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-. As causas da delincuéncia

O Patriarca
despois do

··cabalo''
40 mozos ·
conviven
nun mosteiro
.destt;trtalado

· ·segUndo ·
concurso
.. ·d,e Rock
. , da Coruña "

Crónica
de -~o
\

'
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Ferrín . amigo, coinpañeiro de band?
que non de trincheira, .
Cando ao pé. da· torre dos señor_es
da subela e di;> sacho, ti.ven cofíecimento das novas que · de ti falaban,
podes crerme, o corazón choutoume
ae ledícia, non· só polo merece~te 're
coñecimento púhiic~ aos teus méritos criativos, -raros e· .migallentos,
neste -pa.ís usufrutuado· por politiqui- ·
llos tahernári0s,;cregos embaucadores
· e tendei;os rapjñentos:..... .senón .ta111éA

.

'

.

• Hai seis anos, en ·santiago de Compostela, retor~aba a· editarse o~ lÓdi- :
co semanal A NOSA TERRA. Era a terceira vez que saía 'ao público a
mesma cabeceira inmortalizada por IVlurguía e Vilar Ponte. Na época do..s·
· So/idários, ANT signifi.cou o ·sector liberal e progresista, -na das lrmanda. des da Fala o anticolonialismo e a rel~váncia do político; logo chegámos
nós.

. ALGUEM; DENTRO DA CASA
1

-.. •

'

'da "serra" . e que apurou a · ~'purr-~la' \
l)espois d ter lido; o. número 234 de
nas mesmas c~n~as, poda _codearse
A NOSA TERRA, j~rrando impoten- .
sen timideza · algunha · co egréxio e .
.· cía e..des?co_ugo, decidim contestar .a
.
lembrado qutor c;Já Virxe. do Cristal.
· cando saímos por ·primeira ·vez, nestá -xeira; á' rua er-an tempos maos,
· ''Carta a un per.fodista" de Manuel Pmén, alguns conviciños, media-de ·depresión ·económica. · As :nasas· olladas ' e interrnga-ntes estaban nos
Rivas.
, .tizados e_aliena-dos -po_r esta socieda ~
portas-; no campo, á beira ·.d·as fábricas, nas escolas: -sectores estes de prnéome<;:arei por _informar-que o code consumista e depredadora, noo ial- . rresp·ondenté _de LJ\ VO~ _ DE GALldución que debia recriarse. Hoxe. as coüsas van a' pior: :·os estaleiros non
biscaban,,_ou non querian entender o
fabrican ¡.a beiramar..errmudece:aríte a inípóténcia na qu"efa sume unha poCIA ·em Arteijo, receitor i_ndlviduado
da tua renuncia a ta R importante P,fé~
,11i'.tiiti:a centra 1ista da rnáis - erLJ:~ depiendé-ncia,'Se estafüos [rí'q fondo da re.<::eda carta, foi decla·rc~do " o 28 de julho
.mi0 ·ºremat:ístiGo·;· aJgu n ~houbo_; q,!J~rje de 1.983, como consequencia du'mha
s-ió~ ~- razón"'dé· málS' de· que. a~·rncrsa voz .'faga·:fofza 'é;s:e¡:;va aOS 1QU'é t:loFl' a ·te- ' .·. '·
.
· tildou,r-en"? to'n . . subido ;oJde ·itQleirón-:e
ñen.
mo<;:om socialista, em vota<;:om riomiDe EL PAIS podo transcrever
.arr·uallo, de todos os xeitos foron . nal, .c om nove votos a fav()( da moumhas palavras de Justo de -la Cueva
. Cada dia que pasa~, reafir"'~~~on;s·:na . n~cesi,dade -,de.sta ~-ub.licació.n: . .:-poucos, os JRáJs calaba:n per.o, notába<;:om ~.ÁP e PSOE)-, se~s , e,m contr~ '
( F-acul acle de Fi losofia e Ciencia da
'ser conciéncia crítica dos aqm.te,<timer:1tos d.e: ~91i~~ . e _d~~_gu~ ~~qu) se re- ,
selles ledos e org~lloso;. .:
(1 DEA, independent~s de "Arteij~) e
Educavom de Donostia, _maio 1982} :
O que máis me gorentou· foi . o~teu . - umha ab.sten<;:om (BMG), ''corresponfractan, sacar á- l1,.1z o q~~ os órgaos o.ficiais agachan, d_é!f .alento e can51h"EL
PAIS é um espectro m_ui amplo,
zar a obra ~ultural ·ta~tas veces impedida, eis un,ba. ~aref¡a nobre. E, ade- ·
xesto renunciativo; firme, serf?G, ,_r@·sal NON GRATO p-ara la corporamas·
há
algum elemento clarificador.
r.nais, :t;raballar íntegramente era . galegq cor,no banco c;Je-woba da-no.r,.mali- , _mántico, :engaiolé}nte; . Hxom~ -teJIJéió~"', . e n~m "Persona "non grata"
zación da língua, . testificando ser:nan~-lmente a énf~rm'ed~c;:le dig1ósiéa qu~ .
b.'rar aquel ouÚó ~ tamén valente~ . l(~ ·"como indica o ~· .Rivas. O .acordo P9_r exemplo, Jesus d~ Polanco, que é
membro ·da Trilateral, é o presidente
pido~ fascinante: dos n·osos parlamenpadecen t<:>dos os meios _de comunicación ,desta terra, é tamén unha obra
da Corpora<;:om ihclú-ia urñ segundo
. fa~cin;rnte, un gasallo de saúde en tempos de miséria.
{
.
tários defendendo a Sober'ania da ·P:á- · ponto_que ·· indicava ·"se -limite el ac- do conselho de administra<;:om."
1·
(Traduzim eu.)
tria en Compostela. Actitudes. cdmo
ceso al citado corresponsal a las deSomos conscientes da novidade de ANT: un periódi ( o_ctÍado por 11 a tua as de Bautista, Lois e Giáudi0,
Agora a minha crítica, humilde e
pend~ncias Municipales, salvo los defundadores e. unha
equipa .•de redactores;, hoxe pa'samos
~:de 100 os . sócios .
1
'
_contribuen ·a ergu_er a .ilus¡ón -nLJ.nha _rechos y prerrogativas que le corres- sincera, vai dirigida aos reiteres de A
.de apoio como representantes da base popúlar na que vive Al\JT. Poucas
Gal iza 1-iberada. Cando un. povo x.era
pooden, tanto -como informador y NOSA TERRA. Cónectarei dous fe ison as portas do poder, ecpnómico ou social, que se no$ abr1iron;"son as
indi.vídiJo~. de tal ~ate.~roria soc,i-a 1-e.se
cualquiér vecino de este Municipio". tos. Mermes se permite o artlCµlo de
moedas ·de .mi.lle iros de gal~gos as que fan a miragre sem~nal -e· lamenta~'
dota
organizacións políticas . .:de
O Sr . .R ivas, desconhe<;:o ~0 motivo, · . Manuel ~ivas, cujo contido e transmos tanto que algunhas veces non acudamos' á cita- de l~var información
l
fonda- coeí-éncia ideolóxica e -prátroa norri se refire a LA voz DE GALI- · cenciencia real ficam apóntados, exanálises, críticas, etc., ás casas dos leitores e aos quioscos das ruas. De n
acorde, é 'que esepovo ten ainda re- .· CIA, em nengum momento. o certo ---clue-se umha colabora<;om recen~a centos, dunha dúcia -de .idealistas a moitas dúcias de ~migos, colaboraservas.._espir.ifüais ~ - mdrai; saficientes , é que este acordo provocou no seu
mente mandada a A NOSA TER RA
dc:ires e le itores. Este camiño que éstamos todos 'a facer~ quer levamos ·a_
para .po_der erg~erse 1 e plafrtarlle car:a
día
umha
po~fmica
pequeneira,
que
sobre
a celebra<;:om dum Encontro de
máis _altas posibilidades: todo agoira urT futuro de niellor~
-·
.,_ ·
~e"ii. infortúnib securar.
h
se agrandou cum· artícu-lo de Miguel Sociolingü ística em Lle ida, na que
¡;.
1: .~
,,.
';1,.:
. ~c ... ~
Sande em EL IDEAL GALLEGO participarom catro galegos (honro-me
A ·o empezar o séptimo ano de andaina, vo!tarnos in&iytar aos·,bqñs~ ' ;', ,_ Jls, -~~pitoste~~.9a ~b~rrncida auto . (24 de Novembro de 1983) que pro- de estar ehtre eles) para "expor á luz
xenerÓsos .a ampliar a sua axuda·,· a s1:-.1a ·preséncia··c0mo ábdr~~('~~~fílfflft~~ ,.; .ñó'rtifa·;·;·tó¡-c:f6 ·qCl~e ne.Y' med iron bé'ri
.
., _.,. .............
'
¿ ....... .
.
'
vocou uníha crónica em E L.: FARO
pública as- condi<;ons e. regras básicas mación e valoración. Estas _páx in as están aD'ertas ·a cantos .qu~iriJri' se~rVir . a ~
os.' se~s pa_s0s', "e "i'natiija~on que co_ñ
DE VIGO e' que parece constituir a da coexistencia das comunidades linGahza, ao~ seus- traballadores, 'ª cantos, desde-a .sua ·própiia independeh7 , ese pr:'é!Tiio ·seria unha ·forma ·raposei:
cía, busquen·, como" nós. ' a"·sup-eración'.de ·ad'o.utr-'Í:namentos':asobaHantés, !. ra de integrarte ríd. séu;' s.1stema:;·1aó
forite de informa<;:om de Rivas . .wru güísticas galega, basca e catalana".
de imperialismos ·asfixiantes. T odo pavo que non é protagonista da sua - ~ . mesmo . tempo' qi1e gañaban - éréd.lbf- <R iva's :o ; acta ; ·1cfa"i-sess'o ml 'cor'respón- .No.n:i ,cavo _gal.ego~ que es¡Cf¡:?vam . em
'
espanhol em LA .VOZ. Nom' catro gahistória, perde a -sua- dignidáde: Tamén tqdo perród:ico que' nón é respondente? · 1nformou-se detidamente?
-~ lidade, cOidaban que- estarias ·feito" dá
sábel da sua información, é rexeitábel. ANT quer servir eses ideais: verAs
respostas
som
duas·
ne'ga<;:ons
rolegos para ~alar de bilinguismo. Nom
maleábel arxila da "Manéhic~'.! rfoh
dade, independéncia, dignidade, identiHcándose asi cds ideais do pavo
O
discurso
da
sua
carta
~ons·
catro
galegas gastos pagados. Catro
tundas.
do roqu eño granito do "Furr.iol~". ::-·galega ao qu~ serve.
'
titue um-" apoio existencial, incons- galegas im;bricados na luita polo noso
Coa tua renúncia El tonía de ·poSi- .,
ciente?, ao · correspontlente . de LA
idioma. Catro galegas defendenco o
~ión reafírmase o axiom~ dur:i pen. VOZ. Eú, non seu día, a pet'it:;:om u,nilirllguismo. Catro galegas silenciasador e· revolucionári.o, que airida q_1,1e
dumha revista · municipal, editada dos pola máquina informativa indishoxe nos círculos máis "a la· derní~
por IDEA, preparei um trabalho (In- criminadan;ente anti-g~lega. C;.tro gare" non está de moda~ -e a~ópase re~f
forma<;:om
e política) no que e~pun- legos e todo um trabalho ~ toda
~·aoo · á baixa incluso na S':Ja própria
ha
a
minha·
opiniom e análise. Este umha espe an<;:a silenciada mesmo
pátria, non perdeu por iso a -sua frestra~alho
riom
seria · publicado: se polo único 1se~anário galega. (SIC)
cura in~vadora nen .a vixénda. ·da sua
Empresa Xornalística Editora
Mundo:
dizia
demasiado.
Nesse trabalcalhar
enriqu e R"abunhal Cargo
filosofía marxista; t_an . axeitada para
Promocións°Cul:turais Ga legas S.A.
Domingo Prieto (Paises Bai xos) . Carho manifestava ª· minha .discrépan_Pastori¡;;a, A Corunha
¡; un ha realidade ,-colonial· e terceirolos Durán (Gran Bretafia), Xesus
Consello cl.e Administración
cia' :. coa conduta -info"rmativa .dé LA
múndista
como
a·
nosa
.
Tratase
como
Cambre Mariño (Centroamérica), BeConsél-leiros:
N. da R .: Se información citada non saiÚ
goña Moa.
xa te decatarias do gran timonel da· ·,. VOZ P~ GALÍCIÁ, em _geral,. ao
en A NOSA TER RA foi debido á irregulaFrancisco Carba llo, César Vare la, F"er 11 ustra ción
tempo
·que
reconheci.a
ó
rendi~ento
~
' revoluciórt chi~~sa, ' que afirma te/
'
ridade con 'que ternos ·saido e o tempo
nando tvl. Vilanova, A lfonso R ivas,.
Xosé Lo is· ·- Cali ; Ca Iros Silvar . Pepe
qu e para o Conéelho de ' Arté.ifo tivera · transcur:rido desde a celebración do eve nto
tualmente, [lése rnanual de loitá cuJf¡ra,nc,i§Ff1
,Jr_igo
,
_
Lo_
isDiéguez,
Cesá11
Carreiro, Xesus G:ampos, Ferreiro, Fe-.
- o trabal~o
corresponsalia em ques.reo Sánche z e Ramó n Muñiz
~itado . p0lo l~ ct.~r _e .a ~edición '"do número
tural,o_ tq_ue para l :Í.noitos
de nós foi, etfo Xúl-io GaiD.so·_, · . , ..
"1"
i
r1
r.
,...__tó1rt{ M~¡(sin~lavá urp feito, que pará
posterior do p'~ riod1co. · .
.··
'·· Di rector
'·
Fotografia
"Intervención
.ho
foro
de
Xenan
..
.'/.,.
;;~~l ~· flr"T ~10.(~ _!;: :-~rflrtb'flf3.~Gw 2:P - t;q61 3 t~
//
.!. ' <, -• ~ •
' )J / ~ ' ' '
,.:.r • •• • ;
-S'!J J ¡:¡¡. 1~1!:!?.·
(15_¡ ¡9~)- f
.~ i"1 •..i,,,,. . -:~ ~:;,;
Alfonso Eyr ~ Ló.pez
X ur xo s_' Lobatb, . Nelson Gó_mez,
o p.ropos1to dos comunistas e aseg\J-•
Moného Rama · Ch·é X .M . Fontán
Redacción
rar que a. literatura e a arte e.ncaixen
Tino Vi z , ~-- -R eimóndéz . M. l"glesias'
XÓán M . .Carbalí~. Manuel Veiga . ·
n
~ mecanismo »<era·I da re~o1udón e
X. M . Albán .
:. /3
Correspondentes e colaborad~res
A>_<énci~s ·
se.1 cqnv.irtan nunha _arma . po9erosa
Nacional:~
·- ·
A DN, Ja na, N·ovosti Prensa La ti na
par a unir e educar ao povci e para_J:itaX an Coib~ira . Xesu s tor"r es L~·ls MuDeseñ·o e M_ont axe ·
car e ariiqujlar
inimig<;>'', 'e n:ing uén :
rÍel·, _
A . Ló ureir'o, Paco Arrizado, X.A:
. Xoseto Taboada, Guillerm'o G ·ó ~ez
dubida
na
família
naci.onalfota -;-ape·Suarez · La x-e Grande, Suso· Piñeiro,
-~ublic1dade
sar
das
suas·
estér.
eis liortas irÍtesti!X. ,Gonzále,z A lvarez , Xesus Gonzále z ·:
X osé. Feroández- Puga
GÓmez , X oán M. Carreira X ~sus Lónas- da alta calidade artística da tua
Redacción-e Ad ministración _;
pez Tériíez
Doutor Cadava l , 2 ( .2º ,·o{ 11..
obra, asi ' c0mo de:qu~ é ~n. ponto . d~
.
;
. ~.
Estado . ·-Apart~do1371-V :I G O
.
xungu1rnento entre nos, e que contri.An \ ón Pri eto ;·carmér.i G: A r es, Ari xe- : . Tel efon·o (986) 22 24 05
bue a 'fortlf icarr~os e "serve asirnesm6
Imprenta
la RocHcio, Antón ' Ferná ndez , M ugade
fu ngueiro contra eses ·món.stru¿~
EditGrial lparraguirre S.A .
rra , X o¡¡é Lode iro
de ignomínia e vorEcidade que pululbarsusi 3. Bilbao
lan en demasia pola _nasa · augusta
Depósito Legal: 81 --1121 -82
· xeografia. ·
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Cptlfesións dun violador ante a sua Vítima .
min foi cando intentou cr'avarme ta" .
mén"·.

Uilha:-,. detención

:~
'"
"'· ' ,,

'

Ainda que -,,b violador de :Vig9;'
afirme que estivo na cárcere por viola.ción, este é un d~do -que non pudemos comprobar, pois que non nos
coinciqen as descricións. O que si é
· certo é que foi detido unha vez. ·
hndo un dia pola rua, i.mha das
suas vítimas recoñeceuno e deu parte
á policia. Detivérono e a moza- eri
cuestión identificouno · entre outros
catro rapaces.
.
Aos poucos dias estaba outra vez.
en liberdade..
E este violador queameaza ás vi'ti~
mas con · vingarse se din algo, agora,
cando a . ve pola rua "entorna os
ollos, enrúbia e torce a cara ~o _ éru
zarse comigo".

. '

,

"-

Todo o mundo calado _ .

Entrou no ascensor e ..• ali estaba' el, cunha navalla. Non queria
outra causa que violala. Sangue frio ela, moita franquilidade,
pésie aos 16 anos, e convencimento para "se ternos que facelo;
. ·
fagámolo noutro lado e cómodos".
Afinal o v.iolador veuse abaixo e contou a sua história, ~ história
·
da sua vida.
,
Un.ha vida como moitas, pero que a este mozo o 'leva a ser
un violador. Cón 19 anos xa hai tres que viola a rapaza~ en Vigo.
Eran as doce da mañá. Nen era noite
nen a rua, das céntricas de Vigo, estaba solitária. Eme voltaba á sua-casa.
Abriu o portal, chamou o ascensor e,
cando entrou, fíxoo con ela un mozo
"dezanove anos, forte, con rizos nun
pelo que era claro, nen r.úbio nen ·
moreno; un xersei marelo, pantalóns
vaqueiros e zapatos de pel".

Pero todo isto cálase, nin}luén
quer denunciar os casos. Hai pais que
non deixan falar coas fillas. Rapázas -~
que queren mellor esquecer tódo.
Mentras, segu_e n Ul"),ha e oum;i vítima
sen que se saiba nada, como ,se fose
todo tan normaí, pois que, segundo
Eme, vá xente · non lle importa nada . .
. Mesmamente as miñas compañeiras
do l nstituto dtrí: ·a m in no11 pode pasarme. Ven as vi_Ólacións come-cousa ·
de película·".
Os pais non queren publicidade, non
qlferen lios. "Para qué denunciar; non
- se· vai consgu ir
nada, a policia
Boada & outro
non '. fai e.a so,
todo son . lios,
perguntas e máis
perguntas e, logo, aímfa q-ue o
collaf't, aos póÚ- ·
cos dias ·está outravolta _na ca' sa".
Todo segue
igual, só c·á mbia
para aque'las ra..:pazas que sofriion a violación-··
ou o intento.
Para ela_s, pode .
pais est án _ máis
ciuniosos de que ·o seu nome non saia
flo P~fiódico, de non ter lios ... .afiríal,
a violación é aceitada p9la sociedade

Meixueiro. Non-teño amigos, non teño mozas que me queiran. Estou
sempre na casa e teño que xogar coa
miña irmá. Vivo en Cabral e ?<ª teño
estado máis veces detido por violación." E seguiron as confesións, "xa
llo fixen a moitas, levo tres anos vi9lando a rapazas, sempre novas, -qu~
son máis fáceis. Tenme igual_que sexan tracas que gordas, altas ou baiAsi nos descrebe Eme a quen in ~
xas, bonitas ou feas ... cando vexo untentou violala.
ha que me parece si'yoa até a casa e
"Aonde vas?, foi a pergunta; eu ao
logo no ascensor ... "
segundo". "Pois eu ao noveno" dixo
Case empeza a chorar nas confeo violador. Deulle ao botón. Xa antes
de chegar ao primeiro parou o ascen- sións a sua vítima: "fas. que me'avergoñe, que cando chegue a casa me pasor. Tirol.i unha navalla e "tes que fose toda a tarde chorando. Pero mañá
der comigo, se non é polas boas, é
xa se me pasa e ataco a outra".
palas más".
E non resistiu máis: "mira, acomSangue trio,· todo o que fai falta e
páñamEl, á m iña casa, axúdame" , Non
E as autoridades, qué
máis nunha rapaza de 16 anos.
co'nseguiu n~da e seguiu: "tes esta
"Ao princípio asusteime moito,
tarde qué facer?; v~ute busc;ar ... ?"
Mesmamente as autoridades~ a po'dinos Eme, vinme perqida. Pero coE
ao
dia
seguinte
voltou
aparecer
licia
sobretodo -se· ternos de facerlle (
.
mo non me quedaba outro remédio,
caso
a feministas e ·a persoas ~ue so-·
no
portal,
pero
non
se
atreveu
a
naempecei a pensar . e a dicir.lle que ali
da, Eme ia acompañada, a inda que ti- freron a violación no seu corpo e no
era moi abaixo e que non podíamos
vo o valor, necesidade, quén ·sabe, de. seu espíritp-- parece que é condesfacelo tranquilos, que podian vernos"
~
chamar a unha vivencia e perguntar
cendiente cos violadores
"Asi non podes sacar 'nada de min
por
ela
.'
"Non che fai caso, diche que v~ia.s
nen te deixo", "foi cando se puxo
ao
xulgado; · de xulgado en xulgado,
máis nervoso e case me pica coa navasegundo
·onde fose a violación. Fa-n-O~sde
nene>
violando
lla. Pero no'n o f ixo".
.
che perguntiñas con risa, entrecortad,a
'~Propúxome logó. subir' a.o último
Hai tres anos c¡ue confeso u violar
que nalguns casos chegan a frases co. piso, que ali. estaría.mos máis tranqui- .
·
primeira.'
Desde aquela non sabe- mo a de " ... e que id es provocand<? ·
á
los. Pero non quixen, dixen· que a'li
mos cantas c'onsumou, ainda que se- por . aí e logo _queixádesvQ_s", como
tanto me teria, e que seria pior para
me paso a min" rñanifesta unha mugundo
ef "xa me coñecen nos bárrios,
os .d ous, que era mellar sair a outro
ller que foi violada e presentou dyas
rapazas
escápanme
e
non
queren
lado'. Non qüeria aceitar" segue o re-__ _
núncia.
saber nada de min".• 1
, lato". pero,' ao fin, desmoronouse un
, "Despois empezan os interrogató- .
.pouco. e accedeu. Cando saímos para
Nós pudemos saber tje catro raparíos
no xulgado" s'egue -a ·contar-:
fóra, di'xenlle que¡estaba moi nervosa
zas ás que intentou violar. Segundo
"qué
clase de ._vid_a levas? a qué horas
~ 'e que,. asi, a cou5a non ia ·resultar,
efas é o. mesmo home; coinciden na
_
da
noite
saes,_qué sítios frecuentas e ,
que prefe_ria antes · ir t0mar algo para
descrición e até en que ten "un bigose
es
casada._
.. e logo nada, non ten
calamarme."
d iño que rion é bigode nen nada epa-import.áncia".
E ali na cafetaiia ao lado da casa
rece que nunca lle medra".
· Un dia que a xente se cansa, que
-~mpezaron a falar e o violador come- ·
A unha destas rapazas, que vive no
sae
á- rua a protestar contra estas sítu: zou CJ,..cóntar a história da sua vjda . .
p9rtal a'o lado do de Eme·, hai algun .
acións,
hai xente que exclama: "viotempo que, queréndoa violar; cravoulacións
...
, inventos, qué mais quereri·
O violador desmoronado
- lle a navall·a "e que cando te negas e
an e las que as violasen".
lle dis que non vai conseguir nada,
"teño dezan·o ve anos, .estudei no
A. EYRE
pon se moi .nervoso" dinos Eme ·" e a
\

·violacion: ód_io ~ d~sprécio
contra a · mull~r

dig~o Úti lizar ·este argumento. Ar-

TERESA NAVAZA

gumento' que se debe ao sentimen-.
Con este titular resumia o Movito i nte.riorizado. entre os homes de
mento Feminista de-Gal iza un traque a muller provÓta a violación
ballo re'cente sobre o tema. é al·directa ou in_directamen'te e mestamente clarificador. Qué home
mo que a .d esexa . A vítima non é a
non penso.u algunha vez, que nós
agresora.
as mulleres estámos a esperar os
Desde EEUU -e non poderia
seus piropo_s, os seus chistes de
ser
desde outro país!- as axéncias
·mal gosto, as suas miradas desverinformativas,
en novembro do 82,
goñadas.,. o seu querer me,ter ma'n,
publicaban
esta
noti'cia: "a violénou que nos queira facer un 'favor'! _
Qué ha.me 11on, ten pansado que cia sexual feminina contra os homes preocupa nos EEUU e está a
:somos nós as que lles provocamos
.
producir impoténcia e medo entre
coa no$a iridume.ntária, as nosas
os
afectados": ·
actitudes, as nosas sa ídas noctur, na~, o nqso costume de facer autoOs homes rron parecen . tolerar
estopL E a v~rdade, x~ estamos
ben qui;! as mulleres comecen a toJartas de .ser ·obxectos manipula- · mar "iniciativas, pero creo ·que a
dos por todo o_mundo! Polo Gocousa non será para tan.t o, para a
berno, pola lgrexa, polos - meios
nosa desgrácia. As qtte seguiremos
de comunicac,ión, polos '. nosos
a ser humill~das en realidade, e so ~
pais (primeirn), irmáns e homes
frendo · agresións ·sexuais somos
(despois). As mulleres temo.s e.mnós: O pasado verán, tan só en 12
pezado a falar; a dicer en voz alta
cidades es·p añolas, 4 mil mulleres
aquilo que pensamos, aquilo que
denunciaron maos tratos dos seus
nos agrada e desexaríamos e pésie
homes; e non obstante, son moitas
· a tanto atranco, tamén a 111ilo que . as que aincfa seguen calando por
nos deságrada. E non é fá'cil, por- · non ter independéncia económica,
·que a sóciédade segue a ser maou por educación, xa que ainda se chista, 'o 's istema patriarcal en que
Hes segue ac6nsellando "tes que
estamos
inme.fSOS
segue a
aguantar", "é . o . teu home", ''o
reproducir os e- ·que pasa na família non ten que se
saber fóra".
rróneos roles de
·O castigo sen dúbida teria unha -:- :
home-machogrande íncidéncia no presunto desu per ior· e dono,
lincuente. Se as violacións se demulier-inferiorescrava. Ainda · nunciasen na sua totalidade, se se
persegu:tse con máis celo . e non
hoxe podemos
quedase nengun violador sen castico!'Tlpr~bar nos
debuxos dalgun , go, cambiaria a actitude dalguns
homes con respeito ás mulleres.
libro de EXB,
. Non .queremos volver escoitar que,
reprod~cindo
· iq¡áxe~
dunha · cando un home viola, faino porque está tolo ou é yn maníaco sefamília ~ o pai
xual. Faino porque nesta sociedalendo o xornal e
a nai pondo a de se lle inculcá ao home a idea de
que é superior á mullere que pode
mesa, por facer
facer con- e la o q u.e lle pete.
mención dun caMulleres de 'todas as idades,
tivo exemP,l,o..
A mu·11er segue discriminada no te- -profisións, pai's~s; muller~s chamarreno laboral e poli'tico. A muller
das, unhas, tolas da pra:ia de Maio
\ é vítima de agresións físicas e psi'arxentina que tanto loitaron porconquerir - a democrácia - aihda ·
quicas, na casa, no traballo, nas
ruaL. agresions que teñen a sua , -que non a . vida dos desaparecidos....:.·,, mylleres que levan ffiáis de
máxima expresión na violación.
Até cándo irnos ter qúe' aturar tido Lis anos de acampa a permanentulares asi:
te en Greenham Common, 1n9'flte-"Unha xoven de 15 anos foi
rra , que incórdian de · mil maneiras
obrigada a se prostituir"
par:a impedir aos militares ingleses
· -"Doµs mozos -violaron a ua- ' e 'nordemaericanos a · colocación
dos misis Cruise, as mulleres ·que
ha muller de ~7 anos"
están a construir· unha fo rza_pac(- ·
-"Desestimada a querella de 5
fica en Europa e unha vida máis _
prostitutas contra . vár ios mi 1it~rés
humana no Terceiro Mundo, son
ria que denunciaban violac,ións,
maos tratos, coaccións e ameazas'~.. unha só vó z, unha só' mu/fer que
-"D~tido un xoven de l8 ~no~ non que~ ser violada fisicamente
nas praias, na sua casa, na rua,
p~esunto autor de 5 violacións"
nun ' ascensor; violada outravolta,
-"Detido por presunta violade palabr~, nu.nha comisaria ou
ción asasinato dunha xoveñ"
,
-"Rapaz detido por violaci'órr xulgado. Nori quer· ser violada, nos
Seus diréitos, Por Jeis que a igno- ~ ,A
e lesións a unha nena de 4 anos"
ran. Tampouco quer que se ·xera-"Un home detido por violará
lice o bérro "contra vio lación, cassua fi 11,a de 13 anos"
Agora estes ·temas repítense ca - tración!". Esta muller .quer un
se a cotio no país ·galego, por q~é? - mundo máis habitábel, sen violén.
cias ne r;i opresións, sen carreiras
E que antes non sofrian as mulle~
armam~ntísticas nen armas ·n ucleres violacións e maos'tratos? o tema non é novo, pero _si mulJeres
ares, sen guerras, sen contaminasi. Está a nac;er unha muller, nova,
ciÓns, onde os homes non se crean
que comeza a tomar decisións,·
,superiores polo me r,o de . feito de
vencer medos, angúrias, vergoñas e
seren h_o mes e onde as mulleres
barreiras. Basta xa de crer que unpodamos decidir:, libremente, o
ha muller violada é culpábel. E inque queremos ser e facer na vida. -
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AP de Ourense racha_cara o

PDP

..
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O día 7 de xaneiro, ani'versarió da

¿:, ~- " ·.'.,. }:: .•mor.~te•.d~· Castel~Q, o .B~G . repdiu ..

L~: ~~.i~ \~

' ;t :~r }ú~h'~

~oojaxe:~ff: 'R _iq,~XO~ a~ ,_i~sig- :~

ne político galego_, que morreu en
°' AP de Óurense está pasandQ
d'ésta "reuni.ón e o próprio Xosé Luís
Buenos Aires hai 34 anos, parti<;:iBarreiro, viñera reunirse con directi·a meirande crise da sua
,
pando case unhas trescentas pervos de AP de Ourense o martes 1q.
-~ istóría até o ponto que este
so as.
partido pode rachar, e u nhas
Fixo a presentación do acto o
·Se d_o us tércios da dire~ti, v.~ .. pro~
concellal
do BNG -. en· Rian:xo Andas duas vaccións"
· vincial apoian a Tabarés, este será b
.--:·· Pre'sitfo.nte'- P to\i i'~ cial: 1Cle non ; cohse t~ -xel ,Vidal 'e interviron o' Presidente
frataria de irse·ao PDP,.tod·a
' g'tiik ~ te ·ap·oto (leb~r~se 'de corí'stítbi; -. '• - da-~Uf?G, Rautista .Alv~rez1, e ·o cbn·
~ez que pe~deria o~~~p"~rp'td~9,'(~
un ha xestorá :par:a ':€elebfár liJn.co·ñgre- : ,· t c~·lla-1 .-Gfe : ~ ib.eira Mar'iano· V.id.al, .
aparato do partido': _;·'.~ i'"':'ii., ~~i'. ~
que fixeroñ}im:apé. no ·intel"!to de ..
so extraordinário no que~ con toda
probabilidade,. se repetir.áñ os enfrentraer os restos _de Cástelao, afirtamentos qlle xa -se ·p-lanteYaran hai
mando qu~ "hoxe no_n se dan as
A crise arrastrada desde antes das ... ·daos anos no "Congr~~ do Cine· Locondicións que r.equería Castelao
eleicións autonómicas aflora coa
. sada" -entre o grupo da capitál con
pai::a voltar a Galiza".
dimisi9n de fanílio Nogueira DaFernando Gcinzález Suárez á cabeza e
Seguidamente interviu o poeta
costa c:Omo presidente de AP . de
os da província: Xaim~. Tej~da, Maria
Manoel Maria que leu uns ,versos
Oure·nse
últimos días do pasa~
do Carme Lovelle, García Casasnovas
adicados a Castelao · poñendo a
. do mes de riada l. Este inspector de .
continuación un ramo de froles
e, entre outros, Pedro García VázEXB ,chegóu ao cargo no último
quez, que resultaría entón elexido , no busto do autor de ''sempre en
congreso para ocupalb interinaPresidente provincia l.
Ga 1iza", para rematar interpretan mente até ·o momento en-que o
do
o Himno Galega.
actual 'Alcalde de Oure.nse, AntóAgora a guerra _volta estar declaEste homaxe, no que estiveron
nio Caride Tabarés se decidira a
rada -nos .mesmos termos e entre as
presentes
outras personalidades,
-dar o salto á presidéncia. Caride
mesmas perso-as. Por un lado, o grupo
os
Alcaldes
de Corcubión,
como
.Tabarés quedou nese congreso cod~ capital.artellado ao redor de GonCamota
·
e
Rianxo,
preténdese cemo vice-presiden~e primeiro.
zález, Padilla, Ristra, Iglesias, Manolo
lebrar tódo los anos por esta data.
Rodríguez, Martín Amaro e a maioE, teoricamente farto dé espe- ' ·
ria
dos concellais da ' capital. Este
rar, de parar golpes' e de aguantar
grupo é precisamente o que trata 'de
a uns e outros, Emílio N0gueira
colocar a António Caride Tabarés ao
dimite. A partir daí desátase .. a.
frente do Executivo, mentras o resto
guerra ao pla~texarse o acceso do
se opón. Os Tejada, Cásasnovas,·Gavice-presidente primeiro e Alcalrrido, Valcarce, Gurriarán, Lovelle,
de d~ Ourense a vice-presidéncia.
da província, os de. AP de toda a
os·
Algo que estatutariamente ten
Xa se dixo, cando as redadas,
vida, son o~ que ven con bons ollos o
que abenzoar . a xunta directiva
desembarco como presidente de AP
que os princ;ipais xefes do
provincial co apoio dos dous tér~
de Caride Tabarés, .u n home afiliado
cios qos seus membros. Aqui non
contrabando escaparan.
ao partido despois de ter sido elexido
se reúne a Xunta directiva provinSabiase tamén que estaban
Alcalde nas últimas eléicións. En xecial, senón que o Executivo -con montando a rede
ral n_on por discrepáncias 'personais
trolado polo grupo da capital- si
contrabandista· en Portugal, o
cóa sua persoa, senón pola xente que
se reúne.
que non se sabia era que xa
o está apoiandó e que formarian o
estaban
levando para alá ·
Ainda que sen valor for.mal, .esseu equipo. 1 ndiscutibelmente o rea
sua
frota.
te ; executívo manifesta o seu
chazo é máis unha cuestión personal
Oito planeadoras· galegas, matricu apoio a António C~ride que así ~ueda · Xosé Lois B'arreiro, como secretário xeral_de AP en Galiza, tivo que media·r
que outra cousa. '
ladas en Vilagarcia, foron detidas
"proclamado Presidente Provinéial".
rés. Outro concellal, Rafael Valcarce, se, IÍbme de negócios, traballador. inA ideoloxia é a ideoloxia, e ainda
en Portugal.
ex-secretário
'prov,ncial
_
di
que.
Caride
cansábel,
afirma
que
pode
asumir
a
Ferrer Garrido, home sobrada-·
que nestes momentos se estean mani Catro destas embarcacións esmente · coñecido en Ourense.: ex-Al- Tabarés nbn po·d~ acceder ao cargo_e r~sponsabilidade facendo o de semfestando estas diferéncias e estas distaban
en Visau e patro en Viana
calde, ex-Presidente da Oeputación pide . a convócatór.ia· urxente ·da , pre: trabal lar sen máis .. Ese é todo o
crepáncias, uns e outros son de AP,
Castelo.
As persoas que esta do
nos anos do franquismo, e actual Xunta Provi"ncial para'darlle solución ·seu argumento e o do grupo_ que e
.polo que non, se ·pode buscar nesta
ban ao cargo das lanchas afirma a
este
problemá.
·
·
.
·
·
;~
.
.'
'
a
poia;
a
capacidade
d~
traballo
de
Caconcella l -ia para presidente da De"gue'rriña" matices ou diferéncias
ron que as embarcacións perteñeride Tabarés. A Xunta directiva proputac ión nas últimas eleición's-, é o Máis traballo para Tab'arés
ideolóxicas entre uns e outros .
cian a Ma rcial Dorado, cte Vilagar.
.
.·
sen
reunirse,
ainda
que
.a
.
vincial
seglie
primeico que publicamente manifescia.
Carip·e Tabarés, Alcalde de Our~n- chave de todo ·está na celebración
ta ,a $Ua disconformidade con Taba- · ·
X. FERNANDE Z
Marcial Dorado é o presunto
xefe da banda dos ' "Marciales",
unha das principais que operan en
Galiza.
Asemade foi detido un iate, o
Maria Beatriz, que tamén perteñece a unha ' persoa de Vilagercia,
dise que a Marcial Dourado', extre.
.
..,,;
mo que non pudemos comprobar
na Comandáncia.
O Bloque Nacionalista .
· Tamén poidemos comprobar
En Por:,,tugal afírmase que ainda
Galego vai emprender unha
como en circos nacionalistas do
que as planeadoras son boas para
séria acc.ión de protesta
BNG alguns milit_antes están enas rias galegas, para Portugal non
durecendo as posturas, que cacontra a decisión do
valen, o que non desbota que esmiñan "cada dia máis cara ao emTribunal Constitucronal
teñan facendo descargas de tabaconfirmándo a expulsión dos
pleo matizado da violéncia "como
co en Portugal.
dixo un militante nacionalista. E1.1
parlamentarios da cámara
Agora o tabaco pasa .
-.r:noitos
sectores, sobre todo- naautonómica.
de Portugal para España
queles que sofren a crise; estase
. · O que non se explican 'os por.
pensangitf qwe -a· política española
"E mellor combater e rron ·ceder''
.. - , ,
·,1,
Jl(J"-"'
_.. . .
• ...
tugueses e como logran agora rn,
non
se
'
lie
pode
xa
'facer'
'frente
podería ser aJdea xeral desta camÚoduc.ir o tabaco ,en España, xa
doutra manei~a que na rua, ~mpre
paña emprendida polo BNG, se. que este tabaco non se consume '
gandó tódolos tnédios "legais e ilegu nd.o u nha fon te do frent~ nacioen Portugal senón que se pasa pola
Terán cómo ouxetivo · estas . , decianos o p_ortavoz do BNG.
.. gais'~, en . palabra·s do Alcalde de
nalista.
·/
fronteíra
e se introducé en Galiza.
·Os nacionalistas dó BNG que- .
acións "cónvencer ao povo de que
Fene, per:teñecente ao BNG.
A campaña na que farán diverEn
Portugal
afirmase que teñen
·
. ren atraer con e.sta campaña .a tose ;:id ira á nosa táctica'.'.
Doutra banda · cor:ifirmar que
sas acións, algunhas de presión na
ver
neste paso ,fronteirnoito
que
das aquelas forzas rupturistas exO BNG ten pensado t~mén repersoas que deixaron o BNG, cada
rúa, terá como un dos actos m~is
os
guárdias
españois, . xa que
rizo
curriF ao tribunal de Estrasburgo - plicándolle á xente que existen,
dia vanse achegando rnáis a esta
significativos unha manife~tación •· como medida propagand fstiéa,
como nos dicia a Guárd.ia Republiclaramente, " duas alternativas e
organizáción, "conscentes de que
nacional que se celebrará en Sanc'cana Portuguesa ~'~ó.s ·f-acem~s toque a ouÚa "~on é democrática e. ' ainda ten moitos erros, pero de.
"do mesmo modo que o f ixemos
tiago o dia 5 ás doce da mañán e
do , o que podemos, pero non con•eón
estas
medidas
facer
pretende
por·-esta medida en MadriéJ; x·a que
qué hoxe por .hoxe o·que queira
cuxo lema será: "Galicia nación,
se_guimos rematar con este tráfico
desapare,cer. a alternativa rUptur-issabíamos que o Tribunal Constiloitar ten que unirse aos que o esautodeterminación".
qt,Je', dia a ,ctia, vai en áumento".
ta".tucional era un tribunal politico·" ,
tán facendo".
11

os

O contrabando
a Portugal

O ~ NG· anúncia.acCi·óns ·de p~rotesta
'
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-Preséñcia militar
nordeam·eri·caná en·Galiza.
,"'"

.

.

'

.

.

Hai algun teinpo e no município lugués de Saviñao, un helicóptero das For~as Aéres.hordeamericanas
tomaba terra no campo de fútbol da localidade,
ao .Parecer debi.d o, á nevada que caia naquel momento.
Tamén na província de Lugó, a alguén se lle deu o .caso de atopar a soldados ianquis deambulando
. polos camiños dunha aldea, na.zon·a de Friol, onde existe un centro· militar da U.S. Air ·Force~
'
A preséncia nordeamericana en Galiza e a sua localización. concreta en distintos
pontos-donoso país·, aparecen neste:fnf9rme que recollimos , · ..
da revista "A Revolta'~. 1).
·Encóntrase-.no Ferro! unha gran base
de !abastecimento<(a mai·or do Estado), con grand~s instalacións -para a
constFucióri e reparación de buques
mi litares, a Capitania Xeneral da 'Zona l'vla rítima do Cantábrico, amén da
Frota, o Cuarte 1de 1nstrución de Mariñeiria e o Tércio de 1nfan taria de
Nlariña con t ro pas de intervención inmedi ata. Está en pro xecto transfo r·
mar todas estas insta lac ións para a
axe italas aos intereses da Ota n ao q ue
non seria al leo o proceso de desmante lamento industrial na bisbarra fe·
rrolana. A Bazán ded ícase xa á corTStrución militár, cun. control tecnoló·
xico que depende de 1DECÓ compa ñia para·i::nilitar ligada ao Pentágono
através da embaixada
nordeamer
ica.
,
na .
· Pero ainda hai máis. Na Graña, a
uns 4 quilómetros de Ferro!, os ian qu is teñen acceso a un ha gran base
subterránea con depósitos de combu stíbe l, mun icións; ydepqs itos de
mi sis e vários pe iraos; especú lase coa
posibilidade de que nela exi sta un
armacén de cabezas nuc leares para os
misis dos submarinos atóm icos nor·
deamerica fl os.

Aparentemente figura como unha
base meteo rló x.ica do servi'cio de
Gardacosta s da US Navy (US Coast
Guard). En teoria , as suas funcións
son de pred ición do tempo e axudas
á navegación, mercante ou non. í ~a
rea lid ad e a sua función principal é o
control aéreo e marít imo (hai qu e ter
en canta qu e 'perta das nosas cóstas
pasan de cote centos de barcos camiño do mar do Norde) estando conec·
tada coa rede europea de amisoras da
OTAN . Hai ne la uns 15 técnicos milita ~ es i~nq u is.

Fri~Luyo
Repetidor de microondas para co·
municacións militares conectado cos
ordenadores
USA instalados nun
'bunker' a proba de armas nucleares
na base de Torrejón de Ardoz. Porén,
os viciños da parróquia de Silvela (as·
. i nstalacións militares están no· monte
Campelo desa .par'róquia) falan de
ventas aciclonados, ru ídos xordos
moi fortes, · tremares -de. terra ... Ta·
mén se detectciu en várias ocasLóns
un nivel de radioactividade anormal
(incluso
recoñecido . polo
·gabe.rnado
d
l
r.; ·•:on;· r..
'
.
civil en 1979). Todo iso .fai ·pensar ·
que en F·riol hai algo máis que un sis·
tema de rádio -corr;unícacións.
·
. ('1(

7

I;

S~rra

db Barbanza

' No monte lroite · (municípios de ·
Boira, Porto do Son e · Lousame) e
ocupando 450.000 rñet(os cad'rados,
está case re.matado un radar de· lohgq .
. aicance para control e interceptación
do espáG,io aéreo do NO da Península
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1..V, '·escr~~~i.i~t§~~s .-g~~t9~ía m e ter nas J!1.i:~ as-:m a ns as raz9n:S po lªs.-ca!:S
.. ó}ri b i'.foaLCfgf.fst!ttfo·ional dese ~timo u o recurso de. amparo. d os d_eputados ·
.. nac ionalistas ~ -po ;. neñ xur_aren nen acáta re~. a Constitu~i ó n -Españo la .
·~"'· Nl ~~s , rÍeste-- ~e ll o.:e":·ro íd d E~~~g o d9 s nasas desesper9nzas, par~ce ser qúe
:. n~ n gu n há cciúsi..;pod'e: a·mos.ar ª ~sua face rn.á i? xusta e humana; é a neg rura
· e o ante rgÓ"'-esp Crito gran¿espaAb l os que aboian ar reo nqs sorrisos mortos
· de calquer aéo ntÉefcime.n to ou· de c alquer rosto que lev_e imp rentado o car iinbo de ins.titucións que con ~~ éinocrácia" ou sen l'.'.la pe rsisten·_no er ró
históric.6 de someter as liberdades dos pavos .

I

Estaca de Bares

:oos TRiéUNAIS

Herman Potgieter

Ibérica. Dito radar, que forma parte
do programa ianqu i chamado en clave Combat Grand, fai o número dez
qu.e se instala no Estado. Por iso na
terminolo xia militar recebe o nome
de EVA· 1O ( Escadrón de Vixilancia
Aérea núm. 1O).
Un EVA consta dun sistema de
radares moi sofisticados e unhas sás
semi-automáticas (SAS) provistas de
extraGtores de dados d ixitalizados,.
cos seus correspondentes ordenado·
res e pantallas de presentación. Os
EVA forman parte do prograrr:ia
Combat Gra nd.
O radar proporciona dados· de dis - .
táncias e azimut dun· posíbel·branco.
Os 'dados refugábeis, tais corno brancas fixos, grupos de nubes, etc., quedan eliminados.
Através da rede microondas (xa
talamos do repet idor de Friol) son
enviados ao Centro de Operacións de
Sector ( SOC) situado na base ·de °Torrejón, sendo armacenados nos o'rdenadores principais para o seu posterior rpocesamento e inte_rpretación ,
así como para a selección da información.
Neitralización da ofensiva do inimigo con avións interceptores (por
exemplo, co l\1irage F-1 usado cu·
'mo interceptor polo Mando. Aéreo
de Combate) que· receben· dados dos
ordenadÓres principais para os se~s
p fa n.,s Jht.Y.RPr;;~ 1H:¡ ffi!:H.1Je:n(.ve l@.§ j<: l ~·~r'
t'repada, ' descenso, oombustiíbel .. ~ e
incluso armamento ·. máis idóneo para a misión a .realizar)-. '
Non obst-ante_, hai unha série de
feit.os que fan ,sospeitar ~L!e n~. Barban;za esta se a facer algo máis que un
EVA. ·Asi,:'non é claro a necesidade
dos 450.000 metros cadrados que espr~opriaron, nen a dotación de 500
- per~oas. Pero- o máis cho.cante é que
ponto onde está. a base no'n é o· tecnicarr:iente máis idóneo para o .con·
trol do NO peninsular (debido ao
mont~ da Moa,· que refracta o tren de
1

o

ondas e apantalla o retorno, difractando asimesmo as' fespostas que se
receben procedentes de brancas nesa
direécióri) da.ndo lugar a un "eone
morto" entre 15 e 20 graus·, sobr,eto~
do para obx~ctivos navaos e submariños.

vá.l doviño
Na Carreira líai un centro de rada.r
do sistema LORAN.

Betanzos

1 A lguns galegas e galegas, ao ·tempo de ouv ir o esperanzado e sempre
tremoso ~ terceiro-mund ista caht9 da lotaria tamén ouvirian -ainda que
con voz máis baixa e mel)OS apaixo_nada- a primícia que aos xonrais lles
ofereceu -supomos- o·tri_bunál Constitucional ou esas mans escuras que
. desde hai tempo parecen facer de correo entre esa xa gasta instituci9n e o
Goberno español. Eu entereime da notícia cando, a primeira horadó dia
22 de decembro, lirÍ o xonrna1·, por certo que nun recuncho da ú ltima
plana. Despois spuben tamén que a· notícia fara entregue por meio dun ·
- despacho da Axéncia Efe á unha e média da mañá. Polo que se ve, o feito
leva consigo as graves acusacÍón-s de premeditación, nocturnidade e alevosia . E leva tamén o medo gubernamental de se enfrentar a unha decisión,
a-Ita decisión, ·con ·claridade e a plena luz do dia. -Pouca esperanza, xa que
logo, poden sementar unh~ institucións que non deixan de nos repetir da
noite para. a mañá e da mañá para a noit~, q1:1e. gozamos de liberdade , de
liberdades, e que todos estamos defendidos e amparados por unhas leis
( ulas?) diante de ca_lquer ~esprécio q~e se faga aos nasos direitos de per·
soas ceibes.

)

Aramacéns, depósitos de combustíbe ( e material bélico. '

Alvadro-A Coruña
Pistas do ,.aeroporto á sua dispÓsición..

Labaco 11 a-Santiago
Mando do Escadrón de Vixiláncia Aérea da Asa de Alerta .e Control:
E;xiste un grupo· de militares ianquis
que . sempre circulan de. paisano e en
veícuJ~s \:amuflados'. :santtago (e ta- mén Vigo).. é utilizadQ pola c1A:como
lugar de descanso para axentes de
o"peracións -especiais "queimados" en
actividades en An1édca: latina.
Pa ra ~e_!Jlatar ,_ hai que s~ubíiñar
' que? ¿rpé;sár~a.e · qUe:·a- bas.e
Barbapza te~ · ca.ráG~er defensivo, en caso de
conflit0 bél"ico ·é un d9s obxectivo.s- ·
máis apétecíbeis polo "ini_migo" .
Un misil :: nuclear sobre o E-:-VA-10 ·
· provecaria danos nun rádio ·si.Jper)or
aoh cen quilómetros: milleiros de
mortos,· feridos con ,horríbeis quei" ·
maduras, grandes incéndios, chúvia
radioactiva, destrución masiva de vexetais, animais ~ construcións ... (ver
o. informé sobre un hipotético .impacto nuclear sobre Ferro[ en A NOSA
TER RA número 234, do 1 de decembro de. 1983).
.

dg..

Hei confesar que a decisión do l Yibunal Constitucional nori nos pillou
de surpresa máis que no método que uti 1.izou para dala a cÓñecer. (Os
deputados nacionalistas seguimos .~agardando o ofício). Agardábamola.
Qué outra causa íamos agardar despois 9o fallq sobre os deputados nacionalistas bascas, ou sobre o caso Vinader, ou cando vimos· o que pasou
antes de qüe oficialmente se entregase o fallo sobr~ Rumasa? Cómo pode
un Tri~unal Constitucional es.tar mediatizado até tal ponto?
Mais o feito de q.ue unha institución de tal envergadura aceite a ntstura que 'desde o Poder se fai entre cuestións·•políticas ~ mora is, de intencións, . é moi grave. Porque quer dicer que o sagrado princíµio da soberania popular pode violarse por un simp_les Regulamento interno dun Parla·
mento. Un Regulamento dunba Cámara autonómica ou estatal pode anular ·na prática o desexo de 60.000 votantes ou o~ que sexan; pode si len, ciar e pór fóra da IrJei un pensamento concreto,
unha expresión ideolóxica
..
_que contradiga os . princípios ~ co.nstitucionais, a inda levando princíµios
máis democráticos dos que leva a Constitución españ9 la. ,
. -.

•

~

.... _

.

~-

-

i

· Por esta regra de tres, todos irnos- ter que pensar como queiran os do
PSOE-AP. ~ o Tribunal Constitucional abendizos esta ditadura encoberÚ a. P.-ar,a.qué,"~ogo, f'áiztal~ eslfá ip stitución? Chéganos_con_AP e PSOE .
f

:.;,,.;;.--;i

..

~-

.. .

...

.

-

,;- ' -A clecisión do magno .Tribunal. consagra de fe ito a persecución id~o.ló
xica e política confra os que·tl;lmos como guia o ideário de Castelao. Este
" réxime ..po 1ít ico bfpartid fs:ta · poderá perseguir 1mpuneme~t~ aos nac iona1istas .9alegos, :bascas, cataláns ou canários, mais nunca aos na¿ionalistas
españois .. E nacionalistas _españois hainós desde golpjstas até pesoístas: O
nacionalism;o popular non lle 'gasta n~n a -Felipe nen a Fraga : Eles Queren
ser os cavad_ores da tumba dos que, como Castelao, loitaron e seguen a.
loitar pola soberania de Galiza~ Xa ten grácia que mentres queren traer os
restos do gran ·patriota nos boten a nós do Parlamento Autonómico. E
agora coa axuda dun Tribunál" que vai ter moito que se endireitar para
nos convencer da sua indep.endéncia política: Pésie a todo_, como Galileo
-e sen xurar- seguiremos a dicer que a Terra é redonda. A História camiña cara adiante.
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·A marrar frota':
.reconversión á ·for.za .
Cada primeiro de ano pasa
igual: a frota pesquei~a galega
de altura fica amarrada ..
Este ano o PSOE, ademais,
regaloulles os reis, a suba do
,gas-oil. . _
Ma is de catrocentos barcos amarrados, vinte mil traballadores t!n-paro· e
moitos máis que se poden ver afectados, foi o que trouxo o primeiro, de
ano como regalo aos traballadores .galegos do mar. Cada comezo d_e a~o
pasa ig.ual. Hai que amarrar os. barcos
á\ espera ·de negociar coa CEE,_con
Po~tugal e até con Marrocos e Mauritánia.
Os prazos de negociación alónganse cada temporada máis, ao mesmo
temp~ que baixan o número de licéncias perfuitidas e o número de capturas. Cada ano xa hai menos barcos
amarrados e menos· traballadores que
quedan en paro-: xá estaban.

Redución das licéncias
A redución das licéncias por parte
da CE E -acentuouse ano tr~s ano, até
o ponto de que no 79 era de 200 o
número de barcos permitidos, para
no 1983 ser .de 123. Asi e todo estes
. barcos, por unhas cousas e p~r outras, estiveron bastante tempo sen
·faenar nas águas comunitárias.
.As capturas autorizadas de 31. mil
toneladas no 79 baixaron a 16.885
no 83.-

.

mais indústrias
ment~'rias".

As· importacións '
Para presionar á-CEE tomouse ·a
decisión, prim_eiramente ño Berbé_s,
de· non permitir a descárga de' pesca- .
do ·,que non fose dos- ~osos bar~~s. ·
Medida apoiada pola Xunta e secundada por outr~s -partos.· como o de
Céleiro,· .ainda que surpFesivamente
na Coruña sei segu iu á descarga ·cando
todo o mundo pensaba que se daria 'a
mesma arde.
·
Nalguns meios af.írmas,fl que hó4bo presión..s desde Madrid para que
. non se levase a efe itq taméil o boicot
na Coruña.
1mportacións de ' pescado que fo- ron subindo ano tras ano case de for- ·
ma proporcional a que baixaban as
cuotas de captura permitidas aos no- ·
sos pesqueiros.
Asi, en 1981 . importáronse .da
CEE 88- mil toneladas de- pescados .~
os · nosos ·barcos só puderoh pescar
32.780.
E_n 1982 tan só pude_mos pescar
.
.
.
en águas comunitárjas 25.500 toneladas, mentras importámos 96.000 toneladas de merluza e ~spécies afins.
Parece. que a pol_ítica da Comunidade,· á ·que pouco lle van impor.t ar
os aranceis posos pala Goberno á im'.
.
portación estivese centrada en ven· · Acabáronse as vacacións e vóltaron as ·movilizacións ás ruas
dernos pe~~do :

Os obr0iros do· naval
qaeren. presionar
·e convencer

. dti<.'3-aliza. A cr;ua realidade da reconversión naval qu~ quer
impor ·o Goberno está aí.
/
Os.traballadores de Ast~no pretenden concienciar
con concentracións, manifestacións e reparto de octavillas
non só polo Ferrol senón tamén por grande parte de Galiza.
i:n Vigo, tamén saen á rüa os obreiros do sector naval,
sobretodo os de f.\scon, que s~ encontran
nu~ha situación máis crítica a curto prazo.

A suba do gas-oil

que

algun mariñeiro dixo o
Seguro
tan comun de "éramos ·poucos e páriu a abo_a " cando se tivo. notícia da
Mentras tqnto os barcos que non
suba do carburante. Unha suba nun .
poden faenar en PortL,Jgal ou na CEE
momento no que os barcos estaban
teñen que facelo nalgunha parte. Uns
amarrados e non podian pescar.
fano no norde de _Galiza, coque conO goberno di que sube agora e que
seguen ir sobreviv:¡ndo tanto patrón
non volta a-subir .en todo o.ano. Pode
como . mairiñeiros, ainda que gañen
crerse, pero o cérto é que xa se está
menos das cincuenta mil pesetas esti- pagando agora _a suba ta111én ae.de- ·
''.Faéer unha -presión na. rua, recopuladas. Pero outrqs fano directa- cembro. Como tampouco se entendé
rrendo a ·m_edidas lega is e ilegais",
mente nas nasas rias·, coque están es- que . suba nun J2 por cento cando.
· en paiabras do alcalde ·d·e Fene é o
quilmando as riquezas e "facendo quer o PSOE que ·o~ ·salários só suban
que. pret<?nden os' traballadores do
que nuns anos non haxa que pescar
nun-. 6 P-Or cento. Se sube o gas-oi-1.
sector riaval galega para presionar
xa ne las", segundg afirman mariñei-. n0n vai subir o pescado; sobretodo 's~ · · á cqmisión n·egociaaora da reconros de baixura. ·
pescan ainda.menos...
.
versión que se reuniu en Madrid.
Pero non se está a facer nada por·
-..:.Per9 é que o Goberno non pr~ten:: .
, Os ob~e iros -~fo Astano ·no FeP:?mover un.ha Verdad,eira reactiva- _ ~ d~_qu;t:ra cousá -qúe os_ barcós~s·e am~sc_.: · , n:.oL -~.U.eren "concienciar meiran;.
c1on da nosa plataforma litoral, can- rreh definitivamente. E a sua inecáni-· '
-parte da povoación galega co
do O que ven pasando. Xa Se via hai
Ca 'de· reconvertir ·O sector, pois que
.seu problema, e _até O bispo de
anos. ·
sabe que o principal obstáculo para a
Mondoñedo-.Ferrol tivo q'ue.se reUnha planiÚcación que,.seg.undo a . entrac;fa na CEE, son· os nosos barcos
fe~!.r a . el nunha ~omilia,.- na que
INTG "ten que ter en canta non só e sal:Jen qutl nunca deixarán entrár ·se
pediu "unha auténti'ca solidaridaas nosas- plataformas litqra is, senón \ non reconvirten: ·a frota a menos de '
. de" con estes traballadores e cr.itamén os barcos, os estaleiros e de- . ' ceo barcos-. .
ticou vel~dainente reconversión.
Aos
- cortes
. de tránsito nas en.
tr.adas de Ferroj, · nos que nunca
-pa_r-tieiparon os niembros do PSOE
ainda " que · si o · ·f-ix_eron alguns
1
rpembros_ c:te -AP, até alea loes co!'
m9 .P de Pontedeume~ .hai que unir
-as· concentracións celebradas en
vários axuntamentos· limítrofes e
-O~
- plenos apqiando as medidas
plan . galega de política agrária .que ·
Odia 22 t~rá lugar o·
dos
obreiros de Astano.
está baseado en vinte pontos, entre
1-1 Congreso de Com isiós
E~\a laboura de concienciación
os
que
sali~ntan
a
cuestión
creditfcia,
~Labregas -Sindicato Labrego
· 1.evotÍ ~ estes tr~baliadore.s a des- ·
a .c~lidade da 'carne, as Cá~aras AgráGalega. . ·
°1"' ':' ·
prazéirse deica Lugo. Estas accións
rias: das que ~e considera a sua actuaO congreso celebraraSé no
foron aprobadas por. unha asam- ción como nula, a electrificació'n; etc.
i'vlercado de Gandos ·
~lea dos traballadores a proposta
A segunda das· ponéncias fará refede Santiago, e calcúlase que
1-NTG.
da
réncia á organización do sindicato
asistirán u ns trescentos
tratándose de actualizar a sua formá
delegados:de toda ·Galiza;
/.\ccións tamén en Vigo
de actuación ao momento' (lue· viviDuas serán as ponéncias oficiafs deste
mos.
Tamén eri Vigo empeza~on ousegundo congreso d~s CC.LL. A pri,.
Cada unha dqs duas ponéncias terá
travolta as acéións de presión. O
meii'a versará sobre.. acción sindical; uns quince anexos, sobre·educación,
. luns .día 9, celebráronse nianifesna que; manténdose na liña actual sanidade, concentración parce.l~ria,
tacións e cortes de tránsito por·
seguida polo sindicato, faise unha co fin de ter unha' alternativa non sÓ
parte dos traballadores de Vulcaadaptación a problemática de hoxe política e sindical, senón tamén técno, regulados de emprego. ·
en dia..
.
nica. Estes anexos _foron elaborados ·
O martes d ia 1O celebrouse
Tratarase ta~én nesta ponéncia a por recoñecidos especialistas nas ma~ unha fo_lga nos esta!~iros e unh~
preparación dos cadros e exporase un térias.

· Esquilmando as rias galegas ,

O libro branca
do goberno autonómico

a

~

'

~

.

:\

11 Congreso'_
das Co~isiós ~br0gas

\
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Reafírmanse os traballadores
no xa exposto en 1978: "que todo foi un plan de Slinin, que agora parece que comprou uns esta- ·
leiros en Florida (USA) para embaucar a 2 .500 trabal ladores".
Recordar aqui as diferéncias
xa daquela entre os distintos sindicatos e destes coa patronal, cando hoxe talan de "delito social" e
piden a intervención do xuíz.

a

ge

go o dia 30 de _xuño, despois de
ter finalizado o 31 de decembro a
vixéncia do décimo expediente de
regulación temporal de emprego
consecutivo levado a cabo pola
empresa.
Segundo os traballadores, que
piden que a empresa sexa entregada á Administraciór:i pública, hoxe
aquela "carece de todo apoio financeiro, non hai xestión empresaria I e a empresa encóntrase en
situación de quebra técnica". Afirman adema is os representantes
dos traballadores que a dirección
da empresa debe presentar a sua
dimisión.
.

Xurxo Lobato

~ ma 'ni festaci ón)~n3-q üe ·~a-rti ciparnn
trat?alladóres doutras · empresas
. que tamé.n están en crise na comarca," obstru írn;:lo as entradas á
cidade.
Pero ·é ~en dúbida Ascon q!Jen
, está nunhá · crise máis inmediata,
pois , que .pretende despedir aos
. máis de 1.000 traballadore.s se non.
·lle permiten outra regulación de
' ,emprego.
A meirande parte ·dos traballadores .desta factoría quedarán si;m
cobertura do seguro de desenipre/

~

f

Xa está a ponto o libro branca
do Goberno autonómico sobre a
reconversión naval que estará na
rua sobre o d ia 20 deste mes.
Na reunión celebrada eritr¡ os
sindicatos e o vice-preseidente
económico, parece que hai un mínimo consenso. con respeito a este
libro branca; ainda que alguns sindicatos .critiquen que non haxa
unhas verdadeiras alternativas.
A fi losofia ·que inspira este libro e a poi ít ica do señor Mella é
que se a Galiz·a nos dan unha partida · presupostáriá axeitada, pode
sair. ~or si só desta crise. do sector
naval e ·empezar · unha reactivación. O ~r Mella pretende poder ecen6mico para facer desde
Galiza o plan de reestruturacíón
non só do sector naval, ·senón ta·mén doutros sectores.
Asi _ as éousas parece que sé pode chegár a facer un frente comun
entre trab,a'lladores e, Xunta, para
presionar ante Madrid ; .a non . ser
. que en -Madrid AP e PSOE pacten
a reconversión, xa qué o PSOE
non quer enfrentarse só a esta situación. Todo dependerá do que
c;jea a cámbio.

..

· Est_udo crítico sobr~
.

o' servício da RENFE en GaliZa·

r.

~

) .
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·A R EN f I; perdeu
'
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.

o tren
-~.

.

.

·As crítica·s a~ altérnativas ao servício. ferrovi~rio en Ga'.liza son . ~
: e~po~ta¿ nun estudo', amplo e c,Jetal.Íádo, qué elaborou )fosé Carlos
Fernández Díaz, enxeñeiro de Obras Públicas, e do cal
publicamos aqui un breve resunio.
.
. ·
Segundo o autor, compre modernizar este tneio de transporte
e correxir ·os numerosos erros dun ferrocarril galega que, ·
en oc~sións, ten características terceiromundistas,
. • .
''a Renfe oferece en 1983 o q,ue xa habia en Europa nos anos 50 e i6Q'::· trátase, logo, de buscar_a eficácia dun transporte que pode
'te.r moifo futuro.
1

· cias tanto .Aa .Gt1ia dehnrá·r iqs como
na información das estacións.
Renfe debe estabelece ~ unha in- formación ao viaxeiró clara, éompléta ·e permanentemente ·aétualizada.

"
.-: Á ·p~rda P.e clientes~ o ;baiw nivel.

-Fican á marxe deste estudo o incumprimento de horários, os cámbios improvisados de mater.ial por outro- de
t;alidade inferior, a limpeza ou a utilización de coches de viaxeiros construídos ríos anos 20 ou 30.
Moitas das propostas non supoñen
unha maior inversión diñeirária, pero
servirían para actualizar e facer máis
rendábel un transporte que en Europa está mellorando cada dia.
~

FE -

Longa distáncia
Servícios con Madrid: se exite
tráfego para as empresas de aütobus
tamén o debe haber para o ferrocarri 1. Existe pouco debido á escasez
de servício, á carestía, aos maos ho- ·
rários e a má combinación existente
en Madrid con ·o utros expresos.
As nosas propostas serian: estabelecimento dunha segunda relación diurna, mediante un tren rá~
pido con sa ída de B igo a Coruña a
primeira
hora; permanéncia do
servício de Talgo con retraso de
saídas e chegadas en Madrid á estación de Chamartín. Debendo circular o Atlántico Expres pola liña
Astorga-Zamora-Medina,·
paciendo
reducir asi as 14 horas que emprega
actualmente.
Servícios- co Norde e Nordeste: o
viaxeiro galego non se debe apartar
da liña Bilbao-Coruña co gallo de dar
ás cidades castellanas unha comunicación co País Basco, o que lle fai
apartarse 224 quilómetros da sua liña
teórica.
Relacións con Catalunya: propomos o estabelecimento dunha relación diurna con tren rápido, ade·mais
dunha redución de tempos no tren xa
existente, sobretodo no percorrido
por território galego. ·
Servícios con Portugal: actual- ·
mente hai· menos servícios que hai
anos. Deben estabelecerse relacións
directas entre Oporto-Santiago e Co ruña, con prolongación. dalgunha das
existentes con Vigo ademais doutras
liñas. A rendabi lidade está garantida,
pois estes trens aamiten ademais tráfego interior dentro de cada país. Ho xe a viaxe .a Lisboa, por exemplo, require dous transbordos. No estudo
destas ~elloras deberian intervir organismos galegas como a Xunta.
Andal'Uciai establecimento dunha
relaciól"I dire~ta con Se.villa. Na actualidade hai ·que pasar por Madrid.

-

O Presidente

.

de RENFE,
Ramón Boi"xados.

estas paradas debian reducirsé a un
tempo máximo de d-ez minutos, e actualmente algun expreso chega a perder case unha hora sumando os minutos de duas estacións de entronque.
A veJocidade média en xeral ven .
estando polos 65 quilómetros/hora.
Como dado ilustrativo, diremos que
os seis rápidos que unen cada dia,
Oporto con Lisboa alcanzan unha
média de 117 quilómetros/hora.

tados· ás éaracter ísti cas própr ias de
cada l)n. - ·
. lhisten taméa fallos en enlaces. e
"vacios de Servício" durante várias
horas eñ liñas -importantes.
Compre que_,. ál_gun organ.i smo .ou
comisión · represéntativa · dos intére-

"Servícios rexionais"
e "cerc~nias"
Por "Cercanías" enténdense os
trens de percorrido comprendido entre os 10 e os 60 quilómetros, que
paran en todas ou case todas -as estac"ións, adoitan a ter prazas de pé e posuen unha gran capacidade de aceleración e desaceleración nas paradás
para evitar perdas de tempo.
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Os trens "Rexionais" cobren distáncias entre os 60 e os 200 quilómetros, uoen grandes centros residencia is ·entre si, efeituan poucas paradas, alcanzan velocidades de 90 a cen
quilómetros/hora e ·levan todas as
prazas de asento.
· ·
Pois ben, p_o·r .pór un exem·plo; a
Rente chama "Cercanías" ao tren de
Vigo a Ponferrada (288.qÚilómetros
e 42 paradas), hai outros tramos tamén chamados "c-ercanias" de l9Ü, -:-205. e até 475 quilómetros de percorrido.

r~iE1 ~Ej\~ ¡~ru,r'-h~O,Sn5<?, (e¡x i.~1iM ¡qnu s
tramos : servidos correctamente. con
A.velocidade
e.oúémpos
martas trens "cercanias". Os trens de tipo
¡-.
.
Alguns dos factores que dificultan - "Réxio),aV' -cóntanse en Ga.liza cos ···
dedos dunha só man. ·
a circulación a velocidades aceltabeis
- son de ,diHcil .resolución: · probl~mas
Os tren~ de ".Longo Perc.o rridg"
orngráficos, -trazados antigos, etc.
adoi~an a ~~r .utilizados como . servíMais, hai outros aspectos mellorabeis, - cio '.' Rexional", mais posueri os· incomo , as caracterí'sticas dos coches convenientes de ter uns ~orários P,en-~ (mellorou·se ·a material ·motor pe·r o
sacios para · distáricias longas e non
non o remolcado), o estado d9 via, o
para as necesidades interiores, en ocaelevado número de- paradas nos ex- ·sións tei}en ademaisprazas tope.
presós, a' perda de tempo, nos cruc~s r . Compre polo tanto o estabeledos "Tempos. Mortos" para manobras mento de servícios de "Cercanías"
de - acoplamento e desacoplamento, e ."Rexionais" diferenciados ·e axei!

no 1tran~p9rte ci~ cargas non s~ deben .
aes .altos sa.lários.do perso.r:ial, ren aos
intereses dos créditos solicitados, nen
ás -debedas . p~ndentes do g~:bern_o,
·ses de Galiza, ·no eid'o ·.:.d o tr.ansporte,
nen sequer aos déficits de li..ñas pouco
colabore co equiportécnico de R ENrendábeis.
·
na conformación do Plan de SerOs ingresos ·ae RENFE son ba ixos
vícios e Circulación caéla vez qUe esporque se transportan poucos viax.eite se renove.
ros e o volume de mercancias en
compara'ción cos ferrocarris europeus
Automotores
é só do 30 ou 40 pü'r cento. Os servíA substitución dos ferrobuses po- - cios son pouco ou náda éompetitivos.
los no vos "a~tomotores", coñecidos
- Non se · óferece rapidez (velocipopular'mente como "camelos", ten
dadés médias de pals terceiromL,mdisaspectos positivós e neg,a tivos.
tal.
-No positivo está qu,e son coches
- Non se oferecen servícios direcrecén entregados,' con ' máquinas de
tos, frecuentes, nen _ cbn horár.ios
maior poténcia, máis cómodos e con axeii tados.
_
máis prazas, o ·materia Lpódése cons i-- Non se oferece pontualidade, rederar "de calidade". ·
g.u la;idade, nen bÓá info-rmadón e
Os problemas é~tán en que os au- até falta confort en moi.t os casos.
tomotores non chegan a supérar as
-En resumo ·RENFE oferece produvel·o cidades dos' ferrobuses, que esta- _,. tos pasados de moda.
· ban entre os 48 e os 58 quilómetros
Pero · atención, todo o anterior
p·or hora. lsto débese á e~casa .potén- · non é' achacábel· ao ferrocarril en si,
- cia desenvolvida frente ao: peso que
como se demostra pÓlo excelente serprecisan ~remolcar, i_sto ¡·mplica ·un vi'cio qu_e este presta neutros pat'lies
baixo ''reprise" en cada un dos múlti- europeus.
ples arranques e un difi'cil remonte
. O problema está en que aqui non
das_ pendentes. Por qutra banda, o
se invertiu no ferrocarril como si se
número de automotores é m~nor ao fixo en cámbio nas outras nacións.
de f~rrobuses anteriores.
Para mellara de infraestrutura, por
_exemplo, non se r~cebiu . nen ·y n 10
Información ao usuário
por cento -do. quése recebiu para ca· · Tamén son de fíotar as- deficiénrretera~-.
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Xosé Luís Méndez Ferrín rechazou prémió de.:Jiteratura
española....:. a tres deputados. nacionalistas de esquerda ... '~
"Alvaro Cunqueiro,,, institu ído»J:fola XÜnta e dotado«· para seguir-enumeran.do feitos e aldraxes das persoas que compoñen
~con dous millón de pesetas.· -.' .a Xunta;·para afirmar l~go que.a inda que a Xunta estivese com·posta
O préniio para investigación : ~oi concef;:fido· a ·Bafé:Jel Tojo Sietra ,,,''pór.."persoas galegu istas e progr~sistas, tampouco poderia aceitar
polo seu traballo "Desenviólvimento e cree.imanto dos .rienos na Gal iza rural" -« ·o- prérñio; pbis que' facelo signifiea aceitar esta autonomia'"'. . . .
"·
O prémio,leva o nome de "padre Sarmiento"~
A-decisión dé Ferrín
l\ío apartado de artes, ·q·ue leva por nom0- ;'Mestre· lvia~eo", o prémio :· foi r:noi ~omen~da, tendp o pláceme
foille concedido ao· cineasta Carlos Velo. _··en todos os espectros da nosa sociedade.
Na sua carta de r~nú~cia, IV1énq_ez· _Ferr:ín afirma que ''norl._podo.aceitar -Ademais, diversas.personalidades criticaron non só a cuantia
un prémio que . ~mana dunha. Xunta--de. Galiza integráda por membros
dos prémios, senón tamén a precipitación
dun partido 'non. ·galego e contrario· ás máis elementais Uñas de ·progreso.;
en convocalos, afirmanClo algu-ns q·ue "non se entende
dunha Xuntá"que nace dun Parlameñ-t o .non demoérático até o extremo
~mo . se pode con.c eder Ún -p·rémio-,deses . ·
de ex~ulsar do seu seo-'ºº conséns<> ca·:oposición:soc.ialdemócrata - - -po~' un.. liqr9 só". ·:>.
· ·
·
'

..

·O précio ·de. i;errfn,

A renúncia de ·Méndez

· pre, ·_anque ... : i(3oh! Esas causas pe:>-.· Luis Seoane e mais a 9on Alexandre
d-íaas dicir o mesmo' sen rexeitar o _. Bóveda. Non é canto.
Hai un. drama de Arthur Miller, "O premió. Ou senón darlle os caf:tos -a · Coid_o! en. fin; que fvléndez F~rr.ín
Precio", onde, á par doutras ·eviden- quen os precise: _- iDous. mill~ms, á' pagou ben .caro, con dÓus millons:de
cias que XUrden da obra, pÓl)Ser)OS d~ quen se lié diga ... !''. Q outro opif1an- -. 'p·es~'tas que X·a; er'an _:Suas, O der.eitq a
manifesto 'o precio que ha pagar .qüen ~. e, .Pola c¿ntra, io_blvaba co.n ardencia -,:· «manifestarse ' públiCa,rnent~- · deríi.J.nqueira manter a sua integridade ~por: - a t©tal enteireÚ do 'Ferrfo, :á..:.q1:.1er:j- .- .c·i-ªnd~ 4 certa·s ~éollsas'qt.te .anque <IJen
riba de todo. U~ precio espresado,. a · poñ ía por riba das· nubes, e· pr.oclama~ - se saben témola~ áe foito esquencimais de en ~artos contantes, en pres- . ha moi enchoído que "O verdadeiro \ das, como- é· 0. Ci3SO ~!?errante deses
tixio social, armonía familiar; e aín- valor dun home mídese 'pola cari·t idá".:- tres pa-rlamentarios vérdadeiramente da na ~stima dos seres mais queridos. de de diñeiro que está d.isposto ·a ·re- · noso.s, que forori -·c himpados dá cá- ·
Coido que ,n.o caso de Ferrín a cousa xeitar", ou-ralgo así.._E un ... un non
mara polos deputados antigalegos canon. chegue ~ ¡;i . tanto, ben Ue val, mais pode por ' meno's que ollar con certa , muflados de representantes do pobo.
xá está a pagar o precio nese despre- enve'xa pra? afoUto' rexeitarite, sabe- ~ Sería ·moito ben que _esta.._xeito ··de
cio desaforado que lle amasa públi- dor como son :de hon me lle- poder alertada .hón~stidade ' viñese a ecoar
camente a incomprensión de certa . empare llar niso da reftistencia ao vil
na concencia de todos, cha.mando
por unha unidade da que tanto prexentiña, ou nesa empencha manada metal. ,
cie cativeza que se lle adica nalgures.
cisamos a pral da Terra. Cómprenós
· d'1xo aguen,
1 , e d'1xo b en
.
Lembro un chiste de Quesada, hai ter presente que... ·só seremos respeia.,
eorno se1que
prá suq comenenda, o Ferrín tería tempo, onde un paisano ~ille,~ao ou- . dos na medida -en· que nos fagámos
que limitarse a rexeitar 0 premio, sen tro nunha parola tabernaria; Cando
-h .
.
t.d
--.
d ·
· , · . . d
,, h'
respetar, non a1 rna1s, e o sen 1 o
mais. Tal sería a. maneira de p,asar o nos e1xen 1r as 01 1mp1a asco. e 1n- ·
,
.
· - ,_ h
. , . _. ~
h'
. ,,
b .·
.
comun clama xa por un a ac1on contrance caladamente, coa debida dis- . C., 1r;;onE1s '1 .van_ ~~ er ~uen . ~om,_os -- xunt~ de ·autodefensa pra que pare
·creción, sen se botar a escandalizará nos . ve e1qu1 t~.mos a n-osa_1nc ita
b 11
.·1
xente dicindo causas como é!S que di- Xunta facendo c~ltura de "chinchi aso
º·
xo. lso foi mesma mente, as fa las do monis", a golp'e de._carto e mais nada.
renunciante, o que mais alporizou _ E mentras, s~guirase a dar o absurdo
aos homiños do caso, que doutro xei- de qJe. unha novela prerñiada' non hato poi.ico ·terían que ·¡:ipoñer ao r~xei- . xa_.maneira c:!e. a .-puqli~ar, a pesares de .
tamento' e de segu~·o · que logo o 'per-'' que no x,Úrado qu.e a premiou ~esteart
doaban.
ben representadas as .entid.ades cultu- Ó Jeito mesmo de rexeitar· yn prt;!.-.. rals ma.is, _ ~,ob,~Gl_ílC~i!~~ d,9 nac~qp, ga.le.~ :.. ·
mio de __ do_us millo!1s ~e· peset~s: em:· ga .. E a.índa. há.i.,cas0s ·er:i ,que os, c;:artos. .:,
poriso, xa é dabondo marav_illan·t~
non te.ñen r.en. qu.e ver--na defeñsa da ~.
pra quen ternos cára a tales :cantida-· nasa ccultura, por . depentjeren só da
des un respeto que linda coa venera- dinidade. Vela( ' deuse . o caso dun
c.ión. De min podo dicir que . nunca
tral;>allador que foi asoba·Mado na ív1a7
vin tantos cartoS'xuntos, e aínda non · xistratura por un _xuii qüe lle negou
sei se por: separado. E a tal circuns- o ·dereito' a espresarse en galega. Ese
tancia impón o seu, queiras que non.
home protéstou diante da Xunta (e
Así como Franco, aínda de vello, firda Academia) sen resultado nengún.
lnsistiu con algún Conselle.iro e samaba as sentencias de marte sen que
lle tremase a man, se me vis~ - ~u no
mente.s acadou resposta do de Tracaso de ter que firmar a renuncia de-. ba·110, unha resposta mói xentil na
ses caft0s habíame dar un párquinson · que, · entre músicas celestiais, se lle
tremecente de moitos graus na escala
aconsella de ter pacenciá e de que o
que ·c ompre . é C<?nviv'ir en paz, facen- ·
de richter. Ai non. E logo está aquelo
de voltar á casa e dicirlle á muller o do ' uso ·do castelán onde r~xeiten o
que un ven de .facer, que a miña En- galego. E ímola .and~mdo q·ue vai boa
lua . . Os ~osos :·xqriteiros, ·ben· visto
carna é moi sua e a ver despois quen
· a autraba. Non; . eu non tería valor
está~ non eren na lab~ura que ·teñe~
pr:a 1 \taifíl:tO ~ >COHf.ésoo. -COR hU[Tlildeza,
enm~ , as m?nS ~ - S-90. OS prir:n;fros en
que cada un é. cada GlWen e débe -saber ' safJqtéala , E (fu'¿"!!fi8fif ~8"esc~titlaliéen
>' das su as limitacións. Coñas aparte ·por "que F·errín . as · c'álifiqu'Ei' de .·min
(que . non' son. coñas) o abrario foi
gale-gos,· que .abofé quedou corto 'no
grande cando. tal se soubo, e toi cou-· calificativó~ · ~ p·ra colmo un cteta·1.1iíii::;- ·
sa de ver os reaxires opostos de duas · . má·is, · qae :a(oc;:l~ fai enroiqecer -de ver_.- .
persoalidades que atopéi naque! ' in--· goña a.:calqÚera que o saiba:<:. falouse .
tre na .cociña da casa: unha rnuller estes élú1~. - n~ :. cru,f)a .de dous . feitqs ·
que ten sido mais nova, vai pr:a 47; e arrepiant~s,:·-p9r .r.~ge1;ido s . nada singumais un fulano que funra de ·home lares, qu'e '~rno'sá'if'.' be·~ ás. claras os va~ ·
inda que anda no terceiro de BUP. A lores \c;ulturais 'do~.· ·~osos -gobernantes .
muller, lonxe d~nha val9raciór:i :posi- , autonóm.icos .. \/,~J~( no Teat.ro . LÚi.s ·_ .
tiva, censurou féridamente e.se 'des- Seoane, e ma·i·s · n~ .:A~ciaCióñ Cultuprecio· pecadento do diñeiro, e astra ral Alexandre . B6v~da~· tékense reciblnon se privou de tratar ao Ferr ín de do, firrriaélas por persoeiros moi siparvo: "Claro que o é, non diga.s que nificados, caÍ'tas da Xunta endereitanon.· Os. cartas hai que collelos sem-.. das con tódala·s '. formalidades a Dün
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MORRO IS
Foi a grande campanada nos rema·tes do oiten.t etrés. Pra uns disque
e.sperada -sempre é doado profetizar a posterior-i-. Pra outros inu~itada· e .solprendente ( lOuen desprecia dous "qt1ilos" tal e como
están os tempos? E por .riba, unha
_"pasta" pala que non terías que
cotizar" á Facenda)~ O pouco de
darse a coñecer o fallo do xurado
é¡ue concedía o premio "Alvaro
.Cunqueiro", creado pala Xunta de
Galicia, Xosé Luis Méndez Ferrín,
vello coñecido da casa, anunciaba
tranquilamente a súa renuncia a
-el.
Per0- Ferrín, parvo do caraflo,
lque fixeches? Así non é como
che enseñei a obrar eu. Eso non se
fai nunca, a non ser que busques o
recoñecemento e a aceptación deses mismos a quen aparentas refu11

gar. E a ver se me explico: Apesar
das mostras de alporizamento dalgú ns estúpidos, apesar de certos
"rasgados de vestiduras" en pura
liña evanxélica, verquidos infantilmente na prensa diaria, o certo é
q~e, no fondo, os dignos señores
que forman ese conglomerado de
"boa sociedade conservadora ilustrada e honesta" que atopa a súa
cabal representación en parlamentos e xu~tas de Galicia; esa "xente
ben" na que astra caben democratas que -como moi ben airean publicamente- "xa pasaron pala cadea lá nos tf!_mpos diffciles" (por
máis intrascendente e anecdótica
que fose a súa "pasada"), ou que
xa xogaron a "progres universitarios dos arredores do 68"; apesar
deso_, digo, esa xente acéptate e
admírate no fondo, Ferrín, polo
teu xesto (anque haxa algún que '
se clorofilice de envexa e de despeito impotente), e esa admiración reprimida xa é un bo comenzo pra empezar a integrarte entre
eles, pra empezar a facer que deix es de pertenecer ó "lumpen cu 1tural" en que alguén te tefil encasillado.

- ¡

O que deberías facer, Xosé
Luis, meu querído e parvo amigo,
sería coller os dous quilos, así,
cun xesto o máis aséptico posible,
e despois, que caralla, que dixesen o que quixesen. Que digan que
sí, que certaron, que é verdade
que 1odo se pode comprar con diñeiro, astr,a a d ignidade, que¿ les _
tanto semellan estimar posiblemente por careceren dela.
Deberías coller os dous quilos,
repito, e despois pegarlle un corte
coma o que eles preconizan contra
o tétanós. E se che estorbaban os
cartas, antes que ~os deixar no
seu peto, poderías subvencionar
con eles ·á sociedade proteitora de
pingüihos do trópico, ou ·a calquera grupiño que se preocupase de
lle 1 bp8ñ'ér ;árili'ña{ 'no zapato, 'q ue ·
así foderialos moito máis.
",'
'
E ó rpisme tempo tamén farfas
unha obra de car·idade con x·entriña
coma esa á que deixaches tan' fódida a pobre que astra tiveron que ir
ó foñdo _cfo baúl pra s acar neltlcir
a túa incoerencia po_r -iri, illo .témpore-c tere·s ·aceta o non sei que· premio·· cohcedido polo SEU. Ferrín, cochino!~ .. Vendido ... ! Cara- llán .. r ·
. .~ E m.o itos biccs, Xosé Luis. ·
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Cando se di que o par_o fai aumentar
·· a delincuéncia, non sequerdicerque
os parados sexan delincuentes en poténcia, nen tampouco que se rouben
bancos para darlle de comer á família, o máis que pode suceder é ·que a
muller dalgun parado leve algo dun
supermercado.
O paro, o único que fai é aumentar
- as contradicións que xa existían. A
contradición de quen non ten diñeiro
e está vendo continuamente anúncios
de causas fabulosas e caras. A contrad ición que padece unha parte importante da nasa sociedade, especialmente os xóvenes, entre un futuro de sacriHcios e de pobres perspectivas e a
posibilidade de facer como eses que
traballan pouco, teñen coches de importación e fan moitas viaxes . Non se
rouba para comer, róubase para ser
rico, polo menos os dias que dure o
botín.
As clases altas teñen un modo de
vida e os máis desfavorecidos aueren
imitalas; non aceitan que o capitalismo os condenase a ser pobres, e a
única posibilidade que teñen de imitar aos outros é roubando. O paro o
que fai é aumentar a desproporción
entre ricos e pobres, e polo tanto aumentar os conflitos.

Di1 íeir'o

p~ra .mercar

droga

Son moitas as persoas que din que
a · causa de moitos roubos é a de buscar diñeiro para mercar droga; especialmente cando os atracos son cometidos por xóvenes. Aquí.non irnos en- ·
trar no tema, bastante complexo, da
droga; pero si anotaremos duas causas. Primeira, a droga, ,ii;i,cl.u ído,,o al- ,
cóol ; e un"ha forma de evasión da realidade·.• Se houbese máis traballo,
máis xusticia social e, polo · tanto,.
, má is perspectivas de futuro, a xente,
e os mozos en particular, terian máis
ganas de viver e menos interés en evadirse. Segunda, o problef1'la da droga '
non é contraditório co que dixemos
no apartado anterior; os grandes políticos, os famosos, e as clases máis altas consumen moitas drogas, pero iso
si, de calidade, se11 adulterar e sob .
con.trol médico. Polo tarito, tamén
aquí, os mozos que rouban para se

,·

gran parte á mocedade; unha mocea do l~xislador, coa d.o delincuente·,,
dade valeirada en calqu~r ide'al e moi · -·- axudaria g compreflder certos problereceptiva -consciente ~/ou incons- . mas. Ao fin e ·ao cabo, as leiS están
cientemente- aos anúncios. Tendo
feítas polos poderosos en función dos
eñ canta tamén que o paro afecta
~eus intereses.
principalmente aos xóven'es; é .doado
corícluir que '_ entre os lemas comerNecesidade do inferno/necesidade
ciais de "qué grande es ser joven" ,e . da deliricuéntia
as desventuras de "O Goberna", ou A relixión sempre ameazou cb inoutro xoven delincuente calquera,
terno aos qµe non se sentisen ternero-.
hai un fio máis es.peso~ do que puidesos de Deus. A ameaza ven hoxe en
se parecer.
forma de drogaditos, ladróns, "terro~
Por outra banda, o afán de exito,
ristas", etc.
a promoción sistemática do triunfo
poder ere naquilo de que o ben
económico como mérito per.soal e
exjste' .principaln:i.e nte J:?Or diferéncia
factor de respeitabilidade; as arelas
co mal. Para dicirnos o que temas·
de riqueza nunha socieéfade da que se
que facer, para ser cidad,áns honestos,
di que todo se move por diñeiro, o
respéituosos da· propriedaqe, debeideal-obxecto do· xoven que só ere no
mos coñecer tamén o mal, o terror,
que pode tocar e masticar; a socieda- . · perturbador da nosa seguridade; asi
de -masa, primária, animalesca, que
cómprese a sua afirmación de que
actua en función dan bombardeo de . sempre houbo bons e ·maos. '
estímulos aos sentidos; son · tamén
Amasando a delincuéncia, espaelementos .a ter moi en canta cando
llándoa polos meios de comunicase fala da delincuéncia.
ción, afógase ao cidadán nunha onda
de temor, o home de a pé acaba pe-

drogar non están máis que imitando
o modo de vida dos máis poderosos.

O modo de vida capitalista;
caldo de cultivo
de delincuentes (2)
O modo de vida capitalista caracterízase poi~ competitividade e 9 in··
dividualismo, no tocante á forma; e
polo consumismo e o éxito., no tocante aos f ins.
Os primeiros invalidan' a solidaridade, a acción conxut=lta e, con elas,
unha actividade política de protesta.
Teñamos en canta ademais que entre
os sectores sociais proclives á delincuéncia só existe · unha concién~ia de
clase en estado primário, que se non
chega a se manifestar políticamente
é, precisamente, a causa 'do espírito
competitivo e individualista (3} con
que o réxime inunda a toda a sociedade. O "buscar ·a vida cada un" é;
na linguaxe coloquial, unha boa expresión disto .
, O consumismo, mercar e mercar,
ainda que non se necesite, axuda a
que os que non teñen diñeiro rouben
para poder consumir, para satisfacer
necesidades artifici¡iis. A publicidade, peza clave ~o consumo, está hoxe en dia dirixida en

·o

A cultura e as leis

A delincuéncia, a infracción de lei,
existe porque existe antes a própria ~
lei. Xa sabemos quén son _os delincuentes, pero debemos saber tamén
quén fai as leis.
Ademais, cada ' clase, cada grupo
étnico ten ,unha cultu·ra e' unhas oecesidades ben distintas. Delinquen os
extremádamente pobres os desarrai- .
gados, os xitanos, os negros ... As mo, ti vació ns económicas e cultura is van
moitas ve~es unidas. Os grupos me~
gullados na delincuéncia, e cunha cul1 tura que non , é _a ..dom.inante, teñen
l
un ha sé.ríe de normas próprias~ de hábitos e costumes diferenciadas .e unha
escala de valores que nor:i ten por qué·
coincidir coa do que fixo as leis. "Co. ller un coche prestado para dar unha
volta" non k o mesmo que ,.,r¿ubar o .
automóvil a un respeitábel cidadán";
soster que . só o ségundo é ·. válido
.
é
un.ha clára demostración de etnocen1.trismo cultural. Me$mamente, a picaresca dun paisano diante da xustícia,
non fai, en ocasións mais que reflexar
unha cultura e unhá forma de ver a
vida distintas das qUe: deron orixe á
léi. Comparar a ·biografía ~o xuíz, ou
..,

dindo a berros máis policía·, como xa
está a ·suceder en . vários pontos do
noso país, mais por iso a delincuéncia non vai a· menos; véxase ·se non 0
exemplo.....dos USA, onde a.. abundáncia de policíar nunca fixo tjisminuir os

,-r-

.

delitos . A delincuéacia non desaparecer-a mentras non se poña remate áscpusas que·a producen, ~por moitos ladros de
anos que mate semanalmente.a policía.
Por .outra banda, a psicoses de delincuéncia serve para agacbar a verdadeira orixe .doutros problemas socia is
e para que a. xente verta, lnconscientemente, o seu descontento contra os
deliñcuentes.
A proliferación actual de películas, notícias, etc., sobre o tema que
tratamos, tende potenciar .en certos
ambientes a teoría do delincuente-·
herói, aspecto' que coexiste e non
contradi aos . comentados anteriormente.
O mozo que aos quince anos sabe
facer virgalladas co coche, conduce a
140 eando o persegue a policía, dé
ampla experiéncia sexual e co pai e ·
dous irmáns na cadea, é unha espécie
de Superman e·n mao.

J5

a

lsto ven parella ·ª unha abundán
cia de seria is nos qu~ o. mg,o consegue
gañarse :Os favor~s do público. A xente estaba cansa dos Rober Moore "O
1

,.

Santo" e agora prefiren a Falconetti
ou J.R. Poténciase aos maos, infrac- .
tores de todas as leis da moral e da
sociedade, porque. nengun deles é perigoso, non son rebeldes, son o negativq_ dos heróis de antes, pero, ao fin
e o cabo, a mesma causa. A sua función é a de Íervir de escape á xente
no seu ód io i.riconsciente cara o poder · estabelecido, de saídá diante do
c~nsáncio pola rep_
e:tición_..dos va~0res
tradicionais; é unt)a evasión pero non
untia. protesta,.'nen, polo tanto, unha
· solución; é un des9fogo, pero todo o
mundo sabe moi ben que os delincuentes son maos e a ninguén se lle
vai acorrer imitalos .
A mitóloxia ·do mao non é perigosa,. porque non é política, é o mesmo de sempre pero ao revés.
M.V.

ª

(1) "El Viejo Topo n° 68.
(2) Nos países socialistas, o número de delincuentes é mínimo en relación con Ocidente.
(3) Unha función semellante .á do Indiv idualismo é a que fan os pequenos grupos
como a familia, a pandilla, etc.
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·os a.lunos-esix,en·solució.n ao transporte. ·do CUVI
~

.

'

~

-.

.

..

-

.

o

O Coléxio Universitário de Vigo (CU- unha representación da ~mpresa· Vi-- cio anterior era de 55), ainda que se
universitária, a dirección do centró
V 1) está a uns trece quilómetros do trasá. Vitrasa recoñece a sua imposi- estabeleci¡:¡ a posibilidade dun bono
e un ttfr1iente .'de alcalde do" áxuncentro da cidade. A carretera actÚal bilidade para- realizar o sefvício~nas quincenal óu mensual pero sinalando . taménto; a Uni·versidade · declina a
'
, ·
o aia, é dicer, que se alguén enfermaencontrase
nun pes1mo
est ad o, t en do co"nd1·c1"0' ns ·axeitadas. Na reunión fairesponsabilidade diéindo que nerizonas de evii::lente perigo para a circu- sé a proposta de mandar os autobuses ba ou faltaba, por calquer ra:Zón, pergunha Universidade subvencionaba
laéión.
por Puxeiros en lugar de por Beade, día o valor do bono correspondente
o. transporte dos seus al unos; o Axun. As queixas dos alunos -cara 0 · ao haber .mei"lor carretera. A asam- a ese dia. A proposta é rexeitada por
tamento constesta que- ten outras
transporte- ·surxen a partir ·das irregu- ble·a Qe alunes - rexeita a proposta, - considerar elevado o précio.,-Hai que
prioridades e a Xunta ·di que o únisinalar ademais que a propsta do bolar{dades nos autobuses da empresa- posta que Vi.trasa ·recoñecera que o
co que podia facer era autorizar á .
Vitrasa~ abundantes averia.s . e até xen- . transporte non era seguro. Prodúce"- no .estaba con.siderada a curto prazo, empresa a que oferecesé o précio
te que ten que baixar a empurrar "na-1-· · ·se o -par9 dos estudantes e , as con: ; con vistas a sacar para o curso que
máis baixo. . ven o ·servício de transporte a congunhas ocasións. ·
tínuas movilizacións:
Diante destas respostas n·e.9ati.va.s;
Por este motivo várise . producir
Con · po.steriorida~e, . o · director, · curso público e a máis longo prazo,
os alunas continuan as movilizaunha série de ' asamblea's e moviliza- qoe até aquel momento .atopábase·· con.stru ir,unha nova . carr~tera.
cións _para esixir do eoncéllo 'unha"
cións dos alunós do CUVI, que dan • en paradeiro descoñecido, segundo-os
Ante. - unña no\7a reunión .á que
subvención ·para abaratar o précio
luga r a unha . reu.nión e·ntre a dire-ctl- - . alunas, fai a ·estes<proposta dun ser- asiste un representante _dá ' deputa.
-~
~ ·
do tra~spor~e. ·
vá do centro, o Delegado de lráfego vício discrecional, 'seguro, pero -ao -· dón, outro · da. conse·llaria' de tqrnsSoore _o prot>le.rii·a .do - CUVI, a
do Axto. de Vigo, Carlos Núñez e - preéio de ' 70 pesetas a .viaxe (o pré- portes; o vicerrector de extensión_ · organiz_acion . estudantil E RGA de-

n-íuncia nun comunicado "a política demagóxica levada polas autoridades académicas, · consistente ·na
inauguración de centros universit:
rios e o seu posterior abandonó en
dotacións de material, transportes,
· servícios ... asi como a ·inibición do
Axuntamento de Vigo .ao xestionar
a concesión de centros' universitários
(Universidade Sul. Telecomunicacións.:.) para Vigo e o posteríor desentendimento destes, como no presente caso".
Como dado complementário ano-tamos que o CUVI' pertencia ante.riormente á Caixa de ,Aforras de Vigo, que se encarregaba do transpo_rte.
Os prob_lemas surxe ao ·!?asar aquel
á lJniversidade.

=============:'.~==================================================================::;:::==========:::::=:==============::===== -·
OUTRO PRODUTO GALEGO QUE
SE EXPORTA .

-.. ·.· exantár c0menza ben.
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O PASTOR ELECTRICO
APA RTADO 322 NADE LA (LUGOJ

'

-

· ~CA

Que remate .ben.

i ~ma ,noluscoS depun.dos I
.

praza de San Agustín, 10
Telf. 22 67 43
a coruña

·,

.

· -• -Ameixas e berberechos: bolsas de 2 kilos cornó
Os moluscos son un exquisito manxar e un e~fraordinamáximo .
rio alimento, pero : se non_ se toma .a precaución . de
consumilos depurados;. poderi .ocasioRar. ..al~r-i . di,s§Wfüi .:~.. ~;n . ::::..:.., As ostras .depuradas vénden$e ·~n GaLxas de 'ma1to.
. "'!'i' .
deiFa, oy· feítas de ,vimbio, poJde;R:do se-:lo .seu, ·
contido
de 12, 25, 50 ou ·100 pezas. .
Curémonos en saúde co'nsumindo m.oluscos depura·
¿,;_
En_-tódolos
casos
o
producto
deb~1r
presentado
por
dos.
. .
. un'ha etiqueta sanitaria de _depun;ición __,.na que - ,
. I
S0n doados de recoñecer:
figura a data de _expedici 'n~. e q~e o. garantiza por
Mexillón , ameixa e berberecho débense ve_n.cier en
·cinco
días. .
:
.
....... ,
bolsas amarelas.
Non se deben mercar ·mol_uscos a:gran'el.
• Mexillón: bolsas de 1, 2, §, 1O ou 15-kilos.

.

:

.

}
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Xun~a de-Galicia .
·-ConseUeJia, de Sanidade e Consumo ·
Dirección ·Xeral de sáúde Pública '
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PRAZA DO UBRO
Tfno.: 29 63 77
. CORU~A

_..J..1'!TERES

·Sene 4CUPON O

'{:e

· Seria 'je -!!l~E$TRAL

260 millóna de 1>41setaa. ,
· Importe de cada tiduo;

Importe thuloia· en olrculaClón:
760 miU(lns ,da peseta a.
Importe de ·cada tldiio:
10'.J.OCO pesetas. ·
·

Amortinció'n:

100.<ttl peaetás.
Amortización;
En 3, ·4 ou 6 1100& a opción do , " -

-

sLÍ&critor.' ·

E/13. 4 Ó!.J 6 aooa a opción dot11nedor.

Rendiibilldede •nuet -

·12.50% (cobro lrime&tral~

Deagrevec:l6n tt...i:

odia 5 do ano que ven de comezar entraron en funcionamento as
téc~icas que - a policía empregará
para a identificación de sospeitosos.
Consisten, máis ou menos, na
actuación de patrullas na rua que
pedirán a documentación a todo
aquel cidadán que consideren sospeitoso; despois deste primeiro paso, o axente acercarase ao seu coche para comunicarse por rádio
cunha computadora central que,
prévia leitura dós aados da pe~soa
identificada, oferecerá ao policía ·
toda a información que a máquina
teña sobre o indivíduo: antecedentes, se esta reclamado por algun xulgado, e todos os dados que
podan ser de interés segundo a policía. O método é rápido, limpó e
.
seguro.
Loxicamente, a computa cbrá
policial contará con toda a información que sobre os cidadáns poda reunir a policía. Esta avanzada
e, para moitos, perigosa técnica,
xustif ícase en base a unha r(lg_ior'
eficácia da loita contra a delincuencia.
Mais os cidadá.ns tamén ternos
direito a sospeitar várias causas:
-Que a policía, na percura da
maior información posíbel, vai incluir non semente os dados que legalmente poden utilizar (antecedentes, xulgados que o reclaman)
senón tamén dados persoais (ideolox ia, amistades, movimentos da
indivíduo, etc.), factor este último
que ninguén vai poder controlar. ·
-Que a policia ·vai seguir a utilizar os arquivos do anterior réxime, e agora poderá facer un uso
máis efectivo deles.

sua man· os daqos. se a sua información medra até niveis insospeitados, ninguén vai poder impedir
que fagan uso delas na primeira
arroutada antidemocráti~a que se
produza.
O camiño da utilización das técnicas mais modernas pola policía,
incluso daquelas que, segundo
moitas opin_ións, poñen en perigo
a liberdade individual das persoas,
non é cousa nova .. Estaban previs
tas des9e hai tempo, é cantan con
experiéncias tan coñecidas como a de Alemál'.lia .Federal. Neste país empezáronse a utilizar técnicas·como a de instalación de terminais
da computadora central .da policía
e.n . hoteis, centros - públicosí etc.
Calquer persoa que quixese facer
u.so deles, tíña que introducir os
seus dadÓS na terminal, de manei
ra que o proprietário do local sabia inmedi.a tamente se o indivíduo
era sospeitosó de algo.
Moitas das persoas que hoxe viven a psicoses da delincuéncia, psicoses de inseguridade que por certo está promocionada polo sistema, verán nestas técnicas a. solución ideal aos seus medos; mais
deben pen·sar tamén que esta é a
mellor maneira de chegar ao fascismo tecnificado e a desaparición
absoluta da~ liberdades fórmais
con que conta o indivíduo, por algo a Alemánla se lle chamou ironicamente "República Policial
Alemana".
No Es~ado español , a estratéxia
polici9..! do PSOE. leva crimiño de
·ser cada vez máis preocupante. Os
perigos dos que talamos e a hipotética - represión indiscrimin_ada
non se van dar, desde lego, en mo-:-Oue, a xulgar pela experiéncia mentos de normalidade, ·pero va'11
doutros países onde xa foron apli- ser meios dos que o Estado dispo.cadas medidas semellantes, estas ña e que va.n estar a( en caso de
1
v·an ter moi pouca influéncia na . ·q ue sürx a a lgu riha crise ou. prot~sprever:ición da delincu·éncia; e· 9 ta masi-va.
que é pior, poae que non estean
A causa de que xa sé estear:i ins- ·
pen~ada·s con est~ motivo, senón . talando. estes dispositivos, de que
para ur:i ·hipotético · caso de crisei se fag.an· pr?,b-1~~ ~"'p;_,gu7., ~~~ctj~u-~.:
··pol ítica e estado 'd e excepción. As aan estas po\us me1os- de comun1·posibilidades represivas dun ' réxi- cación
• coo' .toda amplitudé,
. é a· de
·
·
"d
ir
prepar.and0
o
terreno,
·
me que t eme se po 1a sua segun .a. - . , , .. , · , . ir·menta- .d
,
lt" r ad
· ·
,hzando a óp1111on publica para que
e, verianse mu ip ic as co uso . . nun momento - deter.minadó ~ a .
de cpmputadaras , ~ . b?ncos .de dado,s, a.: maiqria . dps ·: di.s~,l\epantes aplicación destas medidas non repol.ítiéq~ _' po.deti~n ser .detectados... suite chocqnte e podan· ser aceita- ·
en cuestión ._de'. hóras. E ~non· diga- das como algo natural:
.
"
- ·
d ré'x ime ' dobrazo 'dastécnicas
rños ·x-9 o ·r.iscó ·qt:Je este~
mé:todos
,
ófereceri en caso de golpe. :·d e es- máis. modernas, trata de asegurarse
" fin· :., e· ,q .,cabo, .:d.esdé
~, ·
a s.ua .p~rpetu id ad e. e a sua inc!JeS- /
· tado; ao
o'
1
' ;_ franquis'm o: s<i'Fi' ' s~m"pré" 'os mes- tio.nabilidade. .
mos. tu nc.ionários 9s ílue teñen na

• /

lma'>orte tlduin en clroMIR!Ón:

·

--

Rendabllidade •nuat

·- '

: O'jiteris vaiae acumulando de ~eilo
que MIÓ auacritor O.cide amortizar a
_· •'aua inverilióÍI
39 ano. per cibirA por ~
cada 100.~ ptS . · • cantidade de,

·

. . .'' .

ao

· 16% do lm¡>o&lo sobre ó Réndiman10
d!is . Pl!lsoas Asic1111, dacordo coa
h"uslación vixonta.
.

, 137.50'.). pi&.

-~--~

MI

o fuull:a .ao-49 ano,

1!> LlXXl pis. a aeoamoniza 1106º ano.
165.CXXl ¡lS.
'
'

¡ A daagrav•r no exerck:io de 1183
, ou 11n 1984 • elelclón.do auKritor.

De119rweció'n flaca!:- ,

-.---~. ~. . '. --·

_Liquidez:
· Garanli¡ja pala
CA}XA DEAFORROS r;>E GALICIA. ·
lugar da •uac.rlolón:
•
, !'las 262 oticm11a da_.
'"
CAIXA DEAFORROSDE GAUCIA. .
·"" Pfirfodo da 11Uacrlclóri: •
Do 29 dé Decemi.'o do 1983 ao 28 de
r ~aneil'o do 19114.--~·

16~ no lmpoato aobre o Rendimento

daa P.•aoaa Alicae, ilacorqo coa
luiatai:l6n vixen~e

•

A de119rwer no uerololo dó. 1983
ou no

1814 1

!1!516n do Meritar. .

Liquidez:
Garantida pola

.

CAIXA DE AF9RROSDE GALICIA.
Lugar da 'llU8Cri«i:ión:
Nas 262 olicinaa"da

-

. CAIXADEAFORROSDEGAUCIA.
· Periodo da au.Crlclón: .
.
i;>o 29 óe Decembro do 1.983 110 28 de
X.neiro do 1984.
·
·

··-

t.===========
· =========:::=.l
.
'
Ex.i s;e u~·follet~· coas condi cións da emisiÓn a disposición.do púbÍico
.

nas oficinas
da. .CAIXA GALICIA .
.

•

COnselletía de Economía,
Facenda e Coniercio
,, •

'"''

-~~

•

•

f

•

-

'

•

•

PROGRAMA DE" FORMACION. DE .BECARIOS E -FOMENTO 'DO EMPREGO.
.

' 1984

LICENCIADOS EN FAéULTADES UNIVERSITARIAS- E CARREIRAS TECNICAS DE GRADO .
1
MEDIO OÜ SUPERIOR:.
"
.
,.
.
A Xunta de Galicia, en colaboración son SODIGA,· convoca 50 becas de duración ·anuálpara
compleméfÍtar a tua formación empresarial'it darche a oportunidade de iniciar a tua actividade
·
·
nunha empresa galega. ·.
.SE REUNES OS REQUISITOS DE:
- .Ter nacido,· ser resid~nté en Galicia 'ou ter cursado os teus estudos nun Centro docente
. · galego.' . . " .
.
..:.._~: Non ter ~umprido os ~.8 anos de ~dade: ,
Que non teñan transcurrido máis' de 4 anos desde a finalización dos teus estudos nin ter
desempeñado nese .tempÓ un traballo profesional estáb~I.
·
· ·
· Estar exento de Servizo MÚifar u_~, poder dbt~r prórroga nos 18 mese s~guirítes á presentación
. da solicitude. . e '
.
.
'
'
.
:
'
.
~
. .... -:-:.. 'J~ont~t co. Expedepte AcadémiéGIJaerecl'itaflvb'iC:tós 'teus'e~·iuhos:'.1 .i-.n" ;.-. · ~.. ·"';. '
Se·pr~teiides apl.ic¡:ir a tua capacidade, iniciativa e foq11acióri á renovación e progre¿o de Galicia e a sua
·economía: SOLICITA CUESTIONARIO DE SOUCITUDE A:
.
.
_«PROGRAMA DE BECARIOS» •. SODIGA. Ourem~·e, ~:Santiago.
OlJ A: ~,
.

«PR<;>GRAMA l>E BEC-~R!OS»; C.0.1.E .. Sto. Dom~ngo a~ la Calzad~·. 1. $~tiago. _
PLAZO DE -ENTREGA .DE SOUCITODES: Ata o 31 de~ Xaneiro de '1984. ·
.

';-~
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..:~- .Pero. póde_que ,o máis. orixi_nal ,que
'~fikerb'n ·;':lité ag"ür~-- est~s~ 'mozos; foi

:'. : ttahá )/h~v.oli~c.iÓ.nári~" ducha.
_, <éc;ih1wo mosteiro;-,onde até hai a-1.

\

·~

, H..

.

,..

':>·.

·,~

•:t

g_uns anos vi"i/ja o ~regó ae San .VifóUnl1a "comuna" '
'todo o d ia por a í ..deambulando".
-r'io, non -tiña rien baño, nen ducha,
Os tnércbres á tarde e os domin
-r:~ói ben organiz~da
n~n ~ág1,1a _ corrente, os do "Patriarcá"
rómpese ·un pouco a monotonia da
Se alguén se acerca por San Vitó- comunidade. Os mércores á tarde
.enxe'Ra'ronás como puderoñ para fa-cer un ha ducha.
rio, e olla á x~rne do vellc1 mosteir:o, van ao fútbol ou ..dar un paseo poi;
Como resultado das cavilaeións, fiben pode -pensar · que s~ trata dunha campo.· Os domingos, máis ou me no1 · den
comuna. Nada máis lonxe. da realida- igual. Os outros dias case non saen do )1 s~n
:xeron ún~-~ ~9,~Ú;i'inche pegado 'a -unha
-- pan~de·:- No ~-,iljédio da parede asenta- . d~ . .~ disciplina do ."Patriarca" é bas~ mosteiro. Para sair, hai que ter permf ir«ilen·
.
._ r"on 'urf g~~n-~l?jdóri, deses do · aceite
tante seyera.
'So e ter que . facer algo concreto, se. l pois
. dos· coches/ Por; baixo do bidón -un
Todo ~o ~ mun90 ten que le~antar'se
nón xa hai unhas persoas designada¡
buraco_,para i'éña. 0 bio0}1 ten..G~~a __«ás 7,~0 ~a m,añ~, agás o domingo que , para fa ce lo: son os chóferes.
,-'.c_afüi,rj~ · ~q!-le~ -.~ái'- ao cuá_i~t~~hu .d'é t ao, fé!n ás cito. O q!J~ pretenda tacerse , _Cada uh na comunidade ten o se1 ~ máis
- bias. . ,.,, . - -- -::~ -.
o remoÍóri é levantado polos campa- cometido e debe responder da su1 ': cent'
Pa_ra duch~rse, poñen leña debaixo
ñeiros encarregados da ord~ nese- dia xestión diante dos compañeiros. De¡
do bidón, que antes enchen de água e
e adema is recebe saocións como ficar de o encarregado da ferramenta, qu1
vana quentando-. Oespois outra persen almorzo ou sen cigarros.
ter:i que anotar os nomes dos que 1
soa encarrégase de ir botándose a
· yoltan xantar sobre as - 12,30, levan a contala á volta, até o da der
ágUa aoque se está duchando.
"sen ser exactos, xa que depende de pensa, que permanece cerrada baix¡
· Afirman que ainda no-ri se ducha
cando f! .comida estea fe ita", e plegan chave e só ao alcance do encargado.
Por haber até hai un encarreg%
~ás._18,30 da tarde.
-.
.
ún tan mal e que o sisterrw_non pode
de repartir t~baco "cargo que se I~
ser máis barato.
, . ,:;"•
º ·, D~.spois a .merenda-ce,a e, a contiTamén o· problema oosescusado o
nuación, unha reunión onde se pro- ven dando ás persoas tímidas ou nv
arranxaron _ de forma-,.· ~emellante.
Con~truíro.n un "chig~i", reomo ·eles
lle chaman, enriba ·dU,lllf • pozo de
tres metrG>s.. de fondo. ,;"Q::Chigri", no
"tméd io , da :estancia te a · un· furado.
Asuntó r:esolto.\
Teñen que con~truir -uia pozo, pois
o que hai está tapo11a.d 0 e-ta.rnén -a_n, dan -faé~ndo u·nha corte para -porcos e
un gáliñeiro. 'AS-_ pedras únenas éon
"
-·· ,
l
. •
barro "que e como se facra -_aqu_t antes
.Un dia chegaron a San Vitório,
Face'r habitábel
e -Rue, adema is, sáenos moito máis A
o mostéiro abandonado,'
oarato'J dinos un has da~ persoas que .
alá nas Terras do Saviñao á
,
anda pon~o nas pedras, nientras atebeira do 1·v·i mo, 15 rapaces.
Aos poucos minutos xa estábamos rece de fr_io.
1nstaláronse no vello mosteiro
percorrendo a -casa na compañia de · · 'Tamén tan 'eles o pan, nun- ~orno,
ainda que non tiíla xa nen
Marta, unha xoven midrileña-univer- contigl!o á - vella cociña de ·1areira.
teito, nen portas nen fiestras.
.sitária que é _das ·q ue mais tempo leva . Cando chegaron non satiian - fa celo,
Hoxe xa son cuarenta
no" Patr-iarca".
.
, pero · hox~, cómese _ ben, pudemo_s
os xóvenes que viven
E ali, - nun salón que fai de come- comprobalo, eaté- ~ae ben branco.
no mosteiro que, a cachos xa
T¡:¡mérr -se deron boa maña para·
1 dor-salón de estar-cociña,- cunha estufoi collendo habitabilidade.
fa regalada por Rádio Monforte, e arra~xar c;JÜas habitacións '!respeitan- Pasaron cinco meses e médio e
untia cociña de butano, estaban ryiáis do a vella estrutura "ainda~,que cando
chega'mos case ninguén s9bia facer
persoas prepárando a merenda-c'ea.
aqueles rapaces con pintas
Había tamén unha visita, -mellor diRada. Hoxe; case todos os traballos
de drogados aos que os viciños
grama o traballo para o dia seguinte vas, para asi facelas
to tres- de Monforte;- un- crego e os tan duas persóas, ur:iha -que sabe e
miraban de reollo, v~n sendo
máis" .
e se reparten as funcións.
_ outrá que nori sabe", -dinos:fvlarta.
dous acompañante~;
A esta reunión do Comité 1nte ·
aceitados.
rior, que está composto por 8 per- Case seis meses de traballo
-Do salón pásase ás "habitacións
,
Ouén son? Qué' persiguen?
individuais", onde di.Jrmen.4 parellas,
soas, ainda que o número abala seCómo viven'estes rnozos-- .. ·
que son as que hai constij:ui'das no
Vai facer seis meses que chegar
gundo as necesidades. leva unha "ore mozas procedentes da Italia,
"Patriarca" de San Vitório.
de
do
dia"
que
é
exposto
á totalidade a San Vitório os que para os viciñ
Fráncia, Su íza,· Luxemburgo,
Os habitáculos están cerrados por
eran daquela "uns drogados, que
~ dos membros.
Catalunya e España?
táboas até máis da altura du
Para cada dia noméanse a dous vian homes e mulleres revoltos" .
- "O certo é que a nosa pinta,
A néboa levantárase desde o embalse, soa- e _uns trapos en- forrñá '' __
"óvnis" que son os encarregados de
·
-,·
tomara altura, pero o soj non pudera fan df'.__portas.
~
que todq funcione ben na comunida- prindpio, e o feito de viver xunt
- Camilo, o fotógr_afo, ten que discon ela e xa era a· tardiñ.a. Era de día
de. O -sel) riome venlles, segundo nos liomes e mulleres non nos ax ud '
e xiaba. Nen sequera chegaba ben a parar unha e outra vez a cámara aos
. e-xp-lic~n, "xa que teñen que andar moito, pero agora, como a xente V .
grupos de persoa·s--que se .emp_eñan
luz para tirar fotos .
que traballamos, non só nos _aceit
. E ali estaba o vello mosteiro de en pausar para sair r_etratados.
senón que nos axudan", dinos un d J
Mentras 1icontinuamos o percorri'San Vitório na cima do lugar. Desde ·
15 primeiros que chegaron a Sa n
tório.
lon,xe x~ se divisaba unha cuberta. do polo antigo mosteiro mentras
~ . eón tellas ainda novéis, con tellas -Marta nos -ia contando:
Hoxe son cuarenta, ca or-ce d
~Aqui están os d~rmitórios, nesta
cais son rapazas. O máis novo da e o ·
"modernas".
corte. Foi onde primeiro nos metémvnidade ten dezasete anos, e o mal f
. -"Irnos ben para _"O P.atriarca"?.
vello ten trinta.
-"Si, tirer;i de frente até acabar a mos. Como era unha corte, usábana ·
os ·seus pa(ses de orixe, van a-e:s· c~rretera. Qesp~is x.a v_
en un .l~t.rei- os viciños e non estaba desfeita".
As habitacións ou dormitório's coltá!ia, á Francia, Sui'i.a, Luxemburgo
ro."
.- ...-·
pasando por Catalunya e España .
. Eran dua& .r~pazas que nos contes- munitários teñen cada un o seu ' no- me. O primeiro foi "Makokiu, des..,}!
i '!t~íl-!~9~!PA8rP~HHlB~iHA,c!1t. f.2WP 1se
Unha ru ína - cedi~a polo bispad(
pois "Berlifl_" :..
~ , preg,ux1~s~.íf1%r?·R~ c~l,CJ:l;l,_~~:J·')&i~p; J _
· Acabou á carret~ra, díegar:nos ao ·
O -bispado cedeul les ao "Patria1, i:t s9
carnp9,,f'J _a s\~ista.:: . A u.p la~p ~)9'.ª.?<ª
. ..
ca"
a ru(na ·do .mosteiro dé San ~ : · ·)
rQmáni~a,_ ao oytroyn veUp, !=a,~~~ón e
. ~.. -Ji
. 1
tórt0
por 15 anos. A oe·putación ti 'en pizarra,
"El. Patrjar,ca".
_u• ..n•- ,.•_· rótulo
- ' ::
. · ... :
-.
..
.. t mén
lles deu du!)s vacas leite ira
Na .cima do te.liado., con cara de tiri;t~~' d-e·tr-io': cat~~, ~u, c)nCh r~'p~~es.
I ,·
. ;¡(, Enfrarn.os pola porta-. Máis · ~ave
nes, : n¿v~-~~~rtandQ.. '!eña de-' pino,: :,,e
,J•.
que, s_abe?, aqui esta é -u_nha~ das tare.·.
.fas máis importantes, vai _rnoito frio",
.. ,·
di'xonos unha rápaza á que lle ' faltapan uns cantos tientes; nuriha mistura
de castellano .e italiano, deipc:>is dos
_saúdos e de lles dicer -qu~.e~ábamos
ali para facer unha reportaxe. ' /
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pero ainda non te'ñen onde metelas.
nin "' ~ ero os ingresos desta comunidade ·
nia da véñenlles nun 5Q por cento da~ prótarde, prias familias dos ali acollidos.
0 Polo
ós do "Patriarca" todos pretenmeno1 ' den a mesma cousa: deixar a droga.
ae n do ll Sc>n todos ex-dr.ogadjtos t¡.ue pretenpermf ir.de~ · reintegrarse 1á vida n0rmal des!to , s~ . ' 1po1s d un a~o
· . 01.:L ma-1s
'· . d e . estáncia
'
·
gnada; nestí:l -· ~amunid~H:ie, ~ · poder .-facer '
11.unha vid.a normal. .Pero saben ql!e o .;¡
:i .o se1 -~· máis c;¡ue o'· logren, . será un 85 por
da su1 ", cento, ségu~do a~ est~dísticas~ ~~- oüis. De¡ -"tros voltaran ca1r na drogad1c1on e
ta, qui Lvoltarán, se non marren ou os maque 1 tan _?ntes, á comunidade.
:la de¡ ,.

'un labor de prevención
r

Enge lmagér empezgu, .ha i tr:ece
Visto desde / fóra, ~ sua actitude
anos, cuñ amigo ._~eu, ·:.. R~f}~; crjando
parece enormemente ego(sta ,e antisocial, e ·o "yoqui" eo ·por exceléncia,
pois que pensa só en si · e na droga,
'como recoñecen os 'dci "Patriarca" de
San Vitórío, reles pensa~ ·c¡ue non te'
ñen outra forma de loita'r/ cbnt'ra
a
droga. Aceitan que é. culpá .da socie'dade, que hai ' intereses criado; a· nivel ·internacional e :dó· cápitafismo'. e
áté a nivel dos gobernos, "p_a rá qu; a
,.,,,..._,
xente non sexa combativa"· até afircidir.- Saben que para ·iso é mói imman c;:oñecer alguns bastan~e ben as
portante que unha vez fóra ' "éltopeband~s de tráfego que funcionan en
mos un traballo, ou un ideal polo
Europa -" pero qué irnos facer", dinos
qué lóitar, senón ·case é impos1bel
O meirande ideal: deixar a droga Marta, "ainda que os denunciemos, que non voltemos cair·".
· Afirman · que para lograr · isto é
non van facer nada. Matalos, collelos
"!t Pára · estas persoas
~ 'máis gran- polos C<?lares. Nori se ahiaña r-~ada". - '._ i'nevitáb&r· a axuda eº comprensión
1
1
da fami'lia, que na maioria dos ca·de ideal é deixar a droga, que xa é
Para_ eles a· única forma· de loita é
bastañte", dinos un ítalianó .'' . .
"que n6s nos curemos e qlfe nos in- .. sos os 0.está . apoiand-o e até sufragando ert pa:rte a sua é"stáncia. · ..
A meiránde parte destas persoas
tegremos na sociedade. 1ntegrados xa
Saben 'que é máis dun ·an.o, poxa estiveron en 1 psiquiátricos públi- . podemo.~ levqr unl;la campaf.íª contílo
-mínimG,
de loita e de - axuda en- .
cos ou privados, e,
sair, voltaron·.' nua ., de . mentali'zaclón; da xenté~, dos
tre os :::C0mpañeiros. ~ Saben tamén ·
á droga.
amigos_, sobre 'os problemas -e os maque non todos van ·lograr a ansiada
Pensan que -a·:(fnica ~forma ~de:i;téi1,~:.~-~s~9!"-_droga.::;~erJt ..-P!ltnéiro ternos
recuperación. Hoxe por . hox~. a sua
xar a droga' "en unhá evolución
ctue curarnos nós". ·
vida en San .Vitório é moi dura, peresponsabi lidade". ·
Paralelamente - a isto tentan levar
-.:.:....c-

~--='~

o

ªº

de

Para eles hoxe rron existe outro
p roblema, "o problema é el e soment e e l, deixar a "'d roga", dinos outro,
un catalá n.
Até tal ponto están imbuídos deste pe nsamento que, "se vemos algunha vez a televisión, non lle., facemos
caso, pasam~s de guer ras e de todo".
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viciñ

q ue
--

\_·

ción.
Haberia que recordar os rumores, que. alguns din·· confirmados,
de que cando empezou a contes·
tación nacionalista no· rvlorrazo,
foi un · capitán o que introd ucia a
droga· n·esta ·zona galega. Dise q·ue, ·
des~uberto, o. 'tal capitán tivo que .
escapar.
Acusacións semelantes fanse en
Euskadi..onde.. ai.ndá ETA denúncia
as redes de distribución de droga
ligadas ao poder sendo ísto moti··
vo de · várias accións armad~s deste
grupo, oontra determina <bs cen_tros e disootecas, e ainda indiví~

duos.

... ,,

'1

ía.

.

l

..~

~ .l

. . .

¡ ' .. ~. , .

unha campaña de divulgación sobre a
droga en centros de ensino, xornais..e
emisoras. Con conferéncias, colóquios, etc ... Pensan que non hai nin·
guén mellor para loitar contra a drogadependéncia que "a xente que a viveu e, a super.ou"; afirmando rotundamente que "nós non nos apartamos
do problema"' ~. que a loita contra
a droga ten de ser "unha loita pre. ventiva".
Agora, todos os seus pasos van
,· - encamiñados~.a que unha vez que
sa"ian do centro, non . volten re in-

ro pensan que "esa dureza pódenos ·
axudar a solventar no dia de mañá
. as dificuldades · e, ademais, o~ que
_veñan despois ~encontrarán unhas '
condicións moito me llores.", senténcian.

.. _

.. -. {

. :: ~ .

\

..

f_.•

,. _

Pode que organi:zacións tipo
.. Patriarca'' consigan éxitos dun
85 por. cento · de recuperació~s;
pód~ ·q ·ue sexan as únicas en-con·
.seguir ·que se recuperen, per:o hai
outras oousas, · certas tamén que
non se din.
Un exémplo pade ser . que a
est~s . asdcia~ións 'non'thegan fiflc1s
. da 'búrguesra ;' senótd.il-tos· 1de,· traballaciores, ' J)ar_a dos ou sen ;~rs
pectivas; e até nos qü e chegan lnflue· 'princJpahnente a poucá preparé·ción, _ a pouca información
os -faf ir dÚ.iiha draga outra
até ·c:hegar· a~ cálexón sen saída. '·· A burguesiá, :as ·Cla5es 'áltas non
Chegan ; óu fano rarcis vece-s, á drogóde¡)etidén~ia, da heroína ou a
morfina. Esas clases~ segundo os
dados oficiais ·consumen cócaína,
que é moito ·máis barata e· de moita men·o r-nocividade.
1

·que

a·
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: l;_R~A;_,'.,·.,. ·_...,,,~~..,._;..----·· · mé'dia;t~,.;~ no popylar, ·ó.Qoe o _., pr~testaritismo .

atop.a a sua .fb'rza.· A "trad_úción áa Bíbli~ J todá t
Que _p ode hab·er de-Comun e1itre Lutero e p;~~do . nova ·literatura rece.lle~ a 'talá pc>pu!ar: ~ sobre á"
dé Cela? A·parentetnente na.da..
.
qurlut~r,; t(aball~, _nor;naliz~ndo. e· c~ris9li:daJ- , , ·
· ··, Non· nen coin-cici'i.rón ~ivindo rt~ mésma épo- do o ·idiorr!a ~lernár:l,iiu:e é en1ón c~.ñd:o .adquire "·
~a, .neM ~orh~a~iir;h o me-sm~ ¡'.)afs, hen re~re- "'~ca+ácter,:de Hngulcy!ta: r,noderr:-i~'. . ·"
,·
·
' · ,E tod.a unf:ia ·_.cahti<;:lad~ ~de- artistas, f!lirtore.s
·sentaro; a defensa de.idea is comuns . . ··
Pe:o, '. pre?isarnente:", @opérr.10'l6s xulitar "¡;i~uJ COr)lQ . J)~i::ei-o -~~{ .~l ~go;, músié~~ cpmo )3ae~,
polo que tivero.n de antitéti.cos: no rhesm.o ~écu~i.'; .f9rrr.ian-par.te deste pqdero ~o mov1mertto .expanlo, o ")(,V, pouce. d e'spols de que'· O. pÍ.in:-tei_ro na:". 'siyÓ q_ue ,t~ n Url·_in e.qtJ.ÍVOC~_, Cará'cter nacio;ial .': ..
. ce5e mbrria ·u. segundo,; UIJ en Ale m ánia ~ .páís .
A História · non . ~squece, clarq,'. que Lüt_ero,·
, ~aquela ei;i efervescénéia ' e asce~se., · e outro _eri . mjÍitando 2no ,_ secto·r m~is mod~rad 0~ da .Refor.Ga!iza, vel,!o rein,o. el) pro.Ces~ de cofoniza~ión, rna,· o q~~ propri~tátio~ e gian burguesia;:tomoli
~·cas:tra.ción e doma'..'. En-carnará Luter·o 'a ideo.. postwra -a'ctiva contra os campesi ños que, eh no- ·
"1oxia .ren~v~'cior~ que.servlrá á clgis~, burgl,lesa -ha _. me d~útra. con~eis;ión mái.s radical do movirnenconstrución d.a" nova sociedade capitalista; . co to re't ormado,, se sublevaron en ·1525_;,e fr,aoasanoso marechal ten ' lugar o último estertor da rnn.
~
· .,
· - · "'
·agonía de : Gal iza, <jo seu egréxio mundo ·fetJPero; contado; é · unha figwra dunha innegá- .
dal... .
.. bel dimensión pr9_gresista e nacional, e.n canto - .
Pero chegando a es;te p~mt0 pode ~os atapar q,ue abre unhá etapa- _d~ tF&nsformacion e süpeun nexo de coincidéncia ·entre as dol:.ls homes ración xera'I ·do rnunc;fo feudal e en .cando que .
t que. este -ano- qu~ se,_ foi -celebrarón o ,s~u ·quinto . p~~te d.~ base p'apul~r alemana e contribue á füa · ·
cenU,mário. Un do seu nacimento,_9Ütro ·da sua · configuración flltura.
~
XOSE M. -B ~·rRAS
Tudo iso ~arece de importancia. E un episomorte. ·
,.
.
""' . .;..
~ ·b 17 de . d~cembro do mesmo, ano 1483 era
dio má is -simplemente grotesco esta vega. Efectivamente,· a ambos
·
" "' d one
- d 0 0 ~a,r~c
· hª 1 d on Pe- '-' todo esto me atrevin a conta f neste ho:
podémolos cqnside_executa do en iVion
da- nunha h1'stor1·a que dura moitos séculas
'·
·
·•
mi lde libro pra d~cir u nha vez siquera, e
·rar, é en máior ou menor, medida {segundo ·as d ro .Pardo de Celá.
_. ' .
anque sexa torpemente , aos que sin rae non foi quen de matar nin aniquilar a este
circunstáncias de coinciénciá e información dos ·. Tarnpouco p'ode ª Hi~iória neste caso e·sque-.·.
zón nin eonocementó algún nos desprepaís vedraio e decote frolecido en mil prima'respectiv~~ pavos) así pasaron á me11talidade co~ cer queñ ~ra_: :c~racterístiéo señ?r f,euda.1gálego
zan, q.Lie a nosa terra é dina 'de alabanzas.
veras máis. De nada valeu aferrollalo e man. lectiva, . persoeiros . da su~ respect'iva oa"éión. da epoca, . ex.ercia _o· seu señorío no norde d9
e q¡,i ~ a nosa lingua non é aquela que bastelo en estacio ·de sitio durante centurias. De
.Mes.nio ao , ~u pesar ..·ÜS dous teñen" un carácter país., e vivi(! ao uso: membro d.~nha béljcosa .clata~dean · e champurran torpemente nas menos aínda vai valerlles botar pelouriño
·7
·
b
'b
máís ilustradísimas provincias cunha risa
simbólico ~ ben da pu'xanza da naoionalidade a·le- se ,social par asitária, a sua fortuna as~a ase na
de mofa que, a decir verdade (por · máis
baixo as rodas do seu carro, se xa dixera Ca. mana, ben da insumisión (es~~ril?) da galega~ ·
éxplotació_n ?i-recta . do campesinado e ~ra ~onimperdoable inxusticia que pode facer
banillas que "o estadullo carreteiro non lle
Ninguén jlfirm.ará, claro, .que calquera deles tínu~ o seu inte,ntó de controlar vilas e cid~d3s:
un-ha provincia .a outra provincia Jrmán,
ten medo aos fu sís".
Cando en, 1466 come za a Revol ución 1rm~!'lpor pro be que ésta sexa". .
E aberrante tentar borrar das palaQras impude se ter feito unha formulación de nengun
tipcr<;te ~·nacionalismo" político que algun prag- ·' diña, P:edr9 P·ardo _de Cela· será b~~ido polos,_ inROSA~.IA, limiar de Canta.res.
presas dunha lei normalizadora do uso do
-mático p.os.itivista actual teña éG>dificado. Non . surxent~s. E.'cando en 1_469 os señores·triunfanSerriella que ·a .idióma galega, que o Celso
idioma o enunciad o do deber de coñecéreno
tódolos cida áns galegas e máis quen en
seremos tan anacrónic;:os. Mais tampouco ,t an li- tes desenca.deai:i·· a _rep_re.sión sqbre Gal.iz_a é el un " Emilio denominou "lirigua proletaria do meu
Galicia hfbiten e pretendan vivir en sociedamitados como para non decatarnos da ·~xistén- ·~ dos que recomen.da -med_idas máis duras .contra . · pobo", segue a ,ser, hoxe, o idioma da "soia e
. _ cia da secular e cambiante realidade · naci.o·nal o povo ve.Acido: "enched~ de va.sa·los as· ,pólª~ · . ·'le~dadeira~· x.ente- do ~rapallo no noso país",· de. Aberrante pro elocuente eneal da índole
.
.
-< - cen anos despoi{de que 'así o dixera Rosal ía. profunda -duri sistema.. falaz montado ·sabor
que nas diversas etapa~ histórjca·s.' serve .de mar-·'· dos carballo's ~ · . · , " . ~- co e de aglutinante ás distint~s clases socia is.
· Per9 a ·_vit ória da r:iobreza é _p'íríica e a ~wa ·11é:"
E.~ xen~fe, · 0 . pobo ti:aballador dé Galicia, do equívoco, a hipocrisía, as contradicións
Asi, a burguesía alemana, seguindo a Luterc;>, xemonia na sociedade gplega tiña 9.s' dias.'conta- ,., non se f~'i cus.:t~ ón ,de déber cando fala na sua
norr asumidas e o cu tto ás aparencias. Se a lei
afirmará, especialmente no (,lspecto cult~ral, a dps. Desde 147E) a nobreza castellana, c'c>róa._da .
lingua. Tampouco se facía cus~ión de ta i Ronon estabrece ese deber tocantes ao español,
· sua peculiaridade fr~nte á multinacional con:. polq Estado ~os Reís Católicos, pretende consalía ao empregafa adoito, poisque era a sua,
e pra tódolos cidadáns do Estado, incluidos
os galegofalantes? lCon qué armas tegais po 1
ceición imperial dos Habsburgo. E- os cativos. 'tinuar o se1,.1 camiñ~ expa:[lsive a canta de·Gali- ~ · ':mais foi por - id~ntificación solidaria con ese
reStos da outrora orgullosa nobreza galega ; per- . za.
·
seu pobo - "foi éste o móvil principal que
deráse loitar frente á digl9sia en defensa do
sonificados no· marecha-1 Pardo"de Cela aferr,áA situación que eritón .se plaritexa -podémomeh:npeleu"- polo -que deu ao prelo os Can~alego, idioma dominado? lOu non é un sín_ranse ao seu particul(!risrrio ante o avance ~so- · la' sintetizar na seguinté alte_r_nativa teórica: ou ·
ta-res e as -F 9 11as novas, pesia os seus reparos
toma e unha proba rñáis dese status a actituballante do nacente império qu'e estaban C·imen- º · mantimento. da r::iobreza galega na 'direccfón . ' de modest ia e homildade auténticas. No~ hade mesma dun goberno español que tenta
tanda os Reis Católicos.
do ~oso ' país ou a sua sub~l:it!,Jci.ón pola caste-·
:l:fía daQuela teis, constitucións nin estatutos
impugnar a espresión legal meramente decla.. En 1483 nacía Martín Lutero.- Te~tigo do llana. ·
.,,
que fle dictar9n ese deber. Tampouco había
rativa, e sin armas coercitivas ningunhas prá
A opción, de forma simplista, pode parécer
gramáticas nin regramentacións que normati sua agresión defensiva cara o español? Mais
momento en que o Renacirtiento, con toda a
f"'nda
renovac·10' n .,_q··ue· conlfi!va, -.,,
~"e este'
·, 1ega t d ese d e b er carece d e re ""
. n'de 'Por indiferente para o.s intereses dn pavo : E para ·os:
vizaran · o id ioma no que escn·b,ta. Mesmase ·a espres1on
mente .ao revés: porque, conxuntament e, ese
levancia, como afirman agora membros e
Europa, como expresión que é do novo -muntj9 . níáis inmediatos pode que ~si fo~e .. PérC!iª longo
burgués que entón agrama con·fqrza, formahise e mesmn a- 'médio prazo, o" prime ira caso signi· pobo . segu íu a fa lar esa l.íngua cen anos máis, ' portavoces des,e goberno españo l, la qué recuñ sólido gabaxe. cultural . hu·rnanista e irá' ra- fb1ria a . continüaciór_i , 'clun proceso .·hfstórico
'e unha constelación de gal egos xurdios como
currir contra dela?
, Rosalía deron en escribila, devolvéndolle
E aberrante, mais ao cabo é ben certo que
cionalizando unha corl'ceición da vida total~en- próprio, o debate autónomo :da loita de Clase ~
t~ distinta da que preconizaba' a a.ristocrácia · e, x,a que logo,-unha posibi-lidade de . superación
· unha vixen~ia literaria que perdera continuicarece de importancia. Porque o que non safe.udal, clase que datjuela monbpoliz~ba o poder de. etapas baseadas nas-nosas·próprias forzas. Os;
dade~. e máis ·porque as forzas políticas de
ben goperno, delegados seus e fariseus todos,
,.,.. político.
.
.
.
países éu'rop'eus ocidentais, en condioións _se-'. · :· ale11to nacionalista.. a lumbradas polo país fieses "iñorantes e féridos e duros, imbéceles
· A Reform~ protest~nte que Lutero inicia é a . mell~ntes, foron pasando do feudal;sm~ ae-ca- ·· xérona veículo de espresión- tamén e revin- escuras" que "non nos entenden, non"
adaptación def·initlva do .cristianismo ás necesi·- pitali'smo: Teria sidO' tamén o caso de Galiza?
di,caron ·unha normalización legal que elas
-~orno xa os defin.ira Pondal e cantamos no
lrnpúxose i ''seg!;lnda ,alternativa. A circunspraticaban xa, hoxe é lingua ca-oficial en_Gahimno tódolos .Que o cantamos entej[o- o
dades vitais e ecoñ.ómicas· ~o · povo~ Povq que,
-, licia .e nai un.ha lei prá normalización do seu .que non saben iles· é que a vida dos pocos vai
por outra parte, segundo os sectores en qµe teo- 'táncia negat_iva dé ter que aturar unha clase feu·ricamente o podemos_dividir, desde a alta bur~ daJ 's1.,1mouse 0utra máis a inda piar' pois o.s noemprego ·- e un día ese idioma será oficial sin
sempre por diante e alén das leis que elabo/guesia urbá ao máis. humilde labrego, p~sando · vos se~ores ~ra· n estranxeir'os: O povo continua-'
"co" e 0 seu usó será un feito "normal" e
ran os parlamentos, mesmo candó son .teis
polos diferentes niveis d~ artésáns; comerciantes r.ia explotado, pero''ade.mais as rendas extraídas .'
pleno na prátiéa sociál e cult(]lral deste pobo
progresistas; que a v:ida social, que o dereito
· e tráballadór~s, matizará os princípios xerais d~ e os hbmes eran .sistematicamente,,drenados cara
comá e~te político sooe'rán.
·
escrito codifica é o motor dos pr.ocesos hisprotestaritisroo até crfar a~\ariadas sectas (lute.- afora de Galíza. Nen a mínima parte da riE1uezaDe. po.uco val que goberrios españo,is non
róricos, e non ao revés; e qu,e, finalmente, o
ra·ños; anglicanos, calvinlstas, hU.gonotes~ pwrita- . róubada revertía qqui, . senón que se .dilapidaba·,
-ilustrados recurran ·fr:enté a textos lega is
alancar do. pobo galega cara a edosión plena
nos~ presbiterianos, 'anabaptistas, etc., etc.) ljUe '. polo mundo adiante,. E todo 'co,ntrol porítico es. en~nciadores' de ', pau,tas de normalización
ca suª cultur..a viva barreraos a todps -estáos
.as respectivas visión·s do mundo esi'xian e .que capoü das nosas mans.
·
,. con enrnenp·as á _totalidade, a u:n·anaco; ª~un
a barrer xa- do séu carreiro. e reduciráos a
entrarán e.n contradición_entr~ ·e'las. ~
·1 : . Desde . este ponto d.e visfa párece claro qú~ . '~rtigo, a un hÚmero dun artigo, 1oua tJ....nha : n;ar~·inais_'m~e.ricións oprobiosas ~- n nota's apé
¡~ Frente ao murl{Jo estático,Jugar ,qe ~ofrifr!eo- apontarse á ."-irl,depen,déncia. ná_cional" .gt1e c;laverba dun núm_ªro dur1 árti~<?· De poucd ya·\ . de-páx_in·a n~s libros que no · f~tu~o relatarán
to; cuad'rrculado moralmente; ~oritró'lado po la'; que_la"' répresen!ª~ª.
robre~á 'galeg-a ..era , Y.fi.~~
que "missi. dominici" deses .góbern0s •e .doue~~e presente<como pasado de eí}ton. , '
'
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. act'tud
int~rminábel X'E!rarquia que remata' no ' i;>apa e - eléicrón hjstó'fi icament €•pro§reS'ÍSt$1-. . '. , __;· ,-.
· .tros que ;xa forOl'l-, .e ·ma'rs OU.tfO~ qtf~"all\í:l~a.~~·m•f'·'<J~·Q; J}~•-l$Q~,~Í,T?$···e~1 ,r,pp..~ r/'an~1~
1_ e _
onde todo se xustifi~· pgla .espera'óza -dcNGttiro ~
E Pardo .de CeJa (a¡_inda· q4e, segur.amente-sen
poidan "'.,i:r, prop/,cien s~rvilme.rite esas iAi_G.ia· · tle gobrer~g, e~pª~GI.._. ~.tr~n~os p1or_es ~oron
prémio ou castigb; mu.ndÓ ··m~i feito á medida u·nha éonceiéion traduéíbe ( facHmente á no_sa
tivas gwbernamer,i;tais-. De pouco-.val que prede~n,Jbad~s. En ve.z de teremos o apo10 de
~os inter-eses d~ · m~noria oeio,sa e ~rasit~ria dp$ ' "l'inguax~~actual). é~coJleu en.fr.entar.se. coas arr:rias . - · sidébi:ten~e rea is academias m0m;ifJcádos;_pa-) .: r,;io.deres. poH~ie9s · só.i-disanit \ Pt Qgresistas no
- rali ~¿idós,, ~·come~tÓs ~pó'r unhá. chispa. pra_t6da1~. · • ~o~efrw '.do" -~·~tadó e,spáñ&_lr.rteremos o seu
terraten'e ntes ,feud~is,;;a ~JlefóFma 'p.r,opóíL unha '. -' na ::mán a~ .éxpa_ri~io.nisq.¡g, '. co·lon.iª ( c;Já nacenté
vida activa na que ~todo ._cámbio '' é p,Os_íoel g(á- monarquia absolutista esp;;iñola. -~· . . · - a . eternidad e -no ~ punto· culminante dUf"\ha . ~ receio e obstru~ións , M,ais .o custe posíbel deCias ~ iniciativa {~di1lidÚa.I ·d o-"hp,":Je,· ~ue non
E '"' o séu delito . debeu se~ ~á co.nsiderado ., .. ·loriga_'-cdndüta dé treición ..::.sin ventura?~.P :-· · _s'a2 a~tifuci (én.eofdns. nos~,s d_ére'itos e debe~ ~
preciSa xustificacióti álgunha_,. pois · ·o . mesmó como moi · gr~ve; · pois ~ainda· que•.er-a :no;ma'I uh
; trifieádos"'flO ·:xe!sto avi'lecedor do renego, · C~~ r. ,!:e_s. V;irá ·é_<;>_~P¡ei:i'sadó ~outrp plano pota con_- .
triunfo cfo terrena!'~~ ·interprétado comti mostra trato condescendente entre os membros da mesrezan c;ie' valor e probidade pra facefen o ·s~u ·trrbüci'én q ~ e ·aporta a decantar -e facer nidia
·deber ou -(rense·· embora. De . pouco val·.qu:e ·. a.·urdir.rie'· d~nha 4.ar· sa' trá-xica, sar illo de equíinequívoca de que corita ooaaxada· de~be~sTo- . ma clase, a sua ·cabeza rodou ·,na· pra'za de Mon- .
do ·é mutáb~i; ~ xeyarq_1:.1ia re!ixiosa e. ~~u-~al per- doñedo aquel dia de inverno.
·
fariseus e pescadores.de fortu ná entold:en o-- vacos e en.redo~ pra pillar incautos; que·este .
de o seu sentido. Só o que trabá'lla triunfa; só o
Nengun progresista galega, abert&:ao mundo
r-ío da historia co seu croaxar hipócritamente . pobo e'stá a desc.ifrar e tornar en xeira deséo- .
que triunfa se salva: . "' .~ ' . · -~ • ' " ·: ,. , · desde a nosa nación, debe' ignorar o compromi-:
ése°~'ndali:t~do: 0 iles·\:1ue decot~ foron . ener.oi~- "- .,l~nizador.,a, · na .que H• é, está a ser, o único ·
Nesta fuxida do m·ec:fü~valismc/ "tJeroico", re- . so destes homes co seu tempo.
;
·· gas· do· .pobo que esbullan e ben os coñece.
pr'otagonista likitfo.
,.
deSCÓbre5e a importá;ncia (;fo" cotrd:ian~. J: no ¡in- · · Vaian estas letras
homenaxe ·a áinbos.
· · ·· ·
~. 8 · ' · ·
: ...
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Fustigamento·. sudafri~no
a·Angola e .Mo,zambi~e
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crónicas :para antes ~unha .guerra ___....

:·US:'A AB~NDON:A
A · ·UNIESCO

. -

Desde ,_xa hai demasiados anos
unha guerra silenciosa ten lugar
na Africa austral. Ali
~u ntOl~se, mH1ha explosiva
situació.n, a loita contra
a colonización portuguesa,
contra a imposición
segregacionista en Zimbabue é
Sudáfrica, e a loita pala ·
.i ndependéncia de Namibia.

MANUELÁLONSO
No ano 1946 a ONU crí~u un ha dais.suas p1ol1as: a, UNESCQ.\ Estas sig las ·
r:esponden ao nó.me da Organi zació'n das Nl adóns lJln idas para a Ed.ucacíón, a Óéncla e a Cultura. Os obxectim~~s, do progra ma educativo da
. UN ESCO son difundir~ mellora1Íí a ed ucaldón e educa r para viver nu nha
eomunidafi_e mu ndial ;' procur.ará1pmmoliter o d i rnito -.á ed ucación obriga..:- ,
. tórfa · e ~ gratu {ta p·alra' todos e me lllora r a callidade da· mesma en todo o
múndo ..·

Sudáfrica é o prir:idpal aliado do imperialismo nesté;l zona do m.undo. ¡qas
últimas semanas o réxime ~udafrica :-·
no lanzou un fortísimo ataque contrá
o su.1de Ango la, baixo a xustificación
de reducir as bases do SWAPO, a or- so determinant.e éra levado pola UN·I- cos 'ao seu aicanée, inclufodo !lS oonganización de liberación de Namíbia. T A. Sen esquecer que e.ste e· un mo- · ducidos por estra.n xeiros, e ·ási privar
vimento formado por mercenári~s · · a Luanda dos ingresos :de divisas ~os
Este ataque agachaba a intención de
apoiar ás, por momentos, réducidas brancos e negros armados, treinadQs , que seguir afrontando. a guerra. Erl ·
forzas dos movimentos antiguberna- e pagados por Suláfrica, pódese cons- seg,u ndo lugar tratarJase de estender a '¡ .·
mentais en Angola, especialmente tatar que as operación.s forc;i_n l~ vadas, guefrill a ao resto do t erdtório ango la"
no seu núcleo, ·por fo rzas su lafrica- jñ?·:~ contando "'oo~ P.rcibáb~el. 1axuda- ~ó ·· ·.
UNITA de Jonas Savimbi.
tanto este movimento, como o
nas.
rex1me pro-a1m encano do Mobutu.
MN R no Moza mbique, son . as poonDurante várias sema nas as t rop'as. '' ~. Seguridlp ~al1g1 1L1ns o bservadores 'tratas de lanza., apoiadas polos USA via da UN ITA tentaron sen éx ito romper -:taría.s,e d e• forzar, con:esta poli'tica de_
Sudáfrica, para desestabílizar os re- as de1ensas de Cangamba . Nesta ope- t ,errior,.. a negeciac[ón dlrectá de Luanximes progresistas do área. E. r.iese _ ración, as tropas c!e .Saviníbi_'perder9 ri · ~~ .. ·e·.. Map111to , ~11 -~.~láf!!,:~1¡ Ainda 1
sen:tido ·;(l)t!Je adema is ·da for,mación: e . : perta ·de míl éombate.ntes; · ca!ldÓ.· a sé'hdd isto certo: en · parfe~ ;como di '
intendéncia militar que proi:>orcionan derrota era inmediata, inter~iu a 'avia" "José Eduardo do·s Santós pres idente:os estadounidenses ao réxime sudaT oión s.ulafricaria: 'J Con bombardero·s . angolano '~ ofensÍva ' militar estaría· ',"
abrigar . ao goberno do ..
fricano, os ianquis proporciónanlle a europeus, Impala e Canberra ~ fo i ata- destinada
MPLA
a
negociar
cos traidores agrucativa cobertura diplomática que ain- cada· a zona nun perímetro. de várias
da ten nos foros internackma is o ré- decenas de quilómetros con bomb·a~ pádos no monicreque UN/TA ,con
xime racista. Nengunha das resolu- de napalm. A zona ficou reducida a . . . v/st§JS a formar un_goberno_ Be unida- e
cións da ONU sobre Namíbia ou con- cinza , que foi o que ocupo u Savimbi. .<fe nadonf11", sen . esq'uecer a per ma'-,
l'.l ent~ chantaxe .da retiradas da~s -tro
denando os ataques e ocupación.s de
Tamén ignoraron as axéncia s de
-;
Pas
cubanas ·ar:ites de cumprir as resoáreas do terrjtódo angolano por forinforma c ió n~ conio er an desaloxados )ución~
da ONU de retiráda sula~rica zas sudafricanas teñen sido respeita- e trasladados aos poucps dias por bena d e Nam[b ia .
,
licópteros de Ptetória.
das -polo réxime de Pretória.
En .M ozam~ique non sé trata tánNo Mozambique a situación é ·seAs bombas son sulafricanas
to
de
._obter a integi:.ación dó MNR no
mellante e periódicamente se produGoberno
como de garantif a.:-co laboPara avaliar ao fv'INR e a UNITA.· .cen incursións directas da aviación
contra
o ANG (Congreso Na·raciónfl'xose un enorme esforzo na opinión sulafricana.
cional
Africano),
e impedir que Ma-pública para amosalos como moviTerr·
o
r
e
negociación
·
puto
estudie
e
efectiVíce
alternativas
mentos /ex/timos de oposición aos
Jonas Savimbi espuxo as razóns frente á dependéncia estraréxica de
reximes marxistas, e de paso ocultar
a participación do exército de Pretó- das suas ofensivas desde a emisora _ ,Suláfrica, que implicaria o cese da
que os racistas puxeron á s,ua disposi- . axuda provinte de pa {ses ~ocia listas e
ria nos combates.
Cando nos meses de agosto a se - ción: Dunha banda rematar coa. pro- progresistas e da coppen;1cióri cos paí- · ·
tembro se informaba- dos combates dución de café na zona de Uige e de · ses da "Liña do Frente.".
levados en Moxico, d íxose que o pe- atacar todos os obxectivo.s económiJAN~/ XC

.·a

·

'

• .

.

-

, 'Promovelí ¿fieoop eira1ciiió;1rf,cientffi'i cá i~terrn1aci ona h:! fomenfár a investi- ~ .
yaeión Cie1ntífiica 'é b11.:1t1ro do1s1 o~b%e1 c'liiii\Jó-:-!> fu11u::iame11tais d·a UN ESCG. Pe- ·
r,Ó Óebeu

ser l:I anál1Í'Si9' qW?' 'if~br.o ·ija1l)r1ide·' Ííl1fo!rimativa interriáeional, -a que
1

1rra¡ba1 nord'eamerrn c:a na. H..a,íba1 qu~ dle ter minou a decis+on da
slla rnt irnda'1~ 1 a 01rga111iilzaie ió,n pa1rn1pr¡ meifrn,s; do próxi mo .ano~"'
O·ué ti 1~a aquel!.a anáf ise paira ser talí11d ete rminante? No ano 1948 a
UNESOO acfoptara1unITTia nesórúci6n que consagraba o- princí~ io do "li, bre· filuxo. de ioforma!';ión" . .Esta resoh.1ciólf'l .fac íase no clima de posgue- ·
.rrci1e co mpl ementab"a a expansi:ón transnac_iona l dos monopólios norde-·
.
ám ericanos. E 'dicer. o é:¡l!J e non debe ser.
.· ·' Daquella r:mn1e:í rá'Ípermitíase ·q1.:1e ·as axé'r'1Cias im'per iali'stas :controlasen: ·
t oi;:l:as a·s tanles." dé~"il'ifor'm~dó11 aval i·ándose· Cl'.Hit\a re.so·lución de prestÍXÍO ·como a .d-a' l:J NESCO. Poré n, hoxe admítese o. di reito de· cada país":'
·ao regu lamenfü das "áctN id ádes.:..de értipr·esas: estranxéiras no ·seu te.r'r'itório, e as axé'néías' rnformati·vas:' atnda r:é coñecendó á. información ce>mo
unha :out rá "f'H er.c aaoda, alpor izándose .contra o contro l .esta-rai .da.s"sua·s
sucursais. ·;:-:. :-..· ·> _. " . ,.• · :· ....:,,,..;.. ~J,.· 1". ,. ·· ·
e;
'·'° ··:"''-c..,•_,.. ~ ·
;)'~(· A pfifh·eTra ·vifüit i:a_d:>nt ra· atJ'úéla: nürtiia'ti va " imposta", fo¡· c>>debate '
_.· do 1972 ná '(JN U ~üe- consegu iü mant et a necesfrfade -de procesar as
iniax'es .dé te'l'é'visió'n e n estación.s terr--esfres; non momeñtó en q.ue xa·os
· janqú is<t lffancfeéhóloxiá e, ii1te néió ns (>ara jnicfar as transm isións direc- tamente do.s'satéHtes a0s r~cepto re s> - - - _.
O µó steriór info rrrie- McB ñde ·'~ 11ome ·de· qu en diri xra a éomis.ió'n
que o preparo'u ;é ·que foi prémios· r..Jobel e (2ñin da Paz.:....., 'puxo aq des-·
cob~r·fo fod 8 a"e'strút u'ra da ma.nTp:ulacióh 'd a ·iri.for maciqn a nive·I inter- ·.
n.adonal.
·~:'
.'. ·
·
'
·
·
·
,...
_ Deben se f>estas. as ra zóns po la s que os USA van retirar a sua ades!ón
e apoio: ecohóm ico· a UNESCO. üu· tamén porqu e esta organi·zación,
seguindo crit'éribs obxectivos , signoÚ os t ranscer:identai s avances .de , p or,
e·xe_mplo, Cuba e Nicarágua en .. m.atér ia de edúcación, gabando desde o
ptinc'ípi·o a grand e vitó ria das campañas de. alfabetizac ión.
· · Vista a maneira de razo~ar nordeaJJlericana, xa iniciada por Jeanne
·Kirkpatr ick éaf')do dixo -que "a ONU' é un. niño dé comcinis.tas", para··
mJréhar da ú NESCO e vista a relaciqn desta organización cos problemas que máis amo.la aos Estados Unidos que se .solucionen nos paíse.s
con revolució ns. triunfantes-ou inirñigos deles, o seguinte seu paso será
reti.rarse da ·OMS (Organización f./l undia.l .da Saúde) . ·e despois da FAO
(Programa Mundial .de Álirnentación· e As ricu'ltura) .e asi a seguir. ·
Afina! ficarán· sós e cun pouco de ' sorte - c; ue ha faltar ain d·a que
fos~ precis.a-;- e~ urrrnoit'o de suor ·e .sangue terán que se disolver ·rví ágoa
que ainda ha pa ar moito tempo, dificuldades e sebresaltos.

sus,Citou

ai

A ·VE'N DA

EN TODA GAlJZA~
PRISMA. LATIN,OA.MERl'CANO
u,nha revista m.e"ílsua! diferente; pa.ra seguir de. pert.o ~
a actualidade de América Latin·a.-e o resto do mundo,
~un , pon~o de . vista ·oisiint6

. <!:l.J13A INTERNACIONAL
un ha.· revista ménsual· ilustrnda que lle permitir~· ·
. . . ;- :"'-:'-""•- ' ¡_·:<-~. _ _ - • ...,-~. · --..
:.j'l::, t..
.\ b.itrt(if"'-.ff ~- f~fh:0:1'1'i:'C. ~-~
:- J.C:Q.Ír1e:~~r pqr.- der}.trn, en todas ~s -'S!Jas ,fas;etas, _a nova vida que ·construe. actualmente o ·povo cubano
,L..,tJ
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AS "REVIST.AS ·cuBANAS DE CIRcULAc10~- IN.i E
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DistribÚción en Galiza:

Ed~tadás

na Habar:ia Pt?r: PRENSA LATINA,· .

...

..

'

Axéneia lnfor.mativa Latinoamericana

1.

Distrib~idora v1qÚi;sAI Nicarágua·, fo, Vigo.

Meixonf~io 26,,Sailtlag~ d~- Cómpos~ela.'

PRENSA NACIONAL,
TABOADA Distribución,
~
Alcalde Us~ro 60, Ferrol
,
•
,
.
S1Jbsc~icións, en tod ~ España: Librería ~U~I ÑOS, Alcalá 9~,, Madrid. C~da,exemplar.: 100_pta. Subscr:ición anual cad.a una:. 1.000 pta. Subsc. a ambas: 1.800 pta. ·
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Os últirnós ·aténtados · ' '
-. prÓprio .-F.eÍ.ipe González q1,Jen -to~ou
a:·retuxiados ba.scos en Euska~
a decisión de "deixar facer". .
_norde fan-qÚe -has· p~rgú'ntemós " '" Seguhde.. as·Íiosas foñtes, represent:¡Üén éstá-d,etras ci·os GAt,: " .- ' tañtes_ do - Gobérno -español ti-vernn
cos : resp01:isábei.s ~áximos
Segundo uns, mesmaménte _--..-_ ' • reunió-ns
· ·da ,CI~ e, do ;Mossad, (Servícios secredeputados- socia.
listás francese~, - tos israelitas). Nestas .rewnións corffi·
ojGobe~ no . esp~~el_ teri moi,~,o ,. ~ . ~urar'íase •un p'lan cle .actuaeió.n par.a
4Íl e ver con este grl,tpO.
- -'· _ lparralde ,' que · teria · como ~propésito

'
' PAÍS REAL

"'· CIA e ·o· fv1ossad, que xa viñan traba- .
-_ _irando: .ne~te -i:erritór io en estreita co- ;
laboración cos servícios secretos · es- i:
, pañois, senón que e.stiveron presentes :
técnicos alemáns e itaíianos, que xa :
- ·
- -· - - ""'"'
- _tiñan expedéncia ne.ste tipo de· opera~tivos. _
.
- Ainda' que o mando dos GAL-o le- $~_ºven homes do Servício Policial espa·-a amedront~rriento ".dos refuxiados
ñ-ol~ son ·os serVícios sec~etos estranXESU,S VEGA
. '-.
, - . : bascas, asi como pór-;"en cóntra ~,á pq- - ' xéiros os encar.regado.s de reclutar os
Servícios secretos estranxeiros e ~x- vo¡;ición de Euskadi riorde dos réfu- comandos de acción do grupo terropolicias e~pañoiS- •SOn OS que están r:1U- / xiados, ao mesmo tempo que isto
rista, de facer OS ·tragallos -'"SUXOS"-,
Cando vivia Franco, escrebíase
trindo principalmente os "Grupos lle , permiti-ria"" ao Goberho francés,~ mentras os espa.ñ6i~ se_dedican· 'á di- moito sobre "ó país real" e "o
A~titerroristas . de. · Liberación" . quen se compr-orneterra-dalgun·ha f~r-- rección e a dar noiTies daquelas -perp.aís ~oficial" .-Era unha terminolo(GA$), segundo confidéncia fe ita.· ª
a deixar act~ar a estes ca.mandos, -- soas que deben ser ''represa liadas". _
xia -que se usaba para denunciar,
A NOSA TER RA p.or fonte.s próxi·
indirectamente, ao réxime fran mas a servícios d.e información fq- alonxar aos' -~tarras. do.s departamen-.
- Os cartos par~ esta "guerra" ; que~
tos li~mítrofes coa fronte ira. ·1sto Con· .. para os ábertzales non é . su:><a nen
quista, por- canto este representa-_
.ráneos.
Urmouse o dia 10 co extrañamento
l'imP,a.; 'senón que ·é uriflª.gÚerra; co- ':
ba un aparello de poder situado á
Segundo esta mesma· fonte, a res-, de seis militantes qascbs ao Caribe e mo todas, pol~(liberacjón ~acional de
marxe das preocupacións e dos
.-pensabilidade última, porén, é do Es- a detención duAha dÚcia doutros.
Euskadi, virian duh "fondo -de r~p- an.ceios ·da meirande parte da potado español, que foi o que decidiu
Neste plan, na configura'ción do~ tis" _ao que '11ut-ren-_empresários bas-, voación,. A "vida real" e ·a "vida
'.'fa.c;:erlle
gu.erra a ET A"·, senda. o GAL~ non participaron os á'.xent~s da
éos, alguns moi.coñecidos. oficial" eran como duas liñas paralelas. Non tiñan nengun ponto de
-contacto ~·
1
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PROGRAMA: DE FOFIM~CION oe'ee'CA'RIOS E FOMEN"tO DE _
EMPRE'G 0: 1_9 84
EMPRESARIO: ,A Xunta 'de Galide· 'ofréeelle .a · o.pqrtunida~e - de jhcorp_
orar · un x·oven :

· licenciado ·con formáción uniyersitaria ou técnica Jde Grado Superior ou
Medio) á sua empresa
'. .
1

_

subvencionará íntegrament~ -a .permaner.cia do beéario na sua .
empresa .durant~ -un ano. SODIGA cofaborará no -prqg(ama ap~rtándolle ós
becarios. a .formación empresarial adecua~a. · . ·
-_.
-_

Á Xunta
,-

A ·conxuncióñ de iniciatiya empresarial,- a ca~acitación ·técnica ou aca,:démica e ., o apoio - institucional poden co'ntribuir en _forma decisiva 'á
renovación empresarial e ao progreso económico de Galicia.
. -'

·-S~ vost~~n nacsua en:ipresa unh~ a¿tivid.ade ~~ espe~a_dún titl.ilado activo

e ·capacitado' escrebá OH telefonee solicitando cuestionario· Qe 'solidtude
_para optar a algún dos 50 becafi-o_s, co~ qu~· a Xun~á inicia o seu programa.
, DIRIXASE -A:
«PRO·GRAIYIA

.,.-'

...
(Teléfpno:

. 98f-56.61.00)
_, PRAZO:As solicitudes deben ser ·enviadas a SODl_GA;·"antes do 31 de Xaneiro de 1984. ''

.i

permanente nas institucións parlamentárias?

E qué pensar d9 rebúmbio
montado por un cartel editado en
Logroño no que aparecen duas '
persoas _bicándose? Resulta que o
presidente ~o Tribunal Tutelar de
Menores daquela cidade -presenta
unha denúncia por entender que o
cartel bferece unha escea homosexual e isa atenta contra o respeito
"da dignidade social e da dignidade masculina". Intervén na polémica o conselleiro de Educación e
Cultura da Rioja, para pontualizar
que a denúncia non ten senso, xa ·
Chegou Adolf9 Suárez á presi- que "a parella reflexada no cartel
déncia do Goberno e proclamou a non son dous varóns, senón un
sua intención de rematar con esa matrimónio xoven de Logroño, de
dicotomia: "Quera normalizar a profisión médicos". Postas asi as
nivel.Jegal o que xa é normaf ao causas, convén trasladar· ás autori nivel da r'ua". Pa'sados alguns anos, dades a seguinte pergunta: qué po anuncióusenos qufi! a obra norma- • den facer duas persoas do mesmo
lizadora xa era unha realidade. / sexo que queren manifestar publiQue xa non hai dous mundos dis- camente o seu amor? Onde están
tantes, porque "o país real" xa esas in~titucións oficiais que res está incorporado ao "país oficial".- peitan a libertade sexual dos cidadáns?
Qué pensarán os traballadores
de Sagunto ·e os habitantes de
"País real" e "país oficial".
---: Puerto Serrano (Cádiz) sobre esta Amnistia Internacional sinala, no
cuestión? A me~ma h9ra -oa que o seu recente informe anual sobre o
Congréso aprobaba o decreto de Estado español, que "a principal
recónversión · industrial, un mem· preocupación de A.I. foroQ. os
bro da Policía Nacional c;lisparaba maos tratos e torturas que se inflisobre unha concentración de xir9fí aos d.etidos_en aplicación d?
obreiros saguntinos. Case ao mes- lei arititerrorista".-Os voceiros do
mo : tempo_, forzas da Garda Civii' Goberno· seguen a rexeitar calquer
· _ discilvian cunha grande violéncia a - acusación de torturas. Os G-AL in manifestación duns xornaleiros ga- tensifican a chamada "guerra sudit(.lnos que pediari o pago pontual xa" e · asasinan ao militante de
' dos tondos do emprego comunitá- ETA Txapela. Fontes policiais
rio. Resultado dos dous suceso~:
españolas insinuan que os empre- xa }JXisten o~ prim~iros m~nifes- sários bascas ,están detrás dos
tantes .feridos de bala baixo. o go- . · GAL ' _Os empresários -respostan
berno de Felipe GonZález.
·- con outr-a insinuación: en todo
caso, os culpábeis deben buscar- :
Qué pen~arán as 60.00Ó per- se entre os serví~ios polic;iais. F~
soas que votaron ao Blo_gue·-PSG
lipe"González, mentrás tanto, non
nas eleicións autonómicas de 1981 ' qüer eonde.nar explicitamente es,·e que agora, despois ~fa sentéilcia. .~as accións de "guerra suxa". <;;on ,
do Tribu_nal Constltucjonal, non qué "país" nos qüedamos? disfroitarán. do direito a estar re- Quén máis .;quen menos esperaoresentadas no- Parlamento autóba un ·Nadal tranquilo .p>ara c;:o-ller
~emo? ·s e, tai c0mo se afkma, -o
"país Qficial" ·está identificado co - folgos cara o difícil 19$4. P..ero o
;,país real" ten _moita marcha e· t:'pa Ís rea I", CÓljllO- ~e explica que,
· a partir_des:te momento, as persoas _ ·rion parou_ sequer nest~s datas.
Aguan~ará · e~ta marcha o "pafs
que apoian eleitoralm~i::tte áo BNG
oficial"?
""'fiq'uen conderiadas
siléncio
1

...

Nós particularmente non aspiramos.a: nada, si inpl~smente ~.
queremos cobrir-:un vacio que se, hota~oo ambienté -futbolístico
que por unhas causau>Ú por oütras-non se veri cobrindo. 'Non -'queremos.criticar a ninguén, nen o taremos'... ;. .· ·
.
Ve.laqui alguns párrafos da editoriat dÚriha espécie de re~ista
na'cida en Vigo (T_ribuna Deportiva) que quer informar, segundo
di, do f~tbol sá.e._daqueles equip9s que non saer:i
·
na información "normal". · _, ~ · -. -- · ,- ·~:;.,.:: · !fl'- • - ·
q -

~ ~
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•

. direi-to -.de.~is_cutir ·que;- por exemplo,
port~iro sala
·é..,<pe'.nalti; ou que
'. fóra da .su.a áréa. ·

Lin

----

Podia ser:, este un: expoi'Íente·~d~ - "_~qúe.n 'clls~ulpatse :: fÑ·ec~sftario, - ainda 
. egQlatriá ctos·-;;deport.i-stas. A QJOitps ·~ ·qúe/ xá -teñan :cúarenta 'anós .e- non
.. non lles .chega con" pratj~ar ~-~aep~rt:e ~ ,,"~ ~aia~. m~~d.ar ,.gra;Od~~'~ cotas ña'? práserió~I) qUe . se quere'n ver ·retle.xados "' tica . ne·_n·,~se yaj~Hl:détHcar -ao~profisioJ. _,.,~
·.. ~ .. -. . . .. ~ "'.
nas paxmas. impresas . .Non van ao·ae- n{l·llsme.: ,j
•" -~·. "· ~..:-:- . "
c..· :.:-- 3
porte -polo -.d eporte! non·Jlés '.interesa :."' Perdérón a"F\ocióh ci6 'dépórt:e ou -.
a parte lúdica. Non, ao ·que - van é a a inda--están frustrados pór nc;>n cherecriarse a si mesmos, pero non dia·n- gar a ser como_Amáncio.- '
te de ·si, diante dos demais. E gósta-O fútbol é o pior deporte, 9LJ_dito
lles que haxa público, canto máis me- _ do.utra maneira,' o que congrega a··
llor e, se nón levarán ainda que sexa máis ególatrás. Todo o mundo do
á muller, aos fillos e á sogra se as rela- fútbol se con_sidera, .na sua eate_goria
cións son boas. Ten que haber alguén
un fóra de ·-serier. corryó tar.rién, todo
que conte as suas xestas e diante de o mundo sabe de fútbol e se ere no
,,
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Hai quen di qúe .o deporte do automovilismo só é para "tios:ric6's· era-·
paces tolos';. Pero o certo ven s"er qu_e duns ános a º'esta parte, a áteizón -a
este d~pi::;rte Sl!!:>iu, diríamos } 'como sub~n as barqvetas ~a subida a
Chantada". :~ _ ~·~<--· _·" ,>~:··' ..
'"_ . _, . . ·
.
As probas,-prolif~raron "na -no~a xeografia. ao 'c 9mpás que pilotos co-·
7
, mo Bev,erter.~s~ ian . impondo no ámbito aufomovil ístic(\l ·estatal e' a inda
· ~olfe'itan triunfo$ lntema.C.ionais . . , .
,' ·
.
,)
.
_· ~Ao mesmcHempo . i~ . ~amén pr.olifer:ando de f~~ma i~usitad~ ;~tro .
_-.
tipo de probi:rs como eran ·as das ·carreiras ..eh corista: adamosas subidas,
- RICARDO RIVERA
das · que . ho~e se 1poden encontrnr a esgalíá_,-con :·algÜnná comó- 'a -de
·..Ohan.:tada ~ue~·está ·~ntre as' tres prime Iras do e~tado-: pés.ie aós _atrancos
·
'
dos feder.ativos' galego.s.
eéro ao naso automovflismo·:relÍ1atÓUse1Íe a. puxal)Za, empezou a.de- --...:_.
cáir, e o que ~·ntes era un "repdse", parecia ano tras ano que tiña rn'a1 o
Como parecia inevitábel, xa ternos
Adema is, ao remate do ano
zón de moitos- afe;izgados a gañae,mbrague. ·
outro ano novo. Pero este ano non
chegou unha dúcia de goles como ·
dore.s de liga.
_
- - ·
~
_ .
,
_
,
. .
1
é un calquera : o lexendario 1984
chovidos do. ceo. Marcelino e RuA isto córitribuíron .de forma fundamental as lfortas.internasdentro
· '"
-·
..
.
.
Por outra banda, quéntanse os
de Orwell é, ademais de bisesto,
bén Cano que.dan por tras nun in·
da fedéraC:ióq. ~_ au~9_1mqviÍ(sti~a ga_lega. As- lio'rtas --e-ñtr-é Ourens.·e e Vigo
motores-dúnha
olim~iada· ªºestiló
ano olímpico.
xusto esquecimento. _
por ter l,m "qillye"_póntuábel. As liort<rs«;:lé -Heverter, ascacicadas e o .ir
Por tras quedaron cousas _imamericario. , ApúranS? · xa qs centí~
eócher o peto nun dePÓrte que sempre estivó cheo .·de vivideres e de
Con esta dúciá, os _comentar ismefros -e as· décimas de segundo _
,;.pe'cora~".· . · · -· ·
pensábeis no comezo de 19-83. A
tas e técnicos na matéria non sacara o gran evento.
- :·· --·
...
carreira dos récords sofreu un imA to d o 1slQ
·- h0.u bo qu_e_·l.(ntr
· a e hega da ·d a cnse,
· a su ba d o ·-com b ust1-'
ben o que -han facer, nen cómo
- ·
·
·A carreira dos récords, vaise in- - ·
p uls6 esaxerado en atletismo e na-·
bel. e a impos.füilida.de
de moitos
pilotos de contar-, non x-a con veículas
clasificala: Alguns falan de ."aparr·'
O
1
d
1
ere
mentar
a
inda
máis.
·
·Levííis;
tac1on.
sato e a tura xa pareción da · Virxe" n~ máis, puro esti· ·
.
competitivos,. senórT con coches -para ~orrer-. Nesie deporte·, participar,
·
.· Smith, Salnikou, agardan a Olim- ~ -ce sa lt o con re so rt e-; e o d e 1onx1lo Fátima.
"
para. moitos, non é -aliciente_. E chegaron tamén os roubos e.demais para tude aseméllase con pr-opu-lsión a·
piada pára facer asalto definitivo
poder sufragar· gastos. Paralelamente 'ian nacendo grandes pilotos en G.élchorro.
- Mais, ªº chegar o ano novo, CO·
neste ano. Non é tempo de planifi· ITz_a~ que a 'merirande par'te das veces· non p' oidan ter· proxección fóra da
mezouse a pensar na eurocopa de · cae·,
d b
, ·t
No panorama estata 1, A nge 1
ion .nen e ons proposi os, 0
nasa -nación. ·cando saían cun mínimo de ga(antias, q1lquera_qu.e o fi:xe,. d'f' ·1
L.
fútbol de París e na Olimpiada de
estoupido é o que priva, para moic
. t f'
N1e
o, 1xo o ma1s 1 1c1 , e o 1Los Angeles.
' · se demostraba .a . sua valia. Por citaJ. a algun.s, nomea_remos ·a Beni Ferceo, gañou unha liga · que ainda
tos quedan atrás os SUC?r·es en solí- .r
.· n.ández, Piñe_ir.p·, :~u. ó _ mesmo Ventura ~ '.~on"Gamba n~s subidas.
·
moitos non se eren. O Bilgao coMentras, a liga do baloncesto
tário, sacrifícios a todos os niv.eis:=:... - ' · ·
¡ ...
,,
·
-~ ·
-. ·
~
lleu o relevo do Bi !bao e seguiulle · segue entretida e algo desconcere cinco anos de ducha no- vestuá- /
. E ··a~ ÍiQrta~~j:nternas.: rñ.edraba, ~on-. c6.ico~s e c~c!ca9ás Q.LJerendo levar
a tomar ci pelo áos ricachóns do
tante. Os réis magos, (os mesmos
rio. Agora agardan que a derradeio protagonismo, do qüe sabe mqito o actual-presidente da federación
ra sexa con champán e meqaJla. _
_g¡:il~ga._.
~'';;
·~;•
·" 'fútbol.
. da dúcia e Malta) deixáronlle ao
A sele-cción de balonce~to fíBar9a un Pelusa, con barba e todo.
. Feliz ano o.límpico a to~fos, . -·
~- AO.·· m~¿mo te~·pó en'Esp~ña i~n- rer~g¡ni.~u ao áu) offiov¡lis.mo galego a
Adema is, 0 Bilbao vóTtase colocar
a inda aós que nunca se ducharon
un segundo plano. ÜtJ_víanse ·algunhas vocl¡!s discordantes, sobretodo de
xoo tan beñ que case é mellar que
n~n v.~~uffir.io. ::>:...·,, .,;:/:: ;.,, M:. ~ -~ "!~~- ~: '.'; ~j~Pi ~Elf;.º ,ñ,P;í!}.\e,~frn-~ t-ab;~ ,,eS~t? '.t-~~to, sr.Ofl -Nisi0!1 ,9ª1_ega¡. os :r;i osos~.~H~j· _1
non xogue máis.
de primeiro p'afa ira, raiba e desa_ _ _ _ _ ____.....,_
__........- - ............._ _ _ _ _ __..;.,¡,,;,,¡,,_ _ _ _ _...;._--.;....i.....;.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
~' xeht~s - cl8portivos '"ahaabah 'a rapañotes e mentr"a~ eles se facian ,a zariéa:9~1Ja.r o~
f~ra G©tl:!ar,M1s cereix~~· .
. -·~
. · <E a.si ·.foi . coi:rio'.se l'les prívou aos pilofos ·galego.s .e aos afeizoados de ·
"rállies" pontuábeis para Q campeona1-o. do Estado.. E tivo que ser desde
fór.a desde onde se levantasen voces ai radas de defensa, non desde·a pró·pria fedetacióff_galega·.
r ·.
'
1

ao primeiro toque

f:eliz ano "olímpico
.
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Come;> nos' dicia ó Presidente da Espafiola .de automovilismo "ternos
·que ter en Gon-ta qwe as presióris das casas comerciais son moi grand¡s e
, delas depende Ó automovilismü; polo que o seu interés ten .que ser rece>llié:Ja á hora das pontuacións"·.
·

POfJTEVEDFtA- F .i\'i. 97 ,3

Viña o preside·nte a recoñecer que er'an os intereses.comer.dais quen
ditab.añ as pontuacións dós disÜn tos "rallies'' ·e probas automovilísti'ca~.
Disto hai médio ano. r~édio ano que, tamén entre promesas, dicia
que Galiza, .J?ola sÜa ·afeizón, e polos seus pilotos, asl como polo tr_azado
inmellorábel que se pode coñsegúir en probas, tiña que' ter un "rallye"
·'
·
pbntuábél' pol'o-menos.
. Nada de nada. Só se puxo de;i.manifesto que os intereses que manexan
as_competicions mandan ·na federación, e asi foi como Catalunya e As~~éFll~s-~t~se -f~rfér,la ~t~falid~J"e··; ~~~r?e1ra"s p'bfítuábei? para"0"ca·m-peonato de España, de "rallies".
E ~Ón é de estrañar, cando as.grande_s casas precisamente pa~rod-nan
a pi lotos _d estas latitud-es.. .
·
.

- Por ·o utra ~banda -·hai que ' referir-se ta~én

-~
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1

5 .,a ' 6;'· falamo:5,.dps
1

a ucotnicjlblra'' ·.qwe existe
nestp feder-ac)ón .a utomovi·Iística, na que gastan case a totalidade do seu
' presuposto en comidas, viaxes -e gastos de representación, ªº que son
afeizoados como nenguns-estos"feder'ativos.
Ag·o ra, ~~ :;~~:o .' impcfsto poi~ CSD, non se 11.es ocurtiu outra idea de

ionas.·' ,-~i~~-f,osen- os 8rópr_ios co~~edores os ~que pagasen o~ gasto~ da federa·e ·:d .· · -, . ·. ·.-·- . - ·' ·· . ' ·d 4 · ·5 ,"~: :·.':·'Aqui Par!;lce .q'Ue o depórte .s6 existe.- para aqueles afeizoados que se
¡;;: , . _ : ...a· a .semana .~ · o·.rner.core.~ 1 · -e · a._ , ,
pasen ~~e a, pé unha noite para ver·unha proba.º demais é suma de inte-L_~
· a c~ltu~~~~~l~á ijn" ~~~_ ,ely~ de Es~eUe'~~,· r~~~~~~
·~~~·:~~:~
~· ~
·-·~
·~~
~:-~
~~ ~
·~~-·~
- ·~
~~~
· ~···~~~~~~
i·ariamente,' de
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[~~mu~cados

·estampas d.o mundo elegante_
·--------..-....·
-.

Retrato de zaScaridil .
variopinto e·polivalente · ·

(

Membro do Goberno perse-.
guido por todo Ferro! despois . '
ele declarar "mais vale honra sen
barcos que barcos sen honra~'.
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O grupo , de rock, vigues. ".Siniestro Total" actuará proximamente na ." Arxentina, en exclusi- ·
_va para os desaparecidos.

***·*

Séguenlle a roubar as propriecfades .aos . gíill~go$ que v!veh en
Cuba, a NeiraNüas
ac;ábanlle ·d e
,
r'oubarr•o 'reloxib :; .,. .... - .,._ .•
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Co'ncedido o prémio· Blar.íco
Arn ü'r 1984 á c.o.le·c.c ión completa de cartas ao director dé Augusto. Assía, edita.das co títu.lo
xénérico de "Os vellos reckeiro"s
nunca m'orren'.'.

****

Ferr ín agraciado _con dous
. millóns no B-ingo da Xunta. "Isto. é unha confabulación" decla~
rou o escritor. O mesmo dia Alfredo Conde éantou liña .
.

****

Nova liña editorial de A NOSA ·
~rE R RA. ._; 'Agora tratamos temas de sexo, droga, delincuéncia e Rock and Roll, _todo isto, .
claro está; emarcado dentro do
Móvimento Comunista Internacional" declarou o director.

Este -.enxendro periodístico que se .cnama 'A NO:SA TERRA foi parido 'co entüslasmo duns poü.cos galego~ ·hai; xustarnenfo agora,
SEl·S ANOS.
.
,- .
. .
Seis anos plenos de aventura, ·nesta panJasmal- travesia pola sociedade galega. - ·
"' ·
·
Este país ten, un engrme valeiro informativo, nós non o enchemos, pero seguimos ·mexando. .
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ou 1-onde mellor }les

v~ia.

¿l,1L>J.,.t.~· ~ -t<t·"'fi@/J0!;1:f?.S•frjljrSfJg1Jlfld8A:ÍfrSe é f~~a~11_1enfe '_
-~.,, neces_éiriá~

. ·'

os accesos aos servi'cios. '
Achéganse ao lugar no que esDe todos os personaxes diversos to irrealizábel, para rapidamente
que compoñen e conforman a ele- desviar a preséncia cando centro ·
gáncia mundana, C:osmopoiita e lan a aparición de alguén pola enexquisita á hora d_e escoller marca trada, de maneira que nunca se
para a >Zen~vra dun gin -tonic, hai fan insoportábeis.
un espe,c ífico e singular. Trátase
A grácia está nesa fabulosa cadun estereotipo móvil sen caracte- pacidade de síntese desquiciada
rísticas sobresaíntes, pero, polo que amosan a cada momento, proregular, demodée. Ubicado ainda duto de misturar e combinar leituno pantalón de pana, a estas altu- ras tan dispares c9mo Hola!, A
ras de lamé e algodón; na trenca NOSA TERRA, Garbo, El País Seazul raída ou como moito no xer- manal ou Muy Interesante, o que
sei de tono escur-e. Habitulamente l[es le.va a confundir intencionada gasta unha povoada cabeleira e mente a Severo Ochoa con Silvebarba sem iagreste. Un sorrisd rio Anchoa ou con Serrvio Puenaberto, franco e seca ril absoluta- te, a rvlaradona cun concellal namente desprovisto de segundas in- cionalista de Cangas, a Dolores
tencións configura os lixeiros sig- lbarruri con José Luis Uribarri.
nos de identificación dese curioso
Son testemuñas deambulántes
·e asíduo animador de tertúlias, das penosas pautas culturais que
contad0r de conf idéncias, coñece· moven a unha sociedade de a cador de todos os chistes e guia in- balo entre a autodefensa e a autosubstituíbel para calquer viaxe rnocióri., entre a autocomplacénveraniega. Trátase do arquetipo cia e a automación, ubicada en re·
que os acríticos denominan plo- cursos de información acadados
mo, pelma, pe·sado, borde, cara- nas contracapas dos libros que
dura, superficial, etc ... ignorando
nunca devolven e nos artigas breque se trata de seres imprescínd í- ves de revistas con abusivo trata
beis. para o correcto uso do ócío -mento gráfico.
ou o C0_!:1traponto simpático que
Veñen sendo como os antigos
sempre se necesita na rutina coti- bufóns de · nobre e vituperado
diana.
. mester que a cada esquina nos
Pululan polos comércios, bares, anúncian hecatombes, relatan con
·terrazas e-discotecas; polos chirin- grande mestria e perfeito coñeci·guitós das praiás' e máis '·polÓs acménto do terreno, a ' sua participatos culturais, presentacións de li- c ión -iso si, de copiloto- no rabros e festas de socied~de. Son to·
llye Paris-,Oakar ou cómo escapados execelentes restauradores, co- ron de chiripa da lista de pasaxeiñecedores · de Paul Bocusse, cata· ros do avión siniestrado en Baradores dos mellares caldos de Bor- jas; convencen a calquera de que
goña que_ saben tamén amarrar
en Túnez sobrevivían venciendo
- con p~edsión a estreita copa dun calendários .... zaragozanos .e r~or
_amo_ntillado co mesmo e estudado. tórios de Palas de Rei - de insólitoque1 pa-n tasmal co que suxetan ta aceitación no islam ocidental.
. o gin-tonic, fa_cendo base co deNew York primeiro, ' Festa do
do -meimiñQ ... e _.deix~ndo. ,c1eibo o . ~ol en Peru 1 logo . London . Este
'furabolos para poder sinalar, a·se- ano estiveron todos en Berlín les. di·ar ou' .reclamar._ atencións disper- te, e a ti non che queda máis re·
.
sas.
médio que . ser cómplice porque ·
.
Nunca se ser:vtan máis que para · ese é o teu papel. Nínguén te min·
· tomar. o, bocadi)lo da -média. tarde, te: estanche fabulando a retina.
Cé!'1d0: -s~~enfrentan.~,C'.ºi!.S:.'P.~áxrna~ · ......;. Por ·iso' f!On •; podemos sair na
' . ,: do x0rnalt que a inda nóri . v1ron pe- ' mediocre . actitude de non crér... ro- xa ~tr~é-n comentado do "''i>café.
monos que Sta.lin correxiu ·a Cas~'
.
~'.' FaFí bá'-~
' as-ilfo,J?Ort.a;,i,:r;¡~Ji cfo
tela o cánds ,este ~ no . Kremlin cr·ew'
. o mesa .. á:~·mesa e saúdan : todos sentir gaitt r !gát;gfs:, pola· P1a"1a,
1
: os camare.irps ·poto neme ae pila: Ver.m ella: sen ,distinguir que ~-rá ~;
Mariano,
~T~imist;·Lecíanché...
/
..
.
·'
- gaitas zamoranas. .
Son os q1.:fe sempre sa.lvan· o péle· Norr ppdemos· chamarlles mini lo en discptec~s ígriea_s porql,le. ~o- · f ireiros · pqrque ·~ qn o son. Tam~~
ñecen de me.m ória· os' p(°iinq_s ·. ~o lo· pouco debemos ,. ser compasivo{
cal. Teñe·n e-se .d Ífícil sé~to se·ntido . . porque non ternos por qué. Moi
que lles permite coñecer Aleph , a6 contr~rio se non o·s irnos busde cada pub, de caaa estabeleci- · car, qué nos espera se.nón a soe- .mento. E dicer, · sabe.n estar . no d.ade ' da barra, as~diádo de olla_::· .pon1o . cero uni_ve·rsal de_,Gada lo~ ~ déls, o local_: semivaléiro e ti apucal; aquel desde o::.q1:1e se ·do.miria "nindQ a copa grqjo a gro lo? Oué
,~
· ;<~-tanto a entrada -·de clientes como hmror·..
XESUS CAMPOS

:Apri'.'1eira·SÓ, non
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Cam.pafla de vac.una.c ión .(2.ª fáse) do 1 ó 2!i:'de ~xaneiro. · ...
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No~ loca is da Co~sellería de Santdade~ do·INSALUD, ou nos dh;~ostos polo~ Axuntamentos . .

m
Xunta·de Galicia
Conselleriá de Sanidade e co·n sumo
,~ .· Dirección Xeral de,Saúdé Pública
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Correspóndentes-· ao nº 237
do 13 ao 19 de Xaneiro

do 1ss4

O 11 Concurso de Rock era o 11).áis- . .
do que ocupa ésta páxina e o. relaparecid.o ao concurso ·anual dos:
to .é descaradamente persoal e ·cdn
"Druidas no Bosco" de Astc;rix. .
citas librés- extra.no replicante,
.
..
o mesmo ambente de enconfoito con "su habituál firme pretro, tle conta;se vidas, de co_ntrassencia", "man1erismds imitados de
tar pinfas e intercambiarse (ou
Germán Coppini" (en español no
tentar zumbarse mutuamente) con
ori.xinal).
herbas, pocións máxicas e produO ' monstruo e _6s seus monstos de alambique; hastra que che-._
trúosos amig0s saudaron e déspegue a hora de expoñp a fórmula
dfron se con alegria (xogaban en
.
.
. .,.,..- ·.
'. .
\
.
...
- .
(estética, 1deolóxica, musi~al) que
casa) e deixaron paso . a ''Control
O even;o., como .se di nestes .~asos~ foi o 8 de xaneiró pasacib~ S.eJs grupos galegos, "Aerolíneas
os fará, ou non, venéedores.
Remoto". Estes, discretos e cala.Federáles" (Vigo), "Bajos Presupuestos" (A Coruña), "J3uzos" (Vigo), -·.
· · :,
.
A "final" era aberta, (por ha- .
dos · como os habitantes de Orien"Viuda Gómez" (A Corufia), "Control Remoto" (Vigo) e· "Rádio Oceano (A Coruña)
her habia haSt:ra romanos), as trite, que ademiran; compreiideroH
participaron no 11 Concursó Rock "Cidade da Coruña", que -patrocina
bus e sub-tribus xúntanse para anique non foi moi feliz a idea ~e ino axuntamento ·e que gañaron os tres primeiros, por ese orden.
mar aos seus, se chegaron alá, e
cluilos como únecos e vaporosos - J ohnny Rotring, que compaxina a sua -actividade periodística coa de cantante do
para ver aós .demáis no resto dos
·n un· ambiente musical tinguido
casos.
polo coiro e os traxes de traballo.
grupo "Rádio OceanQ"', aceptou o encargo da narra~ión do suceso "e:neantado de poder éontar as
"Buzos" e "Aerolíneas" de
· Cada un ponse 'ao seu instru· cousas co1110 un dos protagonistas do asunto e narralas desde sdentro, aÍrida que á vista ·
Vigo, xuntos mais non revoltos,
mento, mentras eu teño que sepa-.do fallo do xurado, ruáis ben visto desde fóra".
coa estética cotián e letras ácedas,
rar a Alberto "pequeno gran hoe os outros coa cotidianidade máis
me'.', buzo resentido-siniestrd, dun
As razóns foron tamén consideselvaxe por culpa das aficións esté- ·
me.m bro do servíci~ qe orden, e
rabelmente indíxenas; nunca houticas.
son finalmente separados por un
bo qcplicación oficial, per¿; experControl Remoto, ou a alterna·membro da organización. ·
tos rasú~adores de ooceUas Lo~gas e
- tiva de caracter sedentária, e os
D espois do fallo, protestado
fuciño corto descubrirnn que a
outros representantes de' Vigo,
d.u ramente por un sector do públicausa· ocuka agachada era un enfundamentalmente "Nómadas" e
€0 (concretamente· cara onde eu
tréno de hora e média do Liceo de
"Dención".
estaba), sei de ouvidas que toca.:
"joquei". Cecais para protexerse
"Viuda Gómez", a tribu máis
ron "Metro" e. sei, por certos modo "espíritu selvaxe que se ia dar
mentos de lucidez, que "Golpes
nova. "Rádio Oceano" e a tribu
ali" (non lle valeu :perderon sete-a
oceánico-monfortino-coruñesa,
Bajos." fixérono coa paixón e a
dous co Barcelona).
profesión
esperada e a camisa de
cos cheques de "british pounds"
Ben certo ~ que o correo do zar
Germán era abundantemente cosaindo dos petos, xenéris:a e radifoi duramenre escarnecido por mimentada.
calmente bitonal, e con curiosos
lleiros de tártaros, que asubiaron e
"No ' resto da noite' gastei as
cortes de pelo a navallazos, ou
berraron en increíbel crescendo
enerxias aforradas na miña actuacomo define L<;>is Pereiro o/'punk
durante minutos, mais as tribus
ción é esto é o único que podo -referroviário de Irving Studios e
occidentais concederon máior cle,
construir
dó congre~o dos druidas.
London Filmes".
méncia que a Miguel Strogoff e
· "Bajo Presuposto", por baixo
deixaron fumar un pifo ao conce·Os idiotas e ·os 'dedos
do seu território coruñés de Mon- - lla.l de-cultura.
· Coan todo, e como en toda boa
te Alto, fardados de gabardinas
A
reunión
das
tribu·
s
reunión,
non falto u algún que oucontra a fria hurnidade reinante, e
do norde
. tro roniáno, xa sabe o quérido· píitamén para agachar intencións crí. bli<;~,
idiotas que cando os _d e- .
tico-funkies.
Un dia habitual do concurso
mais acenan para a lua de~ miránA outra diferéncia é que, en
empeza pola mañán, e segundo re- se os dedos. Habia · romanos que
vez da rigurosa inmutabilidade dos
matara a noite anterior, o único
despois de experiéncias financiadruidas gosciny-udercianos, as
distinto son as proba,.s. A~ probas
doras
con festivais , de. cine, Clubs
hordas eléctricas celebraron o ende sonido serven para dar ó prideR~rtivos,
propriedrios de cines,
toque
aos
nérvios
e
a
sensameiro
centro a trancas e barrancas.
éÓmp:Íñiás aéreas, publicacións de
ción de "eu non sei como toco Un "ukase" municipal, coa ra. indocumentadas cartas, pel)saban
con estes julais"; e tamén para lapidez e a certeza de ori.xen e traque_serv.ian dous qµilos e meio pabores de espionaxe industrial, faxectória ilóxica do laser, f ixo a
ra..:'. ;tener conten~ -a la juventud",
cer comentários eloxiosos-cizañosua aparición unha semana antes
e _de paso· ver se ~e modera1'1 as esveleño·so.s, concertaci6n d~ aliando sinalado día 16 pe riadal, pos- ·
tadísticas
_(dunha banda é moito
zas, críticas sobre o "fanzine" edi-.
tergando a final para o cabo, por
parª'
que·~
o recibeu e pouco para
tado
pola
ocasión,
etc
...
A
alguns·
non dicer outra c~usa, das vaca- ·
en
o
.
dá
e
estivo a piques de quiqu_
· nido,, <!orno comentaban solprentamén lles sirve para probar o socións :o 8 de xaneiro.
músico confésalle alpori2;ado a un
talo). ·
didos "Viuda Gómez". Aparte
organiza~or "o viguismo co.r:i.victo
Houbo romanQs_ como os que
dos usos., ocaso-·é que áo rematalas
e confeso dunhaxurada". Comén""'
ven
e disfrutan cun concerto de
probas quedaba-n. no~enta minutos
tase tamén que ~s de ''Dr{fidi." tebandas
que eles recofiecen que te.::" -ara ·a hora prevista . de ~ncetai: o
ñen-que trocar comenentemente a
ñen
un/'alto
nivel", ainda qu~de
· concurso. Chegar tarde e - proc€.~
. cama ' e . bai.xar subrepticiameÜte
cidiran
premiar
a antigued-ªde e a
de;nte do bar próximo axiliza o
polo ·canalón .(esto..:,é :-un suposto
falla de compromiso.
proceso, o ambe~te xa está forma~écnico).
-_ Patrícia Codex, xurada, dixo :
; do
ti xa .vas preparado; . chega:r
.. Por oútra banda: a cantante de
."tienen dos fal~as : anglofília y es: · pola porta de atrás fadlítab', é
"Aerolíneas", acolÜdo. en territó. tar todos en la onda ·de Siniestro
·. senón que llo digan ao crortista·da
~ . rio oceániCo; ·foi ·abrigado a ·dorTotal". Conservo, . nunha servjlle-·' "Voz'', que non pu ido ~raspasa'.r a
mrr. na sá, cun~ senlleiro col:iertor,
ta, o cbmenzo dunha carta cuia
valla . de seguridade, celosamente
e abríndolle as fiestras (aín.da que
paciente reconstrucción- ven senclefendida polos organ(zadores dos r
o catarro 'foi grande non_deu o redo
: "os grupos que queren facer
intentos de invasión-de amistades
sultado final). Tamén se aoía'nta
·
~ús_
ica aquí e descartan facerse
próprias ou alleas. ,.
que os _de Rádio Oceano vanlle fagaitéiros
ou ~'celtas", elixen outro
Os "Buzos" ·suben xa e .só se , ~ ' . .e~:!\ µqha _h§lmenaxe~ aós -!''~uerrei
_
tipo
de
música,
alguns escollemos
-.:. 'adiviña unha vaga móvil de ·bultos,.¡ ··
ras ·Verdes" ingleses que recorren
a
bfitánica
e
a
europeo-atlántica
· reflexos dos aderezos metálicos,
.a roíta de SirJ ohn Moore.'
en
xei:al
(
eu
toncretá.mente
pola
.. bruidós
e
ollos
.
desorbitados.
OrSae "Aerolíneas"-? eu polo esI
.
.
néboa,_ que papei ·en Monforte),
' dovás, o xurado máis codiciado,
cenário gañándome o epíteto por
"outras escolledes a mogrebi por
· está entre o público, cica-is_ p~ra
pa~te . dun compañeiro de "paia- ·
tomar 'onda, e mete cizaña comenraZÓ.f!S supozo que semellantes.
so",- na ignoráncia ·da preséncia de ·
No fondo é cuestión de clima".
-tándolle ao aterrado conc~llal de
'·'órel4ts ~liadas" nas pro~imida--.
De tanto mirar. os dedos , que
cultura, despois, _"que o, prémio
·des.
·_,
sinalan
a "Siniestro Total" en vez
ten que -ser vigués. porque el ten
O seguinte é algo ,que ven bo,de
mirar
a · "~iniestro Total", é
un sobre na c~rteira con,equis pasrroso á miña m~mória; saimos e
dicer de tanto falar de promociota que o garantirá no seu momenacordo que por consello ,da organito".
·
nar as cousas sen entendelas, ao
zación presentei o grupo Seg6.ndo
final . alguns ven sin,iestr_os onde
De aquí para alá circulan as be- .
o retrato-robot feíto polas críticas
non os hai..
r bidas e as palqiadas nas costas: Un
posteriores foi -:-eu son un coman-

Seguµdo concurso de rock "Cidad~_da C~ruña",

:

A n;!núncia das tribus do norae ou
~os idiotas segue~ mirando <Ldedo
\
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Xavier Seoane.

A.dozura do merlo e-stá na evanescéncia do seu salto secreto.
'e; 'A~
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pombas embranquecen as·mans d9s que desexan. -~J

j _Jnguá:;-lafa dq griÍo. Sol suhve .do di9h-. A_ve desesperada da saliva. /
Xilgaro _livre.

, Pedro Monteagudo
FER.t-JANDO M. VILANOVA

E tanta a-miña auséneia, que a _milla voz destila distáncia _e vellas queixas
como a fonte água fresca.
·
'

J

-.

Muí laboriosa raíz das bocas namoradas. Labor -de Lu_z. Céspede vermello.
Intimo raio da raiva. .
Aquel que coa-lámpada de. Dióxenes encontre o home perfeito é. aborrecível ~
como un sapo de areia.
'
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~. -'1r ;:u-.,,u!.c-_'.· .:;~J ·(, ,_r;i_ f,,I
A bale1a do crítico ·_ devora o plancton minucioso ,d o poema COf110 s{f. :
,_, .' _
fosen ~entellas.
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brado dos Monxes, onde incorpora a decoración almofadada da fachada de Oseira pero cunha fantaNunha _aldeíña da terra de Montes,
sía e riqueza ornamental desboresa bisbarra tan pródiga en artistas
dante, que yai ser un precedente
de toda caste, naceu Pedro Mondo barroco de placas que triunfa. teagudo no seu dunha família de
rá no século seguinte. As naves
rnestres de obras·. Esta terra do inadaptadas ao amigo plan do Císter
térior da província de Pontevedra
gozan dunha luz e espacialidade
tan abondosa en granito e nos ardescoñecidas até daquela en Galitífices máis eficientes da sua laza, incrementadas pola sobérbia boura que inzaron fachadas, cacúpula que cobre o cruceiro, conastros e cruceiros dós máis resarnada cunha lanterna que racha o
biados perfis,, contribue ªº esplen/ ambiente tenebroso coa sua mador do barrote cun arquitecto exxestuosidade xeral que oferece.
1 traordinário que abrirá o paso ao
Nesta mesma igrexa cornpletou
esplendor das construcións do sé- ·
o seu traballo cunha capeliña
culo XVIII.
adosada ao testeiro que é unha das
Nacido en Santa Baia do Castro
pezas máis interesantes do •noso
no an0 ·1625, posuímos rnoi poubarroco. Accédese a. ela ·por un arcos dados da sua vida, ainda que
co profundo, co su intradós ,ricapodemos seguir a sua traxectó~ia
mente decorado con fruitas e modebido aos contratos das suas
tivos gastronómicos nunha apoioobras. ·
xia da fartura. O interior, de planAinda moi novo situárnolo na
ta cuadrada e pilotes estriados,
remodela:~ión do mosteiro de
oferece un aspecto m'a gnífico de
Oseira, que refundía a construción
ambiente espacial, corcado tamén
cisterciense para dar paso ·á vistopor unha lanterna que se abre no
sidad e _que' ·hoxe oferece. A ·xulteito.
gar .pola ·sua mocedade, o direc- Tamén traballou Mpn.t eagudo ·
tot da obra,,debera ser o seu pai,
no mosteiro de Poio, _pero · aqui .
tam é1 :· ~haína<:io" · ¡:f~dró:-):é' 6··1ñfü?/ · 1 ñ6n'-1puá'ó'-'te~aradiante un prograartista estaría ªº seu lado cómo
ma <tmbicioso por e.s tar a ob~ X3:
aprendiz; precisamente o traballo
iniciada, e aparte' de estar abriga· en Oseira é o que -vai marcar a ·sua
do a s~guir o .trazado an,térior, 1
·;. formación, xa que é neste mostei'contou - éoa ·oposición 'vdq~ ' seus,
. ro onde se están a utilizar as pri- ·
promqtores que obrigarori a sorñeiras pautas do barroco galega,
lució-ns máis sóbria,s. O noso . ar· recollendo dados do Escorial hequitecto que· debe.u ·ser. home de
;. rrerfano, q~e é·-o exemplo- a supe- .
. moi fprte carácter,, tivo a sua teirar nesta primeira etapa do barrorp.a .11os pleito_s, kvando perante a
co.
,· xustícia a diversos contratadores .
· A obra máis importante· de
-entre eles os frades de Poio- e
Monteagudo é o Mosteirc:l de Soainda á sua propria muller.
0
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.
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·andando a terra··

Suso'de Bravos
Coas follas ·mure has, amarelas e
vagamundas <leste Outono maino,
am~rosG e fermosísimo foise ta-,
mén o noso vello e querido amigo
Suso de Bravos, ós sesenta e tres
anos de edade.
O seti pai era unha institución
na nosa tribu. Foi moitos anos recaudador e pai de vinte}ln fiJlps.
A súa nai nacera na Casa Gr.and.~
de Cartel, moi , posta rmn)1a
-leve
~
~ncosta da que se ollarr· a-e· al~~crdtadas, cantareiras. e transpar.~Í)!ts
augas do río Ladra e se sint_e o
canto do esborrallado ~can,eiro . pa. trimonial. Suso de Bravos exerceu
rnoitos anos corno depositario de
fondos do concello .da nosa vila
natal. Era home de fiar, feíto do
ouro da mellor leí. O seu nome
apuntado no Rexistro civil era o
de Xesús Rodríguez Gaioso.
'

.

Brav~s é un lugar, de catro ou
cinco veciños, da parroquia de Vicinte no concello de Outeiro de
Reí. Linda cos axuntamentos de
Lugo e de Friol. O lugar é aspro e
soedoso e non lle podía acaer mellar noríle. Nos días da nosa adolescencia e primeira mocedade ternos camiñado cara a Bravos moitas veces, maiormente cando se
abría a veda da caza que, naquelas
datas, era o qu~ce de setembro,
cara ó San Cibrao. En Bravos probábamos as primeiras perdices da

t~mpada. Naquela casa de cante-

a

,¡,

'

de Xosé. Manuel
Martínez Oca
Edicións Xerais. Vigo 1983

Coa presente nomela, Beiramar,
Martínez Oca gañou o prémio
Blanco-Amor de novela 1983, reparando asi o xurado a inxustícia
que cometeu ao llo roubar no ano
1981 e darllo a unha novela de
cuxo nome e autor prefiro non falar. Ademais de todo é a cuarta
novela dun autor que non para de
escreber, cousa de agradecer nunha literatura como a nosa chea de
nugalláns. E a parte de todo, Martínez Oca é un escritor que non
pertence a nengun clan, espécie a
extinguir en Galiza. E vaiamos coa
novela.
Como todo "texto 1 ' que se précie, Beiramar ten máis d~nha leitura. Eu de momento daría lle
dµas. Primeira : é unha novela realista (de faciana realista) con ele, mentos fantásticos ou máxiéos
_polo médio. Segunda :é uhha novela fantástica que ~eteu . el~men
tos realistas· polo médio. E asi quedamos todos tranquilos. Mais non.
Se ben é certo que é unha novel3:
de faciana realista que con:tén ele. m"~~tos fantásticos,. cousas '-ao
parecer-;- xa normal nas nove~s de
M. Oca (lembrade o . episódio das
Xanas en A chamada escura dos
caborcos, que facia malograr en
certa medida a calidade ~a novela
ao meter elementos fantásticos
minha novela que era unha vl.axe
en percura de algo), esta vez o $le~
mento fantástico é tal (o episódio,
a história do ,-Edésio) e está 'tan
·•ben . narrado~ que parece o argu-

'

'
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crítica

Beirainar

"

- daba unha gracia espéciaJ Nunca - dago~do : A súa veira ún nunca se
rí~, de moito vagantío, f~rmosa e
sentía só . _ Aínda que not1 convertifia presa, Era proprietario dun
ben cú1ientada, o viño bebíaserpor·
sara. Falaba unicamente o ·aecesa. vello ford, semp~~ ateigado .de cesvasos de.auga e a augardeRte· ou a
rio, empregando as P.alapias pr~~i- }
tos e cachivaches,- que . anda5á de
· coñ'iic por V.asos de ·viño. As copas
sas e xustas. Poucas persoas te.m os
milagre, case
paso ' de home e
no~ ~ n :psib~n. Er<1; u~ . f qgar . de
coñocido que "'.fiverarí tan· ·fondo
fungaba un pouco corrio o seu do· g.r-inde h0sp·itailidade ·'e fartura, ,
respeto, tanta veneración ·'" polo
no. As rodas erañ.moi paveras pois
como agora xa non se usa.
don · ina.ravillos0 da ·palabra. Por
tiñan unhos ·radios como 'os dun
Suso de. Bravos gastou moitos
eso non a malgastaba nin a banalicarromato.
días · da súa vida en Outeiro de
zap á. N9.s anos. da. gÚerr.a. ciyil, da.
Suso de Bravos ca-racterizábase
Re~ Gnd~ e.ra moi apreciado .. Des_ pola sua ilimitadá bondade, xene·q~e e~dexamáis conta\>a nada, fo.p6is do s~u tra,ballo- no consistorio , . rosidade e ,timidez. Morreu celira tenente da Lexión. O rematar a
guerra: e 'á.sí que dlián(!iaró,n'."v.61~1'
iba 'a"ca~, d.e ~~oibás, como era de
bato.
Esti_vo.
romanricamente
.
na·.;,'~·"
tou pra' Bravos. E pra
sempre.
.
morado dunha rapaza ·de Cospei~
. . ¿pr~ceptof · 9 ~~~ ·.Q.• seu viñiño na
/,
- compaña;4q'fa~~o's porque bebe~
: to, ferrn6sís1ma.-· Nunca lle dixo
E moi posi~~e. que, con. ~u~ de
.só "~ prest'!- -:'>;P©U:~Ó. Un dos que o ) ·. nada. Cando algún dos a~igos~· ne •' "'~tfravds', morred. . roáis que ··urha
falaba dela, puña os olios en branpersoa. Con él despareceu tamén
acomgañ~hl:!- . sémpre eia Manuel
co, saloucaba fo_ndo, asomaba ós
un xeito de requintada cortesía;
de Paderna -poeta, barbeiro e al·seus grandes olios espr:esivos unha
de hospitalidade, de compr.ensióri,
guacil do c9ncello-· denántes de
de entendemento perfécto coa vi- .
facerse abstemio e vexet3:riano, . . pinga de melanconfa; apuraba a
'da. Xeitos de esistenciéi. que agora
teima na que caiu no.s derradeiros ~ , SÚ9. cunea de vlño e _p edfa que lle
serviran ,'o utra. o" cnoso a~igo ' vía~
xa non se estilan e, o q_µt; ·é moito
ános· da súa vida. Suso ·de Bravos
xaba pouco. Paso u ·a súa vida enbebía con parsimonia, solemnida~ ,roáis grave, ndn se~ comprenden. ,
tre Bravos; Outeiro de .Reí e Lugq:
Remato esta emocloada e dolode e elegancia. Cando usaba cunea
daba groria ollar os seus enormes
Un aná.co de IJ1Undo que coñoCÍa a
rida · lern:b~anza do meli veµo e
gibotísimos
pingando ,- ribeiro
perfección e am~ba fondamente.
querido amigo de tantos e tantos
como a roseira deita o cristaíño e
Er~ un home nada frívolo, que
anos cunhos versos que o Darío
nidio orballo da mañá. Este ferollaba pra dentrq_ ~ que, .como diX~hán Cabana lle adicou á lem:mosos esp_ectáculo foi, sin dÍtbida, .
ría o mestre Otero Pedrai~, profebran.za de Da.niel de .VU.lagal, méo que Ún día lle obrigou a sentendido·, ·s olteirón, .chairego e gr.an
sara .na solemne, grave e fónda réciar a Paderna :
comprade . de Suso de Bravos.
- goá do silendo. Podía gastar ún ·
·-o bigote .ven a ser o satélite· cori él toda· unha tarde e parte· da
Unhá irmá de Suso de' Bravos, chada boca e a subaxudantía do namada Carmina, estivo casada cun
noi~e, na . casa de Roibás, en Brairman de · Daniel de ·villagal, que
rís.
vos ou en Lugo e a súa conversa
se chamaba Floro . . Os versos do
Suso de Bravos era un home de
reducíase a estas tres espresiós' ·.
Darío Xohán C:ibana son así:
mediano altor, forte, de cabeleira
, . -- iDios nos alumbre.!
Chóra a longura da Chaira
ondulada, algo teixo olios grai:i- iVállame San Xoán.!
• f
por un duro mach.adazo . . .
des que 'tiñan sempre unha ollada
- iEstamos en seco.!
Un prarito feíto de-estr:elas
Pro non era un t3:c;1turno. A sua
aberta, atenta' e_asomqrada. Funpor U:n ,poterit~ ~_rb,allo. _
compaña era de por :JÍ espresiva
gaba un poúco ó falar o que lle

"Unha linguaxe de~com6n, qui. zais frívola "a11an.t la lettre", para evoca-lá Galicia c;los clubs progresistas dos .anos vinte.

XEUS GONZALEZ GOMEZ

mento doutra novela ·m'etid_e nesID:-ent0s fantásticos que lle meteu t,
ción e é narrando estas histórias
ta. E dicer, o noso narrador meteu .,' (forzadarriente) o r:i.arrad¿r á hisº!!de o escritor galego arrÍó~asepos
~6ria . . "E.ncontrámonos, · · x¡ que '
como un mestre da narrativa. As
de c9ntrabarn;_Io unha pistória que
partes que di tiradas de conversas'·
nada tiña ,que ver co'a· vila de Bei- · · Jogo , en °preséncia dunlía .novela
ben construida (M. ·Oca dom'ina o
no caf ~, de vox populi~ etc. son
ramar e que po.r sisó _podia ter datempo e-'.mesmo o espácio Rovelísdunha grande calidade.. E máis cado. unha nóvela diferente e diverlidade teñen ainda - sobretodo po- _ tida estilo Tolkien e Ende. Se rion
tico), cunhi- linguaxe popu~ar (que
lo domínio do diálogo e do humor
_non agradará nen a tírios nen·-a
mirade con que ~element_os xoga :
troianos), cu ns diálogos· do. mellorque nos amosa- as conversas no
Valverde, unha cidade asulagada,
dino que. ,hai na· nosa- narrativa
·casino das forzas vivas. Como moi
unha princesa, os- gu~erreiros goló(cos de C. 'Gorisar); mais non é
ben narrada, dunha técnica -case
dios, os temíbeis homes-T~be.irón,
. -u~~a ·novela p~rfeit:a, fáltálle algo
etc. Ou sexa, Ma-rtínez Oca régálacinematográfica, mesmo querendo
(óu algo lle sobra)., Eu, particularnos unha história fantástica aos
apreixar os ruídos, está a carga da
mente, penso que lle sobra o eleque estamos a ler iinha novela que
policía contra os participantes na
·'
me~to fantástic_o -que eu non
non
no
é.
Por
·qué?
Non
tiña
oum,anifestación. Esta, a parte realisenglobo ' no chamado '"realisn;i9
tras _cousas que _contar? non o
-ta, é para nós a rñellor parte da
máxico·'.' por . unha . série de racreo, e digo que non o 'creo ,polo
-novela (e para nós debera ser a n,0zóns- que tr?nz~ · o maravilloso
que diremos máis adiante.
vela) sen desmerecer a calidade da
r}tmo narrativo imposto por MarSe ben esta história da .cidade
parte fantástica. E é a mellor non
tí.Ilez Oca. E pénso: que lle falta
asulagada sobra .na i;io~ela, h<d ,o~- porque non poidamos identificar
un
pouco máis de co~creción en
tros
elementos
que
tamén
están
de
cunha ou outra personaxe, con
certas ·personaxes (o Xacobe e o
máis, e todos de mati~ f~~tástico.
boa técnica o narrador fainos
Tab1eirón, sobreto'do) .. Mais ~onto
A _história do Sapatós, o dono dos
manter por médio dun artilúxio
do é unha novela a ler sen aprioris
estaleiros. Cando. se nos na,rra ~í
ou outro (tremendismo de situadebidos a polémice;t~ inícuas entre
s~nos que esrá.recollida de _vox _po.<;:ións, ·parte desagradábeI' dunha
edit~res e ·autor. Pa~a nós é unha•
puli,
roáis
afinal
o
padrizo
do,
Sapersonaxe, etc.) a distáncia debi.
boa novela cos fallos ~ebiqos -e
patós
apa/~ee
para
a;xudalo
e·
darda. Noo. E a meUor porque a parnon dispensados. Beiraniar é a melle a coñecer a paternidade. dunha ·
tir de personaxes dadas : o señorillor novela dun autor. que·se supepersoa que el- non esperaba (si o
to chulo, a señorita progre, o pro-·
ra a cada entrega, .mais que debe .
leitor un pouco avisado).· A aparigre coba:rde, o esquerdo~o despis- .
fuxir dos elementos fantásticos
ción .do padriño no remate 'd a notado, o cacique, a, man direita_do
~ .q ue entran pola ' porta fªlsa nas
cacique, "o elémento estraño á ,,_,-ila,
. vela sob.ra tamén p~ra rió_s; é máis,
suas narracións _ realista~·· ou debe
o ex-militar ·pendón, etc. (por non
_se a história do Edésio1mantíñase,
facer nov.elas fantásticas sen dea do padriño ' do Sapatós non ten
. citar a ese . c~ego rein'tegracionist~),
de pérsonaxes tópicas, acada faGer
por qnde cQllerse. · Mais non todos - mentas realistas. A verdade é que
unh~ novela na que o tópico. ~ su"non lle falta nen capa<;:idade, né n
son peros.
.azos -nin gañas de traballar. Só nos
pera,do ." Ou sexa, as · personaxes
A novel~ en si baséase n:unha
cabe esperar mellares entregas de
son cr·~íbeis e a vila, xa qudogo,
manifestaci6n , en defensa dos posMartínez
Oca, pojs se ben en cer,pode estar situada en calquera
tos de- traballo dun estaleiro que
ta medida a presente é un pequeponto da riosa costa.·Mais non por
quer facer regulación de emprego.
no páso adiante con relación a A
iso_é unha novela-testemuña, unhii
Todas as personaxes que aparecen
escura chamada.~. non é a novela
novela social-realista., non. o ,hq- .
na novela teñari, nun momento ou
qie Martínez Oca nos pode dar,
mor do .. que fai gala o. narrador · 'outx:.o, a sua _relaeión rna tal manisobretodo.o. día .- e isto téñoo <lito
-permite que . nos ma'nteñan;ios '
festa·ción, por estar .a favor ou en
xa
nestas mesmas páxinas- que
contra / e ~ m~ntras Martínez Oca
alon'xados-da·s personaxes e dás, siencontre o tema interesante a de- '
tuacións, e para ratificar a afirmacóntaino_s a vida <las diferentes persenvolver.
. sonaxes que pululan_ pola narración abonda eo11 .pensar nos éle-
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L'embra un ao escreber isto aquel
libriño que se-: ehamaba "Informe
d~ra:Qlático . sobre a língua gaiega".
Is~o é un ·i:muco o ql!_e lle sucede .á
música galega tradicionál. Moitos
grupos; moita xente i~teresada,
pero sen un centro co01;dena~or
nen ú'hha grande mostra anual do
que é a música galega. só' hi que
bot¡u unha rápida ollada a' todo o~
que debia estar. sucedendo ·e o que
rea·lmente. debería pasar, para ficar
' desolad~s: 'Por exemplo, isto que
tes nas mans ·é· o único meio que
publica, con regularidade, · unha
· páxina dedicada á música tradicional, tanto no que a xente entende
como tal, .como O's investigadores.·
: · Botase a faltar unha publicación
que se .dedi_q ue totalmente á música e costumes (enfin, etnografía)
tradicionais.

C. VA RELA

XESUS LOPEZ .tEMEZ

Publidronse poucos ou ·~engun
libro de pou.ca difusión, a maioria
.até ag9ra. Pl!blicadÓs son · cuase~ ·
vergoñentos, e os pou.cos que ser
salvan ~oen ser antigos; . e . <leste~ ·
antigQs bátanse tamén. de menos
alguqhas teedicións ·importantes . .
En canto ás grabacións. fonÓgráf icas, instrumento case único .
de . traballo; non. existen; non hai
nengúnha. colecció_n . clasificada e e
documentada ric:> ) 1oso pafs, e_ a
· única un po_µco axei:tada é a .exi~- ,
tente en · Dinamarca (un pouco
lonxe, nonsi?). Parece qlJ.e Iio ·
nos0 país .ninguén se quer .ocupar
de nfooller,'.. chlsifÍcar e -estudar a: :
'fr~dició.n ,musical., Pode que existañ colección particufares pero o.u
son descofrecida,_s_ Ó.u non están .
abertas ao simples curioso o,u
' amante da música. Os grupo_s que
se dedican a tanxer. música tradicional están en xera:.I nunha situadón- ·de 'sübdesenvolvimento que- .
. ato.pan ao querer dedü:a.rse a_este
traballó necesário para calqtier ·
país. Enfin, o panorama ,de ago~a
. está nu_n ponto 'i-10 que se dexenera cada. vez rnáis, e de seguit asi_
chegarase a 1~-n lu~ar irreversíbel.

.

O monte
do Pirrdo:

pos .neboeiros.
·das lendas· célticas.
· __ Foi, bai.Xo o lema de "COÑECER GALIZA", nuiiha das excursions que organíza a sociedade
"AMIGOS DA CULTURA" de
. Pontevedra cómo e-llegamos a
NOIA~ -min día solloso ,do mes d~
'maio ..

"

~
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No libro da TOPONIMIA DE
MARIN, aparece explicado o topónimo de Santo Tom@-de PIÑElRO, nori corno . procedente da_ especie vex'e,tal, senon da sua condi_ció'n xeográ(ica · de ROCA, CERRO ouALTO.

:Qespois de visitar todos os fl:ionurnentos da vila, fumos parar '. a
-uíiha taberna moi acolledora, in.s~
' talada rtunha ~asa _ medieval , c0n
fe~Ín.osos p~r:ches. oxivais, rexe11ta. da polo poeta ·g~~ego, ~VILES DE
.TARAMANCOS. Recíbiunos, . o
AVILES con gran ·hospita1idade, e
ao saber que íbamos camiño da
FIS'fERRA; anunciounos os lugares por onde íbamos pasar, : os
monte~ do PIN:qo, a parroquia de
LIRA e o abanqueir_o dó EZARO,
nomes todos, tan sonoros e suxe- rent~s que .non dubidou, na sua
imaxinación d~ pQ~ta, en atribuir
a · unha antiga colonización de estes lugares, feíta polos gregos.

N~Ústante, ~ a pesares de que o
nome do PINDO, desperta en nós
redes entrar en contacto con eles,·
' móitas resoancia.s helénicas,· sexa , sexa ,pra co'nttatalos, fo.Íar .de ~
guindo a hixiene metodolóxica ·
posfbeís actuacións, ou tratar .cou.:que practi-camos nesta secciÓI\ de_
sas relacionadas --coa música traditer moi en conta o ·q úe os'. nosos
. cional, ·ch~mar ao ·telf. 408670~
- viciños · port.ugueses -opinan _Sobre
de Madrid e perguntar por Luis·
os seus topénimos que cuase ..sem~.
O grupo que hoxe presentamos
Xartin, ·que é un dos membros do
pre son tamen os nosos; afopámoé un grupo que esd no ezjlio magrupo.
nos con que hai Olltro PINDff no
drileño. Leva.µ xa tres anos 'trabapaís hirman, que J OAQUIM PA llando dentro da Irmandade GaleSILVE!RA . enten_de proceder da '
ga, como grupo de gaitª's <lesa asopalabra , latina - P.INE~UM- co
ciación cultural. Entre ·os seus
significad0 de -"lúgar abundante .
principais . fins, ~egundo contan .
q~
en piiios' ', -ou -se~a, ~ un PI1'iÉI- ·
~Únha folla que remesan a tqdas
RAL.
.
as aso ciacións de vicifios, cultuPor fin parece que a música tradira.is, etc: .. o estudo da música tra'"
cional go Esta;do comeza a ser tida
di cionaÍ galega e atlántica, e espa- · -en conta polos xefes das rádios. A
llamento de másica tradiCional
p·a rtir <leste , novo::- ano, todos os
por· todas as áreas ·xeográficas,
mércores ás de~ e inédia,. e sob o
' . para romper coas barreiras que se
título. de "O Foiclore", .vai empeimpoñen entre as músicas duns ·e
zar unha série de programas_dedieJutros países. As suas actua~ión~.
cados . á música tradi·ciohal na. RaEn Galiza atQpas extingüido, peto
das que xa levan bastantes, foron
dio 2, que programa normalmente
rúilgÚn tegipo f abondoso no rio
case todas na 'zona de Madrid e
a· música séria, e ·xa. era ,hora . ele
Mifü:>, empregándose a sua. carne.
case i>empre en pasacorredoiras e
que 'se considerase a tradi<;i6n cocomo aborio. Recebe o norne cienfestas populares. Entre as ~uas acmo tal: o 'programa. estará dirixido
tífico de Acipe!lser sturio, ·e o de
tuacións máis destacadas están alpor Cristina Argenta, ·unha muller
.esturión en castellano.
gunhas xunto a Bibiano, na homeda que pouco se sabe no campo
E un pei~e arcaic;_o, relíuia vidas investigacións sobre a música ·
naxe a Ben-Cho-Shey, várias festas
vi~e de tempos xeolóxicos pretéritradicional, ,,ainda _que si por. ouorganizadas ·pola Deputáción e o .
t_os." Hoxe só ten sona a _sua captutros .programas dedicados ao munAxuritamento · madrileños, unha
ra, polo que respeita á península,'
do clásico. Agardeinos que este
en Valladolid e outra no Festival
,no río Gu _adalquivir. Dun xeito es- _
programa non siga pola tristeira
de Música Tradicional de .san
porádico · P?de pescarse en Astúsenda marcada polos programas
J uan Muzíco, na localidade italiarias e outros pon,tos.
do séñor Feíto, coas suas incríbeis
'na de rurin. E un bon número de
O ,sollo ·rei precisa águas osixe- ·
mistu_ras e erras. Desexamos boa
· actuaéións para os poucos . ano~
nadas de rlOS para desovar, sendo ~
que leva o-grupo conio tal. Se que- · ·sort;e a este novo programa.
a máior parte da. sua viq_a mareira. ,
Ós ov~s son 0 t~n apreciado · caviar. .
T,rátase d tin peixe moi .caracterí sticd pola .sua e.ola desigual, Ion-: · .
A partitura que ho.xe nqs chenal que fála · da duquesa · J\na, un
go fuciño, e sobretodo, ·pQr ter- o _
ga,· fof remésada por uns amigos
dos personaxes históricos máis im- .
. corpo re~uberto de · escudetes
da'Estrada, e provén de Bretaña. E
, portantes do ·país,. e obxeé:to dé
'' óseos, ca'recendo de es camas. Pod~ -_
unfia fermosísima balaqa t'r aditionumerosas cancións.
acadar gran talla e peso, até 5 ou 6 /
metios de longo ·e uns 300 ou 400·
quilos.
Pertence á fa1J1ílja .Acipens~ridae ou do~ esturións, que se at9pá
r~presentada por 2_6 espécies. ·. :
En xeral é_característicO'qué as _
f~mias acaden -as ma:iores dimensións, sendo os ma,éhos máis, pe- ·
quertos . . Soe criar entre rpaio 'e
xúño nos ríos de gran ~udal. Os
primeiros tres anos de vida élos re· cén .nados transcorren nas águas

~

reparar rioútra_posibilidade 'de ex-.
plicación do nome, óaco'rdo coa
da zona.'
constítución >c:xeolóxica:'
1-é, a de 'que, o nome de PINDO
fai referencia a un lugar PENEDIO
ou PINEDa°, Óu· se~a ab~ndoso . en
pedra·s ou penedos. -

A desig~ación medieval de esta
parroquia éomo SANTO THOME
DE PINARIO, leva ao .a utor, Elixio Rivas, a. explicar o nome do
mosteiro santiagués de SAN MARTIÑO PINARIO como referido a
un penedo e non a un piñeiro, a
pesares de figurar tal árbol n~ escudo conventual, e aporta adema.is, o significativo dato da proximidade da PORTA DA PENA, hoxe castelanizada en Puerta de la
Peña.
Se esto fose así o lugar de COSPINDO teria o seu orixen nun CONUS PINEDO o que hoxe se chama na beiramar un CON, ou roca
'
en punta:

Grupo's do país:·

Esta teoría levanos a facer unha
serie de preguntas.

"O son da sega" ..

·- ffi9ubo en Galiza piñeiros
desde tan antigo?
- Se foi así, ¿porque nos documentos mais vellos non se fai referencia a piñeires, e sí en -troques a
outras especies arbóreas como :
nogueirás, :Qlaceiras .o u carballos?

Un novo programa ,'
Rádio· Nacional

Ao , contemplar a inorme masa
granítica dos montes do PINDO,
coa-sua pedra de cór rosada tan semellante á do PORRIÑO, fainos

f •11JÍ• dos rios

A fin de contas, proceda o nome dos 'piñeiros, ou como parece
mais verosímil da abundancia de
penedos, fuon seria mais fermoso pensar,. como pensa algun poeta,
que aquela.s pétreas soidades, foron o último refuxiÓ dos deuses
célticos acutufados polo impar.á.bel avance do mundo romano, e
que a presencia na mente da xente
do outro monte famoso poboado
polos deuses dos gregos foco que
se lle dese o nome do PINDO a '
estas paraxes galegas?

M. .CHOUZA/R. CID (SGHN)

-Sollo Reí
oi

.Balada da-Duquesa ·Ana.(Bretaña).

doces, dirixíndose logo ao mar. Os ·
adultos tras- a posta dos/ ovos voltan á suá vida mareira.
A sua , ali~entacióri · baséase
fundamentalmente en invertegrados do forido. ·
Na actualidade é raro en. Euro- '
pa·, .qiando só nalg'up.s ríos do Sul,
· sendo má·is .frecuente no 'Mar Negro e. na rexió.n, meridional da
, iURSS, que é onde se .obtén o ca1 viar de -máis SÓna.' Ademais do ca- . viar, do sollo rei sácase cárne moi
. sahrósa, que te~ gran estí'in~ e~
. Rúsia ; e a ~exiga emprégase para
f?-cer: tola de apegar.
.
.A sua desaparición da fauna íctica do noso rio Miño, débes.e á
polución do tio e á forte presión ·
pesqueira que sofre a'.sua _povoa. ción en toda-Europa ocidental..
O solló reí, xunto con 25. espécies .doutro.s estti11ións . empa- . ·
·rentados, . atópase distribqídos en
águas' ruso-asiáticas fundamental~
mente, sendo na .URSS dunha

1

1

•

'grande importáncia económica-¡
pesqueira, o dado de que as capturas acada'.n as 15 mil toneladas
ao ano no Mar Negro e Cáspio,
pode ser abondo ilustrativo.
· Sobre a preséncia desta espé. cie no Miño, pódese a.topar referéncias nun traballo · de Elíseo
Alonso e M. Bellido tratando o
tema <;la · pesca neste río e a sua
ordenación no tramo internacio:.
nal.
Co - sollo reí, · p'a sou como co
salmón, xa que ambos e dous nos
séculas pasados tiñan pouco valor.
Probas .e témolas no fdto de que
laicos qlJ.e 'traballabañ nos mosteiros, pedían , aos monx·es que_ lle
variasen a dieta ahmentíciá e non
Hes .desen tanto salmóq. Asimesmo, o sollo reí tense emprégado
para abonar co seu corpo <l¡S. fin. cas de Íabor, ·e as iníUa;r.as serv.iron
de. alimento aos porcosí mentras
qud'!óxé son cc;nsideradas "bocata di cardihale" . . ·
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ESCRITA .
~ae agora o· ~art~· número tlo·

. Saiu ~ núme~o 2 desta:r.evista que
xornal da English Foil< Dance ~
edita a "Asociación de Escritores
Song So.ciety. O libriño, aparte
· da Língua Galega" e ~uxo proxec~
das sempre interesantes páxinas de
to e -~oordenación leva Margarita .
· crítica, de libros, discos e películas
Ledo. '
_f~la~~o_nadas.. ~o~ _músi~~ · ~ra<;li~i~
·. · Este segundo n.úm.ero trae tra!1ª1, ~ae . up. mter ~s.a~q~1~0 ar.t1go
b.alló·s· de '. BasíÜo Lo~ada, ·Méndez
de Therese Buckland
sobre as <de-F hrín, G:;tré(a ~sú-~é-z., Baixe~as,
_J .
f inició ns que se teñen feito sobre
Manuel} aneii-o e :áútros máis que ·
a· danzá trq.Clicional. ·o artigo é vercompletan · a_;ra~a qjl~; xa- vír:amos
dad€irarriente ·°b'on/ e é- unha· pena
n0 priineiro ii~!Ue(o. _dunha revis~
que non estea.ao· alcance -dos gru~
ta plutidiscip1foar é, aberta. Nesta
piños de afeizoados qu_e por toda
segunda entrega . .pub lí case unha
a nasa terra se dedican a is~o. Pócoluna que resume
intenti§ns
. dese pedir á EFDSS, Cecil Sharp . dos editores de ESCRITA.
Houxe,. 2 Regent's. Park Road,
· "Vaise perfilando un estilo,
London NWl 7A Y.
unha marc~, -unha pro posta-de in- :..
tervención actiya . e múltiple ná
cultura. Tamén, ~ nor.f nos é.,i.ndifeRevistad~ F9lklore.
rente s~ntírmonos' entr~, ás.;realizacións máis actuais de expi;-esión e Núm. 35. Caixa de Aforras Popu-

- criación cultural, en. relación .con
outros sínio.mas · d~· dinamiz~ción
ct:í~ica -siue· -s~ forori manifestando
· ao~ longó do 8 3. Aud'i~iQ;IlS de rnú-.
sica cont~rriporánea, mostras plás-·
ticas de vangárda, espe~áculos
teatrais~ traballo ~ ~ditorial, ao tempq que non nos afacemos a c~rtas ~
- . caréncia$ ,COffiO O _<;jne, 0."t;L ·.a, · ne.ce- ;_

·sid~de duñ~,, m~io¿ d~ 'cqpm:iic~-;
1

'

ci9n públicos descolonizados nos...,
·· seus cr-itérios tecnosemántipos' '. · ~,A revista é louv.ábel e·~ ·-éa:se todos _os aspectos. Non só xa polos
critédos que empúñan resúrnidámente nesi · e~itorial, aiQdá pala·
maqueta qué realiza Xurxo Fep
nández, outrora diagrainá.dor de A
NOSA TÉRRÁ.
.
A revista e~tá -e~ todqs os \ ·
quiosques do país, pero ·se. alguén quere receber máis información
dela, ou suhscreber-se,-.·o enderezo
é·> :ESCRITA - Gran Via 180, 1o e;
-VIGO.
.
.

-l..~

as

lar de Valladolid.

J

Outro número máis · desta re~ista
á. que non se lle-ptesta 'toda a 'a tención que verdadeir'amenté se mére'ce. 1É11tre o;iáilignf lq(ié' fathefrréncia á música tradicional están:
A _cultura popular do P,áramo leonés, de ·cándido Alvarez; A cornamusa, por Xesus López Témez,
máis a habitual sección de Cancións e Cantos .

actos

una:.

Cu·r~ de -P~ico· m~trié:Ídade. e~ Od~
rense.

Cursos da ÁS-PG-'

A .F-ot~grafia ·e a sua aplicación
escola (Lugo).
IniCiación ab
(Ltigo).

The Penny Whistle Book. _
Kobin Williamson. OAK Publications.

A asocia'.ción ,_ s·oci~'-Pedagóxica
Galega organiza -para o segundo
trimestre do Curso 1983/1984 os
seguintes cursos de renovación pedagóxica _para o Profesorado :

Un libro decidado a ensinar cómo
tanxer o tin wbis~le, esa pequena
flautiña irlandésa, pala que tantos
se mostran interesados no naso
Língua Galega en Pontevedra,
país. E un libro dos que se botan Santiago e Ourense.
en falta, aqui , que só existen liCurso de Panza Popular Galega en
bros para aprender
a gaita, e faltan
.
l
Pontevedra, Santiago e Lugo.
os de zanfona, os de pito, os de requinta e outros moitos máis. Pero
Didáctica da Música na Escala en
dado o nivel de subdesenvolvimenVigo e Santiago.
to profundo no que se encontra a
Curso de Gaita en Santiago.
nosa música tradicional, non se
..A
Inve~riga,cióñ, as Ciéncias Hu-;
.pode pedir rnáis -polo ITIQ:..rr,J.~t~: 0- "'
•-'~manas (1'itetóa6· oxia. e E~~adísti~)·
ilibro está dcrito por Rob-~n · Wíen Pon~evedra ; .
_,-.,
lliamson, un dos m.áis prestixiosos
mus1cos escocese d todos ' ·as·
·. Curso
Plás~ica Para teatral en
'tempos. Acompáñanse de casé seCangas.
senta ternas populares a:demais de
Curso Xeral -de História, Xeogratodas as instrucións necesárias pafia,
Arte, Língua e Literatura en
ra o bon uso do wbistle. Pedidos :
Moaña.
OAK Publications, 78 Newman
Curso de Teatro en Vigo.
Street, London W1P 3LA.
-

• ..
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Horizontajs: l '.:< - Artá'co dun :.}'Jano que se lle pon aos riÚ:hes dos panta:lóns. Alma do -pwgatório. ~2'.~;;Nbm~ da déCirna letra do alfabet<>='Kio da
província da Coruña afluente do
Sobriüo de Abrahan. 3.- Advérbio
· ·__ de tempo ..... Agasallourne &.,Contracción. 4•.:-- .Camiñ<;i entr.e_as cása¡s.,..dunha_
povoación. Vogal. Peza de madeira que pasa polo centro das ro,das ·d o carro. 6 .,_ Cidade caldea antiga. E.I) números -romanps, cincocentos. Deils,
exípcio~- 7;-- Sat}.J.r110 ~en sete.' Nos coches españo"is. Baixase
r~rrtatar á
fonción. 8.- -Ar.ma~ón.~-ou: esqµeletes de hollles ou animais. 9.- Intei:xe.cción candq uqy'ª'i can~Q-· T~n:-~o glánte das igrexás~~n -plu'r.ár.:Antimónio.
10.- Ck>ruro _; d~ Sódio. Na .JTiitolo~ia grega, deusa do Albor, en plural.
Fai cfa~o. l 1.0 F,acer oco nunha couSa.. No exterior.

-

~··~·

barro

ña.·

na . e~cóla -.

áo

Aprentlizax:e da Íeitura e da-escrita' ~~~go).
,
.
.
Organizaranse igualmente dous
simposium.para o 2° trimestre : ~ _ " "A. escola ruraLen Galiz~',- a cele-.
br~! en Lugo COI!, dous dias de du- -,
ración e Angropoloxiá cultural en
"" Ga:liza -de seis dias d~ duración a .
celebrar el) S~ntiago de- Composté-. ~la.

.!

Verricais: 1.-: f:.ieé:esidaéie.fisi~.I6~iá'. Pedra p~ra facer o chan. 2.~ Pron~
me .persoal feminino de terceira. persoa:.-Tres .veces a última vogal. Organismo dependente da ONU, para á affmentación .e ·a agricultura. 3.Neón. Xuntan'.?a nocturna _para se divertir. Un dos catro evanxelistas,
abreviatura. 4.- Cinco'cen.tos. Contr4cción. Seguridade social.agrária s..:. . .
Que ten oso. -".a o re_v,és, "apareÍ'l<? de ' pesCa.. 6.- Vertedeiro para)avar os.
pr.a to.s:- 7 ~- E 'para .máiar. ~Flor da roseira. 8. - Norde. Axéncia .e spañola
de notícias. Val da província ·de Santander. Sexta letra do alfabeto. 9.- .
Pronome persoal de terceira _persoa do .singufar.-. Plural, 'onde se mallan os '
graos. Nota _mµsical. 10.- Pedra de afiar. Nome próprio de hoJI1e. Reli':::
xios~. i 1.- Dqu GUJJ.ha causa ou persoa que perdin. ~Dá ouveos.

Seguirán funCionando o_s grupos de traballo sobre "Program~_.
ción da língua galega no EXB,
BUP -e FP". Todos os profesores

t int::~_sados d,eb·~r~~. ~~tr:r e~ c?~n-

ta-cto·-cos.J mémbro-S 'aa'-'A~•ciac1on
. . . ...
·1- A Asociatión Sócfo-Pedagóxica
¡-' Galeg~ ten soliCitado ·do Ministé.
! ria dt( Educación subvencións para
[ a realizac'ión dos cursos antes cita¡ dos así- como :para ás VIII Xornadas. do ensinó no ·v:erán de 1984
! que posibelmente se celebren en Lugo.
1

r dás distinta's-zonas.·
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Que fino.u o 29 de .decembro de 1983 vítima de a~iderite en MESEXO _
(CUNTISL
.
·..
Os teus camaradas da Unió.n do Povo Galego (UPG)
non te esquerer'nos.
' ·.

[algué~, no ·faiado ._

)

As Encrobas
MANUEL RI V AS

Carldo os-muíños Xa rlon beben ANXE LA RO DI CIO

por t radición; logo a guerra e ú n tem po
p rático trab allando na f áb r ica d e cada lei-_
tos; d espois, o home Pepe ficou, por accidente, con tres dedos menos na man d ireita, polb q ue voltou á sua ,·,p r · fisi ón de
sempre" o mu íño. ·A gora x a transfo rma -da água · á electricidad e- e Invertido
---do rio, a própria casa. Hai quince an os
disto e desde aguela moe , máis q ue nada,
"para· servício particul ar", porq ue result a
máis cómodo para os labregos mercar as
cousas xa arranxadas.
Fágolle fa lar dos mu íños de .água .. .
entórnanselle os o/los cand e¡- o lembra e
· só,ltase fálando .... "Nó ~ tíñamos un muí- ño abaj xo no -regueiro e con tres sa (das;
moía un ferrado "p ada unha' ao dia, cando
moito · moía_; estes so'n máis rápidos. En
vez · de água traballan a co rrente e os ro. d ício_
s con burato no rnédio .son substi -·
tu ídos , polo motor qúe mov'e as rodas".
-Calé o futuro que lle ve a un muíño
d.estes nun. povo destes anos?
·
-Directa me.nte , futuro, nengun. A q ui,
salvand ~ <a pa-peleta · de moer... un pOUCÍ
diário_, ·cun b~nefício de mil ou. dua·s mil
pesetasao mes, non hai má is:
- .:.. · -- Cánto t empo trabal la vostede ao
dia?
Pon cara ,. de risa, e case se ~ / espirar,

. 1

A s ro d as ma xest uosas dos mu in os anti- 1
gÓs agar iman lembranza s doad as· qu e x a
1
non o son senón
- na me m6ria .
.¡
A imax e dos mu íños abandonados ¡t
perto ·de ( Íos q ue antano cc.istallrios hoxe l
no n so n mais que bifurcacións, -máis ou
men os 'co ntamina das, do "gran manan- ¡:f..
t ia l" que a,inda ' está por atopa r; quén '
o usa ?
A mal eza tapa as sa ídas de
água, e os l¡
.
..
nos secos polos encoJos deix an criar ..Pó l
e esgrecimento o ·que non hai ·moito eran constr'ucións máx icas de contida respirac~ón para non estral ar co ·fungar de água
e vent o, ao servício do home.
Pero ho x e,_ lon xe destes pensamenios
e lon xe de r ibe ira s verdes de coios ad}J r. m iñad os, a presión da água, convertidé;l
en ¡;:o'rre nte eléctrica, _sen..: .f odjci os p:é-. .
treos sénó n cun qJa ráfo~cie·' madeira , séguese moend o .. . A un destes novas '·'e
t amén últimos, x a que ago ra o grao v én-'.
t.

do

!
i

Xan Carbal la ·

dese desfeito ou q uímico", aparatos dos
novas tempos , chégase afravés dun breve
. corredo r emparrado, que vai ·dar
unlia
galeria do mesmo ancho, encalada, que
acólle no seu teito niños de pegas afano:
sas fux _idas de non se sabe onde; atraídas,.
polo niño? e -que, a med .ida que 0 -s eñor '
Pepe, o- muiñeiró rnoe ;nenos, vande
máis.
O señor Pepe, h'e rdeiro G.e t rad icións, ..
esparexe a sua, corren te vital en etapas d i- .
. fe renc iadas: p r ime iro muiñeiro. de água-

a

di:
- Ao di-a ? Bó. Depend e ... u_nhas veces
trabaf lo catro horas, hou'tras duas, e outras, nengunha.
_ Eu, ·máis que nada trabal lo para rnin,
para v.ehder> Se ·ven algun particul·ar e
móolle, senón fica sen mo.er.
E o señor Pepe; o home Pepe, "fálador
e tímido a un tempo, cala. Toda unha
vid .a vendo c0mo a natljraleza se vai.para
voftar a si mesma, d espois ·de pasar polas
mans dos homes .

,

Un xa ten' d if icu ldades abondo para exp licarse -a si mesmo. Pero quen
ten a vocación de explicar o mundo
deberia dicimos algo sobre As Encrobas. Andei estes días ao pé da m isna
de lignitos, enlamando por unha vez
os zapatos de repórter señorito, reco1lendo en cronica algúns dos farrapos
esfiachados dos faldóns do grande señor carbonífero .
Non hai tanto tempo, ie esta vez
sí que parece 'un século!, un fora testigo mudo e i111potente -iso debe ser
o xornalismo- daqueles d (as de agrari smo épico, dignos da cámara de
Einsenstein . Entre brétemas industriais e rebumbios que xurden do corazón do va l, un reconstrúe as imaxes
e léxendarias dos labradores enguend o co n ra iba o· caxato e a fo u ce, e
muJleres enloitadas reclamando que
dos ceos baixara un vento xusticieiro. Houbo golpes tan certos como
xuramentos bíblicos e corpos de vell os a rodar polo chan.
A mina fíxose, mais tamén é verd ade que se conseguiron moitas das ·
causas vindicadas. Hai patrimonios
que non teñen precio, vencellos que
endexama is se pagan . P~ro o tema
E_ncrobas non se pudo despachar con
catro patacóns desde os despachos de
veludo . Algo tivo que ver a difusión,
sobre todo, as fotos. -As fotos de As
Encrobas. Aq ueles paraugas dos desposeídos batendo no tricorn íos chegaron a rotat ivas in uditas. Foron
mít icas. Un mjto
fímero como
co mpre a este tempo. ~
Record a un o i nverno enru gado no
rost ro dos lab radores e tamén a O UTRA X EN TE, a M onch o V alcarce l
ao fa t o xeneroso 'e anónimo q ue estivo naqu e! cumi o . Non t iña n iherras +. nen .rendas materia is. fia berá
q u e~~diga q ue percurap an outro capi tal, ó polít ico que tampouco, aoca bo, chegou . Pero estaban al í coa sua
crencia, co seu ideario, ben chanta-,
dos na terra xeada.
· A ~ora virán os analistas, xentes
que nos papeis, bai x o a lu z qu_e nte
do fle x o, ex plique isto. Unha explicac tón estruct ura l, con vonta'de cie'n;t ífica, ' espida de xestos e épica, desmitificádora. Non foi ni ngún episodio revolucionario, dirase seguramensenón unha arroutada pre.industrial de proprietarios agríc"Qlas, Te- '·
· vestida de romanticismo. ·un espe-llismo. · Vela í os automóviles, as tasas,
os abalorios de . novos ri9os nos labradores rebeldes de onte.
O reporter camiña ao pé da mi·na
e pe.nsa que ñin os mitificadores do
pasado nen os desmitificadores do
futuro encontrarán - toda a verdade
de As" Encrobas.
'
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