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A celebración ~o primeiro ·de Maio como día da cjase obre ira e das gran
des r~ivindica-cións col.ectivas· dos traballadores ten uriha longa .h1stória. 
Destje 1890 hai me'mória da coi:iquista das r.uas pala cla~e· obrei,ra organ·i-
zada sindicalmente. · ' · 

~nseguida apareceron intentos ·de . secuttstrq, .d_e ~~I significáqi,ón . . A , 
máis lograda foi a que coRverteu tal data en Jesta de San ' Xosé obreiro. 
Ainda quedan templos eon esa titularidade. En Vigo a parróquia .de San 
Xosé Obreiro cumpre 25 anos. 

Parella intento realizou o chamado "sindicalismo vertical".·do réxime.: 
ditatorial, 1936-1976: a~ ~anifesta~ións do Bernabeu eran a ~Pr~s~nt~- · 
ción dunha harmoríia preestabelecid~ que ·queria·enganar o .país: · 

Porfin, voltaron as pelebracións honestas do 1° de Maio: as ruas en- " 
chéronse de manifestacións sindicalistas m9i .expresivas. Nesta liña -apa- . 
rece este ano a convocatoria da 1 NTG e de 'CCOO ·en Gal iza: pala indus
trialización de Galiza; pola paz e a sa-ída da Otan', polá liberación dos po-. 
vo oprimidos·. A INTG insiste na büscá do pfeno.emprego comQ indica-
dor de xustícia e de igualdade. -

. Rei~indicacións am.pl~s. ·se:ntidas' e . urxeng~·S; 9~iiza non' -atr~esou a 
· etapa dunha industr:ialización -pr<;>fuoda, dunha posta ao día da· sua rique

za para os seus habitantes .. ~Fa lar de reconversión ,dunhas instalacións ob
soletas ·é tan intransceríd~nte como elemental: .. toda tecnoloxia ten · que 
renovarse continuamente. Pero iso non é o tondo do problema económi: 
co de Galiza; problema relacionado co atraso. de toda a nosá infrae·strutu
ra e resultado da dependéncia dos centros capitalintas. A pa:t é: un_desexo 
i·namteníbel da humanidade; a peri:éncia á Otan cc>nÚadi ta.is deseXO$; re
sult~ unha impos·i(fióo dasoligarquias económicas do mercado mü~ial.. E·, 
unha ,forma de ,impedir a suo.stitúción dun··sistema - ~sencialmente diséi"i-

. minador, como é o capitalismo, por _outros máis humanos: Con raz6n se 
d ixo que "ou socialismo ou'barbár-ie". E a Otan é a cara da. barbárie. Que 
os obreiros dos países europeus ~ dean corita da sua co'mpl-icidade cos"' 
centros que ~¡;¡ian da inco'nsciéti~ia de que eles non deben ses respo'nsábeis 
d~ superexplotación dos pavos da gran "periféria, ter.ceiromundista~· é UA 

necesário progra ma éducativo. . , " ·.; 1 .. . • 

A nosa surpresa "está neutro lado. Mentras os devanditos sindicatos 
convocan. con' .tais ideais, a .UG'T freta autobuses a Bilbao: contra o terro
rim~·· e por unha~ solidaridade. Asp'sta~o.s este' distar~ ... H~I escasos días, o : .. 
Pres1qente do Goberno estatal, secretario do PSOE, af!r.maba ante os: em~ 
presários qué 110 capitalismo ·é 0 menos mao dos,.sistemas actuaisH e qu~-. 
éstaba por el. Ese presidente vái ao ·frente da mañifestación só é int~Jixí··· 
bel tomo oposición ao socialismo e como careta cenua ·º t~rrorismo. ~-

Elue UGT firmé o,. seu antisocialisrno, que .subl.if'ie o · seu amareli'smo· é 
triste, péro pode .ser ~mente quitarse. a careta, ,Sé iso pretenden, hora é · 
de entendélo. Que se acaben ·os confusionismos: -un pa~tido· dos ~~soda lis~ ' 
tas~'' qúe nega o socialismo,. un sindicato dos o_bréiro$ que deferíde .á pa-
tronal. · .. .~~ . 

'Ürt 1.~ . cje _Maio para pen5ar. En Galiza qué.damos q!Jen estamos p0r un 
cámbio· de sistemas ahti-humanos . na busca de a,Jgo diferente. Lamenta

·. mos q~e Euskadi se vexa invadida por antisocialistas. , Pero respiramos . 
..,,c:a~o. ªºmenos o día 1. de IYl.aJo, os amarelos van fór.~ ~do país. . 
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.cartas 
1. 

O .GAL.EGO mente falan9o, e que ,os autores de . cións xuvenis. 
NA TE LE,VIS'ION Ayatollah. non me toqLles a pirola me O ócio, a· cultura, o ·deporte é na 

disculpen esta comparanza -odiOsa, saa maioria para privHexiados e un 
Asumida a nosa disponibilidade ·Para · d, b"d - b d 1· · ,. d _que .. u 1 a ca e, porque os e Vigo, e emento ma1s e consumo. \ 
a CO!"!fir~ación _de novas deportjva- que non de f..~onforte, non o mere- Hoxe en dia, calquer xoven .Para 
~e~te ?esrriorah~~~ti:s -'-e~p~t.ara, ª ~- c~n. E iSto -é pura retórica alegre, frí- djvertirse ou ·pasa le ben, é dsequee 
vrspera o Deportivo --perdera o Ce-ita ·, ·- 1 · - · , · ·-'· · d · · · 1 .... ' . ,. , ·. '- . -· , ~- ' . N.O. a · perq sincera, . e non comentario , obnga o bar.x.o m11 recamos a consu-. 
por perder ate perdera o noso equrpo _ favorábel nen eloxioso do Rock nen · ·· t b 't 1 1 . · · · f " · 

1 
. , , m.1r a aco a , roupa ca , mercar a 

local, cuxo nome o icra non repro- autóctono nen foráneo que eu nesa · 1 d · · 'd" t · :.. . . _ . . · . • , · motoc1c eta, e a ema1s 1r a 1sCQ_ ecas 
duzo · µorque smto vergona allea dos cuestión como en tántas outras ain- ' d · b · 'd . . . . . . . . · .. . ... . . , ' e turno, ao concerto o nga o, aos 

. d1req1vos do clube qu_e se negan ·ce- da que non eri todas léxico estou-de ~ . d t . , . ·i · 
1 

• 1 'd f" · · - ~ ' ' -1oca1s e ragaperras e, como non, o 
rrr mente a ga egu1za o e m1t1vamen- ·acordo contigo admirado .... XMC E · 11 · · d · t E t t. ". . . . . . . • · me or porro o momen o. s es m-
te~ de tal _ ):<Sito . dl~OStOS, ~IClmos, desbarato O conato de descarada · sa Í· g.loaáos.que OS que OS manexan e qui-
prendemos . o televisor rebasado o . aa·~ por foliadas a que se encam!ñaba. tan proveito non son precisamente os 
meiodia do 9 de Abril do ano eri cur- perigosamente este artigo para decla- xóvenes. · 
so (perdón pola oratória in'stancia-1): re.ir abertamente que foi esta bruta-1 -Obrigados desde a infáncia a com· 

· !DeµOrtivo ualego, de duas a duas e subida de tono ·na carre. 1·ra 'de despro- , petir ate nos disfarces · qo antroido 
méOiá, que, en _G'afüa·;.·é como dicer · pósitos ·¡d_iomaticos que aturamos a que, como é normal, faise nas disco-
de oito a ocho. En .efeito: · perderan; cotio os telespectadQres, que foi esta tecas. _ 
parea .míseria:r -· nova manifestación aftlva (outras ve- O deporte, contra o que pasa nou-

Se lles parece falamos de política, ces as pr_otagonizan :alcaldes e tenen- . tras países, custa cartas. Fiase ·enJo-. 
quer dicer, de -fútboJ,, ou sexa, do De- tes de 'alcalde~ conseíleiros e ex-con- ca is fechados onde cobran, necesítan-1 
pp~tivo, verdade '-eA si. No mentado , sell~iros, directores e sub-director s se vestuários, ·meios de locomoción, 

:."'"',e:fpfitid,~televisivo, trás a ·proxeccióri xerafs, s·ecretários e sub-secretários... dado que está'n sempre nas cidade~.¡ 
'éfunha prillante ir:iformacfón ,, áuqio- xente da Xunta, xustamente) nova A cultura é constantemente des-

. visuaFsobre· o encontro D eportivo da manifestación, reiteramos, da teima prestixiada, para casta superiores. 
Coruña-Castilla, o compa.ñeiro Ma- lingüística desnormalizante con que Qué traballador pode mandar ao seu 
nuel Rivas (parª min todos os cida- os sobreditos e semellantes asulagan a fillo, co salário base, a estudar?; qué 
dáns son .compañeiros;- en palabras re- merda de televisión que padecemos, xoven pode estudar sen meios e ade-
centes do fücal ChaJTIOrro) -~ xorhalis- que fo~ iso, todo iso, si, o que provó- mais se·n unha saíd a sequer no hori-
t a galego e galeguista, como debe ser, cou a esta· mpaci'o' n fºinal sobre 0 pa· zonte aos seus coñecimentos científi-
tentou facerlle unha .pequena entre- pel destá,...primeira · reflexión period í s· 
vista · en galeg.o ... 'se lle parecía ( 1 em- cos ou humanísticos?. 

. tica primaveral por parte dun serví- Todo home ten na sua personali-
br:ade aquela pegatina da vella Asam- dor, que xa había meses que viña ma- dade un algo dos seus antergos. Tivo 
blea) ao entrenador do Deportivo da - tina ndo no asunto, porque a história 
Coruña e este respostoull.e nun caste- un espello do cal escolleron o que 
llano ignoro se correcto, que niso non é nova e non parece que o per- máis lle gosta~e ou conveña. 

· soal aprenda dunha puñeteira vez a Unha escal d <1 1 1 't" non me fixei, mais qüe a ·min sooume ª e va ores po 1 1ca, 
a tontextualmente macarrónico. Re- comportarse en T_v, quer dicer, non social, deportiva, relixiosa, etc. Que 

se v.islumbra un ha sa í da airosa a cur- lle servia como norde e tacho no seu 
pétiu a· tentativa · _con Amáncio, mís
ter do Castilla, vai e respóstalle nun 
galega que xa o quixeran para ·si al
gÜns .. malfalados como o presidente 
Fernández Albor ou o alcalde coru
ñesista Paco Vázquez. 

to prazo a esta crise ·de atitude ante comportamento e devir. 
as cámaras. Triste. Parca miseria. Estes valores foron truncados, fal-

HERNAN NAVAL seados na sua maioria. A xuventude é 
Viveir-o consciente da falta de ~scrúpulos dal-

. guns, das falsedades dqutro~. dos des
potismos e egoísmos, duns adultos 
que andan sempre a liortas. Desde lo
go, esta non é unha xuventude pior 
ou mellor que as anteriores. Tan in
comprendida como sempre. Tan ma
nipulada -como sempre, e atreveríame 
a dicer máis maltratada que nunca. 

A máncioL.do que aínda se con- . A "REPRESION XUVENIL 
serva e se gardá nestcL casa desde . a 
que e~crebo 0 seu autógrafo recollido Todos os cidadáns en maior ou 11Je-

. en· R. i.azor ao ~emati! dalgua Deporti- nor grado atopamo.nos preocupados 
,. -vo:ReáLMa.ddd-; . en ·tempos de máis pota xuventude. 

glória para 0 p).imefro, ·naquela nosa Por iso, agora que a contrareforma 
. infáncia de .. -inoonsciente afeizón do Ministro de Xustícia Sr. Ledes-
·}· branca; coruñés-7-\máncio, galego co- ma, antaño Ministro de Grác~ e Xus-
. ma ·nós -non sef se tamén coma vos~ tícia, comeza a cabalgar. 

tede, .don Ma.nÚel, :agardo que no~-, O que subscrebe síntese cando 
tantos anos fór-a --daTerra, ,reposto xa menós preocupado. 
de lesións no ..,,queijo~·. superados xa . Todos coincidimo.s en que hai rou-
os tempos do "inverosímil", ensinan- bos, atracos, violacións, ademais as 
do. a alguns ielevisi'vos cómo hai que estadísticas asi o mostran. 
falar na Galiza. Non como outros, Todos, p;enso, tamén coincidimos 
non como o· señor Díaz del Río,. no- en que témos que (darlle) busca'rlle 
vo conselleiro de lndústria, que nó un remé.dio a esta situación. Pero 
Panorama que~ seguiú ao devandito para iso ternos que ·facernos cando 
programa sobre Deportes, na eñtre- menos unha análise mínimo da situa-
.yista· que .lle fix.eron tr~.s a sua xura ción, do.s motivos desa situación e, 

·' .da Constjtución, Estatuto, Libros Sa· cómo non, da·s posíbeis solucións. 
eros,. étc·. e toma e castración do seu O primeiro ponto, réferente á si- . 
~~rgo, quixo Pói( do ·mesmo bando a tuación, ten unha expli·cación case 
oprimidos e opresores, facer táboas . · rnaternática coa frialdade dos núme

. ros, en todos os meios de comunicadó diglósico., c;iuplicar o que é único, · 
- bilingµlzar 0 ·monolÍngOe; ·dixo algo Gión social. M1 lleiros dos nosos xó

yenes son vítima~ da droga, do al- -
· asi como que "yo ..... eu (el, . cons~e) cool, da explotación carnal. Millei-
'voy facer muchas causas ... " SinieStro 

ros tamén dos nasos xóvenes apodre-
-i:-otal.:.. &oe 0 C<?rr::er neste país de né- cen en cadeas, réformatórios, hospi· 
boa, cómo diria Manuel Rivas, do fu-
ciño,. eomo'· diria . Martuel Veiga, e de ta is psiquiátricos, etc. 
en~mos, como dixo berí ~füÓ 0 bendi- - Nas nasas casas, ruase demais, par-
to Celso Emtiio Ferreiro. a en falado. te da 'xuventude rouba, vio{a, atraca. 

. Se no caso de Amáncio 'OS t~n to- Todo ilbso_lutame~te l~rríentábel e 
picame.nte literali¿ados sinais de iden- ~ degradante v,1sto as1, fnamente, ~al 

·t"idad" e fl · ,f ·1· · t .. d como nolo apresenta a vox popuh e · -a .oraron e 1zmen e,· no o _ . , . · 
1 · · · · - · estad1st1ca ou como e es dlrian,· a entrenador do €orwña, ·· cuxo nome · · ' 

. non quera lembr::ar tsinc~tament:: pasma. . . . ,. . ,.,_, _. _ . ~ . , 
non 0 lembro, P,erg~} q1;1~-,a .. r~fe~éncia Despo1s ven pará~ mm seguramente t 
cervantina ficaba'""ben ~Í), Úxo mella . · o ponto clave desta situaciór:i: os mo-. 

tivos . .º que este cronista <;ieG , en chamar 
-sen ánimo de ~ tilosofc;tr nen de er- . Máis da metade do paro que existe 

rio Estado espafiol .é xuvenil. lsto: 
guer histriónicas téorias aa comunica
ción-;- teima desnormalizante: .a de' 
respostar en éspa~ol -· ás cue~ións 

· plantexadas en -.galego. Cb Díaz del 
- -Río :u_nha . de· duas: ou é un indeeiso 

ou non sabe máis o home; calquera 
· delas unha mágoa, e xa digo, sinies- . 

trou a sua· intervención, lingüística-

quer dicer gue. a· -xuventude está le
. vanao a pior parte no .grave 1_?roblema 
do paro·. · 

__.Segundo as estadísticas, perta do 
70 por cen dos delincuentes .adultos 
pa~n a~tes polos ce"ntro~ xuvenis, 
que aparentemente serven pra recu- · 
perar e refor-ma.r as posíbeis inclina-

Con televisión a ·cores pero sen 
parques verdes, sen árbores . 

Con teléfono pero sen poder co
municarse cos adultos. 

Con coca-cola pero sen praias des
contaminadas. 

Con perfumes pero sen agarimo. 
Con voz pero sen voto en todo o 

que somente a eles lles compete. 
Semente receben ordes, castigos, 

.represión nunha palabra . 
Precisamente represión é o que 

sempre lle deron á nosa xuventude 
agora e sempre. 
- Se peden traballo, danlle violén

cia, militarismo, se piden . liberdade 
dan lle "sexo", droga. 

· . Se o que queren é deporte méten-
11~ consumismo. 

Por último, peden xustícia e-dan- · 
lle contrarreforma Ledesma, Barrio
nuevo, até cando. 

Estanse desenvolvendo as leis que 
competen á xuventude e infáncia e 
hai dúcias de psiq_uiatras, xuíces, abo
gados, todo menos xóvenes; a cám
bio, iso si construen novos é sofistica- ' 
dos reformatórios e cadeas; novas e 
sofisticadas leis, que poden ter a ·un 
xoven até .catre' anos na cad.ea sen ser 

. • i • l,.,,.' ' • 
. xul,gado.. , - ·, · 

'. oé.sde 1090, os que ternos contac
to directo e diário cos xóvenes e- a 
s1,.ia problem~tica s~bemos q:Ue ese 
non é o camiño., 

A administración terá que· cont,ar 
CO.S XÓVenes é ¡Con _q uen se nioyan no 
seu mundo

1 
· ' · 

Desde, logo que algo .. falla· en todo 
isto, é precisamente a xuventude. 

ARTURO ESTE VEZ RODR IGLJEi 
Responsábel dun piso do " Lar". 

A Ruibal-Salcedo 
Por\itevedra' 

". 



Os .'g.a~egos teñen:en Portugal .15 mil .mBlóns-q .e ·· P.'e:?etas .~ 
· , · ·e .os pórtugueses e~ Galiza 40 r{, ¡1 'íliillórÍs . ··. · · ·," · 

Quen non 0ostari ~ d~ qúe o seu .dii'ieiro n'os últimos cinco t.1nos lle · 
rriedrase uncen por cen .. Que os seus cinoo m.illóns, poñamos 
~~r· exemplo, ao ~abo do$ cinco anos se· voltasen .de~, sen contar 
cos intereses. E, ademais dé duplicarselle o diñeiro nun 
prazo tan curto de tempo, este estivese seguro, a salvo de ·calq.uer 
continxéncia política, que non tivese tjue pa~<ar por el á facenda e 
q·J e (]aemais non tivese ,,.redo ~¡ , 1 .... ~e s0 :~'. ~ :Jé!lu...., , ::: O t"od~s~ 
recu¡:.¿rar ao mon1ento. . . 
P~rn isto non ¡d¿¡ causa mellar que ter o diñeiro en· divisas. Eé-a 
J ivisas fartes, principalmente en dóiares oü maréos. 
P¿ru ~1.:.ii un ~ro;Jlm .. 1LJ ; .m non pÓde t-et,· no seu pró.prio páís. 
cantas abertas en dívisas. ·~ué foc-.;r?, ~im~elo. a.brir unha conta :. 
en·divisas fortes noutro ·país. \ 

lsto é polo menos o. que pensan al
guns galegas que teñen ao carón de 
15 mil millóns de pesetas nos ban
cos portuguyses. Principalmente en 
Chaves, Valenc;:a, Viana e Porto. 

As cantas están en dÓlares, marcos 
e até en francos suizos. 

As tasas que pagan· estes bancos 
(operan sobretodo neste mercado as 
fi liais internacionais) son máis altaS" 
que as que se pagan aquí (10,6 por 
cento para os dólares é 5, 1 por cen-

·to para os marcos) , pois Portuyal está 
operando con intereses por baixo do 
Fondo Monetário 1 nternacional. 

Pero as divisas que pasan a frontei
ra de Galiza para Portugal pódense 
multiplicar: por cinco, segundó unha 
fonte portuguesa. A meirande parte 
destes cartas non fican en Portugal 1 

senón que "emigran" a Suiza. En 
Portugal só fican contas peque·nas ou 
outras contas que son precisas para o 
comércio, pero sobretodo para o con
trabando; de tabaco, electrodomésti- . 
cos e a·rmas. Parece que os gal egos 
non se fian moito da situación poi ít i
ca ~e Portugal e pensan que en Su íza 
os séus cartas están máis segur9s. 

Aciemais do mercado clandestino 
de divjsas, que haberia que estudar 
det ida mente. os intermed iários ope
ran principa lmente ros emigrantes 
que traen cheques bancários; yue son 
comprados por i ntermed iários que la
go llos venden a outra persoa, deµo
sitándollos ' en Portugal ou transfe
ríndoos á Su íza. 

- Ao emigrante cómpranselle as divi
sas ao précio normal, pero estas divi-. 
sas, -por ·selo, son despois vendidas a 
máis· alto précio e aqui é onde gana o 
intermediário, adema is de levar a sua 
comisión. 

~ 

dólares -e 50 de marcos. Senda " as · 
principais axéncias a oficina princi
pal do .Banco de Galiza, a destl'! ban- - · 
co na rua venezuela, a do Banco 
Central máis próxima aó "Corte In
glés" e o Banco Hispano-Americano _e 

Pastor. 

No Porriño tamén traballan princi: 
palmente ós catro bancos citados an
teriormente, paciéndose calcular as 
cantas en divisas nuns 60 millóns de 
dólares e trinta millóns de marcos. 

En Tui as contas rondan os 20 mi
llóns de dólares e 5 de mprcos. 

E na Guárdia opera sa,bretodo o· 
Banco Pastor. 

As outras contas en · divisas repar
tense entre Ourén.se, Verin e Ce!a i:o
va, en ·menor. cuantia por ser a Zof1a 
de Tras os Montes máis pobre e vicá 
zona do Miño a ~ente do Porto qu.e. 
é o principal mercado de divisas. 

~ ..., ,.J~ado~comerciais a P. _,,rtu~:al 

Os portugueses non gos¡ an moito 
das ·vilas da fronteira, pois que son' re
coñecidos, por iso prefiren O Porriño 
ou Vigo. 

: Pero os bancos españois, visto o 
negócio, xa id.earon a forma d·e capta
ción e non esperan que sexan os in- · 

1 t~rmed iár ios portugueses asentados 
sobretodo ·no . café "Arcadia" en o: 
de Azemeis: "O Nosso Cafe" en B ra: 
ga e o "Embaixador" '!º Porto, se
nón que mafldan alá aos seus delega
dps para que capten divisas. · 

Un empleado .do !3anco de Galicia é 
moi coñ~cido no Porto xa que vai alá 
todas a_s semans. Mo.ita xente no Po,r
to ten o enderezo do Banco de GaH-

J cia, sucur'sa 1 da rúa Venezuela. 

Outros bancos tamén- tiñan estes 
"delegados cpmerciáis", a inda que al- _ 
güns empregados se están ~egando a 

As temporadas máis fortes ·eran as facer ese traballo,~ pois que se h~i '.pro-
do nadql e verán, e. os meilon:~s emi- blem'as'. .a empr~sa non llo recoñece· 
grantes os de Venezuela,· México e como tal. 
Alem'ánia; pero agora, 'nos dous pri- , 
meir<;>s países, é moi dificil tirar'dó- Algunhas destas persoas tiveron 
lares, sobretodo .pensando que 'antes que escapar para o· .País, viciño por , 
se facia libremente. problemas.> · tal é. o caso de FrancisGo 

, , · _ · '.. Ucha ,' interventor do Banco Central 
Outros pasan os cartas e~-~esetas, ..... nu11ha ·sucursal de · Vigo; a·inda que 

, ~obretoClo .desde a deva.1.uac1.on do. es- par:ece que. noJl se levou moitos car- · 
cu~o, . xa ' ~~e ago~a, a inda . El ·~ª ~on : tos, xa que hóxe "trab,alla de depen-
esta perm1t1do, ha 1 sancos ·que sa as d t · , · · d. p · t · .. · en e nun comercao o · or o. · 
aceitan. Outros tamén pasan asdivi- · · · · · · .,, 

-. Móitas .veces estes· captadores tra-
. sas 'en billete; o que tampouco qebia ballan á sombra· dos bancos e món
' ser ~ceitado Pülo banco, pero que - tanse os séus próprios negócios ;- até 

o é. 

Cuarenta .~il miHóns· de·p·esetas 
Je P...,rtuiJ~h~ses · ,, · 

' .'·:' '._ • ¡i, ' , •• • i . , ~ I • 

Se. qs galegas, teñen .en Pórtqgal 15 

recéb.endo divisas en bilÍ.etes, que está 
pmi.bjdo, facendo cámbios ás costas 
dos · bancos· ou senda intermediários 
con. cont.raband·istas, ' a~i Cdmo eo-- / 

trando ne~tes negocios·. e 
mil rniilóris

11

de pesetas en divisas, os 
portugu~s~s teñ~n .aqui máis de .eua-

~ , . ·ro 
.:J:Jas epGcas i: 

' - co ' . u 

Abril, ~scapanéto {Ja Revolu~ión. Era · •tas .para co'~prar é;lahdestinamente, · 
u~ tráfioo de- ' divisa~ tota'lrnente ile" .sobretodo . maqwinária . . · 
gaL El') Galiza empezaron a "emigrar" 

Hoxe existe · tamén este tráfiCÓ, ·os· cartas despois do triunfo do PSOE 
pero a. rheirande _par:te das cantas son pero o verdadeiro medre .produciuse 
famiÍiares, postas ao nome, ~e. várias coá ~Iza espectaculár .. do dólar, 9ind.á 
persoa·s ( só en Porri.ño nai catre m~il ~que os contrabandistas sempre tive-
port ugueses titulares~ de eontas) y ue sen contasen Portug::iL . · · 
teñen aqui os car:t,os po~ benefício e Pero hoxe para o fráfico de divi5as 
seg uridade. . , ha i outro~ meios. Pode facérse por 

. Outros tamén neces.itan estas con- m~io ~un tel~x, pero tam~rf"se fan '·na 

renta ·m.il miÚóns. " _ ·~ 
En Vigo terian uns cen millóns de 

. .As divisas portuguesas. empezaron w 

a chegar a Galiza despois do .25 deJ 

·im.portación ~ ... exportación, aumen
tando o diñeiro a pagar. E, notório 
que es .altos précios pagado~ yor xo
gadores de .fútbol non son ·recebidos 
moitq~ veces polos · clubes,: senón que 
van" p(!rar ·a cantas dos diÍectives, por 
pór un. exemplo . O tráfico de divisas 
é máis sofisticadoº cada "dia. No mer
cado internacional ·é U'r'lha -operación. 
normal. · - , · ·, 

:.ALFONSO E'. lOPcZ 
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Lembran vostedes aque·I triµnfalismo 1:,)\~ · non se,pode pipér ou:travqlt~ ~ue o Goben10 t~fla ·maioria ~ó 
de -todos os partido$_ autO l'.J orn(s~~-~/ '.~ - ~~t.lame~té>, ::segühd~ qÓ'~(n~::demostrado na votación ' . . 
que· dician qt1~ ·"o no'so estatuto é realizada na sesión dó dia vintecjnco na que·gafiou pGr so un voto ." 
igual .que o basco e catalán, e ainda . F\ ¡;;roposición de 'lei era cJo grupo socialista e referÍL:Se á ' 
rl)ellór rí'afg~ ns ~-s·~~~tcis". A~ó ca~o -de - ~lctuaci6n -~rioritária ' nas comarca~ 'rurais. U~sta Sestbn-. Ú·1mfa1 .. 

· ainda .núñ· tre_s ·. arfo~, os _represe:ntan- se tor116;.¡ o acordo de constihJir iiñha ¡;onénc ia ·coñ;:·:1rd:o p21h1 · ·.: 
tes_ destes~ mes_mos, partidos xa 1:1on , ela00n.1r ... mt1'1 ¡ Íro~J osición de lei 'or ¿ánicL sp.ú:.i re ·trárisforénclas· ~~~~-
opman. as 1. ._Afi:r~an ~~e º. ~statuto · cn.n1¡j'etóndas <;lo Estm:.i o i) ,cornunid.üde .~iutónorn'~( t lestes ·. · .'· .. 
galega ten un .tetto ma1s ba1xo, e que . .. . . . · . - : .. . , -

: · ·, · · - ci.Jus u~0ates yµeuaron clara~ duas co1,1.sas. ~;ue 
ate o andaluz e mellar. . 11 · • rr· I ·"- IJI · · h · 

De todo isto uns bótanlle a ·culpa ·D .e.st~~uto - ·non . c.l~e~<:J J..iara,reso ver _ ~s pro ,.em~s ~que . a1 ~.ue 
ªº pavo galego "c¡u~ ! nqn ten seni ido mod 1f1calo e.que ~unda ta~pouc_o seJ1x~ na_da. p~r . - . - ' 
autq~oniista" e oufros '.~á c:;órre!.aciói:l· yu~ c!Vúnce o actual. 
'de fo rzase ás circunstáncias de cando 
se redactou o E ~t~tuto'r. ; ' , . 
· · E ho~e, t~dos, todo.s os pahidos 
presentés na cá~ara, rrié~o

4

s o 'PSÓE, 
din !-lu.e"hai qÚe mello ~ah Aindét que . 
o PSOE non· estexa en contra de re
facer o estatuto; pero non quer agó.
ra. 

E non friUer por unha razón, p'or
que saben c..¡ue esta pretendida refor
ma ·é "unha arma de ·negociación", 
u"nhq__ ma.nobra . poi ít icá, unha arma . 
poi ítica, cqmo, até recoñece~ que era 
1 ícito que · asi fose Camilo Nogueir.:a, 
.autor da proposición. T 

Por iso todos os outros grupos 
apoian esta refo rma -e xa se veñen 
pron unciando a fav.or dela desde an
tigo. 

Sobretodo pa~a AP, para a X~_nta 
é unha arma · negociadora. Dc:>utrq 
xeito no n ;e explica cómo un partido 
contrário desde un princípio a que as 
autonomías fosen amplas, apoie. ago
ra estes intentos de reforma (que µo~ 
o~tra ba~da saben que nQn pasarán 
en Madrid e que ad.emais será o PSOE 
quen se vexa ., na obdga de· bo~aÍo 
abaixo, ·coa imRopularidade política .§ 
c¡ue pode conlevar diante de certos x 
sectores) que levan ao Estatuto Gale-. 
go "ao teito constituc.ional" segundo 
uns ou '"ao mesmo nivel que o basoo 
e o catalán:', segundo· 01,Jt ros. R~cor-
dar tainén que AP se opón ao progre-
so destes dous.·estatutos, polo que-en 

E pensan q'ue ,-para· gañar ao· povo 
galego para a .auto.nómia,. hai que pp
la a funcionar e mirar se coas transf.e
réncias que hái valen· para· algÓ. 

van ·dés"pois a cabo· .como,-demostrou 
o Nogueira .nestas se~ión~. ; 

~al iza corno antes d.a autono- . 
·mia 

. resumidas cantas, est es intentos que' 
non van progresar non son máis ,que 
armas negociadoras e só Camilo· No
gueira -e Anxel Guerreiro podedan es~ 
tar inte r,esad o~ en que fosen adiante; 
sen ·esquecer tampouco a Coalición 
Galega, que. está a dar unha imaxe_de 
autono'níismo, airida que a sua vonta-

P~ro o . certo é 'que · 8-" a_uto.nomia ~· . 
non .f~nciona; nen mal _ nen~ qen; non 
funciona nada. A.inda noñ·. empezou . 

Gal iza está comQ. antes da auto no- . 
mia, - cunha excepeión, aquelés que 
non eran autonomistas pela direita, 
fixéronse agora. 

de está sen µrobar na prática. 

ú povo galego non é autonQmis
ta 

a andar e os pasos que se-deron foron 
_só uns pasos eleitÓralisia·s e cára á ga-
leria. · 

O goberiio é unha inutili.dade sen · 
programa onde os seus compoñentes 
.v.~-n por libres e desde que e:".ltraron 
no cargo xa entraron pensando, agas 

, r_aras excepcións· nas ·próx imas el~i- ' 
ció ns. 

Tamén por parte do PSOE se in- H.ai éonsellárjasque ,al nda non em- . 
. tentóu demostrar que o povo galega pezaron a fonciori..ar. Ou~ro tanto se· 

non . é autonomista e que "hai. que ;:iode dicer do 'Parlamento. A.maioria 
gañalo para a .autonomia~.', recor-dan- ,_- p~rlamentár'ia ten . medo a 'sacar .leis 
do qu: o. estatuto só o votou un 20 comprometidas, · e ca~do se aproban 
por cento: · algunhas resolucións estas. non se le-

Como dicia un émpresário: "ant_es 
tiñ.as para calquer cóU.5a que ir a Ma
drid e empezar a facér .regalos, hoxe 
isa norí fai falté,!, os fega]os falos aquí 

. e'todo queda na casa. Non é isto rnoi-
t o. millor? A' autonomia é boa, todo · 
q'-'eda · a~u i". · 

. ~E a í subsisten as deputacións, que· 
distribuen os seus presupostos segurí
·do· a- sua ¿¡peténcia, que non é outra 
que o clientelism0 político . .' Demos
tración palpábel· deu~e neste pleno :no 
-f'eférente · á distribución. do cáno11 de 
ene~ia eléctrica, onde en Lugo, µor 

¡..;ór u~ único exemplo, recebiron tres 
veces máis sub~ención axuntainentos 
que teñen anegadas 400 Ha. que ou
tros que teñen ·dez mil. ns primeiros 
son de AP, os outros· de Coalición ou 
·do PSOE, que ainda que fosen os 
má rs afectados como no caso de 

- Chantada só receberon unha miséria. 
. E tamén neste µleno se demóstrou 

que o Goberno non quer cambiar nen 
a e.strutÚra administrativa de Gal iza. 
A proposición de · lei de Benxamin 
Casal foi derrotada e non polo mero 
feíto de facelo, senón porque· a AP 
lle interesa políticamente que todo si
ga-asi. Alianza é ·un partido montado 
en base a redes paciqu'is, cambiár a
estrutura administrativa, fa.cer novos 
órgaos, abriga . ao partidd-a campiar 
tamén a sua estrutura interna e até 
homes que hoxe detentan moito po-
der no partido, perderian a sua posi
ción; adema is, . claro está, en p~rte o 

sistema caciquil actual viríase abaixo 
ou teria . que reestruturarse doutra 
forma, sobretodo cando empecen a 
formar as comisións tripartitas entre 
a comunidade autónoma, os eonce
llos e a parróquia. Qué tera a µarró-
4uia que lle te ñen tanto medo, per
gúntase un? A parróquia pode ser a 
base d~ democrácia directa, este é o 
temor. 

E tamén neste pleno se demostrou 
que a saída de Mella Villar pode afec
tar moi seriamente ao Goberno. O 
ex-Conselleiro ausentouse na vota
ción. O mesmo fixo Emma G. Ber
mello. Miguel Piñeiro e Gonzál.ez 
Martín non asistirqn e li;:;lesias Corral, 
un-._ home xa bregárlo na política, de
mostran que estas persoas non_ van 
aceitar á disciplina de voto e que vo
taran co. Goberno cando lles pareza 
ou o estimen ,?portuno. 

Voceiro ... da. UPG -do anó 19·&·6 
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.. ¿xwenr~F,c,~ Pinturas 
BRUGuER e todo o que 
.vostede prec ise para' 

· pintar e dG:corar . 

\ .. 

li lorieta de América .25,.frente 
· á canteira de Santa .f.!;argarida 

tel. 252618 - A CORUf:jA 

, \ 

''.\,. pf edecia: a .. actua 1 sitü~~ iórJ -P9.IJ!i,c;;~ ,,,¡.-" ,. , ;,;: __ , 
No :_:~r ~r.r.~ ; e_ T~~p.9'_' ,., (p~rjíWo oJ,~-~.: 
cial da UPG) correspondente ao 
mes de Abril ·aparece onha . re pro-

. ducción dun orixinal da mesma 
publicación, concretamente do 
séu número 5, editado en 196',i 
N•este texto faixe unha análise do 
que pode sueed~r ~ morte do dic
tador, e da cal tiramos o seguinte: 
"Posibelmente, nunha data próxi
ma, a dictadura feixista dará -paso 
a unha ficción demo~rática cun 

µ,~r"''d~ · ~artidÜ:s permitid~s qué, .,ao 
m ellar, sbn unha · Q~mocracia Cris: 
tiáh e ll)ais un ,Partido ·socialista 
·capado e traidor ao_s traballaqores, 
adema is de burgt1és militante . . ( ... ) 

Os capitali.stas e mais os feuda is 
de España ven c:iue· a formula fei
.x ista . que eles eláboraron non dá 
xa máis de sí ~ tent~rán, par~ con-· 
servar o poder e os seus privilé
.xios, todo o máis unha fo ; mula 

- política' que se achegará aos proce-

_dementes polífícos .. dé G'recia oÚ 
Alemaf.ía FE¡KJªral (: .. )· -

A UPG ·.coida que as chamadas 
"forzas de oposición ªº ré'xim~" 
de· base burguesa non estarían 
nunca .dispostas a outorgar a al,Jto
de'termifiación a Galiza, nen ta:m~ 
p.duco· a permitir a· paso pacífico 
ao sociaÍis;no, 'a cal seri~ · a : morte 
histórica da clase burguesa que · 
subvenc'iona tais movi_mentos de_ 
oposición". 
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Albor· Vai cesar'. , 
. . . . . 

·Todo-prepar$ldo·,p·ara·. ·.- ~ 
Üriha· nov~:r reITTodel-~ción ' d·a Xunta-
A ·Grise da Xunta non concluitJ 
coa· dimisión de ~~ ,alla. ~:ó 
fixo empezar. ú·L.i toda unha 
k.1lanificación feita para q!:l'e · 
dimitan outros cons~lleiros ~ 

· até O. próprio Presidente. · 
',J¡1\.a estratéxia por parte de .~~p 
~ un contraataque por parte ~ 
de .e~ibor e os seus. 
ii., ._..,ntraataque que empezou 
coas declaracións do Presidente 
""' t.aj diário madrileíio e coa 
slaa presencia en Villalar de los. 
i, ,J ;~1..i neros na celebración 
do dia de C~- stilla que era 
..;o i..;oteado por . ,p. 

Todo está planificado en Alianza Po
µular para que dimita o presidente da 
X unta, todo o máis tardar no mes de 
Setembro, ainda que a dimisión po
derian adiantarse ao princípio do ve
rán. 

. Lois Peria, elexido Aícalde de Can
gas cos votos do: seu pa.rtid9, o 
PSOE, os do CIG e AP, envioulle 
unha carta ·ªº concellal-de AP de · 
IV1oaña, ex-Alcaide franquista, Se
bastián J-uncal Currás na ·q:ue o 
"felicita e lle ·dá alento na loita 
.que esta a levar a cab0 para des· 

. mascarar os hábitos e ·iiltenció_ns 
.do BNG en rvloaha'-'. 

. ' ~Es~tou seguro": di .o · Alcalde 
.de Cangas ºna. SI.Ja carta, "que ia.r:_· 
de ou «i°edo o povo de fvtoaíia, , ño 
que estou ·µr.~fundamente enraiza-

"do, saberá abrir os olios á sen5atez 
deixando a un lado aos que só pre
dican o_ ódio. ·ao espaíí'ol e a todo 
aquel que non éomparte as suas 
opinións". -· · · 

_ Despídese na carta animando 
ao destinatário e a ·AP para que si-" 
.gan loitando por uríha Moaña nie-

. llor. 
Poi a sua parte, Sebastián Jun- -

cal arñóstr¡:¡lle noutr-a misiva . o 
agradecimentb a Lois Bena polo 
alento qúe lle dá coa sua felicita
ción poi~ Joi~a 'c¡ue o seu .grupo 

O prolegómeno desta dimisión ·se
ria a de Suárez Vence , conselleiro de 
Sanidade e Consumo, que está plani
ficada para o mes de Maio. 

Até lle ha i buscados substitudos a 
Albor para a Presidéncia. 

Unha Jarga lista de nemes na que 
ocupa o primeiro pasto o vicepresi
dente do parlamento fv'lou re ¡::ía riño. 
Este é o presidenciábel que ten ·máis 
probabilidades, ainda que a batalla o 

estase dando entre os distintos candi- E 
datos. .3 

· .,_.. _ven librando ·cos grupos polftié9s . 
. "que non sahen compártir as esi
_xénaias deryiocráticas':'. 

Ademais está previsto adiantar as u? 
o 

eleicións para o mes de Novembro. ~ 
Esta campaña é levada, aparte de por x 
Barreiro Rivas, quen polo Conselleiro 
de Traballo Corral Pérez e por Car re 
ro · M<:!r ibona, que foron quen defe
nestraron a Mella. 

Parece ser que Corral Pérez é o 
verdadeiro poder fáctico da Xunta. 
Un poder que semella vi~lle dado pa
las suas relacións especiais cos em
presários, e que se acrecentou nestes 
últimos tempos, ainda que non se sa
be certamente en base a qué, pero fá
lase de pactos. 

:.; contraataque de Albor 

Albor estivo, tod~ este tempo dei
xando xogar aos d ist¡ntos consel le i
ros, que cada un fixese a sua política. 
Pensaba Albor contar co apoio incon
dicional d.e Fraga, pero agora deuse · 
conta ele que non é asi. Adema.is ta
mén tivo que _ai:lmitir algo que xa sa
bia, pero que se negaba a crer, ou 
pensaba que ~se era o seu papel: era 

· un ha fígura· decorativa no ·Goberno. 

H ecoñecer que non existe autono- t~vedra, Taboada, Bea:Gondar, o· ta- -· 
mia den:tro da cativa autonom.ia. mén conselleiro -de- Agricultur~ Fer- -· 

nando Gurrido, e despois están os in-
,· luor rebelouse dependientes: Mél'lá, Miguel Piñeir'o, 

Pero Al bar pcirece que se rebelou, Gon;zález Ber.ÍT)el.lo .. ~ todos en lo ita 
que dixo basta e non é casualidade polos primeiros postas. 
que estas declaracións, .que veñen Tamén en Qurense se v~n grodu-
vonfirmar o xa sabido polos observa- cindo a loita dentro do partido entre 
dores ¡.;olít icos, as realizase despois o sector da capital e o da província," 
da visita de Fraga a Galiza. Para saber que ainda -non está saldada. 
o t rrnsfondo haberia que saber cáis En Lugp, a inda que Gacliarro e 
foron as suas con_versas co presidente Portomeñe pactaron, o Pr~sidente da 
de AP. Deputació.n. segue enfrentado con 

Estas declaracións obedecen a Ouiroga, o alcalde da capital: 
unha decisión ciar.a éle Albor de cami- En Coruña o enfrentamerito é en
ílar por libre, de -xogar as bazas que · tre os dous sectores: o chamado "li
lle quedan dentro do partido, que pa- . beral ~ ' e o sector "históric'O. Dase ·a 
rece que son ainda bast~mtes. -paradoxa de que é este sector o que 
. Confirma este feíto a sua asistén- º apoia no partido a Fernández Albor, 

cia aos actos· de V.illalar de 1.os ~omu- ou o apoia de momento, sobretopo 
neros para a celebración do 

1

di.a de para desbancar a B·arreiro. · 
Castilla; Pero estes Xogan outra écirta, a 

Alianza Popular boicoteaba este. carta de Ma!fany_.parapresidente. 
acto, pero Albor decidiu asistir a .el, 
contravindo as directrices partidárias. Wiarfany a Coalición Galeg_a 
F ixo adema is un has declaracións 
cheas de autonomismo, que nón c:on
cordan· con AP. 

· Pero as couséls empézanse a com- ·, 
plicar co a11ú~cio f~ito .. a AP. por Mar- : 

O seu . papel ·era o de representante e 
o de inaugurar feiras e: festas. talle 
ese· µapel, para qué negalo; un. papel 
acorde coa sya pers~nalidade. 

J..\ :;.¡u.erra' en J..~p non füm tJQáis 
" qu~ e;-:ipezar 

A · continu·ación1 na sua rnisiva 
- de contesta~ión, di que "ben sa

' bes, 'que ainda que non pÓdemos 
'- ¡;-; esquecer ¡:¡s discr~páncias que nos 

definen, en ~asos:notn .. P o ·que nos 
'ocu¡;>a, calquer ·esfofzo conxunto 

. '~pensci que s.erá bén acollido polos 
·'.que padecen as incongr:uéncias dos 

grupos como os <:lue ti me sinalas 
n.a tua carta". · 

Este intercámbio .de "simpatia 
poHtíca" mútua entre ~nha · per-" 
s9a qu,é se de.fine socialista e outra 
de AP, franquista convencido du~ _ 
rante · moitos ·anos, 'flon fat'ia falta 
cemenfala. E dé por si demo5tra
tiva, ainda para aqueles que non 
queren rec~ñecelo, de que en Gali-

OUTRO PRODUTO GALEGO 'GUE 
. SE EXPORTA ' 

\ ' 

z~ a d_i~J~étJca non-~stá entre es
querda e ~ireita, senón entre ha
·cionalismo· e espa~olis~o. 

N-estas duas - cartas · amóstrase 
quen é o inimigo. para os partidos 
esta1;als: os nacionalist,as; pondq 
de manifesto que o .pacto de Can
gas non fol unha cousa contra na
tur_a_ propiciada por unhas circuns
táncia~ determinadas, ou por 
unhas persaa~ concretas. 

Desde ·un primeiro ·. momeritó · 
Clen1,.mci-árons'e estes pactós, que se 
. v·ia.n como moho . rnáis amµlos, xa . 
que ·· funcio_nardn ta.mén · noutrt;>s 2 

cóncellos e agora ·ponse de mani
festo-que tiñan razón nas suas de
j1Úncias . 

Qué dirá[l agora os votantes do -
PSOE e os seus vellos militantes? 

Eses militantes que ainda que-
daron sen ·romper o seu-carné do 
~artido despos da . '~alcadaae de 
Cangas" . Qué pensar~n do seu 
compañeiro de partido, dánc:!_olle 
ánimos e ·felicitando a' unha p~rsoa 
quE'. eles viñeron durante todos ~s: 
tes- anos calificando de fasc;:ista, 
coriio é o caso de ·Sebastián J un7 
·cal. 

Supomos que seguirán indignq
dos. Outros "pasarán de todo". 

E o partido,. o PSOE? T amén 
está calado. Vese que é a sua poli
tica e c;iue o seu inimigo é o -nacio~ 

nalis_mo, pois que ·este é yerdadei
ramente .quen ·se opóñ aos seus . 

~ plans e que lle fai -ver -a sua venda 
~fo capitaJ e ao i,mperialismo - ~r;iter

nacional. 
. Pero ainaa ·asi, por ima-xe, non 

debería µermigir . estas "felicita
cións", que hai felkitacións que 
niat~~. Aiñda que-':.;hón ' debe de , 
i.mportarl le moito a uns e. outros, 
senón -as cartas serian persoais e 
non terian publicidade -nos meios · 
de_ comunicación. 

BIEITOL. 

DE 1NJ-E·R~s -"ºA-. A AA ce · ~ ~-. J 
INSTITUTOS, 
-E$<;:OLAS, ... _ 
E . 1 C;·E .I c .. 
TODAS AS -.BNJI DADES E PERSOAS· 
OUE Ql'.JEfMN FACER EXPOSl
CIÓNS DE LIBROS PARA COME-

, Agora Albor de.use conta d~ que· 
Ha xogaron. Nunha entrevista a Diá
rio . 16 afirma q1:Je os distintos ' conse
lleiro faÁ a .política fóra do gobemo 
e, sobretodo, reconece algo que xa 
dixemos·· nós hai algunhas semanas, 
que foi na visha de !3arreiro a' Fraga 
onde se· pecidiu o cese de C::i rlos Me-

. Pero a guerra ~h AP non fixo :m'ái.s 
que émpewr. Estase·a. dar .xa a tod~s 
os niveis dentro 'do partido para to
mar posicións en vista · da iniinéncia 
das próximas eleicións. 

.. fany _de. que se integrará"· en Coalición 
Galega. ' -
· ·· O anúnci0~pr-oduéiuse, · ainda que . 
non · se . sabe se 'val 'en · sério ou . só .é 
unh'a' h1ahobra ' phi ítiea para acadar 
máls poder. Para -né~odar · c_on~ forza. 
O tempo e as diStintas - oferta~ o di~-

"'~ · . MOf~~\Ff 0 OIA DAS LETRAS, PO
O~ENJ SGL~GIJAhOS ,NA 
· · libraria • _· _ __....,__....,-

lla. 1 , 

Reconecer isto é admit ir que Me: 
l l'a foi cesacfo contra a vontade 'do 
próprio Pr~sidente, que fdi u'iiha de

, . cisión ' imposta,· por rnais que t=ra\¡a 
negase na sua visita a Gal iza que ti

. vése algo que ver. 

Nu µrovíncia de Pontevedra é on
de se está á. dar a batalla. máis forte. 
Nada menos que nove persoas aspiran 
ao~ prim_eiros pastos .. Desta pro'víncia · 
son Barreiro Rivas, Corral, Suárez 
Vence, os tres ·cohselleiros. Está logo 
Mariano Rajoy, presidente déJ Depu
tación, Rivas F9ntán, alcal.de de Pon-

. rán. 
Pern o. que:si é certo é que a crise 

da . Xunta non se saldou a inda, non 
- fixo óutra tousa máis q1.:Je empez~r. 

Os plans xa están feítos; os '.'dias H" 
. previstos; pero como isto é unha gue

rra o desenvolvimento non-sempre se 
adapta -aos plans trazados, dep.ende
rán das distintas· correlacións de for-
zas. 

praza de San Agustf n, 1 O 
Telf. 22 67 43 

a coruña 

coucero· __ 

EN. REPUBLICA DE EL 'SALVA- · 
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A ·Guárdia 

Marcharon :as· monxas" .. e 'é18íxaf0n fnoitas . i~c·é>gnilas 
u esde ~ 5 de ÁJOStf). de T~-567. un~9 ~OJJ1Uflidade de monxas . -
ü ieitas estivo na vila da -.i üilrdia no ; .. 0steiro da Tn:il1sfi; llrndón · 
~; ue fora fu1idado en 1.55_8 polós irmá~s ,Jzores e Sóutomúior, 
.J ita comunidade foise desta vila o pasado dia dous . 
de ~"'~J·zo, saindo sen ftefla nen )ória 6,s 18 monxas que 
o intt~~raban -:: (Jebrnndo un n1al Si:ibor en moitas per~as do 
concello, ílpesar do sixilo ·cc;m que levaron as operación 
de mudanza, 

· cando o diñeiró do "Monte · Maior" 
das motoras. -Cál'ices, .casullas, pate
nas .e outros obxectos litúrxicos ·de 

,· 

Un dia, unha abadesa chamada P·ilar, 
deuile por matinar en . abandonar o 
v·e119 mosteiro da Guárdia . Plante· 
xoulles o tema ás demais monxas e a 
cousa comezou a tomar forma,. senda 
encarregado o · arquitecto vigués X osé. 
Lois Pereiro do ¡:.i roxecto de construir 

. moito. valor tamén foron doados por ~ 
fam íl ias ·guardesas. . 

.- - -un novo most~lro en S.:1 n Vicente de 
Trasmañó,, p~rto~da Porite de . Rande. · 

Oeste xeito, ao vénder o mosteiro 
da Guardia, ~acarian diñeiro para fa
cer o novo, axudadas polos aforras 
... 1ue tiña a coniunidade, produto da .
sua actividade en repostaría e textis. 

Nun pr imei ro- momento·, o párrn· 
co da vila guardesa rnatinou· en com- -
prar o mosteiro . para que non caí se 
en ·mans de e'speculadores. Esµuxo o 
seu proxecto aos feligreses, pero .non 
acadou a aprobación :dun importante 
colectivo con certa influencia na Igle
sia. Era moito diñeiro a desembolsar, 
a¡.;arte de ter 'que desprend~rse do sa
lón parroquial, abadia e outras pro·-
priedades da parróquia. - ·· 

Hai que precisar que apesar da in· 
de pendéncia económica das 1v: M. 
B ieitas, que até fan xerseis para Pes
ca nova, en moitos momentos precisa
ron do apoio económico dos guarde
ses. No 37, por exemplo, o crego Xo· 
sé Otero recolleu axudas para recqns· 

. truir o convento, aportando canti.da
des importantes os mariñe.iros e sa-

Este material foi levado para o-no·, 
vo . mosteiro, - deixando ao párroco 
coa sacristía pechada e en rid·ículo 

· diante dÓs fieis con ocasión da pri· -
rrieira misa a celebrar despois_ da mar· 
cha das dieitas para Trasmañó. 

Un transfondo que só elas co- _ 
wiecen 

elas ·son as que cortan o bacallau no 
Desde que se soubo das teimas das 

monxas, espécialm~nte cándo se con
firmou que- se ian marchar, a xénte · 

- ·mosteiro. 

. da Guárdia, adoptou unhas posturas· 
moi críticas cara elas; póndose estas 
á defensiva, argumentando "que ali 
non' podian" seguir por máis témpo, -
.xa que o crecímento urbano afectá- -

Para n_ioitos ·guardeses foi unha 
· afrenta .-enterarse por déterm inadas -
persoas da vila da co locación da pri· 

~meira pedra do no'vo mosterro. As _, 
1i1onxas de cote dirian que elas ben -
quixeran vivir no Tegrá ou no Torro
so, "rnais Belas.Artes e leona non lles 
deixaron ... " -A NOSA TERRA deseo· . 

- baHes moito para a vida nionacal", 
que desde "as ·vive·ndas a xente con
trolábaas.· .. ", que nor;i poden cons
truir na harta por cousa do PXOSU :.; 
que a xente lles tiña botado lixo para 

- ·ñece se chegaron a facer xestió!1s 
diarúe destes organismos, ·pero de to-

a harta, etc. Ai nda que todo - isto -
nunca se. d íxo publica mente, ·senón 
que ian contándollo ás pers0.as que 
ian polo convento'. As rnonxas 'biei- . 
tas teñen un trasfondo que só elas· _. 
coñecen, qÚ, mellor dito, s.ó coñec~.n 
Sc:>r Pilar e Sor lv~aria "Xesus, ~ois q~e '. 

- dos os x~itos se quix~sen quedarse na 
Guardia, ti~an moitos lugares axeita· 
dos;- ¡::ero -coidamos que tiñar:i poucas 
ganas de ficar entre n-os xa que non 
ped iron a'poio e t9do o fixeron entre 
bastidores ,. · 

P0derian seguir -no v~lló mostei-
.ro .. -

Os que coñezan o vello mosteiro 
da transfiguración saben que pode ~ 
rían seguir ali as monxas outros tan-

tos· anos como levan. Todo está en 
perfeitas condicións, tanto na clau
sura como na hospedaría. Cla ro que 

en Sarí Vicente de Trasmañó están 
mellar, xa que neste edifício cada 
unha ten ·a seu cuarto de baño, am-

plo" xinásio, sá capitular enmoqueta
da, ampla terraza orientada á ria de 
Vigo; todas as dependéncias equipa
das con calefacción-refrixeración; ca-

. ci ña perfeitamente equipada, xardins, 
horta, pequeno muse.u ... Compre si· 
n~lar que a Nai Abadesa matina con 

tirar un permiso· .para armas de fogo 
polos problemas que di ter cos vici
ílos, por' causa do aproveitamento das 

... ··. · . . ·. · . ASCERAMICASDO 
. ~,,:. ·,a·,.,· .~S" --~~R·--·o- ~·@-[· .. / . -@), , : ... - ."'.E 'A·:~ ' ·: / • ; • • , ,:• . ::. . :· X .. '. ; ; .1 ~' • ~ " :' :·; ' .· ~ • : < . ·. . ·. "· . . .. ~D, 'E . 
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á,guas dun m'ánantial que nalgun tem- , 
po os--Oe irasmañó empregaban para 
regar as veigas, e que agora suministra . 
água 'pc;¡ra o most.eiro. As monxas ga
ñaron a fonte para uso exclusivo de
las. 

A parróqµia terá· que · pagar a 
i1rexa que as monxas venderon 

Entretanto, o pavo crente guardés 
·· non deixa de adxudicarlles todo tipo 

de comentários, especialmente os 
que aluden a unhas certas ganas de 
liberarse ... , e pala falta de hunÍilda
de das monxas que, por levar, até le--
varan~ verxa do presbitério. 

Ademais hai que sinalar que a pa
rróquia de Santa Maria da Guárdia 
t~n que facer fr~nte ao pago duns 
cantos millóns polo templo que as 
monxas venderon (ANT soubo que 
í a ser permutada, de a cardo co b ispo 
de Tui polo terreno do novo mostei
ro. Alguén minte). 

O vello mosteiro foi vendido a vá
rio~ proprietários, tendo a parte máis 
importante a fam íl ia guardesa Gonzá
lez-Durán, que paguu unha cantidade 
ao redor de 19 millóns de pesetas. 
Outras persoas mercaron partes máis 
pequenas e a harta véndea 1 nversións 

· lmobiliárias Posada. Construcións 
Malvar realiza o estudo para facer vi
vencias e locais comerciais. 

Para rematar,, d icer que· as mon· 
xas tamén levaron o retábulo de 
1970, tallado polo mestre portugués 
Domingo Alvares de Magalhaes. 

O futuro do mosteiro, ten visos de 
·especulación, o pasado, per:tence á 
h istór ia d esta vi la. 

LAX E GRANDE 

No número anterior, bféreciamos ·al- · . . ,., . 
gunhas da-§. novedades coas que se do-
tou :a eirexa eA · matéria de lampad~~ 
rios. Neste número pócl-ese ·ver unha . 
fotograf.ia da . porta da.. Peregrina, en 
Pontevedra; ria' cal se poden observar 
unhas portas métálicas con vidros, 
moi semellantes . ás e_mpregadas nas 
modernas e funciona.is . instalacións-
bancárias. . '."' 



.· 

· : ftrfoitos rno·zos de ~Jloaña tañen medo; visitas, ·cletencións, 
identificacións, ameazas. Carlos t/:eira, 26 anos, · 
m·orria na madrugada do 25 de Abril a causa ~dun disparo feito por 
un Guál:dia Civil a curtísima distáncia; que lle entrou por detrás 
dun_ha o:refla e saiu· ·poi.o parietal direito. A résposta dos ,_ ·. 

· viciños de IVÍoaña tora unánime, chea de xenreira, tres' mll persoas 
asistiran ao enterro (o ·munfoipio ten 17.Qooremil á 
manifestación qu"e puxera_ ca~a . aó cuartel., apedre~~o e .. : : : 
demo.strara qúe non sede1xat>an ~arrebatar;iun Vlcmoas1 como as1. , 
Agora a Guárdia Civil segue.a vixilar, a controlar, á act~ar.-Ut:} 
cuartel e un povo e~tán a botar o pulso do medo. . 

Membros da Guárdia Civil de paisano, perteñec:entes a unha brigada de fóra de 
Moaña, no momento de realizar unha das numerosas fotos aos manifestantes, 
desde o balcón do cuartel. 

Moaña: cohtradición·s na nota oficial 
!t. 

,· '--= 

Morte .·s,en causa >,; ... 
e resposta ~nful:ec,i·da 

' . - -... 

e~9nómicame.nte á ·familia, ao tempo mente que "a.lgúAs pelos da parte 
excelente; . coñeciao que ~é convocou a un paro xer.al (que posterior da testa aparescian chamus-

unha viciña, ~ entraba con gr~·n con- · foi seguido maioritaria-me·nte) na tar- · cadas, o cal indica'ba que o . tiro se 
fianza na SlJa casa, ·e nunca tivo. pro- de do enterr'o~ así como á ma~ifesta- producira desde moi perta, case pega-
blemas con el". . ·ció~ que .~e .. reflexa nas fotografías. do á nuca". 
· En liñas xerais a ·nota oficial é cali- - · . Fontes da Po licia municipal mani-

ficada de "contr-aditória". "E costu- Autops.ia e ·'outros dados festaronJ doutra banda ~ que mentras 
me facer l:ln tiro de intimidación. Es- O venres 27, coñecida a forte res- realize1ban a im(estigación dos feitosJ 
to so na ás v_ersións trad idqnais da po- ~ posta populár, o· Goberno Civil facia encargada a -requerimento da alcaldia, 
licia: tiros ªº ar, rebotes e mortos. púb-lica .unha· nova· nota na que se da- foilles negada toda información por 
Non poden util.izar as a r:::ma~ así. Trá- ba canta do a_rrestó do n6mero impli- ,_ · parte do Cuartel. Neste mesmo senso, 
~ase dun asesinato en toda regla;'. De- cado· ,n~ morte. O gooernador, Virxi- un concellal manifestou tamén que 
cfaracións que constan na acta ·. do _ · ·nio F:uentes, facia chegar ·tamén un no Cuartel dixéronlle ignorar o nome 
Pleno Municipal xa citado. te.legrama á família ·no cal mahifesta- . do falescido, mesma cando o feito ti-

Segundo acordo _deste Pleno, onpe . ba o seu J~ésarrie e disculpase por· non · · ña sido xa notificado á família. 
se condena a -actuación do Goberno "' . facelo per5onalmente debido "á poli
Civil "par-a nós, cun craro int_erés, tización l:iun féito tan lamentábel". A resposta popular 

Os antecedentes son relatados por un 
viciño durante o Pleno do axunta
mento celebrado na tarde do 25: 

l lado como se· fose· apedréa~o e cos n~_n ~ó de non esclarecer os feitos, se- .. Os fa!1p iliares contésté;lrian despo'is 
vidros rachados; non é corrente porse non incluso de ocultalos, cunha nota con oufro telegrama no cal, entre ou-

_ Car.los !Vieira era, a dicer dalgún. 
, coñecido seu, unha persoa tímida e 

. tranqu'ila que adoitaba a andar con 
"Para que queremos á Guárdia Civil?. 
Para mallar aos rapaces frente á.Sá de 
festas Lestón, e máis para levalos á 
praia do Con, onde no nos mira nin
guén e ali pegarlle, sen sequer levalos 
ao Cuartel. Están para dar leña". 

a apedrear un coche cando se preten- de prensa própria dos mellares tem- ·-·~has causas, esixiase"xustieia. · · 
de roubar nel. 4º Na no~a non figara · pos do franquismo, onde se escrebia xente moito mais nova que el - ·o ra-
nen se explica qu; o coche se mov~- moho e non se decia nada". . O mesmo dia ~ra - coñecida a au- paz que o .acompañaba no momento .. 
se, que existisen sinais de coche de Neste Pleno (de maioria perteñe- · tópsia na que se daba ·. canta d~ que . do suceso tensó .17 anos-. 
90 grados, que ap~recesen crista is ra- cente ªº BNG) acordouse tamén ·su- ·:o ~ngue do fin~do cantiña un alto ·. · Os se~s amigos~ . xul'lto con outros · 
chados a intervalos de cinco metros, fragar b traslado do cadavre,_ axudar , ind1,ce ~e alcool"; conSté;lt.an~o igo~f- .~ ve<?ihos de Moaña, fix.eron ~ esponta· 
que aparecesen duas man.chas de san- -nea mente cortes de tráfico despois de 
gue a ti-es metros unha da outra ' · · coñecer a marte .de Carlos a mans.da 

Primeira nota oficial e oilxe-" (manchas que foron vistas pala Pon- Guardia · Civit: Habendb igoalme·nte 

cións cia. Municipal ás cinc_o da·tarde e que u·.,_ n 66r·e· me' di.o'' fat· a·· 1 ·. ~aros inmediatos en FP e no lnstitu-
A primeira nota do Goberno Civil· posteriormente foron barridas,_ ao pa- _ to como protesta. ; 

sobre a marte de Carlos Meira sinala recer pola Guárdia Civil). 5° No'n é O · enterró, celebrado 'cLinN1 asis-
, "que unha parella da Guárdia Civil de verdade que o morto fose trasladado Carlos non era u'n· delincuente, se- dadeira·s solucións aos problemas téncia masiya, paralelamente ao paro. . 

M - d , 2 15 d - , . . 1· d nón un ·home tímido, _sen- nengún ... que ten hoxé gran parte da mace- xeral', .na tarde do venres 27, ter1·a oana surpren eu as , a mana e urxentemente, po1s estivo a 1 e tres · 
ªo la.do da festa a d·

0
u·s mozo-s, un de- d h h h (d. . tipo de ant'ecedentes, e:que ao pa- dade non parecen ··ser as qu_:e se lle · t d d t. cuartos e ora a un a ora espo1s mamen os.. e grqn rama 1smo, espe-

1 . d f . G , d' recer saia dsi- festa en estado' de· están ·dand:.o actualmente; e moito_ c·1a 'lmente ·no c1'm1'te'r1·0,., . con mo'1ta es intentando roubar un radiócasse- ese tempo oroa·v1stos tres uar 1as · 
tte dentro d.un coche, ·para o cal ra- nun "pub" da 'localidad.e facendo embriaguez cando se lle ocorreti 'rn.enos as accións _qúe serven para .x~nte chorando, algún desmaio e .os 

·chara un cristal do mesmo, mentras o xestións ·para pedir unha ambulá'R- . "'roubar unhas . cintas, feito-este -úl- . ; cortar ,a- vida pe.cidadáns. berros desesperados_ da nai e a tia da 
outro permanecia no exterior. Ao ad- cía). 6° Un cuñado do morto decla- timo 'que · ainda non está en ab.so- Tamén hai ·que dicer algo sobre vítima · pedindo xusticia, xunto con 

- d, 1 luto probádo~ · - 0 Gobern.ador Civil, que primeiro exclamac1'0' ns de "ase.s1'nos,· ases1' nos'~ vertir a preséncia dos Guárdias, o de rou que reconecera o ca aver po a · 
, . . . _, d , .11 , D sentimento que invadiu Moa- deu. un_ha versión do.·s feitos e logo e "cri'mi'nai·s". 

fora fuxe e o de dentro intenfa facer mana e ixeran e que entrara na cl.1- '- · 
o mesnio abalanzándose sübre un dos: _. nica morto . . 7ó· Houbo, segundo os . · · ña despois dos feitos eª in.equí~o.,:: ... foi mudando ªºver que 0 ~ viciños · Na- manifestación, celebrada pos-
~xentes; no "forcejéo" produciuse un' 

1 
últimos dado~, 'ao parec.er tres dispa- · ca resposta dada, .dei·xan ver>qae ~ . Jt~ian _ explit:acións ,e xu~ícia. ·a· - , iéri~rm~nte ate chegar a~ -Cuartel, 

~isparo da arma ·regulanientádat Clo,; . ro~ 1,.m dirix_· ··Q '~, que fuxi.u, quen:;- :- º~ viciños-. nora estáo ''dispost~:s a :~obernador · acusp.~ :,,~'Cj~pictos., d.a~,,· :"'-; déron§.Éi:..bém)s de ·"Mais traballo, me-
• , • ff • • - ,,. • • • • q.ue ás .. ·"Eorzas do Orden" .. iC 1ie < ~-enterro e . ma.nj.festé:!:c!.éin~~(¡j~ ~star_:.··· • - 1· . ''· "C .d d 1· . Guárdia, resultando ferido o seu opo- pudo escoita!. ~esp_ois dc:fUs-~ dispa~si~~ .~· ~t i," ~"""-"~-·: .;Í' "r""~- ,,.,r_, . .•• -····a- . -:... ,-~ -_ p.. · ,no_s. ·.Po 1c1a '" u1 a o po 1c1a, non 
ñente que, trasladado· urxen-temente máis. :<,·cornce~fa:~unn~~é'spécied'e "'licencia ;-f',(?9.1i~a1:los, mai~ :: en !neg9un. deles·--' "e~~os en Almeria"; "Carlos estaba 
ao Hospité!.I. ~~ral de . Vigo, fina d_u- Fontes dos y.iciños fan ainda outro· · ~-,para - mata~. ou-que>poidan cr_iar · . se- P,udo ver un Sú~:m.~o!o ou ~~la . · ~~~º: ª_g~ra"'está co pavo", chegándose a 
rante a 'operación". . tipo de eonsideracións, asi opfoasé ' . un ambiente c:te lnseg'uriclade. 'rc pa~tidista e o único protagonismo·· ::. escoitar, añecdoticamente, o berro de 

E f . b d . " G d' c· ·¡ h . Mesmo un viciño diria no :Pleno . foi o exercido po'los la miliares e,· ·"contraband1'stas" dº1r1·x1·do ao Cuar-sta nota 01 o xect.a a por con-. que . se a t1ar 1a_ 1v1 sa.ca un a pis- - · 
'eellais e 'í7eciRos durañte ·a pleno, ar- tola, o rapaz non oferece'ria nengún Municipal que -'. 'nunca é xustifica- ~ ar:n_igos_ da'' vítima; pero· haberia - tel. Este edifiéio foi a-cantazado polos 

o bel o peg' ar .un tiro na cabeza, ain- . que lle perguntar se os enterros de· .·man1"festa. nt· es, os ca1·s permanece' ro.n g.umentando que: 1 cando, algué.n tipo de resisténcia. Esto con tóda se- · . Guárdias que vemos decote na te: 
pretendé· fuxir non é lóxico que se guridade, pois é sa'l~ic:fo ·,· de todo~ os .da ·que estén a roubar nun coche". · , ·a!i durante longo espáció de tempo. 

-· · Sucesos· como 0 de Mo' an-a 000_ levisión, con asisténcia de auto!'i· . .. , d p po,na a "forcejear" coa Guárdia Civil. ·. que_o coñeciamos". · Mentras tanto, seis furgons a 0 -

20 E incríbe.1 que nun "forcejeo" . se Outros din que "o que fixeron, fi- rren demasiadas véces. Moitas nais dades, discursqs', bandeiras e hó- licié:'I (doce . segundo outras .fontes-) 
- nares, non son Únha form,a clara 

produza· un tiro -- na nuca, detrás da xérono agachados; se~o fi~eran na_ ca- presentes no eaterro pensaron que cle facer política. permar:iecian estacionados á entrada 
orella. 3o· O proprietário ~do vefccilo rr~tera serhm vistos por moita xente aquel pudo ser o ,seu fillo. As ver- 'M. V. da Autopista; en Rande, preparados 
man.ifestou-que o, coche ·estaba abo- ·que baixaba da festa". "Estra

0

ñame ·para intervir. 
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Con motivQ do 1 de fi/Jaio .Pl!Úlicamo$ hoxe este_ informe no Ci,l;IE!, se 
analiza a polítiéa económica do goberno PSOE,· a· nivel de Es~ado 
e durante. o su primeiro ano de mandato. o texto resume .' 
os aspectos mfiis interesant~s dunha publicaéi9n que, co título 
entrecomillado·arriba, edi~ou hai. uns meses a · 

1 , . Uga . Coml:lnis~a ~Rev~luc.ionária (LCR). Apesar ~o pe4ueno,teinpo 
transcorrido pensamos que os temas son. da máis plena 
'actüalidade e interés para os ~ráball~dores e leitor.~s en xeral. . . : 

A politica do goberno non s~rve 
. para -combater o par.o, pois: , 

-Confiar nas exportacións é unha 
inxenuidade, polo pouco peso que 
ten o capitaljsmo español, porque to· 
dos os países trantah de facer o mes
mo e porque o comércio intemacio· 
nal está sometido ás restridóns de 
p'roteccionismo . e a crise financieira 
internacional. , 

argumenta, de "acortar o· diferencial 
de ínflacióo oos países da OCDÉ", 

. para argumenta~ a compe~itividade · 
. do.· sistema, e dé "reducir os custes la
bora is das empresas" para que se 
cflen postos de . traballo. Se os plans 
do goberno se cumpren, a perda· do 
poder adquisi~ivo non. terá preceden
tes pola sua intensidade ,-e, lonxe de 
favorecerse o au~nto do emprego, 
provocarase a destrucii>n de m~is pos
tas de traballo. 

~Que .i;e . modifiearán as normas 
. polas que se determinan actualmente_ 
as pensións, prolongando . acusada-

. mente o per íoµo de cotización q µé se 
éOnsidera. para estimar a base da-pen
sión, para, ~ dese x-eito, Qaixalas. 'As 
disposicións que ·se ado·~ron no pre
suposto de 1983 e '·as do presuposto 
de 1984, t:onxelando algunha·s pen

·'sións e fixand() cr~cimentos inversa-
mer:ite proporcionais á~.s·ua cuantía, 
asi como o anúncio de qÍJe a J)ensión 
ináxiina fixarase er:i. -70.000 pesetas 
.(o mesmo q.1:J0 -é! · p1estaci~,i ~áxima 
do seguro de paro ,en 45.000), axús
tanse e· avan~n nos proxectos_do go
bernb. 

' .:_a.Je se descarregará aos empresá
rios nas suas obr.igás de ootizar ins
truíndose -esa financiaci.ón por aJ)or-

. -

tación de fondos do piesuposto do 
Estado. Despois· de vários anos de su
_ceder o mesmo,'no 1983, o tipo xeral 
dos empresários baixou en 1,5 pun
tos. No 1984 red·ucirase outra vez esa 
cifra, aumentándose en 0,5 pontos o 
tipo de cotización por desemprego. A 
contrapartida a ésta redución é que o 
estado · ten que finan~iar crecente- · 
mente á · seguranza social (627.000 
millóns no ·1984 cun incremento do 
29 por cento) . cuns ingresos recaba
dos regresivamente de todos os ·con-

-· \ 
·1 

tribuíntes. Ouer di cer, descarrégase a 
presión fiscal das empresas a costa, 
primordialmente, do5 traballadores. 
Primordialmente, ainda que non só, 
porque tamén se está elevando asco
tizacións dos traballadores autóno
mos, (40 por oento no 1984) e as do 
réxime agrário (43 por cento no 
1984). 

O peso das medidas descarrégase 
sobre os estratos méd_ios da povoa
ción, que son os que poden aguantar 

-A redu.ción do poder .adquisitivo 
dos sa.lários reforza a depresión'; eco.
' nómica ao afündir a demanda do·s 
sectores de consumo e . agravar a ~i

tuación xeral dé sobreproducióh. 
-A inversión privaqa non rest.irxi

rá apesar de todos os esforzos do go· 
be~no para trasvasar a . renta dos salá
rios aós benefíCio_s e por facer da for· • 
za de trabaÍlo unha' merc;:incia desbo
tábel en calquer momento. Máis aln-

Oi Pc;icto ~a Moncl~a inauguro u un . 
novo sistema para a revi'sión dos salá~ 
rlos, que supuxo unha-forte perda do 
poder adquisitivo dos mes.mos. Sed~- · 

quela as revisións efectuáb~nsi:uegun~ 

do tivese subido ,o IP<;: do ano ante
rior, desde entón, o critério seguido 
foi Ó de fi_xar . med~ante pactós entre 
os sindicatos, a patronal e eventual
mente o gqberno, :Jn aumento ~ti.n li
gado á il'.lflación pasada ;·senóri ao ere- . 
cimento meio que resultaba .da. infla-. 
ción pasada, sénón ao crecimento 
meio q~e resu'lgaba da inflación .pro
gramad.a para o ano seguinte. Ahon
daba., polo tanto, p~ograrry_ar unha re-

. ~ucción da ·inflación non alcan.zabel 
para que ·os salários _percfosen pod~r 
adquis'itivo, e .así_ pasdu no.s últimos 

-aué ·t.an· os sindicatos 

. da,_ a :crise e a .incesante procura de 
producÜvidade e a · competitividade 
que suscita !=Oíl'.10 resposta fan que as 
inversións . teñari cmno .. obxectivo 
esen_cial substit.uiÍ o traballo por ca
pital. 

·,. 

Unha per.da de · poder adquisiti~ 
vo sen precede~tes 

o goberno socialista tenta re~ ucir 
a inflación .desde 'o·' 14 pÓr rento de 
crecimento do IPC -(incrementó de 
précios ao consumo) ,no 1982, até o · 
6 por· cerito no 1986. Para iso_sostén 
que o crecimerito do_s _salários se debe 
desacelerar con' parecida intensidade 
e que e~tes dehen _sofrer unha "pe
que.na" perda ·de poder adquisitivo 
durante os próxi.mos anos. Trátase, 
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anos. 

O PSOE quer agora afondar drasti.
camente nesta liña e acelerár o proce-

. so.de reduci6n dos salários reais. . 

..O sector público 

Os capitalistas, -despols de red':Jcir 
os .salários director, enc6ntranse con 
que para elevar a tasa de benefício 
compre reducir os gastos e' as presta· 
cións sociais do sector públi"co, que 

. constituerl o salário indirecto .dos tra· 
ballad_ores. O ·coriibate contra o· défi· 
cit público da patronal ten ese fin 
fundam.e.ntal. O goberno tomou pará 
si eSél ~directr'iz, é· a ela responde a re- · 
forma da seguridaéfe social que se 
anúncia e o contido do presuposto 
para 1984 e os avances para os anos 
seguintes. · 

SetJuranza sociál : p-r i.vatización 
e .menor .presión fiscal par~ .as 
enípresas a éosta dos emprega-
dós ~-

Da reforma da Seguranza Social 
até agor~ sábese o seguinte: 

--Oue se pretende levar a cabo . 
através de pasos .escalonados que ·en
contren ~n·os; resisténcia. 

-:-Oue se · estabelecerán tramos ou 
categorías nas presióris. A seguranza 
social só cobr,irá as· pensión·s 111ínimas · 

UGT .. 

Con UGJ non hai dúbida posíbel. A 
·dirección ugetista foi a inspiradora e o 
prinéipal ·apoio d·o xiro á direita do 
.PSóE desde ' os anos '78-79 .. Redondo 
descobriu entón o · lema q'ue orientou 
todo o seu traballo, até agora: "en 
'época de crise económfoa non serve 'o 
sindicalismo .de movi,l,izacióil senón o 
de eoncertación". Os "servícios" que 
este tipo, de sindicalismo rendeu á 
clase obre ira, están claros . no batanee 
desastroso dos ' pactos, sen excepción. 
Se apesar disto, UGT avanzou dun xei
tó impre$ionante -no . movimento foi, 
so_bretodo, grácias , a contar cun aliá-

. do pouco recoñecido: a dirección de 
ec;;oo cuxa febleza~ falta de' dedisión e 
cora~ ~ra ~~~r a ~~. WQ 
adaptación de feíto á liña da UGT des
de finais do 79, 'quit~ulle .toda credibi
liciade como alternativa ele mov!liza
c!ón. 

. Naturalmente, Jfespois do 29- . f.. a 
dirección afondou máis ~inda 'na sua 

· • liña, e n0 3m . Congre~ preparou ao 
si.f'.ldicato · r;>ar;¡i _ ~urilprir a función _que'. 
realmente lle corresponde na estratéxia 
soc_ialdemócrata: ser · os capátace5 ' do 
"cámbio~' dentro' d~ movimento obre i.
ro. 

Posibelmente sex·a na base de UGT 
~ onde máis ilusións despei:tou ·o cámbio. 

En certo modo, as re·ivindicacións mo
deradamente progresistas q1,1e adoitan a 
recoller, incluso re~ntemente, os pro· · 
gramas da -UGT .(por exemp~, as 38 .... 
horas e o 75 por cento de cobertura de 
desemprego pará 1986 ... ), tratan de 
respostar a elas. Mais a prática dogo-

berno socialista d'eixa cada ·vez menos 
ilusións en Pé. Os traballadores ugetis
tas de Bance, hai alguns meses, os de 
Sagunto ... , sofren sen dúbida unha des
ilusión que pode producir reaccións po
sitivas . 

Por máis vontade que teña a direc
ción de UGT de ser a correa de trans
misión da política gubernamerital, ten 
tamén que conservar a sua aÍJtoridade 
na base do sindicato, conseguir certas 
concesións do goberno, afin~ar o seu 
próprio papel diante del. A "bronca" 
que Redondo propinou ah goberno a 
·princípios de Agosto pasado resolveuse 
enseguida, cunha propina insignificante 
nos presupostos do Estado. · 

tcoo. 
Desde o 28-0, anunciouse moitas 

veces que CCOO "xiraba" á esquerda. 
· O certo é que, apesar da necesidade ca
da vez máis urxente que o sindicato ten 
de encontrar un espácio próprio, e cla
ro á esquerda de UGT, todos os anún
cios resultaron falsos. A razón é coñeci
cia: · a dirección de cco9 preteÓdeu si
~uarse á esquerda de UGT, .. sen pór en 
cuestión a liña e traxectória dos últi
mos anos. Asi o "xiro" non foi mais alá 
dos discursos. · 
· A pasadá negociación do Al foi un 

ex.celente ' exemplo: · fíxose verbalismo 
de "esq~~rdas" até o minuto antes de 
firmar; finalmente, firmouse uri pacto 
tan rexeitábel como todos os anterio
res; e despois fixéronse to.das as mano
bras burocráticas posíbeis •para obsta
culizar un debate democrático dentro . 
da central, cuxo resulta.do pudo ser o • 
rexeitamento maioritiJrio da firma (co
mo se pode lembrar, incl~so - nestas 

condicións, uns 10.000 delegados de 
CCOO opuxéronse a ela). 

Despois a situación obrigou a endu· 
recer posicións. O balance do Al é in
defend íbel. ·A polltica do goberno dei
xa unha marxe moi reducida para a 
concertación. lnclu5o a dirección de 
CCOO comprendeu que existia' un ma
lestar CnJcénte entre os traballadores 
sobre a experiéncia do "cámbio", ao 
que hai q1.1e oferecer untla resposta. 
Entón, farase desta vez realmente un 
xiro á esquerda? Pois tanto a experién
cia pasada, como polo que din e fan 
agora os pórtavoces' da direcció!l de 
CCOO, hai que manter unha descon
fianza radical. 

Parece .. que o eabalo de batalla elixi
do por Camacho é, P.Or enésima vez, o 
"Plan de solidaridade Nacional'" (PSN). 
Este "plan" é un compéndio de filoso
fia e propostas práticasde "consenso", 
que pretendia resolver o problema do 

. paro, formulando obxectivos "aceitá
beis" para a patronal. A sua única ~ti
lidáde prática foi a de desorientar aos 
militantes de ccd.o., e aos traballado
res er:l xeral,· sobre a cuestión · funda-

· m~ntal de cómo . loitst contra o paro, 
c:Qmo defender o posto de tr.aballo. 

Todo o que se fixo desde CCOO 
cun senso _progresivo, de defen.sa -dos 
traballadores, non ten nada que ver ·co 
PSN: por exemplo a marcha po~ Re
'forrria Agrária ou a foita da sección sin-· 
dical de "Altos Hornos del Mediterrá
neo;;. E todo o pior que fixó segue o · 

. exemplo do PSN: o convinio de banca, 
o de Río Tinto. Un centímetro que se 

· mova cara ~ esquerda CCOO será alon
xándose do PSN e contra el. 

.... -
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· · co.n¡; ·actua o Qoberno . 
·para conservar. "'-.· .. · -· ,_ . · .. ' 
o · ap~io -~os- traballa.dores 

bé.riiéf · f:se :--er iase esis;: 690.0'0'0í$poS:tos_ l GÓbet!To!'/q úer~1i:'(J1Tie·~tar a pre ca -

~e · tr~bal~q, o ~ro r~~uciría5e :·¡9 r!l~a_d(~~o :~T~re~o .,e :~v~n2a_rz-~-r~. o 
28~ .009;.~pór-~ ~e ~9/e~~·!4:9~Bº . e~Pit1~.::r!b.rél ~)t!~!:1t~~-ª:_~r~!· ~~ron 
a cifra q-.ie se- pre,v,e q,u.e Ha me,9r .;,.;.~ ·s • .,c:ontratos _te.mpora1~-_,;, a~'tefflpo 
povaaciÓn activa¡'. unba 1!:rti'iiiacii'Qfu ; -par-tí:1!~s~~cii~ ~ ---•,,¿;;::--~< ~ ·~;;P.j:,: -~ 
opti mi~ .de a~~do cÓa tendé_ncfa'" a "'"!!~ A•J\~~-'-á:: .V~D.' e agor~ o PSOt: tra

unha maior incorpora~j~!1 ~~t~ 'i~" ' ?trn;~e:~ IÜsti-!i~~ ~~-~~,~~j:~n,. á :~
res é;IO mercado de tr!baQ..o ... , q~ · _ ;, tt.on .- 111ct.untt::a~d1d_:~td~,s,tma~Ja 
produciu nos últimos ~_P:os:j_S~·~: P.!,S..4~·' j/ . é;1 ti'.jagtfm d9;. e,rttprig?•:J~¿_ada 
dutividade me_dra o 2 ·P.6too}!tó--é' .. os ~..;;áfs~ fals~o : ·cada ·a crise ·eoonomica",;e 

. Con toda a sua esmapnte maioria par:· 
'amentária, o goberno de Felipe Gonzá
lez .teria enormes dificuldades para ac" ~ 
tuar se contase cunha oposición de es- · 
querdas coerent~ e cunh~ forza social 
significativa. Por iso coida especialmen~ 
te a táctica nas relacións cos 'traballado
res, co fin de impedir que. esta o~si.· . 
ción poda surxir. (...) · 

o goberno conta con ·~poios reais_ 
entre os traballadores, xen_ge que. 111an
tén unha ci>nfianza, máis o"u menos :re~· 
signada, nel, ou que en todo caso con-

. sidérao o ·"mal menor". Adema is, ~ no 
goberno, e desde lago nos seus colabo- . ~ 
radares directos do .aparato de . UGT r _ "· 

hai xente que coñece ben o níov·imento 
obreiro, e a~ cada acción está precedi
da da axeitada campaña de propaganda 

as agresións sen chegar a "estoupar" 
por desesperación. 

1 n1postos: quen paya? 

Do ponto de vista dos ingresos pú
blicos, o Presuposto para 1984_carac
ter ízase: 

-Por un forte avance- da presión 
fiscal concentrado sobre as rendas do ; 
traballo e os impostas sobre o consu
mo, que reducirá significativamente o 
poder adquisitivo dos salários. 

-Por · novas medidas para favore
cer os benef ícios das empresas. Velaí: 

-Frente ao crecimento dos salá
rios pretendido polo Goberno, ao re
dor do 6,5 por cento, os impostas 
elevaranse nun 25 por cento. Os im-_ 
postas directos fara no nun 25,4 por 
cento, pero mentras os que gravqn a 
renda das persoas físicas vaise incre
mentar nun 30 por cento (fundamen
talmente rendas do traballo, das cais 
as retencións supoñen máis do 80 por 
cento da renda das persoas físicas e 
máis do 65 por cento dos impostas 
directos), os que -gravan a renda de 
sociedades só aumentarán nun 10 por 
oento. Os tipos das retencións polo 
1 RPF medrará desde o comenzo de 
ano en vários pontos, que deben des
contarse do incremento salarial. Por 
outra banda, a progresividade dos ti
pos do imposto sobre a renda non, se 
modifica (se acaso negativamente), 
pero en troques eli'mínase a reduc¡ón 
na cuota do 1 por cento das rendas 
do traballo superiores ao millón 
anual. 

( ... ) . -· 
· · A táctica consiste., en priméiro lu
gai;, -en- seg.u ir a machucar ideoloxica
.mente a conciéncia dos traballadore~. -
á discurs0 moralista te,n esa función 
precisa: rachar toda solidaridade, debi
litar máis ainda toda conciéncia de cla~ 
se. En segundo lugar escalonarase cada 
agresión: Asi por _exémplQ, parece q~ue 
a reforma da:~uranza Social irase fa: 
cendo poúfu a ·pqticb.! através de vários 
decr~tos-leis; tamén, .a feéstrutmación 
da siderúrxja empezou . por Sagunt.o, e 
e~ Saguntó polo tren 281 e a do naval 
empeza ~po~~ ~uskalduria · e Astano ... , "• 
unha vez ·que "Sagunto estexa .. "encarri-, . 
lado'' etc. Trátase de agachar o senso 
xeral 'da poi ítica do goberno, para evi
tar que surxa unha resposta xer-alizada., · 

tar contra o fraud~ fiscal, · que ·rea~li
·, .zim ·.f~hdatnentalniente. as e111pi:esas"·e 

os grandes ' rendistas, se CQ.mli?re. ·au-
m~ntar os benefípios? . · ·. · 

-Os impostas indirecto.s, en- xeral . 
de abando regresivos, experimenta
rán un aumento do 24 par· cento. ()° 
ITE nun 36 por cento, despo.is dun_ 
crecimento inédio no último triénio 
de máis do 31 por cento. Os impos
tas derivados do consumo de gasoli·
na subirán mais do 30 (estas subi~as 
inddirán na inflación, o que fai ·máis 
improbábel a previ_sión do·8 por cen-

! . :~ . fi -

.. ALJMENl"O DE :-GA~S::YOS ?·: 
M ;"d~ b cle~ia :1"5 ,6\ ior cent o . 
r(( ·de Eduéaei6n' 5 ;4 por é'e~n.fó 

- M,. ·de -Ctiltura-7 .9 p~r;:cento '
, Gla"ses.Pasivas 7 .~por centq ;,.1 ·'. 

···Asisténcia Sanitária·(Seg.Soc.t 9.,7-
, se·rvi'cios Sociais (Seg. So,c.) 1,6 

'.Onde estan r. ~~ aoo:·ooo pastos 
de. t~aballo?_ - . . -

. . ; - ' 

O. PSOE pi:ometeu nas . eleiciÓns a 
cr-ea~ión de ·80Q.OOOJ>ostos de traba- · 
llo durante 'os catro anos do -"s~u -man
cÍato, máis agofa 'a cifra ficou reduci
da a 690.000. Nen 'obstante, nen se
quér isto ·se ha cumprir. 

. No cuatriénio ·· 1979~82, o :.empre
.gó r~ducia~- en --1.063.0,00 pastos -de 

' - .! , 

. postas. de ; traball() ' ~ériados s~~ á --~ub~tTtucióJl- de .ho~fl por m_áqui
,- ,-30:o6~r-&' ·a:umént~~clQ-l~!'.,~e.!~'!, ~'~ , nas~ue.::fa~o~e:ci-n ~s.::09~ps ·. tecnqJ9-
2~?.00P: e se-o_fJB ~on -med~a _ci:rmo;. -,, xia-s, a. ~iación .dun"po~t~,_'!'.'e+tral!allo 
pie-vé o·-gqberno e ~emllrego se redu_-: ºnon depenth{Cle '·que' o "ooñtrató 'sexa 
ce en "112.QOO pe'rs~as, ·o :paro · au- · fü(o o'U temporal, senón de~ que a 
mentaria nos .tatro anos de goberno e.oonomia recµpere .o seu _ pu_ls9 ,e. a · 
soéialist~ en º577l1oou rara · criar -os ~ .. p~~a.Üi:iÓºii ''voi~á '!Íedrar ;.!~ii de ;9wro 
405-:<iao· postós de · tral:>al"lo· e poh,f ', gbbérrló 'Ó- die drr.e~ameri~e"' me~ian
tanto, Pa~ª q ·ue ~ o ~fitro·. ;11'on · m~d~reí· ,.,. t-tdi ' po'sta:_e rf práÍica · duñ~ plah -de fh- . 
cc>mpie -que_ o empre-go~ aumente·-~-~~;· versí"ém's :- pútifiéa's : En ;·~ótta·~ Ms ,tle-

., mo média cada ano o 0;9.::PQr -q;intQ.; 1~ Elaraci()ns -Oe Alman_ia. ·e :~13o.yer~ : a 
~:le _qu!! d ~IB, ª-~~e ,-~drar .n~sa . oo,~tral~ción · -rem'porai-libre ·supón' ~
porcentaxe por riba do. Ql!E!·,o f~9a. .. .a º,.,.·. despido libre para O$ rio~os .con-trata-

. prod.utividade; "isto n·o.n ~sou .nunca ··dos e estimula _ a: pa·ulatina sub~~itu· 
desde q.ue .empez0u a aise.'e agora, . ción dos tr-aballaaqre~ fixo.s por · ou- _ 
~ ptan-: do goberno, tampouoo ·pasá- _tros con contratós :- ~emp0ráis, ·~ntro ·-
rá). - d ucindo un ha inseg'uridade insufr íbel 

nos -traballacÍores· qúe. est~n· ·somett
cios aps mesffios·e, des~e o· ponto ~~e 
vista da clase obreira e as suas organi
zacións ·son · un faC,tor de descompo
s.ición ,i~po~derá.bél, pois o~ trabaHa
dores con congratos te mporais pertsa'

to). · 

-Os impostas e tasas municipais, 
tamén moi regresivos, terán que ex
perimentar altos crecim€ntos para 
compensar os recortes· que as Corpo
racións Loca is van sofrer na financia
ción que receb_en _do Estado (redu
ción-_do 8 ao 7,2 por cento na parti
cipación dos ingresos estatais e rup
tura do compremiso de correr o Esta
do coa totalidade dos déficit .das Cor
poracións Locais. 

traballo un ,2 4 por cento de media 
.. anual a~ ano: 'oom~ - r~sultado, por · 

un ha~ banda, de que ·a prod.utividade
·por persoa me?rou o 3,3 por cante e, 
poi'. otra, de-que o PIB (Produto. lnte

' rano d-uas veres antes - de sindicarse 
ou. facer unha folg'a, por medo a per-" 
de.r o eniprego ªº remate do ~ríodo 

-de vixéncia do seu contrato. 
Cos contratos a tempo parcial ou 

.os especia.is pasa outro tan10. · En si
tuacións de auxé poden servir para 
q\Je' un estudante; Pe>r exemplo, ob.
teña alguns ingresos que en a:iso co11-
trário~ non percebirja pola imPosibili-

, rior Bruto) ··fixou o 0,9 de meia ao 
ano. Se o que -prod_u~ cada tr~balla- E -a reriución - de xornada ~- as 

-dor máisdo qtJe o fai a produción to- , xubilacións? : 
tal, a consecuéri_cia n9n pode s~r ou- Dadás ... a gravid~de da cri-se econó-
tra que para producir o mesmo -os mica e a. importáncia do avance tec-
capitalistas neéesitan menos traballa- · nolóxicó; u~ha -de cuxas característi-
-do~es e que, polo tanto, reduzc:i'n os cas é -a substitución ·de homes por 
postas de traballo. . . máquinas, non hai nengunha solución 

.Como o goberno fixo unha pro- a-0 · problemá do ;paro qu_e· non pase 
O aumento regresivo dá ~resió'n mesa ~e, p0r outra parte,, ~e~~ Ófere- · por unha-fedución dráStica da xorna-

fiscal acompañouse, por parte 'dogo- cer ·algo ·<! cámbio dos Sélcrifícios qu.e . d-a labór_al. ·o ·goberno socialista,_ in-
berno, dun recoñecimento da enorme lfos pede aos . trabaHadores, )or·za os ·· ·: cu..;prirido oufra' vez as sua's prome- _ 
cantidade que ten o fraude fiscal. Un dados para a_presentar unlJa aiación sas el~itorais de reducir a:'xornada . la-
billón estimaba Boyer, q_uer dicer, ·• neta de er.npr~go. _ Para iso supó!1 que borál imediatamente ás 40. horas na 

dade de rea'lizar unha xórnada com
pleta. Pero e.n momentos de ajse e 
de-aumento do paro s,upoñe·n aiar as 
condlció~s- para · unha sobreexplota· 

: ció~ , poi~ tradú,cense na contratación 
· a · te mpó parc;iªI de 'traballos e,.n horas 

ponta ou peno.sas que, 5e;; .este tipo 
de contratos, é:lariano lugar _á;criación 
duh ~sto d~, traballo perma.nente a 
xornada ~mpleta. 

case tanto como_ a recaudación polos 0 PIB medrará ~mo, ~édia _no cua- perspectiva · das . 35, .efl.'lpezou ' rnal,-
impostos directos, pero é -:evidente triénio 1983-86 ·o ··2,1 pcir c:ento, o ·· poiS a"'! lel das 40 horas deixa bura!os .' .. 
que non hai vontade política de com- cal _é de ahondo improbábel como xa "'· de abando á patronal para que a xor-
batilo. Calquer intento de facelo de- vimos, e c¡·ue o crecim,ento ·da -prod:U- nada continue -a ser superior er:i moi- " 
sencadearia unh~· reacción da direita tividade. descenderá, desde o 3,3 por tos' sectores, (cómputo anual, basea-
e dos empresários, un de cuxos aspe~- cento do ~r íodo 1979-82 até o O ,7 ~. do ~no "traba l lo efectivo", isto é, des-
tos seria -unha toma de posición clara nos catro _.. anos ~o seu mandatorl_sto contand~ 0 tempo_ do !;>o-cadillo,, et~.) 

· frente ás expectativas de inversión. do poderia ser p0sibel cunha política de- · e ha -continuar piÓr, pois xa dixo ·o 
goberrio, o que' perxudicaria á cr_edi- cidida de criac_ió~n dire~~ _ de ix>_stos ministro Almunia que esta será a_xor-
bilidade, malparada xa, dos plans de trabaUo ~ medi~nte a posta en~pra- · nada até 0 remate da ·1~xislatura. · 
~conómicos deste. En· última instán- . ti-ca dunn progra'b1a. de inversi~ns pú- - . A x-ubilación aos 60 anos é outra 
cia, pode un perguntarse: por ~~é loi- blicas. e · ampU~ciór:i ·dos ser-vicios ~o-- - · d'as pr~mesas iocumprid~s. O gober- · _ L...:!....--'--~-.,---------

. ' ciais, mais" non é i·sto o que_º: P.SOE. no parece esquecer · aos "nasos ve- . ~-~-~-~-----~--~----~--~-~~~-~l se~opónTurer.Ogo~mo~~.~~~ l~~ · co~odix~~sentimen~lmenu 
a ins~rume~tar un'!~ ~lí~i~ desti~a- . - Feli~e _.Gonz,áiez."_~a_ ~ctu~lidáde en~ -
da a mducn ao ' cap1t<,l'I privado. cr criar_. ·cóntranse traballa_ndo 639.000 per-

Se~u~o aos para~os · 

, QS postas dQ" traballg corresporidentes · · . soas con id ad es comprendidas entre. 
· (el; IX>. ,l~ ;sua, banda.,.)_<ª ~nsa !edu~i_ "'.. :. os 60 e .os _64 a;és e 235.ooo 'con 65' 

lo_s -~ª · rees~ruturación .. dé!_s ~'.11p~esas _ .:~ máis anos,· 0 cal supó~ ó 8 por ceri
, p'úl~·licas), .e · par~ que· o~ ?P•~al;istas . to do emprego tot~rda_ econbmia. Se

·. ?.<eren 69(l.O~.o _n·ovo~ post,os · d~ .tra~a- . 'ria, - ~ois,, bastante. importante o nú
llo. 110 ~uatnemo, es~r~ ~ue petei;i,a~ ' mero de pastos de traballo qµe pode~ 
o aecimento d~ pr<;>d~1v1dade i que. e rian criarse se ~e estabelecese a xuqi-
unha fente ¿f un~_amentaJ dos. Sel:JS_-~e.- lación aos 64 anos CO contrato _de ré-
nefícios ! O goberno -sabe q-ue_ 1sto -~ levo - rnais nada8isto existe-nos plans 
non vai ocorre_r e que· é incongr~ente Elo PSOE :· - ' 

· toa · sua política, mai~ ne~sita apre-.. · 
. s.ent~~ l.lo ~s(~qs ,tra~6q.ll~dar~s. ::- ; ~,,_:__:._..,:.._ ________ -:--::-:-1 

. .. ·Efectivamente, se partimos do in- · 
cremento previsto do PIB ·.~ se supo~· 
mos _que o treclmentÓ da produtivi~ 
dade, ainda reducíndose fóra do 2 

,· por cento en cada µn dó~ catro arn;>s, 
a xeración de postas· d_e traballo seria 
só · de 130.000. P~r9 se fdmi~imos 
mais realista~nte . gue ·o PIB .nc;>n ha 
n1edrar .tanto. como di o goberno, ·du
rante-o período de mandato sócialis- · 

·ta o érripre·go seguirá ,r~ducínd~se. 

f' ~ 
• y ·' ., 

' ( ---- ~· - ' ! --=-- - • 
' .._ ., 

. . . 

f 

En marzo _do 83 só o 26 por cento 
dos parados. estaban protex ido~ po-r 
prestacións económicas. _Simplesmen
te un ano · ant~s, a tasa ,dé cob_ertura 

· do paro éo subsídi_!) de desempre~o 
era ... do ~~por celit:o, e á princípios 
do 81, . anfes poló ,t,anto de que se 
aprobar.an os r_ecortes introducidós 
pala_ LBE, era do 45. O -PSOE prome
teu na·s eleicións ""reformar limitada- -
mente esta leí, ampliando os prazos 

· de percepción .do seguro, mais-agora 
p que pretende é facer unha chapuza: -

.. g uer aumentar ~ cobertui:~ do núme· 
~;·o .. de. parad'o,s .non aumentando signi
fi cativamente os fondos · que actua!-

-, mente . s~ de~tinan . aó seg1..1rn de des-
' emprego, senón .t educindo as presta-

' ~ - , r , . 
·cións_máis e-levadas .. ate un maxrmo 
0

de 45.0.00 pesetas. . 
Nota: óutr:as t emás, 1como a Re

conversión e -,o - Lib.ro Branca do 
PSOE,_· xa for.on tratados neste perió
dico. 

l lustracións: Pepe Carreiro 
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;\la celebración ~o 
· ·1 de ·füiaio deste ario, lf"JTG ~ 
,CCOQ voltaron celebralo 
·conxuntamente, conscientes 
1 'de que é precis~ esixir . , . 
solucións aos graves problemas 
existentes'~. Pola sua :banda . 
ÜGT este -ano convocou 

- Len Silba~, contra ETA. 

"Frente á. reconversión do goberno, 
industrialización'::; "Pala paz e o de
sar.me., sa ída da OTAN"; "soliciarida
de cos pavos oprimidos" e ·~por un 
marco galega de relacións laborais" 

· foron os lemas que estiveron presen
tes na celebración deste 1 de Maio en 
Gal iza. 

~ A convocatória f ixérona conxun-
tamente 1 NTG e CCOO que voltaba 

1 

SOllCfTE:. o · .. · 
LIBRO-CATALOGO 

COAS FOTOGRAFIASE 
FICHA TECNICA DE 

~ODASAS · .. 
AGRUPACIONS 
CHAMANDO- t\O . 

TE LE FONO 981-599898 
ou ESCREBENDO AO · 
APDO. CORREOS ·1131 

DE SANTIAGO.-

do a idade .d.e xubilaéión, eli"!lin.ando 
as horas e-xtraórd inárias". 

· Ademais inciden· no "tratame.nto 
da , construción naval_ coa: Considera
ción de que éste .é un sector básico da 
ecoriomJa comarcal ~- galega, manten-· 
d_o e C:;apacidade p_rod.utiva_ ªº nivel.d~ 

- em'prego e nacionalizando. os estalei-
. r.os. Afrontar a crración de novas pos

feréncia o dia 29.."Alfred Miodowicz, 
presidente .. da Fecler~ción de sindi-ca

· tos métalúrxicos de-Polónffi. 
Nun comunicado firmado conxun- ,. 

tamente <;:oa _INJG,.· afirmase .que 
"ambas organizacións' co~sjderan que 

· o intercámbio .de infor!'DaciÓn foi po
·sitivo e deélaran a sua · intención ·de 
de~envolver ps contactos". Por outra 

' 

banda A'lfred Miodowicz convicou a 
unna delegación da INTG ' pr~sidida 

.polo., secret'ário xeral X. Carballo -se
gundo se afirma"· tamén no anterior 
Cc;>municado conxunto:_ a visitar Po'
lón-ia co fin de coñe~er ' o movi~ento 
sindical- pol~co, se·ndo .aceitado ·o 
convite que se concretará n.o último 
semestre do presente ano. 

~to_s-de- tr~b9llo, fLJrldamentando esta 
política na inÍciativa ~pública e desem
vol\fendo un ha actividade de ~~dona- _
lización do · crédito. · Ampliación das. 
prestacións de desemprego a todos os 

;·Galiza e ·o 
traballadores en-paro. · internacioncllisrrio 

convocar xu ntas · despois das. d iscre
páncias , sobre a reconversión .naval, . 

. postas de .manifesto sób~etodo na ce

Actuación dirixida á infraestrutu~ 
ra industrial, de comunicaci6ns e de 
servicios sociais". 

Ónde non fÍ.oÚbo acordo ·fo¡ en 
Pontevectra onde _ CC.00: se negou .a 
convocar <;:oa 1 NTG. 

lebra_ción do Día da Clase Óbreira ga- · UGT a ~ilbao 
lega. - · · 

UGT convocoa este ano a unha 
A · convocatória estivo presi.dida . manifestación en Bilbao nun acto coa 

por ma.nifestacións n~s ci.d~d·e~ e vila:s ·. presencia . do presidente do goberno 
'. máisimportantes.de .Galiza: · español; Feflipe González e 'altos car-

Comunicado conxunto,. 

No comunicado conxunto foito 
para esta celebración de~úncian "a 
pasividade do goberno autónomo e 
os plans do goberno central, favoré- . 

gos do PSOE. 
. Este acto er_a para reclamar "soli
'daricjade .para afrontar a crise da nasa 
ecoriomia" e contra o-"terrorismo de 

- ETA que ·amenaza as nasas vid.as''. 

Actos: 1 nternacionalistas 
cedores ,dos ·intereses do gran capital . . 
e da banéa priváda". ' Coincidindo có 1. de Maio, día ·do 

O iante. desta situación, · proclaman .~ 1 ntem~cicmalismo ~róletário, cefebrá-
,;frear o desmantelamento industrial ronse na Coruñ-a- uns encontros entre 
combatindo os .peche.s de, empresas, a INTG, -o sindicato basco LAB e o 
liquid~ndo o pluriemprego, rebaixan- , SOC ·canario, nos .· que intentaron 

afondar .na cooperación entre o pro
letariado das suas respectivas nacións 
e· de levar · unhas accións conxuntas 
riaqueles i~mas que ll~s fas~ posfbef. 

Por outra banda, tamén est¡vo P,-e
sente na Goruñ_a, onde deu unha co·n-

. ' 

Os traballadores g~legos,' ao igual . 
que 'os traballadores de todo o 
mundo, simbolizan ano tras ano 
no 1 de Maió a unión e a solidari
dade entre os traballadores e pa
vos do mundo. 

O espí.rito de irmandade que 
preside os -actos ·que se celebran 
ese dia, non impide, senón todo o 
con~rário,. que cada pavo ou cada 
organización de . clase lle dea un 
contido reivindicativo ou a forma 
de celebración máis de acordo coa 
sua realidade social e política. 

Unha data de solidaridade in
ternacionalista e proletária na que 
se intenta pasar por riba das dife

. réncias · tácticas e estratéxias das 
· organizacións obreiras para acudir 
. conxuntamente. 

Este ano, unha vez rnáis acudi
ron - á , eelebraéión conxunta a 
INTG e CCOÓ. Uns.problemas es
pecíficos e. graves que asolan· ao 
naso pavo traballádor, asi o reque
rian. Af está a reconversión, o pa
ro, a entrada na OTAN e outros 

- ·pr9b'l'emas nos que a~ duas cen-

ESPECIAUZADA El\{ LIBROS 
GALEG~~ E PpRTUGUESE$ 

Através dos- nósos . caixeiros 
~(Jtomáti'G'os poderá consurtar 
ó ~eu - sal~o/ingresar ~.retirar ·. 

' 'fondos, a cal·quer hora do dia 
·~u · da· noit(( ~ · -

trais deben de estar unidas. Unha 
unión contra un inimigo comun. 
Unha unión que non· saca que 
existan múltiples discrepáncias, 
sobretodo cando se trata do mar
co s_indical adaptado a nación ga
lega. 

Anos atrás, 1 NTG e CCOO ian 
separadas. A central comunista fa· 
cía a celebración conxuntamente 
con UGT. Hoxe, as diferéncias en
tre CCOO, sobretodo na teoría, e 
_no sentir das bases, son moitas a 
respeito da UGT. 

Unha UGT que celebra esta da
ta en Bilbao. Unha celebración 
conxunta ca goberno, presidida 
palo próprio presidente. 

Unha celebración-que en vez de 
basearsc na solidaridade entre os 
distintos pavos, ven significar para 
moitos bascas un átaque directo, 
unha inxeréncia, unha·defensa dos 
plans do goberno contra o pavo 
traballador basca. 

Hoxe por hoxe! a dirección de 
- UGT non ten nada de internacio

nalista nen de proletária. 



Alfred, , 
MipdowicZ~ 
SindiCalista 
polaco 
"Os s-indicatos actua~s 
compóñenSE?·, na sua_ maiori.a, 
de xente r_ecén afiliad-a que está 
·a introducir un novo ·estilo·" 
O bloqueo ocidental, a·~ora, e os erros dos dirixentes 
políticos e económicos polacos, antes, serian duas das-principais 
causas dos problemas que Polonia ven atravesando, segundo 
Alfred Miodowcz. Presidente da F~deración 
dos Sindicatos da Siderúrxia. O sindicalista polaco estivo en Galiza 
polo 1 de i -iaio, seguindo a invitación do 
sindicato .nacionalista INTG. 

- Cómo están organizados actual
mente os sindicatos polacos? 

-Están ben organizados, actua{"ldo 
nun noventa por cento das empresas 
e cu.nha dirección elexida democrati
camente. Aos sindicatos poden per
tencer dez millóns de traballadores, 
entre empresas socializadas, coopera
tivas etc ... - Sindicados actualmente 
hai catro millóns trescentos mil, con
tando pensionistas e xubilados; co.n
tando só os empregados son tres mi
llóns. Hai que ter en canta que o mo
vimento sindical estase reconstru{ndo 
desde hai ano e médio, nunha situa
ción económica difícil. O medre nu
mérico dentro das filas sindicais é un 
dos obxectivos da dirección, mais 
non por iso irnos facer unha acción 
especial de reclutamento e persua
sión, o ano 80 e'81 demostraron que 
ese métodos son maos, os traballa
dores teñen que acudir ao sindicato 
convencidos de que paga a pena tra
ballar no sindicato e pagar a cuota 
mensual, esperando-do sindicato axu
da e respaldo. 

-Qué ~esultado está dando o in
tento _de relanzar a economia despois 
da última crise? 

-Rea lizáronse os obxectivos par
cialmente e con grandes dificuldades. 
No 80, cando se talaba da necesidade 
dunha reforma económica, ninguén 
supuña que se ia producir un grave 
retroceso económiéo en toda Europa 
'e que tamén ia repercutir en Polónia, 

e non. se supoña que, a consecuéncia 
do bloqueo económicb. aplicado por 
Ocidente, nos e~ntrásemos cunhas ·
grandes dificuldades para ·as nqsas ex
portacións, o cal significa, por supos- . 
to, divisas coas que poder mercar no
vas mercancias; isto _implica proble- · 
mas para mercar maquinária, peza.s 
de reposto, etc. Hai que engadir ta· · 
mén que a con_secuéncia dunha certa 
política económica tEilnos case cerra· 
do o crédito; o relanzamento nest_a si
tuación é dificilísimo; é pos1bel, pero 
longo, por iso os obxectivos alcán
zanse con dificuldades e repercutindo 
na situación económica . e social do 
mundo do traballo. O cal,, non ocul
to, preocupa moito aos sindicatos, 
isto expresámolo nas nasas cónversas 
directas co goberno e nas nosas posi· 
cións en determinados problemas 
económicos. 

-Entendo que os países ociden
ta is este.xan tratando de b loq uer .o re
lanza mento actual da economia pola-· 
ca. Mais, cómo se explican as grandes 
dificuldades ecónómicas que había xa 
anges da aprición mesma de Solidari
dade e de toda a crise posterior? 

-Houbo causas multidireccionais. 
Unha delas foi a lixe'ireza dos entón 
dirixentes e dos seus asesores que 
pensaban que con pedir continua
mente emprésümos, poderian dunha 
maneira rápid a alcanzar aos países 
moi desenvolvidos industria lmente e ' 
alcanzar un nivel de vida moi alto, 

-~iqn; e~ son? ná sua m_ai~ia,, xente no
va que ña:-n participara nos sindicatos 
anteriore$ _e que agora está aprenden- - · 

' ;~do él ~trªbaflar - r:i~n :sin_dié:ato e:.intro-
~ ~9uefilcii>"un ~nvo estilo_. : . .,.. · · · 

, -Teño entendido que o sentimen
to patriótico dos obr.ejros polacos é .,; 

· . ~astí.ole grande ... 

-SI, istq é :evltleqte, . . P recisame·nte 
. o~ obre iros, én Agosto do 80., chama
roñ á ·,atención ao· poder de que non 

:actuaba ben e de q~e Habiá que tó
, mar oÚtras vias,· e agora son os oprei-
r¿s 0S que peden unha polÍÜCa SOctal 
_xusta ,por parte do. gobern9_. Tamén 
sépoderia fa)9r dns obreiros·no teí!l~ 

: " ·da defen·sa da paz,- asi como~ noutros 
.·-. m:o'itiefs :-campos. Na.actualidade é-níoi 

'"al·;to,..'b-~.númeré> de obreir~$ ·-que apre
·sentoa a sua candidatura nas e,lei-

pero todos os que tiñan contacto có · llóhs é unha cifra moi redonda pero 
traball9 na fábrica saberi que un fac- que nurica _se alcanza, ainda que non 
tor moi importante é a conceición oculto que S9lidaridade foi por su-
técnica a boa xestión, unha actitude posta o sindicato ·má'is nu,meroso, ~ 
moderna ante os· problemas· de ad mi- - do que so sentia talar máis. 
ni~tración ou o. que poderiamo~ ~lila- - · Nori me cofresponde a ,min .valorar 
már alto nivel da · cultura 'té·cnica e ó traballo-de Sol_idaridad~, mais·, ño 
nese campó· fíxose moi -pouco; e'xis- . momento en que habia un cqmpro-
ten uns cadros moi cualifica<;Jos pero mi.so - Po.lítico, eles tiñan uns conse-
temos, -até hoxeí unha organización -l'leirós extremistas que propugnaban 
de trabªllo moi defiGi~nte. Tivemos o enfrlntamentQ. polTtico e a toma 
ünha atitude mo·i criticábel ·cara os do pocler. DebidÓ a 'esá participación 
problemas do, aforro; da boa xestión · ·política, faJtoull.es· tempo · para 1: p;eo-. 
económica, non sabemos aproveitar - cupars~ dos ~asunJos. soci~is dos seus . 
os produtos ·secundáriós apesar da"s aflliad.~s, das condicións d.e ·trabal lo, 
difituldades; · a. modo efe anédota pó·- dos problemas salariais, etc. Esta si- . 
dese citar por exémplo_ o aproveita- tuación . fixo que ante. unha moi .ma- -
mento da'S botell'as ou dos vellos ne_u- · ~ifesta an"ieaza de guerrá éivil -soli
máticos. En resumo, pódese dici;ir · daridade amenazou .coh levar a .rua ás 
que houbo unha -má X!:?stión, un des- plántillas- o gobérrio to-mou a deci-
pilfarro, -unha má utilización dos siórí _de suspender as acti~idades- sin- · 
créditos, mao contr-ol, pensouse que diéa.is, no 'marccr ·xeral da implanta-
º boom económico duraria sempre e - ciÓn dó estado. de guerra; esta deici-
continuábanse pedindo emprestimos. sión fixo que as opinións se tr¡mquiJi-
Tivo influéncia entón a crise da. eco- ·zasen. O feito, de que agora pertenzan 
nomia ocidental, xunto cos erros dos aós sindicatos que se están a re·cons-
dirixentes económicos polacos e da truir a terceira parte dos traballádo-
dirección política. re,s, con grande·s_ complexos · indus

-Segundo a prensa ocidental, So
lidaridade chegou a ter dez millóns 
de afili.ados en Polónia. E isto certo? 
Qué pasa· agora con esta xente? 

No 1981 actuaban tres sindicatos 
diferéntes; Sumando· as cifras de afi-
liados que daba cada sindicato, resul-.... 
taba . unha cifra superior ao número 
d~ traballa~ores existentes. Dez mi-

triais onde a ·sindicación. supera o 50 
por'cento, o fn~smo feitó de ter unha 
basesiridical nun período.tan curto e 

_n_unha situa~ión econÓfT1ica tan difí
cil, demostra que as esperanzas ·pos
tas p.olos trabaUadores én SoJÍdarida
de a princípios do· ano 80, foron de· 
fr~·udadas. Os nov_os sindicatos .teñen 

- máis dun 60 por cento de obreiros na 
base e máis do cincuenta na direc-

clóhs municipais e ~teño que confesar: 
qu~ par~ min foi unha surpresa, pois 

~ peri§aba que-a sociedad-e-.ést~ba cah-
. sa, e que.' non . quererian o·cupar pos
-tos.: í~portantes neste~ consellos_do 
pavo, a nivel de distrito, de, provín
cia-, etc: ' Afortunadan:iente os obrei
ros son moi ·activos antes dest~s elei-

} cións·, e precisamente hai moito~ sin
dicalistas que se aptesentaron. Nós , 
ternos postas grandes esperanzas nes
ta xénte; se a elíxen, por supo~to. 

.:._Qúe pensa da información q~ 
' es~i veron dando as · axéncias ' ociden
. tais sobre os problemas polaeios? 

-:-Eu non coñezo directamente a 
información q'ue se · dá aqui. Ainda 
que participei nun Congreso dos sin
dicato:S cubanos e ~iv.én CÓ.ntacto con -
moitas delegacións da Am_érica Lati- . 
na, ·podendo constatar que hai unha 

· tráxica falta · de información sobre a 
situación en PÓlóf:lia. Hai un bloqueo 
de información obxectiva_e verdadei: 
ra; moitos sindicatos teñeri interés eQ 
posuir . información dirécta de to íí'tes 
polacas por iso .estamos moi agrade
cidos .a~s·~ compañeiros .de.Galjza e ao 
Secretário X.eral da lntersindical por 
oferecernos a posibilidad·e 'de infor-
fné1'r aqui. _' - > - . 

,,. ... ~Qué_,.: rei~ción t~ñ@n · Cios. si:ndica~ 
· tos gale.gos e doutras zonas-_do e ·sta
do? 

_::;Esta visita a~ Gal iza é o- pritneiro 
contacto cim sindicató español. Ain~ 
da que on~e. ·mántiveniQs unha con
versa :en Madrid con compañeiros ·de 
CGOO que aprc:íveitaron ~ nosa están
cia en España e qui'xeron informarse 

. sobre ·a nosa situa.ciÓR' sindical. En 
Pe!ónia n.on e5eiste dé momento unha 
gran céntral únfoa, por isa os nos.os 
contactos. son particularns; mais trá
ta's; de ter un contacto directo; eu es- -
tou seguro de que ~s compañefros ga-_ 
legos visitarán Polónia e. poderán 
comprobar na realidade o que eu es." 
tou dicindo aquí en Santiag0; 

M.V. 

-. 
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Vigo, 27 de Abril, seis e média da tarde. A xente empeza a correr. 
Máis de cen p~rsoas. l\iíoitas delas significadas no · mundo 
da cultura, da política, do movimento viciñal,· do xomalismo . 

. ·Rapaces, mozos e vellos, mulleres e homes. Mais de cen persoas 
. iniciaron.a .11carreira en defensa do idioma". Unha forma distinta 
de loitar polo uso do galega á que se unirán palas estradas 
de Galiza, palas vilas, palas aldeas e cidades moitos 
miles de galegas. A ''cárreira polo idioma galega" só fix9 empezar. 

Era a primeira: vez que se f;:icia algo 
asi ·en Galiza. Qué se aborda.ba dunha 

·forma tan ambiciosa Linha reivindÍca
cióñ popular. Ambiciosa e multifacé
tica, · na que se conxuggn amáis.pura 
reivindicación .coas tradicións popula
res e a prática deportjva;-a ,reivindica" 

-ción de elementps cdncienciadQs con 
01.:1tros que se Sl!_man ao que pa~a el.es. 
non foi fundamental 'pa(o 'que empe-
zan a c0mprender. ' 

Car;ido soarori ~n Vigo· as seis e 
média da tarde.do dia '27- de Abril as 
primeira~ notas do Hino Galego toca
da polos gaitei,ros, comezal;>a a me
drar unha "bola· de neve" reíV1ndica -

· tiva, lúdi~a, popular e participativa 
que percorrerá toda G~liza e q-Ue 'ten 

· todos: os visos de irse:agrandando e 
, ao chegar q dia vinte pe Maio a Fene, 

estoupará dun xeito que · poda situar 
a · noso idioma á altura que o povo 
precisa: "que viva, se use, se norma~ 
lice en todo o terr!tório de Galiza", 
como di o pergamiño que forma o 
testigo que están a p~rtar os corredo· 
res dista qirreira ··de fondo por rele.-

. vos, nunha expr~siqn tamén do que 
é a loita que o povo galega veu ·Íe· · 
vando pola --salvagarda, ' pala recupe·-· 
ración· e pol'O uso do seu idioma; xe~ 
ración tras xer.ación, ·lo ita tras ·lo ita, 

vai ndo 
aban as f1 

.que i su 
cheg¿ no 

pón nov< 



., 
s, atra~cos .. e · empuxos. En 
is ou menos lohgas, -dfü
ertas; ~on rnoitos correc;to

.que 
cheg< 
pón t 

menos; con xe11te que se 
ndo no camiño porque o 
as forzas .é por outra xente 
i sumando . á carreira, que 
. novas forzas, que lle im~ 

nova dinámica: .. 

1 un direito 

rito, confecionado a man por 
jcouto, poeta .ourensán e di
a Federación de Asoc~acións 
í galegas, é .un· manifesto, a' 

anto que ilumina o percorrido 
dest rreira , o testigo de que o gale· 

ivo e de que, como se di rres
escrito con primorosa letra 

picoutana", "os organizado
rticipanges nesta carreira po
r toda a nación galega esta
d ireito ao uso do noso id io

ntra a represión lingüística". 
n as ideas básicas e capitais 
rreíra ." · 
básicas dos que non queren 

i declaracións pomposas de 
acle, de amparo e protección, 
e a sistemática falta de prát¡
précio e a represión". 
e se quer é que esta carreira' · 
cho, símbolo ·e chamada d; 
de que ó naso povo manten
rto ante as agresións e falta 
ito polos nosos direitos en 
lingü ística, como en tantás 
usas coas que está relaciona-

remos facer uso donoso idio
odas partes e en todos os am-
o noso país". 

preséncia nas estradas, nas 
até nas corredoiras, debe ser 
rotesta contra un ha po 1 ítica 
do Goberno do Estado, a da 
o Parlamento Galego". 
ucións ás que acu5!1n de que
erter ao naso idioma "nunha 
stranxeira, desvalorizada ou 
ándolle no sistema educativo 
de si mples asignaturas marxi-
tempo que non se move un 
a potenciar a progresiva gale

o ensino". 

r, a correr 

o que porta a carreira, o que · 
da ao comeio e afina! de cada 
o por un destacado represen
lugar onde empeza ou dá ca

oita dun dia contra os quiló· 

ente, segundo Francisco Car-
residente da Asociación Cul
Vigo, que lle entregou a X. L. 
Ferrín o testigo, lanzouse 
rreira como se· correse con

mpo. De nada valían as reco
ións feítas minutos antes de 
fose de vagar. Até Ferrín se 
ou do ímpetu dalguns e, se ao 
0 impuxo un ritmo. lento, ao 

baixada · cara Príncipe, au
·considerabelmenge de '!revo7 
", Xa todos nos la nzámos a 

l ir.a que ia ter a primeira pa-
orriño. ·· · 

f' ~se tacendo ·os relevos fol~e 
qu rlo xente 119 camiñ9 e f~ise in
co ~do xente e máis xente no 
pe e? 'o, at~ ·O ponto de qtie en no 
Po n \con máis de média hora de 
ad n Sobre o horário pre.visto, ha
bi hente da que saíra da Praza 
da Cdititución (da Constitución 'do 
18 2 ~ntuaiizou algun do Bloque). 
F 00!l'loitos os que saíron desta 
pr.. za lque chegaron -ao Por:riño, on
de ti ~Hl ainda folgos para entonar 
o i outravolta . . · 

' . 

·longo do p~réorrido, prec~di
e Vigo pola policía municipal e 
, até· Pontevedra, . pola .Guárdia 

a persoa que ."é máis poeta" de todoS:· ':i ~-'i:.·~ ,,,< 
. os que existen en Galiza, ou .Polo ·me;:-· ~· · "i :~:<t~: 

T nos o que máís '.'vive corrio poeta"·· · -. · · 

Civil de tránsito, foise pondo de ma-
nifesto o difícil que é organizar un 1 NTE LECTUAIS EN BOA 
evento. <leste calibre e cómo quedan . FORMA . 
algunhas cousas nas que non se pen~ En qué forma. eStán os inteleCt:uais 
sou; água. para os correaores por galegos? Esta era a pergunta que oos 
exemplo. Notábase que ~ra a primei- facian nunha entrevista de "Rádio 
ra vez. Nacional de . España". Referíanse a 

Pero. ao redactar estas cuartill~s· 0 forma física, claro, e a como ian res-
testigo ·xa está en Pontevedra despois ponder na 

11

Carreira". , -
de percorrer toda a Península do Mo- A resposta era que había que espe-
rrazo. Cando saia este xornal e 0 te- rar a que comezase a carreira. 
ñan nas suas mans estará por ter.ras Agora ·xa podemos· dar resposta: 
de Ourense, despois de percorrer o estan en boa forma e, o que "falta de · 
Salnés, a Montaña pontevedresa, pa- posta a ponto" súpreno con ilusión. 
~ndo por Moraña, A Estrada; e la- Ver a Francisco Carballo,· con 60 

lm, para entrar nas terras do Carballi
ño e o Ribeiro. 

a..nos, COrreAdO a toda veJ~~idade im-
ÜS fallos foronse subsanando.e día' posta por xóvenes que non -se querían 

a día \Íai medrando o número de xen: adaptar ao "trote"; ver a· Méndez Fe
te que se sum~ a "carreira': .. Unha ca- . rrí!l, qu.e tan animado que ia, mar
rreira _á que ~stán invitados, obriga-. canp.o un ritmo rápido que non se ·lle · 
dos a participar todos os · galegos e acorda_ba facer o _ relev9 do · testigo .' 
para a que se lle pediu apoio a orga- Velos corre_r_aos dous máis de médio . 
nizacións viciñais, . deportivas, cultu- quilómetro', era unha co.usa que-po~-
rais e corporacións municipais, ainda cos. esperaban. E máis, moitos dubi-
que hai quen critica (tal é o caso do dabah que deran feito cen.,..metros ~-
MCG) ql:'e non se lles dese · oportuni~ .ri-endo .. Era para alguns a expectación 
dade ás diferentes organizacións po· · da carr.eiia. P~ra moitos esta "carre.i
l(ticas e sii:tdicais, asi como irstitu- . rra'' tiña un certo-. morbo; o interés. 
cionais, ·de pronunciar:-se sobre ela. de ver "sotrer" 'a alga ns homes· popu-.. 

. Os organizadores pensan que . xa lares e· ~enerados, o poder "p~salos" · 
non son épocas de pronunciamentos ~á trote, ·-ou que digan que non poden · 
que' ~ parreira esÚ aberta a todos: máis. · -
como xa quedou demostrado nestes Até agora . estas persoas que -se 
dia~ .que ~ leva cel~brando, onde a . congregaron . no percorrido da "ca
participación é moi dispar, · é que o rreira" sobretodo na saída, con esta 
que s~ necesita é:apoio;· correr. .. 'malévola" intención non se viron 
. Para ' o ano ·haberá Unha· segunda . compensadas. Todo o munc:to responT 
edición, e polfa que se melloreh ·moi- · de. IJnha resposta física moito mei-
tas cousas, ,xa que:t;amén con esta ca- rande dá que ·se podia .esperar,. Até 
rreira_ se ~ vai. mellorar o estado do respondeu Bernardiño Graña, secadra 

~idioma galego. O movimento de~ós· 
trase aquí, x~ no_n andando, senón. 
correndo; 

. , ,. ,f 

e ao que ma1s se a_sócia a "vida com_."', .. · 
templativa" .' Bernardino . tan'lén . e& \·-'!' . . 

. . . . . ' . ·~ .. 'f -~. - .: 

E qué dicer . ~o~ ~ornal~stas.- Mo?·.'~~;.: .~ • · ~ _,, 
tos deles noctámbulos da noite pr~)-~-~,;·, -_ -;"; f'~ ... ,~: _ -. ·,, .. ,~ ·, 

• . . ~ ~ ;.. r ...... - .. ~?' 
gre v~guesa ~rilo Fernando Franco,">:: ~~'n: " ._·e,, -. '. ~~·- ;;.::-'·< 
Begona Moa -ou Gustavo Luca-de Te.,. · ?.Y··, ' 

na . A sua participación non · sé. cir
c.unscrebeu a só ·"cumprir o requisí
to" e facer o "r.elevb'!. Non, ian des
granando metros, sempre~ en cabéza 
do pelotón, até q.ue- xa 'tódos postas. 
de acordo, cando xa· iaffimetros e,me
-tros corrido's, decidiron que había 
que voltarse á r~dacei6ri, que IÍabia 
táén :q~e- cumprir i?ºª abriga de infor
_mar a~ público. 6 ciespois da carreira 
aind~. tiveron que í;>Ó-rse á máquin·a q~ 
escreber. ou'. ao micrófono. A info~- . 
ma~ión sai máis' viva, foi unha infor
mación, nunca mellar dita, ·vivida. 

Pero hai u.n pero que f>orlle aos · 
nasos 'intelectuais até ·agora: a pregui- ---: 
za par? poise en-·.traxe de deportes. · 

. Nótasellcis que non estári aoostumá
dos, . ou tamén'.. pudera ser que non 
confiaxen nas sÚas forzas !:! 'temesen 
facer o "ridículo"· . . Xa tiñan unha 
desculpa. 

Pero iso non foi o caso. Cumpri~ 
ron coi:.i creces. Demostraron que es
taban en forma física e mental, e que 

- se pratica ·iso d"e "mens sana in corpo
(e sano'"'. 

Os· demais intelectu.ais ·da nac1on -
que van ser portadores-do testigo nbn 
teñen por qué 'ter medo; Seguro que· 
están -en mellar forma do que pensao 
eles mesmos: E ~eñen qu'e perder: ta
mén a vergoña a porse ·"de curto"-,.xa 

.que a.si, adema is de_ estar defendendo' 
o id iqma, ejtán alentandÓ: ás n~sas 
xe~tes a_ praticar-deporte. 

· Póñanse dé curto, , non teñan me-
: do!. · . . 



. • . ~ " .. •J • • 

Desde hai case cen anos os obreiros do mundo 
inteiro veñen dfdrcando o dia priníeiro do· mes 
de. r1,1laio a cerebracion da Festa do Traballo. Foi 
en 1.889 cafldo o Congreso Obreiro 1 ntern.acio
nal de Paris deci:fiu que nese dia primaveral to
dos os trab~lfadores organizados pfantexasen. e 
esixtSen per"rite as autoridades. unha série. de 
ret'ilindi~~lóns comuns. a tod'os~ eles; lenibremos 
a demanda da xoq1ada .de oito horas. A idea 
acadaria. áxiña, como sabemos, ynha grand~ po- · 
pularidade. -

Dfrixamos agara 'nestas breves liñas : a nosa. 
- atención non ás orixes da celebración senón aos 

anos trinta do presente século, a ! 1 R epúb 1 ica ' 
española instaurada tras a triunfo eleitoral mu-· 1 

nit;ipa.l ~e. república.nos. e socialistas en 1931, e 
~ ea concreto . ao primeiro de Maio de 1934 e·n· 

Gali:m: hai :·e~ctam.ente mero séc~to'. Pergun
t~mo-nos cómo se ·celebraba daquela ó primei
ro de maiio·, con qué degrau de parlictpación se 
contaba, qué réivindicacións ,..eran as máis .sen
tidas poi.o profetariado gafego asociado, qué 
t iPo de actos organizaban os partidos. e sindica
tos? Ve:xa~-lo devagar _ 

•_. 

_,~uñoloxia do 1 ~ cie ;\, ;._,io 

tonamos ao chou unha l'oe<tfidade da que 

Nas fotos pódese verun aspecto da manifésta~ión do 1 de maio ,en Ribadeo. N~ 
pancarta leese ·o texto: iViva ·el Soeialismo-f. Na- outrá vense ás forzas ~. cabalo 
da Guárdia .Civil patrullando ese "1esmo ano polas ruas de Vigo. · , 

! t. 

posuímos '()ara ese ano información dabondo: tros ·de implantaciólJ da. UGT, :..Vig<? e Ferro!, do fascismo. En conpreto os anarco-sindicaJis-
Ponteareas. A festa comezou a vés~ra no tea- non houbo este ano nen mitin nen manifesta- tas porfiarán ~a liberda a dos presos e na rea-
tro Colón onde se representou a obra "Cobar~· ción, presumibelmente como protesta ante a pertura de centros obre iros clausurados após ·o 
c!ías" do Linares -Rivas. ·interpretada por un fato proibiciór:a gubernativa de concentracións dé levantamento cenetista .de nadal de 1933, como 
de militantes d~s mocidades socialistas (JJSS) . masas na FUa'. A Guárdiá Civil dacabalo en Vigo fan ·en S,antiago-no mitin celebrado na Ferradu-. 
dirixido Pofo mestre PÉ!dro Gonzáilez; a conti- faria cumprir ~n total exactitude tal disposi- ra. 
nuación actuarra o coro mi.sto das JJSS, dirixi- ción. · · No terreno eco.nómico pedirá-se que sexan 
do por Benito Casasnovask que 'deteitou. aos 01;.1- · respeitadas as leis socia is votadas po las Cortes 
vintes con música folclórica galega e hinos pro- P.s ·;Jrientacións p91íticos é -raivim:Ji~lit.ivüs Constituíntes ( 1931) xa que neste momento, 
let ários, N°' abrente do dia primeiro, as 5ete d~ ~o ¡:·~omento sen socialistas e republicanos de esquerda no 
mañá. seg·undo narra a prensa da ~poca, un es- Goberno, apenas se cumprian.. Demanda reitera-

Para nos achegar a orientación política que · 
tronício- de bombas e foguetes .anunciaba aos . o · da será a de obra públicas, por parte do Muriicí-

se lte dá a este 1 ·de Maio .podemos ollar o qu·e 
vilegos e as adeas e parróqutas viciñas a efemé- . pio ou do Estado (ferrocarril Zarnora-Ourense-

acon:teceu en Pontevedra .capital. · Aqui socialis-
ride- nro1retária. As dez da _mañá, despois de ten ~ · A Coruña), para amingoar o paro existente; isto 

,.... tas, comunisfas~ e anarcó-sin.dicalistas encheron 
pen:orridq as r;uas ponteareanas interpretando completaba-se coa esixéncia da semana de 40 

o .focal do Coliseum que resultou cativo para 
i::tasodobres_ a. banda "La Filarmónica" ofer:ecia · horas e o subsídio de paro, medida esta última 
"" . acobillar o gran.de número de persoas caneen- -
·un ooncerto na daquela chamada rua Pablo Jgle- na que teiffiudamente insistian os comunistas 

tradas ante o chamamento teito pota Federa-
sias~ l'-1!áis tall'de cetebrou-se a tradi.cional mani- galegas. Tamén para a !Tiellora do labrego nos 
' · -ción Oi>rera Local e a· federación Comarcal -
testación na que relocian as bandeiras e estan-- atopamos coa petición de abolición foral "y de-

Agraria. Neste acto Amado Guiance Pampín 
dartesdasorgaoizacións obreiras da V:ilcfdo Tea. r,nás cargas feudales" asi como se rebaJxa da 
Os. ~r:tifi. e~tes ~ncamiñaron~sé car~ ·c, teatro _(PSOE} apoiou no seu discurso ª República contribüizón "qtie el campesino no puede. so

sempre que esta continuase o .seu ·labor lexisla-
.,,, rotal a ij'n de escoitar os _dirixentes_«;>breiros. ·-tivo a p~ol do prol.etariado. Fran.pisco Fernán- . port~r",. como dician as conclusións elevadas po-
A.~ .e: t X • B • C la Casa do Povo de Ourense. fv1l:lis non todo eran ••. 1·a1an. entre-outros,. · ose ~ emto~ asasno- · dez (da Comarcal Agraria) tías criticar os repu~ 

rios e mariñeiros galegas-. O acto, ao que asisti
ron numerosos labregos da bisbarra, durou toda 
a tarde e rematou coa interpretación dos hinos 
de Riego, o galego e máis a internacional, que 
foron escoitados afervoadamente polos presen
tes de pé e descobertos. 

(,ultura obreira 

O primeiro de maio non era só un dia de mi
tins políticos e reivindicacións económicas, era 

_ tamén aproveitado para influir nas conciéncias 
proletárias sementando nelas novas ideas, senti
mentos e valores que se pensaba superaban a 
ideoloxia burguesa. Por todas as partes nos ato
pamos con representacións teatrais, recitais de 
p.oemas, cine social, música, etc. Vexamos al
~uns exemplos. Na Coruna, no teatro Rosalia, 
por unha pequena cantidade para fins sociais, o 
grupo de "Cine Proletario" proxectou, antes do 
mitin ali organizado pola UGT herculina, "La 
Línea General", filme que recolle os avances da 
intústria e a agricultura na Unión Soviética. En 
Lugo, no local do "Círculo de las Artes" o cua
dro de declamación da Casa do Povo xunto coa 
orquestra dirixida polo coñecido mestre Sariñe
na puxo en escena a zarzuela Katiuska ambien-

' tada como sabemos na época da revolución bol
chevique. En Vigo o "Grupo artístico Pablo 
Iglesias" das JJSS e o "Cuadro de Declamación 
Infantil" xunto coa rondalla e o coro misto das 
JdSS animaron unhá chamada "velada artística" 
a véspera do primeiro de Maio. Acto semellante 
foi a velada poética que se organizou no local 
social do. sindicato "La Prosperidad" de Riba
deo. Tamén neste dia tiñan lugar conferéncias 

. de divulgación social; eis a que baixo o título 
"El trabajo en la Historia" deu o mestre da Es
cuela Racionalista de Ferro! F. lturralde. A esta 

da. JJSS - - -d d c reivindicacións económicas, velai a demanda de vas. s · · 0 pnooearo e pres• ente · a asa bl. icanos de direitas propuxo 0 Frente Unico lista de exemplos que poderíamos prolongar é 
d P ncf: F . i"' . grupos escolares e oibliotecas públicas por parte o ovo 9 segu o, ranc1sco ,.,.,osquera-, pres1- obreiro contra a burguesia, e Alexandro · Gama · preeiso engadir a série de concertos .que na ma--
dehte Cfa . Agrupación_ Socia:Jista locar, e o ex- · {do 'Socorro Verm~llo Internacional) comentou · da Casa do Povoifugúesa: ..- ñanciña do dia pr.imeiro organizaban as Casas 

deputado por Pontevedra da mesma ideoloxja as . causas da derrota do pr.oletariado a.lemán e ·S~~rez. Pi~allo e Srd~s . do Povo en numerosas vi las e aldeas. 
Eugenio Amones. O acto como era tradicional austríaco ante 0 a:vance fascista: Manue)Calvo Completaba-se esta dimensión cultural con 
,rematou coa interpretación da tntern¿¡cional. (da Fed. Obrera) extendeu-.se sobre 0 significa- . Ainda que 0 primeiro de l\'ia"io era or-ganiia- otra festiva e falangueira, xa que na maioria das 

Xa pola tarde houho roma.ria. en Perdellas, do da festa .do traballo facené:Jo alusión aos már- _ do · maiormente polos· partidos e sindicatos . localidades a xornad.a remataba cunha festa ou 
e parti{l.o,·de-f~ol. mais tivo .que ser suspe'°'di: tires de Chicago, _e en ultimo lug.ar Manuel Deli- ·. obreiros_ contaba-se nalgunhas· localidade¡ coa . romaria .. Este anó mesmo tivo lugar .unha. pinta
do a barle previ~ P-<Jr falta de autorización gu- cado (do PCE e da CNT madrileñas) centro u-se participación, máis oll menos importante, de re- resca eleizón de "Miss Obrera" durante o baile e 
bemativa. Engadamos que. a Ca~ - do Povo 1 na descrición da miséria do :agro galega portian- publica.nos de esquerda~ librepensadores, agra- _> festa organizada no Grave. 
(UGTl local costeou nesedia unna comida para: do na consigna de entregar a terra a quena tra- ristas radicais ou galeguistas que simpatizaban 
os presas. Doutrá banda digamos tamén que o. b·alla. ·Como se pode ver a unidade das forzas · cos- anc.eios de libertazón ~ocial dos traba-Hado-· Un saúdo desde ·a pátria socialista 
paro foi t.otaf na vilae fechando as suas portas 0 1 proletárias foi grande, feito que un par de anos res. Asi en Ordes (Coruñ:a) por iniciativ.a de mo- Si, 0 concellal socialista e dirixente ferrovjá-
pequeno comércio· rocal que f~ra requerido a tal anges era totalmente 'irni:)ensábel. Cousa seme- zos galeguistas e socialistas, e· apoiado poi as so- , d 1 s d · río n:ionfortino Evaristo Mart1nez e

1 
~r es-

fin poJas sociedadés ob:reiras coa finalidaae de llante aconteceu en Betanzos, Viveiro, Ourense,' ciedac;:tes agrárias da bisbarra (afgunha da U.GT) (:?razou-se nesas datas a Moscu, ·xuh'to con dele-
ctar m:ais esplendor a Festa do Traballo. ' Cangas. ... send_o isto, a unidad~ ·abreira, . l:.mha~ c?~vpcou-s~~ ynh~ asambléa pública qué contou gacións doutros países, ca fin de se su-már aos 

O devandño era a f~rma máis- ~omun de das características sobranceiras do 1° de Maio coa intervención dci Suárez Picallo, membro do actos que ali· tiñan lugar. Ese prime'iró de Maio 
traosoor{er un primeiro .de Ma;o. na GaHza dos -~de 1934. . ~ ~ . Partido Galegu .ista néste moment~, e outrora de 1934, nunha emisián radiada a toda España, 
anos triota.._E~ can:to a .sua exteñsi.Ó'n xe.ográfíca . , O primeiro. de . Maio sen dúbida é unha .boa socialista ·na Arxentina. Falou a prime ira hora · saudaba coas seguintes·palabras aos seus compa
apont~mos que na provinci~ de ~ontevedr~í a j ocasión para nos achegar aos anceios e necesi- da . tarde insistindo en que á festividade do 1 o , ñeiro's: "Es para mi una hon~a satisfacción ~alÚ-

. qu.e máls o celebraba, este -an o · as. 'autoridades dades. proletárias. Como sabe1J1os viña senda de Maio desbordaba o _contido estritamente pro- dar desde este pueblo .·donde no ~ay capitalistas 
concederan permi·so ¡)ara a realiz~ción .de 28 hÍi- tradicional nese dia ·elevar peticións aos pode- letário para abranxer a todos os amadores da li- ni burgueses, a todos los españoles-y particular
tins d(ifere'"'tés er\tre,os que sc,lientamos os dos · res públicos. Observamos neste ano a protesta bérdade. Pediu apoio ~para unha república de- mente ·a todos los camaradas gallegos". A di- . 
arredores de' Vigo· (Sál'd·oma .. Bembdve, l"ei~.. contra a série .de medidas de arde que desde a mocrática ·que rematase cos restos de manar- me·nsión .intemaciotialista da celeb~ación, cor;is
l.avadbres)., Val Miifor (Baiona~ Sabaris,. N'ig,rán, . derrota ele.itoral socialista en novembro . de quismo e dignificase a vi<:&. rural galega nun ré- tataba-se· desde mi 11-efros de quilómetros de dis-
Gondomart Raia dó ~Hño {Salvaten.:a arbo, 1933 viña ditando a República, agora en mans xime popular e ald.eán, único xeito de esnaqui- táncia. · 
Fomelos. Tuil. Porriño. Mondarrz, Redondeta. · dos ·republicanos de di.reitas. En xeral todas as zar . ó caciquismo. Alén diso pediu, como ,bon -
(:;aldas; A Estrada¡ Cerdedo, Marin, Cang~s, O forzas obr~iras critican ... Klireitización do go- "galeguista, a necesária autonomia para Gal iza Texto e fotos· . 
Grove~ Vi.tagarcia~ etc. Por~n nos grandes cen- berno e ánúncian que non 'permitirán o avance que c6n~ribuiria a soJuci,0nar os problemas agrá MANU E~L GONZALEZ P'ROBADOS 
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, pa~róns . . A~-NBC non produciria . un .. :· 
f ilnie como · /he Day afte/ .sen _ e~-
ap~io deses inter.e~es . -'. ... .¡ · 

A e~pli~ci9n do be,idsmo 
~. ·, · ~ · ~· . ~ 

. As antigas famílias que dominaron 
por douscentos anos a ·economia nor
dé-americana non .pode.ráñ eompetir 

: -.::. .Sf?:& .. oo\ios..caver:Ít:Ureirns calitornianos- ~ '. 
-- e..-sulistas;- subsk!Ja~os polo présupos

_to milit~r do ~eritágoño';'-se este,. fo~ 

A loita polo · poder 
nos 
Estados Unidos 
Nun traballo que se publicou no .número 63 dos "Cuadernos do 
Terceiro Mundo", pu~lícase un traballo de Theotónio dos Santos 
no que se analiza a situación do contexto internacional 
na ioita pota consecución da paz. Dos Santos percorre a xénese . 
histórica da actual situación e fai un interesante estudo 
sobre a actual situación política nos Estados U!Jidos, que polo seu 
interés e o seu poco coñecimento resumimos. · · 

O custo da nova fase da tecnoloxia 
militar, acelerada na iJltima década, 
pon en risco o xa deficitário presu
posto norde-americano. 

A nova burguesia dos Estados Un-i
dos, que se desenvolveu despois da 
Segunda Guerra Mundial, en ligazón 
directa cos contratos do Pengátono, 
está a avanzar cara converterse no 
sector · principal e hexemónico da 
economía norde-americana . Esta no 
va burguesia estabeleceu as suas bases 
en Califórnia e no Sul do pa ís (parti
cularmente en Texas), e ten desaf ia
do con éxito crecente a hexemonia 
das ·famosas 200 famílias do Leste 
dos Estados Unidos (Washington, 
Nova York, Boston) : 

DeSde o Penal de Kenitra, en 
IVlarrocos, chéganos a .protesta . 
dos pr~sos .deticios_ cand9 ·' 
as revóltas populares · 
_de primeiros de an.of.,salc;la_dos 
con dú cias de mc:>rtos ·e · · 
centos d~ de:tidOs. · 

· Desde os feitos de Xaneiro a situa
ción no Marrocos tense endurecido 
sistematicamente, se

1

gundo. a denún
cia dos 46 .firm.antes do escritQ 7qUe: 
chegou á nosa redacción, "é "impo-sí-

. bel dár ünha idea do grande núme~Ó 
de detención·s celectiv.as ou , indivi-" 
dua.is nen ·das mascaradas de xuícios 

. en_ n'ümerosas cidades, tanto ·nas que 
·houbo amplas revoltas corr,i0 .nas que 
non. Non se pod~ ~ar'idea tampouco 

r 

A ·loita entre os falcóns belicistas 
aventureiros e a sabedoria dos--conser
vadores de posicións máis realistas, 
escépticas e ponderadas, pasa p~la· 
exacerbación dos choques de intere-· 
ses. Dunhcr banda a nova burguesia, 
tilla directa do Pentágono; da outra a 
vella oligarquia de V\tall Street e dos 
sectores produtivos trad~ciqnais. Non 
é pois inexplipábel o súpeto interés 
dos. meios de comunicación nor.de~ 
americanos, tradicionalmente contro- · 
lados polas duascentas fam ílias, pola 
causa da paz. Kennan, McN~mara, 
Kissinger e outros ideólogos dos Ro
.ckefellers e da sua· h~xe superada Tri- · 
lateral (1) non se ·erguerian contra as 
pprtidas de gastos militares se elas 
non . estivesen a incomodar aos seus 

elevado aos nive.is '· extraordinários · -~ 
que Rci.nald Reagan pretende.·: · 

T órna§e ·claro;. poi~, que Reagan 
representa . unha estraña mistura de 
Conservadurismo naci_ónal ista e isola
_cionista da clase média norde-ameri
cana· e o belic.ismo aventuréiro dos 
novos conglomérados multinaciona!s .. 
do . .. ,~mplex'o - indl.iStri'al-militar" . en 
expansión e renoación tecríolóxicá , 

·lsó explica . tamén. a sua pólítica . 
exterior voltada para_ restabelecer o · 
prestíxio norde-a.merican0 pola via · 
dunha . intervención militar v'itoriosa 
(ainda que sexa por intermédÍo da in
vasión. dun pequeno pals como Gre
nada .defendidá por sO:,dous mil ho-
mes) . . · . , . 

Estes feitos son importantes para 
.determinar as razóns q'ue ·teval'! ao ac
tual goberno nordeamericano a desá
fiar á opin~ón pública mundial impul· ' o 

sando até as últimas· oonsecuéncias · a : ~ 
·milit~rización da Europa-coa ·instala- ~ 
eión . de míseis· ofensivos contra :a · ·3 . . . . . cr 
U RSS; ·ameazando coa invasión de ~ 

N icarágua e facendq unha . escal~da L--------
. militarista ·na América . Centrat; 2·5 d.e· . Ab' r· ,-,- . .. . , . 

apoiando as aventuras expansionistas . 
de lsra.e-1 no Médio Oriente; absténdo- · 

se diante da condena mundial ªº un ani:ver·sa. .. rio· popular .·~ . 
aparthejd 'e das agresióhs militares da 
Africa 1do-Sul; enfrentando senlleirn-a 
votación case unánime das Nácións 
Unidas · condenando .a invasión· de 
·Grenada. (. ;:) 

3

• 

O momento é ·pojs_ extremadamen
te grave e vários intereses se xuntan 
para con_figu'rar_ unha perigosa ameaza 
para a_ paz mundial: razóns maiores -

· 1igadas ªºs intereses económicos de 
grupós montados en xigantescos ·par'-· .. 
ques militares, cuxos _contratos dei" 
xan tucros fabulosos; r:azóns non 
menos importante·s dos miJlóns de 
indiyíduos cuxo empregq xera a in
dústria bélica;· razóns menores ·liga
das á carreira poi ítica de belicistas 
como •Reagan; e raz;ón·s . xeopolíti- . 
cas e de Estado nun império en de~ 
cadéñcia. 

A Trilateral revelouse insuficiente para· 
atender os plans de. domínio d~Sa fac
ción da burguesía :norde-americana. Por . 
·esta razón, o mesmo grupq ten · recons
tru ído a . su a._ .elite orgánica arredor de 
Consellos Rexionaís · que á rrianeira do 
"'Counc(I of A.neripa" · formaría un sis- · 
tema de poderes nacionais e continen
ta is artí cu lados entre si . . 

da importándá da(med idas represi
vas, como exe'mplo sáibase da censu
ra e embargo ·sistemátieo da prensa ·e " 

.da proibición .de cinco revis:tas cultu
~ais e progre·~istas (Al-Yusur, Atta.ka
fa al-Yadida, Az-zamañ al. maghribi, 
Al ·Baslil, A~ Mukkadi~a), .. ," . , . · ,_ · 

, '. A c;:arta segue denu.nciandó a' ex is- . 
'tencia de arbitrariedades .ríos penais e 
nas sás de xustícia e á non solución 
dos problemas que motivaron ' os le- . . 
·vantamentos · populares, que viñan 
provoeados polas subas eleyadas dos 

Ruas, camiños, valados,.-.. até o lugár máls recóndito de Port_ugal tiña péndura- · 
da a»slla 'i>ancarta ou fixado o .seu cartel lembrando o 10_ aniversário da re vol u- · 
ciqn. de aliri l. · *' · 

As· páxinas-dos xor11ais estaban asulagadas· coas con\,fOcatÓtias cívicas para 
ese dia, e~ desde eias, e desde a rua, apreciábase o divórcio· entre as oomemora-
ciÓns poplJlar~s e as oficiais. . 

O 25 él·emostrouse que a unidade de ~vili'zación xirou arredor das 
convocatÓrias da "Associa~o 25 de. Abrii", na que-están a .meirande parte dos 
militares que participaron naqliela xornada e no MFA. . · 

<A~ásisténcia aos actos ·rubrioou a perspect,va p0pular que se via vir. A Praé;:a 
do Rossio en Lisboa estivo chea Cié xente e n0 Porto, pésie ás dificuldades 
pqstas PE>!o Goberno civil, á··avenida da Libertade encheuse de xente ! 

.Nas fotos duas imaxes dos actos do Porto. -- . 

·· prédos nos' aÚigos de primeira nece- ·_ ': 
sidade, e en xeral pola situación' polí- . 
. ti~a e económica"iniposta ªº país. . · xurxos.lo bato , -. -. : . . '·.o escri~o ~ qLie ·se póde -ver 'na ilus
tr.ación,-·tivo que sair ilegalmente de 
Kenifra.. · · 

. . · · · ' fotografia .. " ' . ' _ · · : 
. - pedr~ furada, 49 - telf. 281006 - a cefrufía , ' . 
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Que un partido político 
reivindique a realidade -
·p.lurinacional do Estado espaiiol 
. é .algo q.ue ria.o é. uo"tí~ia, send.C> 

:. un partido catalán, hasco ou 
_ galega, pero. si o é_ sequen 
·. fai desta realidade bandeira de 

lofta é un partido afincado . 
en España. E o caso da UPR _ 
(Unidade Popular 

· Revolucion·ária) de · 
Ca~illa-León : 
Nun manifesto recentemente edita
do, con motivo do '.' Dia de Castilia
León", facíase explícita .esa· reivindi
cación: "A estas alturas a ninguén se 
lle escapa que · este "estado das ·auto
nomiás" foi deseñado polo. bloco do
minante co único obxectivo de_ desca
feinar os desexos populares de· auto
determinación e soberanía nas na
cións oprimidas polo Estado español: 
Euskadi, Galiza,.Cataluña e Canárias. 

Confundindo o problema nácional 
cos desequilíbrios rexionais, deixába

- se sen solución democrática o priniei
' ro e 'tampouco se arranxa~an os se

gundos .. Deste xeito ·intentábase aca, 
· lar a presión dos movimentos nacio

_na listas revo-lucionários e os xustos 
desexos dos movimenfos progresistas 
rexionais; Mentras, tentábase cun 
"rexionalismo · de choque" seguir a 
manter! ·nas _ comunidades castelán- · 
parlantes, o bastión do chauvinismo 
españolista:;' do miljtari-smo patriot~i
ro e do unitarismo a ultran.za. Exem- · 
plos d_eStes intentos témolos-, entre 
outros · moi~os, nos discursos da re
cente xira 'juancarlista e nos desfiles 
militaristas de Burgos, o ano pasado, 
e de Vallad'~lid; b . vi~deiro 27 de ~ 

XESUS VEGA 

t • ~. a:- ~~ - ·;,. ~--~-A" • - ·;_ . ... ,... • ' • ~ 

·~1 _GPB}E~Ño DepP.~oTADORE?._DE MADf:'!IQ . . 
. NI .JÜNTA DE CACIQUES EN VALLADOLID 

• Villa lar· - 84 

maio". (. .. ) '" 
O comunicado da UP-R, na que 

milita Doris Benegas, i(má de Txiki 
Benegas, continua facend© unha aná
lise sobre a actual situación da re-

·-xión, e as agresió~s que está' a s9frer 
por parte dos intereses da clase domi
nante: "c!espovoarnento , progresivo, 

rfafta de ínversións, agresións da 

OTAN -instal·aranse numerosos cam-
pos de entrenamento--·;:-, forte implao~ 
tación e ~onc(:)ntr~ción d'a indústrja 
nucle~r · en todo o seu ciclo, ~te.;·. ' 

R,ecentem.ente, ~ri Viiialar de los 
Comun~ros, ce'lebrouse un mitin no ' 
que interviron ·várias orgariizaciqns 
naéionali§tas entre elas o BNG e He~ 
rri B~tasuna. 

Unha~--d'as c'ue·stións ·máis chamativas deis r:e- -
. ,., 

·: ; ; ' ' . - ' - ; ,~.,_:¡-:' . 
·seten,~á -~.· ~(>ljs 'e.~C?<;ilio~- Ci.U ,-. 

. · -' cuarent<{e un PSO~~ · 
'once Coalició_n Popular I seis 
PSUC e cinco l;RC, son 
uns résultados' que, por si sós, 
xa din moito-. O_s r~sultados 
das eleicións·ao '· 
parlamento autóf16mico .. ·; · .. 

-· cata_ian vari ter':af1:ip'lias . -. -,_ : 
consecuéncias tanto na vida ~ \ -

- pol•ticá de Cata'iuóya,· com~: : 
no .restO ~dci estádo,. · · 

. co~ fincápe_ t~h1é·~1 e·1J Galiza:· 

En Catálunya tr.iu~fou o naciona-
. · lismo . de -. Convergencia - i 1 Unió. 

Acadou maioria absolúta no parla
mento o· que ven· botar tota·lmente 
por terra, como xa pasara en. E us
kadi, os intentos de PSOE . ~ AP de 
implantar o bipartidismo. 

. ; ' 
. Desd_e estas .eleccións o biparti-

.. ·dismo xa -nóÍ1' ~·xiste ho estado es
. pañol, ainda q'ue sí existe en.Espá-
.ña; precisa·méit~ 'esa --~ .a.reai"idade 
que se quere esquecer, son o~ ná
cionalismos,'-os qÜe qÚebrardn· ise 
intento de bipartidismo.' 

Coalidón Popular fÓi incapaz, 
en Catalunya; non só_d_e recoller a 
herdanza da extinta UCD senón 
qe igualar os seus propios nivei~ de 
1982. ·lstas eleccións son un serio 

- .rev~s para Fraga, non só polo· qué -
sign.ifican de apoio cara o 86, se
nón que diante OOS resultadQS ha
berá moitos máis competidores 
d ispostos a derrubar ao líder da 
dereita: · AlgÚnhó~· distes candida-

- tos terán apoió do capital que ve 
comp _Fraga xa non !-le vale de lí
der para derrotar ao PSOE. 

• O intento de Fraga ~e pactar 
cara ás próximas xenerais tanto 
con náciona.l·istas·bascos como ca-

. taláns é unha hi'pótese ·case a des
cartar, sobretodo cando por parte -
de AP e'Stáse -intentando botar 
aba[xo ·aos r.espectivÓs. estatutos 
de autonomia "destas duas nacións. 
. N este tema 'tanto a ·CíU como o 
PNV ,serian intransixentes. ·Po.la 

... ....... : 

CIU 

[~l ,. ' 

~- JE · 
.... -- ª1 

' ,,., 
sua b.anda AP, d.e tra..nsixir, perde-
ría tot'almente a sua idiosincrásia, 
de partido de dereitas centralistas, 
e oS- sectores máis reacionários de 
AP, hoxe médio adormecidos, non 
·o consentirían. 

i\lóva frustración para o PSOE 

Se en Euskadi o PSOE recibiu 
o primeiro aviso, salvado "i.n es
treniis" pola marte do senador Ca

~ sas; · en Catalunya o fracaso do 
PSP-E. fo i to ta l. - ' , 

Nesta campaña, na que movili
zou toda a sua artillaría, incluido 

- Felipe González, que era para o 
.PSOE máis que unha simple cita 
-autonómica; ficou moi lonxe da
quel 44,6 por cento . obtido nas -· 
eleccións xenerais de -1982. 

O PSOE no.n poido facersé cos 
votos de UCD nen aproveitarse.da 
crise dos comunistas dende as últi-. 
mas elecciqns autonómicas. . 

· Así· as cousa-s, · coa dicotomia 
'clara das naciórís do estado entre 
nacionalismo-español, e non entre • 
direitas e esquerdas, vaise lanzará 
batalla ~lo ceritro, polo ~spácio 
político entre AP e o PSOE. 

Estas eleicións eran o que esta
ban esperando os da "operación 
reformista" e agora vanse lanzar a 
toda máquina. Os apoios 'e as ade
sións vanse increméntar, non só 
desde perso·nalidades no "banqui
llo" político, senón tamén desde 
os poderes económicos que ·non 

confían en AP. 
Os reaxustes que producirán es

t'as eleccións na politica estatal 
van ser moitos e ainda que. os re
sultados non se poden extrapolar 
nunca, tamén van ter un eco fun
damental en Galiza. 

Aí está esperando Coalición 
Galega, co seu congreso neste mes. 

· E agarden destacadas personalida
. des a enganchar nela ou mostrarlle 
o seu apoio a AP. 

Pero, hoxe por hoxe, a imaxen 
nácionalista ·.e, a inda máis,.o senti
mento nacionalista dos lideres de 
C.G. · son nulos, movéndose nun
has formulacións da operación re
formista cuxo motor non está en 
Galiza. Doutra banda hai que ter 
en conta o carácter progresista co 
que ten que contar o nacionalismo 
·en_ Galiza, dado o caracter colonial 
donoso país dentro do Estado. 

Así mesmo e_ges resultados van 
ter especial incidéncia nas crises 
que está a sufrir a Xunta. Fraga te-

- rá que pensalo moito agora en bo
tar á ponla de matiz galeguista que 
tiña na Xunta e que lle viña dada 
por Albor. Os resultados parecen 
indicar que máis ven AP se terá 
que volcar cara os postulados de 
Coalición Galega, como xa o viña 
facendo · nalgunhos momentos e 
que até agora parecen ficar desba
ratados co triunfo centralista nas 
crises. 

A.E .-

micos de Catalunya e do 'Estado. A corrup-

. ' ~ . 
sultados produCidos . nas' eleicións, ao Parla- votd de ·esquerdas, no partido que Gontrola o 

·,_ mento ~utónomo de Catalur\ya'"é. a <;:oristata~: . goberno central. Esta, estratéxia tiña unha 
Atapar o "esquerdismo" de Obio.ls frente 

a Puj9I era tan difícil COl!lO b!Jscar unha agu
llá nun palleiro. Un e outro veñen -coincidin

. do substancialmente na política económica 

- -ción denunciada polos s.ocialistas non é supe
rior, seguramente, á que se está a descobrir 
nalgunhas in$titucló'ns controladas polo 
PSOE. Nestas condicións, nori r,esulta sur
prelld-ente q 'ue CiU teña recollidci ·o ·apoió de _. · ci6n do notábel cá~bid_o~erado nq compor- certa lóxica: ·obiols non podia pres'umir de 

- _".fomento elé.itoral da "·sadedade catalana. Se catalanismo frente . a Pujol despo"is da 
n·~ ario .1979, os· votantes ' dÓ PSOE e do LOHAPA edo espaí}olismo militante que ve-" 
PSUC .confÓrmaban unha niaioria .relativa do ñen : demostra·rid'o os ·seus compañeiros de . 

. "_~6 ·por _ ce~to -dos votantes;- hÓ,x~rJdia .ambos .. Madr.id ·. Só podia tentar vender unha imaxe 

.\ pa(tidos, só recollen o 36 po.r cento dos votos ·~esquerdista" comeneritémente adubiada 
em'itidb~.;-. Xusto o contrárl0·d_? que aconte·ce co~ doses actualizadas de lerrouxismo .q.ue-
con · Corwergé-ncia·· i ·Unió •qué':;ven-de óbter . mc'#vilizasen .o voto da povoadón imigrante. 
case o~" 4f:por cerito . dps V_Gto-s e dispón da P~ro a lóxita desta estratéxia era pura-
maioria ab:soluta. no novo PardamentÓ. "' mente formal; abstracta, sen conexión. coa 

kt1rxéncia deste come:r1tár1.o nó·n permite realidade social e política destes últimos me-
. _afondar nas razóns q'ue expllcan es~a· varia- ses. Nen eujól é Fraga, nén estamos nunha 

ción no mapa e-leitoral catarán. Pódese, con-· sit~ción semellante -a Outubro de 1982. 
todo, facer unl'Ía reflexión sobr"eacausa que Qué credibilidade ,,podia ter: o plan de loitar 
explica a derrota espectacular do partido que contra o paro ápresentado ppr Obióls des- -

· encabeza Obiols. · . · pois ' do incumpriment~ ·da· ,mítica promesa 
.A 6ampaña socialista xiroi.J arredor du'ílhq dos 800.000 ·postas de traballo? Por qué. ian· 

·d iáléctic;a ·d ireita-esq uerda: Pujo! seria un ha pensar os máis de 500.000 parados de Cata- . · 
· espe~ie de Fraga · Cáta_Íán que, só podería -ser lünya que votar 'ao PSOE era mellar que vo-
derrotado se había u_nha concenfració_r do tara CiU? _: ; , 

\ 
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que debe ser aplicada en Catalunya· e no Es
. tado. Un e outro son partidários de seguir na 
.OTAN: Pujo!' sempre defendeu a en.frada e 
0.biols non defende ·a sa ída. Convergencia e. 
o PSOE \'.Otaron o. plán FACA, a LODE, a lei 
do aboriO ... As coincidéncias ch.egaron més-

. o ' 
mo ao terreno da chamada "seguridade cida-
dana": a Generalitat contrata a Maradona 
para advertir dos perigos das drogas mentras 
Barrionuevo invirte os cartos públicos ·en no-
vas dotació,ns policiais. . ,, 

A frustración ~erad a pofos 18 nieses de 
xe_stión . do gober~o de Felipe González · é, · 
ho'xe por hoxe¡ ·superior á que ten odxinado 
a actuación do gobe~no . da G"eneralitat. A 
menor capacidacte de poder desta última 
con.stitue unha coartada perfeita para· aga
char os vínculos de Pujo1 aos póderes ecolió-

.,. antigo_s votantes socialistas. Parc;i · outros, a-. . 
abstención terá sido o"refúxio provisório eli- . 
xido parp fuxfr. do ' pesencanto que prnvoca . 
ter'q.ue escolle( entre o mao e o pior. ' 

O triunfo de Pujol confirma a creba do bi
partidismo ~n Catalunya, ainda que _non su
pón un factord·esestabilizador para· o sistema 
político' no ·seu ~nxunto. O naciona.lismQ de 

-CiU non pasa de ·ser unha · certa . m Ística--da 
catalanidade eón fins .· eleitorais, claramente _ 

. instalado no edifíció constitucional e dispos
to ·a non sait da í a· menos que o botei:i. 

A pan~asma da veUa UCD percorre hoxe 
·a¿ despachos . oos dirixén.tes do PSOE. Pri
meiro .Euskadi, - agora Catalunya ... e o ano 
que ven Galiza. '. Serán realmente tan parecí- . 

· _dos UCD e o PSOE como para que lles oco·
rran estas causas? Oú será todo, , ao cabo, 
unha simple·s éoincidéncia? _ · 

_) ' 



' T:xapeldun (campeó~). lste foi ,,, ': vo baseo; unha idel'.ltidade 'enraizada ,;gun xogador, ainda ·qÚe se}(a ,basco .- . radós e que,. non se pare.~(e~ .. qa~.fl,,.,,,~o""' .. ,'+ t"~~ ,do ~~. eq!J íP,;?s~~ ~ ~;"' ~en59se.:1~re 
. o berro u ríá~imé e·~ San;-'fvi9més . ~,-:ña . máis ~puraJref~ i~ióh;~~e n~::C~j\~ra ~E)'Jfµ:e:. ~Mía 5acar l:i~~¿~. sio.Sto ~a _u. n·· r~pa~ seu. Pouco a pouco. van JleFtf eeth"a,. ;.nb_lil1 haOlf:i · ' º.1<!t~a ~Jter1"1·at1v~ para ~et 
O título ·un· ano máis viaxa na economia e na forma de vér a·s· qüe empeza cqn forza :"Aquel qúe ten sua identidade e collendo - formas .e campeó.ns. lsto exp·lotouno 0 Madrid 
en gabar~a polo rio fJervión. Un causas dunha_ x:nte. E ~or isó .P~lo cua1i9,;a_~~'.~'n? ···- ~!l~a~ ,::··hoxe, ppd'e mane iras dunha socied~d~- co~petitÍ : ---d~~de"' ·o- ·se~_ -¿e-;,tr;Í¡;~~. -~a·e~e ~ 0 

triunfo do nacional·ismo basco~ que O Athlet1c e un e~u1po nac1ona- chegar a· ser un bon-xogador. - · va, hipócrita que ben os eleva e semi-. "poder", e explotouno o Barce·lona 
Un triunfo -da planifi~ación l~sta;, 11on impQrta~do" ~ue o:.dube .en . P_ero. ~ai - ~~~ro dado imp~rta_~t; . del,Jse.s P.ll OS- etnpqrc.alla ~-no b~lleiÍQ. -_ ffesde \a . perLféria~ .• desde.~.a '~op.os'i-

. d "d t"f" . , · d · s1 sexa ou non nac1onallsta. na planif1ca<:1<:m·_de Lezama: planif~- As suas _declaraciónsi:.ébr-respoflden á~ · ción.!:'·.. .·• ~:. '':: · · ~'?',,. , . e e 1 en 1 1cac1on un povo co · · f ., - d. · · · d - · · 
· · - · case _ea unc1on qs intereses · o·equ1: esta sociedade, a unha defensa contra Es:tes dous equipos benelícianse 

~eu equipo. Tres equipos, tres car:npeonatos po e-non do -clube en·.si. _esta ·s0ciedade na que .están vivi~cfo. · . desta poladzació0n oun xeito pafecjdo 

, "Gañamos porque somos bascas", di
xo Clemente, entrenador do Athletic, 

E a dicer equipo, referímonos aos Expliquémonos. · ...., · ·' rodo isto nótase ~a configur~ción ao que. PSOE e AP se beneffoian ,ct0 
que saltan ao terreno.de xogo e aque- ' Alguns clubes o que ,tratan. é d~ sa- . · '.do equip~; e até no xogo.~ brparttdismo qu.e ~ eles, nos ~.u ixérorn 

despois de gañar en Valencia. A afir· 
madón pode parecer chauvinista, ra
cista, ultranaeiona.lista · ou o que se 
queira. Pero é·verdade, unha' imensa e 
lacónica _verdade: non se poden expli
car as vitórias do At)étic .(nen da 
Real) sen ter en conta a simbiose <que 
existe de todo un povo ,co equipo de 

les que se quedan no bahquillo ou na car. xogadores, : elevalos ·e despois, se · Na config~ración dun Athleti~ . impor. P.ero n'a fútbol, cbm0.;raas ·e1é.i-
q)seta. Ao dicer équipo referímonos · non conveñer:i ao equipo _pu .se non . que~ c6mo antes a Re-al, foco rompér . . cións catalanas e b~scas .viuse .que ·ha-. 
aos de primeira división, aos de se- entran nos plan·s,· véndense ou .. relé- 0 "bipartidismo" ·entre· Madrid e Bar- bi~ outra alternativa a alt~r.natrv.a .r.ra-
gunda, aos xuvenís, iniéÍhtil e alevins; ganse á supréncia. En Bilbao non. Os ce-lona. -Unha dicotomia que facia . cionalista. 

fútbol. ' 
Se o Barcelona é máis que un clu

be, o Athletic é un equipo de fútbol. 
Aí está a diferéncia esencial. Mentras 

'ao dicer equipo, en· sunia, re-fedmo- disti11tos _ x~gádores. yan~e . ~nc~uzan-
nos aos que están di_rectamente impli- do, dirixindo para cumprir ünha-mi-
cados no xogo. sión deter-minada. t\lguri xogador q·ue . 

Tres equipos do Athletic van ser . o faria, poda, que .mello'r-de extremo, 
este ano campeóns das suás respecti- pero CTindo están cub.eri:os estes pos· 
vas ligas. Xa o foi en primeira divi- tos,. é formado para ocupi:ir, por 
sión, o Bilbao Athletic .vaino ser _da exemplo, un pasto de defensa, pos-
segunda A, e os xuvenis foronp ·no to· que saben que· dentro duns anos, 
seu grupo, por diante do Barcelona. van ter vacante e qu~ hai que cobrir. · -

os aficionados do Barcelona se identi· Toda unha· amostra dé · poderío En Bilbao fanse as cousas con tempo, 
fican ca clube, os bascos identifícan- futbolístico á que lle hai qu_e sumar o ~a diferéncla. · 
se c6 equipo; porque· ese equipo son título de máximo ·goleador de ·segun
uns bascos que están xogando, están da división e que sexa 0 ~quipo que A diferéncia entre os xogadores 
loitando nos . campos, porque ese máis_ xogadores lle proporciona á ·se-
equipo corresponde a unha planifica- lección estatal. 

Outra faciana, que ~lque-~a de.sco
bre se está atento ·aos meios de comü-ción, a unha mentalidade euskaldun, 

a un modo de ser, a unha maneir~ de 
_xogar. Pola sua contra, o parcelonista 
non se pode identificar .co equipo, -e 
cando se identifica é dunha forma 
t'anxencial. O equipo na sua forma, 
na sua maneira , non ten nada que ver 
coa idiosincrásia do povo catalán. 
Tampouco son cat~lán os xogadores, 
senón que son mercenários. Os barce
lon ista procuran a vitória do clube, 
os bascos a vitóría do equipo. Asas 
primeiros correspóndelles o clube, 
pero, non o equipo; os segundos en
cóntranse plenamente identificados 
co equipo, pero non teñen por qué 
ident ificarse pienamente ca clube 
que desde os últ imos anos ten un es
pír ito peneuvista . 

Esta identificación cos "cacho
rros" fa i que por todo o Estado pro
liferen peñas atléticas. Peñas rn.oitas 
veces formadas por xente que non é 
basca, peñas do equipo Athletic, pe
ñas que se mantiveron no número·de 
oitenta a inda nos anos en que o equi-
po non acadaba tít ulos . · 

. O Athletic garda a sua identidade 
no equipo ó mesmo que a garda o po-

E isto non se debe só ao coidado · ·nicación, é a diferéncia nas suas res
da canteira. Non, así non chéga. . postas e até no seu compo.rtamento 
Hoxe todos os equipos, sobretodo os entre os 'xogadores do B.ilbao e dou
grandes, teñen multitude de equipos · tíos equipos. 
nas categori~s inferiores, controlan a A xente estráñase de que sexan 
mi les de xogador:es por toda a xeo- tan simples, tañ' ~inceros. Neles non 
grafia peninsular. se ve ·por nengunha parte o divlsmo; · 

O éxito dos equipos do Bilbao dé- vese, como dicia unha persoa, .que. 
bese á sua particular planificación. son moito máis sensatos, moito máis 
Unha planificación total e integral de auténticos. 
todas as categorías. · Débese isto ao · .enra i:t;amento d.o 

Mentras outros equipos, Cómo _O - POVO. Os xogadoreS' non ''son .unha 
Madrid ou o Barcelona, controlan a · causa aparte. Seguen cas~ todos . fa
tantos ou máis xogadores~ súbenos de · cendo urÍha · vida· normal, .Seguen ten
categoria e se converten en eten:ias do - os 1J1ésmos~ amigos dé hai uns 
promesas, que aos dous anos desapa- anos, seguen indo de poteo coa mes
recen do candeleiro futbolístico, o -ma xente, seguen vivindo moitas ve
Bilbao programa todo en base ~con- · ces na mesma v.ila; ~inda que teAan 
tinuidade e a paciéncia. que percorrer cada dia rnáis de een 

quilómetros. Ouer dicer,, seguen en No Bilbao non se desbota ·a nen-
contacto ca povo e coas suas trad i-gun xogador ao que se lle vexan cua

lidades, senón que se lle segue a sua 
traxectória e se dan con el os pasos_ 
necesários, non ·só para a mellara do 
xogador, senón, o que é máis impor
tante, para as necesidades dos equi- · 
pos respectivos. 

No Bilbao non se comprn a nen-

ció ns. 

d caso de xogadores doutros.equi
pos é moi outro. Marchan a cidades 
lonxanas ond~ te.ñen que conviver 

· can xente riova, fóra do seu ambien
te. Un ambiente ao que se teñen -que 
adaptar para o qu·e non. están prepa- . 

. 1 . 

q.ue a xente se polarizase· xunto a es-

ao p~imelro toq~e 

Este ca~péonato, . máis que nin
gu11, foi unha mistura de fútbol 
decádente, soso e mao. 

b·s aspectos negativos hainos a 
ce~tos, ·pero os positÍvo.s, o. que se 
.di · posigivos, non h~i máis que 
.tres. · 

. ~ Escomencem9s polo Bar<;a. 
Aqui xogan Ós de sem¡:>re, tres df:! 
canteira e tres d·e fora. Os demáis, 
que son éonstantes,~ad ícarise a ro
brar e xa fan bastante. O. máis po
sitivo fo¡ un xogadó'r da canteira . 
Rojo, pÓde ser un ''ombudsmari" 

· do "Can Ban;:·a' ' .· 
· -o ·Madrid, ten no Castrlla todas · 
as li'gas qué quei~a, p~ro o seu , 
equipo técnicó e dirixen~e ad ícase 
a contemplar aos sóc;ios con ficha
xes e non cpn tíd4os. Esta liga de-· 
m6strou que· o' M.addd ten pantei
ra . para ser Campeón polo menos 
catre> anos deseguido. Agora mes
mo, a niillor calidade do fütbol es
pañol está en Michel, Martín Váz~ . 

quez, Bu.trag~ño e Pardeza. Se os 
Cleixan xogar son éatro nomes pa
ra non esquencer. Pero, .polo de 

PUCHETR·Q 

agora, "sab1os" ten a ·casa· bfanca · 
que .tje futbol~ non entend.en -e de 

_ fichaxes tampouco. · -
E para rernate o Athletic. ·Ga-

. ñou a _liga porque foi o 'eqU:ÍJ?O 
máis sério, con máis garra e.:tamén 
con máis sorte. Pero b seu s·egredo 
non ~ ese. A sua victória déb.ese ci 

que. forma un bloqµe. Un CO:fl'XiJ:i:t- _ 

to de xogadores. que axudan den- .I 
tro e fÓra do . campo .. ~oñécense 
todos desde hai moitos anos, rron 
teñen problemas para se . acoplar e. 
ademáis pos1:1en o esquema l'.T-láis 
sinxe.lo do mundo. Xogan ún fut·
_bo l primitivo, casi rugby. T.eñen 
duas tácticas. ·unha para San Ma
més que é ·o TPD (fodos para dian- ~ 
te), e "patada a seguir". ·0 .utl'a .pa
ra os desplazamentos TPA (todo 
para atrás) e "patadón e tentete
so". lgualiño . que o rugby. ·-Pero 

· ainda que primário é un esquema 
que aos dóus millonários por .máis 
que lla busco non lla atopo. 

Xa o di o ·refrán "en terra de 
cegos ... ". 

R ICARpó R IVE:f1A. 

Viaxes ANT 
Bulgária-Grécia 15 ~ias desde_ 80.000 ~eSétas 
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,: R";t;at6::d;fu"p~nene 
XESUS CAMPÓS 

Sabemos que son baixiño, si~ péro 
hai que"'Se achegar un chisco máis 
~ar? srr~l;>ar a .. distári.ci~ perspectiva 
e comprender os pouoos c;:entfrne
tros que ·separan un · aspecto- cir
cense dunlia plaRta académica ~· 

Xúntanse os mércore·s e venres 
. .. l. . - • ·con fTlestre.s desprazados e psi·cólo.- · · 

' gos erc p~ro arredor-de próxect~s. - .. 
yoluntariosos_: · criación de centros 
,de.recuperación das fi·chas' escola
res perdidas, ·de. institutos de 'trata
.m_e.nto do síndrome do emigrante 
retornado, de renovación 'de boi-
nas. O pior é que pasan ·da boina á 
txapela _ ou á barretina·, co bonito 
que é o somb.reiro cord.obés, a cal-· 
va ao vento; os pelos de ponta ou 
o gorro fríxip ... 

·'As xuntanzas levan .catro horas 
en comedores escolares con seño ~ 
ras da limpeza merodeando, ou en 

· locai? con tufo a APAS. Todo iso 
significa .uns oito paquetes de Du-

, eados, dous d~les baixos en ~icoti
nq. ünha peste ·de fumes . seA con
t r¡:¡bando : · 

1 ~·A selva de esmelle'·', u.nha· revista cultural, 

- ,' 

. . ' os martes de 8 . "a. 9¡ da tarde . . 
.' z 

~ 

~'T oma'ratos;,; a voz das parróqUias~ , 
· osvénres·cle9a9,30 · 

-
11Histqria· .. viva'"', .. ._, u11· programa dirixldo 

.. ·por.· xo·sé·· Fortes, Bottzán~ · 
"os sábados de·.11· a 12 da. máñán· 

11~s . nosas _,l~t~as", u.n" rep~sq · .á' .lite.~atura: galega, 
os sábacló.s· ele·· 1:2,30 a., .. , , . da«ta:rd.e ~'. ~· 

"'. 

indivÍdÚp.; .:, 

... ·comparten piso .con -feministas .·" . 
voluntariosas e, secadra, cun deli- · . 
rieante de. _Ferrol. Pe~chan .as bqbi-

, t ación~ con chave porque a inda -
temen que veñ11 .o ,pai ou o alférez 

- : de Becerreá, deses que .se 'engor
da,n nos coléxios maiores de Ar.

. güelles. 

' a fa~er .unha revisión de taquillas. -
Qué .horror- que lle encentren o · 
LIB, ·o Macho, as cartas de Ch~ro 
mi dulce . charo, o transist~r qu; 
te.n marcada no dial a frecuén~ia 
de Rádio Tres, o papel de liar. :. A 
ruína. 

·" 

Toman- cafés e carajillos e ain ~ 
. da insisten en tomar copas. 

Existen locais · especialment~· 

habiiitados para -eles: a música alta 
pero non insoportábel; a barra o 
suficientemepte alta como para 
que senten ñas mesas. Percheiros 
para pend~rar as trencas ·azul ma
rino . . Ambiente .axeitado, enfin, 
para comentar o último filme mi-
.litante ou as peripécias da última 
cordada alpinista á agregaduria do 
Instituto de Chantada. Son entra
ñáqeis. 

Quedan calvos, perden o 'cabelo 
e inteñtan ~anamente subsistir. o 
ermo. capilar con barbas teutonas. 
Vano remédio: mudan asi en ho
mes-sandwich . a núncios sempiter· 

· mós da condición funcionarial do 

A c·oci·ña 

Alguns utilizan o sistema super.
stalto que consiste nunha peana 
no· talón dos zapatos que os subli
ma diante das barras . . 

Qué cutres, non se marchan até 
_ - que non quedan un milímetro cú

bico- no gin-to.nic. Chupan até o li
món cando o camareiro agarda na 
porta .para botar aos últimos que 
resisten . 

--Pero hombre - diralle o pai 
aó camareiro ao dia seguinte- , 
con Ja inteligencia que tú tienes v 

. si no hubieras dejado Jos estudios, 
serías hoy profesor. 

E o camareiro vai mexar por
que son as dez e média e entra ás 
once, e no .bar non chisca a cister
n.a e é unha peste. 

é a existé.ncia de Gal_iza 
A revista "Dinero", no número 80, ven de incluir, dentro dun artigo gas

. tronómico sobre a cociña galega, o seguinte comentario: 
"OE;ixando aparte as sérias ,Púbidas que se formularon sobre a existen

~ia mesma cie ualiza romo algo máis que unha pura invención literária de 
.:iale~os romo Cda, c ._. nqueiro, Valle lnclán ou Julio CmnLa, rJarece natu
r~I· que a ooci~:a ~alega se ¡:.mia ao alcance dos -i-'ró¡.;rios YC!legos1 4ue xa se 
sabe que semµre estiveron fora de t3aliza, para asi ¡jodérense exercitar na 
morriña e na saudade, que son sentimentos que precisan da lonxania. E 
tan'lén, por qué non , de ,quen non o son,· ¡.)OÍS non sempre se pode pere· 

· ¡Jrinar até Sa11tiago e ooñecer e viver a invención e a fabulación galaica." 
- Despois de ler isto, asi como o resto do artigo, cheo de superficialida

des "chistosas", o primeiro que cabe deduciré que o autor-a (o texto está 
sen firmar) sab·e moi pouco de gastronomía e recorre á xeralizacióm sen . 
-pés nen cabeza. 

A segunda conclusión é o vacile que lle mete aos 11exportadores de 
particularidades rexionais", neste caso a asociación 11 Amigos da Cociña 
Galega" da que forman parte o xornalista _Víctor Sueiro e seis represen
tantes de famoso~ restaurantes galegos, para os que agardamas un mellar 
recebimento noutros canais informativos da metrópole. Tamén cabe pen· 
sar que estes ' 1 A111igos da cociña galega" ainda non atoparor,i un publicista 

. tan bon como o que ten .a queimada. _ 
Pola nasa banda', e sobre cqmentario tan sabroso, só nos fica lembrar 

~que 'OS romanos dubidaron durante certo tempo en cruzar o rio Límia 
poi,s pensaban qu~ ao cruzar á outra terra esquecerian todo. O cal ven 
demostrar que as dúbidas sobre a existéncia e as características de Gal iza 
son causa que se repite império tras império. 
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Rafael Alberti falá,de:·Léóit 
por ANXELA .RO'l:YICIO 

U1:1_reCebeu o' Prémio Cervantes do oUtro-~cúhiprese cigor~-o c~ntéÍúf~iO du seú nacinwnt~-
Máis que_ unha entrevista con Alberti o trapallo que segue é unha 
lembranza que fai Jo tempo da guerra e as .suas vivéncias con León 
Felipe,' con António Machado e con tanto_s oritr~s que despois se 

• viron empurrados .ao ·exílio. As ,vivéncias'frente á morte-que axexa
ba ~n Madrid, no duro asédio cío fascismo. 

O poe-ta errante 

O pasado dia ·l 1 de Abril, cumprí
ronse cen anos do nascimento do 
poeta Felipe Camino Galicia·, ;;áis 
coñecido por León Felipe. Na:sceu 
nun Vernes Santo en Távara, pro_
víncia de Zamora. En notábel 
coincidéncia, cincuenta e catre 
anos despois, ese mesmo dia, nax
ceria César Vallejo. Isto mismo . 
soe contalo sempre Gerardo / le
go, tamén poeta. 

A vida de León Felipe é moi 
rica en sucesos e oferece un inte
rés apaixonante. Ela só, sen faLar 
da sua obra, encheria páxinas dun 
verdadeiro volume. 

Tendo en conta que o seu pai 
era notário, León Felipe vive u, 
ademais de en Zamora, en · Sala
manca onde estivo desde os dous a 
os nove anos; logo foise a Santan
der por sete anos. O rapaz non era 
ap,licado xa que a sua enorme cu
riosidade o esparrama e distrae. 
En 1900, parte para Madrid a es
tudar farmácia. En Santander 
monta unha boti~a coincidindo 
coa morte do seu pai. Divírtese, 
non se preocupa demasiado do ne
gócio e en troques fai vida de so
ciedade e participa activamente 
nas representacións de homes sós. 
En 1912 desaparece~ boticário. 

Non sabendo cómo responder 
ante os ·aprémios do usuario_, fuxe 
de Santander. Empeza unha vida 
·errante que durará dous anos até 
que é atrapado e o meten tres 
anos na cárcel. Anos de medita
ción fecunda. Céntrase nos libros 
e com.eza a escreber versos. León 
Felipe exáltase lende a Cervantes, 
Lope, Calderón ou Shakespeare.' 

En 1920, zarpa para Fernando 
Po~, n¡ Guinea. 

Dous anos despois decide rea
lizar a idea que lle obsesionaba : 
embar:car para Nova York. Viaxa 
na 'ádega do barco deica México, 
que descobre, 'asi como á que seria 
a sua muller Berta Gamboa. Esta
belécense en .Brooklyn, ensinando 
literatura. Traduce a Whitman;• co
ñece e traduce a Waldo Frank, co
ñece finalme'tlte a Federico García 
Lorca. 

V~lve a España en 1931 á pou- , 
· co, :de-proclamarse a Rep:ública,, e . 
· enseguida retorna a ~éxico. Xa 
non ·Sa.itá daí salvo para unha via- . 

: 1x:f. d,e do;us1,(an~s , -1964-}948-. 
,.,,. p?r ~-~cl,a~é!ica1.1 \~ór,reu n,9~:W68. f", 

·('Gando me-.viÍ'on serilLeirn E:~enco'stadÓ , 
áheira>~o ·camiñ·a.· .. , · ~ ,~_ ."" ~-
unhs homes • · 
con xeito~de mendigos 
dixéronme: · 
Ven-connosco 
peregr(no : 
E outros homes 
con porte .de patrí oiós -"· " ' '-· 
que le1:1aban os seus ~tavios 
inquedos, 
falároñme 
o mesmo:. 

Verí conrrosco, 
peregrino. 
Euatodos . 
os vin 
perderse 
acolá, ao lo.nxe do camiño .. . 
Eu fiquei só, 
sen despeQar os beizos, no me~ -sí ti o." 

de que León Felipe escrebera este , . 
poema tan significativo, outro 
poeta, Rafael Alberti <licia 

"Vaite ao xardin dos mares 
e plántate un medroñeir~ 
baixo os xelos polares. 
Xardineiro. 
Para a miña amiga, un ha illa 
de c.-ereixeiras estelares, 
cercada de coqueiros . · 
Xard i ñ eiro. 
E no meu corazón guerreiro 
plántame catro palmeiras · 
a xeito de mastare.us. 
Xardiñeiro." 

.Jll 
ro 
-e 
ro 

O -que para, un era o x·ardin, u 
e 

para o putro é o camiño. Mentras ~ 

Alberti define a partir de si o ex
terno, León Felipe, <;ieixa que ·se
·xan os 01:1tros os que o ddinan. O 
· guérreiro canta, o -peregrino ora. 

Rafael Alberti, tamén foi not:í
cia neste mes de Abril por coñce
dérsellé o pasado dia 2 3 o Prémio 
de Literatura Miguel de Cervantes. 

No discurso que ·pronunciou 
ese día rendindo un:ha homenaxe · 
aos seus compañeiros de exílio e 
tamén a aquel Cervantes en Arxé
lia referiuse ·a Antonio Machado 
como autor do primeiro verso que 
se escrebe ·no ·exílio :"Estes días 
azúis e este - so( da infáncia ... ~'. 
Cervantes xa dixera :" iCuan cara 
eres de haber, oh dulce España!". 

Dixo Alberti : "Cara de ·· haber 
si, pero de doce, e sobreto·do na
queles terríbeis anos, nada, se.nti- . 
ria León F'elipe, o máis vello,';pero 
sen idade, a voz embravecida polo . 

- ¡ 

~irnente, a.o mando do comandan-
' te Carlos Contreras, dixq que cus
~ase o que. custase había que.sacar 
?J. M~chado de Madrid. Entón, de
signáron.os a León Felipe -e a mi:p 
para que fós~mos a vi~itar a don 
Antonio. Pomos e recebÍunos en--
fermo e díxonos "Mirade, ~u non 
,m~ - vou ·tle Madrid, teño as pernas 
mói mal, pero · os brazos · téñoos 
ben e pódoos usar para a defensa 

0

·_ • .~est~ ¿:.~fiital, _,_ ~i ,. :q~e·/-non- ·'i_ne _ 
-.vou"~ -:C0ntt:eras .volveu insistir en 

: _qÜe se fose-. Mar9fro-u ~o~ -sua l)ai, -
despois de moitas pregas". . 

· .Rafaelito, eres foliz? 

-Cándo' Sentiu ~alar por pri
meira vez de León Felipe e cómo. 

··. , ,,-se:coñeceron? :. j_ · · / 

vento, o máis exaltado, o máis ~'.'Eu airtda er.a' pintor e sentí¡:i.- -. 
quixotesco, cervantino de todos, se falar, en Madrid, de León Feli-
que sentiu o se? longo desterro da : pe que nese_ ano de 1920 presenta- -
España como un infindo ~ativeiro ra ao Ateneo de Madrid o seu lí-
en Arxel, blasfemando e berrando, bro , ·,y~rsos y ora-cienes d_el ca~i-
arremetendo nos seus eoemas con- nante", que ti.yo moito eco. Lean 
tra os moíñÓs,. erguéndose sempre- FelipF! pola sua traxectória tiña · 
heroicamente, · ser.i perder o impul- • enriba . de si ·unha · aureolá ~erta-
so do sangl:le, o que se viu de"ixan~ Mach~clo, sobretodo_ p.ola- ~uá poe_-, - mente máxica. Eu .p.rpcµrei aquel 
do Panamá, _o_nde por primeira vez·. sia< rota castellana, ., que vai .a van~---: -·· . li~rn ~e. l~mbro que,-carnio ·comecei 
na vida ·era profesor, con máis"-.de._ . zando _a·i~da c:ori certéi cadéncia- .' ~a,. escreber· os primeirísimos versos 
50 anos, a loitar por Madrid,_ póÚ- - rríusiéal. QuerQ contar agqra a· pro-< ' tíven se!Dpre a sua .-influéncia (o 
cÓ d:espois do início da guerra./-'. -·· · ~p6§ito :de Antoriio :Macha.do' o: se~:·. '" -poeina<qu«; t:rans~~bin::'" an~est . dé · 
· beteñérnonos aqui, porque, an.- -: -gu_inte : Estaba Madriq xa cercado_ ·· - Alberti, pertence. a-0 seu prime.iro 
-tes· de ler o seu discurso ~n¿ ¡:>ar~~:--- ~ .e :avistábase un inverno terríbel, ' libro-: "M_ariñeiro en terr~") . . 
ninfó da imiversidade de Alcalá : ··'"non ·' babia calefacciprr, comía_se . A'- primeira vez ·qm~ vin ~ León 

; de Henáres - ~a f~Járarnos n0s c_o; 0 ~oi mal, ébmian mellor os solda- . F~lipe, foi cando se apre~entoU de 
d, pr~~iSa~~ñtedisto ~- ~ "-';~·",.· -:~cf":tl©s - que e~tá6an nq fr;~?te ~e :~\}.,~i: ·'"::_,,sp l)eto en Madrid, : x~ es~a~ada a 

chado axudabano. mo1to mandan-.:, . _g:u~r.ra. Lograra -set caredratlCO de 
"El ·e·'eu. convencemos a Ma- d01le provisi_Ó~s, péro- chegou un . literatura en Panamá,' de,spois de 
clíádo para qt~e se fose . de momento en que a situa.ción - de __ moitos esforzos, pero de_ix:ouno 
Madrid(' - ~- ,. . . - < •Madrld."era moi·grave e o G-óbern·o · . :. para vir :de voluntário. Apareceu 

. temía que caíse~en mans do inimi- na nosa Alianza de Intelectuais -. 
..:....Qué s~puxo Machado en vos-.· 

tecle ' e eh León ~elipe polo s~u 
sentido de exílio -~ desterro? 

- Eu coñezo. ben a admiración 
que tiña León Felípe-por "Anton~o 

":-go -duro 3.2 ·meses na~a menos Antifranquistas, da que eu era se-
. porgue a· defensa foi unha mara vi-_ cretário por auséncia de Berga-
)la-· cousa que pasou· pola traición mín. Aqni" tíñam~s un vestuário 
do xeneral Casado que se vendeu a fantástico, p9rq;e ~ra a .casa dun 
Franco. Un dia a xente do sº Re- marqué~ e arriba conservaban to-

das ·as roup·as que tiñan do século 
paSa.do, maravilloso. Polas noites, 
cando había bombardeos e tfña
mos moito medo, disfarzáb.amo-

, i:ios cada un du.nha cou~ distint~ 
e asístíamos aos bombardeos; .te
rríbeis: León elixiu un traxe co 

, que parecía o gran duque Nico.lás 
das novelas ruSa.s; Luis Cernuda, 
que era un home ·elegante, disfar
zouse de cabaleiro Calatravo, leva-

-,:ha:-<'~nha , capa.:~'r.a.I?-ca- cun;ha _cruz _ -
~ verihe-na- formidábel: .. Nesés bom

bardeos surxiron esas cancións da 
resisté~cia de Madrid que -son fa
mosas ·en todo o · mundo : "Que'i- · 
po, Mola y Cabanella se enc<;mtra
ron -con Franco que estaba éscon- . 
didito cbn un moro en un barran--
ce' ~, por exemplo-.", ~ , - . 

L~ÓN íase todos os dias a con
t~r os . ~ortos-' a: · ~orgue e volvia 
aterrecido. Quedábase de repente 
dorffiido no rneio dos. bombar
deo"s, cando pe ·súpeto despertaba 
e di·cíame .:"Raf~elitQ .eres -feliz?" 
e eu di'cíal!e "líome, feliz.~."- pero 
~r.a: n;alme rite .maia':'i~o¿;C? .... 

Canda a ··situació'n en .Ma.drid se . 
puxo di~ícil, un <!ia ~~Ón .dixo ·: 
"Deberíamos suicidarn6s ·todos na 
b iblio-teca", mag~fo:e~ d.f; sécuÍo 

·;, _xy:!: en:.a:di~~t~/ -~L: cd·ic~i:i,; qu€;_ d~-:: 
bía~os de prende~n0s lume ali. 
Eu d.icíalle :pero-pon· $áf;>es que os 

-libros tardan -ID~Jt!i eñ-arder e po- . 
de ser_:· terríbel? e· el .contestaba : 
"Bon, se é asi .. ::'"~ -

·yn -bon· dia desapareceu cara a 
Valéñ~ cunhai máquina de escre- . 
ber por~p,ie ali facía ·máis falla. ' 

Alberti c<;mta. e conta.--Xa non 
.pod9 seguir transcre.bendo por-. 
_que se van áló os límites. do espá-

. cio: O León Feli,pe,' poeta e qome · 
_cobra plenitude nas palabras dou
tro poeta, que xunto con el nos 
ideais, fúnden no verso. 

·(_ 
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lfn problema acuciante, desde 
sempre ~e máis ainda agbra-' foi' 
a inexisténci.á dun gran 'Centro· dé 
Ar:tes: dunha convencional Escofa .. , 

i 'de Itelas Artes ·üu similar q·u~ tive~ 
... se. ea:pacidade pata aglutinar as irr- . 
i - qu~anzas e a, vocación dos nosos 

a:itistas. - bu futuros artistas/arte~. 
sáns~ no··máis amplo senso :da. p~-

. · Jabra. ,De to<fos é sabido que· can-

. · do un galego quer estudar Bela,s 
Artes -debe. "emigrar" a .calqµera 
das. Escolas existentes ~o resto do 
Estaido. español. E isto .a.pesar da 
longa tradición artistica que nos 
a:vaia . . -"' 

· R:ecentemenfr houbo, en San
tiago, únhá reunión sobre o tema, · 
na: Fa:c:u aa.d~ de Económicas -da : 
qué· xa. se _fixo eco a pren·sa-~ aLgo 

, ·que r~sufta aH.óÍnalo no contexto 
i' ; <fu¡ ' U:niversidade, no bon senso, 

porque· o '· promotdl ~da, Luís 
Suá:Fez. Llarios, deu ·unha lecci{m 
do. qu{l· ~ querer .facer ben as cau
sas- a.a reunir a un ·grupo de per~ 
soas achegadas á arte e, especial
mente,. a xente vinculada ás .Esco-

1 , las, de Be las Artes· que actualníehte _: · 
fi:Irrciona en l\fa~rid,, Bar:celona, · 
B.ilbaÜ'.,.as de Artes de Santiago_, ·de 
investigación do Castro, 3: artistas, 
críticos; etc. · O· pretender abrirse a 
partil! do xa existente é 3:1tam:ente ·. 

: .. positivo, porque non ·só se evita~ 
rán erras ~ pasos en falso, senón u 
que . tamén permitirá facer unha ~ ~ 
e'scola· de aco:r:do coas ne1:;esiclades x 
que ten Galiza neste momento. 

Hoxe cuestiónase, máis que 
riÚnca, a denominación xenérica 
de . Be las Artes, e cuestiónase por
que o. conceito que leva implíéito 
está en total desuso. A ninguén se 
·ue· 0corre pensar, na acn~alidade, 
que a arte ten que ser bela, por.que. 
tanta: cabida ten o "kitsch" cqmo 
o "bad'.' refírome á bad painting 
actual e, en todo caso; esta preten
dida beleza que xa foi desacraliza
da desdé· os dadaíst~s, non é ob
xectivo primo.rdial dunha .Escola 
de artes. Neste senso; . ternos ·unha 

. . série' de precedentes que desmiti-

fican o c;onceit<? é o ~áis plausíbel 
foi o da Bauhaus. ... 

. ~ Está' ' daro que b plantexamen
to dunha Escola de Artes para Ga-
'liza: é- . compléxo, I_!estes momen
tos; "pensando que r:ion existe nen
gunha experiencia anterior e c;oido 
qae tampouco nos valeria de moi
to a:.pli-car a dos madrileños, bascos 

e E4taláns. Os seus plans segu_en 
.sendo, aiµda agora, experimentais. 
Di.no moi ben a-s introducións de 
rnda ~n dele.s nas respectivas Fa-

¡ . eu:fda:des de . Belas Artes, hoxe 
existe.ntes, Así o de Barcelona_- di, 

· reteríndose ·ao primeiro. ciclo que 
'"transcurridos los tres · primeros 
cursos ... .- ha parecido conveniente 

. proc.ea·er a· la revisión. de este .pri
mer ciclo, teniendo en ~tienta d 
eará.cter. experimental del . mis:.. 
mo, .. _""~ O mesmo espírito. de revi-
si'6n eonstante 'vémolo noutras. e·s~ 
c·ola-s prÍvadas como .ª Eina -'-quizá · · 

, . a: E.scola de Deseño roáis pre~~ixio-
¡ · sa: de España-, da qu,e a sua Comi-

si6n Directiva viu urxente, ao re-
matar- o curso 82/3, encamiñar o 
seu -pro c~so cr í t iéo · cad~ un -.novo 
vieiro na · programación da Escola 
"para;c enco'ntrár _p· carácter experi~ · 
men_tal e de investigación que. esta 

. tivera sempre, e que o desgaste 
pFÓprio dos anos, dunha banda, e 
á presión profisional dalgunhas 
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. Reflexiórts: · 
'0 

·sobre ·unha .EScola· ·cre ·. Artes 
... t_ ~ "" -

• . 

promocións de alunos, doutr.i:-, fi
xeron reconsider.ar a s~tuación ... ": 

Quer ~ dicer' as escolas que agora 
f~ncionan teñen un senso protei_co 
e· dinámico, ' loitando . contra 0 

imovilismo -polo men0s teorica
mente_:_ e ·adaptándose sempre á 

. contemporaneidade ou á ép.oca na 
que viven, porque "a,s ,ar!es" nun- -
ca foron fbeistas. · O imovfüsmo 
institucional .é seria unlia das gran
des . chagas dunha Escola_de Arte.s. 

· 9 grande perigo que ·axe.xa; ho:. 
xe, a nosa futura Escola _de ·Artes ·é 
precisafuent~ a sua dependéncia 
da . Universidade, dunha Universi.: 
dade que,. · a respeito das artes, é 
un cadáver, inimiga da contempo
raneidade máis recente, d.o hoxe, 
do que se' pudese .chamar .varígar
da, dun senso proteico e rehova-. 

, dar bu metamórfico. Éste perig;o 
só pode erradicarse facendo unha 
escolá que sexa, eri todo momen
to, dinámica e co súficiente "de-

. é:qro" para inserirse na sodedade 
qu .. e .lle toco u viver, evitando a fo
silización, pr.ópria dos profe sores 
con oposición ganada, que poden ' 
engrosar o cur~ic~lum con méritos . 
extraartísticos. 

A escola: de Artes debe ter, <to 
meu entender·, unha doble misión : 
Primeiraine.~te, ~erar uns profis.io
nais que demanda1' ,as necesidades 
.sociais, en canto a determinada~ 

actividades (deseñadores; ' decora- _ 
' dores,: profesores de ~rte, arte- . 
. sáns d~s máis diversas opcións)_; en 
segundo lugar, incidir na forma
ción daqueles que, dalgunha ma
neira, · van d.edicarse á arte -~rte 

pola arte- (escultores, pintores, 
etc.). 

De todos e sabido ·que é míni~ 
ma, a potcentaxe· de "artistas" 
-no senso esrrito, qu~ saen, caaa 
ano, duriha Ese.ola de Bela.s Artes, 
porque non todo o que estuda ne-

pafi 'Galizá 

la ten. qu~ chegat ·::l: selo; ·pero si-
- ter opcións para que poqa enfocar 
~ ~ua vocación ou o :seú xénio/en
xeño cara. a cultura · e a sociedade ' 
na_ que está imers~_. " 

T amén se cuestiona ' se seria 
· bon criar un-ha Escolai.FaéUldade 
politécnica ou máis especializa<ta 
nas artes plásticas. Coido que e~ 
non é un ·problema. Antes xa ou
ti'as experjéncias intentaron inte
grar todas as · artes. O exemplo 
máis co.ñecido é o da B auhaus 
(191_9-1933)., 'qlí.e. ~hea de uto,p1~; 

. pero tamén .de moitos logros para 
a posteridade, pteterideu ter como .. 
finalidade ·de toda actividade cria~/· 
dora a construción -unindo todas 
as artes_:, volvendo. aos laborató-

rios; ao artesanado, encauzahdo 
todas as for~as_do tra_ballo cria
dor .a partir· da reunificación das 
diversas disciplinas da arte aplica
da ( escultura, pintura, ar_quitectu
ra~ ar~esan~do, ofícios, etc.), por
que:: para esta escola xermana o fin 
último era. o traballo unificado da 
arte. Tampouco ·para Bauhaus 
existiu unha diferéncia substan
cial entre artista e artesán. O ar
tista era só un artesán potenciado, 
por isto tiña que ter unha base de 
cap_acidade técnica e artesanal. 

Pido disculpas por recorrer a 
un exemplo excesivamente mitif i
cado e manido 1 como e ó da Bau
haus, pero creo que poucas veces 
se extraeron consecuéncias daquel 
gran , intento politécnico, mesmo 
no· caso dos ·profesores e alunos 
que dali saíron, com~ o de Bill, a 
propósta do cal en Ulm desapare
ceu no 68, os emigrados a USA 

. --Moholy, Breuer, Mies, Gro-· 
pius ... - que, se ben incidiron co 
.seu maxistério, non o fixeron a 
bá$e dos ' plantexamentos preten-

....--didamente "revoluCionários" · da 
clevandita escala. ' 

En todo caso, nunha sociedade · 
co~o 3: nosa, que·tende a sup~res
pe.cializarse, non estariá de máis 
que o . est.udante da arte -ar,tista 

. pu · artesán:_ tivese \Uiha ampla 
: for~~ció:n húmaní stica,. reunifica-
dora de todas ' as artes -partindo · 

. sempre da experiéncm' do obradoi- .' 
ó _ro/laboratorio . ·, 'üu,'"' éando · me

nos, tivese a oportunidade de op-
tar vocacionalmente - a partil:. do 
coñecimento das diversas · e.Xpe
riéncias na escola- · pola actividade 
que máis ll~ satisfixese, despó.is de

1 

'_ coñecer as, suas .. posibilidades. De 
~alqu_fr. · mah:eira, a interrelación_ 
das artes na mesma escola no só 
satisfari~ ~ ·carácter empírico do 
estudante, sehón que tamén servi
ría para _ proxectar esa fusión ·reál -

que existe a nivel 'de sensit:'>ilidad~ 
e de espírito, pero .que, a nosa só.

ciedade - os teóric~·s....:..., excesiva
mente etiquetária e estrutural 
-mesmo para a· arte,_ . iQué ha- · 

, rror !- encar!égas_e de facer pate·n-
t~ . 

Posibelmente. Galicia precise 
hoxe esa Excola ' de Artes -na sua 

' totalidade, globalizadora, polité.c-· 
riicá- unha escala onde se apren
da escultura, pintura, debuxo, de
seño, restauración, fotografia, tea
tro, música, cine, ballet, publicida
de, decoración, etc., desde as op-

; cións"que esixe a ·nosa sociedade, 
por unha parte, e a sensibilidade 
do artista de cada época, por ou
tra. Os obradoiros, laboratórios, 
tecnoloxias aplicadas a cada mo
dali,?ade, a pedagoxia, a metodo-
loxia .. : non vai resolvela unha Fa
culdade convel'lcional. O fin desta 
fórmana os profesores e o seu sis
tema de acceso, por que, mesmo 
cando falamos da Bauhaus -ou 
dun caso modélico en España co
mo é a Escola catalana . Eina que 
dirixe A. Rafols Casamada- son, 
si, os profesores os que sosteñen a 
dinámica da ensi:nanza, profesores 
que non teñen un carácter vitalí
cio -son contratados por matérias 
e cursos- e que responden ás ofer
tas máis interesantes e novidosas 
en cada caso. Daí a importáncia 
da figura do profesor invitado, 
que ben podé ser Jm artista ou 
profisional de determinada mate: 
ria -non fai falta que sexa Licen
ciado-, fundamental para incenti
var ese carácter proteico que de-
ben te-las Escolas de Artes. Velaí 
as experiéncias actuais da Faculda
de de Belas Artés de Bilbao ou as 
do Círculo de -Belas Artes de Ma
drid. Os obradoiros do Círculo es
tán constituíndo unha maneira su
xestiva e alentadora de ensinar a 
partir de figuras xa consagradas e 
cunha mapeira suxestiva e alenta .. 

. dora de ensinar a partir de figuras 
xa consagradas e cunha longa ex
periéncia po campo da arte. O me
llor programa, a mellor Faculda
de/Escola fracasarían cun sistema 
imovilista, como é o da Universi
dade de hoxe. Esa mesma Bau
haus, á que tanto apelei, fixérona 
só individualidades e nada máis. 
Velai aos Gropius, Mies, Moholy, 

Klee (podemon ver o seu labor en 
"Bosquejos pedagógicos". Monte 

• Avila Editores, 1974, antes publi
cada en Berlín no 1965), Kandins
ky ("Cursos da Bauhaus" que po
demos ler en español na edición 
de Alianza, 1983), Schlemer, Me-· 
y~r,. etc. E cando había malestar 
tamén os alunos se revelaban, co-

. mo sucedeu no ano 1928; contra 
" a má didáctica dese momento e 

que fará dimitír a G(ppius e a ~u
tros profe sores. 

Se a Escola de artes se convirte 
en Faculdade -como as universi

. tárias que ·agora fÚnciqnan- nace-
" rá rnort-a, sempre e .cando as pau- · 

tas que a 'rexan' ou os profesores 
.,.q,~e 'y~ian eusinar 5exan ·os mes- ' 
. Hi(?)S. Non ' obstante, é loábel que 
, ~s¡a ath.ude crí ticá que eu adopto 
_ desde aquí; ~ tam_én a qu,e_'adopta, 
nest~s momentos~ a . mesma : Uni
vershlade. O Direetor Xeral dela 
estaí;los a dar sobradas mostras de 
querer facer unha Escala .que fun
cidne,"que obbdez:;i. ás Jilecesidades 
reais, ·abr.Íridose a ~odas ·as prop~s- _ 

-tas existentes para obter a que . 
' máis s=qnvefía e que sexa esa Dese
:,ta~a Escola de Artes de Galiza. · . 



As.cidadeS 
dá nada 
dé Ramiro F onte 
. Col. Esqulo de Poesia X I 

s6 podemos cofiec.er un poeta 
cando este dá un . conxunto de 

1 
poe:r:nas ~o xuício (?) dos leitores. 
Podemos coñecer poemas seus, ler . 
poemas _espallados agui e aló, po
demos . - mesmo- co11si'derar as 
posibilidades <leste poema, mais só 
podemos desfrutar -ou aborrir- -
nos- cando este poeta entr~ga un · 
libro máis ou menos homoxéneo á 
consideración xeral. E iso é o que 
acontece co poeta que deu hai uns 
meses a entre~a titulada 'As cida
<les da nada: Ramiro F onte. 

Ramiro Ponte éranos coúecido 
por poemas publicados en revistas 
e nalgun volume colectivo (fala
mos, en concreto do titulado Cra
vo Fondo q_ue ia precedido dun 
manifesto bastante delirante, onde 
Mao, Gramsci, Trostki, Breton e 
algun que outro inocente máis, 
eran xuntados e misturados nun 
embrullo do que só rematábamos 
por entender os nomes próprios) e 
isto non rros deixa calibrar ben a 
este poeta que nos transporta 
- como albisca Forcadela-- ao seu 
mundo. 

O primeiro que pode chocar <l;,O 

leitor é que falernos dun libro pu
blicado hai xa meses, e isto debe 
unha explicación :o libro foi pu
blicado por esa cofradía do Ferrol 
chamada Sociedade de Cultura 
Valle-IHclán na sua colección Es
quí o que - parece ser-- é só para 
"socios" da devandita entidade e 
os libros publicados por esta nun
ca saen á venda pública, e se un 
non ten un amigo que llos preste 
o'U - como aconteceu neste caso
º autor llo envie (causa que agra
dezo) pois queda sen deles saber. 
Mais deix~monos de laiar. 

O presente poemário Consta de 
25 poemas divididos en cinco li
bros e editado - non sei por qué -
en bilíngüe. Os poemas, de dife
rente feitio e extensión, son - ta
mén- de diferente calidad e ainda 
que sen cair nunca no infame. 
Contodo, o poeta teria podido 
prescindir dalgun poema abon_do 

·A foto foi tomada nuns rec1ta1s poéticos celebrados o ano pasado en Vig9: , 
Ramiro Fon'te'é o da direita. A sua esquerda está_Manoel ~órcadela. 

frouxo -·-e el debe sabélo- e enga
dir algl:ln que tivera no caixón de 
maior calidade. O primeiro poema 
"Mascarón de proa" vai darnos to
do o de bon que ten o poemário e 
tall).én algo do máis frouxo. O . 
máis frouxo pode ser certas cons
trucións de poemas, xa que men
tras a maioria dos poemas teñen 
unha construción cáseque perf eita 
("Veu primeiro no soño como 
-tantas Persépolis") outros pareces 
xogos -sen·· querelo ser, que é o 
pior- :"Antiestación" e os dous 
que o preceden. Mais non nos 
preocupemos, non vai o naso poe
ta de requintes formais ("Eu que 
non sei de álxebra e renego da ra
zón matemática") ainda que saiba . 
construir ben os _poemas, non, 
aquí trátase doutra cousa . .. E esa 
causa é a emoción poética que o_ 
naso poeta sabe transmitir ao lei
tor por meio-qas palabras. írátase 
aquí da emotividade co que autor 
nos fila das cousa.s mascaróns, ca
barets, cafés, illas·; do amor; _da 
soedade; del mesmo como suxeito 
e obxecto da poesía. Holderlin, 
Rilke, mesmo o Gil de Biedma 
que quer viver nas ruínas da· sua 
intelixéncia están presentes. nos 
poemas de Ramiro Fonte :"Vita 
Nuova", qué grande, qué maravi
lloso poema! E é grande, e é ma
ravilloso porque nos deixa coñ

·templar o noso próprio .desterro .. 
Mais non só este poema, claro. Hai 
outros, outros po€mas que nos 
transportan no tenipo e no espá
cio como os eflúvios alcoólicos la
go dunha noite de bebedela ~'Sui
te para tocar a moi Lowry" ou 
"Cabaret modernista" . 

Fonte poeta de sefiardade, de 

~oedad~;- de terrores? :"esas p_ega
élás que de ningurés ·son por que 
preguntan?· . .M..ais tamén poeta da 
av~ntura :físic_a e metafísica :"Os 
papeis de Nemo" (ro:inperemo-las 
buxolas para que sinalen sempre a 
ribeira confusa dos <legaros.: . Cai
remos no norde dos desertos de 
neve ... etc"). Difícil é, por outra _ 
parte, apre~xar os poemas de F an
te nun verso, nun ~uício, como.di
fícil é apreixar toda grande poesía, 
e non . por. dificuidacles, senóri por
que toda gran.de ' poesía é libre e 
non se · deixa pechar· ainda qué te

·ña os. límites (nunca fronteirizos) 
do poema. E os poemas de Fonte 
son libres como o vento de auto-

. no ou de· primavera, ainda ·q_ue ás. 
yeces :nós trai~n te_mp.esf:ades loes-· 
peragas ou tempbs _no.a dese,2C~dos ' 
(aqui póe_mas. -Oe;_nenor.,enr'idade)'. ~ _-

Si, ven-tos . outonars ou prima-·': 
-'verais léyannos 'a .lal,ldas até· eiitón . · 
descQñecidas, .e canoa· v,olfemos ao 
lugar-de onde partimos poderemos 
"invoca-las lembranzas como be
ber adeuses, abrí-los corredores "e 
ver q_ue non . están senón ·OS fríos"-. 
A primeira entrega conxunta dun ~ 

poeta : Ramiro Fonte • . Se segue 
por este- camiño -pode chegar. moi 
lonxe. RamirÓ.. F onte sabe .. que a:· 
poesía . non é un-discurso . difícil, 
inintelixíbel, que nón roza ao ,lei
tor, nop·, Ran~iro Fc:H1:te sabe ._que a 
poe,sia; .é pescobrimento e . ~ornu
nión. Descobrimento. de mundos 
acochados en nós- -leitor e :po~
..ta- e que el nos. "ennega para qu~ " 
comuqguemos corixuntamente ne
sa grande·. fest~ comunal que é a, 
poesía. 

.. XESUS GONZALEZ,.GO.MEZ 

e. ' .. cr1ac1on 

nomes-
Cla XeiÍfu 

• f "'· • 

Noutros tempos disque os · cregos, 
ca aquela de darlle. un pouco dé· 

, movimento; ó · santoral,: cando, se -
lle pr~sentaba a bautizar algún fi
f lo de pai descoñecid¿ : aproveita
ban µara desenterráren · os riomes 
máis devaluados e iren endosantlo. 
algún que outiÓ Apapurcio; Prota;
sio, Sü;ifotian~, Petrohila, Simpli~ 
cío, ' Marrrierto ou Pancracio ~on·· 

que sair da monotonía , de taqto _ .... 
j\Umuel e Xosé e Ped.ro e .CondÍi:.. .. _. 

~... ~ . . - . ', . ' .: . ~~ 
ta. 

Pero hoxe a ,coU:~ éambioU: e 
xa case ningún pai,~ou nai, "admite' 
imposicións- eclesiales ·sobre esta 
materia, e o da vari~dade do san- ·, 
toral faise doutro xeitO', de manei~ 
ra. cíclic;a,' por modas gu~ .yeñen e 
v.an. 

Decí ame uh amigo que ~ndo a 
serie "D~llas" - se dtopaba ne seu 
apoxeo na televisión, os Rexistros 
Civiles víronse mv¡i.didos por ver
dadeiras morea::s de país que acu
dían a inscribir ¿o- ex6tico no me 
de ~.am~la 9~~seus r,e~()_ños Jemin!
nos ch.egados · ó rriuhdq por ,aquel 
entón. E éfu. astra en éidades éo
ma A Coruña, onde taLonomásti
có.r estab¡ · francamente des.presti
xiado 1foi' óbra ~gracia. dun perso~ . 

- Iíaxe popl,ll~rm€nte. cfoñecido con 
, ~ste ap_elat-ivo e .que non, era un 

111odel9 que a. boa xen,te quiXese 
precisamc¡¡nte .imitar.· ~. 

- .. 
Esta nova fornada ~e Pamelas, 

- aume'ntada . á . colección de Va- · 
nessas; - Sónias, ·Katias, Sorayas, 
Mónica:s · e· KarinaS, · qÜe . pululan 
por ahí, recápac'itaba o rileu ami-. 

, go, vai facer que dentro duns anos 
·o ·verdade1ro . exótico no país será 
oharharse Carme; oµ Lola, ou Ma
ría. 

E anque semelle que estou, a 
tra,tar o' tema c;on certa frivolida
de, a roiña .. intención . non é tal, 
que ben sei que nesto do nome 
das persoas deberíamos andar con 
moito coidadiño, e ·deixarnos de " 
brfocadeira~s en causa: de ' tant~ . se
riedade, coipo nos ensinan, por 
exemplo, . os negros australianos, 
que según Sir ]_?,rrÍes Fra~er, teñen 

tant.O~~oidado ~ÓS SeUS . nome~ pro
pios:--q~e s~ coicG:n ~oit~ ~fe aco~ -
chafo.s ó cÓfiecerriento dqs demais~, 
pq;i, t~.Jnor a, .qyé se. :ilg~ñ c;~:eÍn_igo 
os , sol,lbese.,pocÍ~t.;ía u-saJós TIJ~xiéa-

.• t ~· ·. • .... i.• , - . .t ;. r- _. 

m~~~~ en.e ~~m.tr,~:: 5}}J:... .. 

-E'.'.'éñtre os indies. nerteamet-ica:.,; 
nos, •acf¡ides :que" eran dep.orti:Va.-; 
mértté masactatrós·~polo 7.0 de G~=- " 
balaría e demais piop.eiros d.e Mjs~ 
ter Reagan', tamén. o nome propio 
era co-nsiderado, noN coma un me
ro xeito de se distinguiren entte os 

- de~ajs, sénón coma unha . parte 
definida da síra p:ersonalidáde; o 
mismo que os ollos ou as mans; e 
sé algué'9 . se-apoderaba deJ, ;podía 
rédupd~ ·no perx'l;lÍG:Íe físic.o . do 
nomeadq, _ CO¡ru! Se, lle arrincasen 

. u? dente ,._ o1:1 ~un_ brazo, ou flUÍzais 
p1or. 

E ·en cenas· Úibos de -Australia -
~ Central t"odos os homes, mulleres 
- e nenoS: ademais do seu nome de -. 

uso con:ente (o que na nasa Soéie-
, dade virfa eq-giv:alendo . ó a:lcume 

ou alias) teñen outro, sagrado e s~
gré d~1 que é o-q'ue realm~nte vale, 
e que non se menciona nunca, ex
cepto nas ocasións máis solenes. - \ " . 

Deste modo de sen~ir pri~itivo 
· a resp:e;it0 do norne., algo debiamos 
:" ter os .rap.aces da miña xeneración, 
pois r:e.cordo que nos inicios dal
gunha relación ocasional cun ser 
do outro sexo. ·alá polos catorce 
ou quince arras, unha das primei
ras cousas que intentabamos ave
riguar era o nome da interfecta;. 
nome que ela. se coidaba moito de 
acuitar, entre risiña e risiña'., ·enga
ñándonos cos máis rebuscados -
apelativos do _sa'ntoral cristiano. 
Cecai~ tiñan elas e~e meao dos pa-" 
pú-melan~sios ,. o.u do Eríano Sa,lta
rín, a que ap"oderá~doselle o varón 
do nome, se apodera~e. dunha par- · 

_- te imp()rtante dci,. s4a personalida~ 
d~. ,.,, .. • ~ . . . .. 

De calquera xeito hoxe a civili
z'ación faise notar; xa non somos 
salvaxes,, recorciÓ! E as rapazas de 
agora non .andan con tan1:as prixe- · 
ladas ~ ese, e·a outro~, te.speitos. E 
tamén, p.ra .asénta:rmos os nósos fi-

, llos Il() Rexistro Civil non noji po
neinós con tantos 'cir'cunloquios 

· coma Ós cherokees, ·senón qué. nós 
aborÍda con· tomar rlo ta do último 
p·ers.on.axe televisivo, · ou da, niáis 
r~c-ente ,., figura de moda nas revis
tas do corazón. E xa está. 

XO SE MANUEL MTN EZ· .. OCA 

Qg écfteióAs xerais de ga1icia. s.a. 
1 

·Doctor Marañón, 10.Tlfs. 296116-196232. VIG0-11 
1 ,. 
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gale.rH1 de · artistas . 

Mateo -
. ' 

López 
O século dezaseis supuxo º· início 

- dunha fo.rte relación artística en
tre. galegas é port~1gues~s, a~raídos 
·os nasos . vjciño.s · pqla pl!xanza 
construtiva que se sentia ·no naso · 

. país: A -influénci; dos ·artistas fosi
tános na riosa terra. foi manifesta e 
fun'di~on as suas correntes coñs
t rutivas . ibéricas (o manuelino e o 
isabelino) nunha 'só, sentenciando 

· . coa sua ap9rtación o carácter 
atlántico da nosa arte. 

Mateo López, arquitecto"mip.o- · 
·to, yaise con verter . nunha figura · 
importante dentro do panorama 
canstrutivo da, . Galiza . do século 
XVI. Chega a Pontevedra .nos me
diados da centÍ!ria contdbuí~do 
con J oaoNobre na construc.i6n da 
ábside e nave de· Santa Maria a 
Grande, o ·novo templo dos ma- . 
reantes a quen debemos a sua gran 
estrutura de salón e · planta basili
cal seguindo as pautas dos templos 
portugueses' da época., Nas Rias 
Baixas traballa tamén nó mosteiro 
de Poio en parte do Claustro, para 
trasladarse a Compo.stela ~:rnde 
contrata o sepulcro do bíspo Fran
cisco Blanco para a igrexa d~ 

Compa-ñia, que exe,cuta en colabo
ración con outro escul~or lusitano 

· ¡n~roducindci a estratéxia que os 
italianos utilizaran no Escorial, tJ 

·primeiro sepulcro orante, quer di~ 
cer, onde a representacíón do fale
cido .está de xoellos coas mans en 
posición de oraci6n.. E ste tipo de 
sepulturas continuarían en Gciliza, 
como a 'que se atopa en 'Mond,oñe: 
dó Tía capelá de N'os!l Seúora dos 
Reinédios. · 

Pero o au~'éntico legado. de ~la; 
teo LopezJoi ese parentesGó orna
mental q~e. une as · igrexas de · 

, . 
mus1ca 

·Qué .é 
, •. a mus1ca 

tradiciollal · -
A tarefa de definir calquer cousa é 
moi dificultosá é préstase a polé
micas fáceis e valeiras. Non hai 
nengunha · · definición · que : 'sexa 
aceitada por -todos, pero hai al
guns p~ntos sobre os que"non hai 
case discusión. · - ·, 

A referéncia que hai_ que tomar ' 
para estes elementos é a -da música 
ciásicá, por dous motivos. princi
pais : a perfeición e o grau; de 
desenvolvimento da mesma, e pala 
profund~dade que existe ·no estu- . 
d'o da mesma o que nos d(a, coñe
cer moítos ·aspéctos que na, m_úsica . 
tradicional non están tratados: · 

Taméil sucede qµe algun dos sí
nais de identidade que .tiña hai uns 

. anos a músi~a t:radicional vanse 
perdendo was novas xeració!ls, 
por . exemplo : nou'tros te-rrjpos o 
tanxedor dese .tipo de .. rriúsica non _ 
tiña nengun · tipo· de c<?necimento 
da teoria musical (que por· certo 
non serven moito, pond'o. por caso 
a grafia, para o estudo da mús!ca 
tradicional) nen dos posíbeis se-' 
I 
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· Santa Mari~ a Grand~ de Ponteve- , finas e coróase novan:iente con 
dra coa fachada de san J\fartiño oito ' no último trazo que preside a 
.Pinárío en Compostela, a Colexia- imaxe do Pai celestial. 
ta de . canga~ do i\for.razo, a igresa P<;ro r .. ,,,a te.o López est~ na J!OSa 
de Sto. Domingo de Viana do Cas- históriií.' p~.r introducir .no noso 
te-lo, e incluso o u tras menores co- · país un tipo ·d·e font.e que :será ex-
mo a igrexa de San Miguel de .t\ .. ~.ar- rr'aordinar~amente ' popufo.r en 
eón . . ·Nd~s tr;inscrébense de 'ma.io{· daustros monacais e nas prazas ví-
a menor g'randiosidade"os mesmos _ · legas . . Trai ~e . Portugal os chafar.i-
·p,resupostos. Carpos horizontais' : ses, que repro_duce no cla:ustro do 
adintelados en ascendente ,dismi- mostefro de: Poi0_; e neste ambíen-: 
- ' - ' l 

nución de volume, cos seus sopo'F- te de colaboración. coS. viciños do 
·tes verticais ' que deixan os ocos ' Sul, O· portugués Joao Lo pes cons- :_ 
:x;ustos· pára 'unha ·ornamentación· truirá, na vila do· -'Lérez, :a fori_te ·_ 
de figuras e símbolos. :No S.an .:. que se vaf ~a'·riyefter nu,n' símbolo ~ 
Martíño Pinário, na fachada prin- .local e que nos re·éor~f~ú ·copla po-
cipal da igráa, l\·!.ateo Lópe~ su- · . pi.llar: : · · 
perpon . tres \:Ól:pos, divid.ido o / 1 

primejro tramo pót seis grasas co
lu nas que .dei.Xan "O .e'sp_ác_ip central 
para ·a p-~;t~·; 'su'perpóns~lÍe un . se~ 
¡,;.undo fr'amo de oit? ~o.lunas máis. 

gredas . do inst~umento a non ser 
· c.;s que el mesrri~ ia descobrirydo ... 

Asi isto foi perdéJ?.dose; e entre os 
xovenes músico's rradicioná.is "·son 
moit

1

Ós os. que ~á, tefién ~c.~11~0 "me~ 
nos uns rudimentos de' t~o:ia .rnll
sical. 
.. Isto é tamén ·~n factor dif eren

. · ciador da música tradicional á res
. peito da ·~lásica =. ftquela non tén 
un has . es colas ou institucións para 

;dedicarse ao ep_sino., a d.iferéncia· 
dos conservai:.óti0s' de' mÍ!sica· ciá~ 
sica. A música tr~di~i~n~l, non tén 
que adaptarse .a uns moldes rixi-

. dos para a sua interpretación de 
cada obra musicai : o exencutante 

,. 

"iontevedra· é boa víla · 
dá de b~ber a 'quen ·pasa 
a fo~'re µa F erre~ia · 
5an· B artolom~u .na praza." 

. .· i 

XESUS L·QPEZ !EME;Z:_ 

unha adaptación á s_ua propria 
sen'sibilidade de artista tradicional , 
~~popular. · . . . 
. E unha• causa · moi similar ao ·,, 

\ \ r •'j • ~ ,, 

que .oco,rre' 'cos g<i-i.teiros escoce~es' 
no_s que o rep<;rtóri0 · ~pibbaí- .._ 

,-. ihchd" é adaptado por' cada .un 
· deles -seguinao algo que .xa. estaba · 
estábelecid!J. Coidamos que este 

' -é un dos ponto.s princ~pais nos -que, 
debe estar o espí rito do verdadei
ro músico tradicidnai' ; ser intér

.'preie dl:ln legado : de ·moitbs ou 
-p~mcos (non importa) anos atrá~. 
un legad.o- que é a,nónimo e que · 
debe ser respeitado pero non· mp-
mificado. · . · 

; 

Q nome das Burgas:, un dado 
: a ter en con ta na reforma 

' -

do séu entorno 
As. cidadcs que como Ourense te
ñen unha forte forre personalida
de. preci_san neste tempo de mar
cas, "slogans" e logotip9s., un sím
bolo .que as represente, un sinal • 

. que ' nos asócie imediatamente 

unha série de caract~rísticas defi
-· nitórias' da vila. 

... Ao ver a Torre Ei_~fel, todo o 
mundo 'pensa en Paris., A Coruña 
.está moi ben caracterizada por ese 
facho cara o mar que é'a To_rre de 
l:!ércules, Lugo. ciondensa o seu· 
-sentido na ímaxe do cinto garimo
so da sua muralla. 
- Pa'rece fóra de -dúbida que se 
queremos buséar un símbolo ni-

. diament_e our_énsán-, temos qu.e es
, coller ou ben a Ponte sobre o río 
Mili.o ou senón a fome das Burgas. 

Seica se v.ai fac'er un arranxo ar
quitectónico do contorno da nasa ' 
fonte, tarefa esta chea de respon~ 
sabilidade ~por canto se vai andar a 
remexer nun dos ~ímbolos que 
mais identifican á vella Auria. 

. Enten~er o sigr:ificado do no
me _das Burgas pode ser unha refe
réncia importaf}te a ter cm canta 
polos -remodeladores do monu
mento, pois os nomes dos lugares 
en Galiza veñen de moi amigo e 
enxergan en moitos casos o verd:a
deiro sentido · dá persoalid,ade dun 
sítio. 

Nunha- p~imeira aproximac1on, 
o no.me das Burgas parece relacio
nado co doutros lugares como : O ~ 

Burgo, Burgueiros, ou Burgás. 
- O nomede O Burgo era a desig

nació~ m~dieval 'que se daba ,a pe
quen~~ fortificaci6ns oú castelos, 
:alguns dos cais xeraron . ao seu re
~ dar . un ha vida comer~~ial e artesá 
que fiJron a base das futuras vilas. 

, .-.AÍ' t'tmos as · Pontes de Burgo en 
-Pontevedra e na c ·oruña que debe

ron .ser cá.stelo~ pata protexer o 
•·· paso ~os rios. 

. Na, nosa te'rra os: li,igares así cha
mados, . s~guen aindá:" lrnxe sendo --- · 
peqtfepas. aldeífi~s qu~ ndl'.- cJ;iega
ron aenxendrar vida cidadá. 

En. canto ao nome de Burgas, 
os toponimistas taho derivar dun 
nqme de persóa medieval,: ~i:irga~a

. . ºª . 1para designar .. · os· prédios ou 
. prnpríedades ru!ais ·dunha persoa
xe con ese. nome; ási; aparece en 
documentos gc¡.legos e portugueses 
dos anos 1.120 e 1.243. 

Támén o P. Sarmiento e o P. 
Sobreíra ~esignan dé 

. Buq~o rn:i certo tipo de verme ou 
doenza das plantas, asi como ta
mén unha espécie vexetal._ e daí 
poderia vir o topónimo Burguei
ros. 

Mais nengunha destas expti~a
cióris nos satisfaz para explicar o 
nome do nóso cálido nascedouro. 

O feíto de que o norne veña 
acompañado dun artigo femi11ino 
descarta o feíto de que proceda 

.dun antigo castelo, do que por 
outra banda non ternos constáncia 
histórica nengunba; ao aparecer en 

• pluráJ e polo tipo de acenuiacíon 
desbótase o proceder du~ antro-
pómino: - ~'. ~ · -
-. ·-se . facemos un exercício de 

- : imaxinación e reparamos en como 
""' _seria o local das Burgas hai vários 
_ :.cenrns de anos, cando .ainaa' non 
' . existían a fonte de cantaria nen o 

':cstanquiiio con baranda de ferro 
que está ao se_u carón, non é difí
cil de crer que ocupando aquel lu

-gar fondego, estaría unha lago a 
onde surxiria a água queme da te
rra, de xeito análogo a como aco
rre. na Fonmiñá no nascimento do 
Miño, gurgullando con ~orza como 
ainda o fai no pequeno estanqui
ño. 

Esta escald.ante lagoa debeu de 
impresionar moito aos nosos de
vanceiros e déronlle o nome de lu
gar de Búrbugas, ou sexa lagoa das 
Burbulla:s ou Gurgullos que co pa
so do tempo quedou no nome ac
tual das Burgas. 

Se isto é certo, e de cara. á re-·. 
· forma arquitectónica que se quer 

facer qo ·contorno, nós diríamos
lle aos encarregados d~ tal empre
sa que teñan en conta a orixe que 
certifica o no me do .lugar como , · 
unha lagoa 'borbullante que · qúe
dóu hoxe redúcida á mínima ex
presión do estanquiño' antedito. ' 

·As lápidas romanas que teñen 
apire:cido fala:n do ag,radecime~to , · 
ás n ír.rfa.s. ·das 'águas ,,dacur·ación de . 
mciitas dóenzas. 

Potenciar. póis a· estrutura do · 
lugar como unha lagoa onde sm:xe 
a· água en 'forma de gurgullos e es
tar de acordo coa. história e co xé
nio .colectivh dos. oi.in:nsáns de . 

· . frmpos pasados e será ,tender unha 
ponte entre o pasado, o. presente e ' 
C? futuro ·da nasa c!dade . que é . 

_ ~nha das fundóns _que ha cumprir. 
.·ese urbanismo que · tan urxente- .. 
mef}.te necesitamos na.nasa Terra. 

'• 

'' 



23 /A NOSA TERRA 

verbas· ·cruzadas 

HORIZONTAIS 

·L- Quentar ao forno un fe-
. rro. Co~xunción, contodo, 

pero, non obstaJ?te . 2.- A- _...-~-
fluente do Miño que pasa 
por Ribadávia. Muro, tabi
que. 3.- Contracción, en él. 
PrepoSÍ\:iÓn que indica fal
ta ou excepción. Deus do ,, 
mal na mitoloxia exípcia. 
4.- Núµiefos · romanos, qui
ñentos cincuenta. Gotá _ __, __ 

que verten os olios. Abre
viatura do rumo norde. 5 .

.,_ -Xernadas ,d.e so1idárldade, có· ~ _~·o Galo", : o. cine-ciuoe· ·-·carlós 
- :po'vo pcihtco ' '.. ·, · . ~ - · :-varela Ve]ga", · e "'~sQeíá~iÓn ~ci~ . 

- d ~ · · · - ' · ami!-íade con I_>olónía.?1
: Coa cola- .-l . Nos. ias 22 ao 25 de Maió eñ San- ~· ~ 

--+-+---1 ··· ·· "' · ' · -1- ~ · - ' bo_ racio_' n da EmB~ixaátpolÍI.ca .. '· 
! r tiago ·vanse ~ ce ebrár. unhas xo:ma:., ,_. .., . - . . . 

_.,........,. -~ : {·qá:s~=c.úX:o proii:.a}ñ;[:ln.duirá os se-__ . , , .,. . · . , · ,, ; ; ·' · 1~':'-_· · 

· guin~es actos.. ?- :>, • Home.na~e a Ftrénüe~~~err{n'1 • 

.· ~ ' Dia Ú.. Aprés~ntaci6i;i, e pro- _ Un 'g;upq de aluno_s~o Colé~o 
:. xección _dulil ~coi:;t~·,,sobre_ 9 cÍ!;te en.~ Univer,sirário da-Coruñ_a; que d>~s7. 
_ Polónia e o lo#gometraxe~ db .,._di- "_ "'·dtue . o co~ectivÓ ~-p~ético_~. '"J!'ha . 
rector. Zanussi; ·1'c;orístans". '· •'Quente' '.· veñen de -organizar Pll;:ra 

D ia 2 3. Inaúg-tlración. dás xor- · · . os pró:i¡;!mos ~has ~rilia homenaxe -
:t. nadas polos ~ornanizad~re·s e un re- áo escrito·r gál~g-0 'e pensador polí-

--+--• prt;senfant,e ·d-a-B:mbaixada_p.c?laca. . _-tieo Méndez.f~rín.. , _ 
1 · ... D~sppi~-t: pt~~fetara~e a película ' .. Qs,~a:at~s .,qqé··:comppñep 'esta, 

Parte da arma- ura medie- ...... -+--+--+---1J.--
1---+--+--l_/0 _/''.Con ~mow~~ '· -~- <;- ~.,.~· '.:..·.,. ~:. <·.-.- . :.~~m(rt~~~ ceI~lf~r~se t-O~OS _na · 

't · · N es~-s~~a:ra1 ~ estará áoerfa: únha · s·é -do Co léxlo ·unl.V-ersitário e set;íll , 
val que . se puña na cabeza. 

A primeira. Nome de le
tra. Consoante que fai o plural. 
6.-Corpo líquido, sen cor, sabor 
nen cheiro. Que non:. ten xuício . . 
7 .- Símbolo químico do Argón. 
Siglas comerciais. Vogal. Idioma, 
língua. 8. - Símbplo químico do 
Cobalto. Vol ve moer. Rio que. de
semboca na ria de Ribadeo . 9 .
Repetición dun son reflexado por 
un corpo . Nome dun xénio irman
diño. Nos coches de Nicarágu~. 

A 
ANT 

T prensa libre 

ao 8 de maio 

JUA~J CARLOS 

FE :1;~A.~DEZ 

HORARIO - Zapa tería, 4 

Teléfono 20 92 70 

A CORUI'lA 

brincaparedes 
• 

lf exposict6}i:~~te o ~#rt~li;.!11º d< : . · '.os ~~guintes : -- . ~- . . -~/· · · ) 
________ ... cine éli ,Pálóriía, na iula: da Caixa : .. Dia ·7 de Mai~: úaÍCí:VSencl:ó~, < 

10.-Posta do sol. De f!1oito pré- - .; éie . AJ~iJis.;d~ -Ualiz.a en·Sl!-11tiago; .-. · ~ágtegado de l(ng~.::e lli-er~ma g¡f-
cio, feminino, 11.-Q_ue ten pr.o- " - ., ~d -h- - .. · e _, h · Dra.)4: Inau,.gutac1on un a ex" .J< lego-portuguesa,_, :l'~ra W1 ,.,ª -sell}~ . 
priedades do oso, plural. Adxecti- posicién _ sob~ ~vida_ e obra de Fe- 4 _ blanza da v.ida e ºº.?- do ~~tgr.:de ,. 
vo comparativo de _grande. · · - - • · , derico Chopin . e -.~utra sobte a Celanova. ? ._ ·.;,'~-

VERTICAIS 

i..:.....Nome da ponte que atravesa a 
ria de Vigo. Que ten lume, que ar
de. 2. - F émia do carneiro. Valei
ros, sen masa. 3.-Nome de home. 
Voz Basca, certo xogo ,da baraHa: 
Exclamación taurina.. 4.-Rio 
afluente do suizo Aar. Traballar 
co remo para mover a dorna. Ma
trícula de Pontevedra. 5 .-Rádio 
da crrcunferéncia. Abreviatura bi
bliogr_áfica de "sen ano''.. Vogal. 
Deus grego ·do Amor .. 6 . ....'.:Páxaro 
córvido que soe levar ao niño cou
sas pequenas e brillantes. Senti
mento de atracción entre duas 
persoas. 7 .-Báixase ao rematar 
a función teatral. Consoante. In
terxección de surpresa, dor, ou ad- -
miración. Números romanos, mil. 
8.-Matrícula ·-de Ourense. C~n
tracción de "A boa f é". Conxun
ción usada en casos de compara.
ción. 9.- Cabeza de gando. Prono
me persoal feminino de terc~ira 

persoa. Proxenitora. 10.-Paraíso, 
lugar sempre verde· e cheo de flo
res. {fome que fai as ola·s. 11.
Respeito dunha persoa, fillo-a .do 
seu fillo-a, plural. Facer oco nun-
ha cousa. · -

Solución ao Verbas Cruzadas 
do N. 244 

Horizontais 

1.- .Cal, C 2.-Atallar. 3.-Nazi. 
lmaxe. 4.--Pan. Amolar. 5.-Eras
mo. 6.-L. Roans. R. 7.-Mi. Tísi
co. 8.-Adegas. Ren. 9.-Roxon. 
Easo. 10.-'-Alancar. 11.-L. Usa. 

r , , 

. "Gr#ica m~d~(na po_laca". _ Dia 9 ~e maio._ Charla do escri-
. As 8,30 praxectarase un corto to_! Paco Salinas~'~orrugal, sobre a 

(:- -c_in·ematogrllico~ e seguirá µn co- sua narrativa. J 

· %quío · sobre ~ "Situación polaca Óia-Ú de mai<;>. Xavier Séoane 
· hoxe"·. faia da poesía de Mépdez F errín. _ 

Dia 25. Proxección do lop.go- Dia .14. Farase entrega d~n pré--
- metrase '~-5'en.téncia de morte", 1\9 mio te-~_tem~ña¡ ao .hom~naxeado. 

Bodegón.Compostela. , Segupdo o colectivo, a inten-
A . organización das xornadas ción da homenaxt: pódese .resumir 

está a cargo da agrupación cultural na iüea "unha cultura viva e 'non 

publi~ac~óns 

Escrita 

Saiu xa o número. 3 da revista da 
Asociación de Es'critores en Lí n
gua · Gálega. Na r.ortada preside 

· ·unha obra de . Tapies co que, no · 
interior, se inclue unha entrevista· 
féita por Margarita Ledo'. O nÍíme
ro recollé traballos de Martínez. 
Oca, Avendaño, Alvarez Cáccamo, 
Freixanes, · Uxio !,.ah-arta, M.A. 
Murado,. .. e traducións ·de César 
Valejo e Ramón de Espaffa. 

- .. 

. Can.sen Dono 

Hai tamén páxinas de criación 
poética, con trabª'llos de Carballo 
Calero, Chus Pato, M. Maria, Fer- -
nán Vello, Ant6n· Costa e outros. · 

A ilustración_, de. diferentes au
tores ,_ e , as fotografiás de Xu~xo 
Femández, rematan_ pór lle -dar -a 
orixinalidade· peculiar a esta im- · 
portante pul:>fii::_aci._ón. , _ ... 

--Está á venda en tud_os._os_ quios; 
ques do ·país. ·, · 

Can sen Dono 
Xa chegcm ao número 'séte esta 

PublicaciBn,· única no seu xénero 
. I 

en Galiza. .. . 

-;-

A · tevmµ segue na mesma liña 
·- -que iníciara e non_ t-en variado es
;_, pecíalmé.nte en canto aos ~spácios 
' dedi~dos áo humor gráfico e ao 
, liter~1~. Entre as ihfórma:'Cións . 

,,_, "inéditas" está :unha,entrevjsta co -
,.e_ -'a:écidentá.do escr-itor Vítor FTeixa-' 

- ~ - • · nes, desde o hospital onde se te cu
. :. pera ·da ·suá fractura de fémur . . 

NAS SltV.ACIO}vs COMA ~ ~ •• O UTfl AMQS -/$7"".!C~S e C.AAJbO O 

HO l'Jf 470? LlSe 
106 - r()OSA RA'3q¡ü· 

Sf:-R_ •. ~ -

~ sT :' FSJV; ..,, 

· de museu de cera''. Idea. que de
senvolyen nun comuñica4-o que 
nos enViaro'n e no qu'e fan fincapé 
na atitude ·:e o co~pro.miso de 
Méndez -Ferrín. · · '- . 

O militarismo e a loita pobt 
'paz·" , · 
. : . : S~gtién adia~te. os · ~minários · 
~rganizados por' ADEGA~ _a romi-. 
_ si6n da mÚller do Ateneo· e máis o 
Movimento de Obxe~O.res ·de 

'. Conci¡ncia, da· Coruñ-a.'. Os actos .,; 
cómezaron xa o 28 de Marzo~ e ~na . 

• -: ~ I • : ' 

.prin;ieir~ q~incena . de Máio terá: as 
seguir:1tes charlas. f . • 

. pia 4. Mo~ento Óbreiro , e . 
Militari_qno. Pgr un me;mbr~ dí> ' 

· -C<;?~té~<k -empr:esa_ da F~ñea de · 
Ar~s. -up..representa~te . ~ CNT ~ : 
Eém,;indo Hemán~ez. . -

Dia 11 d<; Maio, "Movimentos 
po1a paz e movimentos. de libera
ción nacional. Poi- Francisco Ro
_dríguez, da UPG,_e un membro do . 
MOC. . . 

Día 15 d~ Maio.' Estratéxia.da 
acción~ non-v.io1en~ por U.xi.o 
lriarte, do MOC d~ Santiago. 

Todas /as charlas son ás--8 da · 
. tarqe no .local do Ateneo da Coru
·ñ.a (Rua San A.ndrés 143-1º). 

eAPeneirá 

U nha revista de infonnaci4n co
marcal · para cobrir o e_spácio xeo
gráfico comprendido pqlo . Baixo 
Miño e O Condado. . 

~!rooda poÍ Xosé Manuel Cu
rrás e editada por Edicróns Galicia 
Sµr, "A Peneira" cobre un im_por
tante espácio -informativo e leva· á -
pl'.ática un · esforzo moitas veces 
.téorizado sobre a necesidad.e dun
ha ...pre!JS3. ·comarcal en ~aliza; 
unha publicación · que acQegue 
máis o· leitor a.Q_ proí:agonísino da 
informacién, permitir un a-cceso-· á. 
_información da z-ona"' · 

,' 

A publicación, de periodicida
de ·mensual. ten 24 páxinas ·en for
mato tabloide € ña sua grande 
maioria o periódico ven redactado 

_· en-galego, e na nor~tiva AS-PG 
·so. 

Para aq~eles interesados en ob
ter máis :información pódese escre- · 
her ao apartado de correso 87 de 
Ponte~reas. · 

N.-245 ! 2 DE _MP,tO ! 1984 



1<lJnba··noite· na eira do ·trig,o>>. 
/ 

'· 

Controvérsia· sobre .a sua· história 
' • ' ' • ¡' 

" 
XOAN M. CARRHRA · {l904) do P. Villalba, a carga moral é tan · un volumé·a cada autor: IViQntes, Chané, 

Jaldomir :·· para min o máis refinado e.de 
.meilo.r formacion --· , Lens, Páz Hermo, 

_:._--~---r----'-------- importante que perxudica unha · 
A Jul io Andrade Ma lde- int>f!pretación imparcia-1 ~o tema. Hai un 

Un capítulo da m'úsica en Ga.liza de 
grande importáncia sociolóxica é o das
baladas para canto e piano; · . . 
'surprendenfemente, se comparamos a 
repercusión do tEtma coa 
.información dispon íbel, a inda xa non 

' _sen invéstigár ~enón sen catafogar. ' 
Os artigas pub·lipados sobre o t.ema non 
só non esclarecen nada senón que 
contribuen á confusión e nalgun 

-caso, como no artigo sobre Juar:t· Montes 

De todas as: can~ións galegas, p~Ücas deron tan
to que escreber e que falar como as compostas 
sobre o poema "Cantiga" de Curros Enríquez, . 
máis coñecido polo seu incipit ,;Unha noite .. . ". 
Lembro que .hai xa catro anos reprochoume un 
·coñeci©o intelecttJal cómpostelán t,!:!r publicado 
que "Unh~ noite na eira do trigo" era de Mon
tes "cando todos saben que é dé Chané" . Pouco 
valeu que eu -lle explicase que existia unha can
ción de Montes dese ti'tulo, publica.da e que in- · 
cluso posuia un exemplar da mesma. A r~spos~a 
foi "pois vostede terá a partitura, pero é de 
Chané~< Non teño especial interé~ en facer. relu
cir a mediocridade das eminéncias lpcais, sobre
todo carido son especialistas en lavar afrentas 
inexistentes, pero o exemplo é válido porque é 
frecuentísimo ler ~bsurdas disquisicións sobre 
un tema que está máis que claro. 

Xoán .Montes Capón '(Lugo 13-Vl-1840; Lu
go, 24-Vl-1899), publicou na editorial Canuto 
Ber:ea da Coruí1a un álbum titulado 11Seis Bala
das Ga Megas", .que foron grabadas en Maddd na 
cal~ografia de F: Echevarri'a, e que tamén se pu
xeron á . venda independentes. Os seus títul.os 
son (entre parénteses o·n° da plancha de impre
sión): 1 ª).As lixeiras anduriñas (C.B. 105) . 2ª). 
Doce sano (C.B. 121). 3ª). Negra sombra (C.B. 
122). 4ª). Lonxe da terriña (C.B. 123). 5ª). 
Unha noite na eira do trigo (C.8. 127) e 6ª). 
O pensar d'o labrego (C.B. 140). A cabeceira 

. completa é ..,A mi querido amigo el Sr. Mtro. de 
Capilla de la S.1.8. de Madrid,/ D: José Alfon
so. I UNHA NOITE NA EIRA QO TRIGO/ Le
tra de/ Curros E.nri'quez //Balada Gallega! (pa
.ra piano con letra) // Música de/ Juan Montes. 
"e··leva arriba a numeración de páxinas indepen-

. . . dentes e abaixu a numeración correspondente 
ás páxinas da edición. das "Seis baladas gallegas" 

. (13, 14 .e 15). Escrebida en dúas pautas, co tex-' 
to impreso enriba do pentagrama da ·man direi

, ta. O texto non coi.ncide exactamente co de Cu
rros Enr(quez publicado en "Aires da miña te
rra" ( 1880); por mái.s que existen abundantes 
e'studos sobre as· variantes, .popularitadas . d~ 

"V'Cantiga" e Curros sempre insistiu na sua re: 

par de anos que o profesor F ilgueira 
ven insistíndome para que realice 
un .censo destas balada~, ~s prepare para 
unha ediCióri .crítica e,~ máis difícil, · 
me anime a facer· un estudo do 
fenómeno; fíxenllé .caso e teño bastante 
camiño avanzado ainda que paréce que a 
edición terá que esperar tempos ma.is · 
bonancíbeis e xa renunciei á idea 
de publi~ar un voluminoso 
tomo, op.tan_do pola ediciqn de dedicar 

- Piñeiro, Torres· Creo, Rodulfo, · 
Taibo, .etc. Outro tanto compriria facer 
cun tema q~e tamén é moi 
importante cal é a música popular para 
piano, da que teño anotados ·moitos 
autores e partituras non exentas · 

. de a'certo's nalgunha ocasión, pero que 
n~9n tiveron a acéitación consegu !da 
por cal'lcións como "l\iieus amores·,,, · 
"Neg.ra Sombra" ou "Un ade'us a _ 
Mariquffla". · 

de difusión e que abundaban as edicións fraudu
ientas da mesma; tamén di que era "en todas 
partes aplaudida. generosamente, más por su 
música (que ultimamente y con consenÜmiento 
m(o pasó al pentagrama, con algunas ligeras mo
dificaciones del maestro _ Chané)' que por la le
tra; la cual, · si pudo satisfac~rme al escribirla, 
hoy la encuentro deficiente y demasiado trágica 
y roma.nticona." (Aires d'a miñá ~erra. 3ª Ed.). 
Chané, utiliza. o texto definitivo de Curros e a 
cancióh con certas .diverxéncias da versión di
fundida pola~ cora is -é peza abrigada cando se 
xuritan máis de tres galegas e proceden a unha 
abondosa libación·- xa ·que ten ar de "habane-

Manuel Curros Enriquez ra" e re.mata cunha .coda en dous por catro coa -
Vai o probe, infeliz am'adór. /Y o mirar as xen- indicación "(Largo. Negra igu'al a 40, co texto 
tís andur-iñas / Car'a te'rra · que deixa cruzae I ·11unha cob? nun outeiro.,." 
iOuen pudera dar volta pensaba f Ü';Jen pudera , A história da "Cantiga" é ben coñecida. Na 

con voseo voar! J l\llais as aves Y o barco fu- 'pensión mad(ileña onde residía Curros de estu~ 
xian I S.in quir seus amargos lam_entos /Sólo os dante, escrebeu 0 seu primeiro poema en gale-
verÍtos / R~petian / iOuen pudera con voseo go en 1869 sobre unha improvisación na guita-
voar! ! Noites eraras d'aromas é lúa I Desd'en- rra do compañeiro de éuarto . Cesáreo A!onso 

. ton; que trístezá en vos hai / Pr'os a que vi-ro_n · -Salgado, foi "Cantiga" e quedou anotado o poe-
chora.r unha ne·na / Pr'os que -viron un barco ma nunhas páxinas da "Ecoriomia poi ítica" de 

- marchar ... ! -¡ D'un amo( celestial, verdadeiro, I Colmeiro. Alon~o Salgado carítou por Galiza 
quedou sólo de bágeas á proba, ! Unha coba I adiante- a canción naque! -verán e atopou grande 
N'ün. outeir~ J ,Y'i.Jn cadavre n'o fondo dó difusióh modificándose texto e posib~lmente a 

. mar./" · . músi~a.; -:-0 que nunca ·saberemos -xa _que nunca 
A fermosa balada de Montes - cunha mela- foi escrebida ·a melodía de Salgado- ao pasar de 

dia modal moi sóbr-ia- é r:náis un ha vez' mostra boca en boca. Curros escoitaria a versión _¡¡opu-
do .extraordinário·talento ·natural do.rnúsico lu- IC:1rizada no .1877 en Ourense e lle pareceu indig-
cense e ocasión para matinar 0 que poderia ter nante. Supoñb que Ch_ané ' coñeceria en Galiza 
sido · de posui~ unha meirande formación musi- d iversas versións espúreas, pero todo parece in-

. cal, como sinalara Soutuilo nun famoso discur- dicar qµe a súa canción foi composta en .La Ha.-
so. ·' Non foi así e Montes é unha das grandes 
frusfracións de Ga liza por máis qu~ algunha das bana en 190~ e, de feito, utiliza o texto estabe-

- 1·ecido por Curros naque! mesmo ano. --Xa que 
sua~ obras siga viva na .memória do povo ·galega, ·IÓ,go, esta canción é moi posterior ·á de Montes · 
non na memoria das suas autoridades, xa que ··. qu,e teria ·sido publicada antes de 1891; de :cal-

- non e~iste o máis '. mínimo interés po.r ver publi- , quer xeito non deixa é:Íe ser cur:ioso que Montes 
cada a suá mús,ic;:i· e unha· moriumental.biogr~fia . non Utilh~ase a melodía popular. 
da ' au~oria d.e Xoán Bautista V~rela de Vega si- Unha das confusións habituais no tema é in-
gÚe inédita tras vários e infr~itu6~os' intentos terpretar a "C.antiga" en versi'ón coral coa melo-
por atapar editor. dia utilizada por "Chané" e. coas máis diversas 

. Xoán Xosé . Castro .González (Santiago, firmas. ·Non se pode atribuir a Alonso Salgado 

· dacción primixénia · ( 1869'), reproducirei o texto 
utilizado por Monte~ e invito ao curioso a com
·paralo co de Curros; aseq.u(bel en calquer edi- .. 
cián áctual. Na te-rceira edición (Ma.drid, 1917) 
ven un apéndice de Notas que inc lue· (Páx. ·167 

16-1-1856. La Habana, 27-1-19.17) é coñecido xa que este nunca realizou -nen sabia facelo-, 
polo pseudónimo '"Chané"-, que era o nome pá- unha hamonizacion para ·coro e nen sequer 'se 
lo q.ue en Santiago se denominaba á agrupación sabe. se a . melodía , popÚlarizada é a melodía 
famili.ar de pulso e pua qÚe amen'izaba as véla- exac:.ta .de-Alonso s ·alga_do. Tampot1co pode atr:i-
das no Casililo e nas f~estas. Carecemos ainda- buirser a "Chané" ':.<ª que non ·existe, que se sai-. / 
dun estudio sério sobre este pUtor que emigra a b.~. partitura cqral de ''.Cantiga (Unha noite)"ft, ''' 

a 171 )"" interesante infor~ación sobre a opinión 
·de Curros . sobre as mód ificacións da ·cantiga. 
Este apéndice non existe na sexta edición (M~
drid, 1943); que é a outra que ·posuo. Sigo, xa 
que logo, a ~a. por máis que o texto é sempre_ o 
mesmo · en ·todas .as edicións c,l~s!cas e actuais . 
que coñezo. O texto usado por Mo'ntes é: 

· -,,UAha noite na éira do trigo / O refrexo do 
branco lua r: / Unha nena choraba coitada I Os 
desdés d'un·amante galán- / Afrixida é queixosa 
decia / Xa no mundo non teño ninguén / iVou. 
morrer si · non ven os. meus ollas/ Os o~liños do' 
meu doce ben! / Y estes ayes de 'melancolia / 
Camiñaban nas alas do vento / E ó lamento / 
Repetia,/ iXa· no mundo non teño ninguen / 
Lonxe dela dé pe s~br'a poapa / D'~n aleve ne
greiro vapo.r / Emigrado, caºmiño 'd'América / 

ta Habana en 189.3 .. Aa suas edicións en Canuto as que se jnterpretan non coincid.en coa sua can-
Berea . fanse en dous per(odos nos.-clue a tenda ción para voce e pianó. Se primaxe 0 senon i;:o-
se a irix:ia respectivaménte por ·ca~uto , Berea 11 e . m.un, as vers_ións as asinaria quenas realizou, xa . -
Canuto Berea 111 (antes' e despofs de 1891), fo" que este é 0 autor por m~is que 0 - te'ma sex.a 
ron -editada·s polo fTlenos ~s seguint~s: A Fo/iaaa . ·alleo. ·parece que 'Bernardo .del Río reaJizou . 
(C.B. 117); Os. teus o/los (C.B. 114) ./Gaiteiriño " "unha versióri 'coral bastante ·difundida e .á qtJe '. 
pasa, (C . .S. 177.); Un adios ª Mariquiña (C.B. cás1::que .nunca se lle· re~peita a ·autoria; o que 
118). Tangarafios (C.B. 178). Nós teus beizos , podo dicer é que non é a única, xa que é habi-
(C.B. ?) · Cantigas. (Unha r::ioite) • nunca chegou tual .que os directores de coral fagan a suá pró-
ser publicada por . coinciáir a-sua entrega ,a Ca- pria atribuíndoa a quen lles peta. Collari senón 
nut~· ·sen~a coa morte de Curros e a fam íl ia non programas de -man ;e créditos dos discos e vexán 
auorizou esa ediCi6n; posibelmente a éancióñ aos graus de falta dé seriedade ao$ que se chega. 
fose entrega con ocasión da visita- que Chané E, mentras, as fermosas cáncións-de Montes e 
rea-lizou á Coruñ\'.l no mes de abril de 1908 can- de Chan·é non asi~terpreta ninguén . . 
do trou;xo o cadáver do seu amigo Curros Enr(-

. quez. No 23-V-1907 escrebe Curros él Francisco 
Díaz Sil~eira que a "Cantiga" tivera unha wan-

No próximo rnJ.merd pub.licaremos as partituras destas 
duas pezas en controvérsia. 

,_ non.ser 
MANUEL RIVAS 

O act4al goberno autonómico é, 
disculpando, da espécie do Narciso 
Trombón. O nome científico desta 
planta de natureza traumática é 
"Narcissus p5eu.donarcissus". Nc;m 
se trata dun diagnóstico precoz pro
pio dun radical resentido en trance 
primaveral, neo-dunha intrusión no 
espacio do comentario poi ítico en 
Galiza, por outra .parte moi ben cu
berto por centrocampistas con vo
cación .de dianteiros. O meu é U(l 

ásunto metafísico. 
O grande debate neste país non é 

por qué cesan os conselleiros senón 
quén os cesa .' Quén os cesa realmen
te. O chiste do galega na metade da 
escada está ben para unha ocasión 
pero xa resu Ita empalagoso con tan
ta demostración práctica. Aqu i caen 
conselleiros como moscas e todo o 
mundo se chama ao despiste. 

A trama vaise revestindo de mis
terio aparente -e d~ tensión contida, 
.como nun thriller, no que -a oposi
ción representa o papel de Marlowe, 
dun detective que ten a evidencia e 
as probas, pero que non acusa por
que sempre agarda unha confesión 
imposibel. . 

A imaxen definitiva dun presi
dente pesaroso, a~ríndose en confi
déncia a un ha cámara parlamentária 
ao axexo, confirmando con luz e ta
qu .ígrafos que en Elsinor gobernan 

· forzas extrañas á institución, non 
terá lugar endexamais. As boa.s re
glas da ópera poi ítica non permiten 
desmesurados excesos pornográfi
CQS . 

Ademáis, laté que ponto liai un 
Hamlet e un dilema que resolver 
nesta historia?. "Ser ou non ser" xa 
non é a cuestión. Velai temgs ao 
Narciso Trombón, que non é Narci
so sen aeixar de ser Narciso, que 

' . . 

frolece sen botar frol, , nun xard in 
que en .realidade é un páramo. 




