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o ·enunc.ia 
, 

de 'jnConstituCionalidade ,_ 
·ó @oqerno do . ~SOf ac~.ba de denunciar · a·nte o Tribunal Conntitu- , 

cio':lal dous ·artículos da Lei de normalización da Língua Galega. Con- , 
· cretamente o pi"imeiro estabelecen o deber dos galegas de coñecer a lín- . 
gua e. o diréito de usafa";·expresión páralela á utHizada pola Cbnstitu• 
ción .. para o castelárí ñb Estado-. ,, . · -- , 

E agr'adábel _que aiguns meios de · comunica<;ión ·de· Gal iza, nada inte
resados po't~ cultura e· língua galega, que, no seu dia', ca~e ignoraron a 
le~ de normaJización do idioma, agora eleven üriha· piotesta .ante este· no-· 
vo c:lado de maltrato a Galiza. Né-s quixér~mos ana'lizé!r o felto seh pre-
xu(cios. · .. 

A lei de normal,ización devand!ta é éonsen,sual de ~odos 0s parla111eri- .. 
tários en 1:1so dos seus direitos naque! momerito."Baséa'se nunha-filosofia 
l:JilingÜ'istica, de matriz individualista. Ainda .asi p~sue-elen:ientos positi- - . 
vos para a dinamización ga cultura galeg.a. · ., :, ..... . 

· · A denúncia do Goberno central parécenos· inxi:Jstificada. Todo o arti- · 
· éulado é superresp~tuoso co~. cµ'ltura ~spaño~la,. ·e~tr.em~daníe~te defe- . 
rente coas opcións individuais dos residente.s erl". Galizá. Esixe os .mini- .,· · 

INFORMAN 
D.ESDE HOLANDA 

i•Q Lar Galego." foi fundado o 22 de 
·outubro do 1977, .agbra t~mos 450_ 
sócíos. Alguns . marchan definltiva-

r riiente. Mentras- tanto, outros da se ~ . 
gunda xeración, e >.<entes que · veñ¿n 
por ,prifl!eira v~i a "O L.ár", gostan .. 
da iíosa so,ciedade ·e' quedan. 
-· Dentro das nosas activ.idades· cul
tur~is ternos o G;úpo de Danzas~ 
'"Rosal'ia de. Castro", dirixjdo por- Ma- · 
!1u·e1 ~eran.tes. Eit tod~s partes, Gfe cm- · -

. de nQs cha~an para, ve'los debutar, . 
teñen un éxito impresionante. T~ñen 
un estreno _ contínuo e semanal, ~ . 
n,ioito - ·4hterés, .-debl:'tan~o · sempre 
cunha n~turalidade,:·e ,. ar.· ga)ego que ' _' 

- tai que: rnerezañ .. os. ap-laÜsos que· lles 
dan. · · 

---~-..-.. .. --..... .... ~ -1· 

.~ A onde irnos ven sempre Cesáreo 
Há i po·u_co tempo estivo· entre nós. 

Emílie Cao. Deunos ~n c0ncerto..rlo 
Lar, mái_s o menos a cada UA de-nós :, 

·se .nos poñia a : carn~ de gali.ña ·Coa · 
en:ioción, e ao sentir . á nosa Galiza 

~ eón nós e desta maneira sempre apro·: . 
veita· para traer unha lembranza do. 
fugar e da .xent~ que visitamos. 

cerca do corazón: . 
O ñoso fotógraf~, Cesáreo 'Regaei~' 

ro, tirou estas duas fotos. 

XITANOS ,E OUJROS 

No Lar Galego danse conferéncias -
s,obre Agricultura, e outros temas, or
ganizamos e?<cursións, proxectamos 
películas de carácter informativo e 
cultu_ral, estimulamos a formación de 

Península nunha República democrá-
tica". ·· .. ' 

. mos para que este país sob'reviva. No . Parla~ent~ .autooÓnüco estab~n 
os deputadC?s do PSOE. Por qué non recabaror.i directrices d~ se.1,1 p~rti
do como sempre fan? Por . qué nc>n se Ues deron ·no seu dia as ordes 
acostumadas? Por q'ué ese disimulo .de Madrid! C~lquer acon~ecime-ntó · 
ten qUe ser visto ·na sua realidade histórica. Galáa sofre ·i.mha J:fücrimi- ~ 
nación secular de maltrato. lsto é patente~ publi'<:::ámente tetofiecido por .-·· 
tírios ·e troianos, a xurisprudéncia internácioñafuti-liza a discriminación '. 
de favo~ Pé!ra reparar danos; e.is un caso no .q1:1~ podia demostrar o 'posf 
intelixéncia e honradez. En cambio só u~ o ·vello rencor antigalego co-
mo nos dias de Castelao. ,' No semamaf.ie dó PSOE "El Social is-'· Dan~e hoxe as condicións requeri-

Cabe dicer, po~o fan .os parlamentários pesoístas, que ó Tíibunal ta ~ ' númer 319, de ·2-0-b7-83, •0 escri- das ·para que o. retorno póstumo de 
sentenciará · correctamente, que nada hai inconstit~cional na devandita·. - tor Félix Grande, na sua sección ha- ~astelao non represente' un escárnio á 
lei e asi será re~oñecido. E una forma de lavar as- mans. O Tribunal, ·• · bitual "La vida breve", sobre a longa vontade do e5grév10 patriota galego, 
calquera ·que sexa a sua senténcia, non define ·rÍÓ valeiro d·as abstrae- represi'ón contra QS ·x-itanos, lémbra- que preferiu o exilio á sumisión? Na 
cións, forma parte ~o poder, está sometido ás .presió.ns dbs' poderes e ,nos que na, pragmática do 19 de se- sua obra atopamos a resposta. Come-
das· "figuracións" ideolóxicas. Funcionan nestes "6asos mecánismos de térribro do.· 1783, tid~ada 'Regla-s· . t~n sacriléxio político os que ·preten-
tran,sferéncia que ~ompre ol:¡servar. O Tribunál no goza de infabilidade para contener ·Y castigar la vagancia y den sacralizar coa sua figura unha au· 
nen de impecabilidade. Os direitos dos povos, por outra parte ben reco-. otros excesos-· de lps l-lamados gita- , tonomia~que pecha as portas do Par-
llidos en declaracións internacionais, non son ·cuestionábeis. Galíza ten nos', o rey c,arlo'S 111 firmaba disposi- la·mento aos clepu~ados que se negan 
di reito e o.s g~legos deben de viver, dinamizar, ~onserva~ e transmitir a - cions como ·ésta: "iLa Sala (del Cr-i- a trai~ionar os ideais p.olos quemo-
sua cultura. A. conculcación dos direitos própri9s dos galegos polo Cen- ~ men) en vista de ' lo q_ué resú_lte, yde rreu rro exilio G escrit'or de Rianxo. 
,tralismo é un ataque á democrácia. Non pode existir deinocrácia men, esta,r verifi~ada la contra-vención (tais N.on cqntamos .9inda coa Galiza sobe-
tras h~xa discriminación. ·Afirmar, que es españois están ob~igados a co- - cóntravencións ·- acouta Félix Gran- . ' ranª qüe el arn~icfonou, nen, cando . 
ñecer o caste,án e· negar que os galegas estean abrigados a coñeéer o ga~ ~ qe- mencionadas na pragmáti_ca ilus- . meñ~s, _co . autogoberno capaz de. po-
lego, mostra 'a ponta do iceberg da negación da soberania de Gali~a que trada redúcensl;l a unha: a terqúedade ñela no caniiño de éon~eguila. 
en tqdo, por todo e· sempre está a facer o poder centrai. . . . do xitano por conservár a sua iden-
. E, polo tanto, · coerente . o Goberno de Madrid ao recorrer conti-a tidade diferenciada), mandará inme 7 Debemqs lembrar, asemade, que 
.dóus artículqs· da lei de normáli~ación do galego; é coerente co seu xa- diatamente,, sin figura de Juicio, se- os agora interesados no regreso. dos 
cobiniSIT)O retrasado, CO seu capitalismo individualista disfarzado deba- llar . en las espaJdas de, los contra~en- seus restos .mortais, O'S rexidores au-
rato e~ meritirei~o socialismo, co seu antigale.gujsmo visceral· q~~ de .novo tor~s, con un · pequefío hierro é\rdieh- . tonómicos, foron soporte e instru-
.denunciamos. te, las armas-dé Cástilla." ' mento ·dunha ideoÍoxia que puxo a 

Mal as~~fo para as' espei:anzas dun povo maltratado, -m~I negóéio par.a A m iña pregunta . é: variou tanto Castelaó no di'lema de escoller entre 
OS "cándidos" arribistás integrados nas file iras dun partido cengralista, neste:s últimos dous séculos a filoso'- a marte OU ,O desterro. Os. que. en Vi: 

· suficie~temente "leguleio" paré! contentar á direita, e aos poderes fácti- _ fia de ·castela frente á xente :-bótese da 9 ma!"daron ao exÍ·lio, os que bo-
cos e xogar ao trompo da distracción. ·Escandalosa reacció'n do Delega- unha ollada pola periféria do mapa taron ao lume a saa obra, protituirian 
do do Goberilo en Galiza, con -tantas medallas .de galeguismo;-·q·ue ma- . ; ibérico- ~uxo único delito foi e é a mensaxe que representa para todos 
nobra de . forma diferente ao re.sto dos "histqricos", para' seguir no caba- empeñarse en conservar a sua identi- .· os galegas efectuar. a pretendida repa-
liño do poder ao aliarse cos ~entra listas de direitas e esquerdas. Unhá · dade diferenciada? A . esta pregunta, triación. Esta só terá valor e significa-
~áis das ~ncompren~iÓl")S, ·do·s agrávios, das vulne,;.acións d.o~ . direitcJS do . por non ~itar mái~ que a un. dos obs-. . do , cando poida Vir acompañ,ada do 

. povo galego~ tinados en ,manter a sua identidade ... ·· ideári~ político que defend~u, polo 
1 d 

. · · · que sofren. · a inda represálias os seus 

AN'OSATIBBA 
- Empre~ Xornalística Editora; 

. P~mo_ti,óns Cultura is Galegas S.A. 

Mundo: 
" . Doming'o Pri_eto (Países B~,ixosL, Cá~; 

"9ª ega, po eria contesté!r, por exem-'-
plo¡ Suso Vaamonde. · aditos seguidores. 

Deixemos, entretanto, dormir en 
paz a C~stelao na Cbacarita.; - XbSE L. IGLESIAS 

' OEIXEMOS A CASTELAO 
.NA PAZ· DA CHACARITA 

BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGQ (BNG) · 
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grupos teatrais e folclóricos., tacemos 
.actividad.es deportivas para os sócios 
e famílias, e axudas en problemas so
~iafs cando son mester, ademais dou
tras actividades, inumerábeis, para a 
segunda xeración, xente q,ue e!'l:á no 
paro, etc. 

R. MART.INEZ 
Secretário 

Se este non é o motivo de que 
queira~ traelo para aquí, por máis 
que penso e repenso, outro non ato
po. Non se pode decir que sexa 
amor polo artista ou polo -político. 
Resulta cando menos . inxurioso 
para a súa memoria pensar tal cou
séf. _ Ouen non mostrou nin o má is 
mínimo interés en dar a coñecer a 
toda Galicia as obras e as ideas de 
Castelao non ten dereito a andar re-. 
mexando agora nas cinzas do seu 
carpo. Ouen tan ben ~aJificado que
dou recentemente en Pontevedra 
impedindo con ridicul~ces a coloca
ción dun monumento ou ignorán
doo .olímpicamente non sei que nos 
. ven .asubiar agora. 

Da mesma mane ira ·que quen fixo 
o "Vale de los Caídos" melar faría 
pola memoria deles invertindo os 
esfóÍzos en impedir que nunea máis 
houbese "caídos", así mell,or se. fa
ría en procurar o posíbel para impe
dir que a xente como Castelao nun-

. ca máis estexa exiliada fóra ou den-
,, tro do país. Ou é q~e consideran 
que o . mellor servicio que se lle 
pode facer a Galicia é un Gran Pan
teón de Galegos l lustres?·. Porque 
de ser así nor¡ podemos senón che-

. gar á conclusión de que o que se in
tenta é mat.ar de noxo a' moitos ga
legos ilustr~s vivos para poder en
cher pronto ese Panteón e· que os 
outros poidarpos chorar eternamen
te por eles coa conciencia ben tran
q~ila ~olo bo -enterrarhentp que s~ 
ll~s fixo. · 

Parece c9mo que o ma,is impor
tante ,de Castelao foi o seu carpo Consello de Administración 

Consell~iro-Delegado: 
Fernando CÚñ_arro Pintos 

Conselleiros: 

los Durán ·(Gran - Bretaña). Xesus · 
Cambre Mariño '(Céntroamérica), Be
goña Moa. · 

. ., · Alfonso Daniel R.- Cast~lao morreu. MAfS' SOBRE 
en Buenos Aires en 1950 e foi ent~~ 

. rrad·o no cimrtériÓ dé Chacarita, ·no O TRASLADO 
· lanza!· e que por el debe pasar á his-

Francisco Carballo, César Varela i=er
nando M. Vilanova, Alfonsó R ivas 
Francisco )rigo, Lois Oiéguez. Cesa~ 
reo S~,nche:z-e Rarnón -MuAiz 

Director provisório' 
Alfonso 'Ey~é LÓpez ~ 

. R~acción · · 
Xdán M. Carballa; Manuel Veiga • _ 

Cprr~spondentes .e ooláboradores 
Naciona l': · 
Xan Corbeira , Xesus Torres Lu í.s Mu: 
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Gómez, Xoán M. Carreira Xesus Ló-
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Estad9 
Antón P~ieto, Carmen .G. Ares~ Anxe
la Rod(cio, Antón Fernández, Muga
rra', Xo~é Lodeiro 
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Carreiro, Xesus Campos, Ferre•ro. Fe~ 
.fo Xúlio Gaioso. 
Fotografia • 
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p~nteón do ~entro Galego da9uela / :. DOS RE.STO.S DE CASTELAO 
c1dade arxentma: Tanto· el \como os · · · . 
persoeiro~ galeguistas que foron al~· · ·- i . 

baceas do seu pensamento manifesta- . Non podo dei.xar de.alarmarme pola 
ron· 6 desexo de que ;s restos' se tras- noti'cia que deron 9s perjódicos de 
ladasen a Galiza, se.mpre que no noso · · que os restos deCastelao v¡m ser re-
país ·se desen as condicións esixidas · movidos do seu ,descanso e trans-
polo mesmo Castelao: uoue . Galiia portados a Gal_i_cia . . E digo que ·é 
atinxa a situación de pq~o libre''; alarniant~ para min. a' noticia por:-

,, ,, , que xa estaba ben que a Castelao se 
Oué signifjcaba para 'Castelao esta lle imposibilitase a vida no seu país · 

, esixéncia? Na sua obra "Se~pre en senón que aínda agora, despc:>is .de · 
·· GalLza" eslá escrito o ide·ário ·e testa- .. morto; non se lle. deixen os seus res-
me'nto polírjco do líder d¡f sobera~ia.. tos tranquilos. s ·ecadra 'pensan que . 
do povo. E por iso· -engaae-· inacei- ·morto segue a ser perigoso e consi-
tábel para os nacior:ialistas g.alegos". deran oonve~iente enterralo ben en-
e conclue: '"Galiza será libre cando terrado e telo ben perto para poder 
te.ña~ un Autogober.no con capacidade vixia,o, coidando que así vixíañ de 
para federarse cos outros povos da - paso as súas ideas . .... 

. toria, non pala súa obra, que ao fin 
e ao cabo vai perdendo valor por- . 
que como xa noñ bai caciques ... E 
ao peor, aínda lle cospen ao de · 
Bainxo -máis un ir:isulto poñendo o 

··nome· da.lgún c~clcote~ nun~a placa 
de mán:nore qye lembre quen o 
trouxo. Como decíndolle: "Xa ves: 

. tanto meterte con nós e non che 
gardamos rencor". -. ,, -

·. Non lle pr~stará nin un chisco a 
·Galicla ·que se traían as .. ·cinzas dun 
filio ·ben.querido e se. siga :ignoré)ndo · 
o ql!e el 'fixo : 9oniª -no -Buscóh '· 
"non. m~llor~ qüeñ muda ~ sor.nente 1 

. de -lu.ga'r, non de vida e costumes". -
Non enrede_n, detxen en Jtaz os 

restos de C~stelao.· · 



) 

;_. 

:Residéncia , de Gu~e.nse · 

·Enfermos mo i graves . 
qüe terán gue ser trasladados 
a Ponteve<;fra, camas nos pasillos 
a _100 metros.dun hospital 
valeiro; . , 
xente que morree o personal 
que n.on 5e entera até d~spois. 
de média hora; · · 
u nha sá onde trasladan aos 
mortos, sen ventilación 

. d_e nengunha eaSte ' -
e.ao lado da cociña, 
podian ser alguns dos 
expoñentes máis visíbeis 
do grave deterioro que rexista 
a asisténcia san itária en Ou rense 

O Comité de empresa da Seguridade 
Social de Ourens~ anúncia próximas 
medidas contundentes, se non se lles 
dá unha respo~ta satisfactória para 
arranxar o grave problema sanitário 
que sofre. esta prvíncia. Problema.que 
é compartido por outras províncias, 
como é Lugo, onde tamén nos. últi
mos meses se vef)en producindo con-

. tínuas denúncias á opinión pública 
por parte dos traballadores da sanida
de, nas cais poñen de manifesfo ta: 
mén o deterioro da asisténcia sanitá
ria e a irracionalidade desta. 

A situación que padece Ourense . 
lévaa a- estar entre as tres províncias 
dé> Estado con meirande índice de 
mortalidade e de enfermedades infec
ciosas. Ao mesmo tempo ten un dos 
menores índices de médicos, ATS, 
persbnal asistencial ( 40 enfermos pa
ra cada ATS e auxiliar) e camas hos
pitalárias .' 

Ourense · está entre as tres 
províncias do Estado con maior 
índice de mortalidade 

Todo isto ven agravado, segundo 
fontes do comité de empresa, por un
ha planificación sanitária irracional, 
xa que o 93 por cento das camas hos
pitalárias están na capital. · 

Asi, na Residéncia prodúcese un 
" amontoamento,s do que son unha 

mostra os enfermos nos pasillos, es
tando a traballar·, segÜndo fontes do 
comité de· empresa, a un 120-130 
por cento das suas posibilidades, can
do non debe de ·tacelo máis que ao 
85 para poder atender emerxéncias. 

Centros infrautilizados 

A cen metros do emprazamento 
·da Residéncia está o Ho'spital, depen
dente da Deputación, que está infra
utilizado na sua case totalidade. 

Dise que a non colaboración entre 
os ~ous organismos, 1 NSALUD e Dé
puta_~ión, só se debe a pr-0blema~ po-
1 íticos. O. comí.té de empresa da Se: 
guridade Sociaheuñiuse co do Hospi- . 
tal para · ver de chegar a un ·aco:rdo de. 

·utili·z~cjón deste ú!timo centro. 

O 93.por centodas camas 
hospitalárias están ná eapital , ,, 

Ademais d'a .residéncia do Ba~co, . 
que tamén está 'infrautilizada, enOu- . · 
rense capital existe un sanatórJo da · 

. Segµridade Sócial, . o antigo dq '"18 
ae ,Julio". Nesté cen~ro hai d_ous.qui- .. 
rófanos ·en · perfeitas condicións"·que 

. non se utilizan a pleno rendí.mento. · 
Hai. tamén ~ un~a planta inteira, a . 

·cu~rta,· con 20 camas, sen uil:i-lizar. 
lsto cando enfermos da residéncia 

... ,. 

precoces a ·persoas que ~'ecesi.fan es
- tar ~á'is tempo · hos.pitalizadas ~ nesta 

. un.idade. .. · ·: 
>;:'. ~ • • ·- ' 

'•" Esta , si·tu.ación lévou . consigo ,que 
.. se dese a oréte -.de mandctr enfermos 

en crítica füuación ~ 01:1tras p~ovín
. cías, cor:' .gravísimo. riscó~ 

lsto podia paliarse c;:oa asisténeia . 
- en unidades móveis ·con· que canta o 
" ~in.istério. , . , 

~ . . 
Os .cadáv.eres son 1ar~acenados' 
nunha habitación · 

:._ sen ventilación . 
' ao p~ da c,Pciña · 

Neste m_esfpo departamento non 
hai personal ' facultativo ·nen· auxiliar 

'dabondo, fal}a.ndo. ade111ais material, 
como s0n a biblioteca e o arquivo de 

·:, hi~toriais· clínicos, estando~~bandona~ 
das fundamentalmente a ~racterizá
ciÓn dos histqfiais . . 

Ademais continua sen dotarse e 
señ conv~carse praias no servício c:te " 
!'J1edicina p~eventiva, ~o que orixina· 
que moitas .veces se instale a enfer~ 
mos· infecciosos xunto : a outros que· 
- . .. _ "' . ' . 
non o so'"!, con gra~e risco para ~stes. 

Abandono ·1a.mentábel' 
no Sanatório es_tán senda tra-slada_dq_s_a Pontevedra, 

nunhas condicJóns .r.ion·axeitadas, co
mo expoñerembs máis.· adiante, ·co 

. . . "-. 

.Esta sección non ten sá de tórax, 
de dixes_fü10, de nion'ografia, vascular, 
ecográtfcé¡l, . ur9lpxica, cancreografo 0 1 Sanató.rio da Seguridade Social, 

· ne.n tampouco sá de urxéncias; ao - adema is _- de estar infrautiHzado, do 
mesmo temp'o se~· material no cuar- que xa quedou constáncia, est~ nun 
to de ' revela.do, fiChei~OS 'radiolóxi- .abandono . lamentábel, como QOde 
cos, amteria~· 'na· sá de le~itur~, 'e sen · apreciarse con só e·ntrar neÍ; é evid.en
caseTodo o-material radiolÓxl~o. te o ruinoso estado de tocio o mobi-

Esta é a "sá dos mortos" no Sanató
rio da Seguridade Social de~Ourense; 
non ten ventilación .e está a carón. da 
cociña. 

con~gumte risco para o p~c:aen~e e 
. gasto eeon_ómico para os familiares . 

O deterioro da asisténciá 
.. 

· Pero os probl~rtias non rematan · 
aqui; a todo o ·antes exposto, bai que _ 
unir o deterio~o C:fa própda residéncia . · 

, Poñamos alguns exemplos -ilustra-.:: . 
t.ivos: 

A área de ur~éncias non cobre as 
necesidades existentes' e está infrado
tada de personal, cor:i só u·n ATS e un · 
auxili_ar para atender a todas as ur- . 
xéncias." , , 

Radioloxja está 'ubicada ··en condi
cións ,ii:Ífrasan'itá'rias e te~ .. unha falta 
alarinan~e de dotación· material. Fei
to que ven senda . denünciado desdé 
1'977, peró ~.empre. se foi supeditan-. 
do o seu arra.nxo, ao traslado a outro 
lugar destes ser_vícios. 

~ '· Falta tamén un servício ·de rápio
diagnóstico sen o cal ~- impdsíbel pra- , · 
ticar únha med_icina ~orrecta, irhpli
candó ad_emars o enéarecimento da 
asisténcia e a meirande ocupación de . 
c·am:s, _ao , non se p ··aér face~ tácnicas. 
diagnósticas. ' · , · 

. A u nidade de c_oidados intensivoss 
·. estaba_. proxectada para 21 camas, pe-.· 

s,ó só co,nta · con s~t.~, a · que p_r:ovoca, 
sem"pre segundo. fontes do comité de 
empresa, que se teñan ·que dar altas 

-. . -

Desde ha·i moito tempo, vense de- tratur~ de 'tr~ballo .de "L~go , como lómetros de distáncia. Na planifi-
. nunciando o caos 'existente na sa- ·o Tribunal Central .de trabal lo de- caciór;¡, m.ellor dito, na nula plani-
nida(;ie' luguesa '" por parte·dos' tra- · clararon os de~pid¿s n~Íos ·e·, por·- ficacióli, non se contem'p.la para 
balladores. tanto,stiñan que readcDitilps, máis ~-; . nada nos horarios dos médicos ·o . 

Cartas protesta; ~>"eche$ e con- a.inda cando as a,utoridaC:les sanitá-: luga.r de residéncia dos ~nfermos. 
eentracjón·s· fornn algunhas das, ac- rias de _Lugo _ o.s CQrísiderab_an '.nece- ' ·' Asi, . algl.lns dos pacientes teñen 
c.ións · giJe se l~varon a ca.bo. Ta- sários para ·o :Ser:vício. .que agora . · unha vez tras _óutra que levar un 
mén os erlfermos realizaron vários permanéce sen hengun ·~édico. . ' ~áxi ~u frse que.Par d~. vís~era cos 

· ~ ' · conseguintes ga5tos. . . 
altercados. . . A isto, hai que suniar ·a·s defi-- . . · · · , · ,. , ' . ' N u ñca se 9orrex irpn estas_ defi-

Ag0ra, ·ás anteriores . deficién- .. ci~nei~s en radioloxia no. amb.ula- , ciéncias, e os· enfermos sempre es- . 
c'ias, hai que engadir o desmantela- tó.rio, qu~ · foi o -problema q¡..ie ~. ; tán pr~testando por este m~t!'vo. -· 
mento do servício de urxéncja da !Jláis saiu á luz. E non falernos: xa ·des que te--
Residéncia ao · despedir a seis mé- · · · · · · · · · Pero ex1ste.n tamén outros pro- ñen que volt~r potas. análises ou 

liário. 

_Este sanatório, p.olo tipo' de enfe r
mos que ali .son· atemdidos, ten un al
to índi-ce de morte_s~ ' Apesar disto 
rn;m canta - cunha sá habilitada· par~ 
cadállere,s, "armacenáridoos" · nun 
cuartq sen ventilación ao lada· da eo
ciña, na que xa non é a primeira vez 

. que están dous di.~s . mortos ·infeccio-
sos. . ''· . 

Unha longa loita 
poi'.' mellorar,a sanidade . ·· 

Os traballadores da sanidade están 
moi preocupados por esta situaciqri, 
prime ira mente por:qúé' como profisio- . 
na is "non podemos permitir qt,Je jsto 
si.ga como e~tá~ e, en segundo . lugar, 
porque 'somos nós os que levamos as 
culpas pola níá asisténCia", dinos un 
membro ~o Comité de empresa . 

, Deritro deste intento · para que se 
arr,ánxe a situación, o ·Comité denun
ciba a situ~ción · en d.~cembro do arie 
pasado, o que ·motivou a ·dimisión do 
Director Provin.cial do INSA!-UD . e 
dp _Director da Residéncia. 

A AdministraCiÓn pensa que . 
non hai cartos para solucior.ia~ 

.· todos os problemas presentados 

Asimesrilo realizaron unha entre
,v.ista ~o novo- gobe·rnador ao que lle 
entregaron -un dossier, prometendo 

di_cos,' o que significa que. só qu~- · · • · bfém'as que non ·saen de cote nos - ·radiografias,- ou ir outro dia se ·no_ri 
·den ·seis ·'residentes . cuxa fu_nción é · · 

' e.ste que· llo'trasladaria ao Ministro 9e . 
nieios de com1:H1icacióo. Son . os ' van ·en xexun,.etc. , 

· ª aprendizaxe·: 9os enfermos que ·teñen que tras- G~stos, -trastornos.e máis gastos 
" O INSALUD ·ces~u aos seis mé-·· · ladarse á capital qa província, al- para os .enfer.mos e a· INSALUD . 

dicos aResar de q~e tanto a rviaxis- guns deles desde máis de cen· qui- sen facer nada. 

Sanidade: Despois de-sete meses éon
tir:iua- a mesma situación e as respos

. tas da-: administración-son ambíguas e 
sen ' perspectivas, co mesmp pretexto 
sempre ,ao fondo: non hai cartos: 
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Contratou a Jaime de, Mor:a 'i h\ragqr1-~: LJrt?i.r{ ; 
para He dar. re.a~ce á Fes.ta.'do ·Mariscó 

. . • ·1 Sta·. Comba: 

i.ois c:a1vq t~~~.~·· •. . Criticas · diversas . . . · 
posesión -""'p :i."'° ....... , · · · • • • 

com~·.c:c;ñ~~,f::~~:.:_ :~ ·ú ':·Q~···atC~J~e ~,~o· .· c,;,.r<>y~-:. ·., . . . . _ 
o~ GobetJlaáot-·:civ1J·d~Corui:i.a..p~n~~ ·'i ... ,. . . r··" ~ ~· . \;: . "' ,. . . . . •C - , .. ~" ,... ,,.,, . 

!nformar· ~ ~ x~ié~Ma_~~~-~~~; ~ 1\'.f'&:éon_c~~~":~()..~(óV~~sfl!'.!1Pr~; foi un _con~l~o ~nfli.tiv? .. ~espms .de_ 
calde alianCista de Santa Comba, de· catro -~hitos de, osterr~r·~o 'PC a ·~l~ld1a; nas ttlt1mas ele1c1ons ., . · 
qüe é ilegal a ·sua actituae _de impe~"' vtjltou presidir a corpor~~-ion Sea G~ndar ; ·que x.a o.fi~éra riláis·~·. _ 1~ 
dir a toma de posesión do concellal dunha dúcia de anos. . ' . . .· . . . 

. dQ BNG, L<;>is Calvo, se~undo. un _. Sea Gondar, que antes pertencia á. C.l..G· .. , -entro~ agora··en A~; .e ·9 •" 
c?.muniéado_ , desta última _organiza- que era conceJl~I de .. AP saiuse do ~acto .. ~as direi1:f1,s._ As·i as_ ·,> 
c_1on, despo1s dunha entr.ev1sta. man. cousa.s,.~Sea Gondar. perde a maiona e<> BNG -presentalle unfla 
t.1da co·g<:>bernador. . - .. L . moción de censura '.'dada a sua labourá ditatorial; . . 

O al~lde non convocou a 01s ~ ~ . · . · • - ,; 
Calvo ás catro primeiras sesións cor- ant1democrát1ca e desp1lfarraqsua . . 

• 1 

.. porativas. Tras ser ratificado como ? Coa saída do concellal de AP, Luís 
concellal eleito pola Xunta Eleitoral, Camaño,<fa coalición de i:Hreitas.que 
e~ta tomou o a~orcfo de que se pos~- · gobernaba 0 coñcell.o d~ Gravé: o al-

. s1onase .no segumte pleno extraor9i- calde, Bea Gondar,'queda ·en minoria, 
nário. Cheg~_do ~ste, o alcalde non ao contar só con oito con~eHais do 
per.mitiu qu~, ocupa~ •? ~~u pasto no · s~u partido frente ·a gobernabi!idade 
salon de ses1~s~ . obngandoo a se sen- vai·ser casi imposíbel. . . 

· tar entre o publico.~ log~, n() mom~n~ ., Diante desta s.ituación e da "labou-
to de x_urar a Const1tuc1on e ao se ne~ ra .ditatorial, · imtid~mocráÜca .e des- ' 

. gar ;l~1s ~a.llvo, o alcalde ~~mou ª .. pilfafradora" do alcaldé, o BN$3 pre
(3uard1a __ C1v1' que O S~C?~ . e .arras- sentOU unha moción de tcensura . . 
tro", · segundo 0 seu proprio teste- Razona o. BNG a présentación .des-

muño. . . · . . ta moción. diéirido q4e o señor Bea 
Na entrev~s~a que mant1ven;rn lo1s Gondar "pospón ' de maneira definiti-

Calvo e u.n .d~nxente d~ BN~ co G~- va a discusión de mocións e .pregun
bernador .c1v1I d~ Corun~, e~te mani-· tas pr~sel')tadas por · distintos grupos Este ano a F'esta do Mariséo "vól-

.f~stoulles a.dema1s que o sarxento da políticos con rep'resentacíón no Con- . tase. facer,·segundo o BNG, como nos 
Guárdia Civil que desaloxou a Calvo 11 ,,. tempos do franquismo, con . ~a.íñt,1 . 

• · ce o . · - · 
tora xa amonestado-. . .Asemá9e, acusan ao . "desgob~rno das ·Festas, aviór1s, rompecoches,,Joi.:-

P~r outra band~, o d1.~ ~elebrou~ municipal" de · despilfarr~dor,_' que ta libre eon· Urtain, festivais da ca~-
. na v1la unha man1festac1~,~ de apo10 "nos está a levar ··a unha situación de · cion tipo Ber:tidorm~·· e 'outras cousa~ 
ª?' concellal, na cal · part1c1paron vá- · . gra·vedade na facenda que v~i- 9casio- ·semellantes" .. - - - .. . 
no$ centos de persoas,. convocadas nar a penúria económica". · . Pafa dar lle re-alée' ~ esta festa; Béa 
polo BNG. · · Poñen cpmo exemplo de despilfá- Gon'dar;· mandou ao relacións públi -

'rro os 40 mJllóns que gastou eri "dar cas á Costa do Sol para que .contrata

En L~go acabouse 
a telá .coas .córes da · 

. bandeira española 

·de córner aos ai:nigos" xa que .contra- se ·a 'jaiíne d~ -Mora y Aragón. A viaxe 
ta xente para O Cónceflo sen ton nen ' de· Cinco días CuStOU, duascentas nlll 
son e tocfos·am'igos del". Asi cómó o . pesetas, sen qü-e ·se seipa ·ainda o qu-~- · 
intento ·:abortado pola corpontción, cusl!ou a estancif a.qui_ do aristÓcr~ta_'. 

· qe ~o~;ratar ao Secretário do Canee-· .Oise que o señor Bea Gondar entrou 
.110 '

1 

de Rianxo por 35.000 pesét~s en AP .pára 'saéar cartas para o seli 
máis · dás que gaña ·na vila~ da outi-a Concé110; prometendo · levar éon éLa 

.Dous di~s antes· de rf;?mata~ as Festas . beira da-ria onde xa-eobra·250.000". . BOO··~filifldos', ao tempo que prÓm§l\ia 
do San Froilá~ en lugo~ xa non que_ - · ~ ' · · ., d -

-Tamén se pregunta o BNG sobre a 3,000 votos e a, aportac1on e gn;m-
daban nos comércios existéncias efe subvención á Escola de \Íela ·Ptintal, de~ cant.idades para ·a campaña; se. o 
tela coas cores da !;»ande ira española. ~ escola p·ropri~dade' dunha persoa-que . presE;lntaban .a el nós. primeiros luga-·o . Axuntamento lugués "en.gala- G 

·ia na list¡:i de Bea Gondar, subvencio· . res da 'ista ao Parlam~nto alego. 
nou" a cidade 'profusamente con en- nada· ·e~~ 400.000 pesetas;_ asi. como . A V..itória de Bea Gondar nas el~i-
señas ,espáñolas. Algl!én a quen lle · ,, · . , · · ·· . , · ... 

· unha viv.enda tamén dun membro da · cións debeuse, · ao parecér,. a promesa_ 
gostaba moi~ó a bandelra, .ou ~ qu~n sua lista, a¿ que lle queria dar cinco aé q~E! non se cóbraria ne.ngúri dos 
non ·11e gastaba nada, r~tiraba ,as ba~- . m.illóns, ·candó a viven.da .non val_e ao . ' impostas, da , época do PC, os ~is -
deiras día tras dia, que eran voltas ·a · , · 300 f ·1· T' 

Parecer nen un millón. afectaban a mais de ami 1as. e-colocar-por empregados do concello. "' · · · · · · ' ~ . 
1 

· 
1 . Cita tamén o BN'G .con:io despilfa~ fiamos en canta que a anterior a ca·~· · Afinal,precisamenten_avísperado · . - , . . · 

rro o pédir que sé fagan dous proxec- dia subiú1 os impostas, as1 , como ps dia 12 o Axuntamento xa non pu ido · · d 1 
' tos para~.a remodelación da .. Casa Con- cánones a pagar por to os aque es , repoñer . ás · ba~deiras porqUe acabara · · · , · .. , 1 t t s 

"·sistórial, así co.mo o coi:tratar a dous que constru1ron 1 ega mene .n.ou ra con toda a tela existei:lte en Lugo._ · · d · ·-
. amigos se'us como arq~itecto-e .asesor épocas, moitos os ca1s tinan _quepa-_ 

Fene: 
os parados· paga~án 
menos· aQ concello . 
Os parados e pensioh istas do Conce
llo de Fene· ficarán exentos de ·pagar 
diversas -tasas municipais. Concreta.: 
mente .as. da recolfida do lixo, igua, 
alcantarillado~ cursos da Casa de Cu'l
tura e -Xinásio municipal·, cimetério 
münicipal, .apértura dé ·· e.st.ábeleci-

xurídico. . . ' . gar. mais dun mi·llón de pe_setas. 

' , ~ . . . 

"ári~s alcaldes··paralizan . obras realizad~s ' -·. 

s;'º'~ ~aquinária da l;lip~~ación 
A maqoinária do-Parque da Deputació_n· de Lugó está sencJo, .]; - _ 

. o·utravoJta, fon te de conf litos, ao p~raliza~. os A'caldés-várias obra~ ; 
'que se ~stabari fa'tendo con esta maquinária, por real'izarse .. 
sen o ce?,nsentimento da ~e~p~ctiva Córpor~ción. ' 

- . · mentos',. ·adema is" de se beri~fieiar de 
prórrogas· . de prazos no ' tocar:ite· ªº 

/ . ., . . . 
Sárr:ia, Ouiroga, Triacastela e. Ribeira 
de Piquih, 'foron aLigun's dos concelloS.. 
o~de fbron paralizadas ás obras. 

público, pero até agora non se levou 
a efeito. .. 

abono de contnbuc1ons espec1a1s. . . 

E.stas e-~enciÓns conéédens·e aos 
pa~ados que non acaden nos seus in
gresos o salário .mínimo...inte,rprofisio
nal ou a·pensión de 1'5.000 pesetas . .. 

;·-S~gÚ~d~ o~··ti_tui~rés. deste. Axunta-
·- mento0s, as "palas" Efataban fraballan
do coh' só a ··coñecimento Clos conce
llais de AP, que é quen goberna a De-' 
putación~ e na maioria dos casos as 

Esta meclida adoptada polo axun- obras non comunicaban lugares,sse• 
tamento de· Fene v.euse negociando nón que se · faci~n por montes, para 

· ·desde hai tempo cos repr.ésentantes fincas -particulares. 
·destes cole~ivos . . :Fene está situado Hai· tempo anunciouse que se f.aria 
na comarca do Fe~rol,tre"!lendamente un plan de. obras na Deputación e un 
castigada pqla crise. 1 • calendário de · actuación do parque. 
N ?~1 I í)Q 1 fi An ?R rn: ni ITI IRRn / 1 QQ".l 

~ Por outra qandá, a~ . de.núncias· por · 
· uso irregular . da maquinária da , De-.. 
putación tamén ,se sucedian no ante- · 
r:ior mandato., cancÍo UCD éra acusa
da de que só as .enviába para os axun
tamentos onde ti-ñan Alcalde ou para 
as parróquias onde ' habia cóncelláis 
de UCD. Tamén se .acusaba de reali
zar múltiples obras pará parti~ufare;. 

Agora parece que as cousas·seguen 
igual e son os da UG~ os que prot~s
·tan. 

Co bar:ullo,armad~ pplo G~berno do Estado. con respeito á Lei de- Nor-
mali~acióri lingüística do galega, estase a esquecer o verdadeiro contido 

. da mesma que ó Parlamento autonómico aprobou o 15 de xuño de 1983. 
· NeS:tes dias, os q~e habi.tualmente empregan o español nos Meios de Co
. ~unicac'ion, claman ao ceo como se eles fosen ,Y...ns árduos praticantes da 

normalización lingüística. Coido que 'positivo que protesten, mais é unha 
·pené\ que o :tagan· con tan pouca coeréncia. Pa~ ~ mesmo c~a. maioria . 
·dos que aprobaron a Leí no Parlamento autonom1co: o seu 1d1oma ha
bitual ora e escdto, é o español. Por esta razón .tamén importante, difícil
mente pode sair aqiante unha lei normalizadora, porque os mesmos que a 
fan són veiculizadores da cólonización cultural que se lle impón a este 
País . 

· A Lermal chamada "de Normalización lingüística.' é uhha cópia es
ca~dalo~a .da ~talana -calquera pode decatarse das realida~es l_ingüísti
.cas tan dispares que se dan en Catalunya e Galiza-. E se fo1 ad1ante de
beuse á pouca ou mínima conflitividade que plantexaba co Poder institui
do -entendendo este Poder dun xeito, ao menos, racional. A Lei fai profe
sió~ de fe. dunha situación ideal, que non existe. Non existe o bilingüís- · 
mo 1dous idiomas co mesmo poder nunha realidade social como a ·nosa), 
e tra a de criarse por lei. As ·sociedades que .a burguesía denomina bilin
güístas son sociedades con idiomas en loita, en conflito, e teoricamente 
téntase que a xente engula un articulad oqué parece situar en igualdade . 
os direitos deses .idiomas. A Lei autonómica é unha lei moralista, de tími
do e folclórico desexo· polo uso do galega .. Que é un paso adiante. con 
re.speito á situación anterior? Os pasos adiante d,anse cando mudan de 
verdade ás causas ou se .encetan os pJeparos que non rallen ese avance. O 
mao das democrácias forma is e altamente represivas como aespañ.ola é o 
uso ·e abu5o da Leí e do Decreto na sua fasquia reguladora. Os mestres e 
mestras- galegos non f.,oron· represaliados até que apareceu 3'egulación 
idiomática polo ~iú<;io. Os Meios de Comunicación e os usos idiomático~ 
na Ádministración non foron tan españolizantes até qufl-apareceu a regu
lación idiomática. Esta Leí p láe de tres aspectos fundamentais: A) Afir
mación prática da supremacía do español. B) Oue este se potenciará nos 
distintos ámbitos sociais. Asi non irnos a nengunha parte. Os que quere
mos que oficialmente se nos conteste en galeg oteremos que pedilo pre
viamente .(Art. 5°, 6º.2, 7º.1.7º.2, 7°.3, etc.) Dada situación de aso
ballamento deste Paí~, cántos o farán? Nas probas de oposicións para or· 
ganismos públicos o españolé obrigatório, pero o'éoñecimento do galego 
co.nsidérase tan só como mérito (Art. 11.1, 11.2, 11.3) .. O interés tan re· 
p·etidb dos organismos ·públicos a_utonómicos en potenciar e ensinar non 
en galego, senón o galego, redúcese ~ursiños esporádicos dos que nos 
enteramos accidentalmente nos xornais. E, indubidabelmente para que 

· despols se poida dicer que "se suprimiron os curs.iños de galego para xor
nalistas por non cob.rirse o número mínimo solicitado", e con estes da~fos 
ir demostrando que en Gali?a non hai interés polo idioma nacional. A Leí 
dé nor~alización é unha leí encobridora da r~alidade lingüística galega, 
unha lei apropriada para seguir mantendo o noso idioma como algo ane
.dóticÓ. E isto non é marximalista.. Compáres~, senón, coa prática popular 
.de toa! !(.os días ou co" direito d.emocrático .das nacións a usar sen restri-
ció~s os seus i.diomas nacionais. . ' 

A afirmación máis categÓrica do texto "r:iormalizado.r" fai'se no Art. 
'1°: '"O galega é a língua própría de GalizaJTodos os G.alegos teñen o de
ber. de coñecelo e o ,dire·ito de usalo". Pero despois hai que ~emitirse á 
Constitución española e ao Art. 2°. da Lei: "Os poderes públicos dé Gali-

._ za garantJr.án a · uso nÓrmal do gal ego 'e do cast~lán, 1 íngua.s oficia is da c?7 
mÚ'nidade -Autónoma". E de seguido ao 'resto do articµlado que, como 
antes dixen, lir~füa a prática do uso do galego e t>as~a a sua potenciación 
·nün ~ivél individual e .non coleé:ti.vo. Polo que se ·ve, aós g d>ernai}tesdo 
E.stad'o, ' isto ainda lles parece · excesivo: e,. apoiándos_e' na C9nstitución 

- queren deixar moi claro qué· xamais se poderá esi.xir deber para :c9ñece.r . 
. .un idioma q'-'e non .sexa o , oficial do ,Es.tado. Pero, señpres m~us, non, fa-
. ga.mo~ teorizacións de papel. Aquilo éj. ql:le . Pratic~n ~nsté ~utros, os do 

: Poder estátal e os do ' Poder auton0mico: A inactividad~ e falta de gober- . 
no· da X unta ven lle moi ben ter de cañd·o' en.v~z algur:i proble.miñá. co Es
t;;i_do para .qúe a ·xente reacdone . . ó bipartidi.smo. nécesi.ta ~ogar asi Rªrª 
qLÍe pa~eza que a oposición oficial funciona e po~e mudar, o día de mañá, 
ao próprio. Goberno do Estado. Unha X:unta pasiva ci.J_1a Señm Presidente 
que ai que van ser mansos e obedientes para ben da d.emocráci.a, ter~: nece~ 
sidades deste teatro para ensinarnos a sua· fe de vida. E un G~perna·ce·n
tral ten necesidade de mostrar ante os poderes fácticos _resolución e, f.ir - . 

. meza en todo aquilo que pareza que vai en ·contra da sagrada .unidade e . 
supremacia do Estado .. E, me'us amigos, o· conto do "cámbio e do. recám-
.bic(, o conto da bo~ pipa, o ~onto de. nur,:tcª ~caba~. - . ' . 

t. 

; 
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No debate · da' traída dos restos' 
de Castelao; -todos parecian· ga-: 

- le.gu i~as de· sempre. - · 

..:- a realizacióri das xes_tións~ necesárias · 
. ante a farriília de Casteláo ·e ás 1 nsti
t ución·s que gardan a .sua . vonfade · n~ 
RepÚbJica A~xentin.a". · -. 

"Con e~ta resolucion, o Parlamen
to d,.e Gali-za quer manifestar b seu re
coñecimentó da figura de -Casfefao 
com·o--defensor da nacionalida.de gale-

. . . . · ga e -fito inesquecibel _na vida cultural 
Presidentes das Sociedades Galeyas, en · Bós Aires, levando os restos de Caste- · dé Gal iza" -
lao cando o seu enterro no exílio. ' · · · 

. O referfrse á nacionaiidade de Ga- · 
Até agora non houbo sesión que se 
erñ-pezase minimamente pontual, nen 
sequer cun retraso de cinco ou dez 
minutos. Parece que cada un chega 
cando quer. 

Coa nova lexislatura esperábase 
que a Xunta cumprise a sua prome
sa e se fixese un debate sobre a polí
tica xeral en Galiza. Camilo Noguei-

, ra intentouno, pero tivo por toda res
posta á sua interpelación ~obre o pro
grama de Goberno, a do seño_r Barrei
ro que anunciou que entre. o 14 e o . 

' 19 de nove1--mbro, a Xunta presenta
rá un informe ao -Parlamento ·para 
proporcionar este debate·, qt:Je non ·se 
deu s~uer coa, remodelación da Xun
ta. 

O que xa se anunciou hai dias por 
parte dos parlamentá_rios do grupo in
dependente_ e os de AP, é o intento 

AP quere acoutarlle o. campQ a 
Coalición Galega e como medi
da propagandistica pretende re
formar o estatuto~ 

de que se reforme o Estatuto de au
tonomía. Queren, a grandes rasgos, 
que Galiza teña iguais competéncias 
que Euskadi° en matéria de recauda~ 

ubicación das Consellarias, despois da 
, desapariciqn da -de · i:>esca, ao ficar 

unificada coa de Agricultura; qu~ ti
_ña a sua 'sé na Coruña, parece quevai 
producir un sério .conflito dentro de 
AP, xa inmersa nuñh:a renovadó~ á 
que, por certo, se opoñen os da Coru
ña. Esta .conflitividade criada e· alen
tada tamén desde o Axuntamento co
ruñés, impide que a Xunta cumpra os 
acordos do Parlamento respelto ás · 
sés. 

A traída dos restos de Castelao · 

Desde· hai tempo víñase e_speculan-_ 
do coa traída dos ·restos de Castelao a 
Galiza -e non volta, que o cadáver 
de Castelao nunca estivo _aqui....:. Esta 
idea era acariciada, desde a constitu
ción da autonomia -de Galiw, ·com~ 
unha forma de lexitimar a situación 
autonómica como definitiva. Ao tem
po que significa unha baza de galegui~ · 

dade para un partido tan centralista 
como é AP. E f~i preci~amente o de
putado Camilo Nogueira, q único na
cionalista entre _os que se sentan hoxe . 
na Cámara, quen promoveu unha 
proposición non 'de lei pará · que o 
Parlamento acoré:láse "a volta dos res
tos de Caste lao" . 

Como ficou demostrado nas dfs
tintas enmendas ·e nas diversas inter
vencións, o Parlamento l)On é quen 
para · acordar ·'nada neste tema, -polo 
que depois de poñerse de acorde to
dos os deputados presentes, aprobou-

liza- e ,a inclusión da palabr-a 'vottar', 
fix@ que un véllo galeguista· comenta-
se: "queren traer agora os re~tos de . 
Caste-lao · e verdadeiramente é iso, os 

. r.estos, non. a Castelao completo". 

\:.. 

~-;_¡ 

ra a sua volta, cos nacionalistas fóra 
do Parlament~?-

Ñ.este ·debate todos pareCian ·ga-le:: : 
g_uistas ~nvencidos de.-serñpre, _todos -
arpantes de Gastelao e a~é tocios, in; 
clÚÍélo o señor González Martín, que 
x~.apren9~u o galega, falaron no no~ - . 
so _iqioma, F_l0res dun d_ia. t para re-' 
rnatar _"-este_pcto solen'e", porqué 'asi . 
foi calificado o que estaban facendó_ -
ali, áté o Preside'r:1te Albor se dignou, - · 
pqra· u nha vez ~qué inter~én _n; Parla
mentó, falar "como aiTiig.o d_e Teresa 
Castelao de~e hai 35 anos". 

tos perSo-eiros que hoxe .van· de gale
guistas. e de gardadores _e continw,¡do
res. d() espírito _de Castel~<;>,, ao'~ que . 
Guerre_iro acusa ferozment_.e, pqñ~- . · A resposta está nos seus últimos 

_ mos por ·caso a Ramón Piñeiro), rete- - escritos, que precisamente se tratan 
riuse o señor Albor a que ,;se somos . de acochar. -

_se9und~ Álbor," Teresá - Castelao ~ 
se morrese antes da · tr.a í da dos 
restos do irmán deixaria ao Pre
sidente da . X1:1nta, ao do Parla-~~ 
mento e a dez ou doce institu- . 
cións máis. como de.positárias da -. 

'capaces. de reali'zar_ a volta nun acto 
pacífico -e de todos, seguro que nos . Recurso ·-
dá a-sua- aprobación", aludindo a Te- _ de inconstitucion~lidade 
resa Castelao, a queo dixo q\:;le visi,a- · da-Lei de Normalización 
ra a sernana ant-er-ior- etl R ianxo . ~ lingüística , , 

sua vontade. - · 

!amén manifestoú 'que T~resá; "a 
única que pode décidir" frecalcou is
to .sabedor de _que as institucións ar

. xentinas, e es máis fieis colaborado- -
res · ae Castelao en Buenos. Airés, s~ 

Despois de recoller 0 pensamento, opoñen a que · veñan hoxe os restos 
expresado anteriormente por .. outros de Castelao. Os qwe .estivero-n ao seu 
deputados, e.ntre eles Anxel Guerrei- . Jado nos últimos momentos manifos-
ro,_ de que debian estar presentes to- tan qu~ non é cnl'lomento de que ve-
das os grupos e institucións galegas .ñan~ xa que en- Galiza aincla 'ainda 
(a qué lle viria, por certQ_, ' ao sef!or · · non se dan a.s condicións que reque- · 
Guerreiro, citar as cartas:dé Castelao ria Castelao') . . Afirmou coñe.cer 0 

a Santiago· Alv_ar~z; postas a lembrar_ presidente da Xunta o testamento de · 
outras misivas enyiadas por-.Castelao, ~ : Teresa Castelao e _ ·~ten deciqido que ' 
nas_ que 'deixa moi malparados a moi- unha · cqmisión fo_rmada po!os presi-

dentes da Xunta -~ do Parlamento e 

.Se os naciom1listas _criticaban esta 
lei, porque esa preten~ida igu_aldade 
en,tre o español e o galega, na· prática 
non existe, ágwa co recurso' lnterpos
to polo goberno central contra 'o· artí- -
culo primeiro que di que todos os ga
Jegos teñen o deber de~ coñecer a sua 
1 íngtJa, fiéa demostrado q.ue ·en nen
gun inome'nto existía a intendón de . 
que as duas l(nguas se puidesen equi
parar .na prática. 

lsto pasou, n9n nos enganemos, 
coa UCD no goberno, 'r¡:?corr~ndo 
contra bastos e cataláns e agora co 
PSOE, e pasaría igual SI;! estivese A'P. 

dez ou . doce- in_stituciÓns máis, digan A defensa J::la -decisión do·Gob~rno 

. ciÓn de impostas, xa que, segundo a 
intervención do ~eñor Mella, hox~ 
por hoxe a Xunta·todo o que fai e re
distribuir o presuposto segundo lle 
ven s.inalado desde Madrid: Esta _ini
ciativa parece abocada ao fracaso, 
porque ten qllé ser aprobada polo 
Parlamen,to español' en a·ntepe'núltima 
instáncia. Estando os socialistas · en · 
contra, a reforma "non pasará". Polo 

- demais, de sair· est~: ~edidá propagan
. dística propiciada por AP e os seus· 
apoios·, seguinqo' na .sua liña de que
rer · acouta.rlle o -campo ~ Co,alición 
.Galega:, para o cal necesitan revestí
rense de autonomistas e galeguistas -. 
(por certo que os de CG' f·an conH
nuas referéncias a_os grurios :políticos _ 
cqn .' implantación ·so en· Galiza, que~ · 
r:endo desn:iarcarse), olláríase no refe·: 

( -. ~ 1 POIS o MEO AMO · 
S:ALAVOS UN GALE-

: GO REGURºRlDO QÚE , 
HAI QUE VELO-' ~ 

"; ~ndo teñen qu.e volt~r - os restos'-' .se -por parte-do seu Delegado en Galiza, 
Teres·a morre antes. Para rematQr, d · o -tfouto.r García Sabell, provoco.u un
señor Al~or · afirl'T}oU que ",se conse- has fortes críticas contra ·a sua persoa 
guimos esta u!lión, os restos de ~aste- - pr~véodose · q4e nos próximos dias se 
lao para o ano que-ven· estarán na no-· empece· unha ·campaña para facelo-di ~ 

. rend~ Cál é a inquietude reaf d~ poVQ 
galego diante da-autononÍia. Cál' seria 
ª abstención nese· referendo? Segura· 

. , merite que a Xunta ia sair· ~.:malpa
rada, pblo 

1
que non se atr.everia·n a 

pretender mudar o Estatuto se soüpe
se_n que tiñan visos de lograr chegar 
ao Referendo. · , ' 

· Mentras tanto, o 'corufüesismo' e a 

sa terra' ~ . · mitir do seu posto -ele Presid~nte · da 
Académia Galega, entidade que, por 

O 
. d " . ' t"t --- . ' ,. -.--outra parte~ nunca se distinguiu espe-

recurso e incoas 1· uc1ona 1- • - - · , 

d d d
: L • d ._, G .

1 
f.- ~ , - c1almente poi.a defen$a da nosa lm-

a e a · e1 o a ego, a1 que gua . 
se abra unha gran contestación 
contra· García Sabell ~:. .- · .... 

. ' . ,... ¡' . '_ 

Lembrar aquí, outra v.ez, que 'Do-
mingo García- Sabell desde uns anos 
_para aqui non emprega o galega nos 

. A unanimidade q.ue se deu.dentro seus artigos de prensa como tacia an-
da cámara foi -posibel ao estaren· ex- tes·. 
pulsados· os deputados do Bloque- _ . 
PSG, pols é coñ.eCida a oposición. dos Por certo: por qué os nacional istas 
nacionalistas, até hoxe os máximos nunca ataca~on,,.publicaniente a Gar- . 
defensores de Castelao·; ao tráslado. da Sabell e si o fixeron con .Ramón _ 

E e·sta ,a situación qºue el queria pa- Piñeiro e outros· adláteres? 
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Leva me,n6s dun a~o .en-_Návia \Lu90) 
· e~ ven dir~ctamehte da Académia, 

. lln ca:bo da Guárdia C:ivil a·cusado . 
;de alterar a c.convivéncia cidad8na· '_. 

1 • • : ; • ' • 

"O -11 de 1sete~br~. ás5 do. seran, no médio.da 
0

vila da ,Navia, un 
dlbO;Cla -guár'(füf:eiv:il•parow· a·un rapaz .que·tr.aja Ufl t.f.actor •: ' · 

· éfa 'exposicK>n~o~rmaqui'naria.~ Mafi~o~no.,~ix~r .. e~ a~o ·seslilid.o, 
tJes'ooñecéndé>se-os motiv~s; sáCOU a :p~st~1a ~ pÚXQO cont-ra . · , -".:-

- ~ a pafede;·a .eiltta~fa ·du.ri 'bar:,",d:ando orde ·a o~tro, nítmero.; p~ra que . 

Óengun del(to, O- ca~o ._sáOOU as bala~ e cárgou apistofa, · <'· -, . -
1 

•. diciildo ªº outro ·guárdia que se apartara qu~ ia disparar .. _! ' 
. . . . . .l . \; 

Asi' descr~hia u~ testig~ pr~sendiafun rapaz dó muni.cípio por facer ·soar . ;T 

in'cide_rife, qÜe non 'Ía ser 'o úftimo·, Úrjha .gaifa; entre adívifrsión' de·. m&~ · .. ·¡;¡,'.: 
entre ün ·cabo pa beni:imérita e un vi-· · zas~ mozas. .- · .. 

. ciño. déii localldatf.e. "Neste · intre, a · No pleno do" 26 d0 mesmo mes,{> · 
xente que se tora acercando, nün -nú- ·representante do BNG ·no Con'cello . 
mero aproximado-' de 400 .persoas, " propón' qu~ o Azcuntámento so'licfte _. · 

-.~empefou a berrar · contra o Guárdia., do Gobernador ·Ciyil q~ue é:le·ixe sen
chamán,do~Í·le -"t:~rroristi', .' "a~asino'·', · · eteltó a dEmúnc-ia, considerando que 
"qu~é ·tipo ·de- democrácia era esta", o ' acto_ ·non facia dano a .ninguén :e 
"tasdsta" etc. Oiante disto., os guár; menos· noñha data como · aquelé\. "A 
dias deixaron ao rapaz e éot.lernn C0r:pÓraciÓ~ decide. ppr unanim:icfa
para o . Cuar'.tel, tendo que pechar -as de ~~rñat~-- · á propósta, 'l!ªt~zandói 
portas, .para de seguido pedir reforzos que ,;isto nori supón 'en nengun caso 
a · Becerreá, San -Ron:ián ·e BaralJa·. A un reptothe :-cara a :ac;tuación da - · 
xente, a inda que indignada, abando; Guá~dia '-Civil, señón"'. u:r:iha · medida'áe _· 
no!-J'. a praza diante .do Cuartel. Máis grácia para uns .mozos~ qµe s~·n ·ter · 
tarde ohegou •a Návia o sarxento -d~ nunca · má ' cbndüta, tentaban diver.
Guárdia: Civil de ·aecerreá quen ; foi tiise ·nunha festa tradicional do Po· 
talar co rapaz, 'despois veu o .povo a vo". . ' . . - . 
lle pedir discµlpas". · · · Posteriormente ·o BNG dá locali-

. dade ·diríxia un escrito ao Goberna
dor ·Civi'f 'onde. relataba ' os feitos, ao . 
tempo que sólicit_aba a ?estit~ción 

1 
do cabo da Guárdia Civil implicado, 
"en ben da 'pacífic9 convivé.hcia ci- · 
dactana" . e dado que "as syas actua-

ó cabo ·en cuestión ·leva algo me
nos durÍ ano na vita e.veu directamen
teAa Académia. En case. todas as fei.
ras e festas pon algunha multa. Asi 
por e~emplo, na festa do 7. de agosto. 
multou -a un .rapaz, ao parecer por in
sultos, con 40.00,0 pesetas. 

. cións _crian ·un amb:ie~te de tensión ' 
e enfrentamento que pode levar a . 

· grav~s consecuéncias". 
P.ronu_nciamento da Corporaciós:' Ao dla seguinte de ser presentado 

-Q roesm~~~ houbo outro este escrito no Goberno Civil; o Co
suceso que .tivo notabel'repeh.;us:ón. mandante de · P~~to de Lusó foi facer 
Era a· Festa do Emigrante, e a "Guár- unha -inve_stigación .a l)lávia. · Até 'º · 
dia Givil poñeria denúncia contra t,in . momento non s'e sabe. máis 'nada. 

Ó documente , de Esquerda Ga-
. lega ·qye perseg~e sengar as bas~s 
.para-a confluéncia -EG-PSG consta 
dé catro partes; amijos .par.tidos ·es
tá_n d;e acordo mis tres úitimas:_ a 

· estrat~xi,a, os tJ0ntos polfticos é -a . 
cr_iacién- do partido, pero discre- . 
pan ·na .primeira- parte .. do doc-u-

- mento na que se analiza o pasado. 
Segundo o do.cumento .do PSG 

· a· análise ·de EG " ·peca cie partidis-
. ta e ignora as niotivaeións do Ble>
que-PSG ·en ·moitos p~sós que· de- · 
ron,_ ·limitár:idosi" a u.n'ha · si~ples 
descali.ficación· da liña política sen 
prof u nd i~ar, neta'". '. . 

.DUAS ESTRATEXIAS, 
SEGUNDO E.G . 

po documento de EG des.prén-
. dese que .. en Gatita ha·i duas estra- -
téxia~ di-ferenciad.as na ·esquer:da 
nacionalista,- e que cada unh:a de-

. las require organizacións., métodos 
e · práticas politicamer,ite indepe,n" 
dentes. · . 
: !=.stas duas estratéxias son deno-

praza de Sa~~Agustín, 10 / · minadas como a do "nacionalismo 
· Te1f. 22 67. 43 · c;:le . hexempnia" (a · mañtida . por 

"'. ÉG), e a do .. "nacionalismo-de re-

z 

~~~~ 
·-IMPRENTA 

. .-~F'EITO 
Or. Cadaval, 29 (G~lerias) 

Telf. 22 10 29 VIGO -

a coruña 

Quen perdeos seus.orixcs, 

pe~de a su<J identld;de 

.0 ... -
t;tl.1'1-ileiPe > ·. 

/ • 

Pasee da Dársena, 3 A Coruña 
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sisténcia" .(a dos demais). A . .pri
rrieira . caracterizaríase . por , ser 
Únlíc:i . estratéxia .''da ·conquista ~a 

·_ própria. sociedade e dos -seus cen-
' tros .de. dec_isión, póla aceptación 
crítica do marco institucional, po
ta normalización .. _ pÓlítica -me
diante ' a preséncia do naci~nalis
mo_. c:;on pfogram'as rigurosqs, polo 
espírjto ,i:::onstrutivo, "' pola . distin- · 
ción clara · dos planos de actuacion 
política, defensa das con.quistas 
democrática·s, ainda que sexan in~ 

-suficientes, polo r.espeito ao plura- . 
lismo político e a autonomía d.a 
sociedade civil, polo non áliña

,. . mento interoacioo~·1, ·polo diálogo, 
:Pala r.acionalidade. 

A _se.gunda_ caracteríz_ase,, s~gun- '. 
· do EG, · "por: ser unha estratéxia. 

· .. de espera, " de resisténciá, de ·en-
. frentamento directo, polo _ cata.s• 
trof_ismo, pota acütude de 'canto 
piar, rne11or'', pota explotacjón a 

·ultranza do~ conflitos, pola de
núncia gl_obal e indiferenciada do. 
sistemá P,ólo seu terceiromundis
mo, tendéricia á estratéxia do par-.· 
tido único, instrum.entalizaCión 
das mganizacións popular~s, aíiña--

..:, .-

mento no bloca do Leste, polo .... 
,seu popu-fismo e pota intransixén
" Cia doutr.inária e o sentimentalis~ 
1)10"; 

.PARA-O PSG NON EXISTE 
UNH.Lro1cotOMtA 
NO NACIONALISMO 

Para o PSG "esta dicotomía 
__ non deixa de ser uriha caricatura~ 
·- untia análise pouco rigurosa e in

xusta dun sector do nacionalismo 
que, pésie ~os ~eus er'ros, continua 
a ser hexemónico". . 

' Para f:G, o PSG inscreberíase . 
na primeira estratéxia e, corno di 

. o-PSG, "curiCJsamente, ·nós estive
mos moito tem.po aliñados cos 

·qúe -manteñen a segunda'.'. Para o 
PSG, "cómpre ter · presente isto, 
porque da sua clarificación depen
de en boa -medida a superación 
para o futuró das diferéncia_s ·do 
pasado". 

Afirma o PSG que eles, certa
ment.e, inserébense na . primeira 
da.s estratéxias, pero que "tam
pouco a UGP e o BN.G se recoñe
cerian na desérTción que dele·s se 
fai'; . · -- ,.., 

-o único que se pode dicer en 
xust(éia na lJPG, segundó o PSG 
e que é- unha qrganización mar
xista-Jeninista', ..... cuxa · ortodóxia 

1conduce , a . formulacións pouco. 
.axeitadas. á realidade, co sectaris
mo proprio do partido único". 

- . ..,.c:._ . ~ -

. J)lar.co . d-a autonqmia ga·lega_,. ~f ¡r
ma ~q l:t~ a xente non e-nte:nde t?S , . 

· rrn:>tivo~Gf:a acti-tude de nm1 xurar, 
pero · que -se pode argüir . que se 
trata d_a ·mesrna xer.ite "que' -.nen 
distinsue a ~unta do· Parlament(}, 
nen ·seguer sabe"º que -é -!3 autono- - · . 
m·ial(. --. - · . >-

. · O PSG pregúntase se ·existe a 
pósibilidade 'de conxugar ' as auas 
actitudes dentrn-Q.unha mesma .or
ga·nización, pata ·1ogo-:afirmar q_u_e 
á...po~t'ura non. en:i . uná~jme qeñtro · 
do' PSG, e ~ue aindá 'que ha·i que . 

• J f· ., 
seguir até o fondq, e non poden 
dar marcha atrás; se o fallo do 
Tribunal Constitucional é contrá
rio, haberia que mirar se tactica
.rnente conviña facer a promesa. 

Un caso semellar:ite é o que 
acontece coas siglas do PSG. Para 
o PSG, mentras exista o conflito 
das siglas ca ~SOE, o PSG non 
pode desaparecer e deben de_ ser 
utilizadas contra o PSOE, ainda 
que tempora'lmente se operase 
cunha denominación de compro-
miso. 

AACTITUDE 
· FA.ENTE A CEE 

Na política internacional, a di
feréncia máis grande que existe 
entre as duas organizacións, radica 
na' actitude diante da CE E. 

EG aceita a entrada "con ·condi
cións", xa que a · considera inev'i
tábel. O PSG "oponse á entrada, 
critica o pr-0xecto da Europa da 

·CEE e .propón ~ unha fórmula 
de,asociación,non de integración". 

A ESTRATEXIA 

Na estratéxia, ambos partidos 
parecen estar de acordo "nunha 
·estratéxia de hexemonia resumida 
na acción conxunta na loita social, 
con especial eofáse na de carácter 
sindical e cultural", a garantía de 
democrácia interna, e o pluralismo 
ideolóxico, tendo como princípios 
fundamen;tais a fórmula de "sobe
ranía nacional e socialismo", se
~u-ndo se recolle no documento de 
EG. 

Para isto, EG pretende "prepa
rar rápida e coidadosamente o 
proceso de fusión PSq-EG "baixo 
o slogan 'porque Galiza o necesi
ta'; fortalecer o grupo pa.rlamentá
rio e canto sexa pos1bel (senténcia 
do. Tribunal Constitucional) e de
seño du.o programa de actuación 
no Parlamento Galega"; atención 
organizativa e informativa á- fu-

4 • - sión "" dos efectivos d~ - EG ·e PSG; 
UNIOADE 
DO NACIONALISMO 

·Affrmasé r1·o documento do . 
PSO() . que o~'· :'naciQnalistas po-

. den acUsqrse mutllamente do mes~' 
mo fundamento,. o que· se di do 

,__-popdlismQ interclasista do Bloque, 

,_ 

. poderíase coa - me,sma ... ).<Ustícia 
· aplicar ao · posibilismo mostrado 
·por t;.G, ou algunhas iniciativas do. 
PSG". . .. 

EG e PSG:difirerí notab.elmente 
no 'tocante ao BNG, mostrándose 
o PSG partidário da cooperación. 
· · Outra dás cuestións· na que te

~ ñen~_diferéncias · ~SG e EG., e na 
xura ou promesa da Constitución -
gue.- aceitou EG e non "'o PSG. o· 

1>sG, 'despois d~ dicer. ,.que a tras
cedéncia da. medida' de · non xwrar 
~obardou con moito ' ó estrito 

esforzó contínuo de átracción de 
organizacións·. nacionalistas 
(ANG), _ colectivos ind,ivi(;luais, pa-
ra que ·se integren no Congreso de .. 
unificación; ' apertu~a ao diálogo 
con militantes e sim.patizañtes da , 

· ·éSEl~~rd,a -estatal, asi. como con .di
rixentes, (neste pÓntp discrepa· f'
xe.irameme o P.SG); formulación 

· d.un esquema de relacións; deseño 
dun esquema de consolidación do 
partido basead~ ·sobre a organiz~

'.ciÓ.nÍexpansión, . actuació~/presén :... 
c:la, .e · fina·nciamento cdador ·dun. · 
espácio po,lítico : p~óprio para o 
partíd0; preparáción ~pe'rmanente 
da:.. próxima confrontación ele.ito-

.ral auto1ióm,ica. : _ ~ 
~s respectivas -m'iÍitáncias están 

a fer ambos documentos, esperá11.
dose. próximos ~nconti-os en futü-- · " 

' ras da~as. 

; 

·" 

¡. -



•. 

Considéraste un exilia~Ó polÍtico? . 

Pens~ que · si. En · prin~ípio, for
malment~, dadas as circ1..fn~táncias 
que me-obrigaron a deixar· o pafs P97 
las a~usacións que hal:>ia en contra ..,. 
miña. Unhas acusacións claramente 
pql íticas a inda que bªseada's en infor-

. . mes policia·is; colléhdo ·comÓ-'pretex~ · 
to a-decraración· ·forzada e m.~is _que 
dubidosa dun mHitante de ETA-pm . ...:. 

Cómo en~ixaches· ti o exilio, xa_que 
naqueles momentos e cando dician 
que babia democrácia, n.~>n -$e che ,pa,
tSaria pola cabeza que ti veras que mar
char fóra de .Galiza por motrvos polf-

. ticos? , , . 

Tardei moitó tempo en afácerriie· á 
situación,· porque, 'como ti dis, nunha 
s1tu_ación de li erdades democráticas 
non :crin que puideranjdarse aquel ti- . 

1

po de situaciqns; claro que, depois, a 
medida que foron chegando aconteci
mentos, situeime en que, efectiva
rriente, as tais liberdades democráti-

. cas non eran en moitos aspectos máis ...., 
·que lib'erdades formais. 'Por exemplo, 
alguns membros da polícia quEJ me 
torturaron a min1 uns anos atrás, par
ticiparon nos· interrogatórios a alguns 
dos detidos; en Vigo en concreto~ un 
home, Emílio Villar, de perto de se- · 
sen.ta · a.nos, detido daquela, hai tres 
anos e médio, ainda padece secuelas 
e ten que encamarse periodicaníente 
como consecuéncia da dureza daquel 
i nte rrogató r io. 

Tardei moito en afacer.me, 
xa que nunca - crin que se dese 
t~I situación nun momento 
·que dician existír 
liberd.ades democráticas 

Foiche .difícil sobreviver en Portugal? 
Primeire sobreviver' mentalme'nte; 
porque cando unha actividade políti
ca determinada podes dicer, ben, po
de pasar isto, pero non era o teu ca
so.- E despois tamén no plano econó
mico, romo fixeches para {Tlanterte? 

Ao princípio ~ sobrevivéncia foi 
moi difícil. Logo xa se artellou unha 
solidaridade entre amigos -e -xenté da 
Asociación de Viciños e algun fami
liar e fun tirando. lsto no aspecto 
económico. Secadra, como ti dicias 
antes, o problema máis grave foi afa
cerme á idea da miña situación, Hou
bo un aspecto positivo, o descobri
mento máis de perto de Portugal. Eu 
xa ' 11e' tiña unha simpatía antes en 
canto que é un país moi afín ao noso, 
quizá máis que calquer outro do Es
tado . español, pero decatarme ali, 
no norde de Portugal, no que foi ·a 
Galiza histórica·, das proximi.dade$ 
que hai non só .no eido cultura-!, se-

EntreVista --con· -- . 

Xosé -Carlos-Abal-
á -_ volta do exilió . 

- . 
Xosé Carlos Abal tivo que fuxir hai tres anos e_ médio a Portugal. 
Estaba acusado de participar no·inte.nto de sécuestro · 
de Gómez Franqueira. 
Seica habia unha persoa que tiñ:a acento galego. .: . 
Verteúse moita tinta sobre-o suceso .. Todos os detidos galegos 
quedaron en-liberdade sen cargos. - . . 
Xosé Cárlos non quixo pasar pola comisaria onde fora torturada 
anos antes, preferiu exiliarse. 
Agora voltou e a Aodiéncia nacional deixóuno en liberdade -
baixo fianza de cen mil pesetas. 
Cón.tanos nesta entrevista, -
realizada pouco de.spois-de . ch~gar a Vigo, 
as suas experiéncias no exilio, as suas. opinións do ~secuestro 
e as suas expectativas d~ futuro. 

ce 

E os trámites xudiciais agora .. _. - . _ po· de basco.s detidos en Euskadi por 
· · "· . cohexiÓns con ETA. Ao caso déron-Estou -procesado polo intento de . 

secuestro de Gómez Franqueir-a, xa_ . Jle tanto bqmbo qué o mesmo porta-
que ainda non se me_tomou, por sor- voz do Goberno falou · á saída dun 
te no xulgadó de Vigo e daqai a ·uns · consello de ministros .da "eficácia da 
meses, a' un ano,- térá lugar o xulga- - -- po:licia" -probada nestas detencións : 
mento. · M!lntras terei q~e presentar~ - Po is ben, isto foi o rñércores de- noi-
me cada qUince días no xulgado. te; o xoves á mañá, o dirnctor .do mu-

- · · \.: seo de cera foi' presentado á Audién- · 
-·cia nacional ·que. ·decretou a sua liber-· 

Q_ sucedido en torno . ' - dage_sep)~~i:_gq_s,: CafldO ,S~Í_l:I a nota da 
_ao secuéS'tFo_ dé Franq'i.ieii'á;, _._,_,:, ·~ pofü::ja "' ~ª -~t?ian q-~ec_n·o_n ~ ~qbia ,nen: 
· foi unhcf<ménitaxe poUticá· , !·; ~ P:YJJ~t:~9 .~2n\r2 ,~1 _.Jt0.¡_,q~~se:tr_ataba 
e Publl.é- "ifa' ·-!ili- ·dH - -·r" ·~ - .. ·_ .· ,,.,,1 . era~ de .aponuirse ._ ~lgun_ tanto cara a 
~ nu; u . que se . . . : ' - ' º . ·~ ·'- ·, ! )\; - :"t,·•, - . ..., - • 

t t b -.. · d b ~ ..... --' - ,_. · optnion publica . . Cos .bascos ocorrtu ra a a era e- u scar · · - · -~ ' , - · - -
- 1 _lb 

1 
· - · , . ;_ _ ;'·:~l~q . i~uál _: Is~? fo~ o ·qu~ sLiced~l;J _ta-

un c,urpa e. rflen no caso de Goroez Pranque1ra . . 
¿:; ... ~:... : • ~y • ,,.. ' • 1 A.~•' :' .- ' 

--~---.;....__;;:;.... ____ ;..._ ·ó qÚ~ no.n se eritendia moi ben é·que 

a :exílio'. cámbl9_u .á°lgo a tua posición -, te relaciónaran :a ti/:k~ qtie non mili- . 
· Política? . · · tabas, que se soopera, :en grúP<>s que 

esttvesen próximos.a es.ta estratéxia ... 
_ Secac;fra, foco Qjue ainda. me conso- · Cómo pensas que te irívotua-aron a ti 
lidara ·máis .na jdea; na perspectiva ~esde .u.n princÍpio? ·-
q,uE¡ .eu ti.ña na defer:isa dunha Gali- · . 
~a dona qe si mesma. e d~,catarll]e ta
méh de que se. non é atr,avés. do es-

. forzo· d~s galegos •. ·as.cousas aquí .non 
· se ~oven de lugar. Pór"exemplo, can-
do ún sae fóra comproba,· e é un feí
to . que chama xa ~ atenéión ·. no. pri- · 
!lleiro momento, como o lugar que o 
centraliS-mo español nos asignou aos 
galegosr o derradeiro de todos,· ó se.
guen a_ exportar rriáis alá das nosas . \ . . 
fronteiras e así tanto en Portugal co-
mo en Latinoamérica como n·outras 

. Entendo qt,,Je do que se trataba era 
cde buscar un culpábel, _ en . vista de 
que. P policía non foi capaz de deter 
aos ·outrós membroS: do-comand~, só 
collera ao 'Za.patones' porque o en~ 
tregaran ao_ estar fer ido._ 

Entón eles tjñan -que · dar unha , 
proba da sua eficácia, porque e~tabe- -
leceran bárreiras en Galiza e aquela 
xente lle fuxira entre as mans; entón 

~ .- partes, o galegn non é esa verba-gari-
~ mosa qu.e din pór aí, senÓr;i unha ver-

·ª conclusión loxica' segundo os seus 
razonamentos, era que esa xente tiña 
que estar aquí. Se non había un cul- 
pábel, como nos tempo$ do franquis.-o . . 

ba despectiva que-a cultur~a española 
exportou; esa é unha relación tlpica 

-do's povos· do terceiro m1.mdo, ha-i ·
que b

1

uscar un secto~, · un pov~. dentro 
do estado, ·para .que as contradicións 
de clase. non a~a~e~an lan a primeira 
.vista. 

' mQ, tiabi.a que inventalo. De feíto, a 
min cónstame que a insisténcia do iri
terrogatórió da policía nos dous deti- -
dos ia no sentido de q·ue carregaran 
contra minas culpas do que.sucedera 
Habia un interés claro de implicarme 
no asur:ito. Por,qué? Pois xa que dada 

_ a miña situación no movimento vici-
Volta_mos ao secuestro. Ti ·coñecias , ñal e as repercusións públicas que ia 
ao 'Zapatones' dalgunha · rnaneira, . · ter, te ria ·mái.s trascendéncia e para 
nor:a? eles podía se_r un motivo rnáis de mé-

c .. ·, r:._ • T' - . 
1 

-'rito e de 'eficá.cia policial'. 
oneciao, st. 1vera a gun contac- - · " 

tiño con el en Bilbao. . ' 

o meu compromiso será 
. a C!J rto prazo 
· co movimento viciñal 

ConÍo viches desde o exilio a monta
. xe aquela? 

Desde, logo,_ a min pareceume que 
aquel asunto ten aspectos que ¡:¡gora 

·mesmo están sen clarexar. ·Entón fa
. louse dunha conexión galega-, da par~ 
· ticipación de galeg~.s ... De feíto', na 
· prática,· ainda que a pr'ensa daqueles 

Onde ~e vas situar agora ~liticamen-
te, qué vas facer? 

1 . 

Fundaméntalmente, a miña idea é 
dedfca~me ao traballo na loita viciñal; 
non por razóns . sentimentais~ senón 
porque entendo que a· democrácia 
parlamentária non_ abonda, que hai 
que defender a participación do povo 
cada día, tanto a.través do traballo vi ~ r 
ciñal como . sindical, ou de calquera · 
outra eanle que nos sirva_ de partici
pación directa. Logo, terei que plan
texar tarrién, secadra, xa -con máis 
·tempo por diante,_o rneu compromi
so político. 

non noutros, por exemplo, en canto 
· á nientalidade da. xent~, ~ri canto ao Estárias en contaCto cunha '. xente que 
seu xeito de entender a vida, e máis lle ten felto neste. sentido u~. bon ser
en particular na xente máis sobran-- víciQ a Galiza, · pois foi quen re.oolleu 

. ceira da intelectualidade de esquerda. a alguns nacionalistas cando tiveron 

Ó ·exílio fixo que !lle . 
consolid"ra mái_s na idea 
de.que s-e nón é através 
do esforzo_dos galegas . 

dias· dicia que, seg_ur:tdo fontes poli
. ciais, pasaran pola comisaria de Vi~ 
go perto de Gen per-Soas a decl~rar en 
relación . cc:in es.te asunto, só foran de-

.tidas .e pr.ocesadas. duas. Había outras 
duas que era·n familiares meus que xa 
os ceibáran naquejes' dias. Estas duas 
,persoas detida$ nen sequer chegaron 

Aponteime formalmente . . 
a Esquerda Ga)ega l)ai · 

.. ano~. médio;_ agora terei que ver 
qué compromiso asumo; · 

. fálar cuns e c.os·outros e· 
máis adiante tómar · 

· . ·que exili~rse? 

Ao ,princípio a sobrevivéncia - · 
for moi difícil. , 

·No Porto, non? 
. ¡ 

~:k no Porto. A simpatía e o agari
mo con que eles tratan a Galiza foi 
para min ur:iha surpresa tnoi agradá

- bel. Eu ~cabei atopándome case en: 
moitos aspectos como se estivese en, 
Galiza. · Oue;o dicer que despois de 

· · certa altura, de afacerme á m'iña idea 
de ·exiliado, tivera que trocaF ese país' 
Pc;>r outre:; non o faria, pois era onde 
me sentia·máis perto. 

Efectivamente, 'foi esa xente, pero . 
o que· ocorriu, po'la surpresa da situa
"ción, é que eu nc:ih tiña ali' con.tactos 
nen ' xente que me apoiara .' ·1so foi 
dun ano .para aqu¡, cando conseguin 
atapar a esta xente, que efectivamen
te me acolleron cunha solidai-idade 
que me~mo seria difícil atopar entre 
moitos sectores en Galiza. 

-
Cómo te encontras nestes primeiros 

· dias, desp0is de vo.lt~r a Vigo? . 
1 • 

Ainda non ·podo ter unha _. idea 
exacta de cál vai ser a miña ·sitúación, 
porque desde q~e ·cheguei ti ven unha 

a ser xulgad.as cfespo_is, o que quer di- ,unha decisión 
as póusa_s aqui non se m_9ve~ cer que a tal 'conexión · galega' non r 

a.pareci~ por · ne!lgures. Queda a miña'. Estando xa no ex'ílio, ha·i ano e 
situación, pero tampouco está moi médio,. viñéronme ver xente de Es-

.. pro~sión na miña casa de ><:entes que clara -;.. para · a Audiérícia . naciona'I .ao que~da Gaie.ga1 - fa la ron comigo e 
viñan estar comigo. Agor~; en ·certo meu ver, cando me ·concedeu nada - ponteime formalmente ·a :Esquerda 
modo parece que estivera metido no · máis presentárme, éi liberdade cunha "Gªlega, perq non ti ven contactos con 

· túnel do tempo e voltára como tres fianza ta~n IYctixa. · . eles. Agora terei que decidir qué tipo· 

anos e m~dio atrás. Ainda que voltar- "'"' . a ·que q.uero dic~r é'que se tratou, de C<?mpromiso asumo e, con quén,es-
se. a topar ún outra vez ·eri Galiza é unha vez máis~ dunha montaxe polí- ~oume a referir ·,a ui:i compromiso po-
unha sensación maravillosa. ~té non· tic~,.unha montaxe publicitária.Vou, - lítico, terei que poñer"os pés no chan 
hai rrioito tempo tiña a alternativa de che contar un caso que ,O podé ilus- ' fa[ar CUí)S e, COS OUtros e, máis adian.-
presentarnie "na · AL¡Jdiénciá nacional . ·trar: O dia. antes de eÚ presentarme,_ te, tomar unha decisión;-
de Madrid e ficar na· c.adea ~entras dixeron pola TV e publicaron · nÓs o ... comprom.iso .~o movimento ~ici-
non se clarexasen ~s cousas. Estaba xornais qu'e .o director do Museo 'de . ñal; que debe ser galego, io compro-

. disposto a facelo, porque a miña idea Cera de Madrid fora detido acusadQ miso que. teño .xa asumido. O com-
final era voltar a Galíza e· facer aqui de estar conectado cun grupo fascis~ ·Premiso militante para depois. 
un traballo social e político. ta; ao mesmo tempo falaba di.m gru- . ALFONSO EYRE 
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Vostede falou do emprego dunha sé- . 
rie de mét<;,Jdbs. traci·iC.ionais ho ª!J9~ 
veita'mento~~do '·mbi\ttt.~_R~sú ma.ri.es< urt~ 

·pou~'thitJ•¡itó :;. - ."·' i2;¡ ~-~:. ~, ...... 

Os. labregos a fin.s da pril;'navera ou 
a . pr'imeiro.s de ver·án fa_cian t~rró"ns 
nun· anaco de. monte. Ben nun mon- . 
te:·,c:ó.,~úñ-= o"L1 :.P1;1:iGu1~'"r ~-;ii~io fá~f.ancr · 
cún.sacho de grnade ·tamáñ.o, este era 
·o . proées& .~de'-·'~éava-/D·aqoe1~·,,.,'t3-ci·ah~ ·;; _. . .. .·:;:· ~:2 •• ~¿Jy..,- _. 
gfandes'- mo-reas:.dé.,t~rra .e .~b_(oza~·rni~. ~... N d 11 x - d ""' .",,,.-r. · ' . - o marco· as orna as ·· ' - . : .. : . 
turad~z.e desp· Qis.,· ~anpb .~.sta.' .. s -~-· e,t;e~. '- .~ ·~ E d · " - ... · .. " .,__ -- ae stli o sobre ·~os ums.fü) ,·· ',/·!: 

estabar:l' see.aSí• paíiífaolle lume; 6ñ ~xe~~ ~o-nté" eñ Galizá'~, celeb;~~~~~:~. <· 

rai d~.rante _,O~·'l~r-á~(o~gos~? ·~- 811 i;;,et~~ .. os"dias 6 e 7 de outübro éfi ;.~·)'.".~ 
ro~ · de .seternbro, . . Asi pqtiñ.an.-- ~nha'"' ""' · · 
mistura.· Q.~ '.-cinús e . terr~ queimc¡~~ e ~ourizán sobos auspícios . .- ...... ; 

. , despols esparexian ~stés · ~,:fateria'is .po? · do Seminário de Estudos', -~:·.-~¡.~f.(~~~ 
18 par.cela. · · · - Galegas, o -profesor ·· .. . :' ';.:;C~;~;~ 

Un has veces daban unh( ayada e Abel Bouhier ditou : ,_ . ',.: ,~~':'-_ 
outra.s non. De$po-is semiaban r;:enteo . ~ conferéncia inaugural sobre'. · :'.' :: 
ou trigo, chegado o outon<{ ·e mistu- ·¡,O papel do monte na :_ ·:,.- . . 0 •. '~ 
·rábano_ é:o~ semerites ,,d{toxo~ As ~e- agricultura ~radicional ga~ga'!.--~-~,:-. 
' ces pasába'nUe :a . gratja. Despoís d_a~ 9 do~tor Bouhier "é prof~$Or · · :._ :,. . · 
· primeir.as chúvias m~dr-aba, a .uri tem~,_ da Universidad.e de Poitíers·:: -~ ~;..:r· 
po·, toxo e i::eritep; no tempo da .ceíf.at .. e autor 'dun importante tr~t~citi·.~-- · 
seituraban Q centeo e entre as pallas. ·tituladó .' . .'La' Galice".~ qu~ .. :. >· :' ... 

~ xa medraban, catjvos, onoxiños. ' ',' éonstitue a sua tese-do.útorái ... ; j 

Este toxo éra cortado e mofüo ·co·- ~ . , · ':: - · · · . 
mo .al-im.ento -·par~ o gando. As ·veces · 
as· óyellas e mesmo as ·vaca,s pástaban 
ceibas no 111onte. 

ao que se ten dito r'noitas ·v~ces, sá'se . 

~ _9;an~~erne~~:'~-1~~a<r7tJ';~·1~ás ~ci·~~?éf : "ti~¡ ~;;~Tó'i~c1¿rf~~ ci~ ·i·ü~~tr ·~tA·~iq~~f · 
. e a .. er'í:ljgración ·temporal aos. paises · teñen: a monte pa.rcélás de propri'ecfa.:t. 
·~e: occide;tai~.: Á estibada era un traba-· dé privada e ·qúe representan .até ~~: ·. -
t;,, llo rñoi: P~l'.lºsg_. qu~ ~six!a ·: u_n.~~ :i_111- .. ' mét~de dé;t ~~plota.qió.~~ .. P~ro algu'n~. 
'-~ .. porta n!e.:rrf~'p~~~'e.~~~'.t~}~'..~f ~!~t~>'s~ C{~~;: '.;~~~,5j~:~sá~·fpar~1a's,:ej1á.~~n .~r:eJlo_~~~d ~$~ ' 
.,·, rnarchab~f1/'d~:i:~af?:a~~ :ás~ ..t~mrli~~~·.s~n ,:f·~~. Jiá6é'fá -que::,a'pr:o-.vfü.taY,o~ pi~·eiFps .. :: 

man _de·.pbrá-'abondo·: "E·m·e.snío ·para · péro "llái. parcelas q·ue están ·a monte ; 
: a ~refa~· -cio · é~yilrne,,que é un tr~.ba- a, tpxeir~_s. A!;lte,$,,,era preciso dispoñeí" 
. Uo moi ·,furo. .... ~portjue (iola maña hai ·, d~se toxo pira~s· ~stedos,'"e agora 

.. que .ir cá'c6ar .o ' toxo e· desr;,ois ·Jiabia ' non son tan grandes esas necesidades 
' que r~·válq para ·a easa ... . ' . .. ~ '·. ': e: moitas destas terras poderíanse fa- ' 

I''; ,· .: .... · :i .. . <« ,\. ~· '' -· . . cer ctrltiv"ábeis, e 'melior a~aso prados ' 
.. .: Bué oonsecuéncias tiv.o :.-O .. _ra«;bar: .OOn -7-! · •· · .• ~- j ~ *'r.,..~)~ · . · ~···~ .. _, 'º'--"-.~"-.~"''"" ,,., . · t~mpo~a1.s .' -
';-'; e~e .. xeito, tradi cion~t.-~. ; ' . .. ~. ., ~~r· ~ 

\ Ho~~o ~"' r~pm·~~s{·· ¿0¡~ lr~'p.óvoa.: · :~~~:harr.rio~i-zar: o paso ~unha ~gri-' 
Cións f~.restais :en -moitas bi~ba~Í-as os ·'~ cultora tradicional a outra máis mo,.. 

/ ~ ' d . d? labregos: tiveron, que vender· o gando. · ermza a . 
' Houpo v~rdadeiros descalabros. ~-se : 
. é . o. tuste, · so~iaL,,,_ ~s .con,secuéncias 
edafólóxicas ·esl:xirian outro estudó. 

~-u non. 'condeo as repov.:oacións 
foresta'is, .o que non podo admitir é 
que 'esta~ . se ' fixeran· a.o a?ar. Houbo 

.'te'rreos ·que deberan ser repovoados e· 
non foron~ E houbo terreos suaves, 

·, prot.und6s, ·que podjan ter sid~ recu
perados para a agricultura e non re- . 
J;)ovoados. Non houb0- estudos á con

. ~·, .c_iénc_ia para face:r as rnpovoacións ... 
...,. 

A alternativa agora cál-seria ... ? 

A modernización iion se ·pode fa • 
-_ cer ríun praim- de meses ou poucos 
-_anos .. o ' erro fundameñtal -~,9S anos. 

50 e. 60 foi"o. intento de transformar 
9ompletamente a agricultura ·galega 
r.un- prazo de cinco ou dez anos, 
substituíndo na sua 1otalidade os mo-
delos tradicionais, con modelos de 
países industtializados ou· cunha agri
cultora avanzada. E fixéronse dispa-

" Ao :ano seguinte, co toxo xa gran" 
, de, erripregáb.as~ para .·estrar as cortes 
. , dos an'imais·. · · · 

' os· períodos. d¿ semente variaban 

facian n·a--metade: ri'orde de.: (3.alii(e :. · d 

mínha pequena' parte do1 s~iéste; No"': · Pri~e;íro~--;~~· ,l f~~dahlentalmente . . E. preciso faéer estudos científicos 
suloeste non ·se coiJecian, _é -~as. Mari- - por. ~ulpé;t "da~r~flo.voacións iorestais: , ter en ·corita o parecer dos viciños, as 
~as moi ·pouco. , .A .situacióñ . ven de que eu -_creo . que .fóron ·un frem.endo ' suas riecesidades. Decidir, por exem-

... rates. A evolución do campo é sem
pre paseniña, e ao querer transformar 
rapidamente unha agricultura tradi
cional, atrasqda sen dúbida, pero que 
empregaba ·métodos coerentes, .igno
rábase que nos países que se poñian 
como modelo coñecérase . unha fase 
·mtermédia. 

en anos segundo a 'zona. ' ' 
Este proceso é o da estibada;_que 

é totalmeoté . respeituoso 'cos ' equi
líbrios nat1.1rals. 

o proceso ven 'de antigo e varia: 
ba ... segundo o tipo ,de monte-, o sis
tema de propried~de, et¿. 

' ' 

Era este uh proceso que se seguia en 
· toda Gal il.a? ' , · 

' ' ' ) 

Non. P:-s estíb-adas, contrariamente 

, ' 

\: 

rmoi· antigo ; ,Os trabal los · que . Úxén . erró ... · Por qué:?, pois porqué -botando plo, cos· mol\ltes en man comun, se 
. sobre o .catastro d~ .Ense.~ada p~flen . piñeiros ' nÓn me<:Jrá'i)a o~toxo, ,medra- un ha · parte pode se·r repovoada, outra 
de manifesto que na parte suloeste - _,·~ª o fentb· e óuÚas espéciés. -~- º· ho- trocada en pastos ... 

"non existian,.,pero habia· illiñad de d 'u- . ·me galego sabia ' escoller as · especies : ·os problemas xur(dicos son unha 
as ou tres parróquias nas qµe se ·fa- . ql,le lle era.n máis úteis.e bdtaba toxo cuestión impo.rtánte; se a reconve~-
éian. lsto próba que con algunha irre- - · gran<;ie, to~Q baixo, xe~~ branca· -~a . -sión é no marco das explotacións par~ 
gularidade fixéronse as estibadas en - z.cina ·de ~ugo~, os _codesps, ·as uces, .. : ' ti cu lares,~ das parcelas, pódense con-
~oda Qali~.a. · · . , · ,Coas repovoacións de piñ'eiros isto t i vertir en pastos ou en cultivo contí-

- trnncábasé,. n~uo. ' Nése caso non haJ dificulCiade 
E~'te usó harmon.il.cid9 d~ f!l<>Ote t " E cos eucalip!US a COUSa airida.efa xuríCHca. Os vestíx-ios dÓ -antigo siste-
trunoouse, segundo · vos.tede expoñia pior .. ·· . _ .ma son :que, en vári9s bisbarras -por 

~ na oonfer.éncia·, desde os anos SO e 6ó D~spois peSé;ls repovoa.ci6~-s influiu · exemplo r1a par:_t~-central dé Lug?-, 

Por exemplo, na Bretaña a situa
ción semellante a Galiza existiu até 
·primeiros do presente século. Pero 
fóronse - transformando progresiva-

. mente os métodos de cultivo, cousa 
que non se coñeceu en Galiza. 

Querer facer · pasar, de súpeto, a 
agricultura da etapa do arado á do . 
ctractor é grave senón se prevén etapas 
de transición.. 

XAN CARBALLA 

, · 

•, 

.¡:;.·.·· 
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TERlJCA CONDE ,, . . k- . -

'l -
Dixéronme de . - . · ·: /:fJ' ~ , · 

A NOS.A TERRA que escrebira algo do aborto, agora q~e se :. · · \ 
discute no pa~lamento, pero que non fora "o de sempr,~". Oxatá " . 
"o dé sempre" xá non ti vera vixéncia! De todos xeitos, non sei se saberia 
facelo; estou demasiado triste, e quizá é loxioo, nun tema tan penoso 
COf!lO O aborlo; remédio triste sempre, ainda que remédio necesário ás ve
ces: 

Triste estou de que nos dean unha despenalización tan paéáta e hipó- · 
crita, e apesar de todo criticada, por unha parte da sociedade benpensan-; 
te; de que a inda hai queri valora tan baixo ás mulleres, que penseque de
ban arriscar a sua vida e saúde, antes de abortar .. Triste de que esa socie- . 
dade, que non é capaz de defender as mulleres.da violación,-q,ueira facer 
da violada unha doble vítima, e mandala á cadea .CO violador, se ·non ace~- . 
ta un embarazo que lle repugna;. a mesma soc.iedade que di "o importan"". 
te éter saúde"·, ¡;;¡ue se sinte progresista de estabelecer tal dito como direi-

. to na sua Constitución e quixera abrigar a nacér a un nena-deficiente . . 
l'riste e furiosa,, de que para P.ermitir ó aborto neses tres casos limites, 

tivera que discutir, escreber, talar ... ·e aturar que me contaran "Cómo ·ma- · 
taron a Juanito". E mentras A.P. e compañia en ·nome desa so.ciedade 

. bempensante quere nais mártires ou sant9s, ·o PSOE dei>_<a na ~stacada á 
meirande-parte das mulleres que teñen que abortar; só q'ueda a cadea para 
aquetas que non teñen meios ecónómicos par~ manter un fillo, que no_r.i 

· teñen información sexual para ~vitar ter un tras outr.o, para a nai 'softeira 
se apoio algun, para as que reivindican que ter ou non un filio é ·algo tan 

' íntimo que non debe .explicacións dos seus motivos para non te lo, para, 
· enfin, todas aquelas mulleres que non queren que ese' feto medr~, naza _e 

sexa un f illo porque non· teñen amor que d~rlle. 
Tan triste é, si, que o critério básico de protección do neno se conside

re a penalización do aborto e non a escolarización, as condidóns de vida, 
a .alimentación equilibrada, a protección sanitária,_ a felicidade do neno. 
Que segan a dicer hoxe: "a nai deb·e am~r ao seu fillo,. apesares de_ todo"·, 
cunha éonceición tan crudamente naturalista da maternidade, que a de, 
grada. Como se unha nai poidera querer t1o filio só po'r parilo, sen antes · 
aceitalo e adoptalo moral e animicamentel E-se escandalizan de que dife: 
renciemos entre fillos desexados e non desexados, os mesmos_ que até 
agora dividian aos tillos en lexítimos e ilexítimos, ou sexa fillos con direi-
tos e tillos sen direitos. • 

Triste, por non raibar, d~· escoitat iso de ,,.as mulleres.de agora abortan, . . 
porque son unhas egoístas" i cando sabemos, que nunca, como agora, foi 
tan ~Ita a carga -afectiva, material, económicQ- que supón tér fillos, .·µre
cisamente porque as na is queren que os seus fillos desexados tañan saúde, 
~ucació~, amor, enfin todo o que lles debeR por traelos éi un mundo ben 
difícil; se non llo poden oferecer, con qué direito o, teñen?,:e con qué di~ 
reito lle pro1be abortar unha sociedade; que agás palabras, non ·11e oferece 
outra axuda? 

Sen acougo, de explicar que non ternos a culpa de. qwe os pisos sexan 
pequenos, e os salários baixos, de que a Seguridade Social non faga liga- , , 
dura de trompas, de que as guarderias cüsten moito. Triste de. que non .. 

tillos, e de que o sexo é para di'sfroitalo e non, como os ariimais, para 
• .. 1 -

Non ad111ite11 denuncias procriar. 
Nunha sociedade democrática-, a lei debe basearse na xListícia, e_ será .a 

. . - . . 
própria colectividade a que defina o que considera xusto; o D~reito debe', 

. resposfar á~ aspiracións desa · cólectiv-idade. l~o é ~lg_g ;.~ue esquecen no · "'~ 
Congreso español nestes· dias, e a si Y!ln manter Un ha norma inxqsta-e,dis
criminatória. As mult'éres abertan todos os .dias e hinguén-as denúncia; 

• ' • .t» o"; . ~ ' • 

porque ós ·que o saben_ -familiares, .amigos, médicos- ou estan -Qa.corco . -
con e las, ou aceitan que é decisión delas. Moitas viaxan. ao extr~·nxeir:Q, e . 
h-inguén Íles nega o~ saúdo; pero. algunhas quedarr est.éreis nunha~m!3sa de 

, cociña, ou morién por facer o m~e$mÓ na cíándestinidade_, e l.o·go~as suas 
· · éompafl,eiras te~en que~~nfrentars~ aos ·. xuícE;Js.:_ · ·- · · ~ .. · 

. Pero, mir.a los discutindo· no Con·greso, parece.que falen doutro mundo; . 
to.dos 'eles, seguro, éoñecen mull~res que. abortaron _sen estar en pe'rigo de 
morte, sen ser . violarlas, sen espE;lrar un ne-nó con rnalformacions.. E-· a .~-
aque'las mµllei;es q~e ¿onecen, que, ao me'lloqman, 'q~e non denunciaron, -

- ql!e mesmo axudar6n ou -anim9rori a abortar, n.pn lles de.ixan hoxe máis · 
-·altern.ativarde nodb, que'á ope.ra~ión en. segred0, o; perigo da Cadea. · 

, - ~ ·reaimente unha triste, triste lei a 'que nÓs están a faeer~ a-lá, .no. Con:-
greso dé Madrid-;- '. · · 

prrf6p1 d•mo ¡¡ .. '' 9""ªª "-r; dot11 · 11 1él1 11 
M · • '"" " ;aj¡¡-Jil 

! { 

1 

· "'f~·átase duntía zona: de :tai1ta ,impor::· . 
, táncia .. ecolÓxica, coñee.ida por s.er ·u~ · 
' luga·r -fu.ndamentai' de paso· :e inv:erQa·: 

da "de aves acuáticas- e ·poia .sua gran . ,.,,... .. ·: ,.._ 

._ riq1:1eza botá'1:'.íi"ca'; xE;ioloxtcá. e· paisa-
xísiiCa, destacando a su~Í importáncia . 

. . . . """'· - . ,, ' . mansqu,e1ra. · · 

·_A avalancha iocontrolada de per
soas. que pretendian "disfroita.r" dun 
d~séansó natural, ·ensuxaron · ~ conta-' 
n:iinarón , o ~omplexp ·mar,istneño-

' -dunar de s ·aldaio. 

1 • 

.Evidentemente e . comprens1bél. a . 
nece~idade de relaxación entfe o ,ho
me a· na'tureza, pero non por iso se - . . ' 
pode deixar .de _ denunciar o cornpor:-
tamento agresivo · dunha n:ia.ioria de · 
~ortldóres estivais de Baldafo. ti-lon é' 
"natural~·, · a instalación de tendé!s de 
campáña sen ton nen son, espallando 

. os · re.síd°uos po.r todas partes. Tam
póuco 'ó é ··q.ue ·os' automoveis sú~an 
e baix1m por onde· "lle ·dá a gana- ao 
cond'utor · non- 'sendo dese~timábel o 
número· de éoches~ vistQs na_s c:f unas 
ou'"no' xuncal cos" seus moradores. áo 
pé ·comendo a tor.tilla, costUme peri:. , 

, goso_ ~e se ,! en en co,nta que estes lu- · 
gares córistituen o· habitat da vtbora 

·galega (Vipera seoanei), espécie peri
gosa polo se~ veneno e que _anda .ª 
cotio por estes sítiós: · 

Cómpre u.i;t ma'ior respéito por tan 
singular lugar, futuro Parql,Je Natu- · 

. ral Gálego. Pará' defe.ndelb . abonda 
con non espárexer os lixos por .tod9· 

-Baldaio; _deixántfoas en- lugares ·. con
C(etos, o.u mellor, seguindo o exem-

. plo dado polos naturalistas, leván-
doas para a. c.idade. . ' · 

O Concello de Carballo teria que 
. se pre~cupar da recollida ~eses lixp_~, 
como~ fa~ o seú viciño; La racha, o· ea 1 

- . ·solucionou o problema -dos refug0s 
da vila · de Gaión que ".estropeaban a : 
praia. 

J 

E de agardar' un cáfl)bio de éictitu-
., de por parte dqs cidadáns. é; tamén, 
·das· au_toridades competentes (Con
cello de Carballo, Gobernador Civil; 

. Xunta . etc.) tomando as .IT'i edidas· 
axeitadas i:}o ·benef ício de tan valfoso 
~spácio ·naturat 

A:~, n . da : máñá do -domingo 16. 
· est~ pr:evista en· Vig~ a celebración 

dunha Marcha Ciclista para pedir un . 
Ca_rril Bici. Este carril permitiria atra
v~ar a cidade pór 1.1oha rota en bici- -
cl~t~~ ~n : perigo de ser atropellado 
por algun .dos numerosos automóveis 
que dja-a.dia invaden .. a c!dade. 
' A Marcha- estará . brgan"izada por 

di_yérsas organi,zacións ~colóxistas. 
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· Definiti\i~ émbar{ió f0itó polciS .. .. . .· .. , , . 
. ttaballaclÓreS de UCESANTESA" .· o~ .;l~bl'QQ.os: . 

. . ~T~I ~ · ~;;¡;,~ru-~~ ~iev(~~. ~<is despi~ ~;w~e~ón angu~ío~a,' mentrás o; ~~ci' . . . nolf tica 
. das dos·:traballadores da' empresa Ce;, ·,:: que:'.J Fl segi.Je a viyer ben ac.omodado. ~ .. · . . . 
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. rárrHca '·· ~:ta'. "·-:'feela . forqnd~clarados _::._ Hai'" ·!.Jris dias, ·na ~prensa .~de Vigo · · .·· ..... ·.~ - . ··. º .t: , '.-~· " '~~ -~~- .. ~·, ··.· 
nl)lo~~;: G:Ümo : non_ catria' ~ poslp!li.d~- - ·~añ~t:tn~iabase á ~úba'St:ª · ·,da.¿ navis .da 7 __ Par~l'O ~ia 23' .. está:previst~ eh líígo_'.·a . g~_l~bra_~'J"ón: ~l.ml)a,.,> .. . . municipais·. Afirmañdo 

. ' de-.. a·é ' reai:f'm'is·ión;·.cfel5ida ·:. a0:.:'pe.cf1t· · )ábtoi~ . r>e.chad;~·tos;~eus ~oe>cos e un ·. él·sa.111ble~J~l.lrega ·~ ·post~rior m$nitestac.ión~·:f;1.1a .ésHéit'"':·. ~. · · -.. Clowtra band~ qúe '.'se esta a au-
.. ,-· ~~tr9ri~L e'• ~ostei-ior :_~uspénsi·ó-~ ; de'.·. "t~~r~o Pj-<Y~~.!JJ?! ' par~·~o 1qui~ervirá_de ¡l"¡.'éii,r~da '~-~.~Cuoi~~~~mpr_e~r'ial;' ªº Í~-!11~0 .Q.U~ se_- tt!~c~Jit~:·~.:'. . ~,:~ ment~r a ~ presión ' fí!;,éal sob~e o la- . 

; p~gOS,' 9S traballador~s non pudieron tlpO~ para á dita . su.~·~sta, pr?mOVlda SUba do 11Censo" entre U0 .~5 .e, U0 .. 50 pQr CeOtÓ, ~._.,.::.; . .,,,.~ ;·,::,~,:-~ . ·~f';,prego. galega cando hoxe .Xa é SU-
. reincopbra(se. aos seüs ~ostos, tén,dp pólá" Caixa de : Atorras ·df V_igo~ ·o -,prevista ao parecer po.lo gobe~·no O pilttb ·mE{S deJiá°heirij·~<t~. . ;:~ ... peri~r ·á do resto do Estado". _ 
-opción :a unha. indemnización cifrada - précio· pactado na escritura de éoJ)sti~ · , · · · · · "C • ' ·:; ,· • · ~ 

·.~n cuarenta e Cinco dias de · xornal tucióñ da hipoteca gue é .de · 44:,Yni- . · ·' :. A'-5 CGLL solicitan aos plenos 
:~or a·no" tr¡:iball¡:i~o. · Como teorica- · llóns de pesetas .. O~ licitátjóres in.tere~ · , que_ se pro~ún~ieri sobre Qs _seguiri-
:fo.ent(l' xa . no·n ·había. diñeir6, ·o em- · .sados teñE1n _unh~ .cita o v.i~deir6 l:4 ' . tes puntos: 
hárgo· preventivo feito ·pefos traballa- de decembm na Sá ~a _Au~Jéncja do "a) Eh contra da Cuota Émpre-
4ores, ele.vcmse ~ ~efini:tiV.o.; · sen 'per- xulgado de ·premeira instáhCla- :núm(l- sarial da SSA; · 
>«uído dos"efeitosc· legais que· teñ9 na ro .4 .de Vig·9. · . . , ,··. ··· 1 

execudóh". a.devarjdita. si.J~pensió·~ · de . :• .. '! ' .. t<. -'~· b) , Dirixirse U~Xel')temerite ªº 
Por outra banda; o· 2§ de outÜbro Goberno Central ·para 'que suspen-

. pagos. · cel.eb.raras~. no xulg,acfo .. dé " pr~~efr? da o cobro e se absteña de tomar 
' Desde 'á~ data eñ. q'ue foi ditada sen'- ·. irístáñcia .de Tüi a >(Unta "de credmes C(!lquer fepresália contra os que 

-.. tá'ncia deica a publicación do corres- ·de .CESANTESA, mo:Í:Lvada pola SUS· ·'1 se negan a pagala. 
po'ndente ,aúto, _o ma~istrado conde- pensieí>n de pagos _e i .ilsó.lvánci~ provi-

. n6u á ~mpresa a abon~r a cada tr~ba- sória, como fara d'edarada cu.nha di• 
llador as cantidades que figuran no _ fe_rencia a ' favo~r do activo na sum_a_ ~e~ 
recadro. . algo máis de 40 millóns e' ·médio-de . 

peset(ls, seg~.'.ndo dhamén"' ('.fós iriter- ; 

c) Dirixirse á Xunta .de Galiza 
para que presione con todos os 
meios aq seu alcance. 

Os obre-iros . expresaron através da 
brqcha; ~ - pintura e'as pancartas a sya 

Eduardo Martínez Vicente 
,~ 

Martin Alvarez Alvarez \ 

Vicente Alonso Domínguez . 
ln.daléeio Gonzál~z Rodríguez . · 

-Xosé Pereira Martínez . · 
' Eduárdo Rodríguez Pereira · 
~anuel Martínez·Andura 

' Ramón Lomba Trigo 
Ce.lso Correa Alonso ' 
Xoaqu in Correa Alonso 
Anastásio Fue'ntes .Gómez 
Celestino Alvarez Alvarez 

; Bernardino Vicente Vicente 
· Xoán Bautista Porte la Loureiro 
Ricardo Groba Afvarez . 
Anxel Alonso·Mattínez 
~nxel.David ~ére.z 

. ,Feman.do Vicéríte Sobrino 
Fermin Marti'n~z ó~rado 

' .• l •, • 

, Vicente Rodríguez Rodríguez 
Manuel M~rtínez Rodríguez 
Mekhor Pér~z Salina~ 
Celso tD'iego Acevedo 
florindo Rodríguez Vicente · 
Xosé Martinez~p~niíngue:z. · 
Xesus M. Pereira' .Mar.tínez · 

'· ... . 2' . 
Xoán A. So usa_ Otero 
o·omingo Pérez Villa 
l ldefonso .Corr~a 'Rodríguez . 

. l· 

Sto. Domingo, 9 . 
Tfnos.: 225461- 224458 

. , 

- . vento.res: 

'':', 62.700 ' 
67'.694 ' 
62.100 
77.085 
64.520 
62.648 
64.521 
64.521 

'• '64.52 '1 
·64.521 
69.961 

.. 67.694 
62.700 
67.347 

' 59.123 
63.791 
.59.123 
. 62.700 
63.700 

,/ 

62.701 
63.790 
61.456 
67.347 -
65.198 . 

. 63.79ó-
63,.799 ·. 

. 55.?88 
55.788 
55.788 

649 688 
1.289.304 . 

563.063 : . 

L730.620 
1.410.318 

958.830: 
1.368.957 
1.283.001 
l.250,706 ' 
1.267.073 
1.45fU59 .. 
1.513.105 . 

600.187 
1.328.270 
.• 630J2'6 ·: 
1.252.730 

618.457 
668:250 . 

1.22a..402 · 
643.500 

- 1.394.370 
915.777 .. 

9-17.:165 
·1.000.704 . 
1.410; 108 
1.240 .. 127 

44.043 
. ' 
~2.301 

52.301 ' 

- t 

· Emílio L~pez Pérez,. .secretárló das· CCLL e Rey de- Roa., Conselleiro d~-
. Agr-ic!-Jltura.. . -

·Segundo forites_ das C~misións La~ 
bregas, sindicato · orga.nizad.or da 
xornad~, ·OS actos están convoca

·q~s sop o lema "contra a política 
agrária do golferno ·do PSOE, fóra 
·a Cuota Empresarial, précios xus- · 

_ t~s para os nosos pródutos e por 

, .. 

. un plan galega de política agrária',. 

· A n:ianif~s~a.c::ióñ do 23 será, se
gundo as CCLL, a culminación 
duriha campaña que cont~u tá~én 
coa presentaCión ·polo citado sin
dicato de moCións en todos os :· 
,concellos pedi,ndo a retirada..- da 
"Cuota", aó tem:po que repartiron 

_váries millefro's de panfletos e car
teis 'entre. os lat?regos explicando a 
situación do agro. 

O tema da cuota aos co'ncellos 
"A Cu.ata .Empresarial,... da Segu

ridade Socigl .Agraria ·é un imposto 
inxusto é re_gresivo. lsto foi reco~ 
ñecidp· polo próprio goberno da 
UCD, polo pr9grama eleitora do 
PSOE e até po'la Xunta de Galiza, 
quen sen embargo declarouse im
potente para resolver.o problema,· 
alegaf"!dO ser- competéncia d·o ... Go
berno Central". lsto din as CCLL 
na sua mo~ión prese.ntada ás cor_,.. 

d) Que ao estudar un novo re
xime de . Cotización se teña en 
conta a realidade e opinións dos 
labregos galegas através 9as suas 
organizacións ·representativas, me
diante unha negociación cos sin
di~tos do agro. 

e) Facer un chamamento aos la
bregos do municipio para que non 
paguen ~ Cuota. 

f) Apoiar cantas accións se to
men cara conseguir .a sua supre
sión de-finitiva e un novo réxime 

-de cotización máis xusto e racio
nal." 

Entrevista co Conselleiro 
de Agricultura 

Representantes de Comisiós La
bregas mantiveron unha entrevista 
co Conselleiro de Agricultura se- . 
ñor Áe,y de Roa onde, segundo. ex-
81icaron, "por u11ha banda non en
contrámos nengunha preocupa
ción polo tema da Cuota .ou dG 

·Censo ~ por outra manifestou . a 
falta total de competénci~s desta 

- Consellaria para arranxar os nosos 
problemas"~ 

: . ·· .. Máis ~'Lduás m··il _persoas .· ·duram~nte á Xunta de ~Galiz~· que aó 
manifeStáronse contra a crise na - "~oberrfo soci~lista, acusando ªº dou
comarca do· Ferrol o lunsdia . . .·tor Albor de "andar d~ merendas". 

.. están en co~versas para convocar . 
unhas x~r.nadas de loi.ta ·na comar
ca viguesa qu~ esta vez "segundo u'n 

, Pori:avoi< da :lnters.iridical )rian direc
tamente contra o G·oberno Central" . 

dez. A manifestación foi Esta ·manifestación fai só o primei-
'convocada por cc~oo e a ~o 't~'peritivo;· ~·das novas medidas de 
. lntersi'ndical (11\ÍTG). prot(lsta _cfue ~e vari l~var a ca~o na 

· · ·- comarca ~errblana, aincja que UGT se . 

... ·--·';'A 1 m:a~itestaci(m "converti·u~ nun~ ·. d~sc~lg_!:!.é· ·, - . 

Lois Ríos, .Secretário Xeral da 
INTG ·manifestounos que "non . vaia 
pensar o Goberno que ~a' i fac~r unha 

ha pro~esta antiguberri.arn,ental, xa A · ,. · ,~ t t 
. que .as oonsignas coreadas e as inter- , ~ ~Gl_~.(lS ~~ pro es a, ,. 

vencióris . fi~ais . cios representant~s ~· íamén en ~Vigo 

· restruturaciÓn con. perda dun só po~
, ·, to de trabal lo ~en .cri~r outro ál.terna'

tivo. Non irnos permitilo:' "-
da lntersmd1cal e de CC.00. ataca- . . · 1 - . · : · 

ron quramente ao "PSOE ainda q~e .. · l;n Vigo)~rnén se ~stán· a protago-
taméh a.Xunta de Galiza. " ni~ar div~rsas medidas de pcotesta 

. · . . · !=Ónt.rí!. a c~i-se .. no: secto~c naval. Estas 
, - Carlos Moreira, da lntersindical, -. a'céibns, entre ·as que 'están di.versas.. 

. < ; criticou ao goberno socialista ·de tnanifestacióñJ . e . cortes de - tráfego 
· quen . dixo q'ue facía unha política ~ 'veñen . ~endo -~·.protag·onizaaas maior-
pior que a de UCD para os traballa~ men~e·: p:óJos 'trab'alladores de Vulca-
dores, . ·"n¿; .. ' . -~ . . 

Riobó, de . CC.00.,' critico.u . máis . <.:/A lntésÚiq:icar e CC.00. tamén 

En vista das actitudes das' centrais 
sind!cais e das do gobernd prevese · 

· que, para "os _próximos di~s se inteh~i·
fiqtien ·as act ións de.·prote~ta quepo-
derian culminar .. dentro du~s meses .. 
nunha xornada de fo ita a nive,I de-to_.- .. · 
da Galiza, á .que· se sumariah ,..tC1mén 
os labregos con~ra : a Cuóta emph~sa-

. rial. · " · · 



l.' , , . . -..... { .~_,·;.}-.:.:,~· ·.; 

-.. :Homenaxe ~á-=-~xeiro·~-·: .. 
- -. 

_ O sábado 8 de_ outubro tivo lugar . ~n- · 

· · ha·. ~qm~naxe :áó,prntqr.d.:a1ce-lfo,. nu11-
. ·h; cea celhrada "en Pontevedrá·. ·. . ,. 

A cea _ asistiron ease duascentas 
pé.rsoas,- tér:ídÓ q·~e- . fica~ ,fóra .. ~Óitas 
rtláis· por f~ha de espá'cio-liÓ 'íocal. 

:. · Os -o~ganii~dores da ~ornenaxe fo
.. r,_on os ·aa asoc;iae'ión.Amigo-s~a Cul- · 
P.-,.. 4 .'!J - ~.... • • - . .. ¡ """.: .. . - ,_f • 

tur~, e certamente estaban ali moitos 
• -~mig9_s tj,o: pinto~ .. -de láljn. A ·cea t 
. trahstorréu tránqÜila at1fo final cán--

.'~ . dcf;rnt>eiaron ;as.' frit~rSentió'.~s.·l pa-
5.. ·soÍ:I d~ .tráñqufüda'éta ~fe~o-Ción éoas 
;§i ·p·al~brás ·efe. Ferna;do \/i.f,andvá,· a leí
~- tura dos -tetégtama's d~ ·áaesiórr a6 ~e-·" 
:;i ' to, a intervención de Laxei.ro e as pa- · 

Na ttSCtuerda E: Pérez::NietQ, presidente da .CEG. Ná direita ·1giesias So..u.za, .po: · .. labr~:~ .emocion~da_~ ·de. Var_~~a s ·uxá,n. 
oente da Coruña. · - ._ Taí!)en f~aJQ.U .aJ1 o poe.ta Cuna.N_ovas. -.. 

A em_oción subiu de degrau éanqo to~ 

· .1 · Congreso -Galega caron cuntí~s pezas os .. cé>rrlpoñentes 
do grupo 'Paseniño' ·:e sobretodo can-

·Os empresários 
autonomistas· -

-~ do Ri~ca.rd.~ . Portel~ '.· jríterpret9u tres -
pezas ·ha ga,Íta qu~ foron '_aplaudidas -

Os empresários galegas 
celebraron os dias 22 e 23 de 
setembro en Santiagó o seu 
primeiro Congreso, onde · 
puxeron de manifesto 
"presións de fóra de Galiza que 
perxudican enormemente ao 
noso país", ao talar das 
reconvérsións e da perda de 
pastos de tr~ballo. 

Tamél') dixeron os ~mpresários gale
gos que "que nos deixen facer Galiza, 
queremos facela", pronunciándose 
porque os nosos aforr"os sexan inver
tidos en Gali_za preferentemente. Pe
diron subvencións no tipo de interés 
e menor gravame fiscal. 

Analizaron . os distinfos sectmes, 
nestes dous _dias de reunión, e tiraron 
unhas conclusións que ainda non de
ron a coñecer - publicamente, feito 
que acontecerá cando lle sexan pre
sentadas aó Goberno autonómico. 

Por outra banda salientar, por máis 
que ·o señor Fernández Castro, Secre
tário da Confederación de Empresá
rios da Coruña, nos manifestase todo 

' o contrário, a reticéncia dos grandes 
empresários galegos que serven aos 
intereses do capital monopolista es
pañol. Estes empresários e sectores 
afins ven con maos olios ci cariz auto
nomista que está collendo a Confede- , 
ración de Empresários Galegos. 

E isto por unha cuestión politica, 
xa que o que se está a xogar na con-

federación ~e empresários de Galiza 
é o apoio a unha determinada opción 
'política. Mentras Ramilo e- a mairan
de parte dos de Pontevedra, aJ?oian a 
Alianza Populár; o actual presidente, 
Pérez Nieto, e secto.res da ,Coruña 
con Mantiñán a cabez'a, apoiárian a 
Coalición Galega. Rodríguez Eiras, 
en Lugo, está sen definir tofaJmente, 
ainda que parece que vai.apoiar a AP. · 
_ Como non se sá~en as conclusións, 

non se pode .facer dutra cousa que 
ave'nturar o que ocorriu no c~ngres<;>, 
ainda que · conforme aos discursos e 
os debates, parece que a hña empre
sarial é a propiciada por Franqueir~. 

Pero este só foi o primeiro paso, a 
verdadeira guerra-dentro do empre
sariado g~lego; vaise -dar · nos próxi
mos días cando se _renoven os cargos 
directivos. O enfrentamento entre · 
Ramilo-Mantiñán é sabido desde hai . 
tempo. Ramilo quere accederá presi
déncia do empresariado galego, pero 

· os sectores má is 1 ibera is e autonom is
tas opóñense. A sínte~e poae ~eguir 
'sendo Pérez Nieto, ainda que sexa 
· home de total confianza de Fran-- . que1ra. 

Ademáis as críticas veladas aos 
poderes· empresaria is ·con intereses 
noutros 'pontos do -estado e a reivin
dicación de que . os aforros gaiegos 
sexa·n invertidos aquí, molestan bas
"tante aos grandes bar.icos e"as empre
sas dependentes destes, e molestan a 
AP xa que van na liña de CG. 

r---
o.~~~~~~~~~-----~~~ 

1 Rua/Praza _ _;,,__ _______ _ 

Piso ___ Poboación ------------

l. . . Provincia 

DESEXA su5cr.e.berse a CAN SEN DONO 

Dende o número ................ (incluído) _ 

1 
Por _ 6 números/ Por 12 números .... 

FORM_A Ó~ PAG.0 . 

, , (PARA O ESTADO ESPAÑÜL) 

1ª . 0 - TAL~N QUE_ENVIA ACAN 

1 SEN.DONO. . . 
- :za D ._. ' XIRO POSTAL-A .C~N SEN ' 

.oqNo . 

.LL 
· · 12 N~meros . - . 

Estado e·spañol (corre·o_ordinario) .-... 900 Ptas. : · · 
EÜorpa (por avión) ............ ~ ..... -1.200 · • 
Outros paises (por· avión) · 1.800 • 

~~.CAN SEN DON_O: . Apdo. 4?1. Vi~o. 

. po1~s asi~e ntes po~tos en p_é. r:: . ro , 
. Afinal, como se>:ve, foi o próprio -E 

·Laxeiro· q_uen ·se_ f_ixo coa_gaita e cÍe- 1 _J • 
. - . e 

-. feitou aos asistente·s. _ ~ -x 

/ . 

~. 

U~HA. TARXETA 
·,CONSORTE 

.< . . - . 

as tarxetas 
CAIXA GALJClA_ teñen 
_premio~ ~ ~~-~máticos 

, , 
Ao realizar calquer tipo _de opera.ción. 

nos caixeiros automáticos 
dianoi'te coa tarxeta · CAIXA GAUCIA, .. 
vost.ede poderá ga'ña i estupendos prémios . . 

Se vostede aínda n,!'.ln ten. unha- tarxeta 
CAIXA GALICIÁ, ~licít~a en calquera 

· das nasas of-iciñás. 
Utilízala é moi fácil . _... ../ . . 

' I 

-- ----- - ----- --------- - - - -- - -- ~----~-------- --

. NON ESQUEZA PREMIOS AUTOMATICOS - . 
_ dó 1 ao 31 de Outubro _ · 

---- .-. . ___ ,._ ·--~ ... _ ... ··- - -·---· :: --- --~·· ---- ---- ... - _, __ ... . - - - -- ----- ------
A . maior µso. máis. posibilidades de gañar 

SOLIClTE INFORMACION 1 
•. 

0011~1~1(~itE\ 
-, .j.·· ~-· 
---~ ~ .. , - . 

. . 

• 
¡ ' ~AIXAGALICIA -. 

. Presentes xa no 'futuro 
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. AcuSaciónS de profeso res . e _pais de afunos 

Rectoresda Consellaria ~. 
... de· Edacación .contra: as cordas 

. . . . . . ' . ..·. . ., . . . l 

Fácémonos aq.ui ~co de múltiples denú!lcias, firmadas 
e corroboradas ·por parte de pais de aluno~ •. 
mestres e ·profesores, ·contra os máxitnos 
rectores da política educativa da Consellaria de Educación. 

1 

"Aos paisanos non . cómpre facerlles · 
moito caso, porque se afán. Corno di
cfa o Martu1: ao paisano non hai que. 
divulgarlle demasi~da c~ltura; se te . 
·invita a unha taza, tómalla, se se pon . 
te;cb, ~ómpella na cabe~a". i;:·stas má- -
ximas~ segundo contan, eran repeti
das a cotio aos seu~ colegas por Ru- · 
bén- Lo is Calviño,, hoxe secretário xe-

.. ral técnico da Conselfaria de Educa-
ción. _ 

· Seica tamén o señor ·Lois lle dicia 
ao's rapace~ que lle Talaban en galega: 
"fálame como persoa". Cando entra
ba ria' clase din que repetia: "car:ido 
deixedes de ladrar, podemos empe
zar". Asemade, seg1.,mdo os noso's co
municantes, a<:loitaba dicirlles aos · 
alunes: "se . vós saídes daqui, ónde 
'ides falando galegol" 

Este señor é o que rexe hoxe boa .. . 

segundo aqueles que tiveron que_tra-
. tar cen e 1: . , . ' 

Traballa en Santiago e ten· a _ 
residéncia -en Ma_,drid · 

Moitos dos seus antigos compañei- · 
ros due 'nunéa viron ·con bons . ollas 

~. so s~ño:~ PiAe·iro,-denúncian que viva 
en .Madrid hoxe,- cand_o ten o· cargo 
·na Con~ellaria, pqñend.o adeinais de 
manitesto a paradoxa de que candó 
era Subdirector . Xeral en Madrid tiña -
a .. residéñcia en sa·ntiago e agora f.ai 
ao revés. 

O señor Piñeiro, cando ·fo¡ cesado 
no s~u ·cargo madr-ileño e nomeado . 
profesor, xunto coa sua.dona, no 1.B. 
de París, m~ntras acadaba, din o car
go _de agregado cultural da embaixada 
espáñola en fráncia, bloqueou a sua . 
·praza de catedrático e a da sua_ dona 
en Santiágo e Padrón respectivamen-
te. 

"Cu!Jlpre a féi como quer, segljn
do lle· conven; cando quer aplica. leis . 
pasadas e cando. non, ·o Estatuto de 

,_ 

·· , 

Médra a · demanda de pr za 
/ 

Os eStorzos da Consellaria 
de Ec;lúcación parecen dirixirse 
a un poténciamento 
da Formación Profisional. 

e 611 mestres de obradoirÓ (54 máis) 

parte ' da educación en G_ali.za. Corres.- que valéndose de argúcias, !og~ando · .. 
póndese esta mentalidade ·co ·que · auparse ao ,é:argq de director do .cen
quer facer o ' Conselleiro Portomeñe? tr.o, desbancando ao anterior. . . . As actuais inversións poden 

. Segu.ndo os denunciantes ehmrna • f °' . FP .::..1e· e de se .. r 
autonomía~'. 

Na Formación Profisional pódese 
optar actualmente entre 27 prof i
sións (título de auxiliar) e_ máis de 30 
especialidades (técnicos especiali_stas) 

As ponlas de .maior demanda ·no 
pasado curso forÓn 9s de Administra
ción e Comercial, At,1tomoción, Elec
trónica, Sanitária e 1 nformática (que 
a.pesar de ser nova está a ter moita 

to, dian 
no BUP 
fi siona! 
en FP s• 
ros, ainc 
do nas n 

Polo menos coas suas declaración$ As' denúncias aquí contra o sef.íor - . .. d . acerque a u 1x 
tota,lmente aos . mspe-cto'res,~ omina · .. . . · ncf · NestG 

acordes non . Lois baséanse no despilfarro das sub- ao CoñseJleiro e concentra todo ·o po- : . un ensmo de segu a · 
.PElro é que o señor Portomeñe non vencións: "e do millón e pico de pe

parecia enterarse moito no tema da setas que habia de superávit,-para ce_- · 
.der na su.a persoa, Pilr~ depois facer o categoría. · versas e 

plo) par 
ro do ú 
instalad 
ha vanté 
alunas s 
rro de el 

. Educai::i~n, a sua profisión de áboga-· rrar o .curso se.guinte con déficit; dé
do non tiña moito que ver cnn· esta, ·f icit ao que axudaron moito as suas 
e aind-a presupoñéndolle · boas int~n- facturas dé viaxes. Oütro detalle é 
ció.ns, ~ oerto é q1,Je, ·segundo os da- · · que- as , facturas das· compras d_o pri
dos ·recabados pola nosa redacción, rpei.ro trimestre, eran moi.to máis al
es'cblleu moi mal aos seus cqlabora~ tas,: no · mesmo. pr9dato é cantidade 
dores. que 110 segu,ndó, o que é anormal. Di-: 

que .quer nas comisións de servicios 
ou nos concursos qe traslados. Non 
publicar todas as prazas vacante~ e 
asign'ar prazas que non foron publi
cadas.son outras das denúncias que se 
fan conya o señor Piñeiro Permuy~ 

.Máis acusaCiórÍs contra altos 
cargos da Consellaria Ap señor Lois Calviño. parece qu·e cer tamén que faltaba a dase conti

intentou nomealo' pr;imeir.am,ente Oe- ~uam~rr¡:e", ·manifesta o no$o comu
legado de Educación en Lugo, a· ql-le , nicante. · · - Pero .as acusacións contra. áltos 
~on puido levar a cabo )arque . o De .ser asi non é estraño que .se tle cargos da . Consellaria de Educación 
mentado non ten tit.ul~ción ' universi- at~ibua·n afir~acións -c0mo "a ·conse- . non sé deteñen .. Se -hai un tempo pu
tária, -ainda qué quixo sér abogado, a llaria é un '.chollo·de moit~ pasta e to- ~ bliCábam9s unha carta contra o Dele-
sua ·profisión frustrada, din. . dos .os' de AP son uns bu~ros que nqn gado de Educaci_ón de _Pontévedra 

Un mal. me~re 
o souperon coller". . " . (agora chegounos o:utra ampliando . 

Os . compañeiros opositores do ac
tual Secretário Xeral Técnico afirman 
que semp.re foi un mal mestre e que 

Xoán Pi·ñeiro Permuy, Director 
Xeral de Ensino Médio · 

moitas das veces non asistia a dar cla- Deñ Xo.án Piñeiro Permuy é o au
ses, éomo ocorriu en Vi.santoña, ondé , téntico rector da ·p9lítica édúcátiva 

· 0 s.ubstituia a sua muller, polo que da Consellaria de E~ucacion, e os ·_que 
aperéebido de expediente. o co.ñe~en afi.rman que· todos os seus 

Tamén contan. do señor Lois que_ intentos van desti~ados a derroca'r e 
sendo Alcalde _de Pa'las foi 'fulmina- substituir a· vázquez Porto111e(íe, con 

· do' . polo Gobernador debido á sua - métÓdos que aprendeu_ na escala de 
má xestión. ' · Masaguer F~rnández, éón quen foi 

Dise iamén que comp~ou, senda sub<;:lirector de ordenación educativa .. 
alcálde,. unha finca por un précio moi O señor Piñeiro din .que manifesta 
baixo; valérn;Jose da sua' posicion, fin- con "aparente humildade". que "o . 
~ da 'que reg~lou 8~000 · metros _ca- ,que vexa o meu curriculum cÍ-erá que 
drados para a construción dun grupo. · se trata·. dun enchufado", para següi-· 
escolar. · Asi a finca re.valorizouse e damente dicer que todo é produto da ·. 
de.spois vendeu o resto para' solares: .sua valia. , 
Outros, porén, diri que ~brou pola Nas ne.gOéiacións cos _.profesores, · 
citada finca ·100.oqo pesetas. Hai ru- pri~eiratne~te moi amábe.I e cun bon. 
rñores para 'toda clase _de go·stos, pero . galego,"'pasa ao pouco tempo a "acor
o certo é. q·ue en Palas. de ·Rel ~xistiu darse· dq pasado'! e manifestar: "es:tes 
'un gran movimento de ~ontestación , -son os meus métodos, se non .... coinci
contra Rubén ,Lois 'Calviño : · 'den, sí~t90 Ínoito'~. Despois o seu 

P_osterió.rrriente foi. desti.nado ao, discurso énchese de ameazas velaQas 
de Teo~Ramalfosa, afirm¡m para amederentar ·aos interlocutores, 

dados, oil:de entre outras cou5as de
n(mCian que o Delegado non rubrica 
se só ten que botar u_nha firma, se
gundo lle-pa.sou a un profe~o'r que se 
desp'r~zou descle :A Coruña, para que 
. lle firmase · a. sua toma de, posesión 

· nun lnstituto de Poiltevedra), agora 
chéga.nnos cartas cpntra o Deleg;ldo · 
da _Cornñ_á. Coi\cr:etam_ente · ·unha 

·duns pais de · ~11..fnos de Cée ha ql!le qe- . 
· núncial'l "a-inefjcácia, o nepoti-smo, o 
camarillismo e o. incumpr»jlento do 
seü deber" go señor Atínuíña cando 

/ . . . 

era 'director do lr:istittllto de Cée no 
·que alen_tou á división :-entre o profe
sorado e as ~o_lgas deste. 

Pideri estes pa.is ·de alunas qt,1~ o 
señor Al~uíña sexa ~elevad.0 d~ s·e\i 
cargo ;~e voltado ao seu pasto de pro
fe~or, para que ali, através dos . a.no~s 
dé traballo, poida coñece(· má is de 

. perta os prbblem_as· que se plántexán~ 
nun Instituto". 

Para. rematar facémolo"coa·s. verbas 
con qu.e s~ despedia de nós un vetlo 
mestre: ,,·mira, falar galega na Conse
llaria de Educación é case un crime'.' .· · 

¡:p 

Na Formación· Profisional esti.veron 
funcionando até agora, no que a_ en
sinq público .se refíre, 47 centros. ~o 
presente . curso fo ron inaugurados 14 
·máis, o que dá un total de 61 centros 
actualmente en fuRcionapiento. 

No tocante ao sector privado (per
tencente a empresas, 'na - maioria) 
existen 78 centros de F.P de primeiro 

· degrau e 22 de segundo. Ainda que 
hai máis privad~s que públicos, isto 
non se corresponde co número ·de 
praza~,s dádo que _os privados son 
moito máis pequenos, como logo ve-
remos. ... 

Ademais dos mencionados existen 
tres . centros de Ensinos 1 ntegrados 
(antigas Universidades La.borais) nos 
que' se imparten das.es de FP e tamén 
de Sachelerato, estando situados · na 

. Coruña e Our.ense (masculinos) e Vi
go ,(femeninos) . . 

demanda). · 
E de salientar que as ponlas que 

en Galiza debian estar máis potencia· 
das, cara un desenrolo racional e en 
con·sonáncia co meio natural, é dicer, 
Agrária, Marítima e Pesqueira, non 
tefíen porén moita demanda por par
te do alunado. 

tsUP e 1 

Ainda que, en xeral, o número de O núme 
matriculados en FP está tendo unha tais ond 
reacción positiva, cun notábel incre- de 84, e 
mento nos tres últimos anos, cous e ano 
que en períodos ~nteriores non suce· mento d 
dia. E·xist1 

Detallado por ponlas, en Admi dos, per 
nistraéión bai, nq tocante ao 1 degra ioria, Ql 
3.019 prazas estatais e 1.148 priva A de 
das; no segundo degrau hai 1.088 pú nos cent 
blicas e 362 privadas. Como se pod que nos 
observar por estas ·cifras, o mesm 
que por outras. anteriores, ao pasar a caro . 
segundo degrau o número de praza Con r 
privadas descende enormemente; ist 
é debido a que o_s eqüipamenfos par 
o. ensino nesta categoria son moi ca 

Existen por ·outra banda nove sec
cións; dependentes de institutos d~ 
FP. a inda que ' está previsto que desa- rosN. . . d , · utra 
: ' · . , . o , que correspon e as o número 
parezan ao entrar en v1xenc1a a nova . · 1 A . , 1 86 a medrar . . , . · . . · pon as, utomoc1on conta con . 
lex1slac1on. · . · · 2 235· s · ' ·· · · ·, prazas, E lectronica con . , a n1 ·As pr 
· .No 1 degrau hal 17 .477 prazas co- tária (na .cal hai moi poucos centros .:e 27-5.{ 

· rrespondentes. ao " eri.sino · estatal e,. 1.363, e Electricidade. 2.375.. hai 109. 
6.852 áo ·privado. No 11, a relación e· A ºCoosellaria de Educación desta 55.fi18 : 
de 10.225 e ;2.350. As prazas públi- ·ca nestes momentos un enorme esfor Están ai1 
cas increme·ntáronse este ano nun 20 zo po~ potendár a FP -e dota la dos centn do 
por cento, segundo _os dados da C_qn- equipamei:itos · necesário~. Asi, dos No te 

· sellaria de Epucación. · .:. 300 millóns que se invertiron entre dos en E 
Con relación .ao profesórado, irñ- f P- .e Hi.J..P, máis dÚn 80 por cento co-- &ión afir 

'partirán ~lases · este ano --1.08.0 nume- rrespoflde a equipamento' e modeJos· ~;;spra'za 
rários (l33 má,is que b ·anó anterior) de oq.rad9iros de FP.~ Do mesmo xei ~ babi~ es1 
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pr zas en ·FP 
to, dfante dos 9 centros inaugurados 
no BUF> este ano, na Formáción Pro
fi sional foron 14. Os equipamentos 
en FP son desde lago moito máis ca-

1. 

ros, ainda que xa se está tocando fon- - p il • • - · bl · 
donasmellgrasemprendidas. ' - r1nc. 1pa~.s : pro -e_ mas 1· 

... _ 

14 máis) 
· pódese 
r profi 
is de 30 
iali_stas) 

inda ·no 
iinistra 
n, Elec
ca (que 
r moi ta 

Nesta liña cómpre destaq¡r· os 

:~~;:s0:~~~e~:se7~~r~:~~:r c~~e~~ _ rlos com-ezos d-e. curso ·_ en ·E .x .. -B. -e_ B·. lJ. P. 
EXB 

tlas q ue 
otencia
nal e en 
é dicer, 

plo) para que as práticas de obradoi
ro do último curso se f~gan nas suas 
instalacións, o cal ademais de ser u11-
ha vantaxe para as empresas e para os 
alunas supoñeria un importante afo
rro de equipaménto. 

Permanente de A9ultos}_ que pode- der facer un presuposto das necesida-
. - rian criar vários pastos de _trabal lo se d~ do curso. . . . . 1 

· ñori s[ seg_uen adxudicando en for'ma · -Desorganizacfóri total por parte 

ra, no n 
por par- t:.s UP ~ EXH 

A conflitividade foi menor que ou
tros anos no que se refire a necesida
des e colocación do pr_ofes.orado, de
bido fundamentalmente ao elevado 
número de prazas vacantes ~on moti
vo de rebaixarse a idade de xubila-

11ero de O número actual de institutos esta- ción aos 67-68 anos no curso pasado, 
io unha ta is onde se imparte o bachelerato é e que se va'i completar e: partir de 'Sa
~I incre- de 84, dos cais 9 foron inaugurados neiro coas xublicacións dos mestres 
;, cou~ e ano. lsto veu supoñer un incre- que cumpran 65 ano~. 

mento de 3.700 prazas. Non obstante, o . ár triunfalista 
E·xisten ademais 91 c~ntros priva- que se deu aos comezos de curso non 

1 Admi dos, pertencentes á lgrexa na sua ma- - se correspqr.ide obxectivamente_ cun-
1 degra ioria, que dispoñen de 28.370 prazas ~ ha situación na que: . 
B priva A demanda .de postas escolares -Hai máis de 150 n::iestres qué' fo-
088 pú nos centros públicos ·de BUP é maior ron ·contratados o curso p_asado.e que
se pod que nos privados~ isto é lqxi~o dado ., hoxe están .sen traballo e sen_cobrar: o -
mesm que 0 · ·acceso a .eles é. moito menos seguro' de desemprego, r.cmtando .se

mente coa promesa verbal da Xunta 
de que traballarán despois de xane;'
ro, isto grácias ás nµmerosas ·asamble
as e_ xestión's feitas 'polos próprios 
afectados co ·apoio dos si.ndicatos. 

::>asar a 
~ praza 
11:e; ist 
tos par 

5, Sani 

caro. ~ 

Con respeito .ao profesorado, exis
ten actualment~ 2.905 l?NN e nuine-
rários, o que supón un incremento de 
122· profesore-s. 

·E de salientar qu~ mentras que o 
número de matr:iculádos en BUP está 
a medrar, no· EXB sucede o con.trário . 

As prazas estátais de EXB son ho~ 
_:e 275.623, mentras .que na privada 
hai 109:477. Na pre-escolar existen 
55:618 · públicas e 25.108 privadas. 

)e esfor Están ain'da sén escolarizar un 25 por 
tala dos cenfo dos ~enos de pre-escolár. ,_-. 
\Si, dos . No tocahte a.os~ mestres despraza- ' 
rn entre- dos eh EXB, a' co'nsellaria de Educa-" 
~nto co-, eión afirm~ que xa non exi:;ten_ novos 
nodeJos· <);;spra·zados; ao, tempo gue, · os qwe 
;mo xei- habfa están vo.ltand9 ·paulatinan:)ent~. 

-Segue s,en se resolver a· problema ªº ensino preescolar, con mil-le iros cte . 
nenos sen un pos.to escolar estatal. 

-Milleiros de mestres. seguen en si
tuac;ión de provisoriedade, se·n que ·se 
seipan- cais son as· pre_vi~ións d'a Con
sellaria para. rematar cun problema 

_que se ~grava de ano en ano. 
-Non hai_ unha resposta da Conse

Uaria de -cómo se van adxudicar as. 
d~taciór'ls i:iara .. E.P.A. (Ed~cación 

- de horas extraordinárias aos mestres d·a Cons_ellaria · do de.porte escolar: 
que xa traballan.-Esta é unha v-ella r:e- non se pagaron ainda as cantidades 
ivindicación dás organizacións sindi- - correspondentes aos cursos 1981-82 
cais e dos colectivos de parados, rei- · e 1982-83, e se se organiza algo corre -
terada a comezos do presente curso. .Por corl'ta -dos centros e non da Con-

-Segue sen aclararse a ir'r.egulaíida- sellaria como se-ria a _sua abriga. . 
de carnet.ida nas oposición~ restrinxi- - -N.on s_e cumpre nen sequer 6 de-
das, ás que accederon tres pe.rsoas creta que regula a -incorporación do 

. que traballan como administrativos galega ao ·ensino, tanto en EXB, _co-
·nas dependéncias da Xunta en Santi- mo en FP e BUP. As irregufaridaqes-
ago (ao p~recer son .mestres), -feito ~ son manifestas: en - moitos centros ·, 
que :vülnera a normativa vix'.~nte que 1,1on se dá nengunha hora · e neutros 
regulaba a convocatória e ao que a dase du'n xeito._totalment'e arbitrári;, 
Consellaria fai OUV'idos xordos apesar de xeito que .o galego segue a ter a 
das denúncias da UTEG por escrito e c:onsideracion de "m·a~ia", sen q·u.e 
en entrevistas co' Delegado da Coruña . por parte da Consellaria se faga ri~da 
eco Director ·xeral -d~ EXB. - p~r evita lo. · 

-Non ,mellorou serión que fo! a 
-pfor a situáción dos comedores esca-
.lares, nos ·que Sf'.? suprimfro_n c;iota
cións, ao tempo que se aumentan as 

· aportacións dos pais. "/ -
· -Os nomeamentos e.stanse fié'~ntjo 

'"de x,eitp -arbitrário, pois párte'n~e as· 
listas e ctiámase á xente· por grupos, 
pésie ás. --promesas da -Consellaria dé 
c9locar en seslóns e listas únicas. · 

-Séguerise a pad.ecer iíos ceritr.os. os 
' mesmbs prq_ble111as dé finaraciación, 

tanto .pala insufieiéncia das. dotacións 
como plataforma de adxudicación 

·_ das mesmas que obriga aos; centros á 

presentar factu_r~s fa Isas e a non po- · 

Bachelerato -:- ,,. 

·-A situación conflitiva na ~oloca-
-cióJ'.l dos agregados detJ lugar a unha· 
movilización con a_sambleas e concen-=- -
tracións na Consellaria. O -problema, 
seg1,i'ndo os sindic~ltos, foi pr~vocad~· 

. . pola própria Consellaria que .cor1vo- _ 
_ coú un Concurse> de traslados total-
. mente irregul~r. no m~_s de agos~o, de 

xeito que .entre outras causas, moito_s 
profesores teñan qúe cobrir a maior 
parte do · seu horário co"n matérias 
chamdas "afins"-, é dicer, que .. non 

. son da sua espeéial_idade. 

- -Unhá falta total de. inf.o~mación 
sobre as -novas do_Y.idó-ns de galega, o 
que deu lugar .ª un inipor:tante cpn
flito, eon peches na Consellaria por 
parte dos ·licenciados de galego~portu
gués, -que foron desaloxados palas 
FOP. 

-Segundo fontes sindicai.s, a .Con: 
s~ll~~ia está tratando <;Je · prnvocar un 
enfrentamento entre os licenciados 
én paro -e os contrataqos qÚe fbceron· 
a·lgunha substitución o curso pasado,· 
o que deu lugar a unha situación moi 
~onflitiva. Esta actitt,Jde da Consélla
_ria, segundo as mesmas _fonte_sí trata 
de botar unha cortina de fume sob_re 
.o problema real: a falta de dotacións 
d_e _profesorado para atender as nece-

. sidades rea is do s~ctor, o que está le
, vando a . que en ·moitos institutos e 
centros-de FP se·teñan que facer gr1:1-
pos de máis 'de cuarenta- ¡ilunos. A 
Ap·arte 'disto, noutros centros a inda 
non e·s~án as_ plantillas completas. 

-Finalmente o - problema criado 
nos centros. de FP oAde cantidade de 
profe~óres fican sen tutoria, que ven . 
significar· unhas de-z mil pesetas me
nos de salário, o que poderia desatar.· 
un fórte conflito. A maior respo~
bilidade neste ponto, corre_spc;mde ao 
goberno ·centrar -como autor directo 
do -sistema . retributivo, ainda que a 
Xunta ' teña :ób.riga de dar unha res.
posta concreta a este ·problema .. 

f_ 



. _ --.. .. -., - . I ; ,.-- 'l. 
A úni'ca PQsibilidade q'ue lle queda· a un leitor, é ~ber-ler os 
' perió.di'cos. $9 a~rpode "defenderse" contra ~tes . 

._ E dicer, ooñf,icer os ~canismQs do pro_ceso Informativo e :os · 
- - sesgos que cadé{meio iñtroduce na información; saber 
. - calé a "personalida'de" de cada pLiblicacióJ'!. 
Aquí traemos· unha esoolma dlÍn traballo ' publi.tado na revista 

· · .Mayo ,por César· Alonso de los Ríos. Cre mos ~ ue pod_e ser 
. de ~ilidade e servir para re.flex¡on·ar sobre _este tema. , 

•. 

; A ·.única defonsa. do. f1Ue/1}~~~ il)fgr~~íiJ9rt~~"-~p:r Í~l.: o ~Lel~f-~ :( 7~; r --~ ·_;t 
·,ten que ser antes que_ ríaaa ,: un bori J.eit-Or-. Quefo··dice'f cr"í·tié~ ':: ,, >'- .. ~-12 . 

. í~ Saber ler un periódico siginifica sab!3r interpre~ar a Sl;I~ mer:isaxe -· ·-
glooal, saherº quén fan un periódico; quén están ·por trªs; cafi:tq ,.: . ¡;.. 

hái nel tje comercial e canto de rigor, que papel se deixa ·aos pro~ ·. ,-,.. · 
tisionais no entramado industrfal da informaciórl i:!-: ~á1 · ~ a ,,oapa.:: ~. -- e_ 

: ··cidade de adaptación destes :ás empresá~.. · ; ._.·"~ :: .. _ · ~- -~ "'i: ;';;- · ' 

Os leitores -tenden a desconsiderar o carácter industrial da 
•, prensa, néganse a -recoñecer as .lim itació~s dos per.ióc:{istas, son a 
' miúdo seaucidos pola letra impresa, poto' seu engado. . .. 

. Todas estas:afí'rmacións que fago. parten dun supostciben ele- -
mental: a •información-sempre toma partido (no ~enso""amplo do 
trm1no). ·A infqrmacióri .~e se :vende nó mercado ~é un produtb · 
lon·ga~ente tTFinipuládo (no senso non pexorativo' do t''érmino ~ . 

: __ tamén no senso pexorativo). As vece~ a ma~ _ipuladón faise '- nas 
. redaccións dos xornais. 'As veces chega a e las debidamente elabo-
rado (cando' proe,ede dasaxéncia's informati~a·st ' ~' . . '. . e l 

Moitos xornalistas néganse por v.ergoña a reCQQecer -estes con- . 
dicionarnentos •que asumen na. pr.ática con meirande ou menor
resisténcia, co~ rñellor ou pior conciéncia. Négaose' a 'r~conécér· 

··' que a inform~ción é. un produto que se _manipula, que ,se _tnerca, 
. que· se vende e admiten difícilmente que traballarn a soldo ¡}ara a - · 
~- produCión du.nha ideo-loxia que, globalmente, venlle's determina- · 
. da poi as ~mpresas. · ' . , ' < ' ~ e ~' ~ 

· .Us xornalistas néganse a recoñ'eGer esta fealidade porqu·e .está · <V 

.en xogo ·a sua própria credibilidade. Ou en "cúestión q1,.1e.diria urí ~ 
francés: E tamén o está a credibil'idade dos títulos para ·os qué· '.J 
traballan asi como as empresas qüe,1unhas con ma.io.r fortuna e ~ · 
putras con menor, tenden a criar un patriotismo empresarial nos .f 
periodistas, ben sexa· xogando cos ;sincerar:nente adscritos á liña . <l'. 

ideo.tóxica ben xa co seu s~rvilismo. Di°gámos que, e·n xera.1·, xo- ~ 
· gando coas suas necesidades. · · . ; -~ 

.. o certo é que c~da ºperiódico ten unha me.nsaxe que deriva (.'.) -
dunha concepción da sociedade .á. que empresa se adsc'ribiu. o - Silenciar aos probes. o mao ·é que no noso.s sitema. de liberdade para Q produción 
lector debe r~coñecer ·en primeiro lugar est~ conceidórÍ.., que se Todo · istó· non. debe ,escandalizar a ~inguén, nen por iso: hai informati-v~ 'e ideolóxica, os probes non teñen meios dabondo 

' t rasluce globalmente do periódico "'e ·a partir da í· estabelecer as que negar a vali-dez da prensá. _ Ou da -informat:ióh xeraL lsto para !a rizar, eles t~mén, a competéncia informativa. A montaxe 
suas distáncias crít icas. lsto é o que significa saber ler un xornal. setnpr~ -fo_i asi e eu qiria_ que asi t~n- qu·e seguir sendo: Non se dun diári9 custa moitcis partÓs. Dicíao X:a Lamennais no 1848: 

.Como dicímos, ó mercado informativó· esixe a credi.bi"lidade inve·ntou OL!tro méto-do mellar que a· produCión de informa- -.a prensa custa · moitos cartos, cada vez máis, e nós os probes non 
do ~roduto. Por iso, tanto os empresários c9mo os · xc;rnalistas ción ·a partir dunha competén~ia informativá:. Agora ben, para ternos. Siléncio aos probes. (transcribo de rrrumória). 
están empeñados en que os seus· mercador'es ácr:editen na asép- que o sistema· funcio.ne t~n q_ue s~r dabondo rico en opcións A diferéncia entre unha :sociedade mellor iñformada a respei-

~ sia do produto informatiyo . . Precisan que os mer9adores. con'si- , informativas ... como -para qué todas as tendéricias teñan exp~e-~ - to d.outr_a piar informada non consiste só en que aquela teña uns 
- der_en :;ano seu_produt9 para, en primeiro lugar ; vendelo.; en "se. · si-ón n9 mercáclo. ,E dicer,_~p_ostos"8 _s_~r libera is, hai que selo con xornais c.on ·maiores meips técnicos e humanos. Depende da ri-

gundr:d ugar., .para ._criar opinión. ls:to é; para ser e_ficace:;: todas as consecaé.ncias.- · ·' quéza de opcións informativas que se botan no mercado(. .. ) 

·c.:.; 

·, ' 

MARGAR ITA SOTO VISO que está por: definir cientificamente o que ,é un folClore '-'rico" gación para se dedicar ao cultivo da.divulgación -nos nieios de 
, o.u o q~e ·é un folclore "variado". -Nestas duas 'atirmacións sub~ comunicación. cón:io' a prensa e a rádio_- de teori~s que~ como a 

E _usual que os afeizoaéJos pu __ bliquen despropósitos sobre o. tema · · · · ·- · - · · · xáce .. ademais a falsa C:r~n_ cia . de· que ,a música ·tradicional dun presente, lle poidarÍ reportar ben-efícios m,áis materia is que cien-
musical, sendo OS' meirandes e más numerosos :·OS dedicados á 

·- música tradicionaL Mais agora cantan . cunha aliada entusiasta , país é caracter':Íst_ica _e intransferíbel, cando ~af.,,xa ben anos que tíficos. Tamén leva á prática a tese enunciada co seu "Grupo 
· - - os folclof>ist"as de,sistiro,, n de apoiar 1,mha- tese ' ñacida no ~éculo U_niversitário de Cámara" cuxas propriedades cama,leónicas per- . 

. que .t~n como pro~isión o ensino. do piano: Natália Lamas. NtJn 
pesimamente. redactado artigo, "O andar musical galega" ,,publi- X 1x· máis por moti.vos de idéolo,xia nasiqnalista que por razóns .__...mítenÍle executar., -mesmo nuri. só programa, música medieval 

• · / empfricas . . - . · · _ deformada e música d, e orixe folclórica. Xa non é cuestión de 
cado no ·m~s de ma.io"na revista de "mulleres galegas"; "Festa da · 
pJlabra ·silenciada", expón a , sua teoria,·· tan suprendente -como . A chave d~ i~noránda· total e _abs_?luta de_ Natália Lamas r:es- coñecim;ntos, se~ón de sentido comun,ssaber que a música tra-

. · · P.e:i~o á carac~e.rísttc~ primordi~I ?a música tradicional e do.fo!- dicional -precisamente pola . sua característi'ca de transmisión 
. a,nticientífiéa, usando ~n)éxico técnico q~e a des~e'réée como · · clore. eñ_·xeral topámol.a no derrac;feiro párrafo, cando di: '''Hé!i oral- sofre cámbios e irifluéncias dunha xeración a outra dun 
música. Asi por ~xernplo, a. sua definición de 'alborada ven dáaa . - - · · , - '· , - . qu_·e· dar .. nota p_ositiva. a üríhas cantas agrupac!óns do país_ que, .suxeito a outro e a inda mm mesmo suxeito, e que en calquer 

· nos seguintes_ termos: "Diversifica a sl1$3 pura mek~dia en pases , · ' ' erfrre gr.andes dificuldad_es ·e· nutridas, ~s veces, -:-;todo_ hai ·q,ue momento_ poden surxir novas melodias, novas danza's·-ou novas 
de demorada extensión ou apresúrase en ritmos ·vivos até resol-

.. verse 'en cadénci~ dilatada · e vaga, como ténue SÜspiro". Oué,sE(' ." ~i~ilo- por arr~nxos-;chapuceiros ·e anacróni~os, perfeitament~ _,ritmos. Polq· tanto, r~tro:traer a orixe da música tradicional gale-
entehde ."por "pases de demorada· _ext~nsión~'? ·aué é" ~nh·a e~- . re.xeit~b,eis, ~~~i ·~~- ~ músi~_a .,.e -~ da~.z~"P?P.~~"· ~,a ... c:_endé;> p.s_- - ga ~~twal -pu a ·. re.collida de fins do séculos XIX até os nasos . 

~déncia " Óaga"? ,. , . ~ _ . . tentación -~ alarde de crasa· desinfo:mación,_ esquence que preci- días- é!té 0 século ?< 111 . e facer conxecturas s6,bre· a pateroidade 
0 alálá, segí.Jndo,Natalia Lamas,.sten un "timbre claro". Cómo·-. _.~ s-~en_te .a :o~~ició~ .sine, qua non p~ra que - ~n_ha danza o_u ca~- · - ~usical de Prisciliano, r,esulta d_isparátad._o. D_qt,It~-ª ba~d'a, a ·pow- . 

pode 'empregar unha música O conceito Ütnbt.e. refer(ndoo a > ·c1,~n S~; p91d~n considerar folclore e q~e tenen de ~U~Xlí dun ·co que se~ discorra, __ no ·se pode.· ere~ na dico~omia- música C,Ulta-
unha melodía-? e Óué é u~ "'timbre el . ,,7 · . "·< · · _ , xe:ito _espontaneo no -seo dunha ·comuJ:11dade, cumpnnao unha -música ·popular na ldade M~dia, e, xa que logo~ oúsar dicer que 

.. Fala· da·'.· "ve·., "f1·'cac~1.o'· n de vella h"atr? .· _ ·, . ·1 . ·d· ·t . d". finalidade soc.ial. O folclore -incluído o muskal- é funcional Martín Gódax "como os demais trovado~e~ da época integraba . rs1 · . s 1s onas e m1 agres, e ra 1- · ~ . · - _ . · , . .. · · ' - . · _. . ' . 

. cións. popularizadas en. torno ao Aposto lo Santiago". Deixando . , . e,~amda que os arran_x?s aos que '.ª'ª. fora.n ~erfe1tos e ~alquer9 .. eleryien!os populares,· estilizados, pará- ~hegar a . públicos máis 
· a·pa t ·qu· t. d . ., . · d · -

1 
: • . . · . deses qrupos reproduc1ra de maneira exacta unha peza popular, extensos" _ . , · _ 1 re e as ra 1c1ons non se po en ·popu ari;zar-porque xa son. '.: ,. : . . . : : . - · . · . , . . 

• 
1 

. A , 
1 

S . . ·, ·. · t f d . ' de.1xana igualmente. de .ser folclore xa que non cumplma ·a fun- Respeito· á teima de· Natália La más sobre qwe o folclore "ape-
po_pu a~es, o posta o ang¡a~o e prec1~men e: un san· q e mm ción social ara ·a ue naceu 1

, • . • • • • • • . ' , '. ~ f ' • •• ., , • 

pouco fervor popular en Gal.izá como se réflexa . na inexisténcia , P . :q 1 • . • . • _ , , • • . , • • .. nas ttvo_adecuada µt1L!zac1on atrav.es da re_-e.l~borac1on ,a~t1st1ca e 
·cie .cant<;>s populares no seu honor ,!existindo ao ¿ontrário nlime.~ · ,, JAd" te~e nda que,ª .auto~a.:.1~en.t,ra ,?A_ar.tGigg .e,que ª mus_ica tr~dic~o- ~_posta ª? dia",. só se pqde ~icer que os com_positores galegos non 

, ·- t d" . .. b · .t . t. . d • -. . " .. _ na enva a mus1ca meu1eva: · s1 al iza-conserva nos canc10" '. teñen ·neh tiveron abriga moral ou doutro tipo 'de escreber mú·si-- · rosas pezas ra 1c1ona1s .so re mo1 os ou ros saRtos e ma1or 1m-·· --:.- · , · ·. . . ., · , . . . . . · ' · , · · - · 
1 . t ... , .- .1. · -::: d·· ·.- . t' , f . . · . 1 · ~ 11e1ros (ref1rese -aos med1eva1s) criac1on da linea popular, que ao · ·ca baseada en dados folCtóricos razón ·que nón di rien a favor · p an ac1on pQpu ar a m a coa sua 1mpor a1nc1a~o 1c1a -se,xa 11 renor . · - , · · · , ·· , · . . ' · , -· 
· .d t , . d ·E· " - · . · , · · · ·= · - correr do terl)po, decantananse en alboradas, alal.a, folladas, nen eA con_tra deles. E _máis, os pa.íses da cultura occidental que 

que a _opa ron e spaoa. , . _. - . . - d . d · ·- · · · ·1 · · · · ' ., · · 
Temerariamente af_irma que "Galizc;i ,pos.1..ii. o tol~lóre IT-Já,i.s rico , .. can~ares e P.~n e1ro.' mume1rns~ ª.nm.~vos, _ma1os, _v1 anc1c~.s, r~..:.. bri~~rón polas criacións JllU_sicais: d~_s seus cor;npositbres . -agás 

.e variado da Penínsulá' e que..1'0_ material reco.llido e 'fixado per- gue1fas, etc .. ·_.. suxern:ido co_mo .pr1me1ra onxe concreJa .as xun- · en obras ou fragmentos determinados:- l).on o fixeron con. •Jmú-
mite soster con. base a atirmaci6n~-' .. &e~o primeiro destes ~sertos_ '. ta~zas por Prisciliano suscitadas": Di tamén, ign_orando ·os códi- sica, &ásead_a ~nos seus.. folclores resp.ectivos, o que -- doutra J;>an-
non ae1xa.de ser uno·dÓs tópicos favoritos dos ~feizoádos de ori- c·es Calixtino, de F~mando . I e de Lugo, q1:1e o "docul'l'.lentó máis da.:.... non lles impide posuir unha identidade--lilac"ioÍial. Ben ao 

· xe mái_s decimonónic~ que· técnica, resulta excesivamente· opti- a~tjgo _da música galega" son as cantiga~de Martin Cód_ax. · A contrario, a '-música ~nacional:ista;; adema is d~ _non garant.ir éalida- . 
mista s0ster que 00 -desgraciadamente.:__ polleo material reco- _teoría de facer- deriv9r ·a música· tradiciona·1 da música medieval de; tampouco ·gatante identid.ade nacional, c01mo 'o demostrari ~s 
llido ·eiJ Galiza ·du.n xeito minimamente sério·, o fÓlclO're galego é.· delata a influén,cia doutro coñecido ignorante da.música galega, obras ·escribidas po~ franceses, .rusos,. alemáns, etc.,ssobre tema~ 
~'rico e variado". E adem~is tál · califi~-ción resulta metafísica xa Carlos Villanueva·, quen hai te_m·po deixou o dmiño d.a investí- populares españois. · ·' -- · - , 
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Para ·. Sendero .Lurñin~~6, o mo- < 
vi~ento revolucionári.o peruano, o 
seu fundador, Abimael Guzmá-n _(o 
camarada Gonzalo) é a cuarta es
pada do marxismo: Lenin, 

1

Stalin, 
Mao e máis Abimael Guzí!'án. 'Sa 
nestas mesm~s páxinas, penso .eu, 
deixamos claro que o pensamento 
de Sendero Luminoso está máis 
perto de Mariáte_gu( q1..1e dé .Mao. 
Compre nor:i esque_cer qu~ parq__ 
Abimael Guzmán, a situación des-

• ~rita por Mar iátegu i ·no seu dia é 
similar á descrita por Mao, do que 
seguindo a táctica levada a cabo 
polo dirixente chinés · (levantamen~ 

to do campo) pódese chegar a 
conquistar o poder no Peru ~est~ 
seria o único elemento de unión 
de Sendero Luminoso co maoís
mo, aparte de várias poses, por 
asi chamalas, do movimento pe
ruano que non desdín en nada a 
sua "peruanidade", vália a redun
dáncia. Dic"íamos que para Sende
ro Luminoso, Abimael Guzmán 
era ( é) a cuarta espada do mar
xismo, hoxe,..despois de ler o "in
forme" de Mário Vargas Ll0sa 
sobre a matanza de xornalistas no 
Peru, non ternos máis que colexir, 
clarisimamente, que Vargas Llosa 
é a .cuart~ espada do imperialismo 
no Peru. As outras tres, pola se
gu inte arde, son: a) o exército pé- . 
ruano, curado xa das suas veleida
des populistas; b) o gobf!rno de 
Belaúnde Terry; e c) o APRA 
(Alianza Popular Revolucionária · 
Ame'ricana) que nacido como ter~ 
ceira (?) via, ben podia quedarse ~ 

coas siglas AP e homologarse co 
seu homónimo español.. A cuarta, 
xa o dixemos, Mário Vargas Llosa 
e a sua escrita. E vafamos con Var
gas Llosa. 

O afamado escritor _peruano, 
que nun dia se dixo socialista, 
mantén hoxe unhas posicións que 
el -chama democráticas. E dicer, 
todo aquilo que non se asemelle 
ao parlamentarismo inglés, é gu-

. lag, opresión, fascismo de esquer
das (sic) ou de direitas, etc. etc. e 
bla bla bla. Non hai máis que ler o 
que pensa de Sendero L!-Jminoso. 
Para el todos os membros da or
ganización revolucionária peruana · 
non: son máis que estudantes ren
corosos, fallidos, envexosos: o po~ 
vo do Peru non canta. E dicer, os_ 
milleiros de homes, mulleres e ne
nas que . están nas cárceres de Li-
ma e ~utras cidades, . cousa que 
ninguén nega, non e~isten para 

> 

contra ~- esquerd,a .legalizada (sic) 
do P~ru. Apesar de que u~ pala
bra dura .contra o goberno Be.laún
de por npn ver o péri~o de Se~de
ro Lumin9so, n.unca nos aclara 
po( q.ué exi~e. Sendero Luminosb; · 
a única explicación: o fanatismo e "' 

~ . ?' , . . • f 

o reAcor. Añ! esqµe.c1ame, as.1.ior- · 
- ~as intra~:tribai~.- A~Óra ré-sultá." se-

~ guodo .as esculcas do gra_nde escri- ~ 
- - tor, que.todas as m9rtes sori cáse- , 

qu,e s.émpre debiqo ~ ás diferé·ncias. 
entre as diferentes tribos de índias·· 
do · Péru, . ~·ndo -todo · o m,u.nq6 
sabe que~- por exemplo, en Sende
ro Luminoso hai ,índios de todas 

i. .. . ' • 
' ªs tribos,·brancos, rn.est1z9s e qu~n 
..... _y queíra fa~-er a rev0lución c0nhá ~s ' 

· oligarcas e_·o amo d.o n0rte. Var~·as · 
. -' Llosa,:: talvez pol9 s~u trabal lo .. na, 
· > télevisión peruana, 011de fai causa~ _ 

-.. de gra~de -V.é!lor humano e per~o- , 
. _;_ dístico (entrevista oon" <;orín Je-
a-· - . . . 
~ :. !lado, :etc.)., n<;m. se .entera de ca·se n . • . • 
~ riada dó que pasa no Peru, s~ ,dO" 
u) · que ~contece en Lima, nos párrios 
~ da alta búrguesia, >{a .que segundo 
:; el todo.era led ícia -no país andino 

.....,_ -- __,··~-.. x cando a· caída dos milicos-, -mais: .. 
Vargas Llosa, Só existe para este · : es.ta ledícia vease perturbada pala. 
escritor .realista (segundo a·s suas .- aparición de Sendero Luminoso. E 
palabras) a visión de Belaúnde Te- · esta será á versión que nos. da'rán 
rry de que contra Sendero Lumi.- ~ . os grandes meios de ·comunicadón 
noso non actuen . os militares (o occidentais, e mesmo os de · es-
que é unha falácia, xa e quen · querdai c;jue inda seguen-a conside·~ 
dirixen as operacións s_on os mili- rar a ,Vargas Llosa ~orno un dos 
tares, a policia "e a guárdi~ civil só seus (cánto máis listo é.o. Departa-
actuan baixo ardes superiores) xa mento · de Estado). Nunca, este·s 
que a última vez que os· milita~ meios de-e~uerda, saberán o que . 
. res interviñeron. 'contr~ a guerrilla . pasa en lima, nunca entenderár;i 
trouxo consigo tjue estes depuxe: . que. haxa xente que .se erga e-n ar-
qm ao Sr. BeJaúnde (era .o ano · ma·s por · pan, traballo e liberdad_e· 
1969, se mal non te·mbro e o pre- - {e non só pañ, senón leite, pan-e 
sidente "democrático" do Per.u se- peixe -nori esquezamos que un 
gue a ser o mesmo),· metérano !1º pan de trescentos gramos vale algo_ 

·avión e f ixeraf"l un ha caricatura de asi como 300 soles, o ·que ao cám- · 
revolución que a moitos pareceu- bio son. unhas cuarent pesetas, e . 
lles unha nova revorución rusa. os so Idos, dios, non h-ai ·par· onde 
Mais Varga Llosa 'engánase (e en- collelos, . cando os _hai). E por non . 
gána.nos consciente-mente): <?S mi-' fa lar da famo,sa coca; peruana. E · 
litares peruanos non volveran dar por hoxe abonda, senón o \canto · 
un golpe, son eles quen mandan seria demas.iado lo'ngo de expticar, 
no país. ·ultimas notícias chegadas . e todo el é triste. 
do país andino din que un senador · Mário · Vargas t iesa, lembraae· 
quer aclarar quen son os militares ben · ese nome·, nono esquezaqes, 
de alta graduación(!!!) qué axu- _· nen vós, os que líchedes as suas 
dan a Sendero Lumino~o, ·a este · 0 ras e unhas ·vos· gastaron e ou-
paso van estar mandados· polo . tn;is non (como a min).' Lembrá- . 
mesmo xeneral CuSt.er ·ou West- deo 0 recordade que nas próximas ._ 
moreland . (o seu espírito, .cando · edicións da Historia universal da 
men~s). . . : . ; infámia. o seu nonie ten que· sair 

E segue o seu 'informe (sic) Var- en letra·s de molde e maiúsc'Ulas. A 
gas Llosa, informe q·ue non é .máis histo.ria nono absolverá. 
que unha calúnia sobre.outra con.
tra Se,ndero ·Luminoso e mesmo 

Cando o_goberno de Mário Soarés ca- · . Denunciado n_umerosas veces co- . _mán 
· lleu as rédeas en P()rtug~I, fixo saber mo organismo cie presión e di·scrimi- · nismó. 
~nseguida · que o país se atopaba" na nadar ·na sua poi ítica, os represeRtan- · O · informe do Congresd, que se-fil- · 
bancarrota. · 9iante de tal . ·situación . tes amer.icanos sempre o tefíeq nega- ·. trou á pr'e.nsa, inclue af.irmaciÓns· de 
acuqiu _ presta·~·ente ªºfondo, Mcir:te- do . . Agor~, porén, é un informe da - altas .personalidades nordeameri-C<inas 
t , · ¡1· t·e .,. . 1 Ao-s ·poucos di· as Cá.mara de Representantes nordeame- que a:válian .a tes.e da polit.ización do ano . n rnac::1ona . · · - · · _ "' . . . -

· ' , -·. ,. ricana, marítiqo ·· en segreao, quen ' FMI. ' ' ,"Y.·' 
. est,e _conceqial_le_ ª Po~tugal - un~ -~rr:i- defJ úncia· ,cómo ~ acl.ministráoió1J ·nor- O secretário de Estado di nun · 
.- p~estitos d~ varios centos de mil_l?ns deameric~na . veta as peticións· de axu- ' · momento do informe. -que "o · FMI 
· de · dólares , sob . conai_cionantes dra-· da financieira que veflen de 'Gt:anada, : non-·debe prestar nen ~n céntimo a 

- · conia ~qs e~ canto ao ti.Po .de· ~oncer~ Afgan:istán, .·Nicarágua, Cuba e _\l iet- Granada'\ l,Jntia das .conclusións fun- . 
· taciqn ecof]._Ó!TI'ica e S(.>~ial . que_ debe- n'am, agás das suas garanti·as econ~m·i_. damentais do traballo é que a a,_ctit'u ~ 

ria segu_ir. ·:Qu'edaba asi .espida a ca- ·cas. A lista fatíase máis ,. longa se non dé nord.emaericana nas ré unións do 
racteríst,ica . tra.nsnac.ionál do Gap ita- . •Se incluís'en países que, ben non pre- . G_bn'sello depende esencialmente das 
:tismo, ditai')dif==e -imf:)ojJ.endo a pol í.- . Gisan ~esa axuda -come pbia-· ben ·· . ·re lacións de .Est:idos Unidos cb país°' 
tica en toda, a sua área de influéncia. ,xa ndn a so.licitan ·coñe~endo de -ante- solicitante: . 

-MAN-U EL ALONSO . 

·- - ~ 
Á ·est;até~iá ., norte~~eri~a~á ·no ·mundo parece'· d (spost~,, ne~tas. úl~(~· 

mas· .semanas, ' a resolver o~ - cóo.~loitos -~os que está rr;iergull'ada~ ppla via 
exdusivam~nte: militar . . ·. :_ . . . · . _ , ,-~ . . 
. En duas zonas do muhdo o asu'nto· adq_uire. tintes dramáticos. En C~r:i-.
troamérica .a agre~ión') a Ñicarágua a.tópase nun ponto ~tJlminaate, que 

· ~ ten abrigado ao gobe~no san~ini-$~a .a amea~ar con perseguir áo_s sorno- · 
cistas máis aló ;das suas· fronteiras. No Salvad,ar- ós deóqdados intentos. 
da gu.errilla.para manter.unha 8eQQGtacióñ. SOfl sistemati t aménte boico- -
teados. · ., . · . · .. - · · . , -- . - -

No prin'.,eiro. dos cas0s a · sh~ación é mo_i p;eocup~nt!e . O hostiga·men- _ 
to da contrarrevolución ( .financiado abertamente por organismos ofi-
ciais da aderriinis_traciÓn norte~mericana. Men.tr~s ta_nto, o. exé'rcito ian

. _qui .desplega unh~s manobras sen. precedent~s, en extensión e cantidade, 
· -na . p~ópriíÚaÚÍ horidur:~ño-nicaragüense. As -manobras anunciábanse p~

.ra seis meses e as últimas notícias falan xa de .que até marzo non_ mar-
charán. ~ · . 

Aó parecer, o intento é·a provoeación xust_a para qu~ ~s sandinistas 
teñao que ·sqir clas. suas fr:ont.eiras para se defender e daqUela xustificar . 
trnha interven·cion aberta contra Nicarágua. Os primeiros pasos nese ca
·miño :Xa se deron coa renovación do CON"'DEGA (Conse llo da Defensa 
Ce.ntroamericana) que se pron_unciou ·por unha _actlvidade unif_ícada 
contra a ·''agre.sión co~uriista e~tra-continental " . Até que ponto -0 go
berrio -sand inista vai soportar i agresión ,é imprevis íbel. ,, . . · · 

No caso dun conffito. b~lico xeralizaao, a situación non par~G~- f~vo
recer aos nordeamerfcanos. Tal comq se ·xestou e desénroJa a cris~ ; a res- -. 
ponsabilidape ianqui-patentízase dabondo, _e se c·omo din"os inquér itbs 
public;:.adds hai pouco' sobre o apoi0 aos sandinistas_de máis-dun 85 por 

, cento da povoación; difídl saída militar ' pode, ter o co·nflito. Cabe pre-
guntarse entón palas consecuéncias. - . · -
, A batalla ten o seu' outro frente nos meios de· comu_nicación. Hai que 
facer parecer xustificada a intervención como sexa .. Percurando conni-

. véncias con ET A, inventando rampas de lanzame_nto de mi sis, d~n~ n
~iando un ·xamais demostrado tráfiéo de armas co que a gue~ril _la do ·. 
Salvador, ou tirar ~ famoso m_ito ·das eh~icións ás páx.inas d? ,Prensa ou . 
as ondas dó ·radio -e a . televisión. Quilos e niáis quilos de propaganda 

· que· a.té eles. mesmos, . sen porse rÚbiqs, aut9denúncian: O "New York 
Times" ou o "Wasington Post' '~ fan habitualmente de válvulas de es
cape des~ rná .conciéncia ,. denunciando os mailexos da omminisce.nte 
C.l.A. . . ·. · · , . . . . ' . .' :'.. 
~. No Salvador actán coa vantaxe de poder alcumar e ~enigrar á guerri

lla, -. amosa~do o conflito terxiversado da _sua ·real di~e.nsió~: no Salva~ 
dar víves~, como en Nicarágua, unha insu"rrección popular e unha guerra 
civil: Negarse a ad1T1iti"r _os esforzqs negociadores -do FDR-FM~N non é: 
-~enón unha táctica xenodda cos salvadoreño$. 

. Mentías Contadora fica arr~tnbada, comó alternativa par.a a galería: E 
algo de pantalle t~n que_ haber cai:ido os presjdi;mtes deses pases e. o "ca
rismáti-co'~ •Fe.lipe . Gontález recoñecen a' Reagan o pape.I de "líder do ... 
mu.ndo ·accidental'-'. . 

Aí están as causas, mentras a-máquinp qe mentir segue funcionanado. _. 
. A ver onde.cheg_an as causas nas 13.róximas semanas. -

ESPECIALIZADA EN Li-BROS 
GALEGOS E. PORTUGUESES . 

· CORU~A 
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e.stcaOo ~ . 
. Sata1uny_a · 
.Prop()fien 
urtlla rlóva división · territ~oriál 
A Federación de Municipios de Catah.mya ( FMC}, . , 
que abranxe aos aléaldes.das cld8des que están rexidas 

._ por socialistas e comunistas, ven de celebrar ~n Girona ; 
~ª ll Asamblea Xeral cu ns resultados sur.prendentes. As tésés 
recollida,s neste.acto van marcadas pola p0l(tica mu,nicipªl -
socialista"'e ~'' liñas b.ásicás--que:o · PSO'~ · s.ostivó ·nas ; : · · -
últimas eíeiCións. · · - · ' 

'¡. 

bro, abren as pQrtas do seu organis- · _ 
mo a t<?das as povoacións de CataJun
.ya·. Desde G iÍona pedfíon facer 1,.1.nha 

' ~eest~u~~ura~ió~ · .º .. ~ f~erac~~n .EsJ?_ª~ 
nola de munic1piqs, de xeito que esta 
fose. unha confodetatión,das diferen

. tes. fede~aéi(ms te_rritoriéÚs e~istentes. <i. 

Do mesmo . xeito quérese achegar _á . 
' A Federación dé Municí~ios, segun-1 · .. Ebre., ~l~ida, J>iririeu; Gfrona· ~ Á~ió F.M.C . . á Federació 0· Catal~n~ -de Mu-, -< 

dó o programa expo$to neSta asam- · Central ,s~darí as veguerias;·e por ulti- ·!1icipis lAFM), formada por. ~lcaldes 
blea, quere pular unha nova .d'ivisión fino as comarcas serian as 50 que ac-:· de .. CIU ei:squerra· Republicana. JQa,--
territorial de Catall!nya. Esta nova di- t1.,1almente ten o país. quim· Ñ·aqal, aléalde d~ Giron.a, a.nte-
visión ~ríaria, como mfo.imo, únha ,Porén derxábase a posibilidade de· rior presidente da FMC, asi o dixo no 

· província" máis das existe'n-tes, a Re- formar, non · s6 unha, senón duas . e -/. discurso de clausura. ' · " 
·xión Central~ coi·ncide~te coa· rexión tres. províncias máis. Deste xeito po- A última ·grande resolución t~ma-
7, cl,Jx·a capital ficaria .. ubicada na ci- '.deria coincld.ir a., a~~inishación loca.Í da na 111 Asamblea presenta .unha rei
dade interior de 'Manresa. Ao tempo,_ ·-província- coa autórmma -vegue- vin.dicación que · os concellos levan 
desempoaro'n o tema.das "veguerie$" , ·· ·" ria-. Con esta. nova división pr-etén- ·anos reclamando. Trátase dunha ma
subprovíncias que a~ntarian~ a máxi- ·de.se !ormar uns· municípios e órgaos . . ior ·~:far:licipa.ción da · administración 
ma descentralización dos servíCios. locais 'ortes. ~on . é unha proposta local nos presupostos xera:is dó 'Está-

" A' vegueria . ..:..di o texto dos docu- . recente, pe~o ten a importánc;:ia de do . . Até agora a porcentaxe asignada 
. mentos . apr~ba.dos- ha ser a base da ser aproQada por un organismo rep're- aos municípios non superaba o 8, co 

organización periférica da Generali- sentativo comó .é a . Federación de perig9 de .baixar ·un ponto: A, FMC 
tat, tendendo a qué coincida cós lí- ·: Municipios. Soc'iálistas e comunistas . pediu que· se a'umerítse até ua 1 O pot 
rriites da província, pe.ro adoptando, . tentarán fa~r chegar .as '_ resoi'L1cigns · .cento; no que. p~rticiparian tanto os' 

,i. un ha e ·outra de"larcacións, as cara<::- tom~das .ao ,Parlame,nt através dos-·s ·órg.aos ao ·Estado ci>mo os _da comu-
terísticas do território e as heces.Ida- ~eus. respectivos deputados. , . nidade autónoma . . A desceritraiiza-
des da admÍnistraclón autónoma".. < . . . · ción topa, nesta petición, un elemen-

Deste xeito Catalunya quectaria· Maior dotación nos pres4·póstos ·, to impo~tante que se afortalaria coa 
epmposta da seguinte ·maneira; · Bar- do Estado . ·. :.;f~':~ · · · ·asur.idón dalguahas funcións que per- ' 
celona, Girona, Lleida, Tarragoña e te.néen agora á-Generalitat. 
Regió Central serian as províncias; ' Os alcaldes de esquerdas, no doéu-
Barcelona, '. Tarragona, Ter.res . del mento ~probado o prime_iro de outu- ANTON FERNANPEZ ' · 

Seguíldo o Parlamento Va~~O 
,, 

' 

torno e descoñeeen o idioma. .. .. """ Nos ú·ltimos ·meses 
vense ·rexistando unha forte 
tensión entre o · PNV · . Óposfoión áo plan ZEN , . ' 

e o .Qoberno central · 
propiciada sobretodo 
pola di~erente concéición 
da autonomia municipal que 
se reflexou no nomeamento 

. de 130 secretários de 
Axuntamento; po~ 'r~I de.creto 

o coordinador d~ política municipal · 
do PNV, José Luis lrisarri chegou a 
dicer que a inda no suposto Jírnite de 
que os alcaldes do PNV foran á cade.a 

, por non querer darlle posesión aos se~ · 

cretários dos a~untarnentos, r:ñanteri-
an a sua postura. _. 

.lsto levou a ·que en círculos do 
PSOE . ata.caran ao partido .no gober
r'lo basco : a(:usándoo· de desacáto aO 
Tribunal constituciónal, ·o que fixo-

' . 
Aceitación da legalidade 
vixente 

Por. outra ~" banda, _ o Parlamento 
basco ·non considera · "oportuno" o 
Plan ZEN, segundo se apfobou no 
pleno do P.arlamento celebrado hai: 
uns cJi.as cos votOs de EE e PNV e a 
oposición· do PSOE e o grupo mixto 

- 1 (éomo se sabe, HB n~n asisteªº par-
lamento). · · · 

A résoluciÓri aprobada ~ublifia qu'e 
"a' segufidade .cidadana ·tense que 

' Promover e lograr através do cumpri
mento· das preiVisi9ns do Estatuto SO· .. , 

.brea Policia a'utó,noma" . . 

Mái·s plataformas pól íticas 
.. ,f'_ 

O dia sete diversos, partido.s-,e aso~ 

·AUTOAMNISTIAS 

X. VECJA 

Confeso que non me sur.prende a recente "Lei'de Autoamnistia" de-
ctet~da polos militares · arxentinos. E algo perf~itamente coerente coa 

. prática seguida polo Exército arxentino durante os últimos anos. Non 
. entendo, sen embargo, as reaccións de certós .políticos do Estado espa
.. ñol, alporizádos PQJ semellante leí e dispostos a movilizarse contra ela. 

Estes políticos', isntalados hoxe no Goberno e na oposición parlamentá
ria, foron corresponsábeis do nacimento dun rexime político construí
do -sobre a b_ase dunha ·~~utomanistia" para todos os· implicados no · 
mantimento e defensa da ditadura franquista. Por se tíñarT\Ps algunha 
dúbida, ,q ministro Barrionuevo, dirixíndose aos cor.pos policiais odia 1 
de OYtubro, afirmaba que "tampOUCO é a nosa liña facer descalificacións 

. por actividades pasadas porque só é 9escalificábel no pasado unha falta 
profisional". Non . interesan as pasadas práticas torturadoras de tal ou 
cal' funcionário nen a militáncia fascista deste ou aquel. A "capaGidade 
profisionalº,é o supremo valor. 

, 
.. Pára xustificar a "autoamnistia" que levaba aparellada a "reforma po- · 
lítica" frente á depuración que significaria a posta en prática dunha 

_ "creba democrática" co franqu!smo, díxosenos que ·só asi era pos1bel 
articulªr ~ córisolidar un réxime democrático no ·Estado español. Os 
que non áceitamos tal pon!_o de vista .e teimamos na defensa da "creba 
democrática" fumos calificados de "irresponsábeis", "utópic0s" e mes
mo "desestabilizadores que lle fano xogo aos inimigos ~a democráci_a". 

Hoxe, vário~ anos despois daquelas liortas dialécticas, a _realidade se
gue dando o seu .veredito. Repase'mos os dous últimos meses. O capitán 
xeneral de .Valladolid, Soteras Casa.mayor, xustifica o intento -golpista 
do 2,3-F: O .seu sustituto, R ivas Nadal, afirma que as ordenanzas milita
res "pódense resumi,r no cumprimento do decálogo ·da cadete e do cre
do do lexionário". O capitán xeneral de Andalucfa, Saavedra Palmeiro, 
declara o 20 de setembro: "A Lexión, como sempre, disposta para in
tervir ~n cumplimento do artículo 8° da Constitución". O novo capitán 
xeneral de Madrid,~áenz de Tejada, (principal responsábel da detención, 
dos .membros da UMD), non fai nengunha referéncia á Constitución no 
intre de tomar posesión do seu cargo., : 

Case todos os' comentaristas políticos recoñecen que as manifesta-
,c'ións feitas por Sote~a .s son e~presión das ideas que existen na grande 
maioria dos mandos das F F .AA. Lembremos que o xene~al destituí do 
dicia, nas s_uas declaracíóns, cousas como esta: '"Nunha situación na que 
a so.berania, a integridade territorial e o ordenamento xurídico de Espa
'ña estivesen en perego real, a Xunta de XeteStde Estado Maior instaría 

. . que Xabier Arz_allus, pr;esidente do 
PNV saltase· .á paslestra e _rechazase 

/ -

.:· En - círc~los nacionalistas á esquer- · ciacións políticas de ideoto'xia "aber
da dó PNV, estas.declaracións son in- . tzale revóluéionárié; fundaron unha " 
terpretadass como un aviso. aos mili- organización· .denominada Auzolan, 
tantes de . que .vah re~atar aceitando que preténde "canalizar a actividade 
a -legalldade vixente, que a.eata a_ , de d'ivér'sas fo~rzas non acordes c~a ac
Constitueión e qae acatará a Lei Or- tual . estrut~ra da esquerda en Euska-

· _ao presidente do Goberno-dese momento á que recoñecera a sua ineficá
cia e incapacidade e o Exército asumiria a sua misión consgitucional". 
·velaqui a teoria do chamado "golpe brando": a Constitución, através 
do seu árt(cu~ .8°, p~sibilita iÍ intervención militar n:> goberno direéto 
do Estado srt d.etermmados supostos. Os fortes aporos cos que conta 
esta teoría no .seó do Exército, deixan sen argumentos aos que presenta-

.· ,· ban a ConstitUción como garantia frente ~o QO.lpi·smo e veñen dar razón 
... aos que denunciaban ·ª perigosa amblgüedade desé -artículo sº. . ' 
. - . . ' . ' . --, " 

estas acusacións manifestando que 
precisamer)te a imposición dos altos 
funcionários rnunicipáis · átravés- do 
decreto do goberno .socialista é "un
ha agresión áo ·sistema.democrático e 
á própria Constitución que defende a 
autonomia municipal". . · 

"Non hai colision coa· 'sentér:icia 
do Tribuna.1 Constitucional (sobre o 
litíxio polas _ transferéncias entre as 
admiñistraciÓns cent~al e autonómi
Cé;!), xa que a nosa postur:a limítase 
simplesmente a defeñder a oe.eesária . 

. autonomia municipat. Nós· ·acatare
mos as decisión$ dos tribunais e non 

· se nos pode imputar .unha postuta 
ariticonstituciona'I'' : ... : 

gánica sobre funtión pública. / di" .-
$egundo. ·astes círculos, ·ao dicer . ~Segündo esta plataforma de xen-

que se · aceita a Constitución, teria . tes situadas. no .que podíamos consi·· 
.que aceitarse. a estes funciohários, xa derar o espá~io político entre ·E E e 
que r:io artículo .129 desta lei especi-- HB, Eus~·adiko Ezkerra está sofrindo 
fícase que todos os funcio.nários son un proceso d.e direJtización Cr:ecente 
de. "caráctefr nacionae' e polo tanto . ;,e Hefri· Batasuna está de·senrolando 
os cargos outorgaranse·despois de pa- un gran sectarismo político, .con 
sar as oposicións en Madrid. . - grandes limitacións tácticas e estra-

' Para estes ·nacionalistas este seria téxjcas ·pola sua defensa a ultranza da 
uri .motivq_ máis da ir:ivalid~z -do Esta- alternativa KAS'\ · 
tutq. · Até o m'omento só eStá.ri en Auzo-

0 que intenta o PNV é que se no- lan, LKI como partido e a ·agrupación 
meen ,secretár-ios autóctonos e nón :. Nueva Izquierda (·escindida -de EE) e 
xentes de fóra que descoñecen o en~ · · xente. procedente· de tAIA~ ,., 
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Unha das frases máis· repetid-as dYrante a chama_da "transición polí
tica" foi a de que í'cómpre ser rea.listas''. Moi ben./Fagamos- un exercí
cio 9e r~alismo. E verdade que .a"mái.or parte do Exército· español apoia · 
un sistema de libJ3Jdadesdemocrátiéas? _ ~on é máis cérto, máis real, ,que 
existe un poder militar-autónomo, un auténtico Partido Militar, dispos
to a exercer un coñtrcrf sobre a~ institucicSns civis? Ül:Jén é máis realista: 

- A;lfonso Guerra que prciclama -·publica.mente que non hai problemas no 
&xército, ou . ese ministro que e~oñece privadamente a . un ~q~nalista 
a'lemán, que o novo capitán xeheral de. Vallado·lid te'n, as mesmas ídeas 
que o anter.ic;>r porque· ;•non héJbiá, o.tJtro" onde poder: elexir? 

. . ' 

O goberno. de Felipe Gonzále? non pode alegar tJescofleCimento do 
problema militar": Ten, enriba da sua mesa: unha obra ná que tivo unha 

-. importante participació'n. As "autoamn.istias" teñen un prééio_ que hai 
~ .que pagalo. máis cedo que tarde .. Aq4i .e na~_~rxentina~ 

--

1 ' 
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. : f~n~: Xogos· depprtivós'da'.t mqcedade ~- · 

~. esparjaquiada galega 1' 
. - 1 - · . L -- . -· 
Desde o 4 ªº 18 de setémbro tiveron lugar en Fene o~ 11'\/11 X~gos· Deportivo~ da M~cedade do . 
Concello de Fene", nos que participaron <ase 1.500 rapaces d.un.,c~nso ~e q~mce mil persoas que ten , 
o municipio, comp~indo en n especialidades deportivas. _ · . , . . · . . . · , _, . . .- 'J _ 

O presuposto, financiádo polo ·axu11tament.o, rondou os dous mlllons de .. pese~s, : . . .. · .. ~ .-1·. ~ ~ 
e as autoridades tanto provincias como a niv.el galego non só fixeror;i _ ca~ º~J,S<? d~st,a cop1pe~rcron· · _ 

· ú'nica das suas características no mundo oécidental, só c<>mparábel és spartaq~iapa~'·ale~~nas fl ~. ~-- ~ 
,. óu rusas, 5erión que nen'sequer.se dignaron aceitar a invitación _e asistir a -~~e ~~en~o·f!" - ~ · 

' " . --.. J 
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Un grupo de xóvenes de Fene 'reuní
ronse rio ano 1977 para reivindicar a . 
construción de instalacións deporti-
vas. 

Para protestar Po la situación e re~ 
clamar soluciúns, non se lles ocorr:iu 
nada mellar que organizaL uns xogos 
deportivos iñterparroquiais, nacendo 
asi os Xogos da Mocedade de Fene. O 
presuposto foi de trescentas-mil pese- . 
tas, ·aportadas por casas comerciais e 
institucións privadas. 

Até 1979, coa chegada á Casa Ccm
sistorial da primeira corporación de- · 
mocrática, o Axuntamento non se -fi
xo cargo desta competición. 

Durante os últimos cinco anos,so 
axuntamento non só subvencionou · 
os Xogos, e comprou o. material de
portivo, senón que pasou a dirixir .a 
organización. 

Cómpre salientar a9emais que cada 
ano, ao comezo dos Xogos, a corpo
ración municipal, presidida por Xosé 
Maria Rivera Arnoso, pertencente a o 
BNG, inauguraba unha pista polide
portiva en cada parróquia. Vír9rtse 
asi cornadas as intencións do.s primei- .· 
ros organizadores: cada parróquia xa 

· ten a sua pista. 

O número .máis alto . 
de. deportistas fef:f erados 

i . 

tor deportivo e catro monitore,s, cus
. teados polo Axuntamento, danlles 
clases gratuítas a todos os nenos que 
queiran. 

Esta política levou a que · Fene 
-cante hoxe con deportistas xuvenis 
que están entre os mellares a nivel es
tatal, sobretodo en Atletismo- ou Hal
terof ília, como son Armando Lóbo, 
Faustino Penedo e Xoán Carlos No
<;:he. Pero iso será un aci~ate para ou
tros xóvenes, porque o que intenta · 

. o Axuntamento de Fene é que todo 
o mu'ndo que queira pratique o -de.
porte, sen ter en contéi o~estado ecó· 
nómico dunha comarca, dla a dia 
máis comesta pola crise, a idade oÚ as 
talas físicas. Asi puic;iemos ver nestes 
xogos como invidentes ' ou disminuí-· 
dos . físicos facian . demostracións de 
iudo .ou karate. 

Grand_es perspectivas 

._, 

non sÓn . ¡j:· ·flor'- de .o.ut9ho "de ~da 
a ... ho: ; _. ' ' · '' 

O ¡x-xuntámento subvenciona" ao 
lohgo 'do ano' aos clubes' privados pa
ra :q ue estes atendan .aos ·déporf;istas; 

·a todos os Clu_bes -privados e non só
"aos mái!; afins~ ide,oloxicam~nte ou 
aos que mái$ votos poden dar_ conio 
se fai noutros müniCípios". 

·AgÓra ~ o A~untamenfo ; trata de 
descentralizar - aínd a · riláis ·o deporte 
e, ·á espera de-· conseguir untía· pisé:_i
na ·e unha_ pista pÓlideportivá cuber
ta, trata de·que cada parróquia conte, 
< • ·-

"ademais' de cóa, sua éorrespondente 
pista poÜdeportiya, xa acadada, .cun . 
xináslo. 

, ; .. 

Tamén' trata de· criar escalas depo,r-.. 
tivas en todas a~ especialidades · que 
teñan un número axeitacfo de p.artiéi
pantes, senda pos1bel que p~onfo es
tea constitú ída a . prime irá escala de 
DepórteS- P,opufares gategos, q,ue -em
pezara c9a Úpecialidade de loita gale- . -
ga, gran arela do concel~al encargado 
de deportes e do alcalde, que esperan 

· que, par~- ~ próxima edrci9n dos xo
gos, poida_n estar presentes os depor
tes popu_lares galegas. 

Mais en · Fene saben que onde hai 
que· promocionar· o deporte _é nas es- . 
colas. Así, o ano pasado Jntentou que'
os distintos . coléxios contasen cun 
monitor deportivo pagado polo axun
tamento, ;; que non deron . logrado 
polo bqicot dos profesores, q1,rn non 
querian 'intremisión' nos centros de. 
persoas especializgdas. :Este ano vano · 
intentar outravolta.' 

Un 'proxecto máis ambicioso 

.. Pero Fene ten un proxecto máis · 
ambicioso. Oliere ','expqrtár" ,a suª 
maneira .de promocronar o deporte a 
to.da ·GaliZa que, seguindo-a sua pauta 
podia chegar a ser unha RSA en po~
cós anos. 

~ Asi, curso.u t,Jn chaniamento aos 
mu~icípios da mancomunidade~. _de -.' . 
Férrol para unha. reunión na . que ·os 
de ·Fe.ne .tiñan pensado fac~r :un ~ha
m~mento para -que os distintos co'n
cellos, csegúisen 'o seu exernplo que 

'· tan .bon-res01tado ·está dando'. ·A esta 
reÚnión só asistí.u o Alcalde' dé Mu~- . 
gados. . cada arto · a participación . nos xo ~ 

gos vai a máis: Esté ano foron tres-
. centus rapaees 1'máis que no 1982 os . 

A sua inteneión era que s-e fós'en 
ce.lebra.ndo xogos parecidos en tódas 
as comarcas pqra culminar nuns a ni-

. vel galego. Foron convidados tamén a , 
Xunta e o Consello..: Superfor de Oe
portes .pero· n~n aslstiron. C_onio tam
pouoo estiverqn presentes nos a~os 
de ·inauguraeión ou clausura dos . .xo
.gos,' nen os r~presentantes da .Xunta, 
Cor1sellaria de Cultura ne11 .~fo Con·se: 
llo .Superior-dé Deportes. 
. '~Promete(ljes partjcipar con .nobre

za e esforzatVOS con 'lealdade e XeRe
rosid ad~ ti, este~ Xpgos ?';; ".Si, pro,.;,e: 
temo.s", ):>erran a un ha todos. os c:te- · 

· portistas. ' Promesa que deberia'1 ,ofe- · 
recer .tamén os cargps d~ .adeministra~ 
ció~ _e, claro, facerlla cumprir. , 

PUCHEIRO 

1 

Habia' moito tempo que~non suc~ia, pero! por fi~, a recuperaci_ón do 're-
. ~ mo galega f~cou demostr_?1da. nunha proba estatal. Conc;etamente no ac~i- ... 

dentádo canípeon~to deste ano 1983, celebradq na ba.ia de Castro Urd1a-
les en Sant~mder. - ,. · ,' . . 
. Nesta baía "Anduriña" do clube de remo San Xoán de Tirán de Moa
~a, quedou t~rceira cu~ tempó de 20-36~2, conseguindo a medalla de 
bronce e o trofeo aa cofradía de pescadores de ·castr9. 

Por · diante si.Ja, entraron · duas embarcacións históricas, Zumaia, cun 
tempo de 19 ... 59-•1 que foi a· campeona, e Orio que ocupe-u o segundo _ lu- . 

· gar invertindo~ n.o percorrido 20-.10-5, o que pode dar unha idea da_ igual-
. dade de forzas e o competido da regata. Cuarta foi a embarcación de As~ 

tilleros pero xa cun.tempo de 21-29-7-. ' 
·A ó~tra embarcación gal~ga pr:esente neste. campeonato, Póvoa do Ca

ramiñ~: 'no~ puidÓ accederá tanda final téndo~e _que conformar·cun sex-
to posto, o último. · . - . . . 

A "Anduriña" foi ·a embarcación máis. aplauqida nesta final, xa que 
- moito-s dos santanderinbs -inclináronse pola embarcación galeg~ que supo

ñian a máis feble, sobretodo qmdo ~stilleros xa se viu que .non· podía op- . 
tar ao thulci. · . . _ - .. 

· Pero 'non eran· só _os cántabros. En.Castro habia moi!a xente qe Moañ.a 
que acompañou aos seus ·r~meiros e formou unha g~an f~sta. Ho-xe ·está 
demostrado que 6 i;emo nas vilas coste iras., sobretodo no Mo_rra?o ; move 
marta máis, xen~e que nengun outro qeporte, fútbol incluído. . ' 

Este meritório terceiro posta non. debe subirse ainda á cabeza dos re
. meiros. Hai moito traballo. que facer neste.- campo e este anq houbo vá
rias tripulacións sanaio~adas.:_ só demostra unha ~ousa: .que ~ temo ga.le
go vai en a~cerso pési.e ?Ó olvido .que ten por par.te d.algunhas i~stilucións 

Nuns anos pasouse a· ter_ q_ue intervir de mera comparsa, con embarca
cións prestadas, a lc)itq·r .polos campeonato-s, a inda que estean un poúc? 
lonxe. De ter: onha técnica rudimentária, a qµe Suso, patrón do "Andun
ñé, . fos~-me:~ecente do trofoo "á ·mellar vlr.ada" despois da votaéión rea
lizada polos representantes dos rneíos informativ<;>s. , 

' E preciso organizar agora o remo ·galego. Organ_izalo cunha pe~specti- , · 
va ·de depor:te :e .de futuro. Organizalo ·sobretodo para, que·/non perda o 
carácter popular e deportivo; formar entrenadores· e man itores que prepa
ren fis·icámente aos remeir.os. Agora ·xa non se· po~e facer~unha prepar,a
ción só rehiand9; hai que_J2!_anifica~ a temporada se se quer,e~ _consegtiir 

· resultados. ' · · · 
E nec~sárió - que · se etabe.leza para o -ano xéi a . "Bandeir9 galega". O 

Axunfamento de Moaña, en cuxo _concéllo .hai tres .clubes de traí.ñas, hai 
tempo que está dando os primeiro_s pasos _neste senso, pero os outros 
axunta'mentos non párecérí ter igu'al'interés. '_ · . .-

0 próprio axuntamento moañés .estabe lece este ano a !'Primei; a Ban· 
.deira do AxÚntamento de Moa·ñau que. foi un completq éxito, tanto na . 
parte organizativa· co.mo iia festiva deste campeonato. 'Ficou demostr~da· ' 
a raigame que teñ no povo ~ste deporte. / ; . ·, · 

Agora ben, tddo istq se no~ se 'presta· átenaión ~os rapa~es de. ,poll.co 
sérviria, por:c:jüe hbxe se· ~stá a d~r o caso de que mo1tas_ embarcac1o~s ga
legas· non poden participar nas ~ probas oficiais por r:ton ter -unha tripula

,, ción régÚlameritária: Hoxe a inda existen poucos rerileiros: ·. 
'" Un ha atención prio~itári~ aos xuvenis e· Uf!ha dotac~ón · aos cl_ubes! ~co· 

. n~micamente ' moi febles, ·de-, trainerillas para que os rapaces empecen a ' 
prática d.este depo~te en banco fixo, son condicióhs ln~isp~~sáb~is _para 
que ·este depórte siga en auxe. E b único xeito de que l~gun d1a _P?'~amos 
ver erguer aos tripulantes galegas os seus remos ·en· smal de vitoria nun 
cafnpéonato estatal. . ; ' ' .. 

. .,, 
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estainpas do -n;iundo elegan~e-· _ ....... _ ... 
.J ... f " 

P8eo, llázquez 
. XESUS CAMPOS 

Hai · caras irremediabelmente . 
condenaáas a unha "ubicación fun-~ 

- ~ioaaria- 1 :~ itaHéi~, ~comp·, a d~o al
calde coruñés. Semella que a sua .. 

· arqu.jt.ectur,,.·lfacial, de ,estrutura ~ 
. angulos-a~r~ · suaviz~dal~olos .:. ~, -..-, · _ : , 

anos de transición, fose · 1,m- com· . ....--
. péndio ·de rrtoderaciÓl)S SUCeshias. 1 

• 

·Tardes défminfoais 'é9rtando o cés-· 
pe<;le da · sua fin·ca · de -B·ergondo · 
mentías o transistor ir:iforma dos. 
résultados da liga e 'ceas :sabatinas. 
no Panchón, .ao cabo -dos ~n.os, 
van redondeando as faccións até 
conseguir · unha perfeita síntese fa.-

·- cial do proceso de reforma'. Así, 
Paco Vázqu-ez · -militáriéia ~!par
te- chega a e·ncarnar unha sínte-se 
corporal · entre o a.r de Alfonso . 
Molina, ó ínclito duce co.ruñés dós 
ci-ncuenta "e o new /cok kennedya-
no oe ·oemétrio Saloriq. 

'Un . toque de brillantina, quizá 
: tan'_ e·xcesivo que poida Pé\re·cer 

embreado, ultima un perfil vaga· 
mente europeo pero cun recordo 
ine.vitábel ·ás toneladas de Varon 
Da~dy que e·mbalsában no tupé os 
señóritos noitébregos dos PorGhes 
ou os profesorés de Formación do 
Espírito Nacional da· ditadura. -

encara · coa merñória de Pablo lgfo
sias e contrastalo co sorriso x1,.1bi
loso que c()mpi-te cos anuncios-de . 
dentífri~o cando é anfitrión dou
tro Iglesias: J1ulio Iglesias, para se 

· decatar do ·portensoso savoir fair : 
. fisionómico do prir:neiro ·manda
tário municipal coruñés>· 

Pode qu~ no_n teña a preséncja 
de Gregory Peck nen .c) esti o de 
Bogar:t. Paco Vázquez _síntese a. 

-gosto nese fifty-fifty entre Atigus-
to Algueró e Andrés Pajares: hí-· · 

· brido alternativo moito máis ren-. 

·. 

-[~~~s]0~---~~-~~--~-~ 
· Ex~.r;ílil itante .do Bloc:lu~ ·-cám

bia colecciÓPJ de A Nosa Terra 
·sen usar, por-enciclopédia de fo
tografía: 

•• 
Em'isora de rádió; de riova 

- implantación, busca ·lóéuto.r _con .·. 

ace~t~ d,as ,Ri:~:;J;: ;;;r;; · 
-Séf.í'ora· rñaigr;, - ~venct.e · a iscotc:Je · 

· "Mañ~Tübras ::otqúé'stal,es:'e~Ñ'.:1a · 0s.,. 
c~·ri?ad";. _Por merca lo· C:o[lfl! .~=-· 
d· 1dcr~ :-~ ·· - ·· · k 

.•. 
;_:cámbia~s~ .restos qe_~cásteÍ~~ 

por r.estos .de Afboc .. Jñforme, nó 
C.entr:o Galego de Buenos Aires. 

' - ~· , . 

. . . . .-. - ·. 

· Armacén de patacas, vende 1 i-
. 8énci de expprtacióri. l·riformes 

.. Casa'Nlanolo. 

•• 
Véndese praza grande, c9n 

edif ício aRtigo._ : Informe. no 
axuntamehto de ~antiagó. -Pre
gwntar por Obradoiro . . _ . . .. 
, .-Francesa de · visi.ta en Gal iza. · 

·Agradaríalle facer . queimada 
con pro.fesores de- Uníversidade. 

·•. 
Fonda . "·Qu icol.I de . Arzua, 

convoca conc.urso. público para 

WaleSa, ·descansa 
M. VHGA 

·. Wales~ ven de receber o Prémio Nobel da Pai 1983, os motivos son _co
ñecidos .dabondo. Entre os posíbeis gañadores había outros moitos no~ 
mes: o Papa; o ~ei Ju~ri Carlos, Edén Pastora ou o chileno Rodolfo Se.~ 

. guel. 
Dé' ealquei' x'e¡to, o Nobel dé Walesa supór.i un xiro importante respei-

to dalgu,n dos -prémiós anteriores:··O líder polaeor lAdepender:ite,mente do 
_xu í cki. que .. mereza:a as_. suas ac:ti vidades, non está ,d~ neng,u.nha . mane ira . 

:. i~pli~ado - ei:-i deHtqs de Sé!fl91.!.e,. ~n -::: . , •-f-ELlc· ,1• "A lijo· Cl"f 
. cambio, e como exemplo, o s1onis- -·. 1 . -11 :~ · ·~· 

,.ta B~gin, que· tamér'I foi N_obel da · ' 
, Paz,. pertenceu e foi x.efe do _grupo 

. terrorista '·lr.gun' o cal levo1-1 a Ga
, bo,.-entre outras accións, ·a matan-. 
· ·za ·d¿s 350 habitantes .da aldea 

árabe de Deir~Yasio-o 9 de abril de 
·_- 1.9~8, ·en colaboración con outro 

grupo terrorista, o . 'Stern'. O mes
mo ano que. Begin, foi Nobel Hen
ry Kissinger, figura mítica do ca
morrismo de fala inglesa. 

E dicer, que -visto desde este 
· ponto, Ó pr~mio a Walesa é unha 

nota progresista. Walesa é un i.no- ~~ 

cente, un místico; un home que, a xulgar.polo que se sabe del , descoñece 

-o que é unha carniceria. 
· Mais non é este o único aspecto luvábel cto prémio. Desta volta, o No-

bel preocupouse da clase traballadora. Queixábase Marcelino Camacho de 
qué 'el estivera 14 anos na cadea e máis non se lle dera o galardón. Agora 
si; agora por fin pfemiouse a ün sindicalista, un electricista dos do "traba-· 
llo ben feit_o". Os- humildes ~stamos contentos, tamén aquí, o Nobel da 
Paz ule a progreso. Ese arrecendo ·e masaxe facial, 

esa prestáncia . de recéri sa ído_ da 
peluquería, ese disimulado fragór 
etílico ·de cjuen reivindica no mé
dio da queimada.a lexitimidade da 
Torre de Hércules ante -a falácia 

.dábel á1hora de aparecer n.u_nha__re
cepción en Capitai::iia ou nuríha 
manifestación coruñesista. 

. . elex ir prato do _d ia. · · Hai,. non obstante, 1..i'n ponto discutíbel para alguns, especialmente para 
os máis anticlericais. E positivo premiar a un lambe-virxes como Walesa? 

do barroco compostelán, confor
man unha fisonornia ecléct¡ca de 
p9deroso eco no eleitor que aplau
PÍl.,I a Casares Quirpga, lago a 
Franca·, logo a Felipe González e 
logo despois a Manuel Fraga; · , 

Hai que observar· o aceno adus
to d·o rexidor -socialista cando se 

Derradeiramente, lJn- lixeiro to
que -de. protomártir no cabe lo atu- · 
sado acaba p'6r conquistar o últi- · 
mo voto' ápaixonado _cando xa .a 
identificación por parte do eleitor , 
médio · non .ten dúqidas: E un al-. 
calde tan humano e cot'id'íano que 
se pode contemplar no es~aparate 
de Cortefiel lucindo o gab_án de 
saldo. 

•• 
.Home de trinta anos, con ca

rácter e amplá ·cultura, cámbia 
bib n-oteca po(t~levjsor a cores. 

•• 
: Tn~ball.adores · · voluntariosos 

de . xornal nacionalista buscan 
eomwna tranquila para comezar 
unha nova vida. Se pode . ser~, 

/ xunto áO mar,· lago ·interior GU 

··semel !antes. · 

:,Pois ·si, pensen senón que o Nobel ben puido ca ir no Papa~ e entón si que 
i_a ser grave. Walesa, ao fin e ·ao· cabo, é un simples feligrés, por moi forofo 
que se sinta. 

O que seria conveniente aclarar é o· nome do prémi_o. Ainda con todos 
os seus méritos,squé fixo Walesa pola paz? O que é direGtamente pola 

· paz, Walesa non fixo nada que SE¡ seipa. Un nome mais correcto coido que 
- seria: "Prémio Nobei"aos servícios Prestados á Humanidade 1983", 

Contado, hai que ser realista para .comprend_er que á Academia Sueca 
non se lle pode pedir moito máis. 

Agardemos, iso si,sque npn fagari coa sua biografia "unha película, para 
lle dar logo o Osear de Hollywood. 

ren comentáriosl 

11 A figura de Fraga nun retablo 
dunha igrexa de Murcia" 
(egin 27 /9/83) 

"Os membros das forzas da Or- """ 
de son inocentes mentras non 
se demostre o contrário. Pido 
perdón porque ás veces esquecé-

. molo" 
(Felipe González, El País 2/10/83) 

1
! A arma que feriu a unha rapa

za eñ León disparouse só, se
gu_!ldo fontes do M_inistério do 
Interior" 
(El País 5/10/83) 

11Profesores en folga piden a 
mediación do director do zoo" " 
(La V.oz de Girlicia 8/10/83) 

Prelatura do Opus Dei 1 ~ ••• unha 
hotnenaxe a monse~or .. Escrivá 
de '8.alagu_er, que tanto rezou e, 
füc:o, rezar para consegllir que o 
Opus Dei alcanzase a sua·defini-
tiv¡1 configuración xuríqica~' 
(Amad~o - ~~ Fuénmayor, . de~anq da 
F~culdade de Direito de Navarra. Fa-
ro de Vigo'4/10/83) 

1 'Ó -alealde d~ - Baiona·detéri 1,m
. ha vaca por. pacer no ééspede d<? 
P~raqer" .. 
(La Voi de Galici~ - 1/10/83) 

,. . 
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·.·,Mercedes-Sosa: 
.. ' 

"Quero Cantar como unpáxaro -libre"'· 
· Mér~edes· Sosa, esa ~oz de América que non ~ ap~ga, . ~stiv~ " - - .. 
con nós, cántou .para 'nós.e fiXo que.os ániníos·e os c-orazóns 
vibraran coa forza ~da sua músiea amiga, chea de amor ·e .de 
lemlu~nza,s. ~lJ~a voz~$iJ]I~ é moito máis que ise; ·é a voz duw .. 

.~ . •, .•. • ~ .·,* ¡; •. '! • 

povo. que·loit<a para vIVei; en paz. _·. · . _ · · .. ·. . · . · · · 

Mercedes, apesar de todas á·s di
ficuldades, ti sjgues ·a cantar coa 
mesma forza de sempre ... 

Si, así . é": Mira, carltar para min é 
mor importante, e apesar de todo~ . 
os problemas que tiven, da falta 
do meu compañeiro, da situación 
de exiliado qu,e tamén sofr~u o 
meu filio, eu sigo e seguirei 'can
tando~ sempre; quero cantar como 
un páxaro libre. 

"Eu son unha gorda que·co- _ 
me pouco, pero hai duas cau
sas sen as· cais non podo vi
ve..-: a música e os libros. Ler 
forma parte da vida" . 

Verás, eu son ufi!ia gorda que 
come pouco, pero hai duas ~ousas 
sen as cais non podo viver : a mú
sica e os libros. A primeira é a m1-
ña .vida e, através dos libros, eu, 
como moitos latinoamericanos, 
coñecin Europa sen tela visto, xa 
sabia cómo era antes de vir aqui. E 
algo que ternos perto desde nenos. 
Non sucede isto, por exemplo, 
con Nordeamérica. Nas escalas 
non se fala <leste país. Pero si de 
Eur<;>pa. Ademais, moitos dos mes-

. tres son europeus. 
Através da música e dos libros; 

síntome como noutro mundo, 
trasladada. Penso que todo o mun
do debera ler bastante. Iso é nece
sário, forma parte da vida. 

Cando saíches da Arxentina, no 
ano 197 3, cómo te recebiron en 
Europa? 

Moi ben, moi ben. Tanto en Es
paña como en Fráncia e Alemánia 

1
houbo. moita xente que me axu
dou, no terreo profisional e no. 
personal, teño inoito que agrade
cerlle. 

"A min non me chaman para 
sair na rádio e .na televisión" · 

Foi un -gran ·amigo. Vouéhe 
contar unha an~cdota· del. Cando · 
eu saín ·.da Arxentina e chegtiei ·.a · 
Madrid, a Barajas;estábanme agar
dando vários amigas, ~ntre eles, 
Víctor Manuel, .éfoi ali ondereei
bin · a notícia de que mataran a · 
Víctor. Esa foi°a miña entrada en 
España. Moi triste. E hai algo cu- . 
rioso : a censur·a de Madrid proi-

. biume. cant~r "PlegarÚJ, del labra-
dor", e sen embargo en Cataluña 
si puiden cantar es~a canción. 

Mercedes, cando cantaches 
"María1 María", dixec:hes que a 
muller é todo amor e loita... . 

Si. A muller é trab'alladora é 
moi sofrida por natureza, pero o 
que é moi imp0rtante é que t~a 
unha independéncia económica, 
porque en moitos matrimónios, se 
a muller non ttaballa, está a de
pender do compalieiro, e isa non é . 
bon. ·A mull~r arxentina, por 
exemplo, é bastante independen-

. te, e resulta moi difícil para ·un 
home agairala. ,No· seu carácter 
parécese mais á m~ller n~raeame"" · 
ricana .que á occidental; _incluso é 
diferente á muller dos demais paí-
ses latinoarrierÍcanos. . -

"A-mulÍer arxe.ntina é bC¡Jstan-
te independente". · 

En Tucumán, onde eu nacin, 
cando un tucumano e unha tucu
mana cásanse, é case imposíbel 
,que se separen. 

Cómo ves, en relación a isto, a 
loita -que están a levar a cabo as, 

· Nais de Maio? 

Teño que dicer que estas mulle
res están a loitar, non por razóns 
partidistas ou políticas, senón por 
uns fillos, netos, .familiares desapa
recidos. Loitan por algo que é in
xusto, froito da situación ditato
rial que sofre o-meu país; Eu sinto 
moita admiración polo que fan e 
pola sua forza. · 

' "-
Falando da situación. polí rica 

da Arxentina,spensas que se _che
,gas a quedar ali, estarías desapare-

xente. E, ao mesmo. tempo, seµtin 
· Ítiedo,_ por.que tiña que dar trece 

~ rec1iais . en once dias, e temía non 
poder cumprir con -esas citas, non 
poder dar aos meus· o que eles 
agardaban de min. Era. u~· reto 
~moi difícil. Despois, todq -saiu 
ben. E nu.n dos recitais chegou á. 
haber 25.090 persoas. · 

-
Actualmente, vives na Arxenti-

na ... 

Si, -por fin puiden regresar ao 
· meu país. L.émbrotn.e que· habia 

periodistas que me·d~cian que tiña 
·que· voltar para ali, que .debía esta¡; 
ali, e eu dicíalles que eran eles os 
que" ine tiñañ que levar, que só coa 
miña forz~, non podía . . 

,Ptmsas que a situación na que se 
_atopa o teu país pode-cambiar? 

Tena esá. esperanza, d~bo tela. 
Ademais, o capitalismo estáse dan
do conta de .qµe ·as situacións · co-

. mo- a _do cono sul _americano non 
lle conveñen, pois ·necesitan unba 
situación 'de estabilidade so~ial, 
non un polvorín. Hai .que pensar 
que- aos que pos~en os cartos, non 

, lles convén invertilos nun país on
de . non- hai · tranquilidade. E, sen 
eses · cartos," o país · non vai para 
adianie. Os mesmos ·militares son 

"Non cantarei en Chile m'en
~tras os fillos de Víctor Jara 

teñan o'pa,so proibído" 

infrteis para quen os instalou. Daí 
que sexa preciso un cámb.io, unha 
democrácia na que' se respeiten os 

_ --direitos das- persoas, direifos que, · 
en -Latinoamérica, están -sendo"' 
atrupellados todos os dia~;' , . 

Ti voltarias actu~r en e~íses ~orno 
C~ile ou Umguay? - -

-

r 
1 

/ 

Cor.res.pondentes:ao ri.º 231 
do 1 .5 a:a-_26 de outu~ro 

do_ 1983 

~Celebroµse eri Santiago 
' . ',. 

-.. 

·eotóguios .. ~bré a bistória. 
. dÓS>haciQnalismos · , ·· ·· · · · .~. · · 
. j\ _p~o~'le;á~ca dos ~ciott~li:s~ós p~riférJcos. na ESpañi da R~sia~ración~ 
,velai urília ~r~~lídade histór~a cfuvc: para a ,compreqsió~ do nosó __ pasadp e - ' 
7¡>rese.nte: ~;Peró c~estión p.eil.agüda _ahóra de se: enfrentar~ seu t:_stu~o, 
pois, en "boa _~edida, a e~i!i~abj!idade entte ·Ó'.preférito e o actú?l .. 

.,está ináiSac·t:úante que en"nenguri.oµtto aspecto, digno de ~er 
bistoriábel,_ d~id.a á pervivéncia', mesmamente coriflitlva~ 
nos mame~tos pr:esentes da ~Üestió"n nacional do Estado español. Mais,_ 
deste receñecimenlo da "política dún problema" non teñen por qué 
tir~se coµdusións d~ escepticis~o metodóloxico· no mómento da , -.- . _ 
análise,histótici. Velai a necesidade de se facer· cun·instrumerttaí teórico ·e -

... metodoióxico o máis rigur_oso, contrastado e. peÜ~cciona,4 · posib~l para 
desvelai; o intrincad<> da cuestión. .,.,_,, · 

ESTUDO DO . 
. NACIONALISMO ES):>AÑOL 

.- ldeoloxras ·e ideólogos, cla,ses 
, sociais, a~enges portadores e desti- : 

' nat:irios socia~s, organizac10ns, 
· práticas políticas _instituciónais, o 

Estado como elemento de referén-. 
cia, etc ... Todo ·isp ábordouse, dun 

. ponto ~e vista hi~tórico, no -recen
te z'..!Colóquios sobre os nacion,alis-

-mos na España da Restauración 
(1875-1923)", através das difernn
tes· ponencias e -comunicacións. 
No~ irnos valor~.r aqui polo miúdo 
as mesma.s,_ non tanto polas nosas 

-- própi:ias limitacións, can.to .po~ 
non se coñecer íntegro _o conti<;lo 
das· ,mesmas (püblicaranse proxi
mamente), e non s-o a sua exposi-
. ción oral, sc:;nón · salientar .alguns 
aspe·~os de maior · releváncia; co -
que iso implica de parciaÍida¿:ie va-

. lorativa e~de relégar a _un segundo 
·plano que, - ao mellor; -compriria 
comentar roáis fóndamente aqui . 

Até a actualidade, como ben, <j.i
xo Xusto Berarñendi na st.Ía intere

- sante comunicadón, téñense estu-
. dado .en maior ou m~nor profun- · 

didade e- extensión os diferentes 
riacionalisinos periféricos (p~r esta 
orde · :Cataluña, Euskadi e Galiza), 
pero ~unca se plantexou de xeito 
explí citp a análise do. nacionalis
mo espqfío-z ~n canto tal. Porque 

.Jembremos que a exiSténcia, diga-·_ 
mos, de .forzas. e proxectos centrí
fµgos deff_nes~; funqamentalm~n
te, ·en oposieiqn ou, polo menos,_. 
en npn armoniza,ción coas pret(!n
sións do u tras forzas cen~rí petas de 
maior poder e operatividade_ real. .· 
Trat<1:ríase, po~s, de analizar, nas 
suas- difer_e~tes compoñentes e ,. 
concrecións (cla~~ ou fraccións 
de clase portadoras du.,n proxecto 
nacional españolizador, iritereses e . 
necesidades económicas conéo-

implica. E dígase ta"n1en que ditci 
. ·nacionalismo ¿~pañol hai que oh-· 

-< . 
servalo tanto "desde dentro" co-
nl:o "desde, fóra" das ¡iróprias na~ · 
éÍóns negadas: , · 

FALTOU DEBATE-

Xa ·na outra orde de cousas, é 
mo1 .~mportante . aproposta, xa 
realizada en boa parte por Xusto .. 

. .Berameiidi, de ela:borar unha rela
éión bibliográfica;o máis comple
ta posíbel, s9bre o publicado alor 
dos nacionalismos e rexionalis
mos. Tarefa fundam·ental esta para 
un maior $::Oñecimento de dita rea-

· lidade histórica. 

,.Citemos tamén o grande-cinterés 
. que tiveron, pola s~a vocación to
talizadora, as distintas ponéncias . 
presentadas · por notábeis especia
lista.s;- como -o mentado Beramen
di, Elorza, Corcuera, Gon'zález Ca
sanova e Mola, que facian men
ción aos blocos temáticos en que 
se dividiron· os ·colóquios : 1.
Historiografia e problemas · met-0-
dolóxicos,_ ~.- Ideólogos e ideo
loxias, ·3.- Nacionalismos e ·clases 
sociais, 4.- Os nacio.~alisinos e o 

- estado da Restauración, 5 .- Orga- _ 
nización política dos ·nacionalis-

- mos. As diferentes com~nicacións 
presentadas desenvolveron dife
rentes aspectos sobrn os naéiona
lismos e rexionalismos respe-ctivos, 
levando a patina as referentes a 
Cataluña. ·. 

Non podo dker o mesmo dos 
rrieios de comunicación, como a 
Rádio ou a TV. A min non me 
chaman para sair neles. As veces, 
pen5o cómo hai tanta xente que 
me va:i ver aos recitais, se non teño 
ese tipo · de püblicidade. Pero está 

cida? ~ · 

_ . NQfl:, penso que non: Pero a 
mm proibíronme actuar en gran
des·l:eatros, en pab~llóns; incluso · 
os. meus discos estiv.eron proibi-

·Non, eu ·non. poqo voltar cantar · .. 
' rr~ntes, ideoloxias ·e ideólogos, o 
papel do Estado -'-nas su(!,s estru- · 
turas 'de aomínio e lexitimación
como concreción ' pel tal proceso a 
nivel xurídico e político, etc .. _.), o 
proceso histórico que _9eu ~orno 
résultado o ,proxecto de construc
ción dunha na'éión española que, 
xa desde o tránsito--.dó Antigo ·Ré
xime a· soci~dade contem'poránea. 
.negába virtualmente a existéncia .· 
dou,tra,s nacións', . erguéndose . -un 

'nacionalismo_ español, tanto no 

Sinalemos, finalmente, que · QS 

deba~es ·realizados ao · longo dos 
ColóqUÍos, apesar do seu interés, 
puideron ser un pouco máis vivos, 
que se d~beµ discutir·moitó mái~ e 
por no tapete cuestións de alta iin
por.~áncia como, por exemplo, as 
diverxéncias de análise- en torno a 
Murguía por parte de Berame~di e 
d-e Má.iz, queñ, pola sua,: plrte, pro- -_ 

' .nunciou . unha acabadísima lección 

' ben, eu conto eun' públic9 e is,p é 
q máis importante para min. _ 

· A.. ·qué eres c¡ue se deb~ ·a a,ctitu- · 
,de deses meios de comunicacióQ.? 

Creo que a razpn está na·. miña 
ideoloxia. Pero -eu seguirei a can
tá'r com~ até agora. Non penso 
cambiar de actitude. /' 

No re.cital, dedicaches unha h~-
- menaxe a Víctor J~a ·cantando 
duas das suas canéións máis cóñe
cida~ "Te recuerdo Amanda" e 
"fl.egar-ia del labrador" .. Qu.é sig-

. nifica V ~ctor Jara na_ tua vida? 

- dos. E un fasCista ~hegou a incen
diar un teatro de Buenos J\ires no 
qqe eu tiña que ~actuar. Aquilo foi 
un a.cto ierríhel e incon~prensíbel. 

Cando estiven en Paris, un ami
. : go . dÍxome qu.e a min non me ia 

rnat-ar a ditaddra arxentina, sením. 
que. podeFia facelo calquer ditadu-. 
r_a. 

Despois. de levar· tantos anos fó:, 
ra cÍ.o . teu país, "voltaches a el 110 . 

afio .82. Qué supuxo is0 para:cl! .., . 

ab povo chileno ·mentras os fillos · 
d~ Víctor Jara teñ~n o paso proi
bido: Tampoco en ·u _ruguay, pois 

_ hai~caniidade de ·amigos exiliados 
-~ a:os._ que non deixañ voltar. Non 

.. · 'irei a estes paises até que haxa Uh 

·goberno ·democrático e todos os 
exiliádos poidan entrar de novo 
neles. ....._ 

Aqui· quedan as palabras dunha ·: 
' muller ·· incansábel, unha . voz qm~ 

levanta outras voces, unha música 
que fala_ de lib'erdade; de amor, eje 
amistade. · / 

Mercedes Sosa, ese páxaro libre, 
esa voz amiga. Gracias. a ti. 

Primeiro; unha grande. alegria . · 
ao o: voltar . ~ miña terra, coa miña-

C.ARME G. ARES 
ANTON P-R-IETO 

simbólico e ideolóxico ,·comc»_no 
real-práticó, ~que . perdura, con to.- . 
dos os Cámbios . e matices que se 
quf::iran; a~~ os nosos días." Velai_ · 

. unha 'das concfosións principais 
<lestes Coló.quíos. E decatémonos 
do valeiro historiográfico que iso 

inaug).lral sobre ' .'~ · constr.ución 
·teórica · de Galiza en Manuel Mur- ~ : 
guía". En defiriitiva, que . ~e puide- . 
ron ·tirar unhas conclusión.:s amda . 

-máis explícitas en todo. o ; Coló-
q\lio para, como di~ia Beramendi -
na . sua comunicac1on, "~gúiÍ 
adiante con insfru:rrÍentos ~teóriéos ~ · ' · 
perfeccionaqos". Iso, desde logo, · . 
non desmerece en absoluto a cla
rísima> pertinéncia da ·celebración 

· dun ·e.ncontro científico desta cas-
. te, . como a inxente e encomiábel 
tarefa _dos organizadores. E máis -: 
a necesidade de seguilos f_acendo é_ 
l.Jll feito obxectivo. · 

XOSE RAMON QUINTANA 
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f)Oilliügo Antóillo: 
.... - . 

a.e--Aridrade 
. ·· .~l'L~:~;1J .,. . ~;.. ...- ·-. .../· 

. '•f ;- •• i 

lnicia~os··hoxe unha 'coliih,oiad6n 
· ·que preten~e aprox~~ -~º Ieitor · 

' no. cÓñecimeii"to daqudas ' • . 
figUras roáis pre,c~ras : 

' que ttaballaron na nosa terra 
no mundo das artes e que 
permaneceI;J. esquecidas, carent4f S ' 

' 1 ' ' 

.du~ha divulgado1;iaxeitada·. 
'" Confio eti que iso proporcione as . . . . ,. +. ~ 
resposta~ mmµna s a ese 

. anonimato que parece 
enSÓmbr'ecer .as mellores obras da 
n'o~a cultura artística.. .. 

Domil)go António de Andracle 
.'

1

foi un dos· primeiros c;:ímpeóns -d~, 
. barrpco ·galegQ, esa etapá. ·da histo-
. ria de Gá.liza tan fácil 'de teeoñe- · 
. cei pas suas Regadas, ond.e o noso 
_povo desehvolveu unha ·actividade 
baril, enchendo de per~onalidade a: 
nosa arquit~ctura. 

N~ceu este gran constructor ga
leg~ na'. vila'rnariñeira d~ Cée; qÚe 
a bon seguro. no:q recorda o naci7 
mento do seu' fÜlo :qiáis rele_vante, 
no ano -de 1639. :A sua f~r~ación 
é ainda un enigma, e só sa,bemos 
que sendo mozo concertou o retá-

.· bulo ·da · sua partóquia e ' f9i tan 
aceitada a sua obra q~e -tivo ·aber- · 
tas as portas de Coni.postela onde 
.consegue ser mestre de obras da, 
catedral. Unha vez erf Santiago, a 
sua actividade foi fecundísima, 
COntribufodo CO~O nengun ·'OUtro , 
artista a eSa. imaxe que hoxe ofere
ce a nosa capitf!-1_. A.s suas. obr.as 
abranxeron non só o campo réli
xioso.,, senón tamén o civil e inclu
SÜ o literári<;>, x:a qu_e a finais de sé-/ 
chió publico~ un tratado de arqui-

. tecturil_ baseado no cdñec~ertto 
exaústivo dE>s clásicos do Renaci-

1 . . 

.mento. 

· Quép chegat1.do a Compos.tela 
nón repára· na' esbelta silueta da 
torre BereÓgtiefa. · ou do relóx.io; 
qúe coiÍio facho de Hér:cules, al~ 
Ínip.ar ou torie rena~ente, preside . .. 
~ masa da catedral? Artistas do 
noso tempo. como -_Maside_; Villafi~ . 

nez ou Lloréns 'sentíronse ·inspira
dos- pplo carácter da . sua -figura 
deixándoa plásni.ada- nos seus len-

. zos -Como símbolo pétreo .de Com
po.stehi. Cántas veces sur.xiu a nosa 
admiración dirarite d~sa escaleira 
de· carac~l que pare,ce rubír a,o ceo 
nunlia . ascensión encrechada ño 
mosteiro. -de Santo Domfügo do : 
Ro.naval, onde · tamén trazou o ' 
. claustro e o reiáoplo .ma'ior, ' hQ~e 
en parte ría igfexa ,parroquial de . 
Cafril . . · -· 

"' s . . ·, .'' 
Referir-aqul t oda a o.bra e vida 

de A~drade · seria í'mposfüei~ pola~ 
súa; mag~itúde·. Qireµios q~e) An~ 
d~de .. r.epresenta '. º paso decisivq~. 
n,a· arquite~ura ·barroca ' á que sor- · 
tiu .d¿ ·io4a unlia riqueza é vá-?oro~ 
sidade 'do traballo eh madeira dos ' 
retábufos primer~os que, ,trasp~- ·· 
sou ás gr-andes fachadas de granito 
qu,e· trunfarían árrolladoramente -
no século ~guinte e que van defi- · 
n,ir 'a _persónalid~~e · do barroco de · 

_ .. 

' : ~q.u..elo,,, ·.er.a .. ,tal~e~~t:~·_1;1n sono, 
p~~o a_ind3; He::- ,q~edal?~n .. ·:m,oitas 
causas por. ver. A ·outra tarde foi 

, ;: - ' '~ of. ... .,: ;i \: ._. . 

.coa · Patxi. e roáis c_a· súa nai a Ar-! 

"E ,dormirían · :~d1ntos, ,nó · ,xosé.Martín_ez O<=a fÓi ~ gañador· 
,_· cuart.9 do -~~t;Ímon)o. ".: _. :·- < ~ . . ,.., · ~do. PrémiG de Novela" · · 

chanéia;· o qtte--desde ... ah' s~ víá 
Casas e · casas e casas. Tellados e 
máis tellados. E o ~ío- ~ volias polo 
meio deld: -E as chamineks ~nor
mes a botar ~ume., · un fume q:ue 
chegaba a todas as band~s. a cm
-brir o ceu. · - "' Pát~o pr:eguritou a 011de 'fora · ·, · ' 16lan~o Amor" (leste ano 

: ·. -manlá _e ca,FJ.dó . _v~lq1.ria, e~·_ o pai coa obrá'"Beiramar". 
-~- :.:_ resp9ndeulle. "que xa_ Uo ~dir~fa máis Martínez Oca: ttab~lladot· da 

· / · · - tarde: E cambio u de ·tema. . . . b.an~ e pai de cinco fillos, x:a tiñai 

O domingo foron os catro xun-. 
tos á praia-, a Plencia, porque Las 
Arenas era unha porcallada', ase
gún o ~ tío. E Fuco qu~dou asom
brado <liante da enorrriidade do 
mar. 1 

. 

.· ~ · - Pasáron .tres oás -con aquel nov~ sido finalista <leste 111esmo prémio. · 
xeito -~- d-e vida~ A"- -'cuar:ta manan r . Aquí traemos agora ''Aleado~", 
'cando a vecma lle preparaba o al- un conto-inédito, 
. morzo, paso.une a man Pº!ª cabe- ' unha mostrada '}JfOsa do Oca, xa' 
'za e di:x'o -: '.-' iPobre · ne;nd E q:ue coñ_eci~a-polos nosos leitores. 
te · v_exas ·a.Sí por culpa da: perdida 

Outro día foi a uriha "corrida" 
'con Patxi e o tío, que lle regalaran· 
un4as entradas no choio, e Fuco 
admirouse ainda roáis. Certo que · 
cando mataban ~s touros el fecha- · 
ba os olios e non quería ver. Pero, 
polo demaiS, a·quelo era portento-

d . . 1 ,-, . - -· --ª tua ~al... . e • . 

Pauo apartou. ¡r cabeza:da m~n 
qu'e lle agáfaoa o cabelo, ti,r__ou coa 
cu-";ca d~ leite pola. táboa e Í>Qtou .., 
a correr cara · a, ·porta da escaleira, ~-

. n .. . "Miña nai µon é eso. Perdida· serao 
pla~as. >A sua ~ obra e~ ml).ddra é vosté-. . ~ruxh. ·~¡ bérrou ó tempo 
básica para ·entender sbbretodo. a · que foxía .. 
vigorosidade qu~ .imprimiria .a _dé- · A _hora de· xant'ar non ·apareceu 
coración no granito. As sartas de ,pola-casa da ve ciña .e cand9 á tai:-
froitas,~ •os trG>feos, decora.do ·que de o , foi bu~car o p3:_i .á saída dQ ' 
.tira de ·-Sérlio, as armas e ··sobrero- . cokxio; díxolle que non -quería 

.· d.o os símbblos Jocais como ayiei~ . ·ver. máiS.a aquela !null~r, ni1;1 pisar 
ra acadan·un naturalismo e vigoró- ' a súa ·casa. O pai tratou .ele cmiven-

a 5€ bañar,_ nas bor¡is nas que o 
cafra a chupe sobre a aldea e 'a 
aboa · -e os tíos tomaban a sesta, a 

· repoñer~n forzas despois da faena 
dnnañ~n, ap.tes da faena.da .tarde. 

Cando, a pfimeir<:>s de agosto, 
apa~eceron o, papá e a 1119-má ~a al
~ea, _ Patxi decatouse asombrado 
de que nin deles se acordara en to-

, so. ·ver tanta ·xenge alí xunta, a 
· berrar, a aplaudir, a asubiar. E os 
"toreros'-' cos s_eus traxes de "colo
rín s. E os picadores a cabalo. E a 
banda de música a tocar. 

Fuco nunca soñara que poide
sen esistir tantas maravillas xun
tas, el que . nunca saíra de Trasou
to e de andar co gando nas horas 
de antes e despois de ir á escola. 

sidade extraordinária deixando pa-' celo~ pero el arre . que non, . men-
tente a riqueza e' vontáde decorati~ . tres as bágo'as lle cafan'a ffo pofas :"' -.. 

· fa que vai ser característiCo do fazulas. 

. do 'o tempo que levaba na caSa. da 
a.boa Rosa. Os país falaron ca aboa 

_e "cos tíos. Decían que todo estaba 
, arranxado· entre eles, que non pa
sara nada~ e nada máis había que 
fa~r·: ·A nai · premeuno contra o : 
seo .e -chorou ~n silencio. ó pai 
abrazounos · ós dous e tamén lle 
bailaba nos ollos o escentilar dun-

Pero as festas acabaron. E un 
día: Fuco tivo que coUer de volta 
prá aldea, pra xunto dos seus pais 
e da aboa Rosa: De volta prá esco- . noso· barroco: ainda xogando curi . _ '0 .Outro día, como o rapaz .~e- .,_ 

' elemento ' tan aifrcultosó e· ~ondi- . . guise . ernpéñado_ no mismo, .. o pai 
cionante cornó é a· pedra de gtá;• · -._ . ~peñsou ·que ceIÍj.príá bmfoar outra 

..- . · . "· - . solución. Bastantes problemas tiña'.. -
I .-Entr~ as súas~o bfas en)nadeir! , ; ... . e( pr~ q!l'@ p__or ril?a Ii<~íse,. o ~en~~

é _obrigado norriear o baldaql!Íl!O . -: ._: con ·áqüél&. ~o, cole;xi<;> ~a p~fü~p 
de · .bseira tristem~nté '· i:ec9rdad9 ,, . ·. ·,punto .. aquela -semana e ._d.etermi: 
poJas. ·rriortes -, que '. aconteceron . :· nou de:ma.;{c;tar -o: fill~ prá aldea; á 
~ando º-seu ttas1Mo._ a · Our:e.nse~: - . ca;~~ -ª~ ~ab.oa: Pedíu -dous días d~ 
episódio · - narrado . poi_ Bfanco · permiso .~nó-;.~raballo e alá ínarchou . 
Amor :en "Xenrn ao lonxe". Ou-· 'co~,Patxi. tlo tren pra Galicia. 
tro -:b~ldáqufoo ~imila; cortstruiu . fatxi hon se "1~mbral?_a da ab_@a1 ' 
para ,:a._·;c;apela. do Santo.· Cristo . de <o ~pai ?ijxérall~ q1,1e- xa estlvéraii ·er)'. 
Oúrense, unindo asi a · tradición· . Tra·~uto :cando tiña~ dous anos; 
coinposteÍá coa' miñota O.utri;,ve:i .· pero pFa ~l 0 lugar éralle ep~eira- • 
~áis desae o século XUI, ,en que o mente · c;iescoñeCido; EmporiSü,:.-~ a:.· 

. pórtiéo ªª sua cattdrai sint~u- 'a~ -- abo,a Rosa ,:acafolle ' b.eií . . E<t a, tÍ3.¡_ 
Jn:flúénciá's d() se Sant~ago. "-'' . . tola-:_ E o. tío Ramón. Peto '.coll' 
'· Pero ., o m .áis -transcendente da-" - . que _mill9r xiniou .xa dé c.hegad~· 
su~ obra. fOi a , p.opularida.d~ e, di- foi -to seu curmán Fuco. . . 
vulgación .acadada en todp_ o .noso .. . . O .miSJllO .. día_ d~ cheg~r: Fu_c~,.___: 

· , país . . En calq.uer · currµncho . rla · / Ievouno ás .cereixas na horra. D_es.: 
. nosa térr~ ,erguéñse réplicas ªº ~a- poi.s .foille, ensen~. un niñ'ó de es-
~ ba.Uo de Andrade. O, canteiro po- cribidora· na silve~a de onda a fori-" 
_pu.lar .imitou ó_s ~eus remates e es- te: E pola tarde, c::a_se nin,~empQ'.ti-
truct:utas compldas en igre-~as, ·pa: vo o recén chegado pra"'s~ .,despedir: 
z'o.~ e :casas fidalgas;' conv~rtindo a ·do pai .que ·voltaBa _prá . BUba~ , 

1Compostela n_a~l!leca da ªRrendiza- .· porque. 9 _,Fµc6 ·saía co ·gan~Ó.~ P'~ª-
.. xe da nosa -cantaria: 1 ~ ··' ,¿:... • - - . Brafra e a ef deixáraÜe lev ar a cdr~ - . 

- Ao- final da . sua vida;·. Andrade 
ordeno~se sacerdote ·e seguiu l:ra:. 

· hallando . dotado-dunha Vitalidad~'_ 
reserváda. aos dexidos. o culto {!: 
v,erticalidade qu'e · 'serripr-e estivo 
presi<Jindo a sua obra~ · desde -que . 
ao~ .' trin~á. a.rios contruira. ·a t0rre . 
do Rdóxio. e·. as_ escaleiras .de Bo
~aval, parece. ao longo da siia-'Vida . 

- b ~scar o f.emat~ cl'un inenir infini- · 
tQ, ·exeinplarizado nas superacións 
personais que "sem:ellan cheg.ar ·a 
nós, ,ca4,a vez que · resoa. nas bó-. 
vedas_ composteláns unha das suas 
obr.rs de madurez: o órgao . da ca-

' tedral. ,, ' 

'da da Vermella:, a .vaca máis vellá.e · 
máis ma~sá: da ·casa. · 

Aquel vra:u Par.xi descubrí u .mar 
· · r.avillado na .. ca~ · da - a:boa _teda · 

unhá ..:reste de _cousas que nun<4: 
sospeitara" ,siquefa que ; poidesep. 
esistir_. A · lib~rtade ae se ern).lei: .e 
sair $in máis a enr~dar. prá e.ira~ · A, 

·_ alegría de ~eloucar -ó ~ol ·polas her-_ · 
-- berr~s d~trái¡ das . volvoretas e dos· 

Sa.It9ns. O ,. esfórzo de a:policar po:- . 
los · carballos e fac~r randeeiras nás 
s~as ·pó,las. A, emoción de ir is~ ag~- ' 
.chadas a roubar t~ta ·nu'nha 'horta 
·calquera da vecindadé. O -rego_~to 
segredo de marc~_ar co Fuco ó ríe, 

:. ha b.ágoa aduro coutada. 
_ Patxi deixouse abrazar. Nin .lié 

_la e prá. corda do gand0. De volta 
prós lameiros e ·o pan duro de cen
teo. De volta prá súa triste realida-

preguntou a nai a onde fora . de de cotián. ' 
. viaxe, nin se lle · trouxera algún re- ~ agora na aldea, mentres cha-
gálo .práeI: " piña cos zocos · nas pucharcas da 

O's dous dfas, cand~ lle dixeron camiño, o sieiro a lle escocer as 
q~e · tiñ_a qué volver pra Bilbao, pernas, Fuco ·sqña con medrar pra 
chorou. El quería ,q~edar na aldea. fuxir da sacha e da corda do gan-

-Non, quer.ía sepa!ars~ ·mais· do ..seu do. i>ra fuxir da escola e das noites· 
curmán Fuco, que·sabía das millo- escuras e frías no cuartiño do so-

- res xemeiras, de como se apillaban. brado, onde corren os ratos dun 
-os grilos e·jle comÓ se facía un su- rincón a _outro , dun rincón a ou-

. biote cas .canas das . b~mbas ·que tro, sin parar. E Fuco soña con 
apañaran polas lc:;iras· o día da fes~ medrar pra fuxir de Trasout~ e ir 
ta_. vivir a vida d.e verdacÍe, aquela vida 

A nai volveuno encher de bicos. que se ·atopa en Bilbao, onde vive 
· 'o· pai púxose serio. A c.q:µsa rlon o seu tío e onde vive Patxi, o seu 

podía ser. Eles marchabán e.Patxi \. curinán. 
teda . qúe . marchar tamé':n_. P.ero o · E en Bilbap, despois de saír do 
neno. porfioú e porfiou. El non Se - c0lexio, polas parcas rúas da ba-
quería afastar do ·seu curmán Fu- · rriada, · sentado. nun sofá da sala, 
~o. E que no~, e que non. _· · <liante da televisión na que acaban 

D fin, pra que a historía noD pa-· de poflet os dibuxos animados, 
sase ~ maiores,· e namén ·pra com- Patxi soña co.n medrar pra fuxir 
·pe.nsar u_n po-uco 6, c:\e lle ter.en coi- da casa. Aquela caSa. na ·q1:1e .paSa. 

-_ ·dadc}'-(fo _ neno aquel mes, os. pais as-horas choído, de· alí pró colexiq 
convencéron ó-tío Ramón e á tía e do colexlo _prá. alí-. E pen_sa que 
Lohi pra q&·e. de~a~~n ir ó seu Fu- - . . cando sexá grande ·e riingué~ man-' 

. · co · ~ ·Bilbao. :t}sí _os C!J~-má_!is seg~i-. -d~ nd deixá.rá, todo aquelo e ira 
ríap uriha tempada xuntos e Patxi ·vivir pra: TrasQuto; onde· se pode · 
non .arína:dá ta·nto ~lporot.o por . ' . correr por onde. a ut) lle peta:~· e ·se · 
te.r quémarcha,r,. E. Fuco partfo-:no ,.pode.' ir ás cereixas, -é iS peras, e ós . 

.. tren con . eles os tres. , · · . " · f¡itons. E se ~tópan niños cle melra · 
-~ O neno d~ Traso_uto,. __ chegou ~ 'e de- vertlererl. E -se and.á todo o 
lJifba,o·_ca bocá. -aberta .. Cantáterra . · día ca gáhdo no monte, enfre .os 

. torrera riun.día, se.ñor'! ;· . .- I carhaUos e -OS castiñeji'os,: en v~r-
x O s~ire~ - da:- e~~ciórt, antes d~ · dadérra libertade. · · 
col)et o autobús pra Reca:ldeberri, ~ A ~erdad;ira . lilt~rtade qtie nin-:- ; 
os tÍos - quixéron~e--. e~señar · ún · ·gím ·dos dous, ni Patxi nin F~c~,·,_ · 
pouco a · _cidade . . Baii.~on· pola 1 endexamais , átop~r.án ~n ·n1Pgures. 
Gran V. ía deica -o Arenal e Fuco_ ía' . Esa libertade,. que sempre se .. en- . 

_pasmado_, abi:aiad0_, . <liante ·da · contra lónxe; moi lonx_e, '.de> . lugar · , 
enormidade d~quela cidade: <;:a'sas en qu~ un a~b€c~ por e~~ 
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O centelliirio 
. • I ~ ' 

do cariliñó 
de. ferro ,... . , 

Nos 9erradeiros días de agosto 
e nos primeiros de setembro, Mon
forte de Lemos ce~ebróu. d primei-
. ro centenariO da inaugura.don" rla 
súª estación · ferroviarii.'''Boüoo 
festa grande, con pre~encia de' au:. 
toridades aufo;nómicas, ~ sempre 
omnipresentes1-- nesta·s >°bcasións; 
aínda que noutras non se lles~ olk · 
por ningunha banda~ a non -s~ nas · 
llanas dos xornáis .e no inefable ·te
levexo compostelá:m( 

Co gallo desta efeméride f~lou
se do Monforte de .Lemos de antes 
.e de despóis do ferrocarril, de co
mo a .ciélade/fhi, perante m0itos a · 
anos, centro e corazón ferroviario 
de Galicia e tamén como o camiño 
de ferro foco do burgo meioeva:l 
unha urbe con fundamento pra ser 
unha grande cidade moderna, da 
que só, a verdade, hai a semente. 
Faoluse do rei Alfonso XII, qúe 
inaugurou a estación e concedeu
lle a Monforte de Lemos o tiduo 
de cidade. O cornista oficial, Her-

. mida Balado, conta no seu delicio
so e esgotado libro Lemos, como, 
despois do banquete con que os 
monfortinos de hai cen anos aga
sallaron a Alfonso XII, a wetisa 
local, Consuelito Valcárcel leu un 
poema romántico en honor do 
monarca. Despóis da lectura er
gueuse o Ledo, un poeta popÚlar 
que, estando emigrado na Améii- . 
ca, escribiu unha- cárta en ·parea-

crítica 
Unha 
história singular 
do surrealismo 
Hai meses que se puxo, no Estado 
español, de moda o surrealismo. · 
Lembremos que aos académicos 
de toda caste góstalles escreber 
máis ben superrealismo. E .siga'mos 
Dicíamos que se puxo de moda, e 
foi debido ao feíto 10 de morrer 
Louis Aragon; 2) exposición de 
Roberto Sebastián Matta Echau
.re·n, pintor surrealista chileno que, 
apesar de todq, p'asou cáseque in
advertido <liante de 3) a exposi· 
ción llilí. Agora, para remates de 
anos, din ·que van fa<;er unha ex
posición dedicada a Marcel Du- · 
champ; espermemos que sexa1 cer
to. Pois ben con motivos do antes 
faJado, moito se "-spichou" SÓbre 
o surrealismo, palabra . . E moitas 
badocadas se dixeron, palabra. Por 
exemplo, I'.rancisco Umbral, desde 
a sua tribuna diária dun xornail de 
Madrid, chegou d~cer qµe Afag.o_n 
apoiara a Breton para botar a Da
lí do grupo~· Cando Aragon liscou
no 19'31 ,..,d-·cllí'fo~ expulsado e~ .-· 
. 19 3·7. -Enfin.-E moitas cousas máis • 
'se dixeron, pero qu¿ lle irnos facer 
-Se tive.ran botado mah de calquera·' 
das histórias;que andart .ceib.es por' 
aí, decerto que nop · coinetian tais 
erros. E falando de- históri.3.s, 1nós 
queremo.s celebrar a ~parción xa · 
hai aigun teil)po -:-cert:o é-, ,dunha . 
liistória·9singµlar do· surrealismq. E.. 
· é singular 'porque non· interÍta ser 
nengunha história . . Trátase do -li-

. bro, en doús volumes, de José'Pie
rre "Tracts surréalistes et déclara- ·. 

':~F ·:o1/ffadls do -c~~;;en~of.·~ > · 
'siguen ibarrendo pra dentro? - · 

-~ de-supor o susto das autorida~~ 
d~s · !o~is ó p~r ó I:edo 'de pé. O · 
rei foco ·vn "ademá~ . pra que o L~
d_g, • falai;:a. ' 9~ Ledo non ·se· · fixo : 
agi~da'! ~5! ·éSpéfou 'éSt~~~improvísa- ~ 
ción~ :. .. «· , , · .• ,. · " 

Con~uelit~. 'flalc4rcel,·. - \1 " 

la1te dt; palmera 
que, p~r d~clam~r bien, 

. eres flor dt! andén . · -
en estación de primera~ 

·: O ~so é qu~~ e.ntre_-os·acfos do 
CenténaY,io do Ferrocarril, pro
nuncióu unha interesantísimá con
ferencia, ~~gaízada pola Agi:upa
ción Cultural Gastelao €patrocina
da pol~ Banco de Bilgao, o profe
sor Ramón Villares Páz, un dos 
nosos historiadores máis capacita
dos, s(!fios e rigurosos. Falou dbs 

· camiños de ferro . no estado espa: · 
ñol e en Galicia. Aportou datos 
moi interesantes de pFimeira mau .. 
Deixo-q ·moi claro como o camiño 
_de ferro en _~alicia serviu pra facer 
máis efectivo o poder central e le~· 
var as materias prunas galegas ~on 
máis facilidade. O {errocarril non , 
füi pensado pra servir a Galicia ~e--· 
nón, pra servirse de .Galicia. Por · 
outra barida na construcción do-s 
c·amiños de ferro en Galicia saíron 
a relucir localismos, loitas .tribáis, 
manexos cac_iquís. O de sempre. · -

Entende_~os que o camiño de . 
ferro, ·comq tema, non tivo nun 
gran eco na li~eratura g¡ilega.- Se-

tions colleétives". O primeiro to- · 
mo vaide 1922 a -1939. E o segun
do de 1940 a 1969. Trátase'da re
c-0pilación de todos os os folletos 
e declaracións surrealistas sobr~ 
todas as causas, feitus polos surre
alistas franceses e belgas, ou sexa, · · 
os de expresión francesa, xa. que 
de -ser todo o movimento surrealis· 
ta mundial (1) serian inumerábeis 

· os volumes. 
O primeiro volume comeza · co 

"Deitj.deo todo", de An ~é Bre- _ 
ton e remata con "Abas les lettres -
de cachet i Abas le terreur grísel" · 
declaración colectiva contrá a per
secución ·de que eran .obxecto os 

' sindicalistas nas fábricas e os ob- ' 
xectores ·ae conciér~cia no exérci
to. É entre un e outro, 120 .mani
festos colectivos e individuais_ so-, 
bre todo o humano; ·p.ar. Lautreau
.m~nt contra Anatole France, por 

· Buñuel (o af(aire "L'áge d'or"); 
con.tra René Clair, por Trostki, 
contra · Gil Robles, pola .Repúbli
ca española,_contra, os procc;sos de .. 
Moscu; contra o fa.seismo, a favor 
de ~ Freud, etc. E as liortas ~ntre . 
eles, "un cadávre", contra Breton, 
"Certificat" de Eluard · co~tra Ara
gon. Contra a Igrexa, ~'Au fe'1t', a . 
~avór da queirna das igrexas en Es~ 

, paña. Contra o colonialismo, a fa
vor do partido comunista,'· '.'Au. 

· grand jóur" .. ~ L~go a 10ita con~ra o 
estalinismo, "Do tempo en.que os 
surrealistas tiñan razQn-'', etc. Na
da do moderno, .Íiengua_h das loi- -
tas corite~poránc;as deixa de estar. 

·· presente nestes folle-tos ·colectivos, 
a loita ~ontra o coioniali'smo fran- ' 
cés e afavor .de Abdel-krim, eté.· 
, E despois o segundo · vohime. 
Que comeza cun preg9 ~e inser.- -~· 

~ía interesa:nte estudar o asunto en 
profundidade. · De todos xeit<;>s · 

· compre lembrar o emocioado e' 
f er~oso poema ~e Curros · Enrí
quez, Na cbegada da _priméirq lo
comotora a Ourense, aigunha~ . 

· inasqúencibles páxina'5 de -- Qtero 
Pedtalo, esµecialmente as adicadas 
ó trerÍ misto,"que transportaba via.! 
x,eitos e -mer.eancías, en vagóns dÍs- · 
tintos, -e tarcaba sé~lqs en -ch.ega:r_ 
ó seu destino. E o conmovedor re- · 
lato de Rafael Diesté'O vello. que" 
quert'-a ver o tr.en, ~erteñecente a f r . 
Dos arquivos do Trasno. _. ,-
; · CegÍ.i§ fora-útil_e proveit9sd,-xa· 
·pasado'S Gen anos, S$lbet O._que nos 

/ -

dón ·a tin libro de poea;ias de Leo 
Mallet (hoxe en -dia famoso autor 
de· povelas. policiaisf e remata, con ~ . 

'.'Le quatriéme . chant", déc-J earí" 
Schuster, publicado en Le Monde: 
no 1969 e que - ~oi .. ~ ~pitáfio do 
moVimento surrealista herdeiro de 

- André 'Br.eton, que ·non do surr~a
lisino. E polo médio, como añtes~ 

. falail de todo e sobre todo, a de
claración "dos 21 "-, sobre a guerra: 
de Arxélia; "Des·ei:1mascarade aos . 
físicos, valeirade 0s. laboratórios';, 
con:tra os físicos nublearés; 'Lib'er-

. dade é unha ·palabra vietnamita'', 
de 194 7, ..a favor da ,indep~ndén-

. cia do . Viet"nam; "Ruptura,. ina.~-

levou e nos trouxo o· -ferrocarril. 
Sospeitam~·s qu~ o bala:née non sé- , 
da mo-i favorable· prós gafogosr O 
entus_iasmo mostrado por Cürros 
no ~eµ famoso poema non se_ curo-= 
pliu . . o ferrÓcarril non comurucou 
a ·Galicia entre sír ~in tan siq\l:er as ' 
catro capitáis, de provincia.~ O e.a-

_. miño de ferro -Üniu a MadÍ'id . cos 
,Pous púntós galegos máis impóf~ 
tantes:A Goruñá e ·Vigo. 0 , cami
ño dd fen:o levo.u, sin tr~nsformar ,--
as no¿as materias prhnas :~deira, 

. peixe, gando vacuno. Espallou po
··lo mundo adiante milleiros e mi
lleirQs. de ,- eriiigrá.nt~s, mau de obra 

. · · siri ~lif icar, harata e indefensa. 
'. 

gura!'~ -contra o .PCF; "Ao nicho 
os 'ladradores dfi neus.", contra 

. aqueles que tentaban uriha recupe· 
. ·racióp · relixiosa ·do surrealismo e 

do marqués de Sade; uHungria; sói' 
le'Van~e'', . sc;>bre a-rebelión húngara 
de l95 6. E manifest0s a favoí:• dos 
anarquistas espaií.ois coftttá · Fr~n
co; t ·contra-V ~ Giulle; e ~a favor 
de Cuba. 1 E outra vez contrai Ara; 
gon; contrá r lilí (2), contra Jean 
Cócteau, con,tra a revista Planete, 
etc. A favor da primavera de Praga 
Outra .· vez rodo º.:.. humal;ío volta 
ser tratado · polos surrealistas.- ·pe-

.. ro .. a cousa -que <liria aiguén- non · 
pára aqui. Pierre fai un.has notas a 

En ·troques non q-otixo ·uri desen- . 
: rolé:» racion~J pra G;licia. _ · -

., Polo que se .refire a Monfort~ 
· de Lemos, tantos· a:nos capital fe
" rroviatia de Galicia, o .ferrocatril 

• i;' • ~ '; .. ""' ..- ' ' ,,_ 

-deulle uñba "Certa: vitalidá.de , e-un 
desénrolo :-que q~udotr á m~dias. 
As liñas férreas -a d~ Castela, a de 

A Co:r\1-ñ.á:, ~ a,.;1·~ V}~p;c1y·o~ ':!µha . 
bartda~-e por outra: o rw Cabe, .so-

- bor do ·que non se : conSt:ruiron 
'p9ntes 'e·. nc;n levan trazas, de cons
truir~, fix€'fon que a ddad@ m~

~drara dun ~xeito anormal. O traza
-do urbán actual; con'_, ~stes impor
tautes condiéionamentos,c resultá. . 
,desastroso : é unha cidade deseqúi:
lib~da, d'ema:siado. longa e desme~ ;. 
surada estreita. Medrou entre as 
vías fb-reis e o Cabe . . 

'No áspecto humán ·a presenci;i 
dun continiente importante de fe

, rrpviados, cunha presencia · nota-
: ble .d·e leone5es e -palentinos, fixo 
que Monforte de Lemos se castela~ 
riizara e non.~que os que viñeron 
·deJora se galeguizaran pois sería o 

- natural. Inclüso un regato' .chama
dó Merdel ago!a chámase Zapar-

.' diel como º-regato qu~ . pasa :por ' . 
Medina del Campo. Con todo o.fe- -
_rrocarril · deulle a '._ Monfortt; de 
Lemos un talante de p<;>vo aberto, 
hospitalario· e comprensivo. Den
des q~e se abriu a liña A Coru~a
-Zamora, desmantelaron os talle
res da R~nfe e mecanizaron ó fe
rrocarril, os f errovi;uios pesan me
nos -na vida da cidade. Esto nóta-

. se. Principalmente · dous barrios, o · 
pa' Estación e o Morín sufriron e 
estan sµfrindo esta falla. A súa de

~- cade.ncra semella irreversible . 

j . 

cada manif~sto, folleto o; deb~xo 
notas qu~ son -~nha verdadeir~. bis- · 
tória . do surrealismo. Ou sexa, 
-atra~és dos manife.stos--e f~lletos e 
as suas notas ún percorre a histó-

. ria do surrealismo desde 1922 até 
19,69; e a .histór~ do surrealismo é 
a história do ináis vilioso da polí
tica e .da .cuJturá dqs últimos se
senta anos. A loita c_oritr.a o fascis
mo. e contra o estalinismo, a r_ecu
pe!ación dá pa1:abra liberdade para 
o home. A história do surrealismo r , ..,, , 

é a histqria da loita duns hc;>ines 
·para que a maioria poida· -0cupar 
un lugar ri~ sol. E estes manifes
to·s, ,que non perderon ápice da 

· sua viruléncia, da sua actualidade, 
" asi no lo amos-an. Estes manifestos 

son ·u insulto e o esga:rro ao serví
. cio da intelixéncia·. 'E -esta inteli
xénci.a ·(o súrrealismo) ao serví, 

- cio do home. Xa o dixo André Bre 
ton 

. li~erdade ~or de 'bome 
' . ' ' . " . ~ ,¡ 

"XESUS GONZALEZ GOME~. 

( 1) Antes qes~e ~olume de José Pierre.,-' 
.que pertenceu ao rnovimento surreaJisc 
ta ao-que éhegou desde as xuventudes 
comunistas. existia -e existe- un im-' 
portante volume recolleitado por Már.io 
Cesariny titu'lado '·Textos, de afirm·ac;:ao 
e comba:te do movimento surrealista 
mundial", - ~n~e ~ecollia textos dos su . 
Freaiúrtás che'cos: r:umanos~ _¡:irxentino~, 
e·spañois, etc., por· desgráda ter.í ."en pre
paración · algo •semellante qm tex tos ' 

· dos surrealistas portugueses qu.e a-in'cta 
non viu ~ luz. Moitos destes textós por
tugueses están recollidos nos oito vólu· ' 

' mes dé· "Os mod~rnist~s portÚgueses", 
preparados por Petrus. .-
(2) Póde5e Ver esta tradución do texto 
contra Dal.1, feita por min en A NOSA 
TER RA, núm. 221 : Estes dous ·vplu

·mes están editados por Eric ~Losfeld 
éditeur, 0u ' "Le terrain Vague", que é 
o mesmo. · 
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'1 

Canire~o de .tio 
. 'J ; 

O Cangrexo de Í'io ·recebe o líio
me científico de · Austropotamo
bitis pallipes. Esta espécie ten tres 

.. sube.spécies das C!J.les A.p. l~sitani-
- cus: é. a· que habita nos. rios galle

gos·, asi podémofo atopar no Miñó 
en Lugo e afluentes_.des'ra área, no 
Sjl (Zona de Valdeorras; afluentes 
do Sil e ~o límite co Bierzo), a:si 

, · como ;no Tambi:e _e nalguns outros 
rios e ~egatos da xeograf ia gálaica .. -

Debido a que Galiza pertence á 
· Ibéria silícea, .esta espécie atópase 
,. _ pou~o· representada, se a i.so suma- · 

.mós · o. exceso de pesca que se lle 
fai nos pontos onde vive, as plagas _ 
e. os efeitos da contaminación, po
deren'los comprender o f.eito -de 

. que 11- espécie sofra u~ forte re
gresión. 

O cangtexo· de rio' caracterí zase 
~ por medir , uns 13 cm os machos e 

algo menos as f émias. A época: .de . 
cria vai do terceiro ao xesto . nies 
do ano. A subespécie mencionada. 
está presente en toda a Penír~sula · 
Ibérica, vivinco. en rios e acéquias, 
en especial en zonas cun contido 
alto en carbonato cáJcico, que é 
necesário para a formaci6n do ca
parazón. Ao c:;scasear este en Gali
za, a espécie non pode formár o 
caparazón e po:r Íso é .m6'i rara nos 

' , . mus1ca 

.; 

rfos galegas. E mo~ apreciado en· 
gastro,noniia,- o que fai ·. medrar as .. 
capturas. Gosta de águas pouco . 
fondas ao lo.ngo_dos rios: e J.agoas 
aptas, que teñan águas timpas, · e , 
ben osixenadas· de 'fqndo duro · e ~ -. 
sén ' demasiada vexctación . . Fuxe
do's regatos· fríos', sendo· raro nos ~ 

granaes .ríos : Ptefüe para. v~ver as 
. orelas de-paredes ver~jcais;· nas.que 
cavan fondos buratos, ou b.en ·nos 
lugares onde sexan abondosas _as , 
raiceiras das árbore.s e as pe9ras;· · 

. que lle oferezan b~ns ref.úxios. . · 
A sua actividade é nocturna, 

aliÍnent3;ción bmnív~rª. • . sendo _ .a 
sua · mantenza os , insectos, cara-~ 
cois, ovos de peixes, plantas ac~á-

. dcas' e peix~s enfermos. ·o~rante 'a 
Idade Média foi introducido en 

' moitos lugares de Europa, · sendo 
prpp'aga:do· polos· inonxe's .. No sé
culo XIX, -un·-·mofo fixo moitas 
o~ixas nas suas p,o~oacións., ' 

Na actualidade o cangrexo de . 
-rio autóctono sofre unha enferme-
. dade causada por un f~ngo;_ e estú-.·. 
dase o introducii ·o Pacifastatus 
que é máis resistente á enf er~e<:Ja-. . 
de. Tamén se teh i·ntroducipo· riál- · 
guns lugares do Estado· español o 
cangrexo vermello ou a~erican'? 
(ProcambarÜs), pero é máis peque
no que o autóctono, e de piot;_ cali- -
dad e·: 

M. CHOUZA/R : CID (SGH'Ñ) 

Imós tentar desde estas páx~as· acercar aos nosos leitores algo 
do que todos participamos: a música tradicional, a música feita,. 
polo povo .. co's seus próprios instrumentos e cos · -
instrume.ntos que lle so.Q alleos-pero que sirvea de. expre.sipn 
dos seus serithne~tos. J?aquela é llfiha páxma.aberta a todos 

_ e para todos,-U.Iihá páxina que teµ de. ser-feita-por .. todos: . 
. que sexa un vínculo entre músicos, e,stu~osos, ~feitoados· 'e 
sente que gosta da música feita polo seu povo. Irnos 

' ... portanfo Íi.car. fónf de falsas, po,lém,i~~s (.mÍJ.sica celfa..:~oh .celta, 
,non electrifi~~ción-si · electr:ificación~ respeito a . , . 
tradición-non respcito) e d~ etiqueta:S ·comer,ciais que en nada ·, 

, axudan á difusión da ínúsica·tradicional tanto · '" ' 
~ ~o noso como doutros países. Reiterar o dito: esta~os . 
abertos a todos porque é música que fixemos e_ fácemos·~todos. 

·Instrumentos 1 
-· tradicionais C · ~ 

Jmos achegarno~ un pouco-máis 
aos que son instrumentos popula- · 
res da nosa terra. Hoxe traemos 
instrümentos .dunha ,zona etirq.pea 

, mqi pouco' 'coñeéida·; os Balcáns. 
Un do~ II)ÍÍ.is. pop~lares na. ~ona é 

. a gaita, que ali é oo:ñecida; como 
''gaida". Ainda hoxe-'é·normal es
coitala nos povos .e nas festas p<?
puhires. O punteiro é de forma ci
líndrica e· remata a xéito de ·cam
pá. ,A paJleta que utiliza é simples, 
resultando de todo isto que o po-

. der do punteiro é maior nas notas 
altas 'e meno.r nas baixas. ·O ·ron- · 
eón : está afinado en ·si .bémol e 
consta -tamén dun -pe.queno burato 
qué aumenta o valor das notas 
nuri semitono; 

Outro dos instrumento.s utiliza- · 
dos Iiorm'.almen:te pol~s habitantes 
da- zona é a tambura. Está .feita 

, ·de éatro ccotdas que se . fa~xen a 
pares. · u'tilízase1

, , normalmente, 
xunto á gait~, 4 que acompañ-a to
cando a me~odi~ na corda princi
pal e acompañ.án<:Iose coa secundá-

.. r.ía. -Oup-~ instrurn~nto ~e coraa . 
moi c;oñecido é o bouz.0-u~k,i. que 
t~n seis ou.oito cordas e serve pata . 
acoplpaña~ toda - clase de · it;l,S~rl!~· .. 

1 ·mentos. Este apar~llo cheg~u. a to- · 
· ·mar parte importan.te na música . 

ttadidonal irlandesa hai _Xa. ' unos_ 
anos. 

Entre a percusión tradicional 
· destaca o tapan; un tambor ,felto 

cori · pelexo -de ·cabra. Uriha das 
meinbránas ten níáis'espesor que· a 

· outra e .golpéase cun pequerio nia
deiro f eito· de olive ira. · 
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os nomes .dos. lug~es . 

O Preguntoiro:. 
: ~unhas. :.das májs· 
-\antigéi;S '. ~ ~· 

de -Compostela 
A primeira , explicación do no

me do PR,EG UNTOIRO é a máis 
sinxela 'e P.opÜlar-; segu'ndo ~la, er!J. . 
ali onde OS'. pelengris do Ca:rñiñQ 
de Santiago · d~spois da_s~á penosa · 

~ aO:~~ina"',po1os. vieiras de Europa; 
preguntaban aos antiagudes polo , 
lugar eiique atopaba a "catedral. 

_ Unha: opinión quf parece máis · 
convincente é a qué sostén If)pez 
F.erreir.o no .. seu libro "Fueros Mu
nicipalei d~ Santiago ' y de su Tie- . · 
r:ra'', on'd~ ·se .pode-Ier : ''O for.o es- . · 
faba onde é hoxe a rua do. Pregun
toiro (Preconitorium, lugar de' pre-

, góns). Ali perto había µO: carballo 
que existiu ' dei:ca· o sécu~o xvf, e . 
que baixo a sua copa !1-Eolleria, co
mo. o Cárballón de Oviedo ou a ár:.. 
bore de G~nika, aos viciños deli- · 
bera:ndo ºsobre . os seus intereses 
públicos:." ... ·· - ; 

O ta.l ·tji.rballo habá.' ser de boa 
caste po.r lonxevo, pois o lugar do 
P~<:guntoiro aparese ci~a:do xa nun 
docilmento do mosteíro de Sobra:. 

. do do ano 1.168, que di: " ... terre- -
· no :meo p~opio quod habe.o ,in civi-
tate Compostelle non longe -ab · 

· ~ecclesia beati Iaéobi 'loco certo µi ' 
. rua·' qÚe discurrit d~ . ipso Prigun
toiro intedl"o:mun .. .' 

- de Preguntotro?, ·a guén Sé lle ·bo
tarían · pregóns naquelas agrestes 
soedad~s? . '_· · ~ -,...,. 
. · A)nda máis, ao cqnst,iltar uµ no
menclator moi xéfal,· aparécennos 

·lugares ~ha:rpad:Os Preguntotto en 
· Ortigueira, un Pregun~oirq · nas 
;· Pont,es de García ·Ro~ríg ez, e un 
. ·Preguntoño na Arzua·, con pósibi
lidades de· que existan ainda máis 
apartados lugares,.que_ goce-n dese 
no me. 

· - · E moi ~ubido~o que estes sítios 
fosen na Idade Média b.illgos o su
fiCientemente importantes para 
qu~ ·ali tivese traballo ui:i pregoei- ' 
ro. 

Por outra ba~da .sabemos que 
os no mes dos lugares aparecen <;O~ · 

mo as-cereixas-'irnn ~esto, á.o sacar 
· unha delas sáen encadreladas ou
tras máis, vela-i pois como ao'. ex
plic~r o nome da rua do Pregun-. 
tofro teñen que quedar expli~dos 
todos os lugares da -nosa xeografia 
que levan ese· no me. · 

Ao repararmos en 'lugares como · 
Prelada-que 'procede de Pedra Lata 

· ou Presqueiras (ese lúgar de Cerde
do onde ven de aparecer un xaci-

. mento de estaño) cuxa oi:'ixe 'debe 
ser Pedrasqueiras, as riosas sospei
tas diríxense ª·· pensar que o Pre
guntoiro procede ·dun Pedrauntoi- . 

· ro, ou sexa. un lugar abondoso en · 
pedras; sobretodo .se reparamos rio 
lugar alto onde está situada esta 
rua, tanto que para acceder a ela 
hai que sobir pqla empinada costa 
de Xelmírez, e tamén_ que ali estan 
·as ruas do . Ca~o e de Altamira · · 

· tares de cuxo no me_ se ven dicindo 
, que. se debe a ·' ~star situa;do o e~~-
! vento- diárite 'dos altares a·a: Cate-
[ dra:l xa:cobea. •, ·-· 

Agora ben, propriamente falan
do, deber'ia ser chamado San Paio 
de Tras Altarés~ ou de Postaltares, 

, se entendeµios á cqlocación da ca.:. 
. - tedral segundo se facia en toda:s as 
. : igrexas antes db Concílio d~ Tren

to, que debian ser orientadas de 
xeito que o sacerdote ao dicer a 
mi~ ollase p~ra Xerusalén ou sexa 
para Oriente, desta man~ira .. a 
dianteira da catedral seria o Pórti
~o, da Gloria 'e a traseira a Porta . 
Santa; na mesma Comp<;>stela ·te
rnos, con idéntica orientación que 
a.Cat~.dral, a igrexa de Santa Maria 
Silomé de Rua· Nova e o calexón 
posterior é chamado De Tras Salo
mé e non de Antesalo~é como lle 
cadraria . se fose acorde co San 
Paio de Ar.tealtares. 
· Ainda que non tivemos acceso a 

_ne.ngun docu~ento da época que 
o asegure, ocórresenos pensar, que 

·o que · habiá todo ao longo do que 
hoxe é a rua do Preguntoiro eran 
uns Outeiros de pedra (Altarius no 
escreber culto dos tnonxes) e asi 
ollilndo desde a Quintana, o con
~ento de San Paio estaría antes 
dos Outeiros, e daí Antéaltarius 
que por sér de pedra formarían un 
Pedreguntoiro. 

A .súxestiva~ e.xplicación de Ló
péz ' Fe~reíro aquécelle moi ,ben 
ads· pregónS. que se darían nun bur-: 
·go , mediev;al, <;o;mo era ' Santiago; 
'eón intensa vidá. cidadana, pero 
c6mo aplicarlle a mesma int~rpre
tac'ión a uµ foga.r montesio no Por-

· nomes .que nos SU?'rren que á.quel 
debia ser (ainda o· é hoxe) un .dos 

· ~. lugares máis altos da cidade e po
sibehriénte un auténtico pedregal, 

.naqueles tempos. - . · 

. Todo isto ·cadraria ben coa des
crición que se conserva da Com
postela d~ _antiguedade, que tiña 
unha porta no que hoxe é a praza 
de Cervantes, e ali extramuros ce
lebrábase un .mercado de produtos 
do campo; a Ca--redral estaría pois-. 
construida na· aba dun monte oéu
pado por un castro puxa acrópol~ 
seria. o que .hoxe chamamos a .. rua 
do Preguntoiro. 

t<?, .do Son que, le'~a ta_mb.? no.me 
, Un dado máis a ter. en conta é 

a Y.i_ciñá..rua de San Paio áe Anteal- C. VARELA 

XESUS L. TEMEZ 

Ponto de encontro 
Esta outra sección da nosa (e vó
sa) páxina de-música tradicional, é 
este ponto de encontro. Aqui .terá 
cabida todo aquilo que vós · nos 
queirades comunicar : contactos 
entre músicos, intercámbio de 
cancións, discos, instrumentos tra
dicionais e demais. Estamos total- ' 
mente abertos a todo aquilo que 
desexades comunicar. As asocia
cións, tanto galegas, como dou-

' tros países, ,te.ñen un esp'ácio para . 
darse a coñecer. ·Irnos comezar 

A partitur~: "All .·around rny hat"{Inglate~) 
cúnha fundada xa vai para tres 
anos . Trátase da Llig?- Celta: d 'As- " -
·turies, dirixida desde éntón polo 
seµ fundador, o abogado Xesús 

'o obxectivo de "A1 Partit~ra" 
é a de . presentar cancións._tanto 
-do . noso país <;orno de , outros, 
que non sexan moi coñecidas. 

A orixé éÍesta canción paree!!,. 
ser Inglaterra ainda que se ·atopa 
moi éxtendida na Irlanda (j 9hn 
Loesberg, Folksongs · &- Ballads 

: Popular in " IreléJ:nd, vol.Ir, Cork, 
1980}, se ben outtos estudosos .· 

· eren que a º!ixe ·ben puidera ser 
irlandesa. Existen várias versións 
da letra, pero todas come'zarí cos 
,seguintes .versos : "TÓdo arredo~ .. 
do meu sombreiro, usai'ei un de 

· verde sa.Jgueiro/todo arredor~ do · 
meu sombreiro durante doce me-

. ,sés e uñ dia/se alguén me pergunta 
por · qué o levo/ é porque o meu · · 
amor .cSt:á lomee". A música e· al: . 
g-qn 'dos versos pertencen tam~n a · 

. I' 

o~tra canción tr3;dicional chamada López Pacios: Entre. as suas nume-
·"1. "'The nobleman's w.edding (A bo- rosas actividades está a de recoll~r 

· ., : da do fidalgo)". _ a música ·e as danzas de Asturies, 
· A grabación máis coñecida é a adem::;iis ·de. toa'o aquilo relaci~na- . 

. .f eita . po.lo ·grupo inglés Ste~leye· , do co J;<?VO celta astur. Están aber-
Span, nun. ~p dispoñíbel .no noso ·tos a calquer tipo .de colaboración 
país e que leva 0 1 mesmo .título con eles e veñen public~ndó un 
cánqon. '(Chrysafü-RCA;CHR boletín chamado "Astqr~' cada 

· . 1091)·, publicado no selo Rabel e tres ' meses. o" .enderezo da _ Llig~ 
cuxa data orixinal de graba~ión e · pª'ra todos os que qüeiran· contac-

, o apo 1.975..A canción chegou a. tar ,é·: Apartáu 4049, X~ón,_ Astu-
ser núm. 3 nas listas e {oi disco de ,· ries. 
ouro. · Estiyo pr9ibida pola - BBC · . 
dúrarite algun tempo; ao ser iden- , · 
tificada . co movimento liberad~r . 
do. IRA. ~e a~uén qesexa a:lgunha 
partitura. ou quete dar ª-coñecer 
algunh'a .versión grabada .existente 
da hoxe escrita, non teña ·dúb.ida 

. en~ .facemos chegar os ·seus dese
xos. 

NOTA ' 

1' . 

--
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actos ·,,.,, 

Rota~ para coñecer Galiza 

o día 2 3 vai celebrarse unha xrra 
pola Costa do Cabo Vilán" e Muxi_a 
pola . chamada Costá da ~orte, 

frente ái;. Illas Sixargas. O percorri
dó está .centrado en Carballo, Bu
ñ~, Malpica, PonteceSü e Muxia. 

Estas xiras Cla Asociacióµ Cul- · 
-· tural de Vigo e·n· ~Qlaboración con 

· A NOSA TERRA, están artelladá.s 
. como forma dé excursión e de ex
. presió~ cultural. 

,,, 
Os priricipais lugares de aten-

ción serán o dólmen de DÓmbate, 
o santuário da Virxe da: Barca e os · 
ambientes que poetizou o gran 
bardo do celtismo Eduardo Pon
dal. 

Os inter~sados poden inscreber- ·· 
se nas librarías 

'ir Indo, en Vigo. 
Viláfer, en Cangas. 
Pueblo, en Pontevedra., 

··libros 
Act~almente pódense atapar no 
mercado galego tres libros dedica- -
dos ao estudo da gaita e do xeito 
de ~r tanxida. Irnos · darlle un pe
queno repaso a cada un deles. _ 

O primeiro é o "Método de gai
ta por cifra y música", de Miguel 
de Santiago. E, dos tres, o ·máis 
frouxo no. musical e ven escrito na 
sua totalidade en castelán. A pre
sentación é bastante descoidada, 
con alguns erros nas partituras que 
apesar de estaren rectificados a pé 
de páxina so~ difíceis de atapar. 
Se ben _se lle chama por cifra, é 
pouca a importáncia ue se lle dá 

· a este sistema, predominando a 
utilización do solfeo, o caf paréce
nos máis correcto. A prosa é moi 
farragosa e nalguns momentos im
posíbel de seguir, se como se su
pón, tenta que alguén aprenda o 
xeito máis doado de manexar u·n 
instrumento de mediana comple
xidade. Permítasenos tamén cha
mar a atención sobre o uso que fai 
na selección das partituras, dos 
seus próprios temas. 

Ontros dos publicados é "Lec
cións de Gaita" de Enrique Otero. 

# J..doece este do que lle sobra ao 
outro, é dicer, as poucas ou case 

brincaparedes 

A excurs1on ás 8 da mañá da ... 
Alameda de . Cangas, ás 8.3Ü, da 
Porta do Sol de Vigo e ás, 9 da 
Alameda.de Pontevedra. · 

Todas -estas .xíras contan con 
persoas. para a animación ·cultural 
e explicación arqueolóxica. · , . . 

Ciclo· de ·.conf..er~nGias 
sqbre Casteláo · 

Orag~izado pola A. C. Rámón Ca- ' · 
banillas vai ter lugar en Santa Mar-
tá de Ortigueira un ciclo 'de confe
réncias sobre ·a figura de Castelao. 

A prÍ!JleÍra conféréncia verSa.rá so
bi;e "Castelao artista" e terá sido 
pronunciada por.Isaac Dfaz Pardo 
o día 9, Logo, o 23 de. outuoro 
Anxo T¡rrío falará sobre "Caste
lao literato" e pechará o ciclo, o 6 
de npvembro, Xosé Manuel-Beiras 
que falará ·de f'Castelao político". 

iní~i~as explicacións que contén. 
Por contra, é o único · que - leva 
consigo un número ímportante de 
e~ercíci0s señ dúbi:<fa moi nec,~sá

rios. A selección das partituras ele ~ 
· xidas é mo-ito rnáis rigorosa, dan
do- menor importá~cia á produ
ción própria. Ac(ser Enrique Ote

- ro profe sor <leste instrumento no . 
Conservatório de Vigo, o libro ven 

. estrutµrado segundo os ~if erentes 
cursos, que chegan a tres. Un oon. 
libro para a aprendizµ:e. _ 

II Ciclo de G1.,1itarra 

Ü!ganizadó polás Xuvent~es Mu-
'_ si cales e · má:is ~o departamentq de · 
·Cultura do Axuntamento de Vigo; 
, vaise celebrar, do 18 ao ·27 de ou
- tubro; Ó 'n ·ciclo de Guitarra. 
. É_ste · dclq: . patrocinado polo 

concello vigu6s-'e po}fi. F_µndación .... 
Bar.rié de la.· Maza, estará. cÓmpos~ _ 
to p0los .segúintes recitais · : 

M~rtes is. Rain6n Barboza (Uru
guay) e ,r X~sé Guzmá~ ()n~ (G.~li-
za). - . . · 
Méi;cores 19. Ca.des Trep~t (Cata-
1unya). · · . · -
Xoves 20.{ éigo Fujii (Xapón)~ . 
Lúns · 24. Dav.id Russell (Inglate-
rra). · 
Martes 25r. Ricardo -Moyano (ar- -. 

· xentjno nacionalizado español). 
Xoves 2 7. Ger·ardo Arriaga (Méxi- · 
co). - · 

\ - . , 
publicacions 
Várias foron. as veces que · dimos 
conta da saída de ~rímia. P~o es
ta é unha .ocasión mo1 éspecial · 
porq-ue estamos ~de no rabo a ": lrí-

-- mia ten .chegado, ªº seu nu'r1:1ero -
100. Un cerito de semanas nas que 
o 'pequeno' ·boietin dos crentes 
galegos teimou en sair adiante 
contra ventos e mareas. 

o .terceiro é o máis recente dos 
publicados, "Os segredos da gaita" 
da Xosé Luís Foxo. E un libro 
chamado a ser irn,prescindíbel á 
vista de moi pouco tempo. Vai xa 
pola segunda edición na que se au
mentou o número de partituras, 
que denotaban xa o bon gosto do 
escritor e músico. As explicacións 
son dabondo claras asi como os 
gráficos e fot;ograf ias, facéndose 
un manual importante para o que 
non dispoña de tempo .para asistir 
a unha.§ 'cla5es organizadas. 

anúncios de balde 

Salientar por último a necesida
'• de de que ·as novas xeracióñs te
. ñan acceso a métodos antigo:; de 
gaita com~ os de Rodrigo de San
t~ago mediante a sua reedi~i6fü· 

Merco prato de Sargadelos conme
mor.ativo do VI Festival celta de 
Ortigueira. Razón : Emíllo . García 
Ramonde. Real 26. Tel. 480292.' 
Cedeira (A Coruña). 

Clases de Expresión Corpor~l ·= 

. ~Musicoterápia. , 
-Contacto co· corpo e a· yoz . . 
-Xinásia, · 
':. Reliixación. 
Para adultos e ·nenos. Informes 

nos tel. 411~25 - 236856. Vigo. 

Planxty. Words & Music. 
WEA Ireland. . · 

Todo. disco <leste supergrupo da 
músi_ca irlandesa .é agardado con 
~evociÓn polos seus seguidores, e 

· desde a suá reagrupación ·~on p-a
_raron de. dar que ·falar_ sobre o que ..: 
ian. grabar. A- ob~a xa está aqui ~ 

· pódese dicer que~ verd;;¡.deiramente· · 
. non decepcionaron a expectación 
criada. o título xa o di case todo, 
verbas e mÍisica, unha mistura ple
na. O grupo segue a ser· formado 
pólos mesm~s- h~mes (Christy 
Moore,sLiam O'Flynn, Í>onal Lfrp- · 

- ny e Anf).y Irvine) quelioxe en dia 
son , dos má.is reputados ·µitérpr.e
tes· da música 'tradicional. Os te
mas ·son case -todós de ori:xe popu~ -
-lar ajnda que haxa algurt de Bob : 

. A NO$A TEl:_lRA / 2.3 
-...., 

destas cancións están - todas .elas 
cheas ·de · nostálxia, do amor e da 
te~a natál, semellarites á liña se.:: 
guida por Robín William5on. Un 
disco a ter en conta. apesar do . 

· tempo transcorrido. 

Robin Willia1llson . . 
S'ongs of love & Parting · 
CFE. Guunbarda. , 
l"' 
Robín Wijliainson .é aqueÍ mago 
que no ano 1965 criaba un. do~ 
melloi:es grupos que nunca tivo_ a 
música folk, a Incredible Stritig 
Band. De'spoi~ daquilo _el foise pa
ra o's USA a facer desde ali a :músi
ca· q"Qe e1 Jembraba.' da sua Escócia 
na.tal. Ó ·9.u.e el consegue npn ten 
comparaciÓ'n· con nengun outro 
grup-o, nen con nengun o~tro mú-

' sico. <· Dylan, Ísto último sen dúbida pa
ra seguír coa 'moda' de adaptar a 

' E unha, música _ tristeifa, de música 'p_op' aos in~trumentos tra-
. amor e de adeus, como el mesmo di°éiohais: .Destacar a ·utilización ' . 

·di no seu disco. o acompañamenque Liam O'Flynn lle dá á sua gai- ~ 
ta ao longo de todo 0 Ip,. criando to musical é . cando menos pouco 
unhas melodías case incríbeis: Pa- usual.na música t:r:adícional e folk, 
~ece ser· que o disco vai ser editado · viola, violoncello, clavicémbalo, 
pola- ~A española e_ poJtanto a psaltério e corno de caza únense á 
sua localización- :non terá dificul- . harpa-gaélica e ás gaitas escocesas. ; 
dade.s. ' o . disco ·é un -dos máis fermosos 

. . 
· Archie Fisher. Idem. 
CFE. Guinlbarda. 

Este · é un dfsco moí antigo,,_ está 
f eito xa hai quince -anos pt:;ro _só 
agora é edita.do aqui Ar.chie Fi- -
sherº é un coñecido cantante ºesco
cés~ dotado dunha voz e~cepcio-
nal, como ten demostrado · de so-

-bra ao longo da sua .carteira. Aq~ii, 
acompañándose de só outrós dous 
músicos, graboti unha . das -xoias 
máis ·importantes da música tradi
.cional escocesa .e inglesa . .As létras · 

• . desde a ~U:a án~erior etapa . . 

Moving Hearts~ ~ · 
The dark end of the sreet. 
WEA Ireland. 

O grupo ( entr_e os que están Chris
ty_ :fyloore · e. - Donal Lunny ..- de 

Pl~nxty)_, foi recebido como un 
dos ~dlores polos críticos. E moi 

grande esta esaxeración, pois · o . 
grupo:" non deixa de _soar· como · 
mo1 mao. 

Os temas son totálmen
te imposíbeis i:lt:: ~uvir, cantan mal 
e pai-ece que ."aqui .tocan pior: O 
único _ que se sa.lva é l1n gaiteiro, 

\:hám~do Dary · Spillan~, e que 
presta a sua _ músic·a e o .s.eu ii_istru-. 

mcfüto pa,ra ·-µÍl novo e desacertad.o 
experimento de unió.n ·e_ntre tra<,ii-

. ción e electricidade. Pero · dad~ 
que só toca , nun dos t_emas,. o lp · 

non .é recomendábel. 'Está tamén a 
:;er editad.o pola , VEA. · 

. ~ - FEFO 
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E -~º barbeir.o r.nalandr:in. é circun~n.cial. A_ 
sua é unha ~arber·ia.,quiosco -· d'e 

1
home via:. 

xe:i~o».que nunca saiu do povo~ . _ ... 

-. . " 

·· Avelino o barbeiro · · 
... 

"' · ; 

.' 

·soniente pola porta), rneu lado "a ri_avalla';. "Pois si; pois si", re~ 
sfum íñanse. deica .bs ~ _pite a· medida que. lle vou f?c.endo as pre.

re.cardan · poli:! sua · guntas. 
s cret.enses dos. li - . 

-Cái é a sua-técniea-de afeitado? 

.LJriha gran lua preside a ·sá, espallando ·ÓS .• a 
raibs . que· entra~ ROJC;lS beiras ªª est áncia so, enfin 

.' te áz(Ús, tr . 
-tino, o¡ barbe 

·-A ll)ifü~ téc_nica' de afeitado? A miña 
técnica dé @feitado e raspar esas barbas éo~ 

. ,., . . ·ma.s8Xa; a cuestión é sair do trance. Cavila 
senor Ave.: .. rn"entras· sé xabona meticulosamente á vez. 

--
: riq ser calquern 

. u~~pod·e-· · que -as nosas mirada~ se atopan na grande 
dos po!o·_. _. lua . : . · . . · . 

,· ·" .progreso¡' ,. Ain ·ixen ó · · · - · · · · 
, ,.. •, -

._ se~or. Ayelino nun 
-'poderia deflri írsélle '.p 

.. nte,.:. ~E· nunca tivo nengun problema.de afei-
ta~-raspar -esas -barbas, 11como sexa"? 

El .pasa , tod,oc o. sew .temp'ó 
coás ~'testas a· rapar", no bar 

·'xo.gando a.o Tute ou 1ao Dom 
.;· dun .sítio a oú.tro ten'que·crtÍzar 

9ar. uns cantos·pasos. 
.. ~ ,... ·~ . 

: cañdo gaffa, rñi.ra é Si-na'la 'c on .. 
. do·s dedos -:n isto' ~amén é relátjvista 
picaz~ á vez que verborrea adecuc~da 
sobre_ calquera- tema que afecte:.a c<ilq 
.perso-a·. 

Ten. fam<?' de veilo verde, e entén -

. . 
-Agora· estamos falarido de qu~ vivimos 

nuns tempos· pr:eciosos, . pero antes; carido 
. u .empece_i sendo un . rapaz afeitando a 

uelés ve-llos da aldea, en· que te' gratifica-
Lln éan ... ·un vez' afeitando a un cego 

• 1','l!,tliil¡ ílJQ;. ¡::¡y,e cia. nen pouco nen 
el. vira as estre

a ~{interrum·-
inás .r isas). 

squéase. un tanto·, cando eu·, facendo 

· Í:a1gu~n, no f~d~:I- . 
e 

-Chuta ·o · 
t. balón, 

Galicia. 
MANUEL RIVAS 

Ende_xamais estivo ta·n baixo o· fu 
~ tebol galega. O Deportivo da Co
, ruña-, se' non o remedia· un milagre 

c9mo o que reclamaba Toynbee 
para as civilizacións · en decaoen
cia, vai .camiño de disputar o lide 
razgo das 'Mariñas ao Celas de Pei
ro, e. o Celta de Vigo, se non resu
cita Breogán .para soerguer unha 
pica no Mec:luljo, deixarase esvair 
nunha redondez autofáxica e non 
ten trazas de dar pé con bola .. Na~ 
mentras outros discuten se· Fer
nández Albor en . televisión len o 
perfil de John Wayne au de Xan 
das Bolas, a mín preocúpame o 
significado apocalíptico do de 
rrumbe do balompé galega, o es
pectáculo dos nasos teams pedin 
do papas palas praderías, véndoas 
vir mundo adiante, chupando cola 
no "hit-parad e". 

En• Riazor, e son testigo, en
contraro11 dentes de afio despois 
da victoria sobre o Cartagena. Hai 
que ser comprensible. cos vellos re
cursos. Cando a lóxica do 4-3-3 
non resulta, cando . a aventura do 
3-2-5 se esmelendra cun contragol -'· 

. pe traicioneiro, cando o balón , en 
definiti'va, é movido polo demo, 
non hai máis saída que o recurso 
máxico. Según Risco, Catalunya é . 
un pobo mítico, Andalucía ten 
unha natureza supersticiosa e Gali
cia· é un país rnáxico. lPor qué 
non utilizar ese patrimonio para 
conxurar os males do presente? 
. Os hinchas que botaron allos 
no céspede inmaculado de Riazor, 
namentras as gavotas xiaban agoi -

. ros de traxec:lia, introducían un to
que etnolóxico e cultur~I a un fu
tebol cada día máis encadeado po
lo mercantilismo e a mediocridade 
informática. As grandes quinielas 
non son obra do cálculo. Nen 
Friedman, nen Galbraith, nen o 
oráculo de Miguel Boyer gañarán 
un pleno na vida. Cos allos, todo é 
posible. Até gañarlle ao Cartagena. 

Outro signo. A Galicia balom
pédica permaneceu máis ou menos 
impasible ante o recente e· graye 
contencioso que di vid íu ás Espa
ñas: o pelÓurazo de Goikoetxea a 
Maraoona. lCómo pecharse nos 
parámetros de tan pataqueiro tje
bate? Velaí un ·home, o dieguito 
que derrotou á. sordidez do arra.
baldo co seu tácón dourado~ enea-

. de_ado na escaiola, ·chimpado nuo 
'. leito hospitalario ... Velaí ao Goiko, 
ao férreo Andoni, purgando cul- • 
pas ante a moitedume.~ Xogaban 
ao futebol. Toca mac:leirá. · · 

Maradona nnn xogará en . moito 
tem'po, $~e os allos non o rer:ríedian, 
en campo galego. Pero se algunha 
vez . xoga, .se nalgunha benzoada 

·ocasión ten que, -driblar ao cinco 
céltigo oú depórtivista, eu estou 
p>or asegÜrar que a afición rion de
mandar'ía o doado recurso do. Xa-. 
chÓ .oÚ· ·da gadaña. En .todo caso, 
xusto ·baixo os paos, ou .. cecais no 
qolso dalg.Ún fotógrafo, ag.Qchara-=-

. se un boneco ,chapa.rretá e con 
ollas de pampa atravesado por al
filétes . .' 

· sua tara é atemporal: -Didase qu · 
el o -tempo e non ao revés: O se · 
rapaz cinxido fai pensar en Pe 
P_eter-Pan escéptico; bromista ·i 
s~rvador oéulto que o bota-todo 

. I 

as "malas· lenguas" 11~ preg_unto cán- " 
Desgraéiadamente ,· .:tardaremos 

moito· tempo en prepáraf o antí- . 
- doto a Maradona. O t r iste non é 

O ígaslle o ·que lle digas e fagas o 
maniféstase sempre como se :con e 

- ra nada, nada, nada ... . 

Estouno_ ' en.trevistand~ e el 

rtes de pel0 sabe facer, e Avelino tras 
socarrónament.e do usó das'.peluque

acaba susurrándome ' como se. fose un 
redo: "Hai alguns homes que traen ó pe- · 

lo · máis -longo qu~ as. niylleres1" 

. . ter unha ,autonomía e. u~ tutebol 
de segurid-a. O triste, o r:ealniente 
triste, 'é ter unha nioral de tercei
ra . 




