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. Vigo surprendente 
A fo/ga xeral do 14 de Febreiro foi calificada de histórica no me~m_~ ~ntre 
de terminar a ma·nifestación. A ,maior .de todos os tempos da historia de 
Gal iza. Numeri~mente moi sllperior á de Nada! de~ hai anos pola autorio
mia · ~ á do 15 de Abril de 1983 contra o desmantelarrierito-industrial da · 

· b isbarra de Vigo. ~o ·Ferrol ta~én houbo manifestación, dias atrás; no -
mesmo se nso. . . . . . 

Hai suficientes indicadores_.para unha recta interpretación da devandi
ta·.folga e. ~Jas man ifestacións deste día. duerer xl,Jstap'oñer a deste. 14 coa 
d~ Nad~ I é un claro intento de manipular t(pico de escritores interesados 
en confundir a este · país. As o"rgéinizacións sindicáis levaron_ a cabo este 
fe íto porque contaron co sentirnento xeral do povo galega que queria ex-

. presar a sua protesta_.' Os sindicato$ foron semente os que t9caron as cam
pás, porque todos os cazadores estaban coa escopeta ao . brazo. º. perc~
rrido das manifestacións foi unha .aprendizaxe e unha forma de d1scem1- '\. 
mento ; Quizá todos ~prendían- gue Ga.liza no seu conxunto sofre unha si
tuación provocada por séculos .de opr~sión c.entralista. 'Pero os máis ad
ve r:tian que na carreira so~raban tantos e tantas persoas a~ostumadas ao 
servilismo, ao lacaísmo, a seren os "pitufos" beneficiados coas. migallas 
du rr Poder lonxano, perpétuo explotador· dos seus honrados viciñ.os. Dé 
a.Íos berros de que coa patronal insolidária, éoa Direit~-gotpistá, nen xun
tos nen revoltos. larnos aprendendo ru'a abaixo. O final co hino da nación 
de Breogán que provocaba bágoas nos· ~'bons e xenerosos",_queimaba aos 
traidores de sempre. Á foiga xeral e as ·manifestacións foron u~ha gran 
proclama dunha e;Jaliza. e_xpectante, esp~Óial .m~n.te en _Vigo, a cidade das 

· sllrpres~s~ ' . · , · .~ 

Cómo foi posíbel este acontecer? Hai en Galiza un sen}imento de in- · 

· ce·rtidume: non' ternos a · man o remédio da emigración nen parece. estar 
no horizonte ~permanente golpismo. Dous ·tantasmas - naci'a 'irreais du
rante anos- alonxados agora e. asi 9 país perde ·o _medo. Ese medo secular 
á Inquisición do XVII ao XVIII! ao golpismo .. liberal do XIX e ás masacres 
-do XX . Sen ese ,·,pavor" o animus galaico ~vanza na liberdade. 

Pero hai máis:ante as fr;;ises retóricas de · ~ r~conversión", "reindustria::. 
'lizaci.ón" , "modernización",-etc. 'vaise rachando o veo tupido.da desinfor
ma¿ión. Asi , todos irnos observando que en Galiza nada hai gue reind.us-
trializar, hai que industrializar que é cousa ben sabida. · . 

E para iso, e par~· ser. capaces de so.breviver á's novas tecnoloxias e aos. 
seus efeit0s, é hora de efectivizar unha agricultura que está ameazada por 
carecer de procedimentos técnicos e pola decisión do poder de meternos 
na CEE, via rápida. E asi aparece toda a gravidade das accións do Poder 
que arrebatou ao .pavo as terras para embalses ou para a Fores;tal, terra

1
s · 

esenciais para unha agriCultu.ra a industrializar e a gañar na ,comp~téncia 

do mercado . . · . -~ . 
Como irresponsáb~I o com_portamento d'o Poder ao conJaminar e arra

piñar as rias e a platafqrma litoral hoxe sen protección_ e cun esfarelamen-
to de semente's inaudita. · · 

Como irresponsáb~I igualmente ese Poder e os seus lacaios .ao criar so
me~te acá unhas indústrias de enclave, desarticuladas, que ~oritamih~n 
tanto co~o xeran ·riqueza; iso por ser benévolos. 

Penso que os galegas irnos aprendendo que isto non é demagóxia, que 
esa fo i a praticada polo Poder e polos gr1.:1pos que o servian e se- servían 
deL Bon vieira para avanzar no camiño du·n país en pleno momento de 
decidir tantos a·spectos da sua vida. Ante todo un modo actual de organi
zarse'; logo unha intercom~ni_cación v'iva e galega e asi sobreviver, mello-
rar. E que~ esperanza está na sua man, nos seus recursos, en sisó. · 

A.-IfOSA ·TIBIA 
Empresa Xornálísticá Editora 
PromC?cións Cultura is Galegas S.A. 
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que se poidan manexar gregariamen-, 
te cunha chamada telE!fónica. O Con

En vista de que o Goberno non se . _ selleiro deberia ser máis precavido e 
apura a· tqmar medidas pará~socializar n'on' fardar tanto: Qué resultado 1ob-

ANACOS 

a sodedade, os parados deben tomar thro das suas prédicas a prol da Coa~ 
por si, . cos meios que máis a · man ·te- · lición Popular eri Muros e en Ca~ari
ñen, os beas que m·áis pere~tóriamen- · ñas? Non pudo ser máis catastrófico 
te precisan_, e' logo son chamados de- . ·nas eleicións municipais do 6-11-83. 
lincuentes. ~ 

Tamén neste marco debemos en
tender a crecente dureza das forzas 
de orde na represión de todo tipo, e 
por supostÓ·a resposta dos delincuen-

. tes qué, aindq entiba de estaren sen_ 
traballo e teindo que subsistir de má 

·maneira coque· van arranxando, non 
pretenden trocar ª. fame de xustícia 
por un· posto no cárcere .do papitalis-. 
.md. E que ira mas qu_e· non, · a Garda 
Civil,, P_ólici'a Naéion~! "t Garda . Mu ni-

. cipa.i- Nocturna, etc., non son outra 
-cousá· que o brazo armado_ do siste- ·· 
ma, que pretende manter a actuator
de social. _ E.:. se sequer facer algo que 
vaia en contra do actupl sistema de 
pro'priedade, hai ·que pa~r por enri
ba deses corpos. · 

Cabe pensar qué pasa cos._direitos 
humanos? Compre ir . aos artículos 
3° que ' fala do "di~eito 'ávida"; 23°; 
3 que tala das "persoas que traballan 

· e dunha "~xisténcia ,conforme á dig
nidade huamana" e máis o 25° que 
fala do direito a un "nivel de ·vida 
axeitado que lle asegure ... (entre ou-

. tras cousas) : .. a saúde e máis o be
liestar; e en especial a alimentación, o 

. vestido, a casa, a asisténcia médica e 
os servícios sociais necesários". - · 

Xa sen .meternos· en -mái~ fondu~ 
ras,. cabe perguntarse cómo poden os 
parados disfroitar deses direifos, pois 
non todos teñeo unhas terr~s coas 
,que. iren 'subsistindo;-ainda asi, levaí! 

. e5tes unha vida de acordo cos direitos -
humanos? Pero xa se ·sabe que quen 
non ct:i<¡ra non mama, polo que cabe 
tamén í)erguntarse qué compre facer 
para poder exercer eses direitos, su
pond.o que estamos de acordo en qt.ie 
·deberían estar en yigor: 

J=__stá - {-ou parécemo a min?) cqm
probado que a delincuéncia aumenta 

. nas éP,ocas de crise até cotas ~larman- .. 
tes. Supondo que estes delincuentes 

. se saian da norma ( lei) para poderen 
comer (direito humano explícito), 
deben deixarse 'coller e perder a liber
dade (outro direito humano explíci
to) por respetaren o. direito humano 

· á vida dos que impeden a prática de- · 
ses direitos? 
_ Está claro q:ue os _delincuentes que 
caen nas mans das forzas de orde, o 

· t~ñen cru. Ou vale aquilo de que asi 
xa teñen a comida asegurada? Quén 
gasta do rancho e máis estar pecha-

Evidentemente, as xentes destes dous 
. concellos coñecen ben a traxectória 
do actual póncio de Educación e Cul-. 
tura, pois este triste recordo par a . 
bisbarra da costa -e, en xeral, para 
todá a província- como Xesus Al
muíña. Os pais dos alunas -moitos 
deles do l .B. de Ce~ coñecen e es
tán sofrindo as consecuéncias da ·1a
mentáb.el xes~ión do · Almuíña, e ... 

, ian ser tari parvos para facer caso ao 
Conselleiro e votar a fav9r de A.P.? 
Mais ~ postura .do "secretário muni
.cipal" (C~nselleiro) ~ é recalcitrante: 

Qué fixo ante este .rexeitamento po
pu,lar? P9is, sinxelamente, promocio
nar ao mentado Álmu íña ... ao posto 
de · Director Xeral do Ensino médio! 
Asi aetuan estes neo-ditadorciños: 

Xa· o Augusto Assía -home' nada 
~ospeitoso para A.P.- nunha "Carta" 
do 10-11-83, publicada en La Voz de 
Galicia, considera os fracasos de Mu
ros e Camariñas como "dous avisos 
alarmantes" e di que as xente's xa 
aprenderon en Galiza e non se deixan 
convencer polos que el chama "axu
ctantes"' (e nomea, entre eles, a Váz
quez Portomeñe). 

Claro que todo pode ter arranxo 
-dirá para si o Conselleiro- e, qué é 
o que se ·11e acorre? Pois, intenta un 
cámbio de imaxe '~a americana". Nes
te-senso, aparece en El Correo Galle
go de 9-1-84 unha semblanza "habi
táculo-gastronómica" do mentado 
politiquiño: .cóntanse anédotas da_ 
sua vida privada que, no referente ao 
ah.igametito, recordan a pupilaxe da 
picaresca, nun piso do ensanche san-

. tiagués "con modestas vistas a Ún pa
tio de luces, cori pantal9nes y ena
gua·s en régimen de sencillo inquilina
to" (SIC). Por oufra banda, ao pare
cer, o Vázquez. Portoineñe mantense 
cunha presa de - patacas fritas e uns 
ovos; pero, de todos xeitos, non sai 
barato, porque aos seus adláteres 
convídaos a nécoras -e percebes a ca
chón, e estes si que teñeh bon dente: 
basta ver a caluga e a barriga dalguns 
deles, como por exemplo o Secretá
rio Xeral Técnico, Rubén Lois Calvi
ño, home ben mantido, e do que xa 
se publicaron nestas páxinas curiosas 
anécdotas que, se non raiasen no es
perpéntico, serian divertidas. 

tas téñense pronunciado · sobre a vir-· 
tualidade desta operació'n e pouco 
hai que engadir ªº diiÓ. o realmente 
eonsecuénte, que so.mente pode ser 
defendido -con . coe.réncia- desde 
persp·éctivas .naeionalistas. E para isto 
é preciso 9ifundir a ' sua, obra, o· seu 
labor teórico e o seu exemplo mili
tante: estean onde est~an as suas cin
zas, Castelao estivo "sempre. en Gali
za." na voz e na mirada dos seus ami-, ' 
gos e compañeiros, nas organizacións 
culturais e políticas do nacionalismo 
que seguen o seu legado. · 

Parece oportuno, en éámbio, lem
brar que non sempre Castelao foi 
igualmente solicitado. Que a direita 
gobernante, moitp máis achegada ao 
brañismo tr~dicionalista, é incapaz de 
asumir na sua globalidad_e a figura de 
Castelao, que eu situaria -segundo a · 
terminoloxía de López-Suevos- no 
populismo progresista e antiimperia
lista. E por isa vou rememorar algun
has anécdotas sobre o uso e abuso de 
Castelao, non moi lonxanas ainda. 

· Primeira. No ano 1965 a Corpora
ción Municipal das Pontes, sendo al
calde M. Veiga Eijo, dedicoulle µnha 
rua a A.O. Rodríguez Castelao. Oró
tulo non duro'u vintecatro horas por
que pasou polo lugar Manuel Fraga 
lribarne, entón ministro de Informa
ción e· Turismo, e ordenou que fose 
retirada a placa. 

Segunda. Arredor do 1974, vivo 
ainda o anterior xefe de Estado, ce
lebrouse na Coruña unha reunión dos 
Consellos locais do Movimiento da 
província. O connelleiro señor Con
cheir~ Rocha parece que suxeríu· que 
o Movimiento debía ter xente prepa; 
rada para dar conferéncias sobre Cas
telao. O alcalde de Santiago naquela 
época, Antonio ·Castro García, dixo 
que"' a obra de Castelao "no era una 
cosa del otro mundo y que apenas se 
merecía una conferencia". 

Terceira. Arredor do ano 1956, 
Alberto Míguez preparou unha anto
loxia bilíngüe de textos do "Sempre 
en Galiza", publicada en Paris. Alber
to Míguez ten contado que, segundo 
a muller de Castelao, dona Virxínia, 
algunha persoa que entón patrocina
ba a Lei de prensa suxerira xa a volta 
dos restos de Castelao. Pero, pésie a 
isto, Alberto Míguez foi levado ante 
un Tribunal de Xustícia por publicar 
a obra do líder galeguista. Quedase a 
Castelao como un obxecto manipulá
bel e valeiro de contido; aproveitába
se o seu valor simbólico-mítico, pero 
non se asumía o rigor da ·sua bagaxe 
conceptual. 

Cuarta. Marzo de 1976, a Cámara 
Oficial Sindical Agraria (COSA) da 

do? -
Tamén está_ claro que, .para acabar 

coa · delincuéncia, non abonda .con 

Poda que este estilo populeiro ·e Coruña organiza unha manifestación 
cá~pechano posibilitase ao abogado nesa cidade onde se pretendia movili-

pór controles. Cál é a solución? 
Vítor . Vázquez Portomeñe o seu zar aos eampesiños én favor," das . in-
"bufete · millonário" de Chantada. dústrjas de ceíulosas (afortúnadamen-

S.S. P. 
Mais · que no~_ ,se . engane, porque a . te, os nacionalistas desbaratamos en
·sua situación agora é ~oi diferen- tón a groseira manipulación). Para 

Santiago de Co mpostela te, xa' que _o colectivo depehdente convocar a manifestación non se lles 

da Consellaria . de Educación e Cul- ocorreu nada mellor que insertar na 
tura n9n tolera · métodos próp~ios pren5a textos do "Sempre en Galiza" 
dun· paternali·smo de estilo ruralis- (A albre) onde se defencfia a instala-

0 PODER ELEiTORJ\L. . t ·ción en · G~llza de indústrias de celu-. a. 
Q.O ~QNSELLEIR.O losa. Os textos foron manipulados e 
DE EOU.CACION :. . . X.C.M. tirados · fora .de conte~to (cando. fo~ 

· ,. " · , · ~mar iñas (A Corüña) 
Recel"!tem~r:ite ; . ei.tand~ -_ para eambiar · - .. · . . - . . ron escritos non se -sabia o dano que 

· de " chéi'q.uéta : 0 · e.x-u~eo Vázquez- · , .. · · - . . . . ·prod:ucia para o solo e subsglo a 'pro-· 
::. P.oi;tomei.le ~ · qut! 'hoxé, en- dfa é. un-or~ '. , · · · · \ . .. . . ·rl if~ración de piñeitps e eucáliptosfe -. · · 

.. ,Cerresí>o~dentes e colabOradores. 
,¿Nacioná1:: ' . · · · · 

·xan Corbeira. Xes1;1s Torres_ ·Luís Mu-
. · Deseño_.,e Montaxe .: . . . . 

Xo5elo Taboada, GuÚlerm~ Góm_ez · 
Publi cidade · · · 

·_ nato que ·a :--pse~Ógalega A·:P. · puxo · , CASTELAO' f.INJR~ _(> MITO E- --'mesmo a .palabra "n~eión" era substi-
.. -ao kente c,ta· Consellaria de ·~Educ;a-~~- A HISTORIA. _;· . ._ . ·· ·- tuída -~or ,,-r.exjón~~'. 

·, C 'I d" 1 - . d., ' , . · , · Quinta. Xullo dé 1983, o Concello 
. riel: A lour~iro ,_ Paco ArriZadó,.XA. 

Suarez Laxe Grande; Sus0, -Piñ'eiro, 
X. González Alvarez, Xeslis González 
Gómez, Xc:ián M. Carreira Xesus Ló-
pez Témez Furabolos - ' 

Estado 
_ Antón Prieto, C9rmen G. Ares;Anxe

la Rodi'cío, Antón Fernández, Muga
rra . X osé Lodeiro 

Xosé Fernández Puga 
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·· Doutor Cadaval, 21 , 20; of. 11 
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CIOn e u tura, 1VU gou a prensa la- - 'ó Cen~ro. Gal~o de.Buenos . Ai~es ven '"' de Po~tevedra, co~ . maioria . AP, in-' 
ria que este político podia -conquerir - . 

. ./- - de dar o seu consentimento ·ao anun- : t~ntpu impedir a colocación dun. mp-
"a golpe de teléfono" milleirós de . ciado retorno dos ·restos. de Castelao numento ·a Castelao alegando prob_le~ · 

- .votos . par~ A.P. l)a sua ' bis6arra de · · , - -
- · a Galiza. Dada que se conta xa coa mas técnico-burocráticos. ·Chantada·. · - - -

vontade afirmativa da sua irmá Te re-~- Sexta. ·A X unta organiza a v.olta 
Tal afirmación non casa -nen coa sa, -parece claro que o Goberno auto- dos restós de Castelao: · 

demografia dese concello, neh menos nómico estará a piques de ericetar os · 
coa cultura dos seus habitantes que, preparativos para esta operación de XAVIER RIBALTA 

· re:1.orno. 01"ver· so·s. partido~s. na<;io,nalis- · A Coruña, 14, febreiro. estamos seguros, non son · carne1ros - L _ 

N. 240 IDO 22 AO 29 DE FÉBREIRO / 1984 



Os Cambalaches, 
·da · Facultade 
de ·ciéhcias · 

. . 

da Educación 

11 Alcaldada das au.toridade~ académicas", foi o calificativo que lle . 
puxo o Presidente do Parlamento J..\utónomo, António Rosón, · · 
á provisión dunha praza de Profesor na · · 
·Faculdade de Filosofia. Gol1zález Amadiós foi máis alá, ao 'afirmar 
CiUe este tema, obxecto de estudo na Comisión de PeticiÓns . 
constitue "unha cacicada das máis no:>;<entes da Universidade" . 
. Pero a provisión desta praza só fixo sacar á luz a situación 
da sección de Psicoloxia que, se~u ndo denú nda de 
profesores, existe malversa(!ión de fondos e nepotismo. 

Está alá lonxe, apartada, no último 
barracón do Burgo. A situación da 
sección de Psicoloxia da Faculdade 
de Ciéncias da Educación, por si só 
pode dar xa que pensar. Se se visitan 
as instalacións cal~mitosas, a impre
sión ainda é máis má. Sempre houbo 
protestas, pero non chegaron solu
cións. 

Agora as protestas recrudécense, 
fanse máis graves nun escrito presen
tado ao Ministério de Educación so
licitando a designación dunha audito
ria e o comeza· dunha investigació.n, 
que xa está tendo lugar; diseque "se 
ven pagando con diñeiro público a 
persoas que non prestan servício nes
ta faculdade, algunhas das ca is encón- · 
transe hai tempo, como se pode com
probar, cumprindo o servi'cio mili~ar. . 

( ... ) Como consecuencia, os alunos 
de determinados cursos, non receben 
a docéncia correspondente aos con
ceitos poios que se pagan ditas do
céncias." 

Segundo pudemos saber, estes da
dos foron comprobados no ortjena
dor que o M EC ten no centro de da
dos de Vitruvio, en l\dadrid. 

Segundo os nosos informantes, os 
profesores en cuestión son os señores 
Villamisar e Becoña, que cobrarían 
unhas cen mil pesetas ao mes, pagán
dolles eles aos seus sustitutos, que, 
deste xeito, · farian méritos para en
trar logo na·universidade. 

Pala faculdade afírmase que Be
coña era · "o· que lle estaba tendo cc;m
ta dos fólios a Dosil Maceira ( catedrá
tico) cando foi surprendido nuns ser
vícios copiando por un bedel". Dosil 
foi suspenso por este motivo, segun
do se afirma no citado centro. Hai ta
mén quen di que a situación actual é 
unha espécie ·de 'favor. ' 

~ ... ~.u llere~; r:toivéts, primos 

" No ·dtado escrito, apresentádo po

4. :·: ·:.: ·:.:.: ·:·:.:. :-:·:.: ·:·:·: ·:·:·: ·:·:·:· :·:·:·:·:·:·:·:·:·: :-:· :-:·:·:. :-:·:~:·:·:·:·:·:·::·:::::::::::::::::::::::::::::::::· . 

Segundo o informe técnico da co
misión enearregada da pf9visión 
da praza de profes'or encarregado 
"nivel G", os méritos de . Mvños 
Cadavid son superiores aó se Maria 
Xosé Buceta. 

Vexamos: 
Te-se de licenciatura ou Exame 

de Grau. Neste ~onto, -o_ informe 
alude a que .tres concursantes non 
posuen Exame de _· Grau e ignora 
que Buceta teno s-u~penso na pri
meira con_vocatória e que Muñoz 
Cada vid ten notábe l. 

Outros .méritos: sinalan que hai 
idoneidade facendo a seguinte re-
lación: · , -

Publicacións. A concur~nte 
Buceta afirma ser autora de arti.
gos que, segundo o director da Re
vista "Coordenadas", están en ar-

qu ivo esperando a ser publieados. 
A conc_ursante Muñoz é coau

tora dun libro e dunha publ¡ca
ción de revista especializada (Aso
ciación Española de Neuropsiquia
tria). 

Ti'tulos. As duas concúrsantes 
posúen os mesmos títulos, pero 
ademais Muñoz posue o de Profe
sor Especializado en Pedagoxia 
Terapéutica, e tres títulos certifi
cados máis de Organismos Qfi
ciais. 

Experiéncia docente: Buceta 
imparte .. 4 s'eminários e Muñoz 8, 
ademais de várias conferéncias. 

Asist~ncia e participación en 
Seminários e Congresos . . Buceta 
asiste a dous.; Muñoz a 5 e partici
pa na Organización· de tres · xorna
das, ·unha · delas de ~ráqe~)nter-

. ' 

nacio_nal: 
Muñoz leva traballand9 _no 

·campo da. Deficiéncia Méntal e da 
.Psicomotricidade desde o ano 
. 1976. Buceta ten. unha curta ex-· 
perién.cia profisional. Cursos de es
pecializació~: Buceta realizoü 5 e · 
Muñoz" 15. Os quince-en entidades· 
oficia is e en eentros reooñecidos a 
nivé·I internacional e estataL 

Nengunha das duas· ten d_epo~i-

. tada a tése doutoral. Muñoz ta-· 
mén afirma qué a sua está en avan- · 
zado 'estado. Ainda asi, calquera 
delas . pode suspende la, o que ·seria 
un "demérito'~." . "': 

No expediente acadé~ico, Bu
ceta ten 1,9, ·e Muñoz 1,6, pero 
Buceta non presenta--cursada unha 
asignatura nos cursos de "oautora- ·: -
do. 

Na experiéncia 'na área ·da praza 
·en concurso. DisE;! só que Buceta e 
Muñoz teñeh experiéncia en Psico
motricidade e Deficiéncia Mental, 
pero non sinala a diferéncia, pola 
que Bucéta ve reducida a sua_ ex
periéncia á colaboración na sec
ciór:i e nos·cursos realizados no pe
ríodo 1979-80, meritras que Mu
ñoz, adema is de facer : en Fránc!a 
como· Becária do Goberno Francés
os cursos de U.E.R. de Psychomo-

. tricité ria Universidade de Paris; 
Relaxación no H~spital .de Salpe
triére e· un stage no centro Alfred 
Binet de , SaiJde Mental 1 nfanti.I, ' 
leva eoláborando con entidades 

·oficia is en estudo.$ da enfermeda
de .mental, .gañando-dous concur
sos-oposición ao INSERSO de Ma
drid e A Coruña. 

.. 

los. pr.ofesores,· taméri se- di ql:fe ~. me- . negociado desta universidade é, ·en . proceso de _f3k:J~~ó.i:i ;do · _Decano, ',1(1-
. ci.liante"" sübterffo<ios-·:;, _ _jce"'r-tameilte .iwgn,creto, nesta . faculdade. E x_a ane- -mentando as ª~6~l~!ll!1t.P!i!Il!Jl i~ 

-; .. f.iatJü rc1a.f.osb' vli"tlí>ersoliéTtilhdti1aó~·ti-E!i- ·~--~óti~o ,:. e i$tó· :á - p(t~_ljco e notório, .o nado~ prófesores auto.res do escrit9 .. 

A . petición foi· apresentada por 
Amália Muñóz Cadavid, que se ere 

·con máis méritos (ver re.cadro) que 
Mª. Xosé Buceta, a quen He foi dada 
a praia. A señorita· Búceta viña xa co
laborando . no . citado · ~epartamento 
desge que acabou a carreira; ' 

Un X:urada- negouse. a . firmar a _ 
acta __ 

_Un dos sete membros do xurado 
negouse a firmar a ºacta, xa que o in
forme º técnico da comisión foi elabo
rado despois de ter xa a acta firmada .. 

Parece ser que o que inclinou a ba
lanza foi o feito de que a señorita Bu
ceta ti vese a tese _en "avanzado esta
do de xestación" e só" pendente ·de · 
trámites administrativos. -. , 

Un. membro do xúrado pediu que 
se 'comprobase~ estado da tese da se
ñorita Buceta. ,segundo fontes digna.s 
de todo crédito, á porta estaban xa 

_ prepar.adas unhas persóas· cuns fólios 
esci:_itos a man da pretendida tese, sen 
conclusións: Afirman estas fontes 
que - p~de que ,unha :destas persoas 
que· estaban .esperando á ·porta' fose o 

,.,..... profesor Dosil Maceira, director da 
te.~e e profesoraa faculdade. 

o reitor, inculpado 

· "A resposta do re.itor santifica o 
que está feito"- dixo- António Rosón . 
na· comisión de Peticións .. González 

rn 
o 
e 
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~"tOradtf'.des'téooiversidade '.:a"'·-0r~a·cion gran número de ,p·razás· que ·se veñen r · > .;-..;~~:··- · ·= : '- · .:· ~, · .. ~- · ·~e • ·f < .. '· .. ,~ 
.'(;le 'nmia-S ' prazas· de · prbf~'sora-do-! pa-ra adxudicando a maridos, rioivas e no"i- .,l.JHtYcFcaelcada ·,- · -~ ¡,, .. _·:.. ... · :-;~ : :.' .,.~ 

·. enc'6br·ir 0-s fe~tós antes~'reséñadón:a vos, parentela de d.istintos graus .de , ·o fátlo do · cd~COrSo fü~ · ~rh:ér'ftds "'' 
cu~as instáhtlas,' sl.n'wrerfüenteniente,· .. " '. · '-., ..... , '· · ~ ...... .., ··"' · :· . . .. , · · · " "" · ·.' 'pr-ofesó.rés deSta:taeyldaclf?L " ,',: ...... . · dtrnha· praza de j:>tpfosores e'ncarrega- ·f. 
dito .reitorado sistemáticamen....:. ··ve···n •. ,. -.. ..,.. ~. ~ .. •.. . . . . - . .. . •. . .. ·- t· 

~.. Segundo pude mes '·'Sábl-3r";' "'cercad 'do de· curso· "Nivel- C" .. foi callficado ·"'~. 
· ·accede nao >' polo -que parecé--¡~·c-Orrer , do .30 per ... c~_nto"do . prptes9rado des- ~·~" cómisió'n· de "f>~eti~fóns. dCf P;ir.la-

nuriflii ·suposta ·. malversaci-ón dé-: fon- · '· ta __ s.ección .de_ ~~~)C:olo"xia •.. está :e·mpa.- _riien~o ·· qafegn "éomo< ' ,~-cadca~a, · ~I
dos públicós;; . .. -': . ~ :·~· .· re.ntada.,d.alg,unbamaneira . . ,.. caHada'~, ·afirmarido qúe · ~e debe de 
~-- D~nun~iá-~ ta~én "'\,o" escrrt6 " 'e·r .. · ... En decembro, unha 'pareMa de noi-' '"• reoofrer "á via ~dminisfrativá" e, se non 

' 'cuestión . qµé 
1

se- "veñen adyerflrid.o ' . v~s, de : nome~ Fema~c;lo e Ferna.nda," se resólve, ªº ' Tribunal Constitucio-
. i~reg.ularid~d~s q~e . s~ veñen · rep_etin.~ eran q;. sustitutos -·da· pr~f.e.sora de ' nal, ~fospois de · estudar os qisti.nto.s 
do e perpetuando noutras · moft~s .-:técnica~ terapéutieas. expedientes e os infor~es da Oirec-
ocasións, segLmdo pod.e comprobarse . Rematan o escrito os profesores ción xeral de Universiqa9es é do R~i-.,;· ~ 
no rexisto ·de entrada e. Arq';!Jvo do : denunciando a~ irregularidades no torada. 

.Amadiós foi máis alá ªº· afirmar que . 
-c_onstitue ·unha "falsedade'~ que o rei
tor diga nor:i ter recebido a notifica
ción ·da comisión; agregando: "a sua 
caradura é1 i mpresionanté ,.,~ 

· Pero non so é a comisión ·da Parla
mento a que non se mostra de acordo 
co reitor (por certo, nos últimos días 
dedicouse a oolocar pedras de· riovos 
edifícios, edifícios que son . ilegais), 

'. senón que tamén os prof~sores os cri
tica'n -é non digamos xa Maria· Muñoz. 

Esta .. persoa fói incapaz de conse
guir a acta do" concurso .. de méritos. 

- Escritos e máis escritos, viaxes e peti
cións tiveton unha nula · resposta . 
Tampouco tivo sorte aó intentar fo
tocopiar os méritos da coocursante 

- elexida. 

Impugnación da. comisión _ 

· Pero os problemas ~~ viñeron ao 
comezo, coa constitución da · comi-

.-sjón que foi impugnada por tres dos 
memb.ros elexidos e por. cinco profe- . 
sores. 

.. Primeiro ·rumoreába5e que fora un 
· sorteo, de_spois· díxose que fora un 

sorteo ·designado, pero segundo os 
impug'!antes, o que está elato é que 
éstá cóiistitución "era ilegal 

Hai· quen -di · que foi ·aq,~i ·cando 
empezaron. ·os texémanexes; pero ·que 
non ·son novo.s, nen .úni.cos na Univer-
sidade. · 

Grorieta.:. de América, 25. Frente -
. ~ _cantei~.a .. de santa . Mjlrgarida. '. .. 
_tfno. 252618 - A CORUÑA'.-· 

,a coruña 
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. ºO · P~r~ido _Galeguis~a non lle vai .ser- .. Catro VOt()S de _diferin.c;:i~ c~eg~ro·n-pará que éj rarti~o 9alegu"ista se "disqlva e :se i~tegre · . : · _· 
vir a·.ninguén", '-C:!icia Avelino Pousa .en Coalic·ión Giílega. A ciecisi(>n foi tornada· no 1v·cc;mgreso celebrado ó dorrijngo dia 19, en Vigo . . 

. Antelo, ex-pres.idente · do PG, nunha : . Un Congreso aoque asistirdn ·201 delegados, ainda que ~estaban inscritos 210. ' ~ 
il'.itervencion·. despo.is de terse cele"" · .Pero os 92 votos a fávol: da fusión os 88 en .contra un voto nulo e dous' en ·branco niedo de Franqueira ·ªque CG er:i 

. . . . . . , .· . , " . . , 
" ~rado ~-ª ~otaeión .. As sua~ .pal~bras non deixan_z·ar:ixado ai.1,1d«:1 o 'tema ~~o PG# )éáque·vai haberlecla.rnacio_ns. . . . · Lugo, p~ro sobretodo na C~ruña e 
contrastan · coas do ·secretario xeral, _ · · · · · · ·< · - · ~ · , · 

"Rodríg.uez Peña, q~e calificaba "~ian- --------------
· J;>ontevedra medrase polo lado do ' 

PG. ,O seu poder quedaría . deste 
xeito moi debilitado. te da'. prensa· de "verd.adeiro. tiunfo. 

. ; ' -

co•ectivo"'. · 

· Tampouco . coihcidiaii con él os_ 
militantes. Nq ambiente palpába$0 un . 
ar de dérrota, ainda que era mellor 

.d.isimulado · !polos partidários da fu
sión oon CG. Os moitos milita.ntes 
cos que falámos nas ·longas hon¡s de · 
.espera no ·vestíbulo do hotél'Coia co
inc.idian: ;,aquí ningi.Jén gáña, perde-

- .. mos todos". . . . · 

.. A- .mañá xá se realizara a prime.ira 
votaci6n ,' para' ª· constitución de me
sas e¡ainda que as dµas candidaturas 
.tiñan -'!º mesmo presidente, 'Alva~~z ¡ 
.Gán~ara, como n?h .. había unanir:ni
dade· nun mernbro, foise á votació!l, 
en parte taryién para saber con qÚé . 
apoios contaba cada uñ. A marxe fÓi· 
de óito VOtO~ ~ fé!VOr da tendéncia · 
fusionistá·: Unhá marxe que :'eles· es~ 
peraban moitó maior. T~mén ·a ~u-
tro:- sector se daba derrotado xa por , 
ante11;1án, pero a surpresa teria· salta
d o se non s~ marchasen 19 militantes · 
antes de se realizar a votación, a· mei
rande pqrte deles da_ 'te'ndéncia histó ~ .' 

Présentación das duas· 
~ltern~tivas 

No congreso, moi ·mal organizado 
por 'certo, xa-:que houbo que facer 
até a orde do dia~ presentáronse duas 
ponénci1=1s. ,Unha, a qficial, d~fendida 
por Rodríg,uez Peñ~, que propici~ba · 
a f.usióri en CG, .e outra que a rexeita
ba1 na fór'mula proposta polq , direc-. 
clón do particjo. Esta última apre$~n-
tábaa .Ouico Ooniínguei. · 

; -
A· primeira ia· no sentido de que . 

por _pragmatismo · polít i.eo habia que· 
. unirse a 'cG. Áfirmaba que habia du" 
as tendé'n'cia~, a .dos .políticos, ,a dos 

, pragmáticos e· a dos cultúra.lis~as, o 
que 1evarítOU encendidasdiSC'.l,l.SiÓnS. 

· A _poné~~-.ia _ dos h:ist.óric~.s facia r~
!erénéia á história do partido _e a có
mo l'.!On podia desaparecer; .propician

. d ó a fórm1,1la da federación~ Ao longo 
. dqs debates se intentaron fórmu'1ás -

· · de concia_liación,·sempre por parte do 
·secto'r histórico. 

Pode dice.rse que no tondo non 
existí~ moita diferéhcia entre as pos: 
turas, xa. qu.e as di.las afirmaban estar _ 
dlspostas -a ·co·l~borar dun xeito.' ou ;. 

. do'ütro co.n CG, ·só que a perd_edora 
neste congreso. se· negaba a desapan~-

.c~r: , ' . 

Rodríguéz. P.eña 

.ñ'eiro poñ·eríarm .Franqueira e o.~. seus. · 

que iari seguir: "nós ímono~". dixo', 
_o que fÓi coreado con apl~usos por 
par:te -dun seCt:or de público que em-

- p~iou a abandon~~ ~ sá. · · . . . 
Afir.mou tarnén Pausa Antelo que 

este.· proceso non· fora tran~pa;~nte 
nen aberto. O ex~president~ do ·f>G 
comentábarios qye a actval dirección ~ 
"riusé de nós,· poi-s que tiñari todo de
cidido e·non se .lle f ixo néngun ~So á ( 
:Comisión <;le Conflítos que e)(pursara 
a tres militantes e Aen sequer se fra
·tou o teina antes';. 

,!;:iciubo. quen felicitou a dirección 
polo traballo '~sinto ·que non forá a 
f av~r do PG", -O i ?'º o congresista. , 

No .. cüngreso comeñtábase como . 
Hodrígue~ Peña., Tizón e · Cabaleiro . 
trafan "arde de ·FranquéiÍa 'de . non 
ceder -e defúncion~r ao· PG". Tamén 
sé afirmaba q,ue esta's tres persoas "co . 
focáronse moi ben; ... o próprio Peña 

, vai ser. o novo. secretário · x~~al de 
CG": 

-Gs cartoul~s débedas 

Replicoulle Alfonso Zulueta,_ · afir~ Cando xa ós ánimos non estaban· 
mando que, Se .se .criaba unha funda- '. para_discusións, 'entrouse no ~ema das ' 
ción nestas oondjcións, . xa non seria · débedas. A Dirección a~tual afirmou 
9o P~rtido Ga.ieguista, senón qu·e a .que ~existian 9 millónsduascentas mil 
instituCión s~ria de q'uen pon os ca'r~ . p~Setas e"que· entre as distinui's ágru~ 
tos, do fµndac:lo_r, como p~sa con to- pa?ións xa se tiñan recollido Qitócén~ 
dasas .. fundacións. ; . . . , · .. , "' ~s mil. Pretendian que lOO persoas 

Neste sentido interviu. un xoven · puxese~ unha cantida(fü. mensual pa:
niilitante,.-que afirmo u non .estar d.is- . ra . _pagar . estes ·créditos, -afirmando 
posta a i;¡ue o" Partido Galeguista ·se ,que' xa están buscadas 25 'destas per- · 
con~irté! "nunha. fündación, nun rñu- . •' . so as. 

O ímpet.u o afervoa_mento, o deba
te, a discusión que nc::>n tivo o Par~ 

· tido Galeguista nestes últímos 
anos da sua· segunda etapa, tívoos 
oo ~omento da sua nÍorte: Pode 
qu/só fosen os últimos Pataleos; 
pode que aínda se recupere; pero 
ó qu.e si é certo é que douscent.os_ 

. ftez . militantes puderon · nestes 
. . a-nos. facer moito máis polo seu 

partido e por Galiza. Tiñan condi
cións para ser. asi. Neste tema hai · 
que .darlles· a razó.n aos partidários 
da .·fusión, aos pragmáticos, aos 

_políticos, xa que no Partido Gale
guista . habia moito sentimento, 

· moiia devoción, pero pouco tra
ba.llo prát!co. 

E até flaberia que saudar leda- . 
mente o "suicídio" do PG se vale-
se para que das suas cinzas nacese 
uriha formación con verd.adeira 
vocacion galeguista. As sigla·s, a 
história dun partido·; non é· o máis 
importante; o que vale é a sua prá-

, tica diária, e nesta situación de bi-
. partidismo ·unha forza galeguista· 
que se opoña ao- PSOE e AP seria 
enormemente beneficjosa para Ga-
liza. . 
-, Pero hai' quen pensa que a diso
lución do PG non foi u~ suicídio, 
_senón un "homicJdio" a secas, or-

. denado por : Franqueira. f sto_ é o 
que pensan, polo menos, moitos 
dos· contrários á desaparición do 
PG. I " ) 

- ' 

Por outra bahda, tamén ·se cfi 
que o que pretende é que non 
quede nengun partido no que po
dan i_ntegrarse 9s descontentos. 
Que ning_uén '"teña onde cairse 
morto". 

A_traxectória última, n<;>n só de 
.Franqueira, que pudera ser. o me
ños sospeitoso xa que ·ten fortes 
intereses en Ga liza, moitas veces 
encontrados cos estatais, senón 
dos outros integrantes en plan de 
"figuras", deix'a moito que dese
xar como galeguista. Non dicimos 
que podan asumilo en certo mo
do, pero a meirande parte das ve
ces será unha asunción por intere
ses. 

Pero hai cousas moito rnáis 
preocÜpántes neste suicídio do 

. PG: o pap·e1 que pode cumprir 
· Coalición Galega: 

· Hai quen fala do pacto x¿¡ sela
do. entre Cabanillas, hoxe hiberna
do e .. Franqueira. Neste pacto en-
traria tamén Fraga e aí está senón 
a reunjón ~on Franqueira. Para 
qué se reunen agora? Coméntase 
nos mentideiros políticos que des
pois de desa'parec::er o PG e lanzar 

· éG, pode viro pact-0 "Cabanillas
Fraga-Fra·nqueira. Seria a gran di- · 
reita- conservadora con tintes de 
galegaismo en Galiza. Seria o bas-

- tión da direita non nacionalista 
do Estado; a B aviera, xa que nes
tes anos van soprar maos tempos 
para -a.,, di re ita esta ta 1. 

Pero parece que a operación 
Cabanillas vai moito mái_s alá. Ca
bani,llas pretende nen máis nen 
menos que ser o sustituto ·de Fra-
ga na Direita; rien Roca, nen Suá
rez, nen ninguén: Cabanillas. Para 
isto deixará fracasar . a- Fraga en 
Euskadi e Catalunya, dividirse as 
forzas da direita cara as próximas 
eleicións xerais e, despois de ocu
par a presidencia da Xunta -xa 
que, din, vaise presentar por ·cG, 
pactando con AP ou xa fusiona
doS-- dar o salto ao lid_erazgo a ni
vel estatal. El seria no noventa o 
Presidente; será o que leva espe
rando moito tempo se , os plans 
non lle falla,n. 

.J De ser certos estes suposfos, . 
aviados irnos coa desaparición do 
PG. -Coalición Galega ten que, 
dunha· vez, ~· "quer desmentilos, 
~demais do seu pragmatismo,· mos
trar o ·seu galeguismo, por m'oi di
fícil de crer 'que sexa para moitos., 

A Fundáción. C~stelao _ 
~.:I .... 

seu .- e que non cáfl'.lbia a .ilusión por Non. houbo · debate no teina, só . A ·i;YRE 
unresei~~". · .. : : ~, · z~u~a~~iuquesefi~esetlnháro- ·- ~~--~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~-~~~-~ 

A firman · que Franqueira deu a 
"orde dé morte".· Nengunna' Óutra 
sqlu~ióp parecía valerlle. Fála.se do' 

; A tendéncia_ disolut{>ria apresénta- · 
. ba co~ proposta a·. criación da 
"Fungación Castelao", que será dota
da dé capitál necesário e qüe é""unha . 

.. saída . máfa para seguir traballa11do o 
galeguismo que nori quer estar en Co
alición G~lega'' segundo af irmou 1 n

. -. ·. · · . . ·. --~ misión para tratar estes 'temas, pois· 
A_ m_e1~ande parte ~os mth~nte.s~ E1Ue "ao éstár disolto'9 partido ce~ñ 
h 1st~~ ·~?s non aceitan , , todds ·os cargos:.·. . 
.a dec1s1on .. - , .·. Có_ngresistas . 1dieian iamé~ que as · · 

<;, • • . . débeaas eran moito rhaior:es, porque . 
A meirande parte dos que votaron · aqi.Ji : só se reco11iari as· ~ébedas das·" ' 

en contra da fusión ' nón aceitan esta agrupació.ns 'leai,s', pói~ qye as ·o~tras 
~ deci~ión do . con"gresó,· e~ oomo pµxe- . non asi~tirnn ás ultim~!'.$ reu:n .. ióils 'di-

' Nesta ,f.un~ac·~ón~ ·segundo Tizón, · ron de maAifesto, "nós noA estamos·.· rectivas. .:. · 

dalécio Tizón. 

reito. A li-ña. ci>ntim.iísta po'de activar - dá de~parición · é só se vislumbra ésta 
todos os ·resor~es legais para inlPedií posibif.id~dé ~n virtude dunh~ resólu-· 
a ·desaparición dó partido. :Afírmase · ció.n lx'udicial.> · ' · · · 
que non pode· ser por: !Tiaioria simples . P:or outra banqa, ~s :histÓri~s' 
e cr:ttícase a 1 ndaié<?iO. Tizón.,()). redac- ' queren continuar cómo sexa coas si-

-. 'J/ ' ! , - ' 

tordos es~atut9s, porque neste·s "non glas·, intentando aprese,ntar uns novos 
se diga ·nada de qué facer en caso de_ . est~tutO$ " CO no.me do ' i;>.G : Se afina'I 
desapari~ión, ·o que é contér:npladd. non fose pos1b~I, seguram·ente rexis-

poderJanse facer program.~rs _ a __ editar. · abrigados po~:este aoordo", p~r máis·. 
e ~facer un seguimento da xestlóh ' de . que-representantes do outro sector fl- '· Que vai pasat. CO-~G? ... 
CG. . , . , -· . xeran fü)eapé un~a e ,outrá v.ez en 

até ·PO'r asaciació'ns cultúrais". Había ta·r:i~Gn "Partidp· N~cíon~l.ista Gale'go", 
, : quéñ ia moito máis álá e chega.ba a póndolfo ·s1:1cesó·r 'do PC1rtid,o' (Ji:l'leguis• 

. faeerse :'a'. pergLinta de se non ''serian:.... ta ~ . ~ 
· C¡¡baleiro, q~~ fo! ~ que propi.Jxo que o acordo abrigaba a t~dos. '. .. N~n éstá ciar.o aind~ o. q'ue" pode 

o nome d~ - "Fundación Castelaq" a · · Pausa Ante.lo tivo .unha .acalorada · ·.acorrer. Xa., no .Congreso se falb'u de · 
afirmQu que "o dileiro. xa éstá" ... O di-· - inte·rJención na que afirmou ·que es.~ ' qµe a decisión nor:i eStá. axustada ·a di
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·feítos así ;di'ede. ~ . . ,,. . As liortas po·!o-fG :aih,da van cor:l~. 
":A lei . de partidos . políticos non ' tln"i.iar; Este congres9,pÚ<fo se.r só ún~ · 

1 \ • • , ~ • • --~ • .,. . T i. • : .- """° 
~ntempla nada tamp~uco a respeito . ha ·pnmeira esc::afai'nuza • 

~ . -



·.··C} Par1aménto:. califica· a ~idxucjicaciór1 
a¿n~n 'fdr~a de "cacicada" · ... •. ..· 

.· A .lei do chan:. ·11unha lei . ~speCulatiVá;, · 
• • • ' '1:- ... . 

· O Parlamento de Galiza 
aprobou o anteproxecto de · Lei 

Primeiramente afim:iouse ·q~ue · non · moi .duramente a sustraeción-:de' com-
~ . . •. 

do Chan. para GaliZa. · · 
se adapta ás pecu!i.aridades de Galizá, . · peténcia:s, xa que sérá a Xúnta qúen · 
en 'contra do que dicia o Conselleiro; decida e col'.lceda0 licéncias, ao rñ.esmo · 

Abstivéronse centristás e CG, e 
votaron en contra o PSOE, PC e· 

xa que todo o mundo e'staba de .aéor- ~-empo que disminuen o_s contn:>les._ 

do en que Galiza tiña que ter unha lei Houbo · Ün momento do deba.te. 
· · EG. . especial·,, pois que no11 res9lve o ·pro-

'significativo; cando o porta. vot. da di~ 
blema urbano e non urbano·, o da 

Os opositores criticaron fragmentación da propriédade e non . 'feita afiri;naba ,qúe·· construir 75 ou 
fortemente a lel. que segundo cen· vivencias pór: . hectár~á,...:.se perm. á- -

• fai a consideración .do que son : cas- · 
eles serve ªos - te , · m~cen os ·m. esmos . métr_o.s cad. radas:, m reses · cos urbano~: Tampouco ·enfrenta os. 

1 · d d.· · dá igual. Oueria facer crer q. ue o ·me.s-especu at1vos a 1re1ta. problemas actuals e-. non corresponde · 
mo. ten que sé fagañ ~'colrn.enas~' cie 

. . . . . · a este tempo. E un invento das cida- . ' • · - · · .. 
Esta le1 va1_ afectar dec1d1damente des qu.e tende a criar chan urbanizá- c1encuenta metros cadradas · onde · 
non só á "cara" que v~i ter . G~liz~ :-. bel e a consolidar lega.lmente· a espe- . · ._' LÍnha ·famíha non se remexe,_ ~ue 'cms;':". 
dentro duns anos, senon . tamen a culación. · · · pisos onde se poda vive~ dignamente. ' 
co'ndición de vida dos galegas. ~ ~á sabemos que . a especulaéión- d~ 

Na discusi.ón da Lei habia dous Tamén se lle criticou que con esta chan '?en por ese lado, 'e: que o que · ' 
bandos difere·nciados que Guerreiro lei ian convertir-á banca en xendarme ' máis custa mqitas .vecés é o solar. " 
(pe) b d "d 1 d do urbar:iismo. tenta a e remarcar un a q Pero secadra, o "cidadán non de-
está a direita e doutro a esquerda" ·e be saber e~as interfori~ades!:; oo.rno 
claro, 0 centro estivo "no centro" e Unha lei que tenta engadir de- diria o señor Mella no debate c:!a Lei 
abstívose. As críticas ao proxecto de . SÓrde ao caos de Compensación Hnaneeira que foi · 
lei non foron contestadas nen polos tamén aprobada _nesa mesma ses¡ÓIJ, · 
homes de Ap nen polos chamados Segundo os detractores de-sta lei, 

' asi como un pro,nunciamento contra 
l'ndependentes e menos polo "onse- con ela o que se vai é "engadir desor- · · ' ' ...... ,o peche de Enfersa. 
lleiro. (Por certo que o PSOE preten- de ao caos". Criticándose tamén que . -
de que os "independentes" que for- non existe un tratamento específico O dia 28 próximQ, entre outras 
man grupo se integren en AP, afir- _da parróqui,a nen da ·cómarca, e que cousas, voltarase ~ ~isc~tfr a m9difi- . 
mando que segundo a normativa te- se lle dá prioridade ás grandes urbes. · cación do régulamento .a instándas 
ñen que estar no grupo a cuxo parti- Ao mesmo tempo que se criticaba de Camilo Nogueira. De aprovarse a 
do pertencen). a lei, que vai encainiñada a conseguir sua proposta, o que é prati~me'nte 

As críticas á lei foron moitas, so- "rentabilidade inmobiliária" e que im-postbel, v,oltarian .os deputados 
bretodo por parte de Guerreiro e No- vai "legalizar moitas urganizacións expulsados a sentarse nos seus esca
gueira. ilegais en Galiza, criticouse tamén nos. 

Aten'tádo . rlo edifício - . \ 

de A NQS·A.· TERR~· 
A vaga de atentados contra locais de partidos e sindicatos 
nacion.alistas. e de e.squer.da, recrt;1dece en Vigo. l-:lai meses era o . 
lpcal'de OC.00., logo tocoulle o turno á sé da UPG á que po,r tres 
veces, a última ha.i uns.dias, tentaron incendiar . . Na noíte : 

·ceso. U!J suceso do que fumos te~ti
gos presenc~a.is. 

Ainda non eran as sete da tarde 
cando escoitamos un .bérro desgarra
dor na rua. Saimos .á xanela. e vimos 
c_omo un xoven escapaba agarrándose 
un.ha man. Alguén colleu unha cáma
ra e saiu correndo. Xa non habia nin" 

Jguén, SO. unha machi la no .rnédio d,a 
rua e un bote de café roto, todo xun
to ao naso edifício, mesmo .Por. de-
b aixo da nosa ventana. A ta.pa dé> bo - . 
te tiña unha pila e un telé. Avisámos .... 
á policia, que chegou aos poucos ·mi- · , 

. . nutos. Algo d~spois chegaron '. os arti'.-
ficieiros que fixeron explosionar a . , 

~ -mochila. Dentro habia un artefacto ro . . 

~ cun quilo de explosivo. . . 
u . ' 
µ. Máis. tar-de é:tetiveron a tres persoas· 

mancadas na · man, pero segundo a 
poliCia todas teñen pe~foita coartada. · 

O cin~ Vigo 

No cine Vigo estábase a proxectar 
1'0 caso 1 Almería" e ·habia tres dias : 
que ·Sofrira Q lanzamento dun cóctel :. · 
inflamábel. · · 

lria este dirixido a el Ó~ ben ·A 
. NOSA TER·RA? -: · 

LOIS DI EGUÉZ 

Na'n podia ·éJ~i?{ar pasar a xorriáda de foJga realizada o -~ia 14 sen facer . 
unha~ pequen(ls pero importantes aportacións .ao papel que o partido no 
Governo espaflol desempeñou · an~es e despois da mesma. Resulta, segun
do un oomúnicado qúe .de_u á ·prensa o 12 de Febreiro, que hori partici
pou na folga por non if "codo. con codo con un· partido que representa y 
aglutiná en· su seno a 'la derecha riiás reaccionaria, al capital mas insolida
rio, Úige'n :,/causa principal· de e~ta cr.isis í::on'tra I~ que paradójicaínénte 
ahora se,-manifiesta'! . Oewois seguia .a di.cero ·comunicado que "creemos 

'.~n -el Gobiérno sociali'~ta, nuestro primér gobierno .popular~ .. " 

Alédé;!me. coincidi'r coa d~f.in.ición que este partido fa'i de AP, mais o 
r~zoam·ento dé que esa sexa -a. causa principal polá que non participou 

_nen na folg~ de Vigo paréceme ' do~ máis incoe~ente. , desafortunado e 
irreal. Foro11, pala contra, .oml:)ro con- ombro en moitísimas ocasións~ 
fundanrentalmente naquelas en que se xogaba·o recoñecimento da liber
dade e ·soberania de Gali"'Za e das outras nacións do Estado. Con eles ru-. . 
bricaron aquilo de '"economía libre de mercado" ou "r:nonarquia parla
me·ntária'' ou ":"acatamento e fidelid~de á Constitución española' ~ . ou · 
"potenciación e cónsoÚdación ·do bipartidismo", ou i•expulsión do Parla-
mehi:o do.s depÜtados elexidos polo povo" ... , pai;a asi anular o pluralis~o 
e. a -opo$i~ión polítiea·e a liberdade ideolóxica, fundame~to teóricos bá~i- _ 
c9s dunha democrácia burguesa. Pactar ·coas forzas reaccionádas até o ni
vel que -0 veñen facendo é o xeito máis efectivo de unión con elas, e tra
tar de rec<?lle_r· ás veces da .dire¡ta a .mellor. forma de defender desr)ois al-· 
temativas consagradas no capital ll)O~Opolista: 

A . saida· da crise combátese con slstema,s económicos ben· dífer~rites 
dos qtJe o .Gover:no ·españÓI e o seu partido no~ poñen ante os fuciños pa- · 
raque os engulamos. A entrada no Mercado Comun e o ·mantimento na 

.OTAN .é a forc;:a .defínitiva p",ra os traballadores e .asna~iónssoinetidasa 
este Estado , pontos, estes, :deféndidos tamén por AP. E ambos e dous sa
ben ,que .non "só Vigo e Ferrol,:..senón Galiza inteira, está sendo desÚuída · 
por unh~ · política económ_icá.que neA .tan sequer ·a UCD se .atreveu a pór 

. en .prática .coa celerid.ade coa qHe agora 'nos sae este PSOE tan inimigo de 
AP. . . , . . _ '- . .. 

E o de "primer gobierno popular~' ·non ó· eren·. nen_el~s'°mesmos~ Só
nos faltaba tér que .ouvir que .estarnos rexidos po~ tin Goverf1:o popular 
éa~do os traballadores e ·traballadoras n<;m·saben xa q-:µé faeer para levar o 
pan á casa; éanoo a p~quena indú-stria está máis abandonada. que riimca; 
cando" :o pequeho comércio sé ·ve. ijsediado por inspector~s da Faée,ñda . 
que miran as.suas cativas cantas.eón lupa; cando labregos e mariñeiros es-

. tán sometidos aós trabucos .e .á inseguridade-máis crueis. E mentres, ós 
grandes e~pr.esários e· a. grand~ Banca enchendo os petos"'_até rebordar. 
Bon xeito é este de fácer gov.erno popular! ·E non me éfá saído do maxin; 
mentres escribo isfo, o remate da histÓria du'n pequeno tomercianté dun

. tia vila lug.uesa q!Je se viu,ob.rigadó·a 'despedir aos dóus único~ traballado
res· que tivo. durante moitísimos anos. Saben que fix¿·despois, meu~ seño
res db Governo populaf~: .? Suicidarse! 

. O -señor Sofo, alcaide de Vigo, ·para rema~ala, confeSÓu nunhas d~cfa-

do domingo dia 19,.era o IQcal da l~TG · o ,que sofria considerábeis 
danos por mor dun cóctel molotov. Xa non era tamén~ · 

. racions que a folga desa ddade non ,_ia ;saler' parn nada. Tan cég9s son os 
do PSOE que nen tan setjuer ·os ihqueda- unha·manifeSt:aCión de 300.000 
persoas pedindo pastos de ti-aballo e cipóndose· á destrución da nosa cati-
v~ indústria? Pero riori afirmaban que e·ran un governo po.pular?-0 señor 

A .pergunta ron 'se ~ode contéstar Soto deberia · arrem~dar o exemplo do~tro'. alcald~ qúe onde f)ai un pro-
taxantemer:ite; per.o hai dados que. pa- blema ali esta el póndose á cabeza dos t:¡ue peden solución's. ·Fa.lo do de 

• ~ ' ,t 

~ primeira vez. · · · ' 

,, 
Pero· o süceso que máis repercusión 
ti~o foi, sen dúbida, o ocorrido o dia 

·.:14; dia' d,a folga xeral: o életonad,qr 
dun cóctel molotov estalou n'o noso 
edificio e outr:o ti.vo que ser explosio- · 

·nado por especi~listas das FOP. Emi" 
soras de rádio, .deron co.nta en direc
t~ do evento.- .Case todos o's meios de 

. cotnuni,eaCión 'afirmaban ao dia se
,gu ir;tte que era_' no local do .éine Vigo, · 
que ' pro~éctaba "O caso Almería". 

Averdadeira história 
¡ , ' 

ESta é a verd-~deira hl~tória_ do .su- . 

· recen revelar que. a bomba ia.diíixidá · Gene, e pod.ia .i5ór máis exemplos se:n q1,.1e neles ~e saian nu.rica a1ea1des t 

· ao periódico. ~ , , , .. '-'· ' do .PSOE ou cie AP. · · 
. . . ~- ~ . . 

Prim~iramente 'ternos que a persoa Noutras declara,cións; o J<; _c~fi~c~d.ísi~Ó ~lc~lde d~ Vigo p~rfiou no 
· . . en · cues~ión e 9 cócteÍ cuxo .fulniihan-· _ segUitite: "Me parece que algunos•. trabajadores no tienen conciencia de 

te lle -estoupou nas nians estaba rio ' . clase porque no se· cor:npreride, si no, qu~ ·vayan juntos a_·la-mañifestación . 
· nosp edificio. o cine v(go queda tres , hmnbre,s de AP con 'los del PC. e ·INTG".. Digo. eu que e~s alguns, polo 
, .portais m~is . adiante e métese · unh~ ·- que se viu, etan cá.se .300.000,. Non sabé este '·señor ,aquilo de-·"xuntos si, 
. rua polo\ médio a inda: . Atlemais ese . · pero non revQl1:os"? U.ns foron por tnudar a sua situación_ . . oy~ros,. -moi : 

dia-_ non 'habia cine e 9 local tiña ce~ to.s menos_._ por iso de· "facer de o'posició'n'·,. para ·que se'·creá ,qt,1e a hai, 
' rrad·a· un ha verxa mul tupida que ten . cpmo ·ao', mesrn,o señor Soto lle-in~e-resa taipén que se crea .' 

á e'ntÍ-ada; hun amplo vestíbulp on~e ·. . '. Coido, meus querid~s leitores; que isto ,{un ·capftulo máis, e b~n cla-
se ex-pofíen as carte'leiras. Cómo ian · ·. . r.o, das soluéión.s a que leva o biparfidismo. De seguro· que a histó~ia de 

. tirarlle o cóctel· nesas·condició,ns? · ·Gaiiza seguirá .a es.creber aÍ~ú.n máis. · Eu, desde lago, non o desexaria, 

por outra parte · están as am~azas p~r6 ... Non lembrades aquela '._sóada frase ou eslóg~n que dicia: "Tanto 
· monta, monta.tanto, lsab~I como f:ernand.o"? Pois ·aplicádeo ao canto. 

de , que sor.nos o.bxecto, t~nto ao pe-
riódi'co en si como aos ·redactores. ., 
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ALEXAN8R'E BANHOS 

As colas a· que e~ me refir~, no.m ~om caJ
quer tipo de ·colás, ·nirñ tern: nada ·que ver 

, com que eu seja un amante ou:.IT\..oito me- . 
IJ.OS das colas; que nomo som·nimme i:efi-. 
rn a essa . vafied~de de cola conhecida por 

·fila, que sempre no~ tqie a cabeza nefando·s 
' recordos, como filas militar.es; de" presos, 

etc. ~im ta?1pouco tenhem que vc¿r as co-
las de que eu falo, coas que se fam para pa
gar as corttriDus:óns nos derr_ade~os días do 
prazo. · _ . . · 
. :E~ vou-me1.a refer!i a colas de consumi
dores; ·nom. pensedes nas rebaixas ou mim-
ha oferta tentadora aos amos-as de casa que ' 

' aridam senpre a ~lhar ·para esse meio de pa
go escaso e curto que se chama . pts._ ( em · 
·Galiza). -

. A .que me estou refe~indo? 
. Quando·nos atopamos com algúm amigo 

' que ~e mata ' d-e ·chegar ·de urri pais· soci4lista; 
ou quan~do mais amiudo, de geito case . co
tiám nos me.íos de comunü:añóm-Confor-_· 

·mas:óm . de opiriióm, : ou· porqu~ nom, .a 
nos~ vissóm perfectal!lente aseptica _e con
forma.da do-.que é re;il ou nomo é, se .con
fronta ·~cotn a exist~nfia de colas para mer
'car- bens de consumo nos citados· paisses; 
deixamos _'escapar um "SOilfÍSsQ a mais µ3:S 

_vec_es co)n indisimulada retranea. 
Qué·é umha cola? 

. ú~ha · cola e· .um - si~al profundamepte 
. democratiéo-iiu~litário, é .todo un símbolo 
de que as formas caI?itali~tas de <listribui
s:óm , estám recuando (gradioso, nonsi). As 
colas nom tem porque significar falta .de 
produtos, misséria, ma1 fundonamer.to do 
sistema, senom que debe .sigtÍ.ifiear todo o -
contrario. Eu nom dubido de que podem 
dar-se colas por purós e singelos prol::llemas. , 
buro~áticos, 'por falhos no sistema ~e · dis
tribuis:~~. por ter a planifiqs;óm económi
ca umhas metas, que a curto pra·zo .pode, 
itom corresponder coa satisfa~óm da~ nece- .. 
sidad,es presentes .. · _ . 
' P_orque a cola e igualitátia ·e· democráti-
ca? · · 
. . Vou encetar a explica~óm coin um pe
queno · exérnplq, .que ilustre algo a minha 
vissóm do asunfo. · ., ·, 
. No Chile 'de Salvador Allende fix6se pe- . 
rante o' derradeiio ·ano e meio·qa experien
cia da vía <!hilena ao -socialismo, a interven
s:óm centralizada de- umha serie_ ae:.produ
tos basecos, e a sua distribuis:óm, que. era '. 
feíta polos propios trah.alhadores. De seguí-

.· da _ aparecernn ·colas . (Moito,s est;aredes ja 
pensando, encheuse o' pais de especulado-

. res. Os kukacs nas sua 

ap.areceñ e~ todos .os procesos · de tr·ansfor-
. mas:óm~ mas o seü·pesso nas cousas e s~m
pre ' menor do que um certo tipo de maxi
malista,s , "cre-des~ja"). A poboas;óm dos 
-bairros ;populares estivo no -Chile de esses 
anos perfectamente. abastacida,. ·medrando 

..... nela ·úm ·prófundo esp.íritu_ de.mocrático-'- . 
igualitário, e ~ participa~óm de'todos ene~ ' 

'_ tava a impegnl!r to_do o . tecido Sücial ~e :no
vos contidos. Nesta nos~. pátria-muí amiu
do se e~quece o ~reclamo ,de igualitarismo, 
que ternos que assumir .corrrtodas as conse
'cuéncias, e que é sempre um dos cada
vulhos mais craros, pra separar· a praza dos 
revolucionarios da dos reformistas. · 

No- Chile actu;d da,;ditadura sanguinária 
e fascista de Pinochet, onde o desemprego 
alcanza ate o 5 o por cento dos trabalhado"' 
res, e a niiss'éria:.é a do~a· e sÍnhora dos seus 
f~gare~, · ~nde q_ .a.limento de hioitos ·dos 
desetedados da terra somas "olhas popula
res"; os supermercados .-estám cheios, com 
os mais variados produt(}-s de todq o mun
do (os creditos .internac;ionais servem .cara 

·" mercar a -umha burguesía c~lonial-para~ita
ria., iviva o liberalismd ),. os escaparates

. ·m:ais · enfeitados cqs seus enefeitadores pro
dutos esperan:nos 'en cada esquina, esealei- ' 
rás .mecáni~s- subem-nos e ~aixam-nos polo · 

.. me10 de Íuzes engaioladoras capaces de fa- ' · 
cér sonhar a toda a nossa pantasia de con: 
su~dore~-posuidos•posuidores~ e · por nin-. 
gures se ·vem colas. E . que acaSo ·funciona 
milhor agora, o país? · 

A distribui~óm capitalista? 

Na economía capitalista existe un meca
nismo O ·MERCADO, que funciona c-0mo - ' 

• un reg-ulador;, de tal geito que tendese a 
1 

equilibrar a oferta e a demanda de calquer · 
produio. O mercado objetiviza todo, ence
tando a sua laboura pola primeira e princi
pal· das mercancías,_ a uneca capaz de pro
ducir plusvalor, 4ar mais do que costa, o 

. home. 
, (Jns vam ·a ~n restaurante de cinco gar

fios, e outros conformanse, e que remedio, 
com um bocadilho com calquer cousa que 

- -lhes vinhesa a maó. 
o mercado objetiviza a nossa existencia, 

a nossa propia percep~óm do senso da reali
dacie, e da liberdade, colocando-nos no lu-

. gar ·que nos corresponda das diferentes 
c:rasses. Na economía de mercado as colas 
principais e case que unecas somas que se 
fan de <liante dos centros de "caridade"-, ou 

: das oficinas de ernprego para ver se o mer
. cado nos obj.etivj,za e nos v~lor~, para poder 
cambiar esse valor por uns bens, que nos 
sirvam para reproducir-nos como· ente bio

)Ógico 'e socialmente. · · 
U~novo exemplo. · . , . , \. . 
Todos podemos estár :imais_ ·9' menos' dé 

acordo ·en que home nom se olha.In colas en 
Galiza, fara das citadas denantes. Sonhe
.mós (j a chegara o momento de · ser real). 

· · Galiza .é um eSt;ado de economia planifica
, da, .·oµde o . p~ies:o dos bens nom 6·em dado 
polo 'múcadó., senom que está d~terminado " 
basecamente ·polo poder adquisígivo do~ 
trabalhadores, que é o de todos. Aseguro-

~m 
•' 

- ' ' 

vos q'ue sen:i cambiar ' ningu~a das varia:- ' 
veis principais existentes,_ <;orno spm a pro
dú'róm e demanda, manhá ja teriamos co
las. Seria a forma de distribuir 'percebes e 

-:- langos~as; e así moitas cousas que tenhem 
umha demanda sumamente elástica e a pro
'dus;óm cheia d~ rigideces. 

A colá é o elemento democrático-iguali
tário ante o ·que no·s atopariamos todos (to
. dos ternos o dereito a disfrutar de um che
let na praia América, pero ja norn teriamos 
o mercado que nos objetiviza, que nos di~ 
xer que, ca sua propiedade enagenará todo 
·o direito dos outros, um mercado que albea 
aos trabalhadores do disfrute da gran maio
~ia das causas, encetando polos frutos do 
seu trabalho. 

Cando ouvamos cousas, tam pouco co
rrentes para nos como En Cuba nas colas a 
gente ve:-se leda, pra esperar que lhe toque 
o turno de entrar no restaurante (costa o· 
mesmo o de lyxo que o popular, a diferen
cia é a cola que se tem que facer no de h.i
xo). 

Na cola todos som iguais,_ nimgúm se 
atopa com umhas condis:óns que lhe permi
ta ventaja algumha sobre os outros, hai 
igualdade real de posibilidades, sabem que 
chegararri a messa, pom haí ningúm merca
do que apriorísticarnente sinale, calé o r~s
taurante ao que hai que ir; que os objetivi
za colocando-os num pasto dado da esca.da 
social. 

Cando se fala do socialismo, e aparecem 
críticos das colas sem facer as logica.s ex-

:-cepcións, defensores do mercado, estamos 
ante un_ enemigo consciente ou inconscien
temente dQ socialismo. Cando se ouve dizer 
que se· debe flexibilizar a economía, que 
funcione o mercado, para que as "cousas 
viam milhor" nos paises socialistas, estamos 
escoitando a enemigos· interesados do so
cialismo ou a parvos. 

No socialismo real, hai moitos defectos, 
algúns tam gravés como que o secretário do 
PC de Romanía e presidente do Conselho 
de ministros Ceausesco seja um probe imi
tador de Idi Arrrin .Dadá, cousasjunto com 
outras moitas q_ue hai que combater. Mas 
en ningúrri caso o ter raéhado coa econo
mía capitalista e o primeiro dos seus.simbo
los ·o MERCADO. Loitemos pala democra
Gia-igualdade, "A cada um .,segúm as su.as 
necesidades e cada um segú~ as suas capa
cidades" . 

~odo o que dixem das colas e umha sím
plifica~óm da realidade, pero creo que po
de~ajudar a entendelos um chisco. 

A ,redacción de ANT respeita íntegramente . 
a ortografia ,do .. autor 

A Juventude de '• Gan_za festejou 'os Centro · ~e 'l:st.udos Galaico-Portugue- · 'e, . certamente, dos problemas do . ~pusica": 
. seus75 anos, em Lisboa. ·Foi nesta ci- ses (já qué o Governo portugues pare- país. Alvaro Cunquéiro, Otero Pedra- · _ _ E, até agora, tem-se mantido, em-
dade que ela nasceu, no ·dia.- 10 . de. ce .incapaz de ·o, fazer!_) que permita a yo, Carbal lo· Calero, Fernández del · bora sem qualquer ' ápoio oficial. 
Nooembro d 'é ' 1908 . . E hoje o' produ'- : cidade ~er. e sentir p cultura .irma'é:fa : Riego,. Man'ue·I Maria e Ramón Pin- Ouer do Governo portugues~ quer do' 
to de anos .de 'trabalho e de décadas Ga.liza. "Pretendem. os mostrar a Gal.i- heiÍo foram ,. alguns d~les. Outras ve- E d h 1 ~ 1 · sta o espan o . ,.,a vo urna .excep-
de sáuqpde 'da t~rra, da emi~ra~ao pa: · za aos portugueses" disse-nos urn res- zes ' forarn portugueses qu'e dalaram c;:ao: o antedor cónsul; um catalao, 
ra a margem sÚI do M,inho: O. tema porisável da Juventude, emigrante há - das infi~encias galegas nos ~ovÍmen- -.conseguf'lf um subsídio dos servic;:os 

·do espectáculo faram el~s,, os emi- 30 anos,. "t~azer corife_rencista's, fazer·. · tos da sociedadé do seu país. . · · · de· emigrac;:a6"':' Mas foi . 0 . único. Os 
grantes. ·FoL o "Migue lito" de Ca~te- exposic;:oes dós hossos pintóres,, tudo · .Apesar 'di;? tudo ~ste -trábalh.o posi- embaixadores, esses; costu.mam "ser 
laQ_ en a.s . "Viúvas de vivos e mortos~· . isso": E também comer os coz in ha- . tiva·, a · Ju've~tude .tem . prq~lemas~ A inuito simpáticos·: mas -nao f.azehi n¡;¡ ~ 
de Rosalia e a músiea tradicional. Os. dos de Galiza. Para.isso um.,restauran_~ · ·· erriigra~o galega paroU' e-os. seus fil- da". o actual embaixa~or (qu~ "é 
actores, os" ciintáaores, os :gaiteirós t11. ~Os p~bfectos, .. a'mbi_ciosos sem dú- ·' hps, ·~numa terra que expadiu a· lír:i- , um embaixado.r: político e por isso 
foram Ós 'emigrantes da . Galiza e os _ vida, sera0 fi11anciad~s por uni capi- - gua , galega aqmrda.c;:ada", como _ nos nao tem nada a ver comas coniún-ida-
seus filhos, gue naO.esql!ecerafD á sua ... ta lista . portug_ues;. filho '?e emigrantes disse o nosso interlocutor,· se.ritem-se d~s'', como explicou a direc~ao da . 
cultura . . : . . . . . galegos.> ._. intég~ados, talando com mais 'fácili·- J°uvent~de)_ assistiú, porém, a.Jesta. E . 

Á Juventude, 'que sof;eu dbtisoes . ·- E este esforc;:o é um esforc;:o de : ' dade o p0rtugues que a língua <;Jo seu . n.o final ouviu, també-m 'ele , a grava- . 
. durante a-guerra- ~i-vil 1;ém hoje 600 ·coritinüidade. A . Jl.Jventude · nunca paí~. O que poé a questáo da conti~ · · c;:_~o de Juan Pardo. ~ntando "Falade 

sócios - ( há 5000 galegos' e seus des- descuido.u aspecto~cultural. Em cada , nuidade. "Mas faz-se um esforc;:o: Galego". Nao sabe~. os s~ gostou ... 
cendentes em Portt.mal)' e está cheía · ano, yieram a Lisboa notnes grand~s tenta-se. manter o hábito d_e talar o 
de projeetos: cr.iar erp Lisboa um da Gal iza fa lar da literatura, da arte . \ galeg? e. as tradic;:oes da poesip ~. da 
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r- ·;·dia é 1,mha -das zonas ond~ a xente é 
máis superticiosa · en todo o noso 
pa(.s '. ·:: , . ·. -

Son moitas. · a.s persoas, sobretodo 
rl}ull~res; que ' visltan frecueñiemente 

- v:igo.para que lle botén as cartas. 

As tumbas· da Guárdia-seguen a ser pr~fanadas pero non se sabe 
_ainda cais son os móveis e q-uen son os que ,levan . 1 • : · · 

Dise que o mar· influe considera
belmenté nas supersticións. O mar, 
que- t'rnén dá ·empregó a m9ita xen
te, ·pero que· a .mant-én moitó tempo 
alo11xada das · ~úas casas: A ~oledade 
inátase de moitas formás.-~ 

esta acción a cabo. . · , · · -
Por outra banda,· e que se.saiba, as autor'idade~ a inda' nos fixeron 
nada por esclarecer os féitos. , -A~ora,,a x_ente non quer talar ~ 

No número 235, editado .fio mes de 
decembro, fac(amos unha reportaxe 
na que contábamos os feítos ql,Je es
taban ·a suceder ·no 'cemitério da 

. Guárdia: aparecían tumbas profana
das e eadáveres fóra das tumbas. 

· Desde esta reportaxe, os feitos se.,. 
gu íronse -a producir. Tense constán-

' ' cia de que polo menos nun .caso, hou
bo· algunh~ manip~lación °do cadalei
to. 

Trátase dunha persoa que apare
ceu afogada no Miño. Despois de fa
cerlle a autópsia, o cadáyer ficou no 
depósito toda a noite. Ao dia seguin-. 
te o cadaleito apareceu no chan. 

Segundo nos comentaba o Xuíz 
"non se sabe moi ben se andaron no 
cadáver ~ ou non, ainda que parece 
que non deberon andar moito, xa 

_ que o funcionário que abriu a caixa 

A xente, ds qÚe·-saben do ·asuntó, 
dixo que o plástico estaba igual que o agora non ·que'ren ·fa lar; sobretodo 
deixamo-s": · _ · · - , ' os· .éf4e máis ·saben .. O enterrador, se-

Pere a ·caixa apare.cet.1. fóra de oo- . · ñot· Taboada,. que da: outrtéJ . vez nos 
de a deixaron e tamén lle faltaban os , .. ~P¿·rt~ra -móit~s· dados,;.d'esta vez ne· 
parafusos. Andaron no· cadáver? Poda ~· r !:Jol:.I~ a fa lar~ arguinenta'ndo 'que xa 
que non, pois que como levaba cátro , - está canso, "fixéronme moitas cha-
dias mortc_>, ao ,abrir a caixa despren- -con al.gunha sect~r. . . . e deSfacia váiias sepulturas ·e pan - madas, da rádio., da prensa. de Ma- . 
dia un .forte cheira. Botou i_sto para -Cada ·dia son máis os guardeses teóns: esparexendo ·os cadaieitos, ao . drid, de día, ás doce da noite, todo o 
atrás aos Violadores de tumbas? - que Se inclinan P.Or'este niévil; ainda . mesmo tempo· que causaba danos á · mundo c!Íamando...e eu' non saco nada 

Qué buscaban non cadáver que que ~ ao mesm? 
1
témpo -a~arezan pu- - q¡pela d~ ceniitério· cuxa cr'uz . non disto" . . "Pero o que máis -me moles-

sabian con certidume que lévaba,.,vá- tras ver.sións, que din · que 0 qlfe, pre- . · - apareceu a inda por nengun lado. tou - segue a dice~- f0i ó ·c]ue fiue-
rios días xa morto? Esta é a pergÚnta tenden alguns .é gáñar cartos facen~o Houbo c;¡uen e~pezo~ a dicer que roFl os p~ ."Cambio , 16", qu.e .sácaron 
que se fanos viciños da Guárdia. ' Os Qt:Járdi~s no cemitério. ·tsto non ten este ra·io .era un castigo .c:livino por sa- C:teClaracións-que non. fixen. Nen se-
rumores que circulaban respeito ·do · · m<?ito-. de C[ibel, co.mo -qued~ba r. dé-. - car a reportaxe. ·. quer falaron co,migo_. E que o señor 
que buscaban nos radáveres queda- mostrado na anterior reportaxe, se- Supertición?, _·Intencionado o ru- abade non quer, senón íalles cair o 
ron todos minimizados, despois de gundo as declaracións dos distintos · mor? peto'. · Non, con vostede non teño ria-
sair a nosa reportaxe, en vistas das enterradores. · da, só sacou o que eu lle dixen ... pero 

explicacións dadas polo Catedrático . U h h" S 1 "d · A Güárdia, unha zona chea de o que fix'eron os d~ "Cambio 16", iso · 
de Medicina legal. Todos meQo.s un n a e aspa en ª CI os · d f " -- supertic'ións n~i:i _se po .e acer... -
que dia a dia cobra verosimilitude: o _ O vinte- e oito de decembro caia · Hai quen di tamén que houbo 
da máxia negra, ou algo relacionado_ - unha ·chispa n.o cemitério de Salcido~ ·~- Segundo p~demos saber, A Guár- ameazas para que a xente non falase. 

--

No Instituto de BUP de Sanxenxo DIAPOSITIVAS de . GALIZA 

Queren-cObrar nun centro dO Estado-

A iniciativa do axuntamento 
de Sanxenxo, no instituto de 
Bacharelato de' Vilalonga-, sito 
nese município, querse cobrar 
u nha tasa de duas mil pese~s 
mensuais, a todos aqueles 
alunos que non teñen a sua 
residéncia no próprio município · 

O Instituto é unha sección delegada 
do de Cambados, e comezou a fun
cionar, con dificuldades, hai só dous 
anos. A este centro acuden rapaces e 
rapazas da bisbarra, inclu(ndo os mu
nicípios de Sanxenxo, Meaño e O 
Grove. 

Até agora non houbera problemas, 
correndo a cargo só do axuntamento 
de Sanxenxo o 25 por cento dos gas
tos de profesorado . 

Mais xa o pasado ano se tanteara a 
. posibilidade de estabelecer unha cuo

ta que cobrise estes gastos, pero fora 
rexeitada, titubeantemente, por unha 

. '.Merque a história de 
- Gaiiza. Adequira · 

· A · NOSA TERRA: 

• . 

. I 

asamblea ·de ·pais, e np prática non se 
efectivizara. 

do: "eu non- pago nada, para catro . 
par~os que non queren ir a Camba-

- dos.'' : Cuí'iosamente entre os afecta-
Este ano o concello de S an~enxo dos pola medida estaría unha filla d~ 

insiste en cobraN cuota, pern só aos 
al unos cuxo lugª.r de re~idéncia non .Próprio señor. B ea G ondar. .Postefior-
sexa Sanxenxo, iniciativa que se to: mente, 0 alcalde do Grov~ diría que . 

"os ia denuncia'r pór desaéato á auto
ma despois de que non froitificasen 

ridqde". 
os contactos cos outros axuntamen-
tos implicados para que eles pagasen. ' No escrito dos alunos tamén se fa: 

E de sinalar que a directiva da laba das deficientes condicións que 
APA mostra a sua anuéncia ao cobro, ten o centro, instalado nunha asa do 
e ao frente da mesma atópase 0 pró- edifício do lnSt:ltuto de Formación 
prio alcalde de Sanxenxo, señor Gui- Profisional, coas aulas pequenas e in- ~ 
sasola. · suficientes, caréncia de água pot'.ábel, 

Os alunos protestan 

· laboratórios, material didáctico: etc ... _· 

O inspéctor, pola sua banda, di . 
que ·teñen que pagar,· pois "ao ser un 
ce·ntro 'homologado' noÓ vai . correr 
cos gastos o axun~amento". 

- At si están as oousas a esta altur~': 

Os alunas, que non estaban de· _ 
acordo, elaboraron· un escrito de -pro
testa para levar a . f i;mar aos ·a lclades 
do Grove, Sanxenxo e Meaño. Este 
último non se opuxo, e mostrábase 

· disposto a pagar a parte que corres- · 
pondese, pero o señor B ea 'Gondar 
alcalde do Grove, mandounos dicin--

Alunos e país pergúntanse mentras 
cómo hai. que pagar unha tasa men
sual nun centro que é do E~tado. . · < · x~r~o s.lobato --, - .,_ - >' 

. .. fotografi~ .t' · -·- . · . _-_ ·, _ -_ 
X.C. 

· ·.. · · peqr~furada,49-t~l~. '~~1906-. ac?ru.iía . ·." - · ~ .. -

. _ r'ertenc;er a A NOSA TERRA. · 
.... apoiala e suscreberse a éla é nece~ario . 
- '-. . · _ . para que haxa 

·un pejródjco .9ª legc¡ setnan.8.1 . 

. oEsE:xo sÚsC"RIBIRME ·A A NOSA . Tf:RRA 

POR UN ANO 0 . 2.500 pts. 

PO!'.t . SEIS M.ESES 0 1 :250 .pts . . 

. AO CONTADp·. ..0 

· NOME . .. . ....... . .. , ............. , . .. .... , .. . . . 

. ENDE~EZO .. ~.: .... ', .... : ... : .... : ..... ... ..... .. ....... . ,. . ... . . · 

, , PROfESION 



. iv1ario . cle11~etti estivo en Vi~~. a primeira cidad~ d~ Europa ·que colieceu _ 
alá polo 195.7, para dar uní-la ~narla 5oü o "título "A cultura::.-.'.ése branco móvil", 

-(tue organizabu a Asociación Gt.1ltural, e tivemos a Qporturiidade de manter 
.uAha longa conversa con' el. . . _ . . . . . 
.3enedetti é a persoa 4ue ün ºespera:, cor'¡ecer despois de ler os seus libros e artigos. 
.Unh'a persoa si-nxela, alegre _cuñha ollada curios~ e amállel e que sobretodo_ d~sborda 
iso .Cjue el chama "un p~rigoso optimismo';. Al~uén capaz de ex_plfoar con daridade , 
o 4ue moitos tan apa(ecer compl'f:!xo. _ .. ;· _ _ . 
Tiveron que ficar: moitas c_ousas)óra por falta de espácio. Cousás que talaban 
~e f'dacha Guevara, de Zt:?lmar i~ 1ichelini, quen fora der.mtado do Frente Amplio . -
do Urugu~i~ e compaíieiro de niilitáncia de -lvíario Benedetti, 
e tarllén a posibJliciade de ampfüu os temas cwe toeábamos. En todo caso, _. 
en próximos números Benede:t_ti . ~utorizounos a publicación en A N0SA-TERRA 
cia conferéncia que' cJitou en Vi~o, ·e daquéla pode.remos .suplir as lagoas ., 
da presente entrevista,. . .. . . - -. . . . 

1 

_ - - : 

· llejo for~:o.u d)sc1~pulos, e Ner~da formou reme 
" dadores · todos escreben '-ao ;xeito de, Neruda': · 
Per~ V;l'l~j'q infµndié! . ~ s~a a~titud~ 'hu~an~ an-• 

; te 'º artlst.ico". Entón i;u qigo que ·os d~us m~
.:nexan a . p~ l~b'ra; ·pero Ne~uda ·sed úcea e en tro-

~-~ q~es Vallejo' viólaa. · · · ~ i . 

-.,. Se.mpre ·é unha pergunta tópica, pero, -p<>r qué 
sirite 11ecesidade de_ escreber?, por qué elixe o ' . 
text~ co~o meio de-comunicación cos demais? 
~ ' ~ ' ..... 

·Para mln escreber é unha necesidacie, é o 
·rr1e'u m_od~ de _ expre·~:ión. Tanto ca~do me s.i-nto -
feliz, cbrho .cando me,·sinto desgraciado; cando 
vivo Linha . plenitude. de amor ou ca·ndo sinto_ ' 
Ódio. -Tanto . nas -mi ñas . preocupacións fi.losófi-

-·- cas comó nas ~iñas preocupacións poi íticas. 
Mesmo no e~ílio fo( inoi. importante porque 

é un xeito de ' expresár o .rrieú E¡?stado de ánimo: 
~-- parece .. q.ue cand~ 1:m . se . sinte mal, frustrado, 

no_stálxico: .. e o escrebé parece que.tirou de en
f'iba algun peso: _ como unha válvul~ de escape. 
N_ese só senso é que os poetas ternos esa espécie 

-~ de priviléxio: escrebemos e · nalgun sentido 
acougamos a dor, a paixón ... Cando o vemos es
crebido, parece que é .doutro, hai un certo dis
t~nciamento con ese sentimento que provocou 

· o poema. ' · 

E o feito de escrebe.r cancións, tiña un sentido 
de -divulgar·, de chegar amáis xente? 

· Esa"' é un pouco a consecuérícia; pero,non es-
·tivo na orixe. O que paso1:1 foi que eu era moi 
amigo de antes de moitos cantantes; e a mira
dor de.les. E· eu decateii:ne. dé certas dificuldades 
q1,1e os · cantautores teñen nas letra·s, que eles 
manexan mellor as músicas. 

-Falándolles, diclarime, por qué non· fas -ti le-
-tras, que o ves· tan claro? Doutra banda eu non 

coñecia a Nacha Cuevara e a Alberto -Favero, 
qúe po)a sua conta cos "Poemas de la Oficina", 
q-ue non se fixéran para cantar, ocorréuselles 
portie música. E eu esta descrido absolutamente 

· de que funcionasen como cancións. E cando ·vin 
.o espectáculo en Montevideo asombroume moi
to o ben que quedaba: 

A partir deste momento, e despois de co·-
' mentalo con eles, pedíronme_ que lles tixese le
tras~ E até fi"Xemos unha das letras máis caras do 
mundo, segundo me qicia Favero, porque a fi-
xemos por teléfono de longa distá~cia. --

f\los _ seus libros hai unha constante preocupa
ción política, mesmo vostéde dicia que "a polí
tica é unha forma do amor, e viceversa ... " 

exíiio, --eu estába r·ealmente. ~oi golpeado, ent~e 
o~tras 'coüsas ~orque- moitos -amigos .e campa:. 
·ñeiros que trapallar~n m,oi "perto de min, cos 
'que tiña unha relación moi frater.,nal, matára- _

nos-. " 
'. Vi'ña -ademais dun terr.lbel período en Bue- · 

nos Aire~, · no que cada dia que abria~ un_xornal 
aparecian vinte cadáveres nun basural, outro dia 
dezasete outro '·trinta ... e adema is constante.
mente h~bia unha ·arneaza de que a l!n o viñeran 

. buscar. E si me · foron coller pero afortunada~ 
. mente xa non· estaba tm Buenos . Aires; foi un 
mes antes de que levaran a Michelini e a Gutié
rrez Ruiz; ou . sexa. que eú viña duns meses de 
tensión espantosos ... topas esas martes·, e saber 
de compañeiros e amigos que foran moi tortu
rados no Uruguai. - Entón o único xeito de sair 
diso foi- escreber ."La casa y el ladrillo". Cando 
o rematei seritin que comezaba unha etapa de 
recuperación anímica eu mesmo. 

Ese libro fo·¡ o máis doloroso dos que escre
bin no exllio. A partir dese momento comecei a 
me r.ecuperar e volveu o humor e formas da ale
gria e do optimismo, porque -eu sempre fun. pe
rigosamente optimista. 

E n~ relación cos leitores, no pr '4Pf'io Uruguai? 

· As veces parece que unha das virtudes que 
teño, non deliberadas, é que trato temas e cau
sas que están moi perto do que sioten os demais 
uruguaios. Entón cando a xente se ve interpre
tada, ve que outro di o que el ainda non mode
lou, iso axuda. Eu recebo moitas cartas de moi
tas xentes, non só uruguaias, que mo din. E o 
máis constante é is.o: que se sinten interpretadas 
nunha preocupación, nunha dúbida ou nunha 
dor. 

Afortunadamente tamén os meus libros, os 
do exilio que ainda están proibidos no Uruguai 
só se autorizaron "La tregua", "Gracias por el 
fuego" e "'Montevideano~", circula mimeogra =
fiado en cópias cla-ndestinas que pasan duns a 
outros. E me escreben a veces desde pavos e 
xentes que eu non coñezo. Até os artigas de 
El País circulan. · 

- Apesar das circunstáncias, e para a miña sur
presa, non perdin contacto coa xente do inte
rior; ainda os cantantes puxeron música a poe
mas sen dicer -que son meus, e circulan anóni
mos . 

Ou sexa, que vostede se convirte un pouco no 
que ten esaito de Artigas ou de Mart í, nun mo
vilizador de ideas •.. 

Eu qué sei. .. Pesa sobre un o saber que as 
O que .... ha·i é unha preocupación política en cousas chegan alá e se len. Dunha banda é un-

min, pero a xente xeralmente pon o acento no ha satisfacción e doutra unha responsabili- · 
que eu .escrebo sobre cuestións políticas, pero dade. 
eu _ teño 'poemas de amor, . ou contos, ou "La O que pasa é que eu tentei sempre, sobreto-
tregua" que é. -unha novela de . amor. Eu -creo do para a xente que está dentro, non ser pater-
que_ hai dous temas, aparte da política, que son nalista, non querer indicarlle o que se debe fa-

Vostede utitiza . un estilo: cotidiano, directo, a . 
qüé intencións resposta?; e· doutra .band~, qué 

te poeta, que era sinxelo e clar:ísimo, e ao tem- o amor e a morte, que están presentes en toda cer, porque os que están facendo cousas aden-

outros póetas influíron na soa .obra?. ' 
po moi poéticó eú d íxenme "asi eu tamén. podo a m iña obra ., p·ero só se ocupan da pql ítica. tro son eles, que son os que coñeéén o ambien-
escrebér.poesia". - · - · te, o se.u contexto. E penso que .a ?<ente perce-

: l;so .mesmo que eu vi_n en Ferriández Moréno, Cómo' 'influiu <;>exilio en vostede?. Tivo algunba be iso: cérta m9déstia nas cousas que un lles di. 
Non son eu só; na poesía sobretodo é prati- despois vino _ mellor representado en poetas c6- qontr_aprestacióne.sa dor? ~s veces os problemas que pode haber entre os 

carrn:mte un ha correrite que hai na Amé.rica lati: mo José' Martí ou 'Antonio Machado, que..foron . . . . intelectuais do exílio e a xente que flca dentro 
na á que lle puxeron o nome de .coloquial_ismo, ciuas das mi'ñas- influéncias moi importantes. Pe- Si, eu xá levo máis de dez libros en dez anos . é. qÚe esta se torna moi susceptíbel: "Pero ese 

_po-esia coloquial, conversacional. -,Cada un pola ro F,ernández Moreno apúxome a obsesi oo da de ex ílio. O exílio en si mesmo · é un ha expe- que está alá, qué Sabe do que está ,pasando acó, 
sua banda empezou a escreber ~si sen que o_ claridade;· que ' se podia escreber poesia e ade- :riéncia dolorosa, . é unha . ruptura cóas éousas quén é para darnos .indicacións ou instrucións? 
concertásemos. Penso que houoo unha -ou duas mais ser claro. que ~ran importantes para uM como ser hµma- -.. . " e iso eu téñoo moi claro. Non por un senti-
promocións de poetas que foron moi· retóricos, - Outra· influéncia decisiva foi Vallejo, que · no: a ·paisaxe, _parte da familia, os c_ompañeiros d<? para nada oportunistf), senón porque me_ pa-
rnoi alambicados. ~non é outro .poet~ cla·ro, pero ·do que gosto ex- ·, de mil.l1_áncia, os ?1'!1!90s, ps cafés onde un ia, os . reee que ten que ~er asi. 

tntóp, no l.Jruguai, po,lo menos empezamos; - traorc;Hnar iamente, .e., que me infru iu nóutrg_ sen- ~.-
1

reé'an.tqs, ,~ - 'éldáde, ' ()'"~~áe .'"'Hai mil cou~as-que de · 
·e eu quilá fose · o primeiro cos "Poemas-dé la . se>: ~o combate que mantén co~ palabfa. Valle- - súpeto ,désaparecen. E p9ra min foi moi preocU-
Ofici!'la-", únha reacción contra esa p_alabra~ia jo, carido o dicioná.rio n(;n · 111e dá a palabra -que ~ pante, do p'ohto de vista lite.rário, esa ruptura. 

,, ' 

Roque Dalton eserebia poemas, ás veces; cori 
. seud ·' .. irnos e no mes estraños ... , é anha forma 

dé eludir a vanidade? , . pacata e comez.amoS' ·a falar de rea_lidades nasas, , que~, colle .·e invéntaa . E iso foi moi ímportan- : _. Eu sempre escrebJn ~obre ~émtevideanos; 
e penso que iso pasou con outros poetas nou.-. te ·para r:nin e nótase especialmen_te en "El Cum- ne.n sequer sobre ·L!ru.guaios, e especifi~merÍte 
tras países. ' - pleaños de Juan .Angel", onde cada voltá que sobre montevideanos de clase médla. Nese senso .. R~que 'fac(ao obrigadamente, pois se circu-

Eu recoñezo en min influéncias de tres óü non t¿po_ unha palabra .invéntoma. E é o qae lle .-te-ño as miñas 1.imitacións: que recoñezo: é no la.ban ·co· nome del levaba·n preso· a quen o tive-
catro poetas. O prim.ei~~ foi un poeta, médio dá estiló. !; foi César V.allejo ~quen me deu· esa li·- ; único sector no que ·me recoñezo. Daquel~ to- se, e faclao~ con · seudónir:no porqµe !lºn tiña 
.arxentino médio español, qúe é Baldomero Fer- · berpade de inventar. · da's. as miñas-persqnaxes' expre~an as cóu~s boas _ . m~is ··remédio. Eu .,creo que un .ten que asumii;, 
nández ~,íore.no;, , mé:>'i déscoñecid~acq, P;ra min .•. ,.Curiosa me Ate el ,.qu~ · no~ er: un poeta ·c0n- - e rfiás que te~ 'a clase' média: 'as suas' limitaGiÓ

1

ns, _-, . t~n que. afirrn~r: o qu~ ~ escrebe,, agás. nunha. c!r- lo

ti~o tal ·importánéia, qué léndoo-"eÚ at0pei que. · versa.cional, nen claro, ,:nen sinxelo, influiu deéi- as suas frustracións .e · esper:anzas, o seµ x.eitd qe -'. cunstáncia como. a ;.¿j'~ Hoque; ten que a:;urnir 
. podia escreber poesia. -Porqúe , até ali había co- siva·inent~ en toda esá xeración moito máis que cámbiar, cando ·cáriibian, as suas ~sp-iracións.~· - . . a· res·ponsabilídade dcn;1.ue. esCr:ebe;-_non . enmás-: 
mo. un desprestíxio do sinxelo, qu~ ·ª poesia ti- :_ Neruda. Ainda eu teÍío. un trabal liño de hai mbi- , i~o é' º ·que deu pé aós -meus -librds . .- . . cara la. - '> . . ' ---.,_ . 
na quE{ser compliqada, esotérica ,'rnisterjosa, se- tos anos~-Ónde digo: 11-e ben, o's do_us grandespo- · "Cahdo "eu. escrebin '"La éasa · y e.I ladr_illo", - Oanse circunstár;icias: por exémplo ·as 'letras 
nó'n non era poesia: Cando ·me encontr.ei .con es- . etas. for;o~ Neruda · é ·vallejo, e po_rén Cés~ar--Va- qo°é ·o .fixen en · Cuba, n'os primeirps ' meses di ·norr:nal ,é que agás cando se fai 
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1.Jn espectáculo como 1'Naéha canta a Benede
tti" onde xa ·o .título do espectáculo indiea o 
autor ·· das letras; o normal é qúe as cancións 
se popularicen ligadas ao nome do cantante; 

·sen que se fixen· en quen é o autor da rriúsica 
ou · da letra. A rriin ocorríame .rios primeiros · 
anos, e algunh~s cancións no Urugua.i foron moi 
'popularas, e a· xente dicia "plla .o que canta Vi- ·" 
glietti, o que cantan Los .Olimareños"; e non 
se fixaban ·e11 que eran letr.as mi ñas. 
· Esa é unha experiéncia moi interesante, que 
unha canción a cpree, de súpetó, uri estádio 
cheo.e que un saiba que é o autor da letra, pero 
os que cantan non ... E unha man_eíra de pasar 
ao p_atrimónio caltural co.ri ese anonimato que 
tiñan os xoglares noutras épocas e é unhé! espé
cie de castigo · á tentación de vanidade e tamén 
un motivo de orgullo. ' ' 

· Agora, n,esta época, eu entendo ·que me pi- . 
dan permiso para pór "autor ,anóni nio". 

Os intelectuais latinoamericanos contrapoijen en EurÓpa, ~ntre escritores e~rope·u~ e algüns la- ' . . a sua gárda do. COR ·(Comite:de Defen~ da Re~ ' 
aos europeus un meirande compromiso políti- tinoam~ric~nos que daquela estaban el) Europa~ ·~ vÓlúció'n)., e'_ tódas as cou_sas que fai ca·lqoer 'c~-
co. Cómo o· ve vostede, agora que o seu exílio Pero ala non se deu nen~unha divisi<;)n; a xente -munista., e .son ·absolutáment;e;fespeitados .. A<ii,e-
lle permite coñe~r as circunstáncias máis de ten moi claro que ten que apoiar· á . Revoluéión mais J.p,ron pq:!.miaaos e éÓridecor:ados pa~Q _go- ..... _ ' 
perto.? cubana. Ainda gue en cousas non esteamo.s de. · bem_o .cuban:ó ;· E frecúente .un poema de. Elise¿~_ 

Nós estamos metidos nun clima moi confli- acordo, somos conscientes da irriportáncia que que ·fale oe ,Deus, e -éon mafosclilas ol:t de .Xe- . 
tual e moi combativo qµe hai e·n latinoaméri- · tivo para nós e para os nosos países. . . sús,.· ... ·e . ademajs 's;n pq'etas' m·oi .~e;p~itada's e 
ca, e un 80 ou 90 pÓr ·cento, non só no Ur:u- Coa revolución 11icaragüense pasa o mesmó. con· i.noita ··influéncia' .sobre. os xÓvenés. · E eu 
guai que ainda é unha porcentaxe maior, son As únicas voces discordantes coa revo·h.iciólJ ni-~ semp.re fembro ca.ndo Eliseo Óiego .fo í convida· 
xente cando menos progresista e antiimperia- caragüense danse _en Europa, pero r:ion teño li- dó á URSS e ,.dÚ«o "v9u 'C9a é~ndídón de poder 
lista. _tjo cousas de Octavio Paz, Vargas ~losa .ou_Bor.- . ir todos os domir:igos· á nii'sa", "e ós -soviéticós ti , . 

A preséncia dos Estados Unidos é unha som- ges en· contra da revolución niCaragüense ... e · véroo'íie q:ue conS:eguir UQha i.9rexa p~ra cumprir 
bra terríbel que planea sobre América latina, e tampouco a favor.. lle o deseuo .' Eñ _absoluto abdicaron. das suas 
os intelectuais están moi clarosL agás· raras ex- Pero fíxaté, o outro dia coa· morte de, Cortá- , ·créncias. ~. '.li • " · ~-' 
cepcións, que incluen alguns escritores talento- zar, un dos artigos que saía demostrab~ o total _ Moi~o _do que se especula fóra ~.-porque - se 
sos ; pero a maioria está en contra dos Estados descoñecimento que ha ken España a respeito da fai un ir.astado automático e.abs.o lutamente des.:-
Unidos e é af in, nalgunha medida, a algun mo- atitude dos_ escritores latinopmericaños. D.ician · informado. E-Cuba .ten outm estilo:_ P;r exem-

~ vimento . ou partido de esquerdas ou progre sis- · que "a revolución cubana pro.voeou moitas ade- ph as discL;sió~s que se-dan , nas asa~bieás ~u-
ta . _ sións os primeiros anos, pero agora, mo'rto ·cor- banas . .,. · •' - · - -

Para un _inte lectual aló é case imposíbel non tázar, só tica García Márquez: .. ", é un total des~ · Eu participaba, porque o facia nas da' "Casa 
pronunciarse sobre a realidade; até é imposíbeJ coñecimento!! · - · . . - -ae· J~~ Améíicas'; e· as.isÚn ás. doutros ·sect¿res 
para os de direitas: Borges tivo que pronunciar- · A revo~ución cubana segué .a cóntar coa ~b- " cu lturais ;~ ás veces fun a a~.mbleasd$ . s~ct~r:.es ~ 
se, e Octavio Paz ~ Vargas uo·sa. E imposíbel soluta' maioria dos intelectuais-latinoamericanos · ob reiros::. e discútese t,_er:ribelfl)ente, discútese·-«-··: 
topar quen digan "eu non opino nada sobre na- Cando o· último encontro, do que saiu a cria- .~tó~o a:morte .. Ago~.a ben, .<;a_ndo __ sé ·vota ó=-s que : · 7 ~1-_ 
da", porque a pr~priá masa qe leitores;ou-:xor- ción do "Comité Permanente de so!idaridade perden respéitan_ á maioria, 'como debe ser nun 
nalistas, obrigan a pronunciarse . cos Povos de América latina", asist"i ron trescen- . ·proceder _demotrátic6. O conceito c;fe democrá-

Esa indiferéncia polo feito ·polít ico, ese paso- tos intelectuais, iso n.on é ninguén? E non só cia é co~pletamente diferente, .pero-que non _ 
tismo intelectual que hai en Europa é case í n- escritores, músicos, artistas,~ .. e mais da metade se crea que non existe. ,, , 
concebíbel. Como 0 era en Europa en épocas: son nomes importantes, recoñecidos internado'- En '{eZ de s~r a cousa dqs partidos dunha de-
na entreguerra, ou nos anos inmedia_tos á 11 Gue nalmente. Ínocrácia · ociaental, por' exemplo nos EEUU, 
rra mundial, onde todos os intelectuais euro- Vostede estivo sete anos en c iJ'ba; cómo é a.re- qt.ié participación ten un ~idadán? O único qüe . 
peus estaban comprometidos nun ou noutro la~ón dos aiador_es eubanos _coa Revolució!1? . lle dan a .votar é ·~pór este ou t?or este", pero 
senso. Esa atitude de agora non a comprende- el non-participou nen oirecta neri indirectamen-
mos ben, paréceme que se están borrando dun Eu penso que· é unha relación moi ceibe. E te éA que ese -señor fose candidato. E en Cuba sf' 
papel fundamental que pode cumprir o intelec- eu coñézoo mcii ben porqüe estiven moi liletído En Cuba ó. proceso"empeza desde a rua, des'.._ 
tual. na vida intelect1..ial en Cuba e cheguei a formar de a mazá de_ casas. l;n cada mazá baixan os vi-

o intelectual pon temas sobre o tapete, pro- parte do Consel_lo d.e 'Dirección da "Casa ~e las dños coa sua silla·, córtase o tránsito e reúnen-
voca polémicas, esclarece. causas, tenta respos- Américas". _ ·_se tod~s. Esé ,é o primei~o tranio da via de elei- · ' 
tara dúbidas e ás suas próprias, e paréceme que Moitas das cousas das que se acu5a -a .Cuba é cións_. Pro.póñense cand~datos e Gatla _quen di . 
en Europa está renunciando a ~ste papel que ·é porque· non se coñece . . Trasla~an o_bxeccións por. qué propón a fulano. Eu fun, ainda que 
esencial. . que poden ser certas na URSS ou noutros pa·í~ non podia votar. Afinal saf un ele ito. · :r . 

O problema é que non só o intelectual-<;te di- ses socialistas europeus e como Cuba é axudada .E ·asi van ele~x.indo· o do edificio,, o .da ma~á; 
reitas está' nesa atitude, senón o ~e esquerdas. pola Unión Soviética, pensari que na cultura ;vai o do bairre, ·o do município ... e chégase até. os 
lso é o que nos parece máis· surprendente a nós. ser o m~smo. E non ten nada .que ver. - - depµtados. bu se_xa q·ue é un sistema que vai éle 
A reticéncia que teñen a respeito das revolu- Por exemplo, 0 realismo socia'lista: en cuba '- _abai.xo .a~riba, é ·hai unha cqusa que · ninguén' a 
cións na Ámérica latina para nós é un enigma. praticamente nón . ex·iSt~. 8 desde logo non _ di: ~ntre· os de~utados hai unha enorme can.ti-

Nestes momentos nós sentímonos máis per- . ·existe, en absoluto~ com.o tendéncia .oficial;non · dade que non son do Partido Comunistad?·a~e·- 
to desa xeración de escritores europeuse nordé- hai .tendéncia oficial. Claro qfJ~ quen .quer fa,ce- , ":'ais ~ Cong~~so· ~~i funciona :·e· tra,~.aHa _moití.-

. americanos que asumiron un compromiso coa lo faino, tampduco-está .proibido. . s1mo .e · propon . 1~'5.· e estuda ... e nmguen .fala 
sua época, coa sua realidade". ·Sentimos májs ~ Pero ... na pintura. Ti vas a calquer g~Íeria ' e diso, só se fala de · Fidel e do ca~trismo. 
Antonio Machado ou··a Peter Weiss ou ~ Pavese . v!;?s 0 pop-art a pintura abstracta ves móvei·s E F.idel é un .líder.indisclifüfo ali, e non pe_n-
o~· a Alberti ou a . Sartre, xer;ite que se xogou - ves de todo, v~s calquera das te~dé~ci~s m.áis d~, so que haxa outro líder mundial que teña o.: . 
con todo o risco qúe iso impli,caba; a inda cos ~ avangarda que hóxe ;se coñecert no m·Úndo e se . apeio .popular que ten Fidel. E~e é un feito que 

·que estiveron contra o rT1accartysmo, como. u: expoñen 'en 'Paris 0 µ-en N~w York. E en matéria só o pode. negar. _o tipo que non teña estado en 
llian H~lman, mqitó mái~ 'que ' de~es escritores :. dé literatura . faisé frtératura fantástica : f~nse Cuba ou · só -!o~e quince dias: · ~-" / 
xóvenes actuais. qué sustentan un ha posición de" contos de máxia, faise de todo. Q·que s~cede é . A admiración ,-o afecto que a xerite ten . por· . 
indiferéncia qu 'de dar . as éostas á realidade. E que.' a realidade ·cubana é unha realidade moi Fidel é enorme. Un líder qve ~demais ten esa . 
·sen pr.exuíció 'de que os :haxa· moi bons e.ntr~ ap~ixonante a realidaéfe po-lítica.: coas dificul- cot:Jsa rara nun dírixertte político de porse, de ' 
eles. ~ que ~on nos. e_xplicam~s é _es<(p?sicion d~des, co ·bloqueo. Entón os e~cri):or,es,· no11 . ~,úpeto" ~ia_nte" da~ cámaras da t1:1.Ievisión-e ~icer : ; 
<;le escepticismo e pesimismo cas~ · xeralizado, .p0rgue· riinguén Ho jt'np,oña, senón porque é un Cornpane1ros·, nisto fraca~ouse. E n~ste fraca" 
qae taméñ pode' ser unha excusa para non parti ~ tema cotidiano retírense a esa realidade : Ade- . SÓ OS. que ternos a culpa -spmos b ·Comité Cen-

' · . . · mais os anos da revoiució~, - de loita rev.olucio- tral" ou· "s0n eu a culpábel, porque· eu fwn · 
nária foron moi, imp~ciantes,. e ioxicamente:da~ qu.en tivo a idea,e. fracaspu pola miña culp~". 

A' revplucióñ 1cubana foi unha pedra de toque temas:para o desenvolvimento literário. Qué IJder político far'isto? Ese. é _outro factor 
.nese c0mpr.ómiso, estae sendo ·tarrién á expe- · Hai poe·sia relixiosa, 'hai ,poétas'catÓlicos que da CQrífianza que lle teñen a· Fidel. Esa sinceri-

~. rién:cia de Nic¡arágua? ·. tamén o.c~pan cargos-impor,tantes; todo ó _grupo . dade, ese non sentirse 'un tipo infalíbel. · 
qÚe lideraba lezalT!a Lima, da ~evista · "Qrigen:'. ELÍ ·falei con el várias veces ~os últimos anos 

'A :~evolución cuoaha onde _plante~~u máis 
probiem~, po~ exernplo no "caso Padilia", foi ' 

Poetas como Eliseo Diego, como Gintio "Vitier,. e é un tipo extraorciinário.- ' , .. 

<;orno' Fina García, son c~tólicos, e militan e fan Texto·e fotos: XANJ;:ARBALLA 



Unha película 

pretende_ da.r ·a. Cádiz 
_, 

IU,gar d,e .nacimentc;> 
' • ' ..>' h ~ • ... 

·. da 11Bella Otero'' 

E.la sempré:. tentoü ocultar . 

a .sua·· prqced~ncia- galeg? --· 
, - ,r-' , • • ' ' . 1-

A famosa artista, cantante e ' .'sex-symbol",dos anos 2ó, 
-Carolina Otero, a "Bella Otero", natural de -· _ 
Ponte Vaiga _(Pontevedra), vai ser m()tivo dunha película.i\a-cal se 
da a Cadiz_como o . s~u- lugar de nacimento. E .unha produción -

, en seis capítulos ·para a RAI. protagonizada por: Angela Malina. A 
sua procedencia galega está en cámbi·o .. claramente 

- demostrada, ainda qué, en verdad, Carolina Otero case sempre foi · 
amiga de 'ocultala, como é coñecido por diversás anécdQtas · 
da sua vida. Nesta reportaxe as palabras de Elena Otero, '. 
familiar da "Bella Otero" que ainda vive en Valga, asi como outros 

, documentos_ serven para lembrar a sua verd~deira orixe. 

A "Bella Otero", figura de ahondo · 
cbñecida a pesár de que naceu no 
1868 e de que hai que.remontarse á 1 
Guerra Mundial para lembrar 'a época ·
en . que . mostraba as pernas desde 
B~enos Aires até San Petersburgc;> p_a
s~ndo por París'! Viena, ainda segue . 
dando hoxe en dia qu.e talar, dezano
ve anos ·de'spois da sua morte e moi- · 
tas máis desde que se retirou. 

Unha película na . que colaboran 
franceses, · italianps e esi;>añois tomou
na a ela como tema~· Segundo este fil
me, Cádiz seria o lugar d~ ~acimento 
de Agustina Otero,_ asi ·se chamaba en 
realidade~ en lugar de Carolina, e asi 
aparece inscrita no rexisto bautismal 

·de Valga,· o cal serve d_e paso para 
a~reditar o lugar ,onde ~eu a·o mund.p. 

De onde veu o desp.iste 
Ségundo nos contou Elena Otero 

(prima en 2° grau da artista) Carolina_ 
ou AgustiAa ; que de ·moi nova mar- · 
chou do l~gar e mesmo fcii cunha . 
·compañia de titiriteiros que saiu de 
Valga e empezou a sua. vida· no espec
táculo, coñeceu en determinado mo~ 
m~nto a un andaluz co cal se foi ·e 
percorreu diversos lugare's. Non é esta 
a única relaci_ón con Andalucía que 
hai . na_ sua vipa, posteriormente, sen- · 

' do xa famosa, parece que dixo .algun-
. . l 

Elena Otero, prima en segundo 
grau da "Bella Otero", é unha das 
poucós parentes que quedan en 
Valga da artista. 

L~IJÁ.'_·,. 

RQDRl.Gl)EZ 
.. ~ 

~a- vez que e.la era macarena, é dicer, 
· ~e.villana. 

Elena Otero dicíanos tamén como 
h~i moi -poucos anos a revista "pron
to" deu como lugar de naciillento da 
"Bella" un lugar trabuGado, erro que 
se -solucionou ao escreber á revista un 
'viciño de Valga que desoobriu o fallo. 

Irse para non voltar -

A confusión sobre a SU!_ orixe foi 
tamén propiciada ppr unha traxectó
ria . persoal moi --pa'rticµlar. Aos trece 
anos marchou de Valga, percorreu di
versas zonas ~on titiriteiros e espectá
culos diversos antes de se ir para o es;
tranxelro defin.itivamente. Segundo 
Elena Otero, a ' única not;ícia directa 
que a nai de. Carolina tiv? da sua filia, 
·despois de que esta se fose da casa, 
foi unha vez ªº se enterar de que os_ 

. carromatos~ onde ia~Carolina para ac
tuar, pasarían por Valga; na ponte 

· agatdou a que ·pasara para saudala, 
rilais Carolina _ non parou, ain9a que 

. lle tirpú un paquete· con r_oupa ao 
tempo quE1 lle dicia "tom9, dalle iso 
para á miña irm_á" .• Lago a inda . se 

···soübo dalg1._mha out~a ocasión (in que 
acwou en Pontevepra, mais a par"tir 

.daí nunca máis se tiveron notícias da 
sua preséncia na Terra. -· , 

· Este alo~nxamento.- en plena nioci- · 
- dade e quizá a y ida tan. difí d 1 que le-

" ~g.,. 
~¡. 

Folla do rexisto dá parróq uia de 
Valga 1onde aparece insa-ita Agus
tina Otero, verdadeiro nome da 
~'Bell¡1 Otero", con data l9 de de-

. cembro de 1868. 

; 

.¡ 

.GALERÍA SARGADELOS 
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.e Sa rgade1os, Cervo. LUGO' 
• o Castro (Sada) A CORUÑA 

· • Rua Nova, 16.SANTIAGO OE COMPOSTELA 

' . 

~ ,vou. m~ntras_.estivo aqµi (a sua· na.i er~ 
_ünha mull~t hu.milde e .o pai nu~ca 
foi · coñecido con certeza, foi violada · 

. 'ade~ais senso moi nena, e segündo 
nos' ·co11ta · Elena Otero "Carolina 
sempre dormia fóra, a nai andaba 
átrás dela e as rifas debian ser . fre
cuemes") deberon ser factores que 
influírnn grandemente pai:a que a 
"Bella Otero" non sé non voltase, se

·nón que incluso "renegase" da sua 
orixe.-

, Sábe~. por outra banda, que ela 
chegou a dicer que era exípcia, o cal 
non' debe 'Ser máis que unha espécie 

· de montaxe artística da época, pojs 
esta idea· ia moi ben coa moda de en.
t(m. 

En Valga tamén é moi cóñecida a 
anécdota, e ainda se recorda o nome 
dos protagonistas, sucedida en Bue
nos .Aires durante unha actuación da 
"Bella Otero". O suceso acoríteceu 
ao descobrir dous viciños da artista, 
emigrados na .Arxentina, que esta fa
ria unha representación nuh teatro; 
decidiron asistir e no momento da ac
tuación . berráronlle "vaite para Val
ga" e outras alusións que deixaban 
ver que a coñecian, o cal fixo que a 
"Bella Otero" se retirase do escená
rio. 

Dados Erróneos 

Sobre a sua vida en xeral hai moi
to xa escrito, ainda que alguns dos 
dados que se utilizan estean errados. 
Asi, por exemplo, poidemos compro
bar como non é certo ·que as escolas 
unitárias de Valga sexan o lugar onde 
estaba situada anteriormente a casa 
de Carolina Otero, senón noutro lu
gar un pouco máis .retirado sobre o 
cal hai tamén unha construción pos
terior. 

Fálase tamén dunha carta dela e 
doutra ~o enibaixador español en 
Fráncia dirixidas ao Axuntamento de 
Valga polas que a "Bella Otero" dei
xaba testamento en favor dos 20 
máis po.bres do município. Esta carta 
datada· en 1958 ao parecer chegou ta
mén á casa de Elena Otero e dipia 
que "se ia acordar dos Otero" no tes
tamento : Anos despois, en 1965 Ca
rolina morreu en Niza arruinada e 
polo tanto deixou sen valor económi
co ás cartas. De todas maneiras estes 
documentos, de certo valor histórico, 
están ho_xe perdidos ou en mans de 
persoas anónimas, pero non no axun
tamento de Valga e sen tramitar, co
mo se di nalgunhas publicacións, ade
mais como xa se mencionou non ha-

- beria nada que tramitar pois a finada 
morreu na ru ína. 

O que si pudemos atopar foi a fo
lla do rexisto parroquial de Valga on
de Agustina ("Carolina") Otero apa
rece inscrita nun bautizo que se cele
brou alá polo 19 de decembro de 
1868 e no que ·se acreditar ia xa, su
pomos, a sua beleza. , ·· 
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1.1 lA NOSA TERRA ,, 

A· Asoci8ciQn Española 
·de . NelÍropsiqui~tria 
pronúnciase_. no ~~so Muncharaz .. 
A Xunta Directiva da Asociaci~n Española de Neuropsiqui_atria 

. mandou a dos médicos a C.onxo para que informasen -sribre o caso 
do despido do doutor Muncharaz. A NOSA'TER.RA · · 
tivo acceso a este informe. . 
A4u) están as conclusióÍls. e algunhas consideracións e dados 
revéladores que fanos doutores Javier Montoto e 
Manuel Susperregui. · 

vo de. Conxo" . . 

Pen·san· ·que . .O pe1sódio da televi
sión non ·representa máis que "a últi
ma ·escararnuZ:é! dentro dunha estraté
·xia· marxinadora non exenta de conti·
dc» ideólóxico. O doutor Tejada rna
nifestou . nalgun momento. que el o 

·buscou". . -._~~ 

Non puderon falar cos responsa~·. 
beis 

·De .sesonáncias "kafkianas'~ gi_lif i
can o.s impedimentos que lles .'puxe
ron para poder talar co Presidente 
Mar.fany e o admfnistrador- Pórto 
Anido, aos que a Asociación ·lles· re
miti ra comunicación da visita, comu
nicación que até ciíegaron a nega( 

· que recebiran. 

"A intervención do doutor Muncha
raz entra folgadamente nos moldes 
de calquer debate público, sen que de 
nengunha maneira poda apreciarse 
nengun matiz inxurioso contra per
soas ou institucións'~ , di o informe da 
Asociación Española de Neuropsi
quiatria con relación ·ao despido de 
Ramón Muncharaz do Sanatório de 
Conxo; despois de afirmar os autores 
de dito infohne que pensan ter unha 

-bagaxe suficiente de dados que lles 
permite dar unha opinión cualificada 
dos sucesos e de lamentar profunda
mente as dificuldades coas que nos 
encontramos para C?ntactar cos or
ganismos xestores e políticos da Fun
dación". 

· Afirman tamén nas conclusións 
que o despido vulnera amplamente o 
artículo 20 da Constitución éspañola, 
referente á liberdade de· expresión. 
"Tal medida · resulta medianamente 
comprensíbel só. en términos puniti- . 
VO$ OU de marxinación. alleos as im-· 
putacións específicas". 

Pron!mc,ar.ise · pola rei~corpora- , 

ción de Muncharaz ao seu posto de 
traballo e afirman que puderon com-

tiva do apartado anterior. Terminan 
as conclusións afirmando que "resul
ta insólito que ainda se produian no 
noso país situacións como a reflexa
da neste informe, máis próprias da 
longa andadura do noso. povo, ante
rior ao actual estado de direito, can
do o exercício das liberdades do cf .. 
dadán constituia ainda un arcano por 
cuxa conquista habia que loitar cada 
dia. Parece que alguns titulares do 
poder non poden evitar ~ir en recal
citrantes atavismos ... " 

Un doutor deportado 
No informe que realizaron os dous 

médicos en cuestión, no que calific~n 
- ao doutor Muncharaz de idealista, 
.afírmase qu-e Ramón N1uncharaz foi 
'"deportado". ao '~batallón de Casti
g9" do doutor Tejada, hai Un ano, 
"xa que é o equipo q~e ofer.ece unha 
meirande rixidez e -onde o princí.pio 
de autoridade e especialmente'de.ful- · 
to, e onde o natural pluralismo· pró-

. prio do quefacer' psiqu.iatrico moder- ' 
no ten claras dificuldades de desén-

. vo lvimento. 
Sempre segundo _dito informe ao 

qúe tivemos accéso, , o doutor Tejada · 
. repoñece 'o "estado de marxinación a 

que Muncliaraz foi .sómetido e ao cli
ma de provocador si lenciamento na 
que transcorria a sua prática prof isio-

. nal nos úJtimos meses" .. 

. probar como o ;~senÜr ·xeral dos ·tra.
balladores e q de estar asis~indo a un 
proceso de involución. e estar someti
do.s a un has estruturas a n,ivel de xes-·. 
tión,-onde apenas queda espácio para 
a participación ou a crít'ica, movén- · 
dose n'unha atmósfera' xera 1. de medo . 
á autoridade e á xerarquia". 

Tamén se di.no informe .. que tanto 
o doutor Tejada oor'no-o doutor lado 
"dérqnnos a impresión de querer fa

,Segundo as CÓnclusións, "a det;re- . · cer do seu colega un profisional máis 
pitude da xu-nta facultativa parece re- ·asimilábel _ e· homoxéneo co grupo, 
prese'ntar a ·ilustración máis significa- . . menos di~~rdante co panel facultati-

Afinal, o que se lles dfxo é que··a 
citada carta. non fora ·"curada á pér
soa nen ao ' orga11ismo pertinentes, 
polo que contestarían inmediatame_n
:te para que reiniCiasen todo_ o pr9ce
so". 

Todo isto antes de porlles' con 
Marfany e de que " cancerheiro" da 
sua secretária lles dese mil ex.cusas 
p~ra recebi los. 

Tamén ·afirman que, despois da 
primeira chamada a Marfany, produ
ciuse no ho_xpita! unha "mpvida" e 
corno logo "fumos cor.dialmente 
acompañados e calurosamente despe·-
didos do recinto hospitai.:¡-rio; 

Unba etapa de lenta-in_volución-
. . 

Fan constar tamén nq informe o · 
"sentir xeral dos traballadore_s de que 
se está atravesando uriha etapa de 
l·enta inv~lución asiste.ncial, que tivo 
o seu comezo abrupto hai máis . de 
oito anos, cando os graves aconteci
mentos do 75 deron ao ltraste cunha 
?ªs experiénci~s _d~, ~vangar1a ,má_is 
1mport,13ntes na historia da as1sten.c1~ . 

psjiuiátrica española". Pen5an que 
"non se deu un só paso adiante nos . 
niveis de prevención primária e pro
moción da saúde menta C que· non se 
penetrou na eon:iunidade .máis alá do 
que permite a asist~ncia dispeñsarial 
e que o labor hospitalário regresou a 
niveis de pura rutina dentro dun mo
deio estritaniente médico tradic;io- · 
nal". As manifestaciíns feitas polo 
doutor Muncharaz ian neste sentido .. 

Afirman tamén que puderon ·ad
vertir que a "estrutura hospitalária 
está absolutame.nge piramidalizada, 
onde os princípios da · xerarquia e de 
autoridade priman sobre calquer in
tento de participación·,,. 

. Seguen dicindo que a Administr;a: 
ción ·sitúase no "vértice e que calquer 
intento técnico de introducir un ar. 
renovador e dinamizado_r nos equipos 

- e visto como perigoso aventure·irismo 
capaz de faGer tambale·ar as institu- · 
cións. Nen sequer ·a Dirección Médica 
parece poder- sustraer5e ,á necesidad'e 
de ·plegarse _aos desexos da Admi.nis.-
tradón omnímoda. - . 

· Despois de afirmar q.ue a senténcia 
. de Maxistratura vai ·ser favorábel ao 
t~aballador, segundo todos os indí~ 
cios; afírma~ que. o .do programa te
levisado só foi un "inadecuado pre" 
texto para eliminar da plantilla a un -
técnico que lles resultaba _ molesto, , 
cunha· ,!táctica incuestionabelmente 
revanchista"; 

...._ ___ ...._1 ____ _._SOOllDADI_ 

Máis 'movilizacíóns contra os vertimentos 

A.t;lEGA-vetada · polo gob~rno 

O Governo español ve~ou . a - zaron o ·seu Presidente e Secreta-
partiéipación de Adega . rio Xerál Ramén Varela e Modes- · 
na Vll.I Reunión Consultiva _ t..o Solla, resp~ctivamente. 
da CoovencióQ 'de Londres E- previsíbel que a postura de. 
sobre resíduos nucleares-, que. ADEGA sexa defendida por algun 

. se está a celebrar estes_ dias,_ país europeu, diante da postura 
· do Govern·o español, que parece 

·nos que en Gal iza . -·insistir na moratória .e no estudo 
se woltan dar múltiples d~ enterramento: conjo,rme áfilo-
manifestacións e diversas· sofia estadounidense. Un.represe·n-
actos e_n protesta contra os tante de5te país estivo dias atrás 
vertimentos nucleares; na que en Madrid para tratar: estes femas 
parti.cipan 52 grupos. · con representantes do Gove~no 

- Galiza é ponta de lanza na loita - españot _ 
contra os vertime.ntos nu_cleare~ a ADEGA,, pola sua· banda, pede 
riivel mundial, e ADEGA a organi- que se condenen dunha vez os ver-
zación ecoloxista que -máis se dis- . timentos e que se decida a sua pa
tinguiu .nesta ·1oita, tendo bastant¡e _ . ralización total. 
mérito na_ paralización_ do~ verti
mentos por parte da Gran B reta
ña: O Governo español veto u a sua · 
part_icipación ria . Co~vención de 
Londres, levando como represen
tación do Estado español ·a unha 
organización canária e a outra ba
lear que nada pintaron até agora 
nesta loita, pero que están a ser 
potenciadas polo ' PSOE,. x.a que 
soo eles os impu.lsores (ASCAN e 
GOB). _ . 

Ainda asi, ADEGA estará pre
sente en Londres a onde se despra-

Cincuenta e dou..s grupos nas 
protestas< 

Cincuenta -e dous grupos están . 
levando en Galiza accións de pro
testa contra os vertiméntos ·radiac
tivos. Manifestacióñs, pa~ó_dias , ' 

concentracións, apoian a paraliza
ción total dos vertidos nun mo
mt;?ntó en q·ue Suíza, celebrándo
se a Convención de Londres, -
-anúncia que vai realizar máis de
pósitos de resíduos frente ás cos
tas galegas. 

r--·-
º·---'""7-----'----------~ 

.
·1 < Rua/Praza __ ~ _______ Ne __ ._ 

Piso_. __ Poboación _________ _ 

1 
Provincia _____________ _ 

OESEXA suSc:re~rse a CAN SEN DONO 

Qende o número .......... .' .... ( incluido) 

1 
Por 6 números-1

/ Por 12 números.· 

FORMA o= PAGO 
. (PARA o ESTADO ESPAÑOL) " 

1a 0 TAL:-ON QUE ENVIA A CAN 

1-. SEN DQÑ.0. 

:za CJ ·, ~IRQ POSTAL A C~N SEN 

C?ON.O. · 

L ' EXTRANX'EIRO'. 

. - . CHEOU~ BANCARIO EN·PESETAS. ------ " 
· 12 Números.- · 

1 
l 
1 

·. 1 
J. 

. . 
Estaco español (correo ordir:iario) . ." .. 900 Ptas. " 
Euorpa (por avJón) .................. 1.200 · .• 

- Outros pa.l~es (po,r avión) 1·.800 . • 

CA~_SEN DON'o,· Apdo . . 471. Vieó 



Moito meirande do. esperado 
por distintos secfores:f.9i a folga 
x~ral convocada pola IN_TG · 
en Galizá para odia 
14 de Febreiro. 
D'eixando a un lado a comarca 

· de Vigo-, atolga ti\(ó gran 
incidérl"cia.:.en Ju\rense·, onde o 
paro foi .·· T~m~én . · · 
houbo paros-considerábeis~ 

· · noutras cidades:como' Coruna, ·· 
. ·Pontevectra e (..ugo. 

·- . Pero a re.per.clisión non.toi 
só nas grandes cidades; senón 

·' que vilas como Ailariz, Xinzo, .. 

" 

Houbo algún meio de :comunicación 
que calificou esta xornada de "Folga 
·xeral sur.presa". / Evidentemente; o 
seu anúncio contrat~ba amplamente . 

' coa propaganda dada polos meios de· 
comunicación d.iário~ á folga na co
mar~ de :Vigo. A fqlga xe~al en ·G_~li
ia ·foi . totalmente silenciada polos · 
mei~s J ritormativos. Só · carteis da, 

· · 1 NTG-· nalgunhas ruas das cidades fa- · 
'eian un chamamento a folga xeral en 

'
1 toda a nación . . 

· Tiveron que ser os piqÚetes infor
mativos quen paralizas_e.n as activida
des cidadanas, até o 'ponto de qµe, se
gundo pasaban .os minutos, o paro ia · 
aumentando, áté chegar á 'tarde, onde · 

·· mqitas cidades como Pontevedra, ' 
· Fene, As Pontes, Viveiro, 
Vilagarcia, iVh.iros;_ Carballo,' · 
A Estrada e outras moitas 
támértviron-a sua· actividade · :., 

-: p~ratizada _ en parte. · 
I)esta~r adema is o paro . en 

-, onde. o paró f.oi menor pqla mañá, 
; · quedou .totalmente paralizada. F-oi 

u11ha laboüra .de infór'mación-exau51i-
va. .. , 

·- _nQ ·sector do ensino, 'Paro que 
· en mc;>itos ca50s era imposto 
polos alunos~ í\leste. sector 
destaca Santia_go, ond~ o paro 

GaliZa. . . 

foi . total na. un iversidade. . 
E;n diversa·s lqcalidades · 

. rexistáronse manitestacións, 
destaca.ndo as· de Fene, Ferrol, 
Can~s e Moaña. 

\ .· 

U ha folga 
xeral 

esp0rada 
A folga xeral en Galiza era né- , 

cesária, case todo o mundo estaba 
de· acor.do e, adema is, viuse que as 
outras accións non ti-yeron eco .. 
diante do . Goberno. Pero a folga . · 

· xeral tamén era posíbel, cousa que 
a maioria · dubidaban ou, pól? me:-
nos, asi o _dician. r 

Pero a folga xera·I, ainda que 
non total , tivo ampla trahscendén
cia -en toda a nación . Unha folga · 
onde os · piquetes inform~tivos fo
rón ·decisivos. na paralización das 
actividades, xa qt.ie case ninguén 
sabia de dité_I convocatória., . tejta 
polá 1 NTG e apoiada 'P<?las forzas 
-presentes do BNG, asi como por, 
MCG_, (JC, e CNT. Os .mei0s de co: 
municación ,_silenc::iarón totalmen
te a convocatória. · 

A posibilidad~ da ·.folga, a sua 
· apalpación e constat~ción, que 

·. non· pode ·deixár ·lugar a· dúbidas; 
· · xa que· foi un feito real"e :cuantifi

cábe.I, puxo de ma~if~sto que en 
política'o inedo sempre ,é m~.o. 
· A paralización. t<?tal en Ouren: 

. ·se, os. paros á tard1inó· Carballiño, 
Vilagarcía, Pontevedra, os impor
tantes ceses de .. actividades en ~ec
tores da Coruña· ·e Lugo, sobre
saínd9 o- da _.Gonstrución (:sector 
"simbiótico"), as' rnanifestacións, 
os. cortes das ·carretera.s e .Ó par.o 
ho~ cent;os do ensino,.onde --ti.vo 

,;-· gran incid_énCia r non só~ na · uni.ver
:sidade; onde o paro foi , total, se- -
nón nos d-istinfos centros de ,ensi
no médio·· repartidos ·. pola nación. 

. ' un· paro propiciado polo~ alunas; .... 
-moitas veces en contra ' da postura . . 
dos ·profesor.es· ou . dunha. ampla · 

1 

maioria. U,n "paro qÚe, ven 'demos-
, trar .que o estudantado non- está 

morto .. 
· Resaltar . ·asimesrño ás ' cl.istintas . ·. 

manifestacióris e facer tamér:)~ re
terénc-ia notabel á concentración 
de labregos- en Lugo ·ou ,en Xinzo. 
Uns labregos'·que non puderon ser 
avisados-a t~mpo~ polas caracterís-

. ticas do agro .gálego, pero_ que ta- . 
mén están dispostos a _movilitarse, · 

·.xa que -a crise non só é do sector 
naval, · nen dúnha comarca, -1:amén 
lles afecta a eles de maneira pre~· 
ponderante. 

. •\. ' 
· Nesta xornada tamén . se viu · 

·. q:ue : Galiza podia ser totalmente 
. í 

Até ben entrada a noite, os meios · . 
de comunicación nori -lle d~ban im
portáncia a esta xorhada de· loita na-

. 'cional. En moi.tas cidades- a xente 
penSaba que só eran eles os que esta
ban parados. 

1 

O que fix~i:-on os . piquetes á r:na-
ñanciña foi paralizar a comarca de 
Vigo, impedindo que moita xente se 
f'!larchase fara da cidade a face-r ou~ 

paralizada .. 
,Houbo ·: fallos oe organizac1on · 

· -as expe.i-iéocias de folga xeral 
. ron contadas.:. pero ,sol;> reto.do bo"

touse ,en falta ,uñha· coesión i_nter~ 
. na da INTG. Cunha central nacio- ' . 

na lista u~ificada : iaeo'loxicamente, · 
o éX,ito nalgunhas póvoacións pu
do" ser a inda moito máis -grande. ·. , 

,. _Algurís. partidos ga'legos tryeron 
medo, ou non entra nos seus pr:e

' supostos a fqlga . xeral. Por .outra 
ban9a, coñecid'o~ son ' a op~~ición 

tros traballos. . 
As( co_r-.touse a carretera Vigo-Lo

groño (Carretera de _M.adrid) en dis
tintos pontos. Os cortes· efectuáronse 
con barricadas f~itas con rodas e le
ña, asi como con''árbores. Piquetes 
informaban aos condutores, permi
tindo que entrasen -en Vigo aqueles 
que quixesen - . Tamé"n se cortou a 
carretera Vigo-Santiago en Redonde
ta, _corte que se voltou a efectuar á 
noite. 

T amén houbo cortes na carretera 
de Víncios e na de Pontevedra a Ou
rense. 

de CC.00. ·e non digamos x~ de' 
UGT. _ a · todo o que ·represente un 
marco galega de rela~ións laborars: ·. 

PCJ9e que :este só fose' un. ensa io 
exitoso; para ·üriha verda<lteira pa--... 
ra.li?ac.ión de Galiza; Os que diciah . 
qµe no'n era pósí.l:;>el quedaron sen ;'--
. argúment9s. , . _ · . . 

. ~Ah/e UGT, ·CC06 e c 'EOÉ fa~ 
lab--de . coacciÓ~s,· pero nen · ~stás · 
organ_iz"aCións, nen os meios dé .co- ' 
mun_i~ci~n <#ah i!lcidentes; por ' ' 
ql:lé .responde1-1. a x~nte? : · 

Paralización total en Ourense · 
Ourense capital estivo paralizada 

desde as prime iras ho~as da mañá, ce
rrando todos os estabelecimentos co
merciais. Tamén pararon en Facenda, 
Axuntamento e Deputación. O paro 
foi 'medrando e a média mañá estaba 

. totalmente paralizado o Polígono de 
San Cibrán e diversas empresas das 
aforas. 

Foi a primeira folga xeral en 50 
anos 

En Allariz tamén se rexistou un 

• para iza 
Os 18 axuntamentos da comar Vi~c 
paralizados áurante o dia 14, canc a 1 N 
convocado folga xeral. 
O paro foi moito máis secundado ue o 1 

onde só en Vigo tivo unha verdad ra inc 
sequera facian falta os consab ·¿ e1 
A manifestación asistiron todas as 
Vigo, e as cifras que se comentan 
trescentas mil persoas. 

O -baile · das • 
1 ra~ 

Que- quede claro desde 1m co- sol, sé 
mezo: ning-uén lle quer restar im- do pe 
portáncia á xornada de loita en teléfor 
Vigo, nen á grandiosa 'manifest.a- case te 
ción. gaban 

Se o Goberno quer escoitar, .a conta 
deí!lostración do povo galega foi fa míli. 
impresionante a palpábel. . rero;. só fáci 
non hai que pasarse, pois que "pa· · Air 
sárse" hoxe pode se·r perxudicial~. v.iña d 
para mañá. · Recordemos senón:: chegal 
cando se infla ron 'as citr"as 'nas rm . , p 
nifestaéións pro-autonomía e des- tiveser 
pois houbo que pór os pés na" te· · soas t 
rra. H

0

abia inoitos que . as · creron, dous 1 

logo viñeron os ·qesencantamentos polos . 
e:;tamérw·1que h,px-e t0do .01mundo . 1 1 Se~ 
se · ria un poacG> das . cifras que. se máin'O 
barallan. como 

E_n' Vi_go non se . maniJestarorr rtifesté 
· trescentas . cincuenta , mil persoas,~ te_ de 
'. nen treseeritas; mil, nen tan sequer,;: saba r 
~s 250' mil 'coas que .o,peraba c~mo :. ~áis; 
pri.meiro da<;lo ·a PoJída Municipal · ··°' núri 

Tampouc9 foi .. 'fa. manif~sta-f t.5 dE 
.. ción máis grandé,da. t"li~tória_ oe E~1: 

1 
IT¡lá~is ~ 

. 'pañ~" como pregoflaba algun -sin- -; . No 
d.Íca!ista, . ,S~xapi~s re'~liitas, ·. :. ·P ·_q,ue a 
. Q · qLle,,pércorr~se Vigo d1,1rarit~ ?· sáM«'l 
a ~manlfestac,ión _ppd ia cont~rr,iplªrº , Qc~sié 
a· r:noí·~a xente nos balcón$ ou ao:¡ , tt>~. ·- '· 



paro 'dunha !tora éJ,.mha asamblea on- . po'la tarde! áespois dunh'a '. asamblea 
8e falou un representante-do BNG e - . de Endesa . . : 
outro d.a 1 NTG. . En Carba llo houbo paros nó ensi-

unha manifestación. . 
Na Estrada pararon tanto. en BUP -

oomo en FP: . . 
· Tamén se rexistaron p~ros noutr'os 

A .primeiras horas da mañá tanié·n. 
· par~rón os ban~s e a administración, 
asi cómo alguns obradoiros. 

·menor in~idéncia a folga. xeral, debi
do a que, por . unha parté, áias .atrás 
xa . se tiña produéido unha foláa e. a 
que tanto Comisións ·;cOmo UG.T se Na Límia realizouse unha asarrí- · no, tanto en BUP como en FP. · O 

lea á ,que asisfüon m.áis de"douscen- - ·mesmo ocorreu en Malpica, "Oleiros, ~ centros do énsino da provínCia. 
Tamé.n se rexistou un · importante· 

·· paro no ensino · médio, con asam-
bieas. - . · · 

opúxerón en :redondo. . . - . 
os labregos. Vilaboa, Muros, Corcubión, Padrón ... . .. "'t - . ~. 

Os 18 axuntamentos da comarca 
de , Vigo _quedaron totalmente parali-
zados. E,n · Cangas manife$t~ronse 
máis de tres ·mil persoas, 2.000 fixe
róno en Moaña. No Porriño tamén 
houbo concentr'acións. 

A comis.ión cidadana convocou 
_un ha , manifestación áque·. ~sistir·on 
máis d~ dez mil persoas. 

No Carballiño o paró foi total a · · 
partir da média tarde. · Santíago: p~~o t~tal ilo ensino ,. 

Mais de douscentos labregos fixe
ron unha concentración nos locais da 
AISS. Pouco despois de rematada-, a 
concentración realizouse unha mani
festación até o Goberrio civil; onde se 
fixo entrega dun' escrito. dirixido a 
Felipe González. 

v1flis incidéncia da esperada· na 
Coruña ' 

Na Coruña capital· pararon a mai
ande parte das empre5as da Constru

ción que traballan nos .distintos polí
gonos. Tamén se realizaron asambleas -
e paros nos obradoiros do porto. No 
metal houbo paros considerábeis. 
Má is ou menos ocorreu no sector tex~ 
til e rio da madeira. 

No ' ensino tnédio e FP q_ paro foi . 
1s co- total nos alunes e en· parte dos profe
mda, ores. N'o co_léxio universitário houbo 
paro aros e asambleas. 

Pola tarde houbo unha manifesta
ción na que participaron máis Qe 
é:luas mil persoas. 

artes de carreteras nas Pontes 

As pontes apareceu a primeira ho
da mañá illada, ao estar cortadas as 

res carreteras que dan acceso á vila. 
Os paros producírons·e sobretodo 

Vi~o ~est iveron totalmente 
a INTG, CCOO e UGT, t iilan 

e o pasado 15 de abril. 
a incidéncia. Esta vez nen 

r~~""IUetes informativos. 

1 co
r i rn· 
:a en 
festa· 

orzas políticas, agás o PSOE de 
brepasan todas as 

sol, só facia falta ollar os balcóns 
do percorrido. Se chamabas por 
te léfono e facias un mostreo, en 
case todas as ché;lmadas che descol-
gaban o teléfono. Hai qóe ter en 

:ar, a canta tamén que foron moitas as 
) foi fa mi'lias que saíron fora de Vigo, 
Pero . só facia fa Ita porse na carretera. · 
"pa· · Ainda contando coa xente que 

iicial., v.i ña de · toda· a ·comarca, que non 
enón-· chegaban nen moito menos ás 20 
; rru - -· , para que na manifestación es-
des- t ivesen cento ciencuenta mil per-. 

1a· te· · soas tiñan que faceto un de cada 
~ron, 

mtos 
Jndo . 
Je se 

dous· vigueses _ e isto non ocorreu, 
polos dados antes expostos. · 

r Segurrdo r~~ nosos ·cálcl:Jlos (-to~ 
mámonos a moléstla . de . contar, 
como x~ fixéra·mos no-15-A, a ma .,, 

:arorr rtifestación: xerite que pasou-d'ian
soas; te de ·nÓS po"ta rua), · non..sobrepa
•qtJer,z saba rnoito as· cea mil per~as. E 
:9mo: máis~ atreveríamonos a dicer que 
:ipal· · , 0¡ número non ·era superior ao do 
esta-r ·i s de abril, a.inda que si ·había. 
e far: IT¡lá'.iS ?<ehte bitando.- · 
1 .. sin- -~ · No ~15 de ·abril, a xente, ainda 

p ·que a ritmo máis ·tento, estivo pa- · 
·antEl,' sárídQ:. durante ,jg mi.nutos. Nesta 
Jplaro ocasión o ·paso' so durou 5~ rriin,u
u ao:i to~. 

Er:1- SárÍtiago :parouse totalmente 
nas distintas faculdades, realizándose 
asa'mbleas.· Ná Faculdade de Econó
micas, 22 profesores e 'persoal non 
d_ocente firma·ron ·un ~an-ifesto con
tra a reconversión. 

Pala rnañá, máís de 300 manife's
tan'tes· dirixíronse en manifestación 
até a sé de PSOE. 

Os p~ros non afectaron só ao e!1-
sino su·perior, senón que tamén foron 
notábeis no ensino médio, sobretodo. 
en Xelmírez e Rosalia de Castro. 

Tamén se rea'lizaron asaf!lbleas e 
recollida de firmas en Facenda e de
pendéncias da Xunta. 

Peches en Pontevedra e Vilagar
cia. · 

Vilagarcia quedou tót~lmente ·pa
ralizada· pola tarde, estando só aberta 
unha ferretería e unha peJucaria. 

o paro tamén foi . case total á tar
diña en Pontevedra, ondé se realizou 

A segunda folga xeral convocada na 
comarca de Vigo contra a reconvér

. sión industrial no prazo dun ano, foi 
un completo éxito. 

Vigo apareceu totalmente inmovi
lizado desde as primeiras horas d~ 

· mañá. Esta vez nen- abriron os bares 
á tarde, os cines, ou as discotecas. 
Tampouco funcionou o . transporte 
público, como pasou no 15-A. 

Pero o paro non foi tota l somen
te en Vigo. Os 18 axuhtamentos da 
comarca conxelaron totalmente - as · 
suas actividades, desde A -Guárdia a · 
Moaña, desde Redondeta a Porriño. 
Dise que en moitas destas vilas os 
únicos que non fixeron. folga foron 
os cregos, que aproveitaron que a 
xente non tiña qué facer para encher
se a tocar as campás e dicer misas. O 
que non se sabe é se rogaron a Deus 
que "iluminase ao PSOE" nistb dq 
reconversión. 

En Lugo·-destacriu o sector da 
construción 

En Lugo o paro tivo gran incidén
cia 'no sector da Cpnstrución. 

do· PC enchian de banderins do seu 
partido parte da rua de . Urzáiz, ¡;>or 
onde tiña que pasar a manifestación, 
o que ~o día .seguinte lle daba un ·as
pecto festivo. 

Abucheos ao alcalde Soto · 
Soto, aquel que se declaraba socia

lista e revolucionário, que pedia que 
lle chamasen .. "compañeiro" · cando 
aceooeu á Alcaldía, fixo todo o ·posí" 

-bel por lle restar :eco ·á convocatória. 
Desdé ameazar con que a violéricia ia 
pouco menos que ·.destruir Vigó, a fa
cer bandos · de p~opaganda persoal, 

- pagados polo Axuntamento, cos· que 

Menor incidéncia no Ferrol 

Asi e todo, realizár;nsé asambleas " 
sectoriais en _ Astano ·e Bazán, prpdu
cíndose uñ paro n·a empresa auxiliar 
Rence. "· -. 

Caso a_parte é o de Fene, onde"' sEf 
paralizou· a activ.idé!ae, re.alizándqse 

O' Fe.rrol foi ·sen dúbid~ onde tivo· . unha asamb_lea-concentración di~rite 
do Axuntamento e oi.Jtras asa.mbleas 
en distintas parróquias. 

Pola tarde, cerca. de cinco mil per
soas · marnharon a ferro!! Ao-fr:ente 
da manifestación apárecia unha pan
carta que rezaba: .. "Contra a Recon
versión Industrial. Concello d.e · F~-
ne'.'. 

' . 

- En sumá, . a xornada, ainda que 
. · non-'se pode dicer que . fose · d~ folga 

xeral tÓtal en Galiza, si que ti.vo gran 
. imp0rtáncia e incidéncia,. o que pode 
mover ás forzas políticas a conv<;>car 
outra . mellar preparadá, corno nos 
adiantába o Secr~tário xeral da 

ñon sacase á rna o lixo odia trece. 
. Soto foi o gran derrota~o desta 

xornada ·viguesa. Xa o estaba de an~e- .. 
mán epas . suas declaracións de "fe I
ra". Pero o dia · 14 viñeron máis e 
mái·s.'Sóflamas que talaban da- sua coe
.réncia, de estrañ·as manobras empre
·sariais e -asóm!Jrese· o que ainda po-

-da .faceto con este home- de que ha
bía tanta xente na praia como na .ma- . 
nifestación. lsto cando se estaban .ba
rallando cifras de .300 mi.1 persoas nas 
ruas viguesas. 
, o Alcalde do PSOE en ,Vigo rece-

,beu _. xa a prim'eiras horas da mañá 

INTG, Xa~ __ Carbapo. 

pois que o axuntamento era o mellar 
teatro de operacLón . 

Era o mesmo gobernador que, _se
gundo se pasou oficialmente .nas ofi
cinas dé Facenda ·de Vigo, afirrrÍou 

. que eles tiñan que traballar xa que 
. pertencian ao Goberno (? ! ) , e ·esta 
folga i':l en coritra do .Goberno. 

·u1Jha manifestación · de todos, 
ainda que non revoltos. 

Na manifestación estaban todos os 
grupos. polít icos. Até se deixaban ver 
alguhs. cargos · socialistas de Vigo , asi 
como o Alcalde de Cangas, que per
tence tamén ao partido ·no poder. 

-~altab;;i a Xur:ita; pero estaba AP, 
POP, empresários , alcaldes e conce
llais de distintos signos. 

Alcaldes e. concel!ais do 'Bloqµe 
Nacionalista Galega negáronse a ir no- • 
rn~snio cortexo que a direita e sepa
ráronse. Cousa c;¡ue tamén fixo o Al-

: calde de Soutomaior. 
A pita par a a direita foi .de' cam- . 

. péonato, ao_ arrancar a manifestación. 
Pero non só foi a "pita", taménesti
vo presente un ovo, que lanzado con
tra 'os representantes conser'vadores 
non os alcanzou, e despois de ser sor
teado por algun xornalista, fixo bran
co nún manifestante. 

·Esta vez tampouco hai que rexis
tar incidentes. Nen en Citroen, nen o 
Corte Inglés e a Banca, sectores máis 
reácios na pasada .folga xeral, !;I Cor
te Inglés lle pedise aos traballadorns 
que fosen ao seu posto e a ANB. diri
xise unha circular aos bancos esixín
dolles que c;>perasen as . oficinas. No 
Banco dé J=omento foi · no único lu.
gar que tres perso~s pretenderon tra
ballar. 

Un socialista ,..acariciado" 

, Esta · vez o paro foi _desde as cero. 
horas á meja-noite do dia seguinte. 

. pretendía rnovili~ar ao povo de Vigo: · 
Por. certo, que lle esqueceu un bando 
moito máis imp.ortante, unha ·pe'Que
na . cousa, pero que dá a altura dun 
mandatário: -0 aviso para que a xent~ 

unha sonada pita propiciada poios · Unha "-procesión" que rematou 
oórei'ros de· Citroen. Pero Soto estaba no Náutico . 
custod_iad9, a ' amais de po!os seu.s 
fieis Pedrido -e Príncipe,· por vinte A 

A manifestación semellaba· u·nha 

"Avias" da reserva das FOP. o Go- procesión. Case non se coreaban con-
bernadcir afirmaria que estaba.n ali . signas e cada· grupo parecía- levar a 

sua própria letania, "rezando" polÓ . ' : ' 
Os piqu~tes "informativos · xa saíl>· 

ron pola cidade cando nacia o qia de 
San Va!entin. Discotecas, c;ines·,. bares 
ei clube's cerrar-0n as suas .portas, ain
da que houbo algunHiue tiveron que 
ser convencidos: E:ste ·fo¡ .o caso de 

' Telm'os, un "d~b" que foi ·visitado 
ás duas dé! ll)adrugada. 

• _. 1~ Preeisamente : nesfe ·dube encon
trábase Xavier Pedrido, ooncell.al so- . 
ci;;ilista, traballador de Barrera.sen ex- _ 
cedéncia e clir!xente de UGT. Parece 

"S_er que o señor Pedrido sé ·' intentou · 
· esconder debaixo da- barra. De nada . 
_lle valeu; vjsto polo piquete recebeu 
unhas "carícias" e g"réjcias á iñterven- . 
ción do ' Secre:tário do metal da -1 NT.G . 
a ·cóusa non foí máis grave. 

· Me~tras isto sucedia,.os mifhantes 

, 
que_ e-'. · 

unha_ cidade tra·~ -- uila: 
Era odia de San Valentin, odia-dos Namoradas·parao.-consumismo. Non 
sabemós se a data da fo !ga fo¡' escollida aprede. Pero esta foJga ¡ef-viu para 
ver ·unha cidade _distinta. Parafacerlle com'prender á xente .o que é a cal
ma, andar sen presas, falar tranquii'o cos .demai~ xa qué, niso, en fa1af., 
pas9u.a xente gran,parte deste d ia 14de Febr:eiro-en Vigo. ' · 

1 Non habia cines nen discotecas, nen se podia ir aos bares nen· xoga,r 
nas máquinas come-cartos. Habia que matar o tempo paseando e falimdo. 

· Os namorados tiverqn tempo de, tranquilamente, contarse moitas cou-
sas_. Os ·demais souberon cómo pOde ser unha. cidade máis humana. . 

Este foi ·un grari éxfto, 'i:amén, da 'taiga. 

seu problema . . Só os estudantes pu
xeron unha nota de alegria e comba-

. tividade . . 
e As: consign'aS':~óreada·s son·; a:s xa 
repetitivas e sabidas por .todos, ainda 
que algun grupo renovo!Jse e escoitá-· 
ronsé cousas .como "Falta o carne·iro, . 
na feira de Febrei,r.o", ( dirixida a So

, - ·to) ou "Soto meeé, Fraga muul!" etc. 
<,/:!.. xente támén enchia os paseos 

9llando ·o espectáculo, mentras o ré
gueiro hu_mán desfilaba ·cara o Náuti
co. Algunhas.de'stas persoas comenta-

. ban: "non hai piores · xordos que os 
que non gueren ouyir. Xa saimos ou
tra vez e non paso u -nada; non pensé> 
que por berrar máis nos escoiten, se-
cadr a quedamos afónicos e .non pode
mos d icer ·1ogo o que ha i que 'd icer". 
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A PRIVATIZACIÓN 
~ · 

,. ' 

DO sE.RVíCIO DE ESPANHA 

DE COR.REOS E OS ESPANHOIS 
. ÍSIDRO PADIM CQRTEGOSO 

XOSE CASTRO RATÓN máls, sob réxime administrativo ~ carácter pú-
. · blico. ' "' ' · · ·. O enigma· de se existe Espanha e quanto 

Hai un ano o 1 o de Febréiro, e;0mparecia ante o Goberno .non defiríi'u . a inda- ci. .senso final mide, e, eni consequencia,'.de se existem os 
a Comisión-

1

de fodústfia, Obras:PÍíblicas· é-Serví- . dq .:;Pr:9xecto'~.;_ in_~iábel se ségue\~\ogar oon. ,,. espantioi.s e em q\Janto númaro nqm se d~ 
~ios do Co~grescl' - dos · oepÜta~bs;do e~ado; o tácti'cas.8e hermetismo, unicamente favorecedo- , re~olto definitivamente. Algo vai-se avan-
Ministro de. Tran~porteS; Tu~ismo e. Com~nica" ras ~,CÍ-e~ inter~ses privad·Ós e muhinadonais·~.tan,. · . _ zardo, mais ,de vagar, de~assiado devagar 
cións, s~ñor Barón, que deixaba 'ca ir' ·para .alar- ": interésaC:fos ~ ~e.ste sect~~ . econó~~:: de futuro. . . - para ·estes tel'f!POS nos que un mau planteja
ma de alguén, que era preci~o " ... separar. axes- · , Os Jl!ricionários de c9rr~os e :{~légr:afos, ~e~ _: -:mént_o teóri~o dos probleruas. gráti.~s a 
tión oon~reta de Co~reos da~ Dirección xeral e ,·'chazaron mediante refEÍrendo de ·tÓé:fo 0 colecti- ' ~ ressolver pode dar .lugar·a que se1a ma1s cus-
procede~ á-criación dunha Empresa Nacional de vo profi~ionai~ ' un proxecto . similar. ~ran os . t~sa, dolorqss'a e tárdfa a imprescindível li-
Correos ... " tempos de ÜCD. Nesta ocasión é seg~rd que bera<;om na~i~mal e social de Galiza. . 

Despoi_s do anticipo de transformación, q_ue · non irnos ter oeasión de refere:ndar nada: Ouén Algo ja_ ternos avanzado porque quai::ia 
esbozara o. Ministro, seguiron manifestació_ns, podía pr~velo? · r. -- vez_ somos . mai~ qs galegós - conscient~~ d~ 
sempre ·oontrilditórias, do. Director Xeral, do Nun intre en que están a anunciarse medidas que constitui11:1os umh~ na(fom bem dehm1-. 
SubsecretárJo, e de ·vários outros. Era a vella drásticas, no tocante a redución de plantillas e tada e perfeitamente caraiterizada. Somos 
táctica de enviar botes de fome preludianCto aos salários, é Jóxioo que ésta irregular sucesión de quada vez majs os. que sabe.mos da gr~nde 

·tiros de verdade . (en calquer manual de in'S:tru-' anúncios; propostas e informacións. contraditó-· mentira que reza nos documentos .de 1den-
cións ori~ntadas a controlar o movirriento obrei- rias,_ pa·u~e alarma no colectivo de persoal, tan- tidade quando asseguram de um galego que 
ro e reivindicativo, déixase claro q1,Je contradi- · tas· veces escarmentado oe "cámbios para pior". a sua nacioné!lidade.é a espanho.la. . . 
cerse é imprescind1bel para desorientar, .. .) . ·· Nunha grañ parte dos . países europeus, · os · A pressom secular do imperialismo fm 

O 25 de Abril, o sindjcato ugetista de co- ser~ícios postais de Tel~comunicació.n e Telefó- tam forte que a errónea ideia de gue os ga-
rreos, espallou Úri panfleto, no que 'relataba o nicos (os PTTs) , están so.b 0 · control públíco,.- legos éramos umha regiom de Espanha che-· 
resultado da sua entrevista co Ministro entre o con fqrtes presións~ dos sectores privados -gru- gou a adequirir a natureza de prejuízo po-
que dicia.: " ... manifestámqslle (ao ,..Ministrq), pos políticos e ·industrrais_: qie-fetemden a pri- · pular. O' mesmo_ Castelao, ante a magnitude 
un ha vez máis, o noso def!cordo total coas suas . vatización total dos . servícios · de comunica- .e o arraigo de tal prej(zo concebeu a ideia, 
sucesivas declaracións arredor da empresa ·públi- cións, ~a' menos dos mais r~ndábeis. Cara a pri- . - tal é a minba opi_niom, de pór -umha h dian-
ca de Correos", e seiéa lle aseguraron ... "que en. vatización, nada mellor que a .fór~ula que se. te da e, ~ inventando. umha quarta na<;om: 
caso de insistir nesa dirección, o Sindicato teria '"pretende aqui, a de separar as organizacións de Castela, que dessapareceu fai j~ muito tem-
que exereer as presións necesárias ... (sic)". ·O cada seryíéio, de forma qué cada sector funcio- po, ao rodarem as cabe(fas dos líders comu-
tempo foi pasando, as · manifestacións . seguiron ne independentemente. E a forma de respostar neiros em Villa lar, para fundir-se com astu-
in crescendo, e as presións: ulas? mellor aos intereses dos' oligopÓlios internacio~ rians, leoneses, - estremenhos, cántabros, 

·A idea, o "pr.oxecto", .ven .emarcado de'ntro nais, donos rea is nó sector, que 11 marcan aspo-- - aragoneses,. murcianos e anda lusos em unha · 
, da futura Lei de Ordenación 'd¡¡s Comunica~ líticas de <;:omünicación~ (ITT, AIT~ etc.) ·nova ~a<;om forjada no antigu territ<_?rio de 
cións, que prevén 'que teña 'entrada nas Cortes Mentras "os cerebros do cámbio" estudan Al Andalus ao calor da conquista de Améri-
para remate deste ano de 1984 . . Até agora veñen·, cómo colar11_os me.lloro seu proxecto, os ser~lÍ- ca,· a p_rodu9om · agrícola· latifundiária, a 
traballando vários "grupos de 'e.studo", nos que · ~ios están cada vez -intencionadamente- defi- contrarreforma e a co~trarr.evol~<;om. 
incluen vár ios "técnicos" da. Dirección xeral de cientes. Cada inovación qu.e experimentamos_ é_ 
Correos, ·e bai.xo o control do ase~r executiVü para ver oomo a imaxe pública perde o senso 
do Ministro -son os novos modos de facer xes- de eficiéncia. Todo resposta a unha manobra 
tión-. perfoita~ente or.questrada para sentar as bases 

Nos primeiros dias do pasado Decembro, a que permitan aos pais da .~tria . -os parlamén- . 
Dirección Xeral tivo uns "intercáníbios" de iri- t~rios que han decidir nas Cortes o noso- futu-

. formación con alg1.,1ns sindicatos. ·Todo para fi- ro_:_ votar a fayor dunha Lei que deixe por sen
car ben e ir "queimando etapas", -que ninguén tad; que, para ºque os ser-vícios sexah efi~ces, 
vaia dicer que fan o "cámbio" _da beirá dos tra- ou ben deben ser xesti,ohados con téél"!icas c:Je 
bailadores-. empresa privada . -~úmm_um de eficiencia- ou 

Dias antes, en encontro casÚál co résponsá- ·ao me.nos_ cos niesmqs mét0dos, que supoñén 
bel da Dirección .Xeral, tiven ocasión de co_ñecer. facer cair sobre o persoal a culpabilidade dos 
cer.tas ."bases irrenunciábeis". g~e era o resulta- erras de xestión,~ culpabilidade que haberá ' tra- . 
do da visión particular do proxecto que teñen ducir en · pi ores c~ndicións ·económicas, c~sións 
.o Director e o señor Rivero, Secretário xeral e nos dir~itos sindicais, laborais _-e de einprego, 
"comisário político" dos proxectos do go~erno unha maior prod.utividade, etc. 
e do partido no poder, (o Director . non ten Ninguén lembra que a xeSti_ón dos serv'ícios 

··carné do Pso'e). rendábeis das Telecomunicacións é atr'ibtitó es; 
Resultan, como "condicións non negociá- pe.cífico da Cia. Telefónica (Telex) que lonxe 

beis" -as suas·-: de ser defeito do pasado réxime, está a confir-
m.arse· n~ presente: o anterior ano concedéuse-
11~ 'a exploración tjo servício de "Telefacsímif" 

1.-0 persoal dos serví~ios de Correos e Te
légrafos,_dunha banda e os de Caixa Postal, pola 
outra, seguir~n.·a ser funci.oná.rios: . entre particulares, mentras que a Telégrafos · 

obrígana a. mantera p_ública, .de custes e préclos 
políticos: altos custes, baixos précios, igual a 
déficit seguro. · . 

2 .-Os servicios de Correos e Telégrafos, e os 
de Caixa Postal, manterian Ul')ha certa interrela
ción que a.o menos ·permitise o trasvase de fun-

6 cionários .dunha "empr~sa" a outra., poa obriga 
.de capacitarse profi~ionalmente denantes. 

Ninguén lembra, tampouco, que .a distribÚ: 
ción e venda dos "sel os", chamados de correos 
-que só teñen valor para pagar o importe de 

3.-Desápareceria a Dirección xeral como or- certos servícios póstais .ou filatéUco- en menos 
ganismo, para est~r directamente relacionados porcentaxe, é monopólio de iABACA_LERA 
co Ministério, através da Subsecretaria. ' " S.A. A sua venda en Correos produce un bene·-

Debo destacar que· un mes antes de escoitar fício dun 3 por cento (sobre o valor facial) para 
de bocardos máis altos cargos da Dirección·,· es- a Mutualidade dos funcionários, de carácter e 
tes negaron. e perxuraron· que non e~istia nen- forma xurídica privada. 

¿E o papel da ·Caixa Postal neste proxecto?; . gun proxe<;:to. , Todo viña ' par~ rachar a folga 
convocada en Correos e Telégrafos, e apoi?dá, a Caixa Postal yai p'or separado. E como re~ulta 

· 1 s· d" . 'G 1 d c T nc;rmal no fun'donamento xeral da banca mo: '-' entre outras, po o in 1cato · a ego e .e · . 

. Porém, Rosalía, a nai Rosalía, pregou
nqs em unha mistura de intui9om, conselho 
e. pressentemento: "Galiza .nom deves cha
mar-té nunca espanhola". Eta falava como 
as nais,· com O· cora(fom, com essa lucidez e 
sabedoría espezial que da a preocupa(fom 
polo futuro de um filho. Até tal ponto a 
sua peti(fom respondí a a umha dessas cha
madas -do cora(fom, inexpli<;aveis com ·o 
puro razonamento, que soio acadou a argu
mentar: "Que Espanha de ti se olvida". 

. Milhor. tora se lhe fixer~mós caso antes a 
- qu'en (deixando-se guiar pota interpreta(fom 

. das for<;:as telúricas, as ·negras sombras que 
alá com a sua espezial sensibilidade, em 
~nha iluminada vissom de futuro, captara) 
tal cotíselho de nai amorossa no.s dava. 

Lamentos aparte, o importante é que 
agora come.nzamos a sere, legiom os galegos , 
fideles, bos filhos, da gram nai d.a noSSé! Pa
.tria. E ademais sabemos que o imperialismo 

'· ,·'opreiro"· ja nom poder~ seguer encobrin
do-se com a pel do marxismo para dessau : 
torizar-nos com a "terrível" frasse de que 
"os obre iros nom tenhem pátria", pois !)m 
realidáde Ó que dixerom Marx-Engels no 
Manifesto Comunista foi: "os obreiros nom 
tenhém pátria ... Pero ... "Este P!Jro qué am

. putam os -imperialistas seudomarxistas da 
frasse que a precede convirte á tal afirma
com em unha semiverdade, ou q que é o 

. ~esmo·, e~ únha mentira." os · obreiros 

. nom tenherñ pátria. NonÍ'se lhes 'poge qrre~ 
batqr o que nom posseem.' Perp (aquí está 
o f~moso ·pero que gostam de esquecer al
gúns), entanto o . proletariado deve ern pir
meiro lugar conquistar o poder político, er
guer-~~ á condiñom de classe nacional, · 
constituir-se erri na(fom .. " E quando essa 

tituir-se em classe nacional (na úneca classe 
nacional, dada a igno~iniossa deser(fom da 
burguesía em bra<;os do imperialismo), e a 
sua luita a tqrnar a forma de umha luita de . 
Jibera(fom nacional que leva, implícita ~m · 
uns ~sos, e"Jll ícita ~m outros, o contido 
social netamente popular e 'pro.letario. 

. E q~anto mais a~anza . este p~ocesso, 
mais ~rge acíarar o en.igma de Espanha e os 
espanhois,. porque os mesmo-s que antes de- . 
cíam que tudos éramos espanhois, agora 
.comenzam a dizer ·que. nom existem es
panhois, boeno, nom todos os mesmos, se
nom os mais avispados deles, os que ve·m o 
perigo de que se d~scubra a existencia de 
umha na<;Óm opressora. Ora bem, se "sepa
ramos" com a imagina(fom, do que hoje se 
denomina oficialmente Espanha (e que em 
realidade debera ser denominado Estado 
Espanhol ou, no seu caso, império espan
hol), aos Paisos Catalaos, Canarias, Galiza, 
Euskadi Sur, Ceuta e Melilla, topamo-nos 
com unha · popula(fom de mais de vinte 
milhons de habitantes que goc;:am de comu
nidade de território, de economía, de lfn
gua, de cultu_ra, de história, de sicología, 
etc. As diferen(fas entre andalusos, estre
menhos, asturians, ou madrilenhos, som 
puramente regionais, nom cabe . esperar 
Lmha disgrega(fom desses territórios em rei
nos de taifas porque .estám fundidos em 
~nha nai;om, nessa Espanha real que goc;:a 
de plena soberanía nacion~I, para isso Feli
pe Gonzalez é pressider:ite da na<;:om es~ 

panhola, como el mesfllo afirma, e por isso 
as demais na<;ons soio tenhem padamentos 
de cartom e pressidentes de carto{Tl. 

Ressolver o enígma de Espanha e os es
pan hois significa, penso eu, explicar como 
o termo Hispania, acunhado polos romanos 
para definir a todo o território peninsular, 
( logo ja na época imperial apare(fe o no me 
de Hespanha, Espanha, as Espanhas, para 
definir 9s territórios dos Austrias e lago 
dos Borbons destes lares) acaba transfor
mando-se no de Espanha, e perdendo con
nota<;:om geográfica para server de cunho a 
tinha comunidade nacional, formando-se 
deste jeito o povo espanhol. Unha na9om e 
um povo forjados ao arrimo da conquista 
de América e que recebe a, prova de lume 
com a guerra de independéncia contra_ os 
frandesses, na que também participarom as 
demais na(fons pero sem chegar a acadar o 
protagonismo dos espanhois, nem fundir-se 
cóm eles. 

Explicar todas estas cousas debera ser 
tarefa dos mesmos obreiros e dos intele
tuais espanhois. Mais tudo o que se conhe
ce· dam de si os partenaires da na(fom domi
nante, som as sutilidades neoimperi~listas 
de um Cebriam, para quem "A descrip<;:om 
de Espanha como unha na(fom de na~ons 
está na milhor tradizom historiográfica do 

· nosso pais" .(El Pais, 8-1-84). Ou as cence
rrqdas de um lgnácio Gallego própóndo a 
possibilidade de ussar o nome de partido 
comunista de los pueblos de Espanha. Por:~ 
que está claro .que nom se,,.ref ire aos pue
blos de Cantalapiedra de Arribá, Morales de 
AbaJo e assí até nomear os milés de povos·e 
cidades espanhois, senóm que aspira a- in-

. cluir entre ·os tais povos aos vascos, cata
laos, canarios e galegos. Pero estes últimos 
povos norh som de Espanh~, o que si estám . 
é sometidos a· Espanha: 'Difereñc;:a bem im-( l .N.T.G.) no que 0 ponto máis destacado er.a . d:r,na, ten pr~sa. Será o c~e~lo de lndiás_que ~~- j . 

" a movrlización ·contra a política oscuráritista vira. de proba de -laboratono para medir a ·d1f1- ¡ 
e contraditória da Dirección xeral .e do Gober- culdade do "cámbio" en Correos e Telégclafos. ' 

'nó, sabre 'O proxecto de criar unha Empresa · o pr6xect9 está rematado, e axiña será público :' ' 

. · na«;om nom go.<;:a -dos dereitos :que füe co
rrespondem segúm os princípios do dereito 

·internacional~ é unha questonÍ de dinidade 
éxigi-los. lsto ja está a suceder, inais ou me
nos cónscientemente, com ·mais ou menos · 
éxito e energía em Canarias, Galiza, Paisos 

- portante nestes tempos favoráveis aos p~
. qu~nos ' povos oprimidos, o que perrryete . 

PúbHca de Correos". . .. · e def.ir:iitivo. O espácio non dá· para mái~~ e . 

A Ordenación das. comunipacións, debe levar este '~ema mer~ce outro artigo. 

.XOSE CASTRO RATON 
. Secretário Nacional.do Catalaos e Eüskadi; ·em tanto em quant-0 o 
Sindicato Galega de Correos, Telégrafos proletariado de~sas na(fons comenza a cons- ' 

· prever que nqm tardará n:iu'ito antes.de que 
'se cumpla definitivamente ó con5elho' de 
Engels, para quem "Asincera colab9ra(fom 
internaciri'nal das na(fons europe;is·sofo será · 
.Poss(vel quando quada unha de elas seja · 
'completamente dona da sua propia casa". 

implícito estabelecer critériós de coordenación 
efectiva entre empresas privadas ( RTVE, Tele
fónica) e ·misturales con servícios .como o de 
Correos e Telégrafos, hoxe unha Direcci~n· xeral . . e Caixa Po~tal. (SGCeT-INTG). , L----------.:..___,. _ __:.:.._ _____ .....;...;,_ _____ ~~---------....,., 
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·A eliminación 
de. Namíbia · 

....., 

ainda. está .. lonxé 
-· 

Tras dezaseis anos de gúerta, un algo o fogo entre Suláfrica e 
Angola na fronteira dé Namíbia, é franco resultado das 
conversacións qué nos pasados dias .se celebraron en · Lusaka, 
coa participación, a·demais dos representantes dos dous países, 
dunha delegación nordeamericana. Pola contr~ non estaba 
presente representante- riengon do SWAPO, 
o ,movimento que ven loitando pola independéncia 
de Namíbia, dentro e fÓra das suas fronteiras~ e·xustificación 
sulafricana· para invadir no,ano 81 _a' província angol~ña -
.de Cunene, que desde entó,n está praticamente -
sobo control das forzas de J dlannesburgo e ven-sendo· campo 
~e batalla constante entre os invasores e o' exército~ angoleño. · 

P~ntano Sal~ado de Etosha 

T:umeb 

• Grootfontein 

Na trégua acordada -agora, Suláfri- mundo. A preséncia, por outra _· 
ca com_prométese a retirar as suas banda, da delegación ianqui, e o 
tropas do território angoleño e a ofrecimento de envio de forzas 
comezar negociacións ~ra aplicar nordeamericanas "para salvagar-
a resolución 345 da ONU que de- dar a trégua" indican até qué pon-
be levar en último término á inde- to a administración americana está 

-
~~--~---~----~~-~·l!l!IDAOIODL_ 

' -·s . 
~ ' . 
~.: 
_J .• 

' ' ~ 
' 
., 
' ' ' 

A presétlcia da CIA "'ª Africa: 
Non é novidade talar da-preséncia do~ serv'ícios.de intelixéncia nordeamericanos' en praticam~nte 
todos os países do. mundo. Recentemente foi detido, e fomediatamente . . · 

. posto en liberdade, un axen~e n~rdeamericano que facia escoitas telefónicas nun. hotel de Madri_d a un 
grupo de sulafri~nos da oposición ao réxime racista da RSA. - · · 
As actividades da CIA na _Africa veñ·en de tnoi atrás, e explícan'se facilmente. 

' Gha~a_ como exemplo, 

- Despois xa da · chegada ·ao poder 
do · Gonsello· . Provisório de Defen-

, sa NaCional, presid ido por Jerry Raw
- -.. lings, a CIA comezou a preparar o 

pendéncia de Namíbia da opresión interesada en non perder ª in- Con cartos ianquis reclutáronse 
colonialista de A frica dÓ Sul. E de fluéncia e o aproveitamento que mercenários en · países eurocider)~ais, 

séu derrocamento. · · 

sospeitar que para acadar tal acei- hoxe tira de Na nibia através do e nas proximidades da raía criáro~se 
tación, o réxime de Luanda debeu seu aliado sulafricano. Se no seu armacéns de armas e mun_icións. 
ceder tamén algun ponto no ~eu momento, o chamado "grupo de Para a desestabiHzación emprégase 
apoio ao SWAPO, ben en canto a contacto" criado para." levar adían- todo tipo-·de x.ente: desde contrarre-
fornecimento de armas e material, te a mentada resolución, non che- _ volucionários a delincuentes comons. 
ben en canto a liberdacje de move- gou ª ter nengun resultado positi- · . _;- Ao frente da chamada "Campaña pa-
mento na zona fronteiriza, escená- vo, senón máis ben se complicou Jerry Rawlings ra a democratizaéión de Ghan.a" está· 

1 · 1· t ' d · d · · , · do áparato -central do .servício de i_n- , rio das suas accións de guerrilla na trama co orna is a, non e ' e Polas suas reservas e ~mera1s ute1s·, o coronel David .Zanlerigu_. , axente da 
1 · · t · · · tº · ma-i · ·d -· d , ·telix.e'ncr·a, as1· co. mo a convidar aos · contra o exército colonialista . Con prever que es ª inicia rva vaia ,s Africa ven sendo consr era a como o 1 CIA, ex-ministro · do goberno de H. 

1, d t · · p ra d. 1 · o especialistas q_üe precise. das princi-isto, o movimento de liberación a o e sui;>or un . cer 0 respiro ª máis rico continente o p aneta. . Limanrf. -
A 1 . t t de Entados - , ,. d 90 pais universidades e centros de inve·s-de Namíbia perderia o . sel.J apoio ngo ª ·e un in en ° · · subsolo africano conte~ mais o - En Acera, as accións diríxeas J.D. · 
U ·d d t ºtuac· 1·0· n · · d' · -d tigación nordeamericanos_. ' ·principal e praticamente o .único nr os e man er ª sua si por cento "das reservas mun 1a1s e Ó'Shaughnessy, xefe de e~tación da 

operativo con vistas á loita no seu de prjviléxio na explotación de diamantes, platino e· cromo. -Na Afri- John Stockwell, que for_a xefe da CIA, _queri no seu tenipo era un dos 
Pro, pr1·0- pai's. Namíbia através duns meios me- ca ex· tra'.ense uránio, ferro, _petróleo, sección especial. da CIA en Angola, 

· autores do· golpe militar para d~rro-
A crítica situación económica , nos comprometidos que a guerra bauxitas e gas natural. , atestigua :que son· máis de 400· cer:i- Cé,lr -ao -doctor Kwame ·Nkrumah, pr i-

b t tra banda non . , , tros _au_t. ónomos os que ope, raban no pola que está a pasar Angola, para a er a, que por ou · ' · Ao tempo este continente e tamen meiro presidente d_e Ghana. ~ 
quen .a guerra supón un ha sangría fai senón distraer forzas _e meios · ·. un grande mercado e unha importan- continente .cfaquelá. No labor· subversivo contra o 
constante e insostíbel é sen dúbi - do campo produtivo . para 0

. d_o te forz"a polít-Íca nas relacións inter- Aumento ·da espionaxe e~onó- .. CPDN . tomou ·parte activa ',- ainda, o 
da a razón de maior peso que a exército. naci6na·is cos 5eus 59 estatjos sobera- própdo embaixador nordeameri pano , _ 

. abriga a ceder nalguns ·dos seus Nese caso , <? SWAPC>' d~be de- · nos que percuran unha pol.ítica inde- 'mica Thomas Smith, quen despois de des-
plant~xamentos, chegándose a fa- ~ostrar máis que nunca ª süa ca- pendente e soberana. Ultimame.nte a aetividade desple- coberto viuse ha obriga de ~bandonar 
lar incluso de aceitar .a retirada, pacidade de manobra política para E todo ese panóra~a .. os Estados gada centrouse especialmente n~ área o pa ís.Soba cobertura da embaixada · 
cando· menos , parcial, do contin- buscar apoiÓ intern.acional que ga_- . Unidos cónsidérana oono unha· im- ecpnómiea. Agora as inversións esta- americana actuaron outros moitos 
xe_~t~- .sub9n~ . ~s~aci~!1~dg .,~n ... ~~; .:::. \ r~n_ta -~ sua~.pr~~~ncia en cal.q~~~ .. :·:-_, · portante esfera d,e · :intere1se·s~vjtais" t douriidenses ·ria Afrioa sop~~pasan os . ax.entes: L. H idle, w. M itthofer, B. 
gola hai anos, que non ha1· tanto · outra nego!=1ac1on sobre a rnde - e- non · é de estrafiar a intensifi~ación tre~ mil millóns de dólares e anual- Eisler; B. Adams .e E: Be.nson. As ac-
terilp~ era condición absofutamen- · pendéncia do seu país, condtci_(>n, das activlqades na zona desde o as- · mente producen cuanti_os«~s benefí- 'tividades destes axentes ·i'an desde 

0 
te in'nego'ciábel para ,o r·éximé de por outra banda, imprescind1bel censo da Adrninistració~ Reagan á cios aos Estados Unido~: durante .os soborno á xente do Ministério dé Ex-
Luanda·. e unha imposición clara se se pretende seriamente chegar a presid~ncia ·. Asi ·¿ recollia unhas de~ . :. tres_ .últimos dec~·nios, ps USA_ s~bs- . teriores-.para se facer con docu me nta-
dos : Est~dos Ün'idos na· s1..ía políti- .,. unha solución permanente do .pro--'_ - daracións de WÍIÍiam Casey, directo! ·:·. traíronde _Afrrca pertoJJe 90 mil mF . ciÓn,.-,até-a mon.,t~xe, de aparatos de . 
ca c'fe·resfar influénda á Uñión Sb-'· .. ;blehla, xa que -é recoñecido que ·o · . da CIA, na · revista' dos círculos .mili- '' llérn.s de qól¡:ires. _ - . __ ,.. escoita e ·infiltración de institucións. 
viética -na zdna : E contado, ·non "é ·, SWÁPO e o úniéó'" re'pr~se "ntant~ -. -tar-industriais "US News and. World -. En tal tesitura, cak¡u~r país africá:_'. A Casa Branca está interesada· en 
fádf que rñesnio asi, Johannesbur- -válido. e lexítímó .do ···po\Ío · de · Report'". . . . . ·- no . q-~~ sup~ñ-a- perigo- para as' posi- desequilibr~r ~derrocar -o gq~erno de 1 

gó a·~eité _definitivarr)éhte ·a _inde- . . Naniíbia, g·que-desde a .~ua funda- ·: · - ~' Até'hai ben P<?UCO, en Langley, sé. cións. nordeamericanás ,'fai. entrar en -- . Rawlings- polq, sua decidida . pol ítica 
. peñdéncia de~Namíbia, e q, p~rda -,\ c'ión leva adiar1te -á loita de- libera'~ ·· '·- da · CIA (Axénci~ Central pe lnteli- xogo . aos "ax~ntes _ de~estabi1-ízado- antimperialista e desde dece mbro do 
. da explotaéión. selvaxé que est~ a -. -ción 'para 'pór· fin ' á explotación ,_ ·x~ncia), .e: _no seu. departamento afr'i- · r,e_s' ~ Deb~ ser. -esa a razón para que 1981 ten organizado xa cat.rq.tentati-
levar· sobre ~s ·inmensas riq~ezas ' dás gr·andes poténéi¿i"$ n'a zoriá. . cano, traballaban ;máis de 400 furicio 0 

, Casey declarase que ~'d i a a dia medra ~.as de golpe de-Estado. -
natura is' da zona, unha das -de ·mei~ ·- . - 'nários. ·Agora, a ·este departamento, ," a importáncia da i"nf9rmacibn econó-
rande · poté·ncial produtivo· do ,- SEGOÑA MOA · . ..:cóncedéuselle o dir.eito éxclasivo de mica secreta para os intereses dos Es-

. - 'reclutar cadros eotre todosos gri ló~s tados Unidos" . · I ' NOVOSTI 
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-estado 

Tensión · e eleicións 
• • • J • 

~ Posibelmente .en Euskadi non se teñan ·dado unhas eleicións cun 
. clima efe .tensión tan forte como .o que está envolvendo estes . 
. comícios~ Por se fose pouco os líderes'dos dif~rerítes partidos 
enchen a ·s,_.a oratória du_tiha linguaxe agr~siva _ f?ra do común ..... ·. · 

A campaña eleitoral, qµe culminará o e ciudadanos de alén a ... muga", en 
domingo 26 en Euskadi e que canfi- protesta polos acontecemenfos . . 
gurar~ o novo~ Parlamento .baséo, vi- . .En tanto, no. Sul, · niembros dos · 
.ña precedida 'por un ambente de ten- carpos de seguridade do esta.do cerca
·-sión fóra do rior~al. ,- · ban durante unha noité enteira o po-

Euskadi Nor_de pasaba ao primeiro vó gipuzkoano de Tolosa, r,eprimian 
planó informaÚ~o - pór unha ~érie qe calquer. intento de movi)izac.ión _pola. 
~contecementos . que trastocaban · 'a situaci6n xenérada nq· norde, e ' final-

. liña habitual nesta zona do país: de- . mente daban · morte a 'lñaki Ojeda en 
saparición de refuxiados (Lasa e Za-·.'. Bara~aldo, nun impresionante .desp.le
bala), , marte de 04trós ·. (Txaepla, gue ·policial con GEQS .vicios -de Gua- . 
Katxu, Perurena, ... ), a confif1ación dalajara; Mentras ET~(m) poñ:ia fin á 
pola saude dq goberno" francés, de vida do xeneral Quintana Lacaci e ao · 
supostos militantes bastos _ noutras. antigo militante ·da ·organiza~ión Mi- · 
areas do estado ou o envio a paises · · kel Solaun. . · 

ficar o espectro . político· basco. O bascos", foi o motivo da : ~mpaña da 
·aJonxados, co~o ·Panamá, e po~ ú.lti- • 'As opcións eleifo~~-is 
mo a folga de fame levada ad1ante, . _ . · PNV basa a sua .campaña no lef!1a Coalición Popula·r que ao igual que o 

"para que nada se pare"., mantendo · · PSOE (Almúnia, Solana, Guerra, 
os seus coñecidns plantexamentos en . Tierno Galván, ... ), despl.azaron a Eus
défensa da via aberta en ou~~bro do . kadi estes dias aos seus princ·ipais di-

definíndose · como "un ha forza den
tro da esquerda revolucionária de 
Euskadi". primeiro na· catedral de Baiona e-lbgo.. Neste ambente comezan tmhas . 

en ~igur, por vári~s refuxiados_ bascas el~i,cións · moi . importantes para clari- . 

. 79 co estatuto de·Gernika, pero amo- rixentes da capital de reino . . 
sarido · ao t~~po unha forte división 

. antre os seus cadros _dirixe!l~es, onde 
Xabü~r Arzallus saiu · fortemente .per
xudicado· do .seu énfrentamento con . 
Carlos GaraiRoetxea. 

. . 
O -PSOE plantexou uriha campaña 

cuxos eixos son a defensa -a ultranza 
da unid~de . espai)ola e inmediata ne
cesidade ·d.o fin 'de ETA, englobados 

Mentras Euskadiko Eskerra, co 
seu lema._"Euskadi ten solu.ción", do
sificou a sua campaña tanto na críti
ca ao gobemo basca romo ao de Ma-

. drid, e aos seus respectivos partidos, 
e a HB, a q1,1en considera "unha for
za política totalmente depend!i!nte do 
dirixismo de ETA (m)". 

Os posibeis resultados 

- no seu. le_ma "Po, la paz". · 
- Finalmente o abano político bas

ca -reforzou_se coa aparición · dunha 
nova· coalición eleitoral, "Auzolan", 
constfruida por antigos militantes de 
-Euskadiko Ezkerra, .encadrados na 
. '-'Nova Esquerda", LKI (LC), LAIA 

Todo parece indicar, "a priori", 
que o PNV val seguir nianténdose co
mo forza hexemónica en Euskadi; 
que o PSOE vai sofrir unha forte bai
xa na sua porcentaxe, tanto pola sua 
poh'tica económica como social; que 
HB pode obter unha pequena alza e 
que EE sairá beneficiada dun certo 
voto" reciclado que perde o PSOE. Fi
nalmente a Coalición Popular vai ter 
unha considerábel perda que a vai re
legar a ser un grupo minoritário den-

lñaki Ojeda, de 20 anos, mcirto~ de ·19.balazos ·_: pel~s FO_P_. Un fe.ito máis no -
tráxico e tenso prelúdio das· elefolons bascas. · -

·estado crítico 

DESERTO E CALVÁRIO 
. . ,.. . . • ' . ~ .. . • . f -

Sagunto, G.ijón, Getafe, o campo ·andaluz~ 
E.u'skadi,· Galiza ... O -mes de F~breiro , leva · 
. carniño de ' ser un dos máis conflitivo~ da re
cente história política· do · Estado español. 
Non vivimos,· desde lago, aq_uele.s tempos 

·. nos que - a meirande parte do movimento _ 
obreiro ficaba paralizado, á espera da fir
ma do pertinente pacto -de non agresión 
suscrito polos dirixentes das centrai~ maio
ritárias .e os representantes da pati"onál e do . 
·goVerno. 

As águas obreira.s baixan-cqn forza e es
tán a· pór a proba os. diques de contención 
"socialistás". · Algun d_eles -Rafae~ Escure:_ 
do, 'para mái·s señas- non r'esisti~ a presión 
e pediu o relevo. Por máis que se a'legue 

. unha tradicional falta de entendi"mento en
~ tre o presidente andaluz e · Alfonso Guerra, 

ninQuén pode ~gachar o telón de fÓndo q·ue 
preside esta dimi~ión. _Adoptaria Es.curedo 

· a mesma atituqe se rion tiveseri mediado as · 
. ·, marchas dos xornáleir6s, as ocupacións de 

·fincas, as folgas dé far,ne, o peche na cáte- -
.dral dé Sevilla.~ .? Certo ·que é de xustícia 
. recoñecer no presidente da X-unta·de Anda-_ 
lucía ·un· mínimo de sensibilidade polítiea 
do CilU.e · carecen outros. persoeiros do .'seú 
partido. Alguén ·imaxina a S9to presentan
d~ .a dimisión pola grave sitúación que pa-

-· dece o seu eonéello? Hái qoen prefire re
presen!ar ' o pape 1. de . charlatán ae fe ir.a até , 
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Rafael Escureda 

. tro da situación polític'a de Euskadi. 
· A grande incógnita vai ser a abs· 

· tención . 

· HB, po_la sua. banda~ seguiu man
tendo á sua postura da necesidad_e 

-dunha ~ormalizadón democrática 
. para Euskadi. Normalfzación que pa~ 
ra a .coalición , ven definida pola asun
ción, polo goberno español, da alter
n.ativa KAS e o seu lema _ ~'Povo traba-

- fiador, vota a quen te de.fencte". 
."A razón dunhá granqe maioria de 

(forza ,escindida d.e HB), e colectivos 
independentes, e basearon a sua cam

. -.pafia no lema "Hai que lle dar a volta 
a esto dunha vez", criticando Q refor
mismo '. de ,EE, o· se~ismo de HB e 

Na . próxima. crónicá será o · mo
mento de facer unha análise máis 
profunda da situáción pala que atra
vesa o noso país. 

MUGARRA 

b remate, con todas as coñsecuéncias. 
A retirada de 'Escuredo non é o -único 

síntoma de.mostrativo das dificuldades pa
las que atravesa o go.verno. O anúncio dun
ha pos1bel intervención televisiva de Felipe . 

· González -para explicar· a pol_ítica de recon
versión, a aceitación .das teses de UGT e 
·ELA-STV ' no co'nflito de .Aceriales, os ru
mores que falan dunha disposición favorá
bel d_q governo a unl'las novas conversas cos 
sindicatos. para esfabelecer un _ pact~ social 
cara os· ,vindéiros anos, son outrqs tantos 
botóns que mostra que rev~lan a urxéncía 
coa que se·quer-apagar o lume da protesta 
social an_tes de que· esta adquira unhas pró
.porc.i9ns ·máis amp_las e intensas, 

O'. govérno saqe que, no seo do movi- _ 
mento obreiro, hai interlocutores dispostos 
·á t;a~sacción política: botar água né! ealdéi· 
ra dás movilizacións a cámbio dunha recon-

. v_ersil>'n rÍegoci~da que su.pafia a cria~ión de · 
postas de traballo alter.nativos: O problema 
principal qué s.urxe ,para· materializar este · 
paéto ·é a credibilidade da s1.,.1a ev~ntual exe
cución: ·cómo pode garantir o·PSOJS a -exis
tén.cia de ,novos postas de traballo para os 
"reconvertidos" se non quer modificar a > 

estrutura dos gastos ·públicos. e se ·non ten 
pensa-do ·'mudar o _seu respe1to escrupuloso 
pola iniciativa empresarial?. Non se pode 
aprobar o plan FACA e, ao m~smo tempo, 

. prometer. emp~,egos alternativos. A marxe 
de manobra do, goverr:i.o d.e Fel.ipe ,_Gonzá

' lei é· mo-i catjva: para oferecer contraparti- · 

. das que suavi'cen os custe.s sociais da sua 
política económica ten que ser máis beli
xerante co poder económico e iso non for
ma parte dos seus plans. O PSOE non es
quece que a amplitude do seu trunfo elei
toral tivo unha relación directa CQª extre
ma9a moderación do seu programa econó
mico e a conseguinte toleráncia da patro
nal cara o partido do "cámbio". 

, Por outra banda, o tempo non corre a ,, 
favor do governo. 1985 será un ano pree
le.itoral e, polo tanto, non moi propício 
p~ra reconversións e sacrifícios salaríais. · 

. Cada mes qoe pasa sen poder liquidar · os 
concenciosos de Sagunto, ,Vigo, Ferrol. ... 
é un precioso' témpo perdido que abriga
rá ao señor González a entrar· no periodo 
eleitoral co pé forzado da impopularidade 
derivada desas medidas. Qué facer entón? 
Forzar o ritmo en 1984 co perigo de que 

.'isa fag~ medrar a crispación das .clases tra- l 

bálladoras, ou ir roáis a modo a inda que .' 
·dempois se boten enriba as eleicions? 

Houbo moitos comentaristas que, vendo · 
os resultado·s· do 28-0 de 1982, falaron do -
difíci 1 deserto que .. lles esperafua ' ás forzas 
políticas situadas á esquerda do PSOE., Al
guns dixeron que esas fprzas non resistirian 
a travesia. Hbxe, visto· o visio, e_ses com~n: 
taristas terian que intro<;lucir, secadJa, un · 
ñovo conceito: o calvário que está pasando 
o governo dos dez millóns de votos. Un de
serto e µn calvário: Ouen sairá mellar. da 
Úavesia? · 

· I 

·I 



Co. récord de participantes, 950 
. entre todas as categoria·s,. · · 
, celebrárotlse os camp~onatos 
galegQ~ de Campo· através 
nQ circu íto de Belelle, de F.ene, 
cunha organización peñeita 

· e un trazado que todo p·mundo 
eloxiou. · 

Sen dúbida .o máis interesante deStes · 
campeonatos de campo é! través foi a . 
alta participación qüe case_ chegou 
aos mil 51tletas, ainda que afirial .se . 

. quedase nos 950 por qUséncias_ de úl- . 
tima hora. · 

Ano a ano, o número dos atletas 
que pratican esta modalidade vai en 
aument.o en Galiza, sobresaíndo o as
·censo que se rexista en mulleres, so
bretodo nas categorias máis altas, on
de até agora eran moi poucas as atle
tas participantes. Pero o labor que se 
ven realiza.ndo desde hai anos deµ os 
seus froitos e asi vemos que, adema is 
de participar en seniors femin .inas 
máis atletas que en calquer outra edi
ción, foi unha atleta a que, escalando 
categoria tras categoria segundo ia 
cumprindo anos, referímonos a Este-

. la Estévez, ao primeiro ano de estar 
en seniors xa gañou cunha gran clari
dade. E_ esta atleta unha das poucas 
mulleres que en Galiza teñen proxec
ción estatal no atletismo. 

Acabouse o reinado de Durán 
Moitos clubes e non SQ das cida-

Atrás quedaron os ·tempos de Al- des 
varez Salgado e Carlos Pérez, autén-
ticas figuras no cross mundial. Viñé- Outros aspectos a d~Stacar son a 
ron logo tempos de promesas, pro me- multitude . de clubes participántes. 
sas incumpridas, e chego~ a época re- Clubes · que optan ·xa aos títulos e 
cente, na que Estanislao Durán foi que non son como hai anos -só clubes 
superado, a inda que só por seis se- '{fe cidades, ainda que ·hai que reseñar
gundos, por Benxamin Fernández, do · que moitos dos ,clubes que antes con
CUA de Santiago. · taban nas cate_gorias. A xente non se-

Acábase asi un reinado e difumí- gue praticando ao chegar a unha cer
nase unha promesa que ainda non ta idade, sobretodo as muieres. Nota·~ 

chegou a ser .realidade, mália as suas se tamén as zonas onde ~xisten nos 
marcas. Esperábase moito máis del . coléxios profesores ~e Educación Fí~ 
no campo da alta competición. sica preocupados pola sua actividade. 

ao primeiro to'lue_ ........ ________ . 

Morrer matando 
RJCARDO R !VERA 

"Vas ao Bernabeu, pagas a entra
da, aguantas ao voceras de turno e 
podes ver dous partidos ao tem
po". 

Con esta frase definia un sóc.ió 
merengue o que está a suceder en 
C,hamartín. 'A explicación é sinxe
lá: · "Hai un árbitr6, un equipo 
contrário, dous xuíces d_e liña, 
dous entrenadores e tres equipos". 

Eu·- ollaba ao sócio coa boca · 
aberta: Evidentemente . compria 
outra . explicación: "O Madrid .xo
ga con dous equipos". 

{ Eu . sabia o dos árbitros, _pero 
iso era na época de Saporta e Ber-
ri~bel{. ~. ~ ' 

"Por unha banda xogan os ve-
. llos, os "caciques": ·Juanito, -Sari
tillana,, Gall~go, San J,osé·.- Poi~ · 

· outra os· rapaces: Sanchís, Mar:tín 
Vá~qi.Jez, Chendo, ·Bµtragueñq, 
Pardeza. · · . 

· Ago'ía 'ª· explicació~ ficaba cla
ra pero · resulta~~ incomprensíDel : 
Non é doado e.Atender que dous 
xogadores procede.~tes do Casti- . 
na b9icotéen a .compañeiros . qu.~ 
Jevan O ·m~smo camiño q'-Je eles. O 

·.de Juariito é máis sinxelo. Todo.ó 

mundo coñece a sua afeizón ás 
causas perdidas e pleitos pobres,. 
Non obstante, en Santitlana resúl
ta moi estraño, xa que desde _ que 
Pirri fqi facer .as américas, el é o · 
homé ~ncarregad~ de abranxer as
farolas. 

Postas asi as cou5as, Di Stéfano 
atópase como· Moisés no mar Ro
xo. Se se. lle pechan ·a·s águas vai 
dado. 

Tendo en conta que a política 
de fichaxes do Madrid é .. unha 
completa . demostración ,do que · 
non se ha fa.cer t a xente sabe que 
o .. futuro do eql:Jipo ató pase neste 
grupo .de xoveries. P~ro se nc;:m se 
. lles i::Já apoio e. canfianza,· terá.qu0' 
ser ·o' mesmísimo Di StéfanO-:quen 

'xogue de d iantei~o . centro, cando 
-Santillana se r.etiré. .. "· · 

Os cacitju~s parecen dispo~te>s ~' 
m.orrer matando. 

O devand~to sóci9 deu un'1a so
lución a tres calificativos·. A sqlu-. 
ción parece .evidente: ~·se . os·bas
cos· gañaron tres ligas eoa cante ira, 
tamén ·o p0demps ·'face~ nósu. Os 
calificativos talaban ·qe "algo. máis 
que un clube", de "moita cara du-

. · ré, e un te;ceiro irreproducíbel. · -
' ( ' ·. . " . ' . l - _ ... 

Dentro déstes-~quipos, hai q~e re- · 
saltar ao ·Unid·a·d de Fene,· San Mig~el 
de Oía, péro sobretodo nesta oeasión, . 
9 Adas do Barco, qÚe quedou cam
peón por equipos en .alevin .e infantil 
feminino; o· mesmo que o San Miguel 
de 9ia en .cadetes e xuvenis fe~ani-

: no. . -
·,Péro falta apoib, apoios corrió o:. 

do Axuntamento de Fene, para que 
rapaces de 1 O anos non teñan qu~. · 
desde O Barc;o, estar en Fene, case 
trescentos quílómetros. ás 10 da rria:. 
ñá. A esta hora era a pr'im.ei.ra carrei
ra. 

en OurériSe 
·A Fedéración Ourensana de Ténis de Mésa 'fixo o seu harakiri: 'f>od~ que '. 
· DbQ.lles queda.se outro remédio e-que non-tivesen por qué existir. · . 

. . 

,. As quince mil ·pesétas que recebiron de· presupostos nos últimps cinco. 
anos non lles aaba para moito máis·. Nen sequer lles éhegar-ian para selos 

. e cartas, e rrien.os 'cfaro para u,nha me.sa c:le xogo feita, isa si por un carpiñ
. teiro amigo, senón xa .nerí pensalb; nen un par de raquetas cada' ano!- ne·n 

- nada. O máis que·puderon facer fqi c?mprar un lote de pelotas ... 

· Non sabemos se a 'decisión foi cuestióñ diso, de"pelotas", ou-de cou
sas sim•lares. E ben r(!ro que a alg.uén se lle ocorrá dim.itir e ·menos disól
verse. E morreron sen nengün rufdo: case sen· ni11guén 'enterarse.'.. Non 

. houbo enterrn, nen elóxiq I nen eoroas· nen recoñecimentos. A bon segur.o 
que nen sequer' choraron os xogadores, nen os clubes. En Madrid -ne·n se 
inmuté\ron. Nen na Xunta os de Cultura, os de Turismo e·os de Deportes: · 
Qué máis ten!,· atjui o que interesa é o Maradona ... se se lesiona, se vai se 

: ven ... . se baila cunha perna· só. Ou mesmó a· "buitre", ou. á guefra de Ma
drid ou o que sexa .. Páxinas e páx.inas se o ·equipo branca ven á Coruñ13. 
_Rememórase todá: á tJ.istóri9 dos encontros de · Copa do Deporti,vo, en
sálza~ aos "heróiS'1~ que lle gañaron ~uas veces ao Real. Ol;Jé cóu5a!. 

. Pero ·mórreu unha·federación ·e ninguén di nada_. A ning-~én lfé qebe de 
lrnportar que se pratique deporté. Af están as máquinas dos. marcianos, o 

· "marciano" (;le ' Porta, e outros -p~lo estilo que se gastan 1 O veces máis · 
nunha reunión ,- nunha comilona .que toda un ha federació!l provincial en 5 

. anos: cinco! 1· -

-Pobre d~porte noso! Non, ~qui o que hai que p'romocionar é o d~porte 
dos cabafos. As éarreiras· de cabalas, que ninguén se ofenda. Darlle aspá

, ció ~ i:náis espéicio t~levi~ivo 'po,is, claro, ba·i que popularizar a,S quinielas, 
as "OH" . . A .xente ten que ilusionarse nost.empos de crise, ilusionarse nas 
quinielas pois .o Estado precisa cartos. · · ' 

Hai que xogar ás quinielas, aos marcianos, ás máquinas ~odecartos ... o 
·deporte mantén a mente lúcida, o corpcr san e iso e en ·tempos de crise é 
niao. E mao·estar en forma. . 

- ·E mao todo o que leva a que a 'per:soa sexa máis persoa ... 



estampas do mundo· el~gante-. ------~......------............ ~~-~------. 

O acto 
' : 'tim~ poem·~ ~ Anxo Teixeiro qüen ' ' ··."~:· P. o"' 'r q· u'· e·, . 

·interyta aca~ar pa\,Jtas interpretati-
·coa -a·sisténcia -do con5e,lleir~ ; -. vas .entre CUnqueir.:o e Ce.Is.o· Emí- .. ·s· alt'·o·u· · 
X'E~SUS CAMPOS · 

inaugúrase no Host9I a exposición . . lio Ferreiro . . Anda tamén entre ca-

antol~xica de· Comeiro, que ven . napés . R6drígue.z Ma~eir¿, depar: '' .. . -.o" .. ·· I· l ,r.+. op' 1 
encher . un valelro desde á última. tindo co 'entre.ñador Cerqueiro, - .,.L _ 
de Laxeiro e despois da reivindica- atento aos movimentos do deputa- · h 
ció.n "cte Cebreiro. Acuden •todos, ' do .. Liñeiro, quen discute acalora- O .. coc' " e· . 

. -,. ·. invitados' oi.J ·achegados ~o~ 'desti- : damente c9 fotógrafo Xineiro . na· D · 
natários da invitación: Piñeiro, Ba: preséncia de Carlos R'od,eiro, bai- do - uq, ue , 

' rreirn, lueiro, Ser;:ifin Cordeiro, .xo a olla~a · atenta de . Celestino · · 
Peleteiro~· ·Granxeiro; Lois Cele.ira Cacheiro. Circunspecto, nunha es- de. Cá. di'z? · 
e .tam'én Péxegueíi-o. ·O ' pintor fé- quina, ·o humorista Pepe Carreiro. 

' rrolán LOUfeiro e má!! .o .vigués ;.:' éaricaturiza "ªº Médico purensán 
Lodeiro, xente ·de1'Viveirc» e da te: Pallefro. O meu colega Buxeiro, 
rra', de Leiras .Pulpeiro, concelfais . acompañado ·de Antón . Lamiguei-

. éomo' -Remeseir.o, o doutdr C:aba~ ro oferécelle. un ·canapé de ·anchoa 
leiro Fabeiro e para· filrrialo todo, a Tantin' Moste'iro, 
Alexandr~ Cribeito.· Entre os asi~-: Distante eu, pola arrítr:nia pa-
tentes, cos vasos· mediados de ri- tron (mÍca, apuro . o ~meu ribei.ro e 

· beiro, o alcalde Groveiro departe voüme. Resúltame todo algo tra-
. co ·libreiro Xesus ·couceiro. Máis . palleiro e decido · pasar o fin de se-

.: ~lá Loi~ Pereiro recítalle-o seu úl- mana no Barqueiro. 

'A VENDA 
' ;. ., * T • 

. Unha revista · puña esta pergunta 
en prtmeira páxina anunciando un 

, int~resanÚsimó infor~e, despois o 
· anúncio da revista pudemos velo 
-todos pala televisión. Por qué sal
tou o "stop" o duque?, a ver, 
quén o sabe? A fatta de resposta · 
tiñaªº país n'un mar de dúbidas . 

Estades todos moi trabucados 
burriños, aqui á xente non lle in
teresan as revistas tocho, nen os 
informes concienzudos, nen a po
i ítica, nen os comunistas. Aqui a 
xente sempre gostou do fútbol e 
as películas que acaban ben, mais 
agora, como estamos en crise, a 
xente empezan a gastar das ca
tástrofes, os procesos . e os filmes 
de divórcios. lso si, as historias 
deben ser de príncipes, duques, 
cantantes ou millonários. 

A história deste pai's escrébeha 
as duas mulleres que me atopei o 
outro dia ás nove da mañá discu
tindo de fútbol a todo meter. 

A história- tamén a segue a es
cribir o que puxo nunha servilleti
ña, que logo atopei eu: "Mírame a 
los ojos Tania, verás una gran lá
grima en mis pupilas, no es hipo
cresia, recógela en tu pañuelo y 
me devolverás la vida. Tu hermano 
Miguel". Hai que ver, e para máis 
o' irmán. 

A história escreberana todos os 
que ilusionados merquen a revista 
para saber por qué saltou o "stop" 
o coche do duque de Cádiz. 

Non me diga, leitor, que tamén 
a vostede lle ~ntrou a curiosidade? 

Deus, estamos perdidos. 

M.V. 

'EN-. TODA :GALIZA"· 
PRISMA LATINOAMERICANO 

· uílha ·revista ·mensual diferente, pa~a seg.u ir de p~rto 
. a.··actuálidade de América Latina e,o resto do mundo, 

cun pqnto de vista disti.nto · 
- . . ·. . I 

CUBA INT~RNACIONAL 
unha revista· mensual . ilustrada qwe lle , permitirá 
coñecer _por . de_ntro,: eri· todas ·'as .. suas . facetas, 

'a, nova 'vida que c.onstr.ue actualmente o poyo cuban9' 

·AS REVISTAS CUBANAS 'DE ·CIRCUL.AGION INTE 
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Pouco máis coñecimento hai s0bre Frai. Ro5endo Salvado que Q feito 
dunha céntrica rua C(!Jllpostelana ou a res,ponsaoilidáde da importación a 
Galiza do Eucalyptus 'L'Herit aló.polo 18.60. Moito menos sabido é que 
foi músico e compositor, pésie á iriteresante . nova qu~ dá López-Calo na 
,,música en Galicia" sobre o achá~eg'o de gres importantes pezas ' para· 
piano. 

Frai Rosendo San Miguel Salvado 
nacera en Tui o 1 de marzo de 
i814, profesou como bieito en 
San Martiño Pinário o 24 de xullo 
de 1829 perfe,icionándos,e como 
organista no mostciro asturiano d~· 

Corias. No 1835, coa exclaustra.: 
ción, marcha para o mosteiro de 
La Cava perto de Náp~les, ·onde se 
_ordena sacerdote no 1839. Ali foi 
organista, adquirindo grande sona. 

No 1846 parte para Austrália 
onde fuhda a abadía de Nova 
Núrsia, e chegará a ser hispo de 
Port Victoria. Viaxa de cando en 
vez a Europa en pescuda de fon
dos para a Misión e colaborando 
na restauración das comunidades 
bieitas en Montserrat, Samas e Si
los. Tarnén escrebeu vários libros 
de viaxes e costume:S dos aboríxe
nes. Morreu en Roma o 29 de de
cembro do 1900. 

Deica a nova de López-Galo, os 
aspectos compositivos de Rosendo 
Salvado limitábanse á música litúr
xica; como a "Salve que cantan 
todos los sábados los monjes be
nedictinos de Nueva Nursia, en la 
Australia Occidental, compuesta , 
por su abadaJ Ilmo. Sr. D. Rosen
do Salvado, obispo de Puerto Vic
toria" que segundo López-Calo 
supón no autor grande inspiración 
e técnica. 

As tres composicións pianísti
cas das que dá nova López-Calo 
son : 

"Fantasía, Variaci.óns y Final 
para Piano-forte Compuesta y De
dicadas A la Excelentísima Señora 

Unha de piratas: 
Lin nunha reciente crítica de Xe
sús González Gómez que La can
ción del pirata, de Fernando Qui
ñones, era unha boa novela. Ainda 
máis : que era un~a das millores . 
publicadas en Esp.ana n~s últimos · 
tempos. 

Eu ·a Xesús Glez. téñolle fe, en
tre outras causas porque é colabo
rador de A NOSA TERRA, ·o ca:l 
xa é unha garantfa, ou senón mi
r,en pra min. E como lle teño ·fe, 
terei que creer · nas súas palab~s,' 
anqu~ o F. Quiño?es <:au~rame 
\tnha boa, decepción' cando, por .un 
·erro deses que , $e ·dan .ha vida, "=e 
lín Las mil noches de- Hortensia 
Romero. ·' 

Daquela dixen · .como Santo. To
más, "'unha vez y nada más" (que·· 
na versión galega require o pr~cep- _ 
tivo cambio de -santo pór Brai.s). 
,Pero está visto que nunca se· deben 

. ·emitir xuicios térnerarios e q~e 
~on se pode pronosticar ..:traxec
toria futura dun novelista baseán

, · do$e no últi'mo libro que acaba de 

Condesa Lebzeltern por 
Salvado". · · 

1 

"Gran WaJz Fap.tástico ó sea 
Un cuarto de hora en la T~rtulia ·. 

· Compuesto y Dedicado A la Seño
ra Marquesa Santasilia por D. Ro
sendo Salvado" 

1'Pequeño Entretenimiento con 
Aire de Marcha para . pianoforte 
Compuesto y ~Dedicado A la Vir
tuosa Señorita Paquita Patrelli por 
Rosendo Salvado,.. 

Estas tres pezas, moi ben escre
bidas para o piano, son de extraor
dinária dificuldade, plenamente 
románticas -moi perto qas pezas 
de virtuosismo de Liszt- e de moi 
alto interés musical: Cómpre pen~ 
sar urxentemente na sua edición e 
interpretación, mediando o pro" 
blema da autoría, xa que Salvado 
deixa Galíza aos 21 anos e non pa
rece <loado que as compux~se na 
adolescéncia e menos no mosteiro. 
A consultad~ bibliogr'!fiá decimo: 
nónica sobre o naso autor ~ouio 
a solución : 

O mestre de Salvado, P. Serra, 
ao escoitar como tÓcaba o píp.no~ 
resolveu "dar un concerto públi~ 
co de piano na cidade de Perth 
para aportar socorros á aflixida 
mision, que carecía do principal 
para a vida; e ap~sar de atop_arse . 

nun país todo protestante, · o go: 
bernador de Perth, señor coronel 
Clarke, divulgado o proxecto do 
misioneiro apostólico, puxo. á sua 
disposición un salón mag!lífico e 

·grandioso; que Mr_. Witnoo?l, mi
nistro anglicano, se anticipase a 

publi~ar. 

. Naquela ocas10n eu opinara 
· que do autor de Hortensia Rome
ro pouco bo se ·podía esr:erar, . ~ -

. cando souben o nome ·do finalista . 
da Tómbola Pla~eta do' 83, p~nsei 
pra . min -re~erariament~o,' admí

,too- "oütra que tal", porque as-
. . -· ' 

·Na foto-.únha vista da ;,ila ·de Tui, orid~ naceu Frai Rosénd~ Salvado;. O honi~ 
que trouxo o eucalipto a Galiza, pero tamén, como reseña Xoan M. Carreira, 
un. grande músico. - - ' · 

of erecer -o que J!ingl!én soñara en 
· lle -pedir, ape5'.1r. de_ que os · 'seus · 

sentimentos non eran heterodoxos 
. po·r· co~vicción; as · lámpa~acs do 
templo protestante, facilitadas por 
Mr. Witnoom, · contribuíron ao 
realce e alumeado da sá. da Á.cad¿
m~; e que-Me Sams0n,~ negóéian- _ 
te hebreo, rivalizase en cei9· cos di
tas senores para o bon hito da . 
empresa, invitando el mesrrio ás 
ladys ou seño~itas inglesas, co fin 
de que a xuntanza fose tan esco"' 
llida COm<? numerosa. Un~ escena 
ne verdade surprendente ~res~n-: 

, tra' o título' éra ·de pena, .o mish10 ', 
~ que · na vez anterior. Pero... ~ 
· Pero, según e;> crítico cita:do ut 
- supra, a novela· anteriormente alu
. dida ··paga· a pena de a ler. E · eu 
non seí se a Jerei ou non. T-ratán

·. <lose de pirátas -quédome comiste
. rioso Alex~ndre Exquemelin; ins

pirador da ma.ioría dos narradores 

ciouse ná noite do 21 de xuño 
polos .· habitantes de Perth :un nii
sioneiro · católico, co seu hábito 
monástico; ·tocando o piano nun
ha .brillante · reunión de disidentes, 
a cinco rnil · légúas . da sua pátria, 
arrincando a damas protestantes; 
entusiásmadas do seu mérito ar-

, tís~ico. ~on só Ii~meros~s e r~peti- . 
dos apla.u~s, senón que tainém . 
abundantes ·aimoinas para salvar á 
sua ameaza e aflixida misión ... " 

Xa ac:ta:~á.da a orixe das obras e 
o .·motivo das dediéatórias,' q~ed~'" -

do xénero. 'óu co : blfram zu 
Mo:qdfeld, .que fala mo.i be:n (moi · 
.ben en sentido pir~tes_c;o)' qo noso .,. 
pa~ano Benidño S·ot<:»;·· o · que· re
matou a súa carreira a.·rnans d,os 
pérfidos . británico~; . eµcolgado 
dunha corda en Gibr.a~tar, despois· ' 
de rebautizar o veleiro portugués 
Defenso de Pedro co Sünpático 
norne de Bla~k J oke e facer con d 
aiguÍlhf!s pillerías éhist9sas po~ 
eses mares de Deús. 

,. - . Xa dig_o, rto~. sei se lerei Lit can-
. ~Ción ·derpiiáta .oü n.on, pero o"que 

. x-4. desde agora 'lle te~e que 'agra
.'-decer a est~ libro é que, por riba · . 

de F.;spronce<;ia, in.e frouxese no tí-
t:ulo a le.mbr~n*a·· daquelas placen
teira,s leituras d¿ hucaneir6s da mi-

- ña infancia~ : El pit~ta negro, El 
corsario :•non sei que" e, sobre .to
do, El cachqrro, cas súas escalo
friantés fazañas ·frenté a Morgans., 
Oloneses ·e cGmpañía;_ piratas con 
toda a bar · a, a:nque con algún que"° 
.outro .ollo, man ou p,erna de me-
no·s. 

ria aírtda sen explica! a suá chega
da a Tui. Frai Ros.enqo,tiña un ir
:mán; Frai ·Frutos San Miguel Sal-
vado, .. nado 7en Tui Ó q de xüllo 
do 1811. Profesou en S . . Martiño 

. Piná.r;io ... o 11 de :maio do 1S2~. Lo- , 
go .. da -excla~~ación ~.foi ;,capel~n 
en S:',1sidro d.e Madrid. No 1854·' 

- pá8ou a· ser capelán dé! raíña ·Isabel 
II,_ e cando esta · é destituí da, no 
1868, Viaxa á. ~ustrália .onde o seu 
irmán o .nonie prior do Mostei.fo 
no 1879. No .!879 .. perde'_a_v~ta e 
regiésa-a Europa, vivindo os seus 
.últimqs · anqs . ná. · Guárdia, onde 
morre o 17 de abril de l894. Ta
mén eroa organista, como o seti ir-

. mán-. · 

· Xa· que logo; os manu~critos 
viaxarori con Frai Frutos Salvado 
'desde Nova Núrsia · deica A Guá_r
dia.1 Foron- reCu.perados, polo seu _ 
actual custodio, ,P •. Xesus Gómez 
Sobrino, canónigo arqu~veiro de 
Tui · e director do Museq.. diocesa
no. _ 

Voltando a López-Calo, estas 
obras .signifiéan "un fito . impor-
tante ·na nosa história musical cÍp 
século XIX": Ao que agora sabe
mos, pódese afirmar a autoría. de 
_Rosendo Salvado. Esperemos que 
axiña as podamos escoitar e ver 
publicadas. 
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Aqueias eran .historias, e o de
rna:is son contos. lfu quen non se 

·arrepía de placer ó lembrar aque
l~s :dibuxos ~e G. Iranzo que pin~ 
taoan ós bucaneiros ná caurel, 
preparados prá abordaxe, co espa
dón entre os. dentes, a ondear no 
alt~ do · ¡n~stro ~ bandeira negra 

. cos preceptivos~ @so~ -e ~v~ira, e 
aquela admirable exclamación, 

. soio · sup~rada ·polo ca'ntar do "co
fre do . morto" de St~vel}.son; aque
la exclamación, digo ·~" iAcabare
mos con todos, por Belcebú!''.. 

Por cer.to, ¿ de onde sacarían 
os prratas a- suficiente _formación 
cultural e · humanística pra xurar 
por Belcebú? se· eu hoxe dibu?'ase 
Uil' "comic" pirátesco; faríaos xu
rar ~ "por · Kissmger", o u -1 millor 

· "por· Reag3:n". Seguro que resulta
rían máis aterrecedores os seus be
rros que os dosjnocentes, inesque
cibl~·s · piratas da Illa Tortuga, ali
mento da nosa fantasía de nenos 
adoradores do m~. 

MORROIS 
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.. O escultor · 
.. , : \ 

·Antón Failde · 
O gran movimento renovador . da 
escultura galega do sécu.Ío XX, ten 
cm Antón F.ailde senón o . home ,.,. 
máis impetuoso ·e espectac{¡lar no 
seu traballo, si o artista que co- · 
mungou dun xeito má.is directo 
con esa traC:lició'n rrillená:ria que 
cobriu_ toda a nosa xeograflli' cun 
rosário granítico de obras·surxidas 
dos artistas anó.nimos. · 

Antón .Failde naceu en Ourense 
no ano 1907 e tivo unha primeira 
formación en aberto contacto cos · 
i:néstres canteiros e os obradoiros 
marmoristas. Unha beca da Depu
tación ·óurensano vaille permitir 
unha estáncia en Madrid onde o 
artista gaiego tén a posibilidade 
dunha , formación académica. Ten 
Failde pou~o rnáis de vinte anos e 
a sua mentalidade .non se prende 
ao ambiente ~drileño, e pésie a 
alternar en estúdios de diversos es
cultores retorna á sua terra cande 
ten ~ consumido pouco rnáis de 
dous anos de formación oficial. 
Abre en Ourense un obradoiro 

andando a terra 

Breve 
cavilación 
encol -
das nubes 
Non irnos falar da famosa e clásica 
comedia de Aristófanes titulada 
As nubes: sin dúbida un dos gran
des logros do teatro grego e da 
cÚltura mundial. .Ref erirernos a : 
esas nubes que están derriba das 
nosas te~as, sempre a pasar e que, 
corno as augas dos ríos, non vol
tan a c<_Jrrer dúas veces polo mes
mo lugar. ¿ou sí.? 

Cando este barbas era un rnoci
ño chamoulle moito a at.ención o 
nome dun libro :Yo, inspector de 
alcantarillas,' publicado no . ano 
1928. Hai unha edición recente 
dél. As súas páXinas .cítanse corno 
exempro de prosa vangardista pas
telán. Un percurou nél o que o 
lioro realmente conté~. Copiamos 
a traducción dos seguintes parrafi
ños : 

, "Alcantarillas. 
O reino dos epipias:1J1aS :a alu

ciante bisbarra de taxeas : onde 
verquían as cidades (animal, veJ:Cé
tal, mineral, home) as suas derra-

. deiras substancias disoltas _en la
ma. 

Axionllareirne na lindeira do 
reino, corno dediante dunha Cre~
ción do Mundo ó revés." , .. . 

. Póis .ben :a~ nubes s~n, 1 
en teo

ría, (odo o contrario do que o tes
t9 transcrito espresa. Os contra
rios rematan por buscarse', xungar
se e mesmo confundirse. Si as al
cantarillas e- as cloacas son o sub
mundo que está debaixo dos no
sós pés, as 'nubes poden ser tamén 
un submundo ---:-e _valla a. parado_xa, 

. que non . a ~_:_ ·situado .sobor das , 
· nosas testas ben lavadas con _fham
pú e perfectamente ·peitead~s. ::f r~
dicionalmente, a.s letrinas e cloacas 
erar¡. o podre, o infecto, b cheiren-

martnorista e entre este traballo e 
a. docéncia da Es-cola de Artes e 
Ofícios proxecta toda a· sua obra 
escultórica. · 

Antón. Failde está na histór_ia 
da nosa ·arte corno o home.que su
perou a imaxe culta que os mes
mos escultores contemporáneos 
seus impuñan a nov~ ling~axe re-

to, o desagradable·. · As . nubes, en 
troques, _significaban . a gracia; o · 
etéreo; alibertade. Agora, ·coa 
contaminación, as nubes son o 
mesmo· que as cloacas. i Quén o 
diría! 

o mesmo que xa esiste un li
bro titulado Y o, inspector de al

.. cantarillas, · gustarÍa!pe que se es
cribira e se publicara· outro . .titula-. 
do Eu, inspector de nubes. Ou ta-

. mén· Eu, pastor. de nµbe$. 

Inspeccionar é pastorear nubes 
'Son dous. oficios mf)i :nobres ~J~r
mosísimos. Dous sacerdocios. nos 
atrevemos ·a decir. . Mais compda . 
que foran unh.as. inspeciós .ríxidas 
e minuciosas. K,proceder con maµ 
dura con aqueles que atenten,aín-

.:. d~ que se:iá dun .xeito leve~ .contra 
a pureza, a °lixeireza, ·a, cór, a inte- · 
'gridade qas nubes. Esisren ós ne

.. n'ligo_s dª's nubes, 9s e~porcaµp-
res, os er:nborrallador~s e os pulu

. cionador'es das nubes. Comenzan::. 
· do' pt>los aviós e re!Ilatando polos 
· fumadores. O mesmo que , os pas- . 
tor~s _defenden .- ós fatos. de ga~do, · · 

· novadora do . granito~ O escultor 
ourensano. centra o s~u meio de : 
éxpresión -non só no -material e d 

.seu .co.ntido, semántico :.adquirido. 
ao longo qa riosa história, senón 

qué~_ se . b~s~~ no . inxe~uísmo deis 
·nasos artistas populares q~e en ca~ 
p1te1s, cangallos, tímpanos, petos·_ 
das . ánima.S e . cruc~iros impu}'eron '·. 
unha. ico~ógrafia rel3;cionada. coas 

propriedades escilltóricas que º~
próprio miterial permite· e que a · 
sensibilidade dirÍxe. En Failde des-
dram~tízase ·0 seguiinento. da tra,_
diciól}.. dun xeito lip.eal para e~b.o-. 
rar una escµltura cljea de dozura, 
que .sube e baixa no tempo desde' 
as cá~tigas de amigo e dp noso ro ~ 
mamco para oferecérnolas no , 
mundo de _hoxe cunha _vontade de 
"revival". Rostos i~~morfos nunha 
alineación .colectiva, . formas - re-
dondeadas e maciza~ de tanta vi
xéncia na ·est&ica éndomorfa, da 
nosa pintura e debuxo q.iie quiXe~ 
ror:i inJegrar dun xeito panteísta o 
home 'ooa sua nature'?ª· 

A temática de Failde é_ a infán:. 
cía, onde mantén. a vixéncia cos ·, 
anxelotes (putti) de ciuceiros e 
tímpano~. Figúras espi<;las e envol- · 

í 

do · lobo e doutros pedgros, os pas
tores , de nubes terían .a obriga de 
defender ás nubes . do's séus nemi- ' 
g~s cerios :daríanlles avisos_, Í~di
caríanlles onde se tiñan que aga- · 
char, niostr'aríanlles o' xeito de dis
frazarse pra · paSa.r . desapercjbjdas 
en todo. Yn p·ergúntÚe: ¿cómo se 
pode entei:ider un .home coas nu- .:._ 
bes?· ¿Qué língoaxe-, qué música, . 
qué sinos .e sinales comprenderán 
as nubes? E a interrogante máis 
·importante . de todas =·fas nubes 
confiarán no home? 

-.'As .. riubes son u~ mundo. lJnha 
paisaxe humana na que apenas re-· 
paramos,. Servidor ten a. ·sensación . 
de que , a xente, ;agpr~, non oll~ 
p~ó Jirrnament9 : .Métese no seu pi-

. _ · so ou apartamento -non me astre
vo. a charriarlle l4r- pra non· luxar a·. 
paffi;bra- ~ adícase ·a queimar ga- · 
S(Jlina parvamente. O home <;los 
na~s ·días, ó me.llar, deprendeu 
moitas cou~s e moi· titiles. Pro, ó. 

·. pe~r, esquenceu moitas máis, moi 
gustosas e estraor!1in4riamerite fer
mosas. 

Os nosos pe~anceíros; labregos, 

. ~ FER,NANDO M. VILANOVA . 

venteis sobre si c;omo nos ,ídolos 
ca,strexos. ·As · mater_nidades, · vi
~éncia da sua orfandá.de prernat:U
ra e os grupos sen funció~ social 

. ·agregados no· 6-dó·; n~ :r:riurrnúrio, 
nos · éorOS· cantores¡ nas lamenta
ciÓns, esperguízanse d,ésde a sua 
iUX:enuidade dun longo . s9nÓ. , 
Obqts~ enfin, na que o home· e a 
pe<lra . adquiren . un mesmo .perfi~ 
_de identidade. '. · 

De F~lde., aparte dos cruceiros, 
somente coñezo.· unha obra <le 
gran tamaño, ·o·. m0,numento ao 
Gaiteiro situado· -g_ert:o c;le .Ribadeo 
110 alto d:un monte c;unha fer~osa 
pá.norárnica .s0bre ·o litoral cantá-

~brico. Nón é -est~ o seu tr¡;ballo; . " 
· toda a fo rz3: expre~iva das figura~ 
· de . pequeno forin .ao pérdens~ 

desafortunadamente · pola rixidéz 
e empaque que ·se persegue nesta . 
obra. · · · 

. ' Fa:Üd_e_, qm~. fin~u no an9 i979, 
. deixou unha importante eséola 
· coritinuadóra, de · ·entre ' os que 
c,ompre -destacar ·a Baltar, o a{ito~ 
do célebre° Nacirnento·. Á sua in
fluéncia, fóra -incluso da própria 
escultura, é algo .que nos fai debe
-dores á sua f igú,,ra. 

M. HORTAS VILANOVj\. 

artesás, rnan11erros, carniñantes,' 
sabfan ,.ollar. pró ceo, comprende~ 
as nube's, l~r na~ estrelas e orien
tarse por elas. ·Entendían á. ~íngoá
xe das nubes.º As nubes' falábanlles 
e eles c:nte~dían-o_ que lles querían 
comuni.car. Ollañdo ás. nubes sa
Q.ían cal)-dO había que ·sementar ou 

· re_coller, si cho vía ou nori·, que 
ventos correrían. E ·o mesmo can-
4o comtempraban as- estrelas, ese 
gran libro ·que ternos. aberto de
diante ·de nós. As estrelfl:s, ·brilan- .' 

·tes e lonxanas~ eran ~eñales ciaras. · 
postas no. oU:Úr pra guiar: cami:fian;- -
tes e sinalar as-horas; E tamán P!".ª . 
contempra,las, -pois non .pode ·ha
ber máis fern:io.sa~ nobre e d~sexa~ 
da vag~cia. 

Cada .terra; cada bisbarra, cada· 
pa.isaxe ten unhas n:ube.~ propias, 
en perfecta con5onari.cia con ar
bres, rfos, _montes. e cha-iras e con 
cada época · d-0 ano. H~ . nubes 
~ñorrnes, .graneles e pesadas. Hai
nas medianas. Algunhas ·son mes-

.. tas e compactas. Outras -son ·~ves, 
case sin corpo e. o vent9,_vainas es
fiañando ~pouco .a pouco. Esisten 
grandes nubes sedentarias, inrnóvi- . 
les e conternplat~vi1s. O u tras a~ffan • ·. 

- de vagar· a paso de home. Algun.: · 
has Semella que teñen rnóita presa 

_ e 'corr~n como lebres·asústadas ou 
· como g~lgos. E~isten nubes· soíta

rias ·e iI1sociabeis e . out:¡ra·~ qu~ ·se 
agrupan e viven en Có .µmnidade. · 

. Sería de rnoito proveito estudar a 
. cór das nubes, que vái de mauro . 
, pecho a eses tonos ouridourados 
que.· alpenden a moitos solpores. 
Esta é tmha sabíduiía , so't:il que 
p.ouca xent~ posee. No noso idio
ma .galega' esiste unha deliciosa ,p~

.1:abra pra nomear as veiras' das !fU-
bes :verlo. Os verlos son os ador-

.. nos · das riubes máis :presumidas· e' 
· · coquetas~ Ou das· máis ei!;!gantes e 

requintadás. . 
· Outro proOleiµ~ de stima ·im

portanrja é 6 de distinguir. o seso 
' das riubes. ¿Qu~n de n6s é compe
tente dabondó pra. 'poder dictami~ . 
nar con autoridaae si unha nube é . 
macho .o:u· femii.? 

Margarita Ledo: MAMA FE . 
, "U~-ha linguaxe desco.mún, qui
zais frívola "avant la lettre". pa
ra evoca~la Galicia dos dubs pro
gresistasaos anos. vinte. 

Teresa Barro: INTRODU
cróN' A ASTROLOXIA. 

·:~\'!¡; 

Alphon~ Daudet: CARTAS 
- _-~DESDE .O MEU MUIÑO . 

Trad.ucción~ VICTOR FREI XA
NES. 

··edicións xerais 
.. r~ · '._.de 
· ~~ .. ~gohqa.-s.a. 



'. música- XOSE LOIS FOXO 

So_bre· a orix.e. 
da gaita 
-- A gaita aparece en distintos 

. países -pola mesma época; esta m:
frrre_lación constitue . un _ ponto "' 
obscuro na história .da gaita. Afi- , 

_ nal ·do ~séulo XII a· idea do fol fí- . 
f - - • 

xose :moi p0pular-en toda Europa, 
particularmente ·entre pastores. -

Dado ·que Ga'.li.za, · na Baixa 
Idade Méida, foi -º centro gaiteir.il 
máis importante de -Eu;iiopa, Pº! 
médio do Camiño de Sant-lago~ 
s~rxir.on i~fluéndas pára n:.ioito's -
país~s europeus. '. _ 

A iconogra-fia .tamén J?.OS presta 
un importánte ser-vÍcio no estudo 
da -gaita en tempos pr.etéritos, xa, 

_ que contá.µios con níoitas e Ímpor~ ·~ 
tanteS' representél;cións de gaitei
ros; :isi, ~ ' primeira representación 

. artística. que -te~os-l' atopado co
rresponde ao capitel románico . do 

' século XI, loalizado en Meiidé. 
Tamérr a_ pintura nos presen~a 

vivas répresei:itacións de gaiteiros; 
asi, na colección de.miniaforas·dos 
códices das cantigas de Alfonso X 

' o sábio, · concretamente nas canti
gas 27, 2e ' 32, -ternos cla:ras re
presentacións de gaiteiros ta-nxén
do. 'E importante súbliñar que ca--

. da figura preséntanos" un tipo de 
gaita distinto, con eabezas talladas 
en maqeira, dándolle ao instni.:. 
mento gran valor artístico~ Todo · 
isto ven demostrarnos a grandísi
ma· repercusión social q:ue tivo a 
gaita polo século XIII. 

Ainda que a gaita enfontrámo::-
la _ moi difundida por_ case toda w • 

Europa, n~ a·ctualidade,-anicamen-
te nos países celtas vive .eon forzá 

Moito s poder~ falar sobre a orixe · . e chega ás xuventudes como -algo 
da gaita, pero todo será máis ou seu, · tal ~ ~orno nolo - mos~ran QS 

menos hipotético., ,xa que o -seu festivais de mús~ca celta que se es-
emprego remóntase - a te~pos e tán a - celebrar· ultimamente. O ' 
éulturas 9ifíceis de analizar. NoJ). ;gtan . entronque musical , exi:sten-
obstante, se -epregamos unha boa -t~ entre os países celtas ·queda bep 
lóxica, -pódem0s 'supor que a gaita patente se analizamós as ~semeJlan-

. é unha flauta i que se ll~ engadiu -zas rítmicas das suas Ínelodias. 
un pelello (fol). - A palabra gaita derívase etimo" 

Durante tres mil anos-a . . de C., - -: loxjcamente do voc~bulo~ gótico, 
a flauta - foi instrÚmento favorito concretamente, suevo : 'gaits'' que 
en Mesopotámia',~ Exipto, <;récia e significa cabra. Ainda que na a.e-

.Roma. A notícia máis antiga que · tµa:lidade lhoitos gaitelros seguen 
ternos da existéncia' da gaitá_ en a empregar o pelello de cabra para 
Grécia data do 400 a.c., facendo _a construción do fol, polo que .._ 
referéncia a unha gaita .con f~·l d~ . non resulta estrano qile os godos · 
pel d~ can, o ql1e resulta moi signi- - : ... - e suevos do No:reeste da Península 
ficativo, dado_ ql1.e ainda h0xe se c·onservas~ na sua meória a antiga 
segue a empregar o fol de pel de .palabra ', do seu idi~rria·. naciQnal. 
can na illa de -Malta. Hoxe en dia, . Por evolución fonética resulta ló-
a gaita segue a ter vida no mundo ' xic0 que o._ v'o.cábulo fe,minino 
helénico·, pode11do .. considerarse . -'gai s~ se trocase no romance-gai- -
com·o ullh~ das gaitas de II}á1~ ri- . ta, tamén feminino. 
queza melóclica da actrialidade. - Non é <loado eSt:abelecer unha ,. 

.. Esta ·gaita primitiva, unicamente data ·concreta da impla:ntaci6n 
; composta por .fol; sqprete e pun- da gait<1:. eñ Galiza, 'pero podemos 
: teiro, difundiu_se por to,da a área. e~~r ben seguros de- que a sua tra- ·; 
~ de influéncia giega:. · diclón ~ milená,ria, fransmitíud~se"· 
f _ ¡ ;.~~f P?~~ }~~etón}o1 ¡ 4iftpf~d()~ . 1 l dF ¡~a~s; ~\@J9s~·~CJ?mo 0Jj5,iq hei¡~<li- ~ 
r ro~ano~ a gaita aparece gr;i.b:;i;da . : ; -.tário. '.~·"" ~t "~- - • } 1 
~ J!.lunliá mo.eda en_ t~_mpo.s· de_ N,e-: .· ~ . , .~i ~c-~ualidid~ t-errios : en Gali- -:. 
.~¡tón,_ que d.~én-~9i~,.,_~~ela. Des-. ~ ;- z~ <t.u1J:1~ .:~I?.Pla v;tried-a;_de,qe to~a- f 
l pü.~S- ?~, S~ etÓnf? ., ~ - OS, S~tf ~ ~~h: j '. li~~~fd6~~1aita~ .i la -~,l!{~o;l : ~i p~- ; 
: tc:;mpc;>r_aneos, no.-i; ~.m?s . ref~re.n-; í ~ , mql\ ~sl-~tu:ral, ~o na;-g.ra¡l,: ~ ~n- ~ -
i das escri~as ,até pasa<ro~)ds i séd1-; : i ., _llá:nte' é r~ natural: ':Aliu'ris-· aire- ? 
-· los. No séculó · x1~ esi::rifores : iir'a,~ · - :. san.os - ·-ffio;}(Ié)'~ (:·poi ;Nít~fus _;de .': 
~. bes . ía.h mención á .g;:i,ita_ con::t<il>. : ri~vid~Q-e~' C:onst~~iri5ñ ~iitra.s-\o- ~ 
~. O século XII " .Í .p,Órtanos abond&~ ~ . nalid~d~_s'; per<;( , polo .mo·m-énJ:O,- : 

sas referéncms ao uso ft:a· gáita. 'n0 ('" :son _d"~- :s~a5a¡p!llizáción./. J .. ~- ~, · 
·. o.cidente . europeu, .exiStlJ\dÓ xa . -- :. ;_ ~. de esp<irár."q.u-e a · g3;ita ;Siga a -. 

unha grand.e variedaQ~. ,,.de ti-pos_ -.. ~oar"'coi:i ."?fórza, p,oii/-có~st'frué 'un .. 
de gaitas 'co-compJery:ieh.to .harmó- dos eiponéntes cultui-aís _, ,wáis 
nic9 :~uri gu yários. r~Jnc0s. impott~pt'$!~ da noia~~ltur~.,·: :. · 

. ~ ' $ 

-fa11Da·dos--rios 

::Sapo ·concho.

pintado·· 
· , o -~po concho pintado receb<: 0 

nome científü;o de E~ys orhitula
rk E unha verdadeira xoia faunís
tica, xa que se trata ·<la única tci:rt~
ruga de rio:, que vive d.un x~ito es
pontáneo no noso-país. Cqnstitue 
verd~deirame:Íite unh~- relíquia 
doutros tempos bio-xeolóxieos . . -

DiStribúese- en Europa, · por to-
, da a sua extensióh, ágás no. Norde 

e partes do cénti;"o . Na ·penínsull! 
Ibérica atópase ,POr toda .ela, sen
do sempre unha espécie esqisa. 

· O noso sapo concho ten un ca-
parazón- que pode acdar até os 2Ó 

1 

cm, dunha cor 'apardada con debu'
xos de manchas e riscas amarelas, 
para ~gaéharse e p~sar desaperce-
hido no_ fondo dos rios. · 

Os recén pados son moi peque
chos e moito !Iláis activos q~e os 
adultos. Nacen de. ovos paracrerís
dcos alonga<;los, que a nai pon .en 
número de até unha dúcia', nun 
.burato de terra 'perto do rio; 

Viyen -en águas quédas, onde 
atópan refúxio, repousó -e alimen
to. Nestas ag~as medra moita a va
riada vexetación acuática. 

Os .adultos pódense ollar to
mando o sol Sübre pedras da berra 
dos r'ios e regatos; asi pasan horas 
e horas como ses!eando, pero can
do perceben a preséncia do home, 
de contado merg~Uanse para 
aohant:,u:se no~ fond<?s dos cauces, 

-asem_ellándose p9lo seu aspecto e · 
pigmentación,_ á_s pedras do fondo 

- . mus1ca 

Muiñeira 
de Chantada 
Pres~ntamos hoxe u1.1ha ,das pezas 
co,ñécid~s da. nosa música; e por 

. -:. 

1 

ou i cachopa dun ameneiro_, e asi 
perman~cen ~té que pasa o perigo. 
As veces asoman só p pescozo e -a 
cabeza na superfície, e ao máis pe-

. qú<:;no sinal de perigo, bucean -e 
agáchans.e. · 

· Nos nosos riGs ten aparecido 
outro sapo concho, o raiado, Nau
rémys caspica, como ternos cons
tatado no Miño ourensano, pero 
coidamos que se trata de indiví
duos escapados de cautividade, xa 
que é unha tartaruga bastante co
mercializada. 

Na nosa ten:a o sapo concho 
pÍI).tado é autóctono e gqsta das 
-águas quedas ou de cativa corren- . 
te, non vivendo en masas grandes 
de água. Habita nunha parte da 
província de Ourense, no Val Mé
dio - do Miño (Miño ourensano), 
no·s afluentes do río, como pode 
ser o Barbaña e Avía entre outros. 
Tamén_ -pode ser visto en áreas da 
bisbarra da Ümia e nalguÍls pon
tos do Baixo Miño, como -no rio 
Lour9, nas Gándaras 'de Budiño. 

iso u~ha das que ma1s vers1ons 
ten, na maioria dos casos, sofrido. 
·A que agora está aq ui é a transcri
ció n fiel du_nha grabada polos gai-
teiros de Soutelo e que. amabel
m~nte transcrebeu para nós Xosé 
Lois F.oxo. Disfroitade. 

- ~ .. . . 
.. ~i A~~l -&JJíf!jJ r JJI ·'ti L~ii - - . - . . . , 
bl:tn 1 J?1J .F3J Í -J JJitr!tn;I t&i+i§::~ 

' ~ 

1-lJH+r+ 1 ~-;!ttffi'.J! ·JJ--: 1 . 
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O naturalista galego, do século pi
$ado, López Seoane fálanos 'da sua 

-preséncia vagamente no que pode
ria ser a lagoa de Xuno, 'na penín- · 
sula do Barbanza. 

E unha espécie cuxa existéncia 
se atopa moi ameazada pola pre
sión humana e a contaminación. 
En concreto no rio Barbaña, perto 
de Ourense capital, esta tartaruga 
ten desaparecido en boa parte, de
bido aos vertidos do Polígono ln
dustrial de San Cibrán de Viñas~ 

A sua mÍis que escueta distri
bución en Galiza está moi unida 
ao Miño, polo que se ve necesária 
unha protección dos habitats pro
pí cios para evitar a sua desapari
ción. 

No seo da Sociedade Galega de 
História Natural, estase a levar 
unha campaña para a protección e 
defensa de espécies como esta, e 
outras que estan a piques de desa
parecer, coa conseguinte perda 
irreparábel para o noso patrimó
nio biolóxico-cultural. 

Certame 
de .gaita 

XL. TEMEZ 

Nos últimos días do mes de Xanei-
. ro celebrouse en San Sdrián de 

Cobres (Pontevedra) a primeira 
edición do Certame Rexional de 
Gaitas. Obsérvase tanto nas suas 
bases como na forma de desenvol-1 
verse, un beneficioso afán de pare
cerse aos que organizan bretóns e 
escoceses. Beneficioso polo que 
resulta de espallamento, de difu
sión de músicO's e de instrumentos 
e polo que ten de irmanamento 
con esas terras. 

Os grupos tiñan_ que tanxer ca
~r_o pezas ce_ibes pero de ritmos 
distintos e en duas categorias 
profisionais e promesas, tendo es
te último unha inaior cantidade de 

afortunadamente . 
. - . : . - . ' ~- ' - - . . . . - ·- :_ i" ·t.e.i.< . :: : " 

l; 1 - t ·1 :J ; 1 a-:i EE · ~ · Q Os ua:ñ:a.'dores' fo_ don na primerr.; a ~ · 
.--6 i~J V: >", p r iíJ r e~ frJ J· ~--~~JJ . cate~ría Dous P~mtes (de' Ponte- ' 
L~,¡u' · ·t~ , ...._ · ' ;,._ ~ Y, .J. Al · ;j · · veJÍ~«)_~'"n~~~u~_a, Treboad~ ~e ¡ 

.'~Cf :, -~~} J1 J)) ,.L)ª{~/]J 1 J lJ l!ffj --') ~ - ~b~~!~C6h~y_if~:~ par~ outras e~i- : 
~ . - i· : . •• · ~ - _ c\()1!:>; .e.t n9_uttos ·eertames par~llps , 

Ji~~l : r {1~~*P- .. _, _ <!J=;agrtJ·~x:r1 ~ ~7~1 ' que ~e:,g:~ebren,,:,. )iJ,stituit ouri,:as [ 
- . t- . "' "~ ~ t- ~ ~ ~ .t:-"- - ,,,. ",... (;lua:s.Jiat~g0-rias "-;ad~~ solista: e·aile ~ 

/ :/\¡~~~~~ · "·: ··~~: .. . ~~-~ - -0 ~· -:;: •• : • • • • • - , - ·:··~,--, -- · • gpípo \fii·}?apdfj;,~tiú::•todo aqh : 

~ ·.¡ f J tJI -@ ¡-O;fo,a;~, ~~~:;:::ua: :;~ li que Ss;! :~ia:-'éi~c@W:<;.idorrilaéión ··. 

~<~ ~',- ; . ' ' ;~ .:,t:' , .::~~: ' ,- - . ' !.?~·!~:ft:;;r:~~:~:~! r 
-:fS§'<w s~~I<~ , ;$.(;? . f"v . ;;#li1 1~:e:-4'i11t _ L v5<~H , 

1
_ reuniü.as_;:¡:>.01- tcida-.a ,nQ~á xeogra-

. ·' :· -, ~ • ..:.:-.' • ·i • ";, · ' - ·: · -~ ::- ~ • 
1
'"'__ _ · . -: fia. O _,mU:na<.-,. ·-dé gaita g¡ñará m9i-

- tos po:{ltás .e os ,instrumentistas ta- ~ 
mén, ~o ter u:r;iha lioa série_ de con- · 
cert9s -~ t¿citai~ no que po.der ~ar ·· . · 
a co ñ_ecer 'sua• arté.. ' ! . 

.· 

2 
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verbas . cruzadas 

Definicións 
Verticais. 1.-Fillo de Arán, irmán 
de Abraharn. Aquilo que ten en si 
mesmo o complemento dá perfei
ción do seu próprio xénero. 2.
Deus do viño. Santo fundador da 
orde d_os franciscanos. 3.-Facer 
toros de madeira. Perna dianteira 
do porco. 4.- Son ao petar unha 

· porta. Escándio. Nome dunha vo
gal, plural. Locución adeverbial, 
ao descuberto . 5.-Nome de va
rón. Quer, desexa. Afia os coite
los e demais obxectos cortantes. 
6.-Loiros, roxos. Que ten fama 
ou sona. 7 .-Números roma.nos, 
cinco. Consoante. 8.-Feriu. Toca 
ou recoñece coas mans. 9 .-PJ;ono
me persoal da terceira persoa, fe
minino e plural. Tecido que cobre 
o corpo. Peso en bruto. 10.-Povo 
de Lleida. Repetido, pai. Rio ga
lega. Río de Lugo, afluente do Sil. 
11.- Boiar na água. Doce unida
des. 12.-Título francés que só se 
dá ao reí. Val de Lleida. 13. -Pre
sente de indicativo do verbo saber. 
Rilla cos dentes. 

SOLUCION AO VERBAS CRU
ZADAS ANTERIOR (Nº. 238) 

Horizontais : 1.- Mar. 2.-Tolos. 
3.-Eloi. Eolo. 4.- D. Ata.de. l. 

. brincap·ared.es 

.X . ALDEA 

Horizontais. 1.-Rio catalán. Lí
quido dóce que fañ uns insectos. 
2.-Que non ten xuício. Máis aló. 
3.-Usase para transportar ou gar
dar o viño. con elas péscanse an
guias e néc~ras. 4.-Cociña, larei
ra. ·Matrícula de Bizkaia, ao revés. 
Césio. Falas. 5.-Valeiras, sen ma
sa. Corpo que enxendran as fémias 
de moitos animais para repr~ducir 
a espécie. Trai ao mundo unha 
cría. 6.-En mecánica, pezas que 
enroscan nos parafu59s. Ergu~rei. 
7.-~il. Nos coches españois. 8.
Mamífero marifio, pluraL Trocar 
o ánimo dunha persoa para a ledí- . 
cía. 9.-Demostrativo feminino e 
plural. Organización palestina. Me
tal precioso. 10.-Nos coches de 
N icarágua. Prefixo gr ego que sig
nifica sen. Astato. Baixa atraído 
pola gravidade da terra. 11.-Une 
meta.is pola fusión dunha parte 
dos mesmos. Povo de Pontevedra. 
12.-Sinten dor, ao revés. Parte 
dianteira das embarcacións mari
ñas. 13.-Embarcación. Río suízo. 

5.-lra. Olé. Eta. 6.-Alalá. l. 
Anort. 7.-Be. LCR. Oec. Bu. 8.-
0steo. E. Robra. 9.-0EA. ara. · 
Líe. 10.-A. Afaga. C. lL-Rula. 
Ouro. 12.-0llar. 13.-0er. 

ES TAmru EA) 

-~ GUERflR I 
. . 

acto¡ · 
Ateneo da Coruñ~ 

Dentro dun ciclo sobre uso e' 
abu~ da bioloxia, faJará o 24 de 
Febreiro Carlos Lóp~z · Fanjul; ca
tedrático de xe_nética da Complu
.tense de Madrid', sobre· "Herdabili
dade da mtelixénciaH: 

Segue aberta, no ~ntigo edifí
cio d_a Facenda, na ru¡i Durán Ló
riga, unha exposición do fotógrafo 
Agustí Centelles. Centelles é un 
dos máis coñecidos e presÚxiósos 
fotógrafos de prensa, con motivo 
das' suas fotografías . da gue~a do 
1936: ' 

· Nas actívidades cinematográfi
cas c:stá progran:i_ada unha ,pe1ícu
la do ciclo de Fassbinder ·para -ó 
día 28. Desta volta o filme proxec-

. tado será "O mereacier das catto 
estacións". No local social do Ate
neo. 

O . luns 27 · unha inÍp,ortante 
conferéncia organizada 'pola Comí~ 
sión de Actualidade Políti.ca. Fala
rá o e~critor uruguaio Eduardo 
Galea.no, dentro dun ciclo sobre 
Latinoamérica. 

· Xeiras "Cofiecei Galiza" na 
.Coruña · 

Organizada polo . Serviz9 peda
:- góxico do Museu Arqueolóxico · 

·Provincial da Coruña, o domingo 
día 4 farán unha xeira do antroido 
por terras de Viana do Bolo e de ,.. 
Verin. 

Ou sexa que se toparán (léase 
na información aparte), cos outros , 
excursionistas d·a Asociación Cul
tural de Vigo. 

;Quen queira informarse pode 
chamar ao teléfono 205994, que é 
da sé do· Museu. . 

Asociación Cul~al de Vigo 
Esta Asociación fai xa o seu 

programa· para todo o mes de mar-
zo. 

O ·dia 1, 'dentro dos curso-. de. 
"Coñecer Galiia" dará unha con
feréncia Fernando Martínez Vila
nova sobre "A arte barroca gale
ga". Será desde as 8 nos locais da 
asociación (López de ~eira .iz;· 
1 º). . 

O dia 4, doÍningQ, dentro do 
programa de excursións culturais; 
irán a V erin, Xinzo, Laza e. castelo 
de Monterrei, aproveitando o tem
po do antro id<?: As prazas son li
mitadas e poden reservarse na aso
ciación ou na libraría Ir Indo, nas 
Galerías de Príncipe. 

En próximos números falare
mos <:Jo resto das actividades pro:.. 
gramadas, entre as que sobrancea 
unha co?feréncia do exi>re~ídénte 
portugués, M4rechal Cost;a e Go
mes. 

Cine-clube Vigo 

_Orgánizadó pola entidade, coa co
laboración .do Axumamento de 

· Vigo, lévase adiante un ciclo de ci
ne de Carlos Saura. As películas 
que· se Va.n prqxectar no m~s de 
Marzo son : 

O 16, "La prima Angélica" 
·O 26, "Elisa vida mía" 

- o 30, "Los ojós vendados" 
· Dentro xa .da pr.ogramación ha

bitual, o. 2 de marzo, ás 10,30 da . 
. ·noiÚ, e no · centro cultural Cid.acle 

de Vigo {no edifíCio do ·próprio 
a:Xuntamento, pasa.rase o filme do 

. alemán Win Wenders , .. Alícia nas 
cidades". A película foi realizada 
no ano 1974, e é a:favorita do ~u 
autor, por riba de '·'amigo america-
no". · · 

-Quen. se queiran dar de alta co
mo sócios do Cine-Clube pódense 
dirixir á rua Marqués de Vallada
res 32-3°, os venres desde as 8 da 
tarde. 

expo$icións 
Galeria Arracada da Corona 

Até o .5 de Marzo segue aberta 
a exposición de pinturas "naif" de 
Llita Rodríguez. A galería está na 
rua Zapatari3. 4, na Coruña. 
. - ' 

Exposición en Sargadelos 
(Madrid) 

.... ..:. Segue - até . o 29 de Febreiro 
. unha exposídón de cerámica~ da 
criadora fráncesa Liliane Cau
mont. 

Aberta de luns a. ve~es de 10 a 
14- e de .16,30 a 20. Os sábados de 
11 a 14. Sargadelos está na rua 
,Zuibano 46, 

Exposición de Xosé Lois 
Organiza.da polo Ateneo de vi

lagarcia, esta aberta até o 28 deste 
mes unha ~xposición do humoris

" ta. gráfico Xosé ·Lois, habitual co-
laborador de A NOSA TERRA, e 

.·'de enorme, popularidade en Ou
rense co sen personaxe "O-Carra
bouxo". 

A . exposición estará aberta na 
CaSa. da Cultura -e está emarcada 
nun ciclo-mostra. ~bre "Humoris
mo gráfico na prensa galega hoxe" 



Como di R., "talar dos 'yonquis' é como 
# fa lar dos marcianitos ou dunha cousa· · 

rara, falan e non saben nada pero 
quedan tranquilos". Todos falan, os 
expertos e ~s ociosos, en .cámbio eles, '='a 
rua", son xente de poucas palabras. · 

Afina! os temas saíron duna .outro, eran dous 
homes e unha rr1uller, non lle pedimos os no
mes, ·nen tam'poucO nos interesaba as suas ca~as 
nen a sua traxectória persoal. Falamos da ~ida

1 

tal como eles a ven, e dos seus problemas. ' 

Asfixiados 
Para R., . a vida da rua fundaméntase no se- · 

guinte teorema ·"estás asfixiado, entón tes qu~ 
buscar pasata como sexa". · 

R. "Na rna·, o que máis mola é o que mais 
vale, e o que Ínáis vale é ter 'cartas, e os cart~s 
tes que busca los. ·un ti-aballo non che -vále; · se 
gañas 28.000 pesetas ao mes tarnpouco es nin
guén, segues sendo un asfixiado''. 

R. "A xente que se está chutand~ pode pas.ar 
dun curro, total no lle ia dar sequera para ~i
ver" . 

K. "Se levas. enfangado moitos anos, un curro 
xa non serve para nada, se-cho. deran aos 16 
anos seria distinto'.' . 
· K., outra vez, "a xe!'lte que non se chuta as

pira a ·un traba l lo, tamén alguns dos que se chu
·tan poden aspirar a iso enr certos - momentos 
pero non é igual". . 

· Para porse a tra~allar, un "yonqui" 1;_eria pri-'. 
meir9 que dei-xar de · chutarSé ·e ·despois con se- . 
gu ir un ' curro en' menos éie dous meses, para 
ocupar o .ten:ipo e evitar vo ltar .ao !Tiesmo. De 
todas maneira~, as condicións de trabal'lo ta
mén ian facer d'ifícil ·a "reinserc,ión",'. .un ex-, 
"Yonqui"·é · moi difícil que aCiete 1:1ns horários 
ríxidos, ~m traballo de moitas horas facendo o 
mesmo ou o estar continuamente· baixo órde~~ . 
Condicións que, por certo, son unha ali.enación· 
para calquera, non só para os ex-'\1onquis". 
. R. "Na rua sempre se pode trapichear, mer-. 

. cas un talego, que .é un gramo pór mil pesetas e 
fas dous ta legos; sacas o que ~aca outi-,o en todo 
o dia de traballo. Na rua mil pelas non son na
da , os cartas -, nón son nada . porque tes todo o 

. dia para gastalos, mil pelas non chegan para 

unha discoteca e unh~s c;:ervezas. Tes moitos 
gastos e entón tes que buscar moito diñeiro. As 
formas de sacalo son fác_eis, dando un pau pe
queho podes sacar 10 ,ou 15 mil, gastalas nun . 
dia e voltas a atrac;:ar." 

K. "A xente que dá. paus non p·ensa, ne.n pla
nifica ·nada. E a corto prÚo, veste asfixiado e 
necesitas pasta e· ªº . mellar 'no momento ves 
unha oportúnidade e das 'un pau. Os que dan os 

, paus grandes téñ·eno m,áis p·laneado, viven diso. 
lsto en cámbio é .o que sai, de m-oit~s cou5as, 
r:ion s_ó dqs paus". · 

O tale~o 

R. "Para 'pisar o talego por primeira vez de
ches os primeiros pause non te colleron, cando -
te callen xa estás moi metido." · · 

RG. "Ha( veces que ¡stás pendent~ de vários 
procesos, despois sai todo xünto e xa estás me
tido até o fondo". 

K. "Se cadra era mellar que xa á segunda vez 
che fixeran pasar un mes no. ~alego, total agora 
afinal calch~ todo ~unto".. . · · 

Todos se encarregan de destacar que para 
que isto sexa asi ten que tratarse de paus péque
nos. ' RG. "Se o xuiz di ·gue é gra·nde, ·t~ñente no 
preventivo, sen propeso, ate vários meses". 

niite que _a xente se integre, a inda ·non llo per
IT)ite aos que non son delincuentes". 

R .. "A xente que está ~a rua non é que pense 
viver asi sempre, pero tampouco se plantexa na
da, ademais, qué vas facer?, vas buscar un tr:aba-
11.o ou porte d.e h~ppie palas festas?°". 

Chútarse 
RG. "Empezas a 6hutarte como quen bepe 

un vaso de _viño". 
· R.. ,,.Hai xente que non se engancharia nunca, 

airtda qu_e gastara do cabalo, teñen ·uaha- idea 
,distinta da vida, teñen ilusión pola carreira, po
lo primeiro-fillo ... , pero candq todo iso che dá 
polo cu. e ·non tes ·outra história pola que te ilu
sionar, pois .. ~ " · 

~- "Todo o que che oferece a sociedade non 
· che interesa, velo todo escuro, feo". 

RG. ~'Cando estás áburrido·, o chute ·de mo
. mento é un para'ÍSo, unha sensación guapá". 

. R. !'Cando empez_as non pel')sas, pero non o 
pensas por algo, dacha igual, outre · pensaríao". 

K. "O rol.lo do cabalo é. tam~n que norí sae.s 
da movida cotidiana". 

R. "Total, unh~ .movida de . costo vives catro 
meses. e ·Co cabalo chega con facer o mesmo pe-. · 
ro· má is veces". ' 

K. "Cando se sai do talego alguns pensan en · Holcmda e os médicos 
·non voltar, pero se nen tes outra saída ~non_ tes .. . 
pasta ... ,,_ . , . R. "En Holanda danll~' cabalo. grá_tis á xente 

R_G. '.'Tamén haj moitos que saen pensando pára que non roube. Un gramo de cabalo legali-· 
en cómo roubar mellor.. X;;i se ·sabe que-0 talego zado pode. valer dez ou vinte pesos, en cámbio 
é a universidade". . . cando, hai que ir buscalp- lonxe · pode valer oito 
.. K. ''.Se s~es do talego. e pensas non-voltar a mil.pesetas ou o que sexa. En España, como so.n_ 
rqubar, qüé ·fas?, algo tes que ·facer' \ · tan mo~alistas, non ·poden permitir :eso: Eo Ho-

RG. "Tamén "hél+que teren contá que os que landa a· que miran é que non s.e lles toda a mon-
dan mojtos pau_s non viven só de darlle paus .acis · · ~q'xe,· os "y~nqu_is" impórtanlle un caralla". . 
com.én;;ios, a m,aioria son de dar lle ·paus aos co- ". Sobre os ~médicos que tratan .. o tema das dro- · 
leg~s e aos camelos_'; descarad~!''. · gas di R.: "Pensan- que saben todo e a ti non · 

che tan caso, pero ·en realidade non saben na-
GJ1ettos da" : . , . . 

R. "Sintes q_ue .es distinto, a .sociedade mete Perguntámoslle se a loita contra a droga a ni-
á xente en ghettos, todo é un ghetto. Sínteste ve!' tje campañas, conféréncias, etc., non é unh~ / 
~parte pqrque t~ apartan e tamén porque te pantalla e . un ha espéci'e 'de caridade hipócrita, 
apar~as ti. Eu, por exemplo, teño problemas:pa- . como 'Odia do Domúnd OÍJ odia da ·loi\a contra 
ra entrar nuriha discoteca sen que nunca fixera o cáncer. Os 'tres ·se mostran coli1pletamente de 

· nada ali" . · acorde. Deixamos o tema, A rua está esperando 
K. "Vives ao dia. Non pensas. O cámbio su- por eles. . . ·. . . . 

poria. moitas causas. A sociedáde.tampouco pér- M.V. 

. ' 

1 ' 

ralguén, no f~do 

. O. equip.o l_ocal· 
MANUEL RIVAS 

Eu son do Relámpago de Elviña. Pro
clamo frente a tanto ~eñorito madri-

.. dista e a tanto adevenedizo do Barc;:a, 
cara e cruz dunha mesma moneda do 
oligoj:?olio futbolístico, convén man-' · 
ter · os propios amuletos, un sano . 
chauvinismo coas raices no asfalto ou 
no barro do canávc;il. Ser do Madrid 
ou do Barc;:a ten tanto mérito coma 

· ser concellal de Fraga en Vi llalba. 
. 1 . 

Por toda a xeogratía galega ha1 clubs 
que non queren ascender a segunda 
rexional. Non queren, simplemente, 
porque non poden pagar os desplaza
mentos. 

Ser do Relámpago ou do 01 ímpico 
de Rutis, a estas al~uras, non deixa 
de ser un populismo levadeiro basea
d~ · no lema científico de "o impar-

. tahte é participar" . A razón futbo lís
tica, e mesmo a vontade estéticaJ po
de disfrutar co xénio fatídico de Ma
radona ou coa intuición vertixinosa 
de Butragueño. Pero a emoción, ci
mentadana fidelidade, é outra causa 
que" apotar a cabalo ganador. Como 
expresou de xeito sublime o poeta 
portugués Fernando Pessog, o ria 
T~jo será moito rio, pero non era o 

-rio que pasaba pola sua aldea . 
En Galicia hai un localismo de co

razón, fondamente poético, que per
tenece ao capítulo dos direitos ina
lienables da, persoa humana e que 
merecería ser recollido nunha carta 
da ONU. Esta lúcida visión da aldea 
planetaria desde a aldea particular 
ten o seu contrapunto no loca lismo 
de patacón, con raices vilegas e de 
tendeiros temerosos do sistema mé
.trico decimal, que desde hai tempo, 
máis do que parece, andan amolando 
o comun sentido -concepto ben dis
tinto do '"sentidiño" da Xunta- de 
constru ~r Galicia con estiJo solí-dario. 

Unha das causas que alucinou ao 
cidadan británico George Borrow, 
cando o pasado século se deu un gar
beo por Galicia para vender -Biblias 

. e de· paso escreber unhas fermosas .' 
impresi.óns, foi o noxa que sentian 

·en Pontevedra hacia a crecente vila 
· de Vigo, e viceversa. Ant~. esas teste-. 

muñas un só sinte si.mpatía co narra
dor; que contc¡i o a~uot.ó de pasada, 
·con distanciameñto e ·ironía. 'E decir . , . 
entre Vigo, e . Pontevedta, eu quédo- · 
me c9n George B ofrow. 

. O localismo, qu,e ten moitas máis 
s~cuencias que.a da capitalidade, cb:
rno puxo de relieve o episodio da 

· ubicación do "INEF-; é · ~ expresión 
máis cativ~ dos . a.su"ntos ' que veñ.en 
preocupando'. á d~alé.cti·ca· au'tóctona. 

·Non hai debate ·raCional máis 'absur
do que o gue. ·esixe ao .locutor levar 
nos dent.es :'o carnet de identid~de 
dos seus sentimentos e · aficións do~ 
mésticos. Eu . son . do Relámpago de 
Elviña. Aparte, se queren, J~lamos de 
poi ít ica. · 

• 




