irr/ qe f;r_f!:ballo Joap R1goll, _ , , - ; ., 
Doce c(Jrdas -_ -s isó'lpréndendo a toao~ :quenen;b presidente· nen a €onsélleiro de. ~-

Cando, en xeral, a· realidade 
cotiá non da pé a cortésias esti
lísticas, o xornalista arremete 
contra o seu goberno (leudo cu
riosamente o de todos). No casb 
concreto de Euskadi, as cousas 
son máis tristes: non se pode 
falar do Goberno Bascongado 
porque, non exerce. Desde o 28 
de outubro pasado (curiosamen
te tres días despois do cabodano 
do Estatuto), os ministros, fu'n
cionários, administrativos e de-. 

·beis do ente autonómic'o ven re
legadas as suas posibilidades de 
debate (ponéncias de . hinos, 
xuntas de enerxia, nomenclatu
ras, azucarillos y aguardiente ... ) 
a unha paralización no ámb~to 
das competéncias polo chama9o 
goberno central (do PSOE para 
os neófitos). 

Nestes dias,so PNV decídese · 
a contraatacar. Resoan tambo
res de guerra ("ET A botándolle 
en cara ao PSOE a sua errada 
política en Euskadi'' Mário Fer- · 
nández, vicepresidente do Go
berno ·Bascongado); -replantexa
mentos tácticos ("de seguir o 
proceso de degradación, o go
berno de · Vitória vai ter que 
analizar as suas posicións <liante 
do Estatuto", Pedro Etxenike, 
portavoz do devandito) ; chama
das 'á percur~ do tempo perdido 
("se isto segue así, haberá que 
denunciar ao Estatuto como 
non válido", Arzallus, presiden
te do EBB do PNV), denúncias 
represivas ("agora ternos doutra 
vez as detertcióris e unha tre
menda represión policial; coido 
q1:-1e . está a cometerse un grave 
erro", Arzallus, idym). 

E claro, ármase o batifóndio, 
o rebúmbio. A Euskadi involu-

, cionista volta falar de desestabi
lización. Ao PNV entre as 12 
eordas entroulle a · "néura pá
tria". O _ Estatuto, bon~ pero· o 
da LOHPA ... Para --mediados de 
xullo, o cúmio entre Garaikoe_t-' 
xea e Gonz.ález . . Eu falaria ·do 
gqberno ... pero ·non exerce. 

. ~ .. 

Das moi quentes· mente~ e 
.das Proclamas de unidade do 
áército máis famoso de Euro
·pa (segundo ~studos estadístic
cos dos minutos e liñ.as que os 
mei6s 'de cómuniéación 'cto con-

' tinente : dedfoan . cis suas re~pec
ti'va:s '·'forzas armadas"), surxiu 

. agora~ en v_ái"ias noites de termo . 
e brandy xenuinamente ráncio 
(do Puerto de · Santa Maria car- ·· 

li~, ~EconoÍnia e Firianz~s'toni:{iran~wpalabra diante dos diputados. , 
_.;_-" De todos.o; xeitos, á ·condea ,d7a oposición, me_stno de.ERD . 
e ~partido que vota con PÚjÓ/-cifse ·sefnpreó_, foi unánime: 
· ·· deínostrouse qué a·Genera(itai--non tivo:' 1 

.fio -teinpo .q·ue-leva funclonanilo, política éconóinica 
:__; e foi incapaz de lf.itar medi~as contra o paro. 

celário), a panacea. contra o un kam_ikaze et.arra enfermo áe 
"terrorismo basco" que _ vai le.ucémia". Extracto:- "A poli
conseguir,- -tras ·vários . anos de s;ia"teme que U!) comando etarra 
experimentos mil, rematar co . estea a preparar 'lmha acción 
"gangsterismo" · e. a "ériminali- suicida par!l 6 qúen ten to~ada~ 
dade mafiosa" deste "holding especiais ineCligas de seguranza, 
da chantaxe)) (poderíainos . Jepartindo a fotogra(ia dun ho
aportar as nosas cifras sobre o ·me: Otxoto.rena Sarrondo. Este 
secostro do descertdente de Co- home.padece unha,enfermedade· 
lón, pero xa hai todo un abano) incurábeI; leÚcémia, e a policía 
dunha vez pbr todas. Modesta- teme . que se prepare un atenta
mente invitamos a ler o que do do tipo "kamikaze" de inoi di- · 
plan ZEN se coñece, nun fin de f ícil desarti_culaCión e de conse
semana de· hamana, cun "Lili cuéncias impre:visíbeis". 
Marlén" lene, q5 fondo. Inéidir Reaiidade: JoaquíN Otxoto
fondamentalmente na "tipo lo- i:ena . proponse pt~sentar unha 
xia do sospeitoso/a" (pantalón querella córitra o xornal· madri
vaqueiro, praieiras brancas, ma- leño Diario 16, O basco está in
cuto nel, e axustada elegáncia e ternado na·. UVI dun hospit~l 
encanto nela), a . "intimidación francés desde que o pasado mes 
do terrórista"' (chamadas por te- de xaneiro "tornada de México 
.léfono ~os mozos sospeitosos-as aqueixado dunha leucémia que 
a horas intempestivas para ·criar non se considera incU:rábel. 
esa sicose Qecesária no seu. . Opinión· do int.eresado: "o de 
érro), os folletins que en forma Dfario 16 é unha pantasmada" 
de fascículos que. van ser .repar- Dous.- A revista seriianal es-

.. tidos nas- escplas e coléxios · pañola "Tiempo" . p~blucaba 
("ETa é má e a .Policía vela por unha ampla reportaxe sinalan-
t.í", coidamos qu_e se ~itulan) ... · do, con"características de excJu
Agradecéredelo. Para iso · .esta- ....., siva, a· pdimícia ~egunda a oá.l o 
mos. Non esquecer, : no .plan presunto militante de ETA Juan 

· proposto, o tubo de ·ZENtrarni- . Tapia Irujo, indica como a orga- . 
nas. De nada. nización 'Sécostrou a Diego Co'" 

Sensacionalismo senil 

Ó que fai chorar, ·eil verdade, 
é a· excesiva preocupación _dos . 
meios dé ·prensa da . capitál do . 
Reino por prestfotar unha imaxe 
deteriorac;la ~ ,. evidentement~ · 
malintencionada. dun pavo ha.s
eo aber.rante, constituint~ dun 
aterradora , se.eta de asasiños 
'~thugs" ao servício dunha in-

. comprensíbel· e sangumárfa 
K,ali. Porque o do fondo de rep
tis ql;i~ se comentou no seu .dia, 
é certo . . : _ ~ 

Un>- Piario 16 publicaba na 
primeira páx1na . do mércores 
oito de xuñ.o (198-3) un titular 
que dic.ia: "Alarma militar ante 

Ión; acusa a determirtados mém
bros de ET A de . máis de 21 a'Sa
siñatos; sinala o seu interés pola 
Lei de Arrepentidos e indÍcando 
non ver saída á. acción de ET A. 

Realidade: os defonsores ·de . { 

Tapia Irujo denúncian o salto 
cualitativo na intoxicación ; in
formativa, sjnalando- que o seu 
defendido o que si pre.sentou é 
uriha denú.ncia ante o .tribunal 
por tortµras e maos tratos. . 

·Opinión do interesado: des
coñécese pvla slfa situación de 
incomunicaeión na cadea de Ca~ 
rabanchel. ,.... 

E'segue ... 

MUGARRA 

-. Calquéra pensaria q.ue ist9 . ros no goberno, delehaba as 
desanima.ria a' Jordi 'PujoJ, .que fu,ncións de secretá.rio xeral de 
vía á m.aioria do Parlail1ento bo- Convergéncia Democrática de 
tan do ao mar a tí111ida pólític;,a ~ · cá·t.alunya en Miguel Roca Jun-

'anti-paro e de ihv.ers_ións xa rea- . ·· yent, líder da chamada "o'pera
lizada. InmediaJamente montou 
unha roda de prensa. e dhrn que 
,"aqui non pasa ·nada, o verda

ción reformista" e eriaba un se- · 
ere taro ad 

deiró. debate económico vai ser secretariado do partido restrín .. . 
a discl.lsión dos _presupostos da xido, formado por Roca, Trias 
Generalifat para este ano". Rea- '. Farg~s, Antoni Comas, Xabier 
firmando esta_s verbas, ab rema- B-igatá -nom_eado Conselleiro 
tar a sesión do Parlament e"' de Política Territorial e Obras 
mentra-s seá rexeitada ·a sua 'po- Públicas_..:, Antoni Subirá -por
lítica, eran entregados : ao presi-· tavóz converxente do grupo 
dei;ite Herbibert Barrera os -pre- pa:rlamentário- e os dous super
supostos <leste ano. conselleiros. A frol e a nata do 

· ~ Notábase .que algo _non mar- partido, tal como se pode ver. 
chaba . .- Pougos días despois, Pu- Nos ambientes po_lítkos pén
jol anunciou eámbios no Conse- sase, non ·sen razón; que os ·sol
llo Execl;ltivo. A súa idea foi fa- prenden tes · -cámbios foron obra 
cer· duas · grandes ·áreas e dividir . de Roca, mentras, Tr.ias estaba 
entre · elas a todas as Consella- . internado nun hospital, e ru:rp.o~ 
rias. Cada unha de~tas área~ está .réase que· a elevación a:os mei-: 
baixo '.a prnsidéncia dun conse- randes altares de· Alavedra e Cu- . 
lleiro, que anles da xuntanza do . . llel débese ao proxecto d~ Pu
executivo .. chama aos que ten jol de facer · frenje á terrfüel as
baixo as suaS.ordes e aproban a,s.. ~e!}s~ón de Roca, que s~ lle pó
cousas miúd<:is, de tal xeito que de · converter nun' moi sério 
o ·C.E. -se -convirte nÜn órg(!.riO · . competidor por ser unha figura 
con decisión· pr.eferentemente · que acadoµ ba.stanté populari
polítiCa. O Conselleiro dé Go- , dade no último ano; unha figura 
bernacióri, Maciá Alávedra é o de ámbito estatal. 
presidente da ü:>misióh para_ 
Asuntos Político~ e . Parlamen
tários, mentras que o Consellei
ro de· Economía, J O$ep Maria 
CuJlel é ó da Comisión para 
Asuntos Económicos. 

Isto, claro, non: -teTia 1mpor
táncía se ·non fose · que no mo
mento · da · reestruturación era 
Conselleiro de Economia J ordi 
Pla1-i'as de Munt. Ao ser nomea-

. do ·presidente da comisión . Jo
. sep Maria Cullel, dimitiu sob a 
excusa de que o presidente tiña
que. ser, o Conselleiro de Econo
mía, xa qµe esta é u.rtha das 
conseliadas·máis importantes en 
calquer,a goberno e Josep' Maria 
Cullel tiña a de Política Territo
rial. Joan. Rigoll, Conselleiro ·de 

· Trabalio, presentou tamén a sua 
d~misión, pero_ o própric? Pujo! o 
convenceu , para . seguer no .seu 
posto até .·o dia das.eleidó¡is au
t.onÓJl?-icas da .próuirña. primave
ra. 

Ao mesmo 'tempo que . J;>ujol 
nomeaba dous-. super-consellei

ANTON FER,l\IANDEZ 
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·Praga 

:Asamblea mundial pola :p· §~t~·~a~dif~ ·. -~?~Pr,átídf di::;*áfottdiJ-J 
; . ' . • . f.-;~ -$) .,, ,'1 . ' . . . -~ ' 

~¡ 7 

· · \ ··~·'· f!J><~·i(,;:~'M%l/NiiJ~ónvéncifJft4.aDNU "S,obregt;nr"e.)Jen.ciiw ·e .. castiga'.'il:o"xifµqcídio 
¡A fins do presente mes de xuño, Praga, a capital J . ·subscrebe 2.549 acordusJ:'t'ittef:::::i« -~pfobáda no í.948·''-{}~tipiiia.se qú(i: ._.~:· ~ _;,q~ -~1: :;.~,· -~': . .. ::·1 '.- .~Jf "" ,._ 
·da .Repúblfca ·socio.lista de CheceeslováqÚio.; · :'. nacionais. ·. · "o . x~,;oCidio ;~ind;tlende~temente que se pratique · · 
Ivai receber amáis de 2·:000 delegados de diferentes pa,íses No palácio da :·Cultura de Pra-. en tempo de paz ou de guerra é un crime .que viola 
¡do mundo, quen se reunirán para que ·a · . . ga reupjránse representantes de . .,todas normas do direito internacion,al ... " 
~ "Asamblea mundial p. ~lap' az e a vida~ contra a guerra nuclear'', · organizacións ·da paz iínpoitan-
,analice e manifeste a sua opinión sobre os problemas · ~ · tes. de todo.: o mund. o, .ao igual ·' 
de meirande ·e urxente transcendéncio. no mundo actual. 

_: · in~ur4b~js. ~e, ~.!l. C1;pari_ci,Qñ1 b\y, .. µe-
r~1\ll~~~mº11~~i\\lft. . ,. ·~ "''·~~, ·~ .... ~ 

\ 
que persoas relevantes do tnovi- . 
mento pola paz, pará facer pa~ ~-l· 

.. · OsJ JSA ainda non rntinc~rop 
$ 'I!, ~ • .t ¡ 

¡Esta iniCiativa non . con ta co be- pertlidSar""a ~é{>expstélfcia pa{izífi~ 
. _neplácito, ·antes b~n coa "ani- .. ca . '·cíok. pdvbs-'&fimufando \ dé 

1 • lt 

, ;madversión, dos gobernos occi- calq ut:r JI}a,n.eira <;!; guerra. 91¡\. fo-
, denta!s. Tense publicado, e ma- · me:ntahdo a:· :propagarlcta'.--:heli ca 

· tente ~"~- ~.u~~-· ~cti!,y.9,~. p~ega}jV.a .; . 
diante da febre· árin.amentisfa: e.· 
o medre do pef"ii6 'b61ico1: ·. • • • • · • 

nifestado publicamente, que de calquer modo, comete un de~ . O Comité ·prepatatório inter-
·non se pode ir a un encontro · lito contra a ·paz. '.. " A própri3: nacion,al da Asa,mblea· Mundial, 
. "manipulado polos · países do . diplomácia ~ ~checoeslovaca t.en. que se réuniu :en.febrerio ·en Xe-

Leste". . .. obtido grandes éx'itos no campo nevra, ·decidiu que o encontro 
das' adimidades . de lexislació"n de Praga sexa un diálogo aberto Da mesma· maneira que :re-

centemente as . manife'stacións . internacional . da ONU. Por so pre . todos os -prqbfomas rela
exemplo, ·a XXV Asamble~ Xe- . donados co -perigo ; para. a paz. 

anti-OTAN son publicamerite 
ral da ONU aprobou a dedara- Todos Ós_ participantes do con-acusadas .de estaren finantiqdas · 
ción sobre colab'ora'Ción ínter- _g'reso praguense, ser·án uns frés . polo Pacto de Varsóvia, ou .co- .. na~ional parn aca_dar as fil.eta~ miUefros, · poderán __ ¿en discri-mo -<licia · Reagan, "o movimen- · · · do desarme, e·laborado~por .Che- .. mina'ción _p0Üt·1·ca, de c·redo re.: .to pacifista ten o ·seu cerne no 

Kremlin". · - · 'coeslováql:lia; e a XXVII Asám-· . lixfoso, r~za óu nacfonalidade-
blea .x'.eral.da principal orÚniza- _mánifésta.r a sua opinión sobre 

, E inda que asi fose, haberia ción internacio'hal,.1no ano .pasa- · os problemas apremiantes do 
que ' pr_egu'ntarse' ' ónde está o . do, ácordou a 'base dunha nova . pr~sente . e ó· futuro do noso pla..: 
mao disto. A actual situación · foiciaÍiva checoeslovaca a reso- neta. " 
mundial, cunha gallo u pan te ca- .. lución sobre a colaboración · in-
rrelf. -a de armamentos, a'u;rn·e·nto · En v~rbas do pre.sidente · do · ternacional para o desarme~ 

1
da tensión internacional, ~fipa- Comité Preparatório, Tomás 

A República checoeslovaca Tra'vn·.1·cék, "en Praga "habera' . un ción das negociacións entre os · · · · , 
grandes bloques, abrigan a sau- pdesta especial atención·á inten-. ~sp~éio dabondo para o diálggo 

sificación d,as relacións econó- _de todas as Jorzas .. d_e paz e -c:on~ 
dar con esperanza encontros co- mico-sociais multilaterais. ba-
mo o que se vaí celebrar en Pra- tra a guerra que des·emboqué 

quela, en numerosas . ocasións nunlia compi ensión mútua e un 
ga. foi eleita 1 membro do Consello' coíísentime.nto~ nas acbó.ns c~n-

o país anfitrión ten desde o Económic~ e· Social d~ o''Nu,· 
ano 1950 unha "4i de Prqtec- traballa na Comis.ión Económi- "xuntas con~ra ªcatástrofe". 

,. .ción da Paz" que di no .seu pri- ca Europea. Mgantén· contactos 
meir.o párra.fo: " ... O q'ue tente. diplomáticos con 1} 1, país.es ~ 

· ·trasCendénCia intl!rnaCional 
•' . 1 • -1 • . • 

A pr·imávera pintou coas suas 
· cores br.illantes a todo ·o país. En 

pleno- ce.ntro da capí_tal da Repú-
.blica Democrátfca Alemana, os ~a
bitantes e_os hóspedes alédafise do 
húmid'o verde das árbores, das,fro- -
les dos parques, ós ca

1

mpos d_e ·xo~ · 
· go, ao longo dos bu levares e nas 
-be·iras dó ri'O Sp~ee. · 
, , Cáseque 1,2 millór:is de· habitan

. tes t~n a capital; 220.e'mpresas in-· 
du$triais·, 5 escolas supedores e es
pe'cializadas teñen o seu· centro de . -~ 

produpión ' e ensin_o . aqtii, . entre 
élas a Universidade 1:-lumbolpt. Hai 
rdáis de . 20 teatros . e escenários, 
máis de 500 -ca_mpos deportivos ~ 

· -En moitas partes medran constru· 
-. . , ' j 

~. ~ión.s novas, , .. m9der11ízanse. co'n~-
. trucións vellas. Somente no·bárrio 

de' Marzah·n constrúense . cón,iple
xos. habitado.nafa para 100 rni.llei
rq~' _¿«;? berlineses. ·.- A-pat.t e· dos 'veí
liulos de construción e ·as gruas de 
~Qr\.taxe, son os autos .de rnóbeis, ' 
c:¡ue C:aracteázan á .vida di,aria. "" ·' 

No · centro hai vários- edifícios 
q1,1e lle , .d~n o carácter.~a .. c1dade. 
Está a torre ~ dé te.levisi9_ñ c~n 36-5 . 
metros d~: ahura~ di f.~ctan:iente - ao 

' pé da his{órica municipalidade de 
B_erlin. A p·ouéós pasos atópase -o 
Pa·lácio .da Repúblié;a ;<>cu).{as s~s de 
festas están abertas ·para:o·s;bóspe
des. Notitra·. b1:ira da avenida ató- ~ 

p·anse a .Catedral e várjos museos. 
·A~s . beriines~s e ás. sua's t'amíli~s, 

.. ' 1 ' ' . • ·, 
. as1. como tamen aos turi,stas, gos: , 
· talles andar polo . famoso Paseo · 
. Baixo os Tilos (U.nderr den lin- : 

den). Ademais, Beriin. te~ arrecio; 
res de grande fermosura. Extensas 
fragas e ,lagoas son as metas prefe· 
ricias para ~s excursió11s~ un· pouco 
de b ~oma, fálas~ do "ªr berlinés", 
que debe ser moi salubre. 

.N-esta ·carta quixera chamar · a 
"'~ atención sobre un aconte~imento~ 

que presenciamos: hai pouco e que · 
na sua irradiación ten un·ha .grande 
importáncia internacional. Unha 
conferéncia ci'entíficá reuniu no · 
Palácio da ·República. a persoas 
que acudiror;i · cqmp del_egados, de 
111 paises de todos· os continentes . 
A conferénoia ~ estivo - dedfoada a 
Car.los-' M"a~x. "º m'á~irti~ · nt16.:cio · 
po~.o aler:!lán,; ¿ cuxoi:l65.'~m)y_er- . 
sárfo .dó .'n~tal·ícj~e cér;itenái io .. aa 

' marte célé_bran~e e~te. ·an~~-»3~,: . 
Ao, convite, "do J>'artidÓ'.SoC°ial'is· 

ta U~ificadQ de: Alemá~i-~. _o par ~ 
tido 'dirixente da RGA; seguiron 
representantes 'de . 145. har~i~os· 
9br~iros, e · movimentos -:progrnsis~ 
tas. ConscieAtes da r~sponsabilida· 
de·"pola vida dos ·se~s .pavos, tala
ron . en forma .s~ria ' ~ franca sobre 
o que· debe facerse para mantér a 
paz e impedir Únha conflagraCión 

múndlal.. ~~clear, . no espírito_ .de. 
Carlos Marx e as suas doutrinas. 

~ . . 

Non houbo orador que · non se re-
fe~ira a este crucial e vii~I proble,
má da h.umanidade. Houbo coin-. 
.cidénda tarnén ;en. qúe as trans-
formacións ·sociais .:_;en palabras 
.do· representante español Santiago ·· 
Alvarez- , som.ente -se poden e-fec-
Juar ".se ~e logra impedí~ o perigo 
~unh'á g1:1err:a mundial, qué daq"ue-. 
la seria ur,iha.g'uerra nuclear". 

'-. Aq~i -en ~_e'r.lin, a conferéncia 
de seis días de duración foi o terna · 
número 1. A '· rádio e a televisión 

· iriformaron· detaflad.am·~~te; · todos 
·os' 140 dis~ursos foron' pubÍicados . 
integrarnente polo diário máis ' 
grande do' p_á-ís, "Neues 0-eutsch
la~d" . . Estamos comierici(:los de . 
que · deste encontro' partirán im
pulsos importantes, para ·lograr o 

· asegura mento .da , paz .. Precis.ám9la 
pa.ra. v iver, predsámoJa para os no-: ' 
sos fillos e netos ~' 

. Aos 'berlinest:s este evento fíxo
nos .máis ricos, tamén pensativos 
e, sobretodo; optii:nistas para ·o 

- noso próprio actuar. Con·· estas · 
Ideas· e os mellore~ saúdos quixera 
rematar 'a miña prirneira carta des
de a ~apifal da ROA para os leito· 
res de "A NOSA TERRA". 

.... REGINA WAGN.ER . 

' oficiq.,~~nte '~ª GQrJ.ye~~ióJ?. . so.
,-; bre:;.P.t~ve~ción . e Castigo,do cri
. ,me -de Xenocídio .. 

Pero o xenocídjo non , .só o 
pratican os ianquis. Tres millóns , 
dy, campucheanos (3.000.000 
de · horries, mulleres e meríiños), 
caíron vítimas do réxime crimi
nal de Poi Pot-Ieng Sary. A res
ponsabilidade polo exterm ínio 
físico da sua própria povoación 
cae igualmente sobre os dirixen
tes da ditadura reaccionária do 
Salvador. Israel, un dos aliados 

O conceito de xenocídio foi máis fieis dos EEUU, recolle ex-
. configurándose como resultado periéncias da aventura vietnami-

da se&unda Guerra Mundial, ta. 
- cando . os monstruosos crimes A agresión de Israel no.Líba
. dos hitlerianos requériron ~ co- no tivo como obxectivo aniqui
rrespondente calificación xurí_. . lar á O LP e ao Movimento de 
dica internacional. Por primeira Resisténciá palestina en xeral. 
.vez es_y termo . ':!Parece na acta Destruíronse 14 campamentos 
acusatória do 18 de outubro do de refuxiados palestinos, 33 al-
'194'5, contra ~ os p.rip:cipais cri-- deas e 3 urbe~ ; cáseque un mi-

, ~inais de guerra alemáns, xul- llón de persóas no s1:1l d<? Líba-
gados en Nuremberg. , no ficaron · sen teito e 70 millei-

"E evidente que -os delitos ros de palestinos e libaneses mo
d~ ~~ ~arácter_. ·ipterñac!of\al, . .. e rreron ou resultaron · feridos, a 
particularmente g . xenocídio, .inmensa maioria dos cales eran 
son- moi perigosos cando os pra- civis. 
tican as grandes póténcias, prin- No Líbano, como no Viet
cipais. responsábeis . do manti- nam, violando as convencións 
mento da paz e a seguridade in- d9 1949 sobre proteccións de 
ternacionais" •' . vítim(!.s de guerra, contra a po-

Unha orgaª~wción públic¿a voación civil empregáronse es-· 
nOFcleamericana, 0 'Congreso de pantosos meios de exter_mínio, 
Loita polos Direitos Humanos', ainda o napalm, bombas de ba
acl.lsou rio seu tempo á Admi- lins, de fragmentación e a "no
nistración de Washington de cri- ·vedade" da bomba de vacío. A 
ar -premeditadamente, para os explosión dun destes artefactos 
negros, condicións _de vida que causou a marte de 300 persoas. 
tepen como fin exterminar total Sobre o mando mi\itar israeli 
ou · parcialmente át1 povoació.n · teoai a responsabilidade da ma
negra. . . ,. . _. · tanza nos campos palestinos de 

_Durante dous séculas, nos Es- Sabra e Shatila. Corresponsais 
tados -Unidos vense levando un- da axéncia 'Assoc~ated 'Press' 

:· ha política qüei, sen reserva al- que visitaron os campamentos, 
gunha pódese ~alificar de xeno- cantan que "viron famílias in

"'cídio ·contra a povoación abo.:• teiras asasinadas nas suas pró
rixen, os índios. Como resulta- . ·prias casas, mqreflS de cadavres 
do da política" praticacla polas · nas ruas":-,Eran persoas que, po-
. autoridades, . a povoación' índia · lo ·visto, foro!) postas contra os 
exHnguese. paseniñamente . . O valados e fusiladas despois. En 
seu ·núrñero disminuiu nun .'90 total, nos dpus · campamentos, 
por pento,. en comparan.za co · fo ron asasinadas 7 .000 persoas. 
período inicial da· colonización. As atrocidades cometidas no 

Co¡no descarad0 .exemplo de Líbano· pola :camarilla: militar is
xenoddio na polít~ca · extefior raeli enrn.árcanse . nas acCións 
notde~mericana cabe ' consid~rar . consideradas xenocídio e: figu
.a; guerra de. Vi~tnam,~,durante a· rari no artigo II da. convención 
cal os, nordeamericanos. empr~- · do 1948. Tal co nclusión can
garon métodos anti~humanos, · corda ·plenaxn.ente oo diÍaine da 
como o bompardeo de obxecti- Comisión !nternacio'nal .que in-· 
_vos civis, con bombas de frag- ,vestiga· os ~rimes cometido·s por 
~entación e de b.alins; emprega- Israel ·contra os pavos libanés· e 
·ron napalm e .armas químicas. palestino, no ca·l se di: "os isrne
. Unidades .aéreas especiálizadas, lis .· levaron a cabo ---con tra ·.os pa
r ociaron sobre Vietnam do Sul lestinos .amplas accións que , po~ 
case cen inillerros de 'herbicidas den : .seren coIJ.sideradas xenecí
,é ·de.folian tes, que causaron a dio". 

· marte de c€ntos de milleiros de · . 
, enfennedades . A .P .N . 
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Verdes alemáns .- -
• 11 

-Como · naceron os verdes1 e 
qué· degrau de identidade ou re

. lación· manteñen co movimento 
ecoloxista p·ropriamente <lito? 

O Partido Verde é diferente 
do que é o movimento ecolo
xista. Nós, -como tai partido, 
nacemos no ano 79, con xente 
que pensaba sirnplesmente que 
non podia seg'uirse atentando 
contra -o Meio Ambiente. Apar-

. te do Partido Verde hai unha 
chea (de movimentos que no~ 
apoian e colaboran connosco e 
representan máis do 70 por cen
to -do movimento alternativo 
.da RFA. Mantemos pre~éncia 
en axuntamentos e nos parla
mentos dos Llder -estados-. 
Hai médio ano ºplantexouse a 
posibilidade de nos presentar ás 
eleicións ·erais, e decidimos de
finitivamente concorrer ao Bun
destag. Todo o demais foi rapi
dísimo. 1 

-Hai quen ve contradicións en
tre presentarse a unhas eleicións 
e non aceitar a orde · irrwo.sta. 
Cáñ é a suá postura sobre a 
constitución? 

Ninguéri dubida que a partici
pación nas ·eleicións enmárcsase 
dentro da arde constitucional. 
Pero o problema é a interpreta- · 
eión· desa· cons1itUoión e o ·xeito 
de entender a política: falar 
dun xeito · que o pavo enteqda; 
facilitar que a xente poida falar. 
E, digamos, un tono político di
ferente: O grupo. parlamentário 
móvese segundo lle manden os 
próprios eleitores. De todos os 
xeitos, dentro de catró anos, ªº 
facer un balance da utilidape de 
actuar no- parlainento, valorare
mos a ._ experiéncia, e segundo a 
valoración, volta"refl10S ou non. 

-Existen alternativas políticas 
concretas no' seu partido · de ca- · 
ra aófuturo 7 

· Non hai unha teoria Clara dos . 
verd~s. Ha{ marxistas-leninistas, 
católicos, enfin, xentes de moi 
diversas tendéncias, con teorias 
diferentes que cortfluen no par-

. tido verde e tentan buscar un .. 
cafuiño de ·acción · cóntµn. · ~Por 
exemplo, desd~ o ponto de vista. 
laboral, ·p~eténdese 9 creci.lney.- . 
to da pro<,lución dun xeito cua
l~tativo roáis que -cuantitativo; 

'. f,i 

f~ -

' A. a•químia ·~; · 
das pafabras 

). " .. 

en alimentación fixarérrionos aións sqn -. sempr.e tot_al.ni:ente 
m'áis en axudar ás pequenas a bertas _e· poden par.ticipar nelas -
empresas porque os seus,produ- quen ·qu.eira. 
tos son de mellar calidade. Pero .· 

. "!\ ba,talla ideÓ1ó.xi~a que_ corre paralela aos confliios poiltiG.os e 
ecoriómicos, adÓifa tomar GU:rfosas fon:nas de travéstismo. A al
químia das. palabras, que .como por arte de máxia pasan dÚnha 
banda pata a outra; é i.lnha das formas externas que toma. Asi, penso que o deterioro do meio 

ambiente é o que nos une -_a to
dos, e iso é o princípio dun no-
vo esforzo teórico. · ,, 

No programa que presenta
mos ás eleicións viña resumida 
a nasa alternativa en catro pon
tos escuetos: Ecoloxismo, Pa
cifismo, _Democracia de Base e 
Non á explotación do honie po
lo home. 

- Cál" é a implantación social do 
eleitorado verde; e a extracción 
dos seus militantes? 

. J 
Fundamentalrii.ente _ xóvenes 

de todo tipo e intelectuais, e lo
go, en xeral, xente que simpati
za cos moviínentós da paz, anti
n ucleares... Non proceden con 
frecuéncia do proletariado, inpa 
que vimos facendo folgos para 
atraer ás masas obreiras. Nas 
eleicións xa houbo dous candi
datos sindicalistás (de ramas-do 
sindicato único álemári). 

- O ,Pacifismo e a anti-víolén
cia sempre foron conceitos va
gos e mal aefinidos. Cómo o 
asumen vostedes? 

Pof supt)sto·, nob dun ·'xeito 
absoluto. Haí que ollar primei
ro ·de ónde emana a violéncia; 
inda que adoita ·ser do pode·r, 
nón sempre· é asi." Por exemplo, 
nós apoiamos aos movimentos · 
de liberación latínoameritanos: 
hai veces que é lícito coller o 
f~sil. · 

-:--Cál _ foi a estru tura orga¡úz_a:. . 
tiva montada para · reunk un 
movimento ecléctico ·como o 

· verde? 

- Ecoriorpü;amente1 qué tal' an- · 
d_an? · curiosa~ente con m·oi poucos_ dtas d'e diferéncfa, líamos que 

Ronald Reagan falaba de =Cuba como: . _"novo xeito de fascis-
Movémonos . principalme_nte . mo'', e o v.irrei esp~ño_l e.n Nafar{oa -:'-ºu ·sexa· o Delegado do 

co qué· sacamos das subvenciÓns -G_oberno- ,, ante as declaracións de -HB ·sobre á preséncia do 
do estado -_ por representa·n-tes _exército español en Eús.kadi, tiña ·a hrillante idea de dfoer :- " ... 
eleitos: e _polo soldo dos ·cargos ""·. o que fai ijerri i3atasuna nestes moment,os é ·propagar unha no-
públicos~ · Destinamos unha im~ - va forma de fascismo". : . - . · · · · · · 
portante partida ~conóí:nica ª· ~ Traspasad~ á mom:entánea estupefacción, c~mpréndese que 

. promóver.actos vários poia pq.Z, . haj algo máis· qu_e casu.alidade nesta estratéxia das_palabras. -
de temas ·ecolóxko's, armaJ1:ie11~ . Re3:_gan réceb~ est~s dias ao presideritS! salvadoreño·, Alvaro · 
tistas... Magaña, e '~tentará. convencelo p-a.fa · qrg,anizai eleicións antes· 

- · do fin do -ario". AgÓra o cabalo de batalla -é a "defensa da,_ de.: 
-Existe algun ~ipo de represión mocrácia;' '. Qué democrácia? . . . . · . · 
contra vostedes? A ú!tima ·notícia é 'que os EE.UU. optaron po.la chamada 

_ Claro. mventffi.Ionse hai ·. un "doble· vi,_a" en -Centroamérica. Hostigarr.ento militar continua-
pouco un pro~cto .. d_e · limita- do· e negocíatión. A doble via inclue, daquela, o e~vio ~a~i~o 
_ción de manifestación ·moi cu- de materiarmilitar e o incremento dos "instrutore~". Instruto-
rioso. _ Corisi~te . en facer págar tes que non ~ só adiestran para_a guerra e o crime, .senÓn que ta-
pot,-. c·abé:la' os ·desperfedos· que ·mén dan "clases de anticomunismo". · · 
nas manifestacións s"e _puideseñ 'se u~ s'e fiái~ das _palabras teria que coincidir coa aquela tese '\ 
proQ.ucir, despois de deter á to- da novéla-, que viña' dicer que a derradeira fa·s;e do capitalismo . 
ta:lidade dos manifestantes, e non éra o imperiálismo·, senón a esquizofréníz. 

. tomarlles os· E:nderezós para pa-. · ·Están tal\ desvirtuadas as palabras: qÚe hoxe o socialismo xa 
sarlles as c"ontas. Pero a itosa or: ·non tende a suprimrr a propdedade _privada ·donv.ei~s d-e pr~-
ganización estase defendendo dución, senón que a poténcia. A democrácia é un contubéÍnio 
'diso por médio de colectivos de -.:. , formal de· ril.arketing e meids de com.unicación- controládos. E 
abogado$, pois en xeral, no's úl- . un lohgo . etcétera de .despropósitos: aos asasinados ch'árnanlle 
timos tempos ten madurecido .d_esaparecidos,. ou ,,din que non na~erori. Ou collío din os abert-
moito a capacidade organizativa · · zaies:· resjimindo, a Euskadi chfufanlle ZEN. ·, , _ · . 
na RF A. En xaneiró aprobouse -Un- perde ? canta da razóp cando ve que os procesos · de . 
unha ·lei sobre 0 censo, e moi · "transiciqn" ,son . levados polos mesmos _q.ue cercenaron, viola- . · 
logo . J:fe ver ·º ~úestionário, foi · ron,. asasinaron a soberania ·popular. Un ve asombrado co.mo os. 

-. duramente constestada polo seu· ~ - .. p,üadins 4a· democrácia,.son o.s-llláis ultrafasGista~(non . é,r. sr. 'Re-
c_arácter .' ideolóxico. Ao . entrar . agan?}, éomo os defensores·do socialismo son meinbros da Tri- · 

lateral. . . 
no Bundestag, as nosa.s interven- · · 

E un aprénqe nese tránsito dorido de· sensentidós a separar a 
cións provocaron respostas no 
resto dos · grupos que os deixa
ron bastante en evidéncia:. La
go, o Tribunal ~supremo de Ale
.mánia,' deixou o texto legal fó-

.. ra d.e efeito. Tamén son utiliza
dos todosrrios dados ideolóx1cos 
en poder do goberno por médio 
de ord.enadores e as novas-.,técni
cas informáticas. 

- Xa para rematar, poci~ fafar 

palla da avea ·e n·on fiarse, definitivamente, das apariéncias .e · 
·das informacións das ax"éncias occidentais, e do seu intrincado 
aparello ideolóxiCo. · . 

' cá_ntos inteleetuais. pensaban que _Padilla bu V~lladares eran . 
"ieféns do. comunismo"? Cántos que en Nicarágua se instala o 
"totalitariSmó"? . _ · · . , 

. Inda- que sexgn unhas reflexións deslabaÚdas, o ce~ne é a 
: atención a esa outra batalla que se dá nos cerebros. 

MANUEL ALONSO 

· E . unha democrácia. Fun~ió- · das _ relaci~n_s internacionais ,' in~ . 
nas~ de abaixo arriba. Nos cír- · ~c1uso os ~ contactos coa Europa 
culos. pequenos ·elixen·aos iocais d.o Leste? · ~ · e estes aos de rexión pára che- . . Tentamos .contactar ·e visitar 
gar aos elexidos- de estado, que outios países e ver a sua probJe
nomean os ~andidatos a deputa- matica concreta, asi como am-' 

- dos. o:s· deputados' que saen ele- pliar a rede informal de contac
xidos, teñen a obrjga de' acudir tos do Partido Ve~de. En canto 
aos .grupos· de base a informar aos conta.ctos : .CO .Leste, son 
do seü traballó e discutir ·:() que poucos e non oficiais; pero s'ém
fai no~ füturo. ·En · cada estádó pre atopamos apoio ao m~:>Vi':' 
hai unha asamblea .e estas únen- mento da paz na RFA. , 

.se a niveL federal, /para control' 
. do _· grupo parlamentário. As reu-
( . 

A. .PRIETO 

- .DISCOTECA 

praza de San Agustín, 10 
Telf. 22 67 43 

a coruña 

'---'~-A CoR u. ÑA._ , . 
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DEPORTES 

. · . · A restrútur.ación da Liga de baloncesto que supón; entre o,ut,rasfr;.ousiis.:U:n!Jii:presép_ciq ,'Ulµis fi-U#Jetosa: 
_ · . ·de estranxeiros, pon unha v_~z máis .en tela de xuício a· ca//a}tt/.4/{.,~\i¡~t,ft~~~i{la§. gofJettz*}l\c_~-~:\ .r · "~~ ¡ 
~~~Pº~7, ~.-\ r ¡:~ rr::::¡;:/::;~~;'¡/'•;°~/;~;":;;~s;:;~~~= ;~~~i;:/:;~ J:,~:::~;ª~a~:::~~o desen~~ndese , . 

- _''. _; ·~ ·1, . ,. ".'; "~"·· ··\ ~~.,~r- ¡~ 7J rtferiot-e\ 1!J{>dq-o que .temos! GQmb p baloncesto como deporte non esta ·nas escolas~ a sol~cion · 
-· · parece que está en "importar" as pezas necesário.s que contra"esten a falta de planificación 

.. ·¡. nos últimos anos. Parece que est4 situación,,~ coincidente segundo o modelo político dos estados coa · 
ex~epción de EE. l!U. Velai o modeJo itaiiaiú! utilizado n;es(e caso para lt;vqr adio.n~e · .. · · . . . . 

é¡Ue .40S· 0UÍf0S depOJi~~ .,. I ::::::::~;:::!ª8,mºc;~:f:!t,::;},~l¡f,~~;;;~:;~~~.'.~~~{l;~!¡rw,y~ fli!9P~algu1* ~iJ9s(la 
- ~ :) ·¡_· .... t .. j_, ,::s1_ ~r-d(~ f":l i:' )~~·1'.····1 -?.62~ 1.i-~~tc;.:;?'1 .6 n!,ft.ni ·p--f~ .. J .'?.t}f;.• .. ~ ~~\;· ., f ,r1. -, .. ;. ·~· ~·\ ~; ;:> ·~ ~' • .-'f., ti.;;· '; p ' ~ ~n '· ~~ : ~-·~,1- .:. (: ~ ' .., • •• 1 .. 5 .. ,- ·l • r ' : ... ~ .. '..l .Al r • 

. ' 

, .·ÉsouÚo dia falouse do parlamento galego d·e deporté~ ·e .rionº j 
s& pára comentar o . 6-0 .. dos· xornalistas a Xunt~; nen-CJ" ~~-2' d'a<: 
Xunta aos · parlamentários, nen do medo. que os pa'rlamentáriqs 
lle teñen agora aos xornalistas (claro ·está, estamós.fala~99 de , 

' partidos de fútbol). Fafuuse do deporte, ·x:a que J:ioubó uriha ': . 
pregunta que· tivo que contestar o Consellerro . de· Tu!ismo e .· 
Deporfes. . 
' Nen á pregunta tiña moita i.dea, nen a respósta aclatou moi
to. Agora · si, o s·e~or C~selleiro barallou uns núineros, e non 
só dos "cero cero, cero ... " de inversións reais que dixo o conse
lleiro fixeraaXunta no ano 82. , 

Os dados significativos foron · das instalacións nas que os · 
campos de fútbol son ~ase o doblé que as outra's ~nstálacións · 
todas . . Depqrtivamente estamo~ futbolados, . diría ··algun= E a·· 
cou.sa non seria grave se ese "futbolamento" fos'e de praticar, 
senón _que o ''futbolamento" ·ven dado polÓs espectadores. 

Asi, .díxose que 'na' Coruña hai 187 campos de fútbol, 32 én 
Lugo, 139 en Ourénse e 179 en Pontevedra. :Constatar a baixa . 
infraestrutura de Lugo. , · 

Pero· o que nqn se dixo foi que case todos .estes campos es
tán "usufrut uados" por equipos .de fútbol; os rapaces.que non 
estean encadrados nestes' equipos non poden enfrar nestes cam-
pos de fü tbol. ' 

Pero se comparamos os campos de fútbol con outras instala-
cións deportivas, a cousa xa é sangrant~ . . '. 

Na Coruña existen 79 p¡stas polideportivas na Coruña; 24 en 
Lugo ; 35 en Ourense e 71 . en Pontevedra. Pabillóns 11 na Co
ruña, 1 O en Lugo 3 en Ourense e 15 en Pontevedra: Piscinas: 
1 2 na· Coruña,; 8 en Lugo , 16 e.n Qurense e l 2. eri ~on tevedra. 
Outras instalación

1

s: 3 na Coruña, 8 en Lugo, 5 ~n Ourense e 
25 en Pontevedra. · _ 

Así, ternos 540 campos de fútbol , ¡ 9g pistas polideportivas,-
39 pabellóns, 4_8 piscinas e 4 f .outras mstalacións. 

Pero o señor Conselleiro dixo ' algo máis: "hai moitos axu;n
tamentos que non coidan .as instalació,ns qu.e teñen" ~ . 

Un.ha visión clara da '·'mentalidade. deportiva de bastantes 
·dos rexidcíres municipais de Galiza. 

E, noutra orde de cousas, · pregándolles non se enfaden, xa · 
que cada ano esta.mas no mesmo, falernos da' canteira futbolís
tica, nas declaració.ns propagandísticas e na realidad.e . . 

Tanto.· Deportivo como Celta v.iñeron durante estes anos 
anunciando a bombo e platillo a potenciación da canteira. 

<;acta ·ano, non unha n~va decepción7 xá que seríaµ10s ·iluso~, _. 
pero si Únha nova constatación d.e que todo son palabrarias. _ . 

Term'inou a tempada e ~mpezaron a.s fichaxes. Todo parece 
~orno se fose unha tempada de .rebai.xas·. Palénda, Burgos .. : li- · 
quida~ión por fin de tempada. Compra ao por maior, inda que· 
non fagan falta. · 

Ben ... seica son bons e a bon précio ,. disculpas de rebaixa, só ' 
disculpas. A canteira segue· esquécida; tanto se 'Un clube baixa. 
como se non dá subid't>. E Pi.áis: vanse menfügár xoga&ores ce.: 
di dos para f orma;rllos aos clubes grandes. 

Mentras, os rapaces daqui a esperar unha oportunidade e a 
que un olleador estránxeiro os leve para Madrid, Barcelona ou 
Se

1

villa. · 
As fichax-es hai que xustificalas e os que veñen de fóra co

bran moito niáis e, ademais, teñen que xogar, senón a opera- · 
ción . c(iledaria .ao de·scubertq como, polo menos, ", unha má 
xesti'óri"'. A.lguns sabemos móito do que é verse· arririconado 
poi:. i,ln xogador de .fór;a e arrinconar aos da canterra por ti fr t' 

· de fó.ra .'" · · ' ' · ·· .:,- -
_O mal xá no.n é de ~gora, pero ·non por iso é me_nos hial. O 

mal pervive, por. ruáis que as declaraCións de -boas "intencións 
sexan moi bonitas. · · -

·Os campos de fútbo1 galegos, vedados á m~irande parte da 
povoación deportiva só valen para que ·urrs cantos· dir.ectivos 
progresen .na política ou fagan negócio. Hai algun que óutro 
honrado, todo hai que di~ilo, pero os máis ... meros oportunis
tas aos que lles .gostaria ser actotes. 
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A educación?físiea .é asignatu- ,. "·-~-:;, , ; .. ,~--.. u <-·n ' )r~ .,~, , ·l'·r .. :. -: . •. ·' da '\llnión C[lecosloy~cªA.ff .. fisi-. 
! ra fundamental en tod~s as es- · : ' · · . _. . . , ·i: . · . · ·cu-ltura.; na que hai tamén com· 
: colas; desde o priilleiro curso, · · peti~ións independentes existin-· 
que···veh aglutinar aos· nen.,os e - do unha en Eslováquia e duas 

· nenas de 6 anos. Dedícase como en Boémia. A esta Liga chegan 
; termo métlio "Unha hora diária~a._:. tras eliminatórias préviaS·OS me-
todó tipo de · actividades físicas llores equipos. Finalmente dous 
de nivél xeral dµra·nte os dous ' · · equipos de Eslováguia e catro 

. prime.iros anos_- de escolaridad.e, de Boémia disputándose o títu- . 
· estando . sempre as clases diri- lo checoslovaco. Posteriormente 

xidas por profisionais· do ·tema. os mellores xogadóres sénior 
A primeira'-· ·especialización . rea- xogan as. ligas de 1 ª e 2ª Divi-
lízase ·1 ~na .. s· ~la ses .de 3 ° e 4 ° sión .cos maiores. · 
(o.ito . e nov~·- anos)' onde xa sé 
comp~x~~ ·~á .. prepáración física 
xenérica:· cqn xogos. predéporti
vos dÓ deporte -. escollido, neste 
á8o cie ·balofrcesto. ·Na · eleición 
aplÍcanse fórrpula~ e mét~dos ' 
inclu.índo · as . carªcterísticas 

. morfolóxl.éas do · rieno ou nen!! 
desde o · seu nacimento. Estas 
f Órmulas . demostraron un afro 
.tanto -po~ cent.o de validez . . 

O resultado é claro, homes da 
talla de Kropilak, Skala, Kos, 
Brabenec, Klimes, R?jiniak, etc. 

. avalian lin traballci de base per
fectamente planificado polo sis
tema socialista que puxo a Che
coslováquia en 3° lugar nos úl
timos Campeonatos de Europa 
por debaixo de URSS e Iugos
lávia e· por riba de España e 
Italia. Quedara xa en 3° lugar 
hai · catro anos en Bélxica nos 
mesmos campeonatos. Para col-

'\ 

, O . seguinte plan de traballo 
abarca do s·o ao · 8° curso (d'ez 
a trece anos), onde os alunas 
receben.,,J_.lµ-ha-'hora diária d_e ac- . 
tiyid·a<le física a cargo do profe- . 
sor 'da· asigria_türa na que se mis
turan a preparación xenérica de 

. baloncesto con máis entrena
mentos dirixidos por profesores 
que veñen . ser dunha hora e 'mé
dia, tres veces por semana. Iní-

- cianse aqui xa as competicións 
contróladas pólo Patronato de· 
cada cidacie en forna ·de mini-li
gas. Cada cidade ·pon un eqúipo · 

• en _ competición," e)5:istindo duas 
mini-ligas no . país: Boémia e Es-

lováquia que~fan irtdependente
ménte confrnntación inter-cida
des. Posterionne_nte aos 14 
anos, os alunes das escolas de 
bachelerato ·óoncéntranse nos 
Centros de Xóvenes Xogadores 
que agrupa _dúas categorias (15-
16 anos e 17-18 anos) .' En ho
rário extra-es9'olar, estes rapaces 
e rapazas· entrenan unha hora e 
média diária e compiten 11ª Liga 

mo, aqui a prensa espedalizada 
neste deporte non se explican . 
como homes do talento e clase 
de Kropilak- ou Brabenec non 
seguen o "exemplo" do "ma
dril.eño" Delibasic, perdendo 
así o alicente extra-deportivo 
que súpón 100.000 dólares ao 
ano de ficha . Seguen no seu 
país "desperdiciados e limita
dos" polo sistema socialista. 
Tampouco entenden nada disto 
os señores do PSOE. 

TELLADO 

Botada a piimeifa · fr?iñeira . galega, 
O domingo dia 19 tivo lugar rió 
Con, Tifán-Moaña, a· botadura 
da primerra traiñeira galega, to
do un acontecimento xa que até 
o· momento éstas embarcacións 
eran impm:tadas de Euskadi, ca~ 
se ·sempre de : segunda man,. 
competin,_do algunhas veces con 
traiñeiras prestadas polos clubes 

. bascos. 

gun máis cando inche. Inda así <;le Tirán-Moaña; pata q'uen foi 
. ·queda . ni.oito por debaixo do feita a traiñeira. Os do "que re

que pesan as actuais traiñeiras me dos", com di algun, pensan 
;... dos clubes/' galegos que and~n con · ~sta embarcación poderán 

case· todas polos 2.50 quilos; fi- cobadearse e até gañarlle aos 
cando· por ·baixo incluso das me- outros dous clubes d~ Moaña · 
llorns traiñeiras bascas, que so- (o de Meira e o d·e sa·n Xoán) e 
brep~san todas os 2.1 U. aos outros de Galiza. Prodúce

No seu armaril~nto non se se asi unha pugna nese muni
~mpregaron . pon tas ·como _ era · cípio que ·pode seF inmensa--

•. . habitual, .senón parafusos de mente beneficiosa para o de-- Pero · isto, non : é todo; esta • · 
aceiro ,. inóxidábel. . Isto é ni.oi p_orte gale.go, -~a que dia a. dia · embarcación pode revolucionar. . · . ·. · . ./ · . . 

: as fr~iñeiras,1 xa que ·nefa ensa~ .: i.zyip~Htante segundo . e .GOnsttU- . · as · ttaiñeiras ~stán gañandQ en 
· · tor, , o carp'inteirn de. = rfüeira popuiaridá.de, nunca p~rdida de ·· iouse .unha "nova liña de água"; 

irlga que, ·hoxe. por hoxe eJnen~ Marcelino Cancelas-xa que, se~ tGdo, até ·en sectores antes alle
gundo . afirmou, "as o u tras em-- os, mesmamente de terra .adentras non pasen uns meses e se · 

probe · tanto en entrenamento barcacións co. tempo-van ceden- tró, e non digamos xa en povoa-
do . ao remar, · producíndóse un cións como M,oaña._ . como .en competición) con . dis::-

tintos mares, non se. saberá 0 . · abombaJTiento ao .· golpe dos re- Asemade ou.tros clubes . gale-
resultado wncreto. mos, o que dificulta, a navega-_ gos, como os próprios de Meira 

ción". ... están .moi pendentes dq quepo-. 
Outra das novedades desta 

tr-aiñeira é que só pesa 200 qui- · 
. los, .inda que pod~ chegar a al-

Ne'stas ernbar~aciÓ!ls teñen de sair desta traifteira. , - · · 
postas as suas espera,n,.zas o Clu-. , ·Longa vida e longos éxitos a 
_oe. Nosa Señora dos Remédfos;- - ~~'Tir.án". . ' · 

; 
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-__ Pá!<iria:s. 
de infotm~ación 
Cl:llt~rál 

"PuCho· JJOedo~~~,,:: . cuaren
1

·· iá. a-fios j)Ó/o tniiiillif '.dbhI 
. . . . ' ' 

"Nacin no vintenove, nun bárrio da Coruña, hoxe d~ cemento armad_o, que se ch~ma A Silva. Teño polo tanto '54 
ano . J¡:mpecei a cantar na coral 'O -Eco' aos catorce anos~ Profisionalmente tres anos despois, na orquestra, Eslavá, . . 

-xá ~ómo·vocalista. ~ ·arda ucii qu~ foi un vintecinc.o-do xullo no adro dunha igrexa ... " · · ·- · · 
Asi comeza unha ~utosepiblanza Ó home que hoxe, depe_ndente d~\ffi'dq\t-Jhal.'dá~diális@, -~ti'\fs \~ias"-nace na suat...:. 
casa de Bastiagueiro: _Res!gna~e e parece a persoa máis feliz. do _-mundo, coa f~ce amarelada e os olios pratíferos. _ 
Amabelménte -reéébenos ·para falar del, repasando·, como nos dir~ áo remate, ·"cousas que me ·go~to.u moitol lem-

lbr~"· E deixámolo que 'siga co f.io da sÚa_vida artfstica.;. ' -

"Aquel verán "do 46 estiven con 
eles, e afinal chamoume a orques
tra Espayá, que era unha ~as me
llores da Coruña, en tempo dos 
Satélites, e da Equis. Só 6 ou 7 
meses, é lago chámamnc da Sola-
na, con traballo diário naq~les es
pléndidos bares do Cantón. .. co
braba 35 pesetas por dia, que era 
un soldazo naquel tempo : Despois 
ao se inaugur_ar o Hotel Finisterre, 
cando veu} orge Sepúlveda, cam
biouse a orquestra e eu funme aos 
Satélites. Máis tarde"formámos un 
grupo co que fumos a Vigo , Pon
tevedra e Ourense, logo instalámo
nos Ílunha sá que chamaban 
"Atlántida" , na Galera da Coruña; 
eran todos os días de oito a dez, 
cobrando vinte' pesetas. Chegou a 
emigración e estiven 8 ou 9 me
ses entre Madrid e Barcelona. Lo
go outravolta á Coruña, á Atlán
tida. Chámame a Orqu·estra Orien
te , e -ali vou. Tres anos máis tarde , 
crio Os Trovadores : Pucho Boedo 
e os seus Trovadores, era como se 
nos chamaba. No 54, funme a Le-
6n, onde botei un ano, logo a Bil
bo e, estando ali, no ano 5 5, cha
man aos Satélites para ir a Améri
ca .. . e ali vadios. Desde Vigo em-

. barcámos a Venezuela, até finais 
do 5 6. Logo estiven na Coruña, e 
dali a Madrid. Fixemos na Galiza 
aquel verán e despois non quixen 
voltar a Madrid, e quedámonos no 
Suévia de Vigo, onde estiven cos 
Satélites. O inverno seguime foi 
en Madrid, e foi logo cando debu
tamos con Os Tamara, na Suíza, 
logo Alemánia, a costa azul fran
cesa e máis adiante, a Palma de 
Mallorca. Dali, no ano 61, ao 
Olympia de Paris, que foi cando 
empezámos a grabar. Máis adiante 
fomos outra .vez a Suíza, onde ta
mén grabábamos, e facíamos galas 
inint~rrumpidamente en Xenevra, 
Zürich, Montreux, Madrid,sBarce
lona, Palma .. . No ano 69 foi can
do empezamos a tral?allar máis a 
fondo na Galiza ... " 

. Cándo empezaches a ~antar en ga
lego? 

Moito antes de estar nos Tamara, 
xa cos Trovadores cantá~amos en-. 
galego; cancións como "Unha noi-
te na: e ira do trigo", "Do_us 'a.mo
res", . '.'~orriña" e o'utras; esta últi
ma estrenámola e.ando estaba na 
orquestra o seu autór, que era ade
rnais o pianista da Oriente.' -

Usaron o galego por interés ec~rió
mico, por ·convenién~~ própria, 

' ou p~~que realmente eran cons~ 
cientes de que compria ~lvat o 
idioma nesa situación? 

· Foi porque saiu de dentro ... Can
tár ÓU falar en galego,~incluso den
tro de . Galiza, era unha vergoña, 

a xente tÍña un complexo de infe
rioridade tremendo. Nós empeza
mos a cantar en galego en todas 
partes; recordo en Barcelona, can
do estrenarnos 'Galiza Terra Nosa' 
que os meus compañeiros non 
querian usar o noso idioma, pero 
houbo un gran éxito. Dicíase que 

_ non interesaba a ninguén, pero . a 
nós, como galegos, interesábanos , 
porque si; Non cantan os ingleses 
en inglés? Direiche a modo de 
exemplo, que houbo días que ti
vemos que repetir 'Galiza Terra 
Nosa' dez -vecez no mesmo esce
nário ... e ainda non estaba graba
da. 

Despqis dali, empezamos a · 
sentir a necesidade de interpre
tar poe_!as galegas e dáí surxiron 
'Airiños, airiños, aires', 'Adiós 
ríos, adiós fon tes', 'Ovelfo e o s~
po ', ':Pensamento' ... Énfin, desde 
Curros 'a Rosalia, pasándo por 

· ·. Añón;· Teresa García, 'Celso Emí
, lio ," et c., misturando composi
cións próprias. 

Perisas. que os grupos galegos están 
"á altura das circunstáncias no pla-, 
no idiomático? 

-· Non están.;'utilizan pouco o noso 
i~ioma:, e é unha · pen4, porqµe, 
ipda que eu son un profisonal e 

·q~izá:" non debéra falar asi · dos 
meus coinpañeiros, a -miña opi- . 
nión é 'l_Ue me d·á pena, case ver-

goña allea, ver chavales que teñen. 
verdadeiras _ cualidades, cantando 
en inglés ou noutros idiomas. Se 
che gosta unha melodía, fai unha 
versión en galego ... ou tradúcea, 
pero déixate de non saber o que 
dis. 

' _Qué opinión ·lle mereee o panorá-
ma discográfico? - -, 

O último disco grabeino con Rua· 
da, pero desapareceron ... e deixá· 
ronme unha débeda, inda que non 
ten importáncia, pois o principal 
é a ,obra. bep feíta, _e Ruada era a·l
go moi bon, era unha cousa nosa. 

Nós fixemos alg~ s;ome~cl-al, ad:-
-mítoo, 'A Santiago voy', é unha: 
das causas que máis vendin na mi
ña vida·, pero a min ·é o que menos 
me gosta .de canto fix_en, terÍame 
gostado facer. algo de máis calida-

. de . . Pero eran os tempos. 

Non ere que . ese tipo de música · . 
que chega á xente . máis directa- ': 
mente, -deberia ter un. compoñen-

. te máis .'protestón', máis reivindi
cativo ·en cert() sentido? 

A mi~ p¡iréceme moito máis posi-
- tivo 'Adiós rios ... ' que é-un gran 

canto co~tra a emigr~ción, q_ue 'A 
Santiago voy', por exemplo. Pero 
moitísi:i;no máis, e _isto 'levounos a · -
musicar a unha manchea de poetas 
galegos cun grande significado ·pa- -
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ra a nosa terra. Pero -profisional- ~óidoche co_ntar unha anécdota' 
mente dedicábamon.os a facer mÚ- · c~riosa : en Londres til)a tres cuar-
sica de"' baile, . e -ahondo · lógl'.ámos - -_tos , de h~Ha pára ,_ u¡11.lia, _!tctuación 
. ªº o brígar .. á xente nese intre de- ·, nunha si do centro' Ónde°riña q{ie 
l termin'ado~ a- _escoitar esas pezas. cantar os tres cuartos de hora en . 

E h , f ·d· b · il _. . galego. Un día, ocorr~e-;e~e can-, star nun a sa acen o a e e . . . , _ 
- ' " : "·' , ' .. - · tar un par de-canc1ons en espanol 

que de ¡fepente empeces a tocar , . , . ' 
1,y"- , · · - ~ ; ll · · · e sa1ron voces do· publíco para que 

ª'69 ·. para escoua.r ' · es cortes o ·b. · . -
11 · - h · i:.. •• • , ·cam ias,e a cantar -en galego ... ·es!-

· a o, e non- e . e cuame a . atenc10n , . , , 
· · , -· ., blº · d . . · xiaseme cantar. ep galego. Isto. e 

, ,o _empreSJrI~, e o pu ico o a mi- / b d , d. · h ·_ 
· ·d , ' 1 -- f . . pro a e que por a1 .a iante a1 ta, cons1 eramo o xa un trun o. . · . 

H · f · d. . . . h . ·homes grandes . como castelos, oxe a ortuna amente a1 outro - . - · · 
· chorando como nenos ante . algo 
moviment;o galeguista e todo i~to . 

que toque a Galiza. A Terra_ fai .
vai' deixando de ser vergoña. Vou- : 

. cpe c9natr unha anécdota qu~ . moito máis ,efeito es_t3:ndo lonxe 

aconteceu en Palma, onde me qui-
xerori facer unha entrevista. Can
dg- entrou o xornalista, nós atopá
bam.qnos falando en galégo, como 
sempre entre, nós; como os afiches · 
do grupo naque! morñe~tci poñian 
Les Tamara, . pois víñamos de · 
Fráncia, o bon do home pregun- : 
to·u se éramos corsós, pois aquilo 
que falábamos non era francés. Ao 
dicirtle que éramos galegos, exéla
mou: 'Pois non digan que son ga-

. legos, porque comercialmente non 
lles interesa ' A miña reacción pui- . · 
do ser boqu a ese periodista a pa: 
tadas· do camerino. Afinal díxenlle 
que non· haqia entr~vista se i:ion se 
poflia no titular, en letras ben 

, grandes, · 'Os Tamara . son galegas' 
· .F~i o primeiro que tivo que facer. 

Falemos-'do mito de Pucho Boedo 
entre a xente de trinta.para arriba. 

Comparto contigo iso de mito, in
da que peque de falta de modés
tia; pero o que si sei de certo é 
que a xente me quere moito , e te
ño cohstáncia <liso, aquí e en to
dos 6s sítios. 

Cre qu·e a Televisión apoia a_ músi
ca galega? 

· Rotundam'~nte, non. Ai·nda che 
poido ensillar un con_trato da épo
ca de .Suárez ·cando era pr~sidente 
·de RTVE que nos pagaban por un 

. progratpa dos poU:cos qu~ se fa
cian, 7 .000 pesetas. Iso cando éta-

.. mos nós, dentrcf da casa de djs~os 
Zafiro, quen m~is dis_cos vendía, e 
cos que ·menos· cartos gastaban en 
publicidadé, competindo cos ~fa
·mosos' dos anos 60 :Brincos, Mus
tang, Bravos ... cando tiñan que ac
tuar . connosco tíñanhos medo, to
do o que partía.de-n'ós era auténti
_ co, nada de prefabricadd nos d.is-
cos. 

. Tivo algun-problema coa censura 
ttanqúista? 

Si, co V.ello pasaron causas -ma1s 
ben anecdóticas, pois xa sabes có
mo funcionaba o ~parato censor 
neste país .. '. Unha vez non. querían 
que grabisemos 'O vello e o sapo', 
porque era .de Curros Enríquez, e 
era un home ' que estivera exco
mungado... desp'ois, gr~bájnolo o 
mesmo. 

Despois de pereo~rer o~ escenários 
de médio .mundo, qué dif eréncias 
nota entre o público galego aqui, 
no país e na emigración?' 

del!!-. 

Qai un cantautor · g~lego exiliado, 
que opinión lle II\,erece? 

Si, Suso Vaamonde é amigo meu. 
Paréceme moí. mal, e~ o rriá:is grave ' 
é que non ten nengu'-riha culpa, se
gundo . teñ:a ' entendido, pois el só 
<;mpezou a cantar, e a xente conti
nuou_. .. terian que prender ao . po-
vo ... _ tampouco é para poñerse asi. 
Eu vino en · Londres, cando eséa
pou, pero no~ lre toquei o tema . 
Sei·tamén que estivo en Venezuela 
faccndo xestións para me levar ali, 
pero_ debido ao meu estado de saú- . 
de, non foi posíbel. Todos d·esexa
mos-poder voltar velo entre nós. 

Fálenos do ~u futuro, des pro-
xectos ... 

Este verán farei_ galas, e de seguro 
grabarei algun disco ao fjnal... 
Gostaríarp.e grabar ' panxoliñas en 
galego, pois .fumos nós os primei- _ 

. ' ros que empezamos, con _moito 
éxito, alá polos anos sesenta. Foi 
unha pena o da désaparición de 
Ruada,_ pois ·haberi que voltar fó
ra a gr~bar con Zafiro. 

X~ para rematar, maxine que se 
atopa no eScenário de calquer ver
bena, en , calquer ponto deste país. 
Dígalle algo á xente. -

O único que me gosta é éantar, e· o 
único · -que pido á xente é q.ue se 
<lean/ conta de que son eles quen 
te-ñ.en que pedir ao cantor que lles 
ofereza música, •a músi~a deles, a 
música nosa. Po~que todo · o mun~ 
do. ·aefende o seu, e aquí parece'_ 
que estamos nos USA ou noutras 
partes, menos en Galiza. At€ al
guns locutotes·: de rádio son ina-

. guantábeis. ~ería que haber máis 
programas en galego, mover máis 
a música galega ... póñenche Ún 
disco de páscü~s -en venres. Hai · 
xente nova que ten cualidades, e 
teñen que ser os ineios de difusión 
quen os apoien. Difunden a Bertín · 
Osborne, e outros polo estilo ; es
tán ·a cada minuto con eL.. pero, 
claro, depenae dunha multinacio
nal... 

Así se está a escreber a h!stória . 
Despedimos agradecidos á nosa 
personaxe, desexándolle moitos 
éxitos ' máis , rodando polos cami- · 

. ños desta . terra que necesita un 
poti..c<? da sua coriciéncia ·e do seu 
suor. Seguirá con G.illiza na boca 

· móitos anos. 
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Cismando · 
no nacionalismo 

sociedade tr.adicional cara u.nha dores marxistas sobre esta proble-
·sociedade moder~~. A.si nese ·pro- máti~a, Marx .e Engels, Bauer, Re-
ceso de transformación cumpre · 'nner; Kautsky, Rosa Luxembourg 
distinguirmos tres· eidos e~ cámbio oU: Lenin: xa que non SÓ se.mane-
o económico no que. ten lugar tin- xa· a obra teórica dos mesmos se-
ha esp-ecialización · das: .unid.acles nón que se sitúa no .seu contexto, . 

· económicas .xunto coa ampliación · du.nha ban9a os problemas nacio-

RECALDE,J. Ramón 
' La construcción de las naciones 

Ed. Siglo XXI. Madrid. 1982. 482 PP-, 
e m~irand,e comple:xcidade "" dos nais da 'épcrcá, caso da ·Ii;landa, Po:-

~ ; O outono pasado a editorial Sigl? mercados de bens,..traballo e d_iñei- 'tafia: e posteriormente as naciona-
XXI sacou un máis deses.' geosos · ro. 'Ne político da~ e unha exten~ lidades. dcYiinp&fo austro-húngaro 
voluines aos que nos 'ten cqstuma- ' ,. sibn~' fe~ritorla.l é: tihha centraliza.., _. ;~ '~ e>doufraf a loita <;le cla5es que im
dos; o seu autor c~ñecératno9.o c1on e fort-alecimento das instit~u- ·, pul~ban ·: ·os part.idos SQcialistas 
naquela mesma prim,ávera c~ gallo_.·~ dó.n

1

~ ·"'~4!JlÍ!?-ÍSt~a~iv~s cP,FaJjFarpQf.: ,,, ,,, : respsst~~bs. Alé-n <liso .dedican-se 
dos Colóquios de . ·Pau. Daquela o te inexistente no mundo feúdal. várias · páxinas ao estudo do menos 
profesor donostiarra surprendera- Xa no ·terreo-· cultural enceta.:'se. a coñecido pe,nsador socialista irlan- -

' -nos · cunha breve comunicaCión alfabetizació.ri e a e.ducación secu-· désJ a.mes Connolly, qué foi un 
sobre as elites e o liderádego na · lar paralelo a un importante ' de- dos priíneiros, pensemos q'\le mo-
transmisión da ideoloxia'.' nac¡ona- senvolvimento dos meios de co- rreu a princí pios de -século; en 
lista. E digo que nos chamara a ' municación. Aspectos· todos .pre- conceder un valer de seu a _loita-, de 
atención e mesmo nos motivara ·a sentes, a pouco que cavilemos, r:os libertazón nacional cando os so-
sua a modo de declaración meto- nacionalismns máis próximos a breditos teóricds marxistas máis 
dolóxica prévia, o por el denomi- nós. ben consideraban-na só como un 
~ado "escepticismo rnetodolóxi- aliado posíbel da loita proletária 
co". Lembremo-nos antes de máis Dado que a palabra nacionalis- no caso d~ favorece:la. Connolly 
nada que ·nas regueifas historiográ- mo ten-se empregado para facer entendeu a . loi-ta-· irlandesa como 
ficas contemporáneas ten sido , referéncia a sit....:acións moi dife- un fre'nte\ nacional contra a metró-. _ 
norma descalificar ao adveFsário rentes, sinala-se CO!J.urxéncia i pple inglesa peto ao mesmo .tempó 
para mellor expor o próprio ponto existéncia dun nacionalismo popu- ·como unha loita popular polo so-
de vista; o profesor Recalde quizá lar, que surxe coa revolución fran- cialismo. De aí que afirme a liber-
máis precavido propuña o escepti- cesa, e que identifica ª nazón co dade nacional taflto -contra Ingla-
cismo ánte os diferentes enfoques povo , ca conxunto dos cidadáns. tetra como ·contra as clases domi-

pola C·ontra ·existiu un nacionalis- · ' · I 1 d dun tema dado que ten a vantaxe nantes na propria r an a, xa que 
de recoller todo o pertinente, asi- mo reaccionário para 0 que ª na- a liberdade nacional iguala-se a li-
sado e critaivo que sobre o nacio- zón está alén do pavo, en algo - --berdade"do povo traballador. ·Pica 
nalismo neste caso se ten dita. Is- distinto do pavo; segundo o profe- asi o teórico e político irlandés 
to ven a canto de que naquela co- sor Recalde, este nacionalismo ten perta das máis coñecidas ideas. le-
municación, hoxe parte ·do libro > a suá orixe nos rom~nticos ale- ninistas verbo da autodetermma-
q'ue ternos nas mans, subxacian máns que matinab~n na restaurá- tión do pavo . tr.aballador que é 
tanto os pareceres ma·rxistas como ción , após as revo)uC:ións hurgue- quen realmente ·canstitu-i' a nazón. 
os funcionalistas, o cal considera- sas, da- vella arde estamental da Connolly adianta <leste xeito as 
mos moi positivo pois introduz Idade Meia para o que recriaban bases dos frentes de libertazón 
pontos de vista renovadores e su- un mundo mítico, uflha ··idade de nacían.al característicos a:nos des-
xerentes. ouro onde . o espírito do povo se pois das lo itas anticoloniais-. 

Parolemos pois un pouco, co- expresaba nuríha conceizón orgá-
rno simples leitores atraídos polo nica e - supra-inaividual de nazón_ . 
tema, sobre o que o autor nos 
propón. No limiar di tentar "in
troducir racionalidade e s~nso crí
tico nun tema de tan apaixoados 
enfoques como é o nacionalismo", 
o que debe ser sempre ben recebi
do nun c~rnpo no que decote se 
ten caído no sentimentalismo e 
mesmo na irracionalidade. Na in
trodución parte-se da nazón como 
feíto humano, o que leva a afirmar 
o aparente paradoxo . de que o 
nacionalismo é _anterior á nazón, 
quer dicer que o n;i.cionalismo co
mo movimento político cría ou 
define primeiro unha ideoloxia pa
ra despois espalla-la entre os indi
víduos dunha determinada comu
nidade. O cal non nega a existén
cia dunha ba·se obxectiva, digamos 
os alicerces económicos, socia.is, 
históricos e ,Políticos que xeran as 
nazóns . . 

Estuda-se devagar o caso euro
peu no que se fusionan. a forma
ción das nazóns co desenvolvimen
to dos estados respectivos, Franza,
España ou Ingl~terra. Bota-se man 
de dous enfoques; o _marxista que . 
sinala que estas nazóns surxe-n coa 

1 quebra do mundo feudal pois x~ 
Mane apontara que .os citados na
.ciortalismos baseabari-se no de~en-

.. rolo das ideas burguesas e 'capita
listas próprias dos mercaderes a 
procura dun mercado nacional pa
ra as suas mercadorias. E a ben co
ñecjda · história .do tránsito do feu-

.' dl_ismo para o capitalismo. Mais ta
mén se expoñen as teorías funcio
nalistas que abren outros vieir9s 

· de interpretación, , sÍtl,\ando o fe
~ómeno nacional no paso- dunha 

que no caso ·alemán aludirá arreu 
aos mitos xermanos, a raza, e 
Volkgeist ... desembocando na ne
cesidade de construir unha grande 
cornunidade pan-xermánica. 

Hai que ter en canta que cada 
feíto nacional é un caso diferente 
que se resiste a ser englobado nun
ha tipoloxia· xeral ou simplificado
ra. Decatando--se disto ~ aut.or fa-
1a-nos de modelos naCiona'is moi · 
distintos na sua forma, por exem- . 
plo o nacionalismo por integra
ción, cáso do estado prusiano que 
conduz a . unificación alemá, ou 
por desintegración, caso do ·nacio
nalismo catalán dentro dun estado 
xa constituído. Tamén existen os 
procesos naciot:iais chamados rápi- · 
dos, roáis ben própriós del' países 
non europeus, fr:oito de loitas an
ticoloniais onde os estados surxen 
moitas wec~s sobre sociedades ~ri
bais. Descreben-se situacións tatl. 
diferentes· no. vello contin_ente co
mo o nacionalismo racista e ex
pan~ionista naz'i. até a liberal unifi
cación italiá, e fóra de Europa ti
pos ta~ ~aracterísticos como. o fe
deralismo cos Estados .Unidos de 

. Nortea~ér{é:a, o pan-arabismo, os 
nacionalismos africanos . das últi
mas décadas, os casos chino o~ ín.: 
dio, etc. E o devandito completa
-se cunha documentada exposi- r 

ción ,das doutrinas dos dirixentes 
máis senlleiros: Nasser, Senghor, 
Mao., ,Ghandi .. . eht're outr:os rnoi
tos. 

Salientamos ·o. pormenorizado 
estudo, case uh cento de páxinas, 
das análises que f iueron os pensa~ 

o material empírico da rea de 
: ex·emplÜs citados permite-nos t~r 
unha noción do que foi o nacio-

. nalismo caso por caso, coas · suas 
semellanzas e disparidades, Ó que 
nort ten dúvida é un paso' prévio 
necesário, e moitas veces. esqu'eci
do, a calquer reflexión que sobre 
o tema se quixer facer. O libro 
plantex4, ademais, unha· série de 
aspectos do problema nacional : 
língua, participación popul.ar, ide
oloxias, liderádegos, etc., mais 
pode se~ con.siderado polo. <lito até 
agora como un .compendio e mes
mo como un manual acerca do t~-:. 
ma nacionalista no mundo moder
no xa que através dunha série de 
exemplos oféfece .unha síntese 
consecuente. Nesre senso pensa
mos que pode ser de moita utjlida
de a sua leituta; ademais fornece 
uns setecentos títulos .de libros ~- . · 
artigos en idiom:ls occidentais on
de poder afondar no tema quen 
estea interesado~ Este ínterés posi-

. belrnente. foi o que fixo ao autor 
preocupar-se polo tema como de
lata Q frito de finalizar a obra cún 
capítulo dedicado a an:Úi:z:ar o ~a
cionalismo basca até os nosos dí
as. A~i pois a eleizón feita polo 
profe sor Recalde para as . suas re
flexións denota que España é up 
dos lugares da vella Europa on9-e 
a . problemática que el trata latexa 
con máis forza, e tendo iso presen
te, é claro ·que .este libro axudará a . 
tnellor comprender a sociedade na 
9ue nos cadr.ou viver. 

:.. ' 

MANUEL G LEZ. PROBADOS 
(Co lecti vo de História Xerminal) 

Polifonía < ,,. 

sacra galega -
~- -

. ~\. ~ f'' .. ~. 

POÜFÓNIA ·sACRA 
, GALEGA 

.. ·, .•. .-. 
l. 

. mente:. Este,-musicólogq-:- publicou 
-·estes dados ·no enS?-~O' 'La· música 

.. -_. ~i:i_:~alic_ia', d~ imp_se~ci~díbel con- · 

. ': sUlta. Ás irívestjgacións de Trillo e 
... . . \ 

Víllanueva eq Tui e -Mondoñedo · 
. son· posteriores. ao meu· ~rtigo. O 

' .· - prirridro. {;oit~ pÍiblicó · do traba-
Ílo' <lestes autores sofrre Tui e 

·. Mondoñecio _é o pres.ente libro . 
A parte · musical que abr~:Oxe 

~~ 

c.~ ) J4~~ Tt.il~o :{. ! ~Ú "'. .: .t~ v~2.°~ século~Jie:<.n:ú.Ji<:~,...relixiosa 
. nas cap~.las galegas 'non e, ou non 

se 'pode . considerar, galega na. sua 
Carlos J'illanueva · 

Ediciós do Castro · 
música 

__ ·"' ,,tqtlllidade; ·x_a-que hai alg_unhas es
crebldas en J\'.la~rid. Doutra banda 
a-!gal~guídade das o~ras ven dada 
éx'clusi'varnenk poto-lugar de ·resi
déncia do compositor xa que se 
tra'ta dq_nha música funcional que 
se ·escrebia en base a unhas leis xe
.rais pa-ra. todos os domínios .. cató-

Sob este título ven de sair ac>' mer
cado unha recolleita de ebras po
lifónicas das-ca;tedrais galegas nun 
volúme · editado pola sección de. 
música ·de 'Ediciós do Castro'. Son 
os seus autores Xoán Trillo e máis 
Carlos Villanueva._ O prj rneiro, que 
ultimamente ,.e segundo se veu na 

-p~ensa está tráducindó ao -ga,lego 
reintegrado o Misal, , fai a parte 
musical do libro, é dicer a cópia 
manuscri~a. da música e os conse..,_ 
llos-de i.nterpretación. O segundo, ' 
que recenternente publicóu o dis
¿o 'La -Música en el Camino de 
Santiago', coH motivo do Ano 

' Santo e da visita pontif ícia, é o 
' encarregado de sintetizar as bio
. grafías dos mestres. As transcri-
cións son, segundo o índice, qe 
ambos autores .e máis do ex-mes
tre de capela da Catedral de S~n
tiago, Nemésio García Carril. As 
obras seleccionadas pertencen aos 
Libros de Polifonía 5 e 6, ' Diego 
·yerdugo, Xosé ,de Baquedano, 
Diego Muelas, Anónimo, M~lchor 
L-ópez ·e Ramon Paicio pela_Cate
dral de Santiago; Anónimo,} oao 
Pedro 'Almeida Motta e Xosé Pa
dieco por Mondoñedo; X. M. ~1- · 

· varez pala ·Catedral de Tui e Xoán . 
Trillo por libre. / 

licos. · 
Pero non son as pormenoriza

ditn ate aquí as maiores eivas do 
presente libro. E a baixa calidad~ 
das pe:las seleccionadas o que nos 

. ' fai lamentar a perda dun.ba oca
sión de dar a coñec~r a.mellar mú
sica das. nosas cate~rais, ocasión 
quizá sacrificada en aras dunha 
pretendida · maior popularización, 
difusión ou asimªa~ión dunhas 

-músicas máis sin:xelas (?) como se 
de.sprende da dedic~tória 'A todos 
os coros galegas', que leva o libro, 
Non é este o critério máis certeiro 
a seguir : publicandó_ obra~ como 
estas non faremos senói;i despresti
xiar a música relixiosa praticada 
.en Galiza. 

Desde as incorrecións de escri
tura -sob. o crit_ério do constra
ponto escolástico-=- das obra.s dos 
Libros de PolifÓnia, fl.té a.s isorrít
rnias de Di~go' de Muelas :__?-utor 
no que tamén destaca · contin,.ua
mente · a sua peculiar conceición 
do_ contrapon to-, . pasan~o polos 
conatos de fuga do Anónimo de 
Mon.doñ~do - deixando xa á mar
xe a esperpéntica 'Ave Maria' de 
Ramón Palacio ·na que as incansá-

- beis terceiras das voces superiores 
'contrapontean' a un contralto de 
retreta militar- a calidade e o bon 
gasto apena_s se deixan entrever. 

. O libro remata cunha obra do 
próprio Trillo denominada fuga 

, _:._sobre tema: dado-' e que leva o 
título de 'Ingemisco'. O terna de 
R'enzi é o mellar da obra, que, 
douti:'a banda, en nada desmerece 
á~ que.ll_e -prece~e.n. 

MARGAR ITA SOTO VISO 

Iní ciase o lihro ' cunha introd u
ción de Xoán Trillo onde explica 
ao qirector de coro que queira in
:ter.pretar esta música, ·os paráme
tros ~ seguir para a s.ua execución. 
Esta explicación non presenta 
nengunha novedade sobre o tema. ' 
Segue a sección de dados biográfi
cos que firm~ Carlos Villanueva e 
que se abre cunha opinión contrá
r-ia á de López-!=alo sobre a anti~ · 
guedade d<?s :C,,ibros 5 e 6 ·de Poli
fonía. Villanueva di que dte é 
máis recén que aqueloutro: Esta 
tese é pouco defendíbel xa que, 
como di o prÓP-rio autor das notas 
no . 5 aparecen .signos de sem,itonia 
de man diversa da cópia xeral e 
mesmo . ás veces non · parecen sig
nos de semitonia que parecen no 
6, todo· el copiado da mesma man. 

L!BRARiA 

A primeira nova sobre a música 
do arquivó de Tui -que desde o 
escrito de Ka.stner sobre o tema . 
coidábase perdida para sempre-

-· publico use por rnin nun pequeno 
libro editado. por Ruada no ~.979. 
Tomara eu est€s dados, asi corno 
os das catedrais de' Lugo e· Mondo
ñed0, das nótas;. d.aquefa inéditas, 
de López-Calo quen, como <licia 
naquela ocasión, cedeurnas xentil- . 
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Opaís lugués ~ .. .. ~·- ; . ~ 

··-- •• - µ '" •• •• ~ . . - • • • • J .. '. 
Pra esté :. b;at:~·as que éscribe o 

.t. ' 
Os grandes .1J1itos dQS lugu~· ... 

ses son : María) Castaña; Ul}ha 
lénd-'3: .. qú~ .un día ~r:g~:<tl!' ós "vi- ~-· 
laos c.0n.tta o bispo,_: :~~J5Ór da . 
cidid·e·.'·-Miría CastatYa/~to sím- ' 

:~¿-'.;p919 " a~~ ' libe~ades · pc)pµ1ái-es.·; · --
;¡;pt é-':-~an Froil~n, padroerro da ¡
~r:'i:fv.itcis, amigo g.os lol;>os-e · das :,,,, . ._ 

País Lu:gµés-::'~así, con maiúscu
las-:--f~a\, ·po io nord9, co_~..Se- -- -
ha da Carba -:-ubicadón.d:á ·Pe
~a GuhÍa; -das aguies o·u· dgg-y. ía 
~~g4n - i.s -dist:intis--opiuip.s-i}'üs 
Mo1Úes d"e Abadín" e <Í"S'et:la~da 
c~;;cl~; . polo sul c?s Mo~~t~~;:de 
Oural; polo leste .sos Montes _.da 
F,onsagrada qu~. :d atredan das 
A"st'utias de · Oviedb e ·polo S.ol
tor con Carballedo, . en _ ter~as 

. pombas .. TiiqtJ teñen_ catego- . 
· ría de mitó"~•.tl =·~inúsico Xohán 
_1'0-ontc;:s e o~'po~ta Luís Pimen- -~- . 
~el, . de voz delicada, sotil e ~ ~ ... ~:. 

.. , . c~!st?-íñ~ ~W.L r'!jg~-'!~!1-l!.p._~.f~:..r.~¿ ~- , 

de Chantada, facendo fronteira 
con. Ou;ense. O Mifro atravesa 
en diagonal, de· dereita a es
querda e' tje arrib<;t a abaixó, to
do . este país. As . súas provin
ci;:i.s propias · serían : ó norde a 
Terra Chá, capital Villalba:, .a· 
branca, deita:da . no meio da 
planura; ó -sul, Sarria cruza"da 
polo vello Camiño Francés que 
leva a Compostela; ó .. nacente· 
a Fonsagrada lonxana, monte e . 
fonte pura e misteriosa, l'iabita-
da por fríos ventas asubi;idores 
e lobos cór de cinz<l; que andan 
asustando a noite e a soedade, 
e, ó oeste, as terras· de Chanta
da, viciosas de viño, defendi- · 
.das das nordesías pola Serra do 
Faro' ·a que subiu, no século 
XIII, Xohán de Requeixo ·pra 
contar e cantar a romaxe . de 
Nosa S€ñora : unha virxe romá-
· nica ·dé pedra, veciña daquelas 
outuras que ainda oxe pasa o 
te~po ollando as nubes,· vendo 
chegar ós romeiros no setem
bro e escoitando as canciós de 
vendima ' que sobren, como un 
recendo, dende o fondo do val. 

~tinida&e, orquestada! polos · 
, -~~ . , .. ñores chiadóres, v,eciños i 
~ . . ~ : '~~·neg-rillos. da.P..raza-MaiQ..f. . ~· ;,. 

· Do bosco pagano - o vello 
lucus" milenario- n_<!-ceu a seve
ra orde romana do ~ampamen
to militar' a inda-vivo nas murá:
llas circula,res, símbolo do sol e 
da-vida. A gravedad'e latina., feí-
ta de ferro e leises, ri:x:e o ser e 
a vida dos ~ugueses . As constru-
ciós de xisto e cantería, ~s pra-
zas -a Maior, a do Campo, ·a da . 
Soledade, a de Santo Dcimjngo, 
a de San Fernando- ; o· Mifio 
aló no fondo reflexando a ·acró
polis·; os r,imos lehtos e po{isós. 

da xente· ·e da urbe; o acento . 
fondo, escuro e sosegado, fan - -
de Lugo algo singular. A voz 
desta singularida,.de foi, perante _ 
séculas, n son gr"av'e e -~olemne 
da · Froilana, a campana. da ca- · 
tedral máis amada dos lug1:1eses. , 

Dende o comenzo do presente • 
século .o arquivo da memoria 
luguesa -son as llanas de :El Pro
greso, ese diario simpático e fa
miliar, sin o que non podemos 
conc.ebir a vida· da cidade. O 
mesmo acontece co Círculo · de 

___ Q~ Domes dos l~_g_ar_··· _e_· s_. _cE_sA_R _vA_."RE:_-· L_~ --··: 

Ardán: antigos .. · 
nomes de persoas 
Desde as alturas dos montes "do 
Morra"zo, na caída das águas car~ a 
ria de Pontevedra, vaise deitaFldo 
cara o inar a parróquia de Ardán, 
que remata na -misteriosa iUa do 
Santo do Mar. 

O Pai Sarmiento, ao 'tentar ex- . 
plicar o non:ie <leste lugar, sedu.ci- ' 
~o polo seu emprazamento desta
cadp, c;on. vistas a tÓq~: a· ria, a ven~ 

-_ tura que se pode deber a _un ~tigo 
faro ou facho que alumearia despe 
algunha altura (posibelmente des

_.de o n:iorite chamadp o. Castelo), . 
como sinal para a navegación; 'este • 

faro seria como a Torre de Hércu-
. les, unha chama,.pa naquel tempo,_ 
'Turris Ardens', ou · s.e~a unha to
rre con fome n'a cimeíra, e <lesa pa
fabra 'arde~{rv~i~, na opinión do 
noso monxe, o Ard:án .dé hoxe. 

O investig.idor ale~án · J .M.Piel 
St!Xire que ~esta ·palabra procede 
dun noine perso--;.r x~rm~hico, Ar- . 
danis, que ~é vo'~Ú sa~ Ciunha ver-

. ba ·gótica J-Iaidus,. co. significado . 
de 'duro', 'árdi.ro' . .- ''-· ,,. 

Non obstante, os·'engaiolantes 
escritos do P. Sarmiento dannos 
pé para ensaiar outra . posíbel in
t_e"rpretación <leste nome. 

· Fai referéncia, o .noso b.ieito, a ,
qUe a parróquia .d~ Sai-1 Adrián de 
Cobres, non~ lonxana da que nos 
oc:upa, pero entestando .. coa ria de 

·._ Vigo ,. era chamada antigamente, .e'. 
· ainda o é popularmente Sant-Ara

"1án; acorre isto con moitos nomes 
persoais, que no bico do. povo so
fren fortes:.-variacións; mesmo San 
·Andrés de Teixido figura como · 

. · Sant-Aral}der (que nos suxire ·a 
oi;µce do noqie de Santander), ou 
.t_ahiéri o n;me de Magdalena que 
~;a en d_ócu.~entos ant~gos, e é en 

~~~~~~~~~~--~....;~~§:_~~ :--- v<Ú <l <?'~-p,a_y:q ,-a Madanela. 
~~..;.o.;..;...-:.~..,. ·"tt· :· Post<f q~e ·esta evolución popu-

'lar xa, .se'· d:el:i -historicamente nes
ta zona:, p aréc'enos ruáis simples e 
natural que Ó no me de Ardán sexa _ 
unha evolución do nome latino 

· Adrián através--de Adrán. 
Asi tamén se explicaría o nome 

d'e Ardá, no ·município de Ne9a, 
na C_oruña:, como procedente dun- . 
ha Adriana e inda se 'cadra o lugar 
de Ardafia en Carb<1-llo. 

.manos luguese~ cr~zados con 
sangue sueva, º!!de se fai tert_u- -
lia e vida de .sociedade. -

Si o Círculo de las Artes é·,a 
sá de. estar na qUe se reCiben as 
vis~tas, as tabernas son_, ó mes
mo tqnpo, lar -e ágora. iTaber
nas de intramuros espalladas · 
pola · rúa · 9-a Cruz, Ruanova, 
Praza do Cámpo cantadas apai
xoadamente ' por Anxel Foll: 
i Tascas dos extramuros .nas 

/ que ' se podía acompaña,.r ·-un ne
to de viño d~ Chantada· ou de 
Quiroga cunha boa· ración de 
pulpo, de queixo de San Simón . 
de Friol .Oti da Ulloa ou ctinhos 
peixes do Miño fritidos con un
to e gobernados co seu. pimen- . 

-'to pica,_nté . iOuh desaparecida · 
Casa da Concha na dveirá do 
Miñó 

Hai a~os aiguén discurrÍl~ - un 

.O.sable 

·d . sable, •chamado polos .científi
cos Alosa alosa, recebe en Caliza 
moitos · nomes, Asi, chámanlle 
peixe sable; sábal9., esp_adin, tran~ 
cho ' saboga~ sabe fa:, samber~a, sa-
bel, lorcho ~- nai da sardiña. · 

E un peixe d'a · família dos Cl;l

pleidos que freza nós rios, e lo
go baixa ao mar.- Os indivíduos 
maduros -. comezan a rubir os rios- · 
de febreiro a marzo. Estes peixes 

-son maduros sexualmente cando 
iníciat1 q ascenso e teñen de 3 a 6 
anos .. Para rubir, o sable concén
trase en grupos, seil.do en xeral os 
machos de maior idade 'que as fé
mias. 

Na actualidade as maiores pes-
. cariás <leste peixe danse no rio Mi- . , . 

.esloga-n que decía máis pu me
-nos : Lugo é moito mundo e o 
Miño moito rz'o. Suscribimos 
totalmente ~ste feliz invento. E 

· ó · falar de - ríos evocamos . o 
'límboga, q Patga, o Narla, o 

Chamoso, o . Neira,_ caudales e 
cantores, veireados de salguei
ros, freixos, abidueiras· e amiei- . 
ros onde é moi gustoso escoi
tar, nas tardes do vrau, o ru
mor da auga que pasa con es
curo acento_ lugués, cencia es
quecida e proveitosa que nos. 

- enche de paz e dunha lene e 
'fina melanconía. 

Un feito que pon fach~ndo
so e lle dá · moito gusto a ·este 
barbas que escribe é a circuns
tancia dé que, cai:ido vai ou ven · 
dende este Mortforte de Lemo·s 
da súa -residencia ó seu Outeiro 
de Rei natal, a civitas luguesa 

.débd1~ serventía d~ pa:so;_,É Úp_. 

- ii.o, e hai uns anos·:estas capturas 
eran as-. máis grandes-. ele .toda a pe
nínsula. No Miño ·hoxe s6 remon~ 
ta uns 80 quilómetros, xa que a 
presa de Frieira impídelle rubir 
máis. Antes da existéncia dos em~ 
balses de' Frieira e Castre:J.o, o ~á: . 
ble chegaba até Os Peares.-

A .• freza comeza entre. abril e· 
xuño, p9ñendo 5ad~~éJE.i~;5.0.,QOO 

·ovos-por; qu9.lo 'de'JSésó'::_.Tris a: pos
ta, os machos .e-~iiS' fémias ad.óitan 

·-morrer, , agás' ups -·piiu~bs·tf~e \iJ~-
den 'acadar:'o ma; rnoi cansos", 'cara '

' o. mes de -xullo. Os indivídu'.os re: . _: 
~én nacÍos báixan ªº estuário, on- -

. de viven Pa.sando aqui o ~utono - e · 
máis o invern~. Nli- primavera _in:
trodúcense no mar onde acad:m o 
crecifuento ··definitivo e a madure- . 
za. 

No rio Douro, en .,Portugal, té
. ñense feito estudos para potenciar 

'. ~ • · 1 • 'r 11 "· •· A-·.¡. .'lo"' · " "" ." .; 

.las Artes, a sá. d~:;~stif''.<:i~· s;i~ -~j_ :·~:i 
6-cii'.cular éntré' ~ MÍÍ1o e as to

,. rres' da>cit~d~al, 'fontempl'q,__hdo ' 
' ó -véil~ balrrear i&. qii'e 'g'aicdá •'as 

• l \.,. ... ... ' I\ ~ >- : '1 • ; ' • " . ' 

tetmas romanas; ·smtese ·ma1s • 
que . n_ú:n.ca: · ciudadah' do pa:ís- l'u- ...... , 
gués·. Ser cjdadán lugués é o 

. x~ito máis cumplido que ten de 
estar no mundo un gal~go algo 
mefancónico, soñador e identÍ
IIcado _deica ·a médula dos se"'...ís 
OSOS. COc.5eU>l1>0'.Í~ J!l4tal. . > tón q0

• ti 

' 1 0~·Tüg)ués· está ieito· dé-moito 
sangues; que forqn•· sediment~n

do den~mcmt<:!"-ó longo {cto te'in-
po~ '-;- 'Ith{' a "Súél' p'ecenéiif, .. á." súa 

. ' Jentitml.e~ o seu rimo pousón : 
Primeifamehte compre facer 

' ' referencia' á semente · cefta e ós 
cultos pánteístas debaixo dos 
carballos sagros do bos·co pri
mixenio. O romano trouxo o 
orde da lei e a severidade da es
pada que afondaron no ser da 
civitas e da súa xentilidade. Os 
suevos guerreiros demoraron na 
cida,de e deixaron entre nós un
ha' ira xorda e contida que tase 
nunca reventa . O Camiño de 
Santiago cruza o sul do País 
Lugués e por el circularon os 
aires da Europa medioeval e 
abriu unha roita que, andando 
os s:éculos, os galegas en xeral e 
os lugueses en particular andan 
en sentido inverso. Todas estas 
sementes, carra]\~S, paixós, an
ceios e <legaros de distintas pro
cedencias, ó enraigar e frolecer 
nesta parcela do mundo que é; 
País Lugués, deron esta sotil 
melanconía, esta paixón des-

.confiada e matinadora, este lu
me pra dentro que somos -nóS, 
-~s ·galegos lugueses: 

'M. CHOÚZA e R. CID (SGHN) 

e~ta espécie dé interés económico; 
que ve · fr~afo o seu ascenso polos 
encoros dos saltos hidroeléctricos. 
Segundo o inv'estigador portugués 

·Da Costa, dous saltos no-rio Dou
Í'o1 impiden o ascenso do sable ape:; 
sar de ter sistemas de remodte. Eh 
con~reto .posue~ esclusas tipo Bor
la1;1d, que só son válidas para ou- · 
t ras espéciesAe-_ peixes, . pero non 

' par~ o sable. Debido a i~, o auJor 
. luso . propón como mellar siste~a, 
o de ca1nur~r q maior número po
síbel de 'pe~es águas abaixo de ca~ 
da._ -embalse, _para cejbalos_· á,.guas 
arriba e ,asi sucesivamente;' en to
das as presas que ·se interpoñan na 
migración da espécie. A ist.Q débe-

. se sumai_4 limitación da ~ua cap-~ · 
_tura e a . construcióri de estacións 
para a fecundación artíficial xun
to :de cada .presa, ·que se emprega
~ian para reppvoaci~n do$ tios. 



.Publicación& . 
A Sociedade Galeg~ de -Xeografia 
tiro u. do prelo o primeiro número· 
da revista TERRA. A _r.evista . tef"n 
unha intención fundamentalmente 

"" , 
didáctica e recolle traballos de téc-
nic~s, obxe~tivos e metodoloxias 
para EXB, BÜP ·e f P nesta área 
das Ciéncias Spciais. ·un estudo da 
fotografia ·aérea; dous traballos de 
percepción espacial, t~iJ;>allos e ex
periéncias de membros cla SGX, e. 
unha bibliogra:fia sobre aspectos 

· . concretos do ensino da Xeogtafia, 
Na revista colaboran · 'numero-.. 

sÜs· ,e · coñecidos nomes :· Casimir.o' -
Mesexo, Augusto Pérez Alberti, 
Xavier Fernández Nogueira, Ca
men Por.tela, Xosé M. Souto, Ra
fael Ojea Pérez e outros máis. 

Interesante o estudo, concien
zudo e minucioso que se fai dos 
contidos de catro meios de comu
nicación: El País, La Voz de Gali
cia, Triunfo e A NOSA TERRA. 
Análise por municípios e o espá
cio dedicado a cada un deles, no 
caso do noso semanário. Análise 
tamén por países, continentes e 
áreas do tratamento da informa
ción internacional. Un traballo 
que, no'.1 só é útil en si, senón, 
como mostra de labores dese esti
lo por facer. . 

festas 

O domingo dia 26 de xuño, or
ganizada pola mocedade de Vilas 
coa colaboración .. da Agrupación 
Cultural Aturúxo de Gondornar e 
a Escola de Vilas, terá lugar no 
campo grande de Vilas, Morga
dáns, Gonclomar (Pont~vedra) 

unha verdadeira romaria popular_ 

Pola mañá haberá foguetes e al
borada ~os gaiteiros de Morga-
dáns, Prado e Vilas. -

Apartir das catro da tarde habe
rá un festival de música e beille 
nos que intervirán o grupo de bai
le do C.N. Sello de Cabral; A. Co
rral e mestres artesáns da 'Escola 
de Gaitas' e Zanfonas da Univer
sidade Popular de Vigo; Rancho 
Folclórico da "Asociación Cultu
ral de Chafé" (Portugal); Xosé do 
Pácio, cantautor galego; o humo
rista Carlos, "O Xestal"; o grupo 
rock de Vigo, "Averno"; a Banda
Tuna de ~hafé (Po~tugal) e o gru
po folk de Vigo "Colectivo Paseni
ño". 

Brincaparedes 

ARFUEYU, núm. 4 

A revista asturiana, escrita inte- -
gramente en bable, foi recebida na 
nosa redacción. · ·Unha solpresa 
agradábet, constatar corno se preo
cupan da prensa edi~ada en Galiza; 
publicando unha reseña de A NO
SA TERRA, ilustrada co número 
especial das letras galegas do noso 
sernanário, e cun' · intéresante co
mentário. i>ódese ·conseguir escre
bindo á Asociación Cultural Ar
fueyu, apdo. 38, Avilés, As~uries. 

Asimesmo haberá expüSicións 
permanentes : 

Libros galegos e fotografia; de
bux'os, caricaturas, xigante~ e ca~ 
bezudos, grupos de ·animacion, tí
teres, mimo, recitais de poesia, 
etc. ·¡\demáis, claro, de comida e 
bon viño. 

Merece a pena ir. Invi~aríamos 
especiaJmente a rnoitas comisións 
de f~stas para que ollaran .como, 
con pouco presuposto, se pode fa
cer unha verdadeira· "festa popu
lar" para divertirse todos. · • 

Ah, ... e non vai -Fernánde~. Al
bor. 

J, 

· l c4 013 ci 2 ·~: ~Arúbj~gálega é unha delas 

2 el 4 e8 c8 , Pe;íodo de tempo 

3 ·~ el2 al 3 d2 e3 · bS e6 d16 ./. '<iScobrim~nto · 

4 -a.5 el-S el · dl blO Fe~ida 

5 --
d7 · .e7 el b15 .a.16 a~ d9 Profundes, matine.s 

6 tl al4 b8 clO e14 d4 bl .Bonita e ·Qatural limpadora d_o~ noso·s portas 

7 -b7 d8 b16~ e3 .Fibra textil-empregada -até hai pouco " 

·B all d12 · e-10 .· e16 . b14 Xúnteaas, át~as 

·9 cl d b9" b12 ct7 Fagandano 

10 b6 a6 b2 d3 Cincuenta e tres 

1.1 a12 · cl.5 ~ a4· d15 cll Natillal duñ .lugar 

12 e15 · d5 b4 dlO · ªª e4 · ~arte do .arado Rºr <;>nde se colle ~a~a .voltealo . . -;-

libros 
EL PROBLEMA DE" LES 
NA.CIONALITATS 
IBERIQUES 
Castelao. Edicións 62 

· Este ano parece que vil! dar im
pulso ~novador ~ criativo á obra 
dun dos ga-legos máis. universais, e 
unha das figuras máis imp~i-tantes 
do pensamento político naciona
lista. Xosé -Lois GaréÍa, .t¡n galega -
afin.cado --por 0bra e gr~cia desa 
sorte de exílio que é a emigra
ción-, na Catalunya, tradt¡.ciu esta 
antoloxia de textos do 'Sernpre en 
GaliZa', ao idioma catalán. 

/I\' 
< . 

,·vc1 

1 

1 

1 

~,1· ,,. 

! 

Interesante aportación da que · 
damos c~nta-, ·inda que xó sexa, 
para: falar do interés e a vixéncii 

O
' 

. 

.. 

• 
do noso ebmpatriota · alé·n das 
fronte.iras gaJegas. 

A INF9RMACION: 
O CASO GALEGQ 
Vicente Gonzáiez Radio 
Ed. do Cerne / Minor . 

·Un breve i;epaso sobre os ter
_mos qu·e incidef!.na comunicación, 
up: br.eve repaso hemerográfico 
-pouco p9sto ao día, quizá- aos 
meíos de comunicación 'en Galiza, -. 
e unha bibliografía, sobre o terna 
da comuni<!ación, son os contidos 
-<leste pequeno rnanuai. · 

.fEFO' 

..... 

1 



, ·So hre a..axenda de actividades dun· comité da 
UNESCO," áchase o'· .debate dun füíxio que 
v'cdve éhamar a atención sobre un tema fon: 

· dame~tal dÓ él.Íreito intern~cfo,nal; · ui:i prin
dpio de direito imperativo, ou sexa,. ·ª sob~
ra~ia dos .estados sobre todos os se.u,s valores 
·nacionais .. Trátase 'da petición feita polo go
berno de .Atenas de que .se lle devolvan defi
nitivamente a G.récia os frisos do Partenón · · 
achados -no. British Museum de Londres. 

Por "solicitude" - un. xeito.·iiiáis diplom~- . 
tico de expresión _cios' especialistas e ~-s autó-
ridades de numerosos países, ,1 espe.cialmente ~ 
en vias de desenroló- h;li que e'nt¿hd~, por 
·suposto, máis _do que: e~pre~ ~ sentido co
mun- deste . termo. A esfera da noción re-spec
tiya, en tal contexto, indue, con púoridatle, · 
o direito absoluto á devolucióp dunhas gr~FI
des obras saqu~das pÓlo ·colonialismo, sen 

. as cales · os patrimó:nios culturais dos po\;"os 
fican fanados non só :polo seu estado físico, 
sen6n , sobretodo, no que atinxe _ao·seu papel 
de delimitar ·e consolidar 'as ide.nt~dades espi- · 
rituais dun grande n4.mero de xóve~es."esta
dos. 

UN'D1RElTO A BSQLUTO ' 

As bases xurídicas <leste direito foron es
tabelecidas, desde o p~nto de vista f~,r~a:l, ~ 
por unha 'resolución da Asamhlea Xeral da 
ONU do 197 5. Baseándo.se nest documen
to', que conferiu recofiecimento u'niversal ao 
dirdto de reunificacion dos pattimórtios cul- · 
turais, cada vez ~.áis paíse~ de Africa, ·Amé: 
rica. _Latina, Asi.3: e Oceanía formularon,. nos 
últimos anps, d~Plaridas de r~cupera~ os seus1 
bens de gra·nd,e \'.alor espirjtual1 esp.arexido's 
p.or toda~ " partes ·nos países desenrolados, es-
. pe_cialment.e na · Europa Occiden~I ·e. Améri~ 
ca d~- Norde. · Cri~use, asemade, ' sob a éxida 
da UNESCO, o IÍlen.tado ',Comité .Interguber: 
múnental~ encarregado' de promo:y~r a. de~o-~ 

. .lución dos bens ciilturais aos'ºseus países de ._ 
o.rixe. Este comité teµ que soh~cionar nmn~-

. l"OSOS probfemás téq1icos e X}JrÍdicos, a miÚ
do imperiosos, que dimanan ,qas -dell_landas 
lex'itimas dos 'Estados desposuídos na época 
colo.Q.ial, pero tamén ulterio1rn;iente, ~a: qué 
se -sabe que o tr4{ego con valores artísticos · 
a"on. cesou co eslloroamento 'dos impérios· · 
coloniais. Est~ ttáfego continua tamén'- hoxe 
e~ dia,, adquirindo· pro,potción.~ cada vez mei
randes; :os especialistas apréc~n qt~e as espe- · 
culacións ~ as vendas ilícitas de obras de arte 
ocupan o s~undo lugar 'no pl~mdnter,nacio-

, nal, despo.is do trMego .colil d:t,"ogas. '. , ' _ 
' Na. s:ua actlvidade, desde)978 (ano' da sua 
con~rltución)- at~ o presente, e Comite con-'" 

. trfüuiu -~ inicio' d~ negocia.Ció ns enfre as di~ 
ferentes .'partes interesadas e á eonsolidació~ 

. da 'correpte de o·pinión en favor da devolu
ción d~s IJens .~ulturaiS de que foron despo- . 
su.ídiJ.s mpl1tos .países' do -terceiro mundo, o 

- "que 'representa un paso prometeder; 'Pero no . · 
· -que respeitli ás accións concr~s de .devolu

ción: '·estas foron P"mco, ·nul.Oerosas e p,oué:o 
sigriificativ~. - fqr ex.emplo,, no ·l981 devolvé- 1 

ro.ese á Rep(l.blica, de Zimbabwe se,is escultu_- · 
'. -ras que se ubica!.ªn 40 ªºº's no_museo sulafri

cano ,de Olp~town; a república de Vanuatu . 
' .recuper0u, ne.se IÚeSfilO "ano, Ulll inmenso 

f!ambor61r de· drimÓ'n:ias ' que ficar.a 83 anos 
en ·Austráb, . e a e.státtua do.: deus éx,ípcio da 

Non hai_moit¿ a 'pre.nsa - tiro~ notfc.ias .da.'re'c!amac.ion -do .goberno _grego para' 
"ª devolución dos seus tesouras cultufais e artísticos expoliade.s polo c<;ilonia
.Zismo británico ;· Támén bc>Ubo. n·o~iciÍJ,s da cdnstituciim dunba aso'aiación in
te~acional para a prese~vaci~·n . dp pa~r.imónio_ _qdiuralpciJest~no, que nun~a . 
das s,uas pr_i~eiras requisitóri,qs públicas, r.eclamou a dev<!lución do '!'1-aterial · 
saqueado, polos ocupantes sidn .is~a~ ·en Beirut .. _E asi ternos not_ícias ~ cotio.· so-

. bre a destrución cultura] dos povos, nas suas duas vertentes de teimosa des- · 

. trución -e de . imp/tdica exihicipn como trofeo.s de guerr,a.· -
Deste tema recollemos un ar.tigo publiéado na'rev'ista rumana Lumea, da au-
·toria·de V~rgí! . Tat~mir. ·- · ; 

gal. Mais, · qué ten de- legal o , ~aqueo culturaL 
. do terc;eiro mundo?' 

Certos representantes dos países ricos sos
teñen, por:én, .. a legalidade de tales acapara
mento.s . .I!.uis Felipe obtivo de Mehmet Ali o 
óbelisco d~ iuxor por.:. un relóxio. No 1897 
con motivo dunha expedición ao reino de 
Benin,· os ingleses fixeron seus apreximada
,mente 5 .000 o\1xectos de arte, que están ho
'xe, qa sua maioria, no Musuem of M~nkind 
de Londres. Hoxe en dia; cáseque todos os 
obxectos de arte da famosa civilización Ibo, 
presentes nos álbumes de reproducións, ató
panse non na Nixéria, senón alén das frontei
r.as dese país. Un estude feíto pola UNESCO 
estima que "ca_se todos os obxectos que ti
ñan certa imp·ortáncia cultural ou artística 
abandoa,ron Samoa ... " 

DO COLONIALISMO 
AO NEOCOLONIALISMO 

daro, os .exemplos poderian continua,r-. 
Mencionemos, ~mén, a apreciación feita por 
Ekpo Eyo, director do DepartafI!.ento Fed~
-ral nixeriano par.a as antiguedades, d~ que~ 
inxerénciá colonialista · fixo que numerosos 
países -perderan máis da ll}etade. do seu pa
trimóniq cultural. E esta perda ten máis que 
esortes afectivos. O valor dÓ patrimónió 

desmembrado é moito máis importante. Che
.gouse á anomalía de que _moitos estados afri
canos, asiáticos ou latinoamericanos fagan 
referéncias - nos,. ·seus intentos de inventa-

. tiar as '. testemuñas do seu acervo histórico e 
cultural- aos museos e ás coleccións parti
culares de Occidente. O colonialismo saque
Ol.J. non só a~ riquezas naturais, o traballo e a 
intelixéncia dos povos oprimidos, senón ta
mén parte das suas histórias e das suas iden
tidades ctilturais. 

O direito á cultura material ou espiritual, 
é un direito absoluto, tal como o é a existén
cia. E a existéncia dos povos fica demostrada 
na história mediante a sua ' identidade cultu-

, ral. 'V,elaqui por qué a recuperación é non só 
un direito dos desposuídos, ·senón tamén un
ha obriga de toda ,a comunidade internacio
nal, qu:e ten que facer esforzos neste senso, 

· . xa que o universal 4a , cultm:a repousa has 
idehtidades naciqnais.' , · 

A UNESCO tentou reducir, en certa me
dida, o nll.~ero e a ' ampIÍiude de tales actos 
de expoliación cultl.J.tal, ·entre os cales c~be 
m.ericionar a 'desmembración 'duriha fachada 

~ ~omple~ 01m teµ\J?lo guatemalteco, qu~ pe-
saba máis de cuarérita toneladas. " ' 1 

. , . . . , . , . . . . ''.('" · . . E; ~ó sinioú~ ·mellor dito .• un argumento 
·fettilidade, .Aípon Min. (realizada .n.p .ano . ,inStfrución famosa debido á celi;bridade, de de que o neocoloniafümo~, non· . .actua só )'no · 
1400 a:n.e.) regresou de-J.>ar~uo delta ~o Ni- ., --" .moitas: 'élas suas _ mosttas.' Qs. mónsttuo~ de plano ·económico e p~lítico, rí,op: quere apro~ 
fo.. ·· ·pedra de Níniv.e, que ~dornaban ós· palácios ' pr~rse só ~~s riquezas natu,i;ais, ,senóp. tam.~n 

4 . ;,iri.tp~ia-~~ asfrios, consérvansc: no Br~ti.sh Mu- da· espiritm~.U?ad~ dout,ros povo,s,, ~ sua l:l-lma, 
. VN OBELISC<J P0R UN R'ELOXIO · ',seuín; a .. tes~ de Nermer., un do.s máis-antigos · p~r:a as manf!er · pethadas .nós ' seus musees, 

tara-Ons exípcios, na praza . d~ Co~córd,ia- de I ~ afirmando un falsó , <ilireito. a, detentar' .o· nio~ . 
... Pero as gfa:nde~~, obras · segUén "achálldos~ ,· .. Paris. No University College ~e Londres, o ,· nqp6lio da ~ultura uni~er~l. '. ., .. ' • : , , , 
lome d9 seo. lug¡1r . de orix~; nas coleecións Obelis,co de Luxor. . . . . . , · Da( ·que no mar_co dos esforzos 9edicados .. 

. occi~entt:is públicas e parti~ttlares. Cal é a Cá.ndÓ .hai un ario, un abogado mexkano . á ctiación d.qnha nava orde iflternaderial;~ 
acritud.e dos Estados desenrolados? Das to- .sé· apQderouÁun,. caléridario azteca, achado . · · dun ~undo pi~is -·X:usto e melltir, 'v:n particu-

. ma~ de posición expr~~,das até. agota, lon~e na Biblioteca 'Nacional Francesa, para lfo .dQ; ' lar ·peso .cor.respon~é- á loita pola de~cgloni- . 
de se pronunciar en favérdo direito · á inte- volver .'ªº · patrünónio · ·na~i0nal,, , houbo· un ?:ación '.cultural,, lexa que se . trate ·dos·fr~os. 

·gridade i!ultural .do terceirp mundQ, semella grande escándalo· e. a Interp,ol pei:seguiu ·ao --do Partenó.n, das máscaras. de 'Beniq., clO's 
que estes Estados ~doptan Uhha acttude cla- "malfeitór"~ Sen dúbidas,.abordand0 o caso mónstruos de Nínive, sexa que se trate dq 

. ramente obsttucionista'. "Nada sairá do Bri- 'do .po~to de . vista estTÍU;lJI1ente' X:t1-rídico, •o código de I:Ia:mµiurabi, ·dos .. 't!isOurqs aztecas, 
tish MuselJ,m", dixo un dos directóres desta ~' acto · do abogado José Luis'Castarteda é'ile.; m~iasoü incaS: · · · · '~. · · 




