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carreira 'Popular' 
,A Federáción de Asociacións Culturais Galegas1 ven d.e oonvoc~r urih~ _ca
rreira " a pé que dea a volta a ·Galiza nos días 27 de Abril . a 20 de Maio 
Está inici~tiva cult4r.al busca concienciar a todos os galegas na necesári~ 
defensa 'do seu idioma e no rexéitamento firme de canto segue a oprimir -
a expresión própria do povo galega. . · 

A Carreira empezará en V¡go odia 27; ás 18 horas. A sai'da está pr~
gramada da Praza da Constitución vigwesa e a convocatória está a ser aco
llida con alegría e aplauso por 'todas as ~ntidades viguesas. o re~ate será 
en Fene. - · · · · 

Per~.· hai razón pata erguer a bandeira da defensa dun povo 'na sua ~ria- . 
ción máis valiosa, a lí¡;tgua? G_ert.o que si. O acoso á cultura g·alega expre- · _ 
sada na sua li'ngua ven de _todos os sectores dominantes e das i·nstitocións 
estatais e autonómkas. Ambas din, pero non fan. ·Resulta cómico que 
desde. as rnésmas oficinas da Xunta se~ emita_n pautas -d,e corriportamento . 
para seguir desc9ñecendo -.a nosa l(ngua. Resulta abraiante que desde as 
Alcaldías de 'máis habitan.tes se emitan as mesmas pautas,_ se pratique a 
mesma condutá de aesacato e d'e ·¡gnoráncia. . 

Este comportamento antigalego é elévado a do4trina por·emiseres cul
turais: profesores, alguns xornalistas -de amplos rneios de comunicación. 
E utilizad-o para a compulsió_n por. axentes como certas APAS que chegan 
ao colmo da ruindade ao denunciarás figuras mais clarividentes de Gal iza 
porql,le se comportan dignamente e actuan de acorde coa psicoloxia cien
t(fica e a prpl da saúde e da liberación do pai's. . . 

. Asistimos a UF) forte rea~me do nacionalismo· español, herdeiro lonxa-
no de Nebrjja, are/ante. .dunha llngua e un império. Algo que pare~cia aga
chado nos faiado~ dbs séculas decimonónicos, reaparece na boca de mes
tres -deses que pasaron de sarxentos á profesores- de periodistas e de re-. 
novas sempre a abrollar nos sectores de burguesía parasitária. 

Todo pa.(s nunha situacion d~ dependéncia como a de Galiza é vltima 
da mesmá opresión omnipresente; opresión que se traduce especialment~ 

. na obstaculización átoma de conciéncia e á posesJÓfl. libre dos instrunien
tos de expresión e de defensa mental. 
· PeAsamos que esta iniciativa da carreira a pé é bel a e vai ·ser eficaz. Ga
l iza· .é como unha cidade lineal ....:dinnos ce~tos técnicos- que se alonga 
por valE'..~, ribeiras, montes ·e ~urutos. Galiza ten os seus próprios nú'cleos 
-de 'dinamizacióñ que_ compre-- alimentar coa corrente do impulso e da 
enerxia -vencedoras. Por isto acollemos con ledlcia esta convocatória á 
que· irnos aportar canto podamos .e para a que pedim-Ós pr~séncia masiva 
de todos os habitantes desta Terra. Cada dia ternos que ava11:z;ar na posta 
ao dia deste pals; cada dia ternos que cpnseguir a realidade dunha pátria 
Únili'ngüe, (mica sán >áxil e forte. Neste. mes que ten por eixo a celebra
ción das Letras Galegas to.do :o impt1iso-de -almas e corazÓns estar'án uni
dos para érgu_er o facha d~ liberdade criado~a. 
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1.~rt~s_ ~~rve . ~: ' r ;;(::~: ":<,.. . ... • _ .. peita d~ <fue se trata :dtfn"~arlamento -
~-.:. • - ~ I Queremos :':tifab ~ár.-,núnn•á,s. candi- ~'"en f"err.nó: ~n paflam'éfito de "tóüpas, 

SOBRE "''°7~ :.~-

O H.OSPÍTAL fX~R1At"<"'~~~~~~ 
O 

. t b 11 d d S , . ;J -¡"' c1.ons que no~ permitan tratar aos pa- . . que non é poHticámente adulto· para s ra a a ores o .. er'(JC1p ,.1:;1;e vr- . . ·, . . · · . , · . 
xéncias do Hospital X~ta1~fo-~e'r"?·n _ ~e-~ :;:;~~l~~?í!;e;~~ ?0.r:n°· s~~re.S. ~l!.m .. ~n0:s., ,.~ ~ ~on ' · un ha 'deniocráeia con 'maiúscula, · ain-
nunciar á .opinión pública\i'~}éÑi'siilla-:;:. if"'COT\1° °"~umeros ¡,;s_e~;r~st_ar coflio '."-sem- da que si" para a demo~rácia folle ita 
situación pola que está atravesando ·_.pre agobiados polqs enfermos e fqrili- que decbte nos est án- a ·esco&r -· nos 
dita Servicio en concreto e en xeral liare_~ · 9.lJe se ~irixen a n.ó.~ ·qprr:i_o se ouvidos. " 
na Residéncja . Nun ponto concreto fó§:ef:n~S~ os culP-~bei,~:da ~si~~a~.i.ó ~:/. .As convieións e os hábitos demo-

. que é a falta de camas para ingresar Sentimonos im~otentes vendo ~ ..... cráticos non se adquiren cos votos. 
os enfer"mos,-: qu~ ·non e · nada est"raño . · x~nte grav~ en camillas, que nori hai Non; fórmanse na loita cotiá polos 
se ternos en emitir que hal só este . camas. direitos básicos da persoa, danse no 
Centro da S.S. c~-~ 300 e pie~ de ca- Traoal.ladores do Hospital Xeral respeito aos outros e na análise per-
mas para unha povoación de máis de v ·IGO manente de si mesmo e da realidade 
600.000" habitante~. lstó como 'é d·e . •' . .-' -¡ que_ nos envolve; surxen cando nos 

supor agrávase d~·.ano ·en a~o, ao au-· ·· AOS "DE,i\ilOCRATAS" 
ment~r a p~v~~c1on, e non facel_o :_os -: . .. 0- PARLAIVl ENTO G'A'LEGO 
recursos sanitanes :·__ •. -:: _ - . , ~ · , , . · '""-!<. ~ 

Pois ben a situación xa está no 11- Na mi~a opinión -e a miña opinión 
mite, e can~o d icir:nos i~t~ é_ que Í.iós . ten o mes~Ó valo'r {:tÚ~ a ~e ca"lquera -
considerám.ola catastrófica. Neste s~r- de vós espido 'do"s farrapiños pár_lá-

, vi'éio aténd~se unha ~média de. 200 en- mentários_:-airida ' non - chegáchedes 
termos diários, dos cais hai unha por- -nen chegaredes por este camiño- á 
ceritaxe elevad~ ,qúe precisa ingreso. democrácia real. A impresión que da- · 
X'eralmente 0 número de camas dis- des a un observad,or desapaixoriado é, 
ponibel no Hospital por dia e Serví- cando menos, de arbitrariedade. A 
cio e de 3 a 4 é o número de ir:Ígres~s . vós -Deus nos va lera!·- ·ninguén vos 
{ r'noi superior, tendo que ingresarse nomeou cérberos da dernocrácia . . 
enfermos en , serv(cios ·qwe 11ón lles Para min sedes un grupo que ficou 
corresponde, é dicer, enfermos respi- ná -tona da constitución -moito máis 

: · ratórios_-en plantas de Tra~~atoloxia, . non demócratas. Estad es coa "vasa" 
por exemplo, c:o seguinte ·deterioro constitución -moito -máis non ten a 
na sua asistérÍcia~ tendo tamén que pobre, dados alguns dos seus pai's-, 

· envialos a centros privados e concer- sodes constitucionalistas, mais non 
tados éoa S.S. tanto de- Vigo-como de demócrátas. Estades coa "vasa" 
'Pontevedra, co prexulcio q~e isto constituciqn, cunha criatura eivada, 
trae para as slias famílias; e para 0 e, debendo ser modelos na sua inter-

'. próprio ei:iferll!_o: E ainda asi non prestació.n e na sua observáncia , non 
che!la·n ·ás camas, polo ql,le os enfer- sodes outra causa que unha morelña 
mos quedan .diá e noite, "aparcados" de traxeados que nen no candeeiro 
nas camillas de_ Urxéncias. da función pública esquece as cacica- . 

Como é d_e super todos os días a das. ,. · 
. mesma história. Pero hai dias tráxicos E este o· primeiro parlaménto his-
como-por exemplo onte,dia94-84 e tórico da nasa nación? E este o orga-
ho.xe mesmo no- intre de reda.et.ar esta nismo integrador, dinámico, aberto a 
nota, ao entrar "pola ma.ñá atopámo: todas as opcións, asequ1bel a todas as 
nos . con que hai enfermoS' ingr:esados forzas democráticas galegas? Qué se 
toda a noite en camillas, en cubi'cuJos '. falará del, de vos, no vindeiro? Uns 
que son só ·para consulta; botan ali dirán que coas vasas artarias -o ho-
durante horas e horas porque non hai me arteiro non é bon cabaleiro-, es-
camas en-toda a-provlncié! de Ponte- ~ tragáchedes ·unha oportunidade irre-
vedra: Asi de claro! lsto vense repe- ·petibel. Outros trataranvos de ananos 
tindo nos últimos tempos con moitl- pgllticos e nen caso vos farán como 
sima frecuéncia. · ·en nengures volo fan xa h.oxe. 

E totalménte inumano que a xen- A vosa credibilidade de galegas 
te enferma que precisa ·ingreso estexa que -loitan p~la sua terra áchase polo 
nestas condicións. cban, feíta anacos. Ninguén que sexa 

Cando aparte, claro está, .dos en- obxectivo pode concedervos un cán 
termos con infa_rtos graves, que preci- . de galeguidade cando de xeito tan 

, san dunha unidade de coidad~s inten- magoantemente, incribelmente, gro-
sivos e que teñe.n gut;? estar aqui nun- seiramente antidemocrático abafades 
ha camilla porque non hai camas nes- a única voz que nos daba, polo me-
ta unidade . Pénsenno todos e medi- nos a sesenta mil galegas, a lib~radora 
ten. A calquera pódenos · pasar. Co sensación de ter boca e gorxa e berro . 
agrávante de que na Re¿idéncia si hai Para eles, para eses tres galegas que 
camas na uni~ad~ .coron~ria, dotada non fan cóncesións, que son coeren-
para funcionar, e s~gue asi, abando- -· tes co seu ideário, que non abren os 
nado, saben por qué? porque o lnsa- bei·zos para dicer babiolad~s, que bus-
lu~ di que_ aqui sabrá persoal, que can infatigábeis a fonda, radical pre-
non vai aum,entar as plantillas: .Asi Si! séncia da Nai Galiza na vida social, 
xogá coá saúqe dos galegas! que rexeitan frontalmente as manipu-

Nó_s, traballadores . deste servicio, lacións e . as atitudes ambiguas no ser_- · 
querem9s facer unha chamada de vicio ao -povo do que son parte, que 
atenéión á opinión. pública ·da gra~e- posuen :a ·sagra moxena dos patriotas 
dade dá situación. perseguidos no seu próprio pa(s polos 
. O · problema non está en paga lo....._ pseudodemócratas de turno, para 

cos trapalladores·· aqui, que -non e eles, . -e para min-, señores parla-
aq~i onde teñen que d irixir~"<Js . seus mentádos·, parecédesvos, coma un xe-
berros. E o cuipábel · d~sta situación meo a outro, ~ un grüpello de tor-
en primeiro lugar é ·o goberno que se- . quemadas de via-· estreita fatalmente 
gue permitindo esta situáción discri- condenados a repetir cqmportamen- · 
mina'tória para Galiza. E · qui nós os tos que aviltan. a unha sociedade mo-
galegos non ternos os m~smos dire;'- derna: 
tos que os de Madrid?_ Coti?ar, coti- A qué ven esa teima primária e de-
zamos o mesmo. grad9nte de ' xurar'? O que submete a 

· Sres. do .lnsalud; Sr. Director Pro- sua palabra 'a un xu'ramento non está 
vincial! déixense de demagóxias e in- seguro de- si mesmo. ~ Ademais, . ppde 
virtan, invirtan con urxéncia en re- un regúlamento de réxjme -1interno_ 
cursos sanitários, a( teñen eses tamo-. -mesmo co encosto do ~hamado tri-
sas . 800 _millóns_ para- ampliación da bunal constituci0rJal-:- anular o ob-
Residéricia que -non vai significar au- xectivo, especifico de sesenta· mil vo-
mento dé camas, non o tiren deste tos, obxectlvo 'que .. é contar con re-
xeito, e invirtan vostedes· como pro- ~preserítantes lexltimos . no parlamen-
meteron . na sua· campaña ele~toral .-E to. gal ego? Onde van estas mandarina-
non saian c~n que non hai ~artos, e;e das? '~ · · · 
conto témolo xa moi aburrido. Non Ese proceder confirma a.miña ·sos-

decatar'nos das próprias fronteiras 
persoais e non . derrubam~s as dos 
outros. A vivéncia democrática é a 
miúdo dolorosa, incomp~endida, moi 
·de un, e non ten nada -que ver coas 
modas pollticas, mais si -e moito
cos modos de facer política. E é 
nesta praxe onde un sistema· demo
crático real se decanta e se purga. 
De · xeito que un parlamentário na
cionalista radical -se previamente e 
dentro do ordenamento xeral se acei
tou como legal unha masa virtual de 
eleitores na sua nacionalidade- non 
pode baixo nengunha aaaxe xurldi
ca ser abrigado a xurar ou a acatar a 
constitución do estado, pois é preci
samente nese rexe.itar total ou par
cialmente a constitución · onde se 
afinca a sua razón de ser e a sua defi
nición pol(tica. 

XOAN FUENTES CASTRO 
Ji mena de la Frontera (Cádiz) 

DEfiJUl\ICIAí\I 
O USO DA DINAIVHTA 

En dias pasados teñen aparecido nas 
praias de Mar de Fóra e Mar do Ros
to vários arroaces mortos con sínto
mas de ter sido vítimas da utilización 
de dinamita. 

Tamén se teñen atopado na zona 
do S_ardiñeiro alguns corvos mariños 
mortos con· aspecto d_e sofrir envene
namento. 

Non é esta a primeira vez que su
cede algo semellante, pois xa hai al
gun tempo que se denunciaran feítos 
da mesma índole ria zona de Camota 
e de Lariño. 

O que denunciamos nesta nota, 
ademais do antedito, é a inhibición 
das autoridades perante os feítos des
ta nátureza, pesie a que se teñan rei
terado tanto os sucesos como as de
nú ncias. 

A utilización de artes proibidas 
non só é un feito ilegal senón alta
mente perigoso para o equilíbrio ~co
lóxico e .para as posibilidades econó
micas dos mariñeiros da zona que se 
ven privados do seu meio de subsis
téncia. 

Engadir finalmente que .hai rumo
res de que foi visto un baré:o de cor 
verd~ empregando material explosivo' 
e ainda veneno, sen que os encarrega-

. dos de vixiláncia actuaran . . 

ADEGA (C¿rcubión) 

-. E 'DUNHA ERRATA __ _ 

No traballo sobre / Don Ricardo 
Portela que publicábamos no riÚ
mero anterior esbaróusenos un . 
erro que agora emendam.os. . 

Cando nos reterimos ao disco 
"Festa en Viascon", indicando 

. que o grabou ' ca seu irmán . isto 
non é certo. o disco foi .grabado .· 
con · Serafin Vicer:lte Lo · renzo e 
Pepe . Ferreir.Ós,· e as gaitas eran 
grabádás por Ricardo Portela ., . 

Fican asi as causas no seu $( 
ti~ 

ANT 



q• . .•. 

O Goberno ··autónomó gasta " anual
mente 48.485.~00 pesetas en alugu-e- . 
res de ~difícios · para instalar as de
pendéncias. da administración autor 
'nómica ' central. Algunha consellaria 

. paga perto do millón de pesetas men
suaii¡,· ainda que, hon ·sabemos por 
qué, as cifran non se tan públicas e se 
·garda un total' . mutismo. 'Nós pude
mos saber qué a Consellaria de Traba
llo paga seiscentas mil pesetas men
·suais, senda un -dos loca·i.s m.áis pe
quenos. 

A esta cifra · hai que sumarlle os 
gastos de aéondicionamento _dos lo
cais que, nalguns casos, como no de 
Cultura, se eleva a vários millóns. Da
se co~o · cifra · 26 millóns, ainda que 
está sen confirmar. 

Nalguns c¡:¡sos, as obras de acondi-. 
cionamento-dos loea is non valen pará . 
nada, como acorre nos que se 'esta
ban reformando en Santiago para -as 
dependéncias da Dirección Xeral de . 
Comércio. Coa dimisión de Miguel · 
Piñeiro, os locais quedaron sen uso, 
xa que as dependéncias seguiran na 
Coruña. 

Asi as cousas, hai moito quen lle 
queira alugar á Xunta, xa que eles 
a condicionan os baixos, pagan boas 
cantidades, e saben que en pouco 
tempo astes loca is lles teñen que que
dar vacios, polos traslados das depen
déncias. Un bon negócio. Sen dúbida. 

Negócio do que, pala configura-' 
ción de Santiago, se benefí cian unhas 
poucas persoas, pois que os edifícios 
vacios e até o chan urbanizábel é 
controlado por catro ou cinco per
soas. 

Afirman os entendidos que cos 
cartas que se están .gastando en alu
g ueres e acondicionamento de edifi
cios, podíanse comprar casas no cas
co vello compostelán e asi recuperar 
esta .parte da cidade. Pero, polo que 
parece, a Xunta non entende moito 
de recuperación cultural. O vicepre~ 
sidente Barreiro afirmou que esta· po-
1 ítica de ·alugueres "é a miña políti
ca". 

B eti está, pero ainda asi, isto non 
quer dicer que para moitos non sexa 
unha "má política", que' tende so
bretodo a primar intereses privados e 
favorecer a 'especulación. 

Os centros escolares e as sés. 
conflito tras conflito 

Pero é sen dúbida o traslado dal
guns centros de ensino para ubicar 
nos locais que ocupan agora algunhas 
institucións, o tema quemáis· polémi
ca está .causando, até o ponto de que 
en calquer b·ar donde se xunten com
postelanos se poden ouvir comentá
rios sobre este tema. 

Dous son os principais focos de 
tensión: Xelmírez e Sanclemente. 

O edificio ocupado ·palo Instituto 
Xelmírez e o coléxio Pio XII~ antigo 
cuartel, situado ao carón da Estación 
de Autoquses, pretenden reconverti lo 

. -

ttUén Se .~stá 
a ··apfoveitar 

ciós". 
,-,_á_rea regional de sérvi- ·• Nov~s adq~ isidóns de solares 

O.cámbio de uso faríase cando as 
tránsferéticias do 1 PPU '· pasasen á 
Xu rita. Un dos promotores desta idea 

· pareée· ·ser. Carreña, · Conselleiro de 
·ordenación do Território. . .. 

'---..... . 
· Wtimamente venense producindo 

novas compras de salares. U.n destes 
compradores é·o Conselleiro de Or de
naciÓn _ do · Território, Carreñq Mari-

bona, _e outras persoas relacionadas 

dassés eon el. -

·aútanómicas? 

De levarse a cabo e·sta operación., 
poderia especularse faéilmente . oon . 
·este chan, xa que é un ctian baratp e·_ 
expropr'iado para . vivendas que serÍá 
dedicado a grandes amoré,pmentos de 
edificios, coque o chari subiria moi-

. A cómpra de terrerías por parte 
deste 9onselleiro pode levar a inter
pretacións que fale-n de especulación, 
xa .que será ordenación do Território 
quen dé a (iltirna palabra na aproba: 
ción do Plan de Orde_Íláción por máis · to en valor. · 

Ó asentamento das institucións autonómicas en Cqmpostela-.está 
dando moito que falár e ·que discutir. Discutense as 
ubicacions das diver5as ·consellarias, discútese á forma, a. 
idone1dade.e fálase tarpén 'd'unha politi(:ét movidal')1oit~s"v.eces pO-r 
intereses persoais que poderian estar ínáis cerca da . . . . . . ~ . 

b traslado do Instituto -Femini
no 

.que hoxe a ·estes-terrenos· non '.~e lles 
-vexá valor especial. 

Iglesias ·corral, parla'mentárió -au-
1tonómico hoxe en ~1ianza Popular, - . 
,posue unha extensa f.inca no Castiñer
riño: que· está intentando recalif.icar, 
segundo pudemos saber ·. de fontes 
próximas a Raxoi; · adem.a-is Iglesias · 
C_orral seica estaba · iriteresado · ~n 
_co.mprar outros terrenos comú.mta
mente . can González Dopeso, ·00,~usa · 

Outro dos ·pontos , conflitivos é o 
traslado ~io . Instituto Femin.ino, ins- . 

especulación que do servício á Com,unidade Autóno~a; 
- falado no edificio Sanclemente, no 

mesmo corazón de Compostela, na 
Alameda, pa~a ·instalarse ·a'li as depen-

e 'facer ali un edifício de servicios da
Xunta, constr.uíndo algunha depen
déncia máis. 

O problema é ór~de se construen · 
estes éentros. 

Nunha primeira instáncia, a Xunta 
pensou que o lugar seria ó proxecta
do e xa ·aprobado Polígono das Fon
tiñas, ao que .se opuxo o Axuríta.men-

. to xa que o balance de centros e·n 
Santiago ia ser deficitári.q; pois que 
nas Fontiñas non se ian constrüir ou
tros centros que non fosen os xa pro
xectados para a povoaciór:i que vai al
bergar o políg0no, agás o centro de -_ 
xordos. 

A Xunta até decretou a expropria~ 
ción de parcelas para facer catro cen
tros: dous de BUP para· Sl!prir a Xel
mírez, un de EXB e oütro para xor
domudos. 

Unha destas parcelas é en-SalgtJei
riños; outra entre a estrada -de Cir
cunvalación e a de Lugo; oµtra no 
Camiño de Meixbnfrio e -outra en 
Cancelas. 

A parcela situada- entre a estrada 
de Circunvalación e a de Lugo, está 
dentro xa do polí\jono das Foñtiñas. 

Coméntase que o abogaqg Dpmín
guez Moica, dos proprietarios,·f.amilia 
Baladrón tiña moito interés eñ .que a 
parcela fose expropriada, ma~ifestan-
do asi nalgunha ocasión. '·~-

Dase a . ~ 'casualidade" de que esta 
parcela, que queda partida en duas 

pola estrada, contémplase , no plan 
das Fontiñas como parque. 

déncias do Parlamento. · ,_ 
· Os pais ~star1se ·a opor a ·eS.te tras
lado, parece que coa anuéncia , do 
Conselleiro de · Edwcación, quen se di 

9 Axuntamento· en ·de,saco~do . que m~veu tamén a_profesore.s e .pais 
• de -alunes do Xelmír.ez para que"pedi.-

. qu~ non lograron. . 
·. Tamén se comenta que Vigo a'pos

to.1:1 pala ~Pital en S~ntiago por cla-· 
ros intereses económicos. 

0 Axunt~mento. non está de acor-
·sén ·que o centro Sé' Instalase nas F=o.n- . 

do coa construción de centro~ 11estas . ·· tiñas. 
parcelas, - pois que pensan que non "."' "E. n tor_no. a.o Instituto Fem"inino, O ' I' d "d t h . 
reúnen as condiciónsurbanístieas. - · Cila e o· presi en e ou un a 

non · hai ainda nada .. decidido, re~n- -· escúra compra 
Segundo o Axuntamento, as par·~ ·zá~dos~_ .. dive. r_. sas' cÓnv,_ersás ént're o. 

celas unha e dúas ñon Se ade'cuan ··por- · Tamén comprou a X.unta un chalé 
- · · · Axuntamento e ª Xunta ·para procw- . ·para res,"1de'nC1·a pro·v· 1·so'r1·a do Pres'1·-

estar' na perjféria, e a pa_rcela número . . rar:.á instalación m~fü adecuada, con- . 
tres (estrada, de Lugp) ia significar a,.- tanda_,- sem.pre cQn . ,u.tiÍjzar t'amén_ 0 dente da Xunta. • 
modificación .. do plan das Fontiñas, cuartel da · Hórreo, ben para Parla- o' edif,ício, situádo en Roxos, do 
Cé;lndo xa es_tá aprobado désI>ofs de mento ou ·beri .. pará Instituto. '_-que se afirmou -no Partamento que 
17 anos de negociación. Ademais, . "non oferece a dignidade necesárla 
aduee . o Axuñtamento que a sitúa- ·un ··aos in,tegrantes da comisión para tal función, carecendo de água, 

contra ó traslado do . Feminino" co- - · · · 
ción desta parcela, entre tres vias rá- ·. · · ·, - teléfono ·e as máis elementais med i- . 
pidas e de gran trán_sito,- ~on · é a· ~áis_ mentábáno~ en plan de ch~nza: "non dás de "seguridade" cuStou 16 millóns 

estarla. mal que ' tras, lad~sen ó Parla-
adecuada. - de pesetas. Outros seis millórís gastá-

0 Axuntamento está de acordó mentó ao Instituto~ e 0 ln~tituto ao ronse en obras de acondicionamento. 
con· situar un coléxio de - EXB e ou- cuartel; asi, os parlamentários pode- · A -residé~cia era propriedade ao 
.tro de B UP~ ~ .pretende con'struir ou- -ri.an facer 0 bacharelato e as rapazas ·señor Abraldes, concellal do axunta-

a mlli". · _ ~ 
tro coléxio en San Loürenzo, na Pr:a- mento de Sa n\iago por AP, médico e 

Todo está ainda sen'aclarar. za da Esperanza ou·oen na Horta -de amigó persoal de Fernández Albor. 
.San Fráncisco en Santa · 1sabel, ·para - o chan urbanizábel . en mans ·Só agor~ se tivo ~ notícja da com-
que .a· distribu~ión d~ centros - esté · ·do ns poucos , pra, ainda que -a famíÍia do presiden-
compensada 'e non .se situen todos n·o · · · · · 'te xa pasou o ver:an ú~timo nesta ca-
norde éia cidade. · - - .- ',·· Péro 0 pr~bl~rná de Compostela, sa. As obras de rest.auración . deron 

'ci "problem~ en si d~ tod~ isto, é o do 
Cámljio do usq do· chan 

Pero os . problemas a;> Polígono 
d.as Fontiñas non paran aí. - - , . · 

Afírmase . agora que se- pretende 
cambiar o caráct~r qo polj gono das 
Fontiñas. Polígono q~e está cataloga
do como para . vivendas, e qúe seria 
conver.tido nunhª zona Qnde ~estivese - _ .... 

· · · cabo én St embro .' Unhá pergunta sur-
c_han ·urb~nizábe1._;u9 chan urbanizá- ·. xe ªº instante :" se o chalé estab com-
be! que se 'pre~~nde .cons~y~ir a baixo p;adq_ d~sde Xuño, por qué ¡-¡~n -se 
custe ou vender a alto prédó ~ segun:- . deu· a coñecer até ágora?_ Até ·h ai 
do os casos; · e 'éuxa propriedade está quen~especula que Ab raldes o vendeu 

~ nas :rrians·de catro 'óü cinco particula- - porque- non tiña. e.ar-tos p~ra pagar a 
~ res' na foá case(tó~lídade : como' pasa- . 
<. ba ·cos -edffícios~ éhegandó áté os lí - obra e que ~ ~?_mpra PU!-fo ser un fa-

mites do ·""municÍp·io nalguns- ca5os, . .-- vor. ·, · -' · ~- :· 
- ., .. • _ :... . . ·.-. ·· ... -_., .. ,,. __ . Pero .. estas dub1das-,. e outras rela-

INJ\110 \3J LIAl<IA , 

"' aga~'".n-~que,l~s,,~0~as º-~de non .·.se ·.po- .~ tivas aos, edifí~ios . cnntratados pare
~-ª-" Bar ma1~ qu_~ U!1h~. ou _ dua~_al_tu~ . ce que non l!e preo~upan á X.unta", e 
ra.s, co~o p~sa ~ª- zona d~ C~~tneiro, - non qu~ren esclarec_~las xa que o Di-" 
onde ~.inguen f~'!'Pfª terreas. rector xeral de Serví cios, Xesus Váz-

- Estes proprietarios que posuen a , · · · · 

XUNTA de GALICJA 
........., .. ..........._; 

_l)R8ANf ZACIOt\1 

LAS GIESTAS 

- , . · , , -- . , · , ,. ;. - · quez, · non" qaer contestar a aquetas 
case ~otahda~e ?9s _sp lare~. sqn . ª .. Cai- .Perguntas. · Outras veces. a ~unta re

, xa de A forros,· <01~~ ?demais ~,nstru~ · mite aos i~formadores a - ,,'[ a' Voz". 
- .P~r . mei~ _a~ ~tJ;ª!~r,. Mário Ferre~~°.' -Eles saberán o poi:qué . . ~· 
· c:;ancellal , e construtor e o ·dono.-do- · · 

Restaura-rite. Ala.meda .. ; - · 
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~6gas~u&~g~o~b~· e~r~n~á~~~~~·· r~~~· ~;~- ~~~~~~~~~-~- ~~~~~:~·~=· :~- ~~·~t~:- ~~~~~1~~~º~"~~~~~A~~~~~,-- ~~~~~~~-
. . >.- .- · . poi (t ica debe . facerse en debates e 'en 
:~ . . ·charlas e non ~on gritaria, :con fr1ten-

~ .. ' r tós d~ . reventar e-inclu~ co~ i~sultos ' 
-_ ~~' · · pérsé>ai·s;,_. Pe~sa q~e ~ ~lcaÍd~ ··é .día~· 

'· 

Vinta· 9u~rd-ias civls. · -
detr~s dunha carp~ta ;·:· .. ,d_ 

. Jogante-" se nós non.ternos pr~ble'mas - . 
. C9" -~t_; nen ~I conñoscQ; ·que_r dicer 
· q~qe: o: diálogo es:ta 'estábe-leddo. A 

Ao-chegar a Cangas e enipezar a perguntarlle á xerrl:e polos seus· 
munícipes, o primeiro nd que se fixa un, e na cantidade de · 
calificativos despectivos. que utilizan. A _segunda surpresa dase 
cando un se decata de que todos eses calificativos van dirixidos ao· , .. 
alcalde. 
Como é·sabido, o alcalde de Ct:ingas, se1¡or-Pena, perte.nce 
aó ·PSOE, partido que formá maioria municipal con AP .e .CIG. PtJra; 
}(esus Fernández h;lesias, mariñeiro e militante do PCG · · · ' 
besde hai moitos anos. "Os socialistas nen son obreiros nen nada, 
.no~ concibo LtUe se digan de esquerdas -cando pactaron 

· .coa direita, v~ndendó' ao· .pavo~'.. .. 

Xesús Fernández estivo no pleno' do 
29 de Marzo, no que interviu a Guár
qia ·Civil, "eu estiven ali pero os pe
riodistas non deron: ¡información 
ben.; vostede tale co povo, _pergúnte
!.le á x~nt,e polo que fai o oranguta.no 
ese ·( retírese ao alcalde)". 

k\l~OTIVOS 
, DO ENFRENTAMENTO 

En Cangas recórdanse . pe'rfeita· 
mente . os incidentes de Xullo do ai, · 
.nos cais houbera barricadas, tivos e
enfrentame.ntos entre os viciños e a 
Guárdia Civil. O pasado 29de M9rzo 
tamén houbo yisita da benemérita,
esta vez no mesmo salón de sesi~n do 
Axuntamento. 

A oposición (6 B.Nq, 2 PCG) ven 

un alcalde en cangas/que naseeu .. nún
. ha desfeita/pola esquera/a presen~ou-
se/e/goberná coa direita". . . 

~o dia seguinte seria detido pala 
Guárdia Civil Caamáño Fándiño~ con
cellal Cio '- BNG;'~acu~do de "se·cues
ha{ a car.peta dé 'sesións", sendo logo 
trasladado esposado nuH furgórí":'a 
Pontevedra', onde seria pesto en _ lr
berdade ás dez ·e-média da nohe, des· 

. pois de r'ealizaé:Jás f~tos e' ficha. o sá 1- -
bad~ pasado, ~A NOSA T~RBA tiñá 

Xe~us F.ernánd~i,_ rnarifjeiro: 
. "vostede fale co pavo, · 
· p'ergúntelle áxente .o que fai ' 
o orangutano ese". 

. ·-· - . Morei~a (APl: "A poi i'tica 
. deoe facerse en debates . 

e· non con griterio, 
-con intentos de reventar e 

con insultos". 

queixándose, desde que tomou po- _. ' coñecimento _do · sobreseimento da 

sesión o actual alcalde, de que a guido da suspensión do pléno duran~ causa polo fiscal. 
maioria gobernante ( 5 PSOE_, 5 CIG, s b t d -t , , ·1 d te tres minutos', mentras os concellais · - o re es a e enc1on no cuarte e 
3 AP) non dá entrada ás suas mo- do PSOE, CIG e AP van para sec~~ta- . Ca n~s ó .comandante inforrnaba de 
Cións· nos plenos, así, cara o · 29 de ria na ·cal.tratarán posteriormente de que cumpr.ia ordenes do Gobernadc;w· 
IVlarzo, o BNG levaba seis mocións re- , ' , · · · 1 p 1 1 ' b continuar o pleno, agás de Avilés · c1v1 · ara e ame11te~ mem ros do · 
xi~tadas, algunhas desde ~abia un Mar:tínez de CI G 'que .abandona o sa- - B NG entrevistábanse co próprio-go-
mes, sen que se incluíse nengunha na b d f" b Ión. Os concellais da oposición enea·· erna or, quen a 1rma a non ter co-
orde do dia; din ademais que se lles ~ · d · ·, rréganse de reter a carpeta dé·asuntos · nec1mento a cuest1ons. 

·ne~a a ·palabra, non se poñen as suas da orde do día, despois de agardar - . .Adüalmente exist~ OlJtrá -denúñ~ -
declaracións en acta oü poñense de- · · · d · · - · méd-ia hora a que se r:eanüda~ o· nle- c1 a por esacato contra -o tamen con· 
formadas. · /l""' · · 

nO"; sendo ilegal, segundo o BNG: que . éellar ·uxio Do c~mpo. 
• Óutro tema conflitivo é .o -urbanís-

tico. A Coordenadora Aberta, fqrma- este se realice de forma agachada na 
· secretaria, cóusa da que ~e enteraron FALAN TODOS 

da polos partidos de esquerd¡¡, aso.-
. moito máis tarae, sen que fosen avi- MENO. SO AL(;AL'". E 

ciacións e viéiños a título inde.pen- u 

dente, denúncia por exemplo a Cons- sados·. -
·trución de ~ifícios- como ·o Cuartel E neste momento cando fan a sua · .Para que nos explicasen a sua vi-
da Guár-dia Civil, Lonxa e Estación aparición a petición ~do · alcalde~ . se- siém dos motivos desta conflitivi?ade 
Marítima d~ Ria, da cal non se deu . gundo o gobernador, uns 20 númerós. -no concello, falámos con represen
coñecimento aos directamente impli- ~a Guárdia Civil (cifr~ despróporcio- - t ante~ dbs distintos. grupos polít ico 
cadas, carecendo tam.én nun princí- . : nada·~ de ser certo,-segtmdo di 0 alcal- , · a gás co alcalde que se negou a facer 
pio de licéncia "municipal~ áinda que de, qtie o -público só eran 25 per- - declaracións . . ' 
logo se lle deu Sobre· a marcha. Ao ·' soas), os gu~rdias ch_egan ªentrar:, pa- Para César López Freire ( CIG) "o 
cuartel por exernplo déuselle a licén- ra surpresa de todos os · pre~ntes, no . Bloque e o PC ·son incapáces de asu-
. d •N d 1 1 salón de sesións; coas armas na ,man, , -m- ,· r o r'es·u1tad9 dos voto's' ". Ante a c1a can o tina uas p a_ntas; cuarte 

que ademais, segundo esta coordena- pergun.ta de se se identifican coa po-
dara, está construí ndose- sobre a 

• praia de Rodeira, culminando a des- . 
feita urbanística da zona. 

Da Estación - Marítima-e a Lonxa, 
ainda qye se di que son obras ne~-

Caamaflo. Fandiño (BNG)~ 
"Ó mesmo PSOE foi o que-se 
encadrou, na maioria de 
direitas, antés que deixarnos 
gobernar ~. nós". - · 

António González (PCG) ·: 
, "houbo unha esoécie · -

. sárias, critícase a sua planfficación; a 
corpor:aCión ·anterior xa rexeitara por 
unanimidade_ o ·proxecto da Estación. 
Tamén protestan contra o arranxo 
que se está · a facer · da Escala do 
Adro, un edifício con vaJor artístico, 
ao que se lle está a _por ladrJllo por 
riba da_ pedra. 

.; -Pre~isc;imente unha das , mocións·, ', 
c:¡ue a oposición queria apresentaf ªº 
pleno .do 29 de Marzo p~dia ~clara
ción sobre todas estas irre.gularidades 

de golpe de estado enúe ·AP, 
PSOE e cfG. O PSOE é 

' unha mera comparsa 
de l:ópez .Freire"~ 

. urbanísticas: 

A BENEMERIJ:-A 
,E OS VICIÑOS 

Unhas cen persoas (25 -segt;mdo o 
alcalde)· asistiron ao pleno seguindo a 
convocatória~ da Coordenadora Aber
ta. Ao non contestar o grupo gober
nante á. petfoión '.de ·aclaración sobre 
estas irregularidades, produci~se · 
unha axitación entre o público, se
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ao mando dun capitán e dicjndo que --:- tít ica da alcaldía,- resposta que "si,_ 
. i~n recoller a carpeta; mentr.as, ca-· pois .o programa de gobl;lrno iñclue 
chean a alglinhas persoas e. piden aos pontos do ,programa· dos tres parti
concellais que se dirixan a eles en es- dos gobernantes". Sobre as mocións. 
pañ9I. O público ten que desaloxar o · . da esquerda opiAa. que "se incluen na 
salón nun am~iente ten~o,· apesar de orde do dia, agás aquelas demagóxi
que ainda ten humor' para · cantarlle cas que van en contra dos intereses ' 
ao alcalde as coplas de antroido "hai. do pov9". .- -

. -~e~te' que non entra ·nesé -diálogo non 
~pola . nosaculpa". · .. - - _· 

. Para': Manuel Gaamáño· Fandiño 
(BNG) "O PSOE ten un comporta
mento histérico ~ franquista. Aqui 

.está moi claro cál é -a direita e cál a 
·esquerda, o mesmo PSOE foi o que 
, se encadr\)U __. na . rnai~ria _ ~~ dire,itas. 

Froito diso padecen hoxe o cerco-so.- 
. cial

1 ~ .' ~~it~s ' opin_ións contrárl~' a 
eles. E non se pode dicer que a <¡ylp~ 
se.xa só do alcalde; a nivel global o 
PSOE apoia ésta política e ·eri''todas -
partes está a_'facer diréitisnio, repri-, 

mindo aos que s~ op,oñen; '. 
Arrtónio lionzález . (Tucho) do 

PCG dinos- que "o goberno _actual 

partiu''tlun pacto contra natura, hou
bo unha espécie de go_lpe de estado 
entre AP, PSOE e CIG. Agora mesmo 

o PSOE é unha mera comparsa do se
fíor López Freire-·que é o cabeza de · 
lista da CIG e estalle facendo o xogo 
totalmente · á direita". Lago critica 
duramente al alcalde ~·non ~be com
portarse, nón é capaz.de ter unha dis-

cusión pol,ftica normal e tampou90 
sabe o que é a democrácia; isto lé_va~ 

a at itudes como a de chamar á Guar-

dia Civ.il, á Policía Municipal, pedirlle 
o .cárnet á xente, etc. O PSOE nunca 
pudo aceitar que o Bloque conseguse . 
a maioria dos votos entre todos os 
grupos e vendeu a alma ao demo, hai 
algunha 'excepción pero en xeral acei
tan a situación que se dá aquí". 

Cc:mo anédota final reseñamos a 

( 

d ecisión ·do alcalde, quen ªºsolicitar 
a oposición ün pleno extraordinário 
eo· gallo das obras ilegais, puxo o' ple
no para o 29 de. Xu'llo, domingo,- ás · 
oito da mañá, cando, ·por c;erto, , xa · 
estarán r~matadas as obr¡:is. · 

M.V. 

~ ... ·• .f . 

'.' 't 

CG: 'oi>eración· en-- . 1" 

busca · dun -~o 
políti~ - , . 

Os de Coalición Gatega 
andari apre5entando 
pola .nosa terra a 
'~Operación Gal iza". O 
partido vaise definindo 

· pouco a pouco, mitin tras 
mitin xa antes:de que se 
faga o congreso.· · 

C0alición Galega non é-má.is que 
unha nova opción de centro en 
.Galiza que quer recoller os votos 
entre · o PSOE e AP aproveitán
dose do que eles afirman, baixón 

· destas duas tendéncias. lsto é o 
que se desprende os mitin is que 
leva celebrado este partido en 

· xestación ,pola xeografia galega, 
no que eles ch~man "Operación 
Galiza". 

Di'az Fuentes, o· presidente da 
xestora, afirma en todos estes 
mitins, polo menos nos tres que 
nos asistimos que "hoxe non hai 
unha alternativa ao PSOE e os 
votos que perde este partido e 

. AP non hai quen os recolla. 
"Nós eremos que podemos face
lo e estamos criando unha alter
nativa para iso". 

lsto seria a defil)ición da CG 
que pretende Díaz Fuentes, xa 
qu~, como se pode comprobar 
nos mitins, Coalición Galega noh 

· está nen moito menos unificada, 
e as diferencias son esenciais en
tre Rodr(guez Peña e D(az Fuen
tes, por pór uns exemplos dos 
máis relevantes. 

Así e'"--todo, nestes mitins, o 
galeguismo deste novo partido, 
no que algun tiña postas moitas 
esperanzas, non se ve por nen-

, gun lado, empezando polo fe-ito 
de que moitos oradores usan o 
español nas suas alocucións. 
Tampouco a palabra nación apa
rece por nengures, e ainda a pala
bra nacionalidade se escoita moi
to menos que rexión . . lsto era 
desculpado por un dirixente des
te partido que nos dicia: "mira, 
é que ainda non estamos ben 
afeitas con isto ... " 

Tamén en todos os mitins se 
ataca "ao nacionalismo dos que 
predican a autodeterminación", 
e afirman que o seu galeguismos 
"non é de esquerdas, xa que Ga
l iza sempre rexeitou este gale-
guismo". , 

En suma, que CG, segunde se 
vai perfilando, aparece menos 
corr:io unha opción galeguista e 
má'is como un espácio politicq 

. oode hai unhas claras d iferéncias 
entre _os seus componentes. 

As esperanzas de moitos es- . 
t~nse esvaíndo, segundo se perfi
la máis CG. 

OUTRO PRODUTO GALEGO QUE 
.- SE EXP.ORTA . 

O PASTOR .E _LECTRICO~ 
APARTADO 322 NADELA (LUGO ) 
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"Ao non préstar xuramentó · ou 
promesa, · sinala a providéncia, don 
Xosé Manuel Mi::lscato B ea vese pri
vado da ·sua ·condición de concellal 
meml::>ro d~ CorporaciÓJl por non to·, 
mar posesión,do mesmo, e -e~ <tOnSe· 
cuéncia en todos os actos ou acqrdosr 

·da Corporación nos que indebida.: 
-mente pudese 'intervir, senda o seu 
vóto contrário ou f~vorábel an acor
do a doptado, 'ter~ que estimarse 
-nulo e sen valor -nen ~feito C:ompu
tábel a , efeitos de Ouorum e maio
rias". -

"' 

O citar a·._Coris.titticlón' pára .Oi.- · . 
c~r .qu,.e es~a . ~~tab~tece_.o se~ 'ªC4~ ,~ 
tan:tento._ é. tan.to c;pmo_-· non :di~r . 
nada .. ;T ocfos -a{le ¡5 sé fah para. ser 
~~~pridas~~·o _C:tt:1e , ~on:-di- ~ que -h~., -
xa· .ql,ie -~u~ala . . :Estas ·non son as 

· ú~icas' in·co;~~~cións, ·do ponto d~ ·. 
· vista .legal;· íncluídas ·naprovidén
cia ditada poló. alcalde do Gro~e . .. 

·Se ben o que máis surprende é · a 
maneira que ten Bea· Gondar de 
intentar -face_r:se· coa ÍTiai·oria muni
cipal. ·· 

M.V. Bea Gondar baséase nun Decreto 
do ano 1979 no cal se sinala a fór
mula de xurar ou prometer pola 
conciéncia e honor cumprir fielmen
te ·as obrigacións do cargo con leal
dade ao reí gardando e facendo gar
dar a Constitución". 

xuramento mencionado. Ar nda que, Ía que. os cidadans e poderes' públi
contraditoriamente., noutro párrafo . co s están suxeitos á Co.nstitucion e 
posterior non se sinala o "non pro- ao demais ordenaménto xurídiG<>. As ~ 

O interesado manifestou, segundo 
esta providéncia, aceitar o cargo, 
mais sen pronunciarse r'io tocante ao 

Problemas na INTG 

riunciamento sobre o · xurarueno~', 
transformándose nunha 

1
"negat_iva a 

acatar a Constitución". . , 
C(tase tamén o artículo 9 dé! Co ns 

titución, ñun -apartado do-cal s:. sina--

c9mo tamén a xurispruden_cia ery base . -. 
á senténcia dO- Tribunal . ·~oristitucio
nal no caso dos parlámentár_ios do 
Bloqué-PSG e~pul~dó~ . ·da . cá.:nara 
auto"nÓ~ ita. - -. :_.~ - . -

·A liña .. crítiéa" qUer ~actar coa DPG-
... - - - -- - - ~ ... ~ 111 ' 

No pasado número-publicábamos unha tribuna de dous'·:: · 
afiliados á 1 NTG, onde afirmaban "a unidade é posíb.el, ~: 
pero-o primeiro que hai que facer é aceitar e cumprir .-!'_ 

os estatutos emanados do 1 Congreso, asi eomo que _ . ..¡ . 

as minorias supediten as suas decisióñs ás maiorias". -- .-·. 
Os problemas seguen asi e todo. ~ 

o 
~ 
::::> 
X 

Muruzábel 'e Acuña, dous sinif_icados membr<;>s da corren1e 'critica". N~ fo~o 
ta.mén está Montes, antig0 secretário xéral; 

Segundo un documento interno ción dos diferentes conrntos ~Jl.1:.-

da corrente "crítica" da 1 ntersin- tente~": 
dical Nacional dos ·Traballadores Este documento "interno~', es~ 

· Galegas, "séguese considerando ~á firmado. por membros do ·secre-
conveniente non asistir ás x1.,mtas tariado Nacional da 1 NTG que, <;:o-

. dos organismos nacionais _::_xuntas _mo inf~rmámos ·seÍñanas atrás, ·se ·· 
. qUe ademais se veñen .convocando está a . constituir nunha corrente 

irregularmente'- até que a l:JPG sindical, para" o que te.ñen celebra-
· acceda · ' a solu- do diversas ' xuntanzas nas . distin~ , 

tas localidádes, asi como~~ unh_a 
asamblea nacfonal ·na·' Faculdade 
de Econórni&is .·de Compostela, 
tendo . xa constituíélo .unha ):<es~ 
tora Nacional. 

Esta corrente x.a se reuniu' un- -. 
ha \le:Z cÓa UPG, a inda" que.- e~te .". 
partido non q-Uixese .-1.tratar nen
gun tema, pois · qú_e_: ''pensamos _ 
que ·o-·debate debe . dar~ dentro 
da própria central, que ten orga
nismos, qnde se pode di~cutir e 
buscar. solución · a calquer:'con_fli- : 
to. Nós respeitamos ·· plenamente· 
a autoaomia da central,. e o · ú~i-
co que hai -·que facer- é aceitar os: 
estatutos· ?probados". · 

.> ~ probléhJas ' qu·e a· correñte 
"crítica·u ~quér . tratar' so~ñ os-. dos · 
liberados ~ ancionais; que exista 
tmh_a persoa desa corrente ·qu~e te- · 
ña firma n_a corita onde se receben 

· as subve~ciÓrís do -Estado; regu-la- · ~. · 
mento das finanzas; irregularida
des ·na afili-ación e.. -xestións para 
:Jceterar a unificación co .SGS (a!
gun dirixente· de~te sírÍdicato: xa 
está integrad.o nesta corrente sin- , . 
d _ical). · · 

A. vol.ta dos milj_tan.tes da co• . 
nente aos organ'ismos nacionais 
pasa. pala solución .qestes prq~le-

. mas, segundo tan constar no ci-

. tado dqcuni~.nío. 

... _ - ;-.:- ' 

; "'oS:gale·90~:~ -g~:l~~~~~ i'n:t.G>S.oter:moi · f;lxiñ~ unha nova · l 'iorta--cOas:'Sl~élS'Señó-
. r.fas .. '.f\i·ón nés-thigd,ú ~ con .'éxpulsár" aqs Deputados nacional~tas do Parla- . · 
[l'lento: agor.a quenm "borrar ós sím~o-los que desde tantos .anos atrás 
vimo:S erguen.d·o. :J>ero é.u . quixer~ introducir -que eugórico me sin-to 

ho;-f-~- ná"~ ~~~}~ e~r-~rf_lbi~ead~.s Ghabolas, !J_n Ga,chiño da hist~r~a de CO· -

mo=-'Se 'T0ron- espallandó en Gallza. os seus s1 ~bolos. En_tramb1llcadas e-
·- - neboéntas _ cachp~s, diria' mái_s ben, pois está claro que os cuarenta anos 
7 -:de--riéboá ,:qu'eLtatur~mós .. debér~nlle deixar dentro. un: t»ous6 ·escuro e 
-:' ~qu~o · q'úé ;~9 "~éadar·árí" a~redar n·en ·ainda qüe lle- déan-.·con ?Cabrón 

"Lagarto", como di.ria. un vello profesQr e amigo. 
Cando ne.~ta fria Terr~ ninguén quer-ia saber nada d~ nasa t?andeira, 

nós, os mici~nalistas, tiverno~ a valentía de comezar ·a pendurála de ca:. 
bos, árb,ores, rñúros ~ até -.ventás. Nas primeiras comemoracións do Dia 

. · da ~átriCI .Galega - .sempre, e a inda hóxe tamén reprimida- erguí amola 

. coa -fachenda de saber q1,1e era o noso símbolo máis querido, a represen
-_ tación patriótLca da-. coÍectividade r.egada ... Moitos perguntaban: "e de 
, .o,nde é esa bandeii:a?-" E os ~l,J_e mandaban berraban: ,;Aí están eses se
... par-atistas! ;, (AqÚele.s que mandaban, se'ñorias, son hoxe os que queren 
--. pr.oibir ~ e.strela). - ! . · · • · 

· Moi axiña,.afrialdade_do.azul. nunha extensión brancátan amplá, im
--pux-o_ .(Jn~a aportación que non deixou ·de ter _tamén· un grande sentido 

. :: p.opular ao .. se su lagar ... na xa enra_igada co.riceiCión dunha ~ nación- negada 
como a nosa.:Daí;saiu a cor verm_ella que erhbelecea e 'enriqueceu estéti- ._,· 
ca e iaeol-oxicamerite.a bandeira ~zuLe 6r--8r1ca: a ·esttela ~ 'MÓ1tos diri qué - -

_. a estrelél)pe -cinco po_r:itas.é un símbolo" comunista: e -non 'o e; señorías. E · 
un símbolo popular-·.internaCion~I, o das clases populares: :·c~__f).feiros, l~a~ 

. __ bfegos, péquenos""'éo_mer.c.ié1n.tes 'e iné:fusiri·áis, 'mariñ'efros·: .. Ún síinbolÓ -, 
-:.. pqpÜ.la_r -.nacional e., co mºesmo te~po ;-fárné'n intern'ácional. ·': _, :: . -. 
. O · éxito foi gr~nde:. _EÓ mariifestacións, reiVindicacions; baleó ns,.' ca- . -
. sas, ·cuar.tos, _entidad.es diversa~.~ --,~ comezou a rúcfr a oandeira co~ ·estre: 

la. Até se vendia nos -co.mércios .':::-e ségu~se a vender-. Rcixe é unha con- · 
' quista do nacionalismo e un símbolo da lo ita da nosa Terra pola s~a li
_berodade. lsto é o que man~ ás suas 'señorias. ~o menos sexan,sinceros e 
plaritéxeno asi. - _ 

· ~ ~ Nin-guén i~puxi;>_' xamais -pola forza esta bandeira. Foi as:Limid~ con . 
- amor e· agarimo . . Haf-máis preocupación e coidado por ela ét.ue ·a que os 

m:andamaís teñen pola oficial (qUe esquecen-en mc:iitísimas ocasións). A · 
nfng~én que teñe unha mínima sensibilidade de_mocrática -'se lle pode 
oconer pensar érj-prib.ila e perseguila. Como a.van perseguir, señores De
p4tadós? .Podemos recuar nós""'ante a proibició'n dun SÍITibolo tan queri-
do que só aos fanáticos anti-11.acibnalistas pode amolar? · -
· . O artíclllo 9-do .Próxecto de -Lei de s-ímbblÓs de Galiza, remhid:> po
!~ 01..m~a, -ao ~a_rlament~, di:' "Prolbese a' utilización na bandeira·de Gali- · 
cia de ca,lquer -símbolo. ou _sigla d·e._partidos políticos, sindicatos, asocia- · 
cións ou entidades-privadas". ·. · · -
N~as e~e~das apr.eséñtad~s ao ~rt,icülado do Proxecto, 'só-a dun Gru-

. - po entra nó _te~a: o PSOE. A sua emenda di: '·Debe suprimirse~'. E'xus
.tifíé.ao en ·base a que se ·frata"""dunha disposición inefectiva en tan~'? 

, non !¡ .,_atb~SC.a tQÓm9,,p0derán CóJtexff~e~· :rfó':"setJ F.daso, ~u' .sánéioriársé"pe"
~~-1 6~ ~cl'miíii~tr.ati~ame-nte as· infr~cciórís que daq1;1ela"se sigan'!. Todos 

.. os ~útros -Gru.pos, ' incl~ídos- ~G'. e -Pc·, acatarán, de non se volver atrás, o 

. texto .da ·xu·nta, non s( Señp.rias? , . . . - . 
E.stá claro·que ·ninguén ·pode renunCiar- .a unha conqui~t~ .. As inxustí

Cias ·feítas lei · n_on-' deben apfQ_b~r~~¡ señ'!~es Deputad.os. ~s-suas ~eñorias 1 
saqen que de seguir adiante CQ seu pr,oxecto, O Únicb. q·ue.vé!n conseguir 
é popularizar a inda máis e·sta bandeira e oferécernos uh ponto moi ·pa-· 
trióticd como unh¡:i r:iova reivindic~ción da naeión.galega.Jmaxínanse a 
mozos é mozas, a _xentes de- vocación demoprátiea, inzar as.:suas roupas 
con escarapelas desta nasa banaeira cando_ nos p~orban :o .se'u uso? Qué 
farán os señores : Guer:re~iro e. Nog.ueira?- ,De ser~ co~se·cúentes terán que 

· defe_nder tamén as posíbei·s· mea idas reples<?ras. · - . 
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_LtlQQ: , p~cto .. _ .. 
Portorheñe-Cachafró· ·· : 

s: ·~ . .s-. ~- - . . ... : - ~ . - ,. • • • . • . -

En ·Al'iania Popular de Lugo _.. 
parece qué -xa: se solventaron . ;; ' ·· 
·os· problemas. Cacharro Par~~:~ 
presidente.da deputación volveu. 
ªº redil, .pero volyeu con pacto$ 
O seu pactoJoícon Vítor · - · 
Portomehe, o seu' s.ueesg.r . , -;- , · 

d~ a cama" a P.ortomeñe .e intentan- . · Nla~uél'Fraga, líder dé AP, chegou 
do que o desbancasem do seu posto; '· a Gal iza de "vaq1ci6ns,'~ e apres - , 
e todo porqu~ via o seu liderazgo na · rouse a desmentir~t~nto (;¡ue tfv1:. ·: · 

' ... 

. Fraga "·ven pasar_ as va~ción~~ a Gallz:;'' : . .A-l~ué compara~~ 
. á sua visita coas d.os indi~nós ás suas explQtacións, .· . .. . 
. • pat':' pedirlles cori~s á~~. ·capa.lace~ e ·~er cómo: marc~a tb~o; 

prov.íncia luguesa ¡:i~eazado. ·, sé qÚe. ver:algo ~~a _¿,lti~a .'l'.emoqE!: · 

Mais Portomeñe viu a manobra a iadon da ·xunta, da que afirmou 
· · El désminte qu:e sexa polític;:a. ' 

oo ·cargo de:· Consel leiro ·: ~ 
de Educación . . · ;_ \. · ... ;.:.,..,. 

tempo e contraataco.u. El non e un· . . ~ :..' qu.e non _~r~ crise, _~nto de que es-
· cacique á antiga usanza·, ainda que ~.·;;"'.'·; ·<¡: ~·if tª yisi_ta fosé política_. · .· · .. --. ·-~:· 
hoxe conte con máis poderio, tneréé.,,.;;7'~,~,,.. ~- Poi~ ~sua . GQntra, ~os aliancistas 

,. ~- s aos favores que f,ixo desde que e con~ , . de Ourense .teñen manifestado .en 
selleiro; e Cacharro· si q~e ,cQnta -con . . : . yárias ,oca.s_ión~ a c91?fi¡:i.pza , q~_ q\:J~:· 

·,_.; ~ ... todos ouesortés cfun ' ' ligr~h ca6iqt7;n .:_: <.~Sta vi~ita' dcrpr'ésidente de A~ p'Ó~ · 
Vítor Vázquez Pórtomeñe e Cacha- · a ~ivel provincial.- Co~tfola Z0nas ca- : _ ña ~'as .. cou·sas no s~t.i sítio" cara .o 
rro PardoAirm'aron un -pacto,:polo. - . . ciques pequenos e ~'Otó'{· ._, . . , I " ,:: •• ,. congreso a :.:ceú~braf.' este . verán ha"' 
que distr.ibuen as posicións ca_ra"as A C · 

11 
• d .Ed : , · pr.ovínCia ourensana. . . . 

eleicións autonómicas. Asi que. en . 9 onse eiro. e ucaCIOI) e ' '", Sabid~ é- que os~ mehti.s non te-
Lugo ·xa nori _haberá cisma e Port~- Cultura non lle quedaba outro pemé- ·r{~Ji nada"qúé vijr ·rnOitas vecés coa 
-meñé conservará de momento o seu dio que pactar s~ non queria verse realidade e, por. mái_s ·que na visita .· 

· posto na Xunta. / abocado á sua defenestración, como . . .. . 
ocbrreu con Meila, e ' lle pÓdé pasar a de ~ Fraga · non estexan _ programa- . 

Cacharro Pardo viña sendo ulti- · ·, . do~ encontros oficfais, o que si é . 
• • j outros coilse.lle,iros. 

ma_mente mo.i ''crítico" coa Xunta, " certo é. que todas estas "vacacións' 
non aceitando na sLia proví ncia os Neste pacto, Portomeñe recoñeci<!_ se compoñen .de ·~ncontros', con 
mandatos que se facian desde Rax0i. a supremacia lucense de Cacharro e deputados, . parlamentár.ios, sena-· · 
Prirrieiro foi o ,te.ma dos delegados reservábase para el un -segundo plano, ·.dores, alcaldes · e concellais · lian-
provinclais que · Cach~rro paralizou pero en Santiago. O debate cara ~s cistas. 
por completo,ª? 'í!egarse ·a aceitar autonómicas xa se está a dar en Af? e. 
a Adolfo de Abel Vi lela en Lugo nen b peso dos (!angidatos estase a medir - En meios próximos a AP pénsa-
¡;¡ n.inguén que pudese estar Pc;>r rlba , . _ por votos ou apóios. Portomeñe én · · · ... se-que desta Se~ana ·santa vai· sair · 
del. Foi de:sp&is bdesplante ao Con- Cha~tada non pinta nada ainda, ali- complétamente .configurada .a po-
selleiro de San·idade polo Mapa Sani- - . qu~n. Ql·anda é ·Regal, hoxe, en CG, _ -lítica que vai seguir a XÚ~ta eara 
tário. Méntras tanto es_táballe ''facen- - por'iso n~cesita de Cacharro. as eleicións autqnómicas, sobreto

do a política ecpnómica. que vai · 
leva~ a ,cabo o goberno -aútónomo. 

ESPECIALIZADA EN· Ll.B·ROS 
GALEGOS E PORTUGUESES 

· Pór tr-atar . até -se vai fal~r _do 

' ' . 

destino dos famosos 12.000 mi
llóns .de pesetas que a Xunta non 
.decidiu no último consello cál era 
o seu uso, pospoi:ido a-decisión pa
ra o próximo. 

Un deputado aliancista dicía
- nos: ·.'-''non .é que Fraga se vaía re

unir c'on todos, non. Fará reu
ni~ns, escoitará a uns e a outros e 

·-.os· milit8nte·s · dO novo PC 
poderárl afiliarse á INTG 

PR.AZA DO LIBRO 
Tfno.: 26 63 77 CORUÑA. 

· Ós · militantes do . Partido ComÚnista 
( PC), de recente formación, pOderán 
afiliarse, no caso_ de :Galiza, tanto a 
Ctoo corno · á 1 N_TG, segundo af ir
mou J .M. Pravia, membro do comité 
~ent~al, en declafac1óns a este peri~ 
di~o. . _ - · 

Sinalando noutro mo·mento que a 
INTG., antes rrioi winculada ao Blo
que, canta hoxe cu·n importante-se:c
tor sen 'militáncia pol{t ica: interesado 
mm partidP a nivel estatal. 

Declaran ademais contar cun im
portante peso dentro de CCOO no 

. -conxu.nto do Estado, apoiando, eso 
, si, a unidade sin-dical; aspecto que se 
· concretaria xa, nó caso galego, nunha 
manifestación conxunta coa INTG 
para o 1 de Maio. 

ó . PC, que está ·a fater estes di as a 
sua apresentáción en Ga Hza, leva tra
ballando tres · meses desde o seu 1 

· Con,greso, contando xa con implan
tación na·s .catro proví ncias. Os sel!S 

Viaxes· ANT. 

despois. d itará as suas ordes a quen 
ten que face'lo, Barreiro Rivas, en
tre Ós dous van deixar configurada 
non só a poi ítica a seguir senón 
todo un organigrama cara as elei

. cións, organigrama no que alguns 
non entramos. Pero as vacacións 
poden resultar moito máis movi
das do que alguns pensan". 

militantes proveñen, na sua maioria, 
do '/partido eurocomunista", tal co
mo eles denominan ao PCE de Gerar
do Iglesias. 

Afirman tamén ser o único parti
do español que se opón á entrada no 
Mercado Comun, ao cal ven como 
causa da reconversión. Considerando 
que esta, coa perda -de pastos de tra
bal lo que conleva, só pode ser enfren
tada opóndose á CE E e buscando ta
mén novos mercados. 

Bulgária-Grécia 15 dias · desde - · 80.~00 _pesetas 
: • • • • • ~ • 1 ~ .. • • .• .. .. ~ • 

.. . . 
' . 

.,. 



O número de- universitário galegas 
por axuntamentos repítese nunha alt:a 
porcentaxe de axuntamentos ou me
d ra moi pouco se temas en conta as 
estadísticas no ano 1977 e . ae 
1983. 

O aumento do estudantado uni
versitário galega 26.131 oficiais en 
1977, 30.593 en 1983, débese sobre
tÓdo ás cidades, tendo que ver moito 
neste aumento a implantación de co
léxios universitários. Nas cidades co
mo Ferrol, que non cantan con Colé- -
xio Universitário, .o número de estu
dantes aumeñtou moi pouco, indo di
rixido sobretodo ás escalas ali exis- . 
tente s. 

A Coruña pasou de 2.731 alunas 
un iversitários no ano 77, a· 3.316 no 
83, e Santiago de 1.256 a 17 45 no 
mesmo período de tempo; mentras 
Ferrol tiña no 77 1.194 e no 83 
1.~68, pero Fene, ao carón de Ferrol 
só aumentou en 17 estudantes pasan
do de 80 a 97. 

O Axuntamento de Laxe, na pro
vincia da Coruña tivo o baixón mei
rande, pasando de 15 universitários a 
tersó 8. 

.J2scende no rural e no interior 

Se xa na proví ncia da Coruña se 
pode ver cómo no rura 1 se estanca o 
númer~ de universitários, ou como 
naqueles municípios como Fene, que 
sofren unha alta de povoación en ida
de universitária, pero nos que a po
voación e sobretodo asalariada, ~oh 
aumenta na relación que o fái nas 
cidadesi en Lugo é moito máis pa- . 
tente como nas zonas rurais, e no in-
.terior ou non aumenta, ou se estanca 
e nalguns axuntamentos ainda mermá 
o número de · estudantes universij:á-
ríos. 

-que o número de tillos de labregos 
que estudan ·hoxe na universidade é 
proporcionalmente menor ·que no 77. 
Está o caso de Chantada, onde só au
mentou nur:i estudant~ ,universitário 
do 77 ao 83, pero a porcentáxe ~e 
tillos de labregos disminuiu nun _'22 
por cento. 

Igual tónica en Uurense 

D8 'taZ8. 
. - ,· . /'. . . . ;· . 

· ao. ~~ba~.· 
~ ¡ 

rvi·?is ~tr?'baUadores _,' que e§ttloan· ~., 
e·r,nenos estudante& qúe 'traballan 
Celebr.ada$ as eleidóns ao· Claustro universitário, estanse a debater: 
os institutos dunha jnStitÜción ql;le··pretende ser a . . 

· ·"Universidade galegá" , A no~ configur.ación da-universidade vai .. 
depender moito do· que fagañ-eSt:es claustrábeis e vai estar -
móito en ·fiJ.nción-dos estudarités, o ele.mento mái$_dinárnico-e que 
máis claro ten~ que pretende que -sex~ ·a univ~rSidade, 5egundÓ ·. -
alguns._ Cómo é este estudantado?· o~ ónde p~ocede.? · · 

._- mana .ou para_ comprar -· os últimos 
-. modelitos. Esta prostitÚción non se 

fai por necesiqade". ~- -
'. :./ -En 'S_ílntiago támén existe~n ' .'tap~

. d~llÓs", '·pero son du·n ámbitó moito 
máis restrinxido. . 

Adema is ,está :empez-ándo en Com~ . ---.. ". ).- ... : . . ,,. 
postela_ .unha mc1p1ente prost1tuc1on 
por parte dos 'esiudantes masculinos. 
. Oútr.o . camPo onde rnóitos estu- . 
dant'es viñan~ sacando ~unha parte de 
diñeÍro ' p~ra ' sub~i.stir ' era e dar ·c1a5es 
particulares. · Nestes· momentos hai 
mo_i .pouéos e-studantesoedicándose a 
este_- mester~· pois que-as: praws están 
. case toda_s ocupadas pór ·::J iceríciados · 
parados. -

¡\· -- •. 

Aumentan ·-os .estudantes traba-
·nadores . r - • ' ' 

Todo o ante_dito - reférese princi
palmente a .Saritiago, xa que .nos cen- .. 
tro$ universltários' aumento u éonside ~ 
rableménte o número~ daquelas per; -
soas qÚe ·estud n e traballa·n; pero 
que ainda que aparecen ñas e~tadís~i-

. "cas e sen desgloxar,, son persoa's que 
xa teñen 'a. se·u post~ _ de tr_aball~ e 

, que agora · se dedican ~ · estudar unha 
car'~eira ¡.'" rióf.l _pers6as que traballan 
para po~er seguir e.studando . 

· Aumento ·do.·n~ vel de vida 

Tamén se pod_e constatar · o -au
- mento do ñivél de vicia entre os estu

dantes,-por máis _qu e o ·custe por cur
s9 se t;ipliéase,' ~orno mínimo,. nestes 
·cinéo anos. 

Ho~e xa noñ están aqueles pisos 
a mbntQados, nen - aque'las ..... é0midas 
"comunitárias", nen--aquelas potas_ de 
caldo ou ltmtellas que ao .f in do mes 
duraban días e dias e eran as únicas 
co-m idas-. -

Tamén se acabou aquilo de pedir 
prestada a "trenka" ou a gabardina; e 
case non se_ toman viños, seh~n que 
se _ pasou á cerveza, .cubalibre, ~te., e 
vaise de "pub" en vez de ir_de ·yiños . . 

. Hoxe"'2s .estu:dantés univérsftários, 
agás -rará_s excepcjóns, (e · por máis 
que en Galiza aumeñtase oonsidera- · 
belmente · o númer_o .c,ie persoas que 
rea fizan o bacharelató· ou ·eguivalen
te, ·dada a falta" de -pastos de-.traballo 

... e a construción· a e . centros escolares 
de segundo· nivel máis -cerca 'dos do
micíl-ios)· ; proceden das clases puderi, 
tes, sendot moi difícil ~encontrar a ti
llos de obreiros .ou -- labregos como 
ocorria -nos finais da década pasada. 

tempo ao que nos referimos senipre "hái estudantes que traballan os ~fins Ainda que ·as estadísticás amasan 
(77-83), en 1.341 estudantes univ~r- de semária en restaurantes lonxe de un aumento de máis de tres .pontos 
sitários; ü'urense en 166 somente,· San.tlago. . nos tirios de asaJariados, este aumen-
l...ugo en 25 8 e Coruñ.a en 1_697. Pero e Nos bares ·. de -Santi~go cobra_n· to ven producido polos tillos de em--
se contemplamos o aumento, vemos un ha so .ld~da menor que os prof_isio- pregados e~- pastos ben remunerados. 
que este se debe principa_l'~ente _·ás -- ~ais, a non ser aql)eles que levan moi~ -~ Tarrién hoxe na únlversidade se 
cap ita is. Asi, Coruña ·aurnentóu 575, to · tempo. Pero h0xe por 'hoxe os pode ver. un· aumento da comp~tén-
Ferrol 374, Santiago 489, o .. que dá .- postas estári ca5e todos ocupados~ en cia entre os es_tudaote.S ''e ün i'ntento 
un aumento ei::itre as tres qe 1.438: . : moitds casos" por estudantes qu~ xa Eie acabar canto antes a carreira", de- ' 
Lugo capital aumentou 214 e Ou.ren- · a~abaron a carreira . - dicando a .meirandé parte .das ener-
~e 346,· moito · máis que a·províncja. . Aumentóu o número de estudan- xias a·a estudo, e ·"pasando" dos te-

Ourense segue a mesma tónfca que · • · •' d ·. · - · 
Pontevedra ~ aumento só 38 e Vigo ' · tes q1:1e se edican a ·outras acti_v,ida- .ma~ pp i'fticos e culturais, e·até da. 

Lugo, Asi, nos municípios rurais 0 8 38, · de·s de .traballo espor.ádico conio 'co.n- · queles q Ue: non sexan_ porituais e re-
núr:nero de. estudantes universitários Nestes dados . hai que. ter én canta- feccionar inquéritos·. - :;_ · ~ · ~- dunden · ~no seú. benefícior. Ainda que . 
·ou dismfnue ou se estanq1, baixahdo · · o · , , - · ' · · · "" 

Asi, ~n Lug-0 ca~it. al, áinda coa pq- duas-cousa~ si~ni~icativa,s: que' b ano . - ecreceu tamen º · numero de _e·v -nestes. último$ temp9s· se arjiosa un 
,,._ nalguns -casos como os' de Avión, -lQ-· · · · · d b 11 l , · -tenciac.ión dG> .. Coléxio Universi.tário 0 . 8 3, está · na _"cresta da onda en canto tu antes que tra ª. an po oyeran.: · -_ corr.ente (:fe' máis ·politización , produ. ·s,,. -C:handrexa, 9-5, Castrelos ·44-38. · · '· ·' · · - · · o , - · · - · · ·número '-de e~tuda.ntes_ superiores . só , ao · númerr<r é:te pbsfb eis." pe rosas qwe - utras ocupacions. son a de coidar, :lo ptobabelmente da~falta:, de pres· 

chega_ a · 1.4~8 :- cando xa_ 'f,0 77_ habia . Nl_Qlgas . e O Barco. teñ.e.n ~ ·r.nesnio . ·pÓlá sua idade están en condki6ns de ne_nos. -T r_áballo realizado pon horas,, jp:e~tjv~~··ap ª-~~.~r._q _~at~eira .. ~ . . ! 
. 1.214. .1 . ~ .· -- .. - .. :; - . - ~úmero e a capital,. Ourense, pa.sa d~ ,entrar ·na u~iversTdade e. que ~s per-_-_ bastante mal pagado per'o que .V,~héh~ff*~P.tt~::ocrt:a:' B.ánda''~umenta o nú~ 

. p - . h~ ·.~ ;.i· · - ~.-. ·'.~.' . · 't:·.· m,ºn:·. to's: · :.<Wt:l. .J9.1ª1.?37. · · · ·,· " '"\i;;· soas qÚe .entraron no 77 airida se en- aumento \Jlti'mamente. · .. · - : '· "--.:\frn .. ··:; fo.·: "'d.-·-e est ua'élntes q~e nos .últimos , ero ·- al ¡;¡;._ ul ver$P:S .*.ax.l:Ml....:'0! -~· ·'- · .~:;..~,.-" ,, · , p ed · -~ ', ·, · · · - - · 
.l . · 'f " \;-;l.'':f._:,'¡ll;z_.·•. ~~ ~ """z.,,d·r. A .. ,..t·: .~ ·.- .__.. -, ~- 1-amen- en . ontev r~ . o cre.cimen- · cOntrarr ha universidade no cu. rso 82- Despois hai que oonstatar o~tras . :·anos <ia ·<:arreira se sfruan n·as parti .,, 
•Slgnl 1cat,IV~S, . como O . ~ . [l asr'--que_ f · ., I · , · d 1 · • ~ · • _ . -. - • • 

d d .- .. d· · 'le" -'>ri . · · · .t, .. _, ._ ' :to .01 case nu o ea,mun1.c1p1os o r_u. . 8 -- 3 · · -., - ' , profisións. márxiriais que se de'sé.a.·:v.ol:-. : , 9,o~ pÓlíti-c0s "no po,d._er, para ver de. escen e·.· e.; .. ~a ,,.a~A-J'l•u-n1vers1 ar·ros; · .. ; · · · A E · · · ' - · · · 
.f.· , · ... ,.- ~, ~-- .:--~- -T~boád·a de .58·8 .: ral ; _ba1xando nalguns cpmo -: stra- ' · · veron . desde 1977, tais como ~á-n:Xer :_ ··encontrar . traballo/q ta~rendo medrar' 
~s ~oga~s d_ -8 ~ _' . . - ·. · - da -que pasou de 288 a 264 Vigo pa- -'Dlsminue éi número de estudan- · ·,. algun instrumento pala ~rua, 'sgb'reto_- -- á so.mb-ra de -'nro_f .. esór~s . . "·~-. .-. 
.56; ou aumentan . mo1 pouco· ou na- 1_-:- • -'·"- - · · _ ' b ll - · ' · '1"" 

.d ·. 1' , .· a· p· 1 54-58· ,o·· -- - sou de _ter no 7.7 2.053, a ter .O ano tes q.u~ tra a an . . ¡ do os fins de semana o que "dá para . - Un ' éstudo . apah~ meriecerian os; ª' ta e o caso e ~as _ , . -- .· d 2 891 p ed · ' · - - ~-
Caurel 14-l 6 ·Muras 13:.rn.' · '· · · · _pasa 0 : · e ontev _ ra. case .non ·_ · Asimesmo ~disi:ni~u~ a porcentaxe ·¡r tirando", podendo chegar algunhas P;NNs, aos que se poderia considerar 

. ·c " I ' d . . - -t- d .. ' - ' medrou, pasando de 849 a-·_987· so- ·.d_- e estudante_ s que traballari, n_-_,asando .'sénianas '·'ás -10:000 pesetas. Tamén' - semi-estudantes . . orno· se po .e ver, o os ·son · m\,1- . - . . . _ , . . . !"'.. 

nicípios ·d·a montaña e agrícolas prin-· · mente. · · · - du11 _8,65 no-77 a t:in 7 ,74 no 82. ..aumentou b número de estudantes Asi e · todo, pódese dicer que a 
. dpahnente. . - · . _ r , , I .. 1·, A meirand~ parte dos estudantes que se prostituen ·en "tapadillos". A . Univer.si_dade ~- hó.xe_ e ,.subst~ nJ:ialmen-. 

·· Ne utros ~axuntameríios ·::aa.s mes- ·:- \ioODllPUtO xera ~;- t raballan en estabe·leciníentos -do ra- - ·meirancle ·"pafte ··destas · per:-soás exer~ .. .. te diferente á do ano-77 pofa 'ext rac-
'mas -caracter.ísticas, o---aumento foHn-· · · 'Facendo J.un -cÓmputo xeral, podé- · ¡.;,o-:qa· hostelariá. Un.§ ~ri ·san_tíago,'él ceA esta át:tividade .t,1.n,ha Vet á. serna- · ·cion soCial dos'· est udántes; ·{ súa· pro-
significante, do que se ·pode tjed'ucir, mos ver cóm-o ·a província de Ponte- meiraride parte en p,ubs, ou por ho- " na preferentemente na Coruña, co cedéncia maioritariamente urtiana e a 
confl.rma-éfo por outras _estad(sticás; ·- vedra -_ ·aÜme.rifou .. n.éste ·:período- cíe , ··ra·s; e ·algú'ns do f:P~tr~rádio : -Tanién . 'qüe ·,_sacan' 1'Rara ·i.r tira ndo· u'nha sé- .. -.... nova coñxuntura écon-ómiCa. -

-,,~~,· , ~. · N'. :244/ú~~' dE:- As ~ i u 19s4 



xurxos.lobato , 
. fotografía 
. pedra furada, 49 · telf. 28lOOG - a corulía 

'ANT 
Subscrébase 

BOLETIN DE SUSSCRICION ~A NOSA TERRA 
(Para remitir a A NOSA TER RA un ha vez cuoerto en MAi USCU LAS) . . 

Norone .............................. , ....... .' ... .. : ................. .' ...... '. ; ..... ; ... : ..... < .. '. ...... :. : .. ~ ... ' .. 

~:.:~i~ :'.: :_ ::.~: :_:_:_::_:_::_:_: :::::_:_:_ ::_:_ :: :_ :,::::_:_ ::: :: ::_:_:E::.::_:_:_:::_:_:,:::.:::::_:_ :i '.:~~;~:1< :.:_:::.:_::-_:y 
Prov í ncla .· ..... ·"·· ··.: ~· ·· ... . · ~ ............ ·; .... ;. ............... .. : .......... -. .Te létorio ...... . :·. ~- ... ; . 

S!Jbscrébese .aq,p_erióc:Jico A NÓSA TERRAp~r u~ _ano a·Ó pré~iode 
· 2 .500 pta. (l;stado español), 3.500. ptá' (Europa),· 4.500 _pta.' -(resto do-
· mundo) . . .-· · . ~·. 

FORiviA DE PAGO 
. . . 

a) Subs~icións Para~ .Es;a.~o español'.: ; b) Pára o resto qo . rriu~do: 

8ifaión ba~cário adxunt~ · · :· ·~
Reembolso (máis 80 ptai 

.Pag9 domiciliado. Nest~ éqso .cobdr 
os dados do boletín adxunt9. ·· 

· Banco/Cai·xa de A forros .. . :.,., . 

- - - - - - · ~- - . i- - - - ~- - - .~ 

BOLETtN, .oe,· oorv~ IC_l.LIACION 

. ;'.:-;-) 

Banco/Caixa de Af~rro.s ... : ~· ...... ,~~. : ..... : ...... :_.. : ............ ~ .. ·~ : .................. :.'. .... ... ; ... . 

Oomici'tio da sucursal .... ~ ... , ................... , ............. :; .. : ..... .-.... : ... : . .-......... : ........ . 
· Número 'de canta ou libreta ...... ~····· : ... : ........ : ..... ........ .": ........ ..... ' .. ~ ....... : .......... · 
Povoáción .. : ........... .......... _ .................. ; ....... ~ .. -. .' . .' ... P ~ovínica ... : ... .' ........ : ..... ~ .. : 
Titular _. conta ou libreta ... :, .. :~: .. ~ . : ......... , ... ~ ............................ .' .......... :: ... ., ..... ;· .. 

Sérvanse tomar. nota de atender até novo aviso,·e con cargo á miña conta, 
os recibos que ao meu nome lles s~xan apresentéidos por Promocións Cultu 
nii;; Galegas S~A: (A NOSA TERRA) . . . 

·Atentamente (firma) 

P~tª····· · ······ : ··· · : ...... . : .. : ...... : ....... : ............. . 

N. 244/ ,19 DE ABRIL/ 1984 

Descrebíanos .. hai ·poucos días unta~ 
" -~ . •' 

_ •ii~ ,f-',m es~¡ a -c,~9}.Sf~~~:u.:; é\t~ ~?s ,.e~~:~?~>'~ 
, / ;.Pdos ~J;frímeifo S!<bul<is"ciíe ·s~B· -agar-~ 
·1: ~~dab~~'"~hsib'sd~: ~~cii%'añ ái~u,~c~%~~:-_ 

~. gas~. o rr,ome~to dQ- {,,e~fe9 . p~ra 
-Tabrir o-~ almorzo .. *surpreSá"fr 'onde.· o ~-,. 
~áis. espera'dci. <nrin»erá Ó · ~'Cro~á~,,- ·~' 
ou ·o "Do~ut~"' ··~n ~si,' senóh ·o cto- . 

~ m~, o . regaliño, .. o ~~clamo_-p~ra. 'as .,. 
. mentes infantis;_ afe'itas ·~a qlie a • 
sua fantasja .~ mo!dee _cos anúncios_ 

· televisivos: ., ·. · 

·A .impetuosa a~elanza .do _ mo- . 
hequiño prométido no envolt0rio·-
do comesttbel, a feroz competéncia 1 , 

cos · "éompa{' de ciéis~ para cóns-
guÚ a · eS:tampiña .que falta -'~, · sobre~ 
todo, o co'nsumo;,qüe. med ra utili
zando a alimentación como simples 

. des~ulpa: Ansiedade,. competéncla-e · 
~corisumismo; tre's· factores be~ pou- ~ 
· co ax~itados para introducir nos ne

nos, se :~sta_ fose un ha .socieda_de sn 

Cqmentábanos é! mestra.como al
"gun ·dos séus alunos,· pertencente a 

· ·unha familia con pouca disponibili
dade. económica, cou~a adema is fa-..._....,.__---"'=-
. cilmente observ~bel,- ao parecer, 
.. mesmo_' potas botas excesi~amente 
. usádas do neno, contaba non obs-' 

tante. cos almorzos ,máis rebuscados. 
Casüs semellantes- parece que suce-

. den a éotio. nas familias ~áis h~mil
des con nenos aos "que nunca lles 
fa·l;a ·o _ bolígrafo, o ·lápiz· sofisticado. -
e" incómodo, ~caro, e que ao _me.llor 

' ñen sequer escrebe, pero que si cha
~ª ' a atención. do neno polo "xo-· 
guete" que promete. Afialápices, 
gom.a~ e todo o imaxinábel -:-ós fa-

bricarites teñen moita vista-· de cla
rn contiqo antipedagóxico, ao· tro
~r a función real das causas e cha~ 
mando ao neno ao consumo. 

Está demostrado ademais que 
cántas máis c·aréncias ten o neno 
(de tipo afectivo, espiritual ou eco
nómico) máis:dad<;) é a_ consumir. 

Por 'outra banda, unha sociedadé 
funda·mentada en vender moito, to
pá no neno a un ser ainda máis in
defenso que os adül!os, facilmen-

CASA DOS CAÑO NS ou -dos Galloso, en Pedra _do Lagart~,, parroq.\,Jl·a de 
Marcón (Pontevedra). O derrumbamento deste edifJcio , de importante valor 
artístico, pode ser aproveitado para a especulación urbán.ística co terreno, de ' · 
non producirse a sua reconstrución. · 

A m'á al irnen't<!ción 

Outro elemento de non .menor 
importáncia. é· a calidade ali'ment(- . 

. cía dos produtos que se consumen. 
Abandónanse as froitas e os bGcadi
llos, de indubidábel valor nutriti
vo, por produtos máis "modernos" 
e atraciivos pero tamén cheos. de 
conserva'ntes .e aditivos · moito máis 
insanos . . Déixase que a publicidade 
-e o mod de vida en conxunto des
vien a alimentación do nena cara 
calidac:Jes infinitamente piores, nun
ha cousa tan importante. 

En todo ·este asunto unt}a gran
de parte de responsabilidade corr_es
ponde aos pais, despreocupados e 
carentes dunha mínima capacidade 
crítica a respeito do tema . 

Mentras, os nenos e nenas con- . 
tinuan a esmigallar os "cropanes" 
polas aulas, ansiosos de que chegue 
o recreo. para verlle o cromó. 

Para outra ocasión ·talaremos da 
imeilsa cantidade de discos infantis, 
feitos por e para nenos, claramente 
imitadores dos acenos, dos valores e 
até do erotismo dos adultos. Un 
mercado moi rendábet ao parecer. 

M.V. 

Su.so 
·vaamonde 
volverá 
a· cantar 

Despo·is de cinco. anos . de exllio e 
dí.mha. pequen~ temporada na cadea 

' ·de Ouren·se, o ·cantautor galego ·su,' 
so Vaaíllo'nd~ puc,:lo sair libre, pré- , 
vío .indulto cohcedid9 polo · Conse
llb de Ministro , celebrado o · 11 de 
Abril ,pasado. . 

· ' Como lemb'rará o leitor,. os feitos 
·~corrirori a partir dU'n FestivaL Ant'i
m1clea.r celebrado .en Pontevedra .eri 

· Xuño · do iino , 79. Naque la oca'sión 
Suso foi ·· aéusado d~ cafltar "Cand~ 
me falan de:· España,, sem.pre t~ño . 
unha disputa, se España é miña nai, 
eu son un fillo de .. /' polo caf ,foi con- . 
den1ado ~por inxú~ias á pátria espaR01a · 
con seis anos e un ·· dia d~ prisión . ,. 
maior. -
. Súso consegúiu exiliarse·, viv~ndo 

primeiro E;?n Lo.ndres e· logo en .Vene
zuela. · 



· No Plan Xeral de Ordenación 
Urbana de Pontevedra (PGOU), 
dise que todas as praias 
do término municipal 
ededicaranse a usos deportivos 
e recreativos. Mais resulta 
que no término -non existe 

. ne11gunha praia; a única que 
habia .era a .de Lour.izán,_ 
pero ·foi destruida coa 
instalación da Celulosa. 

Este erro tan evidente ven resumir as 
características do plan elaborado po
lo consulting anglo-americano Ha rris 
Bosch e que, a dicer de todos, é un 
verdadeiro desastr,e. As alegacións 
qu_!:) se están a apresentar contra el 
son portantO numerosas e proveñen 
de todos os sectores socia is, desde as 
A AVV, aos colectivos de empresários 

A Cámara de Comércio e da Pro
priedade Urbana de Pontevedra chega 
a calificar o PGOU de anticonstitu
cional. Pola sua banda, a Federación 
d e AAVV está a recolÍer firmas nun 
escrito de alegacións en contra do 
Plan, de entre o cal destacamos as se
guintes: 

. Os planos, ademais dunha pésima 
cartografia, están a escala ·insuficien
te como é a de 1/10.000. 

Tampouco existe un plano de cla
sifjcación co"tnpleta dos usos do chan 
e· contravense a prescrició"n imperati
va de que o plan clasifiqu.e o chan en 

,,.... urbano, urbanizábel e non urb¡;mizá
bel. 

As normas urbanísticas son desas
trosas. 

O estudo económico-financeiro es
·tá incorrectamente elaborado, pois 
basea unha gran parte das actuacións 
máis importantes, e que constituen 
os Sistemas Xeraus do Plan, en sub
vencións do MOPU, cuxas cantidades 
non están contempladas nos próprios 
presupostos, nen enprogramas de ac-

, tuación deste organismo, como po
den ser a Autopista, Autovia, Rede 
Básica de Saneamento, etc., ademais 
de propor, como custes das grandes 
expropriacións a que daria lugar, uns 
préci~s irrisórios do terreno. 

Outras actuacións baséanse para 
a sua realización en contribucións es
peciaís d~s viciños que son inaplicá
beis, pois as ditas obras non produ
cen beriefício directo aos· presuntos 
contribuíntes, corno pode ser o ·caso 
dos aparcamentos subterráneos da 
AlamecJa e Praza de ·sarcelos. 

Por outra banda, no caso d:o Par- . 
que público .de Valdecorbos; dado ~ · 
pr~cio dá expropria~ión, · que se cifra 
en . 350 pta/meJro cadradao, cando 
como .. ·mínimo, na .. actual'idade" é de 
dei veces superior, resulta evidente a 
sua inviabilidade. 

~n Plan "inviábel" segundo 
o arquitecto César Po~tela 
t· , • 

"O PGOU amostra uri descoñeci- . 
mento total do térritório onde se está 

· a pla~if .ica~·~, segundo César .'Portela, 
."ignóranse nom~s das . parróqui~s, 
n'on hou.bo preocupación por coñecer . 
a -su~ · - histó:ria _ e tradición qu.e van: · 

O casco antigo de Ponte-vedfa, o seu património histórieo artísticó;e ~s Eis·a:iá·c{~s de recreo. son ignorados p(>lo p'Gou . 
~ - .. . .... !' ~~ . .... ... 

I 

conformando a ldiosincrásia.:dun pa-
vo e que ten un fiel reflexo no meio 
físico: Un comport~mento e_ uns cos- . 

. turnes determinados plásmanse nun
ha ocupación especial do território, 
nunha resposta ao meio. Igual que 

_é importante a integraci.ón de Pon
'tevedra como centro dunha zona 
rural, ademais de ' capital de prov(n- . · 
cia. Todo is.to non aparece reflex~ · 
do no Plan". 

A maioria das opinións coinciden 
eñ dicer que o PGOU está feíto cun
ha mentalidade mói urbana e desco
ñece o meio rural. En Pontevedra, ' 
máis da metade da povoación vive no 
rural, isto _desde o ponto de vista so
cial; desde o físico, o ·noventa por 
cento ·do território é rural. Nese no-

Hoxe xa ninguén pensa que os pro
blemas de tránsito se podan arranxar 
dentr9 da .própria vila 

~¡ • 

_, . . . '\ ..... ' .. : . '· -: . J -

·_A ~Jeza __ 9ue . Qfende· 
P()ntévedra :ten a sq-Fte. de ser unha. . _ Néstas condicións, o part.ido da 
cidade de ~indiscutib-~Í béleza, .coa-_ ~oposición municjpal, o PSOE, non 
tando C!-m ~aso antigt; que~ pa~a si tivo sequer a habilidade política 

-.querefian moitas.- ~ais ao parecer , de votar en contra, erixíndose-en 
hai xente que _se ofende ·coa bele- ·defensor institucional dos-·intere-
za; e xa hai tempo ;que a praia e a ses pontevedreses._ . . 
ria onde se bañaron tantos ponte- - Pero_ non, tristemente, a·corpo7 
vedreses ficou destruída· coa Celu- ración aprobou no seu momento , .. 

.. losa, gráci~s . á cal a cidade conta 
hoxe cun ,forte o.far a caldo de re
polo acedo que se lle ·fa¡ insopor
tábel a calquer visitánte pouco avi-

. sado. 
O Patrirnónio histórico-artísti

ca é incomprensibelmente ignora
do no Plan. Ao non contarse se- -
quer cun , ca~álogo~ de edifícios· a 
conservar, calquer . monumento 
poderá ~r demolido ~en contem
placións. _ 

Un pro':<ecto mónstruo ou, me
llor, u nha nionstruosida.de de pro
xecto, no cal a empresa anglo-

. americana empregou cinco anos. 

. o proxecto - p~r u'nanimidade. Pa
recida unanimidade á que agora 
se dá para queixarse do Plan-. A 
quen represen~a logo o Ax unta- _ 
mento? · 

O PSOE , .en Clára demostra
ción da sua incapacidade, só com
parábel il do alcalde, ponse agora a 
facer alegacións como se dun cida
dán ca.lqu~ra se tr~tase. Pero ; qué 

.. fan os seus concellais dentro_ do 
· axuntamento e no --.. momento que 
hai que discutir?, ~on ou non opa- · 
sición? · 

M.V . 

-v.eíita ·xéranse moitas das cou5as das 
qu~ depende a vila,.'· r~u~ri-ndn logo _ 

·-;_"'ún trat_aménto moi espeéífico. -

· R~r outra banda, ~hox;·xa ninguén 
peri~ que os .problemas .de· trán.sito 

·_~q~e ten unha vita se 'p6dan'_; ár:ranxár 
.'dentro da própria yila. Hai 'cfÚe t_er en 
-canta todo o teddo da _ ·cqmarca. E 
no Plan non hai ~ máis-mín'ima cune
xi6n .entre' rural e u'rbanó.' : ,_ .• 

' 
Portela califica o Plan de inviábel 

"supoño que perante o. número de 
a·l~gac'ións e·norr,ne .é pnsíbel qúe,o re

.• tiren e se non a Comisión Provinc'ial 
, será quen o..,bote abaixo; noutro caso 
_non .haberiá máis sol!;lción que·· a de· 
que os viciño. se !11ovilizasen''. 

. ~ 

_ ·.~ "A única _maneii:.a de facer un' plan 
viábel, di tamén-o_árquitecto, é ter·en 
conta os.int~féses antés que as 11eeesi

. dades,_:os ·¡·nteres'és ·pqdeó~ ,esúk"~m~i 
divididos; mais hai necesidades peren
tórias comu.ns a . toda a povoación 

· · qué non se abordañ; ter un éntorno 
agradá~el ou que haxa ~egu'ría_ade .vi

_. ária por exemplo é iñterés de todos" 

· -. A _·oposición unánime qµe ' e~tá ·a 
-r:~coller este Pláñf'cionin xa dixemos 
. ªº princíp'io, poderia:: explicarsef des-
de dous pontos: en· primeiro lugar 
que ·nengunha - entldade, asociación 
ql:i viciño fo¡ corisul_tado para facer 
o proxecto; e ·segundo- tjue os seus . 
erros e a sua- inviabilidade fai que al
guns sectores conservadores dubiden 
de que os seus intereses queden de
fendidos, ·apesar da boa"inten.ción ca-
ra ·etes do alcalde Xos~ Rivas. · 

. / 

A recente entrada de Rivas en AP 
poderia ir pre~isamentli! no senso de 
evitar as críticas que moitos mem
bros de AP lle estaban a dirixir. 

:césar Novoa, Ceferino Nogueira 
Elíxio Cancela ... 

En calquer casó poden ser várias 
as per~oas - beneficiadas con este Plan. 
Segundo o BNG, por exemplo, "o 
Plan vai. ser o · marco legal imediato 

. para a especulación". " 

Polo de pronto César Novoa, que 
. se apresentqu por AP nas últimas mu-
. nicipais, viña sendo asesor xurídico ' 
"Plan Harris", ao tempo que .xa O'era 
do políg~rno. industrial de · Asempo, 
na Xunqueira. A Xunqúei¡a era unha 
zona reclamada polos viciñós, agora 
o PGOU pretende da·r ao lugar como 
zona de' asentamento industrial. 

·O industrial Ceferino Nogueira, 
para .alguns· home de palla de Pio Ca
banillas, encarregouse de mercar te. 
rreno a bon préció en zona rural ~ que 

·agora precisamente vai ser declarado 
chan urbanizábel polo PGOU. 

::: . - ·r 
E coñecido tamén o caso de El í-

x.io Cancela, ex-concellal de AP, para 
_ quen algunhas construcións ilegais da 

sua propriedade 'en Pedra do Lagarto 
van pasar a ser legais grácias á amplia
ción tamén do ·cha'n urbanizábeJ. 

. Os nacionalistas do BNG pota suá 
. banda pl~ntexan div_ersas críticas ao 
Plan, calificándoo, entre outras cou~ 
S?S~ de "desarrollista en pouca roe
réncia roa actual época de crise e con 
m.áis de tres mil vivencias vatéiras en -
--P~nte~edr:a". . 
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Manuel Fouce' Fernández é un vo- ,. graba unha velocidáde ·de 30 timl 
cacional dos in~entos. Segundo el hora, · a escála. Despois preparei ' · 
nos di "é Únha maneira .de desen- . outro pero der~amouse polo exce- _ 
volver unt:ia i11quietude q'ue eu te~ , so de peso .. Agora estou a· preparar · -
ño desde sempre. 'cando deixe'i de unha ndva maqueta -que 'levaria 
estudar convencinme de que t 'iña motor de ~xplosión". 
que ocuparme destas cou~s. por-' 
que sempre r.ne estaba a remexer a Un xerador eólico 

cabeza' ~ . ... "Tamén ·se .me-me:tel,J ·na .. cabeza" 
Manuel F.oucé ten ·na fase de ·· que non era un bon método o das 

ofjtención de patente dous arte- hélices, para _ recol,ler a forza do 
factos. Un deles é un xenerador de - , . ~ento ~ xerar enerxia. No-~ e me- · 
ene·r~ia eólica ' baseado no p;incí~' llar- em-~regar o" prjncípid-.das ve- '. 
pio das · velas e outro un deseño ·cte . las?, pensei eu. Enton geseñei un 
ve"ículo d~ -cátro rodas que. com- . xerador 'de, eixo verticá-1 que opón 
pe,nsa os efeitoS ·da forza ce,ntrífo- . ·piános :-segufldo. sexa o senso do 
ga.r:ias curvas.. " vento, e 'qüe ademáis' ten unha sé-

"Eu pe~so ~ue hai q~e : seguir. · _l·!e de plandcs _moyfbeis en cada as~ -
un método para inventar . . A pri- pa c:>posta para que o vento circu-

. ;·rneira_ f~se :_séria pensar sempre. que le sen op~sición caíld.O non. ve~ 
· \ od_O. ~e pode mellórar, e .sobreto- coa ~irec~ón adecuada". . 

,. do q·ue ·ñon valen as ideas despro- , Segundo-Manuel Fouce téñense 
- ,positadas, senón aquelas que te.' ... pasto velas, recente-mente, nalguns 

,ñan un senso · prático"'. "Eu pen- petro.leiros .· xapon·~ses, o,Qtéridose 
·se·r que 'os vefcUlos. ~on tiñ.an ~vo- un 'aforro- de éombustíbel " de até · 

" luCionado espec!alme-nte . desde a un' 40 por ' cento. ".Per'a ~a idea mi
aarreta. Ford limitouse ~ porlle un f'i'a é utilizar un sistema de vela$· ~o -
motor de explosión e desde el as .· barco que transmitirian directa: 
mellaras fixéronse · 'segúindo . o : mente· a enerxia ·á hélice". "En xe
mesmo modelo. Eu' o que tjuero ·é ral -engadia M. Fq_uce- a instala
combinar as vantaxes ·dos veículos ción destes xeradores de enerxi~ 

. de duas rodas, '_nos que;? 0 corpo do seria moito mell~r para irstalar ne;> 
condutor,~ coa s'üa inclinación, mar 'OU nas beiras da costa('. Díxo
produce un efeito compensatóriq no~ . que non tiña feit0 comproba- , 
e- axuda a correxir,o efeito de de- cións técr-1ipas ·da forza que se po-

r sestabilización da- forza centrífu- deria obter _ pero que, empiriea~ -
ga, coa capacidade de transporte mente, observm.1 que er~ moita. ' 
do coche". Afinal comentábamos o pouco 

M. 
1
- ' f d b - risco que corrian as empresas co-as 

anue ten e ectua o acetos ·. . . · . · 
'~ .. - • . < ·navidades;· e que ~stas sempre bus-
nos que desenvolve a sua idea, e b' . P. "', t b"l"d 'd · · d' . _ , . . . - ca an un1 'ª ~ ren a 1 1 ·a e ' 1me 1a-
nel. vese -com0 o chasis levana duas · 0 .

1 
b 11 d · ·. • · 

- rod~s ~os extremos do -eixo ten- ta. ue o ra a o a mvenc1on 
esixia moita disciplina., moita in" 

· tr-BI, e· na parte de qtrás, no que 
quietude pol mellorar as cousas, e 

iría a unidade motriz, outras duas. 
-algunhas inversións anuais da o'rde 

laterais. Unha espécie de triciclo .. das 1 OO.ás 200 mil pesetas.: 
. alol"!gado .. pero cunha roda máis Ali deixamos traballando ·a Ma-
--por tras das da parte post.er~or. ,-

- · nuel Folice no s~t.r pequeno obra
"Fixen cfous pequ_enos ptototi~ doiro,, sempre a rebulir con nov'!§ 

. pos a escala,· tln era eléctrico e .lo- ideas: 

"Inventar -é unha ' 
maneira de desenfo.
lar . unha inquietu> 
dé que 'eµ tefio "des·
de · sempre. . Cat;tdo , 
cleixei de estudar " 
com~encinme, de q1,1e 
tifia que ocuparni~ . 
destas causas, por~ 
que sempre rrie est&
ba a remexer a ca
beza.'' 

.: ,1• 



Ainda hai quen diga a estas alturas, 
dez anos depois, que a revolución do 
25 de Abril portugués foi "un golpe 
militar" no que non tiveron partici
pación activa as masas. O ue un grupo 
de 200 oficia is Cambio u a situación 
d o país sen que o povo ti vese, segun
do parece, nada que ver. 

De feito, o 25 de Abril adema is de 
contar coa máis ampla participación 
popular desde o momento en que os 
seu desenvolvimento, funda~ental
mente un movimento de masas; segu
ramente poucas.fevolucións contaron· 
cun~p adesión, cunha par.ticipación _e 
cunha forza· criativa popular tan ines
peradamente' masiva, vibrante . e -con
vencida de que '~aqui lo" erá xusta- ·_ · 
mente' o que todos querian, no que 

._ todos tiña'n que participar. E criáron-
~:' .. . s~ c~mis .ión-s de todo. E desta vez 

non foi a morte .quen saiu á rüa, co
mo ' fora tantos anos_ antes· e cantara 
Zeca Afonso, toi o povo quen deu a 
volta á sua história despois de 48 
anos de · fascismo (ou non?, ou ain
da -se poc,ie entrar en.disq,u_isicións se
mánticas do qi.Je sexa fascismG en 
senso estricto, de cáis ou tais condi- . 
c1ons, características, · auto~firma-, 
cións,-Jiña o réxime salazarist'a para -
·ser considerado en puridade fascista? 
Po i's ainda hpi e¡uen o faga) . 

E a r"évolución de Abril non foi 

unha criación no ar duns éapitáns 
alporizados. A história da~ loitas • 
antifascistas ven en Portugal prati
camente desde ·a imposición do réxi
me salazarista, cando nos primeiros· 
anos vinte António O liveira Salazar, -
un profesor de Finanzas da Univer
sidade de Coimbra foi chamado ao 
goberno, en princípio para buscar sa- . 
í da á desesperada situación económi
ca portiguesa tras doce anos de réxi
me republicano. 

Repaso histórico 
do antifascismo 

En 1933, O liveira Salazar ·institu
cionalizaou a sua situación ao frente 
do Estado cun referendo para apro
bar a nova Constitución. Nascia asi o 
"Estado f\Jovo",. cuxa Xefatura efec
tiva, como presidente dó goberno, 
mantivo ao longo de trinta e seis ános 
até que unha enfermedade o imposi-

. bi lito u e.n 1968. O seu sucesor', Mar- · 

celo Gaetano -mantivo o goberno até 
a rnvolución de. J 9.7-4. O presidente 
do Estado, Américo Thomas, levaba 
.entÓI) 16 anos no cargo.-
cam iñ-o do 'derr~came.nto do fascis
mD, coa criación .na _ clandestiñidade 
do Movfmento de Unidade Democrá-: . 
tica, inspirado polo Partido· Comu- 1 
nista. Ca troce anos despois fracasa un 

. intento de !!JOlpe militar progresista, 
no que figuran ·Almeida Santos e Vas
co Gonc;:alves, do denominado Movi
mento Militar lndependente, ,l,Jn de 
cuxo,.s dirixentes foi o xeneral Hum-

- berto Delgado, asasinado pola .PI DE. 

En .1961 empeza en Angol.a ague
rra de guerrillas contra o co lorii.alis
rilo portugués. ó capitán . Herirque 
Galvao desvia o barco de pasaxe 'San
ta Maria', e Palma lnácio, dirixente · 
da LUAR ( Lig~ de Unión e Acción 
Revolucionária_) apodérase dun avión 
da T AP co que sobrevo~· Lisboa e o · 
Sul do país lanzandb propaganda. No 

Carta de Costa Gomes á tropa para _qu·e acate asordes dadas polÓ grupo militar· 

ano seguinte fracasa a ·''intentona de 
Beja", comandada por' Huniberto · 
Defgado e Vare la Gomes, e .dous anos . 
depois, tras Guiné, comezan os movi
mentos guerrilleiros · tamén en Mo-

. c;:ámbique. A gue~ra .coloni~I alcanza 
xa a todas ·as posesiáns portuguesas 

dunha postura d~ defensa ~orporati
va, chégase a un plantexamento claro 
de oposición ao réxime, democrático 
e ·progresista, ainda que sen ideo1oxia. 
concreta e coerente. O 16 dese mes, 
unha compañia de infanteria acuarte
fada no reximento de Caldas da Rai

de 1:1 ltra mar'. . -nha se rebela e marcha sobre Lisboa, 
En 1969 as organizacións obreiras _" onde é detida e obrlg_,ada a voltar á 

comezan a unirse na lntersindical, sua base. Pero os pla11s do 2-5 de 
'. a~paradas ~unha· certa liberalización Abri.I xa estaban en marcha. 

lali>oral do réxime. Antes, no -65,_ apa- No fondo de toda esta actividade 
re·cera asasinadó en território espa
ñol o xeneral Humberto Delgado: A 
guerra nas colónias exténdese"cada 

. vez máis e o exército portugués· é in
'capaz ·.de controlar -~s ataques <;los 
guerrilleiros dos Frentes de Libera" 
cion,.part.i cularment~ en 'Guiné, onde 
en 1973 a guerra dábase praticamen-

. te pór perdida. ,.. . · 

Un ano .antes ,da revolución, no 
início de 1973 h9UbO un intento de 
golpe ultradireitiSta; tamén en Xanei
ro morre asasinado o líder do rnovi-1 
mento independenüsta guineano 
PAIGC, Amílcar Cabral, o. que non 
torce ·· o rumo das lo itas. · En X uño 
Ma rcelo Gaetano . firma un decreto 
polo que os m'ilitares de complemen
to son equiparados na prática cos de 
carreirá. Entre estes, moitos dos cais 
levan anos loitando nas colónias," b · 

deseon.tent9, crece e. crian o "Movi
mento dos· Capit~ns", un frnnte de 
oposición. comandado por Dinis de . ....., . 
Almeida, Vasco Lourenc;:o, Vasco 
Gorn;:alves, Otelo Saraiva de Carvalho 

· l\llelo Antunes e Vítor Alves.-ü grupo 
acacia unha m~nima conexión intemá 
tras a reunión de Setembro na casa 
dun deles no Alentejo·. 

Do corporativismo á -revolución 

tn "Marzo ·do 74 o Movifnen"to dos 
capitáns pasa a ser o Movimento das 
Forzas Armad~s, tra~ da incorpdra
ción de mil!tares doutra graduación e 

.... militar, a 'situación social empioraba 
dia a dia, a represión era cada vez 
máis dura eontra u·nha povoación a _ 
quen ªº . longo de máis de cuarenta 
~nos se intentara convencer da nece
sidade de non moverse, de non rebe
larse, "q_ue nada pasaria sempre que 
estivesen quedos"! ·segunqo pala
bras de Otelo. Pero asdetencións cre
cian, au111entaba o número de pre
sos políticos, as torturas e os asasina
tos na rua. E pola contra, a prosperi
dade prometida a cámbio - a repre
sión non chegaba e a miséria alcan
zaba _a unha gra_nde_ part~ do povo, 
xunto co desenvolvimento crónico · 
·das ~wnas rura is nas que o "despegue' 
industrial das _cidades non se notou 
senón para· desetizar comarcas intei
ras debido á emigración r tanto _inte
·íiar · como aós pai'ses da Europa oci-
dental. · ,.., ' · 

No 25· de Abril coincidiron todas 
· estas causas máis o agrav_amento da 
crise ultramarina _' e a extensión das 
guerras de liberación en todas. as co- ; 
lónias, o que supuña unha sangria 
constante ta.pto en homes como en 

· meios, homes e meios que eran de 
feito substraídos , ao normal deseen-
volvim_ento do país. · 

E a revolución que máis m"úsica 
deu ao mundo cor.nezou cunha can
ción. Na madru!;Jada do 25 de Abril 
de 1974, o G-randola Vila Morena de -
José Afon$o marcou o Ínício _do cám
bio, da alegria e da liberdade. _ 
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Rosa Coutinho,' 
"Ainda qu~da rnoito·do 259e abril,.o país nunca nláis será o qu~ foi" 

· O almirante Rosa Countinho te.n.aiñ- . " 
da uh ~aspect.o xoven e atlético. Co' , 
seµ . cránio . rasurado, o .que fara cha
mado "aÍmirante vermel'lo" cons~rva · 
un ar. a.inda marcial, pero non dxido 
nén excesivamente ·autoritário; póde
selle imaxinar de uniforme., pero. e'$t~ 
perf.eit~mer;te ~.dé\ptádo ªº siu 'aspec
.to . ci~n. pésie a qu~ só leve c0m<? tal 
dous anos~ de,sde· que· foi 9brigado a 
pa·sar á reserva tras C'ua~.~nta· an'os (:le 
servicios na Mariña' portuguesa . . , 

· ·, _Nascido en Lisboa·, en Febreirb de 
1926, Rosa Coutinho · foi cuepresen
tante da· Armada na Xunta de ~alv,a
ción Nacional, desde o 25 de Abril 
do f4 até. o 14 de .Marzp do a~o ·s~--, 

·guinte . . l?residiu despois a Xunta GLi- .. 
bernativa e' foi nomeado alto 'comisa
rio en 'Angola até x.aneiro dq 75, quer 
dicer, 'que segu"iu de pe,rto todo o 
proceso deseo Ion izador . posterior ao . 
25 de Abril que deu a _I ibera_cións ás 
ex-colónias portüguesas en Africa . . 
Até ·o go_lpe· do 25 de Novembro de 
1975,·foj tamén membro do C'onsello . " 
da Revo~ ución. 

Hoxe, retirado co grau de.almiran
te, desenvolve o seu labor poi ítico na 
COTECO, u'nha sociedade dedicada a 
promover a cooper'ación técnica coas 
ex-colónias, e no seu despacho lisboe
ta, gr.is e frío, mantemos a conversa, 
centrada naqqel 25 de Abril do que ' 
agora se ·cum'pren dez an·os. 

- -En que situación, prof isionéi1 e 
política, se encontraba vostede no 
momento da revolución? 

A 24 de Abril do 74, eu era capi
tán de fragata, comand¡mte dunha 
daquelas fragatas que estaban indu í
.das na ·Organización do Tratado do 

' Atlántico Norde. Esta era a miña si-
. tuación persoal; políticamente non 

podía ser moi claro, pero xulgo que o 
meu · carácter progresista sería consta
tado' polos dirixentes do IVIFA atr.a
vés do meü GGmportamento, senón ' 
no teria sido escollido para 'represen
tar á Mariña· na Xunta de Salvación" 
Nacional, e evidente. 

- ·E ao longo dos anos transcorri
dos, como evolucionaron as suas éon- .. Aiñda que apar~nteme'1te se mantive- ·sua orixe en todo o que aconteceu 

· sen. ~ertos. órgaos revoludonários,' a aq~i durante· o proceso revolucioná-
ceicións políticas? . ·sua virtualidade despareeeu, e Rosa - ria. 

Eu teño evolucionado I desde lago. lembr~ que "e'n virtud e da' mTña po- . ' -·~ E pensa que hoxendia _esta se a 
Nun . momento cheguei a dicer que . sición· políÚca tun apartad.o dos me'tis . segµir a Constituci~n.? . 
me consideraba poi ítico por acciden- · · cargos", e dá un ha · sinxela' · expli'ca~ . E claro que non. Realmente nunca 
te; pero u.nha vez envolvido en pro- cióri do que supuxa· esa .data. "O gol- se seguiu, e agora ·xa nen está plena-
bteiJ1as ·de natureza evidentemente pe . do 25 de Nóvembro to(nen máis · mente ' en vigor, pois que foi modiff 
política, a miña conciéncia foi au- n.en menos que a sofocación da revo- cada en 1982. As modificacións non 
mentando. Polo que vivin, polo que lución. ·Uespois, .a revolución non foron profundas, · pero si ·significati-
xulguei, · polo que vín, sofrin un ha · . existe. máis, quer dicer, deixou de .;. vas, e hai· un.ha tentativa deliqerad~ 
transformación importante na miña existir de forma aberta e instituciona• · de regresar a unha s1tuac.ión, que non 
maneira.de pensar. lizada. Pés~e a que até 1982, .se teña : dl'go de Status_· .~nterior ao 2.5 efe 

rl)a.ntido o c·on~ello da Re~olución, a Abril, porque iso "é impensábel, pero 
sua mi~ión xa non era máis que ad~, .s·i a unha na. que ·nóvamente as. clases 
digamos, "arrur:n_ar a casa"; foi axus- .· dominantes. retomen ·a .hexemonia 
tadq para un rol determinado, cun~as élentro e fóra do áparello de estado. 

"'.'~ E ónde se situa a'gura? 
. . 

Pol(ticamente?, é claro, nun es- -
pectro de esquerdas; ainda asr, non 
milito· en nengun partido porque con
sidero que isa me restaria indepen-

. déncía, pero quera dicer que' nas últ.i
: ma.s' ele.lcion?,"'fixen''bMnpaña eleito-

- ra:I como . iiiGtependente pola Alianza 
Pavo Unido ( APU). . 

25 de i\lovembro, 

fin: da revolución 

fun'oións .. lill'!itadas. Para min, o 25 de 
Novembro foi · iso, simplesmente o · 

.golpe de grácia da re.voludón'·'. 
' ,. •• •· , ~ """'"' .:.. ,; t )• I • 

~Porén, a Const1tuc1on portugue-
sa é .:tioi . ~rogresista, qué forzas in
.fluí ron µara oonquerir isto naquel 
momento? 

Realmente, .. a Constitución do 76 
• é airida o resultado diÍecto da revolu-

A carre.ira política dé !={osa Cou- ción ·de Abril e expresa o consenso 
tinho, cando menos a inst.ituCional, . .,.. que foi posíb~I acadar entre. as forzas 
acabou ca triunfo do "Grupo do's .9" · comprometidas rio proceso, a ínstitu-
no golpe do 25 de Novembro d() 75. cionali?ación ·cívica , qu.e foi :posíbel 
Os cravos comezaron· a murcharse obter e os consens0s ·que se_ consegui-
tras ano e médio ele vitalidade revolu-· ron atinxir; xa non é Liiiha constitu-
cionária que mudou o aspecto, a con- · ció.n ~evolucionária, é imha constitu
cién¿ia e ·a realidade social do .país. ción demócra~a e progresista, e ten a 

. - -
Uílbá p.ol ífi.c~ e.xterior su borda-

"nada 
Cando fala de ' Mátio Sciares "e da 

". sua política, a Rosa Couti-;,ho b.ríllan
lle os ollas. Unha causa que a esquer-

. da portuguesa non perdoará nunca ao 
primeiro ministro é a descarada su
bordi.nación a EEUU que está impon
do na política internacional. Mesmo 
no caso do Estado español, non é 
este b niellor mome';,to• n'as relacións 

-entre ós dous estados. "Cando esti
ven en · Madrid, hai ·pouco, verifiquei 
un interés bastante grande por parte 
do pavo españ@I pólo qLJe pasa aquj, 
pero parece que é un interés que non 

,' tén · ref.lexo nen na's · irlformacións, 
nen n~.~...,: meios ' ele ., ~omunicación en 

· xerai; desgraciadamente, os dous paí
ses viviron sempre de costas voltadas, . 

. como .dicimos aqui, e en parte iso po
d~ ex,p·licar a actuai situación". ' , ·.._ 

, . .:, .. Qué cámbios se ve·ri.ficaron .nas 
relacións entre -os dous estados des-· 
1J9is da revol~~ión"port~g_uesa?°· 

! ,, , -

As relacíóns con España··antes do 
25· de Abril eran, digamos concor~:fan
tes. entre .dous éstados con reximes 
fascistas. _Fo ron moí dificultadas des
pois do noso proceso revolucionário 
e posteriormente, cando en España 
·entraron tamen nunha .vía democráti- ' 
·ca., creo qué .son n¡itura 1.m~rite boas, 
inda que eu . penso que debian ser 
máis profundas, visto que os dous 
países se encentran nunha ' situación, 
non digo igual, mais con certa seme
llanza e ambos representan o senti
mento latino, con profundas liga
cións con América Central e América 
Latina e Africa. Creo que gañarian 
moito se conseguí.sen disociarse da 
dominación anglosaxona. 

·O· almirante repite constantemen
te o seu "digamos", cando fala dun 
~ema delicado, ,como o da relación 
entre a entrada do Estado español na · 
Otan coa situación política na penín
sula. Pésie .a opinar que tal adesíón, 

. "nen mellara nen empiora as rela
cións", afirma qüe isa non vai sign ifi
car benef ício ningun para os pavos 
do Estado español "incluso vai repre
sentar unha perda de independéncia, 
ªº pasar a depender máís directamen
te dos EEUU. 

-Esta dependéncia, nótase hoxe 
en Portugal? 

Si, si, a todos os niveis. ·Politjca
mente non hai máis que ver ós perió
dicos e analizar ·cómo os nasos gober
nantes se comportan cara a adminis
tració!l de Washington, dunha manei
ra case servil. Mário Soares está a trai
cionar u'n dos pririéípios consagrados 
polo 25 de Abril, o da soberanía e in
depend~ncia · nacional. 

· E afirma asimesmo Rosa Coutin-
ho, que precisamente a dependéncia 

·quEl supón o .feíto 'de pertencer á 
OTAN tivo unha ·importáncia defini
tiva , no desenvolvimento do ¡:,receso 
re.voluéioñário . . "lnfluiron, cert'amen
te ~. Os EEUU tomaron parte nun 
éompló internacional no que estaban 
tamén outros países ocidentais, pará 
abortar a revolución portuguesa. lsto 
é cla_ra,, foi fundaméntal para frear a 
revolución". 

As ex-colónias, un soño de soli
daridade · 

Unha das consecuénc,as importan
~es do 25 de Abril _foi ~liberación das 
rolónias. 

· Despois de dez·anos, cáis son· ago
ra .as .r'eÍacións~ de· Portugal con Ango~ · 
'ª-~ M~~mbiq~e, ·e.'_ Gµinea?. · · 

_ (Aquí pensa detidamente a respos-
. ta. o tema das éx-colónjas, das suas 
dificLtldades actuais, é \.mha das gran
des preocupacións de Rosa Coutinho, 
que rion soporta os ataques moi~as 
veces ". gratu ítós 'que están· a sofrer da 
partEl dos meiO'S de comunicación, , 
pero depois de matinalo ún rato · res
posta). 

Ben ... ·eu diría que sentimental·
mente, esas ·~elacións sa·ñ moi bpas; 
economicamente son razonabeis, po-

lífa:amente son relacións baseadas en 
posicións pragmáticas, ·sen interyen-. 

· cións ' na· sua polftica .inte'rna. Pero 
non hai propri¡:¡merite un.ha solidari
dade política entre Portugal e as suas 
antigas colónias, ainda que este sexa 
un dos sañas e un dos obxectivos da 
nasa· relación. 

j::; fala cunha prudéncia da difícil 
situación pala que atravesan Angola e 
Mozambique das suas dificuldades 
~conómicas 'É! das presións que_ están 
a sofrer ' nunha situación de perma
nente ·inestabilidade. "Eses ' países 
non viviron nun estado de paz desde 
a sua independéncia. Son países xó
venes que teñen un 'futuro por diante 
pero que están a sofrer os efeitos da 
sua xuventude; sofren brutalmente a 
falta de cadros, a caréncia de técnicos 
e xente preparada debido ao abando
no no que quedaron tras da indepen
déncia, e disto somos responsábeis 
todos. Penso que vai levar como mí
nimo unha xeración para conseguir 
romper con todos estes condiciona11-
tes, e isto só se fará se conseguen, ex
terna e intername'nte, unha situación 
de paz que permita estabilizar o país, 
e dedicar o desenvolvimento os re
cursos que agora . deben detraer para 
a guerra". E desta maneira, indirecta
mente parece querer xustrf icar a fir
ma de tratados c~n Africado Sul, so
bre o que non se quer pronunciar 
a berta mente. 

Z)ez anos despois 

- Un décimo aniversário dá xa 
tempo para poder reflexionar e anali
zar mínimamente os resultados do 25 
de Abril. Qué queda agora mesmo 
'das conquistas populares? 

Queda moito, ainda que moito e 
continuará a quedar. Ouer dicer, o 
país non é o mesmo; modificouse 
brutalmente do ponto de vista social, 
do. ponto de- vista de esclarecimento, 
político. Continua a perviver unha 
certa concienciación popular. Despa
receron os pobres resignados neste 
país, ainda que unha grande parte 
a inda voten pelas · direitas, eles per
soalmente non son os mesmos, votan 
por unha cuestión de tradición, de in
fluéncia caciquil, pero cando os seus 
intereses son directamente ameaza
dos, ainda nas zonas ·máis atrasadas, · 
reaccionan case como homes de es
uqerdas. Os pobres resignados coa 

· sua sorte desapareceron, xa non .se 
conforman; agora son pobres envexo
sos, pobres · que tamén queren ser ri
cos. E chegarán a ter unha conciéncia 
poi ít ica, e a decatarse de que pobreza 
e rique:z:a son termos relativos que r'e
sultan do própriq sistema, unha con
ciénc:;ía que se rebele contra o sistema . 
que . permite e fabrica a profµnda di
visión entre pobres e ricos. 

· "Rosa Countinho, o almirante ver-· 
mello, é tamén unha proba v.iva de 

· opti.mismo re.volucionário. Pésie ao 
fracaso recoñecido da_ Reforma Agrá
ria, que p~aticamente 'Aen . existe xa, 

. '3.1 v~ unha importante experiéncia a 
ter en canta. "Hoxe a xente está a 
c¡ctuar, a facer,- a reclamar dunha ma
neira que seria completamente impo
síbel ·sen a· o 25 de Abril. E un certo 
desencanto, unha certa desÍlusión 
diante dos resultados, pr.o.véri dunha ·. 
apreciaciófil precipitada, porque real
mente, a xerite sabe que o país non é 
e 11\.JnCa máis será O que foj durante 
aquelas decenas de anos. ·E i so é o im- . · 
portante'! · · 

! ' 



· \ 111 / A NOSA TERRA 

Vasco· 
Gor1Qah1:es, 

a fé 
. do militante 

A evolución de dez anos 

Comemórase agora o décimo ani
versário da Revolución de Abril, .cál · 
foi a sua evolución persoal? 
- Eu non vivin propriamente unha 
evolución . Mantiven unha liña e son 
o mesmo que era antes 5 de Abril 
núnha liña de abertura, de progreso 
no camiño cara o socialismo. Teño 
ideas socialistas, e a experiéncia ten 
demostrado que teño razón. Penso 
que o noso país non pode sair da cri
se que viv~ sen camiñar por unha via 
de desenvolvimento independente, 
unha via que conduza ao socialismo; 
que non poderá sair do atraso e o 
subdesenvolvimento económico e so
cial sen camiñar para o socialismo. 

Vasco repite constantemente a sua 
f é no qimiño da construción do so
cialismo en Portugal, pésie a ser cons
ciente das dificuldades palas que 
atravesa agora o país, e do moito 
que se ten· perdido das conquistas re
volucionárias. 
- "Hoxe podemos verificar que o 

programa do Movimento das Forzas 
Armadas non foi cumprido, que as 
conquistas alcanzadas no 74 están se
riamente ame.azadas e xa se teñen 
perdido moitas. Pero ainda están de 
pé as nacionalizacións, a Reforma 
Agrária, as liberdades públicas, a 
Constitución de 1976; si , a inda están 
de pé .. Pero sen dúbida a democrácia 
portuguesa non está consolidada e so
fre a diário golpes por parte deste go
berno do Partido Socialista e do Par
·tido Socialdemócrata, que de tais só 
teñen o nome. Despois do golpe con
trarrevolucionário do 25 de Noverri
b~o, ten sido desenvolvida unha polí
tica de resta.u ración dos antigos de- · 
tentadores ·do poder econórniéo en 
Portugal; unha política de restaura
cións das relacións de propriedade fa
vorábeis · aos monopolistas e 'latifun
distas. Esa política ten sido desenvol
vida á par de medidas de restrición 
das _li.berdades e do fuf1cionamento 
9emocrático. 

. :_;.E qué queda dás . nacionalizacións 
~ras das últimas medidas do · goberno 
ao . res~ito, e· _da Reforma Agrária 

- despois da Lei Barreto e posteriores? 
"(-A verdad~ é que están en perigo. A 

Reforma Agrária· xa perdeu máis da ' 
-metade da . terra que está a· ser resti-. 
tu'ída aos latinf1.,1nditas. En canto .ás 

., nacionalizacións, este_ goberno PS xa 
··permite que o capital .privado teña 
bancos, compañ_ias de seguros, fábri
cas c;ie cemento, de adul;>os ... quer di
cer, os seGtores ·máis rendábeis . do 
país; "e ademais, a política que está a 
levé;lr · é duhha crece·nte subordina= 

. ción á política dos Estados Un:i
dos e da CEE,. ainda na recente via-

xe de Soares a _América pratica- "O 25 -de-Abril de. 1974 eu era co-
mente ofereceu aos monopolistas ·ronel e1 prestaba servicio na dirección 
americanos a penetración en Portu- . da ~rmada de enxeñaria. Politicamen-
gal nas condicións máis favorábeis te ~ra un ,home progresista, con ideas 
para a obtención de benetícios · a democráticas, antifascista. Non me 
costa do povo portugués. . resultaba fácil desenvolverme,_ ten 

Outra da.s teimas, dos cabalas de _que calGular as dificuldades que se 
batalla deste home, militante ao cen- - poden ter nun réxime f¡iscista, e máis 
to por cento, é a restriscióri das líber- áinda no exército; era moi difl'cil, e a 
dades que hoxe se vive eri Portugal; pr_oba é que os xóvenes oficiais se es-
restrieión que el considera n.ecesá- . defende os ir:itereses capitalistas, e é un tema que non ,Podemos ver des~ . clarece~qn do papel que estaban a xo-
ria pára pode aplicar a política anti- desde ese ponto de vista tíai choques de un ponto de vista estático, senón gar .as FFAAgrácias á experiéncia da 
popular contra o poderoso movi- de intereses,:e portante, dificuldades · de desenvolvimento histórico. guerra coloniaL De feito, o seu papel 
mento de masas surxido co 25 de- : de enterid.imento. . , Foi, segundo reza o pé dunha peque- . non era má_is que defender ~n re~ime 
Abril. "Pero o povo manif_éstase ca- -Vostede mñeee ba~an~e ben Gali ~ na figura feita polos. trabal_ladores da_ fascista · colonialista' ~. Asi é cumo 
da dia máis, cada -dia está máis des- za, pensa que deberia existir algun ti- .siderúrxia de Lisboa, "o único home Vasco Gonc;alves se define a si m.es-
contento da situación a que temas si- po -de relación especial mn Portugal, , limpo da "revolución'~ , e .esta é ·a im- mo hai dez anos. Con estas ideas, 
do levados. Este é o balance dez anos · d d p~esión primeira que- pr.oduce Yasoo cándo entroú e~ contacto co MF.A? dadas as afini ades ent_re os o~s pa-
despois de Abril: nós traballámos , ? Gon~aives, a dun home tranquilo, · - Só pasados .alguns meses do seu 
moito pola democrati.zación, e. esta _ases. eon aspecto de abó cariñoso, e .sobre- .. início, xulgo que pór firiais, outono,. 
democratización está hoxe en peri- - Si, .creo que poderia haber outro ti- .todo iso, honrado ( convencido do creo, do 73. ' 
go. Por exemplo, van ser criados uns po de relacións, máis - ~inceras, -máis que di e de por qué o di, ainda que as -E qué significo u .o 25 de Abril na 
sospeitosos servícios de. información fr-ancas ... xa que as afinid_ades do 'nor- suas posicións no·n sempre lle f-acflita- sua vida? 
sob a dependéncia directa do Pri- de de Portugal C:on Galiza son eviden- sen a vida, xa que paso-u de primeiro · -:-Foi o diá do derrubaniento do fas-
meiro Ministro, que non podeh dei- tes. e desde o ponto de vista cultural ~ ministro -de Xullo do 74 a Setem- ·cismo, do cumprimento dunha aspi-
xar de traernos á memória á PIDE; poderian . ser máis concretamente bro do -75- ; a ser abrigado a, pasará .· ración que vivia comig9 habia trihta 
hai aspectos da crise que s~ manteñen aproveitadas por unha poi ítica pife- reserva en Xaneiro do 7-6 ~ Polo r:neio anos, . xa que desde a miña xuv.entu-
ou empioran, como a inflación que rente entre os gobernos. Hoxe·en i:Ha. durou -un mes como director do lmti- de, desde ·a guerra de España, tiña 
chega a un 33 por cento; _ e toda esta existe Interés pola cultura galega, tra- tuto ·de Altos Estudos .Militares. Ho- ideas democráticas e dé' progreso, 
situación vese agravada .ainda pelas dúcense -e$critores e poetas galegas; · _ xe, este ·l'isb9eta de -63 anos é ün xe: desde aquel tempo eu era confrá Sa
concesións que o goberno está a fa- .fanse reunións culturais entre portu~ _ ·neral na reserva do que non se espera l_a?'.ar. ·Foi a realizaciqn dun soño de 
cer ás forzas máis belicistas do impe- gueses e galegas no ámbito científico . . • escoitar afirmaci'óns tan claras de an- décadas. 
rialismo dos EEUU". e mesmo no ámbito social, pero nor:i tifascismo; e crltic_as tan duras ao go- -Cara ónde vai Portugal, pódese fa-

hai realmente unha atitude para pro- berno socialista desde a esque~da, cer unha · previsión da sua evolución 
As relacións con España piciar nengun :tipo de relación prefe- _ máis a inda coñecendo o ·seu histo.rial nos próximos anos? , 
e Galiza _ rente. ron calquer pÓnto de . . España. ·militar xa -que este home de aspecto , -.Xulgb que non se pode dicer con 

Vasco Gonc;:alves coñece España e · Eu penso que esas relacións deberán pacífico. é militar· desde os 21 anos e certeza, vai pasar isto ou aqUilo. Cre-
coñece bastante ben Galiza, a inda vir · no _marco do aprofondamento e como . tal · estivo destinado na India, ce a pr·otesta contra a política dogo-
que hai xa anos que.non ven por aqui mellora das rel.acións entre os doús en Moc;:ambique e en Angoht, .todas as berno e a nosa vida política e social 
Pero amostra gran interés por saber estados. E1,1 sei que en · ·España exis- guerras coloniais portugue~as dos úJ-. non se re.sume nun proceso 1éleitqral 
.se o goberno socialista é do mesmo ten diferentes nacionalidades, púo timos anos. · untcame~t~ ~ Os pdrtugu~ses ternos 

En Portugal é irreven;íbel 
a ·transformación . das:· ·conciéncias . 

' . - . .. ~ . 

cariz que o . de ali; se a . política do 
PSOE é tan atla~tista como a do PSP, 
e lamenta que .. co proceso de demo
cratización , "non ten habido un real 
· estreitame'ntó_ das reladiórís .en bE:H1e- ' 
,fício dos 'dous po.vos". 

.:Non é ·isto un pout;:0 decepcionan
te? 

un. movimento dé masas a todos os 
niveis · que ten desempeñado unha 
función determinante no desenvol
vimento da nosa vida polúica. O na
so futuro depende da reÍación_ de for
zas que se veña a estebelecer cara a 

· opo"sición que hoxe hai, da lo ita de · 
clases .oontra a política do goberno. 
Eu teño confianza en que c.s forzas 
populare~ conseguirán frear esta po
lítica e facer que finalmente en Por
tugal . ha·xa un. gober.no democrático 
.cuñha polític'a diferente, unha polí
-~ica pat~iótica _ e nacional. Eu ~teñó 
confianza _en 'que non voltar.emos . 
atrás. As liberdades só poden s~r per
didas en Portugal se fose restabeleci
da unha ditadura militar violenta e 
creb que hai coridicións para evita-

.. lo e "que serán defendidas porque o 
que si ·que é irreversíbe-1 é a-transfor
mación da conciéncia das pe.rsoas, e 
iso dame co.nfianza en que non-volta
remos atrás. A irreversibilidade das 
conqLI"istas de Abril . está ligada ao 
·empeño, á foria e á unidade que. o 

-si, de feito esperábase moito máis 
da democratización en canto á apro
xi~ación dós' dous ·países, pero a .. 
causa fundamental· disto é que tantq 
e11 Portugal como' en España os parti
dos sociai'istas que éstán no goberno· 
no1_1 teñen-·~evado u ~jla verdadeira po
lítica democrática e en, benefício dos 

' ~eus pbvos, senón· unha política que 
Os generais Vasto Gón~alves e Costa Goine5, o comandante. Martins Guerreiro e o almirant·e Pinheiio noso povo poda acadar -na sua de: 
de Ázevedo, na assembleia do MFA de 8 dé Julho, que aprovou o Documento-Guia Povo-MFA. . . tensa. 
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. «Non· se ten féitó nada . 

Os últimos anos non teñen sido' fácéis- tán a .funcio,nar con máis ou melilOS -
para o ,Zeca. o· e;pois dÓs recita'is de atranoos, comó ·.é a cooperativa" E~a 
Lisboa e o Porto, a sua' actividade . N.ova, da que o próprfo ·José Afon·so. 
profislonaf .veuse interrumpida, el forma parte', xunto -,cc:m g_rupos de te· .. 
pensa que definitivamente polos gra- atro e outros ~antahte~ coñecidos ca-
ves problemas de saúde que. arrasta- mo_ Sérgro Godinho. _o-µ f,ª!-1.~tC>· Pero· 
·hai tempo~ o home que sempre dese- ' 1,~menta a invasión que se está a dar 
~aba a tranquil'idade da sµa casa de en Portugal, com0 no re$1o de Euro::-
Azeitao cando estaba de x:ira fóra de pa, da música americana e inglesa, 
Portugal, di hoxe que está farto de que. intenta asulagar a identidade cyl~ : · 
estar encerrado, de fer, de facer unha tura! própria desde a sua superiorida- · 
vida sedentária ~emais á que non está · . de de r:neios. · 
afeito. Pero mantén a sua impresio~ Interesado polas culturas autócto· 

. na te lucidez"! a sua. irania mordaz e nas, o Zeca debe ·ser un dos port'ugue-
unha afeizón desmedida por estar ao ses que máis Se ten preocupado' pola 
ten~o .de todo o nQvo, de todo o que cultura, pota músiea, pola literatura 
acontece nos ámbitos cultural, social, galegas,, que cqnsidera póla escindída 
político. E s~ue a ser. un dos críticos · . do mesmo tro'nco. ~'Non éonsigo des
máis duros desdé a esquerda para o cobrir -sinala-'- por qué ·as r~lacións . 

goberao e a política xeral qu~ se está· · . entre · Ga ~iza e . Portugal soff tan esca~: 
a levar nG país a partir do 25 de No- sas e tan pobres .. Oa .,parte portugy_e- · 
vembro. - . ' sa existe 1.im forte p~exuído contra os 

A respeito da actividade cultural gafegos, orixinário de cando os emi- · 
exercida despois do 2_5 de_ Abril, José- grantes viñan a 'Lisboa e traballaban 
A funso sinala é> voluntárismo e a fal- na maioria dos casos a ·vender água. 
ta de meio.s ~ue n~ maioria dos casos . Disto quedar~n expresións como. 'tra- · 
presidia cantas realiza,ciónsde anima- hall.ar como i.Jn.galego' ·e ·outras; ,é un · 

· ción cultural -se fixeron. El mesmo . ' prexuício elitista e estúpido ,por mar ..... _ 
participou en moitas destas aq:ións xlnalizador. Para os port:ugueses; Ga
f óra de Lisboa; nas provincias ·mái~ . liza é realment~ , ur:1 elemenfo que se 
atrasadas de Tras.-os~l'ylontes, a cu~a disolvé no ·resto ·de Espa.ña, non hai 
expeí-iéncia dedicou un dos discos conciéncia ,da sua ideA-tidade própria 
·cos qÜe ' petsoalmente está l)'lái~ . con-· e diferenciada. Nbn se ten feito n·eA·. 
-forme; "Com as !'Tlirthas tamanquin- gun tipo de esforzos pára aprox·imar 
has". a cultura portuguesa á·galega. <Penso 

· ·-·A animación cultural foi exerci· que hai máis interés na GaHza' polo 
da por estes pequenos· animadores, que se pasa·en ·P~rtugafque 'ao con~rá _ 
estes voluntarístas un pouco par todo . rio". 
fado. un f)ouco espallados poio país, ", Nestes momentós . ten -parte dun 
que acompaña.-on ao movimento Po· disco xa grabado, pero non é:onfia de
pular surx:ido ~dt?spoi1s do 25 de Abril · masiado 1en poder rematalo . .. E,spera, ,. 
,que deij orixe ás--Comisións -de Tra- iso si·, _poder ainda voltar a!guñha vez . 
balíadorest deariciños; ·-E»que nós.cha· ~ a .G~liza,'.onc;'.le· tantas veces ten·actua
már:n9s . Movimento.. Poputar ·de Base _ do; 'se non "pata Cá'Rtar, cand8 mei'lós 
e que se- cheuou incluso a chamar Po- para escoitar fálar unha· língua que el -
der P'opular. o· Poder Poputar nunca, éncontra abso'lutamehte ·musical e 
existiu. existiron pequenos focos de_ . .para .oontemplar 1.mha paisaxe q~e:lle 

. contrapoder, pero que nunca áltera- . recorda tanto ·á minhota. · 
ron significativamente as estruturas Des~ñtantado ás· veces, espe-ra·nza.: 
Pero cometimc;>s erros,. erros impor- do o~tras, crítico setnpre~ José ·Afon-
tantes' de sectarjsrno e partid¡-zación so necesita agora dé. toda a sua iron'ia 
que afectaron profundamente ás con- · para -atoparlle unha ponta 'hu-morísti· 
.se.cuéncias desa. acción". . . ca á situaciór.t de Portuga 1 e á sua pró-

Porén, dese-bre~e espácio de tem- · pria. Pero non por iso deixa de facel! 
• po quedaron írtici~tiv'as que ainda es- proxectos para t:1n e para o outro. · 

P"ara acercar as · cultur~ 
galegas e portuguesa>> 

GUSTAVO LUCA DE TENA 

Foi un primeiro de Maio no Porto. 
Na rua Escura, na Prac;a de Galiza 
do Cai~ da Ribeira, os cativos xo
gaban ao sol polo meio dun gran
de escenario desmontado. De 
Campanhá viñan unhas bandeiras 
e os que as levaban traían os olios 
arrasados de tanta luz. Foi un pri
meiro de Maio en. Lisboa. Do Sei
xal e da Amadora chegaba unha 
marea de bandeiras e os rapaces 
fas;;ian cachizas os decorados do 
gran castelo de cartón do Salaza
ri.smo. Foi ño primeiro de Maio 
do 74. Otelo Saraiva de Carvalho 
puña. xunto ás cámaras d& ' televi-· 
sión aq ue las mans grandes de la· 
brego, -e, como quen lle quita a 
rolla ao champán, explicaba cómo 
lle tiña pensado retorcer o gañote 
aos amigos do fascismo. Nunca 
un golpe de estado deu tanto que 
rir r Nunca a terminación violenta 
dunha ditadura deu tanta alegria, 
tantas bágoas de alegria, tantas 
bandeiras, tanta música. Nunca 
un golpe de estado deu tan pouco 
sangue. Como nas películas cómi
cas dó cine mudo, aos maos todo 
se lles atrapallaba: caíanlle os cal· 
deiros na cabeza, esbaraban nunha 
pel de plátano, afuciñaban nun rio 
caí anlle os pantalóns. 

E ben certo que de aquel Abril 
do 74 pasaron trece, que caíron 

- .algunhas cabezas de políticos. Lá 
' vai Pinto B alsemao, demócrata de 
máis, estilo inglés que falaba · de 
fair play aos camponeses sen terra 
do -, Alentejo; lá vai Freitas . do _ 
Amaral, qué cruz, -meu santo; lá. 
vai Sá Machado, Lucas ,Pires, Mota / 
Pinto, Basílio Horta; lá foron 
A'maro da Costa e Sá Ca rneiro. -
Como na ~lemaña do 14 os espar
taquistas da Terceira cháman,lle 
Sf)CÍa./-traidbres aos da Segunda. 
Din eri Portugal que o 25 de Abril 

' do 74 tiñan o queixo nunha man e 
_,'. o · coit~lo na outra, pero foron cor-

.. tar ná própria man. E ben certo 
que ·o se€iurido fra.caso ...,de Soares 
pode meter ao país nunh~ eri_se de '. 
gran profundidade-. , Pero · a dez 
anos do. 25 d~. A~ ri ,I, non· seria pp
síbel 'recoñecer na escala, no exér
cito neri no próprio estado, cal-

" quér pegada do gran teatro do fas· 
cismo que fanto se tardó u · e.n mo
r,rer en tanto sarigue deixou tras 
de sL O 25 .de A:bril foi ··a liberda> 
de, a morte .d.a mentira, o fin do. 
!lledo', a fuxida dos tasdstas, ¿ po-_ .~, 

-maic 
~; es pas 
•1 ue po 

dal~u 
- lamo 

ia s. 
E cié 

vanees 
eren u 

X osé 
san ti 

exa 
od 
sto 
van 
e UI 



treos fnventorés galegas,' sobrancea don Juan de la Coba .. 
'ómez., Este ourensanó que inventou.'un idiomá, o trampitárí, 
iversps disposotivos como o "pirin.dargallo" e o 11paráguas · 
iversal'" ,. é un simpático· predecesor dos inventores galegas 
'hoxe: · ' 
.. galegas, polo mundo ·adiant~; son apreciados ·polo~ seü enxeño 
Jola sua capacidad e de ·traballo .. E ~ebe ser ese senso utilitário 

·-:- s cousas o que fai que estexan se.mpre bule-bule coas causas . . 
n bu le-bu le que dá mellaras .que, moitas das vt:ces, nora 

·o· n máis.que para uso doméstico. · - . 
e é un feito que se repite moito nos laoores agrícolas. 

umerosos son os labregos que teñen feito pequenas adaptacións 
trebellos para 11~ ensamblar aos tractores. · 

, :. un híLrido curioso eotre a "chapuciña" estilo Pep~ Gotera 
. • : '· a reflexión prática. 

-maioria dos "manita~" fican no anonimato e· nen. pola cabeza 
.. : es pasa a posíbel utilidade dos seus inventos oli o ·proveito 

ue podan tirar desles, pero de-todo este camiño · · 
dal~uns inventores galegas, que o toman máis en sério, 
lamas nesta reportaxe. 

oita xente non escoitou falar do 
' pirindargallo". Este era un aparato 

ue permitia levitar a unha certa altu-
a, co cal facilitaba grandes despraza
entos polo planeta, só se tiña que 

gardar a que a Terra xirase e no mo
ento que se estivese sobre o ponto 
esexado descendí ase. 

Tampouco se sabe do "paráguas 
niversal" que seria un·imenso garda
húvia que se colocaria nun dos Polos 
, abr índose ou pechándose a gosto, 
oder íanse evitar ou permitir as chú-
ias. 

E claro q!Je estes non eran grandes 
vanees tecnolóxicos, nen deixan de 
eren un ha paródia irónica dos inven-

Xosé Antonio Piñeiro Sánchez é un 
santiagués afincado en Vigo, que no 
ano 1980 recebeu un prémio da De-
utación Provincial de Pontevedra 

para inventores galegas polo seu es- · 
tudo dun parque sumerxíbe/ para 
cultivos mariños. 

Estivemos con el e contounos as 
aracterísticas daquel seu invento e 
as necesidades e posibilidades que 
en, pero tamén falamos da sua vo

ción inventiva que ven "dunha 
reocupación por po~lle solucións a 
roblemas que surxen nas circuns
'ncias máis dispares". Asi, ademais 
o invento que resultou premiado e 
ue semella· máis viábel, ten partici
ado con outras ideas nisto dos in-
entos. "Hai dez anos pareime a 
ensar no incómodo 'que resu-lta ir 
mando e ir de costas a onde se 

van.za. Entón matinei .nun remo 
ue fixese o traballo á inversa; ou 
exa que empregando o próprio pe- · 
o do carpo, cando se tira do re.mof 
sto se poidese f~cer mirando cara o 
vanee da nave. Prepareino median
e unha articulación no remos. Non 

patentei pero tempo clespois vin 
unha revista ~str.anxeira unde-seño 
oi semellante baseado na mesma 

dea". · · ' 
Outro proxecto, que se po~e ver 

a gráfica, é o do aprovehame.nto · 
a enerxia· do vento: "O problema 
este tipo de enerxia ~ara . sumir.iis- · 
raF á rede. O Sistema que se me 

ocorriu a min é 6 de combinar a 
enerxia do vento -coa hidráulica·: 
Desa maneira, na b·eiramar pode- . 
ríanse facer -encoros de água de 
mar; aproveitan_do condieións dro~ 
gráfieas . adecuadas. O vento empre~ ·· 

garíase: b~n p~ra bo-mb,e?r- água p'Or 

t ores, pero si amostra o camiño que 
segue o enxeño para se ab.rir paso. 

Cando errypezamos a facer esta re
portaxe, topámonos con que se p;. 
tentaban . todo tipÓ de chilindradas, 
desde unha escoba de dentes con 
efeitos musicais ( ficamos coa curiosi
dade de se tocaba o Para . El isa oú 
Thriller), até un has fundas de papel 
para pór nos inodoros dos lugares 
públicos. 

Cómo rexistar unha patente 

Pero a cousa é máis .séria. Toda 
persoa pode patentar calquer cousas, 
desde o nome dunha marca até un 

···. ·.'·. 
.ben o que fan estas é. teyar a burocrá- , ··t erminadós m~~opól_iÓs adoita~ a pa
cia que isto conleva,'pots ~ 'rexi~to es"-· · teritár:' toda unha .'chéa de variantes 
tán~ Ministér.iode h1dústria. sobre _ o~set,Js próprios produtos para 

. ... • ' , 1 impedir - ':a competérn;iá "e copar o 
.. VosteQ.e ten qÜé ,apres~r¡itar unha . · mercac;to.· .- · ~; 

-. completa .memória do invento, no · 
que con~en todas .as suas posí l?,fis A protección da pate~te 
utilidades e ·apÍicació.ns, cousa que si 
ten .que facer o máis· exausttvamente A patente .·ffGa protexida, i11icial-
posibel, p~is só' ticá prote~ido o .des.: mente, dura_nte t'res arios; nos.cais pó
crito. · dese ' intentar ª ·-comercialización -por 

Unha vez · apresentada a patente, "conta · própria. Caso de non .suceder 
sai a- i_nformación públiCél. para que nese lapso ·de tempo: hai que conce
poda ser recusada c~so -de non supor der a licéncia de explotación do in
n<:>.vidade. Este proceso ven durando· ve.nto. Feito i~to,_ a patente fica '·pro-
vários meses~ texida durante vin'te anos . 

T r ansoorrido ese prazo, a patente. X~raln'lénte é difícil topar xe~te 
é adxudicada. O cuSt:e da operació_n que fináncie os inventos. Cando· me
ven .sendo dunhas cin_cuenta mil pe~~ · n.ós np EStado españul : ~eguridon~s -
tas !1º. momento do r~x~sto e.·despoi!i" , dieia "o sef.ioJ Gu1ias,· éte ·Ungria ~S.'A.· 
un ha cativa cuota anual. · . • · "ademai~ das secuelas da cri_se eéonó-

Pou~os · inventos ,' 

S egundo nos diciari ~unha das :~- . 
sas tramitadoras d~ patentes. son 
poucas a~· novidad~s que a·par~éen. 
Pola · zona de Vigo téñense pateña~o 
numerosa·s variantes de máquinas 
de con~rvas; gue son e'r. xer~I peque-
nas modificacións. · 

rnica en xetal, os . empresarios, ,e os 
· ·gal~gos en · parti e~ lar, ieñen n~·éeo á 
· invertir en . cousas novas". 1 sto· .con-·· 
·trasta coa atitude doutros . paí se~ ; on
de son as próprjas empr~sas quen -~n
dan á procura .ti'á inventor' 'desdé o 
primeir.o momento e ainda poden te- ' 

_los a soldo. 

· 1 s to sucaje _taméñ ,con outros apa
--'-""'-----'----"- ,.. -·ratos, e habi~ualmente ·séguese unhc¡ 

Nos ca59s que ·sé' poden vernestas 
páx_inas atÓp~se .esa situación. lnven
t os importa~tes ·para o . desenvolvi
mento económico ficán . paralizados . 
por falta de fina~eiación e agardando
í!1~11ore~ tempps ou :ó pó".dos.-a·r.qui-

·deseño ou dispositivo: ,. de$(1e un .. certa , moda periódica. Houbo unha" 
a v1on a un rotulador I desde un triei- épo~I que alm;Ja subsiste, en que. 
ele .a unha camiseta; o caso é dar con aparecian,numerosos·economizadores· 
algo inédito-e sobretodo útil. - de comb~Stíbel para coches," ~·u outra 
· En Gal iza só hai duas ·empresas de- · na que os somieres de· tabelas tiveron 
d icadas ao rexisto de paterite_si Ungri- o seu Agosto'. 
a S.A. e Clake, Modet & -Ca) :-ÍVláis Ma is o que soe süc~der é que, de-

vos, .; ~-

·: f>ésie a todo ' xa rien '. son as éf)ocas 
heroicas de Ed ison'ou de Franklin ... 
'. '1'• 

sí próprio,· ber.i ' para xerar . ." enerxia ra 1inexisténcia, a esta P.rofundidad'e; 
eléctri.ca e t::sta .)cclonar as , bom~ : .:. qer:b~eaxé ~ _Ainda na Ria de ' \/~go . 

:. bas" .: .. '.:· abondaria eón 2 metros, pésie 'a ºqu~ 
· a .. profUf}dización , Í>ódese variár:' 

Batea su me~,x íbel' , · · ... .: · vontade. - · · .. 
'.'Este '. é o 'invent,o ·que me pare<;:e·... , >. . · _ . ~-·- · .; .. 
.m.áis importante. . ·. . . ... , . , , .. D1f1cu ldades para con.stru 1 la 

No flmdament~I ; estª -~afea con- · • · . .,Qs .:pr.oblemas·.técnicÓs están so
sis~e . en que, nos flutuadores cilín.- · l~cionados, só falta· que alg'un _parti
dricos ,que posue, pódese. inxectar .. ~ular ·óÜ algun orgaois.mo oficial de
unha cantidade v~riábel de 'água qué · diqu~ os aprox imadamente seis mi-
pode merguHa~ a· batea a unha _pro- ·· llóns que serian precisos .para cons-
fundidade v~ri.ábel_'_' , · ~- . · _; · truir 'tin modelo:experimental. 

Qué vantaxes -supón? Ha) que 'sa~ O señor . Piñeiro ten -féito alguns-
ber primeiro que Ur:t 30 por Cento cbntactos, ·pero· O· problema da fi-
·das ·perdas de mexifón son provoca_- · · nan'ciación ainda está sen solventar." 
das ·pala actuación da ··aleaxe que. . "En xe~al tropézase c~nha inér:-· 
.11? ·. impel·e ás cordas un ef~it?, de cia ás inovacións, nun .sector no que 

.lat1~0. q~,e descolga ~o.s_ m~~1lon.s:· . non actuan, grandes ·empresas, nen 
A s1tuac1_on en st,.1perf1c1e fé!ma mo1. hai un monopólio .do cultivo, pois 

_vul~eráb~1 .· .. aos ventos., ,.~ero ª?~- - das 3:000 batea~ qué hai no .país,~ 
ma1s ,_, _e amda que non estq cuant1f1- acumu lación máis grande nun!ia só 

.cada ·a perda que pode s~por, son man né.de 50". 
. bastante habituais os roubos de cor- Oútr.a dificuldade que ha~ que 
. das, que riesta outr~ batea que pro- anotar .é a imposibi lidade de canee"' 
paño evitaríanse. sión de novas licéncias para instalar 

· A maqueta da batea estivo. ex- bateas, cousa que segundo Xosé An-
posta nunha pisdna especialmentE¡i tónio Piñeiro .pode e debe cambiar.. 
deseñada na FEXDEGA-82, e cha- "O con~umo do mexilóri está moi 
mou moito a atención dos. vis·itan: por baixo do que.se poderia .dar. Es- . 
tes. Foi posibelmente un híprido tá considerado un· importante ali-
de.ste prqx!¡lcto o. que fai que as ba- · mento, e fixéronse estudos de .que o 
teas'· que se fan hoxendia tefian os consumo poderia ser multiplieado 
flutüadores, en troques de redan- até por dez. Hai que ter en oonta 

' dos, máis alongados e cilíndricos. que, pésie a todo, en Galiza está 
As vantaxes que se presumen pa- · desenvolvida máis que e~ nenguritía 

ra este· inve·nto son grandes,· e os outra parte a tec.noloxia da "p.rodu
mariscadores do Gro.ve estarían dis-. .ción" de bivalvos en bateas, pois 

· postas a ceder unha parcela para _ prodúc~se mexilón e máis ostra. En 
pór -un mode.lo experiment~I a pro- Fráncia ou no Xapón ainda se uÜli-
ba. Os cálculos feitós din que posi- zan me·i~s artesanais. Nese relanza- · 
belmente . eón 3 metros de sümer- mento do secta[, feito con critério, 
ximento fose abondo para asegurar ten· 0 seu uso a batea que eu paten-
unha estab~lidade total á batea,· po- · te V.'. · · 
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,J. L. Ruiz,.Giménez. 
. . '-\ " . . ~ - , .... _ "· ~-.~ . . i. ..:.:.:··' ~.- .... ~ ... . ~- . l-,:.:t. ' ; " - • ""'. • • 

En . Cui>a ~ sanidade eStá orientada· de in~n,ira':que'$ati'sfaga ase né~ -~,.:-~" -·Eu t~ño .. ouvid6· .que 5¡ e~b~J 
cesidades do$ indivíduos..i'\lun·país .como 9 ·noso, ell cámb.io, o mo-,: - chegando .a propo~_cio"1ar . a --citu}Ciaes_- · 
del.o segue a 'lei'da ·oferta e a demanda,de ·maneira que '$6n-as·em-:·.- téticape xe~o'.grattiítcj. :. : ·~- -.. · - . 
p-resas farma~éuticas, os coléxi·os · médicos, etc:, os-que: marcan a 
pauta.- _ """""- ,. 

Juan L4is Ruiz.Jiménez Aguilar, médfoo adxunto do Hospital 
?<eral de _ Vigo~ - ~iaster de· Saúde Pública polo l.D.S, da -Hab~na, 
asesor de-.asisténcia primária riÓ. ·1 nsalud de fy1atjrid, descrebe nesta. 
entrevista· .algunhas das · clav~s do $istema sariitário ,cupano, país . 

..,..Si, xa empei~ron : Están facendo 
incluso trasplantes renais, que é unha 
das cousas mais s6ffsticadas_ dos últi
mos a·nos. · Ou -0per.aciórÍs de cor~zón 

.ab~rto pará: é)S COr.onárias. qué é algo ' 
tnoderno; das a'ltas teGnolox.fas ameri
canas, eles xa están áo nivel de face
las, qu.izá curi gr~u de· experiéncia 
baix0-ainda. · -

·onde tra~a-llou no último ano. . · · 

. No. tocante a outro·do_s princípi
1
os ·-

básicos: ó da ac~sibili~ade, ·están pa
lia.ndo por exemplo ~sd.iferéncias en
tre m.eio urban.o e. rura L 

Outro aspecto é 'o da a.tención in
tegFal, a persoa aténde$e desde · o por:i-

, ., to d~ vista biolóxico-físico, ao psi-
. quico, tendo en ·canta tamén os corn

poflentes sociais, eso .realizase a tra
vés da atendón á comunidade, onde 
se , abordan os problemas do indiví
du,o e do a·mb'iente; po~~ 

0

dicirse que 
ainda existen deficiéncias, pero están ' 
ne.ste camiño~ · -

Lago o tema da sa-riliÍaCle prevent i
va está bastante- 'introdµC:ido, ainda 
qüe eu penso que este princ.ipio é ·dos 

. máis difíceis ' e . está1:entroncado coa 
· calidade de :vida e o gr~u de desenvol

vimento, pero neste sentido ademais 
·das técnicas dé prév~·nción claras (va- · 
cunacións, campañas - de educación 
sanitária desde as· escolas,-- p-romoción 
da saúd~r, loita contra os factore·s de 
risco, contra· o tabaco, contra o al

. cool, centra a obesidáde, qÚe-é un 
problema que existe ali neste- mo
me,nto polo tip0 de alimentación: o 
deporte) tamén ·tefleil ~n conta que a 
prevención non -debe quedar aquí, o 
obx-ectivo é che·gar a ter mellor nivel 
de saúde toda. a ·povoació'n ~'A pre~en

~ ción implica que non hai ún sistema
ro de saude que estea agardando 'a quj! o 
~ paciente se~ en~óntre mar~ ~senón que 
ro se adianta programan.do previamente 

-Qué tQn _que eovexarlle sanitaria
mente Cuba aos países europeus? 

.lij - sobre as necesidades da povoación, 
_ - ad . enfermo ·que · ~ . diabétic~ téñeno 

~~i_s son os prts:ic1 p1os bá~ioos· contra.lado pedodjcamente e se non 
~ue rexen a sanidade en Cu~a·? vai ao hospital porque non se atÓpa 
. -A saúde está garantida .polo Es- mal, vano ver á sua c'asa . para 1)1irar 

~En Cuba os recursos técnicos 
son máis limitados. Pero hai qu~ .ter 

·en conta tamé~ que os recursos non 
teñen moito s~ntido se non respon
den a unhas necesi'dades. Ter por 
exefT!plo · aparatos sofisticados . en 

. tado para todos os cubanos de for:ma como está. A meta , a inda lonxana, é 
\:iratuíta .' O ·único que non é. total- a de chegar a controlar a cada persóa, 

. · menté ·gratuíto é a medicación, pen- · os .coidados que n~~eS,lta, ,etc .. O' sis
san que o feito de que ha'xa qué pa- tema c;te orientacion profiláctica ou 
gar un ha p~guena éan"tidade , palas ·preventiva é unha das características -
medicinas evita a tendéncia ao sobre- que diforencian aos paises socialist9s, 

moitos pavos 'non ten nengunha lóxi-_ 
ca, ali teñen, pero un ou dous para -
todo o país, cun 'critério máis d~ · efi
ciéncia. 

· uso, pois o .ser humano te~ un pouoo cun menor individualismo e entén-
. o mito da medicación pu das pasti- ·_ dendo que · a socie-dade no seu con- · 
llas, de -todas ·maneiras esa cantidade · · xunto está obrigada a resolver os pro
a pagaré moi pequef1a. blemas dos i·ndivíduos, a diferéncia 

da tese capitali'sta de que cada un ten 
que resolver os seus. 

· Dados bás·icos. 
En Cuba, con 10 millóns de habitantes, existen actual mente 16.000 mé~ 
dicos. Segundo as prév.isións, antes do ano -2000 serán xa 50.000. En 
19~3 tres ~il .sanitários cubanos exercian a s.ua profisión _en. paÍses do 
T~·!'~i rO,_.~tU!).~O.'. , . . _ , 

Tres mil é tamén o núrriero de estud~n~es de me~Jgría~lat~~?i'i\1~~i~j : 
nos becados en Cuba. , - , , · · , 

A média de consultas médi.cas r·ealizádas por habitante e ar;io ~ de seis. 
O ano de erradicación das principai.s epidemias foi: Pólio (1963 ,}Paludis-
mo (67), Diftérja (70), Tétanos do re'c:én nacido (73). · 

Rela~ión- núméro de médicos/habitantes, comparati-vamente_: Brasil (o 
país de riláis.. renda no Cone sul) ten un médico ¡x>r cada 1.750 habitan
tes, Estad~s Unidos e España ·Un por ca~a 540 e C~ba un cada 740. ~-

En Cuba ·Q 99 por cen'to .dos· partos realizase en hospitais. 
A Esperanza .de Vida ·é de 71 anos para o home -e de 74 para a mull~r. 
En Galiza é de 69 e 74 respectiv~mente. 
Mortalida.d_!! infantil corril>arativa: Cuba (en 1962) 41,7 por mil. En 

1983 é de 17 por mil. En -España áctualmente é de 14 ou 15. En Galizá 
20. E en Esta~os Unidos. 12 para os brancos .e 22 para os 'negros. . , 
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' A , resP,eito da i-@rticipación da 
xente nos procesos san ~tários- pode 
dicirse que é bastante· importante· no 
coidado da saúde, na el;:i~o ración dos 
.Programas, ai.nda que- eles· mesmos 
din 'que existe unha certa pasividade 

. que tratan de superar. . 
···J~I.-~-. ~·.,.rA ... <: ~' 0 ·~ 
~ . Hai fórmula~, como por e.xemplo. ,, 

as brigadas sanitárias,_que .son vic(ños 
máis informados sobre sanidade e 
que van ·ademais rotando, co cal se 
consegue que todo o munoo se vaia 
educando; nas asambleas que chaman 
.de "rendición ·de cuenta.s';_ os viciflos 
do bá,rrio informan ao. delegado. das 
~ecesidades ·e dos problemas que hai 
no policlínico, etc., e o director do · 
_poli el ín·ico ten que respqnder ante· a 
asamblea dqs problemas que houbo, 
etc. 

M.V. 

·para lnglá,terrél 
¡ 

O Banco Simeón; unha das 
máis antigas entidades 
ba-ncárias do estado~ rad~cada 
precisamente en G@liza, está 
a .ponto de venderse, segundo 
informa "El nuevo limes". 
U National \J .Jestm-inster" 
.Bank, cuarto banco británico 
por activos, nunea ocultou 
o seu interés pola 
entidade, unha das moi 

. poucas.asequ íL.eis, 
independentes e saneadas que 

·quedan no noso sistema 
jlnancieiro. 

O Banco de España está disposto a 
permitir a venda, non sen antes 
cumprir un requi_sito "indispensá~ 
bel.", dadas as repercusións que ti
vo _a ·venda do Banco · Atlántico: 
con~ultar aos ·grandes bancos espa
ñois. _.que podian estar interesados 
nunh¡;¡ entidade ben implantada en 
Gal iza. 

· Ate 1965, ano en que se consti
tue ·-:Co-mo sociedade anónima, o 
banco denominábase· "HijoS: de Si
·meó_n Garcia y Cia", de Vigo, ain
da que o oe "Cia" non· resulta _ 
doado de explicar, se ternos en 

. canta que, co·mo sinala· o director 
xéral da entidade, .'!ainda hoxe, 
t odoS: os accionistas do banco son 
'descendentes di recio do funaador, 
olJ· esposas e mariáos dos mes
mos". 

Nestes momentos, os 5 O mi
llóns de capital inicial convertí
ronse en 2 .014, o que unido a 

unhas reservas de 1.455 millóns, 
supón _uns recursos próprios de 
3.469 m.illóns de pesetas. Nos últi
rnos anos os recursos alleos da en
tidade medraron a tasas do · 200 

,por cen, co cal ao cer're do pasado 
exercício shuábanse por riba dos 
30.000 millóns d~ pesetas. Todo 
isto cunha estrutura conformada 
por case cuarenta oficinas e me
nos de setecentos empregados. 1 n
d ubidabe lmente, o Simeón é algo 
máis que unha licéncia bancária, a 
menos que existan problemas que 
non son coñecidos no sistema fi
nanceiro. 

i~fove armacéns e trinta e tres 
tendas 

A arma empresarial da entida
de fundaméntase na coñecida ca
dea de estabelecimentos Simeón, 
formada por nove armacéns e trin
ta ·-e tres tendas dedicadas á venda 
de confección ao por maior e ao 
detalle, que no ano 1982 factura
ron riláis de 5.000 millóns de pe-

·setas. · 

-O National Westminste·r Bank, 
pola sua banda, é a cuarta entidá
de máis- importante do sistema . 
bancário británjco, ainda que no 
Estado español oon pasa de ser un 
pequeno banco estranxeiro cun 
activo total de 40.000 millóns de 
pesetas, procedentes, case no cen 
por cen, do interbancário. 

Pasto que os setrs títulos non 
cotizan, é case imposíb el deducir 
cá~ pode ser o précio que paguen 
polo Si meón. 

·unha~ corrección 
No número anterior publicábamos un 
traballq cie Mario Benedetti. Ca lquera 
que o lera con ·atención observaria 
que, ~inal, faltaba o poema que o 
-autor anunciaba . 

Ag<>ra publicamolo,. pedindo des
~~ulpas por este erro involuntário. 

. ·} ·· Se ca~a hora ven coa sua mort€ 
- se o.tempo é unha coveira .de ladróns 

os ares xa non ·son os buenos aires · 
a_vida é nada máis que ·un branca móv il · 

vostede ha -perguntar por qué cantamos , 

se os hqsos bravos fican sen abrazo 
a pátria mórre nes de tristura 
e .o corazón do home faise zan i~cos 

denantes a inda que _esto upe a vergoña 

·. vdstede ha perguntar por qué .cantamos 

se estamos lonxe como un .horizonte 
- se acolá ficaron árb0res e ceu 

se cada noite é sempre algunha auséncia 
e cada despertar un desencontro. 

vostede ha 'perguntar por qué cantamos 

cantamos porque o ria está a soar ' 
e-cando soa o rio. / soa ó ria · . 

. cantamos porque o férido non ten nome 
e.en troques ten nome o seu destino 

cantamos porque o nena e porq4e todo 
e porque algun füturo e porque o pavo 
'cantarl"2,0S porque os sobrevivintes 
e os nasos martas queren que c~ntemos 

cantamos porque o berro nGn é abando 
e non .é abando o pranto nen a 'briga 
cantamos porque eremos na xente 
e porque l}emo.s vencer a derrota 

can.tamos po·rque o sol nos re_coñece _ 
e _porq ue. o c,ampo arrece nde a· primavera 
e porqué neste talo naque! froito 
cada pergunta ten a sua resposta 

cantarnos f?Orque cho.ve sobre o s~. ~có 
e somos militantes da vida 
e .porqúe non podemos nen queremos 
deixar que a canti~a 'mude cinza _ 

MAfüO BENEPETTI 

. ~ 
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·jEn .. G.ranada os · ameri·canos. van rematar q 

~Primeil-o invádería! 
' ,, • l 

. ), 

:. A u·ns meses da invasi.(>,n !"¡·~~t@t,ric;>rc:fe-am~rici!~~ª·:na)ll#;í ~_r-iq~ña 
de Granada, a siiuacióó El<(páís m"aa ·cóa ímplahtació'1 ,. -~ .· 

) dos monopólios e 'descobce paradoxas·eomo a determi.nación · 
de rematar as obras do aeroporto. - · · · 
Pero tamén se-descobren núol~os de resistfmci~. 

' Após a invasión, os norde-americanos 
intentan consolidar as suas pos.icións 
políticas e económicas. Desde come-

. zos de Xane iro, dezanóve compañ ias 
privadas ianquis enviaron represen·
tantes a Saint George's para tantear o 
potencial comercial e estabelecer re
lacións comerciais cos negociantes 
granadenses.J Dbce delas manifesta- : 
ron pieria satisfacción e inteción de , 
baixar aos novas mercados. 

A visita foi auspiciada pola· CIPE,: 
unha entidade gubernamental que 
incentiva· a inversión de capitais 
a !'Ter i ca nos no utros países. 

A s primeiras estimacións desta 
organización son favorábeis aos pro- ' 
xectos _de inversión, ainda que eStán 
en fase de planificación. Un primeiro 
cálculo fala de 2.500 millóns de dó
lares ao longo prazo. 

Todo tipo de mo.nopólios 

A idea dave das transnacionais é 
desmantelar a economía mista que 
funcionara con Bishop. Ademais for
maríase, co escu.do do capital privado 
un amparo duradeiro aos · desígnios 
polít icos de Washington. 

Os monopolios interesados nes.ta 
empresa son múltiples. Waypoint, de
dicado ao negócio do turismo, hoste
laria e restaurantes. Latín and Carib
bean lnvestments, unhá corporaci.ón 
de capital que procura semi.ar· inver
sións en Latinoamérica e nas Anti
llas, dedícase ás consultas, estudos 
de f.actibi lidade , e ·transferéncia de 
tecnolox ia. Esta ·compañia dedicar.ase 
tamén á agroindústria, coa instala-

estado crítico 

XESUS VEGA 

' ,. 
ción- dun moíño de arroz, con capaci-
dade para médio millóh de tonelaéfas. · 

Outra . empresa qu,e competirá en 
terreno se·mellante é.a .Agro Tech. ln
ternatiónal, éon sé en l\Íliami, ' que se 
propón acaparar a ,Producipn de aves 
de curral, p~nso'.~ tres millóns de qui
los aé carné avícolá ao ano. 

, Acompañia F.C. Shaffer and Asso
ciated, tamen arn_erícanos, ocupar.ase 
da . -póla da enxeñaria e admÍnistra- . 
ción da indústria do azúcar e planea 
procesar c:lerivados da cana dé azúcar, 
úteis para a ene:rxia e ·o alimento ani
mal. Neste ·subprodutos ·inclúese ba
gazo, melaza e ron para o consurrm 
da illa ~ áre~. · · 

Esta última compa'ña intervirá ta
mén na xeración _de electricidade, 
cun potencial estimado.de 1.500 gui- · 
lovátios, un cuarto do· consumo to
tal de Granada. 

A construción do aeroporto 

O aeropórto que estaba a cons-
. truir o 9oberno de Bishop, e- que· 

foi utílizado como el.esculpa para a 
invasión, vai ser rematado. Para Was- · 
hington non se sab~ se é un · im~ra
tivo .militar ou unJia necesidade pa- · 
ra a sua ·implantación. económica 
neocolonial. 

Nunha carta dirixida a Paul Scoon 
. o gobernador xeneral de Gra:nada, 

Reagan garante que a sua administra
ción rematará a derradeira ~se da 
construción-·· da terminal aér:e!l que 
sempre caHficara -de "obxec.tjvo mili~ 
tar cubano-soviético". 

O aerop~rto _que case ultimaran os 

Calquer leitor de xornais terá constatado que 
os discursos pronunciados polo Xefe do Es
tado na sua recente visita a vári~s cidades de 
Castel.a tiveron o comun denominador do 
chamado problema autonómico. 

A s palabras do Reí forori ,dunha contµn
d éncia indubidábel: "Todos os problemas 
españois, todos, disminuifán a sua tremen
da provoc-ación se solucionamos o mái's im-

. .portante: o de recóñece.r ·O compromiso c:fa · 
únidade nacional" ... "A -unidade da nos.a pá
t ria · non é neQociábel, a nosa identidade non 
é discutíbe'I" ~:'."As auton~mias non ~e cria- ;· 

c.onstrutores cubanos e diversas em- área, composto por· máis dun milleiro A .,.;éados dé Marzo come~orouse f',.; 

presas internacionais que sempr:e des- . :de persó~s; para manter '·'os seus in- en Granada, ·en meio do -acoso poli· ~ 
mentiran a posibiJidadé. dun · \JSÓ mi- tereses vit.ais"·, : adema is de · adestrar · cial e militar. o quinto an.ivers~rio da 
litar segund~ as _instalacións, que se -aos torpos polic.iais e para-militares revolución. Os partidárj.os do Movi-

. fixeron, precisará,-segundo cálculos, . dos pai'ses vic.iños. mentó d .a Nova Xoia (NJM) ; e algt.ins 
duns 24 . millóns de dólares para ser ~dirixe_ntes que fuxiron da rede repre-
'rematado. . Nlitl~os -de resisténciá siva oarticiparon no · evento, entre 

Entret-anto, e despois de cinco me- .. · ·. eles e::> ex-ministro de . Agricultura 
ses da javasión ianqu~~· o paro·ten p_a- . As _axéncias de. notfoias rexionais George Louison. . _ 
sado dun J 4 a .un 40 por cento, e au':. qué· inforrnán désde a c;apital grana~_ ' Louison advertiu que se se re.edita 
menta a segregación nos sectores la- -dina coinciden ·en sinalar o ·fin da ·, a represión br'utal e se · deterioran 
borais-,. especialmente ..entre os ·parti- eufó~ia .;;tr:i~.ñf~lista · .dos--_. expedido- máis ~s · condicións ·de,,yida . é econó-
dárros .do · ritovimento da NQva Xoia nários. invasóres. A "misión_ de _salva- micas, o pavo de Gra(lada .afrontará 
do asasinado .Bishop. mento'í qu~ · oréi'eñou_ o . presidente- unha segunda revelución. 

Se a Casa Branca _non oi· cáis van Reagan:·virÓu nú11 emudecim~nto re· A Axéncia· Caribeña de Notíc;ias, 
ser as inversióos ho aeroporto ,_ ~upoñ- presivo da povoación.. .. desde Saint George's; referiuse ao sú~ 
'se que para non descobrir qué :usqs . Centos de soldados-'-'.americanos, - peto auh1énto da· propaganda escrita · 

· 11e vai dar,· si· é explícita no-dotamén- • ·-· oÜtros tantos encarregadbsde tarefas . nos- valados denunciando ·ao ex-dita
to militar que ·se elevá. a l1 millóns .. ~ pa~~ ~miJjt~res; e labores <fo espio~axe dor E·~·¡é_ Gairy e ·a ·~omplicidade de 
de dólares. · e guerra psiéolóxica, enfrentan agprá Scoon .cos inv~sores. · 
Acl~máis impuJsa-- u~ programa pa- · unha .Granada en- ·pé, insumisa e re- . 

ra cr iar un carpo supranacional do belde. PRENSA LATINA/ 0C 

narquia ponsidera _necesário ·dedicar a mei
rande parte dos seus c;fücurso a descalifica-. 
ción das, suas ideas "sep~ratistas". Ademaisr ' 
esas fÓrzas non fan batideiÍ-á de tal o.u cal _le.f
turá da Constitución e dos Estatutos de Au-1 
tonomia porque consicleran que todas elas 
s'on finas da mesma filosofía 'da "indisolúbel 
unidade da nación española". 

. . Os. destinatários da mensaxe real hai ·que 
· os busear entre · os políticós que se identifi-·, 

ca'1'1 · co sistema. Póden -ser Garaik9etxea ou .. 
Pujol "polo · uso qu~ fan de _cerfos recursos 

. sim~ólico¿ para deixar constáncia de que-po-
'suen unha .categoria política semeUante .á dÓ 

clase polít- ica~ Había que dar garantías aos 
leitores uniformados do . "Alcázar'~ . de que 
"O- EstadQ das Autonomías" ·non é moito · 
máis / que a tradución . actualizada daG¡uela 
"~nidade de destino no univérsál" prediqidq. 
durante tantos · anos. Por i.so foi o próprio 
Re·¡ en persoa quen pronunciou frases como 
esta: '~debemos' camiñaÍ-; cara a ,modemidade 
sen abandonar nengunha das ñosas conquis
tas anteriores e como primeíra delas, a da 
unidaqe . fonda, inalferábél, fecunda, ilin.:iit~ .... ~ 
da da 'nosa própria pátria". . . · · -

· Estes discursos poden ser valorados· comó . 

r'qn para eStabe~cer fronteiras !'10. seo de Es- que non está solucionado o problema "de re
paña, senÓn para unila é facela máis próspe'- . coñeeer ó compromiso da unidad.e nacional" 
ra; se non é a~i, non cumprirán a sua alta mi- Por :qu~ di iso? Acaso a C6nstitÜción ~ixente 

' presidente" .do gó.berno central. Poden se·r: 
ese~ mellJl;>ros . do PSOE que veñen de· facer 
declaracións nas que proclamaban a neGesi
dade "de camiñar . cara unha articuláción fe-· 
deral' do EStado. A lguén pode dicer que todo l 

un ·.noyq intento de'·at<;>par' un equi-l1brio en
tre os estados de opinión existentes .nos ,cuar
te.is e ás· posicións das forzas · políticas· .qu~ 
apoian a Constitución. ·Pero cabe pensar . se 
non son, ao- mesmo tempo, ·o tiro_ de .. saÍ'd a . 
para unha contrarreforma no. e'ido autonómi
C<Y. Eii todo caso, as-palabras do Rei ni"'.elan ' sión constitucional"... . . ' non estabelecer "a indisolúbel unidade .da 

0 '10gar ellxido pará e~te · eanto á unidacle ' .I nación es·p~ñola; pátria comun e indivis1bel 
nacional española nbr:t deixa de ser significa·- . · de todo.s os españois"? A ·quén_ van dirixidas 
t .ivo: as mesmas· terras que foron utilizadas· · entón esas palab~as?. Aos seguidores daquelas 
·para conformar unha identidade española ne- forzas. pol(_t icas que non ·aceitan o ·actual sis· 
gadora"c;fos p9vos -con ,.persoalidade nacional tema político .e reclaman o recoñecimento 
que coabitan no ·território 'peninsular·-·º ue ~ . . do direito á libre autodeterminación dos po
R ei pronúncie ,esas palabras .resulta significa- vos? E.sta .última posibilidade seniella poüco 

- t .ivo. Ó re ·o faga ~n Ca ste ·I~ é dobr~mente re- verosímil: as devanditas forzas teñeií. ·U11ha 
- 1• velador. · · incicféncia soci¡¡il non despreéiábel pem in ~ . 

Sú°rpr,e'nde qUe · b Xefe do sufieciente para pensar que o titular da-Mo 
'' • • 1 • ' ' 

isto non dá para q.ue o mesmísimo. xefe. do-
Estado realice unha adverténcia robre o ca
rácetr -i.na ,lterábel e inegociábel c:la · unidade_ 
ésta,tal española. Cértal'T)ente isa seria _ási de· 
non mediar ese' poder fáctico que .se ·expresa 
normalmente, ainda que non unicamente, 
através das páxinas de "El A tcázar". Os ase
so'res Clo monarca deberon tomar boa nota 
d~ campaña lanzada por este xor:nal nas últi~ 
mas" sémanas jjara deriunciar a " or_xia f~d~ra- .. 
lista" · gue supostamente invade á éhamada 

• L 

a existéncia dt:1flha insúficiente .unidade entre · 
os poderes do EStado _sobre tal cuesti ón. A 
i nest!Jbi lidade q~e provoca semellante· feíto 
vese· aumentad_a pala preséncia duns movi-

. metas sociais que r~c!aman -a soberania na
' cional par.a os ·seus. pavos. o efeito co,mbfr1a
do de ambos fenómenqs ·permite afirm~r que 
.a libre convivéncia entre os povos·do Estado 
segue senda, hoxé e aqui~ 1:mha asignawra 
pendente. 
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, ilA selva de esmelle11
• unha revista c_ulturat .· 

.os martes de 8 :. a .· 9 ·da tarde 
11l"ornáratos'~, a·voz ,das parróquia·s, -
.' J . . . . t . . ' 

.. ~ os ven res de 9 -~ 9 ,30 ·. -
11História. ·,Viva", un progra.rTia ··dirixido 

por Xosé Fo.rtés 
/ 
Bouzán, · - , 

. os sá.bados: de , -, '~ª 12~ ~d'.a 'mañán -
. ~ - ' 

11A.s. ·r.oSas . letras"~ ~n: repaso. á lite,ratura ·galega~ 
. os: sábados de-. 1 .2~30 a .. 1 da tarde - ' . 

. Estampas d~ guerra ·mod·erna .. t. 

_ Tbi' is , -, .. -
. ~.. .__J ~ : ' \t! . ~. ~- ~ • 

. ; ; .. America~-

) . 

· ·A prensa dos últimos días regalábanos con tres notícias procedentes do 
mesmó continénte, moi diferentes entre si, pero quizá indicativas e ilus- . 
tradoras da gran-América. 

A :pélícula "A forza do cari.ño", na cal traballan S hirley í'Jiacla ine e 
J ack ,_ Nicholson, levaba·5 Oscars. Noutro lugar dicíase que o famoso es
critor Vargas l,..loxa podia constituirse en candidato a xefe do Goberno 
do Perú. E nun curruncho pequeniño limos que a outro escritor, Ga reí a 
Marquez, ·~oltáralle ser negado o visado de entrada nos USA. 

"A forza do · Gariño" é · un-ha das mediocridades máis grandes que 
unh~ panta'lla lle pode botar a un á cara; por non ter, non ten sequer 
que criticar, até os mais hollywoodenses corren o perigo de ficar dormi
dos na butaca. 

b de García Márqu~z precisa tamén de pouco comentário; o pa(s da 
democrácia e da liberdade máis grande (polo meno.s en estátua) consi

. 'd e'ra perigoso a .Márquez. lso non é ser de direitas, iso é brutalidade 
mental, máis. ou menos da mesma espécie que a de Pi nochet, por citar a 
alguén. ...... , 

O caso de Vargas Llosa, "cada día má.is á direita", como di Benede
üi, "·o membro máis culto da CIA", segundo outros, é un exemplo de 
farsa. "Llosa for president" é a farsa, que, por suposto, ten que darse no 
S Lit, en La tinoaryiérica. . 

A paródia triste fica no terceiro mundo, a vulgaridade e a direita bru
ta nacen no Norde . 

M.V . 

FERREIRO 
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De Víto~ Vaqueiro poderí~~ed~cer' que · ~ .~n P.o~ta. ·- ; 
contracorrente sen conces1ons á comod1dad~:do lettor, a ese ' ., ,.. 

leltor ·que lle moesta tanto coller O .diciopárió'_CAJ,IdO lé. 
Vaqueiro sabe que_a sua dificuldade poética l;.igo 
absolutamente· contraditório coa sociedad~ dQ ~."ben~Jício 
instantáneo" .-~:ilo "mínimo esforzo". Facer p<}esia nun t,ono 
mais "popular'~, "rebaixando os presuposf~(~/no.n .<$:considera 
COnVeniente, a·O fin e 0 Cabo. OS poetas "fá'~ejs-H tam.p0UC0 · 
venden moitos libros. Nesta entrevista fálanós d6s """. 
mitos que sobreviven~ da poesia que non ~ le e 'do•prémio da· 
~rítica que ven de receber. · 

-Prémio Esquio por "Camiño 
de Antioquía". Axuda á criación 
literária polo Ministério de Cultu
ra. Agora Prémio da Crítica. Qué 
valor lle das aos prémios? 

-0 que me moveu a apresen
tarme ao Esquío e á Beca do Mi
nistério de Cultura foi unha cu.es
tión económica. Os prémios facili~ 
tan un recoñecimento púhlico e 
unha promoción do libro, ainda 
que iso non supón en absoluto . 
que a persoa que non gaña pré
mios teña menos calidade. Como 
política cultural global, os pré· 
mios non me parecen o máis axei
tado; seria máis c.orrecta unha po
lítica .de axudas á criación literá
ria, na que se impulsara ªº autor a 
traballar, isto a nivel individual; 
porque, ademais, o que non existe 
neste país é unha política cultural 
global, que facilite o acceso á cul
tura de moita máis xente. A situa
ción actual correspóndese coa so
ciedade na que vivimos, promo
ciónanse fenómenos isolados, pero 
a colectividade non conta. 

' -Un crítico dixo que~ "Fraga 
Prateada" era un libro bon formal· 
mente, pero sen emoción poética, 
no que non babia "Poesia". Ti que 
opinas? 

- Para contestar a isto, terian 
que me dar previamente a defini
ción do que é emoción e do ,que é 
poesía. Como eu, en princípio, 
penso que poetizábel é absoluta
mente todo, pois non sei qué res
postar. 

-A "Fraga" é un. libro mitoló-
xico? · 

-Non, a miña intención non -
era . voltar ao mito. Hoxe, como 
consecuéncia da crise económica 
que conleva unha crise xerál da so,
ciedade1 'crise do· sistema de valo-_ 

Letras Galegas 
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res, etc., hai unha espécie de volta. 
ao pensamento ~ítico, caso dé 
Michael Ende, Toli\ien, etc., iso é · 
unha remitificación. Pero eu non 
intentaba isto, senón . unha refor
mul<!-ción do mito. Voume expli
car. Na história, o" cámb.io tecnoló
xico é tremendo, é ra9ical, . pero 
outro tipo de cámbios non o son 
tanto, por exemplo q sistema de ~ 
asoballamento da muller ou das 
etnias segue sendo-. . praticamente
iguaj:-, a soCÍedad~ segue dividida 
en clases, quer dicer, . hai moitas 
cousas que permanecen e verno~ 
tamén, sobretodo en posicións das 
f orzas mais censervadoras, como a 
feítos que acontecen <liante de 
nós, se lle dá unha e.xPlicación ·re
lixiosa, case mítica,' e segue a ha
ber explicacións de corte ideallsta. 
Neste senso, estamos moit<;> maís-

~ ·perto das .. sociedades anteriqres; 
moito _máis que no aspecto teno
lóxico . . Entón eu o que intentaba, 
non . seí se o conseguin, era pór is
to de manifesto. 

A miña po'esia é de th~o mate
rialista, penso que non hai nen
gunha concesión á poética de cor
te idealista. Sobre isto, no· mesmo 
limiar do libro fálase de que é 
u:nha análise da pervivéncia do mi
to. H~i un poema, por exemplo, 
dedicad.o a un tal Sísifo Cachafei
ro que trata de retomar o mito de 
Sísifo que sube coa pedra e que se 
lle caí, que a volve levantar ... e asi, 
entón, haberia que ver até qué 
ponto o proletário moderno· no.n, 
ten todos os días que levantar a 
pedra, apretar a . mesma torca . e 
reincidir, case eternamente, nunha 

' posicibn da cadea de rnontaxe~ 

· -Por qué se le pouca poesia? 

-Alégrome de que me fagas ·esa 
pergunta, porque asi de paso corrí- . 
xo o que saiu publicado no Cader-

no de Cultur.a dun ~ornal galego, · cabulário no noso iclioma, do lé· 
é unha entrevistaº qúe son "cat.ro ou xico ••. 
cinco flashes; faise á entrevista da, - Aquí . hai un labor clave qúe 
a:n'édota e iíranse ·as frases do con- facer; a ' .fecuperación lmgüística 
texto, ficando todo esvaído . ... E~~ dunha chea de terinos imnha lín..: 
tón, ~0-que · corresponde á poesía, gua como a nosa, ameazada polo 
esta tivo un lugar importante d1:1• espa·ñol e· con evidentes prob'le-
ranté séculos, pero, ao mudar' a __ mas. de nonñalización e incluso 
sodedade éara .o mod_o de produ- ·. ··de ~-or:n:iativización. 
cióh capitalista, aparecen -unhas . A xente adoita a perguntar po- . 
novas clases .sbciais que se ven me- lo vocabulário científico que uti-
llor r.eflexadas na novela que na . ·lizo. lsto fai que alguns digan que 

1poesiá, entñ ~i . un devalar da os meus versos son fríos. ·Á escolla . 
poesia como linguaxe ·máis indi- . <leste yocabulário dentífico non é 
recta, iso como n9rma xeral. Mais · 'ca.Suál, nestll-· sociedade téndes~ a 
hái países que, pala sua configura- potep.ciar a idea de saber moito, 
ción, polas suas condicións pr.é- . de nioi ¡>0ucas causas. A ciéncia 
vías, -son mais ~ultos ou· menos funciona . como compártimentos 
cultos -esa era outra das frases estancos. Eu estou en coIJ.tra <liso, 
que tira -de contexto-, o caso por hái que conectar unhas- cousas con 
exemplo da Unión Soviética onde outras para comprender global-
se fan tiradas de libros de poesía · ·mente os procesos. E o típico caso 
impresionantes; Evtushenko -enche de certos científicos que saben 
teatros danqq recitai$ poéticos, rnoito de física nuclear . pero non · 
;inalogamente Cuba ten tiradas lles ...:.preocupa que cos seus· traba-
grandísimas e mesmo no caso cer- Uos se fagan óomba~. E u · intento 
cano de Portugal véndense moitos . ;.conectar conscientemente as dua~ 
máis librQs dt; poesía que aqui. · · · ~ cousas, o mundo chamémos das 

ciéncias- e d~s .letras. Para min é 
·grave · que unha persoa licenciada 
. en física _ignore P?L exemplo · a 

-Supoño que para ·ii ·será moi 
importante a recuperación do vo-

-, 

Novidade:. 'carreira en.-defel1sa>'do idioma 
. . ~ . . ~ ' 

. Sen .dúbida a noyidade m~is gr~n- : coa sua pre~én~~ : a~~iv~ l}a -~~~ .. ~~~· :~~:~~:r!~~~itaq~ carrdra~ Sa.µ-áJ. 2:7 .. ~ ~~:;~ At;·1pasar .polo Ferr61~ ' . 
de da celebraci~o-· Qia .Das Le- .ra . lle.-dean ~~is~ ré~(c~ i~aer~sa~~ :·t~hril,: venres, _ .ás· 6.da tarde~da · Pr~; .:· En Vigo xa teñeri ·confirmado. ª 

;· tras Galegas do· ano. 84 co-nsdt-úeo .do ~qso . idioma, ·todo·,. is~(»: nuri .,_ -- ?'~:: da·,.Col)s.titución ·de Vigo· e re: sua asisténda como portadores d~ . 
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Blanco Amor, pero tamén é grave · · 
que unha pérsoa do campó das le- . · 
·tras non saiba resolver .. unha ecua-
. ción de primeiro grau. · ·. 

" A poesia é tamén pára mm, . e· 
coincidindo nisto éón Valente, 
unh-a forma . ~e coñecimento da · 
realidade circundante. Ciéncia e 
poesía serian éamiños complemen-

. tários de c~ñeénnento d~ realida
de. E algo · semeUante a que non 
debía de haber _unhas cousas para 
divertirse e o u tras para ~prender, 
as duas cousas van unidas se están . 
interrelaciónadas co mei.-0. O nena 
aprende xogando. Por is0 eu pen- . 
·so que ainqa qu€ a miña poesia se
xa relativamente oscura, si é. so
cial, porque está _claramente anc()-

~. rada no meio e no tempo presen
te, aí están ós poemas teútóns ·e 
os saloíticos, e outros nos que se 
trata respectivamente o mito nazi 
e sionista, onde o perseguido, mu
da en p~rsegUidór dos palestinos. 
A miña non é quizá unha poesía ·. 
de· combate pero si e social, eu 
non me -la!_o neste libro dos pro-·. 
blerp.as persoais, senón que vou a 
temas colectivcís. 

M.V. 

;~ ~ 

-~._; -.1. ..:. . -"' ·~·-··~:/.§.~_ .. -- ~ ... j. ¡f; _ '~ '7.~ ':.-... 

a acelebración da , "I Carreira ·Po-' ·r.empO' onde pare'C:e que a reivihiji--~·. :. '·~at'ar~o :(i¡a 20 en F_ene. ··". "t'estig~''. : Asi, o __ ericarregado 1 de 
' pub.i ert Defe~~~ do Idioma'', ". ·,cación do 1:15o 'da~nosa própria líp;-. ·~ :. · '. QJ~ .. Yigo. seg~irá a Carrefrá por '- · dar -a sa.1da -,:será Francisco carba- . 

Consiste. esta carreira ·pedestre: .. . . gqa decreceu ,e .non 'se fai con· .. t:áli:-.. . . P.i)a-ifió, "Redon!iela, 'Arcade, Vila~ > . • llo~. _en-· callda,dc!'-dé Presidente :da . 

· · :· Tamén:t eñen confirmado a sua 
: presérida .' outros xorrnilistas coino 
Begoña Moa, Fernando Franco ou 
Gu_stavo Luca-.. de Tena, . adem'ais 
dou.~ra:S, moitas persona~idades que 
·aind·a non, concretaron a sua asis
téncia. · .• . én-percorrer as principais cidades , to fincapé. · . . . " bo~; Moaña, Cangas, Bueu,-1'1arin, . · Asociac!ón' Cultural de Vigo, to- . 

. : ~ _vilas. ~e Galiza·:a p_é_,. ~ra~a,ldo de. . ~ "":· E.st~s personalidades será:· pó.l:ta- '. ', -fontev.edra ... Daqui· ~eguir-( cará A ,-.- _ - mando. _sieguid~ente ·o., testigo· 9 
: .. sacar o ~ejrariae nú'lperó pQsfüel.· ;·_ .:· .doras ·"du~ .''testigo'' .-cque· será;-u:n::-~ .. E:St:iacia;· _o·" c'arbá.llíño, .~- Our~nse;·· · ··escritar Méndez · Ferrín '. Víctor. · · 
~ de xente· á, rua; para :qu·e"co.rra.n,. · . : · · pergameo. no · 'c¡:ue· iilá eseritá \in.ru{ ·. - Chantada, i:..ugo, Santiago. O Dia ·_· ... __, V~queir~;:~ecente ·Prémio da Críti- . 
.·.tj.aro;' e d~ . involucr~ nest~ .. ca ..... ·-., ." proqama 'e~ favor do. nosp idioma: . ~\das· .Letras· Galegas cestará=na .. Co- "· ·: ~ .será o que portar-á seguidanien-

_,: -é.r.eiia ···a. -de~_acad3:s : peoo~dadés:·::~. : 'C ·cha:inandá á Súa.. dé~ensa poi: to··; ;: ~tui!a>e.,' som:o xa dix'emo~~ o'. Clia 2u· ·/ > t~ .. o testigo; e log~ · Alfóñso. Eyré, · ._. 
, · ,,.galegas ~ en todos_. ou:ámpbs, ' q~c : .. , .-:aos. lr~se ·relevapdó cada.:.traxe.cto.... . ·. ' de· ~a..io réma~ará ~~¡] ,F ene .desP,ois -~ .director ,de~~ NOSA TERRA. " . 

' •' . ' ' '\ 

. \ 

·Taj nén .e~n convidados a C01:
poración "Muñi~ipal, Asocia~i(ms . 
de Viciños ·~· clubes deportivos • 

. ~ __ En ca.da localidade celebrarase 
úqha pequena. feSta > é uriha pers0-
nalidade lerá o pergamilo. · 



~· : !: . 

Con x~ ~'oce anos desde a ·su~ 
prim~ira exposición; Xosé -
Freixane~ é un dos . 
pinceis mais sobresaíntes da 
nova plastica galega. Foi 
un dos intégrarifes do gtupo 
·A tlántiea e actualmente ·:· . 
foHeleccionado pota ·galetia ' 
Ovidio de .Njadtid pa;a .. · ' · · 
amosttar ª- sua .obr~ na" ~eira· 
de Arte . Con~emporán~a,. _ 
Arco '-64 ,,.onde mantivemos 
esta conversa. · Ledo .pÓlO · · 
éxito; .eseéptico .pota. 
inicll\tiva' ~ª Xunta ao ediÍar .. 
un digno catálogo, con· 
aspectQ de. vello perdedor e 
optimismo renovado~ 
acbégase facendbso para' falar 
de Galiza·e os homes e 
muUeres que dan forma ao 
rioso páhorama artístico, 
nesta -como el dira- idáde 

· de ouro. 

ANT._:· Cómo ves o nivel artís- · 
tic.o da feira l\rco '84? , 

preciso é un lanza1!-1e:rito que po
Souto, el) Maside_~·· -e -~º n14i~ que · . . ~ d~ria 'ser atr~y~s:-de org~nismo~ ga- · 
c\1-egan é a Un Qties~d~ ou a úri: - legos... un lanzamento internacio
Ar~mburu·. . . C_ol~ccion~stas . que '. · nal, p~is como no~ se pro.curen 
arrisquei;i un: poüco case ~on qu~- vías· <le saída Jóra, pódense pechar 
·dan, e <;l.es<le ese 'p(?ri~o . de . vista -E· moitos proxectos. · 
,m9i difícil o p~noi~ma. · · '. · · 
· · ·' ·' · · ~ .,._ - - · - - ·. P.- Ti pertenceches ao Grupo 

Atlánti'ca~.- Cál -.é a sua actúalidade 
e o seu füturo? 

,,· 

~étez/BOitO 
' r; .:.:~::,_.; ."" . • .. ~ ·~':, :;;_ :~'~ '> ' : ,,) 

F~~cisco-Xpsé Pére'z Potro nac~~ . 
. na bÍsbarra ·ferrolana. En F en:olte

rra; que decía Alvaro Paradela. A 
rí:i ferrola.ria prestoulle 'a súa. luz, 
sitigular ·e especial;--a focÍa· i'.inha ~-

. éoia de paisa.X_istas, entre os que . ,._ 
salientar VellQ -e ' así ~cómo debe 

. escHbirse- P.iñeiro e. '1meido Co
' rral. ~ O pai de Frandsc8 Xosé Pé
rez-l>orto é o coñó~~id~~ poeta gale
go Xos~ Marta Pérez Parallé, don9 
da gr~cia ~a palab.ra;·da'liXeireza e 
da ¡-nusicalídade. En'tre ·os seus 
poeñtas é famo.so· o Esconxüro da 
Queimada. Moitos .dos seus versos 
quedaron prisioneiros nas páxinas 
amarelecidas dos ptogramas das 
festas patronais de moitas vilas de 
noso, nos . que · fo ron premiados. 
Pérez Parallé débenos; ós lectores 
de ·poesía en. particular e ós gale
gos e11 xeral, unha boa e grosá. es
colma .da .. súa laboura poética de 

. ,l .. 

tantos anos. 
Francjsco-Xosé Pérez Porto hai 

moitos anos que traballa o barro, 
.... . -

con teimosía, amor e ·sabíduria. 

_ P. - Conecta o actual · vangár; 
dismó artístiCo ·que .prolifera nos 
artistas galegos ~o qué se :deu: en 
chamar "emigración intelectuaI"? 

R . ....:'.° .Atlántica foi -uri urppo que t>-- Ten a grande yentaxa· de non ser . 
eu .. a.inda ·-non ~-e ·- explico cómo un ceramista profesioal. ~sto fai 

. . nasce~:; ·.~_ foi : o ~ movimepto má~s , . , -
R.- Pode ·ser uIJ.' engam>. ·.Ji:.i,. que a sua crea.c1on_noi:i esteña con-

. . _ importante da ·pintura nova ·que se di· ·~1·0aqa e sex-a m~•s ceiºbe. 
como outros coinpañerros, somos - - cu 
· • .e · d · ¡· · · deu en Galiza, p·erc) xa pasou á En ·Galic1·a hou. bo unha c;:er:im1·-
p11~torns .i,orma os . en: Ga iza; o ·. - ,..... · · . · füstória do ,país ·como tal. O que . 
primeii:_o : qu~ vin d~ pintura. foi á . ca, popt,dar moi interesánte e rica, 

/ '· , J.,axeiro, .a Souto, a Maside, e ' hai non s~i e· do futuro de Atlántica, cunhas formas proprias ~oi carac-· 
- . . -· se vai ter máis fúturo ou non; de . 

anos, eu facia casi Laxeiros, iñ't-~~ terísticas, que responden a unha 
'b · ·, b d . - . tod~s os xei't:~s, ·o .que fixo xa e cu. ltura._'-r' 1'ca. En Bonxe, na ·mm·-a 

resa ame so reto o o,s pintor~s - · 
. . sufi.i::iente. Agora hái que~traballai rer-ra·'c;· ha lu-gues·a, -0 s -ne-nos -co--

que co~e~a, que ~ran: os de _aquí. 
T ... ¡., b l - a partir do q-ue fixo· Atlántica,' dar- menzib·an a: traba.llar e a familia-

emos u~J..Ua ase comp etamente lle novii!s torín-as -ao · que . f Qi esé - ~ · -
galega . ._ O que pasa é que a pint\Ara · riZatse co barro facendo bonecos e 

XF,..:..... 'Ben, gostoume. 0 mao é é uRha linguaxe untversal, · como nfovimeñto i O . qut: ápareza-a-par- outras f~ras, normalme~te brin-
que sexa un comércio, e Arco sos- · tir de agor¡t, adosado ·a AtÍántica, · ' : d. . . · - ·· · caJquer lina:uax. e art.ística, ... é -tes · - - · . qued_ 9~'- no~ que_ a__ pa.nt~fa _ e a _li-
terase en vm e1ros anos se ese co- ·-o será comó--'-'pioíofigai ª·Vida de al-: -- . - -, · · que te deixa:r inflµir . por, todo-. . bertade de execución eran tOtll;ÍS. 

.merc10 existe. Este ano, as galerías · go q e nasce f · t d 
F ' f' b . u u con orza, e 0 os Este traballo supuña a creación de 

· españofas venderon ben, p'ero ain- · ormamonos · ora, pe~o a ase · ·· ~ ·d . ·· 'f d · 1 ,. 1 · ,., - os grupos · ~ste t1po, son efíme- pezas_ non .utilitaria·s· -e t·m·-an, polo 
·da .. fai. falta estabelecer un comér- . · un ªlllent~ -e .ga ega: non ~ ca- . ,,,. · · 

al
'd -d .. . _ . .. . - , . ·ros : a duración _de ·dous anos é su- tanto-, üñha intención artística. 

. cío internacional, pois hai galerías su - 1 ª e que ª maioria das for- . - f' · 11 · 
1 b . - 1c1ente; · tentar dar -e novas· vías, o primeiro grande art. ista.-noso 

' estranxeiras que trouxe_rop xen.te *'. · 0,1as ~a ega~ ~e · ª-~eap · no expresio- · · · f · · · ·, d · • • • ~ . t... . · • . .J . - - , sena - ormar propos1c10ns o. tipo . que traballou o barro ¿01·, d' .e que 
· · b , d d · · 1 tusmo, -: no ;~·1:.1iJ.troqm~mo~ da.s ·- for- i• 

' ' mo1 oa .e non estan ven en o · 'f' - ~O_$tat!ántiéa:, c9natlántica, ; arre- seipa, 0 ou_ rensano_, A.rturo Baltar. 
,case nada, . ~ - iso pode dar ~o tras- . mas ... e· o b3:rroco e o expresionis- _ - d .. d A ·1, . - . 

:te con Ar_é:o á long· a. Ademais, é mo levan ·a _Galiza permanente- . . - :~r · e bt ~~t1ca.b:· e son xa tonte.- Os seus estraordinários. logros son 
, -:· .. . . f1as. Ha era que uscar novos gru- l?en cqn-oc1ºdos.· co·,;..- todo Baltar, 

·' uñ pouco'· frio. ver ·a A.rcó icorn:o co- . · m~nt_e.:ated).9_.P.91tic~ da Glória .. O - , .. _ . . ... , -, . í .... , .:. . ~ ,".: .. .. _. pos, tráballar con nOVJL-xente, btis~ non e' un alf. are·rr· o. Tra'tase dun 
• , · . . , . ·· , · , que nos a, cem_. os e ... _1so : o. me_smo ~ · · merqo, pero ·e ·o certo :,isto non e . · · · ~ · · - ·car n9va~,vias de .expresió-n1 e ua-
: unha acdvidade-. cultural, as ·gale- do pasado. fradud.do -ar lillha· liñ- - . , ; -;;;;-i·,,,~•.• ; .. • -. - . ., ,¿ • gra11dt: t; .unportante escultor que 

cl . . ra ·Tsó, . contase xa. concyaiitaxes: 'émprega_- cáse éscrusivamente o ba-
. rias levan· un pintpr, sexa bon~ou gu,axe . ~o ~rna, vangar~ista,.onde in.Jr.a; cand_-~o nÓs_ c!iegamos a Ma- r·ro . . 

h · · d d influen desde. 0s expresio.nistas ._. - , -mao,.. a1 mo1t0 e· to o ~_pon te dr_ ~id; o n:íerca_~o·_.. estaba-·:peehado ,. ~ · ' 
.ac~ar. a~· ·· · · · alemáns at-é a ·p1'ntura no' rd1'ca pa · ., · · .,~ ;O caso de Pérez Porto é distin-

. _'-'.! . - .. · • - p~r·a: 'os galegos;_ ~gora, :o -feíto de ~ -:--
sando polo ·grupo _ Cebra·, e non ~ - - · , ºtoitpois é un ·'alfareiro, ou mellor 

P 
· : ,., · · selo·,· mfranche.·. a ob. ~r.a eón moito , · · 

.- P}!nsas que ' Galiza conta casuali'd d. t · · ·fl , · · · · ~<Í.Jl~da :un cacharreiro. A súa obra . .. , , , · a e ampo~co a m uencia !_nterés. Isto hai q\ie ·aproveitalo ~-- · 
coa_ estrl;ltura, comercial precisa 'pa- galega máis que : a ·medíter-t:inea:, ~ "~~~inca das formas das pezas tradi-
ra ~~ter esie.novo impulso .das.ar- - que yai por outras· vías máis -rena- p_ara_ facer causas. . ciopais, sometidas a uriha coidada, 
tes pl~sticas? ·. · - ce'ntistas e clásicas. ·A via ·celta e - P.- ·xa. por último, comenta o ~requintada elaboración artístíca. 

nórdica ten unhas conotacións, · papel . q.ue debera .xogar~ a Xunta Comenzo~ por deprender . o oficio R,- . Non., non ,existe. Nós, os 
pintores galegos ·estamos traballan-. 
do con galérias de fó~a, e non é 

, que queira:mos, -. pois se hoube.se 
. unha galería. en Galiza que garan-

. tise ' unhas vendas 'para viver da 
pintura, eu seria o prime!ro qúe 
non . yiviria hoxe en Madrid; estou 
desexando marchar a Pontevedra e 

.. pintar tranquilo. Hoxc:: ao oitenta· 
por cento dos pintores _non, Hes 

7 queda mais .remédio' qu~ a - emigra-~ 
· eióri1 que .xa -pqd,e sér viver -fór~ ·e 
traballar fóra, ou viver déntro · e 
expór · fbra .. Hoxe hai .m6i .poucas 

~ galerías •importantes e ~<!Ii se pude 
cont~r c'un ~~rca~o galego exclu
sivamente-, hai que , se abrir fórá, 
onde hai un :mercado reaf á._. nivel 
interna~ional;- e agora o no~ pa(s 
'está atravesando 'un' momento ar:. 

. tístico _ aprov~itábel para facer is
to .''" Outro pr.obleina . é a,:descom
.pensación· entre - osv' qu~ corriprá.r 
obra e os novo~ criadores. o colee-
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máis claras c~nnosco : 
:'. 

P.- Cál é ao teu xuício o nivel 
~ctu~ da plástiCa galega? 
- -

,.· R.-:- Véxoo ·mo.i bon. Esté'. ano, 
Arco estivo copado pola pintura. 
galega, houbo catorce galegos e o' 
libro da Xunta ~Úpón un acert9 
para o lanzamento internacional 

·dos .. art}stas. ~u penso que á. p_in
tura galega ,~s~iá _ q.p, m,;~llo~_ pipme~~ 
tó; . sí, atrévome a dicer ,que:. está 
no mellor moqie'nto da sua liistó.:. 
ria, : porque Gali~a· nunca foi 'Ú-

. rra espé~ia1me~te dotada" para a 
pintura; airida que sí destacaion · _. 
moito «>s ' literatos ... ·• ds : pint¿res , . 
sempre tiveron · problem3:s pira · 
saii, .e 0$ ·que sa:íron foron moi . 
poucos. 'iAgora, a· pintura está ~so- · , . . . . ", • . 1 
hallan.do por riba ck todo .· A gran ·· 
supresa ·. eri Madrid, foi o . reíiasci- . , 
mento dos artistas gal~gos, tanto 
pintores .como escultores. Agora: o 

~ . promoc;ión · art{stica. Compar- a fondo como calqueira artesá.n. · 
.tes as qíticas posftiv~ que mere- -Foi beber á fonte limpa como di-. 
ceu a sua · actuación en Arco.'84? cen os labrc:gos. Tivo por mestres 

R.- Até á:gora non fb{.era nada, ,a dous 'Cacharreiros de Búño, am-
e este é un empezo somente. Logo bos· ·do lug~r da, Cos!a :Masimino 

• de entrar Alvarez -~o:usa co . seu no- · Q Bolica e o señor . Lelo de-Beloi. 
,. vo· -équipo de xente, parece que te- D.ous -. competentes orfebres .. con 

· ' ñen . boa vontade, que van de ' in- séculos de esperencia ·sementada . 
· · dependentes~ e teñen boa inkiati- .", - ~o seu -subconsc;.:e~te, traducida na. · 

~ va. Agora fixc;.ron este catfi ogo; 0 '· solprend~nÚ axilidatk dos seqs '. .. 
- .cal me _parece:.de louvar,..é un paso ciedos, que. :non ·cansan nunca d~ 

peqúeiíl.fi-0 a.~espedo d(>qlM.e' tiñan . 1 agarimar e 'b;lir ta:at'a matería, -doa-
c:¡1ue 'f'acer. Teñen m 'oÍtos proxec- · -da 'e ueacfora. r ' ,rP.,;.,_ • · 

. tos e . 'a vei':se nop ' se· queda!) en ' Agorá ben- : Erands-co-Xosé Pé~ · · 
s~ples proxe-ctós .. Óésde logÓ h<S'- rez 'Porto .. non. é un ¿adiarreiro 
xe a Xuhtá ten · que desempeñar , máis. Vai máis · -alú. Trátase dun 
un papel._· fÚndainental ,nestás-. his:. . 'grande e puro· artista. Parte Clo _po-
tórias, porque 0 · pouco diñdro p~lar pra facer unha o~ra inii'ova- . · 
que n'iove a iniciativ:a privada con- dóra, audaz, moderna, .. na' 'q~e -é l 

vertea ·-na ñ~cá'. que p9de mqver " ··reco.n?,cible' _fqda· : ~ "f?rida ;,e rica· ,i 
cartOS eti- exposiciÓnS; sérias 'e· OU- , • tráduaon .. do ': Seu .:.pa1s; ' cl<'Y ' _nO~O (· 
iros ~eit9s 'de promoción. · . . ·:. Í'. ' •. · .. ·país:. Esto rfai qu:e os.-·.-galegns ré'e9- .'· 

r. ' ·· · . .: ·, ñozcamos como· propio • ffS~u arte". 
. P.r:im~iro . compre rixarse n~s s-6:as 

forma.S redondeadas. Ademáis do . 
románico fannos lembrar ~s curvas 
deliciosamente feme~inas e mes
mo .matemais da ncsa paisaxe. Pro 
~as formas retórcense, sofren, 
complícanse, abarrocanse. Si un 
matinaba na gracia auroral do Pór
tico da Gloria ou· de tantos ·pórti
cos do románico rural, con luz de 
mencer e cantigar de fonte mon
tes{a, remata cavilando na facha
da do Obradoiro. Ou no. barroco 
delirante de San Martiño Pinario, 
do Santuario dos Remedios de 
Móndoñedo, da Capela do Cristo 
de Ourense. E nas formas retortas 
dos vellos cachoupos-e castiñeiros, 
que podemos contempr-ar nas gt3¡
bu~as de Castro-Gil ou nas -liñas 
retortas de Laxeiro. Nas creacións 
de_Pérez Porto está espricito, ade
máis, pró contemprador de ollada 
limpa e ·inocente, o mundo que só 
se olla cos olios da pantasí a : un 
trasmundo, mitade real e mitade 
soñado. Ese misterio que Rosalía 
nomeou pra serrÍpre <:Iün' xeito xe
nia:f:~' 

Teño medo dunha cousa 
~- -=~ 

que vive e que non se ve ., 
A temática de Pérez Porto -é 

moi amplia. Xa dixemos que vai 
dende as pezas populares tradicio~ 
náis, tanto de uso como de deco
.ración, deica incorporaciós de xei
tos de vida do povo como o ~adal, 
o maio, os petos e retá.bulos, 
abranguendo, ademáis, outra te
mática máis v~riada. Cousas que 
están no mundo pedindo a berros 
que alguén repare nelas, recolla 
con amor e fixe as súas formas, 
nun proceso de auténtica creación 
artística. 

Ademáis do vidrado resulta 
moi inter~sante o c~lorido que Pé-

. rez Porto lle da a moitas das pezas 
da súa autorfa. As cores que em
prega son puras e primarias. Ele
mentais. As mesmas córes que_u,sa
ban as nosas xentes, maiormente 
as da veiramar, pra .pintar as súas 
casas e moblaxe e que, nos .días d~ 
oxe se póden ollar por todo· Portu
_gal :e que nos_ comupican· · unha 
gran_de e fonda impr~sión de vida 
e de ledicia. C~res_.refugadas polos 
finos é se~oritos, qu~ _as ·califican 
de "horteradas " .. Aló eles e os seus 
melindres 'e cursilad~s. . .. - ' 

«;:oído que a obFa de, P~rez Po,r
. to;é ·:s@Ha ,~ ,in;i,Pi~:ni~!tte__..~ • ~ ~-

Ser fa 'lóxi~o·, ~ormal e natural ". 
~si -- Gali-cia fora : urí-:~ pa{s ló-Ñco, 
no.rmál ,e n·atural-,,que .eiquí, neste 
país e. non. n©utro,' se creara unha 
-E'scola 9-'~l.ega ·de C~rámic~, sosti- , '· · · 
A.a , polas- iristituciós,. Pra ·. es9, .non · . 

·. haber.ía moitó qlile f3¡cer. Si •S,e .fi- J" 

.~." ~era . X.0sé-F.raqcisco Pé;re,z ;Por·fo .· 
· tería · :de ser; Iiecesariii.mente; un 
' "dos· seus ·direct6r.es· bu an~'madores. 

Cómo quixéran. · · 



A.~Moa .. · 
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de.Manuef 
Riveiro 
Loureiro 
Ediciós do Castro. Sada,. Í984 

A presente novela é, que coñeza
mos nó~, a segunda entrega narra
tiva de Manoel Riveiro Loureiro 
un escritor inclasificábel . 4~ntro 
do noso panorama, ainda q~e ten, 
claro, os s~us devanceiros máis 
ilustres en Lesta Meis e ~eira Vi:
las. Estamos, xa que logo, en pre
séncia dun escritor populista no 
máis nobre sentido da palabra. E 
iso nolo amosa nesta novela, que 
para que ninguén se despiste, sub
titula "Novéla maniquea". Que iso 
é o que é porque o autor así o qui
xo . 

A presente é a história dun ra
paz, Froilán. Comeza a entrega, e 
digo entrega porque ten moito es
ta novela co follefin, dicíamos que 
comeza esta entrega co Froilán no 
cárcere. Que cómo foi parar aqui? 
E o que nos vai relatar o narrador. 
E aló vai, desde a casa, a aldea, os 
abós, os pais e os irmáns de Eroi
lán até a escola, o primeiro con
tacto sexual, o namoramento e 
toda unha ringleira · de feítos que 
se suceden sen paro e sen solución 
de continuidade. O leitor pasa a 

- páxi.na e vese metido, mergullado 
noutra "aventura" do protagonis-

. . , 
expos1c1ons 

Blanco e Diz: 
unha festa 
preñada 
Das diferentes atitudes que se po
den adoptar· ao ir a unha exposi
ción, hoxe tocoume a de exercer 
o critério. No caso da exposición 
conxunta que Diz e Xosé Blanco 
veñen de facer en Vigo, isto foi 
algo máis sinxelo d9 que aparen
taba. 

Ap.reender <m palabras as sensa
cións .que producen estas misturas 
de água e;: piadeira que se expuñan 
na Casa de Cultura de. Vigo ten ·a 
dificuldade· obxectiva de querer 
pór un mundo que é a pura sensa-· 
ción neutro que precisa ele análi-

- se ... ou da explosión. 
Diz contábanos que- pasara do' 

óleo á aquarela, do impresionismo 
ao expresionismo. Da aguarda co
mentárnos a sua dificuldade-esen
cial, -a imposibilidade :de ~Fepetir o 
'trazo,. a obr-i.ga da· seguridade, e 
s~bre todo esa sensación de _água 
escachada en zaniscos, onde cada 
pedaciño Lunha unidade que s~ 
deixa -espir só. · Un ve· de •perta as 

. 9bras expostas e parécelle estar 
frente . a un mundo de manchas . .. 
Un alón'}case - e des~abre unhas 
poucas verdades agachadas. pot de-
trás da pegada~ . ' -. 

.E é ese asombro o-que se obser: 
. va en todas as 'aguardas expostas. 

e: 
m 
X 

ta .. E·é que lle Sll;Cedeq, cóm9::_11011! 
fuo}.t_a-s -c~"!sas : óesde que_ o -;~es;
tre lle pergunte en español, claro, 
".cuaf}tos años tienes" e lle cont;es- · 
te dous e se pregunto pára que de
mo qúererá o mestre saber. cantos 
años teñen na casa, até a desgÍ-ácia 
familiar que oéasiona a emigr~
~ión . : nai tola · e ~irmá que se casa 
cun pola~o da · Galitzia . daquel 
país. E. non só iso; Dixo o autor : 
novela maniquea. Pois por is0 
irnos. A autopista 'derrúballes _a 
casa, a dona do ll;má.n do Froilán 
foi preñada, suponse~ por un sefio
ri~o, e el remata no cárcere ·por. .. 
.non · desentrañemos o · mistério 
!sic). Ainda que· para pouco nos 
interesa a nbs, ao leitor e ao autor 
o posíbel mistério mais é para non 
desentraiíar o final. E non s~gui-.; 
mos a contar as desventuras -máis 
que aventuras- do Froilán, peque
na -curta- ~ a novela, moitos os 
acontecimentos como poderá de
catarse o que· lea a :r:iovela que 
máis que maniquea poderia terse 
subtituládo : compéndio ' de des-

. grácias. Que é o que é. E non nos 
parece mal, non señor, mais hai 
algo que falla e polo que a novela, 
a narración non remata de entrar: 
o humor, a ironiá. 

Se o autor-lle tivese dado máis 
tono humorístico -caricaturizan
do certas situacións, talvez- , se o 
narrador tivese usado dá ironía 
pará coas suas persoriaxes ( cousa 

que deixaba albiscar o subtítulo) a 
narración teria sido, claro, diferen·
te. Mais diferente para-ben, xa que 
se ben Riveiro Loureiro bota is 
veces man do humor - un humor -

O feíto de facer aguarda despois 
de tantos anos achantado .no. óleo 
é, segundo Diz, unha simples ne
cesidade da intención expresiva. 
Agora está traballando outravolta 
no óleo, pero querendo ir a unha 
síntese de todo o feiio até agora é 
incorporando máis elementos no
vos. · E dínol~ con ese esvaimento 
de quen non se pode definí~ senón 
é pint~nd~. · ' . . 

O contrapon to das-m~iñas, das_ 
paisaxes, · das ruas malladas e dos . 
retratos· póñeno as es:Culturas. -ele 
Xosé Blanco. E esta é unha histó-. 
ria diferente. , 

Xosé empezou desde moi .novo, 
traballando · ainda· por diversión 
cós cantiñas das praia~. Despois·xa 
se disparou coa sua obr~ en vá.rias 
exposicións ainda que . nos dicia 
que o certo. é que -el . non po.de ~i-

. 'ver do seu .traballp artístico. · 

·. A sua. obra é unlia espéc~e de 
homenaxe ás foonas. Ten' a aquela 
índefinida do que se demorou e 
se transforma p¿r si próprio . . Qui-

feliz de todo. Pois tamén aquí per~ 
deu U.nha certá bportunidade ~i- :., 
veiro :Loureiro · {pór cert9; como · 
.bon folletin en ·galegó xa conia-

. mos cunha ·novela : O soño perdi-
. do oe Elvira M., de Ursula HeinÚ, · 
. unha' segunda l~itura tida hai pou-

·:~: co·s~ ¡_!teses confirmoume niso). Q . · 

.. semos entriillo' na. rio~ela .· a partir 
da páxina dezaseis., mais. pensamos 

-~ noso· e)c~itor teria podido facer un 
-.!~bon .,:{olletiii., céntrar 'máis as per'=-·. 

.. que talvez este ~maniqueísmo fose 
só un reclamo- do autor para dar
nos ·unha lección de humor 'e iro
nía. Non.fqf así. Nen humor: nen 
ironía~ nenº fplletin. Unha ocasiéfo 
perdida: pensa:mos nós, e unha Iio- . 
vela d3; q~e _ ~e- · pqde, se~ flor , de 

áposta, por certo- as máis das·ve
ces este non apárece por-nengu,nh~ 
parte e a novda convértese no que 
dicíamos a:q.tes : compéndio '_de 
desgráciás. . · · 

Mais ... tamén ternos outra leitu:
·ra, así somos nós. E é-a folletines
ca. Quer dicer, A Moa é; pode ser, 
un folleti11 .. Todo está argallado 
pa:r:.a que nada falle. B9a situación 
primeiriza ·-<las personaxes. Acon
tecimento que fai que perdan a 
sua situacibn. Desgrácia tras des
grácia. Maniqueísmo das persona- . 

- xes, maos mao_s, bons bons .e, so
·bretodo, bons parvos. Mái~ desgrá
cias. E' remate final con certa con- . 
solación (o final do folletin era 

- ~onso1ª,ción total) .. E só certa con
solación porque (} autor é. un ho

- me de ideoloxia progresista e al
. hisca que 'non pode ter- un final 

zá haxa que ver as su as obras ( t~
das as obras de arte?), coa seilsíbi
lidade dun · neno; , un cativo, que 
brincaba· pola exposición <licia .an
te unha figura que Xosé titulara 
"O. nascimento 'dunha estrela" : 
"mamá, isto parece unha morsa 

- - sentada". 
A. escultura ·é de trazos lisos, 

coas liñas nroi definidas .pero_ 
cambiantes. ~ Ai;i, de sú.p~to se . 
'redondea.n, .así se reviran e se ácei
ran como un gume. Un coida des- . 
_cobrir unha bailarina e resu~ta ser. 
unha bubela. Debe -ser ese o mil-a- · 
gre. - ~ . - · 

o caso e que, polo menos así 
me sucedeu a min, a exposición. € 
unha· pequená festa do descobri
mento. 

Sl.!bés _a mirada e · abálaste . no 
mar,. nas cores feítas água; baixala 
e atopas o larañxo, ·a oliveira, a 

. !lladeira subvertida: • 
Iso . foi máis oú menos a exposi

ción. Unha festa .pi:~ñada. -
¡ . 

o - . sonax~s -e fa.cernos chorar a- tod~s ; 
. ,,,-, CO. corazón-._encóllido· coas 'desvén

-. ~ras ·:(ro ""ErQilán, mais tampo-qco, 
pois ,perdé:.:moit!il:· tempo, e moitas_ 

"'.'"?hin~. en cativeces como as dis- . 
· ·cusións senfin na,·tab_eina sobre a 
"Fo'rmación ProfiSiona.l o.u sobre a 
autopista -ou as redes de est.radas. 

. Ou .sexa, q-qe -só l!ove,la.rnaniquea. 
'Maos _mao$ -e bons 'un po\JCO par
vos, muller moi quente e -muller 

·menos cjuéilete da que se namor~ 
- o starrring. Mágoa, porqué Riveiro 
' ten dotes para ·rios dar un' bon·fo

lletin, e ~ eu- ..:.....co.mo Ririlbáud
gosto. dos folletins; e sobretodo se 
están ben escritos e circu\a po"r 
eles unha . verdad~ira ideoloxía 
pr~gresí~ta. _ . . 

Dicíamos ao princípio ·· que o 
autor :desta novela -ten dous · de
vanceiros. : Lesta Meis- ~ máis Neira 
Vilas. Li-µiitémosnos ao primeiro 
por aquilo· do ~~rnpo, ainda ·que o 

·autor coñeza !Úellor ªº segundo. 
·Estebo évos u1;1 ·bon pí:ecursor des
ta A Moa, ainda que a. pegada das 
memórias .de Neita Vilas estavos 
ben présente, ~bofé!, mais en Nei
ra o -.maniqueísmo est·á presen_!'.e , 
sen q~erelo o autor,_. e aquí avísa-· 
nos de que irnos entrar nel, se 'non 
nos tivese avisado talvez. nen tivé-

' . conciéncia ·- e sen e proposifo ·'de 
emendala,~ "pas~r'' . tran<1;uilamen
te e seguir lehcto abs vélfos niañi
q~eos ou_aos vellos e novos volle-

, tinistas que 'alegran, coas suas 1!1á
goas, 'os nosos ~orazóns '( 1). · 

E outra ·cousa da que falar : o 
.idioma. E..iveiro Loureiro, que en 
' certos· intr~s amostra un bon coñe
cinÍento do idioma, caí ~n difere~'... 
ciallsmo~ que nada teñe~ que _ ver 
co ·noso idioma, e é unjia mágoa • 
(repito a palabra por aquilo do fo- . 
lletin que fa.l~b:Í:mós antes) ppis 
non fai máis 'que li:Xat o 'texto e 
asi vemos, entre outras, is_ pala
bras :·televexo (que .palabra má1s 
fea, santo ceo!) por televisor; :roi- . 
ña ~por ruína, determiñado por cle-

. terminado, etc .. que compre_ir des
terrando ~ non pouc:O a pouco~ se
nón de vez. 

i 

XESUS GONZALEZ-GOMEZ 

1) Entre os novos folleti'nistas pode 
lerse con agrado ao cubano Manuel Co
fiño autor de 'La 'ú ltirrn~ mujer y el p.r b
xim9 combate'. e 'sobretodo, en cañto a. 
folletin' se refire, 'Ámor a ·so r y som
bi:a'. A primeira está editada por Siglo 

· XXI. A segunda p'ódese pedir á distri- 
buidora que nestas mesmas páxinas ten 
anunciado a venda de revistas cubanas. 
Está editada pala Edirorial Letras Cu
banas na sua colección Saeta. 

·Os carunchos 
_da .nosa cultura, 

(N ot~ de clar'examento á e~- . 
lumna · d¿1 ·sr. · González -Gó-· 
mez,' sobre o libro A Illa ·das 
Mulleres Loucas, que -publica. 

· no número 243' do xornal A 
NOSA TERRA). 

Ao noñ existir crítica' sei-ia 
no noso paí~, ~rítica - literaria 
e critica artístic'a en xeral, 
prodú.cese o inevitábel :a ap·á-

. rición de · certos elementos 
( carunchos) ,_ que se atribuén 

_, o dereito de terxiversar, martr
pular e confundir o noso pa
norama cultural. 

Estas notas de .. clare?Camen
to non son unha resposta, xa 
que consideró que a ün me

. dioére· xa:rháis· se lle debe fes
. postar, pero si clarexar cando 
terxiversa unha lectura. 

O Sr. González Góméz xa 
escorregou nunha nota foll,ci:i
nesca que publicou no mesmo 

- xornal sobre do libro do poe
ta Víctor Vaqu~iro. (Se eso é 
facer crítica, compárese o que 
ese S-r; fixó, co artigó' de Alva
re~ Caccairio sobre o mesmo 
libro· e publicado no número 
3 de Escrita). 

O · Sr. González reveic~use, 
anque xa 'fse tiña · reve13:do, -
non só como un mal lector 
de poesía, senón como un ho- · 

·me .inútil e torpe dentro dos 
columnistas literarios. O bai.,.. 
xísimo njvel cultural é obvio, 
así como a sua sensibilidad.e 
literaria. 

Diante desa nota teño que 
clarexar que. o libro da Illa 

-- das Mulleres Loucas, é unha 
história const~id~ sobre un 
incesto e un suicidio, pofo 
que non · son "dúas irmás", 
·como el di,· senón "un" e 
"unha". A _ partir . de_ aí in
terrelaciónase, dentro do plu
ralismo, o mito, o rea~ e o ma
xinario. 

O libro está c.onstruido so
bre tres discursos, e todas as 
preguntás, notas e versos sal
tos, 'teñeh relación coa totali-
·dade: · ' 

O Sr. · Go~zález resólveo · 
todo en "unha irmá se suici

/ da, e outra cásase'\ .o que .in
dica tamén - cómo peidó ese 
señor leer o li.bro. 

Cada lector é libre .de in- -
_f erpretar . unha' lectura, pero o 
que . non se pode decir é que 
Samue't Beckket é un .espiritis
ta:, ou que Crimen e Castigo, 
de Dostoyevski, é unha nove-
la policíaca. · 
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1'8 /-A NQSA tERRA ' 

·Lección·s 
de· gaita (I) 
Iniciamos_ hpxe u.nhas leccións de 
gaita galega .facendo unha descri
.ción do in.strumento en cuestión. 
Estes traballos, t'eñ~n como pro
pósito emprestar· un servício a to-" 
dás as persoa·s i_nquedas" p'olo coñe~ '_ -
. cimento da gaita. ., . 

Partes da gaita 

l. Ponteiro 

Podemos dicer que . é ~ parte 
máis · importante da gaita, consti
t:Uíndo a suá b~se' mel6dica.· o 
ponteirn da gaita galega é . cónico, 
variando as. ~uas dimerisións segun-

, do s_exa ·~ tonalidade :cant;o roáis 
logo, tanto roáis baixa será a sua 
tonalidade e· viceversa. · 

· Co.ntén once buratos, oito des- · 
tinados á · execueión das rtota.S, 
aparte doútros tres· chamados ou
yidos so~m:ós. Na sua, construción, 

\ como no resto ·da. gaita, ;eIJ1prégan- • · 
· se madeir:ás nobres buxo, gra 
se madeiras nobres: buxo, granadi
llo, pau - santo, ébanó, pau rosa, 
etc. 

t. ó fol 

O fol é precisamente o elemen
to que lle dá á gaita a sua condi
ción específica; pois sempre será 
equivo'camente empregado o voca
blo gaita cando · Q instrumento re
ferido non leve foÍ. En princípio, 
'é de pel de cabra; ainda que ho
xendi¡i. a maioria dos foles están 

·. feítos de .goma ou doutras maté- . 
rías semellantes. Nótase, non. ob~
tantc:; , certa preocupación· entre os i 

gaiteiros polo emprego da pel, xa ' 
qúe conleva interesantes vantaxes. 

O bon control do ar no f ol é o 
m~llor baremo. para medir a c;ali- _ 

, daoe .do ·gaiteiro; precisamente do ··. 

"Sautez · 
' _, . ' ' -- ·~ 

dahsez les fines,; : . 
Unh; ,~9va ::parÚtura ·d~s terras ' ir- ~ 
.máns de Breta'ña'.·' Por. primeira .· 
_ vei, e para v~r: qué tal aco.llid.a ten, -
publicamos a sua letra, por ver se ' 
aJguén a:demais de tá.rixei- 1c:fuer de
dicarse a cantalas. i>·erterice {ip_es
ma colección· que a Balada da Du
quesa Ana, xa coñecida por vós, e 
que ·editou o Cercle Bieto.n de · 
Nantes. 

I 
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tempero depende. o .. bon: 6u iruil 
son da gaita. 

3. b Ronco 

· ·E · d· elemento que fai da g3¡ita 
un instrumento pollfónico, man
tendo un sonido pedal, duas octa'" 
vas máis baixas · que. o ,ponteiro. · 
Contribue ·decisivamente en facer 
da gaita un instr~mento dó ce e 
miisicalmente completo; pofo tan- . 
·to, na<!il- ~~is.fóra de razón 'que as . 
expresibns de. xentes inexpertas 
no senti'do de que o son do fonco 
é inecesário~ · · · 

4. A 
1

ronqueta _1 

Dito de xeito sinxelo, podemos 
dicer .que a ronqueta é un ' ronco 
en pequeno. Asi como ·o ronco 
consta de tres pezas prima, segun
da e copa, .a ronqueta está com
posta· somente polas duas primei-
ras. ~. 

o seu son ori.].{ínase igualmente 
no p~Ílón. Effiite un sonido cons- _ 
tan-te, ·podendo' afinarse unha ~c- · 
tav~ más baiJca que o puriteiro (re
f eríndose a. sua tonica) ou faéendo 
u.nha quinta ,co ·ronco: 

5. Chión, chi~ón o~ .chieiro. 

Está cpmposto ·por d.~as peza.s, 
. emitirido un sonido cpnstante, fa-
. cendo unha quinta á tónica do 
ponteiro. Somente se debe empi:e
gar en moi determinadas melo9,ias. , 
O seu son Órixína'se' .riunha palleta , 
semellante .á qo p'onteiro ou nun 

· ' peq~eno pa..il6ri.-·'. , : . 

_6. O sopréte 

E o condutó para introducir o 
vento no fol. No interior leva o ta
pa.folgos· ou zapón, e ten por fun
ción in:lpedir a sa.ída ·do ar intro-
ducido no fol. · > 

7 : 9~ farra pos. 

~onstituen os a,dornos da gaita, 
quer dicer, to9os _os ' adornos que · 
van pendidos no ro!lco ?u ronque
ta. · 

8. Deságüe. 

E .unha vál'Vula incrustada .. no 
fondo ao fol; ·a fin de extraer a 
água orixinada no interior do fol. 
Todo· gaiteiro debe ter precaufiÓn 
de valeirar a auga -'dó fol despois 
de t_ocar-, ·do ·conti:ário apodreceri 

·as palletas e buxa:s-·prematuramen-
te.. · 

t!:-:·~r::~~F[·~~-~t~\' 
', ·· tez d«n-sez· les f1 t-! e..s '. g .é i;ué f.1·-li -:,ra dou-ri .. ,i -n e l¡,,n .t !j. ' -vou 
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galifia de rio rec~be p nome · 
:'ciéntífico d.e Gallimita chloropus, 
.e rrátase dunha espécie ,ornítica 
relativamente frecuente no Miño e . 

.: lugares da·· Terra Chá (Fonmiñá, 

. Qq.1:eiro de Rei e. zonas .semellan~ 
tes). . .. 

E unha espécie uriida· a habitats 
húmidos"' tipo lagoas con moita 
vexetac~ón palus~re, ou · zonas de 
águás quedas e ctirsps remansados. 

-Debido a· que é pouco esixé~te ·co 
habitat, pode v~rse en bastantes 
sltioi; pero en ~ú~ero p~queno. 

' Asi atopámola na zona de unión 
. do rio I;adra co Miño, áreas húmi
das de; Xustás, cola. do empalse de 
Velle, no' fío A via, no rio Louro e. 

, en -pontos húmidos da nosa xeo-. 
. grafía como A Límia, · Baldaio e 
zonas de lagoas perto da costa. 

E unha ave duns 30 cm., de plu- · 
maxe negra con branco caracterís
tico nuriha franxa na asa e na cola. 

Vive en áreas de águas doces 
moi variadas, pero sempre con 

:abondosa vexetación que lle serve 
para:. protexeise e nidificar, facen
do incursións en águas descobertas 
para buscar a mantenza. Neste lu
gares nada con moita facilidade, 
coa cola ergueita, podéndose mer
·gullar _cando se atopa en perigo. 
Tamén voa, pero faino lentamen
te, a pouca altÚra e; chapiña dun 
xeito peculiar. ántes de despegar 

. da água. 
o seu alimento baséase nas er

vas e -follas de plantas -acuáticas, _ 
·comendo tamén sementes, froitos, ' 
insectos-, gusarapos e · mclusó al
grinhas rás. E ela pode servir de 
mantenza ao raposo e a lontra. 

-Qu.t;.n. perde, os s_eus · orixc s, 
perde a sua ident~dade 

O· ·-

Gtl1'U:Jeiro 
:: (~ ··lílr 

tP 

. c;-J)¡tl{lat 

_c§a!t¡a 
·Pasee da Dársena, 3 

O niño faino entre a vexetación · 
que enraiza na água, e consiste 
nunha plataforma feíta con restos 
de plantiñas, follas e pólas, que 
soe tapizar con materiais máis sua
ves e finos no interior. Os ovos le
van manchas para camufla.los, e 
evitar que sexan comidos polos 
predadores. Para chocar os ovos 
interveñen os dous proxenitores e 
aos vinte dias nascen os polos. 

A cría. pode ter lugar en tipos 
de águas variadas, desde lagoas a 
rios e regatos. O niño, de certo vo., 
lume, protéxeno movendo a vexe
tación de plantas altas circundan-

. tes, de tal xeito que tapen e aga
chen o niño. Os polos recén na
dos, veñ,en ao mundo con plumón, 
e 9e contado abandonan o niño, 
son nidífugo~. E un feito .curioso 
o de que os xóvenes da primeira 
polada, podan colaborar na ali
mentación dos polos das seguin
tes. Ao mes de nascer, todos os 
poliños xa son independentes, e 
duas .se~anas máis tarde xa poden · 
voar. 

ao 8 de maío 

JUA.~ CARLOS· 

FERi'JAi"JDEZ 

HORARIO 

'Doctor Marañón, 10. Tlfs.- 296116~ 296232. VIGO., lf 



verbas: cruzadas 

Horizontais: 1._.!.0xi~ ·
do de dlcio. Osíxeno. · 
~.~lr por un atallo. 
3 . ..:_Sinónimo de fas
cista. Figura, represen
tación 'Cíunha cousa. 
4.-Un ' dos principais 
alimentos do home. 
Afiar, sacadle corte a .. 
unha ferramenta. 5 .. - ... 
Literato e filósofo 
cristiano, nado en 
Rotterdam. Baño. 6.
Cincuenta en números 
romanos. De cpr dou

/ rada, en plural. Rádio 
da circunferéncia: 7 .
Nota musical. Que ten 

ou padece tise. 8.-Lugar onde se 
recolle e garola o viño da colleita, 
en plural. Arcaísmo, nada. 9 .
Anaco de touciño de porco, des
pois de fritido para lle' tirar a gra
sa. Donosti. 10.- Andar axiña a 
grandes pasos. 11.- Logaritmo ne
periano, abreviatura. Os invasores 
de Granada. 

Verticais: 1.-Ponto cardinal. Ex
tensión de água. 2.- Nome de fa
mília ce que se distinguen as per
soas. 3.-Buscar ou seguir aos ani
mais para collelos ou matalos. Ao 
revés, pedra de pizarra que sae da 
canteira, de pouco grosor .e a xeito 
de táboa. 4.- Dar no ponto ao 
que se dirixe unha cousa. Tanto 
futbolístico. 5 .- Nota musical. 
6~Ma.tdcula de Lleida. Locución 

anúncios de ·balde 
Véndese Frauta Traveseira "Ya
rnaha'' bañada en prata e. cunha 
parte maciza. Para informarse cha
mar ao teléfono 25 82 35 da Co~ 
ruña e perguntar por Bieito. 

Cine Galego 
Proxeccións, colóquios, conferén
cias. Difusora Cultural Galega, Re
pública Dominicana 2-3° dta. A 
Coruña. Pódese chamar ao teléfo
no (981) 25 07 45. 
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prensa libre 

brincap·aredes . 
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adverbial. Símbóló químico do 
Nitróxeno. 7 .-Cítrico, en plural. 
Cobr~. 8.-Xefe, señor, dono. Plu
ral, ninfa dos mares. 9 .-Perten-· 
cente ou relativo á boca. Comerá 
pola noite. 10.-Pa~ta que se·tjilile 
na água facendo dcuma, plural. 
11.- Data dun suceso que serve de 
referéncia para os córnputós cro
nolóxicos. Matrícula de Oviedo. 

SOLUCION AO VERBAS 
CRUZADAS DON~ 243 
Hotizontais: 1.-Billarda. 2.-U. 
Ola. Rir. 3.-Es . . Fuel. E. 4.- N . . 
Esnaca. F. s :=-sorna. Farta. 6.
Arud. Lean. ·7 .-lates. Acala. 8.:
S. Arousa. D. 9.-T. Alan. Pe. 
10 . ..:_AGM. Dil. A. 11.-Abaratou. 

discos 
Marc-Antoine Charpentier.-TE 

DE UM; LAUDA TE ·DOMI.~ 
NUM; MAGNIFICAT. 
Bernardette Degelin; Lieve Jan
sen; J ean Nirouet; Jan Caals e 
KurtWidmer 
Choeurs Gents Madrigaalkoor 
&.Cantahile Gent 
Musica Polyphonica 
Dtor. - Louis Devos. 
Eratp-Hispavos 190 136 

"Nunha excelente grabación "di
xital" chega con moi pouco retra
so unha edición do famosísimo Te 
Deum de Charpentier - ·é o hino 
de Eurovisión- dirixido e transcri
to por Louis Devos, músico que 
está a nos recordar as exceléncias 
do barroco francés en interpreta
cións mod,élicis e cheas de espíri
to crítico froito máis dun amor 
polo barroco que pola exce~trici
dade. Máis que recomendábel." 

••. . A EAX9fY]EJJDfl 
QUé . XE5UCalS10 
·.,:1xo· A 5 fui 
'PEPRO ~OIRJkJ
DIHJl J 6RE.XA ... 

.,. 
... 

vn Encontro- de Rádios L.i- . · 
bre's . . .. 
Para o 28 e- 29 de _~bril está con
vocado este encontro · pola Coor- -~ 
denadora d~ Rádi0s .Libres_de Ma- · 
drid. O encontro inclue unha ex
tensa orde do ' dia referente áos · 
probkmas <lestes meios. Experién
cia~ e. perspectivas, organización, 
situación xurídica, aspectos técni
cos e un final sobre á estratéxía -
ante o peche dunhaJ Udio libre. · 

Para convites e contactos póde
se escreber ao-apartado de correos 
16.193 de Madrid. 

Extra 4itegral 

A coñecida revista de ecoloxia, 
saúde e ·vida natural, publica un 
número monográfiéo que . descre- · 
be "todo~ os métodos naturais de 
cÓntrol da concepción". 

O número percorre ~ o proceso 
da fertilidade feminina ~ ensina 
como detectar a ovubci_ón. Resú
mense . tamén os coñecimentos 
máis mode~os e dase ampla _infor
mación : mttodo .da temperatura· 
basal, método do . moco cervical, 
método · sinto-térmico, tantra, lu-
nacepción, etc.... . . 

Co extra incÍúese un caderniño 
para ~ elaboracJ.ón das primeiras 
gráficas . . 

. Cuadernos Escola Dramática 
Galega 

·n°42 
Unha nova entrega desta public~:. 
ción dirixida por Francisco Pilla-. 
do. 

- ó próximo 28 de A~ril, no Taller. 
· de Gaitas e Zanfonás da Universi- . 

4ad.e Popular de Vigo; vaise cele-
._ hrá.r un Eucontro de _. M_estres· da · 
. Gaita. A xuntanza quer -Íacerse · 
~periódica ~ nesta_ primeira tratará 
os temas de iniciación ao ensinó 
da gaita, material idó~eo para a .. 

. inici_aéión e o aperfeizpamento, 
.cn'Úca áos métodos e~tentes no · 
mercado, e.'.<?u'tro~. ·t~maS . que pro- ; 
poñan os asistentes. 
. Pódese solicitar información ao 

Neste número incl6ese a tradu
éión da obra de Lloren~ Villalonga 
"A Tuta e a l..lamon~ta", feíta por 

· Xose Luís Grande-.Grande. A in- · 
trodución á obriña fairia Maria do 
C;mne Bosh. 

Pódese pedir -o caderho á Coru
·ña, á ·rua Sta. TeFesa 18, babeo. 

Carel 

Prim€iro número desta revista 

. .. ~ OUTRIJ 
mO$TM VO .. 
AmoR· Q~ µtJs 
TIYO "AIAJDf} · 

··1)ES.PóJs ~ 
lYJf[rfiLO 

_. teléfono (989) 213441, ames do 
19-de Abril. · 

Actuación dQ· grupó de gai-q.s 
da U~.iversidade Popular 
O vindt:;iro 27 de Abril; no Colé
.xi.o Valle-faclán de Vilar, tm Lava-

. dores • . actuará -0 grupo didáctico 
· ·de ·zanfohas ·e · gaitas -da -u. Popu

lar. A actuación terá uñha -primei
ra parte onde tocarán zañfoJÍa, pi 
tos e requintas2 liaberá · despois 
tmhac proxección de diapositivas 

. sobre ·o proceso" de coitsthiccióri 
do mstrumerital, e desp¿is . ún re- ' 
cital de ·gaitas de diferentes tona~ 
lidades. """ · - / 

do Ateneo Sta. Cecilia .de Marin. 
A revista daije continuidade- a 
unha·. anterior_ tidúada Kinkaya 
Fina, e ven co mesmo espírito, 
.rinda que nunha edición :piáis coí
dada. 

E unha publicación, esencial
mente, de · criación literária e in-

- clue traballos eii galego, predomi
nantemente; e en español. Nelson 
Marra, García Bodaño, P~xeguei.:.. -
ro, Xela Arias e outros son os au
tores. Se queten saber máis da r~ 
vista poden escrebe_r a Marin, rua 

o . 
Banda do Río 25-? . Ou chamar 
ªº.:teléfono (?86) 880855. 

Lusco Fusco 

Cun formato moi intelixente no 
aspecto gráfico,_ a CNT tiroú . do . 
prelo unha publicación que se su- · 
ma ao parÍorama das edicións polí
ticas, de por si _cativo. En xeral a 
re~a d~dí~e fundamentalmen
te a.o antimilitarismo e á alternati
va· libertária sobre ~ servício mili
-rar. 
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Ao chegar o devoto a esa espécie de ca
dro ·de mandós ou teclado que .se obser
va nas fotos, non ten máis que introdu
cir _unh_a cantidade-voluntária. de diñeiro 
polo burato correspondente, despois pre-. 
merá no botón que gaste e automatica- · 
mente prenderanse as lutes,"_cor laranxa, 
cor"respondentes. · A través dunha _mecáni
ca moéd~rna quetja feita a tradicional 
oferenda. · ·· · 

! ' o sistem actual ven substituir-ás anti
gas velas que cada feligrés prendia, acen
dendo á nova a partir dalgunha que xa _ 
estivese prendida. Antes e. agora a oferen- .· 
d_a dedicábase, como é. sabido, ao santo 
o u figura á ca'I se lle tiña máis devoción~ 
.mediante .as velas '.ou bombillas actuais si
tuadas nun atril ou taboeiro que hai ·de
ba_ixo do santo . J es.pois desta OJ?eración 
é costume rezar unhas oracióris á imaxe 
venerada. 

A igrexa d'e . San Francisco, .en Ponte
vedra, conta con máis dunha dúcia de ta- · 
bo~iros, a· maioria dos cais son como.9 
da foto. Este modelo corresponde á cor 
laranxaxada .. que · mecionamos e do que 
existen dous tama~os: un de vinteduas , 
por oito bombillas .e outro de aproxima
damente a metade. A igrexa canta ade
mais con outro tipo de taboeiros de infe
riores préstacións,· ao acenderse unha 
única bombilla · pala mesma cantidade d.e 

· diñeiro oferecida que os citados nun 
· princípio. se ben teñen a contrapartida· 
de dispar de luces bran.cas, de-cor e for
ma a imitcfoión.'das antigas velas de cera, 
e que observaaas a distáricia. poderian · , 

~· confundirse, a non .ser-pola auséncia de 
movimentos da chama. · · 

. Como se pode ver na foto, cada tabo~ 
eh·o canta cún cartel no que se le: ~ "~e 

.ruega no toear: l~s velitas eléctricas del 
~ lampadario . . Eche. su ofrenda voluñtaria 
y pulse un botón que encenderá dos lu
ces' ~ . Debido a que a instalación deste 
modernó sistema é recente, non ·se dis
pón ainda' de nengun estudi:> sdb~e a in
fluénda do novo método no tamaño da 
demanda e portantcrna sua rendabilidade · 
económica, ·en comparación . co anterior 
siste,ma de velas. 

·Declaracións dun franciscano 

P'ostos á fala cµn franciscano da lgrexa ·
que visitamos, informounos· de que este 
sistema está a ser instalado na · maioria 
dos templos, tratánaóse dun mecanismo, 
ao . parec~fr, irnportado. Ante a nasa per- ' 
gunta de se esta forma de ·instalación ·· 
non poderia ser conflitiva; para o tipo d~ 

- xente tradjcionat· que visita .. as igrexas, 
respostou'nos que só se trata dun prpble
ma de menta1ización e_ que o' ·cámbio es
téise a dar con absoluta normalidade. 

Nun ,. tono am.ábel-; exp'licounos tamén 
cál tora o motivo eta transformac.ión 'que 

·vimos cpmentand.o: "a~ velas que habia 
antes enchian de ·fume todo isto, en da-

. tas sinaladás -.Jiña moita_ xente a· pór velas . . 
de - oferenda e nalgunniomentos aqu i · 
non háb ia _quen parase. Pero o má.is gra-

ve pasou ª ·vez que unha vela prendeu lu- { lar este aparato que veu novo". 
m_e e estivo a ponto de arder a ·_Nazaren9, : , Para a empresa vigU'esa 1que comerciali
meteunos . un susto moi grande, toao o za os .taboeiros,. /'non hai dúbida de ·que 
altar cheo de fume e con per:igo .de lncen- o sistema é· cómodo e limpo, adema is de 
diarse, foi un· ·milagre que non .P.asase·na- : pro-porcionar -unha nova fisonomia a es.
da; desde -~se momento d~cid .imos insta- · .t~s loca is_ tradicionalmente sombrizos". 

O infantilismo· . 
. dos notórios 

·xosE M. 'MARTIN.EZ OCA 

me. deixo levar pelas miñas últimas 
observa~ións en diversos campos da vida 
do País -e de fóra do País tamén- teño 
que chegar á conclusión de que o ésito 
i nf anti liza. E non xa o ésito I que me pa
rece moito decir, .senón a adquisición 
dunha pequena, _e en moitos casos lixei
rísima,· notoriedade. 

Pero entendámonos: candó digo "in
fa nti liza",· non q u ero decir que vo lva ó 

·suxeito nun ser c.andoros'o e inxenuo; que 
lle faga recuperar a inocéncia dos primei 
·r .os anos, esa inocencia que, por 'certo, de 
Fr eud pra acá xa se atopa bastante en .in· 
t . 

Feliees, faustos, beatos e afortunados 
seriamos daquela. Que os nasos alcaldes 
de "estrena", os nosos xunteiros, os na
sos escritores, os nasos deportistas, os 
nasos cienti'ficos .(?), atopasen nesa fran
gullas de fotocopias de celebridade que 
os tranforma ; a posibilidade de recupe
rar a infancia, esa "patria dC? home" que 
dixo non sei quen. 

Pero non, ó decir "infantilizar" refí
rome a que os convirte en seres pueriles, 
enfatuados, que nos fan padecer as súas 
futilidades cun aire t ranscendente, que 
os lanza a dogmatizar cunha increíble 
frivo lidade e atreve mento sobre todo o 
que se ile poña ó alcance da man, coma 

· eses nenos malcriados, "chichis" da nai 
e da tia solteirona que viste santos·de sete 
a nove na igrexa do lado; eses nenas que 
son o tormento de todo bo cristiano can
do chegan cos seus proxenitores, de visi
ta á casa dun sufrido contribuinte a· quen 
non lle queda máis rem~io que aturar e 
ca lar,· poñendo a cara de circui:istancias. 

E asi', así de infanti loides se volven os 
nosos . VIP, os !10sos intelectuales, os no ~ 
sos notables, os nosos populares. lnon o 
tendes observado tamén vós? 

Anque, a decir verdade, se me paro a 
pensar un pouco máis no asunto, paréce
me que non é precisamente que o ésito, 
ou a ~tiva notoriedade, o_s infantilice, 
senón que xa eles eran así de sempre. O 
único que pasaba era que a inseguridade, 
a falla de confianza en si mesmos, facía
lles acochar como pod fan esa súa pueri
lidade vacl!a, que agora ó se coidaren res

'paldados pala "celebridade" e "importan· 
cia" adquirida, esiben cunha impudicia 
total, ron esa desvergoña ignara do que 
pensa ·que dá q1 camelo, cando o único 
que fai ·é quedar co cú ó aire. 

E en vista de todo eso, xa empeza a . 
preocuparme a posibildade de chegar a 
ser "célebre" eü tamén, con motrvo des
tas miñas· colaboracións esporádicas nA 
NOSA TERRA. 

Daquela xa o sabedes_, amigos leitores: 
non manifestedes con escesivo entusias· 
mo a vosa admiración polos rileus artícu
los, p9rque corredes o risco de que deixe 
de escríb.ir as miñas interesantes causas, 

· pra pasar a· faJar de porcos ós que lle me· 
dran duas costeletas máis' das qúe lle ad
xudicou Natura, ou do langráns que ·son 
os tíos que pasan. dun metro 'e oitenta 
(gracias á que: eu ·soio -mido un e. setenta 

· e se~e,), ou de como atra-vesan os coel.li'
r:los braricos polas ~uropeas soedades bo· 
reales, ·sin. siquera. decir "Oh D eus, Oh, 
Deu~; chegare.i tarde!" " · 

Ch~garei tarde, naturalmente, se -agora 
mi~mo non p9ño fin a este artigo:. E xa 
vos contarej prá semana qUe'.ven dun cer
tq res~au _rante de .París no 'ql!Je únicamen- · 
~e entrarnos os privilexiados, coma Gis· 
card, Pompidou . (q.e.p.d:) e este mend.a. · 
·Gracias ás amistades "de categoría" ~ue 
ma_nteño por ahí ... 
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